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Isz Amerikos Audžia Drabužius NORI TAKSUOTI
KATES

SEKRETORIUS j
NESUTINKA SU

PREZINDENTU

John F. Dulles Jau Ke- i 
lis Sykius Susikirto Su
Prez. Eisenhoweriu
WASHINGTON, D. C. — 

Jau matosi keletą ženklu, kad i 
nesutikimas auga ir didėja 
tarp Prezidento Dwight Eisen Į 
howerio ir Amerikos Sekreto- , 
riaus John Foster Dulles.

Kas panaszaus buvo su Pre
zidentu Wilson ir jo Sekreto
riumi, William Jennings Bry
an, kuris, kaip Dulles jau buvo 
pats gerokai pagarsėjęs pirm ■ 
negu jis buvo paskirtas Sekre
toriumi. Wilsonas susikirto su 
savo Sekretoriumi Bryan ant
Vokietijos klausimo.

Prezidentas Eisenhoweris su 
savo Sekretoriumi jau du sy
kiu susikirto. Eisenhoweris la
bai karsztai iszbare Sekretorių 
Dulles kai Sekretorius vieszai 
pareiszke kad jis nesutinka 
ant Korėjos derybų.

Antras susikirtimas, gal ne 
toks nemalonus, bet gal daug 
svarbesnis. Kai Eisenhoweris 
pasiuntė savo pasiulinima Val
džios Sztabui del taikos dery
bų, Sekretorius ir jo patarėjai 
norėjo iszbraukti viską apie 
nusiginklavimą. Eisenhoweris 
vėl baisiai užpyko, nes jis to
kiu savo pasiulinimo tikėjosi 
visiems žmonėms pasigerinti, 
parodydamas kad vietoj gink
lu, bus galima daug gero su 
tais pinigais nuveikti ir net 
taksas sumažinti.

Sekretorius Dulles kitaip in 
ta klausima žiurėjo. Jis sako 
kad negalima nei užsiminti 
apie nusiginklavimą, kol nors 
kokia tvarka del taikos bus su
daryta. Jis su savo patarėjais 
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NUTEISTAS UŽ 
SUVAŽINĖJIMĄ

ŽMOGAUS

DIPLIOMATU
GALVOSŪKIAI

____

“Taikos” Klausimas 
Kojomis Augsztyn
WASHINGTON, D. C. — 

Prieiti prie kokio nors susita
rimo kaslink Korėjos ne taip 
lengva kaip isz pradžių iszro- 
dytu.

Amerikos valdžia tankiai 
yra aiszkiai pabrežus kad jo
kio karo nėra Korėjoje, kad 
mes ten tik sargybos pareigas 
su savo kareiviais einame. 
Taip buvo kelis sykius paaisz- 
kinta kai žuvusiu kareiviu tė
vai ar gimines pareikalavo 
kad apdraudos kompanijos 
jiems užmokėtu už apdraudas, 
o kompanijos staeziai nesutiko, 
sakydamos kad per kara tokia 
apdrauda negilioj a. Teismas 
privertė tas kompanijas pilnai 
užsimokėti, sakydamas kad 
karo Korėjoje nėra.

Jeigu nėra karo, tai kaip 
gali dabar būti sudaryta tai
ka? Juk, jeigu nėra karo, tai 

; jau dabar tenai taika vieszpa- 
i tau j a.

Už tai musu Dipliomatai ir 
tokiu tarptautiniu reikalu ži
novai dabar galvas kasosi ir 
nežino isz kurio galo pradėti.

Dar toliau; jeigu ežia nėra 
karas tarp Amerikos ir Rusi
jos, tai tarp ko? Jeigu ežia pe- 
szasi tik Sziaures ir Pietų Ko- 
rieežiai, tai kodėl negana kad 
jiedu susieitu ir susitaikintu? 
Koks ežia musu ar Sovietu 
biznis? Jeigu mes nekariauja
me, tai kaip mes galime tai
kintis? Jeigu mes su Susiedu 
nesusipeszeme, tai nėra jokio 
reikalo stengtis susigerti.

Tokiu painiu klausimu da
bar randasi devynios galybes.

Europoje karas prasidėjo 
1939 metais, už tai kad Vokie
tija, su Rusijos pagelba pasi
dalino Lenkija ir sulaužė ke
lias sutartis. Kai szitas karas 
užsibaigė, Rusija jau buvo pra-

YEADON, PA. — Dvidc- 
szimts devynių metu amžiaus 
Russell Bailey buvo nuteistas 
ant septynių menesiu in kalėji
mą, ir turi užsimokėti du szim- 
tu doleriu.

Jis buvo suvažinejes trisde- 
szimtįs penkių metu amžiaus 
Bruno Gataitus isz Lester, ant 
Industrial vieszkelio Rugpju- 
czio dvideszimts treczia diena.

