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Isz Amerikos
VALIO! IR VĖL

VALIO! i

Gegužio Pirma Diena, 
Raudonoji Diena!

Jau seniai kaip Amerikie- 
cziai dantis gręžia, pyksta ir ; 
nerimauja, kad Gegužio Pir- j 
moji Diena yra taip iszeikvota 
ir iszniekinta.

Daugiau kaip du tukstan- 
cziai metu Gegužio Pirmoji 
Diena buvo apvaikszcziojama 
kaipo Vaikucziu Laimes Diena 
kaip pavasario laimes diena. 
Gegužis ir Pavasaris ta pati 
reiszke: jaunimą, atgyjima, isz 
žiemos prisikėlimą, linksmu 
dienu pradžia.

Bet Komunistu propaganda 
ta diena iszniekino. Kur geliu 
vainikas vainikuodavo visa 
pavasario dvasia, tai stojo
raudonoji vieliava. Kur vaiku- 
cziai šzoko, begin ėjo, ten da
bar raudonoji propaganda 
marsziavo.

Bet jau isz visu pusiu pasi
rodo geri ženklai kad Gegužes 
Pirmoji Diena vėl bus, kaip ir 
pirmiau buvo Gegužines, vai
ku, jaunuju szvente. Jeigu ne 
kur kitu, tai nors Amerikoje.

Mokyklose vis randasi dau
giau ir da ugiau Gegužiniu Pa
rodu, visokiu karalienių ap
vainikavimu, tautiszku szokiu, 
ir, tarp Kataliku daugiau pa
maldumo in Panele Szven- 
cziausia.

Mokyklos, visokios draugys
tes, organizacijos, biznieriai ir 
net pati valdžia stoja in talka

Iszrodo Kaip Golfo 
Pradžia

Czia ne golfo loszimo pra
džia, nors taip iszrodo pasi- 
riužius pirma karta. Czia 
aliejaus kompanijos, Shell 
Company, pirmas aliejaus 
szulinis in Cushing, Oklaho
ma, kur pastaraisiais laikais 
buvo surasta daug aliejaus 
szuliniu.

Palinksmina Sužeistąjį Kareivi

Generolo Matthew Ridg
way žmona pasveikina ir pa
linksmina viena Prancūzą 
kareivi, Adrien Batifol. Ge
nerolo žmona apsilankė in 
kelias kariszkas ligonines ir 
pribuvo in Vai de Grace, Pa-.

sugražinti tas gražias pavasa
rio, Gegužines apeigas. Kelios 
Korteliu Kompanijos yra jau 
del biznio, žinoma, bet ir tai 
geras ženklas, parūpinusios 
gražiu sveikinimu del szio gra
žaus pavasario menesio.

Kaslink valdžios pastangų, 
tai valdžia yra invedus pirmą
ją Gegužio diena kaipo Vaiku- 
cziu Sveikatos Diena. Taip 
Prezidentas Dwight Eisėhho- 
weris yra paskelbęs po visa 
kraszta.

O Kataliku Bažnyczios Po
piežius, Szventasis Tėvas Pi
jus Dvyliktasis yra paskelbęs 
per visa Kataliku Bažnyczia, 
kad, kadangi Pirmoji Gegužes 
diena pripuola Petnyczioje, 
tai visi Katalikai yra paliuo- 
suoti nuo pasninko. Reiszkia, 
Petnyczioj, Pirmąją Diena Ge
gužio valia valgyti su mesa.

Szventasis Tėvas yra taip 
paskelbęs ir taip Katalikams 
pavėlinęs, kadangi beveik po 
visa svietą, iszimant Amerika 
Pirmoji Gegužio Diena yra 
szveneziama ir apvaikszczio
jama, kaipo Darbininku Diena.

Ir visa tai in sveikata, kad 
ta diena žmones sau susigrą
žintu isz Komunistu, kurie bu
vo ja pavogė ir pas,įsavinę kai
po Raudonąja Diena. Jau lai
kas kad ta diena butu sugra
žinta jauniems ir tikintiesiems, 
kurie ta diena pirmieji buvo 
paszvėsti.

t

Už tai mes szaukiame Valio, 
ir Vėl Valio! Raudonoji Diena, 
Gegužio Pirmoji Diena vėl 
gryžta tiems kuriems ji prigu
li.

NORĖJO NUŽUDYTI
DAKTARA

WESTPORT, CONN. —
Nuo%Sausio menesio, 1952 metu 
kada jo septynių metu dukrele 

j Heide pasimirė, keturios de- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) 

ryžiuje. Ji ežia laiko žerko 
la del to kareivio, kad jis ga 
lėtu pamatyti savo barzda. 
Jis buvo sužeistas kariauda 
mas piiesz Komunistus In 
do-Kinijoje.

1LAISZKANESZIS
j TIK SYKI 

APLANKYS

WASHINGTON, D. C. —
Nors gal jus daug girdėjote 
kad pacztas vėl pradės du sy
kiu ant dienos neszioti laiszkus 
in jusu namus, in ta visai neti
kėkite, Kiek galima dažinoti 
isz Vaszingtono, tai nieko pa- 
naszaus nebus.

Paczto virszininkai tik rūpi
nasi laiszkus greieziau prista
tyti isz Ogesniu kelionių.

Nors visi mes gerai žinome 
kad tie darbininkai paczte da
bar nei biski sunkiau nedirba, 
kaip ir pirmau, bet jie Lozorių 
gieda kad jiems per daug dar
bo!

Paczto virszininkas dabar 
stengiasi kaip nors parūpinti 
kad paiztoriai dirbtu visa die
na, nežiūrint kaip ilga ar trum
pa ju kelione su laiszkais.

Daug pacztoriu užbaigia sa
vo darba priesz pietus ir gauna 
mokėti už visa diena. Tokiems 
paiztoriams rengiama daugiau 
kostumeriu, daugiau laiszku, 
daugiau darbo, kad jie dirbtu 
isztisa darbo diena.

Pac-toriai lerma kelia ir sa
ko kad jie ir dabar yra skriau
džiami. Bet tik atsiminkime 
kad kiekvienas žmogus kuris 
dabar dirba paczte ar neszioja 
laiszkus, ta savo darba gavo 
per “Politika”. Jeigu tas dar
bas butu tokis sunkus, tai jie 
Politikierių nesipraszytu kad 
jiems jie tuos darbus parūpin
tu.

Ypatingai mažuose mieste
liuose, pacztorius jaueziasi 
kaip kokis ponas, nes niekas 
negali jo paliesti, nes jo vieta 
yra Politikos parūpinta. Bet 
kokis jis yra, bile jis stovi ge
rai “Politikoje’,’ gali visa 
miestą ar miesteli valdyti kas- | 
link paczto!

$100,000 UŽ KOMU
NISTU EROPLANA

Amerika Nori Papirkti 
Prieszo Lakūnus;
Prižada Apsauga

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos valdžia yra paskel
bus kad ji duos szimta tuks- 
taniziu doleriu pirmajam Ko
munistui lakūnui, kuris at
skris su MIG-15 Jet eroplanu 
ir ta eroplana paves in Ameri
kiecziu rankas.

Szitokis nepaprastas, ir gal 
xĄ.merikoje pirmutinis papirki
mas buvo paskelbtas, kai musu 
ercplanai pa’eido daug plaka 
tu virsz prieszo vietų Korėjo
je.

Szitas paskelbimas turi Ge
nerolo Mark W. Clark, Tautu 
San jungos Armijų komando- 
riaus parasza.

Generolas Clark siulina Ko
munistu lakūnams penkios de
szimts tukstanąziu doleriu už 
kiekviena MIG eroplana, kuri 
jie atvesz mums, ne^udaužyta 
ir nesuszaudyta, ir dar penkios 
deszimts tukstaneziu pirma
jam lakūnui kuris taip pada
rys.

Ant tu plakatu buvo paaisz- 
kinta kaip tie Komunistai la
kūnai gali savo toki MIG ero
plana saugiai atveszti pas mu
su kareivius.

Generolas Mark Clark sako 
kad tiek pinigu bus padovano
ta net ir tiems Komunistams 
lakūnams, kurie randasi ant 
Sakhalin ar Kurile salų, ties 
Japonijos, isz kur jie galėtu 
atskristi pas mus in kelias mi- 
nutas.

Szitokis pasiulinimas yra 
taikomas visus virszininkus, 
visus karininkus iszgazdinti ir 
sukelti bunta ju tarpe, kad nei 
vienas ant kito nepasitikėtu, 
nes szimtas tukstaneziu dole
riu tai tikrai pinigas.

LENKTYNES
ITALIJOJE

Draiverys Ir Vienas 
Vaikas Užmuszti

BRESCIA, ITALIJA. — 
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Prancūzas, draiverys, 
lenktyniotojas ir jaunas vai
kas buvo užmuszti kai garsios 
automobiliu lenktynes prasidė
jo Italijoje.

Draiverys Gilbert Ugnon už- 
simusze, kai jo baisiai greitas 
Anglijoje padarytas Jaguar 
automobilius nulėkė nuo viesz- 
kelio netoli Ferrara miesto. 
Pagelbininkas draiverys, Luc 
Descollahges, Prancūzas buvo 
sužeistas.

