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Isz Amerikos Czeverykai Kbriecziams VYRAS SUŽEISTAS 
f •

TĖVAS
SUARESZTUOTAS

Primusze 5 Metu Du
krele; Ji Pasimirė 
MIAMI, FLORIDA. — Pen- ' 

kiu metu graži ir baisiai gabi ; 
Kathy Tongay, plaukike, kuri 
dar neturėdama dvieju metu 
amžiaus iszplauke net penkias 
mylias ant Mississippi upes, 
pasimirė nuo taisiaus sumu- 
szimo.

Daktarai darado kad ji pa- į 
simire kai jos tėvas buvo ja 
primusžes, kai ji sugryžo isz 
savo kasdieninio manksztymo 
plunkdama kelias mylias. Nors 
ji buvo greitai nuveszta in Ii- , 
gemine, bet jau buvo pervelu. 
Ji pasimirė.

Ji yra Ponu Russell Tongay 
trijų vaikucziu pasimirti be
veik panasziai. Kai jos asztuo- 
niolikos menesiu amžiaus bro
liukas Russell Tongay jaunes
nysis pasimirė, buvo Daktaru 
isztirta kad jis pasimirė nuo 
baisaus sumuszimo. Motina pa- 
siaiszkino kad sūnelis buvo 
trepais nupuolęs ir taip susi
žeidęs.

Tėvas buvo suaresztuotas ir 
paskui paleistas ant keliu die
nu savo advokato priežiūroje.

Kita syki jis buvo vėl su
aresztuotas kai susietka ji ap
skundė, kai ji mate kaip jis 
baisiai musze ir daužė savo i » .
dukrele Kathy.

Kitas mažutes Kathy bro
liukas, Bubba, septynių metu 
amžiaus sykiu su ja, keturi 
metai atgal ilgiau kaip pusan- 
tra valanda plauke in Mississi
ppi upe. Tie mažieji labai pa
garsėjo kaipo nepaprasti ir 
jauniausi plaukikai.

Tada tėvas laikrasztinin- 
kams pranesze kad jo vaiku- 
cziai plauks skersai English 
Channel. Czia tik keli suaugu
sieji ir pasaulio geriausi plau
kikai drysta plaukti.

Kai jis nusivežė savo vaiku- 
ezius in Londoną, Anglijos 
valdžia jam uždraudė savo vai- 
kuczius leisti czia plaukti. Jis 
supykęs nuvažiavo in Prancū
zija, kur teipgi jam buvo 
griesztai uždrausta.

Sugryžes in Amerika jis vėl* 
ėmę savo tuos du vaikucziu 
mokinti ir lavinti kaip gerai 
plaukti. Policija ir beveik visi 
jo susiedai tankiai pasipiktin
davo isz jo žiauraus pasielgi
mo su savo vaikucziais. Jis su- 
riszdavo jiemdviem kojukes ir . 
rankutes ir inmesdavo in gilu 
vandeni, kad jiedu iszmoktu 
kaip plaukti nevartuodami nei i 
kojų, nei ranku.

Jeigu teismas priparodys 
kad tėvas taip pasielgė, tai 
mums rodos tokiam tėvui ka- i 
Įėjimo iki gyvos galvos neuž
tektu.

^Pirkie U. S. Bonus!

Inmesdamas savo czevery- 
kus ant krūvos czeveryku 
Koriecziams, Korėjoje, de- 
szimts metu amžiaus Johnny 
Ritch isz Bremerton sako 
kad jis norėtu daug daugiau 
paaukoti tiems kariaujan- 
cziams kareiviams, Korėjo
je. Jis surinko per visa mies

KALINYS
NUSZAUTAS

i ______

9 Stengiesi Pabėgti Isz 
Kalėjimo

EL RENO, OKLAHOMA. - 
Kalėjimo sargai paleido szu- 
vius in devynis kalinius, kurie 
stengiesi pabėgti isz Federal 
Reformatory kalėjimo. Jie vie
na ant smert nuszove ir du ki
tu sužeidė.

Nuszautas kalinys buvo dvi- 
deszimts trijų metu amžiaus 
Raymond Sanford Craig, isz 
Maysville, Missouri. Jis buvo 
nuteistas ant asztuoniolikos I
metu in kalėjimą už tai kad jis 
perveže skersai valstijos rube- 
žiu pavogta automobiliu.

Be jokio perspėjimo tie de
vyni kaliniai pradėjo bėgti 
prie dvylikos pėdu augsztumo 
tvoros.

Craig buvo nuszautas, kai 
jis lipo per ta tvora, du kiti 
buvo sužeisti, pirm negu jiedu 
ta tvora pasiekė. Visi kiti grei
tai sustojo ir pasidavė sar
gams.

KUR CZIA
TEISINGUMAS?

Gyvanaszle 
Nuskriausta

HAMILTON, OHIO. — Vie- 
na moteriszke in Hamilton 
miestą, Ohio, dar vis jaueziasi 
kad Teisėjas ja nuskriaudė.

Kai ji Teisėjo Fred B. Cra
mer prasze kad jis jai duotu 
divorsa nuo savo vyro, ji teip
gi pareikalavo kad jos vyras 
butu priverstas užmokėti visas 
jos skolas, bilas.

tą daugiau drabužiu ir cze
veryku negu kas kitas ir sa
ko kad jis norėtu dar dau
giau tokiu drabužiu ir cze
veryku surinkti. Jis gavo 
szita dvirati už tai kad jis 
tiek daug drabužiu ir czeve
ryku surinko del Korėjos.

□ 00

Tu skolų tarpe buvo viena 
bila del dvideszimts szesziu 
doleriu už medžiokles karabi
ną.

“Kam tu pirkaisi toki kara
biną?” paklausė Teisėjas.

“Nuszautl savo vyra, jeigu 
jis mane vėl baderiuotu,” pa- 
siaiszkino moteriszke.

Teisėjas pasikasė galva, su 
kitais pasitarė ir tada szitoki 
moksliszka nusprendimą pa
dare: “Vyras nepriverstas už
mokėti už karabina, kuri jo 
žmona pirkosi ji nuszauti. Tu 
turėsi už ta karabina pati užsi
mokėti. ’ ’

Vyrui buvo insakyta visas 
kitas savo žmonos skolas už
mokėti, iszimant ta karabina. 
O žmona gavo savo divorsa ir 
savo karabina.

TAIKA KORĖJOJE
DAR TOLI

Prez. D. Eisenhoweris 
Reikalauja: Taika Turi
Apsaugoti Korėja Ir 

Belaisvius

NEW YORK, N. Y. — Pre
zidentas Dwight Eisenhoweris, 
kalbėdamas New York mieste 
pareiszke, Korėjoje taika turi 

į lygiai teisingai apsaugoti Ko- 
į rėjos žmones ir Komunistu ka
re be laisvius, kurie dabar yra 
Tautu Sanjungos kalėjimuose.

Eisenhoweris nieko nesake 
apie Komunistu naujus pasiu- 
linimus kaslink belaisviu, bet 
jis staeziai .sake kad taika te
nai turi būti pilna, visiszka ir 
be jokiu sanlygu!

Jis teipgi iszbare laikraszti- 
ninkus, kurie per greitai ir be 
jokio pavelinimo paskelbė ka 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Moteriszke Suimta

PHILADELPHIA, PA. — 
Pclicijantai Charles Muller ir 
-Frank Turella pamate labai 
sužeista žmogų, begulinti ant 

. ulyczios, apie puse po vienuoli
kos nakezia.

Du kiti vyrai stengiesi su
žeistajam padėti, kai polici j an
tai pribuvo. Policijantai nuve
žė ji in Szvento Juozapo ligoni
ne, kur jie jo varda ir pavarde 
dažinojo: trisdeszimts vieno 
meto amžiaus John Condon.

Jis buvo paszautas per strie- 
nas ir' buvo suparalyžiuotas. 
Daktarai sako kad jis pavo- 

; jingoje padėtyje.
Vienas kitas vyras kuris bu

vo su juo, padavė savo varda 
kaipo trisdeszimts trijų metu 
amžiaus George Pronevitch.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PINIGU TAUPINI-
MAS IR 

APSIGINKLAVIMAS

Mažiau Pinigu, Geres
nis Apsiginklavimas

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris yra priža
dėjęs Amerikiecziams daug pi- 

i nigu sutaupinti, apsiginklavi
mo iszkaszczius sumažinti, bet 
apsiginklavimą dar padidinti. 
Jis sako visa tai bus padaryta, 
nežiūrint ar karas Korėjoje 
baigsis ar ne.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
Amerika turi ginkluotis ir bū
ti galingiausia tol, kol Rusijai 
ragai nebus aplaužyti. Bet, jis 

■ sako, kad galima visa tai at
siekti ir tuo paežiu sykiu ma
žiau pinigu iszleisti.

