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Isz Amerikos
HERSHEY

STRAIKOS 
; SUARDYTOS

Moteris Ac Sužeista, 
Automobiliai

Sudaužyti
HERSHEY, PA. — Keturios 

deszimts valstijos policijantai 
iszvaike straikuojanezius ir pi- 
ketuojanezius darbininkus ties 
Hershey ezokolado fabriko ir 
i nardė straikas.

Viena darbininke, iszeidama 
isz fabriko buvo sužeista.

Hershey kompanijos atsto
vas sako kad beveik visi auto
mobiliai ties to fabriku buvo 
apdaužyti, ju langai iszmuszti, 
tajeriai supjaustyti ir szoniai 
inJcnkti.

Pesztynes prasidėjo apie pu
se po penkių isz ryto, kai nak
tiniai darbininkai ėjo isz fab
riko. O kiti tuo laiku ėjo in 
darba. /

Kai straikuojautieji darbi
ninkai pradėjo akmenimis 
mušzti tuos darbininkus, vie
nas akmuo pataikė penkios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Poniai Clara Long, isz Hum
melstown, Pa. Ji buvo nuvesz- 
ta in Hershey ligonine.

Kompanijos virszininkai pa- 
siszauke policija in pagelba. 
Trys straikuojautieji darbinin
kai buvo suaresztuoti.

Apie du ar trys tukstaneziai 
darbininku pradėjo straikas 
ana sanvaite, kai unija negalė
jo susitaikinti su fabriko atsto
vais. Darbininkai priguli prie 
AFL unijos.

M. Herbert Syme, unijos ad
vokatas užsigina kad strai- 
kuojantieji darbininkai pra
dėjo szitas pesztynes prie fab
riko. Jis sako kad pirmieji ak
menys buvo mesti nežinomu 
žmonių, kompanijos pasamdy
tu subuntavoti visus. Jis sako 
kad daug labai jaunu vaikezu 
maiszesi tarp straikuojaneziu 
ir darbininku ir kad jie pradė
jo tas riauszes.

Szita szokalado kompanija 
vis savo fabriką varo; augszti 
kcmponijos atstovai dirba pa
prastus darbus, ir kompanija 
yra pasisamdžius szimta ar 
pusantro szimto farmeriu isz 
apylinkes.

Unija baisiai nepatiko kai 
du kūnigužiai laike pamaldas 
fabrike darbininkams.

Unija reikalauja trylika cen
tu ant valandos daugiau vi
siems darbininkams.

S. F. Finkle, fabriko mana- 
džieris yra pasakęs: “Tol kol 
unija stengsis per smurtą mus 
gazdinti, grasinti, mes ne tik 
nepasiduosime bet ir in dery
bas nestosime.“

PLATINKI!!
^F“SAULE”^a

Nesibijo Pasakų Didvyrio

Gražuole Eleanor Hall, isz 
Chicagos gražiai szypsojasi, 
kai rrie jos lango prisiartina 
Paul Bunyon baisenybe. Szi
tas Paul Bunyan yra Ameri
kos pasako didvyris kuris 
buk nuveikęs negalimus ir 
nebūtus darbus Amerikoje.

NASZLE NUSZAUTA

Sunūs Intartas | 
Suaresztuotas

_____
PHILADELPHIA, PA. — 

Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus naszle, Ponia 
Julia Baker buvo surasta savo 
kambaryje negyva.

Policijantai suaresztavo jos 
sunu, keturios deszimts devy
nių metu amžiaus Ernest ir 
kaltina ji už žmogžudyste.

Kai daktarai ji iszagzamina- 
vo, jis buvo nuvesztas in Phi
ladelphia General ligonine, 
kur daktarai iszagzaminavuos 
ar jis yra pilno proto.

Policijantai sako kad jis gy
veno su savo motina ir ja pri- , 
žiurėjo. Ji buvo suparalyžiuo
ta pernai.

Ponia Bayer, kurios kitas 
sūnūs yra Charles Samuel Bay
er, Jr., yra Nederlandijos Kon
sulas Amerika, ir gyvena Phi- 
ladelphijoje, buvo surasta sa
vo lovoje visai nuoga. Jos duk
tė, Ponia A. Newton Huff buvo 
atėjus ja aplankyti apie tre- 
czia valanda po pietų.

Ponia Huff, s z e s z i o s de
szimts szesziu metu amžiaus 
policijantams paaiszkino kad 
ji būdavo kasdien atnesza 
maisto Poniai Bayer ir jos sū
nui, broliui.

Ji sako kad ji rado duris 
nuo ulyczios užrakintas kai ji 
atėjo. Ji pabarszkino in duris 
ir jos brolis, Ponios Bayer su
nns, atėjo ir atidarė duris. Ji 
sako ji rado savo motina gulin- 
czia augsztieninka ir visai 
nuoga savo lovoje.

“Kas atsitiko mamytei?“ Ji 
suszuko, “ji negyva!“ Ponia 
Huff paklausė savo brolio Er
nest. Kai jis jai nieko neatsake 
ir negalėjo nei žodžio žmonisz- 
kai isztarti, ji pasztuke Dakta
rą Arthur E. Bogart. Daktaras 
tik syki pasižiuręjes in lavo

Jo stovykla stovi Chicago j e 
ir visi Chicagos gyventojai 
gerbia szita nebūta didvyri, 
kuris buk davės pradžia vi
siems Amerikos didvyriams 
tokimuose musu kraszto vie
tose.

o □ o

8 VAIKUCZIAI
ŽUVO GAISRE

♦

Namai Sudegė Ugi i
Žemes
------ _

SAULT ST. MARIE, ONTA- i 
RIO. — Asztuoni vaikucziai 
žuvo gaisre kai vieno augsz- 
czio narnai, netoli nuo Sault St. 
Marie sudege ligi žemes.

Penkių isz ju buvo Ponu ; 
Philip ir Winifred Derry, ku- 
riedu buvo labai apdeginti, kai 
jiedu nepasekmingai stengiesi 
tuos vaikuczius iszgelbeti.

Kiti trys vaikucziai kurie 
žuvo buvo Ponu Arthur Tru
del, Susiedu. Vaikucziai buvo 
nuo pusantro meto iki de
szimts metu amžiaus.

ną, paszauke policija.
Policijantas, detektyvas 

Emil Muller ir Daktaras Bo
gart tuoj aus pamate kad lavo
nas buvo sužaluotas, jos veidas 
buvo apdraskytas ir buvo 
daug žaizdų ant jos kūno.

Daktaras nesutiko iszduoti 
mirties paTudinima kol poli
cija viską nepatikrins.

Policijantai tuojaus pradėjo 
tardyti sunu Ernest. Jis jiems 
aiszkinosi kad jis buvo nune- 
szes savo motina in vonia, kad 
ji nusipraustu, apie vienuolik
ta valanda priesz pietus ir bu
vo ja ten palikes. Jis sako kad 
už pusvalandžio jis iszgirdo 
teldesi vonioje ir kai jis inejo 
jis rado savo motina sukniubu
sia ant grindų. Jis sako kad 
jo motina gal-parpuolė ir taip 
susimusze.

Jis sako kad jis.nuneszė sa
vo motiną atgal ir paguldė ja 
ant jos lovos ir nuvilko jos 
naktinius drabužius nes jie bu
vo kruvini. Jis sako kad jis 
daugiau nieko neatsimena kol 
jo sesuo atėjo.

Policijos daktarai sako kad 
jie tikrai gali pasakyti kad ji 
nepasimire nuo to puolimo.

Sūnūs po'icijantams pasi- 
aiszkino kad jis mokinosi mu
zikos, bet ture jo ta moks'a ap
leisti kai jo motina buvo supa
ralyžiuota.

Daktaras Bogart sako kad 
jis buvo paszauktas gydyti ir 
prižiūrėti Ponia Bayer tik ke
letą menesiu atgal.

Antras sūnūs, Nederlandijos 
Konsulas sako kad jo motina 
ir brolis dauguma laiko per 
metus praleisdavo in Newport, 
ir buvo ka tik sugryže isz ten 
keli menesiai atgal. Jis sako 
kad jiedu labai daug laiko te
nai praleisdavo, kartais net ko
kiu du metu ant sykio, ir už tai 
jis mažai mate savo motinos ar 
brolio. Jis sako kad jo tėvas 
pasimirė apie deszimts metu 
atgal.

TAIKOS NESZEJAS

Sovietu Karo 
Ministeris

MASKVA, RUSIJA. — 
Maskvos žinovai spėja kad 
Marshal Georgi Zhukovas, Ka
ro Ministerijos pagelbininkas 
bus paskirtas kaipo “Taikos 
Neszejas“ in Vaszingtona.

Kai szitas Zhukovas buvo 
Pbuskiu komandorius Berlyne 
jis susidraugavo su tada buvu
siu Generolu Eisenhoweriu, ir 
jie rodos, buvo geri draugai.

Tada buvęs Generolas Eisen
hower’s labai augsztai kalbėjo 
apie szita Sovietu Ministeri.

Jeigu Sovietai dabar nori 
del kokiu savotiszku priežas- 
cziu gerintis Amerikai, tai 
Zhukovas butu tinkamiausias 
žmogus prieiti prie Eisenhowe- 
rio.