Už keliu minueziu Italijo- 
niszkas “Fiat” automobilius 
suvažinėjo jauna vaika ir sene
li netoli Anocona miesto. Vai
kas buvo užmusztas, o senelis 
labai sužeistas.

11,507 DINGO;
120 SUGRYŽO

Prastas Mainikavimas 
Su Komunistais

I _____ _
TOKYO, JAPONIJA. — 

Szimtas dvideszimts sužeistu 
ir serganeziu Amerikiecziu ka
reiviu sugryžo isz nelaisvės. 
Tėvai isz to džiaugsmo aszaras 
lieja; jaunos žmonos, vaikai, 
broliai, seserys su saldžiu ne
kantrumu negali sulaukti tos i 
sugryžimo valandos.

Bet kaip su tais tėvais, tomis 
žmonomis, tais vaikais, kuriu 
mylimieji dingo ir,... nesugry- 
žo?

Vienuolika tukstaneziu pen
ki szimtai ir septyni Amerikie- 
cziai dingo, ir tik saujale, tik 
szimtas dvideszimts sugryžo. 
Kur kiti?

Sugryžusieji, mažu pamažu, 
ima papasakoti apie tuos, ku
rie nesugryžo isz Korėjos, kur 
jie randasi, kaip jie gyvena, ka 
jie kenezia ir kokis ju likimas.

Karo Sztabas pranesza kad 
per pastaruosius tris metus 
dingo 11,597 Amerikiecziu. 
Reiszkia po visu szitu triuksz- 
mingu ir džiaugsmingu maini
kavimu, dar lieka 11,387 Ame
rikiecziu, apie kuriuos nei žo
džio. Reiszkia, tik vienas isz 
szimto dingusiu yra dabar gra
žinamas.

Už tuos musu szimta dvide
szimts sugražintu belaisviu, 
mes tiems Komunistams graži- į 
name 5,800 ju kareiviu.

Karo Sztabas ant savo kny
gų turi vardu 2,358 Amerikie- 
iziu kurie pateko in nelaisve. 
Komunistai duoda vardus 
3,198. Bet daug isz tu vardu 
nesiranda ant Karo Sztabo 
knygų. Bet visvien, dar lieka 
8,309 kareiviu, kurie dingo, ir 
apie kuriuos nei žodžio.

8 VAIKU TĖVAS
PASIMIRĖ

! Buvo Draugo
Nudurtas Saliune

PHILADELPHIA, PA.
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus John Singer pasimirė 
in Temple Universiteto ligoni
ne. Dviem dienom priesz tai jis 
buvo savo draugo nudurtas, 
kai jiedu susiginezino in susi- i 
pesze saliune.

Po’icijantai sako kad John 
Singer, asztucniu vaiku tėvas 

i buvo savo draugo, penkios de
szimts szesziu metu amžiaus 
Pearlie Loveli nudurtas. Jie, 
rodos gyveno tuose paežiuose 
namuose.

Policijantai sako kad jie bu
vo gerokai iszsigere kai jiedu 

'susipesze. Loveli, nudures sa
vo dranga nuveže ji in Temple 
Universiteto ligonine ir paskui 
pats pasidavė.

Pirkie U. S. Bonus!
J i

RUSIJA SUTINKA 
VESTI BIZNISZKAS

DERYBAS 1
____ _ • j 

Nesutinka Su U. S. A. 
Prez. D. Eisenhowerio

Pareikalavimais
MASKVA, RUSIJA. — So- 

vietai sutinka užvesti, kaip jie 
sako bizniszkas derybas del 
Taikos, ant visu klausimu ku
rie dabar kamuoja visa svietą.

Bet jie staeziai atmeta ka jie 
vadina Prez. Eisenhowerio pa
reikalavimus del tokiu pasita
rimu.

Rusijos sutikimas ant dery
bų buvo ant pirmo puslapio 
kiekviename Sovietu laikrasz- 
byje.

“Sovietu valdžia sveikins ir 
priims, bet kuri žingsni kuri 
Amerika ar kuris kitas krasz- 
tas padarys, jeigu tas žingsnis 
bus in santaikos ir draugystes 
puse,” Sovietu laikraszcziai 
kaip vienas raszo.

Toliau tie laikraszcziai ra
szo: “Sztai musu priparodini- 
maš kad mes tikrai norime biz- 
niszkai szita klausima iszrisz- 
ti, ir draugiszkai pasitarti kas
link visu kitu klausimu.”

Sovietu laikraszcziai raszo 
kad Rusija yra pasirengus tar
tis tiesioginiai su kitu krasztu 
Atstovais, ar, jei bus reikalas, 
kad ir per Tautu Sanjunga.

Ir kas tikrai nepaprasta ir 
beveik netikėtina: visi Sovietu 
laikraszcziai iszspauzdino isz- 
tisai visa Prezidento Eisenho
werio prakalba. Ta prakalba 
užėmė du treczdalius pirmo 
puslapio.

Sovietai parode savo nepasi
tenkinimą, sakydami kad 
Amerikos Prezidentas Eisen- 
howeris Rusija grasina su 
“atominėmis bombomis”. Jie 
sako kad jeigu Prez. Eisenho- 
weris tikrai taikos nori ir jiesz- 
ko tai kam jis kitus grasina su 
ta atomine bomba.

Sovietai sako kad jeigu 
Prez. Eisenhoweris gali statyti

Jieszko Komunistu

Marinu Saržentas Larry 
Harden isz Greeley, Colora
do valstijos, per savo maszi- 
nas jieszko Komunistu ne
toli Vegas kalno, Korėjoje. 
Jis yra insikalses su savo ma- 
szininiu karabinu ir laukia

Armijos Naujas 
Eroplanas

Szitas mažas eroplanas, 
vadinamas “helioeopteris” 
nusileidžia ant Marinu vie
tos in Quantico, Virginia. 
Jis yra visu tukstaneziu sva
ru lengvesnis už armijos 
“Jeep” automobiliu, ir jis 
gali nusileisti ant karo frun- 
to iszgelbeti musu sužeistuo
sius kareivius. Szitokie ero- 
planai dabar dirba su Rau- 
duonueju Kryžių ir iszgelbe- 
ja musu sužeistus kareivius 
ant karo frunto. 

f

sanlygas ir pareikalavimus del 
taikos derybų, tai taip pat ga
li ir Sovietai.

Sovietai toliau sako kad 
Prez. Eisenhowerio pareikala
vimai del nusiginklavimo yra 
per bendri ir neaiszkus. Jie sa
ko kad ne Amerika, bet Rusija 
jau seniai yra prasziusi ir rei
kalavusi kad visos Tautos liau
tus! taip paszeliszkai ginkla
vusios!.

Amerikos valdžia ir Prez. 
Eisenhoweris laikrasztinin- 
kams pasakė kad jie nieko ne
gali pasakyti kol jie negaus 
staeziai isz Sovietu Rusijos 
szitokius nusistatymus ir gales 
juos perskaityti. Tik tada 
Amerikos valdžia ka aiszkaus 
pasakys.

kol Komunistai czia pasiro
dys.. Jis ir kiti tokie padėjo 
daug musu kareiviams isz- 
kasti daug Komunistu, kurie 
buvo insikasia szituose Ko
rėjos kalnuose.

□ □ □
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Kas Girdėt
Tie patys laikrasztininkai 

mėgdavo isztisais straipsniais 
iszplepeti kai ibuves Prez. Har
ry Trumanas važiuodavo in 
Florida, kaip jis mėgdavo ant 
ipijano paskambinti ir kaip jis 
mėgdavo su draugais pakazy- 
ruotį. Dabar jie plepa apie Ei- 
senhowerio golfo loszima. Tu r 
but jie neturi gana apie ka ki
ta raszyti tai insikanda k a. pa- 
nayzaus ii4 zaunija.

Musu naujas Ambasadorius 
Rusijai turėjo tiek pat bėdos 
skrisdamas in Rusija, kiek jis 
turėjo kol jis buvo Kongreso 
patvirtintas. Jo eroplanas isz- 
skrites1 isz New York buvo pri
verstas sugryžti už penkiolikos 
valandų nes vienas jo inžinu 
užgeso. Charles Bohlen, musu 
naujas Ambasadorius su savo 
szeimyna net tik ant treczio 
eroplano pasiekė Paryžių ana 
sanvaite savo kelionėje in 
Maskva.

Gaila kad musu mokyklos 
nustojo mokine Lotynu kalbos 
ir senoviszkos literatūros. Da
bar musu mokyklose nei moky
tojai, nei mokiniai nieko neži
no, ir iszrodo, nieko nepaiso! 
Futbole, beisdole ir basketbole 
iszrodo, yra daug svarbesne už 
tikra studentu mokslą. Szian- 
dien vaikas ar mergaite, pabai
gė augsztesnaja mokykla ne
moka nei paprasto laiszko pa- 
raszyti!

Mokytojai ir mokytojos 
Amerikoje per .mažai gauna; al
gos už savo pasiaukojimu. Mes 
Amerikoje turime geriausius 
namus mokykloms ir pras- 
eziausias algas mokytojams.

————— • • ■
Televizijos setai ima atpigti.

■ • •
Nauju automobiliu biznis da 

geras, bet pardavėjai jau ima 
mažiau pelno, kad galėtu dau
giau ju parduoti.

