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Namu Liekanos, Po Audros ŽMONISZKOS EROPLANAS NU
VESTU VES KRITO IN EŽERĄ;

INDEPENDENCE, MO. — CHICAGO, ILL. — Laivyno j 
Tikrai gražios senoviszkos “F9F Cougar” jet eroplanas 
kuklios ir protingos vestuves sudužo ir nukrito in Michigan 
invyko in maža miesteli, Inde- ežerą.
pendence, kai buvusio Prezi- To eroplano lakūnas, Leite- 
dento Harry Trumano duktė, nantas Komandorius, trisde- 
Margarita, isztekejo už New szimts penkių metu amžiaus 
York Times užsienio laikrasz- Gordon A. Stanley nebuvo su-

Tie, kurie iszliko gyvi po 
tos baisios audros, kuri iszti- 
ko Birmingham miestą, Ala
bama ir apylinke, tarp lieka
nų jieszkosi savo daigtu.

Ta netikėta audra, per ke

Isz Amerikos
KONTRAKTORIUS

INTARTAS

Už Apvogimą Rankos

WARREN,PA. — Mercer 
Apygardos treku kompanijos 
kontraktorius buvo intartas ir 
suaresztuotas už apvogimą Na-i 
tional lankos, in Tidioute, Pa., į 
kuri buvo apvogta ant daugiau 
kaip vienuolikos tukstaneziu 
doleriu, Rugpjuczio asztuonio- 
likta diena.

Intartas kontraktorius, dvi- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Joseph Stewart Swartz, isz 
West Middlesex buvo patup- 
dintas in kalėjimu be jokios 
kaucijos.

Valstijos polieijantas, Cor
poral Leo Weir sako kad ban- 
kos virszininkas, Krug Cyp
her! pažino ta razbaininka ir 
sako kad Joseph Stewart 
Swartz buvo tas razbaininkas.

Kontraktorius Swartz užsi
gina ir sako kad jis nori advo
kato, pirm negu jis atsakys in 
policijantu jam užduodamus 
klausimus.

MOTINA SUMUSZTA

Sūnūs Užsimusze

NEW YORK, N. Y. —
Motina, baisiai sumuszta ir 
kruvina, dar vis stengiesi savo 
sunu iszteisinti, užsigindama 
kad jis buvo ja taip baisiai su- 
muszes. Ji ligoninėje pravirko 
kai policijantai jai pranesze 
kad jos sūnūs užsimusze kai jo 
aūtomobilitis davė in medi. 

lias minutas nužudė dvide- 
szimts du žmones ir sužeidė 
daugiau kaip du szimtu. 
Daugiau kaip trys szimtai 
namu, stubu buvo sugriauta.

Jaunuolis, septyniolikos me
tu amžiaus Leslie Young, užsi
mušė bevairodamas savo mo
tinos automobiliu nakezia, kai 
tas automobilius sudužo in me
di, in Coram, in Suffolk apy
garda.

Automobiliaus savininke yra 
jo motina, Ponia Theresa Sher- 
noff.

Kai polieijantas Ercik Rein
hold nuvažiavo pas ja apie pu
se po dvylikos, vidurnaktyje, 
jis rado ja baisiai sumuszta. 
Szalia jos jis rado kruvina 
plaktuką, ant kurio buvo tos 
moterisžkes plauku, kas aisz- 
kiai parodo kad ji su tuo plak
tuku buvo sumuszta.

Motina užsigynė kad kas 
nors buvo ja sumuszes, ji aisz- 
kinosi kad ji netyczia trepais 
nupuolė ir taip susižeidė. Ji 

j dar vis nori savo ta nieksza su
nu iszteisinti.

Policijos virszininkas, Stuy- 
; vesant Pinnell sako kad tas 
vaikezas buvo labai susibaręs 
su savo motina, kai ji nesutiko 
jam duoti automobiliu. Už tai 
jis ja taip baisiai sumusze ir 
paskui pasiėmė ta automobiliu 
ir iszvažiavo.

Tik tiek policijantai dar ne
bežino: ar tas jaunuolis, sumu
sze savo motina, paskui isz gai- 
lesczio ir susikrimtimo tyczia 

! ta automobiliu paleido in ta 
medi ir užsimusze; ar jis isz to 
piktumo taip greitai važiavo 
kad jis neytezia nuo kelio nu- 

i važiavo ir davė in ta medi.

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno n^ujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

tininko Clifton Daniels.
Jeigu szita nuotaka buvusio 

Amerikos Prezidento Harry 
Trumano duktė, butu norėjus 
reklamos, pag’arsinimu ir kvai
liu cirku, ji butu tik turėjus pa- 
praszyti savo tėvo, buvusio 
prezidento-ir dabar esamojo vi-, 
sos Demokratu partijos vado, i 
Jis butu galejes lengvai suren-! 
ges Demokratu vadu suma, ir: 
visi tie Demokratu partijos va- i 
dai hutu pasiskubinę ir sutikę,-i 
kad ir po szimtine sumesti del: 
vestuvių pietų. O tai ypatingai 
priesz rinkimus

Isz jos jaunikio puses butu 
buvę dar daugiau szumo ir 
reklamos. Nes tik vienas žodis 
isz to Clifton Daniels, ir visi vi
so kraszto laikrasztininkai bu
tu mielu noru paskleidė toki 
szuma ir tokia reklama, kurios 
mes dar neesame mate.

Bet prezidento duktė, loszi- 
ke, dainininke ir kukli mergai
te visa ta reklama pastūmė in 
szali ir pasakė kad szliubas ir 
vestuves yra szventos ir priguli 
tik nuotakai ir jos jaunikui.

Už to kuklumą ir protą, 
mes sveikiname buvusio Prez. 
Trumano dukterį Margarita, ir 
viso gero jai vėliname!

3 ISZLIKO GYVI

Automobilius 162 Pėdu 
Leke Per Orą

MITCHELL, ONTARIO. — 
Automobilius kuris per ta savo 

' greitumą loke per orą szimta 
szeszios deszimts dvi pėdas, nu- 

j krita ant žemes ir sudužo in 
mažus szmotelius.

Trys jaunieji isz to automo
biliaus liekanų iszlipo visai ne- 

i sužeisti, i
Ju automobilius užvažiavo 

ant geležinkelio rieliu ir nuo tu 
rieliu pakilo visu savo smarku
mu in paanges ir davė in žeme.

Policijantai sako kad tas au
tomobilius szimta szeszios de
szimts dvi pėdas praszoko kol 
jis krito ant žemes.

Visi trys jaunuoliai buvo nu- 
veszti in ligonine, bet daktarai 
nieko blogo su jais nerado ir vi
sus paleido sveikus ir gyvus. 
Policijantai sako kad visu j u 
czeverykai buvo numauti nuo 
to trenksmo, ir vieno jaunuolio 

, paneziakos buvo surastos kele- 
I ta mastu nuo ten ant medžio 
szakos. Kito jaunokaiezio nak- 

jtaiza, kakliarasztis buvo su
rastas apie dvidsezimts pėdu 
•nuo tos vietos kur tas j u auto
mobilius sudužo.

ve už tai kad tas jo brolis isz jo 
WPirkie U. S. Bonus! szidino.

I

rastas, nors- Laivyno Sztabas 
buvo pasiuntęs kelis eroplanus 
ir daug laivu in ta vieta, kur jo 
eroplanas nukrito.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAIKAS GAVO
KAILI ISZPILTL te

Atkerszino; Nužudė 
Savo Tėvus Ir Savo

Broli

MANSFIELD, CONN. — 
Vienuolikos metu vaikas, ku
riam kailis buvo savo tėvu isz- 
piltas atkerszino savo tėvams, 
nužudė savo keturiolikos metu1 
broli ir savo tėvus. Po tam jis 
gerai pavalgė ir iszsimiegojo, 
ir paskui atsikėlęs pranesze ka 
jis buvo padaręs.

Vaikas, Robert A. Curgen- 
ven pasakė valstijos policijan- 
tams kad jis per visa sanvaite 
buvo iszrokaves kaip jis ge
riausiai galėtu savo tėvams at- 
kerszinti. Jis sako: “Asz viską 
buvau iszrokaves, kaip asz ga- 
lecziau savo tėvus nužudinti.”

Valstijos policijantai sako 
kad jis jiems pasakė kaip jis vi
sa savo szeimyna nugalabino su 
mažu medžiokles karabinu. Jis 
yra trumparegis ir turėjo su 
kaire akimi taikinti ta karabi
nu, bet in visus pataikė, kaip 
jis norėjo.

