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BUVO STOKA 
GINKLU KORĖJOJE

Kasztavo Amerikiecziu 
Gyvastis, Senatoriai 

Sako
WASHINGTON, D. C. — 

Ginklu ir kulku stoka Korėjo
je kasztavo daug- Amerikiecziu 
kareiviu gyvastis, Senatoriai 
savo raporte sako. Jie teipgi 
sako kad tie kareiviai visai už 
dyka mirė.

Senatorius Kefauver, Demo
kratas isz Tennessee nesutinka 
su tuo raportu ir sako kad 
cugszti karininkai tarpu saves 
nesutinka ir duoda viens ki
tam priesztaringus raportus 
kaslink ginklu stokos Korėjo
je.

Bet dauguma nariu tos Se
natorių komisijos pasirasze 
ant to raporto ir tikrina kad 
tikrai Korėjoje buvo ginklu ir 
kulku stoka.

Senatorka Margaret Chase 
Smith, isz Maine valstijos, pa- 
aiszkino kad szitas raportas 
tik pradžia, kad dar pilnesnis 
raportas yra rengiamas. Ji 
sako kad ta komisija dabar ti- ' 
ria ir kitas vietas kur musu 
kareiviai randasi ir nori žinoti 
kiek ginklu jie turi ir kiek tu i 
ginklu yra jiems pristatoma. 
Bet ji sako, kiek komisija da
bar žino tai dabar jau visur 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Karalienei Taure

Nors Anglijos ir Ameri
kos didžiūnai peszasi ir ne
sutinka, bet ežia matome 
glaudesnius ryszius tarp tu 
dvieju krasztu. Eddie Fisher 
Amerikietis dainininkas in- 
teike grožio taure Anglei, 
asztuoniolikos metu amžiaus 
Sheila Handsley, kuri buvo 
apvainikuota kaipo Grožio 
.Karaliene per Battersea 
Gardens paroda, Londone.

Maža Apvainikavimo Procesija BE TĖVYNĖS;

Kai Anglijos virszininkai, 
ponai ir didžiūnai rūpinasi 
viską prirengti del Karalie
nes Elzbietos apvainikavimo 
kur invyks Birželio (June)
2-tra diena, szitie mažieji 
susimislino savo apvainika- .

SZESZI KALINIAI
PABĖGO

MARQUETTE, MICH. — 
Policijantai apsupo visa vir- 
szutine Michigan valstijos da
li, jieszkodami szesziu pavo
jingu kaliniu, kurie pabėgo isz 
Marquette kalėjimo. Policijan
tai sako kad visi tie kaliniai 
yra pavojingi.

Dabar ju jieszkoma po misz- 
kus ir po vasarinius namus 
prie ežeru ir prie vieszkeliu. 
Policija tikisi kad jie gal per 
kelias dienas kur nors kavosis 
ir paskui stengsis pabėgti 
skersai Wisconsin rubežiu.

Valstijos pclicijantai stabdo 
visus automobilius ant viesz
keliu, ir kiti policijantai per
žiūrinėja visus traukinus.

Keturi isz tu kaliniu buvo 
pasmerkti in kalėjimą iki gy
vos galvos.

Septintas kalinys kuris su 
tais szesziais buvo pabėgės bu
vo sueziuptas mieste už keliu 
valandų. Jis visai nesiprieszi- 
no ir leidosi būti paimtas.

Pabėgusieji kaliniai yra tris- 
deszimts devynių metu am
žiaus John L. McDowell, dvi- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Lloyd Russell, trisde- 
szimts vieno meto amžiaus 
Charles Morrison, penkios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
Joseph Saunders, penkios de- 
szimts metu amžiaus John Po
dolski ir trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus John McMachin.

Kalėjimo virszininkas, Emo
ry Jacques sako kad visi tie 
pabėgusieji kaliniai yra apsi
ginklavę ir yra labai pavojin
gi, nes jie yra pasakė kad jie 
nebus paimti gyvi. Visi jie jau 
kelis sykius stengiesi pabėgti 
isz kalėjimo.

Pirkie U. S. Bonus j 

vimo procesija surengti vie
noje mažoje Londono uly- 
czioje, kur gyvena tik apie 
septynios des?imts szeimy- 
nu. Visi mažucziai nesza 
gražius sveikinimo plakatus 
ir dovaneles savo karalienei.

KUNIGUŽIS
UŽMUSZTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Kunigužis buvo surastas už- 
musztas savo kambaryje ant 
Lombard ulyežios. Policijantai 
sako kad jis buvo susiginezy- 
jes su vienu isz savo parapijie- 
cziu.

Susiedai sako kad jie girdė
jo ka ten labai garsiai barantis 
ir paskui spiegimą. Už tai jie 
paszauke policijantus.

Detektyvas Saržentas Elmer 
Seifert, John Turner ir John 
Gormley inejo in ta kambarį 
ir rado kuniguži Prince Biadoo 
Achon, gulinti ant grindų.

Tame paeziame kambaryje 
jie rado kita vyra, Frank Ful- 
wocd, apie dvideszimts asztuo
niu metu amžiaus. Jis buvo be
veik be sanmones.

Kunigužis buvo nuvesztas 
in Hahnemann ligonine, bet 
jau buvo negyvas.

Fulwood buvo nuvesztas in 
Graduate ligonine po policijos 
sargyba. Jis sako kad kai jis 
inejo in to kunigužio kambarį, 
tai kunigužis reže jam in vei
dą su bonka. Tai jis, atsipeike- 
jes nusistvere už krieslo ir pra
dėjo kunigužiui per galva 
plekti.

APVOGĖ
TAXI DRAIVER1

PHILADELPHIA, PA. —
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Carmen Constanzo, taxi 
draiverys, gavo kostumeri Pa
nele Kay Lang, dainininke, kai 
ji užbaigė savo dainavimo dar
bą saliune ant Broad ir Ridge 
ulycziu apie antra valanda isz 
ryto, ir nuveže ja namo ant 
Lancaster ulyczios netoli nuo 
trisdeszimts treezios ulyczios.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BE KRASZTO

Garry Davis Vėl 
Suaresztuotas

LONDON, ANGLIJA. —I
Londono policija jau kelinta 
syki suaresztavo Garry Davis, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SURADO DINGUSIA
MERGAITE į

MENOMINEE, MICH. — 
: Policijantai sako kad jie mis- 
lina kad ta dvieju metu mer- j 
gaituke buvo kieno pasivogta

Į ir paskui palikta miszke nu- < 
mirti. Szimtai žmonių jos jiesz- 
kojo.

Policijos virszininkas, Ed
ward Reindl sako kad negali
mas daigtas kad ta dvieju me
tu mergaituke galėtu per dvi 
dienas klaidžioti po toki tanku 
miszka ir nesusižeisti.

Jis sako kad aiszkiai matyti 
kad kas nors ja laike ir paskui 
gal iszsigando kai dažinojo 
kad tiek žmonių jos jieszko ir 
ja apleido miszke pražūti.

Laivyno eroplanas skrisda
mas virsz to miszko, taip že
mai kad sieke medžiu virszu- 
nes užtiko ja gulinezia 
kniupszczia.

Graži, ilgaplauke mažute bu
vo greitai nuveszta in Szven- 
to Juozapo ligonine, kur dak
tarai sako ji ilsisi gerai ir bus 
sveika ir linksma už keliu die
nu. Daktarai dar nepavelina 
nei policijantams, nei laikrasz- 
tininkams ja klausinėti kas at
sitiko, nes ji baisiai pavargus 
ir silpna.

Policijos virszininkas sako 
kad negalimas daigtas kad ta 

\ mergaituke tame miszke visa 
ta laika iszbuvo viena nes:

1— Daug tos mergaitukes 
jieszkctoju praėjo pro ta vie
ta kur ta mažute Beverly 
Bradley buvo surasta, tik tris 
valandas priesz tai. Vienas isz 
tu jieszkotoju sako kad jis 
praėjo pro pat ta vieta kur ta 
mažute buvo surasta.

2— Mergaitukes drabužiai 
nebuvo suszlape, ir jos czeve- 
rykucziai nebuvo purvini, nors ! 
ta vieta per kuria ji turėjo 
braidžioti yra pelkes, dumblas 
ir purvynas. Ir viena nakti la
bai lijo. Visur aplink ja buvo 
vanduo ir purvynas bet ji bu
vo sausa.

3— Nors tuose miszkuose 
randasi baisiai daug uodu, | 
mergaituke nebuvo sukandžio
ta tuuodu.

I

4— Tenai randasi daug dyg
liuotu žolių, augalu ir krumu, 
bet net nei jos kojytes nebuvo 
apdraskintos.