EISENHOWERIS
GINA KARININKUS

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Dwight Eisenhoweris, 
nors laiko mažai turėdamas, j 

j užsispyrės pareikalavo kad 
jam butu prirengta pasitari
mas su Generolu Bradley. Jis 
net pats nuėjo ta Generolą ap
lankyti ir su juo pasikalbėti.

Prezidentas norėjo vieszai 
parodyti savo draugiszkuma 
szitam Generolui ir pagarba 
karininku virszininkui, nes, 
anot jo, per daug žmonių dabar 
niekina ir neinvertina Ameri
kos Armijos karininku.

Kai iszkfo tas klausimas 
ka slink trukumo ir stokos 

I ginklu musu kareiviams Kore- 
t joje, tai daug žmonių kaltino 
j armija ir jos augsztus karinin
kus. Prezidentas Eisenhoweris 
buvęs augsztas karininkas ežia 
norėjo parodyti kad jis pasi
tiki ant armijos valdovu, ka
rininku.i

Czia sunku pasakyti ar Pre
zidentas Eisenhoweris gerai Į 
padare ar ne. Kai kurie sako 
kad Prezidentas Eisenhoweris j 

į turėtu pamirszti kad jis yra 
buvęs Generolas Eisenhoweris.

ANGLIJOS BĖDOS Amerikos Užsienio Politika
Didžiausias Klausimas I 

Pramone
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos valdžia yra sumaži
nus taksas, tikėdamasi kad tai 
bus bizniui, pramonei in svei
kata.

Valdžia dabar siulina biski 
medaus savo žmonėms, tikėda
masi kad žmones to medaus 
paragavę daugiau norės ir vis
ko daugiau pirksis ir visa pra
mone pakels.

Szitokia tvarka yra duoti 
žmonėms daugiau algos, kad 
jie daugiau praleistu.

Nors valdžia praszosi pa- 
gelbos ir tikisi dar kitos pa
skolos isz Amerikos, ji sumaži
na savo žmonėms taksas.

O mes, tikri durniai, tokias 
paezia augsztas taksas moka
me ir dar Anglija szelpiame 
kur taksos yra mažinamos, o 
musu didinamos.

Bet negalime pamirszti kad 
Anglijos pilietis moka daug 
didesnes taksas negu mes, ne
žiūrint kad jos dabar ir maži
namos, a jos vistiek didesnes už 
musu.

Anglijos didžiausias rūpestis 
tai rasti pirkėju, kostumeriu 
kituose krasztuose del savo ta- 
voro.

Taksos ant automobiliu, ra
diju, televizijų ir kitu daigtu 
yra sumažintos. Teipgi ir in- 
eigu taksos yra dabar mažes
nes. Valdžiai nerupi biznis 
namie, jinori savo tavora siuns 
ti in Užsieni, ypacz in Amerika 
kur pinigai daug daugiau gi
lioj a. Tokios sumažintos tak
sos daugiausia pagelbsti biz
nierius ir fabrikantus, bet ne 
pa prastus Anglijos pilieczius. 
Anglija mažai ka pati pagami
na. Ji perka pigiai ir paskui 
stengiasi už daug daugiau kam 
kitam praduoti. Už tai pra- ' 
mone taip reikalinga Anglijai.

Anglijos fabrikantai gali 
tuos paežius daigtus pagamin
ti savo kraszte, kuriuos mes Į 
czia pagaminame ir paskui už 
puse tiek parduoti, nežiūrint 
kasztu juos czia atveszti, nes j u 
darbininkai nei pusiau tiek ne
uždirba kaip musu darbinin
kai.

Tonas anglių, atsiustas sker
sai mares isz Ang i jos kasztuo- 
ja mažiau negu czia, musu mai- 
nose iszkastas.

Už tai mes galime suprasti 
kodėl Anglija iki sziol vede ir 
gal dabar veda bizni su Komu- 
nistiszka Kinija. Jai prekyba, 
biznis, pramone viską reiszkia.

TĖVAS PRISIPAŽINO

Nužudė Savo Duktcre
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus mekanikas, kuris 
uždirbo pustreczio szimto dole
riu in sanvaite, prisipažino 
kad jis nužudė savo duktere, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Korėja
Praeita Spalio (Oct.) mene

si, po penkiolikos menesiu de
rybų, viskas buvo nutraukta ir 
suspenduota in Panmunjom.

Per deszimts menesiu Ko
munistai ir A1 i j antai stovėjo 
atstu ant vieno punkto: Ant 
klausimo kaip, kada ir kiek 
karo belaisviu mainyti.

Tautu San junga užsispyrus 
reikalavo kad visi belaisviai 
butu gražinami, bet savano
riais, be jokios prievartos.

Komunistai taip pat užsi
spyrė reikalavo kad visi be
laisviai butu gražinami, kad ir 
po prievarta.

Vasario dvideszimts antra 
diena Generolas Mark W. 
Clark, Tautu Sanjungos armi
jų Korėjoje komandorius, at
naujino Tautu Sanjungos taip 
dažnai siulinima patarima 
mainytis sužeistais ir lergan- 
cziais karo belaisviais, ir ne l 
laukti jokiu paliaubų, sulyg į 
Genevos Seimo nustatymu po 
Pirmojo Pasaulinio Karo.

Kovo dvideszimts asztunta 
diena Kiniecziai Komunistai 
atsake, kaip kad jie ant to su-1 
tinka, ir tuo paežiu sykiu pa- 
siulino atnaujinti derybas del 
paliaubų ar taikos.

Kovo trisdeszimts pirma 
diena Generolas Mark Clark 
pasiulino mitinga tarp atsto- 
vaujaneziu karininku, kad bu
tu sudaryta kokia tvarka del 
sugrąžinimo serganeziu ir su- i 
žeistu belaisviu. Jis sake kad 
po tam, paskui butu galima 
susitarti ant pasitarimu kas- 
link paliaubų.

Jis dar pridėjo: “Mes esame 
tikri.... kad Jus sutiktume 
ant musu pasiulinimu ar turė
tumėte savo patarimu kuriuos 
jus mums inteiktumete, kad 
butu galima atnaujinti derybas 
del paliaubos“.

Darbu Ne Žodžiu 
Laukiame

Kalbėdamas apie szitus pir
muosius žingsnius in taika, 
Prezidentas Dwight Eisenho
weris, susirinkime laikraszti- 
ninku pasakė kad jis mislina 
kad mes turėtume priimti vi
sus Komunistu patarimus ant | 
tiek kiek jie yra verti, kol mes 
datirsime kad jie ar teisybe sa
ko ar meluoja.

Kiniecziu Komunistu pasiu- 
linimas buvo, maž-daug, szito- 
kis: yra galima belaisviais 
mainytis, ypatingai gražinti 
sužeistuosius ir ligonius, kad 
ir karas siauezia, ir paskui tar
tis apie paliaubas ir taika.

Musu virszininkai tada turė
jo vilties kad tas belaisviu gra
žinimas bus invykdintas tuo
jaus, be jokio trukdymo. Jie 
žinojo kad visi tu belaisviu ka
reiviu tėvai be galo džiaugsis 
tokia tvarka.

Krcmlinas
Kita pastaba kaslink Krem- 

lino naujo nusistatymo atėjo 
isz Amerikos Sekretoriaus 
Dulles, kuris vieszai pasakė 
kad net ir dabar Sovietu Uni
ja sudaro didžiausi pavoju Vi
soms tautoms. Jis sake kad 
mes dabar galime ir mainikau- 
ti belaisviais, bet negalimo pa
mirszti kad tas Sovietu pavo
jus nėra nei biski mažesnis da
bar kaip ir pirmiau buvo, /

Nors dabar visi džiaugiasi 
kad belaisviai gryszta, bet dar 
nėra nei vieno sveiko ženklo, 
kuris priparodytu, kad tas pa
vojus isz Sovietu Rusijos yra 
praėjės.

Atsiminkime kad Sovietu 
Rusija yra ligi dantų apsigink
lavus ir dar vis ginkluojasi. 
Atsiminkime kad tik keli val
dovai valdo visa ta Sovietu 
Unijos Rusija ir tuos jos pa
vergtus krasztus. Nepamirsz- 
kime kad Sovietu Rusija valdo 
visa treczdali viso svieto. Ir ji 
valdo su smurtu ir bizunu.

Teipgi atsiminkime kad ke
li Sovietu Rusijos vadai, val
dydami visa ta kraszta, yra at
žagariai nusistatė priesz kapi
talistus bendrai ir priesz Ame- 
rikieczius ypatingai.

Nepamirszkime kad Sovietu 
Komunistai vadai nepripažins- 
ta jokios doroves, jokiu insta- 
tymu, ar tai Dievo ar žmonių. 
Jie sziandien vienaip kalba, o 
rytoj kitaip daro. Jie savo žo
džio neiszlaiko saviesiems, tai 
ko galima tikietis kitiems?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laisves Statula

Nuo mariu szitaip iszrodo 
Amerikos Laisve Statula 
“Statue of Liberty.“ Ka- 
riszkas laivas ‘General Wm. 
Weigel’ inplaukia isz Korė
jos in uosta kur vieszpatau- 
ja Laisves statula. Vetera
nams szitas vaizdas buvo 
vienas isz linksmiausiu ir 
geriausiu vėl pamatyti Lais
ves statula ir inžengti in že
me kur Laisve vieszpatauja.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Kas Girdėt
Vienas žmogus Oregon vals

tijos kalėjime iki gyvos gal vos 
susilaukė $17,000 paveldėjimo.

