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Graži Aire Kolegiste

Frances MacLeod, isz 
Sydney, Nova Scotia links
mai paszoka Vaszingtone 
kai tik jis iszlipa isz eropla- 
no. Ji yra viena isz kolegis- 
cziu isz Gaelic Kolegijos. Vi
sos jos dabar keliauja po 
Amerikos miestus del pasi- 
mokinimo ir susipažinimo 
su musu kolegistemis. Jos 
ketina padaryti keturiu 
tukstancziu dvieju szimtu 
myliu kelione in dvideszimts 
viena diena.

isz Amerikos
GENEROLAS

ATSIPRASZO
Prisipažinsta Kad Jis

Klaida Padare ___ *
Buvo Pasini i nes $100
Tam Kuris Sumusztu

Kareivi Seilinę
NEW YORK, N. Y, — Ma- 

jor Generolas Arthur R. Wil
son, kuris jau yra isz Armijos 
pasitraukęs, nusižemino ir at- 
siprasze eiliniui kareiviui, Pri
vate G. David Schine ir Sena
toriui Joseph R. McCarthy, 
Republikonui isz Wisconsin 
valstijos. ■

Jis» buvo paraszes laiszka 
Armijos Sztabui ir buvo pa
siuntęs szimto doleriu czeki, 
sakydamas kad jis po szimtine ; 
duos tam ar tiems kurie duos 
kareiviui Schine in snuki.

Jis paraszo laiszkus karei
viui Schine ir Sen. McCarthy, 
atsipra szydamas ir pasiaisz-- 
kindamas kad jis buvo taip 
supykęs kad paprastas eilinis 
kareivis tiek lermo šukele, kad 
jis per ta savo piktumą nežino
jo ka jis darė.

Jis nusižemino ir prisipaži
no kad jis ežia baisia klaida 
buvo padaręs ir dabar atsipra- 
szo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VALDŽIA APSUKTA 
ANT KELIU MILI

JONU DOLERIU
1

Darbininkai Ima Be
darbes Pinigus, Kai Jie 
Dirba Ar Darba Turi

WASHINGTON, D. C. — 
Vaszingtono Bedarbes agen
tūros virsrininkas yra pasakęs 
Kongreso komisijai kad val
džia patrotina apie dvide
szimts du milijonus doleriu 
kas metai nuo tu darbininku 
kurie palszyvai ima bedarbes 
mokesezius.

Tos agentūros direktorius, 
Robert C. Goodwin sako kad 
jis dabar praszo isz Kongreso 
su milijonu penkis szimtus 
tukstancziu doleriu, kad jo 
sztabas galėtu isztirti visus 
tuos pageltos reikalavimus, 
kurie jis sako yra neteisingi ir 
palszyvi.

Jis sako kad jis tikrai nega
li pasakyti kiek pinigu valdžia 
yra iszmokejus'ir dabar iszmo- 
ka tiems kurie dar dirbdami 
per suktybes ima bedarbes pa- 
szelpa isz valdžios.

Pernai daugiau negu devyni 
szimtai milijonu doleriu buvo 
valdžios iszmoketa del keturiu 
milijonu darbininku kurie per 
ta meto laika buvo neteke dar
bo.

Szitas Vaszingtono agentū
ros virszininkas sako kad isz 
devynių szimtu keturios de- 
szimts devynių tokiu bedarbiu, 
keturios deszimts du palszyvai 
ir neteisingai gavo pagelba ir 
paszelpa isz valdžios.

Jis sako kad valdžiai tie 
sukeziai kasztavo pernai de
vynis milijonus penkis szimtus 
tukstancziu doleriu. Ir sziais 
metais dvigubai tiek kasztuos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Andrei Viszinskis Vėl Prieszinasi

Andrei Viszinskis, Sovie
tu atstovas in Tautu San- 
junga, pribuvo in dvylikos 
^tautu nusiginklavimo posė
di, New York mieste, ir pasi
didžiuodamas sake kad So
vietu Rusija turi vandenilio 
bomba, kaip ir Amerika, Bet 
jis su visu piktumu pasakė

BUVĘS
DARBININKU VA

DAS NUŽUDYTAS
KANSAS CITY, MO. — 

Penkios deszimts vieno meto 
amžiaus Emmett M. Eslinger, 
buvęs darbininku unijos vadas 
buvo surastas savo automobi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRIESZ
PALEISTUVYSTE

LISBON, PORTUGALIJA, 
i — Tukstancziai jaunu Katali
ku pareiszkc savo parcikala- 
vima kad pa’eistuvyste butu 
Portugalijos kraszte panaikin-

I ta.
Szitie jaunieji Katalikai pa- 

•reiszkc savo pareikalavimu, 
I Vidaus Ministeriui Daktarui 
Trigo de Negeiros. Jie teipgi 
pareikalavo kad tuoj aus butu 
insteigtos ligonines aprūpinti 
paleistuves ir jas isz tos dery
bines liges pagydinti.

Jie reikalauja kad visi pa
leistuvystes namai tame krasz
te hutu policijos uždaryti ir 
kad paleistuvėms butu už
drausta savo bizni vesti ne tik 
savo namuose, bet ir ant uly- 
cziu, ir vieszbucziuose ir saliu- 
nuose.

Portugalijos ‘ valdžia ana 
sanvaite uždraudė paleistuvys
tes bizni visose savo valdo
muose krasztuose.

Bet ežia valdžios atstovai 
negreitai sutiks, nes ineigos 
policijantams yra nemažos isz 
paleistuviu, kurios yra pri
verstos kas sanvaite isz Dakt-a 
ru gauti sveikatos pabudini
mus. Daktarai ežia lakai gra
žiai pasipiniguoja ir policijan- 
tai riebius kyszius gauna isz 
paleistuviu kurias jie pavėli
na savo amata vesti vieszose 
vietose.

kad Sovietai nesutinka ir 
nesutiks kad kitu krasztu 
atstovai galėtu peržiureti ir 
patikrinti Rusijos ginklus, 
kaip Amerika nori. Jis sako 
kad Rusijos apsaugos gink
lai yra Rusijos biznis ir kiti 
negali ežia insikiszti.

K
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J. LEWISO BALSAS | 
PASIGIRDO

Gubernatoriai Susini-
I . ■ -

pino Apie Mainierius
WASHINGTON, D. C. — 

Mainieriu valstijų Gubernato
riai, susirinkę Vaszingtone su 
Prezidentu Eisenhoweriu da- I 
bar stengiasi nustatyti mainie
riu ateiti ir pasitarti kas bus 
ateityje su mainieriais, kai da
bar jiems darbo nėra.

Pennsylvanijos Gubernato
rius John S. Fine, kuris buvo 
kitus Gubernatorius pasikvie
tęs in szita susirinkimą prisi
pažinsta kad jis nežino kaip ir 
kas bus su mainieriais ateity
je. Jis sako kad jis paskirs ko
misija kurios darbas bus isz
tirti mainieriu klausima.

Per pietus, kuriuose dalyva
vo ir mainieriu bosas, John L. 
Lewisas, Mainieriu Unijos Pre
zidentas, jis pasakė kad mai- 
nieriai yra reikalingi kraszto 
apsaugai ir kad va]džia turėtu 
palaikyti mainieriu darbus nes 
jeigu kitas karas iszkiltu tai 
musu krasztui mainieriai butu 
labai reika’ingi.

Mainieriu bosas, John L. Le
wisas pasakė kad mainieriai 
jokiu budu nesutiks imti ma
žiau ant dienos algos. Jis sako 
kad nei jis nei jo mainieriai 
nepaiso kaip anglių kompani
jos dabar nukenčia ir eina isz 
biznio, bet kad jo mainieriai 
turi gauti tiek, kiek yra nusta
tyta ant dienos.

