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Isz Amerikos Telefono Darbininku Karaliene

“MIRES” ŽMOGUS
GYVAS

Buvo “Palaidotas”
PHILADELPHIA, PA. — i 

Nicholas Davis, “palaidotas” 
in Fenwood kapines, prisikėlė 
isz “numirusiu” Chicagoje.

Szeszios deszimts penkių 
metu amžiaus kvietkininkas, 
Nicholas Davis buvo miesto 
valdžios paskelbtas kaipo nu
miręs ir palaidotas. Jis dingo 
Vasario (Feb.) septyniolikta 
diena.

Miesto valdžios Daktaras 
Joseph Ominsky vis netikėjo, 
kai jam buvo praneszta kad 
tas “mires” žmogus kelis sy
kius per telefoną szauke savo : 
draugus ir jiems kelis laiszkus 
buvo paraszes, bet dabar tik
rai isz Chicagos yra dažinojes 
kad kvietkininkas Nicholas
Davis yra gyvas.

Francis M. Richards savi
ninkas to namo kur tas kviet
kininkas savo bizni turėjo, 
pats nuvažiavo in Chicaga ir 
su Nicholas Davis asmeniszkai 
pasisznekejo.

Miesto valdžia prasze kad 
Davis gryžtu in Philadelphia, 
kad butu galima viskas isz- 
aiszkinti, bet Davis nesutiko, 
nors miestas siulino jam visas 
keliones iszlaidas padengti.

Valdžios Daktaras Ominsky 
dabar yra insakes atkasti ta 
kapa kur Davis buvo palaido
tas ir dažinoti kas isz tikrųjų 
tenai yra palaidotas.

Eina gandai kad razbainin- 
kai, gengsteriai norėjo ta jo 
bizni pasisavinti ir kvietkinin- 
ka Davis taip ingazdino, kad 
jis iszsinesze isz miesto ir isz-

Ilga Kelione Su 
Dviracziu

Francesco Elias, pasirė
męs ant savo dviraezio, bai- 
sikelio, biski pasilsta, ir 
stengiasi iszrokuoti kokia il
ga kelione jo dar laukia. Jis 
su savo dviracziu iszvažiavo 
išz Buenos Aires, Argenti
nos, Sausio (Jan.) dvide- 
szimta diena, ir sako kad jis 
dar dvideszimts tukstaneziu 
myliu ketina iszvažiuoti 
pirm negu grysz namo.

Graži, tyki, juodbruve 
Marie Patient, po kairei, at
sako telefonus Londone. Jos 
drauges darbininkes iszrin- 
ko ja kaipo visu telefono 
darbininkių Karaliene. Ji 

važiavo in Chicaga.
To namo savininkas sako 

kad už keliu dienu, kai Davis 
; dingo, keli nežinomi vyrai at
ėjo ir norėjo pasirandavuoti 
tuos kambarius kur Davis par- 

j davinėjo kvietkas, bet jis 
jiems neparandavo tu kamba
riu.

Mums iszrodo kad ežia mies
to policijos pareiga ta visa 

! klausima isztirti ir dažinoti, 
kas atsitiko kad Davis iszsi- 
gandes iszbego isz Philadelphi- 
jos, palikdamas visa savo biz
ni ir dabar bijosi gryszti. Ar 
razbaininkai galingesni Phila- 
delphijoje negu visa policija?

BAISIOS VIESULOS

Apie 100 Žuvo; 400 
Sužeisti

v-
WACO, TEXAS. — Mažiau

siai szimta žmonių žuvo, ir ke
turi szimtai sužeista, kai dve
jos viesulos sykiu isztiko dvi 
atskiras vietas, du Texas vals
tijos miestus.

Devynios deszimts trys žmo
nių žuvo kai baisi viesulą isz-

1 ai de Waco miestą.
Kiek vėliau asztuoni žuvo 

kai kita viesulą iszkirto kelia 
per San Angelo miestą, kuris 
randasi apie du szimtu myliu 
nuo Waco miesto.

Asztuoni isz žuvusiu j u Wa
co mieste buvo užmuszti kai 
szesziu augsztu mūras sugriu
vo. Abejuose miestuose sužeis
tųjų skaiezius augo kas valan-

I da.
, Viena Waco miesto ligonine 

pranesza kad per kelias valan
das te nai buvo atveszti ar pa
tys atėjo sužeistieji, apie pus
antro szimto.

San Angelo miestas prane- 
! sza kad daugiau kaip septy
nios deszimts penki yra sužeis
ti.

Elektros ir telefono stulpai 
buvo iszrauti, iszvartyti ir 

yra dvideszimts trijų metu 
amžiaus.

Karalienes taure jai ežia 
suteikia geltuonplauke loszi- 
ke Diana Dors.

o o o

dratai nutraukti.
Raudonasis Kryžius greitai 

pribuvo su daktarais, liekars- 
tomis, krauju, reikalingais 
drabužiais ir maistu.
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FABRIKO STOGAS
NUNESZTAS

CARLSTADT, N. J. — Su- 
sprogimas fabrike nunesze to 
fabriko stogą. Vienas darbi
ninkas buvo labai sužeistas.

Susprogimas buvo in Alkyd 
fabriką. To susprogimo atgar
sis buvo iszgirstas ię pajaustas 
trijuose miestuose.

Katilas kvarbo, pento su
sprogo kai darbininkai rengie
si ji iszpilti in kita katila. To 
pento tenai buvo apie du tuks- 
taneziai goreziu.

Tas susprogimas nunesze to 
dvieju augsz tu fabriko stogą 
ir iszlauže viena siena.

Sužeistas darbininkas yra 
Des Bogue. Jis buvo nuvesztas 
in Hackensack ligonine. Jam 
tuvo veidas ir galva apdegin
ta.

JAUNA ŽMONA 
NUŽUDYTA

Jos Vyras Suimtas
------- -

BRIDGETON, N. J. — De
vyniolikos metu amžiaus Po-

1 nia Betty Mancus buvo nu- 
szauta ant smert, apie asztunta 
valanda vakare, kai ji lipo in 

į automobiliu prie savo namu.
Valstijos policijantai su- 

aresztavo jos jauna vyra, sep
tyniolikos metu amžiaus Er
nest Mancus. Jie ji suėmė apie 
valanda po tos žmogžudystes.

I Policijantai ji rado pas savo 
' tęva Angelo, kuris gyvena ant 
523 Pine ulyczios.

Ernest ir Betty buvo apsiže- 
nyje apie metai atgal, bet ne 
už ilgo persiskyrė. Ponia Mar-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS
RAGINA TAIKINTIS

Praszo Atvirumo Isz 
Visu Kurie Derinasi
VATIKANAS, ITALIJA. — 

Popiežius Pijus Dvyliktasis, 
kalbėdamas in laikrasztinin- 
kus, pasakė kad reikia tikro ir 
nuoszirdaus atvirumo isz visu 
kurie dabar derinasi del tai
kos Kerėjoje ir visoje Azijoje.

Tai pirmas sykis kad Szven- 
tas Tėvas insilfcido svetimu

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
----------- Į... —........

KAZYRU FABRIKAS 
SUSPROGO

--- 1—.
ROUGHKEEPSIE, N. Y. — 

Susprogimas suįiaikino kazyru 
fabriką in Roug^hkeepsie, N. Y. 
Fabrikas yra ; Kem Plastic 
Playing Card kampanijos.

Nei vienas isz darbininku 
nebuvo sužeistas nes nieko ne
buvo tame fabrike kai isztiko 
tas susprogimas, tik sargas, 
vaczmonas.

Po susproginfo gaisras iszti
ko fabriką bet tas gaisras buvo 
labai greitai užgesintas, nes 
f at rikas tam inaisy tas.

19 METU MERGINA 
UŽMUSZTA

Iszkrito Isz Automobi- 
liaus, Sako Draugas
BRISTOL, PA. — Devynio- 

likos metu mergele iszsirito 
isz savo draugo, ‘Boy-Frento’ 
automobiliaus, kai jiedu ba- 
riesi ir tariesi apie nutraukimą 
visu glaudžiu santykiu tarpu 
saves.

Mergina buvo Panele Doro
thy Kenna isz 926 Bellevue 
Ave., in Hulmeville, Bucks 
Co., kuri iki trys sanvaites at
gal dirbo kaipo patarnautoja 
in Bristol restauranta.