Eisenhoweris dabar yra pa
ėmęs (pirmenybe ir ja palaikys. 
Malenkovas dabar yra kur 
'Trumanas buvo; jis gali tik 
gintis, bet nedrysta sžokti pir
myn. Jis negali stoti pirmon 
vieton.

'Stalinas buvo suvedžiojęs ir 
iszgazclines Trumana, nes 
Amerika buvo neprisirengusi, 
sillpna. Už tai Trumanas galėjo 
tik prašyti kad Rusija butu 
sulaikyta.

““ • •

Po Eisenhowerio tvarka, 
Amerika dabar vėl galinga, 
apsiginklavus, nieko nesibijo. 
Dabar Rusija gali -stengtis tik 
sulaikyti, bet jau pultis neisz- 
drysta. Už tai visos, szitois de
rybos, už tai ir szitas belaisviu 
mainikavimas.

Malenkovas' dabar mato kad 
Eisenhoweris .baiku nekreczia.

Jeigu ir paliaubos butu pa
skelbtos, Amerika vis ginki uo
sis. Szitaip Eisenhoweris yra 
pasakęs.

Eisenhowerisi yra davės Ru- .... . ®sijai žinoti, kad Amerika busi 
-pasirengus .tartis apie nusi
ginklavimą po taikos, ne 
priesz.

O jeigu ir Imtu susitarta ant 
taikos, tai szita syki Amerika 
jau taip nesiskubins nusigink
luoti. Ji ta klaida yra. padariu
si po abieju Pasauliniu Karu. 
Kol Eisenhoweris bus Prezi
dentu, tokia klaida jau tre- 
czia syki nebus padaryta.

Jauni vyrukai vis butu ima
mi in vaiska, 'bet jiems gal tar
nyba hutu sumažinta nuo dvie
ju metu, iki asztuoniolikos me
nesiu.

INDIJONU :: :: j 
:: NELAISVĖJE

SAPNAS MOTINOS

Jeigu Eisenhowerisi savo žo
di iszlaikys, tai konferencijos 
bus laikomos tik po nuveiktu 
darbu, bet ne priesz. Pasižadė
jimai turės užleisti vieta, nu
veiktiems darbams, iszlaiky- 
tiems žodžiams.

Ir jeigu butu susitarta ant 
nusiginklavimo, tai mes gali
me būti tikri kad Eisenhowerisi 
reikalaus kad Rusija butu pir
mutine ežia kitiems krasztams 
gera p avy zd i p aro d y t i.

Vis turime atsiminti, kad 
dabar Sovietai derinasi su ka
rininku, ne su politikierių.

. Korėja isztirs ir iszmegins 
szita Eisenhowerio nusistaty
mą. Po paliaubų, ne priesz, bus 
galima ežia laikyti laisvus rin
kimus ir pasirinkti valdžia del 
suvienytos Korėjos.

In Ashland, Missouri, mo
kyklų virszininkas uždare vi
sas mokyklas per briedžiu me
džiokles sezoną, kad medžioto
jai nenuszautu vaiku, kurie 
laukia auto'busiu važiuoti in 
mokykla.

Austrijos taika kitais tokis 
iszmeginimas! Pasiraszyk ant 
tos taikos ir paskui vesime de
rybas!

Ir aiszkus dalykais; Eisen
howeris yra karininkas, ne 
diipliomatas. Jis pirmiau žen
gia ir kerta, paskui tariasi.

Vyrai vis bodavo ja kad mo
terys per daug pinigu pralei
džia. Mes pažystame viena mo- 
teriszkc, kuri daug daugiau už 
visas moteris sziais met a i s 
praleisi. Ponia Oveta Culip Hob
by sziais metais praleis ma
žiausia $1,000,000,000. Ji yra. 
valdžios apsaugos administra
tore.

Bet ar Malenkovas sutiks su 
szitokiu Eisenhowerio nusista
tymu? Iszrodo, kad jis vargiai 
sutiks, bet jis mažai ka įprie- 
szingo gales ar drys padaryti. 
Jeigu jis pasiraiszys ant Aus
trijos taikos tai Sovietu ka
riuomenes turi tuojaius iszsi- 
kraustyti isz Vengrijos ir Bul
garijos. Jei jis sutiks ant lais
vu rinkimu Vokietijoje, Ko
munistai, gal, vargais negalais, 
gautu penkta nuoszimti balsu. 
Jeigu jis sutiks baigti kata 
Korėjoje, tai jau paskutine vil
tis apsupti Japonijos iszgaruo- 
ja. Tokiu atiku isz Malenkovo' 
sunku tikėti. Bet, isz kitos pu
ses, Malenkovui lieka mažai isz 
ko pasirinkti, jeigu tik Eisen- 
1 row e ris n c n u si 1 c i s.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Sueigininkai sutarė ant tu 
pėdu siusti keturias deszimts 
vyru vytis vagius ir atimti nuo 
ju arklius, kuriu buvo suvir- | 
szum szimtas. Pirmutinis isz- 
siskyre Kares Erelyis, prie ku
rio' su noru prisidėjo ir Regi
naldas su Baptistu. Už -puses 
valandos jau visi buvo susiruo- 
sze vytis ir patylomis iszejo. 
Olitipa ir misijonierius pasili
ko namie. Reginaldas iszjoda- 
mas ramino ja, kad nieko blogo 
jiems nesistos ir jie netrukus 
pagrysz. Olitipa vienok nega
lėjo nusiraminti isz baimes ir 
nežinojo, kaip ta baime sau isz- 
aiszkinti. Reginaldas nesijautė 
nieko blogo, vienok nuramini
mui jos paliko kaime asztuonis 
sargus baltųjų savo draugu, 
kuriems prisakė saugoti Oliti
pa. ir klausyti kiekvieno palie- 
pirno misijenieriaus. Teip ap
sirūpinės apie juos iszejo su 
Kares Ereliu vytis anuos ple- 
szikus.

Dakotai, kurios Mahega pri
kalbino prie grobio, susidėjo 
isz smarkiausiu raiteliu ir ka
reiviu; jie gatavi buvo gintis ... .' . . iiki paskutines, o teįipgi ir ga
lėjo gerai gintis. Jie jautėsi ra
miais, nes būdami patys rai
tais, o dar sugriebė arklius De
lavaru, žinojo, jog aniems rei
kės vytis juos peštiems. Isz 
tiesu Delavaraims visiems rei
kėjo vytis pėstiems, imant 
drauge Kares Ereli, Reginalda 
ir Baptista. Isz viso pulko ark
liu liko tik trys, dėlto tik trys 
ir iszsivijo raiti. Tiems trims 
Kaires Erelys prisakė kuogrei- 
cziausiai pasivyti nevidonus, 
temyti ju pasijudinimus ir apie 
viską praneszti jam. Besive
jantiems nebuvo klaidus ke- 
lias, nes varomas pulkas ark
liu per didele žole padare toki 
pedseki, kad iszrodo lyg kelias 
n u važi neta s.

Bet pažiūrėkime, kas nuside-

Price $2.30 s'“e “Tl’'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Pypkes Durnai

Malenkovas, kaip ir mes ge
rai žino, kad Komunizmą, 
skleidžia ne votai, balsai, bet 
amui jos. Komunistai, iki sziol, 
baisiai bijosi Prez. Eisenhowe- 
rm pareikalavimu ir dar labiau 
jo pasiulinimu.

Jeigu Komunistai sutiks su 
Eisenhowerio pareikalavimais 
tai j u galingos jiegos sumažės 
ir susilpnes.

____:į____
Sunku insivaizdinti taika 

Korėjoje, nes taika reiksztu 
Komunizmo nugalėjimo. Ko
munizmas ir taika negali sugy
venti.

Dygsta Diegas

Dygsta diegas ant dirvono 
Szviesos ir galybes,
Todėl, broliai dabar reikia 
Truso ir vienybes.

Dygsta diegas pasodintas, 
Tik reik užauginti;
Tai storokimes, neduokim 
Jo ir vėl suimti.
Broliai mieli, auku reikia, 
Sykiu ir kantrybes,'
Auga diegas, lapus skleidžia 
In szalis, daugybe.

Užaugs in milžino kana, 
Suaugs in Valstija,
Skambės dainos senu boeziu, 
Linksminsis žmonija.

Todėl, broliai nenustokim 
Szirdingai darbuoties, 
Duokim augti szviesos vaisiui 
Ir liuesai pletoties.
Apszvies Lietuvos jis žeme, 
Isznaikins tamsybe, 
Pakils nuskriaustoji tauta 
Su visa galybe.