5— Kai ja surado ji tuorejo 
tik apatines kelnytes ir ma
žus marszkinelius. Netoli nuo 
jos buvo surasta jos virszuti-

■ nes mėlynos kelnaites. Teipgi 
netoli jos buvo surasta jos ma
ža lėlytė, su kuria ji buvo bo- 
vinus ir prie savo namu kai ji 
dingo.

PIETŲ KORIECZIAI 
PYKSTA ANT 

AMERIKIECZIU

Nesutinka Tartis Su Mosikojimas
Sziaures Komunistais 

Ar Su Jais Derintis
SEOUL, KORĖJA. — Pietų 

Korėjos virszininkai dabar 
baisiai pyksta ant Amerikie
cziu ir ant visu Tautu Sanjun- 
gos nariu. Jie sako kad jie nie
ko bendro neturės tose paliau
bose kurias Amerika su Tautu 
Sanjunga rengia del Komu
nistu ir Sovietu, Pietų Korė
jos prieszu.

Pietų Korėja ypatingai ne
sutinka kaslink nusistatymo 
del karo belaisviu.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee sako kad jis ir 
jo valdžia ir jo valdžios žmo
nes nei jokiu budu negali su
tikti ant Amerikos ar Tautu 
Sanjungos nusistatymu kas- 
link belaisviu ir kaslink suvie
nytos Korėjos.

Tautu Sanjunga ir Amerika 
savo insitikinimus taip slaptai 
vede, kad rodo niekas kitas 
negalėjo dažinoti kas ten daro
si, bet laikrasztininkai tuoj aus 
užuodė ir dažinojo ir Korėjos 
valdžiai pranesze.

Pietų Korėjos atstovai aisz
kiai davė Amerikai ir visai 
Tautu Sanjungai žinoti kad jie 
nepaiso kaip ir kas bus nutar
ta toje taryboje, bet jie nesi
liaus kariavę kol visas j u 
krasztas bus vėl laisvas. Jie 
nesutinka nei su Amerika, nei 
su Tautu Sanjungos pataika
vimo konferencijomis. Jie sako 
kad Amerika gali pasiduoti, 
Anglija gali pasitraukti, bet 
isztikimi Koriecziai tol ka
riaus kol jie susilauks vieny
bes savo kraszte.

Prezidentas Sugryžo Isz Atostogų

Prezidentas Dwight D. 
Eisenhoweris su savo žmona 
iszlipaisz “Williamsburg’’ 
puosznaus laivo, in Alexan
dria, Virginia uosta. Jiedu 
buvo iszplauke ant keturiu 
dienu vakacijos.

Tai buvo Prezidento Ei- 
senhowerio paskutine kelio

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ
PASIKALBĖJIMAS

Tuszczias Ir Bergždžias

WASHINGTON, D. C. —
Į Dabar skelbiamas Trijų Di- 
I džiuju Tautu susiejimas ir pa

sikalbėjimas yra tuszczias ir 
bergždžias. Visi kurie turi vil
ties in szita susirinkimą, atsi
mena tuos kitus pasikalbėji
mus ir pasitarimus per ir po 
Antro Pasaulinio Karo. Jie 
prasidėjo 1941 metuose Rug- 
pjuezio (Aug.) menesyje, kai 
dvieju didžiųjų tautu virszi
ninkai susiejo Vaszingtone, 
Casabalanca ir Quebec. Ir pas
kui Trijų didžiųjų krasztu vir- 
szinin kai susitiko in Tehrana, 
Yalta ir Potsdamą.

Bet dabar nei viena tauta, 
ypatinga Rusija negali nieko 
tikro prižadėti tokiose konfe
rencijose. Anos konferencijos 
mažas tautas pardavė ir iszda- 
ve. Ar ko kito galime tikėtis ir 
isz ateinaneziu konferencijų?

Nei vieno kraszto valdovas 
ar atstovas sziandien nėra in- 
galiotas kalbėti už savo krasz- 
ta ar už savo žmones. Tai kaip 
jie gali tartis ir apie ka jie ga
li tartis?

Mes galime paimti tik viena 
pavyzdi: Prancūzija. Kai Mey
er valdžia buvo paskelbus tu 
trijų tautu vadovu konferenci
ja, už trijų valandų Prancūzi
jos valdžia buvo nuversta. Kas 
dabar tikrai gali Prancūzija 
atstovauti. Naujai iszrinktas 
valdovas gali rytoj būti isz- 
mestas isz valdžios!

Anglijos padėtis panaszi.
Jos atstovas ar valdovas, kad 
ir pats Churchillis, besiderin
damas su Amerika ir kitais
Alijantu krasztas turi nusi
lenkti savo kraszto pramonei 
ir bizniui, kuris yra vedamas

ne ant szito laivo, nes jis yra 
insakes ta laiva padėti ir 
daugiau nevartuoti, nes jis 
per daug kasztuoja, ir nėra 
reikalingas. I T

Buvęs Prez. Harry Tru- 
manas szita laiva labai daž
nai variuodavo ir visur su 
juo kaip ponas važiuodavo.

Radford, Karo Sztabo 
Virszininkas

Admirolas Arthur W. 
Radford yra paskirtas kai
po Karo Sztabo virszininkas. 
Jis užima Generolo Omar N. 
Bradley vieta. Szitas pa
veikslas buvo nutrauktas !
ant Honolulu Salos, kai jis 
gryžo isz Rytu in Amerika 
užimti savo nauja vieta.

Tai pirma syki Amerikos 
istorijoje kad tokia augszta 
kariszka vieta butu Laivyno 
karininkui paskirta. Iki 
sziol vis Armijos karininkas 

v *ta vieta užimdavo.

kaip tik su tais Komunistais, 
visu prieszais priesz kuriuos 
szitos konferencijos yra ren
giamos. Jo rankos yra surisz- 
tos.

Isz kitos puses, Amerikos 
valdžia per daug seka ir per 
daug lenkiasi Anglijos politi
kai ir Anglijos norais. Ameri
ka bijosi prasižengti Mandžiu- 
rijai nes Anglija tenai daug 
pinigu turi inkiszus. O visi ži
no kad beveik visi ginklai del 
Sziaures Koriecziu ir del Kini
jos Komunistu pareina isz 
Mandžiurijos.

Musu karininkai sako kad 
jie per viena diena galėtu su
lyginti Mandžiurijos miestą su 
žeme jeigu tik jiems butu pa
vėlinta isz Vaszingtono. Bet 
Vaszingtonas uždraudžia ir ty
li!

Visi dabar žino kad Anglijos 
laivai yra veže ir gal ir dabar 
veža Komunistiszkus Kinie-” 
ežius in Korėja. Tai reiszkia 
kareivius, kurie žudo musu 
vaikus. Tai kaip-gi galima su 
tokiu krasztu kaip Anglija da
bar derintis, susitarti ir ben
dra frunta priesz Komunistus 
nustatyti, kad ji tuos Komu
nistus szelpia ir remia?

Kaip negalima susikalbėti 
su Malenkovu, taip pat ir nega
lima susikalbėti su Churchil- 
liu. Tik ana sanvaite Anglijos 
Sekretorius baisiai užsipuolė 
ant Amerikos ir visus mus isz- 
vardino ir iszkoneveike. O mes 
jo krasztu vis milijonus, dole
riu pilame ir gal vis pilsime!
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Kas Girdėt
V aidžia dabar turi prisipir- 

kus daugiau sviesto isz ūki
ninkių, farmeriu negu ji 'žino 
ka. su juo daryti.

Dabar eigaretu kompanijos 
gamina didesnius, ilgesnius ci- 
garetus, norėdamos dar dau
giau ju parduoti.

Tabako kompanijos sako 
kad dabar mažiau vyru ruko 
pypkes ar cigarus. Gal tik taip 
iszrodo, kai tiek daug cigare- 
tu yra surūkoma. Bet atsimin
kime kad merginos, mergaites 
ir kokos dabar ruko cigaretus. 
Tai prilyginimas tarp cigare- 
tu ir pypkes tabako ar cigaru 
nėra teisingas. Nes bobos dar 
pypkių ar cigaru per daug ne
rūko.

Ligoniniu kas'ztai vis didėja. 
Dabar paprastas žmogelis ne
gali susirgti, nes; jis neturi isz 
ko gydytis.

Jeigu automobiliai dar la
biau pa'brang’s, tai jie ne už il
go bus tik bagocziu zaibova ir 
darbininko žmogaus neingy- 
vedinta svajone. Mums da
bar reikia kito Fordo fabri
kanto, kuris mums parūpintu 
automobiliu už keturis ar szim- 
tus doleriu. Dabar, perkant 
nauja automobiliu, reikia skai
tyti tukstaneziais, ne szimtais.

