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64 METAS

Ant Detroit miesto Tarp
tautinio tilto, Jevan Urose- 
vic pabucziuoja savo nuota
ka, Evangeline. Jam nevalia 
atvažiuoti Sujungtąsias 
valstijas, o jai nevalia va
žiuoti in Kanada.

Isz Amerikos
amerikoTteismai

NEPRIPAŽINSTA 
SOVIETINIU INGA-

LIOJIMU ISZ 
LIETUVOS

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos Jungtines Valstybes nuo
sekliai tebesilaiko nusistatymo 
paskelbto dar 1940 metu Vasa
ra, (Feb.) nepripažinti Sovie
tu okupacijos Lietuvoje ir Lat
vijoje ir Estijoje, ir visu tos 
okupacijos padariniu. Progai 
pasitaikius, Amerikos vyriau
sybe ss i savo tvirta nusistaty
mą pakartoja. Toku budu 1948 
metu pavasary, “Department 
of State“ buvo iszsiuntes visu 
48 valstybių gubernatoriams 
laiszka, praszydamas kad jie 
pi anesztu savo valstybių teis
mams, kad Jungtines Ameri
kos .Valstybes .nepripažinsta 
Sovietu okupacijos Pabaltijo 
valstybėse ir neigia Sovietu 
konsulams ir kitoms instai- 
goms teise atstovauti tu krasz- 
tu gyventojus ir j u vardu veik
ti. Todėl Department of State 
prasze paaiszkinti teismams, 
kad ir ingaliojimai, kurie atei
na isz Lietuvos ir kitu Pabalti
jo valstybių, ir yra patvirtinti 
Sovietiniu instaigu, yra nepri- 
pažintini Amerikoje. Buvo pa
daryta del to, kad keletas 
Amerikiecziu advokatu, pave
dami Sovietiniu instaigu, ban
dė atstovauti Amerikos teis
muose Pabaltijo valstybių pi- 
lieczius, ir iszgauti jiems pri
klausomus pinigus.

Amerikos teismai, vadovau
damiesi dėsniu, kad politikos 
klausimus sprendžia federaline 
vykdomoji valdžia, atsižvelgia 
in szi Depart of State paaisz- 
kinima, Sovietiniu instaigu ir 
konsulu patvirtintus ingalioji- 
mus atmeta. Todėl, ir neseniai

Meile Nepaiso Rubežiu

Matyti kad tikra meile ne
paiso nei spyniu, nei kitokiu 
klucziu, nei tos Geležines 
Sienos. Szita porele, pabėgė
liai, dypukai, Rudolf Per- 
sing ir Marianne Pfalz apsi- 
ženijo Amerikos lageryje,

svarstytoje Braunszteino pali
kimu byloje New York Surro
gate Teismas atmete Sovietu 
konsulo patvirtinimą ingalioji- 
me, kuri tariamai pasirasze 
Lietuvoje gyvenantis asmuo. 
Be to, kadangi Amerikos nusi
statymas yra neleisti iszsiusti 
palikimu in už “geležines už
dangos“ esanczius krasztus, 
nes nėra užtikrinimo, kad pi
nigai bus iszmoketi kam pri
klauso tai szis teismas dar nu
tarė Lietuvoje gyvenantiems 
inp ediniams tuo tarpu pinigu 
neisznioketi, bet juos padėti in 
New Yorko Miesto Iždine, ir 
ten laikyti iki bus galima juos 
užtikrintai iszmoketi inpedi- 
niams.

—Lietuvos Generalinis
Konsulatas, New York.

NELAIME
ANT VIESZKELIU

Dvi Moterys Žuvo, Du 
Vyrai Ir Du Vaikai
ALLENTOWN, PA. — Dvi 

moterys isz Allentown žuvo 
automobiliaus nelaimėje apie 
treczia valanda po pietų Nedė
lioję, kai ju automobilius atsi- 
musze in tilto ramsti netoli i 
Trexlertown, Pa.

Policijantai sako kad dvide- j 
szimts septynių metu amžiaus 
Panele Margaret Jane Shiffert 
ir dvideszimts vieno meto am
žiaus Panele Dolores Stein, bu
vo ant sykio užmusztos, kai jos 
buvo to trenksmo iszmestos isz 
savo automobiliaus.

Automobiliu vairavo trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
Richard Gierse, isz Perkasie, 
Pa. Su juo važiavo dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Robert F- 
Senior, teipgi isz Perkasie, Pa. 
Jie buvo sužeisti ir buvo nu- 
veszti in Allentown ligonine.

Du vyrai žuvo kitoje auto
mobiliaus nelaimėje netoli 
Pennsburg, Montgomery apy

Vakaru Berlyne. Kiti dypu
kai dalyvavo tose szliubine- 
se apeigose, kai Klebonas 
Schultz juodu apženyjo.

gardoje.
Dvideszimts keturiu metu 

amžiaus Paul W. Hillegass ir 
keturios deszimts vieno meto 
amžiaus William Smoll, isz 
Red Hill, netoli nuo Pennsburg 
užsimusze, kai jųdviejų auto
mobilius sudužo in pieno troko 
užpakali. Kitas vyras tarne au
tomobilyje, trisdeszimts ketu
riu metu amž., Paul Schwenk 
buvo labai sužeistas ir buvo 
nuvesztas in Allentown ligoni
ne.

Szesziu metu vaikas, Tho
mas E. Sweigart isz Ephrata, 
Pa., pasimirė in LancasteFGe- 
neral ligonine. Jis buvo sužeis
tas kai jo tėvu automobilius 
susimusze su kitu automobiliu 
ant vieszkelio apie penkios my
lios nuo Lancaster miesto. Pen
ki kiti buvo sužeisti szitoje ne
laimėje.

Trijų metu vaikas, Joseph 
West, isz Wilmington, Del., bu
vo užmusztas kai automobilius 
ji suvažinėjo prie jo namu. 
Vaikas iszspruko isz savo tėvo 
rankos ir szove in ulyczia ir 
staeziai in automobiliaus ke
lia. Automobiliu vairavo dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Harry S. Truitt.

Ponia Francis B. Briggs, ke
turios deszimts vieno meto am
žiaus mokytoja, isz Millsboro, 
Delaware, buvo mirtinai su
žeista kai du automobiliai su
sikūlė apie treczia valanda isz 
rytą, netoli nuo Georgetown, 
Delaware.

Ponia Briggs važiavo su Ja
mes R. Handy, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus ir su 
jo motina Ponia Bertha Collins 
Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus, isz Philadelphia, Pa. 
Mokytoja buvo nuveszta in 
Milford ligonine kur ji pasimi
rė.

) _  _
Dvideszimts metu amžiaus 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DEDE PRIGĖRĖ DAUŽO

Norėjo Iszgelbeti 
Vaika Isz Upes

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus dede Ellis Stokes nu
sivedė savo du brolėnus prie 
Schuylkill upes žvejoti. Vie
nas isz tu vaiku inkrito in upe. 
Jo dede inszoko ji iszgelbeti ir 
jiedu prigėrė.

Visi buvo iszeje žuvauti apie 
treczia valanda po pietų. Sto
kes ju dede buvo automobiliu 
mechanikas-

Vaikas, Robert iszduses par
bėgo namo ir pasakė kad jo 
brolis inkrito in upe ir kad jo 
dede inszoko ji iszgelbeti ir 
jiedu prigėrė.

Jo tėvai nusiskubino prie 
upes kranto bet nieko nerado. 
Tik apie antra valanda isz ry
to policijai buvo praneszta 
apie ta nelaime. Policijantai 
sugrabaliojo abieju lavonus už 
keliu valandų.

Kitas jaunas, penkių metu 
-amžiaus vaikas, Richard Ray 
Drum prigėrė in Crum Creek 
apie szeszta valanda vakare.

Jo tėvai sako kad jis nuėjo 
su kitais draugais prie upes 
pasibovinti. Jis paslydo nuo 
didelio akmenio- ir inkrito in 
upe.

Susietka Ponia William De
laney, trisdeszimts dvieju me
tu amžiaus iszgirdo jo spiegi
mus ir inbrido in upe ir surado 
ta mažuti in apie asztuoniu pė
du vandeni prigėrusi.

KŪDIKIS SUSIRGO

Tėvas Užsimusze 
Kelionėje

LEBANON, PA. — Richard 
J. Thompson, trisdeszimts vie
no meto amžiaus lakūnas sku
biai parvažiavo namo kai da- 
žinojo kad jo sūnelis labai su
sirgo. Jis buvo in Ethan Allen 
Air Force Base, Vermont.

Jo sūnelis Richard jaunesny
sis buvo nuvesztas in Gero Sa- 
maritono ligonine.

Kai jo sūnelis dar labiau ir 
pavojingiau susirgo tėvas su 
savo žmona dvideszimts septy
nių metu amžiaus Beatrice in
szoko in savo automobiliu apie 
puse po dvieju isz ryto, ir pa
suko savo automobiliu in 
vieszkeli ir susikūlė su dideliu 
troku. Automobilius buvo vi- 
siszkai sunaikintas, kai tas di
delis trokas ant jo parvirto.