Vaikas Robert savo drau
gams mokiniams buvo pasakęs 
kad jie gali pasiimti dvide- 
szimts penkias visztas, jeigu jis 
nehesugrysz in mokykla ant 
rytojaus.

Po tu skerdynu, jis užklojo 
savo motinos ir tėvo lavonus, 
bet paliko savo brolio lavona 
prie tvarto. Viena moteriszke, 

:susietka, sako kad ji, atėjus 
pas ta szeimyna perženge per 
kelis kupstus, nežinodama kad 
po tu kupstu gulėjo to vaiko 
motina ir tėvas.

Tas vaikas nesziodavo laik- 
raszczius po susiedija, ir ta mo
teriszke buvo atėjus pasiklaus
ti kodėl jis jai laikraszczio ta 
diena nebuvo atneszes?

Vainas Robert buvo užiejes 
savo varda ant visu daigtu ku
rie jam prigulėjo, sakydamas 
kad jis nori kad policijantai ži
notu kas jam priguli, kai jie ji 
iszvesz in vaiku pataisų namu?.

Policijantai ta vaika pavede 
daktarams, datirti ar jis yra 
pilno proto. Jis tik tiek pasi- 
aiszkino kad jis savo tėvus nu
žudė už tai kad jie buvo ji nu
baudė, jam kaili iszpyle ana 
sanvaite. Jis savo broli nuszo-

PHILIPPINUOSE
VIESULOS

Keturi Žuvo Vienam
Kaimelyje

MANILA, PHILIPPINES.
— Mariu audra, ir viesulą, už-i 
vardinta “Thelma” nuklojo 
viena miesteli ir paliko keturis i 
lavonus kai ji iszkeliavo in Ki
nijos mares.

“Manila Times” laikrasztis 
pranesze kad ta audra, viesulą 
užmusze keturis žmones kaime
lyje prie Casiguran, netoli nuo 
Luson salos ir beveik visas stu
las sulygino su žeme.

Audra taip staiga ir taip 
greitai iszkilo, kad nebuvo lai
ko perspėti to kaimelio gyven-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAI SUSI
KŪLĖ, 4 ŽUVO

CORPUS CHRISTI, TEX. -■ 
Laivyno pratybos eroplanas 
susikūlė su Laivyno eroplanu, 
ant kurio buvo trys vyrai. Visi 
keturi žuvo toje nelaimėje.

Pratybos eroplana vairavo 
mokinys “Cadet” kuris buvo 
pirmąjį syki pakilęs pats sau; 
vienas, be mokytojo.

Laivyno Sztabas pranesza 
kad žuvo Aviation Cadet, mo
kinys, dvideszlmts vieno meto 
amžiaus R. G. Voigt, isz Wat
seka, Illinois. Antrame “Jet” 
eroplane žuvo Leitenantas Gre
gory Bernard, kurio žmona ir 
du jųdviejų vaikucziai gyvena 
in Corpus Christi, ir Cadets, i 
mokiniai John B. Page isz 
Houston, Texas; ir Leonard H. 
Newell, isz Stafford, Kansas. i

Generolas Atsisveikina

Generolas Anthony C. Mc
Auliffe, Amerikos Armijos 
Komandorius Europoje, ežia 
yra Sovietu Generolą P. A. 
Dibrova (po kaire) sveikina
mas, kai Amerikos Generolui 
buvo sukeltos iszleistuviu ir 
atsisveikinimo vakariene 
Vakaru Berlyne.

Generolas Anthony C. Mc

Apleista Mažyta

Szita mažyte buvo surasta 
ant slerksczio autohusio sto
tyje. Polieijantas kuris ja su
rado ir nuvežė ja in ligonine 
jai parūpino padare maža

MOKINS
MEDŽIOKLES

AUGUSTA, MAINE. — 
Maine valstijoje, augsztesnio- 
siose mokyklose. High Schools, 
dabar mokiniai bus medžiokles 
mokinami, kad jie mokėtu kaip 
atsargiai apsieiti miszkose per 
medžiokle.

Mokyklų virszininkai sako 
kad szitie nauji kursai buvo 
investi, kad mokinius kaip pa-1 
sielgti miškuose ir kaip atsar
giai vartuoti karabinus ir me
džiokles szautuvus.

Mokiniai bus mokinami kaip 
iszsigelfceti miszke, jeigu jie 
paklystu. Tas kursas užims tik 
szeszias valandas, bet tie ku-! 
rie norės gales ilgesnius kursus Į 
imti ir daugiau apie miszka ir 
medžiokle pasimokinti. Jie ga-l 
les net mokintis kaip kitus per 
miszkus vesti, ir kaip miszke 
laikinai apsigyventi.

Maine valstijos GubernatoJ

Auliffe ne už ilgo iszvažiuo- 
ja isz Vokietijos irigryszta 
namo in Amerika. Jis pasi
traukia isz armijos, kur jis 
yra isztarnaves trisdeszimts 
asztuonis metus.

Anglijos, Prancūzijos ir 
Sovietu Rusijos atstovai pri
buvo in tas iszleistuviu apei
gas.

lopszeli isz savo kepures, kur x 
ji rodos ramiai sau miega. 
Prie jos buvo palikta pieno 
bonka, Los Angeles, Calif.

rius, Edmund S. Muskie sako 
kad tokie kursai labai reikalin
gi, kadangi szimtai tukstaneziu 
žmonių szitoje valstijoje kas 
metai eina medžioti, ir kiti tuk- 
staneziai isz kitu valstijų atva
žiuoja in medžiokle.

JAUNIEJI SUIMTI

Važiavo 90 Myliu In 
Valanda

QUAKERTOWN, PA. — 
Jaunas vaikezas ir jauna mer
gaite, pasivogė automobiliu ir 
gave gazolino už kuri jiedu ne- 
užrmokejo, važiavo apie de- 
vymos deszimts myliu ant va
landos, kai policijantai pradėjo 
juos vytis.

Apie puse po penkių isz ryto 
jie privažiavo su vienu pasi
vogtu automobiliu in Coopers
burg, ir pasivogė Daniel W. 
Miller automobiliu ir savo pa-
liko, paskui jie privažiavo prie 
vienos gazolino stoties, pasakė 
ju automobilio tanka pripilti 
gazolino, ir neužsimokeje nu
važiavo. Tada jie kitus laisnius 
užsidėjo ant to automobiliaus 
ir sau nuvažiavo.

To ju pasivogto automobi
liaus savininkas buvo anksti 
atsikėlęs ir pamate kai tiedu 
vagiai jo automobiliu pasivogė, 

į ir jis greitai miestelio policijai 
pranesze.

Polieijantas Edward Hall- 
meyer, isz Montgomery Town
ship pamate ta vogta automo
biliu, netoli Lansdale, ir pradė
jo ji vytis. Kai jis negalėjo ji 
pasivyti, jis per radija kitiems 
policijantams pranesze. Jie 
greitai visa ta vieszkeli užkirto 
su automobiliais, ir kai tiedu 
jaunieji prie ten privažiavo 
jiedu negalėjo toliau važiuoti. 
Vaikezas, draiverys stengiesi 
in maža kelia pasukti ir per 
greitai važiuodamas atsimusze 
in stulpą.

Jaunieji buvo nuveszti in 
North Penn ligonine, in Lans- 
dale. Jiedu pasidavė savo var- 

j dus ir adresus kaipo: keturioli
kos - metu James Mastrota ir 

' szesziolikos metu Peggy Ann 
Hoppy, isz Hazleton, Pa.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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I Kas Girdėt
Juan D. Peron, 'buvęs Argon - 

tino kraszto diktatorius, kuris 
vos su savo kailiu paspruko- isz 
Argentinos, buvo apsigyvenęs 
in ‘Colon, Panama, in Washing
ton vieszbuti, kuris yra Anieri- 
kos valdžios nuosavybe.

Keli Senatoriai piktai pa
reikalavo kad musu valdžia ji 
isz to vieszbuczio iszmestu. Ga
lutinai Amerikos valdžia pasa
kė Ponui Peron isz to vieszbu- 
czio isszsikrauistyti. Jis dabar 
persikraustė in Lincoln viesz
buti, in Bella Vista, kur 4. jam 
randa gana pigi; szimtas de- 
szimts doleriu ant menesio. Jis 
vis didingai kalba ir sako kad 
jis sugrysz in Argentina ir isz- 
žuclins visus savo prieszus.