Pan, Prancūzijoje, szeszios 
desžimts asztuoniu metu am
žiaus Jean Emile Rioutord nu
sivedė savo szuni prie upes, 
kur" jis ketino ji inmesti ir pa
likti, nes niekas jo nenorėjo. 
Sznva sugryžo sau vienas. 
Szeimynos nariai nuėjo prie 
upės ‘jieszkoti savo tėvo ir ra
do jo lavonu upeje. Jie spėja 
kad, kai jis norėjo szuni in upe 
inmesti jis pats inkrito ir pri
gėrė.

Dabar yra iszrokuota ir isz- 
skaityta kad daugiau kaip sze- 
iszios desžimts tukstaneziu 
žmonių buvo iszžudyta per an
tra Pasaulini Kara Anglijoje 
su sprogstancziomis bombo
mis.

Ant Tonga Salos, Pietų Pa- 
cifikos karalystėje, kur tikru
moje randasi pusantro szirnto 
mažu salų, pirmieji instatymai 
buvo misijonieriu sustatyti. 
Sulyg szitais instatymais dva- 
siszkiai gali eiti ir pamoksli- 
ninkauti basi, bet turi neszioti 
baltas kelines.

Szvedijos didžiausias turtas 
tai jos tankus miszkai, isz kur 
medžiai yra siuncziami in vi
sus pasaulio krasztus.

1 • •

Denver mieste, vagis inejo 
in kvietkininko sztora su at- 
provintu revolveriu, pažiurėjo 
iri pinigu registeri, nusispjovė, 
pasakė, “Czia per mažai.” Ir 
nei cento uepasiemes sau isz- 
ejo.

Pirmiau pacztas buvo daug 
pigesnis ir mes gaudavome 
paczta du sykiu ant dienos, o 
didesniuose miestuose net ii’ 
tris sykius ant dienos. Dabar 
pacztas paszeliszkai pabrango, 
ir patarnavimas visiszkai su
prastėjo, dabar mes tik syki 
ant dienos ta paczia. gauname, 
o tris sykius daugiau mokame.

Plieno darbininku unija tuo
jaus pareikalaus penkiolika ar 
dvideszimts centu ant valan
dos daugiau. Fabrikantai siū
lius penktuką ant valandos 
daugiau. Iszrodo kad jie susi
taikins ant asztuoniu ar de- 
szimts centu ant valandos dau
giau, jeigu nebus iszszauktos 
straikos.

Kiti darbininkai su savo 
unijomis panasziai reikalaus ii’ 
gal panasziai susitaikins.

Visi dabar reikalauja kad 
valdžia sumažintu taksas. Pre
zidentas Eisenlioweri’s buvo 
taip prižadėjęs per Įlinkimus. 
Visi sako'kad dabar tegu Ei- 
senhoweris savo žodi isziaiko. 
I>et iszrodo kad tai negalima, 
nors šziais metais negalima.

Valdžia dabar turi prisipir- 
kus tiek kviecziu ir rugiu isz 
farmeriu, kad nežino ka dary
ti ar kur krauti.

Mainieriu bosni, John L. 
Lewisui baisiai nepatinka, kad 
Prezidentas Eiisenhoweris, jo 
nesiklausęs, paskyrė Tom Ly
on, mainu Direktoriumi. Nors 
jis baisiai pyksta -liet dar ne- 
drysta vieszai stoti priesz Ei
senhower i.

Komunistai Korėjoje dabar 
nori derintis ir nori atnaujinti 
paliaubų derybas, ne už tai 
kad jie nori taikos, ar kad jie 
nori ta kara Korėjoje baigti, 
bet už tai kad Rusijai reikia 
daugiau laiko geriau susitvar
kyti po Stalino mirties. Reisz
kia Komunistams labiau rupi 
laikas, ne taika.

Malenkovas gerai žino kad 
jo vieta nepastovi. Jis turi vi
sa laika ir visas savo jiegas da
bar isztempti namie, kad visa 
valdžia taip sutvarkyti, kad 
visi jam dirbtu. Jis neturi lai
ko rūpintis apie kitu krasztu 
Komunistus.

Iszrodo kad Prez. Eisenho
weris visa tai laibai gerai žino. 
Už tai jis musu atstovams lei
džia derintis, bet tuo paežiu 
sykiu stengiasi kuo geriausiai 
musu kraszta apginkluoti. 
Reiszkia jis eina derintis bet 
neszasi su savimi gera, lazda.

Pypkes Durnai

Szirdies Atdusiai
Negaliu asz sustabdyti 
Juriu užianeziu bangu, 
Nei menuli, kuris plauko 
Tarpe tukstaneziu Žvaigždžiu.
Negaliu paliepti vėjui, 
Kad nustotu pusti jis, 
Nei užgesint karsztos meiles, 
Kuri uždega szirdis.
Ar tai diena, ar tai nakti, 
Ar kelionėj, ar namie 
Žavinczios jo tamsios akis 
Tartum degina mane.
Asz ji myliu, o jis žaidžia, 
Bet kada nors susipras, 
Kad be jausli mano kuna 
Po žeme juoda pakas.
Užsidegs jo szirdis meile, 
Gailaus dingusiu dienu, 
Norės kelt mane isz kapo, 
Bet tai bus jau pervelu!

Platinkit “Saule”

LAISZKU ISZ AME
RIKOS SANVAITE

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

puls jiems in raukais, nes jie 
neiszbudino ne mažiausio žvė
relio, kuris butu galėjos pra- 
seTgeti mieganezius Delavarus. 
Tokiu budu Mahegai pasisekė 
užeiti ant kalnelio, nuo kurio 
galima buvo matyti visas De
lavaru abazas, nes iki jo.nebu- 
vo ne pcnkiudeszimts žingsniu 
tolumo.

— Dabar taisai iszmintin- 
gasis Kares Erelys davėsi pa
gauti! Su džiaugsmu tarė Ma- 
hega, atriszdamas dirželi ir 
keldamas aukssztyn szaudyk- 
le. Draugai jo tuo tarpu stojo 
visi in glitą ir prisiruosze grei
tai užpulti. Mahega su peklisz- 
ku džiaugsmu žiūrėjosi in gu- 
linczius tyloje apie ugni Dela
varus. Nelaukęs ilgai, prisidė
jo savo szaudykle prie akies, 
pamieravo in žmogysta, gulin- 
czia po užklode szale ugnies, 
szove in ja ir suriko visa gerk
le karisizku balsu. Vos spėjus 
kulkai isz vamz džio iszlekti, 
Mahega tuojaus szoko, pirmu
tinis nežiūrėdamas, ar pataikė 
ar no, o paskui ji (įsagai su 
Varnoms, paleido baisia kru- 
sza isžuviu b ego su peiliais ir 
kirviais, visa .gerkle rėkdami 
isz rūstybes ir džiaugsmo, kad 
jiems teip gerai .pasiseko už
pulti mieganti prieisza.

Apie penkios deszimtys lau
kiniu Osagu ir Varnu stovėjo 
jau apspitę apie ugni, kaip 
sztai lyg didžiausias griaus
mais užgriovė Delavaru szu- 
viai. Delavariszkiejie szauliai 
stovėjo užsislėpė laibai arti; 
Osagai gi ir Varnos, albege 
pas ugnį teip susigrūdo, kad 
nei vienas szuvis nenuėjo ant 
nieku ir .skynė prieszus kaip 
kopūstus. Invyko neiszpaisaky- 
tas sumiszimas; dabar užpuoli
kai pamalė, kad ne jie Delava.- 
rus, bet Dolavarai juos intrau- 
ko in kilpas. Dolavarai laukda
mi užpuolimo, apie ugni sutai
sė krūveles žolių ir apdangstė 
jas užklodcmis ar sziksznomis, 
lyg kad tai butu žmones guli; 
Osagai isztolo matydami tai, 
isztikro mane, kad jie ant De
lavaru užklumpa.

Delavarai paleido szuvius in 
(įsagus dairosi ar nepamatis 
Mahegos, bet tas, ant nelaimes, 
kur dingo, nors nebuvo ne už- 
muszto, ne sužeisto. Mahegos 
innirtimas buvo teip didelis, 
kad jis nepaisydamas nieko 
s'zoko tiesiog ant prieszo, bet 
jam bebėgant jo koja užkliuvo 
už szaknies ir jis kaip ilgas isz- 
sitie.se ant žemes. Toje vietoje, 
kur Mahega parpuolė, stovėjo 
vienas Del a varas. Tasai grei
tai priszoko ir užgulė priesza, 
visai nežinodamas, kad tai yra. 
Mahega. Bot Mahega nesusi- 
maisze, tuojaus griebe Delava- 
ra už rankos ir tas ne nepasi
juto kaip jam peili in krutino 
insmeige. Nelaimingas Delava- 
ras krito ant žemes ir Mahega 
akimirkoj nudirino jam skal
pą nuo galvos ir prisikabino po 
juosta. Paskui nubėgo jis- ant 
kalnelio ir žiurėjo in savo 
žmones kaip prieszai juo-s 
piauja.. Dabar jis mate, kad 
pats inpuole in žabangas ir. 
kad vedimas tolesnes kovos 
butu iszpiovimu ju iki vienam, 
uos Delavarai buvo apsiginkla
vę tikroms szaudyklems. Jis 
pats nesirodo jau daugiau prie 
szviesos ir nieks než inojo, kur 
jis dingo, nes per trukszma ko

NEW YORK, N. Y. — Nuo 
Gegužio (May) 18 d., iki Gegu
žio 24 d., sanvaite, vadiname 
“Laiszku isz Amerikos” san
vaite. Jau treti metai ja ruo- 
szia “Common Council for 
American Unity” ir ja pamini 
savo deklaracijoje daug vals
tybių gubernatorių ir burmis
tru.