Automobiliu vairavo Robert 
Wurst, devyniolikos metu jau
nuolis isz Cornwells Heights.

Daktaras William Goldfrab 
isz Bristol miesto pasakė poli
cijos daktaru virszininkui, 
kad szitaip ta nelaime atsitiko: 
Jiedu kalbej osi apie nutrau
kimą visu meiles ir draugystes 
santykiu, apie puse po dvyli
kos nakezia.

Panele Kenna iszmete ciga- 
reta.

Wurst vairavo ta automobi- 
iu, pasisuko pasižiūrėti in 
Panele Kenna, kuri sėdėjo sza- 
lia jo. Automobiliaus duris bu
vo atidaryta. Kai jis atsigry- 
žo pasižiūrėti in ja, ji jau buvo 
dingus.

Wurst sustabdė automobiliu 
pasiėmė ta mergina ir nuveže 
ja in jos namus. Bevažiuoda
mas in jos namus jis gavo 
“flat tajeri”. Jis sustabdė kita 
važiuotoja ir jiedu nuveže Pa
nele Kenna in ligonine, kur ji 
pasimirė už penkiolikos minu- 
cziu.

PUSDEVINTO BILI- 
i JONO MAŽIAU

ISZKASZCZIU

Taksos Dar Nebus Su 
mažintos, Apsaugos 
Taryba Pertvarkyta
WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Eisenhoweris yra

doleriu

PANMUNJOM, KORĖJA. — 
Tautu Sanjunga sako kad Ko- 

pareiszkes kad jis yra nukirtęs munistai visai nepaiso Alijan- 
pusdevinto bilijono
nuo buvusio Prezidento Tru- 
mano paskirtu iszkaszcziu del 
valdžios tvarkymo, i

Bet jis sako kad ir szitas su
mažinamas iszkaszcziu dar ne- 
reiszkia kad taksos bus su
mažintos visiems piliecziams. 
Jis teipgi sako kad szitas isz- 
laidu sumažinimas nei jokiu 
budu nepakenks Amerikos ap
siginklavimo progromai, kur 
eina kaip ir ėjo. Jis tik suma
žino visokias suktybes ir pa- į 
pirkimus, ir isz to jis sueziedys 
valdžiai pusdevinto bilijono | 
doleriu kas metai,

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jis dabar negali pasakyti kad į 
tas sueziedinimas tiek pinigu 
atpigins žmonėms taksas. Jis 
sako kad dabar svarbiausia su
taikanti valdžios iszlaidas su 
valdžios inėigomis, ir kai tas 
bus atsiekta, tai tada galėsime 
kalbėti apie taksu sumažinimą.

Trumano taryba buvo iszro- 
kavus kad sziais metais val
džia ineis in skyle apie $9,903,- 
009,000,000. Eisenhoweris da
bar sako kad valdžia visai in 
skyle neineis ir kad dar kiek 
pinigu liks isz to paskirto isz- 
laido lobio.

Eisenhoweris sako kad da
bar galima daug sumažinti ar
mijos iszlaidas, bet vis tiek 
taip pat tavoro pristatyti tai 
armijai su daug mažiau pini
gu. Jis sako kad dabar Ameri- 
gos apsauga bus tokia pati bet
daug mažiau kasztuos kai visi Keturios deszimts keturiu me

DAKTARAS
NUSIŽUDĖ

Prasipjovė Kojos

Mokina Neby liūs Kalbėti

ANN ARBOR, MICH. —

Penkių metu amžiaus 
Ronnie Mabery isz Bonne 
Terre, Mo., girdi savo moky
tojos baisa per szita naujai 
intaisyta maszina, jis mato 
savo mokytojos lupas ir pas
kui girdi jos baisa ir taip 

dykaduoniai bus isz valdžios 
paszaiinti.

NESUSITAIKO
ANT BELAISVIU

Komunistai Nenori 
Nei Derintis

tu klausimu kaslink Raudonų
jų asztuoniu punktu pasiulini- 
ma, kaslink paleidima karo 
belaisviu.

TOKYO, JAPONIJA. —
Alijantu atstovai nenori pri
imti Komunistu paliaubos pa- 
siulinima. Jie sako kad Komu
nistu pasiulinimas yra visai 
neaiszkus. Komunistai siulina 
kad belaisviams butu pavėlin
ta savanoriai pasirinkti kur jie 
nori važiuoti, bet jie jokios 
tvarkos nenustato. Kas galėtu 
pasakyti ar kas galėtu žinoti 
ar tiems belaisviams Komunis
tai tikrai duotu pasirinkti.

Alijantai nori kad kokia 
tvarka butu nustatyta, kad bu- 

1 tu paskirti žmones, kurie pri
žiūrėtu tu belaisviu sugrąžini
mą, be jokios intakos isz Ko
munistu.

Peiping mieste, Komunis- 
tiszki laikraszcziai raszo kad 
Amerikos bombnesziai bom
bardavo Manžiurijos miestą, 
kur žuvo ar tuvo sužeisti du 
szimta penkios deszimts 
tyni žmones.

sep

paskui pats stengiasi tuos 
žodžius sudėti ir isztarti.

Mokytoja yra Ponia Rei
ner. Ji tokius vaiku ežius mo
kina in Firman Desloge li
gonine, in St. Louis, Mich.

o co ra

Gamtos Sostas

Ant augszto kranto, prie 
Virgin upes in Zion Nation
al Parka, Utah valstijoje, 
Didingas Baltas Gamtos 
Sostas pritraukė daug kelei
viu jo grožiu pasigerti kas 
pavasaris. Daug žmonių at
važiuoja isz arti ir isz toli 
pamatyti szita gamtos ste
buklą.

tu amžiaus Daktaras John Ad
cock, pagelbininkas profeso
rius Michigan Universitete, sa
ve nusižudė prasipjaudamas 
savo kojos didele gysla. . -:

Daktaras Adcock buvo jau 
keli metai nusiminęs ir baisiai 
susirupines, nes jis sirgo džio
vos liga. Jis buvo ženotas ir 
turėjo viena sunu szesziu metu

| Joną.
Jis yra buvęs professorius 

| Pennsylvania Universitete nuo 
i 1941 iki 1943 metu. Jis savo 
medicinos mokslus ėjo ir už
baigė Pennsylvanijos Univer
sitete.

MOTERISZKE AP- 
MUSZTA, APVOGTA

—

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts dvieju me
tu amžiaus Ponia Eleanor Kėn- 
ny lauke strytkario ant Frank
ford ulyczios apie vidurnakty
je, kai vienas vyras sustabdė 
savo automobiliu prie jos, ir 
ja panevalia insitrauke in sa
vo automobiliu. '

.Jis ja nusivežė in tamsu 
kampa Delaware Avenue uly- 
Cžios, kur jis ja apdaužė ir nuo 
jos pasiėmė asztuonis dolerius, 
ir paskui ja iszstume isz savo 
automobiliaus prie Front ir 
Laurel ulycziu.

Policijantai ja rado gulin
ėsią be sąmones ant ulyczios 
apie antra valanda isz ryto. 
Jie ja nuveže in SzVentos Ma
rijos ligonine.

Už pusvalandžio po tai poli
cijantai sustabdė pavogta au
tomobiliu ant Lehigh ir Ara- 
mingo ulycziu ir suaresztayo 
devyniolikos metu amžiaus 
Eugene Donohue. Ponia Ken
ny ji pažino ir polici j autams 
pasakė kad tai jis ja apdaužė 
ir apvogė. . j

Platinki! “Saule” J
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Kas Girdėt
In 'Ciudad, Juarez, Meksiko

je, du vagiai, klūpodami baž
nyčioje ir melsdamiesi pavo
gė isz Andres Quinonez jo pini
gine maszna su trylika doleriu. 
Užpakalyje vagiu klūpojo du 
policijantai kurie teipgi mel
diesi ir suaresztavo vagius.

In Birmingham, Lucian Mc
Crary, polioijanto smaresztuo- 
ta už per greita važiavima sa
vo automobiliu pasiaiszkino 
kad kelios gražios merginos 
privažiavo prie jo automobi- 
liaus ir jam, besi j tiekdamos 
buvo pasakiusios: “Jeigu nori 
su mumis paszokti, tai sek mu
su automobiliu”, ir paskui jos 
nuszovusios pirmyn važiuoda
mas apie szimta deszirnts my
liu pex valanda. Policijantai jo 
pasakai neintikejo ir ji su
aresztavo, nes nėrado tu .gra
žiu merginu.