Teisėjas Arthur P. Brethe- 
rick, kuris jį pasmerkė sako 
kad keletą žmonių stengiesi ji 
pcrszneketi ar papirkti kad jis 
ta Russell Baley paleistu, bet 
jis laikrasztininkams staeziai 
pasakė, kad jo teisme nėra nei 
papirkimu nei pasiteisinimu. 
Jis sako kad jis visus lygiai 
laiko ir nei vienas negali ji 
pcrszneketi ar papirkti.

I •

Ponia Robert Auxier, isz 
Pittsburgh, Pa., iszaudžia 
visus drabužius sau ir savo 
szeimynelei.

Ji ežia dabar audžia gra
žia vėliava del Chautauqua 
iszkilmingos parodos.

□ o o

' rijus Lenkija, nors Potsdam 
Konferencijoje buvo nutarta 
tokiems krasztams duoti proga 

j savo valdžias iszsirinkti. Nie
ko panaszaus nebuvo ir nėra.

Vietoj iszlaisvinimo szitie 
krasztai buvo Rusijos paverg
ti kaip kad butu per kara.

Vienok, Sovietai yra Tautu 
Sanjungos nariai, kaipo “tai- 
ka-mylinczios tautos. ’ ’ O Ispa
nija ir Airija nepriimtos in ta 
Sanjunga, nors nei vienas nei 
kitas krasztas jokio kraszto 
neužkariavo.

Kinija, kurios valdžia pripa
žinta nuo 1927 metu, kariavo 
priesz Japonus nuo 1931 metu 
ir paskui nuo 1941 metu ka
riavo kaipo musu alijantas, 
talkininkas. Dabar ta Kinija 
yra iszguita isz Azijos krasz
to per musu Ambasadoriaus 
Generolo George Marshall 
klaidas. Dabar to musu alijan- 
to, draugo, Kinijos armijos yra 
priverstos slaptytis ant For
mosa Salos, o musu Generolas 
Marshall yra augsztai gerbia
mas, ir už savo klaidas yra da
bar paskirtas būti musu krasz
to atstovas per Karalienes Elz
bietos Apvainikavima.,

Bet Generolas MacArthur, 
kuris drąsiai kariavo Azijoje 
ir dryso musu Generolu ir 
Dipliomatu klaidas iszkelti, 
dabar paszalintas ir pardavi
nėja britvas ir typeraiterius.

Dabar Malenkovas siūlo 
mums ne taika ar paliaubas ar 
koki susitarimą, bet nori mus 
atskirti nuo musu draugu, Ali- 
jantu, Europoje, kuriems mes 
esame jau davė daugiau kaip 
$103,020,000,000.

Malenkovo pasiulinimas da
bar yra tik kitas b ūdas ‘ ‘ su
skaldyti ir valdyti”.

Sovietai dabar siulina dery
bas del Korėjos, bet patys gi
nasi kad jie nieko bendro su 
Korėjos karu nebeturi. Tegu 
jie mums ka pasiulina kaslink 
tu jos pavergtu krasztu, kuriu 
tarpe ir musu Lietuva, tegu jie 
pradeda nusiginklavimą ir te-
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Doleris Už Laisnius 
Katei 
---- "T"

HARRISBURG, PA. — Yra 
investas inneszimas in Penn- 
sylvanijcs Senata, kad visos 
kates turėtu laisnius, kaip szu- 
nes turi, ir kad už tuos laisnius 
butu imama po doleri. Tada 
kates turėtu neszioti kaime
lius su cegeliais kaip dabar 
szunes turi.

Tie, kurie savo katėms to
kiu laisniu nepapupintu butu 
suaresztuoti ir turėtu užsimo
kėti ligi szimto doleriu baudos 
ar trisdeszimts dienu kalėjime 
isztupeti.

Szita byla buvo inneszta Se
natoriaus John J. Haluska, ku
ris sako kad jis myli kates ir 
pats viena turi.

Bet, jis sako, jeigu žmogus 
laiko kate tai jis turėtu sutik
ti jai ir laisnius iszimti, nes 
per daug kacziu landžoja po 
ulyežias, kuriu niekas nepri
žiūri ir kurios niekam nepri
guli.

MIRTIES KELIONĖJE 
111 ISZ 700 ŽUVO • • . . , . . . . . .
Buvo Priversti Pešti

Keliauti 300 Myliu
KORĖJA. — Amerikietis 

i kareivis, kuris buvo nelaisvėn 
paimtas Gegužio menesyje, 
1951 metais, pasakoja kaip jie 
buvo Komunistu priversti peš
ti eiti tris szimtus myliu in 
Sziaures Korėja per baisu szal- 
ti.

Keturi szimtai vienuolika isz 
septynių szimtu belaisviu žuvo 
toje mirties kelio neje. Jie kri
to nuo szalczio, ligos, bado, 
žaizdų ir isz nuvargio.

''Buvo septyni szimtai kai 
mes pradėjome ta kelione,” sa
ko kareivis William G. More
land, dvideszimts trijų metu 

i amžiaus, isz Atlanta, Georgia. 
“Kai pasiekėme mums paskir- 

i ta vieta, buvo like tik du szim
tai asztuonios deszimts devy
ni.”