Jis tikisi kasztus sumažinti 
apie asztuonis bilijonus dole
riu.

Eroplanu, ypatingai tu ka- 
riszku “jet” eroplanu bus dar 
daugiau statoma, gaminama.

Automobiliu kompanijos ku
rios dabar stato kariszkas tan
kas, kiek nukentės, nes dabar 
bus mažiau tanku gaminama ir 
daug orderiu bus atszaukta.

Keletą vietų, kur dabar ka
reiviai yra mokinami ir ren
giami vaiskui bus uždaryta, 
bet kitos bus padidintos. Szi- 
taip valdžia daug pinigu sutau
pius.

Buvęs Prez. Harry Truma
nas, apleisdamas savo vieta, 
buvo paskyręs baisiai daug pi
nigu apsiginklavimui. Eisen
howeris sako kad kraszta ga
lima apginkluoti taip pat kaip 
Trumanas norėjo, bet su dau
giau kaip asztuoniais bilijo
nais doleriu mažiau. Trumanas 
aprokavo kad sziais metais rei
kės penkios deszimts septynių 
ir puses bilijonu doleriu. Ei- 

1 senhoweris iszrokoja kad bus 
galima apsieiti su keturios de
szimts devyniais bilijonais do
leriu del tokio paežio apsigink- 

į lavinto.

Vilties Szeszelis Del Taikos
Maskvos Atsakymas 

Gal Pirmas
Žingsnis

WASHINGTON, D. C. — 
Baltnamu atstovas sako kad 
Sovietu atsakymas in Prezi
dento Dwight Eisenhowerio 
pareikalavimus, gal yra pir
mas žingsnis in gerąją puse, in 
taika, tarp Rytu ir Vakaru. 
Jis sako kad jeigu bus matyti 
kad Sovietai tikrai nori taikos 
tai Amerika su kitais Tautu 
Sanjungos krasztais dės visas 
pastangas prieiti prie ko nors 
aiszkaus.

James C. Hagerty, Preziden
to laikrasztininku atstovas, 
sako kad nors negalima imti 
kaipo Sovietu Rusijos tikru žo- 

I di, kas yra. raszoma in “Prav
da” ir in “Izvestia”, vienok 
szitie laikraszcziai atvaizduo
ja valdžios nusistatymus, ir 
jeigu pati Sovietu valdžia pa
nasziai kreipsis in musu val
džia, tai galimas daigtas kad 
derybos del taikos, ar nors del 
paliaubų gales būti vėl atnau
jintos.

Jis sako, kad iki tada, lais
vųjų krasztu atstovai turi 
laukti ir pažiūrėti in kuria pu
se Sovietu Rusija dabar žengs. 
Jis toliau sako kad malonu 
matyti kaip Sovietu laikrasz
cziai dabar taip ant musu ne- 
sipuola ir mus neszmeižia, kaip 
pirmiau jie dare.

Kiek mes žinome ir galime 
atsiminti, tai pirmas sykis, nuo 
karo pabaigos, kad Sovietu 
laikraszcziai iszspauzdintu isz- 
tisa kurio Amerikos valdovo ar 
atstovo prakalba savo laik- 
raszcziuose, kaip jie iszspauz- 
dino Prezidento Eisenhowerio 
prakalba be jokiu iszkarpymu 
ar iszkraipymu.

Senatorius Taft, laikraszti
ninku užklaustas ka jis misti
ną apie szitus naujus Sovietu

Drąsuolis Apalpo

Kareivis, Marinas, Duane 
Edgar Dewey, isz S. Haven, 
Michigan, turėjo gana drą
sos pultis ant sprogstanezios 
granados , ir taip iszgelbejo 
du savo draugu nuo mirties.

Bet kai jis atvažiavo in 

j žingsnius in taika, atsake: 
“Asz jau seniai nustojau sten
gęsis inspeti ka tie Sovietai da
ro ar rengia, bet asz tiek pasa
kysiu: Asz ant ju niekados ne- 

' pasitekejau ir dabar vis nepa
sitikiu.”

Prez. Eisenhoweris yra pa
sakęs kad jis pasirengęs kad ir 
rytoj važiuoti pusiaukelyje 
susitikti su Sovietu valdovu, 
jeigu tik bus nors kiek vilties 
susitarti.

Už dvieju sanvaieziu, po 
i Prez. Eisenhowerio szitokio 
iszsitarimo, Rusijos naujas 
valdovas, Premieras Georgi M. 
Malenkovas, kalbėdamas prie 
Stalino grabo, buvo pasakęs 
kad jis yra pasirengęs tartis 
del taikos ir susitaikinti, jeigu 
kiti krasztai garbingai ir tei
singai tekias derybas ves.

Ta paezia diena, Amerikos 
Sekretorius, John Foster Dul
les, dar nežinojęs apie Malen- 
kovo prakalbas, Tautu San- 
jungoje buvo pasakęs kad su 
Stalino mirtimi pasirodo ge- 

į resne proga prieiti prie taikos.
Už sanvaites Malenkovas, 

iszki’mingai užimdamas Stali
no vieta, pastebėjo: “Nėra nei 
vieno klausimo kuris negalėtu 
būti taikingai iszrisztas. Tik
rai galima prieiti prie susita
rimo ir taikingai gyventi ir 
tvarkingai viską vesti.”

Už keliu dienu Prez. Eisen
howeris pasakė laikrasztinin- 
kams, kad visos bėdos ir visi 
iki sziol neiszriszti klausimai 
gali būti iszlyginti taikingai 
per pasitarimus, ir kad jis su 
kitais pasirengęs sutikti So
vietus pusiaukelyje.

Kita sanvaite Kiniecziai Ko
munistai ir Sziauses Koriecziai 
paskelbė kad jie priima Tautu 
Sanjungos pasiulinima mainy
tis sužeistais ir serganeziais 
belaisviais.

Balandžio antra diena, An
drei Vishinsky, Sovietu dele- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vaszingtona, kur Preziden
tas D. Eisenhoweris jam 
suteikė augszcziausius gar
bes ženklus del jo drąsos, tas 
drąsuolis, isz to susijaudini
mo, net apalpo!

□ o o

493 ISZGELBETI
NUO LAIVO

I —

Du Laivai Susimuszc 
In North Juras

HARWICH, ANGLIJA. — 
Vienas Amerikos ir kitas Ang
lijos laivas susimusze. Angli
jos laivas, Duke of York, bu
vo beveik per puse perpjautas. 
Visi jo keleiviai ir jurininkai 
buvo to Amerikos laivo Haiti 
Victory paimti ir buvo nuvesz- 
ti in Harwich uosta.

Anglijos laivas plauke isz 
Holandijos in Anglija. Ant jo 
dauguma isz keleiviu buvo 
szeimynos kareiviu.

Amerikos laivas isz pradžių 
stengiesi ta Anglijos laiva par
traukti in uosta, bet paskui ki
ti laivai pribuvo jam in pa- 
gelba.

Kai Kapitonas Haiti Victory 
savo laiva inplauke in Har
wich uosta, daug laikrasztinin
ku lauke gauti žinių ir nu
traukti paveikslus. Bet Kapi
tonas visus pravarė, sakyda
mas kad jo laivas yra Ameri
kos Laivyno nuosavybe, ir jei
gu jie nori kokiu žinių tai jie 
turi kreiptis in Amerikos Lai
vyno Sztaba, Londone.

DU TROKO DRAI- 
VERIAI UŽSIMUSZE

Trokas Atsimusze
Iii Kaina ;

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkiolikos tonu trokas, va
žiuodamas per tirsztas miglas, 
netoli Chestnut Hill, atsimusze 
in kaina ir užmusze draiverius 
ant smert. Visa troko pryszd- 
kis buvo sutrintas. Nelaime at
sitiko apie ketvirta valanda isz 
ryto.