Ir vėliava gražia-spalve
Bus ant mus namelio;
Bus laisva, neprigulminga 
Lietuvos szalele.

rQUHTAIN Pitt

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, ‘ mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

jo su (įsagais, del melagingos 
Mahegos kalbos nuėmusias sa

isz kaimynijos Delaivaru.
(įsagai, apleidę savo sodybas 

pasitraukė keturias mylias" in 
sziaure ir apsistojo ant upes 
kranto, susitikę su savo nau
jais draugais Dakotais, Susi
jungė szitaip nereikalavo jau 
bijotis 1 uŽipuolimo Delavaru, 
nors Mahega jau žinojo nuo 
sznipu, jog Kares Erelys iszsi- 
ruosze vytis atimti savo ark
lius. Dabar Mahega galėjo at- 
kerszinti Pela varams) ir nuva
ryti ant ju savo piktumą.

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Po Antro. Pasaulinio Karo 
daugiau kaip 1,320,000 Vokie- 
cziu kareiviu dingo ir net iki 
dabar nieko apie juos nežino
ma. Dauguma ju dingo kariau
dami priesz Sovietus.

Trumanas stengiesi Sovietus 
sulaikyti; Eisenhoweris reika
lauja taikos, reikalauja kad 
laisvu krasztu žmones saivo- 
t iszk a i v ai d y tusi.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar-

Kai]) tik saule nusileido, M a- . jjUį} 0 prie darbo. Geras

apie s'zimta kareiviu, apgink
lavo juos sedokais, szaulemis 
ir kirviais ir leidosi su jais 
Įlietu pusėn; už keliu miliutu 
jau jie buvo ipaikrasztyje girios 
ir apsupo Delavaru kaima. 
Mahega sanprotaudamais, jog 
Delavarai, pasiliko kaime da
liojo ta. szoua, nuo kurio tikė
josi užipuolimo Dakotu, pasisy- 
žo ant ju užpulti isz prieszin- 
gos puses. Kareiviai jo visi ėjo j 
'paskui ji teip tyliai, kad nei i 
pauksztis neiszibudo ir nei jo-1 
k-is gyvas daigtas nežinojo apie

ka ne vienas' žodelis nciszejo 
isz ju 'burnos ir ne menkiausia 
szakele nesutraszkejo po ju ko
jomis. Teip tyliai eiti, turbūt, 
tik vieni indijonai tegali; ro
dosi, kad jie kojomis žemes ne- 
lypsto, susižinojimas gi ju yra 
teip tikras, kad vado mislis 
tartum skrioste perskriodžia 
per kožna. Didžiausioje tamso
je jie patyla per giria. iperslinks 
ir ne viens ju ne paklys ir isz 
savo kelio neis'zkryps.

'Teip slinkdanii patylomis at- 
sidore jie t ies patim Delavaru 
kaimu. Prislinkimas ju prie 
kaimo teip buvo gudrus, kad 
nei pati sargyba ju nepasorge- 
jo nors saugojo kainui nakties 
laiko.

Gliti pa tuomet buvo savo 
szetrojo su misijonieriūmi ir 
kalbėjosi apie nuotikiusi praė
jusiu dienu. Ji buvo> teip prisi- 
riszusi prie savo “Juodojo Tė
vo” kad ne didžiarisios paslap: 
ties negalėjo nuo jo užMepti, ir 
viską iszpažino, kaip brangiu 
jai yra lleginaldas. Tolydžio, 
dūsavo ji, baimydamo.-i, kad 
Reginaldas nepalpultu in nelai
me. Vedimas kares su iudijo- 
ngis yra labai pavojingu; ežia 
nekariauja, spėka su spėka“ bet 
gudrumas su gudrumu. Kaip
gi galėjo Reginaldas lygintis 
kovojime su indi jonais?

— BUS DAUGIAU --

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

laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

“ Saule” juos suramys per 
visa mota ir turės džiaugsma.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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 smart; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giiiukingai 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 nema
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
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.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 Poįįu. 35c.

' No.140—Apie Maža Katilu-
ka Lietuvos Skausmai, Mo-

1 cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bcrnadina. 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 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 pusla
piu, 35c.

Ko.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. 7

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieš
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
d,es ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

l<o. 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 Burtąi; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^2—Kvitu / 
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 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jcruzolima. 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 badymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

VVU Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia 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.

gUU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.., - JL S. JL

prisiun-

ir Pini- 
“ visada 
tik ant
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(Apysaka)

(Tasa)

Olitipa, sudrebėjo, bet ncpa- 
rodydama savo iszgasties, ra
miu balsu atsake, jog ji jo mo-% 
torim būti negali, nes ju. gyve
nimai yra prieszingi vienas ki
tam. Jis trokszta padidinti 'sa
vo turtą per pleszima, kare ir 
praliejimą kraujo, josios gi no
ru yra atsiduoti ramiam gyve
nimui, gelbėjimui nelaimingu 
ir gydymui opu. sužeisticm- 
siems.

Perpykęs del tokio atsaky
mo grūmodamas keikė ja Ibiau- 
riausiais žodžiaisjiszvaidino jis 
ja atmesta nuo tėvu, 'belaisve. 
Nors tu draugauji su 'baltai
siais, kalbėjo jis jai, vienok tu
ri būti mano moterim, nors to
kios garbes neužsitarnavai.

Užgauta tokiais žodžiais, 0- 
litipa paszoko ir tarė:

— Olitipa yra naszlaite, 
bet greieziau liks verge kožno 
kito vyro, o ne moterim Maihe- 
gos.

Indijonas garsiai nusijuokė 
ir tarė:

— Kalba Olitipos yra. kar
ti, bet Mahega juokiasi iisiz jos 
pykime. Ji dabar yra viena, be 
apgynėju; taigi, ar Olitipaipa- 
ti viena, eis in Mahegos namus, 
ar kareivis turės ja nuneszti!

Su tais žodžiais prisiartino 
jis visai arti. Olitipa persigan- 
dus suszuko:

— As'z ne viena ošiu! Di
džioji Dvasia yra su manim, 
priesz kuria. Mahegos galybe 
yra nieku. Žiūrėk! Olitipa isz-’ 
trauke isz po drabužiu ilga 
peili, žiūrėk! Olitipa nėra, be 
apgynimo; jei tik Mahega dar 
nors vena žingsni žengs, tai 
Olitipa insmeigs ji sau in szir- 
di ir didysis Mahega bus skai
tomas savo žmonių žudytoju* 
moterių.

Mahega, matydamas, jog su 
prievarta negali nieko padary
ti, suszuko ipasitycziodamas:

— Olitipa leidžiasi ant pei
lio aszmenu, o Mahega. juokia
si tik isz to!

Paskui susi vertes, lyg kad 
kalbėdamas įu indijona užpa
kalyj jos, tarė:

— Griebk ir laikyk ja už 
rankos!

Mergele persigando nuste
busi tuomi ir atsisuko 'pažiūrė
ti, kas už jos yra, Mahega gi 
isz užpakalio priszolko Iprie jos, 
apglebo ja rankomis pusiau ir 
suszuko juokdamosi:

— Nesibaimyk, be Mahe
gos nieko daugiau nėra. Oliti-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu |

8 col. ilgio, 5^2 col. ploczio i Į 
Iszaiszkma sapna ir kas J Į 
ateiteje stosis. Su priedu J Į 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoš po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]•

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: S

Tiktai,. . . $1.00 ;!
Saule Publishing Co., Įj 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]• 

pa yra. dabar mano.
Olitipa pasijutus apkabinta, 

suriko isz baimes.
Vienok ir pagelba greitai 

atsirado visai isz negalimos ti
kėtis puses. Staiga subrazdėjo 
krūmai ir užpuolimais tigro ne
būtu baisesniu už paszokima 
Reginaldo ant Mahegos.

Reginaldas iszejes anksti ry-
4-X-*****><-X-**X->*^*4->*4-****4->4

Asz jums tikrai pasakysu, 
Kad tosios merginos, 
Kurios dirba ant savo 

užlaikymo, 
Kad Dievas užlaikytu kuo 

ilgiausia, 
Nes yra netingines ir nario®, 
Tokia mergele nesisarmatina 

— dirbti,
Ant savo užlaikymo, 

O kartais ir visos szeimynos. 
Nuolatos turi ant savo veidelio 

Užganadinima ir szypsena.. 
Gal jos rankos yra kietos 

nuo darbo,
Bet. tai yra teisingos ir 

jauslios rankos.
Tokia mergina praszalina 

nelaimes isz namu, 
O ir daugeli szeimynu 

Nuo gavimos! ir prieglaudas 
> del vargsziu.

Tokios mergeles 'bus 
moteremis, 

Isz kuriu visuomene turės 
džiaugsmai 

* * K
Karas, musztynes, žudinstos ir 

skurdinai!
Tokias tai žinias skaitome 

kas diena.
Taigi mano mieli, 

Sziandieni ne žm o n i ja. 
besigiriant i civilizacija, 

Taip augszta žinysta mokslo, 
Stovinti ant taip augszto 

laįfJknio filozofijos, 
Kad mislis žmogaus gal 

netrukus, 
Nereikės iszreiszkinet nei 

rasztu,
Vien persiuntinet, 

Kaip kad telegrafiszkai be 
jokiu pritaisymu, 

Ta žmonija intaisineja 
Da. mokyklas žudymo 

žmogaus, 
Mokinasi žudyt žmogų, 

Kuris niekuom neprasikalto, 
Daryt nelaimingais vaikelius 

ir moterys.
Ir kur ežia kriksz'czionybe?