Jis sake kad per ta kelione 
kuri tesiesi per visa menesi, jis 
buvo girdėjęs, kaip daug ser- 
ganeziu ir sužeistųjų buvo nu
spirti nuo augsztu kalnu ir pa
likti. Jis sako kad jis pats ne
matė, bet kad kiti kurie buvo 
mate jam pasakė.

Dar nei vienas belaisvis ne-
buvo sugražintas, kuris buvo 
Komunistu Koriecziu paimtas 
nelaisvėn, pirm negu 'Komu
nistai Kiniecziai stojo in taka
ra 1950 metu rudenyje. Ir isz- 
rodo kad nei vienas isz tu ir 
nebus sugražintas.

Kareivis Roger Herndon pa- 
! sakoja kaip viena naktį jis bu- 
Į vo su szesziolika kitu belaisviu 
j uždarytas in maža kambarį. 
Ant rytojaus tik trys buvo gy
vi.

TAI KUR TEISYBE!

Paprastas Ateivis 
Kankinamas

NEW YORK, N. Y. — Iff- 
natz Mezei negali suprasti kas 
ežia darosi Amerikoje. Ir mes 
su juo sutinkame ir dyvina- 
mies kas ežia darosi.

Gal iki grabo lentos nabagas 
Ignatz Mezei nesupras kas 
ežia, Amerikoje darosi.

Jis sako kad jis tikras kad 
cria yra kokia baisi Amerikos 
valdžios klaida, ir mes jam pri
tariame.

Szitas penkios deszimts sze- 
sziu metu ateivis Ignatz Mezei 
buvo ana diena nuvesztas in 
Ellis Salas nes nei vienas 
krasztas nenori jo pripažinti 
kaipo piliecziu.

Jis sako kad jis jaueziasi 
kaip kad jis dabar eina sta
eziai in savo mirti. Jis per asz- 
aras praszo kad kas nors jam 
pasakytu kodėl jis dabar yra 
suimtas ir yra iszvaromas isz 
Amerikos.

Septyniolika krasztu nesuti
ko ji priimti. O Amerikos val
džia yra paskelbus kad jis ežia 
yra nepageidaujamas žmogus, 
bet nei vieno žodžio nėra pasa
kius pasiaiszkinti kodėl jis yra 
taip nepageidaujamas.

Jau iki dabar nabagas Ig
natz Mezei yra praleidęs dau
giau kaip du metu ant Ellis Sa
los, kur yra laikomi tie, kurie 
nėra ežia pageidaujami. Aug- 
szcziausias Teismas yra nu
sprendęs kad jis turi ant szi- 
tos salos pasilikti, kol kuris 
krasztas ji sutiks priimti.

Pirm negu visos szitos jo bė
dos prasidėjo, jis pergyveno 
net dvideszimts penkis metus 
in Buffa1©, N. Y., kur jis dirbo 
kaipo dailyde.

Jis pats prisipažinstakad jis 
yra gimęs ant Gilbraltor Salos, 
ir atvažiavo in szita kraszta 
kaipo ateivis, 1923 metuose. 
Po metu jis prisirasže prie vie
nos Vengrijos orginazicijos del 
paszelpos. Jis szitoje organi
zacijoje tapo net pirmininku. 
Vėliau szita organizacija buvo 
Tarptautininku Darbininku 
Organizacijos paimta.

Bet jis ginasi, sakydamas 
kad jam politika niekados ne
rūpėjo.

1948 metuose jis iszvažiavo 
in Europa aplankyti savo mo
tina; kuri gulėjo ant mirties 
patalo. Jis nesuspėjo ja ap
lankyti. Ji pasimirė pirm ne- 

I gu jis atvažiavo.
Kai jis praszesi vizos atgal 

in Amerika jam buvo daug
kliueziu. Jo žmona, kuri buvo 
iszsiemus pilietybes popieras 
ir kai mat, parūpino jam ta vi
za. Bet kai jis atvažiavo in 
Amerika, jis buvo sulaikytas 
ant Ellis Salos, kaipo nepagei
daujamas žmogus. Tai buvo 
1950 metuose.

Jeigu nebutu taip svarbu, 
galėtume staeziai sakyti kad 
ežia tikros Laikos. Razbainin- 
kai, prasikaltėliai isz kitu 
krasztu, per savo papirktus ad-

Plaukike Gražuole

Szukuodama savo geltuo- 
nas kasas ežia pasirodo gra
žuole Barbara Dennison, isz 
Deytona Beach, Floridoje. 
Jie szypsojasi nors jos szu- 
kos traukia jos suszlapin- 
tus plaukus, kai ji maudėsi 
in pamares vandenius. Nors 
jos plaukai dabar sunku su- 
szukoti, bet ji pati iszrodo 
taip maloni kaip ji szoko in 
tas bangas in Daytona 
Beach. Daug bagoeziu dabar 
važiuoja in Floridos pama
res, kai kasztai daug pigesni 
kai didieji ponai gryszta in 
savo vietas New York ar ki
tuose miestuose.