" " • • 1
Londone, Teisėjas Harry 

Vaisey iszaiszkino ka tai reisz- 
kia'žodis “senelis”. Tas yra 
senelis, kuris yra už tave de- 
szimts metais, vyresnis. “Taip 
pat,” jis pridėjo, “ir su mote
rimis. ’ ’

.. «
In Denver, Colorado, ugnia

gesiai, isztirdami vienu namui 
. usprogima, iszklausinejo kele
tą susiedu apie tai, kas ten bu- 

atsitike. Jie vieno Susiedo 
j lause ar jis buvo girdėjęs 
Kc.. tie namai susprogo. Susie
das atsake : “Teiip, kur ežia tu 
žmogau tokio* susprogimo ne
gi; dėtai. ’ ’

“Tai kodėl tu nei mums nei 
policijai apie tai nepraneszei?” 
Užklausė jo ugniagesiai.

‘ ‘ Mat asz nenoriu in kitu rei
kalus kisztis,” atsake tas Su
siedą.

Sovietai dabar rūpestingai 
gamina ir stato senoviszkus ka
rabinus priesz eroplanus, Rytu 
Berlyne. Tie ju karabinai jokiu 
budu negalėtu pasiekti musu 
didžiųjų bomlbnesziu, kurie le
kia apie szeszios deszimts tuks- 
taneziu pėdu augsztumo.

Dabar, kai Eisenhoweris pa
skelbė kad jis sutinka stoti in 
rinkimus, Republikonai jau- 
oziasi tikri, kad jie valdys Kon
gresą. Bet su Senatu tai visai 
kitai pasaka. Demokratai jau- 
cziasi kad jie Senate dar vis pa
laikys virszenybe. 

’
In Providence, Rhode Island, 

viena moteriszke sugražino 
laikrodi in sztora. Tas laikro
dis buvo isz to sztoro pavogtas 
trisdeszimts metu atgal.

In Allentown, Pa., kai žvar
bus vejas iszpute isz vienos mo- 
teriszkes ranku szeszis szim- 
tus szeszios deszimts septynis 
dolerius, žmones tuos pinigus 
surinko ant ulyczios ir jai su
gražino. Kai ji susiskaitė savo 
tuos pinigus ji rado-, kad tik 
vieno dolerio trūksta.

Tiek laikrasztininku ir ra
ižytojų nugarmėjo in tas Ka- 
ralaiczio Rainier ir Amerikie
tes loszikes Grace Kelly, kad 
vargiai kada nors buvo tiek 
daug paraszyta apie tiek biski.

Vienas žmogus nuo vieno sa
vo giminaiezio paveldėjo szim- 
ta tukstaneziu doleriu;. Bet jis. 
nesutiko imti tuos pinigus, sa
kydamas kad jis pats gana pi
nigu turi;

Kai vagis pasivogė keturios 

deszimts devynis dolerius ir 
dvylika centu isz apdraudos 
kompanijos, in St. Petersburg, 
Florida; tos apdraudos kom
panijos virszininkai liūdnai! 
prisipažino kad ta ju apdrau-į 
dos kompanija nebuvo ap-l 
drausta nuo vagyscziui.

j
Kai szeszios czigonkos apvo

gė viena Chicagos moteriszke 
ant keturiu szimtu doleriu, • ji 
policijantams pasako kad ji 
mes savo amata, savo darba. Ji 
yra burtininke.

Darbininkas, kuris dirba in 
policijos ofisus, kur policijau
tai seka ir suskea tuos kurie 
pasivagia auitomobilius, viena 
ryta patelefonavo iii ofisą, in 
Denver, Colorado, pasiaiszkin- 
damas kad jis negali ateiti in 
dauba, nes kas nors pavogė jo 
automobiliu.

In Greenville, Michigan, 
Murray B. Stout ir Raymond 
Povolo su savo automobiliais 
suisimusze. — Abudu yra auto
mobiliu vairavimo mokytojai.

• •
4

Vėl eina gandai, kad bus sun
kiau pasiskolinti pinigu isz 
bankos. Morgicziai ant stubu 
teipgi jau sunkiau gauti.

Už tai žmones dabar mažiau 
nauju namu ima pirktis, ' ir 
fabrikantai mažiau ju stato.

Sunkiau dabar pirkti ant 
iszmokesczio, nes valdžia rei
kalauja daugiau ant rankos.

Darbininkams algos bus pa
keltos.

Plieno fabrikantai» jau isz 
kalno yra pabranginę plieną 
deszimts doleriu ant tono, nes 
jie yra tikri kad ne už ilgo dar
bininkai pareikalaus didesniu 
algų.

Del Senesniu Jaunikiu
Neturėsi taip gerai
Kaip turėjai būdamas 

jaunu.
Nedraugausi su jaunesnais 

nes jau esi senas.
Atsimink, kaip buvai jaunas 

buvai mylėtu.
Guodokie jaunas dienas,
Nes dabar, kada pasenai 

esi nieko nevertas.
Neužmuszinek to. ka isz' 

jaunuomenes pražudiai.
Nekalbekie nieko priesz 

tebryre jaunuomene.
Negeiskie jaunu dienu 

nes jas senei perleidai!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
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.; .Apie...
Ragana, Karalaite

...Ir...
Aficiera

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pinigus idant nunesztu jam ir 
I ka greieziause duotu atsakyma.

Nuneszius tarnaite padavė 
Į pinigus denezikui, o tas ir/pa- 
j sake ka ženklina mislis.

Atsikėlęs aficieras kada pa
mate nesuskaityta skatliu pini
gu baisiai perpyko ant deneži- 
ko ir tarė:

Nesitikęjaui, jog tu esi teip 
godus ant pinigu!

Bet denezikas persznekejo 
j jog tai nieko ne kenke.

Ta diena da valgė puikesnius 
valgius O' ir brangius gėrimus. 
Kada, atėjo prisakytas laikas, 
nuėjo abudu ipas karalaite ant 
atsakymo.

Žinoma žinodama karalaite 
I misli, tuojaus ir pasakė ka 
į ženklina.

Tada aficieras užminė pas
kutini misli, nes karalaite ne
galėdama atmint liepė ryto at- 
eite.

Aficieras su deneziku volei 
gryžo in savo kvatiera. Gere,, 
valgė ir linksmai praleido' ta 
diena-, ir kada atėjo- vakaras 
vėl pasiszauke .savo denozika 
idant pasakyt kaip reiks szia 
n akt i daryt.

■Szianakt tu, paimsi mano ap
sivilkima ir turi turėt prie sa
ves gera nagaika, o asz apsi
vilksiu in tavo drapanas ir bu- 
su tavo vietoj nes ne turi tu 
užmigt tai kaip tik tu iszgirsi 
kaip su koja stukstelsu tada tu 
szok ir sakyk:

Ar tai tu sziteip atminai ma
no mislus, ir imk po kazacki 
kaily t nugara.

Denezikas ketino viską, isz- 
■pildint.

Sulaukus vakaro teip sugulė 
kaip diena sznekejo.

Ne ilgai trukus ateina tar
naite pas denozika, o ten buvo 
aficieras, ir .klausė ar jis neži
no ka ženklina mislis?

Tas atsake jog žino, nes ne
gali sakyt už jokius pinigus.

Tarnaite siuje tiek pinigu 
kiek tik jis norės. Nes tas ne
sakė, ir ant galo tarė: jeigu at
eis karalaite pas ji tai jai pasa
kysiu.

Tarnaite parbėgus pasakė 
karalaitei, jog už jokius pini
gus nenori pasakyt, tik jeigu 
karalaite ateis pas ji.

Karalaite turėdama savo 
jauniki Kunigaikszfi su kuriuo

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. 

nesenei mylisi o ir bagetas, tai 
labai nenorėjo aficiero, ir la
bai norėjo atmint paskutini 
misli ir .nukirst galva, per ka 
pastanavijo nueit pas ta. den- 
czika mislyidania jog dažinos 
misli.

Nuvejus karalaite teip rado 
kaip tarnaite jai apsakė. Tada 
ji priėjo prie deneziko, o kuris 
tai buvo aficieras, ir prasze 
idant jis pasakytu ka ženklina 
mislis!

O aficieras tarė:
Jeigu tu mane pabuicziuosii 

tai pasakysiu.
Nes karalaite norėdama, ka- 

necz teip ir pabueziavo. Tuo 
tarpu barksztelejo aficieras in 
siena, kada, pubuido denezikas 
ir pamate kad jau karalaite at
ėjus, teip szoko ir užriko:

Ar tai tu teip atmenei mano 
mislus?