Kelios kompanijos buvo in- 
ncszusios patarimus kad jos 
galėtu dar ir dabar vesti bizni, 
kasti anglis, jeigu mainieriai 
imtu mažiau už “szipta”. Bet 
Lewisas ant to nesutiko! Bot 
mes isz asmeniniu pasikalbėji
mu su szimtais mainieriu daži- 
nojome kad jie sutiktu kad ir 
už pusiau tiek dirbti, bile tik 
jiems butu darbo per visa san
vaite. Bet mainieriu bosas Le 
wisas, kuriam nei darbas nei 
alga nerupi, ant to nesutiko ir 
innesze svo pareikalavima kad 
mainieriai vis gautu tiek, kiek 
buvo anais metais nustatyta.

Reiszkia, dabar vien tik del 
Lewiso, daug anglies kompani
jų, mainu užsidaro ir tukstan
cziai mainieriu netenka darbo. 
O visi jie galėtu ir norėtu dirb
ti kad ir už mažesne alga. Bet 
Lewisas to nepavelina. Dabar 
mainieriai kad ir be darbo, vis 
turi mokėti savo duokles in Le
wiso unija, nežiūrint kad jie ir 
badauja.

SUŽEISTAS
DRAIVERYS

NUSISZOVE
BUFFALO, OKLA. — Sze- 

szios deszimts dvieju metu am
žiaus automobiliaus draiverys, 
kuriam žandas buvo perskeltas 
kai jo automobilius su kitu au
tomobiliu susimusze, iszlipo isz

. (Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKOS
EROPLANAI
INDO-KINIJOJE

Daužė Komunistu
Tvirtoves

HANOI, INDO KINIJA. — 
Amerikos “Corsair” kariszki 
eroplanai, Amerikiecziu lakū
nu pristatyti Prancūzams, da
bar daužo ir bambarduoja Ko
munistu tvirtoves Indo-Kinijo- 
je.

Nors ? mcrikiccziai lakūnai 
"tuos kariszkus eroplanus Pran
cūzams tenai atvožė pristatė, 
bet jiem nevalia juos vairuoti 
priesz Komunistus. Dabar 
Prancūzai lakūnai tuos cropla
nds vairuoja ir sprogstaneziais 
bombas leidžia ant Komunis
tu.

Prancūzai su Amerikos ka- 
riszkais eroplanais dabar dau
žo ir bombarduoja Komunistu 
geležinkelius, vieszkelius ir 

I stotis, per kuriuos tie Komu
nistai gauna savo ginklus, 
maista ir kitų| karui reikalin
gus daigtus.

Prancūzai kareiviai ežia yra 
isz visu pusiu apsupti ir dabar 
isz pat paskutinuju kariauja, 
ginasi. Prancūzijos valdžia da- 

: bar praszo kad Amerika stotu 
jiems in pagelba ir pasiunstu 
savo armijas priesz Komunis
tus.

Bet ežia iszkyla vienas dide
lis keblumas ir svarbus klausi
mas. Prancūzai nesiunezia in 
Indo-Kinija tuos kareivius, 
kurie buna paimti in vaiska po 
panevalia. Tokie Prancūzai ka
reiviai stoja in vaiska tik del 
asztuoniohkos menesiu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Policijantas Nužudytas

Policijantai po visa Mary
land valstija ir po beveik vi
sas kitas valstijas, dabar 
jieszko žmogžudžio, kuris 
nuszove policijanta Aubrey 
Lowman.

PoTcijantas Lowman pri
ėjo prie pavogto automobi
liaus kuriame sėdėjo vyras 
su moteriszke. Kai tik jis 
prisiartino jis buvo ant 
smert nuszautas.

Lakūnas Pavirto In Mergina

Roberta E. Cowell, kuri 
buvo Anglijos Lakunu Szta- 
bo lakūnas per ana kara, 
dabar per kelias operacijas 
tapo mergina. Ji ežia, Romos 
mieste pasimieruoja naujus 
batelius. Ji yra trisdeszimts 
penkių metu amžiaus, sūnūs

Isz Pavergtos levynes
Repatrijavusiu

Lietuvon Likimas
Karolis Julius H., pasakoja, 

kad isz Lietuvos buvo iszsius- > 
ta daugybe transportu su ci
viliniais gyventojais, kurie bu
vo apszaukti “liaudies prie- 
sza.is” arba surinkti isz nepati
kimu Bolszevikams gyventoju. 
Užtekdavo menkiausio priesz 
Bo^zevikus pasisakymo, ir 
tokie žmones būdavo tuoj pat 
suimti vietoje ir nubaudžiami 
nuc 10 iki 25 metu priverezia- 
muju darbu. Nieko Bolszevikai ; 
taip smarkiai nebaudžia, kaip 
žmonių, drystaneziu laikytis ■ 
kitokios ideologijos, negu j u, 
arta vad. tikybininku. Vietoj 
isztrcmtuju gabenami Rusai ir 
kitu TSRS tautybių žmones. 
Taip daroma visame Pabaltijy. 
Su kolektyviniu ukiu invedi- 
mu sumažėjo ir ParFzanu 
veikla . Pasakotojas teigia, kad 
Lietuvoj isztisus metus po ka
ro veikė stiprus partizanu da
liniai, let jie pokario metais 
ilgainiui sumažėjo.

Karlas Julius H., papasako j 
jo viena, atsitikima, kivizdžiai j 
bylojanti, koks likimas isztiko I 
musu tautieczius, paklausiu
sius Bolszevikinės propagan
dos ir gryžusius tariamai na
mo. Tai likimas Lietuvio Albi
no Papeczkio,. su kuriuo pasa
kotojas yra 1953 m., pavasari 
ir vasara drauge sedejes 

ar dukrele Major Generolo 
Sir Ernest Cowell, kuris yra 
garsus Anglijos Daktaras ir 
Chirurgas. Ji sako kad ji pa- 
siszves visa savo gyvenimą 
gydymui ir operacijų tobuli
nimui.

o o o

Sverdlovsko" kalėjime Nr. 1. 
Papeczkys, sziuo metu galis 
turėti apie 25 metus amžiaus, 
szviesiu akiu, raudonais plau
kais, laszuoto veido, inteligen
tingos iszvaizdos vaikinas, yra 
nuteistas 25 metams priver- 
cziamuju darbu. Vokiecziu ka
riuomenei insakius trauktis, 
jis pateko in Vokietija ir Aus
trijoje sulaukė karo galo. Ba
varijoje baigė gimnazija ir 
1947 m., instojo in Erlangeno 
un-ta, kur mokinosi ar tik ne 
filosofija. Tais paežiais metais 
jis apsisprendė repatrijuot in 
Lietuva, kur buvo like jo tėvai. 
Kiek laiko pabuvęs su jais ne
dideliame provincijos miestely, 
paskui instojo in mokytoju se
minarija Vilniuje, kuria baigės 
buvo paskirtas savo gimtojo 
mieste vidurines mokyklos mo
kytoju. 1951 m., jis buvo paim
tas in rauduonoju armija ir 
tarnavo “savarankiszkoj szar- 
vuocziu brigadoj” Sverdlovs- 
ke. No karta jam buvo siūlyta 
pasidaryti karininku, bet jis 
visuomet atsisakydavo. Taip 
pat visuomet atsisakydavo, 
nors ir kiek kalbintas, instoti 
in kom. jaunimą. Isztarnaves 
beveik trejus metus, galu gale 
pagal garsųjį Sovietu, buvo 
apkaltintas antisovietine pro
paganda ir nubaustas 25 me
tams.

Tai yra tik viena budinga 
iszkarpa isz skaudaus musu 
tautiecziu gyvenimo. O kiek ju

(Tasa Ant 4 Puslapio)



•"•SAULS” mahakoy city, pa.

Kas Girdėt
Indo-Kinijos klausimas yra 

tikrai pavojingas. Czia ga
li prasidėti kitas karas kaip 
buvo Korėjoje.

' • •
Laikrasztininkai ir diplio- 

matai sako kad nieko gero ne- 
iszeis isz tos konferencijos Ge- 
nėvoje. Jie sako kad tenai ne
bus nei Korėjos klausimas isz- 
risztas. Sovietai tik laika dels 
ir statys nebūtu pareikalavi
mus.

Prancūzija nori pasitraukti 
isz visu konferencijų ir nori at
sisakyti ir duoti laisva ranka 
Komunistams. Amerika ant to 
nesutinka.