Net ir eroplanu kompani
jos yra atpiginusios kelione 
Florida dabar del pavasario 
ir del vasaros, tikėdamos 
kad jos taip prisivilios daug 
daugiau žmonių vasaruoti 
Floridoje pavasaryje ir va
sara.

vokatus, taisejus ir politikie
rius gali ežia pasilikti kaip il
gai jie nori ir gali savo sukta 
bizni vesti, bet paprastas žmo
gelis yra tuojaus nuteistas kai
po nepageidaujamas svetim
tautis.

Ka musu valdžia dare apie 
Costello, ta mrijonieriu razbai- 
ninka, ir apie kitus kurie galė
jo musu valdžios atstovams, 
politikieriams riebiai patepti 
ar juos tinkamai pagrasinti?

BOMBARDUOTI 
KINIJA ;

Gen. Douglas Mac- ' 
Ai tliuras Pataria; Sako 
Užbaigtu Kara Greitai

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Douglas MacArthur 
sako kad jeigu Amerika tik pa
grasintu kad ji ims bombar
duoti Komunistiszka Kinija, 
tai visas tas Korėjos karas tuo
jaus užsibaigtu. Jis sako kad 
ne tik karas Korėjoje užsibaig
tu, bet Sovietai tuojaus pasi
trauktu isz visu kitu krasztu,' 
kur jie dabar buntus kelia.

Generolas MacArthur atnau
jino savo priekaisztus, už ku
riuos Prezidentas Harry Tru- 
manas buvo ji pravaręs. Jis pa-
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KOMUNISTAI
INTARIA

AMERIKIECZIUS

i Sako Komunistai Be
laisviai Apdriskę Ir Ba

daujanti Yra
Gražinamo

KORĖJA. — Komunistai, 
kai tik . prasidėjo belaisviu 
mainikavimas, paleido savp

■ jau taip gerai mums žinoma 
propaganda. Jie tuo j aus pra
dėjo szaukti ir sakyti, kad Ko
munistai belaisviai buvo bąi-

j šiai varginami Amerikiecziu, 
kad jie yra dabar gražinami 
apdriskę ir alkani, kad mušu 
daktarai keliems belaisviams 
buvo nupjovė kojas, nes nu
pjauti koja pigiau ir lengviau 
negu ja iszgydyti.

Amerikos Karo Sztabas, jau 
isz anksto žinodamas kad Ko
munistai ka panaszaus sakys, 
tuojaus priparode, kad kiek
vienas belaisvis kuris yra Ko
munistams gražinamas buvo 
aprūpintas visa eile nauju ir 
sziltu drabužiu, kad visiems 
buvo parūpinta maisto, kiek 
tik jie galėjo valgyti ar su sa
vimi nesztis. . -z

Amerikos Karo Sztabas pri
mena Komunistams kaslink 
belaisviu ir nelaisvės, kad mu
su kalėjimus prižiūri tarptau- 
tiszko Raudonojo Kryžiaus at
stovai, daktarai ir slauges, ku
riu Komunistai in savo kalėji
mus nei neinsileidžia.

AUTOMOBILIUS IN 
TVORA

Du Sužeisti
PHILADELPHIA, PA. — 

Du jauni žmones buvo sužeis
ti kai jųdviejų automobilius
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Maža Permaina

Shorty Young, “Milwau
kee Braves” beisbolininku 
manadžieris, daro maža per
maina ant savo beisbolinin
ku ratelio kepurių. Jis nu
ima raide “B” kuri reiszkia 
Bostoną, ir uždeda raide 
“M” kuri reiszkia ju miesto 
Milwaukee beisboles rateli.
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Kas Girdėt
Respublikonams nepat inka 

Augszeziausias Amerikos Teis
mas. Jie sako kad tie Teisėjai 
per daug kiszasi iii politika, ki
ti per daug tinginiauja ir nieko 
nedirba. Vienas tokis Teisėjas, 
Clark yra dabar intartas, kad 
jis daug taksu kompanijoms 
pataisė, kai jis buvo Attorney 
General. Kongresas dabar 
stengiasi da žinoti ar tai teisy
bė. Tai visam tam taip gerbia
mam Teismui ne in sveikata.

'Buvęs Prezidentas Triima- 
nas su savo szeimynele atosto
gauja in Hawaii salas pas mi
lijonierių, aliejaus bagocziii 
Edwin Pauley. Jis dabar su 
savo žmona ir duktere turi sa
vo maudymosi vieta, dideli ir 
gera pijana ir gražius kamba
rius ir jis sako kad jis dabar 
įgali sakyti ka jis nori, nepai
sant laikraszt įninku ar politi
kierių !

Galimas daigtas kad už me
nesio ar pusantro menesio, bus 
prieita’! prie kokiu paliaubų 
Korėjoje, kad karas ten nors 
laikinai užsibaigtu. Bet nieko 
tikro dar negalima pasakyti!

Tokios paliaubos Korėjoje 
ne daug ka gero mums;duotu, 
nes po tam butu vedamos dery
bos del taikos. O kaip tik ežia 
Sovietai tikisi daugiausia lai
mėti.