In Bakersfield, California, 
Marinas Saržentas, M. U. 
Johnson, isz baimes drebėda
mas, atsargiai iszarde .nesii- 
siprogusia 'bomba, kuri buvo 
surasta vienoje ulyczioje. Jis 
bijojo kad ta bomba jo ranko
se nesusprogtu. Kai jis ta bom
ba iszarde jis rado trumpa 
rasizteli jos viduryje: “Ko tu 
ežia jieszkai, tu durniau ?”

In Manchester, Anglijoje, 
plieno fabriko darbininkas Ed
ward Eckersley, kuris savo 
szeszios deszirnts vieno meto 
amžiaus motinai buvo režes su 
kirviu per galva-, buvo teisėjo 
paleistas ir viskas jam buvo 
dovanota, kai policijantai tei
sėjui paaiszkino kad tas Ed
ward Eckersley tikėjo in senu 
bobų pasaka, kad jeigu žmogus 
turi augszta kraują, tai geras 
smūgis per galva, palengvina 
ta liga.

In St. Peter, Minnesota, Ne
daliais 1 aikrasztis 11 Herald ’ ’ 
turėjo szita pagarsinima:

Price $2.30 State point *ty,e
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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“REIKIA: žmogaus kuris 
nesziotu dūli. Turi būti prisi
rengęs netikėtai keliauti.”

Tn Buffalo, New York, .Char
les Anderson buvo suaresztuo- 
tas ir ant penkiolikos doleriu 
nubaustas u!ž tai kad jis pasi
juokė isz policijautu W illiam 
Moslow ir Charles Haban, ju 
paklausdamas ar jie yra tikri 
policijantai ar tik vaikai Skau
tai.

In Dalias, Texas, viena mo- 
teriszke buvo suaresztuota kai 
sztoro policijantas užtiko ja 
pasikavojant po savo anda.ro- 
ku du mažu daigiu isz L, szto- 
ro. Kai ji buvo suimta, po jos 
andaroku buvo surasta: baksas 
saldainiu, dvi masznos, liet
sargis, um'brelis, vaiko marsz- 
kinia.i, dvi jakes, penkios poros 
moteriszku paneziaku, stiklas 
mostės, dvi kvortos kvarko, 
trys kvietkos, keturi krepsze- 
liai geliu seklu ir trys k.repsze- 
liai kulkų del karabino. Tai 
brace kur audarokas!

Daug musu geriausiu kari
ninku pasitraukia, kai jie yra 
dar ne per seni. Ir taip musu 
armija patrotina daug geru ir 
gabiu žmonių. Kituose darbuo
se 'žmones daug ilgiau pasilie
ka. Ar ežia karininko darbas 
per sunkus, ar jam tas darbas 
iusipyksta ar kas’ ten kad 'be
veik visi, kai tik gali, pasi
traukia.

Cleveland mieste viena nio- 
teriszke, Ponia Harriet Jones 
prasze ir gavo “divorsa” nuo 
savo vyro kai ji teisėjui pasi
skundė, kad jos vyras ja nuvo
žė in ligonine kai ji laukia kū
dikio ir ta pati vakaru jis turė
jo “deita” su kita boba.

Pypkes Durnai
Naktele

Gražus, tylus vakarėlis, 
Artinas naktele,
Tamsus, juodas debesėlis 
Uždengia saulele.
Jau užsnūdo žalios girios, 
Necziulta paukszteliai, 
Ir paskendo žalios lankos 
Sidabro raselėj.
Visus ramiai užmigdino 
Tamsioji naktele,
Tik laksztute-giesmininke 
Traukia sau dainele.
Ji nemiega per naktele, 
Pradeda man dejuoti,
Ir graudinga, skaudžia daina 
Padeda dainuoti.
Nustok, necziulbek, laksztute, 
Negraudink szirdeles, 
Duok užmigti, pasilsėti 
Szia tamsia naktele.
Nes rytoj daugiau vargeliu 
Turėsiu sutikti,
Tai norecziau nors szia nakti 
Asz ramiai užmigti.
Kad užmigsiu, tai galvele 
Mano pasilsėtu,
Ir numirtu sieks jausmai 
Szirdis neskaudėtu.
Man per sapna aniuoleliai 
Gražias gėlės skintu 
Ir sunkiuosius szirdies 

skausmus
Vainikan supintu.
Graži naktis ir maloni, 
Rods gamta nulindo, 
Suspausta vargu galvele 
Pasilsėt užsnūdo.

Vienas bagoezius in Holly
wood padare nauja paskutini 
savo testamenta, kuriame jis 
y r a p ar e i k ai a v e s: “ S u d eg in ki
te mano lavonu ir mano ezeve- 
rykus pasiųskite taksu rinkė
jui su pastaba: Dabar jus mano . 
viską turite.”

In Hollywood, California, 1 
viena merginpalaike, neva- 1 
gražuole buvo suaresztuota už ' 
paleistuvavimą. Buvo surasta Į 

keturios adresu ir vardu kny- ! 
gėlos “kostumeriu” ir apie ' 
trys szimtai paveikslu gražiu 
merginu, kurios už atlyginimu j 
sutinka maloniai palinksminti Į 
savo ‘ ‘ kostumerius ’

In Washington, Georgia, 
farmeriai, ūkininkai nusiskun
džia kad toje apylinkėje privi
so tiek daug munszaines fab
riku, kad dabar ju karves kas
dien pareina girtos.

Kur policijos protas? Pliila- 
delpbijoje keli vaikezai iszmu- 
sze kelias szviesas parkuose. 
Dabar policijos virszininkai 
sako kad jie visas szviesas te
nai užgesys, kad* atkerszinus 
tiems vaikezams. Tokie vaike
zai kaip tik to nori, nes tada 
tie parkai jiems sudarys pui
kia pi’oga pultis ant motoru ir 
merginu“- ir kitus apvogti. 
Mums reikia daug daugiau 
szviesu ir polici jautu musu 
parkuose. Jeigu policijautai 
praleistu mažiau laiko salin
ti uose, kur jie gauna už dyka 
“susiszildyti”, tai ir musu uly- 
czios ir parkai Imtu saugesnes 
vietos geriems piliecziams!

INDIJONU :: ::
:: :: NELAISVĖJE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

daigtais prie draugiszko ju 
persiskyrimo.

Nuėjus Arikarasams szalin 
Maibega trauke toliau hi uoli
nius kalnus. Jei jis elgėsi do
rai su Olitipa lygsziol tai dabar 
elgesi su ja dar dorian, nes 
apie jos galybe persitikrino 
pats savo akimis. Ne vien tas 
tik; jis visa vilti joje padėjo, 
nes tikėjosi su jos pagelira per
galėti visas laukines indijonu 
gimines ir paimti visus in ver
gija.

Ant galo priėjo jis geidžia
ma vieta ir apsistojo prie pat 
uoliniu kalnu. Czia gražioje, 
medžiais žaluojanczioje pakal
nėje, perkertamoje upeliu 
krisztolinio vandens, sumano 
jis isztiesti savo szetras ir isz- 
bufi visa vasara. Prie ineigos- 
in ta pakalne riogsojo skardus, 
augsztas szonasi uolinio kalno, 
nuo kurio virszaus galėjo ma
tyti visai apygarda, ir besiarti
nanti priesza pasergėti isztolo. 
Czia ant szito^ skardomos vi
suomet stovėjo vienas isz (įsa
gu ant sargybos, kiti gi du to
lydžio landžiojo v uos t ei i a irda
mi po kalnus, ar neužtiks kur 
pėdu kitu indijonu.

Olitipai szetra pastate prie 
paezios skardomos uolinio kal
no pavėsyje szakotos agles. 
Dabar Olitipa. galėjo vaiksz- 
czioti sau valna, nes aplinkui 
visa ta pakalne, lyg mūras, ėjo 
skardus szonas aukszto uolinio 
kalno ir tik isz vienos puses 
galima tebuvo in ja. iueiti; ta 
puse sargiai saugojo sargai. 
Isztikro, buvo tai graži vieta, 
jeigu net Olitipa pati gėrėda
mosi gražumu os vietos, iszta- 
re;

/ ------------------------------------—■———

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS ,

— Jau jeigu Dievas savo 
noru skyrė man nelaisve, tai 
jau gražesnio kalinio man jis 
negalėjo surasti.