Iszrodo kad Amerika insi- 
vels in ta Indo-Kinijos klausi
ma ir bus priversta tenai siaus
ti savo kareivius, kaip siuntė 
in Korėja.

" • •
Prez. Eisenboweris 'yra pri

žadėjęs kad jis karo nepa
skelbs 'be pasitarimo su Kon
gresu ir Senatu. Jis ir beveik 
visi kiti Vaszingtone tikisi kad 
Sovietai neiszdrystu stoti 
priesz mus, jeigu mes paskelb
tume kara Indo-Kinijoje.

1 • • '
Konferencija Geneva mieste 

nepasiseks už tai kad Sovietai 
reikalaus kad Komunistiszka 
Kinija'butu priimta. Kai Ame
rika nesutiks, tai Sovietai ty- 
czia iszkels visokiu klausimu 
ir reikalavimu, kad tik ta kon
ferencija trukdyti ir laika 
delsti.

Kaip dalykai dabar stovi'tai 
ta konferencija Geneva mieste 
tesis per tris menesius. Bet ji 
gali greitai užsibaigti jeigu 
Amerikos atstovai susikirstu v
su Sovietu atstovais.

Amerikos Sekretorius Dulles 
buvo nuvažiavęs in Prancūzija 
ir Anglija priesz szita konfe
rencija, pasitarti su tu krasz- 
tu valdovais. Bet jis maža ka 
gavo, dar mažiau pelnijo. 
Prancūzai kaip ir Anglai da
bar nori Sovietams pataikauti 
ir Komunistiszka Kinija pri
imti, -nes tiems krasztams pra
mone labiau rupi negu taika.

Plieno fabriku darbininkai 
grasina straikuoti. Bet jie var
giai taijp padarys. Iszrodo kad 
plieno fabrikantai savo darbi
ninkams be straiku duos sze- 
szis ar asztuonis centus ant va
landos daugiau ir visi bus pa
tenkinti. Darbininku unijos 
dabar labai atsargiai apie 
straikas kalba.

Nauji automobiliai labai 
anksti sziais metais pasirodys; 
Rugsėjo ir Spalio menesiuose. 
Bet Chrysler automobiliai 
daug vėliau pasirodys nes jie 
bus labai permainyti nuo sziu 
metu.

Dabar maži biznieriai gali 
daug lengviau ir daug grei-

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

cziau gauti paskolas isz val
džios.

Kongresas dabar ingalios 
darbdavius ir kompanijas kad 
jie galės pravaryti tuos darbi
ninkus, kurie yra intarti kad 
jie yra Komunistai ar Komu
nistus užstoja.

———————— e e
Sen. McCarthy buvo pasi

rengęs paskelbti kaip mokslin- 
czius Oppenheimer buvo susi
dėjęs su Komunistais ir kaip 
jis daug musu atomines bom
bos paslapeziu buvo Sovietams 
iszdaves, kai Armijos Sztabas 
apie tai dažinojo. Tada Armi
ja pasiskubino pati fa inoks- 
lineziu intarti, kad Senatoriui 
McCarthy už akiu užbėgti.

Tie kurie randasi augsztose 
vietose Vaszingtone, sako kad 
Amerika niekados nepavar- 
tuos ta vandenilio sprogstan- 
czia bomba priesz 'bet kuri 
priesza. Jie taip pat sako kad 
Sovietu Rusija, nors ji taip pat 
turi ta vandenilio bomba, bet 
kad ir ji niekados neiszdrys ta 
bomba pavartuoti, nes Ruskiai 
gerai žino kad mes jai pana- 
sziai atsakytume, atkerszintu- 
me.

Eina gandai kad Amerikos 
Armija jau dabar rengiasi ta 
mažesne atomine bomba pa

vartuoti priesz Komunistus 
Azijoje.

Pypkes Durnai

Mes Skambios Stygos
• 1

Mes skambios stygos 
supelejom

Ir visos dulkėms apėjom, 
Kad musu ponas neužgavo 
Jis sako: dirvoj prakaitavo.
Jis žeme are, dirbo pjovė, 
Ir grebe, veže, mete, krovė; 
Javus iszkules suko arba 
Vis dirbo, dirbo sunku darba.
Mes senos kankles dar 

gyvuojam,
Kad tik užgauna, sudejuojam;
Tiktai nelaime, draugas serga 
Baisu! Oi, jaueziam didi

varga.
Oi, mes nenorim greitai žūti, 
IZIums reik skambėti, nesuputi 
Oi, tas pasaulis neteisingas, 
Mus skiria rudenis 

nelaimingas.
Bet pergales tas sunkybes, 
Paleisim akordus grožybes, 
Tamsybių szmeklas kad 

iszgriausim,
Be kardo žeme užkariausim.

Pietines Korėjos Preziden
tas Syngman Rbee, sako kad 
jam gaila ir skaudu prisipa
žinti kad jo krasztas dar ir da
bar yra suskaldytas ir kad jis 
turės, kad ir be alijantu pagal
bos paskelbt i kara, kad iszlais- 
vinus sziaurines Korėjos žmo
nes nuo Komunistu.

Sovietu Rusijos Užsienio 
Al'misteris, Vyacheslav M. Mo
lotovas sako: “Jeigu Europos 
Apsaugos Komisijos sutartis 
nebus invykdinta sziais metais 
tai ji visiszkai pakriks, ir mes 
visai nesigailėsime. ’ ’

Istorija Apie
DVYNOS :: ::

:: :: KARALAITES
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

atsiduso, ir leidosi in saules 
puse iii pietus.

Desziratoj dienoj jis pamate 
pelkes, raistus, giria. Bet jis 
jojo tiesiai per giria, per krū
mus. Po ilgo laiko jojimo, jis 
dasimusize iii gera, lygu per gi
ria einanti kelia.

Tris dienas ir naktis jojo, 
trankėsi po giria, rodėsi, geru 
keliu jojo, 'bet niekad galo ras
ti negali.

Ketvirta ryta, saulei tekant, 
jis apsidairė, ir toli, toli atstu 
nuo kelio, pamate šlubele, kur 
isz kamino pasirodo durnai.

Jojo jis artyn prie stubeles.
Jau iki šlubelei 'buvo tik 

apie szimtas 'žingsniu, jo ark
lys atszoko atgal, negalėda
mas daugiau eiti, trypė ant 
vietos.

Isz šlubeles iszlindo ragana 
prisiartino prie jo, paklauso 
ko jis reikalauja, o tik tada 
(prisileido joti prie stubeles. 
Pririszo jaunikaitis savo arklį 
prie medžio, o abudu inejo in 
stubele, kuri jaunikaieziui isz- 
rode labai nepaprasta, prira
kinta durnais.

Ilgai jiedu kalbėjosi; jis jai' 
pasakojo apie atsitikima tary
damas:

— Turiu gryžti in kara
liaus dvara, nes jau laikas bai
gėsi prižadėto mano sugryži- 
mo, o jau tris dienos ir naktis 
joju, bet tos girios per jot nega
li u: prijoju prie vienos gry'ž- 
keles ir vėl pasijuntu ten, kur 
injojau in giria.

Ragana pažiurėjo in ji ir ta
re:

— Jaunikait i, jei pas mane 
nebūtum užjojęs, niekad isz 
tos girios nebūtum galėjos isz- 
jot. Karaliene, tu karalaicziu 
moezeka, po tavo iszjojimo isz. 
karaliaus dvaro, buvo pas ma
no vyresne seserį, reikalauda
ma nuo jos tavo in laika nesu- 
gryižimo, nes ji pati, karaliene, 
tau ten belpictuojant, tave pa
mėgo ir norėjo, kad tu ja taip
gi pamėgtam, ’bet tu to nežino
jai ir nematei.

Jaunikaitis nuo to nusiminė, 
nes suprato, kad gal jam ten ir 
pribuvus, ta karaliene teip pat 
uores, gal tik ji jo ir nori.

— Jei tu nori ta giria per- 
jot turi ant atbulo arklio, mis- 
lys, kad tu tik injoji; jok tol 
kol perjosi giria, kol prijosi gi
lia upe, ir kaip užosi ant tilto, 
tada tik atsuk arki i, nes jei 
ankseziau, tai vėl atsidursi toj 
pat vietoj, kur pradėjai jot, 
anoj pus girios.(►

Jaunas grafas dekavojo už 
patarima.