Sovietai gerai žino kad Ali- 
jantai y'ra susiskaldę' ir nesu
tinka ant keliu labai svarbiu 
klausimu: Korėjos suvienyji- 
mas, Europos apginklavimas, 
Komuiiistiszkos Kinijos pri
ėmimas in Tautu Sanjunga, ir 
daug kitu panasziai svarbu 
klausimu.

Tai Sovietai gal sutiktu ant 
paliaubų, tikėdamies taip su- 
skaldinti Alijantus ant taikos 
sanlygu. Taip butu sutrukdy
tas Europos apginklavimas. O 
Sovietai kaip tik to nori.

Fabrikantai ir dideli biznie
riai labai akyliai ir rūpestingai 
seka visas szitas tariamas de
rybas kaslink Korėjos, nes jie 
bijosi kad, jeigu karas užsi
baigs, tai valdžia mažiau pini
gu skirs del kariszku fabriku, 
bus mažiau darbu ir biznis bus 
prastesnis.

_ • • 1

Iszrodo kad bus nemažai 
straiku. Eina gandai kad plie
no darbininku straikos ne taip 
toli, už dvieju ar trijų sanvai- 
cziu.

Plieno faibrikaintai ir kompa
nijos ne lengvai pasiduos. Fab
rikantu atstovai sako kad jie 
pasirengė priimti keliu sanvai- 
•cziu straikas, jeigu reikes.

Amerika dabar praleidžia 
apie keturios deszimts keturis 
bilijonus doleriu kas metai ant 
apsiginklavimo. Ketinama 
apie du bilijonu mažiau paskir
ti ateinarueziais metais.

Už tai yra spėjama kad gal 
nore kai kurios taksos bus su
mažintos.

Eina gandai kad beveik vis
kas nors biski atpigs sziais ar 
tikrai ateinaneziais metais.

Musu kolegijos ir musu uni
versitetai yra po visa kraszta 
žinomi ir pagarsėjo ne del 
mokslo bet del futboles.

“Amerikos Balsas” radijo 
programos, siuneziamos in Ru
sijos pavergtus krasztus, bus 
pertvarkytos. Daug nariu ir 
darbininku ant to “Amerikos 
Balso” yra pravaryti, kiti pa-t 
tys pasitraukė. Czia buvo gy
vas Komunistu lizdas. Dabar 
nauja tvarka bus in vesta.

Eina gandai kad Republi- 
konu Partija rengiasi V n i joms 
ragus aplaužyti. Sakoma kad 
unijos dabar per daug insigale- 
jusios ir kiszasi iii Politika.

Mums iszrodo kad laikrasz- 
tininkai neteisingai pasielgia 
su Prezidentu Eisenhoweriu. 
Jie beveik kasdien raszo ilgus 
straipsnius apie Prezidento Ei- 
senhowerio mėgiamąjį sportą, 
golfą. Jie labai rūpestingai ap- 
raszo kur Eisenhoweris va
žiuoja golfą loszti, kaip jis lo- 
szia ir su kuo jis loszia. Mums 
iszrodo kad ežia jau tie laik- 
rasztininkai per daug raszo. 
Kas jiems ar mums galvoj kur 
ar kaip Prezidentas praleidžia, 
savo liuesą laika? Jiems reikė
tų Prezidentui duoti nors tiek 
ramybes.

Katalikiszku mokyklų va
dai, Vyskupai ir Arkivyskupai 
ragina klebonus, pasisamdyti 
svietiszkius mokytojus, bet tai 
sunku padaryti, nes katalikisz- 
kos mokyklos praseziausiai 
moka mokytojams ir mokyto
joms, nors, iki sziol katalikisz- 
kas mokslas yra buvęs geriau
sias.

Pypkes Durnai

Nakties Gražybe

Myliu-myliu but laukuose 
Vasarėlės vakarais, 
Kad saulute nusileidžia, 
Baigia žmones su darbais: 
Troksztu džiaugtis ta gražybe 
Tamsiai melino dangaus, 
Kaip daugybe žvaigždžių 

mirgsi, 
Siela žadina žmogaus.
Kad menulis skaistus plaukia, 
Szviesdamas žeme tamsumoj, 
Pasirodo, vėl pranyksta 
Dangaus erdve j melino j.
Kaip gražiai debesys slenka 
Viens po kito augsztumoj, 
Ir krutinę mano-vargszes 
Su savim drauge vilioję. 
Malonu, ir laukuose, 
Oras įkvepia ramumu, 
Tartum žibanezies žvaigždeles 
Džiaugias nakties skaistumu. 
Saldžiai snaude lizduose 

paukszcziai, 
Žvėrys ant sausu kalnu, 
Skruzdės, maži vabalėliai 
Miega kur prie žolynu.
Visa gamta užmigdyta 
Rimtos Motinos nakties; 
Tik upelis ir vėjelis 
Sznekucziuoja tarp saves. 
Žalias miszkas meiliai oszia, 
Tartum himną gieda nakties, 
Pritaria jai pūsdamas vejas 
Kokia grože tos giesmes! 
Myliu, myliu tas gražybes 
Puikios vasaros nakties, 
Bet mano protas nesupranta, 
Kiek joj yra paslapties.