Bicziulio laiszkas bieziuliui, 
s-zeimynos nario savo giminei, 
visada laikomas patikimu. Gi 
indomus ir patikimais laiszkas 
v ra g was; gyvi žodžiai suszil- 
do skaitytojo szirdi.

Del tos svarbios laiszku sa
vybes yra tinkama., kad viena 
sanvaite yra skiriama jiems 
iszkelti. Del to, net dažnai at
naujinama draugyste turėtu 
būti nuolatos sustiprinama 
laiszkais. Ka bekalbėti apie 
laiszku svarba draugystei, ku
ria skiria tolimiausi nuotoliai 
suvaržą susitikimo galimybe.

Laiszkai iii Užsieny,380,000,- 
000 kasmet yra asmeniszkas 
ryszys. Tai yra. szirdžiu ryszys. 
Vienok ir neiszvengiamai. jis 
yra begaliniai svarbus sziam 
krasztui ir visam pasauliui.

Nes sziuose laiszkuose dau
geliui moterių ir vyru toli
miausiuose krantuose yra pa
vaizduojama Amerika. Isz tu 
laiszku pasakojimo ir net to 
kas .juose nekalbama žmones 
daro savo sprendimus. O sziu 
žmonių mintys nuspręs, galiau
siai ar szi genkarte turės kara. 
ar taika. (

“Laiszku isz AmerikosSan
vaite” turėtu būti paskatini
mas visiems paraszyti laiszka 
savo seniesiems draugams Už
sienio krasztuose, palaikyti se
na. draugyste. Szi sanvaite taip 
pat turi priminti musu atsako
mybe sziuos laiszkus raszant.

Sziais metais “sanvaites” 
svarba yra. iszryszkejusi del 
dvieju priežaseziu. Pirmoji, 
siziuo metu vyksta taip vadina
moji “taikos užgaunama”. Tai 
reiszkia, kad daugiau dėme
sio paskirta indejoms nei gink
lams ir ginklavimuisi. Vyrai 
ir moterys klausia; “Ar Ame
rika isztikro nori taikos?” 
Laiszku i-aszytojas gali atsaky
ti jiems papraseziausiais ir 
kasdieniszkiausiais szio krasz- 
topavadinau ir gyvenimo budo 
pavyzdžiais.

Antra, vis daugiau domesio 
priduodama taip vadinamai 
psichologinei (apie gyvybes 
apsireiszkimei) karybai. Inti- 
kinus, žmonių protus, laimi
mos ju szirdys. Szitokios nuo
taikos sudaryme, eilinis laisz
ku rasizytojas' suvaidina, svar
bia veikimą. •

Todėl, dar karta, kvicczia- 
me laiszku raszytojus prisi
versti susirasti sau popieriaus, 
voką ir plunksnakoti. Jis ga
li padaryti dideli dalyka; jei 
jis naudos savo szia. jiega nuo
latos ir iszmintingai isztjsus 
metus, kiti sekantys 12 mene
siu gali parodyti kad jo ir mi
lijonai kaip jis, pagelbėjo pa<- 
saulyje indiegti geresni, tarpu
savio supratima.

— C.

8
“N O V E NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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vos ir dejavimais sužeistųjų, 
ramiai galėjo tūnoti tankumo
je. Vienok bijodamas, kad De- 
lava.rai neiszžudytu jo žmonių 
visai, prisidejes prie lupu savo 
kariszka szvilpyne, užszvilpe, 
duodamas jiems ženklą, idant 
jie traukiusi atgal. (įsagai ir 
Varnos kuogreieziausiai bego 
szalin -su džiaugsmu. Bebėgant 
jiems pro ugni, Delavarai su 
kulkomis vaiszino kožna, ku
ri tik nužvelgė.

(įsagai ir Varnos, turejusie- 
jie laime -pasprusti, jau toli 
nudulkėjo, o Mahega vilkosi 
paskiausiai.. Slinkdamas koja 
už kojos per tankumynus dai
rosi aplinkui ar ne pasiseks 
jam dar koki Dclavara nudai
goti. Szitas Jo geismas buvo 
priežasezia. jo mirties. Kares 
Erely s seniai jau geide ir isz 
visu pajiegu stengėsi Mahega. 
nugalabinti, bet tamsumoje tas 
nebuvo galima, prieszingai dar 
pats greieziau butu krites nuo 
kulkų Savo žmonių. Dabar, 
MahegaCsave apgarsinus- su 
szvilpyne, Kares Erelys, nieko 
nežiūrėdamas, bego ton pusėn, 
isz kur girdėjosi szvilpimas; 
jam slenkant isz valiosi tolyn, 
Kares Erelys prislinkęs isz už
pakalio, iszdave kariszka riks
mą ir kol Mahegasuspėjo atsi
sukti, kirvelis Delavaru vado 
jau perskėlė jam galva.

— BUS DAUGIAU —

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata gilybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Bbba kaip 
ii’ visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No. 116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]orius 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- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna. 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera,»maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
____

SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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 Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;- 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

Ino.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.l 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^2—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.l 96—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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

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.

sitie.se
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Indijonu
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Užpuolimas Ant Osagu
Po dvieju dienu Maliegos 

'buvimo ant naujos vietosi Var
nu žvalgai sugryžo ir prauesze 
kad didelis būrys Delavaru, 
.susimaisziusiu su baltaisiais, 
skaitliu je aipie keturiu deszim- 
tu vyru, traukia inkloniu ant 
ju. Tame būryje pažino jie Re
ginalda, užmuszusi ju valda.. 
Varnos, iszginde ta, pakele di
deli terma, imiirtimo, žadėdami 
Reginalda ir jo draugus iii 
s zm o t u s su k a p o t i.

Susirinko visi tartis apie ka
re. Maliega apreiszke, kad at
vira kova su Delavarais' butu 
Osagams praloszinga ; nors De
lavaru skaitlius yra. mažesnis., 
bet jie turi geresnius ginklus; 
arsziausiais gi jiems buvo tie 
baltiejie. Todėl jis davė injie- 
szima jog geriausiai butu in- 
traukus juos in kilpas ir nak- 
ezia užpuolus juos iszske'rs'ti 
visus iki vienam. Tuojaus su
tiko su Maliegos inueszimu di
desne puse, prie kurios prisi
dėjo ir visi kiti.

Maliega su trimis Varnu lei
dosi isztirti abaza Delavaru. 
Varnos kelia žinojo gana ge
rai, kuriuo eidami galėjo ma
tyti visa a'baza prieszu ii- kas 
jame dedasi; priėjus viena 
aukszta kaina apaugusi kadu
giais, paliko arklius klonyje, 
o patys užsilipo ant kalno vir- 
szuneis, nuo kurios mate ana
pus kalno susėdusius klonyje 
Delavarus ir valganczius pie
tus. Teisybe sakant, Delavarai 
'buvo toli nuo tos vietos, bet uuvo ton nuo tos vietos, beit 
akys Maheg'os, norinczio su 
iimirtimii tigro ant ju pultis, 
mate a.iszkiai ir visus pažino. 
Apžiūrėjęs gerai visa ta kloni, 
užimta Delavaru, ir viską ge
rai insidejes, idant nakczia ga
lėtu užpulti, gryžo atgal in sa
vo abaza.

Kares Erelys toje paczioje 
valandoje veike ta pati, ka ir 
Maliega. Žinojo jis gerai, kad 
Maliega yra ncpertoli, tik neži
nojo su kokia giminia jis yra 
susi'bicziuliaves, koks yra sto
vis viso ju abazo ir kiti daly
kai, būtinai reikalingi žinoti 
del pergalėjimo prieszo. Dela
varams prie pasilsio valgant 
taiuriena, Kares Erelys pamojo, 
Viiigenundui ir davinėjo jam 
insakymus, kuriu niekas kitas 
negalėjo girdėti. Vingeliundas 
atsitraukęs nuo jo priėjo prie 
Reginaldo ir tarė:

— Nelis teiksis ant valan
dėlės pavelyti ViiigenunduiSAPNORIUS
I

Su 283 Paveikslais |

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]>

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: j!