— Jei tau jojant per tilta 
jis pradėtu linky € ir manytum, 
jog jau prigersi, tai tik pami
nėk mano varda, o atsidursi 
kitoj pušiai tilto laimingai. 
Teipgi ’bent reikale ir nelaimė
je, jei kas paminės mano varda 
buna apsaugotas. Ant jokiu 
kelije sutiktu u'žkalbinejimu 
niekad neatsakyk nieko. Jeigu 
kas praszys pagel'bos, duok 
szita adata, tik nieko su nie
kuo nekalbėk. Bet, jaunikaiti, 
jei tu nori pribut iii karaliaus 
dvara ant paskirto laiko už 
.tuos visus man duotus patari
mus, pažadėt tu. savo antra gi- 
mi kūdiki, kuris gims isz tave 
ir tavo paezios.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
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
lapiu, 20c.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiauga venis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

ISO1/?—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

IRT* Nepamirszkite dadcti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t - Ų. S.



“SAULE” MAH AMOY CITY, PA.

(Tasa) nuo vino, tada gali iszimt isz 
anezio ir daryt kaijp nori!

Aladinas klausė toliaus koki 
vyną Erwinas labia,use mėgs
tat Dvase jam atsake kala- 
'brijska vyną. Liepe dvsai 
idant parūpintu to vyno ir spa- 
sailm, idant kad ir daugiause 
vyno gert ne pasigert.

Arielus pristatęs visko, ka 
buvo reikalinga ir isznyko.

Kada jau sutemo gerai, Ala- 
dinas paėmė vyną ir nuodos, 
])roszka nuo pasigėrimo nusi
davė in sukalbėta vieta. Kada

buvo po langu 'paikaja.us Zuli
mos, pradėjo kosėt, idant isz- 
girstu. Kada Zulima paregėjo, 
liepe ji savo nevalninkiai pas 
save invest ir tarė:

— Geras seneli, ar tu tik
rai apsiimi išzgolbct isz nagu 
raganiaus ? Ar gali duota žodi
dalaiky t ?.

Aladinas patvirtino ir tarė: 
Jeigo tu nori ta iszpildyt ka 
asz pa pasak uosu, tai greitai 
iszsigausrme isz jo galybes. 
Pirmiause turi persimainyt ir 
būtie prilauki del Erwino, Ru
duot jog ji myli, o Aladiną jau 
palovei mylėt, o kada jis su-

tavo norai

nusidžiaugė 
žodžius, net

— Aladinas no mažai džiau
gėsi. Jo nuliūdimas isznylko 
suvis, o narsa ir viltis inženge 
in szirdi. Davėsi dvasai in ta 
vieta nusineszt, kur jo palociius 
radosi ir ne toli tosios vietos 
pasislėpė krūmuose. Liepe tuo- 
jaus atneszt u'bagiszkas rubus, 
o paveiksią savo davė teip per
mainyt, jog locna motina ne
būtu pažinus. Teip pasiredesi 
Aladinas, szl u bundamas, trau
ke in savo paloca ir nuo skaus
mo szirdies net alpo, o kada 
paregėjo Zulima arti stovinto 
lange, kuri apsiaszarojus no 
mate ubago, kol tas ne papra- 
šze almužnos. Zulima. iszmetus 
per Įauga auksini pinigą, tarė 
pamaži:

—- Te, ubagėli sztai pinigą 
ir melskis už mane idant Die
vas iszluosuot u!

— Teip 'brangi poni, atsa
ke Aladinas, asz ta noriu pa
daryt ir tvirtinu jog tasis var
gas neilgai bus ir 
iszsipiildys!

Zulima labai 
iszgirdus tuosius 
atsidusus atsake:

— O kad tai tavo žodžiai 
iszsipildinti, tai asz tave teip 
apdovanuotau jog nereikalau
tum iki smert ubagaut. w.

Aladinas paantrino du kar
tu, jog viskas stosis kaįp jis 
pasakė ir praszc josios idant 
valandėlė su juom galėtu pa
sikalbėt. Ir dadave Aladinas. 
Žinau asz visa tavo nelaime ir 
galu daugiaus tame pagelbėt 
kaip tu mistini. Zulimai isz 
piadžios nudavė navatnai, nes 
,su vilto szirdyje tarė: Ateikie 
szia nakti in ta paezia vieta, o 
mano nevalninke inves pas 
mane, tada pamokysi mane ka 
turiu daryt, o asz gausei už tai 
isziiagradisu. ‘

Aladinas atsisveik indamas 
tarė: Isztikro tau palengvisu.

Ir szlubuodamas nuslinko in 
krurnus, laukdamas nekantrai 
vakaro, idant savo mylimiau.se 
ant svieto Zulima isz nagu Er
wino iszluosuot.

Dabar su pagel’ba savo žiedo 
paszauke dvase pas save idant 
pasikalbėt kokiu dalyku galė
tu gaut liampa, su kurio pagel- 
ba galėtu Zulima ir paloca isz 
galybes Erwino iszluosuot, o 
Arielus jam atsake:

— Kol raganis Erwinas tu
ri liampa tai jokia galybe že- 
miszka nieko ne sztant pada
ryt. Jis liampa nuolatos turi 
ant kaklo (pakabinta ir nieka
dos nenuima. ’ Ta liampa nie
kam nepaduoda, gal prigavi
mu galit gaut. Geriause gali ja 
gaut, kada Erwinas pasigers

na, o Erwinas paregejas Kala- 
bijiszka parasza ant pleczkos, 
paszauke: <

— Tai tu man žinok mano 
būda! Ir asz mėgstu Kalabri-

nubėgo, 
iszgere 
užlaiko

kenkt. Žinoma, jog po numiri
mui sultono, apėmė sostą ir lai
mingai vieszpatavo mylėtas

nuo visu savo padonu. •
—GALAS—

Istorija Apie

Dvynos Karalaites

A

TARADAIKA
*************************-»
Viena moterėle užkuri turėjo, 

Gera vyra, bet ji nemylėjo, 
Ir toki varga kentėjo, 

Kad tai moterėlei intikti 
negalėjo.

Piki urnas, plūdimas 
nesvietiszkas,

Rodos taip negalėtu plūst

O kaip plusta, tai net uždusta: 
Asz tave durn.au nenoriu, 

Suvis neapstoju,

Tokis ve, nori ponaut, 
Tu esi del manės ne ponas, 
Tekis durnas ir kvailys! 

Mat, vyrelis neturėjo kur 
pasidėt,

Turėjo eit in kitur, 
Gyvenimą vieta, jieszkot.

Sztai nuino patarimas tokis,
Bukite atsargus su 

apsipaeziavimu,
Ba neturėsite gero gyvenimo!* * *

Jeigu, jums kas prižada 
Didelius procentus nuo indetu 

pinigu,
In koki 'bizni,

Tai jiems netikėkite!
Nes jeigu tai 'butu teisybe 

Tai patys sau pasiliktu tuos

iszykie, idant pas tave pasi- 
svecziuotu ir gertu vyną, kuri 
szitai ežia dvejose plcczkuose 
atneszu, o sztai ežia turi prosz- ■ 
ku yra tai nuo pasigėrimo kol 
pradėsi su juom gert vyną, tu
ri pirmįause su vandeniu szi- 
tu prosziku iszgert, o tada no
rint baczka vyno iszgcrsi, ne 
pasigersi. Kaip Erwinas pasi
gers, tada duosi man ženklą 
per Įauga, o asz tuo jaus pribu
siu, idant tavo kentėjimas ga
la padaryt, o paskui in Caro- 
groda pargalbent.

Zulima isz tos rodos laibai 
linksminosi ir nuolatos dūsau
dama kalbėjo: Ach mano Die
ve! Kad tai nusiduotu, tada 
tau seneli gausai užmokė tau!