Kai valstijos policijantai 
pribuvo jie rado 1 a k u n a 
Thompson jau mirusi ir jo 
žmona be sąmones. Jie grietai 
ja nuveže in ta paezia Gero Sa- 
maritono ligonine, kur dakta
rai sako kad ji yra pavojingo
je padėtyje. Jie paskyrė jai 
kambarį szali jos sūnelio.

To troko draiverys, trisde
szimts trijų metu amžiaus Tho
mas P. Dursa nebuvo sužeistas.

KOMUNISTUS

Sziaures Korėja 
Subombarduota

SEOUL, KORĖJA. — Apie 
du szimtai Amerikos ir Ali- 
jantu eroplanai, bombnesziai 
subombardavo Chongju mies
tą, kur Komunistai laike daug 
savo ginklu, maisto ir kariszko 
tavoro.

Alijantu eroplanai nusileido 
lakai žemai kad gerai galėtu 
pataikinti in fabrikus ir kitus 
namus. Jie paliko visa miestą 
didžiame gaisre-

Kapitonas Joseph McCon
nell isz Apple Valley, Califor
nia, nuszove savo vienuolikta 
eroplana.

Trisdeszimts szeszi bombne
sziai iszmete savo bombas ant 
to miesto, ir dvideszimts sze
szi kiti bombnesziai paleido sa
vo bombas ant Pyongyang. 
Korėjos sostine.

Ant žemes, Marinai, Ameri- 
kiecziai užsipuolė ant keliu 
Komunistu insikasimu ir juos 
iszžude ar paėmė in nelaisve.

MERGAITE
UŽMUSZTA

Mokyklos Autobusas
Ja Suvažinėjo

DOYLESTOWN, PA. —
Septynių metu mergaite steng
damasi susirinkti savo mokyk
los rasztus, popieras, kai ji isz- 
lipo isz mokyklos autobuso, 
prie savo namu netoli nuo 
Doylestown, parpuolė po auto
buso užpakaliniais ratais ir bu
vo suvažinėta.

Mergaite, mokine buvo Jo
anne Miller. Autobusą vairavo 
Ponia Walter M. Cassel.

Joanne važiavo namo su 
trisdeszimts kitais mokiniais 
isz Warrington Township pra
dines mokyklos. Kai ji iszlipo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRAUKINYS 
SUVAŽINĖJO

MOTERISZKE
TRENTON, N. J. — Mote 

riszke buvo suvažinėta ir už
muszta ir jos duktė buvo labai 
sužeista kai. traukinys jodvi 
suvažinėjo netoli Trenton 
miesto, apie szeszios mylios 
nuo ežia.

Szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus Ponia Mary Za- 
horsky isz Hamilton Township 
buvo užmuszta ant sykio. Jos 
duktė Ponia Mary Gravatt, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus buvo labai sužeista ir bu
vo nuveszta in Szv. Prancisz- 
kaus ligonine.

Inžinas, važiuodamas pats 
sau vienas sumusze jųdviejų 
automobiliu prie Amboy-Cam
den kryžkelio.

INŽINIERIUS ŽUVO
NELAIMĖJE

NETCONG, N. J. — Brook- 
lynietis užsimusze ir jo žmona 
ir kitas vyras buvo sužeisti kai 
du automobiliai susikūlė netoli 
Netcong, N. J;

Žuvęs žmogus buvo penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
Clifford Walter Valentine, isz 
Brocklyno. Jo žmona, keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus Althea buvo nuveszta in 
Dover General ligonine.

Kito automobiliaus draive
rys, dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Robert Procter teipgi 
buvo sužeistas ir in ta paezia 
ligonine buvo nuvesztas. Dak
tarai bijo kad jam galva buvo 
praskelta.

Nelaime atsitiko apie puse 
po trijų isz ryto, prie Kieman 
saliuno.

Ponas Valentine su savo 
žmona tuo sykiu važiavo in sa
vo vasarnami del keliu dienu.

Apart savo naszles jis palie
ka. dukterį, Ponia R. G. Laugh
lin, isz Willoughby, Ohio, ir 
sunu Clifford isz Staten Is
land, N. Y.

JAUNA PORELE 
NUŽUDĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Jaunas singelys ir divorsuota 
moteriszke buvo surasti negy
vi ju automobilyje, netoli Tor- 
resdale.

Jiedu buvo dvideszimts pen
kių metu amžiaus Andrew 
Martin ir Panele Catherine 
MacDonald, trisdeszimts sze
sziu metu amžiaus divorsuota 
moteriszke.

Revolveris buvo surastas au
tomobilyje isz kurio buvo isz- 
szauta du szuviai. Policijantai 
tiki kad Martin nuszove savo 
meiluže ir paskui pats save nu
sižudė.

Policijantai rado kelis trum
pus rasztus, laiszkus in An
drew Martin kambarius. Du 
isz tu laiszku buvo paraszyti 
gyvanaszles MacDonald ranka, 
in Martina.

Andrew Martin szeimyna jo 
jieszkojo per kelias dienas kai 
jis buvo dingės.

Policijantai užtiko ju auto
mobiliu, ir rado jos negyvus. 
Sudegęs cigaretas buvo tarp 
gyvanaszles pirsztu automobi
lyje.

INTARIA
UŽPUOLIKĄ

Jauna Žmona Pažinsta 
Užpuoliką

PHILADELPHIA, PA.
Devyniolikos metu amžiaus 
žmona Ponia Anne Cohen gerai 
ir tikrai paaiszkino kokis buvo 
jos užpuolikas.

Policijos Kapitonas Fred 
Brewer iszleido visiems polici- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ANGLU MARINAI 
IN SUEZ KANALA

Valdžia Nieko Vieszai
Nesako; Siiinczia

Kariuomene
LONDON, ANGLIJA. — 

Trys Anglijos kariszki laivai 
nuveže Anglijos marinus, ko
mandos, in Suez Kanalo karo 
kraszta. Jie buvo paimti isz 
Viduržemio komandos ir dabar 
yra pasiunsti in ta susikirtima 
tarp Anglijos ir Egiptos del 
Suez Kanalo valdinio.

Anglijos valdžia vieszai nie
ko nesako ir uždraudžia laik- 
rasztininkams apie tai raszyti.

Egipto Premieras, Major 
Generolas Mohamed Naguib 
grasina visus Anglus isz to 
kraszto iszvaryti.

Anglijos Laivynas pranesza 
kad laivas Bermuda, asztuoniu 
tukstaneziu tonu laivas randa
si in Port Said in Suez Kanala, 
bet laivynas nesako ka jis te
nai daro.

Eina gandai kad keturi kiti 
Anglijos kariszki laivai ten 
pat dabar tupi ir laukia: Chief
tain, Cheviot, Chequers ir 
Chevron. Valdžia tik tiek pra
nesza, kad Anglija pasirengus 
sutikti Egiptos pareikalavi
mus.

DU ŽVEJOTOJAI
PRIGĖRĖ

SCRANTON, PA. — Trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
Robert E. Becker ir trisde
szimts septynių metu amžiaus 
Elmer J- Greene prigėrė maža
me prūde netoli nuo Scrantono 
kur jie žuvavo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mirtinga Gyvate

Szitu dideliu kulku szniu- 
ras iszrodo kaip kokia mir
tinga gyvate. Ir isz tikrųjų 
mirtinga.

Czia, kareivis Michael F. 
Burns susivynioja tas kul
kas del vieno karabino ant 
B-29 bombneszio, Tokyo 
mieste Japonijoje. Szitokios 
kulkos yra ne tiktai baisiai 
greitai iszszaunamos, bet kai 
jos pataiko ar in ka atsimu- 
sza, jos susprogsta.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Milwaukee, vienas kon- 

traktorius užbaigęs savo staty
mo darba, pakvietė to miesto 
žmones ateiti ir pasirinkti mal
ku ir pagaliu kurie 'buvo like. 
Tie to miesto įpiliecziai mielu 
noru atėjo ir pasiėmė: apart tu 
malku, jie nusinesze nuo Bor
chert Field vartus, szimta asz- 
tuoniolika suolu, dvi padang
tes ir tulszu už pusantro szimto 
doleriu.

In Tokyo, Walter Tonge pa- 
siszauke taxi, pamate kad tai 
jo paties automobilius kuris 
‘buvo keletą dienu atgal nuo jo 
pavogtas. Jis mandagiai pa- 
pras'ze kad draiverys ji nu- 
vesztu in policijos ofisus. Te
nai jis ta draiveri intare ir su- 
aresztavo ir gavo atgal savo 
automobiliu.

In Phoenix, Arizona, viena 
moteriszke, stovėdama tik de
szimts pėdu nuo savo vyro, pa
leido net szeszis szuvius isz re
volverio ir nei viena kulka ne
pataikė.

Ponia Elizabeth Spisa, New 
York mieste, kalbėdama apie 
tas merginas, nevedusias moti
nas, kurios gauna paszelpa sau 
ir savo vaikams isz valdžios, 
padare szita pastaba: “Mer
gaite ar mergina gali viena 
karta nekaltai" suklysti. Bet du 
ar trys tokie vaikai tai jau ne 
klaida. Tokiems jau valdžia 
neturėtu duoti ipaszelpos.”