Isz draiverio laisniu ir kitu 
popieru buvo policijos dažino- 
ta kad užmuszti draiveriai bu
vo Andrew B. Smith isz Cin
cinnati, Ohio ir Emerson Rod
gers isz Covington, Kentucky.

Trokas važiavo ant German
town Avenue in Philadelphia, 
Pa., kai nelaime atsitiko. In- 
važiuodamas in miestą ant 
Germantown Ave., tas trokas 
pralenkė viena automobiliu, 
nors miglos buvo baisiai tirsz- 
tos, ir beveik nieko nebuvo ga
lima matyti.

To automobiliaus draiverys 
nemate kaip nelaime atsitiko, 
bet už keliu minueziu po tos 
nelaimes jis privažiavo sudu
žusi troka ir greitai nusiskubi
no in Chestnut Hill ligonine ir 
apie tai pranesze. Ligonines ' 
slauges tuojaus paszauke poli- 
cijantus.

Troko inžinas ir visas pry- 
szakis buvo taip suplotas, kad 
nebuvo vietos nei pradėti dar
bą kol pribuvo keli dideli bro
kai ta sudužusi troka pakelti ir 
atitraukti nuo to kalno.
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Kas Girdėt
Rėpubl ikonai dabar tokioje1 

bėdoję su taksomis, (kurias jie 
buvo prižadėję sumažinti) kad 
jie dabar szaukiasi Demokra
tus inpagęlba iripraszo kad jie 
jiems patartu kas dabar dary
ti.

Republikonai szitaip aiszki- 
nasi: Visi mes toje paczioje bė
doje; mes turime isz vieno 
dirbti kad žmones butu paten
kinti ir kad. mes savo, dali tu 
taksu gautume.

* • • - “

Policijantai visur jieszko ir 
siuaresztuoja gemblerius, o žu- 
likai, vagiai, raZba.ininkai ir 
kiti nenaudėliai 'savo amata 
varo kuo puikiausiai. Jeigu pa
prastam žmogeliui nevalia nei 
kazyruoti isz pinigu, ar loteri
jos numerius pirktis ar “czian- 
czius” imti, tai tegu tie polici
jantai pirmiausiai suareisztuo- 
ja visu bažnyicziu vadus, dva- 
siszkius, kurie yra puikias baž- 
nyczias pastate isz tokiu lote
rijų. Amerikos didžiausi uni
versitetai ir puikiausios kole
gijos buvo pradėtos isz ineigu 
isz kaip tik tokiu loterijų.

Jei tu imi loterija, “czian- 
siu” ant pyrago del savo baž- 
nyczios, ar ant automobili aus: 
del veteranu, ar pasirenki nu
meri, ar kazyra imi ar meti, 
tai tu vistiek isz pinigu loszi, 
ir tai yra įpriesz Amerikos Im 
įstatymus.

' • •
Antru ranku automobiliai 

atpigo ir dar labiau atpigs. 
Jau dabar automobiliu parda
vėjai ant savo ranku turi dau
giau kaip septynis, szimtus 
tukstancziu tokiu antru ranku 
automobiliu, kuriu jie nori ir 
turi nusikratyti. Tai gera pro
ga. gera antru ranku automo
biliu dabar nusipirkti.

Fabrikantai dabar jau ma- 
.žiau visokio tavoro gamina, 
nes jie bijosi kad nebus galima 
ji parduoti.

' • a 1 “
Nauju automobiliu pardavė

jai dabar jau ima savo kostu- 
meriams gerintis, ir stengiasi 
kuo pigiausiai parduoti. Jie 
daug daugiau duoda už sena 
automobiliu negu jie galės 
gauti, bile tik jie galės jums 
insiulinti nauja automobiliu.

Žmones dabar jau ima tau
panti savo pinigus. Mažiau 
szaukia savo kostumerius ar 
draugus per telefoną ar siun- 
czia telegramus. Jie dabar ra- 
szo daugiau laiszku, kurie yra 
daug pigiau.

Biznis ir darbai visiems eina 
kai}) ant sviesto, iszimant mai- 
fiierius, kuriems dabar jau gy
va beda. Vis daugiau ir dau
giau mainu užsidaro.

Daug mainu dabar ne tik už
daro bet ir vandeniu užlieja. 
Kai mainos yira vandeniu už
lietos, ima beveik meta kol jas 
galima, atidaryti. Kas butu jei
gu kitas karas iszkiltu ir val
džiai prireiktu daug augliu? 
Gal tada valdžia isz kitu krasiz- 
tu parsitrauktu augliu, nežiū
rint kad szimtai ar - tukstan- 
eziąi Amerikos mainieriu netu
ri darbo.

Jei valdžia gali pirkti far

mer i u perteki i ir paskui tuos, 
rugius, javus, kiaules, parszus, 
kiauszinius, sviesta ir kitus 
lauko vaisius isizmesti ar su
naikinti, tai kodėl ta pat val
džia negalėtu dabar kelis mili
jonus tonu anglių pirktis ir., su
sikrauti del juodos dienos?

Matyti kad farmeriu atsto
vai yra. daug geresni politikie
riai negu mainieriu atstovai.

Mainieriams tik vienybes 
reikia, o jie galėtu kalnus nu
versti politikoje-, vietoje savo 
žeme iszvertus in durbankius.

Mainierys yra isztikruju, vi
su pamirsztas žmogus. Ir ežia 
butu galima klausti ka, j u bo
sas, tas garsiakalbi.- drąsuolis 
daro Vbszingtone ? Farmieriai 
gauna visokeriopos pagelbos 
isz valdžios, o ka mainieriai 
gauna ?

Vagiai inisilauže in Londono 
tvirtove kur yra laikoma ka- 
raliszki žemeziugai, bet jie Iš
sivogė tik keletą pakeliu ciga
rete ir visus žemeziugus paliko 
vietoje.

įSingelys, in Miami miestą, 
Floridoje, savo paskutiniame 
testamente, paliko keturios de- 
■sziints tukstancziu doleriu sa
vo keturioms mažoms žuvy
tėms.

Vienas farmerys in Whitby, 
Ontario, indejo televizija in 
isiztebeli, kad karves galėtu 
žiūrėti in ta televizija, ir už 
sanvaites pastebėjo kad tos jo 
karves davė net penkiolika 
goreziu pieno daugiau in die
na.. Tai roiszkia, tikrai paten
kintos karves !

In Tulsa, miestą James Par
ker pasiskundė policijai kad 
kai jis buvo automobi liaus, 
partrenktas, du geri 'Samarie- 
cziai ji prikėlė, nuvedė in ligo
nine, aprūpino ji ligoninėje ir 
paskui nusinesze jo maiszna. su 
devynios deszimts devyniais 
doleriais.

In St. Joseph miestą, Miss
ouri, viena moteriszke patele
fonavo in News Press redakci
ja, praszydama kad tas laik- 
rasztis antru kartu paskelbtu 
apie jos divorsa, nes “Asz ži
nau kad vienas vyras nori del
ta su manimi padaryti. Gal jis 
neinate kai jus paskelbei apie 
mano divorsa, tai kad loszka 
dar syki iszspauzdinkite. ”

Pypkes Durnai

Kas Tai Yra?

Pasakykit, kas tai yra:
Kokia tai gelele,
Ka pripildo kvapu savo 
Pievas ir laukeli?
Žiedas jos, gražiai mėlynas,
In naszlaite panaszus, 
Bet už ja yra. mažesnis;
O, koks kvapas jos gardus 
Kaip gražiai ji pievoj žydi, 
Laisto ryto ja rasa,
In spinduliai szviesios saules 
Žiba del jos kas diena.
Jeigu nori dažineti
Varda tos gėlėlės, 
Prisiminkie, mielas broli, 
Lietuvos szalele.

M
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(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

žiinti, kad tai ne tais pats Da
kota vadas.

Teip pasirodęs sodo ant Ni
le imio ir szuolia leidosi pasi
tikti Dakotas. Jojo jis gal ber- , 
taini adynos, kaip pamate Da
kotas isz valios besi ar tinau- 
czius ir besi vairan ežiu s pirma 
saves paimtus Delavarams. 
arklius. Prijojės prie ju ant 
szirnto žingsniu, davė jiems 
ženklą, kad viskas yra. gerai ir 
jie drąsiai gaji eiti toliau; pas
kui ąpsisukes jojo isz valios 
pirma ju iki prijojo ta.nkumy- 
myna. Czia paisuko jis in. krū
mus, stojo in savųjų eilias ir, 
numėtės visa atpsiredyma Da- 
koto, lauke prieszu.