Aladinas pastatęs vyną ant 
stalo tarė:

— Padarykie kaip pasa
kiau, ba tiktai tokiu 'badu ga
lu tave iszluosuot. Jeigo kame 
paklusi, tada gailėsiesi iki 
smert.

Zulima tvirtino ubaga, jog 
viską kaip insake iszpildys 
Aladinas atsitolino nuo Zuli
mos velydamas gilukio tame 
užsiėmime.

XIV

Aladinas Iszvere Pikturna ant 
Erwino ir Vela Vis Ciclibeje 

Aplaike

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pieros virszelivose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

0 jums duotu kaula 
apgraužti!* * *

Ei, jus Klevlando bobeles, 
Uždarykite savo 'burnutes, 

Ba kaip Baltruviene in tonais
1 pribus, 

Tai jus gerai priesz publika 
isz bars.* * *

Skulkiniu nekurtos moterėles, 
Yra didelei nele'bos,

Kada tik in parte sueina, 
Be girtavimo neapsieina, 
Daugiau nieko in dantis 

nenusitvere,
Kada tik gerai užsigeria, 

A pk a I b i n e j o k i t us, 
Prastus žmones ir szventus, 
Tai ju apszvieta, mokslas, 
O tekis mokslas tai nekas, 
Kad norints ka skaitytu, 

Tai nors karta prasiblaivytu, 
Ir nors ka naudingo dažinotu.

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

Piatinkit “Saule”

Kada pradėjo szvist, pasirė
dė Zulima ka puikiau.se, iba ži
nojo jog Erwinas netrukus pri
bus. Ko trukus davė žinia Er
winas per savo nevalninka, jog 
lauke josios priepakaji ir nori 
su ja pasikalbėt. Zulima links
mai nevalninkui atsake, jog su 
atvira szirdžia lauke, o kada 
inejo raganis paszokus prie jo 
paszauke:

— Ach, mano mylimiauses 
prieteląu jau man ipadejo nu- 
bostie be vyro ir matau, jog tu
rėsi! tavo būtie, o ko asz nesi
droviu, ba. matau jog mane 
myli ir žinau jog ant manes ne 
pykši jog teip tave džiovinau.

Girdėdamas Erwinas tuosius 
žodžius vos ne paleido isz 
džiaugsmo, jojo Zulima teip 
greit persimainė. Puolė ant 
kėlu priesz ja ir padelka szle- 
bes ibuiezuodamas už nevalnin
ka Zulima! atsidavihejo.

Zulima tarė: Na ant tos pra
dines meiles turime iszsigert, o 
kaipo sultonaite esmių papra
tus prie vyno ir ta tiktai geriu. 
Asz tikiuosi! jog ant to tiksi ir 
geraus mane klausisi kaip Ala
dinas.

— O! Teip, teip mano ro
jaus žiedeli, asz del tavęs busti 
geresniu kaip Aladinas ir ge
riu ka daugiaaše už tavo svei
kata.

Paszauke Zulima savo ne- 
valninke ir liepe atnesztie vy-

Zulima norėjo eitie pati at
nesztie vynui kulpkas, nes Er
vin as paszokias pats 
Zulima x tuom laik 
proszka, kuris žmogų
blaivu. Kada Ervinas su kup
roms sugiy žo, Zulima pripylė 

■ uojaus pilnas kulpkas vyno, 
Airi Envinus vienu gurkszniu. 

už josios, sveikata iszriauke, o 
<ad nuolatos privertinejo ir ] 
>ati gert, nenorėdama silpna 
motore apsileist, užtai gere 
nuolatos ir jap pradėjo raga
niaus liežuvis painiotis. Maty
dama tai Zulima, pripylus da 
viena kupka, vyno, tardama:

— Na, ant musu pirmuti
nes meiles, trauksime da po 
viena.

Ir da. pilna kupka priverto 
iszgert, o kurio Ibuvo indeta žo- 
u ant miego ir teip ji miegas 

nutvėrė, jog vos spėjo kupka 
ant stalo pastatyt, nupuolė nuo 
kėdės ir miegojo. Norėdama 
Zulima dasekt, ar jis tikrai 
miega, priszokus pradėjo už 
ranku ir galvos puryt, nes ma
nydama jog kaip numirias, da
vė su skepetėle 'ženklą Aladi- 
nui'per Įauga, kuris jau po lan
gu stovėjo ir ant to ženklo lau
ke ir tuojaus iubego in pakaju 
kur girtas raganius gulėjo ant 
salos. Aladinas melde Zulimos 
idant ji ant trumpo laiko pati 
viena paliktu su Ervinu, ant 
ko sutiko.

Tuojaus iszeme girtam Er
win u i isz aniezio stebuklinga 
liampa ir sau pakavo jo, ir su 
pagelba liampos, paszauke 
dvases, kurios su didele links
mybe klauso apie prisa'kyma. 
Aladinas tarė:

— Imikie ta įpiktadari, su
draskykite in szmotus ir nela
ba kuna iszmetykite po visa 
svietai

Tuojaus Aladinas su pagel- 
ba dvasiu vėla tokiu jau stojo 
kaip priesz tai 'buvo ir liepe 
dvasioms idant ka greieziauso 
paloca nugabentu vela in Ca- 
rogroda. Akimieika viskas bu
vo iszpildyta. Atluosavias dva
ses, paszauke savo mylima Zu
lima pas save, kuri meilingai 
pasveikinus, klausinėjo apie 
ubaga, del kurio norėjo gausiai 
užmokėt už iszluosavima isz 
nagu raganiaus, Aladinas pa
sakė, jog tai jisai yra tuom 
ubagu. Nenorėjo tam tikėt, ir 
tada in tik ėjo, kaip viską papa
sakojo apie ulbaga.

Kas gali apra.szytie linksmy
be Zulimos, kada ant rytojaus 
po saldam miegui dirstelėjo 
per Įauga, paregėjo vėla Caro- 
grode. Sultonas ne mažai nusi- 
dyvijo, kada nakties laike ve
la paregėjo palopa. Vos pra- 
szvito, liepesi nevalninkui ap- 
siredyt ir nubėgo pas mylimus 
vaikus. Zulima paregėjus tęva 
ateinant iszejo prieszais pa
sveikino ir viską papasakojo, 
kaip raganis pagriebė paloca 
drauge su ja ir kaip Aladinas 
vela iszluosavo.

Tame inejo ir Aladinas, o 
paregejas sultoną įpuolė jam 
in kojas sultonas prikelias pa- 
praszinejo Aladiną už padary
ta skriauda. Aladinas, sultonui 
ir savo nevidomas atleido vis
ką.

VADAISE tai gyveno tur-

du sunu ir paezia. Bet kadangi 
jau jis buvo senas, jau jaute 
aitinanties mirti, viena diena, 
pasiszauke pas save savo sūnūs 
ir aprasze jiems savo visa tur
tą.

Vyresnysis suims mylėjo na
mus ir niekad niekur nėiszei- 
davo, o jaunesnysis tik van- 
dravojimais užsiminėdavo; 
matydamas ta viską tėvas vy
riausiam paliko namus ir visus 
dvarus, o pagal jaunesnio sū
naus reikalavimo, davė pinigu 
tiek, kiek tik jis norėjo.

Už kiek laiko ju tėvas mirė.
Neiszkente jaunesnis brolis 

namie sėdėt, jis vis geide pa
matyti pasaule, ir viską kas 
ant pasaulio randasi..

Nieko daugiau jis in kelione 
nesieme kaip tik pinigu ir vie
na isz geriausiu tėvo paliktu 
arkliu.

Atsisveikino su motina ir 
'broliu, iszjojo, nežinodamas 
kur, jojo ten kur jo akis nesze.

Tris menesius Jojo, bet da 
niekur per nieką ant kelio ne
buvo sulaikytas. Dabar jis pri
jojo mares. Ka daryti, plaukti 
nęperplauks, o nežinojo, ar ga
les kada nors jas aplenkt. Lei
dosi jis pamariais, po kairei, 
manydamas apsilenkti su 
joms.

Po penkių dienu pamariais 
jojimo, lyg durnuose, per ūka
na, jam pradėjo rodytis puikus 
paloviai, medžiai apsodinti. 
Tai buvo karaliaus dvaras.