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

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

savo Nikimi; kol menulis nusi
leis, Vingenundas sugrysiz.

Reginaklas noriai jam davė 
savo arkli. Vingenundas sėdės 
ant Nikimo kaip pauksztis lei
dosi tolyn. Po tūlo laiko prijo
jo jis vieta, nuo kurios mate vi
sa a'baza Osagu, bet Osagai jo' 
matyt negalėjo. Czia valanda 
stovėjo jis tyla po szakota pu- 
szim, tykodamas, ar kartais 
neiszgirs ka prieszai kalba..

Ligi sz i ai diena i "negal i me 
isztyrineti budo,

Ypatingai, kodėl mergina, 
Kalbėdama su savo myliniu 

per telefoną., 
Taip b eiž d ž i on k a u j a, 

Rodos norėdama iszrodyt 
k nepuikiausia, 

Plaukus nuolatos taisosi,
Miltuoja, uosi ir taisosi szlebe, 

Rodos kad jos mylimas ja 
mato per telefoną, 

kaip ji iszrodo.
Mat, tekis jau būdas moterių, 
Nuo pradžioS*jos sutvėrimo 

ligi sziai dienai, O z
O norints ta ji dalyka tyrinės 

Ir tukstaneziu metu,
Bet moteres budo neistyrines!

* * *
Jau kur motore pirszlys,

Ten viską velnias suterszys, 
Ir kiaule bus kvieslys,

In kur pri'buna kokia mergele, 
Tai bobelių liežuviai darbe 

buna, buna,
Apkal 'b aku db i a u r i a u si a, 
Padaro už nieknausia.

Teisy be, nekurios vertos buna, 
Ba kaip tiktai pribuna, 
Negali visai susivaldyti, 

Pradeda savo times iszrodyti, 
Gei ia ir liežuvius paleidžia. 
Mergeles? ant jus visi temina, 

Reikia gražiai vestis, 
Tai ir bus gana.

Mano žodi paminėkite, 
Giliai in galva sau indekite,’ 

Bile ko neklausykite,
O gera vyruką užtai gausite.

* * *
Asz jums sakysiu,

Kad didžiausias turtas
• Koki žmogus turi ant szio 

svieto,
Yra jo szio ve; geras vardas.

Jeigu esi prižastim
Nužeminimo tojo vardo,

Tai esi arszesnis užvagi ir 
žudintoju, 

Žmogui ima jo visa gyvastį- 
dastoti gero vardo,

O jeigu tu pavogi žmogui laja 
garbe,

Kuria tavo artymas,
Stengėsi per savo gyvenimą 

ingyti,
Tai esi arszesnis už vagi ir 

Kuris sleiikia ant szio svieto.
Jeigu kas pa vogė žmogaus.

turtą,
Tai gali ji surinkti vela, 

Jeigu neatims nuo joszlove.

Skaitykit “Saule”

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

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma.

Betnnodariias teip pamate jisi 
keturis raitus zovada jojant 
per kadugyna abazam Vinge
nundas teipgi pasuko in ta pu
se, kur raitiemsiem reikėjo 
prajoti. Krūmuose užslėpė sa
vo Nikimi, o pats rėpla prirėp
liojo teip arti ju, kad a.iszkiai 
galėjo girdėti visa ju kalba. 
Maliega parjojės su trimis 
Varnu iszpasakojo visam aba
zui ka yra mates ir jszdave pri
sakymus, kaip reikia ant ju 
užpulti. Viiigenundui buvo la
bai akyva ta kalba, kurios jis 
iszklauses nurėpliojo atgal 
prie savo Nikimi ir, palaukes 
kol Maliega nusitolina, sėdo 
ant arklio ir sugryžo pas Ka
res Ereli, kuriam viską iszipa- 
sakojo. Kares Erelys, iszklau
ses Vingenundo trumpai atsa
ke:

— .Gerai! Ir atsisukęs in 
Reginalda, tarė: Tegul Netis 
tuojaus suszaukia visus virszi- 
ninkus karisizkai tarybai, nes 
nėra laiko laukti ilgiau.

Reginaklas iszpilde prisaki- 
nia. ir neužilgio suėjo visi pri
klausanti. prie tarybos. Kaires 
Erelys visiems apreiszke, ka 
Vingenundas mate ir girdėjo, 
ant galo pridurdamas:

— Maliega su Varnoms 
szianakt užpuls ant mus; bet 
mes iszkasim duobe vilkui, in 
kuria jis inputs. Ateis jie 
mums lupti skalpus nuo gaivu, 
bet tegul jie apsaugoja savuo
sius! Dabar turime iszvaiksz- 
czioti. Vingenundas mate visa 
abaza Osagu; jis turi ten szia
nakt nuvesti dvideszimts ka
reiviu ir Mahegai savfl karei
vius ežia atvedus jojo paties 
aba.ze turi rastis kirvis ir. ug
nis. Tylus sziiabždejimas suti
kimo perėjo per visa buriwr už
manymas liko priimtas. Isz-si- 
sklaide visi eme taisytis atei
na n c z i ai i 11 ak c z i a i.

Visi gerai suprato, kad Ma- 
hega nakczia eidamas nimHb nega nakczia eidamas užpulti 
ant Delavaru, Olitipa paliks 
na.ip.ieje, todėl Reginaldas su 
Baptistu iszsirenge ant nakties 
eiti su Vingenundu. Vos nak- 
cziai užkritus dvideszimts De
lavaru po vada Vingenundo 
leidosi kelionėn. Iki gerai su
temę Delavarai stovėjo jau ar
ti klonio, kuriame buvo aba
zas Osagu. Reginaklas geide 
atvykti kuogreieziausiai ir 
tamsumoje nakties užpulti ant 
Osagu, bet klintys visokios to 
nedalei do; kelias buvo gana 
tolimais ir kiaurus, o kas ar- 
sziausia, reikėjo saugotis, 
idant tamsoje*nakties ir sveti
moje szalyje nepapulti in ran
kas prieszams. Reikėjo vela 
abaza Osagu apsupti labai ty
liai, idant nesukelti budrumo 
O sagu. Kol ta viską padare, tai 
jau beveik ir auszti pradėjo. 
Delavarams labai buvo nepa
ranku beveik ausztant užpulti 
ant Osagu, kuriu skaieziaus jie 
visai nežinojo. Vienok visi 
kaip vienas nutarė ant ju už
pulti.

Delavarai nuo rytu puses už
silipo aut kalno, kuris in aba
za Osagubuvo teip status kaip 
siena; jie tikėjosi, kad nuo tos 
puses niekas nedaboja, o jeigu 
ir daboja, tai tik ne teip sargai 
kaip nuo kitu szonu. Pamažė
liu. priėjo jie prie paties krasz- 
to skardomos; nors jie slinko 
labai atsargiai, vienok stoviu- 
tisi ten Osagas nužvelgė juos; 
tuojaus suklykė baisus karisz- 
kas riksmas. Kaip bematai 
prasidėjo kruvina, kova Dela
varu su Osagais. Ant vietos isz- 
kilusio riksmo subėgo apie 
szeszi Osagai ir kokia, trisde- 
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szimts Varnu gintis nuo prie
szu. Jau buvo bepradedą die- 
notis. Delavarai szoko su pa
siutimu, o 'baltųjų szaudykles 
išėjo myri terp prieszu. Nega
lėdami atlaikyti szuviu isz vir- 
szaus, Osagai ir Varnos trau
kėsi atgal in abaza, paskui ku
riuos bego ir Delavarai. Var
nos inbege abazan, apsisuko-ir 
savo prieszus pasveikino sžu- 
viais kaip krusza.

Osagu vadais ir da vienas in- 
dijonas turėjo tikras szaudyk
les. Delavarai kiek galėdami 
slėpėsi už medžiu, bet du isz ju 
tapo smarkiai užgauti. Laime, 
kad indijonai nebuvo prate 
szaudyti, per ka didelio nuo
stolio nepadare, vienok nedrą
su buvo jiems rodytis, nes kar
tais ir nemokantis sza.uti gal 
pataikyti ir nukirsti apsigink
lavusi. Baptistas užsimano nu
skinti pirmiausiai tuosius du 
sza,ūdytojus. Pamate jis juos 
llžsislopusing už didelio kelmo 
ir iszlendanczius iki pusei tai- 
kanties szauti. Baptistas pa
laukes, kol Osagas iszlindo ir 
jau rengėsi spausti su pirsztu 
spirkle szaudykles, insmigde 
jam kulka in galva. Indijonas 
pas'zoko auksztyn ir griuvo ant 
savo draugo, stoviniczio užpa
kalyje jo su szaudykle. Dabar 
užmusztasis indijonas nedave 
.savo draugui szaudyti Delava
rus.