Nedaug laiko truko iki Da
kotai ramiai priėjo. Tikėdami 
jog viskas yra gerai jie Jie 
tvarkos laikėsi, ne ginklu turė
jo prirengtu. Kaip tik pirmuti
niai priėjo prie tankumyno, 
kur lauke ju Kares Erelys už
sislėpęs su Delavarais, teip 
trenkė kaip griausmais s,žuviai 
isz keliolikos s z a ūdyki i u ir ke
letas Dakota kulvirte nusirito 
negyvais. Baisiausia iszgastis 
apėmė indijonus, pasijutusius 
tetrauktais in kilpas Delava- 
rii; ne mažesne maiszatis pusi-' 
darė ir tei’ip arkliu, kurie laks
tė iii visas puses.

Dakotai vienok nepersigaii- 
do teip baisiai, kaip Delava
rams tas rodėsi; jie tuojaus nu
sėdo nuo arkliu ir szoko bėgti 
in^giria., idant iszvyti isz. ten 
priesza. Dabar prasidėjo kru
vina kova,. Delavairai turėjo 
geresnius ginklus, ypatingai 
szaudykles, bet už tai Dakotu 
'buvo daug daugiau. Kares
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gaudę savo arklius ir, kaip vi
si viską surado, ta syk riksmas 
džiaugsmo nuskani'bejo oru. 
Ant galo 'susėdo ir padare sau 
puiku kaliu isiz szviežios ir 
džiovintos mėsos kuria rado su 
atimtais nuo Dakotu daigiais.

Kadangi jau ‘buvo -vakaras, 
tai pavalgė sumanė ant tos pa- 
czios vietos ir pernakvot i. Kož- 

^nas gule ton, kur kas galėjo ir 
po tokiai vargingai kelionei ir 
dideliam nuilsimui laike musz- 
tynes, visi sumigo sunkiu mie
gu. Ant rytojaus, kaip tik už
siėmė szvisti, visi sukilę sku
binosi namon. Džiaugsmas vi
su buvo neiszipa.sakytas atmi
nus vakaryksizczia pergale. 
Tiktai Kares Erelys nesilinks- 
miiio, kadangi 'jaute S'zirdyj 
kažin koki liūdnumą; baisiau
sios mintys veržęsi jam in gal
va apie tuos, kurie;buvo liko 
namie. Priėjus mylia atstumo 
nuo savo kaimo, Kares Erelys 
atsisuko in Regina.lda ir tarė:

— Teguul Nelis, joja in 
kaima ir ten duoda žinia, kad 
kareiviai pagryžta su pergale 
ir parsinesza. daugybe skalpu 
nuo gaivu Dakotams nulupta.

Reginaldas palieptas pa
spaude pentinais arki i ir pasi
leido szuolia in kaima; Dęlava- 
rai trauko paskui ji palengva.. 
Netrukus adynos laiko pama
te jie ir vol raiteli, kuriame su 
vargu tegalėjo pažinti Regi- 
nalda, lekianti 'atgal ant apsi
putojusio.arklio; veidas jo bu
vo nublankęs, persi mainės; 
drabužiai gi nuo greito jojimo 
apdulkėję ir purvais apdrabs
tyti.

— BUS DAUGIAU —

Erei vs, Reginaldas ir beveik 
kiekvienas Delaivaras stebuk
lus rode tvirtumo ir bet ilga 
laika svarstykles pergalėjimo. 
negalėjo atsiverti nei in viena 
puse. Galinus matosi) kad Dela- 
yaraii priversti 'bus trauktis 
nuo lanko kares, teip bent ma
ne Reginaldas. Ir kažin, ar tas 
nebūtu atsitikęs ir Dakotai hu
tu virszu gave, jei nebūtu at
siliepęs koksai iiidomus balsas 
isz užpakalio kurio Dakotai la
bai persigando.

Buvo tai Baptistas su sauja- 
le savo žmonių. Ėjo jis isz- 
lengvo paskui Dakotas, o isz- 
girdes szaudymus., pasiskubi
no atbegii su triubele duoda- 

‘mas ženklą, kad jau jis yra 
czia pat. Balsui trinkeles nuti
lus, užgriovė salve szuviu už- 
I lakai y j pei'si gai 1 dusi u D ak ot u. 
Keletas Dakotu krito lavonais 
nuo tu szuviu. Reginaldas ir 
Kares Ereįys sustiprinti ant 
dvasios szoko ant prieszu drą
siau. Czia. insisuko ir Baptistas 
su savo didžiuoju kirviu, ir 
mafaszkojo su juo in visas pu
ses; kirvis tas buvo jau žino
mas visiems indijonams ir jo 
jie bijojo daugiau kaip visko.

Baptistas kapojo Dakotas ne 
vien dėlto, kad iszejo talkon 
Kares Ereliui; turėjo jis ant ju 
ir kita, piktumą, apie kuri ne
minėjome lyg sziol ir gal, ne
būtume minėjo, jei jis nebūtu, 
teip baisiai in irtos. Seiliaus, 
mat gimine Dakotu užpuolė 
ant Baptisto gimdytoju, nžmii- 
sze juos ir turtą ju pavertė in 
plonis; nuo to laiko Baptistas, 
nebuvo turtingu. Czia tai buvo 
ta pati Dakotu gimine, kuri 
su'naikino Balptista ir elgetos 
lazda inbriiko jam in ranka. 
Neindomu tai, jei dabar Bap
tistas su .savo didžiuoju kirviu 
su tokiu įnirtimu kapojo Dė
kotus; tuomi jis norėjo atly
ginti jiems už praeito.
- Baptistas pasirodęs ant lau
ko. kares tuojaus suszlakste sa
vo kirvi Dakotu kruju išsky
nė sau kelia per juos iki virszi- 
ninkui. Alsimuszes prie virszi- 
ninko vienu smūgiu savo kir- 
vo patiesė ji ant‘žemes. Pamate 
Szita Dakotai neturėjo ilgiau 
drąsos musztis ir didžiausiame 
pairime pradėjo 'bėgioti in vi
sas puses, palikdami savo ark
lius ir visa, ka. turėjo. Szitie 
vienok ju neatleido ir vijosi 
juos be mielaszirdystes smaug
dami ir lupdami jiems skalpus 
nuo gaivu, kaip tas yra in- 
prasta pas visus indijonus, Re
ginaldas nesivijo, tik rupinoisi 
sulaikyti visus arklius. Neužil
go1 sugryžo ir Dolavarai su ke
liais skalpais nuo Dakotu gai
vu.

Kares Erelys atriszo Nikimi, 
kuris iszgii-des Reginaldo žos- 
me, pastate ausis, nusižvengė 
ir pakratęs karezius1 atbėgo 

Į pas savo poną. Kiti teipgi susi

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiezo 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.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslilicziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istofijčs: 
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 Kailiu
ką 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 Vyras, 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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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 
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė'; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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.

N0.I6G—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

Ino.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią-
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 Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—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 P^sibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Uromata 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 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

IHF* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



‘ s S A U L g ” MAHANOY CITY, PA.

Indijonu
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Dar nesutemus visai Vinge
nundas prisivijo iki paežiu 
Osagu. Tie, užėjus nakeziai, 
jautėsi ramiais sustojo isztiese 
savo sizetras ir susikūrė ilgui, 
apie kuria susėdo nei žodžio ne 
isztardami ir žiūrėjosi iii lieps
na.. Pas indi jonus, mat, yra 
toksai paprotys, kad laike ka
res ar medžiokles tai suktis 
vikriai ir smarkiai, bet perlei
do viską jie alptingsta ir per 
dienu dienas sėdi, susėdo apie 
agni, nekalbėdami terp saves 
nei žodžio, ir ruko kai iumetas. 
Viduryje indijoniszku szetru 
stovėjo szetra padirbta isz 
alksniu szaku, kurioje buvo 
Maliega. Silsejosi jis atsidre- 
bes ant žemes ir rūke kaliume- 
ta tartum žmogus, kuris nuvei
kė dideles garbes verta darlba.

Netoli nuo M-ahegos szetros 
stovėjo budele Olitipos. Ji 
szviete isztolo ir atsižymėjo 
nuo szetru kitu indijonu. Oliti- 
ipa nuleidus akis ir sudėjus 
rauktis ant krutinės nepasikru
tino isz vietos.