Ir paemes kaneziuka eme 
szutyt karalaite kuri isz to 
karszczio net per Įauga iszszp- 
ko.

Ir teip baisiai sumuszta ka 
tik parsivilko namon.

Sulaukus ryto iszsgiere 
sznaipso ant drąsios ir iszojo pas 
karalaite. Nuveja rado ja gu- 
lincze, kuri nuo sumuszimo sir
go, kada likos prikelta ir atėjo 
pas aficiera, tai/misles nežino
jo-

Tada pats aficieras iszviroži- 
no ka ženklino mislis. Po tam 
nuėjo pas karalių idant duotu 
dukterį jam už paezia.

Nes karaliais nenorėdamas o 
ir duktė, tai da liepė iszpildint 
viena, prisakymu. Idant jis ir 
Kunigaiksztis iszredytu lova ir 
kurio bus gražesne, tai tas gaus 
duktere už paezia.

Tasai pamislines tarė:
Tas yra. gerai, nes ir kurio 

bus juokingesne, o ir katras 
pra.juokis visus, tai to bus ir 
iszlaimeta.

Karalius ant to tiko.
Kada parėjo aficieras su šar

vo deneziku namon, tada volei 
davė savo denezikui 15 kapei
kų idant jis nupirktu ka mio 
puikiausia lova. Tasai vaiksz- 
cziojo po visus kremus nes nie
kur begalėjo už tokia preke 
gaut, ba kožnam krome turėjo 
iszeit per dūręs. Po ilgam jiesz- 
kojimpi nuvejo ant rinkos. Szi- 
tai jis pamate veža žmogus pil
na vežimą skriedru isz po elg
iaus, priėjo ir paklausė, ar.ant 
pardavimo jisai veža, ir pasiū
lė 15 kapeikų, nes žmogus ir-gi 
mistino kad jis yra ne pilno 
proto, kad už tiek skiedrų teip 
mažai siulina.

Denezikas sako jeigu par
duosi, tai vesziu pas karalių.

Žmogelis pamislines kad ir 
mažai pinigu, nes norint kara
lių pamatis teip ir pardavė:

Atvežė pas aficiera ir parode 
jog jau nupirko. Pamatęs afi
cieras tas ski’iedas, pagyre den- 
czika jog’ gerea lova nupirko.

Sulaukus vakaro nuvažiavo 
su lova pas karalių. Kada už
važiavo priesz karaliaus gon- 
kas iszojo visi kaip ant kokiu 
dyvu žiūrėt tos lovos, o aficie
ras su deneziku; glebais eme 
vilkt skiedras isz vežimuko per 
p aka jus i n savo pa k a jei i.

Karalius ir Kunigaiksztis 
dantis sukandę laikėsi idant 
nesijuokt.

Kada jau tas laikas’ perėjo, 
ir ne vienas nesijuoko, ateina 
naktis, o ir laikas eit gult, sztai 
sugulė ko'žnas savo pakajelije, 
o ir aficieras su savo deneziku 
atsikule ant savo lovos.

Kada jau nakti visi buvo su
gulė, nes da ne sumigę, mete 

auksinais pinigais po visa pa- 
kajeli, mat parodyt savo puiku
mą, ir paszaukes tarnus pa
klausė kas ten iszpuolo.

Kada, tarnai pažiurėjo jog 
tai auksiniai pinigai pasako: 
jog auksiniai pinigai.

O Kunigaiksztis .atsake:
Kas iszpuolo tai jus.
Ne ]>oilgam laikui sranislino 

aficieras in taisyt szposa.
Sztai užsidėjo pistoną ant. 

karabino szove ir paszauke. sa
vo denozika. liepe pajieszkot 
kas ten iszpuolo?

Denezikas eme jieszkot, o ir 
daužytis po pakajeli, jog kara
lius ir kunigaiksztis ka tik isz- 
laike isz juoko, denezikas ko no 
užsidauže be jiės-zkodamas, ir 
nat galo paszauke:

Ko ne užsidaužiau be laksty
damas nes nieko ne radau!

Negalėdami iszkest nuo juo
ko karalius, o ir pirma, nusi
juokė teip garsiai jog net visi 
tarnai pabudo.

Jau aficiero iszlaimeta.
Kada aut rytojaus atsikėlė 

aficieras, o ii- visa karaliszka 
szeimyna, tuojaus nuėjo pas 
karalių, idant duotu savo duk
tere už paezia ir jog jau jisai 
ant visu prisakymu iszlaimejo.

Karalius da vis nenorėdamas 
da vis leisti duktere, o ir duktė 
nenorėdama už jo eiti isz prie- 
žastes biednumo, tai karalius 
uždavė da viena prisakyma. 
Jog vakare paguldys in viena 
lova, o karalaite viduryje, ir 
kada isz ryto ateis karalius ir 
katra bus apsikabinus karalai
te, tai to bus iszlaimeta.

Czia nėra jokios vilties jog 
ant szito punkto aficieras lai
mėtu. Ba kaip tik atėjo vaka
ras ir jie visi sugulė, ir žinoma 
mylėdama karalaite kuni- 
gaikszti tai savo mylima ir ap
sikabino.

Nes ant laimes aficiero kada 
karalius atėjo pažiūrėt su kat
ruo apsikabins jo duktė, sztai 
mato aipsikafbine abudu, aficie
ras su duktere.

Buvo tai apveizda Dievo, o ir 
szlposas aficiero, kuris nebuvo 
iszaiszkytas aficiero, koki jis 
buvo padaręs, ir teiip pasiliko 
ant visados.

Po tam apsiženije aficieras 
su karalaite, Dievas laimino ka 
nuo geriause, ir kada karalius 
numirė, likos valdytoju, visos 
žemes. Susilaukė daug patogu 
vaikeliu, o isz kuriu tai patam- 
ku da. ir dabar yra valdytojais 
tos žemes.

Teipos-gi ncužmirszo ir apie 
savo tėvelius, kurie teip labai 
galejosi jo. Ir pagarbenes pas 
save, laimingai dalaike ligi 
sinert.

Ant tu tai žodžiu baigėsi ta.O 
puiki apysake.

—G A L A S—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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: 
YTa 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.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
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, 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 nemu- 
’io. 58 pus., 20c.

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

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

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

No.129—Keturios istorijoj- 
Ketvirtas Prisakymas Dievo 
Keliautojai in Szventa Žeme 
Beda; Tamsunus prigauna 5> 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuz 
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 Paveikslai 

Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, 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, 15c.

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 pusią 
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.158—A p i e Kapitoną® 
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 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mai
giaus; 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- 
davinėti 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 Kabala? 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrorn 
25o.

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

180V2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriam 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katab 
kiszkas Katekizmas, pagal isz 
guldima Kun. Piliau skio, »i 
uekurias Naudingais Pade ji 
raais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Km 
yarija Viesz. Jezuso Kristus* 
15c

No.197 -Graudus Verksmą 
aiba Pasibudinima^ prie A; 
mislinimo Kanczios Viesz. Mn 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa 
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mn 
ka musu Iszganytojaus Jezusc 
Kristuso, peraszyta isz gromi- 
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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

F'IU Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Piru 
gai, o ir visi laiszkai ‘ ‘ visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A
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Karalaite Ir Aficiera
X?X. *?A X$A. A^AA’A A k^k a$A. A^k a^A a$A.a$a. a?

Į^ITADOS gyveno' karalius, 
kuris turėjo vienatine duk

rele.
Nes kada paaugo toji duk

rele, tai 'prasze pas savo tęva 
idant apgarsintu po savo kara
lyste, jog ji ji ne už jokio ne eis, 
kaip tik už tokio, kuris užmins 
jei tris misles, tai jeigu jieji ne 
atmins tai tas 'bus jos vyras, o 
jeigu atmins tai tam jiji pati su 
kardu nukirs galva.

Buvo tai toji karalaite didele 
ragana, neš -kad slaptybėje už
laikė to viską tai nieks apie ja. 
nežinojo.

Daug kelevo patogu jauni- 
kaicziu, nes kožnas kelavo pas 
savo nelaime.

Toji karalaite ragana kitaip 
sakant (juodaknige), su tikra 
albejone atmindavo misles, ir 
kirsdavo galvas no kaltiem 
jau ui k ai ežiam. Kada baisu 
skaitlį iszkirto, tai kiti nusi
gandę nustojo važuot su mis-' 
leis.