Kur ežia artymo ?
* * *

Nekurie liežuvininkai ir 
aipjuodintojai,

Negali sau iszreikszti: 
Kodėl turi po dvi ausis 

' 'Del klausymo ir apmaudos, 
O tik viena liežuvi ?

Del paantrinimo ka girdėjo 
Ir apskelbti naujus 

ap juodinimus.
Bet iszniintinga. yra valia 

Dievo,
Nes liežuviai kaip kardas. 
Jeigu motercš turėtu po du 

liežuvius, 
Tai neužilgio tasai svietas 

iszsitusztintu!

PLATINKI!
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ta tyczia pakreipė ton pusėn, 
kur vakar buvo matėsi su Oli
tipa, nežinodamas, kad ji ir ten 
yra.

Priėjės prie tos vietos iszgir- 
do jis kalba, bet isz tolo nega
lėjo gerai girdėti, kas ir apie 
ka kalba. Eidamas artyn, isz- 
girdo žodžius'Olitipos ir jai su
rikus atbėgo jis jai ant pagel
bės. Užmirszes, • jog yra *be 
ginklo puolėsi ant to milžino ir 
teip smarkiai suspaudė jam 
gerkle, kad tas turėjo mergai
te paleisti. Mahega rankoje tu
rėjo peili, kuri 'buvo atėmė® 
nuo Olitipos ir su juo smeige 
Reginaldui in peti ir ranka. 
Vienok jis nepaleido savo prie- 
szininko ir stume'ji tol, kol už
kliuvo už medžio szakniu ir 
ežia jis krito auksiztieninkas 
ant žemes teip smarkiai, kad 
net kraujas jam prasimusze 
bėgti isz burnos ir nosies. Re- 
ginaldas teipgi parpuolė, bet 
bet greitai paszoko ir isztrauke 
Mahegai ‘peili, kuri iszkeles 
auksztyn norėjo jau smeigti 
Mahegai in krutinę, kuomet 
pajuto, kad kas palytėjo ji už 
rankos. Atsisukęs paimate jis 
Olitipa, nublankusia, kaip kai
tyta sidrą-, kuri klūpodama 
melde:

— Neužmuszkie jo, dan- 
giszkasis Dievas neliepia ker- 
szinti musu nevidonams.

Ant tu žodžiu Reginaldas 
nuleido peili, ibet nuo apmaudo 
negalėjo susiturėti nenubaudė® 
Mahegos, todėl Olitipai tarė:

— Tau praszant dovanoju 
gyvastį szitam niekadejui; vie
nok atmink, kad jau jis dau
giau negales užpuldinėti. Te
gu] jis žino, kad asz. galėjau ji 
užmuszti; nors gy vastį jam do
vanoju, bet mano paniekinimas 
jo gyvasties tegul jam būna 
nubaudimu.

Ta pasakęs nupiove jam 
kuodą plauku, bestyrinti ant 
virszugalvio ir padėjo szale jo, 
idant jis atsiipeikejes tuojaus 
ta, pamatytu. Gailaus susiturė
jęs nuo piktumo nuėjo su Oliti
pa linkui kaimo.

Tula laika ėjo jiedu tyla, nei 
žodžio teip saves neisztare. 
Olitipos szirdis niusze smar
kiai; ji pažiurėjo in Reginalda, 
savo iszgelbetoja, pati nežino
dama, ka daryti. Sustojo, atisi- 
gryžo in ji ir tarė su aszaro- 
mis:

— Nežinau, kaip galiu tau 
atsidekavoti. Pirmiausiai dė
ka vo j u Dangui, kad man at
siuntė tave, o paskui tau. Ge- 
radejyste tavo yra didesne, ne
gu asz galiu ja iszreikszti, ka
dangi mane iszgelbejai isz di
desne 'neatmes negu pati mir
tis.

— Miela mergele, atrėmė 
sujudės Reginaldas ka pada
riau tau, ta pati bueziau pada
ręs mažiausei esybei tavo ly
ties. Vienok jaueziuoši laimin
gu, jog galėjau teip brangiai 
man ypatai pasitarnauti supa- 
nasziu dalyku.

— Oi! Suszuko Olitipa, pa- 
maicziusi kraują, bėgant, tu su
žeistas! Ar labai sužeidė ?

Nežinau, atsake nublankęs 
Reginandas, žinau tik, kad in- 
dijono peilis mane du kartus

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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užgavo; 'bet rasi tie užgavimai 
nėra gilus.

Teisybe, kireziai nebuvo gi
lus, bet nutekėjus daugeliui 
kraujo jis teip apsilpo, kad tu
rėjo ant kelmo atsisėsti. Czia. 
jo aky s aptemo ir jis visai ap
alpo. Olitipa., nutverus jo ke
pure, nubėgus atnesze szalto 
vandens ir tiek ji szlakste, try
ne, prausė kol jis atidarė akis. 
Reginaldas atsipeikėjus iszgir- 
do Olitipos žiodžius: Acziu Tau 
Dieve! Nors tai buvo .trumpi 
žodžiai, ’bet jie perėmė 1 Regi
naldo szirdi perdėm. Kada jis 
pažiurėjo in Olitipa, toji už
dengė rankomis savo veidą., 
idant neparodyti džiaugsmo 
aszaru.

Reginaldas vienok jos asza- 
ras pamate ir pažino meile jo
sios. szirdyj: pats, degantis 
meile prie Olitipos, apkabino 
ja,, prispaudė prie savo szirdios 
ir tik du žodžiai praskambėjo: 
Olitipa! Reginaldai! Ir tais 
dviem žodžiais susiriszo jie ne- 
perskyriamu ryszįp ant viso 
gyvenimo.

Po trumpos valandos Regi
naldas, užmirszes apie savo 
žaizdas, padarytas Mahego®, ir 
Olitipa;, su užkaitusiu veidu, 
abudu gryžo in kaima Delava
ru.

Mahega vis dar gulėjo be ža
do visas sukruvintais. Atsiipei
kejes isz pirmo negalėjo žinoti 
kaip jis tapo sukruvintas ir 
dulko jis apalpo. Bet pamatęs 
szale saves kuodą savo gražiu 
plauku, nupiautu jam nuo gal
vos, atsiminė, kad ji užpuolė 
Reginaldas, kuris paniekinda
mas ji už 1 apima skalpu žmo
nėms nuo gaivu, nupiove jam 
jo gražu ji kuodą. Jis raižėsi, 
tampėsi isz piktumo kelias mi
liutas, ko nepasiuto. Sziek-tiek 
aipsimalszines, priėjo prie upe
lio, numazgojo kraują nuo bur
nos ir nuėjo pas savo viengen- 
czius, mislydamas, kokiu bildu 
atkerszinti Reginaldui ir kaip 
pasigaiuti Olitipa.

Mahega, laukinis indijonas, 
turėjo visus tuos gabumus1, ku
rie reikalingi yra tikram rau
donodžiu vadui: drąsumą, gud
rumą ir nepcrlaužiama valia. 
Tiktai su tokiais gabumais ji
sai galėjo iszkilti ant virszinin- 
ko Osagu ir suimti visa ju gi
mine po savo valdžia. Kada 
Delavaru gimine perejo siena. 
Osagu, Maliega tuojaus pakilo 
ir norėjo visus isiznaikinti, bet 
pamatęs, kad Delavarai yra 
gerai apsiginklavo, nedryso 
kersintis, paabejojęs apie per
gale. Prietaru jis norėjo su pa
gelba Delavaru pirma isznai- 
kinti savo prieszus, o paskui 
užpulti ant Delavaru.

Dabar atėjo jam pagabi va- 
kus žygius priesz Delavarus.

Didžiausia jam gieda buvo, 
kad jo kuodas nuo galvos liko- 
landa pradėti savo nevidonisz- 
si nuplautas, kas reiszke vis- 
tiek, ka atėmimas vainiko ka
raliui, ir tas ji privertė prie 
pradėjimo kares. Susitarė jis 
su indijonais Dakota gimines 
užpulti ant Delavaru, su ku
riais pirma to jau buvo susita
ręs. Parėjės in savo namus, ap
sišauto tauro szikszna, iszmar- 
ginta visokiais ženklais, veidą 
nudažo visokiais dažais, galva 
apsiriszo skepeta, idant niekas 
nematytu jo nurėžto kuodo* ir 
ant žinomos vietos liepe su- 
sza.ukti vyresnius savo žmones 
apsznekejimui apie užvedima 
kares. Visiems suėjus a nt vie
tos Mahega atsistojo viduryje. 
Pirmiausiai padekavojes jiems 

kad veikiai teikėsi v .susirinkti 
ant jo paszaukimo, pradėjo- 
aiszkinti kiek gero padaro gi
mine Osagu giminei Delavaru 
kokia geradejysta jie padare 
jiems, leisdami jiems medžioti 
po- savo žemia.