Antru ranku automobiliai 
pigesni. Dabar galima; gera an
tru ranku automobiliu nusi
pirkti gana pigiai.

Mesa atpigo ir gal dar kiš
ki atpigs.

' • • '

Kai kuris sznapsas jau atpi
go ir gal dar daugiau atpigs, 
bet “Scotch” sznapsas dar 
vis paszeliszkai brangus.

Mokykloms kolegijoms ir 
universitetams dabar trumpa 
ir trūksta mokytoju ir profe
sorių. Daug mokytoju dabar 
meta savo mokytojavimo dar
bus ir stoja in fabrikus kur 
darbas lengvesnis ir algos ge
resnes.

Valstijos dabar bus privers
tos pakelti mokytojams' algas, 
jeigu norės juos pasilaikyti 
mokyklose.

. Žmones visur savo Kongres
menu reikalauja kad taksos 
hutu sumažintos. Jie sako kad 
Repulblikonai jiems prižadėjo 
sumažinti taksas, tai tegu da
bar savo žodi iszlaiko.

Dauguma žmonių teipgi rei
kalauja7 kad Korėjos karas bu
tu tuojaus baigtas, jie nepaiso 
kaip ar kiek kasztuos, bile tik 
bus baigtas.

Miestuose ir miesteliuose 
Republikonai Politikieriai ne
rimauja ir ima ant Vaszingto- 
no pykti. Per daug Demokratu 
dar vis palaiko sziltas vietas. 
Republikonai nori tas vietas 
savo isztikimiems draugams 
parūpinti.

Malenkovas dabar ima “va
lyti” savo sztaba; pravaro 
daug augsztu žmonių ir savuo
sius in ju vietas paskiria. Jis 
tuos pravarytus valdininkus 
kaltina už valdžios klaidas.

Stalino paskutinis “Testa
mentas” dingo! Tune “teita
me n te” buvo nustat.s ta pasau
lio tvarka, kaip Sovietai ta 
tvarka ketina investi. Jis din
go, už tai kad ta tvarka, gal ne
sutinka su Malenkovo užmany
mais.

Royal Oak mieste, Michigan 
viena mielaszirdinga szeimi- 
ninke rado paklydusi szuni ant 
ulyczios. Ji parsivedė ta szuni 
namo ir paskui iszejo jam kau
lu ir mėsos iparneszti. Kai ji 
sugryžo tas szuva jos nemsilei- 
do. Ji turėjo praszyti polici- 
jantu kad jie ta szuni iszvary- 
tu.

Vienas liaukos prezidentas 
in Medford, Oregon, netyezia. 
užstate bankos duriu laikrodi 
ant keturios deszimts asztuo- 
niu* valandų. Ant rytojaus jis 
negalėjo bankos duriu atsida
ryti.

PLATINKIT “SAULE”

Pypkes Durnai

Mano Gimtine

Kur plati vaga Szeszupes 
Tarp lauku vingiuoja,
Ten tai mano darbo broliai 
Per dienas dainuoja.
Kur tos giries nedidžiausios, 
Ka nuszlamszczia, ūžia
Ir kur lankos neplacziausios, 
Kur lužna bakūže;
Laukai platus kur dirvoti, 
Juose javai vilniuoja, 
Medžiai prie keliu szakoti 
Amžinai linguoja;
Kur tarp kalvu ir kalneliu 
gyventosios bažnyczios, 
Prieglobsty j žaliu miszkeliu 
Pak/ype koplyczios;
Kur tos gražiosios sodybos 
Žmonių pastatytos, 
Menkosios kaimu redybos 
Lietuviais dabintos;
Ten kur vieszkeliai-keliai 
Laukuose vingiuoja, 
Sriaunus siaurieji upeliai 
Szeszupen rieduoja,
Ten miela mano maeziute 
Mane užaugino, «•
O pasziurusi grinezute ’ 
Denge ir ramino.
Ten tai asz esu praleidęs 
Tik laikus vaikystes,
Giliai, nuodugniai iszbraides 
Vargus kūdikystes.
Ton bakužen nebus rovu
Visada parkeliauti,
Norint ir isz rumu grovo, 
Ten vargu ragauti.
Ten asz eisiu ir klausysiuos 
Toms giesmėms paukszteliu, 
Save dengsius ir kaiszysiuos 
Rūtomis darželiu.
Ten dejuosiu ir dainuosiu 
Su broliais varguoliais, 
Szirdi, siela vainikuosiu 
Brolybes karoliais.

ISZ VOKIETIJOS
Komunistinis Baiseny
bes Vykdomas Toliau

Sovietu Ganjungcj vyksta 
tiesiog neintikimu dalyku. Tie 
15 gydytoju, kurie dar neseniai 
buvo laikomi tikriausias kan
didatais in ana pasauli, isz ka
lėjimo jau paleisti. Dar dau
giau: j u tardytojai patys suim
ti. Už viską svarbiausias atsa
kingumas suverstas saugumo 
min. pavad. Rijuminui, vado
vavusiam visam Bolszevikiniu 
tardymu skyriui. Jis ne tik su
imtas, bet “Pravdos” ap- 
szaūktas “slaptu liaudies prie- 
szu”, norėjusiu Sovietu San- 
jungoj “sukelti antisemitinius 
pervirszus”. “Pravda” dabar 
jau teisina Žydu kilmes artis
tą Michoelsa (per ji seniau ėjo 
svarbiausi Bolszeviku pasita
rimai su Sionistu centrais) ir 
kitus per valymus įsimestuo
sius Žydu vadus. Taip pat pa- 
szalintas isz 5 kompartijos cen
tro komiteto sekretorių Igna
tievas. Jis in sekretorius buvo 
pakviestas tuoj po Stalino mir
ties ir vadovavo saugumo mi
nisterijai, kai buvo vedamas 
tardymas priesz Kremliaus 
gydytojus, daugiausia. Žydus, 
dabar jis visai iszmestas isz 
partijos. Jam prikiszta “poli
tinis aklumas ir lengvapedisz- 
kumas”, kad pasitikejes to
kiais “perėjūnais”, kaip Ri- 
juminas. Tikrai jis su Rijumi- 
nu taip pat vadovavo visai ka
rinei žvalgybai.

Del tu in vykiu Užsienio 
spaudoje ir radijuose skelbia
ma invairiausiu komentaru. 
Vieni, kai kurie Britu spaudos 
organai ir radijai, taip pat 
Prancūzu dalis, nori tikėti 
Bclszęviku manevru gera va
lia, vienok kiti su Prancūzu 
“Figaro” inspeja, kad Bol- 
szevikai savo paskutiniais vi
sais veiksmais isz tikro keiezia 
tik taktika, bet ne tikslus. Pa
vojus esąs net dar didesnis, nes
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I tariamomis nuolaidomis nori
mas užmigdyti Vakaru budru
mas, taip pat neleisti sustiprė
ti Vokietijai ir neleisti sukurti 
Jungtine Europa. Vokiecziu 
spaudoje del tikrai paskelbtu 
ir pripažintu neleistinais tar
dymo budu pažymima, kad'' 
teks veiksmas reiszkia ta pat 
jei pvz. Hitleris butu vieszai 
per radija apkaltinęs už Bol- 
szevikinius tardymo veikimus 
savaja Hitlerio policija. Daro
ma iszvada, kad dabar Berija 
ir Žydai Sov. Sanjungoje bent 
vieszai esą sugrąžinimą pir- 
mykszcziu tiesu. Kyla nustum
tu raudcniecziu armijos vadu 
Žukovo, Sokolovskio ir Konie- 
vo prestižas, bet, isz kites pu
ses, tai rodo, jog Kremliuje 
vyksta kova tarp invairiu gru
pių. Svarbiausias^ vaidmuo 
“gydytoju žmogžudžiu” bylo
je tekes gydytoju Lidijai Ti- 
maszuk, kuria kadaise buvo 
iszgyrusi ta pati Maskvine 
“Pravda” kaip “nepažinstan- 
czia jokiu asmeniszkumu did- 
vyriszka kovotoja del tiesos.” 
Tada ji už “pavyzdinga Bol- 
szevikiszka budrumą” buvo 
gavusi isz Sovietu Sanjungos 
tukstanezius pagyrimo laiszku 
o komisaru taryba ja apdova
nojo net Lenino ordinu, bet da
bar aukszcziausiasis Sovietas 
nusprendė isz jos ta pati ordi-

i na atimti. Kad gydytojai turi 
būti laikomi visiszkai pir- 
mykszczios valdžios Balandžio 
4t-a diena buvo per Vilniaus 
radija ir kitu Bolszevikinius 
siųstuvus paskelbtas net su 
paties SSSR aukszcziausias 
tarybos Prezidiumo pirminin-

, ko ir sekretoriaus paraszais 
nutarimas.

Szveicaru spauda laiko tai 
daugiau negu komedija. Ame- 
likiecziu rediju praneszimu, 
dabar Berija atsikerszyja Sta
line pakalikams, kurie seniau 
buvo pareiszke nepasitenkini
mo jo vadovautu saugumu. Jau 
E. Nr. 5/1953 buvome pranesze 
kad Sovietuose bręsta Vozne- 
zianskio grupes szalininku va
lymai. Tai sziandien patvirti
nama. Sovietu radijuose ir 
spaudoj apstu “iszvalytuju” 
pavardžių.

Neužndrszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigę ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna doleri. ACZIU!
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi

Asmenys

Aleksiunas, isz Ramygalos 
valsczio, Panevėžio apskriezio.

B ui v y d as, Ant anas.
Czeplaites (Czcpla) dukte

rys Marijonos Czeplienes'-Skir- 
kevieziutes.

Ivanauskas, Kostas, isz Lig,- 
peliuoniu kaimo, 'Stakliszkiu 
valsczio, Alytaus apskriezio.

Kasp a ra v i cz i u s, K as tan t as.
Kerszulis, Adomas, isz Mi- 

cziunu k., Skapiszkio pala,p.
Kietos (Kieta) Jono, ir jo 

brolio Petro ir sesers Klebonie- 
j nes, Viktorijos, vaikai ar ži-

liautieji apie juos, praszomi at
siliepti. ( ulf]

Kukta, Jonas, isz Gudonių 
k., Kurkliu v., Ukmergės1 ap.

Lazauskas,.Adomais ir Jonas 
isz Gumibrioniu vieiik. Seme- 
liszku v., Traku ap.

Matuiza, Aleksandras.
Rudys, Stanislovas; ir jo se

suo Szeszclkiene-Rudyte, Ste
fanija, kilę isz Satilgalio k.,
Kartenos v., Kretingos a p.

Szcma, Antanas ir Feliksas.
Staliulionis, Aleksas isz Lie- 

peliucniu k.; Stakliszkiu v., 
Alytaus ap.

Staliulionis, Martynas, isz 
Vilkininku k., Stakliszkiu v.,- 
Alytaus ap.

Stankeviczius, Antanas ir 
Julius, isz Budu k., Vilki jos vi. 
Kauno ap.

Strikolio, Jono, gimines ar 
aipie juos žinantieji, praszomi 
atsiliepti.

Trepkus, Juozas ir sesuo 
Adele, isz Lauksvidu k., Vilki
jos parap. '

Vadeika, Jonas ir Vadas, 
isz Meszkucziu k., Madzinges 
parapijos.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti iii:
Consulate General of America, 

41 West 82-nd Street, *

1NDIJ0NU :: ::
:: NELAISVĖJE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Olitipa neiszsigando ir nesiti
kėjo nieko blogo; bet pasižiu
rėjus in Mahega, jaute drebė
jimą jo szirdies ir mate ant 
veido to milžiniszko virszinin- 
ko nesuprantama atmaina. Bet 
ji neiszsigando Mahegai pri
ėjus prie jcis ir suiszdidumu 
pasveikinus ja. Olitipa tik gal
va linktelėjo ir skaitė knyga 
toliau. Mahega vienok atėjo 
ežia ne be reikalo, todelgi ne
gana buvo pasisveikinti; jis 
norėjo užvesti ilgesne kalba. 
Isz pirmo pradėjo jis kalbėti 
gražiai ir girti ja gražiausiais, 
kokius tik jis žinojo, žodžiais. 
Olitipa visus jo tuos iszgyri- 
mus priėmė szaltai ir, kad’ 
greieziau ji nusikratyti, pasa
kė jam, jog skaitanti paliepi
mus Didžiosios Dvasios ir ve
lytu, idant jis jos netrukdytu. 
Mahega, nepaisydamas ant to, 
kalbėjo savo toliau ir ant galo 
pasakė, kad jis noris ja gauti 
sau už moterį, už ka jis jai pri- 
szaudyses ipaukszcziu, pripil- 
dyses pilna narna ir iszredyses 
ji skalpais nuluptais nuo gaivu 
žmonėms.

— TOLIAUS BUS —

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.

apraszy-

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietpviszku j piu, 35c.

apysaka 
szimtme-

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

No.111—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.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 Nevalinin
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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, 
?6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadiną. 61 
puslapiu, 20c.
■ No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko 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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią-

No. 158—-A p i e Kapitonas 
Stormfield , Danguje; Pabege* 
le; 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 Sūnūs 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 Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

1801/!’—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas - Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas 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, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcžionybes. 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 Motinos 
Garbei. 15c. '

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

{UV Užsisakant knygas isz 
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.

Nepamirszkite dadeti 
dešzimtuka 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., - JI. S. A,

>
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Indijonu
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Reginaldas girdėjęs jau apie
Mahegos pasielgimus lauke ji 
už savo priešza. Bet Mahega 
pasirodo jam suvis kitokiu, ne
gu jis tikėjosi ji rasti. Isz tie
su, buvo tai baisus vyras Ma
hega. Jis visa galva 'buvo 
auksztesnis už kitus aplinkui 
ji stovinczius; bet nežiūrint 
ant jo milžiniszko didumo, su
dėjimas jo> kūno buvo gana 
dailus, isz ko Reginaidas ne
galėjo susiturėti nenusisteibe- 
jes garsu. Aukszta jo kakta ro
do ji iszmintingu 'žmogum, o 
veidas sake apie jo patogumą, 
ir pajieguma; mažos jo akys, 
teip kuvo verianczios, kad tar
tum per s'zirdi jos žmogui per
smeigia. Galva jo buvo visai 
nuskusta., tik ant'paties virszu- 
galvio pluosztas plauku lyg 
kuodas styrojo. Kuodas, tas bu
vo nudažytas visiszkai raudo
nai ir supintas drauge su asz- 
utais isz arklio uodegos.

Ant kaklo turėjo jis užsidė
jęs karolius, suvertus isz mesz- 
kos nagu ir stikliniu žibucziu 
invairiu parvu.

Apsiaustas jo buvo isz gra
žaus kailio laukines ožkos, o 

f

ant kojų turėjo jis mokasinus 
(indi joniszkos kurpes) isz- 
sagstytus stikliniais žibucziais 
ir ežio dygliais. Rankoje jis. 
laike lanka, kuri kažin, ar kas 
kitas pajiegtu intenipti, o ant 
pecziu buvo krepszys vilko 
sziksznos, kuriame nesziojo vi- 
lyczias; prie szono kabiojo 
gumbuota buože ir peilis, ku- 
liuomi žmonoms jis dieždavo 
luksztai nuo gaivu.

Tokiu tai buvo vadas Osagu.
Besisotinant Reginaldui ma

tymu to gražaus vyro, inejo 
kažin kas toks ir teip pat al
gai dar su didesne atida stebė
josi. Buvo tai senukas, drabu
žiuose Europiszko kunigo, nuo 
seno jau laiko gyvenas taip 
indijonu kaipo, misijonierius. 
Norėjo jis terp Delavaru ir 
Osagu pasėti sėkla, krikszczio- 
niszkojo tikėjimo, bet jam tas 
ncnusidave. Vienok indijonai 
laike ji auksztesniu už save, 
noriai ji priėmė ir sutiko ji 
laikyti pas save. Auksztesnis 
mokslas to kunigo buvo jiems 
lankiai naudingu, ypacz gi kas 
liecziasi gydymo.

Paskui ji inejo dar viena 
guodojama yipata gimines Osa
gu, teip vadinamas, Vaistinin
kas, kadhngi jis užsiiminėjo 
gydymu ligų ir žavėjimu. Jisai 
nuo kunigo jau gerai buvo isz-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į i

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 virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: j!

Tiktai,. . . $1.00 ■: 
Saule Publishing Co., Į į

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

mokes suprasti vaistininkysta Į 
ir raganysta; pas indijonas to- ; 
kiu.s žmones vadina vaistiniu- i 
kais, nes per vaistu jie supran- j 
ta visokias paslaptingas ir ne- | 
prigimtas žinias.

Pirmiausiu priėmimu sve- 
cziu buvo rūkymas kai in motos. 
Kaliumeta yra tai paprasta in- 
dijoniszka pypke. Bet jie ru- į 
kyma jos skaito laibai auksztai. ■ 
Viena tokia kaliumeta ruko vi- i

4-44444444444444444444444-4->

Kaip tai yra miela, sutikti 
mandagu žmogų,

Ir su juom pasikalbėt 
Mandagu žmogų galima.

tuo jaus pažinti, 
Ant jo pasielgimo.

Bet, kodėl nekurie žmones, 
Yra toki nepraustsnukiai 

arba nep raust-burniai 
Kaip juos Lietuvoje vadina.

, Ant kiek atsimenu, 
Tai Lietuvoje tėvai ir seni 

žmones, 
Prisilaikanti prie doros, 

Kožna sena dieduką, inotere 
arba vaika, 

Iszgirdo keikiant vadindavo 
ji ncpraust-burniu, 

O dori tėvai užduodavo su 
r uksz t ūke,

Ar virvuke per sėdynė 
mažiems. 

Kalte tame pirmiausia yra 
tėvu,

Ypatingu motinu, 
Kurios augydamos vaikus, 
Paczios keikia maži u lėliu si 

Už mažiausius prasikaltimus, 
Ir vaikai vėliaus pripranta 

k prie keiksmu,
Ir jau sunku juos atpratint 

kada paauga.
Czionais Amerikoje ne retai 

tenka iszgirst, 
Ypatingai nekurios jaunus 

vaikinusi, 
Gana neszvariai kalbanczius,

Kartais net be piktumo' 
kalbant kaip: 

“O kad tave paralei Jonai!
V ai tu rupuže 

Kaip tave senei macziau, 
net iszsiilgau!