Vingenundas atsistojęs ant 
Minelio gerai galėjo visiką 
matyti; prisižiūrėjo jis gerai ir 
insidejo viską kame kas yra. 
Matydamas balta budele su
prato jis, jog Olitiipa yra Ma- 
hegos paimta; bet jis nematė 
pats O'sagus Delavaru arkliu; 
su džiaugsmu pamislijo jis, 
kad Kares Erelys visai nesu
sitiko su Maliega ir kad jis ne
papuolė in jo raukais. Bet tas 
buvo tik manymas tikėti gi ne
galėjo jis be ipersitikrinimo, 
todėl jispasirižo insigauti aba
zai! savo prieszu, suseiti su Oli
tipa ir nuo jos atsižinoti apie 
visa n u s i d a v i m a.

Buvo tai neiszpasakytas 
Vingenundo drąsumas skverb
tis in tokias žabangas, kadan
gi Osagai buvo alpsistate sar
gais. Vienok jaunikaitis nepa
būgo to; jis mete šarvo drabu
žius, užslėpęs pas save 'szaii- 
dykle, revolveri ir peili, atsi
gulė ant žemes in žoles ir, lyg 
žaltys, eme szliaužti linkui 
abazo prieszu. Jau buvo vėlus 
nakties laikas, rasa sudrėkino 
žole ir padare ja minksztn, per
ka pa nagu buvo szliaužti; teip 
jis niekam nematant prasi
skverbė pro sargyba tankiai 
apstatyta aplinkui. Prasalines 
teip jis drąsiai nubėgo tiesiog 
pas ta balta 'budele ir radęs ar
ti jos gulinczia tauro szikszna, 
pasislėpė po ja.

Tula laika gulėjo jis tyliai 
po ta s'zikszna ir klausėsi, ar
nėra ko kito budelėje; bet ten 
viskas buvo tylu; tik sargai, 
apstatyti aplinkui abaza, kada 
ne kada davė ženklus susižino
jimo balsu panaszum in baisa 
peledes. Vingenundas pridėjo 
savo lupas prie audeklo bude-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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les ir nžszvirkszte tyliu 'halsu, 
nuduodamas laukini ožiuką.

Sz v i r k szt im a s Viii go n m i d o 
buvo labai tylus, vienok .jis pa
siekė ausis Olitipos. Nusistebė
jo ji netikėdama pat i sau, klau
sė ausispastaezius, ar dar kar
ta neatsilieps; ir toje valandoje

4- 4- * m- x * * * * x-x- 4- x- * * x- 4 * * * 4- * Ji * * x *
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Kur ten apie Filadelfijos, 
Ant vestuves nukeliavau,

Viskas gerai ėjo, 
Stikleli gaižutes iszgeriau, 
Sztai kelios moterėles jau r 

gerai buvo užsitraukė, 
O ka jau plovoje, ‘

Tai net gieda, 
Net man ir sziandien

szirdi ėda.
Ant sportuku užsipuldineja,’

Kad su joms sizkoti ne ėjo,
Mat užvydojo,

Prie stiklelio tik sėdėjo.
Negalėdama, ant to ilginus

žiūrėti,
Turėjau tolinus traukti.

* * *
Nesitikę j:i u kad Sk ran to n e 

yra tokiu moterėliu,
Kuriu liežuviai atstoja nei

kuolu,
Katra tik parimi ant. dantų,
'Su purvais tuo sulygintu.

Jau kas per daug 
tai szela.uk!

J eigų n eai] isima.1 iszy s,
Tai kocziolas jais suvaldys.

* * *
Vienas tūlas skaitytojas, 

Meldžia kad jpatallpytumem 
in laikraszti, 

Ka jis mano apie mergina.
Ba.szo jis sekaueziai: 

Kožna mergina turi du 
skardus:

Patogumą ir cnata.
Abudu yra. didžiausi 

ska.rbai, 
Kokius mergina gali turėti, 
Bet jeigu norite mano rodos 

. paklausyt, 
Tai neipaisiu ant cnatos, 
O rupi likitės daug apie 

patogumą,
Nes kožna.s vyras tai yra, tekis 

sutvėrimas,
Kad tik tiki in tai,

K a mato savo akimi, 
Kad ir dvi poras akuloriu 

užsidėtu ant nosies, 
O jeigu mergina yra. patogi, 

Tai bėga paskui ja kaip 
neiprilyginant,

Muso ant meszlo’
ir biznis užbaigtas! 

O kas kiszaisi apie cnata, 
Tai moteres nereikia apie 

tai mokyt!

SKAITYKIT
Br“SAULE”‘Vga 

PLATINKIT!
DA NEPILNAS NARYS

Jonas — Bijok tu Dievo! 
Geri guzute, o priguli prie 
blaivininku*draugystes!

Petras—Na tai kas! Juk 
asz da ne esmių pilniu nariu 
nes tik trys menesiai kaip 
priguliu in draugyste! 

davėsi girdėti toks jau garsas. 
Dabar jau Olitiipa suprato, jog 
tai yra balsas prie jos, todėl 
prisiartinus prie paties audek
lo paklausė tyliu, ka tik girdi
mu balsu.

— Jei draugas yra arti, te
gul ji.s dar syki atsiliepiai tuo 
pat i m balsu.

Szvirksztimas dar syki atsi
kartojo ir paskui Vingenundas 
tarėka tik girdimu balsu.

— Olitipa, jei Osagai ne
girdi, tai apsakyk viską man 
trumpai, kas dėjosi.

01 i tipą, iszgirdusi pažysta
ma baisa sudrėbėjo ir eme ap
sakinėti viską, ko tik Vinge
nundas troszko 'žinoti. Pabai
gus jai kalba, Vingenundas jai 
tarė:

— Užteks to. Olitiipa, mano 
sesuo tegul turi vilti; tegul 
Olitipa. Maliegai duoda gera 
žodi; Vingenundas tuo tarpu 
suras savo broli. Daug dienu ir 
naktų praeis, bot pagelba bus. 
Dabar Vingenundas turi pasi
traukti.

Po tu žodžiu Vingenundas 
iszkiszo galva isz-po sziksznos 
ir persitikrinęs, jog visi miega, 
nuszliauže pilvu in ta vieta, 
kur buvo palikes' savo drabu
žius; suradęs drabužius apsi
rengė ir atsigulė miegoti.

Ant rytojaus Maliega su visu 
savo buriu leidosi toliau, o 
Vingenundas seko paskui. Nuo 
pat ryto iki pietų Maliega (‘jo 
vis vienon pusėn, Vingenmidui 
nepaleidžiant jo ne ant minu
tes nuo akiu. Apie pietus Ma
liega. užsimanė Delavarams su- 
kraipyti pedspki. Padadino jis 
savo buri in dvi dalis; prie 
kiekvienos dalies buvo po po
rai arkliu, atimti Delavarams. 
Arkliams buvusiems dalyje 
Malleges su Olitipa prisakė jis 
apvynioti nagas tauru sziksz- 
noms, idant pedsekis nebutu 
pažymus; kitai daliai, savo 
žmonių, kurios arkliu kojos 
nebuvo apvyniotos, paliepė 
pridirbti daugybe jiedu suvis 
Įiriesziii^-on jlllsell il: Įillhkuj tū

li kur ten susitikti su pirmuti
ne dalia.

Tokiu budu tikėjosi jis su- 
maisizyti kelia. Pirmoji dalis 
su Maliega sprendė, jog sausu 
ir kietu lauku, kad ir neapvy
niotos nagos arkliu negali pa
likti pėdu ir Maliega mane, 
kad Kares Krelys jokiu budu 
negali susekti jo pėdas.

Ir gal nebutu suseko, jei Vin
genundas besislapstydamas ne
imtu sekos paskui. Vingenun
das ta viską, supratęs, gerai in- 
sidemojo vieta, kurioje Mahe- 
ga pradėjo pedseki kraipyti, ir 
kuogreiez i a u siai gryžo atgal 
ant vietos buvusio Delavaru 
kaimo. Atkakęs in vieta ir per
sitikrinęs, jog Kares Erelys 
vijosi Dakotas dar nesugryžo, 
sumanė palikti jam ženklą, 
idant jis sugryžes žinotu kasSAPNORIUS
I
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atsitiko ir iii kuria puse reikia 
vytis Maliega. Tam tikslui jis' 
paėmė szmoeziuka alksnio žie
ves, su peiliu iszpiauste ant jos 
visokius rintukus, 'žinomus tik 
indi jonams ir užkabino ja ant 
medžio teip, jog gryžt an ežiam 
Kares Ereliui buvo ji prieszais 
akis.