— O kaip jie mums pade- 
kavoja.? Tarė baigdamas. Kaip 
žalcziai! Tiktai spąstus jie 
mums stato. Ar Mahega nėra, 
virszininku ? Ar jo szetroje ir 
už jo juostos nekabo skalpai 
nuluptu žmonoms nuo gaivu? 
O kaip Mahega panorėjo gauti 
Olitipa sau už m eteri, tai jie 
mete apt jo szimtus prakeiki
mu ir jo namus apdrėbė pur
vais. Ar virsziuinkas Osagu 
gali duotis vadinti save szu- 
nim? Ar virsziuinkas Osagu 
turi pulti ant žemes, idant De
lavarai sipiaudytu jam ant vei
do?

Keiksmai rūstybes ir grūmo
jimai pasklido ore; visi davė 
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A Bond in the hand!..
means more money

Defense Bonds can earn interest
for 10 more years—at 3%!

Do you own U. S. Series E Defense Bonds that are 
maturing now? Then here’s wonderful news: You can 
hold those bonds for ten more years, while they continue 
to earn interest at a rate of 3% compounded semi
annually!
Think what this means: The bond you invested in at 
$18.75 can now pay you back $33.67 ... a $37.50 bond 
can pay you back $67.34 .. . and so on.
Yes, the new Bond Law makes it possible for you to get 
this extra profit (as much as 80% on your original 
investment!), with no extra effort on your part. Just 
hold your bonds.
The ten-year extra earning privilege applies to all bonds. 
What’s more, every bond you get now starts earning 
interest sooner and matures earlier— at 3%. Of course, 
you may still cash any Series E Bond two months after 
purchase. But you’ll be smart to hold your bonds—let 
them keep earning interest for you!

Strengthen your own future and the 
future of your country.

Join the Payroll Savings Plan!

If you’re not already among the wise Americans who 
are investing in a secure future, why not start now? 
Invest in Defense Bonds regularly . . . through the Pay
roll Savings Plan where you work. Seven million Amer
icans have found it’s one sure way to save, because it 
saves something out of every paycheck before you’re 
tempted to spend it! Join the Payroll Savings Plan 
today.

3 new money-making opportunities for you!
New Series H, J, and K Defense Bonds pay 2.76% to 3%!
If you want to get the interest on your bonds in the form ol 
current income, or if you want to invest more than the 
annual limit for E Bonds, ask at your bank for descriptive 
folders about these new bonds:
SERIES H. A new current income bond, available in denominations of 
S500 to $10,000. Sold at par. Matures in 9 years Sjnonths and pays an 
average 3% interest per annum if held to maturity. Interest paid semi
annually by Treasury check. Annual limit, $20,000 maturity value.

SERIES J. A new 12-year appreciation bond, available in denominations 
of $25 to $100,000. Sold at 72% of par value. Pays 2.76% compoundec 
semiannually if held to maturity. Annual limit, $200,000 issue price jointlj 
with Series K Bonds.

SERIES K. A new 12-year current-income bond in denominations of $50(1 
to $100,000. Pays interest semiannually by Treasury check at the rate ol 
2.76% per annum. Sold at par. Annual limit, $200,00Q issue price jointly 
with Series J Bonds.

Now even better!
Invest more in Defense Bonds!
The U. S. Government does not pay for this advertising. The 

i Treasury Department thanks, for their patriotic
donation, The Advertising Council and
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suprasti, kad juos apėmė dide
le rūstybe. Maliega vienok nu
mojo ranka ir kalbėjo toliau:

— Delavarai jausdami kad 
szirdis ju yra neteisinga, silpni 
pecziai, o liežuvis dviszakas-, 
parsivedė sau gauja baltodžiu 
žmonių, kad tie juos apgintu, o 
Osagus iszvytu isz ju sėdybų. 
Argi pavelysime mes jiems ta? 
Ar staugsime kaip vilkai alka
ni? Žiūrėkite, kaip baltodžiai 
užgedino jusu virszininka!

I

Ta sakydamas, nuriszo ske- 
* pota, viena ranka pakele nu- 
piautaji kuodą savo plauku, 
antra rodydamas savo apnuo
giu ta galva, suriko perkunisz- 
ku balsu:

— Žiūrėkite, ka padare 
ranka baltodžio jaunikaiezio! 
Mahega. miegojo po medžiu, o 
tasai svetimasis, Delavaru va
dinamas Netis, kuris valgė su 
mumis mesa ir rūke kaliumeta, 
priselino tyla ir nupiove kuodą
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jo (plauku.
Baisus riksmas pakilo vi

siems intikejus tai melagystei. 
Visi pritarė, kad toji geda už
duota 'baltodžio Mahegai, turi 
biiti nuplauta krauju. Po pietų 
antru kartu susirinkusi visi 
vienbalsiai nutarė pertraukti 
ryszius su Delavaraiis ir susi
jungti su Dakotais, kuriems 
Maliega jau'pirma to viską ap
sakė, ir kurie dabar netoliesia 
buvo.

Vakare visa Osagu gimine 
nusiėmė savo szetras' ir su vi
sais savo kraustuliaisi persine- 
sze in sziaurine puse.

Užpuolimas
Delavaru virsziuinkas ir 

prakilnesnio jie kareiviai susi
rinko pasikalbėti apie tai, 
kaip atsiginti nuo nelaimes.. 
Per paezia ta j u sueiga iszkilo 
riksmas ir neilgai trukus in su
sirinkimą in'bego vaikas rėkda
mas visas kruvinas ir sužeis
tas. I

Susirinkusiejie apstojo vai
ką ir pradėjo jo klausinėti. Jis 
jiems pasakojo, kad jam ir ki
tiems trims beganant Delavaru 
arklius, užpuolė ant ju govedia 
raitu Dakota, tris jo draugus 
užmusze o jis 'būdamas kitoje 
puseje, suspėjo palbegti. Dako
ta! užmusze jo draugus, suėmė 
visa kaimene arkliu ir nusiva
rė. Labiausiai nusiminė Regi
naldas, dasižinojes, kad ir jo 
Nikimis papuolė in rankas va
giams.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

SSr5 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti 41 Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k 
raszczio, kuris sureikalauja 
ko žn a d ol eri. ACZIU!
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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ZiniosVietines
— Kazimieras Lesaivi ežius, 

nuo 431 AV. South uly., kuris 
s taiga susirgo parei ta san vaite 
ir likos nuvežtais in Locust Mt. 
ligoiibute del gydymo, pasimi
rė Ketverge ryta 2:30 valanda. 
Velionis gimęs Mahanojuje. 
Buvo augliakaisis. Paskutini 
karta dirbo Mahanoyi City ka
syklose. Prigulėjo tprie West 
End Ugniagesiu draugijos ir 
buvo Prezidentas tos draugi
jos. Paliko savo paezia Teresa 
ir duktere Natalija, taipgi bro
li Adoma isz Detroit, Mieli. 
Laidotuves invyko Panedelio 
ryta, devinta valanda su aipie- 
gomis Szv. Juozapo baižnyczio- 
j e irk u n a 'pa I a i do jo i 11 S z v. 
Kazimiero Lenku kapinėse. 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais panele Izabele 
Bacvinkaite, isz Rcadingo, ku
ri turi užsieimima i u Commu
nity General ligoirbuteje ka.po 
x-ray, elektros spinduliai Tek- 
nike. Ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti prenumeratai del savo myli
mos motinėlė, ponia Marijona 
Bacvinkiene isz Gilbertono. 
Acziu už atsilankyma.

— Buvęs miesto gyvento
jas Antanas (Derrish) Dere- 
szinskas, kuris gyveno pas sa
vo sunu Martyna, 20 N. Wash
ington uly., Pottstown, Pa., nu
mirė Ketverge ryta. Velionis 
sirgo per du menesius. Gimęs 
Mahanojuje. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo North 
Mahanoy kasyklose. Paliko su
nu Martyna isz Pottstown; tris 
brolius: Juozą isz Philadel
phia; Prana ir Leo isz miesto; 
trys seserys: Julija, pati Pat
rick Salmon, Patriotic Hill; 
Ona Cooper, ir Cecilia, pati 
Michael Mooney isz miesto. 
Kūnas likos parvežtas in 
miestą, ir pažarvotasi pas Gra- 
boriu L. Traskauska, 535 W. 
Centre uly., o laidojo Panedc- 
lio ryta, su apiegomis in Szv. 
Kaniko Ibažnyczioje 9:30 va
landa ir palaidotas iri parapi
jos kapinėse.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono, o Tautiszka Vardine: 
Baltasis. Menulio atmaina Del- 
czia. Ir ta diena: 1937 m., Vo
kiecziu oro laivas “Hinden
burg” buvo viesulos sunaikin
tas in Lakehurst, New Jersey, 
trisdeszimts szeszi žmones žu
vo. Tai buvo paskutinis tekis 
lengvesnis už ora orlaivis sta
tomas1; 1942 m., Generolas 
Wainw r i gh t pasid avė J ^p o 
nams ant Corregidor Salos. 
Amerikipcziai'buvo taip isz vi
su pusiu apsupti, tai sumuszti, 
kad kitos iszeities nebuvo kaip 
tik pasiduoti; 1626 m., Peter 
Minuit, atvykęs in nauja 
kraszta, Amerika, nuo Indijo- 
nu nusipirko ta sala, kur dabar 
stovi didingas New York mies
tas. Dabar nei colio tos žemes 
ne'butu galima nusipirkti už 
s z imt a sykiu tiek, kiek jis už
mokėjo už visa ta plota. Taip
gi ta diena pripuola Amerikos 
Armijos Diena.