Bet .jos buvimas ten nebuvo 
ilgas, nes po keliu dienu Mahe- 
gai užėjo kas tokio ir jis pasi- 
jieszkojo sau kitos vietos.

Reginaldas Pėdsekiu Osagu

Kares Erelys su Reginaldu, 
Baptistu ir as ztuoniolika De- 
lavaru tik isz lėto teseko pėd
sekiu, nes visur atrado daugy
be visokiu ženklu, 'primėtytu 
Vingenundo; kiekviena toki 
ženklą Kares Erelys paemes 
tyrinėjo, spėdamas ka juomi 
Vingenundas jiems prisako; 
vijimas! todėl negalėjo būti 
spartus. Labiausiai nekantra
vo isz to Reginaldas; jis, kad 
butu primanęs, tai szuolia 'bu
tu nusivijęs atimti savo Oliti
pa. Ant galo negalėdamas su
laikyti savo nekantrumo, tarė 
Baptistui:

— Asz manau, kad .szita 
nelaime, isztikusi Kares Ereli, 
atome jam puse smurtumo. 
Pats žinai, kaip sekome paskui 
Dakotus, jo kojos buvo greitos' 
ir lengvos; dabar kuomet viena 
adyna pavėlinus, anie .ten gali 
primokėti savo gyvasezia, tai 
jis sutingęs velkasi isz valios.

— Reginaldai, atsake Bap
tistai, darai tuomi jam skriau
da. Reikia tau žinoti, kad pėd
sekys (įsagu nėra tai pedsekis 
Dakota: czia ant gryno kieto 
lauko nėra taip lengva ji su
rasti, kail) abt pievos užžėlu
sios tarpia žole. Szale to, czia 
reikia Imti labai atsargom ty
rinėjant pedseki; jau sziandien 
perėjom kelis pėdsekius kitu 
indij'cniszkuju genezių. At
mink fa, kad jei mes paėmė 
klaidinga pedseki paseksime 
ji, tai paskui kelias' dienas tu
rėsime klaidžioti, kol surasime 
tikra.

Pasižiūrėk in žeme, ar czia 
■ matai nors mažiausia pedseki 
ar randi nors menkiausi ženk
lą, p agal kuri einame ?

— TOLIAUS BUS —

PAVASARIS
(Isz Žemaites Rasztu 

“Marti”)

(Mes savo skaitytojams 
spabzdiname szita. isztrauka 
isz Žemaites rasztu, nes jos isz- 
sirciszkimai ir žodžiai yra to
kie budingi, taip gražiai nu- 
piesze paprasta gamtos pa
veikslą, sn žodžiais kurie da
bar likosi tik senu Lietuviu gy
vojoje kalboje. Beskaitydami, 
tik pat cm y kite jos bud ingus 
Lietuviszkus žodžius ir- dar
Lietuviszkesnms iszsireiszki- 
mus. — Redakcija.)

Iszauszo jau pavasaris. Po 
vakarykszczio lytaus nuszvito

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szventz.

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

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

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

visa padange. Saulele kaitina, 
gaivina ir szildo žemele, ka tik 
iszsiliuosavusia isz szalto kali
nio kietos žiemos; suspausta 
szalczin, prislėgta sniegu, ati
tolinta nuo saules, kentėjo il
gus laikus sustingusi ir .apmi
rusi.

Sziandien tarytum juokiasi 
inksmai, budinama atsigręžę-' 
sies sauleles, suszilusi jos in- 
kaitoj; net garuoja žemele, 
kvėpuodama isz viduriu pas
kutini paszala.

Vėjelis, pranokdamas saule
les spindulius, sziltai pukszno- 
ja, skubindamas džiovinti pur
vuota jos pavirsze.

Sniegas, kur-ne-kur dar pa
sislėpęs, baltuoja, patvoryj, bet 
pabūgęs szviesos, traukias, 
nyksta, .tyža, szyla ir tirpsta, 
persimainydarnas in vandeni, 
graužia sau vinguruotus take
lius, tvinsta pakalniui in upe
li, isz paskubos net apsiputo
jęs.

Miszkai papuro ir papilka
vo pumpurais.

Paukszteliai kožnas kitokiu 
balsiu vingura savo giesme, 
gai'bina auszra (pavasario. Su- 
misze 'balsai—tetervinu bilde
sio, vieverseliu vytnravimo, 
varliu kurkimo, vabolių Tiryz- 
gimo—pasklidos ore atbalsis— 
padaro nepermatoma ūžėsi, be 
galo meilu szirdžiai, o malonu 
ausiai.

Vadovas didelio pulkelio, 
stambus žasinelis, klykdamas 
partraukia isz pietų, žino ge
rai kelia, veda paskui saves 
nemaža būreli, persiskyrusi in 
dvi ilgas kartis; nutrauko, nu
klegėjo' staeziai in sziaure.

Baltos gulbeles sznioksztuo- 
ja sparnais virszumi puszyno, 
pailsusios isz tolimos keliones; 
sunkiai mojuoja, sparnais, gar
siai tūtuodamos, jieszko vie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

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

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, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No. 103—V a i d ei o t a, a py s ak a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 

Į 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.11G—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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. G0 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.l33-7>-Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. G2 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
lažinis įVyras, 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, 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, Tamas, 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 J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 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, Žvąigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Qrapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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 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. 
25 c.

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

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

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

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

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

No.198—įGromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groraa- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Įįpgy3 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 CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.



"SAULE” MAHANOY CITY, M.

Indijonu
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

r

Prijojės tuojaus pamojo Ka
res Ereliui ir Baptistui; szi- 
tienis priėjo priėjus, jis cziupo 
Kares Ereli už raukos, tūla 
valanda žiurėjo jam in akis, 
paskui drėbancziu balsu tarė:

— Atneszu baisia ir nelai
minga žinia!

— Kares Erei y s žino, at
rėmė indijoiias ramjai, kad 
saule ne visuomet szvieczia. 
Tegul Net is pasako, ka. jis ma
te kaime.

— Ten jau kaimo visai nė
ra, suszuko liūdnai Begin a Idas; 
sz'etro sugriautos', Juodasis,Tė
vas ir Olitipa isznyke; vilkai 
gi ir varnos niaująs i už kūnus 
musu Delavaru.

Nuo szitu žodžiu sudrėbėjo 
visi sanariai Kares Erelio, bet 
veidas jo neparodė jokio ženk
lo sujudimo.

— Ar gali man iszaiszkinti 
szita nelaime, Kares Erelys? 
Klause Reginaldas, ar gali isz- 
manyti, kas ten atsitiko.

— Mahega! Buvo trumpa® 
atsakymas.

— Mahega! Suriko Regi- 
naldas, ar tas szetonas ne vie
no nepaliko gyvo ? Ar jis visus 
iszmusze, senus, moteris ir vai
kus?

Ne visus, atkirto Kares Ere
ly s; Olitipa liksis gyva, jei pa
norės būti jojo moterim. Bet 
gana bus to; Kares Erelys turi 
pasikalbėti su pa v o žmonėmis.

Sakydamas szita, atsisuko' 
in savo žmones einanezius pas
kui ir surinkęs juos apie save 
aipreiszke jiems’atsitikusia ne
laime. Szauksiuai rūstybes 'Pa
sklido ore, o jiems nutilus lei
dosi visi ant vietos isznaikini- 
mo. Atėjo ant vietos, nusėdo 
nuo arkliu ir su tylum nuliū
dimų vaikszcziojo po tas vie
tas, kur neseniai buvo ju gyve
nimai, kur neseniai ju paežio® 
ir vaikai sveikino juos.

Staiga Kares Erelys suszuko 
isz džiaugsmo, pamatęs ženklą 
palikta Vingenundo. Buvo tai 
tie patys ženklai, kuriuos Vin- 
genundas, iszpjaustes isz alks
nio 'žieves paliko. Kares Ere
lys, atradęs tuos ženklus, eme 
tuojaus pasakoti jog Vinge- 
nundas tebera gyvas, jog Oliti- 
pa, nors in nelaisve paimta, 
bet turi gerai ir su ja pasielgia 
gražiai ir kad pedsekis Osagu 
yra apženklintas.

— Ant arkliu! Nekantriai 
suriko Reginaldas, ant arkliu!
—Kares Erelys pirma ta. 

viską turi gerai apmaustyti, ta
re indijonasi; vienok yra viltis,' 
jei Didžioji Dvasia Kares Ere
li užlaikys gyva, tai Kares 
Erelys Neti nuves ant Mahegos 
iki ragas menulio persimainis 
in dideli rata.