In Eastport, Maine, mote
riszke nuėjo in ipaczta pasiust 
Szvento Raszto knyga savo 
'broliui. Pacztorius jos paklau
sė: “Ar ežia yra kas sulaužo
ma?” Moteriszke, biski pamis
imus atsake: “Tik Deszimts 
Dievo Insakymai”.

Musu valdžia sako kad da
bar negalima taksu sumažinti. 
George Humiphrey, Iždo Sek
retorius, sako kad negalima 
taksu sumažinti, kol bus gali
ma sulyginti Amerikos iszlai- 
das su ineigomis- Jam dabar 
gal ir veidas paraudonavo, kai 
jis iszgirdo kad Anglija suma
žino taksas, nors Anglija vis 
isz musu ima ir praszo pagel- 
bos! Matyti, ubagas geriau gy
vena už poną!

Valdžia nori pakelti nuo- 
szimti ant skolų, bet, mums isz- 
rodo kad Republikonai neisz- 
dry.s taip padaryti. Jie turi ži
noti kad daug daugiau žmonių 
skolinasi pinigu, negu skoli
na. O 'žmones reiszkia votus, 
balsus per rinkimus.

Republikonams ne labaj pa
tiko kai Prezidentas Eisenho
weris užstojo keletą Generolu, 
kurie vięszpatavp Iper Truma- 
110 administracija. Jie nori ži
noti ar Eisenhoweris yra Re
spublikonas ar dar vis karinin
kas.

Kai Eisenhoweris tapo Ame
rikos Prezidentu jis isz pra
džių 'bijojosi laisvai kalbėtis su 
laikrasztininkais, bet dabar, 
geriau susipažinęs, jis links
mai ir atvirai su jais pasikalba 
ir pasitaria. Dabar laikraszti- 
ninkai, isz savo puses turėtu 
mandagiau pasielgti su Prez. 
Eisenhoweriu. Jie per daug ra- 
szo apie Prezidento megiama- 

ji sportą, golfą. Jeigu Prezi
dentas nori pasilsėti ir golfą 
paloszti, tai kam ežia jau ant 
pirmo puslapio įpląpenti kad 
Prezidentas ten ar ten golfą lo- 
szia. Laikrasztiiiinkai turėtu 
musu Prezidentą palikti ramy
bėje.

“Amerikos Balsas” kuris 
yra siuneziamas in pavergtus 
krasztus dabar yra pertvarko
mas. Visi Komunistai ir kiti 
intarti darbininkai yra pasza- 
linarni-

Sovietu Rusija yra paleidus 
daug kaliniu. Dabar tie buvu
sieji kaliniai bus naudojami 
fabrikuose, kur darbininku 
trūksta.

In Mississippi kalėjimo vir- 
sZiininkas nusiskundė kad tei
sėjas iszlaisvino viena kalini 
isz kalėjimo, kuris per ilga lai
ka vede visas kalėjimo knygas, 
ir dabar virszininkas’ neturi 
kito tokio isztikimo žmogaus.

Pypkes Durnai

Skausmai Be Meiles
Ak, verksminga szi pasaule, 
Aszaru upeliai,
Suspaudė mano szirdele 
Sunkieji vargeliai.
Kur tik einu, kur tik žengiu, 
Vis juodi takeliai;
Visur man szirdi sutinka 
Neramus vėjeliai.

Laimingas asz tada bueziau, 
Jei bent kas mylėtu, 
Ir suspausta mano szirdi 
Meile užžavėtu.
Nors visada prakalbu meiliai, 
Ka tik asz sutinku,
Bet jausmingais savo žodžiais 
Asz jiems neintinku.

Asz nenoriu, kad mylėtu
Žmones, ka turtingi, i O z
Nei szirdyj kad mano liktu 
Žodžiai ju meilingi.

Vien tik troksztu, kad tarp 
vargszu

Mano szirdis pakliūtu, 
Ir graudingi ju žodeliai 
Meiles ženklu hutu.

Nors kad nuo manes nebėgtu 
Kada noriu kalbėti,
Nes netroksztu isz ju pelno 
Sau jokio turėti.

Vien tik noriu susirasti
Žmogeli nors viena, 
Kuris galėtu mane suprasti 
Kaip keneziu sziandiena.
Taip nors troksztu dar dastoti, 
Ramybe surasti,
Bet jausmingu mano žodžiu 
Nieks nenori suprasti.

Kada tariu kam žodeli,
Jis nenori klausyti, 
Sako, ji tenai kas szaukia 
Ten jam reik nuvykti-

Ir taip mane jie palieka, 
Nors asz ju praszycziau, 
Nors ir graudžiu aszareliu 
Jūreles pripileziau.

Ir palieka mane viena, 
Kad -skausmus kenteeziau, 
Ir dienele kiek giedresne 
Kad asz neregecziau.
Ak, kryžiai skausmu didžiausi, 
Kam mane taip kankinat, 
Kodėl amžinos ramybes 
Miegu nemigdinat?

PLATINKIT “SAULE”

ISTORINIO AMERI
KOS RANKRASZCZIO

ATRADIMAS
WASHINGTON, ]). C. — 

Meriwether Lewis ir William 
(dark insiamžino Amerikos is
torijoje, kaip pirmosios Ame
rikos tyrinėjimo ekspedicijos 
vadovai. 1803 metais jie iszke- 
liavo su 35 žmonių grupe, da- 
ejo iki Missouri upes, persikėle 
per Rocky Mountains, ir dasie- 
ke Columbijos upe iki Ramio
jo Vandenyno. Jie atliko szia 
misija praszomi prezidento 
Jeffersono, kuris norėjo turėti 
Lousianos teritorijos sziauri- 
nės dalies tikslu vaizda, terito
rijos kuri in vakarus nuo Mis
sissippi ulpes buvo neseniai nu
pirkta isz Prancūzu-

Dabar po 150 metu, galiau
siai buvo atrasta szios ekspedi
cijos vieno isz vadu William 
Clark veikimus dienorasztis; 
rankrasztis. Jis buvo rastas St. 
Paul, Minnesota. Neinkainuo- 
jamos vertes dokumentai kaž
kaip pateko in Pilietinio karo 
generolo John II. Hammond 
raszomojo stalo stalczius. Po 
karo pakirtas Indėnu Dakotos 
Teritorijos reikalu tvarkytoju 
Hammond susidomėjo Vakaru 
istorija. Vienok, nieks isz jo 
pasekėju nežinojo apie Lewis 
ir Clark dienoraszezio svarba.

Panele Lucille Kane, Minne- 
sotos Istorines Draugijos do
kumentu kuratore, rado sziuos 
dokumentus suvyniotus in 
ląikraszti “Washington Na
tional Intelligencer” viena 
pirmųjų jaunosios Respublikos 
laikraszcziu. Laikraszczio data 
buvo nupleszta vienok Kongre
so atstovu ofisu koresponden
cija apraszo kad Kongresas 
priėmė “1805 metu karinio pa- 
siruoszimo parama”.

Datuotas 1803, 12, 13 iki 
1805, 4, 5 minėtas dienynas 
smulkiai apraszo Lewis ir 
Clarko veikliuose sudarymą ir 
pirmasis 1,600 myliu iki Miss
ouri uipes. Tolimesnes keliones 
jiega buvo žinoma jau seniau.

“ Kada szis dienynas bus pil
nai perraszytas ir sutvarky
tas”, pareiszke Minncsotos Is
torines Draugijos direktorius, 
“isz ju paaiszkes kaip veikl
iuoju. buvo sudaryta, jos pasi- 
ruoszima kelionei, reikmenis 
ir veikimus. Asmenines Clarko 
pastabos mokslininkams padės 
nustatyti jo ir jo žmonių asme
nines savybes.

•Generolo Hammondo stal- 
cziuose rasti dokumentai yra 
suraszyti ant popieriaus gaba
liuku ir net ant senu laiszku- 
Raszalo domes, isžbraukymai 
ir raszysena tarp linijų leidžia 
spėti jog William Clark raszo 
'beplaukiant Missouri upe ar 
ant keliu »susirietesi laivelyje, 
szalia nakvynes laužo. Doku
mentuose rasta ir Meriwether 
Lewis raszysenos. — C.

W Pirkie U. S. Bonus!

Pajieszkojimas
Palikimo reikalu pajieszko- 

mi gimines Ka.ravecko Domi- 
niko kilusio isz Sziauliu ap., 
Kurszenu vi., ir parapijos.

Jieszkomieji arba'apie juos 
žinantieji maloniai prąszomi 
atsiliepti in:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

VALSTYBES
SKYRIUS___ •

WASHINGTON, D. C. — 
Valstybes -Skyrio, Departa
mento is'zsipletimas ir jo veik
los painuotimas liudija tarp
tautine atsakomybe, kuria szia 
krasztas yra sau prisiėmęs po 
Antrojo Pasaulinio Karo. In- 
kurtas 1789 metais kaip kons- 
titueijines vyriausybes pirma
sis Vykdomasis skyrius jis bu
vo visai kuklus. Pirmasis sza- 
lies valstybes sekretorius To
mas Jeffersonas, Užsieniu rei
kalu politikos reikalus tvarkė 
padedamas keturiu tarnautoju 
ir Dipliomatiniu trijų Misi jų il
su 16 Kosuln gyvenusiu Už
sienyje.