Atstu nuo dvaro, jūrėse 
maudėsi karalaites, dukters 
karaliaus. Viena vilnies 'pa
griebta, negalėjo dasilaikyt ir 
vanduo, ja nessze in gelmes. 
Sesuo persigandus leidosi na
mo szaukt pagel'bos.

Jaunas grafas pamatęs ta 
nelaime, neatbodamas ant mir
ties, palikes savo arklį ant 
kraszto, leidosi in jūres gel’bet 
karalaites.

Da isz dvaro pagelbės nesi
matė, kai)) jaunas grafas isz- 
gel'bejes karalaite, užsisodino 
ant savo arklio ir parjojo in 
dvara.

Karalius ir jo antroji (pati, 
karalaicziu moezeka, sutiko 
juodu parjojant. Daktarai ap-

arba pradžia 
SKAITYMO

Aladinas su Zulima. da ilgai 
gyveno ir jau niekas folds ne 
atsirado, idant galėtu kame

.. .ir...
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

stojo karalaite, gydė, gaivino.
Jaunas grafas tuoj, nors ir 

da szliaipias, sukosi jot sau to
lyn, bet karalius ji sulaikė, nu
sivedė in savo p aka jus, ilgai 
kalbėjosi klausinėdamas apie 
jo kelione, viską, dekuodamas 
už iszgelbejoma jo dukters. 
Kada, sužinojo karalius, jog 
jaunas keliauninkas paeina 
isz augsztos, grafu gimines, ta
re jam: .

— Brangus jaunikaiti: asz 
jau senstu, sunu neturiu, ka
dangi asz prižadėjau sostą pa
vest vyrui, o ne moterei, tai 
vienas isz vyriszkos kilmes tu
ri užimti ji. O tas kuris ji už
ims, turi but narsus ir geras. 
Tu tik tam tinki! Buk mano 
žentu, ta, kuria tu sziandien 
iszgel'bejai nuo mirties, asz tau 
atiduodu. Veselija asz tau isz- 
kelsiu tokia, kokios ne asz pats 
neturėjau, ir aSz pats joje da
lyvausiu.

Jaunikaitis tokiu pasiuliji- 
mu nevisai džiaugėsi, žemai 
padekavojo karaliui, bet nieko 
tokio jis neatsako, kas užtik
rintu karalių jo (buvimo žentu.

Iszkele puikius pietus, su
kvietė daug svecziu. Jaunikai
tis su karalium atėjo prie sta
lo, kur atėjo ir abi karalaites. 
Didei nustebo pamatęs kara
laites, kada jos atėjo prie stalo 
su savo moezeka, kada jam pa
sirodė neatskiriamos, viena ir 
kita tekio pat veido, tokiu pat 
plauku, akiu ir rubai abieju 
vienodi buvo. Mat, jos buvo 
dvynukes.

Moezeka, joms einant in sta
lu, griežtai insake, kad kaip 
viena teip ir kita darytu, jog ta 
iszgellbetą neiszsicluotu jauni- 
kaiėziui, kad tai ji yra ta kuria 
jis iszgelbejo, nes moezeka ge
rai žinojo, jog tėvas jam ta pa
žadėjo už iszgeTbejima.

Pati moezeka, karaliene, 
dailiai elgesį su jaunikaieziu, 
kalbėjosi, juokavo, stengėsi 
jam patikt, nes jis jai labai pa
tiko, o ji nekente savo vyro, 
karaliaus, teip-gi ir savo po- 
dukriu už ju gražuma, kad jos 
yra už ja gražesnes, ji vis norė
jo kaip nors jas nužudyti, to
dėl ir in mares .maudytis su 
joms nesiuntė jokio tarno.

Po pietų karalienė tyežiomis 
jas abidvi priesz jaunikaiti at- 
sivedus tarė:

— Jaunikaiti mielas: viena 
isz tu, kuria tu sziandiena isz- 
gelbėjai, tur but tavo paezia, 
imk tu kuri tau pažadėta ir 
vesi;, po vestuvių tau bus ati
duotas valdymas visos kara
lystes.

Artinosi prie ju ir karalius.
Jaunikaitis, neturėdamas ka 

atsakyti isz priežasties, kad 
negali iszskirti jam duodamo
sios karalaites tarė:

— Mano mielieji, karalius 
ir karaliene, matote asz da jau
nas ir per jaunas gal esu vesti, 
todėl, jei apsiimat laukt ma
nes, iki po trijų metu, lygiai 
trijų metu nuo szios dienos. 
Jeigu asz iki szios dienos po 
trijų metu nepribusiu, tai žino
kit, kad kas su manim atsitiko 
ir tada nelaukite manes. Dabar 
da noriu pamatyt visa pasau
le.

Karalaite jautėsi didei nusi
minus isz tokio pasakymo, nes 
jis jai laibai patiko. Jos szirdis 
plake isz gailesczio, bet ji to 
gailesczio negalėjo parodyti 
akimis, nes moezeka jas labai 
temijo, kad neiszduotu.

— Brangus 'žente, tarė ka
ralius, dedamas savo ranka 
ant jo peties, nežinodamas, kas 
ežia pirm jo atėjimo buvo. Pri
žadu asz tau ja, o kad sakai 
per jaunas ir pasaulio' geidi * 
matyt, tai jok sveikas ir iki 
trijų metu mes lauksim. Sztai 
tau mano žiedas ir kaipo at
mintis nuo manes,'o kada tik 
tu ant jo pažvelgsi, tai pama
nysi, kiek da laiko turi vandra- 
voti ir kada laikas tau 'bus 
gryžti atgal pas mus.

Visu palydimas, jaunas gra
fas iszjojo tiesiai vedamu ke
liu, apleido karaliaus dvara.

Moczekai kas tai jautėsi ne
gero szirdije, jog jaunikaitis 
mažai in ja atkreipė atidos, jis 
jai pasirodė negeistinas.

Jau artinosi galas trijų me
tu, jau artinosi laikas gryžimo, 
ir jau neliko 'pasaulije vietos, 
kur jo neaplankyta, daugiau 
jis neturėjo kur joti. Pažvelgė 
in karaliau jam padovanota 
žiedą, laikas buvo gryžti, kaip 
buvo prisižadejas.

Devynias dienas ir naktis jis 
jojo lygiais keliais ir laukais, 
Apsunko jis savo žirgą, giliai

(Tasa Ant 2 puslapio)

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume ‘'‘Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

mylimiau.se
durn.au
puikiau.se
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Žinios Vietines
— Gegužis - May.
— Seredoj pripuola Szv. 

Juozapo Sol., o Tautiszka. Var
dine: Tradinis. Ir ta diena: 
1949 metuose Fordo automoibi- 
liaus darbininku straikos, 
62,250 strakuoja; 1936 nu, Ita
lijoje armijos užima Addis 
Ababa ir karas su Ethioipie- 
cziais baigtas; 1821m., Naipale- 
•onas Bonapartas pasimirė ant 
Corsica Salos; 1867m., Eliza
beth Cochrane, laikrasztininke 
kuri buvo žinoma kaipo “Nel
lie Bly’’ ji apvažiuiavo aplink 