Padaręs ta, gryžo jis toms 
paezioms pėdoms atgal paskui 
(įsagus. 'Sekiojimais jo paskui 
(Įsagus buvo labai varginantis 
ir pavojingas. Maistu jo buvo 
žalia džiovinta tauriena, gėri
mu szaltinio vanduo, o lova, 
kieta, gryna žeme.

Negalėjo jis susikurti ugnies 
apsisaugojimui nuo st augiau- 
cziu aplinkui vilku, nes turėjo 
slėptis nuo Osagu. Du kartus 
Imtu jau pakliuvęs in rankas 
i 11 d i j o 11 am s, b esi v ai ako j an - 
tiems po laukus', nuo kuriu isz- 
sige/bejo pąsidekavojant tik 
greitumui savo kojų ir kaip 
tik viskas aptyko, vėl gryžo 
sekti paskui juosi, temydamas 
in kuria puse jie kreipsis. Vi
sur mete paskui save 'ženklins 
padirbės juos isz medžio žie
ves, arba supynęs vytinei ius su 
tokiais jau ženklais, žinomais 
Kares Ereliui, idant tas žinotu 
iu kuria puse reikia vytis. »

Po gana ilgo laiko ėjimo pri
ėjo jis virszune aukszto kalno, 
nuo kurio gražiai galėjo maty
ti visa buri Osagu. Nudžiugęs, 
kad teip gerai nusisekė ir iki 
sziolaik nepragaiszino pėdse
kio, pradėjo aplinkui dairytis. 
Po dvieju dienu sekiojimo, ka
da jis pamate, jog Maliega 
rengiasi apsigyventi ant vietos 
ir kad padseki jis gales suras
ti, sumano gryžti kuogreieziail
siai pas Kares Ereli ’ ir jam 
apie savo pasergėjimus pra- 
neszti.

Nulipęs nuo kalno, atrado 
jis savo pedseki ir persitikri
nęs jog Kares Erelys dar ten 
ndperejo, surado sau tinkama 
vieta ir atsigulė, idant pasilsė
ti ant tolesnes keliones.

Gal nemiegojo jis nei adynois' 
laiko, kai]) pajuto jis spaudimu 
krutinės ir kaklo. Prapleszes 
akis, pamate, kad jau iszmusze 
paskutine valanda, jo gyveni
mo. Ir ka jis pamate? Ogi buvo 
jis rankose dvieju,Osagu, ku
riu vienas klūpojo jam ant 
krutinės ir laike suemes jo 
rankas, kitas spaude jam gerk
le teip smarkiai, kad jis nega
lėjo nei atsikvėpti.

Czia ji apeido paskutine vil
tis, pražuvo jo darbas, prie ku
rio jis tiek vargo panesze, se
kiodamas paskui Osaguis. Isz 
ranku prieszu jis dabar nieko 
daugiau negalėjo laukti kaip 
tik myrio. Nors jis teip mane, 
vienok jis nesudrebejo ar is’z- 
dave baisa iszgasties; pasižiu
rėjo jis tik ant ju akimis panie
kinimo, pasidavė pergalėto
jams ir ėjo su savo nevidonais 
in Mahegos abaza, kur dideliu 
džiaugsmu džiaugėsi isz jo su- 
emimo.

Užpuolimas

Kares Ereli palikome belau
kiant pasirodymo prieszu. Jis 
su savo draugais .su nekantru
mu lauke, jausdamas, kad Da
botai turėjo eiti tuoju szlaitu 
ir tokiu budu papulti jiems in 
rankas. Dabotai vienok nesiro
dė, nors gana ilga, laika Dela- 
varai ju.lauke. Jau vadais bu
vo bemislijas apie tolesne ke
lione, kaip sztai jis pamate isz
tolo indi joną, jojanti szuole 
raita. Kares Erelys pamatęs 
raiteli pažino jame Dakota va
da, apipucszusi savo galva ere

lio plunksnomis; apsivilkės jis 
buvo medžiokliszku szikszni- 
niu ploszcziumi; prie szono jo 
s'zvytravo skalpai nulupti žmo
noms nuo gaivu. Reginaldas 
pažino, kad arklys1 ant kurio 
tas indi jonas joja, yra jo Niki- 
mi. Nieko nemanstes, prisidėjo 
jis szaudyklc prie akies ir lau
ke jo prisiartinant. Be abejo- 
jis butu pasveikinės indijona 
su kulka, jei nebutu matos ta 
Kares Erelys ir nebūtu sulai
kęs ji, uždrausdamas, idant 
szuviu ju tylos nedrumstu.

Reginaldas szita persergėji
mą pripažino už gera ir nulei
do savo, szaudyklc žemyn. Ka
res Krelys teipgi 'padėjo savo 
szaudyklc, in szali ir pasilikęs 
tik peilį ir kirveli, pradėjo 
szliaužti ant pilvo iri tankumy
ną arti plataus tako, einanezio 
per krumus, Inlindos in krū
mus iszmete ant vidurio kelio 
sena mokasiną, o pats užsislėpė

'Td like to
shake your hand”

says J°hn Wayne
W ■ 

f
I’ve always admired the kind of people who are real, 
down-to-carth practical people. Like the men and women 
who are doing something about their own future and the 
future of their country—by buying U. S. Defense Bonds. 
People like you!
Of course, I’m a»U. S. Defense Bond buyer just as you are. 
And you know, we aren’t the only ones who think Defense 
Bonds are a good buy. For right now while you read this, 
you and I and millions of our friends and neighbors all over 
America own more than 49 billion dollars worth of our 
country’s interest-earning Bonds. The greatest success 
story of its kind the world has ever known!
I think we have a right to be proud of what we’re doing. 
And it ought to make us proud to be Americans, too. For 
where else in the world today can you buy real security and 
peace of mind, and at the same time make an investment 
in your future and the peaceful future of your country— 
as you can by buying Defense Bonds?
That’s the way I feel about it. And I hope you see things 
the same way. If you do, then why don’t you do as I’m 
doing and tell all your friends what a good buy U. S. De
fense Bonds really are.

i
If you will,

here are just a few of the things you can tell them:
FIRST—Thanks to new Treasury regulations, every Series E Bond 

we buy begins earning interest after only 6 months. It earns 
3% interest compounded semiannually when held to matu
rity. It reaches full maturity value earlier (9 years 8 months) 
and the interest it pays is now bigger at the start.

SECOND—Every Series E Bond we own can now go on earning in
terest for 10 more years after it reaches the original maturity 
date—without our lifting a finger!

THIRD-During the 10-year extension period, every unmatured 
bond earns at the new, higher interest rate (average 3% com
pounded semiannually). Our original §18.75 can now pay us 
back $33.67. $37.50 pays back $67.34. And so on.

įj. S. Defense Bonds are one of the easiest, most convenient forms 
of saving ever invented. For through the Pay roll Savings Plan where 
you work, you can buy bonds on a time payment plan. Just specify 
the payments, as large or as small as you like, and they will be auto
matically set aside from your salary. This way you save the.money 
before you spend it. And millions of people 1'ave found this is one 
sure way to save.

Peace is for the strong... for peace and prosperity 
« save with U. S. Defense Bonds!

The V. S. Government does not pay for this advertising. The 
Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, The Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

I krūmuose.
Dakotu vadas buvo iszsius- 

ta.s vyriausybes alpžval'gyti 
apygarda; svaidė jis akimis 
aplink, sznipinejo krumus, ra- 
vus ir kalnus. Ant galo prijojo 

I jis vieta, kur. gulėjo mokasi
nas iszmestas.

Pamatęs ji suriko nustebės 
ir nuszoko greitai nuo arklio 
apžiūrėti geriau ta mokasiną.

i Nespėjo indijonais pasilenkti 
j. prie mokasino, kaip Kares 
i Krelys, kaip tigras szoko isz 
kiumu ir vienu smūgiu savo 

. kirvelio patiesė Dakota ant 
; žemes ]io savo kojomis. Tas at
sitiko teip greitai kad indi jo
nas nesuspėjo nei sdrikti ir ne
galėjo prasergeti savo draugus 
idant jie neinpultu in rankas 
Delavarams.