Už kokio tai laiko, atsirado j 
tokis aficieras, kuris laibai gere 
pragėrė savo pinigus, o ir ant 
skolos prigėrė liek, jog* niekad 
negalima 'buvo atiduot.

Ne kaip jam sek esi, ir pats 
ant savo nelaimes rūgo jo..

Daug buvo nukentės vargu, 
kente nuo vyresniu ir nuo ka
reiviu, o vis už grituoklyste.

iSzitai pasta,navijo eitie pas 
karalaite juodanige su savo 
misleis, laistydamas, jog jeigu 
ir nukirs galva atminus mislis 
tai ne reiks tiek vargu kentėt 
ant szios pasaulės.

Kada rengėsi jau važuot pas 
karalaite, nes da priesz važevi- 
ma nusidavė pas savo tėvelius 
atsisveikyt neturėdamas kil
tie® daugiau pamatyt.

Da'žinoja apie ta nelaime sū
naus, o kuri labai mylėjo, susi
graudino, ir pradėjo a.tkalbi- 
net nuo jo blogu užmanimu, 
nes jisai keitai inleido misles in 
tai ir rodos ji ten kas trauke, 
negalėdami tėvai nieko jam pa
daryt iszleido su aszarom savo 
sunn kaąp ir ant smert, eta kad 
nereikėtų jam eitie pekszczem, 
teip tėvas dovanojo jam arki i 
ir vežimėli, motina vadeles, o 
sesuo botagaiti.

Insedes aficieras su denziku 
in vežimėli leidosi in kelione. 
Važiuojant nieko nesznekejo, 
tiktai turėjo misles apie ateite, 
kas jam reiks szneket su kara
lium, su karalaite ir kokius 
misliuis užmini.

, Ilgoj kelionei visokias mis- 
ly.® praleido savo galvoje ku
rios visos 'buvo ant niek.

iSztai ant galo Užėjo jam in 
galva toks mislis, ir kada jis ta 
misli apmislino gerai, tai jam 
pasirodė jog tai yra laibai svar
bus, nudžiugęs ii* su vilto ke
liavo pas karalaite juodaknyĮ- 
ge.

Apsakė savo misi i denezikui 
kuri jis sumislino:

t— Tėvu v aižu o>ju.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. Platinkit “Saule”
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Tėvas man davė ark]i.
— Su motina, keravoju'
Motina, davė vadeles.
— Su sesere pasivarineju.
Sesuo man davė botagaiti.
Danczikas pagyre ir sake jog 

niekas negali jo atmint.
Tada paklausė aficieras pas 

denezika jog* mažu jisai žino 
kokia misle?

Ne® tasai nežinodamas jokia 
atsake, jog* ne žino.

Viena moterėle savo vyrelo 
jieszkojo, 

Ten kur Vestuose 
apsi stojo, 

Nubodo vyrui jieszkoti, 
Pradėjo kito geisti,

Gerai moterėlės padarytu, 
Kad tokia isz miestelio 

iszvarytu.* * *
Du medžiai szale viens 

kito,
Auga ir j u lapai ir žieve 

iszrodo vienokia,
T o j e p acz i o j e žeme j e 
Suleido savo szaknis, 
Bet nuskijii ju vaisi,

Nito vieno ir nuo kito,
Vieno obuoliai ibuna sakius, 

0 kito ruksztus.
Panasziai buna*ir su 

žmonimis;
Vieno tėvo ir vienos 

motinos vaikus.
Isz veido ir kalbos iszrodo 

vienoki,
Bet ju (budai taip skirtingi, 

Kaip tu obuoliu smokas.
Daugelis žmonių savo 

(būduose, 
Yra tiek skirtingi,

Kad nekurie visada ka 
žada atlikti,

Bet nepadaro, o kiti visai 
nesirengineja,

Ir 'be jokiu prižadėjimu, 
Didelius darbus padirba.

Viena s moksl inezius 
pasako: 

“Nors obuoliai ant vieno
z medžio auga,

Bet nerasi dvieju vienas 
kitam panasziu,

Taip ir žmonių nerasi, 
Kad butu vienas kitam 

panaszus budais.”* * *
Ju-s mergiezios apsisaugokite, 

Kurios tai isz kitur 
pribuvote,

Ir Czikaga netrukus 
pribusiu,

Dideli laruima padarysiu, 
Su koczelu apsisuksiu, 

Ir nekurtoms moterėlėms 
s p r a nd u s n u suk siu.

Žmonių geru nepiktinkite, 
Ne viena- jau stena, 

0 da vis suimta ir gana.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Važuoje jie tolyn, o aficieras 
jau linksmesnis.

Szitai važiuojant tolyn pa
mate labai dailu jauezia brai- 
džiojent pa dalias avižas. Iszli- 
po isz vežimuko nuvejo pas avi
žas, iszrove sauje aivižu, ir isz- 
vare jauti. Insedes pavažiavo 
tolau, ir iszmislino isz to atsi
tikimo antrai misli, ir papasa
kojo savo denezikui, o mislis 
buvo toks:

Radau, gera, braidžiojant po 
gera, paėmiau gera, gera, isz 
gero su geru iszyariau, o gera 
vėl padėjau tarpe geru.

Denczikas negalėjo suprast 
! to, nes kada jam aficieras isz- 
1 ipszkino, jog rado gera jauti 
tai yra naudinga del žmogaus, 
tas jautis braidžiojo po naudin
gas avižas, asz paėmiau sauja 

j naudi ūgiu avižų, iszvariau nau
dinga jauti isz naudingu avižų, 
o sauja naudingu avižų padė
jau vela, tarpe naudingu, tas vi
sas atsitikimas susidėjo isz 
naudingas tai yra geras. Ar 
mažu nėra, tai teisybe, ir ar tu 
nematei ta atsitikima ?

Deczikas atsake:
Yra tai tikra, teisybe, ir asz 

maeziau ta atsitikima.
Važuoje tolyn, o aficieras tu

rėdamas du gerus misliu's buvo 
laibai linksmas.

Kelavo ilga laika, ant. galo 
privažiavo giria, pagiroje ra
dosi kupstas skruzdelu, beva- 
žuojent pro ta kupstą bego- gy
vate ir pataikė užbėgt ant tu 
skruzdelu, skruzdeles inszirdu- 
sios, jog gyvgte bėgdama su
griovė ju nameli, aplipo gyva
te ir neinielaszirdingai eme 
kandžiot, gyvate buvo pikta, o 
skruzdės buvo piktos, ir gyva
te negalėjo isztrukt nuo skruz
džių.

Sztai iszlipo aficieras isz ve
žimėlio, isztrauke kardu kuris 
ir yra labai piktas, ir nurito to
liau gyvate nuo skruzdelu. In- 
si] ipo in vežimuką ir važuoje 
mislydama® ar ne mažnes isz to 
atsitikimo siipiislyt misli.

Ant giluko sumislino pasku
tini misli, nudžiugęs pasakė 
savo denezikui, jog isz to-atsiti
kimo iszeina mislis, ir apsakė 
misli:

Radau pikta pjaujanti pikta, 
paėmiau pikta, nuritau pikta 
nuo pikto su piktu, ir pikta ve
la (padėjau in savo vieta.

Ar mažu ne teisybe ?
Denczikas szita misli tuojaus 

suprato, ba panaszius ant anų 
misliui ir atsake:

Yra tai tikra teisybe.
Teip surinkęs tris mislis, ku

riu jokia juodaknyge ne 
sztant atmint, važuoje su vilto 
pas karalaite.

Ant galo privažiavo karaiisz- 
ka. miestą, invažiave in miestą 
užeja in viena traktierne ir pa
sistato arklį, nuvejo abudu pas 
karalių. Kada gavosi aficieras 
pas karalių persistatė, jog at
važiavo pas jo dukterį su mis- 
lais, ir jeigu atmins jo mislis, 
tai gales kirst jam galva, o jei
gu ne atmins, tai turės but ma
no plati.

Kada karalius paszauke sa
vo dukterį ir perstatė aficiera 
jog tai jis pribuvo pas ja su

misi imis.
Tada karalaite nusivedė in 

savo pakajeli, ir liepe pasakyt 
pirmutini misli.

Asz pas tave važiavau: su tė
vu, keravojau su motina, ,o pa- 
sivarinejau su sesere"?

Pamielino karalaite nes ne
galėjo atmint, teip eme verst 
raganiszkas knygas, nes niekur 
negalėjo atrast tokia misle, 
teip ji atsake, kad ateitu ant 
ryt tai atmins.