— Artyn, greitai! Suriko 
Baptistas in Reginalda, Vinge
nundas persigavo jau per volą 
pas prieszus!

Didele drąsą 'buvo sizokti 
Vingenundui paežiam vienam 
in prieszu abaza. Kaip ožka 
perszoko jis lengvai per volą, 
bet czia no nepasijuto kaip vi- 
lyiezia, pervėrė jam peti, o isz 
kitos puses indijoniszka ma- 
eziuga smoge jam in galva ir 
jis krito ant žemes. Reginaldas 
atbėgės su Baptistu ir pamatęs 
gulint negyva Vingenunda, 
isztrauke kirvi isz po juostos 
Baptisto ir su tuo baisiu gink
lu nuvaikė nuo jo indi jonus. 
Kerszindamas už myri Vinge
nundo. vijosi jis paskui juos ir 
nors- vilyczia persmeigo jam 
kiszka, o kita nubrozdino anta
ki ir numėtė kepure, jis užszo- 
ko ant krūvos suverstu medžiu 
nuo kurios insiisuko in vidurį 
indijonu. Tas jo atkaklus drą
sumas tikrai jam butu myri at- 
neszes, jei ne sargumas Baptis
to. Jis, matydamas atkaklu už
sidegimą savo draugo ir negai
lėdamas jo sulaikyti, leidosi 
paskui ji, idant jo nepaleisti 
nuo akiu. Ant laimes Baptistas, 
už juostos turėjo du revolve

rius, kurie buvo dair neiszszau- 
ti. Isz ju paguldė jis du indijo- 
nus, kuriu kirveliai kabojo jau 
virszui galvos Reginaldo. Ne
užilgio potain viduryje abazo 
prieszu atsidūrė visas būrys 
Delavaru. Osagai ir Varnos, 
nors buvo stipresni, iszsigando 
ir atsiisuko bėgti. Matydamas 
ta virszininkas Osagu, norėjo 
is'Zpildyti Maliegos kruvina in- 
sakyma užmuszti Olitipa. In- 
szokes jis szetron ir tarydamas 
jai: Tu, ragana! tegul atsitrau
kia nuo laives piktoji dvasia! 
Užsimojo su kirveliu ant dre- 
banezios mergaites. Toj pat 
valandoj, kada jis isizkele savo 
kirveli auksztyn, Baptisto kir
vis isz rankos Reginaldo suai
žė kaukole indijonui. Kitas 
Oisagas puoleisi ant Reginaldo 
su kirviu, bet inkaites nuo pa
matymo Olitipos, kaip žaibas 
atszoko in szali ir atsisukęs' in 
savo nauja priesza su kirviu 
perskele jam galva. Kiti, maty
dami, kas dedasi isiu j u nar
siausiais, apleido savo^sžetras 
ir is'zbegiojo.

Dabar Reginaldas priszoko 
prie Olitipos ir prispaudė ja 
prie savo krutinės. Olitipa dre
bėdama isz baimes nuo tokios 
kruvinos kovos ir pusiau apal- 
pus palenkė savo galva, ant jo 
krutinės ir teip jiedu netarda
mi ne žodžio iszisijautojo daug 
reiszkiau negu kad butu ban
dė jausmus savo szirdži.u isz- 
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.pasikalbėjimams, nes aplinkui 
virė kruvina kova, nors jau su 
beganeziais prieszaisi; Baptis
tas tada inženges in iszetra pa
ragino Reginalda prie baigimo 
kovos. Regiu aidui vos iszejus 
isz 'szetros pirmutinis jo akims 
pasimato Vingenundas. Jis ne
buvo užmusztas tik aipkvaitin- 
tas, isz ko jis dabar atsipeikėjo. 
Su neisizpasakytu džiaugsmu 
Reginaldas ji apsikabino ir bu- 
cziavo ji kartu kartuis, paskui 
tarė jam:

— Tegu] mano brolis eina 
in szetra, ten jis ras pasilsi, o 
akys1 Olitipos pamate ji 
džiaugsis.

Teip Delavarai likosi viesz- 
paeziais abazo Osagu, pražudė 
savųjų labai mažai. Jie ne
apleido to.s vietos bet dar la
biau aptaise aplinkui sienas, 
apsiginklavo ir lauke dienos.

Užbaiga
Pažiūrėkime ka laimėjo Ma

liega nakties laike užpuldamas 
ant Delavaru. Iszeidamas jis in 
kelione paėmė įsu savim dideiss 
ne dali Osagu, prie kuriu su di
deliu noru prisidėjo apie szim- 
tas Varnu, pasigveiszusiu ant 
žadamu Maliegos iszpleisztu 
turtu Delavarams ir tupimo 
jiems skalpu. Labiausiai gi 
juos trauke noras atkerszinti 
Delavarams už Reginaldo už- 
niuszima jiems virisizininko.

UWdiruj;. Į, - y

Maliega dienos laike gerai 
insitemijo vieta, ant kurios 
stovėjo Delavarai, ir sulaukės 
nakties drąsiai vede savo ka
reivius; po keliu adynu jau jie 
buvo ant vietos. Czia jis sulai
kė savo žmones ir prisakė 
slinkti pamažėliu; visi, akis 
iszverte, žvalgėsi tamsumoje 
nakties, ar nepamatis kur De- 

I lava.ru. Neužilgio paimate jie 
kūrenau ties ugni, kuri reiszke, 
kad ton guli ju prieszai. Dela
varu sargai buvo aukure ugnis 
aĮplinkui visa abaza. Mahega 
nežodžio notares mostelėjo 
ranka, idant visiems pultis ir 
Delavarus radus miegant, vi
sus iszpiauti ir sugrėbti ju tur
tus.

Sulig Maliegos insakymo 
Osagai ir Varnos turėjo laukti 
kol jis duos ugni isz savo sizau- 
dykles; Mahegai iszszovus, vi
si tur sėti szuvius in Delavarus 
kaip žirnius, o paskui pultis Su 
peiliais ir kirviais ant neprisi
rengusio prieszo. Jis gerai ži
nojo, kad jiems gali nusisekti 
tiktai pris]inkus isz nežinių; 
žinoję jis, kad vienas neatsar
gus žingsnis, vienas iszbaidy- 
mas laukinio žvėries gali jiems 
viską sudarkyti. Už tai jie 
slinko teip pamalželia, teip 
lengvai kaip kates.

Tei]5 jiems beslenkant vis
kas rodėsi kuogeriausiai ir jie 
tvirtai tikėjo, kad prieszas in-

(Tasa Ant 2 puslapio)

lava.ru


Daug žmonių sveeziuo
si mieste isz kitu miestu, pa- 
įpuoszti kapus savo mylimųjų.

Sukatoje p r i p u o 1 a 
Amerikos Tautiszka Szvente, 
Redakcija “Saules” bus užda
ryta per visa diena.

, — Szvento Juozapo Mo
kyklos Vaikucziu Mokslo Me
to Užbaigimo Programas in- 
vyks Nedelioj Birželio (June) 
7-ta diena, Parapijos Svetainė
je, 7-ta valanda vakare. Vaikai 
atlosz operetta, ‘ ‘Ba11 Czigo
ne”, taipgi bus invairin szokiu 
ir dainų. Tikėtai jau yra par
davinėjami po 50c.

Subat os ryta bus paro
da, 9-ta valanda isz ryto per 
American Legion, Foreign 
Wars ir Am vets Veteranu ir 
kitus draugijų, po tam 'bus ce
remonija ant Main ulyczios.

Suimtoj pripuola Szv. 
Felikso pop., ir Szv. Joana 
Ark.,, o Tautiszka Vardine: 
Myline. Sukatoj pripuola Ame
rikos Tautiszka Szvento, “Me
morial-Decoration Day arba 
Prisiminimo, Kapu Lankymo 
Diena; 1869 metuose Kapu 
Lankymo Diena insteigta; 1537 
m., Lietuvoje pradėta skelbti 
Martino Liuterio mokslas; 
1916 m., Vpkiecziu laivynas sii- 
mnsztais prie .Jutland; 1942 m., 
Anglijos tūkstantis eroplanu 
sudaužė Cologne miestą; 1416 
m., Jeronimas isz Pragos buvo 
ant laužo sudegintas už savo 
tikėjimą, kuris skyrėsi nuo 
hažnyczios nustatyto tikėjimo; 
1431 m., Joan d Are, • isz Or- 
leans miesto, devyniolikos me
tu amžiaus mergele buvo intar- 
ia už raganystes ir už priesz- 
laravimapriesz Kataliku Baž
nyčia. Jos persekiotojas buvo 
Beauvais Vyskupas, kuri rome 
Paryžiaus Universitetas. Vė
liau ta pati mergele buvo tos 
paezios bažnyczios paskelbta 
kaipo szventoji. Ji vesdama 
karaliszkas armijas, iszvare 
Anglijos kariuomenes isz Or
leans. miesto, bet paskui buvo, 
pati suimta ir ant laužo sude
ginta.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Trejybes, ir Szv. 
Petronėlės, o Tautiszka Vardi
ne: Agele. I r ta diena: 1916 m., 
Vokietijos Laivynas sunaikin
tas'prie Jutland; 1889 m., Bai
sus potvanis Johnstown mies
te, Pa., du t uksJancziai du 
szimta.i žmonių, pra’žuyo; 1425 
m., Lietuviai pergalėjo Gudus 
įlomėlyje.