Reginaldas nesikakino tokiu 
žadiniu; jisaj norėjo tuojaus 
eiti ir nubausti toki nieka.de ja, 
kuris driso užpulti ant laisves 
Olitipos. Bet Kares Erely® ant 
jo nekantrumo visai nepai.se, 
ir dar syki tyrinėjo ženklus 
Vingenundo; paskui surinkęs 
visus apie save, pradėjo iszda- 

. vin'eti prisakymus. Pirmiausiai, 
iszrinko jis asztuoniolika jau
nu vyru, kurie turėjo eiti su 
juo pėdsekiu Mahegos; prie 

szito 'būrio priskyrė jis ir Re- 
ginalda. siu Baptistu. Du Dela- 
varus iszsiunte jis pas kitas 
draugiszkas indijonu gimines 
su prasizymu ju pagelbos; kiti 
ru turėjo eiti in aplinkines gi
rias ir surankioti iszvaikytus 
Delavarus in viena krūva, ku
rie iszkriko besigelbedami nuo 
mirties užpuolus Mahegai. Ki
ti turėjo užsiimti laidojimu ku
liu užmusztuju, kurie klaksojo

Daugelis žmonių sziandien 
kalba ir dūsauja: 

Vai kad asz žinoeziau būda 
laimingo gyvenimo?

Sztai paduodu 'būda 
laimingo gyvenimo, 

Ir receptą kaip ji sutverti: 
Kožna diena prižadėkite sau 
Padaryti kam koki norint® 

ina ža smagumą, 
Prisidėti su kokia 

iszmintinga rodą., 
O isz to turėsite dideli 

džiaugsiu a!
Paskui imkite prie darbo 

ir darykite ta, 
Ka privalote daryti.
Tada busite linksmi,

Ir turėsite gera misli, 
Nes: gera mislis atnesza 

Žmogui smagumą ir 
ramybe.

Iszpildykite savo privalumus 
Kur tik atsitinka prie to 

proga, 
O ant progos ilgai 

niekad nelauksite.
Reikia, stengtis daryti 

del kitu gerai, 
Kad ir mažu daigteliu 

prisidesi,
Del gero savo artimo, 

Bile tik isz tikros szirdies, 
Tai jau Ims gerai!

Dvigubai husite giluklingi, 
Jeigu ir tavo artimas 

seks tavo pėdoms.
K Mylėkite artima, savo 

kaipo pats save, 
Nedarykite kitiems kas 

Jums ne miela, 
Mylėkite ir savo 

nevidonus, 
Ir dalykite del ju 

gerai,
O tai bus del ju didžiausia 

bausme ir nužeminimas.
Tai mat kokis būdas tojo 

lairningo gyvenimo, 
Reikia užlaikyti

Kr i k sz c z i o n i sz k a. k on st i t nei j a 
O tada turėsite isztikruju 

laiminga gvvenima!
sfs * *

Tu vyreli isz Kleve! ando, 
Apie mergele apraszyti 

prasziai, 
Tai negaliu tai padaryti, 

Nes bijojai ant daneszimo 
pasiraszyti, 

Laiszka gera atilsii gavo,
In gurbą pasiszokinedaina 

nukeliavo.

‘ N 0 V E N A ’ ’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

ant vietos musztynes; palaido
je lavonuls turėjo jie susijungti 
su pagryžusiais isz giri u ir siek
ti paskui pirmutinius pėdomis 
Osagu.

Karos Erelys iszdaves visu® 
prisakymus leidosi su isizrink- 
ta saujale savo žmonių paskui 
nevidoną.

Didysis Vaistas
Maliega tuo tarpu s|parcziai 

ėjo vis tolyn, nors jaute, kad 
Delavarai jo nepavys, ir buvo 
apielinkese svetimu indijonu, 
kuriu baimijosi, idant neuž
pultu ant jo, kaipo ant in.-i- 
veržusio in svetima, žeme. Ska
tino jis savo goveda kol neisz- 
ejo isz svetimu žemiu ir nepa
siekė ankszto kalno besitrau- 
kianezio nuo upes Missouri iki 
uoliniu kalnu. Tenai kiti indi- 
jonai retai teužklysdavo, nes 
ten mažai žvėrių buvo.

Reikia pripažinti, jog Mahe- 
ga Olitipa globėjos! draugisz- 
kai ir rupinoisii, idant ji turėtu 
gera buvimą. Kelionėje pa
rinkdavo jis jai skaniausius 
kąsnelius, o apspistojes pasil
sėti statydino tuojaus szetra, 
kuri diena angoje ja nuo sau
les kaitros, o nakezia nuo 
szalczio. Pats Maliega labai re
tai su ja tekalbėjo ir tai, jei ta 
dare, tai tik del suraminimo ir 
padrąsinimo jos.

Bet nereikia manyti, kad 
Maliega ta dare guododamas 
Olitipa, kaipo" žmogus guodo- 
jantis silpnesne esybe; anaip
tol ne; jis dare ta isz baimes, 
kuria misijonierius jam invare 
pasakydamas, jog jis stips 
kaip szuva ir jo kaulus valkios 
vilkai. Maliega aklai tikėjo vi
sokiems burtams ir bijojo Oli
tipos kaipo Didžiojo Vaisto, 
arba raganes, kurio® rankose 
buvo visa jo laime. Jis prijautė 
sulyg užkeikimo Juodojo Tė
vo, kad jeigu tik jis pasielgtu 
su OlitiOpa blogai, tai tuojau 
ji nelaime isztiktu ir giriniai 
vilkai isznesziotu jo kaulus. 
Del szitos vien priežasties: Ma- 
heiga elgesį su Olitipa. žmonisz- 
kai.

Bet pasižiūrėkime areziau, 
kas dedasi kelionėje pas. Osa- 
gus.

Buvo laikas pietų. Osagai 
susėdo ant kranto mažo upelio. 
Olitipai pastate aukszta isz 
karklu szetra ir apdengė ja 
alksniu szakomis. Kareiviai 
susėdo aplinkui ta szetra ir 
valgė ramiai mėsa jauno tau
relio vakar užmuszto. Bevalgy
dami, pamate jie ant tolimo 
kalno indijonus, kurie raiti ant 
arkliu leke tiesiog ant j u. Ma
hega tuojaus liepe suneszti na- 
szulius su brangiais daigiais 
Olitipos szetron, idant pribu- 
veliai ju neužmatytu. Suneszo 
viską vėl visi'susėdo aplinkui 
ir valgė ramiai, tarytum visai 
nieko nežinodami alpie užjoji- 
ma svetiniu indijonu; del viso 
ko, vienok, turėjo jie pritaisy
tas szaudykles ir kitus ginklus.

Svetimieje indi jonai, prijo
ję ant keliu szimtu žingsniu, 
'sulaikė savo arklius ir žiūrėjo
si akylai in szetra ir kareivius 
aplinkui ja įsiedinczius. Atei
viai buvo su medžiokliniais 
drabužiais ir mokasinais, apsi
ginklavę gi lankais, vilyczio- 
mis ir lazdomis. Pasižiurėjo 
persitikrino’jie, kad Osagai, 
nors nurodo ramiai sau pietu- 
ja, bet pasirenge yra musztis 
kiekvienoj valandoj; todėl va
das ju užsimanė isiztirti juos 
areziau pirma negu ant j u už
puls. Jog reikės su jais musz
tis, tai vadas apie tai neabejo
jo; todėl norėdamas neva ar

eziau juos pažinti, pradėjo 
juos apsupti isz visu pusiu, 
idant paskui, davus jam ženk
lą jo žmones galėtu ant ju už
pulti isz visu pusiu.

Czia vaidas prisiartinęs prie 
Mahegos su didžiausiu vežly- 
bmnu jo paklausė kuo jie esą 
ir in kur jie eina.

— Esame Osagai, atsake O 7
Mahega, ir einame in kalnus, 
kur ketiname medžioti s’zirksz- 
netasias nieszkas. O gi jus, kas. 
toki esate?

— Arikarasai! Atsake va
das1. O kas yra anoje szetroje 
isz žaliu szaku?

— Didysis vaistas! Tarė 
Maliega žodžiais reiszkian- 
cziais pas indijonus didžiausia 
szventybe.

— Tegul apsisaugoja Ari
karasai, pridūrė ant galo.