■ PLATINKIT “SAULE”

ISZ VOKIETIJOS
KAIP VAKARAI

GINS EUROPA
sza, ir kiekviena szalis savo 
vyriausybes būstines kūrėsi 
ten, kur ju kariams atrodė pa-
togiausia. Prancūzai pasirinko 
Baden-Badena, Amerikiecziai, 
rcmantiszkaji Heidelbergą ir 
taip toliaus. Bet paskui prasi
dėjo szaltasis karas. Tada Bri
tai Rheino armijos vyriausybe 
būstine inkare Monchen-Glad- 
bache, Amerikiecziai insitaise 
netoli Paryžiaus, o aviacijos 
daliniai buvo permesti in aero
dromus in Vakarus nuo Rhei
no. Toks elgimasis samaniniai 
teisingas. Kai pasirodė, kad 
Amerikiecziams teikimą isz 
Bremeno 303 kilometru in pie
tus siusti lygia greta su Sovie
tu vietos linija nėra protinga, 
nes kiekvienu laiku tokia lini
ja atkirsti yra labai lengva, vi- į 
si teikimo keliai 1950 metuose 
pabaigoje buvo isz naujo per
tvarkyti. Dabar svarbiausioji 
teikimo baze yra inkurdinta 
Prancūzijoje prie Atlanto pa- 
kraszcziu, kur in Bordeaux ir 
La Pallice uostus prie La- 
Rcchelle visa laika atplaukia 
ir iszkraunami Amerikiecziu 
laivai. Aplink Bordeaux mies
tą intaisytos didžiules medžia
gų bazes: St. Ęulpice iszkrau- 
namas benzinas lėktuvams ir 
sunkvežimiams, .St. Jean d’- 
Angely: radijams, siųstuvams 
ir kt., Fontenet vietovėje suri
kiuoti tukstaneziai . invairiau- 
sios ruszies važmenu, o Roch- 
fert ir Periqueux vietovėse 
stūkso tiesiog kalnai konser
vu dežucziu ir kramtomosios 
gumos. 103 kilometru in pie
tus nuo Bordeaux yra intasy- 
tas milžiniszkas karo szaudme
nu Captieux sandelis, kur po
žeminiuose bunkeriuose arba 
sziaip palapinėse sukrauti 
tukstarieziai in vairiausiu ru- 
sziu granatu, lėktuvu bombų, 
nap alo sviediniu ir raketų. Pri
reikus reikalingas medžiagos 
ir gerybes pasiuneziamos per 
Prancūzija in prieszakini ruo
žą. Prie Kaiserslauterno yra 
tiesiog isz žemiu iszdyges isz- 
tisas kareiviniu miestas, galis 
sutalpinti 20,000 vyru.

Sztai teikimo surėdymai va
dovauja isz savo vyriausia 
būstines Orleano mieste Gene
rolas Youngas. Orleanas guli 
pusiaukelyje tarp pagrindinio 
ruožo ir prieszakinio. Czia su
sisiekimas toks gyvas, jog 
Prancūzai buvo priversti Bor-

1 deaux-Metzo ruože pastatyti 
net treczia geležinkeliu begiu 
linija. Pietų Vokietijoje ir 
Austrijoje stovintiems Ameri
kiecziu daliniems visas teiki
mas pristatomas isz Italu Li
vorno uosto per Brenneri ir 
'Semmeiinga. Vienok szioji tei
kimo organizacija sudaro tik
tai dah. visos NATO va.d, In- 
fra-strukturos. Invairios jos 
viena su kita surisztos radijo 
siųstuvų, ir telefono tinklu, o 
oro erdve seka visa eile radaro 
stoeziu. Aviacijai yra pastaty
ti 24 aerodromai su ketonu isz- 
gryžtu lėktuvams pakilti keliu 
nuo 2,5 iki 3 kilometru ilgio. 
Prancūzijos szirdyje, Chateau- 
roux mieste, yra intaisytos di
džiausios Europoje lėktuvu 
dirbtuves. Visa ta organizacija 
Amerikiecziai yra sukure savo 
tvirtuma tiktai per pastaruo
sius 2 metus, susidariusiu isz- 
laidu net 4/5 apmokėdami isz 
savo kiszenes.