— Panedelyje p r i p u o I a. 
pirma diena Birželio (June) 
mėnesio, pusmetis; Menesis 
paszveustas ant Garbes Szven. 
Jėzaus Szi rdies. Taipgi Szv. 
Jitstino ir Szv. Jokūbo, o Tau
tiszka Vardine: Daugotas. Me
nulio atmainos: Delczia 4 die
na; Jaunutis 11 diena; Priesz- 
pilnis 19 diena; Pilnatis 26 die
na. Ūkininku priežodžiai: Jei
gu Birželis szaltąs ir szliapas, 
lai daugiausiai buna, prastas 
metas. Jeigu Birželyje sziauri- 
nis puczia, tai ne greit perkū
nija griaus. Jeigu Gervazo die
noje lyje, tai -bus per 40 dienu

lietaus. Koks szitas menesis tai 
toks bus ir Gruodžio menesis, 
nes jeigu szitam menesi sziltai 
tai aname bus szalta. Ir ta die
na.: 1792 m., Kentucky valstija, 
buvo priimta, in Suvienytu 
Valstijų Sanjunga; Sūnaus 
Diena ir Tarptautine ligoniu 
Diena; 1941 m., Crete krasztas 
■buvo Anglijos apleistas. Pen
kiolika tukstanezin Anglijos 
kareiviu isz ten suspėjo pasi
traukti pinn negu Naciai ta 
kraszta užkariavo; 1942 m., 
tūkstantis ir trisdeszimts sze- 
s>zi Anglijos eroplainai, bomb- 
nesziai paleido tris tukstan- 
czius tonu bombų ant Essen 
miesto; 1942 m., Meksika pa
skelbė kara priesz Vokietija, 
Italija ir Japonija; 1944 m., 
Karo Sekret ori us Stimson pa
skelbė, kad trys milijonai sze- 
szi szimtai penkios deszimts 
septyni tukstaneziai Amerikos 
kareiviai randasi Užsienyje; 
1943 m., Minksztos anglies 
mainieriu unija paskelbė strai 
kas per dvidcszimts penkias 
valstijas; 1915 m., Prez. Harry 
Trumanas sake, kad Amerika 
turės septynis milijonus karei
viu aimija priesz Japonu® 1946 
metuose; 1947 m., ima. in vais
ku visus vyrukus nuo asztuo- 
niolikos metu amžiaus. Prez. 
Trumanas >u savo komisija sa
ko kad tai reikalinga kraszto 
apsaugai ir gerovei. Jis sake, 
kad dvylika didžiausiu miestu 
gali Imti sunaikinti per viena 
prieszo užsipuolma; 1947 m., 
Naujas Japonijos M misteris, 
Katayama Teisu iszreiszka vil
ti, kad Japonijos nauja demo
kratija butu “Krikszezionisz- 
kos meiles dvasioje insteigta.

— Birželis menesis rožių, 
kuiiame daugiausia atsibuna 
vestu vi u.

— Birželio monesiyje pri
puola sokanezios atminties die
nosi; Sukatoj 6, D-Diona; Ne
delioj 14, Vėliavos Diena; Ne
delioj 21, Tėvo Diena; Nedelioj 
21, Pirma Diena Vasario, 12-ta 
valanda pint, taipgi ilgiausia, 
metu diena.

— l’tarninke pripuola Szv. 
Marcelino, o Tautines Vardi
ne: A.nskole. Ir ta diena; 19,32 
m., buvusieji kareiviai Pirmo
jo Karo marsziavo ant Vasz- 
ingtono, reikalaudami savo 
“Bonus”, ju buvo net 3,509; 
19-11 m., Hitleris susitiko su 
Italijos Mussolini prie Bren
ner Pass; 1817 m., gimė inži
nierius George Henry Corliss; 
1941 m., Charles Evan Hughes 
pasitranko isz Augszoziansio 
Teismo; 1912 m., Prez. Fra nk 
lin D. Rooseveltas pasako Kon
gresui, kad mos dabar jau ka
riaujamo priesz Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija; 1947 m., 
Amerikos valdžia nutrauko 
Vengri jog paskola, kuri buvo 
penkiolika milijonu doleriu.

Tamaqua, Pa. — Sena mies
te, gyventoja, Mare V. Barnis- 
kieno, numirė Panodolyje, pas 
savo senu Juozą, 16 Mauch 
Chunk uly. Velione atvyko isz 
Lietuvos 1898 motuose in She- 
nadoryjo, o 1908 m., apsigyve
no Tamakveje, kuri kitados 
laiko saliuna bizni. Jos vyras 
Juozas mirė 1925 motuose. Ve
lione'paliko dideliame nuliūdi
me: sunu Juozą, mieste; ketu
rios dukterys: Ona Valasekie- 
no, mieste; R. Davidson, 
Brockton; G. Kurilauskiene, 
Narbeth, ir E. Linniene, Tam
pa, Fla. Prigulėjo prie SS. Pet
ro ir Povilo parapijos.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Maizeville, Pa. — Andrejus 
Stankauskas, nuo Back uly., 
pasimirė 
savo namuose. Velionis sirgo* 
nuo kokio lai laiko. Ginies Lie
tuvoje, atvyko in Giiberlona 
daugelis metu atgal. Buvo ang
liakasės, paskutini karta dir
bo Gilberton kasyklose. Pali
ko savo paežiu Ona; sunu Ka
zimiera, namie; trys dukterys: 
Mare Remsiu, New York, Mar-
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NAUJOS VILTYS 
LIETUVIAMS TREM 
TINIAMS ATVYKTI

n .

palengvės Amerikos Lietuviu 
visuomenei paszelpos naszta.

— BALE.

(ma Ilanlon; taipgi
anūkus. Laidos Panedelio ry-1 
ta su apiegomis Szv. Liudviko 
haŽnyczioje devinta valanda ir 
parapijos kapinėse. -Graboriai 
Oravitz laidos.

musu kareiviai turi gana gink
lu.

Szita komisija nieko staeziai 
nekaltina, bet sako kad Prezi
dentas, kraszto Sekretorius, 
Laivyno Sekretorius ir visi ki
ti didžiūnai Vaszingtone nesi
tikėjo tokio didelio karo Ko
rėjoje, ir už tai nebuvo parūpi
nę gana ginklu. O kai paaisz- 
kejo kad karas jau tikrai di
delis, tai jau buvo per vėlu 
pristatyti reikalingu ginklu.

GRIEŽTESNIS UŽ
SIPUOLIMAS ANT 

RAUDONŲJŲ .
240 Užsipuolimai Ant 

Komunistu Fronto
TOKYO, JAPONIJA. -- 

Alijantu lakūnai ir bombne- 
! sziai du Sžimtu ir keturios de- 
: szimts sykiu in viena diena, 
i (Subatoj) buvo užsipuolė ant 

savo prieszu. Ir ant žemes pes- 
tiniai kareiviai isz visu pusiu 
puoliesi ant Komunistu Korė
joje.

Amerikos Sabre Jets eropla- 
nai susikirto su Komunistu ge
riausiais kariszkais eroplanais 
MIG’s. Jie nuszove nors viena 
ir pakirto kitam sparnus.

Oras virsz Korėjos skaidrus 
ir tinkamas del visu kariszku 
eroplanu.

Bet kitose vietose pestiniai 
ant žemes susikirto su Komu
nistais ir juos iszvaike.

Iszrodo kad karas Korėjoje 
i dabar paasztrejo, kai paliaubų 
pasitarimai pakrypo in nepa
geidaujama puse.

Amerikos Lakunu Sztabas 
pranesza kad kai musu eropla- 
nai susikirto padangėse su 
Sovietu eroplanais, isz trisde- 

: szimts keturiu Sovietu MIG 
; kariszku eroplanu nuszauta, 
tik vienas musu eroplanu žu
vo.