I

pasauli in septynios deszimts 
dvi dienas, szeszias valandas, 
vienuolika sekundų, 1889-1890 
metais.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono apasztalo ir Evangelisto, 
o Tautiszka Vardine: Baltasis. 
Ir ta diena Armijos diena. 
Taipgi ta diena: 1942 metuose 
Generolas Wainwright pasi
davė Japonams ant Corregi- 
dor Salos. Amerikiecziai bu- 
votaiip isz visu pusiu apsupti, 
taip sumuszti, kad kitos iszei- 
ties nebuvo kaip tik pasiduoti; 
1937m., Vokiecziu oro laivas, 
“Hindenburg” 'buvo viešnios 
sunaikintas in Lakehurst, New 
Jersey.. Trisdeszimts szeszi 
žmones 'žuvo. Tai buvo pa
skutinis tokis lengvesnis už 
orą orlaivis statomas; 1626m., 
Peter Minint atvykęs in nauja 
kraszta, Amerika, nuo Indijo- 
nu nusipirko ta Sala, kur dabar 
stovi didingas New York mies
tas. Dabar nei colio tos žemes 
nebutu galima nusipirkti už 
szimta sykiu tiek, kiek jis už
mokėjo Už visa ta plota; 1840 
m., pirmutinis ipaczto 'ženkle
lis buvo pavaduota. ant laisz- 
ko Amerikoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Stanislavo kankinio, o Tau
tiszka Vardine: Kaunute; Ir ta 
diena: 1945 metuose Vokie- 
cziai pasiduoda; 1904 m., atga
vimas upaudos Lietuvoje; 1938 
m., kariszka ir politiszka su
tartis tarp Vokietijos ir Itali
jos ‘buvo paskelbta; 1915m., 
laivas “Lusitania” Vokiecziu 
nuskandintas su 1,195 žmonių. 
Po szito invykio Amerika pa
skelbė kara priesz Vokietija., 
ar kaip tada buvo sakoma 
“priesz Kaizeri;” 1945 m., 
Vokiecziu armijos pasidavė, 
puse po dvieju isz ryto Rheims 
mieste, po penkių metu, asz- 
tuoniu menesiu ir szesziu die
nu kariavimo.

Shenandoah, Pa. — Pareita 
Ketierga, apie treczia valan
da popiet u, gaisras sunaikino 
keturis namus, kur septynioli
ka žmonių neteko pastoges ant 
West Centre ulyczios, kaip tai: 
Nr. 505 Mr. ir Mrs. Michael El- 
chisak ir szeimyna; Nr. 507 
Mrs. Peggy Mbney ir szeimy
na; Nr. 509 Mrs. Sonia Elchi- 
sak; Nr. 511 Mr. ir Miš. Mi
chael Varoma ir szeimyna. Isz-

- Ant Pardavimo
< Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Lo'cnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te iii ‘Saules’ ofisą, A ir South 
uly., Maliau,oy City, Pa, 

kados padaryta ant $50,000.
— Albertas Mizzera nuo 

1140 W. Centre uly., likos su
žeistas in koja, laike darbo 
Locust Creek kasyklose. Gy
dosi in Locust Mt. ligo'ii'buteje.

Tamaqua, Pa. — Vyskupas 
John O’Hara, isz Filadelphijos 
diecezijos atvyks in Szv. Je

Vyskupas John O’Hara

ronimo bažnyczia Nedelioj 
3:45 valanda popiet ir daly
vaus “Motinos Diena” pamal
dose.

Athens, Graikija. — In ma
žiau kaip vienus metus antras 
žežmes sudrėbė j imas Graikijo
je padare baisiai daug iszka- 
dos. Dar tikrai negalima daži
noti, bet žinios, kurios mus iki 
dalbai’ pasiekė, įpranesza kad 
suvirsz pusantro szimtu ‘žmo
nių žuvo ir daugiau kaip dvi
deszimts penki tukstaneziai 
žmonių be namu, be stogo. 
Smarkiausias žemes sudrebeji- 
mas buvo Granitsa miesto apy
linkėje, kuris netoli Pindus 
kalnu, Farsala miestas buvo 
visiszkai sunaikintas. Graiki
joje Vidaus Ministeris lonnis 
Nicol ilsias sako kad kitas to
kis žemes sudrebo jimas ant 
Ionian Salų, pereita meta, 
RugpjuczioTnenes'yje, 'buvo gal 
ir baisesnis, kada žuvo tarp 
szesziu szimtu ir tukstanezio 
žmonių, ir szimtas dvideszimts 
tukstaneziu neteko namu. 
Graikijos Karalius Povilas nu
traukė savo kelione po sziau- 
rines Graikijos tvirtoves ir 
parsiskubino namo.

. Gražuoliu Būrelis

Szitos ženotos moterisz- 
kes, gražuoles isz atskiru 
Amerikos valstijų, iszskrido 
isz New York miesto in El- 
linor Village, Florida, kur 
buvo gražuoliu rungtynes 
iszrinkti gražiausia mote- 
riszke.

Harrisburg, Pa. — Penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
M. H. Hostetter, isz South 
Charlotte ulyczios, in Man
heim, u'žsimusze kai jo mažas 
trekas atsimusze in du stulpu 
an’t 230 vieszkelio alpte ketu
rios mylios nuo Middletown. 
Policijantai sako kad ant 
vieszkelio netoli to sudužusio 
treko jie rado žymes kad tas 
jo U okas per kelis mastus sly
do, isz ko jie spėja kad draive- 
rys M. II. Hostetter stengiesi 
sustabdyti savo t roką pirm 
negu jis in tuos stulpus atsi
musze. Iszrodo kad jis taip 
greitai važiavo kad negalėjo 
suvaldyti savo t rok a ant_ to 
vieszkelio.

GENEROLAS
ATSIPRASZO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai jis taip savo laiszka vie- 
szai paskelbė, du buvusieji ka
reiviai tuojaus pasiuntė po 
penkine tiems kareiviams ku
rie inspirtu tam Generolui in 
jo gerbiama užpakalyje.

SUŽIEDUOTINIS
PASZOVE DU

Paskui Pats Nusiszove
STOCKHOLM, SZVEDIJA. 

— Medicinos studentas ir gy- 
vanaszle Szvede isz Altoona, 
Pa,, kuri yra buvusi Temple 
universiteto studente buvo pa- 
szauti jos kambariuose, in 
Stockholm miestą, Szvedijoje.

Jodu paszove tos moteres 
sužieduotinis, Szvedas lakūnas 
Leitenantas Nils Goesta Blom- 
gren, trisdeszimts devynių me
tu amžiaus, kuris užtiko jodu 
in jos kambarius.

Paszauta porele yra Ponia 
Murray ir Sture CĮcmentson. 
Sture Clementson buvo penkis 
sykius perszautas ir Daktarai 
nesitiki kad jis iszliks gyvas. 
Ponia Murray gal pasveiks.

SKAITYKIT 
d^=“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Isz kaires in deszihe, Po
nios Gražuoles yra: Karin 
Greenberg, isz Illinois; Mar
garet Pierce, isz Vermont; 
Ruth Lucas, isz Maine; Gay 
Mouw, isz Michigan ir Do
ris Galipoau, isz Rhode Is
land.

BUVĘS
DARBININKU VA

DAS NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liuje nužudytas. Jam galva bu
vo praskelta ir jo gerkle buvo 
perpjauta.

Jo automobilius buvo su
stabdytas szalia vieszkelio, ir 
jis buvo surastas pryszakineje 
savo automcbiliaus sedyneje, 
negyvas. Policijantai spėja 
kad jis buvo užmusztas savo 
automobilyje kurio žmogaus 
kuris ji gerai pažinojo, nes ne- 
iszrodo kad jis nors biski prie- 
szinosi ar gynėsi.

VALDŽIA APSUKTA 
ANT KELIU MILI

JONU DOLERIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar valdžia yra paskyrus 
puse milijono doleriu isztirti 
ir patraukti in teismą tokius 
suk ežius.

Kiek mes galėjome dažinoti, 
tai daug darbininku, kurie ar 
kurios dirba kelias dienas in 
sanvaite pareikalauja bedar
bes mokesezius, sakydami kad 
jie yra be darbo. Nors jie ar 
jos uždirba daugiau kaip pen
kios deszimts doleriu ant me
nesio.

Eina gandai kad net ir daug 
darbdaviu, fabrikantu, pasi- 
samdydavi savo darbininkus 
del vienos ar dvieju dienu in 
sanvaite, neužraszo savo kny
gose kad tie darbininkai galė
tu pareikalauti savo bedarbes 
mokesezius.

SUŽEISTAS
DRAIVERYS

NUSISZOVE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo uatomobiliaus ir paleido 
kulka isz savo revolveriaus 
pats sau in kakta.

Valstijos policijantas sako 
kad Fred Barnes isz Locust 
Grove, iszlipes isz savo sudu
žusio automobiliaus pats save 
nusiszove, nes jis negalėjo pa
kęsti skausmą savo perskelto 
žando.