John Foster Dulles perėmus, 
valstybes sekretoriaus vieta, 
skyrio sanstate Vaszingtone 
jis rado 6,000 tarnautoju, o a- 
pie 17,000 buvo Užsienyje dip- 
liomatinese misijose ir konsu
latuose visame pasaulyje.

Valstybes se kretorius, szios. 
visa pasauli apimanezios orga
nizacijos s'zefas turi, svarbiau
sia vieta Prezidento Kabinete ' 
ir yra Prezidento Užsieniu po
litikos pirmasis pagelbininkas 
ir vykdytojas. Jasi padeda. 
sztabas1 vadovaujamas Vice- 
Ministerio Po-Sekretorius, ku
ris paežiam ministeriui iszvy- 
kus pirmąjį atstovauja; antra
sis Vice-Ministeris rūpinasi 
administraciniais reikalais: 
postas inkurtas naujojo Kon
greso; sztabui priklauso dar 8 
pagelbininkai: Vice-M miste
riai ir visa eile kiek mažesnio 
laipsnio pagelbininku ir kaip 
Europoje juos vadina tarpi
ninku.

Keturi pagellbininkai: Vice- 
Ministeriai turi savo sritis: 
kaip tai, vienas seka Amerika 
respublikas, kitas rūpinasi Eu
ropos politika, treczias yra To
limųjų Rytu Reikalu specialis
tas, o ketvirtas yra Artimųjų 
Rytu, Pietų Azijos ir Afrikos 
Reikalu specialistas. Santykiu 
su Vokietija reikalus seka at
skiras stabas- vadovaujama 
Vokiszkuju reikalu direkto
riaus (A Director for German 
Affairs).

Kiti trys tarpininkai Vice- 
Ministeriai turi platesnes sritis 
kaip tai pasauline ekonomika, 
su Kongresu ir vieszoji prane- 
szima (kur pranesza Amerikie- 
czius apie Amerikos santykius 
su kitomis valstybėmis).

Valstybes skyrio, Departa
mento veikla dabar apima kur 
daugiau negu vien tik diplio- 
matija. Jis diriguoja karine ir 
ūkine pagelba draugiszkoms 
valstybėms; pasauli pranesza 
apie Jungtine^ Valstybes;’ ir 
vadovauja Jungtiniu Tautu 
Amerikos delegacijai.

Kai kuri szi veikla yra diri
guojama beveik savystoviu 
skyrių, kaip pavyszdis: tekui- 
kine pagelba (Point Four pro
grama) ir Tarptautine Infor
macijos Tarnyba kurio yra at- 
sakomingi tiesioginei Valsty
bes Sekretoriui. Tarpusavio 
Pagelbos Agentūra, kuri skirs- 
to karine ir ekonomine .pagel
ba savasias pareigas pereme 
isz buvusio Marshalo užman- 
imo, plano Administracijos. 
Jungtin iu Tautu Reikalu tar
pininkas turi savo atskira sky
rių, nors Jungtiniu Valstybių 
Jungtiniu Valstybių Jungtiniu 
Tautu Misija yra vėl atskira 
organiizaėija, kurios būstine 
yra New Yorke. Ji vadovavi
mo si gauna per Valstybes

Skyrio isz Prezidento.
Valstybes Skyrius privalo 

būti visada budrus ir atitikti 
laiko reikalavimams. Nuo pra
ėjusio karo jame butą daug 
permainų ir naujoji adminis
tracija jame viekuoja naujus 
pertvarkymus. —C.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tąlpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka*lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No. 116—Istorija apc 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. 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 istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

Nd.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nodaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Vclniszkas 
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 Akrne- 
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.

MOTERISZKE
SUŽEISTAO

Szvaksavo Automobi- 
iiu; Policijantas Su- 
aresztavo Draiverius
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts septynių 
metu Ponia Sarah Campbell 
szvaksavo savo automolnlin 
prie savo namu prie 5307 Pine 
u ly ežios.

Du kiti automobiliai susikū
lė prie kry'žkelio ir vienus isz 
tu. automobiliu atsimusze in 
Ponios Campbell automobiliu 
ir ja sužeidė. Ji buvo nuverž
ta in Misereordia ligonine.

Policijantas Clifford Row
land- suaresztavo draiverius, 
keturios deszimts metu am
žiaus Charles W. Siniion ir Po
nia Mary Nezanoff, keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus, Jis sako kad draiveriai 
per greitai ir neatsargiai va
žiavo.

Dvideszimts metu amžiaus! 
Panele Doris Karr buvo sužeis
ta ant PTC autobuso, kai tas. 
autobusas susimusze su auto
mobiliu. Keli kiti keleiviai 
buvo sukriesti. Panele Karr 
buvo nuveszt in Misereordia li
gonine.

Autobuso vairuotojas buvo 
keturios deszimts metu am
žiaus Henry MeEneaney,’ auto
mobiliu vairavo dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Panele 
Lydia Paris.

AUTOMOBILIAI
SUSIMUSZE

Dvi Moterys Žuvo
• GHAMBEBSBŪBY, PA. — 
Viena kolegiste isz Wilson ko
legijos ir kita moteriszke, dar
bininke in Letterkenny Ordan- 
ance Depot užsimusze kai du 
automobiliai susikūlė apie pen
kios mylios nuo szito miesto.

Žuvusios buvo Panele Patri
cia Smith, devyniolikos metu 
amžiaus dukrele Charles. H. 
Smith, isz Jersey City, N. J., 
ir Ponia Alfred A. Polston, tris 
deszimts scjptyniu metu am
žiaus darbininke in Letterken
ny kompanija. Patricia Smith 
buvo kolegiste in Wilson kole
gija.. Ji ežia, ėjo pirmus, moks
lo metus.

Platinkit “Saule” 
^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.103—-Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu K n y g u t e 
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 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮĮĮAU 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.
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Indijonu
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Reginalda.s pasižiurejesi že
myn ir nieko nepatyręs, tarė:

— Isz tiesu nieko negailiu 
matyti ir reikia pripažinti 
smurtumu atjieszkoti toki pėd
sekį. Vienok galėjome nors 
kiek pasistumti siparcziau.

— Ne kiek ne! Atsake Bap
tistas. Tik tu prisižiūrėk Ka
res Ereliui dabar: jis liepe vi
siems sustoti, ir kam? Ogi tai,' 
paemes nuo žemes žolele tyri
nėja ja, tarytum valanda my
rio noredams isz jos iszskaity- 
ti!

Bet Baptistas suklydo sziuo 
kartu, nes 'buvo tai ne žole, tik 
kita,s koks mažytis daigtelis, 
kurio niekeno kito akis gal ne
būtu užmacziusi. Kares Erely,s 
suszuko tyliu džiaugsmo balsu, 

'paimdamasi nuo žemes- daigia 
su nusiszvietusiu veidu. Už
gniaužęs saujoje daigia, pribė
go prie Reginaldo ir tarė;

— Kares Erely s szita ženk
lą pažysta: tai yra dovana Juo- 
.dojo Tėvo Olitipai. Su tais žo
džiais, jis padavė Reginaldui 
maža auksine sagtele.

Reginaldas paemes sagte
le, suspaudė Kares Ereliui ran
ka, pasiliko užpakalyje visu 
pats vienas, idant prisižiūrėti 
daigtui, paeinancziam nuo 
brangiausios jam ypatos sviete 
apie kurios dabartini padėjimą 
jis nieko nežinojo. Toksai var
gingas jos padėjimas sujudino 
ji baisiai: jis žinojo, kokioje 
nelaimėje yra ji, ir bet nieko 
jis jai negalėjo pagelbeti. Už- 
simanstc, nuleido galva žemyn 
ir užsimirsizo ir apie save ir 
apie viską.

Staiga Reginaldo arklys Ni
kiui i pakele galva, ir nusižven
gė; ežia 'baisus kariszkas riks
mas indijonu užspenge Regi
naldui ausis. Persigandęs jis 
apsižvalgė aplinkui ir pamate 
pulką raitu indijonu skraidan- 
ežiu aplink.

Padėjimas jo buvo kuoar- 
sziausias. Didelis pulkas indi
jonu atskyrė ji nuo jo draugu; 
matydamas kad jis per toki di
deli tuntą negalesprasimuszti, 
sumanė nuo savo prieszu pa
bėgti ant savo Nikimi. Spuste- 
lejeis pentinais arkli, pasuko po 
kairei ir pasileido szuolia. At-Z

ST A - B - GĖLAIS 
arba pradžia ■:

SKAITYMO 
...ir... iį

RASZYMO

sigryžes atgal mate jis kelis 
raitus indijonus vejanczius ji, 
kurie ir riksmu ir musziu gine 
savo arklius, kad tik ji pavyti, 
vienok ne ant žingsnio nepasi- 
vijo jo. Nudžiugęs, kad jo ne
gali pavyti, pasuko in szali, ti
kėdamas gauti- prie saviszkiu- 
Czia jis iszgirdo riksmą ir 
spaudymus, ir suprato, jog ir

4M-X-M-*********** **X-4->*****J«

iV M-■M************************-*
Asz jums teisingai sakysiu, 

Kad turtas nevisados yra 
laime žmogaus gyvenime.