Iszrodo kad dabar didžiau
sias karas yra vedamas padan
gėse su gerais ir greitais ero
planais. Ir ežia Komunistai ir 
Sovietai nukenezia baisiai 
daug nuostoliu, nes, nors ju 
crcplanai yra geriausi, bet ju 
lakūnai nėra tokie gabus kaip 
Amerikiecziai lakūnai.

APVOGĖ
TAXI DRAIVER1

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai dainininke Lang tani 
draiveriui mokėjo už savo ke
lione, vyras pribėgo prie jo au- 
tomobiliaus su revolveriu. Jis 
ta revolveri atprovino in Car
men Constanzo ir pareikalavo: 
“Duok man trisdeszimts do
leriu!”

Taksės draiverys jam pasa
kė kad jis turi tik apie de
szimts doleriu.

Tas vagis
“Duok man kad ir tuos!” 
nusistvere už tu deszimts do
leriu ir pabėgo. Jis nei nesi- 
stenge apvogti dainininke Pa
nele Kay Lang.

pareikalavo:
Jis

BE TĖVYNĖS;
BE KRASZTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuris save vadinasi žmogumi 
be kraszto ir be tėvynės. Ang
lijos policija buvo jam insakius ! 
apleisti Anglijos kraszta už 
dvideszimts keturiu valandų.

Policija mislino kad. jis su 
tuo pareikalavimu sutiko ir 
iszplauke in Indija isz Tilbu
ry ant “Stratheden” laivo. 
Bet už keliu valandų ta poli
cija ji užtiko ant Fleet ulyczios 
Londone.

Szitas Davis yra trisde
szimts vieno meto amžiaus sū
nūs orkiestros, vado Meyer 
Davis isz Philadelphia, Pa. Jis 
pernai iszsižadejo savo pilie- 
tystes Amerikoje ir pasiskelbė 
kad jis dabar yra viso pasaulio 
pilietis. Jis ketino važiuoti in 1 
Indija, bet jam pinigu pritru-! 
ko ir dabar jis nežino kur va
žiuoti ar ka daryti, nes jis yra 
be pinigu ir be pilietystes.

szusi veik visus Senatorius ir 
daug Kongresmanu ir savo pa- 

: rodymuose laike apklausinėji
mu Kongrese smarkiai ap- 
svarstavo pataisų reikalingu-

IN AMERIKA ma. Dabartinio biliaus daryto- 
. jai atsižvelgė in Lietuviu pa

geidavimus ir jie visi intraukti 
in nauja instatymo veikma. 
Pagal szi veikma taip pabėgė
liai, taip vadinami repatrijan- 
tai gauti vėl nauju galimybių 
patekti in JAV. Szios skyriuos 
akmenims numatyta 110,090 
vizų. Taip pat tie pabėgėliai, 
kurie randasi Europos NATO 
krasztuose, gales palengvinta 
tvarka atvykti in Amerika, nes 
jiems numatyta 15,000 vizų.

Gegužio May, 19 diena New 
Yorke Roosevelt hotelyje in- 
vyko 32 organizacijų, kurios 

: ineina in National Catholic Re- 
• settlement Council ir Ameri

can Committee on Special Mi- ■ 
gration, pasitarimas, kuriame 

kitu Komunistiniu, ar Komu- smulkiai buvo isznagrinetas 
nistu valdomu ar Komunistu naujas bilius ir tartasi kokiu 
užimtu krasztu Europoje, in- imtis, kad szis bilius tap- 
skaitant ir tas Vokietijos sri- instatymu. Ball a atstovavo

NEW YORK, N. Y. — Gegu- | 
žes (May) 15 diena Senatorius 
Arthur Watkins kartu su ki
tais 17 Senatorių innesze in 
Kongresą Biliu S1917, vad. 
“Emergency Migration Act of 
1953”, pagal kuri 249,000 vizų 
dvieju metu laikotarpyje butu 
skirta daugiausia tiems, kurie į 
bėgdami nuo Komunistu baise- 
nybu, atsidūrė Vakaru Vokie
tijoje, Austrijoje ir kituose 
Europos NATO krasztuose, 
Turkijoje ir Trieste.

“Pabėgėlio” sąvoką taip : 
sudaryta, kad ji apima visus 
tucs asmenis, kurie laike ar po 
Antrojo Pasaulinio Karo pa
bėgo isz Sovietu Sanjungos, ar į- £’

• tartasi kokiu 
žygiu imtis, kad szis bilius tap- 

i tu instatymu. Balf’a atstovavo
; tis, kurios Sovietu Sanjungos ■ Ea’f’o pirm. Alena Deveniene, 
dabar ūžimo, kurie atsisako Prelatas J. Balkunas ir reika-

I gayžti del rasiniu, tikybiniu ar lu vedėjas Petras Minkunas.
politiniu persekiojimu ar per- Lietuviu delegacija pasisakė

Pajieszkojimas
Asz Ona Lauryną, pajiesz- 

kau savo broli: Antanas Gra
mas, isz Lietuvos, Kuloku kai
mo ir Liudvinavo valsczians; 
savo seserį: Agota Zaveckiene 
isz Lietuvos, Tnrgalaukio kai
mo ir Liudvimavo valsczians, 
taipgi josios duktere: Petronė
lė Zavcckiute gyvenant kur 
nors Argentinoje. Praszan. jas 
paežius, ar kas apie jas žino, 
man paraszyti, už ka busiu la
bai dėkinga. Adresas:

Ona Lauryną,
St. Mary’s Villa, 
Elmhurst, Pa.

sekiojimo baimes ir kurie dar sz^ biliu ir pažadėjo vęl ak 
nėra inkurdinti. Mums Lietu- tykiai da1 
viams szis bilius labai palan
kus, nes jis apima veik visus į 
dar nespėjusius atvykti trem
tinius, kurie sziaip pagal ben
dra imigracijos instatyma tin
ka emigruoti in JAV (Ameri
ka) Pereitais metais Kongres- 
mano Cellerio biliuje reikėjo 
esminiu pakeitimu, kad like butu sveiki ir pajiegus, niekad 
Vokietijoje ir Austrijoje Lie- negales parūpinti sau pragyve- 
tuviai butu galeje juo pasinau- nimo ir tapti save iszsilaikanti s 
doti, nes tik pabėga po 1945 bendruomene, o turės visa lai- į 
m., Gegužio 8 dienos butu gale- ka pasitikėti aukomis ir kitu 
je juo pasinaudoti. Del tu pa- malone. Kuo daugiau insteng- ■ 
taisu Balf’o vadovybe asme- sime dabartinio tremtiniu liku- ■ 
nis-kai ir rasztu buvo pasira- ! c*io inkurdinti Amerikoje, tuo i

yvauti szio biliaus 
pravedimo akcijoje. Kongre
sui priėmus szi biliu, atrodo, 
kad bent 3,000 Lietuviu galėtu 
atvykti in Suv. Valstybes.

Turime dėti visas pastangas, | 
kad Vokietijoje ir Austrijoje 
liktu kuo mažiausiai Lietuviu,! 
nes ten jie pasilikdami, nors

: L. TRASKAUSKAS j
t ------ ♦
: LIETUVISZKAS J
: G R Afl ORĮ U s
* Laidoja Kūnus Numirėliu.
* Pasamdo Automobilius Del
* Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiame

Reikalams ::*

'■ S3S WEST CENTRE STREET
Telefoną* N r. 78 

MAHANOV CITY, PENNA.

Pirkie U. S. Bonus

^Pirkie U. S. Bonus!

J SPFFD is the Killer I „

this Memorial Day need not

Otto F. Messner, Secretary uj Revenue

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANI

Will a wreath, meant to decorate the” grave of someone 
long dead, adorn your own?

A gruesome thought, of course! But not nearly so grue
some as the thought of the lives sacrificed to speed every 
Memorial Day!

One out of three traffic deaths results from excessive speed.

But if every driver keeps within posted speed limits . . . 
makes allowances for heavy traffic . . . drives with extra

This is NOT a license to kill or injure, 
ft will be revoked or suspended jor cause.

John S. Fine, Governor

Make today
four day 

bur United States 
defense Bonds

alertness and caution ... 1 
lake a tragic loll on our highways. ■ ■ - -
Pennsylvania has a responsibility to its more than ten 
million citizens. To make our roads as safe as possible 
for all our people — Pennsylvania strictly enforces its ' 
speed laws.
YOU CAN COOPERATE WITH US BY FOLLOW
ING THE BEST TRAFFIC RULE OF ĄLL-THE 
GOLDEN RULE. TAKE TIME TO HAVE A HAPPY 
MEMORIAL DAY.

5
Colonel C. M. Wilhelm, Commiuiontr oj Pennsylvania State Pd&>

■t