— Salvation Armijos Drau
gijos Vajus prasidėjo mieste. 
Charles A. Thomas yra pirm- 
sedis to vajo, i

■ r- Ketverge pripuola Szv. 
Stanislavo, o Tautiszka V audi
ne: Kaunu te. Taipgi ta diena: 
1945 m., Vokiecziu armijos pa
sidavė, puse po dvieju isz ry

to, Rheims mieste, po penkių 
metu aszruoniu menesiu ir sze- 
sziu dienu kariavimo; 1915 m., 
Vokiecziu su’bmarinas, povan
deninis laivas nuskandino 
Amerikos lai va ‘ ‘ Lusitania. ’ ’

— Saliuninku Susivieniji
mas isz Scliuylkillo pavieto 
laikys savo Metini Bau kieta, 
Utarninko vakara, Gegužio 
(May) 5-ta diena in Dream 
Lake Park svetainėje.

— Petnnyczioj pripuola 
Szv. Mykolo Pasirodyiho, o 
Tautiszka Vardine: Dainora. 
Harry Trumanas, buvęs Ame
rikos Prezidentas 'bus szeszios 
deszimts devynių metu am
žiaus; 1945 m., Pergale Euro
poje, Naciui sumuszti. Perga
les ir džiaugsmo diena, nors 
Japonai dar nesumuszti; 1912 
m., ugniakalnis, vulkainaj in 
St. Pierre, Martinique suspro
go, trisdeszimts tukstaneziu 
žmonių žuvo.
*■'— Visos iSchuylkillo ir 9 
Carbon Apygardos Mergaites 
Sbdalietes laikys tiavo Metini 
Seimą, Nedelioj, Gegužio May 
JO-ta dieną New Philadelphia, 
Pa. Lietuvaites isz visu apy
linkes miestu ir miesteliu su- 

,važios in Saldiž. Jėzaus Szir- 
dies parapija ir New Philadel- 
phijos SedaJietes visas gražiai 
priims. Sodalietes dalyvaus isz 
Mahanoy City, Tamaqua, Ha
zleton, Easton, Frackville, 
Shenandoah, Mt. Carmel ir 
New Philadeliphia.

— Nedelioj pripuola “Mo
tinos Diena.”

Connerton, Pa. — Jonas 
Dongai Griszkonis nuo Main 
uly., numirė pareita Ketverga 
1:45 valanda ryte, savo namuo
se. Velionis nesveikavo per ke
turis metus nuo azmos. Pasku
tini karta dirbo in Hammond 
k as) kl ose. Pal i'ko savo ipaczi a 
Helena (Zu'briute); sunu To
ma namie; trys dukterys; He
len, mokintoja; J ieva Saldu- 
kiene, Gilberton, ir Leoną Ya- 
sievieziene, Camden, N. J., ke
turios seserys: Mare Zubriene 
ir Julia McCarthy, isz Long 
Island, N. Y., taipgi broli Jur
gi Wassey isz Girardville, ir 
viena anuka. Laidojo Panede- 
lio ryta, su apiegomis Szv. Vin
cento bažnyežioje, Girardville, 
9-ta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapines Frackville. 
Graborius A. J. Vilinskas lai
dojo.

Wilkes-Barre, Pa. — Mai- 
nieriai darbininkai per isztisa 
nakti dir’bo, stengdamiesi at
kasti treczio žuvusio mainierio 
lavona in Glen Lyon Colliery, 
netoli Wilkes-Barre miesto. 
Dvieju žuvusiu mainieriu lavo
nai buvo surasti priesz auszra, 
apie szeszios valandos po to 
laiko kada jie buvo užgriauti 
mamose. Ju vardai buvo ketu
rios deszimts dvieju metu am
žiaus Paul F. Dietrick isz Ber
wick ir dvideszimts devynių 
metu amžiaus Joseph Church, 
teiįpgi isz Berivich. Penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
Felix Czajkowski, isz Glen Ly
on taipgi surastas negyvas. 
Nelaime atsitiko apie devinta 
valanda vakare, apie valanda 
priesz tai kada j u sziptas butu 
baigtas. Apie szimtas tonu 
anglies ir akmenų staiga pasi
leido ir juos užgriovė.

Morrisville, Pa. — Nulindo 
miesto gyventojai iszgirde 
apie mirti senos gyventojos 
ponia Ona Yorkuviene, kuri

pasimirė Sukatoj, Balandžio 
25-ta diena 1953 m., savo na
muose 223 Anderson uly. Ve
lione turėjo 70 metu amžiaus, 
po tėvais vadinosi Yaniszka- 
liute. Gimė Lietuvoje atvyko 
in Amerika 1909 juduose. Apie 
dvideszimts penki metai atgal 
gyveno Freehold, po tam ap
sigyveno in Morrisville. Pali
ko savo vyra Vincą; keturis 
sudus: Juozą, Vinca, Petra ir 
Stdpona, taipgi duktere Berta 
ir septynis aliukus. Likosi tpa. 
laidota, su apiegomis Rože isz 
Limo ba-nyezioje ir palaidota 
in parapijos kapinėse Free
hold, N. J. “Amžina atilsi.”

Paramus, N. J. -p Automobi
lius su t roku susikūlė ant 
vieszkelio netoli Baramus, N. 
J. Draiveriai užmuszti. Žuvu
sieji buvo dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Howard Ray
mond C'arlough isz Ridgewood 
ir keturios deszimts trijų me
tu amžiaus Clinton Edward 
Hoard, isz Brooklyn©. Polici- 
jantai sako kad automobilius, 
kuri C'arlough vairavo susikū
lė su tuo troku ant vieszkelio 
isz blast Ridgewood ulyczios. 
Kai trekas davė in ta automo
biliu tai tas automobilius buvo 
nutrenktas apie szimta pėdu.

TĖVAS PRISIPAŽINO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dvideszimts keturiu metu am
žiaus Gloria, vyriausia isz asz- 
tuoniu vaiku.

Jis prisipažino kad jis ja pa
smaugė su josios paneziaka ir 
paskui jos lavona inkimszo in 
maisza ir ta maisza inmete iti 
maža upeli netoli jo namu.

Mays Landing, New Jersey 
valstijos virszininkas polici- 
jantu, Albert E. DuBois sako 
kad Bozzelli, naszlys prisipa
žino kad jis savo dukterį pa
smaugė kai jiedu susipesze 
apie dingusius szeszis szimtus 
doleriu.

Peter Bozzelli buvo tikras 
aktorius. Jis policijantams bu
vo praneszes apie savo dukters 
dingima, ir taip nudavė kad 
visi policijantai jo gailėjosi, 
kol dažinojo kas isz tikrųjų at
sitiko. Jis laikrasztininku pa- 
praszc kad jie paskelbtu jo 
dukters dingima, kad visi ži
notu apie tai. Niekas, vien tik 
tėvas Peter Bozzellis žinojo 
kas atsitiko su jo duktere. Po
licijantai jam iszreiszke užuo
jauta. Bet paskui policijantai 
dažinojo daug daugiau ir grei
tai suaresztavo tęva. Pasirodė 
kad tėvas su savo duktere su
sipesze ne tik už szeszis szim
tus doleriu kurie buvo dinge 
isz jųdviejų namu, bet paaisz- 
kejo kad jis su savo duktere 
buvo gyvenęs kaip su žmona, 
kai jo žmona pasimirė keli me
tai atgal.

Jis taip gerai nudavė nu
skriausto tėvo role, kad jis po- 
licijantus vis ragino darasti 
kas buvo nužudęs jo dukrele.

Kai policijantai tyrinėjo au- 
tomobiliaus tajerius, kurie bu
vo ant to kelio, tėvas dar vis 
reikalavo kad policija suimtu 
savo duktes nužudytoj a.

Tos mergaites brolis Mari
nas Robert Bozzelli pargryžo 
isz vaisko ir jo tėvas jam isz- 
pasakojo viską ka jis norėjo 
jam iszpasakoti. Tėvas sako 
kad jis negales ramybėje ilsė
tis kol jo dukters žudytojas 
bus suimtas. Vėliau pasirodė 
kad jis su savo duktere gyve-
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due to mechanical 
failures to less than 

3% of the total. The 
nation-wide average is 

much higher.

ciol inspection station of your 
choice. Do it NOW—the current 
inspection period started May 1. 
A qualified mechanic will

IrtApeet
the 27 danger spots 
which, if not in good 
mechanical condition, 
may lead to a serious 
accident. The primary 
purpose of Penn
sylvania's semi-annual

car inspection is to save lives 
on our highways.

Through the years, 
this system has 
proved that it holds 
traffic accidents

MAKE
SURE YOUR 

CAR IS SAFE—
. THEN DRIVE IT /
\ SAFEIY

LIGHTS will focus 
correctly and cast 
illumination for at least 

350 feet. All lighting 
equipment
headlights, tail 
and stop lights, 
directional 
signals—will 
be in good 
working order.