Tankiai turtas gimdo, 
Varga, nuoilsi, ne ramybe ir 

nuliūdima.
Turtas nors ir yra kaipo 

Pritraukiantis daigias prie 
džiaugsmo, 

Bet jis tankiai pavirsta in 
aszaras!

Laimingesnis žmogus' yra 
tasai,

Kuris mažiau kuom 
užganėdintas,

Negu kad turczius visados 
Nori daugiau turtu 

surinkti.
Turcziai ir sunkiau mirszta, 
Nes jiems sunku persiskirt su 

savo turtais, 
Kuri rinko 'be poilsio, 
Per visa savo amžių.

Ar daug turtu surinksime 
Czionais ant žemes 

begyvendami, ;
Kuriuos galėsime-nusitieszti in 

amžina gyvastį?
Tas tik yra tikras 

brangia u s i as t artas, 
Kuris ir anoj puseje grabo 

naudingas.

* * *
Daug žmonių gyvenanti ant 

svieto,
Žino kad gyvena ir žino kad

gyvena.
Da randasi ir tokiu, 

Kurie žino kad yra gyvi 
gyvena,

O daugiausia yra, tokiu 
Kurie nežino kad gyvena, 
O ir nežino ar jie žmones ar 

gyvuliai,
* * *

Laikrasztis “Šaule” visus 
suramina, 

Geriausias žinutes pagamina, 
•iekain pikto nedaro, 
Bet užbloga iszbara.

“Saule” visu geras draugas, 
Norints žmogus apima vargas, 

Visiems lygiai tarnauja’, 
Ir nuo apgaviku apsaugoja.

* * *
Ne skanus valgiai ir gerymai, 
Suteikia svecziui smagumu,

Bet gražius žodelei, 
Iszeja. isz at viros szirdies 

pavieszina sveteli.

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

t
“N O V E NA ” 
Stebuklingo Medaliko 
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anie jau susikirto.
Žinodamas, kad Kares Ere

lys ir Baptistas baimysis apie 
jo gyvas!i, Reginaldas sumanė 
duoti jiems 'žinia apie save su 
trubele. Sulpute in trubele su
tarta, gandu, praneszdamas 
jiems, kad viskas yra gerai. 
Isizgirde toki baisa indi joną i 
nusiste'bo ir žiūrėdami viens in 
kita, negalėjo suprasti, keiksi 
tai balsas ir isz kur jis ateina ; 
ar tai isz burnos baltojo žmo
gaus, ar isz arklio. Isz tiesu, 
trinkeles balsas labai nugazdi- 
no indijonus, kurie valandėlė 
klausėsi sustoję, negalėdami 
iszaiszkinti to indomaus balso, 
paskui apsisukę leidosi bėgti. 
Tik vienas ju, rasi virszinin- 
kas koks, eme Reginalda vytis. 
Szitas matydamas jog tik vie
nas ji veja, pasiryžo atsiprie- 
s.zinti. Nuo kalno jis mate, 
kaip draugai jo muszasi su vie- 
tinais indi jonais. Sulaikęs sa
vo arkli, atsigryžo in indijona, 
ir -pridėjęs szaudykle prie 
akies, lauke prijojant indijono 
areziaus. Indi jonas pamatęs 1a, 
žinojo ka szaudykle gali, dėlto 
sulaikęs arkli pradėjo kraipy
tis in visas puses ir teip artin
tis prie Reginaldo; jis mėtėsi 
teip vikriai, kad Reginaldas 
jokiu badu negalėjo jo paimti 
ant akies.

Gabaus indijonus persikore 
arkliui kuone po pilvu ir 
skriesdamas aplinkui Reginan- 
da isizszove isz lanko apaezia 
arklio kaklo. Vilyczia nuszvil- 
pe Reginaldui pro paezia ausi, 
o indijonas Vėl sėdi ant arklio,, 
lekia szuolia, kraiposi in visas 
puses ir vėl skubina užtaisyti 
savo lanka nuszauti balta ji 
pricsza. Reginaldas laukti il
giau jau negalėjo, nes antras 
szuvis galėjo jau jo nejenkti, 
todėl ta paezia valanda kaip 
indijonas vėl nusikorė arkliui 
ant szono taikydamas in ji isz 
savo lanko, jis paleido szuvi ir 
indijonas su arkliu drauge 
griuvo in žoles-

Reginaldui toptelėjo, kad 
kulka perėjo arkliui per kakla, 
indijono visai ne kliudžius ir 
jis guli ten tik arklio prispaus
tas, sumanė ji užklupti pirma 
negu jis isz-po arklio iszsike- 
purnes. Nuszoko jis greitai 
nuo arklio ir 'bego, bet kol jis 
pribėgo, indi jonas pakilo ant 
kojų ir isz viso vieko kirto Re
ginaldui lanku; tas vienok su
spėjo atszokti in szali. Indijo
nas iszdave kariszka riksmą ir 
szoko ant Reginaldo su peiliu 
rankoje; norėdamas ji juomi 
nudaigoti, ka tikrai butu ir pa
daręs, jei Reginaldas neimtu 
mokejes valdyti ginklu geriau 
už indijona. Indijonas užsimo
damas su peiliu ant savo prie- 
szo nei nesijuto, kaip Reginal
do kardas insmigo jam in kru
tinę. Bando dar jis stovėti ant 
kojų, bet veltui!

Kraujas pliupterejo, akys 
aptemo, rankos nudribo ir vi-

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

sas kūnas kaip medine kulbe 
griuvo ant žemes.

Reginaldas inkiszes karda 
in ma.ks.ztis atsiklaupė prie nu
durto indijono ir bandė užlai
kyti jam kraujo, tekanti isz 
krutinės. Bet jis pamate kad 
tas yra veltas daubas, kadangi 
kardas perdare plauczius per
dėm ir mirtis jam buvo arti. 
Indijonas turėjo dar visa są
mone ir su baime žiurėjo in 
Reginalda, ar tas jam skalpo 
nuo galvos nenudiesz, kaip yra 
inprasta pas indijonus.

Nemažai jis nusistelbejo vie
nok pamatęs kad 'baltasis vie
toje diežti jam skalpa stengiasi 
dar jam pagel'beti. Norėdamas 
gi tikrai persitikrinti, jog 'bal
tasis isz tiesu nemano apie die- 
žima jam skalpo, parode ran
ka in peili kabanti Reginaldui 
prie szono, paskui in savo gal
va. Reginaldas supratęs, ka jis 
rodo, papurtė galva ir rūpino
si toliau apie pagel'ba nelaimin
gam. Nors tai buvo laukinis in
dijonas, bet toks žmoniszkas 
Reginaldo pasielgimas sujudi
no ji ir jis kaip galėdamas nu
siėmė sau nuo kaklo apikakle 
iszsegiota. meszkos nagais ir 
atidavė Reginaldui, rodyda
mas, idant tas priimtu ja ir už
sidėtu sau ant kaklo. Kol Re- 
ginaldas užsidėjo apikakle, in
dijonas iszleido paskutine dva
sia-

Indijonai gyvastį užbaigus, 
Reginaldas užspaude jam akis 
ir valanda žiūrėjosi in negyvė
li tyla, maustydamas, kad tik 
vienu durimu kardo ji pagul
dė. Indijonas nelaukė tokio 
staigaus kirezio, nes kitaip bu
tu nepasidavęs.

Dabar Reginaldas prie lavo
no savo prieszo pamirszo, kad 
indijonas jam renge ta pati ir 
su kunu jo butu arsziau apsi
ėjęs.

Staiga iszgirdo jis baisa, 
trinkeles: “Saugokis” skelbė 
jis jam ir jis iszibudo isz, gilaus 
insimanstymo. Pakele jis akis 
auksztyn ir pamate, kad visas 
indijonu tuntas szuolia lekia, 
ant jo. Griebė jis nuo žemes sa
vo szaudykle, szoko ant savo 
Nikimi ir leke in szali arkliui 
kaip tik nka'binant. Indi jonai 
ginesi paskui kiek tik galėjo, 
bet tuojaus pamate, kad jiems 
nepavyti vejalkojo Nikimi, lio
vėsi vytis ir rinkosi apie už- 
musztaji savo vada. Reginal
das tuo tarpu užuolanka prisi
vijo savuosius sveikas ir lai
mingas.

Prisivijęs savosios tuojau 
nuszoko jis nuo arkliu ir grei
tai nubėgo pasveikinti Kares 
Ereli. Visi Delavarai sužiuro 
in ji su pasistebėjimu, laibiau
siai gi in jo apikakle, kuria, jis 
buvo įpriemes nuo uižmusztojo 
indijono ir užsidėjęs ja sau ant 
kaklo.