Teip besznekant jiems Ari
karasai pradėjo eiti vis areziau 
ir Mahega suprato, kad jie no
ri ji apsupti, todėl paszokes 
ant kojų, nutvėrė vilnone gū
nia, isztiese ja ant žemes per 
dvidcszimti žingsniu nuo sut
ros ir sugrūmojo, kad jis tuo
jau® lieps Osagams szauti, jei 
tik Arikarasai drys peržengti 
ta rubežiu.

Arikarasu vadas davė ženk
lą savo žmonėms pasitraukti; 
tie paklausė jo ir atsitraukė, 
bet Mahega patemijo, kad jie 
vis žvalgėsi in kaina, tarytum 
laukdami mm ten at e in an ežio s 
pagelbos; vienok jis nudavė, 
jog to netemija, ir prasze Ari
karasu vada, prisėsti szale jo; 
prisėdus tam, Mahega indave 
jam kaliumeta. Arikarasu vai
das nors priėmė kaliumeta, bet 
su kožnu iszleidimu durnu 
žvalgėsi akylai in szetra. Ant 
galo negalėdamas iszkesti isz- 
pažino, jog jam norėtųsi pa
matyti ta Didyji Vaisia. Kiti 
Arikarasai nusede nuo arkliu, 
susėdo teipgi apie Mahega ir 
rūkydami viena, kaliumeta pri
tarė savo vadui, jog teipgi no
rėtu pamatyti Didyji Vaisia.

Buvo tai tik užminimas, bet 
Mahega. gerai žinodamas Ari
karasu žiaurumą, baimijosi 
jiems atsakyti. Todėl, szeip ar 
teip bus, sumanė jiems parody
ti Olitipa, manydamas, kad ji 
kokiu nors stebuklu galės juos, 
nubaidyti. Ernus vadui Arika- 
rasu vis labiau reikalauti pa
rodyti jam Didyji Vaistu, Ma- 
hegapakiles paliepė Arikara- 
sams nesijudinti isz vietos ir 
ramiai sėdėti kol jis nesugrylsfc 
isz szetros. Inejo jis pas Oliti
pa ir czia jai iszipasakojo ko
kiame pavojingume yra visi 
Osagai, tarydamas:

— Olitipa. turi parodyti 
nors koki stebuklą nubaidy- 
mui Arikarasu.

— Kas Olitijpai galvoj, at
sake mergaite sza.ltai.

-— Olitijpai vistiek pat ar 
Imti belaisve Osagu ar Arikai- 
rasu. Gal Arikarasai, veikiau 
jai laisve duos.

— Kas Olitipai galvoj? 
Atkirto Maliega, ar Olitipa ne
žino kas yra Arikarasai? Ar 
nežino kad tai yra. laukinis vil
kas? Ar Olitipa mano; jog lau
kiniai vilkai teip pat elgsis 
kaip Mahega kad elgiasi? 
Kaip Olitipa pateles jiems in 
rankas, tai* jie atims nuo jos 
viską ka tik ji turi, palieps jai 
neszti vandeni ir visokius sun
kenybes ir ant galo paves ko
kiam isz laukiniu kareiviu už 
mote r i!

»Olitipa sudrėbėjo nuo tokio 
atsakymo indi jono; ja apėmė 
baime; truputi pagalvojus ji 
t are;

— K agi Osagu vadas nori? 
Kaip jo belaisve gali nubaidy
ti laukinius Arikarasius?

— Juodasis Tėvais pasakė, 
kad Olitipa moka surinkti sau
les spindulius ir semti szviesa 
teip, kaip musu moterys van
deni semia, atsake Mahega.

Olitipa. atsiminė žodžius mi
si jonieriaus ir tuojaus suprato, 
ka jis tuo nori pasakyti:

— Gerai! Tarė po valandė
lės, tegul Mahega. eina ir ruko 
kaliumeta su vadu Arikarasu. 
Olitipa tuojaus ten ateis.

Mahega iszej us, Olitipa in- 
proeziu indijonu apsibūtojo 
galva marga, skepeta, persijuo
sę per pažaste placzia juosta, 
prie kurios buvo krepszelis su 
visokiais daigiais, iszsieme pa
didinanti stiklą ir iszejo isz 
szetros. Pamate ja Arikarasai 
eme szaukti. Olitipa drąsiai 
priėjo prie abieju vadu, paro
de in saule ir pasakė, kad ji no- 
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' rinti isz ten agni partraukti. 
Tiedu vadai pakilę apreiszke 
savo žmonėms, ka Didysis 
Vaistas žada padaryti; po szi
to visi Osagai ir Arikarasai nž- 
mirszo apie savitarpini ne- 
drauginguma ir eme spiestis 
apie Olitipa, idant pamatyti ta 
stebuklą kiekvienas savo aki
mis.

Puikiausiu Arikarasu vado 
parodu buvo tamsiai žalios ge
lumbes apikakle, iszsaigstyta 
meszkos nagais, kuriais indijo- 
nai puosziasi tarytum bran
giausiais akmenimis. Olitipa 

j parodymui savo stebuklo iszisi- 
skyre tyczia taja apikakle. Pa- 
szauke ji vada Arikarasu, pa
liepė jam nuimti savo aipikak- 
le ir padėti ja ant žemes, lai
kant po apaezia jos savo ran
ka. Vadui ta padarius, Olitipa 
iszsitrauke padidinanti stiklą., 
priėjo prie ap i k ak les teip arti, 
kaip stiklas smarkiausiai gali

suimti saules spindulius ir 
pradėjo su juo svilinti. Stiklas 
buvo gana didelis ir saule 
smarkiai degino’ teip kad su 
miuuta laiko suruko isz aipi- 
kakles (luinai ir pasirodė joje 
skylė; vadas gi su riksmu išz- 
trauke savo ranka kadangi 
karsztisi per pradeginta skyle 
smarkiai jam degino ja.

Negailima alpipasakoti persi- 
gandimo, apėmusio indijonus. 
Vadas pasižiurėjo pirma, in 
mergaite, paskui in stiklą ir 
saule; ant gąlopaeme apikakle 
in ranka ir akylai žiūrėjosi in 
ja.; persitikrinęs, kad isztikro 
yra pradeginta ir smirda, degė
siais, dar labiau persigando. 
Padėjo jis apikakle ant žemes 
ir visi atszoko kelis žingsnius 
atgal. Arikarasu vadas su di
dele paguodone paklausė 'Oliti
pos, ar jam valia pasiimti api
kakle ir užsidėti ja ant kaklo. 
Olitipa linktelėjo galva duoda
ma tuomi ženklą pavelijimo ir 
apsisukus nuėjo atgal in sava 
szetra..

Tula laika traukėsi gili tyla; 
Osagai kaip ir Arikarasai bu
vo dideliai perimti baime®. Net 
pati Mahega, alpeme neiszpasa- 
kyta baime. Tokiu budu Oliti
pa netikėtai sutreme savo kan
kintoja.

Arikarasu vadas kaip ir jo 
kareivija ne tik kad užmuszo 
apie užpuolimą ant Osagu, bet 
dar vadas Arikarasu padova
nojo ji visokiais smulkiais

(Tasa Ant 2 puslapio)
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— S ubai o j pripuola Szv. 
Jono Ncip., o Tautiszka Vardi
ne: Vitragis. Taipgi ta diena: 
1942 m., Prezidentas Franklin 
D. Roosevcltas insakc paleisti 
Komunistu partijos Sekreto
rių, Earl Browderi isz kalėji
mo, nes Komunistai dabar yra 
musu, talkininkai priesz Nacius 
Tai buvo'baisus Roosevelto in- 
sakymas, nes tai buvo klaida, 
Piž kuria mes ir sziandien bran
giai mokame; 1801 m., gimė 
Wm. H Seward, jis buvo advo
katas ir Senatorius, juoduku, 
Nigeriu vergijos prieszas, Pre
zidento Lincolno draugas ir rė
mėjas, tailpgi buvo Amerikos 
Sekretorius nupirko nuo Rusi
jos visa, Alaskos krasztu už 
$7,200,009, o sziandien Rusija, 
mielu noru szimta sykiu tiek 
mums duotu, kad galėtu Alas
ka atsiimti.