AMERIKOS
EROPLANAI
INDOKINIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prancūzijos karo sztabas sako 
kad jiems neužsimoka tokius 
kareivius del tokio trumpo lai
ko siunsti in Indo-Kinija. Tik 
savanoriai yra vežami in Indo- 
Kinija. Bet jeigu Amerika 
siunstu savo kareivius tenai 
tai ji siunstu ir tuos kurie yra 
pa nevalia paimti in vaiska. 
Tai reiksztu kad mes daug 
daugiau pasiaukotume, negu 
Prancūzai. O ežia ne musu, bet 
Prancūzu karas!

Ir kitas svarbus klausimas, 
jeigu mes tenai ir pasiunstu- 
me savo kareivius, ir jeigu mu
su kareiviai tenai sumusztu 
Komunistus; kas tada butu? 
Ar Prancūzai vėl tenai vieszpa- 
tautu, ir kokia mums nauda 
butu?

Because the safety of every driver 
and pedestrian using Pennsylvania’s highways is 
symbolized by the "safety sticker.” Twice each year 
official car inspection makes certain that cars are in 
safe driving condition.

is sutjer because traffic accidents due to mechanical 
failure of cars are reduced to a minimum.
Pennsylvania’s car inspection has received national 
recognition as a leading factor in Pennsylvania’s low 
traffic accident rate.

You—your family—are safer because your car 
is inspected. Take your car to an official 
inspection station. A qualified mechanic will 
check your car 2 7 ways. You will know that 
your brakes, glass, lights, tires, exhaust are in 
good condition. •

OFFICIAL INSPECTION PERIOD
STARTED MAY 1. HAVE YOUR CAR 

INSPECTED NOW—BE READY FOR
SUMMER AND VACATION DRIVING!

: MAKE '\

SURE YOUR
CAR IS SAFE—
THEM DRIVE IT

SAFELY

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 
Department of Revenue 

JOHN S. FINE, Governor

COLONEL C. M. WILHELM 
Commissioner of 

Pennsylvania State Police

OTTO F. MESSNER 
Secretary of Revenue

INVAŽIAVO IN
LANGA

PHILADELPHIA, PA. — 
Draiverys invažiavo in Stern 
kompanijos baldu sztoro langa 
ant szesztos ir Glenwood uly- 
cziu, apie septinta valanda isz 
ryto.

Automobiliaus draiverys, 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Clyde Sims, nuo 2514 
North Cleveland ulyczios poli- 
ci j autams pasiaiszkino kad jis 
norėjo sustoti dpi kito draugo 
darbininko prie tos ulyczios, 
bet kai jis tenai privažiavo di
delis autobusas jam ant kelio 
užvažiavo ir jis turėjo savo au
tomobiliu greitai in szona pa
sukti' ir taip jo automobilius 
atsidūrė in to baldu sztoro lan
ga, Niekas nebuvo sužeistas.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa) 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

butu isz viso, jei kas jas atsi
dėjęs surankiotu! Kiek žinoma 
minimojo A. Papeczkio vardu 
buvo skleidžiama per Bolsze- 
vikine spauda pasisakymu 
esantiems Vakaruose musu 
tautiecziams, kad, paseke jo ir 
kitu pavyzdžiu, gryžtu namo, 
kur j u visu laukias laimingas 
ir turtingas gyvenimas tėvy

nėje. Matome, koks jis yra 
“laimingas ir turtingas” Bol- 
szevikineje propagandoje, per 
j u laikraszczius ir radijo pra- 
neszimus arba net ir meno var
du rengiamas Maskvoje deka
das, ir koks isz tikro.

Isz Pabaltijo in Kazachsta- 
na Latviu žurnalistai prane- 
szuoja, jog Kazachstano “ap
gyvendinimo vajus”, perke
liant isz Europines TSRS teri
torijos gyventojus, jau palietes 
Estija ir Latvija. Vasario 24 
d., Talino radijas pakvietęs 
“savanoriszkai” ten vykti, ir 
rytojaus diena 200 “pasisiūlė 
patys” bent taip oficialiai 
skelbiama.

o o o

Kaip Sovietai 
‘Sutvarko’ Savo

Draugus
In Gąrkos uosta Jenisiejaus 

žemupyje lankosi visa eile Už
sieniniu laivių, daugiausia 
Skandinavijos ir P. Amerikos 
krasztu. In atplaukusius laivus 
medžius krauti turi darbo ver
gai, isz kuriu jurininkams vis 
dėlto pavyko iszgauti vertingu 
žinių. Pasirodo, netoliese Esan- 
czioje karinėje stovykloje yra 
sukiszta 700 Lenku karininku 
isz Marsz. Rokosovskio Lenku 
“liaudies armijos”. Kadangi 
jie nesutiko su Sovietiniais in
struktoriais, davinejaneziais 
jiems insakymus Lenkiszkomis 
kariu uniformomis, tai visi bu
vo nuteisti ir deportuoti in Si
birą, Už 32 km esanezioje ki-

toje stovykloje sukiszta apie 
1,200 Lenku rezistentu, kurie 
1944 metais, inžygiuojant 
raud. armijai, iszejo in vieszu- 
ma, bet buvo netrukus sugau
dyti ir iszvežti in Sibirą. Sto
vykloje Nr. 117 laikoma apie 
100 Ispanu, kovojusiu priesz 
Franko režimą. Jie buvo pa
siusti karinio apmokymą at
likti in Sov. Sanjunga, bet vė
liau juos visus Bolszevikai su-/ 
kiszo in koncentracijos stovyk
las. Ten kiti vegetuoja jau 
daugiau kaip 13-15 metu. Prie 
ju buvo priskirti ir “Mėlyno
sios divizijos” dezertyrai, ku
rie buvo prisidėjo prie Bolsze- 
vikiniu partizanu. Treczioje 
stovykloje laikomi apie 500 
Vokiecziu isz rytines Vokieti
jos, nors szios vadai iszkilmin- 
gai skelbia, kad, girdi, niekas 
isz ju teritorijos negalįs būti 
svetur deportuotas. Gryžusieji 
klausia, kada gi galu gale visi 
szie darbo vergai bus paleisti 
in laisve? — (B. D.)

— GALAS —

PENKI ŽUVO

Du Traukiniai 
Susimusze Vokietijoje

FRANKFURT, VOK. — 
Greitas ir puosznus Scandina
via Express traukinys susimu
sze su vietiniu, prastu Vokieti
jos traukiniu in Hanau, netoli 
nuo Frankfurt miesto, Vokie
tijoje. Penki žmones žuvo ir 
daugiau kaip szeszios deszimts 
kitu keleiviu buvo sužeista to
je nelaimėje.

Kaip tai atsitiko kad szitie- 
du traukiniai susimusze dar 
nėra galima dažinoti. Policija 
dabar tiria ar ežia nebutu ga
lima intarti sukilėlius, ar Ko^ 
munistus, nes tas greitas ir 
puosznus Scandinavia trauki
nys turėjo tiesu ir atviru kelia 
ant g-eležinkelio kai tas vieti
nis traukinys del kokios rodos 
niekam nežinomos priežasties 
pasisuko jam ant kelio.

DINGĖS LAIVYNO 
EROPLANAS

UŽMATYTAS
WASHINGTON, D. O. — 

Laivyno Sztabas dabar prane- 
sza kad jo dvieju inžinu ero- 
planas “Privateer” buvo už- 
matytas netoli Ellesmere Sa
los, Kanadoje. Szitas eroplanas 
buvo dingės Balandžio septy
niolikta diena.
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laivyno atstovas sako^kad 
lakūnai yra pamate to eropla- 
no paženklintus sparnus, ir 
kad Laivyno lakūnai greitai 
nuleido maisto ir kito reika
lingo tavoro, nors iszrodo kad 
nėra vilties kad kas tenai ant 
to eroplano iszliko gyvas.

Tas eroplanas su asztuoniais 
Laivyno žmonėmis ir su vienu 
pasauliecziu buvo iszskrides 
isz Argentia, Newfoundland. 
Jis staiga dingo ir niekas nie
ko apie ji nežinojo iki dabar.
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