Kur tave velnias nesziojo 
ligi sziol?

Sveikas, drūtas.”
Isz szales stovincziam ir 
Tokius pasisveikinimus 

girdint,
Pasidaro sizlyksztu, 

Tuom žmogus p amis Ii n a 
Arba ir pavadina tokius 

liepraust-burniais ’ ’ 
Kada kalbasi tarp saves. 

* * *
Sei jus Nantiko mergeles, 

Nebūkite aviu galveles 
Autobiliais naktimis bnmauja, 

Miegoti visai nereikalauja. 
.Mandagiai nemoka u'žsilaikyiti 

Nei su Lietuviais užsidėti, 
Tik žalia kiekiai pas juos .

loska turi, 
Ir ant ju tiktai žiuri.

Mergeles, tieji žalieji su 
jumis nesipacziuos, 

Norints su katra, ir 
pasivadžios, 

Monkems del ju pasiliksite, 
Ir nuo visu ant galo 

atliksite! 

sas susirinkimas, nors ir di
džiausias jis butu.

Vyriausias susirinkusiu už
dega ja, patraukia pora durnu 
ir duoda ja. kitam, tas trecziam 
ir teip toliau, iki kaliumeta. ap
eina aplinkui visus, kaip kad 
pas mus stiklelis su degtine bi
le kokiame suėjime. Visi, ku
rie ruko isz vienos kaliumetos, 
skaitosi pas indijonas drau
gais. Indi jonas niekuomet ne- 
rukis kaliumetos su savo nevi
donu.

Kaip kaliumeta apėjo du 
kartu apie sveczius, tašyk visi 
sodo prie stalo. Czion vaisti
ninkas pasakė ilga kalba, ku
rioje iszkyre jis Kares Erelio 
darbus ir galinus keliais žo
džiais 'pagyre baltuosius sve
czius. Valgiai svecžiams buvo 
sutaisyti isz kepsniu tauru, 
laukinih paukszcziu ir kukurū
zu.

Reginaldas', niekad dar ne
matęs indijcniszko baliaus, di
deliais dyvais d yvijosi kiek 
tie žmones mėsos suvalgo. Dar 
jiems ne neinpusejus valgyti, 
jau jis turėjo sustoti, kas Ma- 
hegai užvare ant veido rūstu
mą; Kares gi Erelys a.pgailin- 
gai nusijuokė isz. jo, kad teip 
mažai suvalgo ir su gera szir- 
džia pasakė, kad rasis ir noras 
valgytu raitam gerai pasivai- 
kius paskui taurus po placzius 
laukus.

Ant galo pasibaigė pietus ir 
prasidėjo dalinimas dovanu.

Buvo tai žingeidi valanda. 
Indijonai akiu negalėjo ati
traukti nuo visokiu daigtu, ku
riuos Reginaldo draugai isz 
skrynių iszeme iszdejo ant sta
lo. Indijonai isz džiaugsmo rė
kė, negalėdami' atsidyvyti vi
sokiais daigtais. Kares Erelys 
dovanu gavo gražia dvivamz- 
de szaudykle, du revolveriu si
dabru iszsodytus, raudona už- 
klode ir kelis peilius, o’savo 
moteriai pilna gurbeli szauksz- 
tu, peiliu, žirklaicziu, veidro
dėliu, stikliniu žibucziu ir kito
kiu daigtu.

Mahega gavo savo arkliui 
puikias kamanas žemcziugais 
iszsodytas, szaudykle, švara 
tabako, parako, szvino ir med
vilnine užklode. Buvo tai ne 
bilekokios dovanos; net sumi
gęs Mahegos veidas prasi.szyip- 
sojo ir jis pergalėjęs savo pui
kybe, nugriebė Reginalda už 
rankos, suspaudė ja. ir. pavadi
no ji prakilniu ir garbingu vy
ru.

Ir kiti visi indijonai neliko 
be dovanu, kiekvienas ju gavo 
dovana atsakanezia jo luomui 
ir laipsniui.

Po iszdalinimui dovanu visi 
iszsiskirste. Gyvenime Kares 
Erelio liko tik Reginaldas su 
Baptistu; draugai ju gavo vie
tas kaimyniszkos'e szetrose. 
Kares Erelys su savo broliu 
Vingenundu rūpinosi apie vi
sokį geruma savo svecžiams, 
koki tik galima buvo suteikti 
Europi čežini indijonu kaime.

Olitipa, Tyru Pauksztis
Ant rytojaus vos dienai 

szvintant Reginaldas atsikėlė 
i r iszejo apžiūrėti didžiuosius 
tyrus. Atėjės pas upe, pamate 
kalneli, ant kurio užsilipęs ga-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

lojo matyti gera plota apie sa
ve. Tekanti saule apszviete vi
sa padange, o isz indijonu kai
mo kilo stulpu auksztyn du
rnai. Saule pradėjo kilti auk
sztyn; ’kaime radosi bruzda
mas ir arkliai pasileido in ga
nyklas. Dabar užsibrieže giria 
■tartum 'žalia juosta ir platus 
laukai mirgėjo visokiomis žy- 
dineziomis gėlėmis.

Metes akia aplink Reginal
das gryžo in kaima kitu keliu. 
Buvo tai takas numintas per 
auksztas žoles. Eidamas juo 
priėjo jis tankia giria.. Staiga 
pamate jis kažin koki paveiks
lu. in kuri žiurėjo nųsijudinda- 
mas isz vietos. Po sžakotu me
džiu sėdėjo moteris ir inkni- 
busi skaitė knyga. Veidas jos, 
nors tamsus, bet buvo neiszpa- 
sakytai gražus, tarytum aniuo- 
liszkas; liemuo ir visas sudė
jimas jos kimo 'laivo labai pa
togus; plaukai, perskirti in dvi 
pusi ir apkabinti vainiku isz 
visokiu geliu, nusidriekdami 
per atidengtus peczius pridavė 
jai iszžiura. senovines kuniges. 
Nustebės tokia regykla Regi
naldas stovėjo tartum in žeme 
inkastas, szirdis-gi jo kaip su 
kuju musze. Žiurėjo jis nesiju
dindamas in ta aniuoliszka pa
veikslą ir neiszdryso ne krus
telti, nei atsikvėpti,'idant tas 
paveikslas neisznyktu kaip re
gėjimas sapne. Czia moteris 
pakėlus akis ir pamaeziusi Re
ginalda, nusigandusi paszoko 
ant kojų ir sužiurus jn ji sni 
nusistebėjimu suszuko: Gelbė
kis. Bet tuojaus ji atsipeikėjo 
veidas josios nuszvito ir ji pri
siartinus padavė jaunikaieziui 
ranka, tarydama:

Jei neklystu, ar no esi Netis, 
draugas mano brolio Kares 
Erelio?

— Teip yra, mergele! At- 
sa Reginaldas su plakanczia 
szirdžia, o kas esi tu ? Kodėl 
esi viena terp laukiniu indijo
nu?

— Asz esiu Olitipa, atsake 
mergele.

— Olitipa, Tyru Pauksz
tis?. Klause toliau Reginaldas, 
ar tai tu sesuč Vingenundo, 
kuris man apie tave tiek daug 
gražiu dalyku (pripasakojo ?

■— Teip, esiu Olitipa, tuo 
patim Tyru Paukszcziu, apie 
kuria esi girdėjos, kaip ir asz 
kad esiu girdėjusi apie tave. 
Juk gi tu Kares Ereli isztrau- 
kei isz gilaus Aluskegono upes 
vandens? Jau . kelis kartus 
troszkau asz tau už ta. padeka- 
voti.

Besikalbėdami teip iszgirdo 
jie užpakalyj saves žingsnius 
ir atsigryže pamate “Juodąjį 
Tęva”, misijonieriu. Atėjus 
jam pas juos, visi trys szneku- 
cziuodami leidosi linkui kai
mo.

— Kokia tai yra knyga, 
paklausė Reginaldas misijo- 
nieriaus, kuria szita mergina 
skaite su tokiu akylumu ?

— Toji knyga, atsake Oli
tipa už misijonieriu, yra. gauta 
nuo mano tėvo ir mokintojo. 
Skaitau asz ja kasdien po ke
lias valandas.

Pasakiusi tuos žodžius ji pa
davė knyga jaunikaieziui. Tas 
atskleidė ja. ir pamate, kad tai 
yra. Rasztais Szventas. Ant vir- 
sizauS' jos buvo szitie 'žodžiai: 
“Dovana. Obtipai nuo jos my- 
linczio tėvo ir mokintojo.”

Perskaitęs ta Reginaldas 
pasižiurėjo misijonieriui akys- 
na, lyg kad norėdamas ko 
klausti. Tais, supratęs, kad ji 
u žak y v i 11 o paraszas: “Nuo t e- 
vo ir mokintojo”, tarė:

— Nesistebėk isz to, jog 
pasivadinau tėvu. Olitipa va
dina. Kares Ereli ir A ingenun- 
da'broliais, o mane tėvu. Nebu
vo priežasties nepriimti ta 
varda. Kad juos vadina bro
liais, tai neinstabu, nes tėvas 
Kares Erelio iszaugino ja 
drauge su Vingenundu. Jau 
daug, daug metu esiu terp De- 
lavaru ir, kiek pats galėjau ir 
mano padėjimais man leido, už
siėmiau jos mokinimu.