— Kita sa.nva.ite': Nedelioj 
pripuola Szv. Paskalio, o Tan- 
tiszka Vardine: Madagus. Ir 
ta. diena: Nepriklausomybes 
diena Norvegijoje. 1875 m., mi
re Vyskupais M. Valancziuis; 
1749 m., gimė Edward Jenner, 
kunigužio sunns ir gydytojas 
ir jo laikais baisiai daug žmo
nių, ypacz vaiku mirdavo nuo 
r,aupliu ligos, jis iszrado kaip 
•žmones paeziepinti kad jie nuo 
tos ligos apsisaugotu.

— Ponia Mare Buragiene 
(Burgess) nuo 809 E. Railroad 
uly., gydosi in Pottsvilles li- 
gonbufeje.

— Panedelyje p r i p uola 
Szv. Venancijo, o Tautiszka. 
Vardine: Ryte. Taipgi ta die
na: 1935 metuose Rusijos di
džiausias ėtroplanasi “Maxim 
Gorky” nukrito ir sudužo ne
toli nuo Maskvos; 1950 m., sze- 
sziolika Amerikos lakūnu 'žu
vo kai ju eroplanas nukrito in 
Azores Salas; 1898 m., Rusijos 
(’žaras susmukę Tarpia utine 
Susirinkimą, in Hague ir ta 
diena Taikos Diena.

—- Rinkimai paskyrimiu 
Kandidatu invyks Utaminke 
Gegužio 19-ta diena.

— Utaminke. pripuola Szv. 
Petro Celestino, o Tautiszka 
Vardine: Skaistulis.

—- Girdėt kad Park Place 
kasyklos kur valdo Lehigh 
Valley Coal Co., ketina užsi
daryti, praneszta per Albert 
Peca. Apie 150 mainieriu ne
teks darbo.

. — Musu skaitytoja ponia. 
Jiova. Kazlaitiene isz Newark, 
N. J., svecziojasi pas savo Simu 
Petra ir marezia Stancikus, ir 
paspons. M. Gorinus mieste, ir 
(prie tos progos atlankė ir 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti. p r e n n m e r a t a už 1 a i k r as z t i. 
Acziti už atsilankymu.

Chicago, Ill. — Knmszczio- 
jiinas tar;pe Rocky Marciano ir 
Jersey Joe Walcott invyks 
Petn vežios vakaru, Gegužio 
(May) 15 ta diena in Chicago 
Stadium. Girdei, kad Rooky 
Marciano laimes kumszcztyna.

Shenandoah, Pa. — Laido
tuves Petro Burke, nuo Ash
land uly., Glenolden, invyko 
Sukatos ryta, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaido
tas in Szv. Stanislavo parapi
jos kapines. Velionis kitados 
gyveno Shenadoryje, bet po 
tam apsigyveno Glenolden.

— Ona Griszkoniene, kuri 
nesveikavo per deszimts metu 
numirė Subatos naktyje savo 
namuose, 41 So. Lehigh uly. 
Velione atvyko isz Lietuvos in 
Windsor, Conn., po tam a;psi- 
gy veno in Shenadoryje. Paliko 
trys dukterys: Mare Kumetie- 
ne isz Kingston; Ona, pati 
John L. Sheeler, Tamaqua; 
Mai garota, pati Pijus W. Bier- 
szlcno miesto, taipgi daug arni
kų ir pi o-annkus. Laidojo Se- 
redos ryta su Szv. Misziomis in 
Szv. Jurgio įbažnyežioje devin
ta valanda, ir palaidota in pa
rapijos kupinose. Graborius 
Snyder laidojo.

Coaldale, Pa. — Ponia Pran- 
ciszka Novitskiene nuo 8. W. 
High uly., kuri sirgo per koki 
tai laika, pasimirė Subatoje, 
Gegužio devinta diena in Coal
dale ligonbuteje. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis motu atgal, b 1910 
metuose apsigyveno Coaldale. 
Jos vyras mirė 1937 metuose. 
Pali k O' penkis sūnūs: Juozu, 
Alberta ir Jurgi, visi isz New 
York; Vinca, mieste, ir Joną 
namie, tailpgi duktere Al. Was- 
silieno, New York ir'seseri Ag
nieszka Stavitskiene isz Ma- 
hanoy City. Taipgi daug anti
kų ir pro-anukus. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Jono parapi
jos. Taipgi buvo sena. “Sau
les” skaitytoja. “Amžina atil
si’.’.

Tamaqua, Pa. — Ponu Ro
land Matalevicziii dukrele, Do
lores susilankė t ikros garbes ir 
geros progos “Naughty Ma
rietta” operetoje, kurioje ji 
iki sziol buvo tik Ipagelibinin- 
ke. Dainininke kuri turėjo dai
nuoti svarbiausia dali tos ope
retes susirgo ir dabar Dolores 
Matalevicziute stoja, in jos vie
ta. Szita operete stato Phila
delphia Musical Comedy kom
panija. Dolores Matalevicziute 
dainuos in Town Hall, Phila- 
delphijoje. Czia szitai Lietu
vaitei pasitaikė gera, proga 
prasimuszti, ir mes jai linkime 
viso gero ir kuo puikiausio pa
sisekimo. Tikimies kad mes 
dar daug daugiau iszgirsime 
apie szita gražia, jauna ir ma
lonia Lietuvaite.

POPIEŽIUS
RAGINA TAIKINTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

krasztu laikrasžtininkus ir su 
jais pasikalbėjo.

Jis szitaip iszsireiszke tik 
diena po tai kai Anglijos Mi- 
nisteris Winston Churchillis 
buvo pareiszkes kad jo krasz- 
tas nori ir laukia keturiu di
džiųjų krasztu atstovu mitingo 
ir pasitarimo.

Popiežius sake kad jis gerai 
žino kad tokis pasitarimas ne- 
reiszkia kad jau galima tikėtis 
taikos, bet kad tai geras žings
nis in gerąją puse.

Daugiau kaip szimtas laik- 
rasztininku isz trisdeszimts in- 
vairiu krasztu buvo susirinkę 
pasiklausyti ka Popiežius pa
sakys.

DU MAINIERIAI 
UŽMUSZTI

Susprogimas Mainose
NANTICOKE, PA. — Du 

mainieriai buvo ant sykio už- 
muszti ir du kiti buvo labai su
žeisti, kai gazas užsidegė ir su
sprogo Biscontini kompanijos 
mainose, Nanticoke. Žuvusieji 
buvo dvideszimts septynių me
tu amžiaus John Krzywicki ir 
keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus Walter Bogdon. 
Tie mainieriai gyveno Nanti
coke miestelyje.

Daktaras Stephen A. Jonas, 
valdžios daktaras pripažino 
kad mainieriai jau buvo mirė 
pirm negu buvo iszneszti isz tu 
mainu. Ugnis juos taip sudegi
no kad ju lavonai buvo juodi.

Sužeisti mainieriai yra ke
turios deszimts vieno meto am
žiaus Frank Borofsky, fire bo
sas, ir keturios deszimts trijų 
metu amžiaus Douglas Pippins 
foremanas. Jie buvo nuveszti 
in Nanticoke ligonine, kur 
Daktarai sako kad jie pa
sveiks.

Susprogimas tose mainose 
isitiko apie antra valanda po 
pietų.

Kai tik buvo dažinota kad 
tenai buvo susprogimas, tai 
daugiau kaip pusantro szimto 
žmonių, motinu ir vaiku susi
rinko prie tu mainu, visi lauke 
dažinoti kas ten atsitiko ir kas 
žuvo ar buvo sužeistas.

Bogdon (gal greieziausia 
Bagdcnaviczius) tik ta ryta 
buvo pradėjęs tose mainose 
dirbti.

JAUNA ŽMONA 
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

cus sugryžo gyventi pas savo 
motina, Ponia Katherine F. 
Lenker.

Jo žmona buvo patelefona
vusi savo buvusi vyra, kuris 
pas ja atėjo. Jiedu tariesi apie 
pinigus ir iszkaszczius, ir vėl 
susipesze. Jis sako kad jo žmo
na prasze jo pinigu kad ji ga
lėtu gryžti in Florida kur ji 
buvo gyvenus trumpa laika.

Jųdviejų barniai baigėsi kai 
ji turėjo eiti in darba in tele
fono kompanijos ofisus. Per 
visus sszitus barnius buvo 
kambaryje Ponia Lenker ir 
draugas E. C. Osborn isz Ce
darville.