Aficieras sugryžo su denezi- 
ku in ta paezia traktiernije o 
kad ir neturėjo pinigu tai gere 
ir valgė, ba aficieras mistino 
teip:

Jeigu karalaite atmins mis
lis tai jam nukirs galva, o jei- 

. jgu neatmins tai bus karaliaus 
žentu tai turės kuom užmokėt.

Nemano aficieras kad jie ne
atmins, jeigu liepe laukt atsa
kymo ant rytojaus.

Dave aficieras denezikui 15 
kapeikų kuriuos da turėjo isz 
namu ir eliepe eit ant rinko ir 
nupirkt juodos gelumbes ant 
žipono ilgio iki žemei ir kepu-' 
res, nes l^ad butu geriause ge
lumbe.

Nuvejo in viena kroma in ki-l 
ta nes kaip tik pasiulina savo 
pinigus tai mislina kad tai dur
nas, ir iszvaro isz kromp. Ant
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galo nuvejo ant rinkos, sztai 
pamate Maskolių nesziojanti 
ragaži nuo suvelojimo drapa
nų. Dženezi kas prie jas tarė:

Kiek nori už ta ragaine pak
lode ?

O kareivis atsake:
Jog jis noyi 20 kapeikų.
Denczikas’ eme praszyt kad 

jam parduotu Už 15 kapeikų o 
ir sake jog daugiau neturi.

Kareivis pamisimo jog mažu 
daugiau negaus, tai ir parda
vė už ta preke.

I’arnesze denczikas ragažine 
paklode, o kada pamate aficie- 
ras, lai labai jam Ipasidabojo, 
liepe paszaukt kriaueziu ir pa
siūt jam žipona: ilga ir keptire 
kada kriaulcziu® ta viską pada
re, pasimieravo aficiera® nes 
jam buvo in miera.

O denczikas pripažino jog 
nei tikras tėvas jo nepažinuot.

In pa,vakare paszauke aficie
ras savo denezika ir' atskira 
pakajeli ii- tarė:

Szia naktį kadai, mudu jau 
gulesim, ateis pas tave slūgi
ne karalaites ir klaus1, ka ženk
lina tas mislis, tai tu pasakyk, 
nes nedovanai prašzyk idant 
jije tau duotu pinigu ir tiek 
imk kad Užtektu ant gėrimu.

'O irpamaezius mane gulinti, 
tai klaus kas-ten guli ?

Tai tu atsakyk:
Gospodin rogožnik.
Denczikas prižadėjo iszpil- 

dint ta prisakyma.
Ir sulaukus nakties, kada 

jiedu sugulė, atėjo pas denezi
ka ir paklausė:

— O kas, ežia guli ?
Denczikas atsake:
Czia guli gospodin rogožnik.
Tolau kjause tarnaite' ar nė

ra aficiero namie?
Užklaustasis atsake, jog isz- 

ejo in miestą ant speaieriaus.
Tarnaite kalbėjo toliau, isz- 

sisznekejo apie viską iy pa
klausė ant galo, ar jis nežino-, 
ka ženklino jo pono mislis?

O tas atsake, jog žinau, ir 
jeigui duosi milijoną rubliu tai 
pasakysiu.

Tarnaite nubėgus pasakė ka
ralaite jog už pasakima reika
lauja milijono rubliu.

Karalaite davė pinigus tar
naitei ir liepe kad tuojaus jei 
atnesztu atsakyma.

®=A - B - CELA=^S 
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Kada tarnaite nuvejo pas 
denezika ir padavė pinigus ta
da jis teip pasakė kaip tas mis
lis ženklino, tarnaite smarkei 
parbėgo pas karalaite ir apsa
kė, ka jije girdėjo nuo denezi- 
ko.

Ant rytojaus atsikėlė® aficie
ras paklauise deneziko ar teip 
jis padare?

Tas parode kampe stovin- 
czius pinigus.

Kibą tu durna galva, gavai, 
kad tiek daug pinigu emei, ir 
kur tin juos padėsi ?

Danczikas atsake, jog tai 
nieko nekenke, nes jeigu nori 
misli dažinot, tai tegul ir užmo
ka.

Žinoma turėdami pinigu ge
rai pagere, ir velei abudu' nu
vejo pas karalaite.

Toji žinodama misli ir pasa
kė ka ženklina.

Tada aficieras užminė antra 
misli.

Karalaite negalėdama at
mint ir antro, liepe ant ryt at
eit.

Aficieras su savo- deneziku 
velei nusidavė in savo kvatie- 
ra, o kaip pinigu turėjo invales 
tai turėjo valgyt ir gert.

Aficieras vėl apsakė savo 
denezikui kad szianakt ateis 
tarnaite karalaites, ir klaus ka 
ženklina mislis, tai tu jai pasa
kyk, nes tiek pinigu ne imk.

■Sulaukus vakaro atsigulė 
abudu, sztai ateina tarnaite, ir 
eme teip- klausinėt kaip pirma 
nakti, ant galo paklausė ir 
apie misli.

Denczikas atsake:
Žinau nes jeigu duosi tris 

milijonus rubliu tai pasakysiu.
Tarnaite teiposgi nubėgo- 

pas karalaite apsakė apie tai.
Karalaite tuojaus padavė

(Tasa Ant 2 puslapio)
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pieros virszeliuoso. :: ::
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ZiniosVietines
Hitleris žuvo.

Shenandoah, Pa.
— Shenandoah

Girardville, Pa.—
; t Gerai žinomas del mies
to gyventojams, ponas Jonas

Tau-

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo metini vakariene pa
reita Panedelio vakara in Nec- 
ho Allen svetainėje Pottsville- 
je. Daug nares dalyvavo. 
Ateinantis susirinkimas in- 
vyks Utarninke, Gegužio pir
ma diena in Leisi’s svetainėje 
Fracikvilleje.

— Suibatoj pripuola Szv. 
Povilo nuo Kryžiaus, o
tiszka Vardine: Rimgale. Ir ta 
diena: 1512 metuose Lietuviai 
pergalėjo Talorius ties Y'ilniu; 
1758 m., gimė James Monroe, 
penktas Amerikos Prezidentas; 
1945 m., Italijos vadas diktato
rius Benito Musolinį buvo nu
žudytas su savo meiluže Clara 
Petacci.

— Visi Kandidatai ant urė
du, ant Reipublikoniszko tikin
to likos iszrinkti, kaipo ir ne- 
kurie ant Demokratiszko tikin
to. Dabar lauksime Novembė
rio pasekmes.

— Laikas vėl bus permai
nytas Nedelioj, Balandžio Ap
ril 29-ta diena, laikrodžiai bus 
pastumti greieziau viena va
landa, ir tesis ligi Rugsėjo 
(Sept.) 30-ta dienai.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų ir Szv. Petro Lankyto
jo, o Tautiszka Vardine: Sen- 
galis. <

— Panedelyje pripuola Szv. 
Katarinos, o Tautiszka Vardi
ne: Venta. Taipgi paskutinia 
diena szio menesio. Ir ta diena: 
1945 m., Amerikos vėliava isz
kelta virsz Naciu Tarybos, ofi
su Berlyne; 1789 m., Jurgis Va- 
m.ingtonas likos invezdintas 
kaipo pirmutinis Suvien. Vals
tijų Prezidentasi, New York 
mieste, o antras invezdinimas 
mvo Philadelphia, Pat

— Utarninke pripuola pir
ma diena Gegužio-May. Mene- 
sis paszvenstas ant gabbes 
Szvencziausia Paneles Marijos. 
Ir ta. diena Szv. Pilypo ir Szv. 
Jokūbo apaszt., o Tautiszka 
Vardine: Girulis.