Olitipos akyse pasirodo asz- 
•a ros.

— Teip, mano teve, tarė 
Olitipa, tu visuomet buvai man 
tėvu, draugu ir geradeju; tu 
man parodei kita svietą, kurio 
be tavęs Lucziau nepažinus. 
Kuo galėdama nurecziau tau 
atsimokėti ir pasidekavoti. 
Nors ir indijoniszkaji savo tę
va myliu, kaipo ir savo bro
lius, vienok be tavęs bueziau 
laukine.

Ta pasakiusi atsisveikino 
misijonieriu ir Reginalda ir 
greitai nusiskubino in kaima.
• Likus yieniemdviem, Rjegi- 
naldas užklausė misijonieriaus 
ar jis žinąs isz kokios vietos ir 
gimines paeinanti toji mergi
na.

— Nežinau, atsake misijo
nierius, bet kiek manau, yra 
tai duktė Angliszko ūkininko; 
indijonai užpuolė pagriebė ta 
kūdiki, ir nusivedė su savim. 
A’ienok su tuo baisu yra prasi
tarti, nes Delavarai giriasi jog 
tai yra dovana Didžiosios Dva
sios. Tuojaus isz pirmo pama
tymo lĮiažinau jos gabumą ir 
pasiryžau ja mokinti skaityti 
raszta, idant su laiku atnesztu 
naudinga vaisiu. Jau ir dabar 
galima pripažinti naudingu 
vaisiumi. Iszmokinau ja pažin
ti krikszczioniszka Dieva., o ji 
rūpinasi isz valios ta mokslą 
indiegti iii szirdis Delavarams. 
Iszmokinau ja teįpgi cziepyti 
rauples ir tas yra josios darbu 
ir dabar visa Delavaru gimine 
yra liuosa nuo tos baisiosi ligos. 
Prietam 'pažysta ji visokias 
žoles, kokios tinka gydymui li
gų.' Bertai indijonai skaito ja 
auksztesne esybe, atsiusta Di
džiosios Dvasios.

Reginaldas pakraipė galva 
ir tarė: Gailu 'butu jei tokia, 
miela mergele turėtu liktis 
terp laukiniti indijonu.

—- Laime žmonių yra ran
koje Dievo, atrėmė misijonie
rius; jisai gerai žino kam pave
dė Olitipa teip indijonu. Ne 
viena nuožmu kraugeri atvedė 
ji ant gėro kelio; ne vienas kir
vis iszkeltas nukirtimui nekal
tos galvos, jai prasząnt nupuo
lė be pažeidimo. Ir net viltis 
yra, jog A'ingenundas ir kiti 
indijoniszki jaunikaieziai pri
ims del jos kriks'zczioniszka ti
kėjimą.

Besikalbant teip Reginaldui. 
su misijonieriumi Delavaru

apygardoje dėjosi visai kito- 
niszki dalykai. Kares Erelys

I surinko vyresniuosius indi jo
nus labai svaibiam pasikalbe-

1 jirnui. Priežastis to buvo tokia: 
| Vingenundas nusitolinęs kiek 
nuo kaimo, pamate svetima in-

! dijona ir, norėdamas isztirti, 
ko jis ežia atvyko, tylomis se-

! ke ji iki tankiausiai giriai.
1 Czia tasai svetimasis indijonas 
tankmėje atsisėdo ant kelmo 
ir užszvilpe du kartu. Tuojaus

■ at si liepe kitas toks pat szvilpi- 
i mas isz antros puses ir neužil-
! go pamate jis per tankumyna 
atlendant kita indijona; buvo' 
tai Mahega. Tiedu indijonai 
pradėjo terp saves kalbėtis,; 
ant nelaime Vingenundas buvo 
per toli, kad iszgirsti ka tokio 
jie kalba. Po trumpam pasi-

■ kalbėjimui indijonai persisky- 
ji e. Svetimasis indijonas leidosi
in kita puse; Vingenundas, no-

I redamas susekti, kur jis eis, 
ėjo paskui ji. Szitas svetimasis 
indijonas buvo labai atsargus 

, ir kas kartas sustodamas klau- 
I sesi, ar kas neseka paskui ji. 
i Bet Vingenuiidas teip mokėjo 
į tylomis eiti, kad nieks negale- 
i jo jo patemyti. Vingenundui 
i buvo didele nuosteba pama-
■ ežius ta indijona susitinkant
j su keliolika, kitu indijonu; jis 
jokiu budei negalėjo pažinti 
jirie kokios gimines prikiauso 
tie indijonai, nes buvo pertoli; 
ant laimes vienok rado jis pa
mesta mokasiną, kuri paemes 
parnesze parodyti Kares Ere
liui.

Kares Erelys mokasiną pa- 
Į enies vartė ji tyrinėdamas ke- 
i lias sekundas, paskui tarė ty
liu ir liiidnu balsu: Dakota!

— Teip, po valandei tarė 
i jis su piktumu; Gimine Dako- 
tu yra girioje ir lyg giriniai 
vilkai užpuldinėjo žmones. 
Pikta-gi dvasia insimaisze ir

I in tarpa Osagu; jie tai ii'žvede 
nevidonus ant mus ir ant lie-

! žuvio Mahegos buvo melagys
te.

Isz pirmiaiis minėtu priežas- 
cziu gal skaitytojas suprasti, 
kad Osagai nuo seniai jau bu
vo pasiryžę sutraukyti vieny
bes ryszius su Delavarais ir tik 
progos lauke pradėti savo ne- 
vidoniszkus žingsnius. Tik

I kam tasai Mahega sėbrauja su 
Dabotais ?

— Draugai, po valandai 
tarė Kares Erelys, musu abazo’ 
yra žaltys; liežuvis-gi Mahegos 
yra dviszakas! Da menulis 
dvieju sykiu neat jaunėjo'’, kaip 
jis czia savo st u boję kalbėjo 
alpie Olitipa, Tyru Paukszti. 
Sake jis, kad 'balsas jos yra tik
ra muzika ir prasze atiduoti 
jam ja už moteri!
/ Prie szitu žodžiu Kares Ere
lys užsidegė rūstybe kaip ug
nis ir sugriežė dantimis, pra
dėjęs drebėti visais sąnariais. 
Apsimalszines pradėjo isz ei-
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lios pasakoti apie Hahega ir 
kaip jis rūpinosi gauti Olitipos 
ranka. Paklaustas, koki atsa
kymu'jis davė Mahegai, atsa
ke.

— Kares Erelys atsake, 
kad toji mergaite yra Didžiuo
ju Vaistu ir dovana Didžiosios 
Dvasios ir ji niekad negali bū
ti moterių O'sagu vado. Mahe- A
ga iszejo nieko nepasakes, bet 
isz jo akiu dvelke didelis pik
tumas. Dabar tegul sau jieszko 
moters terp szungalviu Dako
ta.

■Susirinkimas nutarė akylai 
daboti Osagu pasielgimus, lai
kytis visiems atsargumo ir ant 
rytojaus vela susirinkti.

Po valandai visi iszsiskirste.
Mahega

Naktis praėjo ramiai, nieko 
blogo nebuvo. Saule užtekėjo 
visame savo puikume, paauk
suodama virszunes medžiu, o 
rasos laszai žėrėjo tartum žem- 
cziugai iszbarstyti po placzius 
laukus. Mažas vejalis lankste 
žolynus ir krėtė ižemcziuginei 
rasa; žydiuezios gėlės mirgėjo 
ir skleidė gardžia kvapsni leli
jų ir laukiniu rožiu.^

Olitipa saulei vos tekant su 
knyga rankoje nubėgo in ta 
paezia vieta kur ja vakar buvo 
rasta. Praskleidus knyga in- 
knibo in ja. ant valandos. Pb' 
valandėlei pakele galva ir ap
sidairė aplinkui. Perimta žo
džiu tik ka. perskaitytu isz 
Raszto Szvento, paskendo ji 
mislia darbuose Dievo.

Czia. ji iszgirdo užpakalyj 
saves žingsnius besiartinan- 
czio žmogaus. Atsigryžus pa
mate ji milžiniszka yipata Ma- 
liegos', kuris artinosi prie jos 
i,sz antros puses. UJlahega pri
ėjo prie Olitiipos ant keliu 
žingsniu atstumo; dalino juo
du tik mažas, siauras upelis.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Gegužis, - Muy.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
kė savo meteni vakariene, ban- 
kieta, Pauedelio vakaru, iii Ne- 
cho Ailed lietelyje, Pottsville- 
je. Daug nares dalyvavo tame 
vakarėlyje.