Kares Erelys pagriebė už 
pavadžio Nikimi ir užmusztaji 
už plaukti ir intrauke abudu in 
tankumynu. Czia iszgriozdes 

iįžniusztojo kiszeiiius, atrado 
ta, ko jieszkojo, būtent mai- 
sziika su visokiais dažais, ko
kias indijonai nudažo sau vei
dus ir visa kuna.

Kares Kj-elys nusidažė teijp< 
ka.i;]> nusidažo Dakotai; paskui 
užsidėjo ant galvos kepure už- 
musztojo Dakoto su toms pas 
czionis piunksnoms, pasijuose 
tuos pa ežius jo skalpus ir uiž 
minutos niekas negalėjo pa-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
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 avie
tiniu 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.

4
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Žinios Vietines
-------*-----

— Buvus miesto gyventoja 
(ponia Helena Ptasznikiene nuo 
902 E. Brill uly., Philadelphia, 
Pa., numirė Subatoj, Gegužio 
antra diena, savo namuose. Ve
lione sirgo' per keletą menesius. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Jos vyras Kazimieras mirė ke
liolika metu atgal. Paliko pen
kios dukterys: sesute, vienuole 
Inelda isz Wisconsin; sesute, 
vienuole Tarcissia isz. Phila
delphia,, Pa., Helena, pati John 
Schumaicher isz Fort Dodge, 
La., Salbina ir Annette namie. 
Laidojo Ketvergo ryta, -Gegu
žio septinta diena, isz Grabo- 
riaus D. Earamino koplyezios, 
2339 E. Alleghany avė., Phila
delphia, su aipiegomis! Szv. Jur
gio bažnyezioje 9:30 valanda, 
ir palaidota in Szv. Kryžiaus 
kapinėse. Sekantieji kunigai 
dalyvavo laidotuves jP. Czosna., 
D. Mart use vieži us, St. Lnksizys 
ir Along. Valencziunas.

— Szimet ‘ IJei nviu. Diena ’ 
invyks Sukatoje, Bugpiuczio 
15-ta diena.

— S urė do j pripuola Szv. 
Pokerio Belarmino, o Tautisz- 

Vardine: Nergone. Ir ta die
na:1864 metuose Amerika pa- 
Iskelba kana priesz Meksika,; 
1434 m., mirė Lietuvos Kuni
gai kszt i s Joga i I a; 1602 m., Ka - 
pitonas Bartholomew Gosnold 
isž Plymouth Anglijos, buvo 
pirmutinis baltas žmogus pa>- 
si.ekti Naujos Anglijos krauta, 
Amerikoje; 1944 m., Kunigas 
Orlemanski buvo Kataliku Baž 
nyczios nubaustais ir įpraszal In
tas, už tai, kad. jis1 ko pavel i ai
nio buvo nuvažiavęs in Pasija 
ir tenai buvo užsidejas su Ko
munistais.

— Ketverge pripuola Szesz- 
tines arba J. K. Dangun Žengi
mą, ir Szv. Bonifacijo vysk., o 
Tautiszka Vardine: Milda. Ir 
ta diena: 1787 metuose Ameri
kos Konstitucija paruoszta 
Philadoliphijos mieste; 1948m., 
Žydai paskelbė nauja savo tau
ta Izraeliu.

— Ketverge, Szv. Miszios 
Szv. Juozapo baižnyczioje per 
Szesztines 'bus laikomos: 6, 7, 
8 ir 9 valanda ryte.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono de La Salle, o Tautiszka 
Vardine: Jaunute. Taipgi ta. 
diena: 1918 metuose Amerikos t v
pacztas pradėjo siunsti lai.-z- 
kus su eroplanais; 1920m., Lie
tuvos Steigiamojo Seimo ati
darymas; 1950m., Tautu Sau
ja ngos Sekretorius Trygve Lie • ♦ .
pasikalbėjo su Stalinu, Mas
kvoje, bet isz to pasikalbėjimo 
nieko gero neisze'jo; 1933m., 
Amerika , nesutiko stoti su 
Anglija ir Prancūzija priesz 
Hitlcri. Kai kurie politiko ži
novai ir raszytojai sako kad 
jeigu Amerika tuo Laiku butu 
stojus ir prisidėjus, tai gal ir 
karas 'butu buvęs iszvengtas.

runacija Paneles Szvencziau- 
sios per panele-Marcele Saka- 
lauskiute. Miss Katheryn H. 
McCarthy isz Philadehpijos 
kur ji veda Sodalietes ir su
tverus mokytoju, draugyste, tu
rėjo prakalba. Kunigas Ber
nardas Szimkus, vikaras isz 
Szv. Jurgio parapijos Shena- 
doro, pasakė gražu pamoksta.

Yonkers, N. Y. — “Padėkos 
Žodis.’’ Nuoszirdžiausiai reisz- 
kiu padėka mano visiems ge
ros szirdies prieteliams, kurie 
sunkiojo ligoje atsiminė mane 
savo maldose,prisiuntė užuo
jautos pareiszkimiis ir inval
idas dovanas ir lanke mane li
goni ne j e. Laba i apgai 1 e s t a u j 11, 
kad nepajiegiau kiekvienam 
atskirai padėkoti, nes dar ir 
daibar del nusilpnėjimo iszvyk
stu in sanatorija, galutinam 
sveikatos atgavimui. Pasvei
kus kiek Dievas man duos jie- 
ges stengiuos savo maldomis 
ir darbais atsilyginti Lietuviu 
visuomenei, o ypacz esu pasi
ryžęs Amerikos Lietuviams 
padedant, toliau teikti visoke
riopa, pagejba. t remtiniams, ku
rie jos yra. laibai reikalingi.

— Kam. Prof. J. B. Konczius.

UŽDARYS
INDIANTOWN GAP

Daug Neteks Darbo;
Biznieriai Nukentės

New Philadelphia, Pa.—Ne- 
delioj pipiet, Schiiylkillo apy
gardos Mergaites Sodalietes 
laike savo metini suvaižiavima, 
seimą. Sodalietes isz visu apy- 
linkesmioštu ir miesteliu suva
žiavo in SaJdž. Jėzaus Szirdies 
parapija kur parapijos Soda
lietes visas gražiai priėmė ir 
pavaiszino. P'apuosztos stovyk
los Dievo Motinos Marijos in- 
vyko apvainikavimas arba Ka-

New York mieste, Panedelyje, 
ir atsidūrė ant Londono uly- 
czios Utarninke. Policijantai ji 
palydėjo iki kito eroplano, ku
ris skrido atgal namo.

Jis savo varda padavė kai
po John Knapp Hollins, agen
tas New York mieste. Jis pri
sipažino kad jis be jokio pave- 
linirno, paszporto ar vizos bu
vo invažiaves in svetima krasz- 
ta.

“Asz nieko neatsimenu nuo 
to laiko kai asz kelis mažiukus 
iszsitraukiau,” jis sako, “asz 
turėjau Luti girtas kai asz in- 
lipau in ta eroplana, nes asz 
nieko neatsimenu.’’

Eet valdžios atstovai dabar 
nori žinoti kaip jam pasiseko 
pro visus sargus prasprukti, 
kai eroplanas nusileido Angli
joje, kur rubežiaus sargai per
žiūri ne tik paszportus, bet ir 
daigtus ir drabužius.

Valdžia Sako Reikia 
Uždaryti, Kad Sutaupi- 

nus Pinigu
WASHINGTON, D. C. — 

Fennsylvanijos Senatorius Ed
ward Martin, sako kad jis isz- 
tyre visa ta Indiantown Gap 
uždarymo klausima, ir sako 
kad jis turi prisipažinti kad 
taip reikia padaryti.

SenatoriiįMartin, buvęs Ma
jor Generolas, sako; “Niekas 
taip nesigaili kaip asz, kad kai 
kurie žmones neteks darbo ir 
kai kurie biznieriai nukentės, 
bet, kadangi Indiantown Gap 
uždarymas yra daromas ne tik 
del pinigu sutaupinimo, bet 
teiposgi del kariszku reikalu, 
tai asz jaueziuos kad visi mes 
turime ant to sutikti, nežiūrint 
kad kai kuriems pakenks dar
bą ar bizni.’’