Szveicarijoje, Berno mieste, 
P. Kaupto leidykloj iszleistoj

Spaudoje ar per radijus daž
nai girdime praneszimu apie 
NATO konferencijas, pasitari
mus, užmanimus, vykdomus 
cio, juru, maru, ar žemyno ma
nevrus ir taip toliaus. Kaip isz 
tikro yra, kiek yra pažengusi 
Vakaru gynyba, kas daroma 
tikrai Bolszeviku grėsmei at
remti? Tai vis klausimai, kurie 
rupi ne tik tremtiniams, bet ir 
Vokiecziams su kitais Vakaru 
Europos gyventojais, bijan- 
cziais Bdlszevikines užpuoli
mai. Sziuo metu, kaip pažymi 
Vokiecziu spauda, eina kova 
del Europos ateities. Tai liki- 
minis jos klausimas. Jei patys 
Europiesziai nenorės gintis, tai 
ir Amerikiecziai negales ju 
kaip reikiant nuo užpuolimo 
isz Rytu apsaugoti. NATO gy
nybinis pajiegumas nuolat au
ga ir tvirtėja. Tai gali geriau
siai insitikinti ir patys gyven
tojai Pfalzo (Vokietija) krasz- 
te, kur isz žemes dygsta aero
dromai, kareivines, stovyklos, 
pratimu aiksztes. Visa Vakaru 
Europa suskirstyta in 2 pa
grindines sritis: Base Section, 
esanezia vakaru Prancūzijoje 
prie Bordeaux ir La Rochelle, 
ir Advance Section, (pirmyn 
žengimas . dalis) apimanezia 
Pareini prie Luksemburgo su 
Metsu, Kaiserslauternu ir ki
tuose vietovėmis. Yra ir tre- 
czioji pagelbine linija, einanti 
isz Livorno Italijoje per Aus
trija in Munchena. Prancūzija 
sudaro tik viena atsitikima vi
soje gynybos suredymoje. Pati 
surėdymą yra tiesiog milžb 
niszka ir apima visa eile intvir- 
tinimo taszku, aviacijos bazių, 
szaudmenu, pakaitos daliu ir 
maisto sandeliu. Ji yra paval- 
dinuota “SHAPE”, vyr., NA
TO pajiegu Europoje vadovy
bei (SHAPE yra santrumpa 
isz Supreme Headquarter Al
lied Powers in Europe). Jai 
nuo 1952 m., Birželio 1 diena 
vadvauja General Ridgway. 
Jos žeme siekia nuo Nord Ca
po iki Viduržemio juros ir yra 
sritiszkai padalinta in 3 ruo
žus: Sziaures Europa, Vidurio 
ir Pietų Europa. Pats NATO 
Koalicines armijos aparatas ir 
jo sudėjimą yra palyginti gana 
painuoti. Vyriausioji SHAPE 
būstine yra prie Rocquencourt, 
netoli Versalio. Isz czia vykdo
mos Gen. Ridgway ir jo gene
ralinio sztabo szefo Gruenthe- 
rio direktyvos. Atlanto pajie
gu paprastini sztaba sudaro 12 
tautybių apie 400 karininku, 
tarp kuriu nėra tik Portugalu 
ir Islandijos atstovu. Dar prie 
Eisenhowerio buvo inkurta 
NATO gynybos akademija, 
turinti paruoszti vadus invai- 
riems painuotiems uždavi
niams invykdyti. Fontaine
bleau miszke, 50 kilometru in 
pietus nuo Paryžiaus, yra insi- 
kurusi vyriausybes Centro Eu
ropos žemyno, oro ir juros pa
jiegu būstine su Marshaliu Jui- 
nu, Gen. Norstadu ir adminis
tratorius Jaujard’u. Kol kas. 
vyriausia vadovybe visoj Eu
ropoje in savo rankas yra su
ėmęs Generolas Ridgway, bet 
netrukus dali savo pareigu jis 
perleis Marszaliu Juinui.

Kai Santarvininkai 1945 m., 
baigė Europoje kara, tai nie
kas negalvojo apie nauja prie- 

Fredo Simsono knygoj “Mes 
giname Europa” apraszoma, 
ka raszytcjas pats savo akimis 
mate lankydamas NATO būs
tine Prancūzijoje. Joje pažy
mima, kad apie 20,000 Ameri
kiecziu kariu turi gyventi 
Prancūzu žemeje. Ko Ameri
kiecziai nori Prancūzus iszmo- 
kyti, tai pirmoj eile j Ameri- 
kietinio darko tempo. Ameri
kiecziu kariai pripažysta, kad 
Prancūzai nesugeba taip kietai 
dirbti, kaip Vokiecziai. Ir vi
sa, aplinka Vokietijoje yra 
Amerikiecziams kur kas geres
ne negu Prancūzijoje, Tuo tar
pu kai kur Prancūzai mėgina 
apyvartos mokeseziu apdėti 
net Amerikiecziu pinigais ap
mokamas ir ju teikiamas NA
TO karinėms pajiegoms gery
bes.

INDIJONU :: ::
:: NELAISVĖJE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Man rodosi, tarė jis, jog 
Karos Erelys ne peridideleje 
bicziulysteje yra su juo.

— Tai rods kad ne, atsake 
Baptistas; jie nėra draugais. 
Bet nepasakok to niekam, apie 
ka .mes czia kalbame, net savb 
draugams. Jeigu indijonai at- 
si'žinotti, ka niesczion kalbame' 
ar kad ju- prisibijomo, tai isz 
to galėtu mums iszeiti koks ne
smagumas.