— . Sena gyventoja ponia 
Anna Barszczewska, Lenke, 
nuo 505 W. Market uly., kuri 
sirgo ilga laika, numirė Pauo
degio vakara in Good Samari- 
tan ligonbute, Pottsvilleje. Gi
mė Lenkijoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero 
Lenku parapijos'. Jos vyras 
Juozas mirė 1939 metuose. Pa
liko trys dukterys ir Simu, 
taipgi anuku ir pro-anuku ir 
viena sės,ori Lenkijoje. Laido
jo IMnyczios ryta. Gralborius 
L. Tradkauskas laidojo.
~ Subatoj pripuola Szven- 

to Antanazo ir Szv. Ligmanto, 
o Tautiszka Vardine: Dange
rutis. Taipgi ta diena: 1945 m., 
Berlynas užkariautas; 1943 m., 
mainieriu bosas, John L. Lewi
ses nusileido ir patarė mainie- 
riams gryzti in savo dadbus, jis 
taip paskelbė tik trisdeszimts 
minueziu priesz Prezidento 
Franklin D. Boosevelto kalba 
per rūdija, kai Prezidentas pa
smerkė Leivisa ir visus strai- 
kuojanezius darbininkus, inai- 
nierius, sakydamas, kad jis pa
ims visas mainas po kariszka 
tvarka, jeigu mainieriai tucz- 
tuojaus nesugrysz iii savo dar
bus.

m., susprogo kelios senos bom
bos Sicilijos mieste, penkiolika 
žmonių žuvo.

— Utarninke pripuola Szv. Į 
Pijaus Penktojo Pop., o Tau- ’ 
tiszka Varniiie: Tradinis. 
Taipgi ta diena: 1709 metuose 
Napoleonas Bonapartas pasi
mirė tremtyje ant Corsica Sa- ■ 
los; '1867 m., gimė Elizabeth ! 
Cochrane, laikrasztininke, ku- ; 
ri 'buvo žinoma kaipo ‘‘ Nellie 
Bly”, ji apvažiavo aplink pa
sauli in septynios deszimts dvi 
dienas, szes'zias valandas, vie- i 
nuoiika minueziu ir keturioli- j 
ka sekunda, 1889-1890 metais; Į 
1949 m., darbininkai dvejuose į 
Fordo fabrikuose sustraikavo; ' 
1930 m., Italijos armijos užima 
Addis Abaiba i r karas s u 
Kthiopieczįais baigtas.
—

St. Clair, Pa. — 1kmkios de- į 
’ sziints penkių metu amžiaus 
Hazel Margaret Sullivan, ku
ri važiavo su .savo vyru, pen
kios deszimts trijų metu am
žiaus John Sullivan, isz Phila- 
deiphijos, užsimuszc kai ju- I 
dvieju automobilius paslydo ir 

I apsivertė netoli St. Clair mies- 
i to, apie puse po penkių po pie- 
i tu. Ponia Sullivan, to trenks- 
I mo buvo iszmesta isz automo- 

biliaus ir nusilaužė sprandu. 
Jos vyras buvo nuvesztas in 
Pottsville ligonine. Jis buvo 
tik labai mažai sužeistas. Jie
du važiavo isz Rochester, N. 
Y., in Philadelphia, Pa.

GRYZO ISZ BEIS 
BOLES LOSZIMO

Automobilius In Tilta 
Sudužo; 3 Žuvo

DOVER, DEL. — Trys vy
rai, gryždami isz beisboles lo- 
szimo, kuris buvo tarp Phillies 
ir Brooklyn^ užsimusze kai ju 
automobilius sudužo in tilto 
ramsti, apie keturiolika myliu 
nuo Dover miesto, Delaware.

Nelaime atsitiko apie tre- 
czia valanda isz ryto. Polici- 
jantai spėja kad draiverys už
migo bevaruodamas.

Žuvusieji buvo penkios de
szimts szcsziu metu amžiaus 
Char les O. Donaway isz Dags
boro, jo sūnūs, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Jaik isz 
Selbyville, ir jo brolis keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus Walter Donaway isz 
Milsboro.

Automobilius buvo visiszkai 
sunaikintas. Policijantai turė
jo dirbti kokia valanda pirm 
negu galėjo juos isztraukti isz 
to sudužusio automobiliaus.' 
Visi trys buvo policijos greitai 
nuveszti in Kent General ligo
nine, bet jie jau buvo negyvi. 
Visiems trims galvos buvo pra
skeltos.

giau ir tie musuDipliomatai ir 
Ambasadoriai butu tiesiogi
niai atsakomingi musu val
džiai, ir jie taip darytu ir taip 
kalbėtu, kaip valdžia jiems in- 
sakytu. Szitie biznieriai sako 
kad pavyzdžiui, dabar Pran
cūzijoje randasi keturi žmones 
su tuo paežiu ingaliojimu kaip 
musu Ambasadorius. Jie sako I kad ežia pinigu nereikalingai mirti.
iszducda, nes vienas Ambasa- Ana diena jis stengiesi Dak- 
dorius su savo sztabu ta pati |ara Solway nuszauti.
darba taip pat jeigu ne geriau 
galėtu atlikti.

NORĖJO NUŽUDYTI
DAKTARA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimts trijų metu amžiaus Sey
mour Steinberg kaltino Dakta
rą Reuben I. Solway, kuris sy-, 
ki ta jo dukrele gydė, už jos

ISZGAZDINO VAGI

Vagis Iszsinesze Bonka 
Sznapso

— Girdėt kad Kohinoor 
kasyklos West Shenandoah 
neužilgio pradės dirbtie.

— Kita sanvaite: Nedeiioj 
pripuola ketvirta Nedelio po 
Velykų taipgi Szvento Kry
žiaus, o Tautiszka Vardine: 
Drebule. Ir ta diena: 1791 me
tuose Konstitucijos apskelbi
mas Lenkijoje ir Lietuvoje; 
1937 m., Italija su Vokietija 
sutinka stoti Generalissimo 
Francisco Franco in talka per 
namini kara Ispanijoje; 1938 
m., Hitleris Rymoje prižada 
taika Hali jonams; 1939 m., 
Litvinovas pasitraukė, užlei
džia Užsienio Ministerio vieta 
Molotovui; 1851 m., baisus 
gaisras, ugnis San Francisco 
mieste California, 2,500 nainiu 
sudegė; 1950 m., Tautu San- 
jungos Sekretorius Trygve 
Lie paskelbė taikos misija in 
AI a sk v a.

, — Panedelyje pripuola Szv. 
Monikos ir Szv. Florijano, o 
'Tautiszka Vardine: M infante. 
Taipgi ta diena: 1941 m., Pre
zidentas Franklin D. Roose vėl- 
jlįs pareiszke, -kad Amerika 
yra pasiruoszusi vėl kariauti. 
Hitleris ka tik 'buvo pasigyręs, 
kad niekas ant szio svieto ne- f
gali jo Armija nugalėti; 1950 
m., szimto dienu automobili u 
darbininku straikos baigtos; 
1942 m., Japonijos laivynas su
naikintas in Coral Juras; 1950

Pine Grove, Pa. — Trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
Jacob S. Reed, mainierys, isz 
Pine -Grove, Pa., buvo užmusiz- 
tais mainose. Du kiti mainieriai 
kurie szalia jo dirbo, suspėjo 
pasitraukti ir nebuvo sužeisti. 
Alainierys Reed dirbo ant aug
liu karo, kai anglių ir akmenų 
pasileido nuo stogo ir ji užmu- 
sze. Jis paliko žmona ir keturis 
vaikuczius. Tos mainos', kurio
se jis dirbo ir buvo užmusztas 
yra neprigulmingos, ir raudasi 
in Tremont Township.

Luzerne, Pa. — Klebonas 
Kunigas Jonas C. Kundreckas, 
isz Szv. Onos parapijos, kuris 
nesveikavo per keletą mene
sius, pasimirė Pauedelio vaka
ra in Mercy ligonbute, Wilkes- 
Barre, Pa. Ginies Edwards
ville, Balandžio 2, 1896 m. Li
kos inszventytas in kunigyste 
Gegužio 26, 1923 m., per Vys
kupą Michael J. lloban.

Philadelphia, Pa. — Szven
to Andriejaus Parapijoje 'buvo 
Keturios Deszimts Valandų at
laidai, Szeimininke parūpino 
labai skanius valgius ir tikrai 
Lictuviszkai priėmė sveczius 
kunigus. Kunigu, šviežiu tar
pe buvo: Kunigas Jonas Ku- 
czingis, celebrantas, isz Los 
Angeles, California, Kun. Jo
nas Gibus, diakonas, ir Kum J- 
Macziulaitis sub-diakonas. Ki
ti Kunigai sveczlai'buvo: Mon- 
signoras, Pralotas Ig. Valan- 
cziunas, Kunigai V. Nanortas, 
V. Szimkonis, J. J. Bagdonas, 
A. Vilkaitis isz Kanados, B. 
Szimkus, A. Ncverauskasi, S. 
Degutis, Stasys Raila, V. Anu
žis, S. I.ukszys, J. Bružikas, 
kuris pamoksta pasakė, ir P. 
Laumakis.

Keturios Deszimts Valandų 
Atlaidai buvo gražiai ir isz- 
k i Imi ilgai ap vaikszczio t i.

55 BIZNIERIAI
PARGRYŽO

ISZ EUROPOS

Pataria Daugiau Pagel
bos Rytams; Mažiau 

Europai

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie puse po vienos isz ryto 
vienas žmogus inejo in saliuna 
ant Dvideszimts asztuntos uly., 
Philadelphijoje. Kai bartinde- 
rys gana greitai nesuspėjo jam 
patarnauti, tai jis pats insilei- 
do alaus stiklą.

Trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus bartinderys, John Te- 
deroff, kuris sznekejosi su Po
nia Mary Srogopa, to saliuno 
savininke, mandagiai patarė 
tam žmogui taip nesiskubinti, 
biski palaukti.

Tas žmogus perszoko per ba
ra ir nusistvere sznapso bonka. 
Paskui jis jau artinosi prie pi
nigu registerio.

Bartinderys Tederoff pasi
ėmė isz po karo revolveri ir du 
sykiu szove. uKlkos pataikė in 
siena virsz to žmogaus. Tas 
žmogus iszsigandes vėl perszo
ko per bara ir iszbego pro du
ris, bet iszsinesze su savimi ta 
bonka sznapso.

“Dabar asz tave nudėsiu, i 
Asz seniai norėjau tave nudė
ti,” sake Seymour Steinberg 
Daktarui, laikydamas atpro- 
vinta revolveri savo rankoje.

Jis insTauže in Daktaro Ja
mes Tesler namus ir isz ten pa- j 
szau ke Daktara Solway, ku
ris mislino kad ežia tik kitas 
ligonis szaukiasi pagelbos. Ji

giesi ji perszneketi, bet, maty
damas kad su juo negalima su
sikalbėti, jis nusistvere už po
kerio prie pecziaus ir reže jam 
in ranka kurioje jis laike re
volveri. Paskui jie pradėjo im-; 
tis. Daktaras nusistvere už jo ’ 
revolverio ir ji laike su atpro- 
vintu revollveriu kol policijan. 
tai pribuvo.

Steinbergu dukrele pasimi
rė daugiau kaip metai atgal in ■ 
Norwalk ligonine. Kai Dakta
ras William McMahon, ligoni
nes virszininkas atėjo ja iszag- 
zaminavuoti, mirusi dukrele

-
tas ir jam kaucija paskirta ant 
dvideszimts penkių tukstan
eziu doleriu.

KARPINTERIAI
GRASINA

STRAIKUOTl

Atmetc Kontraktoriu
Pasiulinimus

................................. NORRISTOWN, PA. —
■ ‘ • Karpinteriai, dailidės, Uatnietc 

buvo dingusi. Jos tėvai, Stein- kontraktoriu pasiulinimus ir 
I ergai buvo savo dukrele iszsi- dabar grasina iszeiti ant strai-
nesze isz ligonines negyva. Už ku. Apie deszimts tukstaneziu
keliu valandų daktarai ir poli- 
cijantai. surado ta mirusia 
mergaite tėvu namuose ant lo
vos. Tėvai buvo paėmė daug 
nuo miego liekarstu, norėdami

karpinteriu ir ju pagelbėja bu
vo szitame susirinkime atsto
vaujama.

Derybos del naujo kontrak
to jau kelios sanvaites kaip te- 

.3prie duriu pasitiko Steinber- Kusižudyti Bet daiktarai abu-; siasi, bet dar nieko aiszkau: 
gas su revolveriu. ------x—t-’

Daktaras sako kad jis sten- .
du atgaivino ligoninėje.

Steinberg buvo suaresztuo-

SKAITYKIT
"“SAULE”-
PLATINKIT

WASHINGTON, D. C. — 
Penkios deszimts penki Ame
rikos biznieriai pargryže isz 
Europos, pataria Prezidentui 
Dwight Eisenhoweriui duoti 
mažiau paramos Europai, o 
daugiau paszelpos Rytu krasz- 
tams.

Jie teipgi pataria kad reikė
tų panaikinti Bendros Apsau
gos Agentūra, ir visa ta darba 
pavesti paežiai valdžiai.

“Szitie biznieriai sako kad 
mes jau gana yra davė Euro
pos krasztams, ir jie dabar ga
li eiti pirmyn be musu pagel- 
bos. Ir dabar mes turime dau
giau paszelpos ir pagelbos duo
ti Rytu krasztams, kur Komu
nistai yra dabar inlinde.”

Kongresas yra paskyręs 
$1,282,000,000 del Europos ap
ginklavimo sziems metams. Su 
tais pinigais yra perkama ma- 
szinos, maistas ir ginklai.

Szitie biznieriai patardami 
kad daugiau pinigu butu pa
skirta Rytams, eitu del For
mosa Salos ir Chiang Kai-she- 
kui, kuris yra Komunistu prie- 
szas.

Laikrasztininkai spėja kad 
nei va’džia, nei Prez. Eisenho- 
weris szitu biznierių neklau
sys. Amerikos Sekretorius 
Dulles sako kad jis nėra pasi
rengęs užsikrauti ant savo pe- 
cziu dar daugiau pareigu da
bar.

Szitie biznieriai toliau pata
ria kad reiketu panaikinti vi
sas Komisijas ir Mis ijas ku
rios dabar veikia svetimuose 
krasztuose, visa ta užsienio 
darba reiketu pavesti musu 
Dipliomatams, ir musu Amba
sadoriams, kurie kaip tik tam 
ir tas vietas užima. Jie sako 
kad taip butu valdžiai daug pi

VETERANAS NU- 
SZOVĘ SAVO ŽMONA

Sužeidė Sūneli; Tėvas 
Prisipažino

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus buvęs kareivis, vete
ranas nuszove savo žmona ir 
sužeidė savo keturiu metu sū
neli.

Keturios deszimts metu am
žiaus Ponia Clara Cistriano 
ant vietos žuvo, kai kulka isz 
Vokiszko revolverio pataikė 
jai staeziai in galva.

Sūnelis Richard buvo in 
kakta inszautas. Policijantai 
spėja kad tėvas netyczia pa- 
szove in ji. Jis buvo greitai nu
vesztas in Lankenau ligonine, 
kur daktarai jam padare ope
racija.

Tėvas, Dominick Cistriano 
pirmiausia prisipažino savo 
penkic’ikos metu sunui, pas
kui policijautams.

“Asz nežinojau ka asz da
riau,” jis policijantams pasa
kė.

Susiedą! ir gimines sako 
kad jiedu jau keli menesiai 
kaip nesutinka, barasi ir pe- 
szasi.

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

Iii Bisbane, Australijoje, 
vienas žmogus .prasze “divor- 
so” nuo savo 'žmonos, už tai 
kad jam buvo uždrausta namie 
rūkyti.

PLATINKIT “SAULE”

*

How DoYou Thank
Somebody For Blood?

Sgt. John Kehoe w
l U. 5. Marine Corps, Finds the Answer at His

Donor Center■y Local Blood

“nr could see the corpsman 
I kneeling over me. The 

JL blood plasma was running 
down through a tube into my 
arm and he said everything was 
going to be O. K. I was walk
ing across an enemy mine field 
in Seoul when one exploded 
and a piece of shrapnel caught 
me in the leg.

‘“Got enough of (bat stuff?’ 
I asked him, pointing to the

Who are the “somebodies” who 
give blood? All kinds of people— 
veterans, businessmen, farmers, 
clerks—everybody!

And why do they give blood? A 
refugee who lived through the 
bombing of Berlin knows “it could 
happen here.” A graying mother 
who never forgets the day her 
daughter’s party dress caught fire 
remembers “there just wasn’t 
enough blood in our local blood 
bank to save her.” An anxious

blood. T guess we never have 
enough,’ he said, ‘but you can 
thank somebody for this pint.’

“How do you thank ‘sonae- 
body’ for blood? For saving 
your life? When I- got back 
home, I discovered the answer 
at my local blood donor cen
ter. There’s only one way to 
say thanks--by giving some 
of y^ur own blood.”

father who is expecting a long over
due letter from his boy in Korea 
feels “he might need it.”

Yes, all kinds of people give 
blood for all kinds of reasons, .But 
whoever gives ik—for whatever 
reason—this they can be sure of: 
As long as the priceless, painless 
gift of blood may mean the differ
ence between life and death for 
any American anywhere . . . in
cluding you and me . . . the need 
for your blood is urgent!,

GIVE BLOOD NOW
CaU Your Red Cross Today.

nematyti.
Unijos virszininkai grasina 

i kad jeigu dar ilgiau tos dery- 
I bos tesis, tai visi karpinteriai 
Philadelphijoje ir apylinkėje 
gali iszeiti ant straiku.

Per talsavima ant pasiulin- 
to kontraktoriu kontrakto, 
4,538 balsa vo priesz ir 1,196 už.

Unija yra pastaezius net 
septyniolika pareikalavimu, 
kuriu tarpe yra kad karpintė- 
riams alg'os butu pakeltos. Jie 
dabar gauna $2.90 ant valan
dos. Unija nori kad jiems da
bar butu mokama trisdeszimts 
penktas nuoszimtis daugiau.

Trys Istorijos
Apie irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
1 Yelniszka Maitina, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. ■ 
Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Pentai

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

“Saule” skaito visu sluogs- 
uiu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, prof esi jonuliai, 
d v a s i s z k i a i, alstybiu inkai,
moksliįieziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Piikie U. S. Bonus!

CONTRIBUTED AS A PUBLIC SERVICE BY

* NATIONAL BLOOD PROGRAM ★

Meke teller. 
Mirįžiej

Saule Publishing Co.į - Mahanoy City, Pa ^Pirkie U. S. Bonus!