Ūkininku priežodiai: Gegu
žis menesis vėsus, Birželis 
drėgnas, pildo skunes ir aro- 
dus. Gegužes lietus sėjimams 
ženklina auksa ūkininkams. 
Gegužio menesis turi būti vė
sus, bet ne szaltas. Jeigu pirma 
Gegužio puola szarma tada bus 
apsti daga.. Petronėlės lietus 
žegnoja, miežius. Menulio at
mainos: Delczia 2-tra1 diena; 
Jaunitis 10-ta diena; Priesžipil- 
nis 17-ta diena; Pilnatis 24-ta 
diena. Per Gegužio menesio,- 
sekanezios bažnytines szventes 
pripuola: Sesztines 10-ta die
na, Sekmines 20-ta d., Dievo 
Kūno 31-ma d. Taipgi Panede
lyje pripuola Darbo Žmonių ir 
Tautu solidarumo szvente; 
Vaiku Sveikatos diena. Ir ta 
diena 1932 m., ant viso svieto 
didžiausios elektros fabrikas 
buvo sunaiktas in Dniepros- 
troy, Rusijoje; 1898 m., Ameri
kos Admirolas Dewey sutursz- 
kino ir sunaikino Ispanijos lai
vyną prie Manila uosto; 1942 
m., Maskva pranesze kad pen
kios deszimts asztuoni tukstan 
ežiai Vokiecziu, Naciu iszžudy- 
ta prie Leningrado per Balan
džio menesi; 1941 m., Amerikos 
Karo Bonai buvo iszleisti del 
pardavimo; 1945 m., Vokiecziu 
Laivyno Admirolas Kari Doe- 
nitz užėmė viso kraszto vado
vybe, kai buvo paskelbta kad

Lietuviai Rugienius, nuo 226 B uly., ku- 
yra davė žymu skaieziu prote- rįs uošveikavo per koki tai lai- 
sionalu. Gaila kad isz ju labai) ha jr gvdesi in Easton ligon- 
mažas skaiezius savo gimtinėje ' huto, pasimirė pareita Utarnin- 
Shenadoryje pasiliko. F
profesini skaiezius yra sekau-I netą. ligonini t e.. Velionis-, gimė 
t is: Gydytoju daktaru 10; den- 
tistu, dantų gydytoju 8; diplo-* 
muotu mokytojui 28; Kolegijų 
mokytoju su daktarato laips
niais 3; vaistininku, farmaceu
tu 7* advokatu 7; inžinierių 9; 
slaugiu, nurses 68; steno-grafiu 
22; menininku, pieszejn; 3; ar
tistu, filmu seafro 1; baleto 
szokeju 1; Pažymėtina, kad ba-

automobiliu vairavo.
Stovintis automobilius in 

kuri daktaro automobilius su- 
simusze priguli Ponui Andrew 
Douge, kuris gyvena in Clifton 
Heights.

Daktaras Schoff yra' narys
1 ką 9:15 valanda vakare in mi- Fitzgerald Mercy ligonines

Philadelphijoje.

VYRAI ŽUVO;
SUŽEISTI

PHILADELPHIA, PA. — | 
Du vyrai, vienas salesmonas, 
k a tik paleistas isz Marinu kai
po Saržentas, tik keturi mene-

kareiviai užsimusze kai ju au
tomobilius nubėgo nuo vieszke
lio ir sudužo in ūkininko tvar
tą.

Policijantai spėja kad auto
mobilius taip greitai važiavo 
kad prie užsisukimo
vieszkelio jis nubėgo nuo 
vieszkelio ir davė in to ūkinin
ko tvarta.

9 Policijantai spėja kad to au-
■ tomobiliaus draiverys užsnūdo
I kai jis ta automobiliu vairavo.

Žuvusiu j u kareiviu vardai 
nebuvo paskelbti kol bus pra- 
neszta ju tėvams ir giminėms 
apie ta nelaime.

Iszrodo kad jie skubinosi su- bet jo po visa kraszta yra

Szitas trisdeszimts szesziu gonine, ir pasimirė in Jersey 
metu amžiaus iszdavikas buvo City Medical Centre ligonine, 
nuteistas ir pasmerktas, nors kur jis buvo nuvesztas.
jo tenai nebebuvo. Jis pabėgo 
isz Italijos, pustreti metai at
gal kai jis dažinojo kad Italijos

ant to teismas rengiasi ji imti nagan.
to' Italijos Komunistu partija ji 

dabar stengiasi iszteisinti, sa
kydami kad tos žmogžudystes, 
tie prasikaltimai buvo politisz- 
ki, ir už tai dabar Italijos val
džia negali ji patraukti in teis
mą ar ji maitinti už kolius pra
sižengimus.

Kur jis dabar randasi Itali
jos policija dar nėra sužinojus,

da-

Lietuvoj, atvyko in Girardvil
le je apie szeszios deszimts,me
tu atgal. Buvo angliakasįs per 
daugelis metu, o* paskutini kar
ta dirbo Hammond kasyklose, 
bet 'apie keliolika metui atgal, 
isz priežasties senatvės prasi- 
szą’ipo nuo darbo. A. a. Jonas 
Rugienius hiivo vienas isz in- 
kurtoju Szv. Vincento parūpi-

.erina Mare Sidraityte-Sehuck,) jos/mivo mielaszirdingas v y- 
priesz past a ra j i kara gastrola- ras. ir svetingas ’visiems, tu ka 
vo Paryžiuje, Berlyne ir Lon- ji visi paguodoje ii1 mylėjo. Ra
done. 1941 m., Berlyne apsive-j liko dideliame nuliūdime savo 
de su- kunigaikszcziu Rusu my įima žmona Ona (Rabickiu- 
princu Orloff. Dabarprivacziai te); trys, dukterys: ponios He- 
gyvena New Yorke.

Kita artiste Genevaite-Jeanj 
Sukavicziute isz profesijos le- 
do cziuožeja gastroliavo su ) 
“Ice Vouges” ir ‘Ice Holyday ’ 
grupe Pietų Amerikoje ir Eu
ropoje. Dabar gastroliuoja po 
invairius miestus Suvien Vals
tijoje.

Kita artiste operos daininin
ke Veronikai Petrauckaite po 
vyru iSupipa, Turi stipru mezo 
soprano baisa. LoLsze vado- 
vaujanezia role “Madame But
terfly”, “La Traviata” “Ri- 
golleto” ir kitose operose. Ji 
savo iszsilavinimu dainavime 
prilygsta Onai Kaskas, Grisz- 
kaitei. Tad 'Shenandoris lietu
viai invairuose srytyse profe
sionalu davė viso 168 asmenis.

— Profesionalu kareiviu, 
jūreiviu ir aviacijos tarnyboje 
sziuo tarpu randasi Lietuviu 
isz Shenandoro virsz 40. Neku- 
rie isz ju y ra pasiekė auksztas 
vietas. Pa vyzd i n Col. Juozas 
Remris-Rimas. Baigė karo aka
demija West Point 1931 me
tais. Auksztas ir atsakomingas 
vietas turėjo Filipinų salose, 
Vokietijoje dabar vadovauja 
Mil District, Colorado.

— Miesto mayorii yra Ado
mai Balkeviczius, policijos vir- 
szininkas Pranas Alinskis, mo
kyklos direktoriai trys, miesto 
koncelmcnai 3 ir ju pirmininku 
yra Edvardas Paulionis. Sch
uylkill apskriezio metrikacijos 
virszinniku, Recorder of Deeds 
pernai iszrinktas 4 metams 
Juozas Macziulskis.

— Invairiu biznio lietuviu 
rankose pramonių Shenadory- 
je randasi 70. Daugiausia val
gomu daigiu krautuvių ir kar- 
cz.emu. Aipart tu verta paminė
ti dar moterių si.ikneliu siuvi
mo L'rboiio dirbtuve, kur dir
ba virsz s'zimto moterų. Dvi au
tomobiliu pardavimo ir taisy
mo instaigos. Plymouth ir 
Dodge parduota Ed Paulonis, 
01 d sm o'b i 1 e, Lu ko sz i u na s- Lu - 
kas. Turime sziauicziu, kriau- 
cziu, kalviu ir 6 laidotuvių di
rektorių.

: ponios He
lena Colleran, isz Brooklyn, N. 
Y.,*Lueijana Slnžiene, Canfort, 
N. J., ir Ona Feldmaniene, isz 
Kingston, Md., taipgi sunu, 
Daktaru Joną, isz Easton, Pa., 
ir daug anūko ir anūkes. Lai
dotuves i n vyks Sukatos ryta, 
su bažnytinėms apiegomis in 
Szv. Y’incento bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos in 
Szv. Marijos kapinėse Shena- 
doryje. Gralborius A. J. Vilins- 
kas užsiėmė laidotuvėms. Ve- 

senas “Saules” 
“Lai ilsisi amži-

Ii on is buvo 
skaitytojas, 
nam atilsi musu senas skaity
to ja^! ”

EROPLANAS NU-
KRITO IN EŽERĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Eroplanai ir laivai vis suki
nėjasi apie ta vieta kur tas ero- 
plu.nas nukrito, bet jie nėra nei 
liekanų to eroplano suradę.

Laivyno sztabas yra paszau- 
kes savo eroplanus ir laivus at
gal in uosta, ir prisipažinsta 
kad tas lakūnas yra dingės, žu
vęs.