Kai ji lipo in Pono Osborn 
automobiliu, jos vyras pasiėmė 
karabina, kuris yra isz Japo
nijos, atprovino gaiduką ir 
paleido viena szuvi. Kulka jo 
žmonai pataikė staeziai in pe- 
ezius. Ji ant vietos susmuko.

Tada jos vyras insisedo in 
savo automobiliu ir sau nuva
žiavo.

Ji jau buvo negyva kai bu
vo nuveszta in ligonine. Jos 
vyras, kaip mažas vaikas verk- 
szleno kai buvo atvestas in po
licijos ofisus. Jis prisipažino 
kad jis buvo nužudęs savo 
žmona.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijoualai, 
dvasi szk i a i, va 1 stybi n i n ka i, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saulė” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

PAVASARIS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

tos, kur galėtu nusileisti.
Ka® kur toliau už miszko su

kru ke gerves.
Ancziu—tai begalines mi

nios uzpludof kvarkinasi, 
pleszkinasi po sartis, tokiais 
būriais pakilusios, kaip debe
siais, laksto.

Stybrakojis gandras, stypi
nėdamas po laukus, renka 
szapus; prisikandęs pilna sna
pu,, kilsią in lizdą; ten, užsi
versdamas galva, klekina, 
■ para ai s pa s i s k I ai d yd am a s, 
gyniojasi nuo prieszininkn, 
I ango ja n ez i 11 aipl i n k n i.

'/i v i rbl ei i a i k an alpi esel lai
linksmai cziurszkauna. apie 
gandralizdi. Lepspira, szoki- 
nedama. palprudyj, linguoja uo
degėle.

Kulvai liszkiu sodos rugiu 
laukas kaip žalia, gelumbe ap
sidengė. Po soda taipogi kas 
gyvas galys juda, plasta, kož- 
nas ypatingai nurodo džiaugs
mą, sulaukės linksmo pavasa
rio.

Margi balandėliai, būriais 
pasilangodami, nuo stogo ligi 
stogo skrajoja. Raudonas gai
dys, iszsivedes visztn buri ant 
sk i edryno, pasik raipy damas 
rožėta skiautere, garsiai gys

ta.
Szirvas žasinelis kiūto ant l 

vienos kojos neto! pringio, gal- ' 
vele perkreipes klausosi, bene ■ 
cypczioja 'žąseliai lastvoj.

Rainas katinas, paszokes ant 
malkos, szeri papūtos, uodega. , 
pastate priesz Rutkiuka, o tas ■ 
lakstydamas in rinki, cypdą- i 
mas, pasilcaūkdamas loja.

Vaiku cielus burins ant pa
mato iszjperejo saulele; susty
ro, susimurino, gniaužė drėg
nas, smilteles, didesnieji jau 
b.asi, i-a.ndonoms nosims ir ko
joms po uiyczia važinėjo ratu
kus; džiaugdamos kits kitam 
plepa:

“Mamaite szmota, szmota 
kiausziu rytoj dažys,' ciela 
puodą, su kaupu! O jnsu ar 
szmota visztos pridej >? Mnsz- 
ma per Velykas.”

“Ji musu dažys jau donai, as 
no musu, jitinesu.”

“O asz tavo takszt ir sudau
žau!”

‘ ‘ Asz m a m ai t ei pas a.ky7 -
siu,” czirpe kuo neverkdamas.

Vyraia ant skiedryno, nors 
kepures dar žiemines ir pirsz- 
tines lopnotes, bot kailinius 
ant tvoros pasimetė, vien- 
marszkiniai mietus taszo. Ki
tas, kumele ilisisipraudos in 
žambri, bandė paarėti darža.

Mergikes, gatavai vandens 
viedra pasistaeziusios, tykojo 
perlieti artoja, kad jo kumele 

butu riebesne.
Kitur gaspadorius grėbsti

nėjo, vales kiemelyj ir apie lai- 
dari; parėjus isz lauko avims, 
skaitė erelius, rodydamas pir- 
sztu, pagal uosi a pasikėlęs.

Kitame szmote, prie krūvos 
rastu ir užtiestos būdavot i 
jaujos, būrys vyru struliavo, 
baldės. Kaži kas žilius par
siundė buri kia uliu isz rugiu; 
votegu. neszinas, priėjės,, prie 
vyru, užniko barties1:

“Ar jus paszele esat -— taip 
apleisti kiaulėms rugius! Mu
sei, velnias apstojo, juk tai pa
vasaris! Cielame sviete nėra 
tokio apsileidimo, kaip prie 
m u s u: k a Di e v a s i r d n od a, o 
mes patys metam duona nuo 
savos. — Asz pasakyisi'tt;: kad 
nevaravostes su. kiaulėms, at
minkit, nepūpkit, kad ne bepa
reis kita, arba užjdarysjn par
varęs, kieno bus, ir nod.nosiu 
be rublio; matyti, jog su jumis 
negali geruoju, kaip su bie- 
sais. — In rugius nuėjus, Jė
zus Marija reik sza.uktii— ko
kia iszkada daro!”

“Dėkui, dokui, dedeĮe, bent 
vienas apsibark! Teisybe, di
dele musu visu, paleistuvyste 
tei.p neveizdėti.”

“Ant nelaimes neturiu szu- 
nu, ne viena kiaule velniais at
imtu....”

Kitas, katro kiaulė buvo 
parvarytum būryj, tiek besa

ko:
“Ir tavo paties degle ma- 

cziau vakar rugiuose.”
“Veizėkit, pleszkit ir mane 

skrembkit,...” szokos senis, 
“Ar velnias jimis neleidžia! 
Reik visiems daboti.es, nes pa- 
liksma he duonos!”

Teip vyrai po laukus braz
do, o bobos po vidų. Vienur va
lėsi, dulkinosi, lubas plovė, 
sienas szveite, patalynes valks
to; kitur pyragus minko arba 
jau iszsikeptus dėliojo. Kita 
miltu gelda neszes isz klėties 
in 1 roba ; visi ir tai sės, mesas 
plovė, taisė kepti; varszkes 
dirbo, kastini suko, laszininsi 
plauste, o cieloj sodoj kožname 
hute kaminas ruko durnais u'ž- 
kurto peczians, net uiyczia ei
nant jutos invairus kvapai.

DU P0LICIJANTA1 
INKASTI

K oštum oris Saliune 
Nenorėjo Pasiduoti
PHILADELPHIA, PA. — 

Du policijantai ėjo po saliunus 
jieszkodami dvieju vagiu. Jie 
nerado tu vagiu, bet rado ga
na bedu.

Ju bėdos prasidėjo kai jie 
inejo in Harrison saliuna, ant 
Grays Ferry ir Woodland uly- 
cziu apie puse po vienos isz 
ryto. Tu policijantu buvo net 
deszimts.

Jie tūrėjo vardus tu dvieju 
intartu vagiu.

Apie szimtas žmonių buvo 
tame saliune, kai tie policijan
tai inejo. Policijantai, po va
dovybe Detektyvo Saržento 
John Ashmore pradėjo visus 
kratyti.

Vienas kostumeris šukele 
triukszma, sakydamas kad po
licijantai neturi jokios teises 
ji kratyti. Jis buvo policijanto 
Brown suaresztuotas. Ir sztai 
kas po tam atsitiko, anot poli- 
cijanto Brown:

Kai jis vede suaresztuota 
žmogų isz to saliuno, tas vyras 
iszsitrauke kiszenini peliuką, 
ir tuo paežiu kartu su kita 
ranka reze tam policijantui in 
veidą. Policijantas isztrenke 
ta peiluka isz jo rankos. Tas 
vyras inkando policijantui in 
ranka ir pradėjo spardytis.-

Detektyvas Joseph McMul
lin stojo policijantui Brown m 
pagelta. Tas vyras ir jam in
kando in tris pirsztus. Polici
jantas Brown paleido du szu- 
viu in lubas, visus perspėti. 
Kai jis dar vis nepasidavė, po
licijantas Brown inszove jam 
in ranka.

Jis buvo nuvesztas in Mercy- 
Douglas ligonine, ir paskui, 
kai jo ranka buvo apriszta jis 
buvo nuvesztas in Philadel
phia General ligonine, ir pa
liktas tenai po policijos sargy
ba. Jis padavė kaipo savo var
dą ir pavarde John Dunn, dvi
deszimts szesziu metu amžiaus, 
nuo Paschall ulyczios netoli 
nuo 40 ulyczios.

‘‘Saule’’ juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsmu.

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

■■■

^Pirkie U. S. Bonus!
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