— Mano brolis pergalėjo 
didiji vada! Su džiaugsmu ta
rė Kares Erelys.

— Regiu aide, suszuko Bap
tistas, spausdamas jam ranka, 
szirdis man ko neiszszoko, pa- 
maezius tave parbloszkiant in
dijona. Macziau kaip jis szoko 
prie tavęs kaiip tigras ir bijo
jau si kad ne užpultu ant tavęs 
nepasirengusio- Pats matei ko
kia tai laukine gimine indijo
nu tie Vamos, kaip jie patys 
save vadina.

Czia patraukė ji 'balsas Ka
res Erelio, kuris davė ženklą, 
jog su jais vienais nori kalbėti. 
Pasitraukus kitiems in szali, 
jis tarė:

— Skaitlius Varnu yra la

bai didelis ir jie uores mums 
atkerszinti už myri savo vado, 
todėl turime laikytis atsar
giai.

— Kares Erelys teisybe sa
ko, pritarė Baptistas; jie su- 
grysz dideliu buriu, nes norės, 
mums atkerszinti už, užmuszi- 
ma j u vado.

Varnos yra labai narsus ka
rėje, bet ginklus turi daug 
prastesnius už mus. Asz vely- 
cziau apsirinkti mums atsa- 
kanezia vieta ir ten lankti ju 
užpuolimo; tokiu budu priim
sime mes juos teip, kad jiems 
ant visados atsinores kėsintis 
priesz mus.

— Iszmintingi yra žodžiai 
Didžiojo Kirvio, pagyre Kares 
Erelys. Apsirinkime vieta, pri
sigaminkime sau maisto ir lau
kime ateinant prieszo. Tuo tar
pu Kares Erelys eis vienas 
pėdsekiu Mahegos, paskui su- 
grysz ir viską, ka mate savo 
broliams apsakis.

Visi pagyre ta sumanymą ir 
leidosi in tolymesne kelione. 
Saulei leidžianties priėjo jie 
puiku slėni perdalinta mažu 
upeliu tekanezio vandenis ir 
ežia visas abazas sustojo- Ap
linkui padare sienas keliu pė
du aukszezio ir apstatė sargus 
aplink, paskui visi guli silsė
tis, iszskyrus viena Kares Ere
li, kuris apsiginklavęs dviem 
revolveriais, ilgu peiliu* už 
juostos ir kirveliu rankoje lei
dosi pėdsekiu paskui Osagus.

Laimingas Susitikimas

Jau seniai apleidome Vin- 
gemmda labai pavojingame 
padėjime. Atmename kaip du 
Osagai užpuolė ant mieganezio 
jaunikaiezio, suriszo ji ir gabe
no in abaza. Vingenundas ga
na 'gerai suprato savo padėji
mą ir žinojo, kad nuo mirties 
galėtu iszlikti tik per stebuklą. 
Ir kokia mirtis jo lauke! Ma- 
hega, tikrai atiduos ji nuož- 
miemsiems indijonams, kurie 
ji piaustis, pleszis ir visaip 
kaukis, kol jis dvasia iszkveps. 
Tankiai atsitinka, jog lauki
niai indijonai sugavę svetima, 
kankina ji visa diena isztolo 
szaudydami isz lanku, kol tas 
pamirszta nuo dideliu kaneziu, 
arba pririsza prie stulpo, suku
ria po juo ugni ir suspirgina 
gyva, nulupę pirmiau skalpa 
nuo galvos.

Vingenundas žinojo visa ta 
ju pasielgimu ir jaute, kad su 
juo ne kitaip bus; bet jis nenu
sigando, ir nesudrebejo, tik ėjo 
drąsini, varomas prieszu. Osa
gai variusiejie Vingenunda ėjo 
vienas pryszakyj, kitas užpa
kalyj, dabodami mažiausia jo 
atsižvelgimą. Apie isztrūkimą 
isz Osagu ne mislyt nebuvo ga
lima. Jaunikaitis pasiryžo at
siduoti ant valios varaneziuju 
ji ir niekame jiems nesiprie- 
szinti, idant tuomi neužkenkti 
savo giminei; pasiszvente jis 
nukęsti visokias kanezias 
idant savo paskutinėje valan
doje parodyti Osagams, jog jis 
guodoja varda Delavaru.

Buvo jau, rasi, kokios dvi 
mylios nuo abazo Osagu; ke
lias kuriuomi ji vare, pasisuko 
in tankius alksniu krūmas. In- 
ejus in tankumyna užgriovė 
baisus kariszkas Delavaru 
riksmas ir indijonas, einantis 
paskui Vingenunda, gulėjo jau 
ant žemes su perskelta kirveliu 
galva. Einantis piyszakyj atsi
suko ir užsimojo ant prieszo 
savo baisia maeziuga, bet ne
spėjus jam ranka nuleisti, jau 
ir tas gulėjo ant žemes1 su per
skelta galva tuo patim kirve-
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liu- Apgynėjas Vingenundo 
tuojau nu plauste jam nuo ran
ku ir koja pa.nczius, ir ta syk 
jie apsikabinę buicziavosi ilga 
valanda.

Bet kas gi buvo tas Vinge
nundo apgynėjas? Ne kas kitas 
kaip tik Kares Erelys, sekes 
pėdsekiu in abaza Osagu kur, 
ant laimes, užtiko savo broli 
varoma pas Mahega. Broliai 
pasisveikinę tuojau nulupo 
skalpus nuo gaivu užmusz- 
tieimsiems indijonams, suėmė 
ju ginklus, nuvilko’ negyvėlius 
nuo tako in tankumyna ir apsi
suko gryžo abudu atgal pas sa
vuosius, prisidingėdami du 
vienu susitikti su Osagais. Ke
lionėje Kares Erelys iszpasa- 
kojo Vingenundui viską, kas 
lyg sziol 'buvo nusidavė. Kares 
Erelys palikes savuosius, bego 
pėdsekiu Osagu, norėdamas at- 
sižinoti apie ju apsistojimą ir 
drutybe.

Pasisekė jam prieiti teip ar
ti, kad jis galėjo matyti durnus 
rūkstant, kūrenamu ugniu 
Osagu. Dabar jis galėjo perma
nyti visa Osagu padėjimą. In- 
sidemejes apygarda gerai, isz- 
tyre. silpnesnes ir stipresnes 
vietas, o. drauge su tuo ir visa 
pajiega Osagu; teip viską suži
nojęs, ko triszko žinoti, gryžo 
atgal. Užcjcs laukuose ant. vie
no' kalnelio tolumoj pamate 
jis einant tris indijonus, , i.sz 
kuriu jis pažino du varanezius 
treczia sugauta. Geriau, prisi
žiūrėjęs pažino jis, kad tiedu 
indijonai varosi jo broli Vin
genunda. Jis greitai užsislėpė 
minėtoje tankumoje ir buvo 
teip laimingas, kad apgynė sa
vo broli ir iszgelbejo ji nuo 
baisios mirties.

Bijodami, idant ju kas ne
prisivytu ženge spareziai per 
nakti iki rytui kol priėjo alks
niu krumus, kuriuose galėjo 
S’ziek-tick užsislėpti. Czia jie 
atsisėdę ant žoles galėjo sziek- 
tiek atsikvėpti ir pasistiprinti 
nors menku szmoteliu džiovin
tos taurienos-

Varnos tuo tarpu bandė už
pulti ant abazo Reginaldo; bet 
Delavaru sargyba, kas sykis 
juos atmusze ir kas sykis jie 
traukėsi sza.lin palikdami po 
kelis savu j u užmusztais. Var
nos, matydami nieko nepesze 
per užpuolimus, sumanė gražu
mu Reginalda iszvilioti. Tam 
tikslui jie pasiuntė du vyresniu 
Varnu, praszydami neva jo 
bicziulystes, idant Reginaldas 
teiktųsi ateiti pas juos in aiba- 
za ant pasikalbėjimo', kadangi 
jie nori su Delavarais susige- 
rinti. Reginaldas nepažinda
mas indijonu pasielgimo, nusi
džiaugė ir mane atrases juose 
tikrus draugus; Baptistas vie
nok nuo seniai jau su jais 
draugaudamas, žinojo ju būda 
ir sudraudė ji eiti pas juos. Pa
sakė jis, kad Varnos nori tik
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ji iszvilioti ir nugalabinti už 
tai-kad jis nudaigojo ju virszi- 
ninka ir dabar daugybe ju isz- 
novijo. Žodžiams Baptisto pri
tarė ir kiti Delavarai, kurie 
teipgi gerai žinojo ju būda ir 
tokiu budu tie pasiuntiniai ta
po iszguiti. Po dvieju dienu 
Varnos apsupo albaza Delava
ru isz visu pusiu ir jau taisėsi 
visus iszipiauti, kaip abeji su 
nusistebėjimu pamate isz tolo 
ateinant tiesiog ant ju buri 
svetimu kareiviu. Ir Delavarai 
ir Varnos labai nusiminė, pa
mate ateinanezius svetimus, 
nežinodami kuriai pusei jie 
yra pagel'ba. Neužilgio vienok 
abaze Delavaru kilo linksimas 
szauksmas, pažinus jog tai yra 
baltiejie Kanadiecziai, kurie, 
surinko visus isžblasizkytus po 
giria Delavarus, skubinasi 
jiems in pagel'ba. Be Kanadie- 
cziu buvo dar dvideszimts De
lavaru. Varnos dabar suprato, 
kad jiems butu labai pavojin
ga stoti in kare su prieszais, 
pribuvo ir ryžosi vereziau. pa- 
kuriems tokia didele pagel'ba. . 
sitraukti. Delavarai sveikino 
savo draugus ,su džiaugsmin
gais szauksmais, kurie teipgi 
isz linksmybes szauke, pra- 
neszdami, jiems, jog už isznai- 
kinima Delavaru kaimo jie, už
puolė ant Osagu, visus iszjpio- 
ve iki vienam. Riksmai neisz- 
pasakyto džiaugsmo pasklido 
po visa abaza-
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ŽiniosVietines
— Buvus miesto gyvento