PHILIPPINUOSE
VIESULOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— J. K. T.
— Gydėsi per tris sanvai- 

tes in Schuylkillo pavieto li- 
gonbuteje, Andrejus Krūmas, 
isz Zion Grove, pasimirė Utar- 
ninko ryta antra valanda. Ve
lionis' gimė Lietuvoje, nevedąs 
ir neturėjo jokiu giminu Ame
rikoje, 
terš

•Graborius W. II. 
laidas.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

Wa-

šiai atgal užshnusze automobi- «ĮVO vietas in Armi- bar jiesskojama.
liu nela'msse Pennsylvanijoje Jos ^aze> kai ta nelaime ateiti-. ------------
ir New Jersey valstijose.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus William F. Fitzpat
rick, marinu veteranas, penkių 
menesiu dukreles tėvas, užsi- 
musze apie szeszta valanda isz 
ryto kai jo automobilius apsi
vertė ant Tookany Drive, in 
Cheltenham Township.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Alexander Zdanoski 
isz Clarksburg, New Jersey bu
vo sutrinats kai jo automobi
lius susikūlė su kitu automobi
liu apie treczia valanda isz ry
to ant Old Monmouth Road. 
Trys kiti vyrai czia buvo labai 
sužeisti.

Fitzpatrick gryžo isz savo 
motinos namu, Ponios Eliza
beth Fitzpatrick, nuo Limekin 
Pike. Jis per greitai važiavo ir 
prie užsisukimo jo automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio. Jis 
pasimirė in Abington Memo
rial ligonine. Fitzpatrick buvo 
tris metus in Marinu vaiska ir 
tarnavo in Pietų Pacifika, ir 
dirbo Stein Hall kompanijoje.

Sužeisti nelaimėje, kurioje 
žuvo Zdanoski buvo keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Peter Dobon, isz Perrineville, 
New Jersey, (kuris buvo su 
Zdanoski; trisdeszimts trijų 
metu amžiaus Bolivar Alvara
do ir jo žmona, trisdeszimts 
metu amžiaus Rože, isz 'Yon
kers, N. Y., kurie buvo in antra 
automobiliu. Visi buvo nuvesz- 
ti in Fitkin ligonine, in Nep
tune, N. J.

i ko.
Armijos slapta policija da

bar nori sužinoti kur tie karei
viai buvo ir isz kur jie taip sku
binosi sugryszti in savo vietas, 
kai ta nelaime atsitiko.

ITALIJONAS
KOMUNISTAS

PASMERKTAS
FLORENCE, ITALIJA. — 

Francesco Maranino, Komunis
tu partijos Italijoje vadas ir 
tarybos atstovas buvo pa
smerktas ant deszimts metu in 
kalėjimą, už tai kad jis per 
Antra Pasaulini Kara buvo 
iszdavikas ir buvo atsakomin- 
gas už penkių patriotu nužudi- 
nima ir dvieju ju žmonų.

BOOTLEGERIS
PASIPJOVĖ

Buvo Pasmerktas
Už Taksu 

Neužsimokejima

Valdžios Teisėjas Thomas F. 
Meaney nusprendė kad jis turi 
gryszti in kalėjimą, nors jo 
teisėjas prasze kad tas bootle- 
geiis galėtu vis būti laisvas po 
kaucija, nes jis serga.

Bootlegeris Rutkin jau buvo 
kalėjime isztupejes apie du me
tu, isz keturiu metu, ant kuriu 
jis buvo nuteistas.

Jis buvo intartas in nuteis
tas už tai kad jis taksu nebuvo 
užslmokejes už czverti milijo
no doleriu.

Jis buvo prisipažinęs kad jis 
į buvo gavės du szlmtu penkios 
; dėsJmts tukstancziu doleriu 
; nuo bravorininko Joseph H. 
Reinfeld, kaipo jo dali isz boot- 
legeriavimo. Jis teipgi prisipa
žino kad jis keletą bizniu turė
jo Floridoje, bet jis lengvai 
tuos pin’gus uždirbo ir dar 
lengviau praszvaiste, ir dabar 
visiszkai biednas.

JAUNIEJI SUIMTIJERSEY CITY, N. J. —-
James (Niggy) Rutkin, buvęs 
bootlegeris, kuris buvo nuteis-; 
tas in kalėjimą už taksu neužsi- 
mokėjimo, sau gerkle prasipjo-' Kakton mieštoji, bTjiš 
ve su maža britva. Jis szeszios 
dienos atgal buvo sugražintas 
in kalėjimą, kai teismas atmete 
jo praszyma kad jo byla butu 
vėl iszkelta.

Jis jau kuri laika buvo sir- 
guliojantis. Jis nusižudė in 
Hudson Apygardos kalėjimo li-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nors tas vaikezas padavė

greicziamsia isz Kislyn pataisų 
namu, isz kur penki kiti vaike- 

įzai buvo pabege ana sanvaite, 
ir beveik toje paczioje vietoje; 
buvo sucziupti.

^Pirkie U. S. Bonus!
Gaisrai Isznaikino Musu Miszkus

tojus ir jie nesupejo pasikavo- 
te nuo tos audros.

Iszkados czia buvo padaryta 
ant keliu szimtu tukstancziu 
doleriu, ir gal po audros bus 
surasta daugiau tos audros au- 
ku. Vieszkeliai ir geležinkeliai 
buvo taip suardinti kad nebuvo 
galima greitai susiekti su to 
kaimelio virszininkais.

Rauduonojo Kryžiaus atsto
vai turėjo spėti keliauti in ta- 
miesteli, nes vieszkeliai 
užkirsti ir geležinkeliu 
buvo iszardintos.

8 ANGLAI KOMU
NISTU SUIMTI

buvo 
rieles

DAKTARAS
SUŽEISTAS

DREXEL HILL, PA. — Ke
turios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus Daktaras John J. 
Schoff, isz Drexel Hill buvo 
sužeistas kai jo automobilius 
susikūlė su stovincziu automo
biliu, ant Baltimore vieszkelio 
in Upper Darby, apie puse po 
devynių, vakare.

Daktaras sako kad jis staiga 
neteko sanmones, kai jis savo

LAUENBERG, VOK. —
Anglijos Armijos karininkas, 
Leitenantas ir septyni Angli
jos kareiviai buvo suimti ir su- 
aresztuoti, kai jie su savo 
“ Jeep ” automobiliu netyczia 
pervažiavo skersai rubežiu 
tarp laisvu Vokiecziu ir Rusi
jos valdomu Vokiecziu. Visi jie 
buvo patupdinti in Komunistu 
kalėjimus Rytu Vokietijoje.

Sovietai sako kad žmonių ar
mija rytu Vokietijoje juos su
ėmė ir pareikalavo kad jie bu
tu suaresztuoti.

Visi tie suimti Anglai neturi 
rūpintis, nes dabar Sovietu tū
zai lankosi Anglijoje ir tenai 
seilinasi ir gerinasi. Tie Sovie
tu tūzai turės sutikti kad tie 
Anglai butu paleisti, jeigu jie 
nori savo propaganda varyti 
Anglijoje kur jie dabar sten
giasi užvesti savo propaganda.

AMERIKIECZIAI ŽU
VO PRANCŪZIJOJE

Pirkie U. S. Bonus
ANGOULEME, PRANCŪ

ZIJA. — Penki Amerikiecziai

Czia tik vienas paveikslas 
isz 170,891 gaisru, kurie szi- 
taip isznaikino musu misz
kus. Ir dauguma j u buvo tik

per nepaisinima ar neapsi- 
žiurejima žmonių kurie tuos 
miszkus netyczia padege.

Valdžia pataria labai at-

sargiai apsieiti su meczke- 
mis, degtukais ir cigaretais 
kai einame per miszka.

Republikonu Vadai Pas Eisenhoweri

Szitie Republikonu vadai 
tarpu saves tariasi apie nau
ja ūkininku byla, kuri Prezi
dentui Eisenhoweriui nepa
tinka.

Jie buvo pas Eisenhoweri 
ir per pusantros valandos

kalbejosi su juo, ar tikriau 
sakant jo klausiesi, kai jis 
jiems iszaiszkino kodėl ta 
ūkininku nauja byla jam ne
patinka.

Jie czia, Baltnamuose 
kanibaluose, isz kaires in de-

szine: Senatorius William 
Knowland, Senatorius Leve
rett Saltonstall, Kongresmo- 
nas Joseph Martin, Jr., Kon
gresmenas Leslie C. Arends 
ir Kongresmonas Charles A. 
Halleck. A ■■