WINDSHIELD 
WIPERS will work 
properly even in 
heavy downpours. 
All rubber parts, 
hose and fittings 
are checked.

the official inspection sticker 
showing that your car has 
been thoroughly checked, its 
mechanical faults corrected, 
and is in.w/edrivingcondition.

In addition, you will gain 
assurance that your car's

BRAKES will respond 
properly when you need 
them. Linings and drums, 
lines and wheel cylinders, 
rods and clevis pins—all 
have been Checked.

STEERING and 
WHEELS will be true, 
and free from lost motion. 
Front end wheel alignment, 
spindles, bushings and 
pins; steering wheel, main 
shaft, cross shaft, rod 
ball sockets, Pitman arm 
and shock absorbers—all 
these have been checked.

TIRES will be checked 
for exposed cord fabric, 
for cuts and bruises, 
ruptured casings.

GLASS will 
give you clear 
and undistorted 
vision. Wind
shield, side and 
rear window
glass will have no cracks, 
breaks or discoloration 
which might interfere 
with safe operation. The 
MIRROR will be checked 
for proper mounting 
and for blemishes.

HORN will be audible 
for at least 200 feet.

EXHAUST MUFFLER 
and PIPES will not leak 
fumes, manifold And pipe 
connections will be tight.

YOUR CAR WILL NOT BE ALLOWED ON PENNSYLVANIA HIGHWAYS 
WITHOUT AN INSPECTION STICKER AFTER JULY 31, 1953

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

JOHN S. FINS OTTO F. MESSNER
Governor Secretary of Revenue ’ ■

no kaip su savo žmona ir gal Į 
už tai, paslėpti ta jis ja nužu
dė. Tie szeszi szimtai doleriu 
mažai ka reiszke.

Policijantai ilgai lauke kol į 
jie ta jos tęva suėmė. Suimtas 
tėvas ant visko prisipožino.

I-.'

VIESULOS UŽMUSZE! 
14; SUŽEIDĖ 3001 f fh ■ I

Iszkados Padaryta Ant 
Milijono Doleriu

WARNER ROBINS, GA. — 
Baisios viesulos isztiko Geor-1 
gia valstija, kur žuvo keturio- ' 
lika žmonių ir daugiau kaip 
trys szimtai buvo sužeista. Isz- 
ka.dos buvo padaryta ant dau
giau kaip vieno milijono dole
riu.

Vienuolika lavonu buvo su
rasta apie Warner Robins 
miesteli, apie penkiolika myliu 
nuo Macon miesto. Daugiau la
vonu ugnegesiai ir policijantai 
jieszko ir suranda.

Vaiskas buvo iszszauktas in I 
pagelba ir kareiviai daug žmo
nių iszgelbejo ir kitu lavonus 
surado. Keli žmones žuvo savo 
automobiliuose kurie buvo su-
gauti tos viesulos. Keturioli
kos metu vaikas pasimirė kai 
jis buvo vežamas in ligonine.

Visame mieste buvo pa
skelbta kariszka tvarka, kad 
vagiai ir žulikai negalėtu daug 
daigtu pasivogti, kai visi žmo- j 
nes savo namus apleido del tos 
audros.

Raudonasis Kryžius tuoj aus | 
pasiuntė savo atstovus ir dar- ■ 
bininkus pas tuos žmones, j 
jiems in pagelba.

Apie szesziolika tukstaneziu 
kareiviu buvo iszszaukta visa į 
ta miestą apsupti ir sergėti po į 
tos viesulos,

— Nori turėti nevidonu į 
tarp žmonių, paskolinkie jiems 
pinigu.

— Ka žmones apie tave > 
girdi gero, tu sau in galva ne- 
dekie; ka girdi apie tave pik
to, tai to neužmirszk per ilgus 
metus.

Nauji Kariszki 
Drabužiai

Musu vaikai per televizija 
ir radija yra daug girdeje a- 
pie eroplanus, kurie gali pa
siekti žvaigždes ir kitus ne
pasiekiamus krasztus. Sztai 
ežia, vienas tu iszmanymu 
del žmonių kurie nori pa
siekti menuli ar kitas szio 
svieto žvaigždes. Penkių 
metu amžiaus mokslinczius 
szita uniforma yra iszmanes 
Joe McCullouh szita unifor
ma yra iszmanes tiems kurie 
norėtu pasiekti menuli ar ki
tas tolimąsias žvaigždes.

Nevada valstijoje, kur valia 
hz įpiuigu loszti, žmones įpra- 
losze $61,000,000 peniai. Val
džia gavo $1,702,086 per tak
sas.

AMERIKOS
UŽSIENIO

POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tolimuose Rytuose
Pasitarimai tarp Amerikos 

ir Prancūzijos priparode kad 
atskiri Komunistu užsipuoli
mą Tolimuose Rytuose sudaro 
ta viena nusistatymą ir tvarka.

Kariszki invykiai Indo-Ki- 
nijoje ir Korėjoje, Amerika ir 
Prancūzija sutiko, negalėtu 
būti invykdinti be visiszko su
sitarimo kad vienas krasztas

, ant kito pasitiki ir remias.

pagelba yra dalis visos tos 
programos palaikyti laisvas 
szalis laisvas. Jis sako kad 
mes esame priversti szitaip da
ryti už tai kad Sovietu Rusija 
taip nežmoniszkai elgiasi. t

Jis dar toliau aiszkina kad 
jeigu žmones butu patenkinti 
Sovietu valdžia, jie nebėgtu, 
nežiūrint visu tu pavoju, in ki-

■ tus krasztus. J,
Jeigu maži kraszta,i kaip 

Czekoslovakija nebutu paverg
ti Sovietu Rusijos tai nebutu 
jokio reikalo isz tokiu mažu 
krasztu žmonėms nesztiš.

Apsiginklavimo
Suvaldymas

Penkios dcšzimts krasztu 
Tautu Šarijungoje patvirtino 
innerzima Nusiginklavimo Ko
misijos kad visi krasztai liau- 

i t usi ginki avėsi. Sovietu Riisija 
su savo pavergtais krasztais 
szitam inneszimui baisiai j>asi- 
prieszino. Nors dabar Sovietu 
Rusija sako kad Amerika turė
tu nusiginkluoti. Rusija sako 
kad ir ji nusiginkluos, bot ne- 
insileidžih, žmonių pažiūrėti ir 
patikrinti ar tikrai prižiūrėti 
ar Sovietai isz tikrųjų suma
žins savo apsiginklavimą. Ant 

i to Sovietai nesutinka.
Sovietai visa gerkle szaukia^

Amerikos ir Prancūzijos at
stovai parode, kad bet kokios 
paliaubos nustatytos Korėjo
je tarp Komunistu ir Tautu 
Sanjungos turi būti1 žingsnis 
in taika, bet visi sutiko kad 
tokis žingsnis tai tik žingsnis 
bet ne tikslas:

Jeigu Kiniecziai komunistai ; 
pasinaudotu szita Korėjos tai
ka ir vestu kara toliau Toli- 
muose Ry tuose, tai karas tenai 
sudarytu toki pat pavoju kaip 
sudarė ir sudaro karas Korė
joje.

Prancūzai ir Amerikiecžiai 
pereita menesi atnaujino savo 
pasižadėjimus sulaikyti visa 
karui reikalinga tavora nuo 
Komunistu. Daugiau kaip ke
turios deszimts vienas krasztas 
jau seniai yra taip nusistatęs. 
Bet su Anglija dar negalima Į 
susiszneketi, nes Anglai baisu 
bizni daro su Kiniecziais Ko
munistais. (Ir su musu pini
gais! Vat tai tau!)

Tautu San junga
I

Amerikos nusistatymas gcl- 
beti ir suszelpti pabėgėlius isz į 
anapus tos “geležines sienos” ; 
buvo pradėtas trylika menesiu j 
atgal. I

Kovo pirmos dienos rokun- 
da 2,483 tokie pabėgėliai buvo 
suszelpti ir apgyvendinti in 
dvideszimts viena ne Europos 
kraszta. Daugiau kaip tūks
tantis turi vizas važiuoti ir ap
sigyventi kituose krasztuose. 
Jie tik laukia progos iszva- 
žiuoti.

Tautu San junga nutarė 
vienbalsiai visai nepaisinti 

' Czekoslovakijos intarimo, kad 
Amerikos pagelba tiems pabė
gėliams sudaro užsipuolimą 
ant tu krasztu isz kur tie žmo
nes pabėga. Vien tik Sovietai 
Czekoslovakams pritarė.

Henry Cabot Lodge, Augsz- 
cziausio Teismo Teisėjas ir vy
riausias Amerikos delegatas 
in Tautu Sanjunga sako kad 
nėra nieko prieszinga tarptau
tiniams instatymams kad Ame
rika suszelpia benamius, pabė
gėlius.

Jis toliau sako kad tokia

rėkia ir reikalauja kad Ameri
ka daugiau atominiu bombų 
negamintu, bet niekas nežino 
ka tie Sovietai daro ar rengia
si daryti.

PLATINKIT “SAULE”

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

Per paczta, 35 Centai,

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maitina, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Cėntai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.
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PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Cėntai

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

“Saule” skaito visu sluogš- 
iiiu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslineziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
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