ja, ponia Juzio (Kukaczionie- 
ne) Vaitiekauskiene, mio 477 
W. Frack uly., Frackvilleje, 
kuri nesveikavo (per koki tai 
laika numirė Ketverge vakara, 
9:15 valanda 'pas savo žentą 
Vilberta ir duktere Matilda. 
Kenauskus'- Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko in Malianojuje, 
c keletą metu atgal apsigyveno 
Frackvilleje. Jos vyras Juozas 
mirė 1944 metuose. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos ir 
moterų bažnytiniu draugijų. 
Paliko dideliame nuliudime: 
septynios dukterys: Helena, 
pati J. Salako, Patriotic Hill; 
Ona, pati P. Mack, Frackville; 
Veronika, pati J. Waak, Grand 
Rapids, Mielu, Jessie, pati Cy 
Vcrbit, Philadelphia, Pa., Del
la, pati J. Zakmario, Newark, 
N. J-, Prane, pati G. Valentą, 
Detroit, Mich., Matilda, pati 
W. Kenausko ir sunn Antana, 
519 W. Pine uly., Mahanoy 
City, isz kur laidotuves invyko, 
taipgi daug anuku irpro-anu- 
ku. Laidojo Utarninko rytai su 
apiegomis Szv. Juozapo ’baiž- 
nyczioje devinta valanda, ir 
palaidota in parapijos kapine- 

~8e. Gra'borius Liudvikas Trasi- 
kauskas laidojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Bernardo, o Tautiszka Vardi
ne: Szviedris. Menulio atmai
na: Prieszpilnis. Ir ta. diena: 
1942 metuose Amerikos Laivy
nas ir Marinai paskelbė, kad 
jie ims ir juodukus, nigerius, 
lai pirmas sykis Amerikos is
torijoje kad juodukai butu 
laivyno imami; 1550 m., numi
rė Didžiosios Lietuvos Knni- 
gadkszczio Augusto 'žmona, 
Gertrule, Lietuvos Knni- 
gaikszte; 1946 m., Booth 'Tar
kington, garsus Amerikos ra- 
sizylojas pasimirė, jis buvo su
jaukės septynios deszimts sze- 
sziu metu; ,1750 m-, gimė Ste
phen Girard in Bordeaux, 
Prancūzijoje, jis tapo vienas 
isz. bagoeziausiu žmonių Ame
rikoje, jis insteige mokykla 
Naszlaicziaras, kuri ir szian- 
dien yra. viena, isz garsiausiu 
visoje Amerikoje. Jo paliktas 
turtas laibai daug'žemes užima 
Pennsylvanijoje; 1932 m.,
Amelia Earhart Putnam isz- 
skrido isz Harbor Grace, New
foundland ir nnsiledo in Cul- 
more North Ireland, ji 'buvo 
pirmutine moteriszke per- 
skrist Atlanto mares viena. 
Vėliaus ji dingo Pacifiko van
denyse ir niekas daugiau apie 
ja ar jos likimą neiszgirdo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Andri ėjo Bolbola, ir Szv. Elea- 
nos, o Tantiszka. Vardine; Aly- 
vę. Taipgi ta diena: 1950 m., 
žemes drebėjimas Peru krasz- 
te, užmusze penkios deszimts 
Szeszius žmones; 1881 m., Ame
rikos Raudonasis Kryžius bu
vo insteigtas; 1927 m., 'Charles 
Lindberglias paskrido skersai 
Atlantiko mares su mažu ero- 
planu isz New York miesto in 
Paryžių, jis buvo pirmutinis 
t a j p v i on a s p a d a ryti-

.— Gerai žinomas ūkininkas 
ponas Juozas Tomkieviezius 
isz Catawissa, Pa., apsigyveno 
Mahanojuje, po Nr. 613 W. 
Spruce uly.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Ritos ir Szv. Julijos, o Tautisz
ka. Vardine: Aldona. Ir ta 
diena: 1939 m., Vokietija, su 

sudarė deszimts metu Italija

kariszka sutarti; 1947 m., Prez. 
H. Trumanas pasirasze ant ke
turių szimtu milijonu doleriu 
bylos, pagelbėt i Graikijai ir 
Turkijai-

— Nedelioj pripuola Sek 
mines.

Lietuviu Motoru Kliu- 
bas isz Sehuylkillo pavieto lai
ke savo susirinkimai pareita 
Ft a minko vakara in Lyeoff’s 
svetainėje Frackvilleje. Klin- 
bas paaukavo po $100 del Sese
lėms Pranciszkietems ir Sese- 

t 

lems Nukryžiuotojo Jėzaus.

Chicago, III. Knmsztynes 
kur invyko pareita Petnyczios 
vakara in Chicago Stadium 
tarpe Rocky Marciano, 28 me
tu amž., isz Prockton, Mass., ir 
Jersey Joe Walcott, 39 metu 
amž., Marciano sumusze Jer 
sey Joe in 2 miliutas ir 25 se
kundas. Marciano aplaike 
$166,038.60, o ’Walcott $250,- 
000.

Frackville, Pa. — Laidotu
ves Aleko Bareziausko, buvęs 
veteranas, nuo 157 Broad Mt. 
Avė-, invyko Subatos ryta, shi 
apiegomis Aipreiszkimo P. M. 
bažnyežioje devinta valanda, 
ir palaidotas i n pa.rapi jos ka
pinėse. Amerikos Legion drau
gija dalyvavo laido! iivesie. 
Gralborius L. Traskairskas lai
dojo.

ANGLAI PYKSTA 
ANT SENATORIAUS

McCarthy
LONDON, ANGLIJA. — 

Dabar iszkilo asztrus susikirti
mas tarp Anglu ir Amerikie; 
ežiu už Senatoriaus McCarthy 
užsipuolimą ant Anglijos bu
vusio Ministerio, Clement Att
lee.

Du Anglijos darbininku 
laikraszcziai ant pirmu pusla
piu rasze kad dauguma Anglu 
ir daug Amerikiecziu nesutin
ka ant tariamos taikos Korė
joje-

Senatorius McCarthy Senate 
ana diena staeziai pasakė kad 
buvęs Anglijos Ministeris Att
lee inžeide Amerika ir pareika
lavo kad jis vieszai atsipraszy- 
tu. Jis sake kad jeigu Anglija 
nori pasitraukti isz Korėjos, 
tegu ji pasitraukia, mes ta dar
bą vieni galime atlikti.

Buvęs Anglijos Ministeris 
Attlee sako kad “Asz nemisli- 
no kad kas nors musu kraszte 
invertina Amerika per Senato
rių McCarthy.”

Susikirtimas prasidėjo kai 
Anglijos Ministeris Churchil- 
lis paprasze kad didžiųjų 
krasztu atstovai susirinktu ir 
pasitartu ar nebutu patartina 
pripažinti Komunistiszka Ki
nija Tautu Sanjungoje. Ant 
rytojaus buvęs Ministeris pra- 
siszoko, sakydamas kad jis ži
no kad kai kurie Amerikiecziai 
nenori taikos Korėjoje ar To
limuose Rytuose. Jis toliau pa
stebėjo kad kartais sunku pa
sakyti ar Prezidentas Eisen- 
howeris ar Senatorius McCar
thy kalba Amerikos vardu-

Mes nesiskubiname užtarti 
Senatorių McCarthy, nes mes 
gerai žinome kad jam nereikia 
užtarėju, kad jis pats gali atsi
kirsti, ir dar kaip. Bet mes 
jaueziame kad jau laikas kad 
kas nors žodi tartu Anglams. 
Jie per ilgai ir per daug mus 
yra už nosies vadinėje. Roose- 
veltas jiems lankstėsi, Truma- 
nas Churchillio bijojo. O Ang-

Ii j a, imdama isz musu bilijonus 
doleriu vis gera bizni vare ir 
varo su Komunistais. Musu la
kūnams sziandien nevalia bom
barduoti Mandžiurija, isz kur 
Koriecziai ir Kiniecziai Komu
nistai gauna savo ginklus, vien 
tik už tai kad Anglija varo ge
ra ‘‘geszefta” tame mieste.