Armija yra paskelbus kad 
Indiantown Gap, kuris randa
si tarp Reading, Pottsville ir 
Harrisburg, Pa., bus uždarytas 
Rugsėjo, (Sept.) pirma diena. 
Kareiviai bus kitose vietose 
rengiami ir mokinami.

Apylinkes biznieriai stengie
si pasiprieszinti, szauke susi
rinkimus ir rasze protestus 
staeziai in Prezidentą D. Ei- 
senheweri, aiszkindami kaip 
tos kariszkos vietos uždarymas 
baisiai nuskriaus visa szita 
apylinke.

PASIGĖRĖ
NEW YORK MIESTE

Atsidūrė Londone
Iszsipasigiriojo

LONDON, ANGLIJA. — 
Vienas trisdeszimts septynių 
metu Amerikietis szitaip Lon
dono po’icijai stengiesi . pasi- 
aiszkinti:

Jis kelis mažiukus iszsigere

MUSU
SKAITYTOJ AMS'

ko už ■ ‘Saule” užsimokėti, kad yY|įAS SUŽEISTAS 
mes galėtume jums Saule 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- su£įpąšino su viena moterisz-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pronevitch sako kad jis su 
John Condon pradėjo lankytis 
po galiūnus, apie puse po trijų, 
po pietų. Vėliau vakare jiedu

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la- ros nupirkti. Mes tokio fondo pej įr visi trys nuėjo in jos 
biau brangsta. Redaktoriai, at- neturime, bet nuoszirdžiai ir kambari.
sipraszydami aiszkina kad jie vieszai padėkotume tokiems Iszrodo kad Condon susipe- 
jokiu budu negali galas su galu gerįems musu laikraszczio re- su ta moteriszke, ir jis jai 
suvesti- i mojams, kurie ir mums padėtu | «že Per &T,da- Persdamas

.i . . . . ,, jai lupa.nusipirkti popieros Saulei. . .... .1 1 r Pronevitch sako kad jis isz-
Bet, kas mums ir jums svar- bego ant ulyczios, ir kai jis pa

klausia, tai “teisingas atsily- sieke ulyczia, jis iszgirdo szu- 
ginimas,“ mes galėtume “Sau-j vi. Jis tada gryžo in ta stuba 
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte ir lipdamas trepais jis sutiko 
ja vis skaityti!

KAREIVIS
PASIDAVĖ
—

Buvo 9 Menesius Pas
Komunistus

BERLYNAS, VOK. — 
Amerikietis kareivis, kuris sa
ko, kad jis buvo netyczia nu
klydęs in Komunistiszka Ber
lyno puse, devyni menesiai at
gal, kai jis buvo girtas ir neži
nojo ka jis dare ar kur jis ėjo, 
pasidavė Amerikos armijai.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus kareivis Gari T. Blake 
isz Covington, Kentucky, per 
telefoną, isz namu vakarinėje 
Berlyno puseje, paszauke ar
mijos sargybes ofisą ir pasakė 
kad jis nori gryžti ir pasiduo
ti.

Jis sako kai jis iszsipagirio- 
jo ir pamate kur jis randasi., 
jis nedryso gryžti. Jis sako kad 
jis gavo darba vienoje redakci
joje Bautzen mieste ir ten iki 
sziol dirbo.

“Saules ’ ’ redakci j a nenori 
dar labiau savo skaitytojams, 
pabranginti “Saule“ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

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

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai-’

TAIKA KORĖJOJE
DAR TOLI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tik jie dažino apie Amerikos 
ginklus, y patingai apie ta Ato
mine Bomba, kuri visiems 
krasztams taip labai sziandien 
rupi.

Prezidentas ta pati vakara 
kalbėjo dvejose iszkilmingose 
Republikonu vakarienėse. Del 
blogo oro ir ukanu, jis negalėjo 
isz Vaszingtono atskristi su 
eioplanu, bet turėjo traukiniu 
atvažiuoti.

Pirkie U. S. Bonus!

Make today

United States 
defense Bends

Pirkie U. S. Bonus!

i ta moteriszke bebėgant žemyn. 
Jis rado Condon to moteriszkes

i kambaryje ant grindų. Jis pa
dėjo jam isz eiti ant ulyczios 
kur keli kiti vyrai stengiesi 
jam padėti.

Condon buvo perkeltas isz 
Szvento Juozapo ligonines in 
miesto General ligonine.

Apie ketvirta valanda isz ry
to polici j an tai suėmė mote
riszke, kuri padavė savo var
da kaipo dvideszimts septynių 
metu amžiaus Wilma Porter. 
Ji buvo ta kambarį pasisam- 
džius kur Condon buvo pa- 
szautas. Ji buvo suaresztuota 
ir kai dvieju tukstaneziu dole- 

’ riu kaucija paskirta.

VILTIES SZESZELIS 
DEL TAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

JIESZKOJO VAGIES

Rado Savųjų Tarpe
n

DAYTON, OHIO. — Dayton 
miesto policijantai jieszkojo 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Robert E. Rickle, kuris 
buvo intartas už automobiliaus 
pasivogima ir už kelis palszy- 
vus czekius.

Nerade jo namie, jie zulinėsi 
apie jo namus visa diena. Apie 
ketvirta va’anda po pietų jie 
sugryžo praneszti savo virszi- 
ninkams kad jie to vagies ne
surado.

SugTyže in policijos ofisus 
jie nustebo, nes sztai tas Ro
bert E. Rickle policijos ofisuo
se, su kitais vyrais eina kvoti
mus, ima egzaminus, kad ga
lėtu tapti policijantai!

Ir kas tuos policijautus dar 
labiau nustebino, tai kad tas 
vagis geriausiai, su augsz- 
cziausiu laipsniu buvo iszlai- 
kes tuos kvotimus.
. Paklaustas kaip jis mistino 
iszsisukti, jis pasiaiszkino kad 
jis nemislino kad policija per 
daug netyrines jo gyvenimą ar 
praeiti, o kai jis taptų polici- 
jantu, tai jau tikrai viskas ba
tu gerai.

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

gacijos Tautu Sanjungoje vir- 
szininkas, prasze Bendros Ta
rybos, kad Vakaru krasztai su
tiktu Rusija pusiaukelyje ant 
draugiszkumo kelio.

Balandžio szesziolikta diena 
Prez. Eisenhoweris per savo 
prakalbas laikrasztininkanis 
pasakė kad Amerika sutinka 
bet kuri kraszta sutikti pusiau
kelyje, ir nustatė pareikalavi
mus tokiam susitikimui.-. j*

Balandžio asztuoniolikta d., 
Amerikos Sekretorius Dulles, 
pasakė Sovietu Unijos atsto
vams, kad dabar Sovietu Unija 
turi tikrai, darbai priparodyii 
kad ji neri taikos; O jeigu nė, 
tai Vakaru krasztai eis pirmyn 
su savo apsiginklavimu priesz 
Sovietu Rusija.

Balandžio dvideszimts tre- 
czia diena, Prez. Eisenhoweris 
pareiszke kad Vakaru apsi
ginklavimas turi eiti, kaip ir 
ėjo, kol kas aiszkaus bus maty
ti isz Sovietu puses.

Tai, isz visu tu pareiszkimu 
ir pastabu, pasirodo kad mes 
sugryžome ten isz kur buvo
me iszeje. Ginklavimas tas pats 
karas tas pats, nors žodžiai sal
desni ir pasižadėjimai didesni.

Czia nematyti jokios prie
žasties rankomis ploti ar per 
daug nusidžiaugti. Jeigu Rusi
ja tik szypteria in mus tai 
daug isz musu valdovu nori 
jau kazoką szokti. , 5

Sovietai savo priemones, sa
vo būda, dabar yra pakeitė, bet 
ne savo tikslą: viso svieto už- 
kariavima. Kol tas tikslas ne
bus pakeistas, mes nematome 
jokios priežasties džiaugtis.

Sovietai dabar stengiasi per 
apgaula, per derybas, per suk
tybes, persaldžius žodžius nu
veikti ta, ka jie negalėjo nu
veikti per smurtą, kara ir gra
sinimus. Tai tik tokia permai
na, kaip mums isz czia iszrodo.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDŲ TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

“Saule“ juos suramys per 
visa mot a ir i ures džiaugsmai : i

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 

:• t 

“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!