Mums nevalia kisztis in In
do-Kinija už tai kad tenai 
Anglijos pramone daug svar
besne negu musu kareiviu gy
vastis. Irane ir Egipte dabar 
nesantaika, už tai kad Angli
jos pinigai tenai inkiszti, Jau 
laikas ir mums patiems nusi
statyti užsienio poli tilta, tvar
ka, nepaisant Anglijos pramo
nes ar biznio.

M E R G AIT E
UŽMUSZTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz autobuso isz jos ranku isz- 
krito jos krepszelis su visais 
savo rasztais. Ji pasilenkė juos 
susirinkti ir parpuolė po auto
buso ratais.

Ponia Hyde, kuri ta autobu
są vairavo nežinojo apie ta ne
laime kol ji parvažiavo namo, 
isz kur ji patelefonavo tos mo
kines tėvams-

INTARIA
UŽPUOLIKĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jantams to užpuoliko iszrody- 
ma toje apylinkėje. Ir jis grei
tai buvo suimtas.

Policijantai greitai ta pati 
ryta suaresztavo dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Daniel 
Melton, kuris sako kad jis gy
vena ant Fairmount Avenue. 
Jis užsigina kad jis niekados 
nėra mates tos moteriszkes.

Ponia Cohen po prisieka sa
ko kad tai jis buvo ja užpuolęs 
ir apvogęs, ners jis užsigina ir 
sako kad jis nebuvo nei arti 
tos vietos kai ji buvo užpulta.

DU ŽVEJOTOJAI 
PRIGĖRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jiedu nesugryžo isz savo žu- 
vavimo, bet jųdviejų žmonos 
tik ana diena vėlai pranesze 
policijai.

Policijantai ir ugniagesiai 
.rado jųdviejų apversta valtele 
ant to prūdo ir už septynių va
landų surado jųdviejų lavonus.

MOTERIS
UŽMUSZTA

Jos Draugas Suimtas
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Irene Turner buvo su
rasta savo kambaryje negyva. 
Ji buvo baisiai sudaužyta, už- 
muszta.

Jos susietka, trisdeszimts 
vieno meto amžius Dorothy 
Mason rado ja negyva kai už
ėjo pas ja-

Policijantai pasiklausineje 
Susiedu, tuojaus suaresztavo 
keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Henry Johnson. Jis 
prisipažino kad jis buvo su sa
vo kumsztimis ja apmuszes, 
bet nežinojo kad jis buvo ja už- 
muszes.

Jis aiszkinasi kad jis baisiaiĮ 
inpyko kai jis ja užtiko jos 
kambaryje su kitu vyru.

Policijantai ja nuvežė in 
Pennsylvania ligonine, kur 
daktarai pasakė kad ji jau. ne
begyva.

Johnson yra suaresztuotas 
ir tupi kalėjime. Jis bus kalti
namas už žmogžudyste.

LAIKRASZTININ- 
KAS W. A. OATIS

PALEISTAS

Nieko Nesakys Kol 
Iszvažiuos Isz Europos
NUREMBERG, VOKIETIJA. 
—Sulysęs, iszbales ir baisiai 
nuvargęs, Amerikietis laik- 
rasztininkas William Nathan 
Oatis pargryžo in laisva pašau 
Ii isz Czekoslovakijos Pankrac 
kalėjimo, kur jis buvo per du 
metu.

Būdamas tame kalėjime, jis 
jokiu žinių negavo, nieko apie 
svietą neženojo. ‘‘Asz nei ne
žinojau,” jis sako, ‘‘kad Stali
nas buvo mires.” Jis sako kad 
Stalino paveikslas dar vis ka
bojo ant kalėjimo sienos kai jie 
buvo paleistas.

Oatis buvo Czekoslovikijoje 
suaresztuotas ir ant deszimts 
metu pasmerktas in kalėjimą,
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už tai kad jis teisingai žinias 
praneszdavo isz to kraszto.

Czekoslovakijos Prezidentas 
Antonin Zapotocky jam dova
nojo ir ji paleido isz kalėjimo. I

Kai draugai laikrasztininkai 
pradėjo ji klausinėti, jis jiems ' 
pasiaiszkino, kad jis nieko ne
nori sakyti kol jis iszvažiuos 
isz Europos ir pasieks Ameri
kos kraszta.

Jis tik tiek iszsireiszke, kad ■ 
jo teismas buvo teisingas ir 
kad kalėjime ji gerai užlaiko. 
Jis sako kad jis džiova sirgo | 
visa menesi ir buvo labai gerai
aprūpintas ligoninėje.

Jo žmona, graži juodbruve 
Laurabelle Oatis, kuri diena ir 
aakti darbavosi ir rūpinosi, 
kad jos vyras butu iszlaisvin- 
tas, ant eroplano iszskrido isz 
St- Paul, Minnesota in New 
York miestą, savo vyra susi
tikti.

Jai dėka kad jos vyras gavo 
savo laisve. Ji keletą kartu bu
vo kreipusi in Trumana ir Ei- 
senhoweri, in Achesona ir Dul- 
'es, Amerikos Sekretorius; ji 
buvo nuvažiavus in Europa, ir 
klabenus in beveik visu pa
saulio valdovių duris.

Per jos pastangas Amerikos 
valdžia buvo nukirtus beveik 
visus santykius su Czekoslova- 
kija ir buvo uždraudus Ameri- 
kiecziams važiuoti in ta krasz
ta Czekoslovakija neteko apie 
$20,000,000 biznio ant meto.

VALSTYBES SEK
RETORIUS DULLES 
PAKARTOJA LIETU
VOS INGALIOJIMOS
NEPRIPAŽINIMĄ

NEW YORK, N- Y.
Jungtiniu Amerikos Valsty

bių vyriausybe, jau nuo pat 
Sovietu insiveržimo Lietuvon, 
yra ta smurto veiksmą pasmer
kusi ir pareiszkusi, kad Lietu
vos okupacijos nepripažinsta.

Lietuvos Pasiuntinybei ir 
Konsulatams Amerikoje, tu
rint reikalu vietos instaigose 
ir teii anuose, ne karta tenka in 

! szi Amerikos vyriausybes nu- 
! sistatyma nurodyti ir juo savo 
j žygiuose pasiremti.

Tam tikslui, naujoji J.A.V. 
(Amerikos) vyriausybe, pa
naujindama buvusiosios vy
riausybes pasisakymus tuo 
reikalu, Lietuves Pasiuntiniui 
p. Povilui Žadeikių! szimet Ba
landžio (Apr.) 29 diena, iszda- 

i ve pažymejima, Valstybes Se
kretoriaus p. John Foster Dul- 

| les vardu, kuriame insakmiai 
pabrėžiama, kad Jungtines 

i Amerikos Valstybes nėra pri- 
’ pažinuosios Lietuvos inkorpo- 
' ravimo (insteigimo) in Sovie- 
i tu Sanjunga ir kad jos nebe- 
| pripažinsta Lietuvos paskir- 
i tuosius atstovus ir su jais san- 

tykiauja. Toliau pažymėjime 
nurodoma, kad p. Povilas Ža- 
deikis yra sziuo metu Lietuvos 
Ministras Amerikoje ir kad p. 
Jonas Budrys yra Lietuvos Ge- 
eralinis Konsulas New Yorke.

—Lietuvos Generolinis
Konsulatas, New York.

POLICIJANTAS 
VAGIS

Suaresztuotas Sztorc
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantai buvo paszaukti 
per telefoną apie deszimta va
landa vakare. Thrift Shop 

i žztoro langas buvo iszmusztas 
■ ir vagis buvo viduryje.

Policijantai Joseph Orlen ir 
John Quinn ir George Schuel
ler ir John Scalrito nusiskubi
no in ta sztora. Jie rado duriu 
dideli langa iszmuszta.

Policijantas SarŽantas El
mer Seigert teisėjui John Da
ly szitaip paaiszkino: ‘‘Mes vi
sa sztora iszžiurejome ir nieko 
neradome, bet paskui užtiko
me policijanta George Al
brecht, kuris turėjo tik apati
nes kelines. Jis mums pasakė 
kad dar daugiau randasi tuose 
kambaruose, bet mes nieko ki
to neradome”

Policijantai jo kelines rado 
ir privertė ji apsiauti ir paskui 
nuveže ji in policijos stoti. Jie 
sako kad jis buvo girtas kai 
jie ji suėmė.

Tas Albrecht sako kad jis 
ana vakara susitiko su kitu po- 
licijantu ir jiedu susigraba- 
liojo dvi moteris ir su jomis 
iszejo iszsigerti, bet jis sako 
kad jis nieko neatsimena apie 
sztoro iszmuszta langa.

NELAIME
ANT VIESZKELIU

«  ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
J

Panele Marion Martino, isz 
Philadelphijos, buvo labai su
žeista kai automobilius kuria
me ji važiavo atsimusze in me
di, n etoli Maple Shade, New 
Jersey. Ji buvo nuveszta in 
Cooper ligonine. Ta automobi
liu vairavo jos dede, Anthony 
Martino.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais f

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatū ir visokiu burtu.J; 
Knyga in minksstos, po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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