Czia. pasirodė du raiteliu 
pulkai, atsikriejaneziu pa,s 
mus ’baltuosius sveczius. Dul
kas Delavaru tuo jaus sustojo 
pryszakyj, o pulkas (įsagu pa
rode savo kariszka musztra, 
kaipo ženklą garbes priėmimo 
sveeziu. Paskui visi susivieni
jo pasveikino baltuosius sive- 
czius ir leidosi linkui gyveni
mo Kares Erelio.

Czia. jau lauke ju pagaminti 
valgiai. Terp sveeziu buvo 
teipgi Mahega ir daugelis kitu 
perdetiniu gimines Osagu.

— BUS DAUGIAU —

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Krista.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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 iszgclbsti 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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
An g] 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
vaizdos, 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 J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
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- 
d.avineti 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 Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba 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 
Krikszczionybos. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pilkius 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 Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

UT 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 
szij© adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. A.
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Indijonu 
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Tula laika Reginaldas ir in
di,jonas stovėjo vienas priesz 
kita, nei žodžio netardami, t ik
tai 'žvalgosi viens ant kito 
akims. Galiaus indijonas pri
ėjės, paėmė Reginaldai už ran
kos ir tarė angliszkai: “My 
brother!” — Mano Brolau.

Žodžiai szitie pas indijona 
ženklina prisieka bicziulystes. 
Jei indijonas pavadina k a savo 
broliu, tai jau jis stojosi jo ar- 
tymesniu draugu negu įbrolis, 
nes giminystes jis ne karta isz- 
sižada ir peržengia savo priža
dus; bet .szitos įprisieko® jis jau 
niek uomet 11 epe r žen gs.

Tuo taupu prisiartino prie 
ju ir Baptistas ir eme 'barti Re
ginalda už teip menka guodo- 
jima savo gyvasties, jeigu len
da in toki baisu vandeni. Tas 
vienok 'barimas paneszejo dau
giau ant iszgyrimo, negu ant 
barimo Reginaldo.

— Ar gal negera dvasia 
tave pagundė, Reginaldai? 
Kalbėjo Baptistas. Kas gali 
ipasidrasiuti•lysti in Muskegon 
upe, kuomet ta, versdamosi vo
lais pribuvusi o nuo tiek sniego 
vandens, ūžia verždama kran
tus ir neszdama ledus?! O tu 
sžoki plaukti kaip ūdra! Vie
nok tas yra labai girtina isz ta
vo puses', nes be tavo [pagelbos 
musu raudonodis indijonas jau 
'butu buvęs pas A'brahonia. 
Szian ranka Reginaldai! Myliu 
tave? laibiau u'ž viską. Asz jau 
beveik pats norėjau plaukti 
paskui tave.

Pasakęs tuos 'žodžius, pada.- 
ve Reginaldai nuo 'žemes sz.au- 
dykle ir drabužius, ir atsisu
kęs in indijona paklausė:

— Macziau jog ant perva- 
žo turėjai trejetą arkliu, da
bar gi tiktai du; kur yra tre- 
cziasis?

— Ten, asake indi jonais ro
dydamas ranka, plaukia jo tik 
mezdros, .sutrintos in uolinius 
upes krantus.

Reginaldas tuo tarpu žiūrė
josi in isztrauktus isz vandens 
arklius. Isztikro, buvo tai pui- 
jkus arkliai, jeigu jie teip labai 
patiko net tokiam žinovui, 
kaip Reginaldas. Apžiūrėjęs 
jis juos suszuko :

— Baptistai! . Ar matei 
kuomet arkli gražesni už szita, 
ka su diržu ant kaklo ? Pasi
žiūrėk in szita sarti, kokia, jis 
gražia trumpa, galva turi, ko
kios jo placzios pilsziyis, kokios 
ugningos akys, koki smilkiniai 
kareziai!
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Indijonas iszgirdes tuos žo
džius, suriko ir arklys pats pas 
ji atbėgo. Indijonas-gi atsisu
kęs in Reginalda, tarė:

— Kares Erelys (buvo var- i 
da,s indijono. Pas indijbnus yra 
paprotys kalbant aipie save, sa
kyti savo varda) dovanoja sa
vo baltamjam broliui Nikimi, 
(vardas arklio.) Jisai moka 
medžioti taurus ir briedžius, 
paveja prieszus ir pabėga, nuo

*)M-X->4»*>4-**4-**>X-»***4-***
X *

Asz jums sakysiu kad, 
Melagyste drauge su 

žmogum auga!
Mažas vaikas mažai meluoja,• 

O kada užauga, didesniu, 
Tai didesniu melagiiuh 

pastoja.
Peikia visi valka jeigu yra 

szyksztus, 
Bet kaip užauga ant vyro o 

yra szyksztum, 
Tai ji visi giria kad yra 

paezedus žmogus. 
Jeigu žmogus yra kam kaltas 

pinigu, 
Tai geriau padarys jeigu sau 

insitaisys nauja apredala, 
Ne kaip atiduoti skola, 

Juk žinote kad sizia gadyne, 
Aprėdytas žmogus visi 

guodoja.. 
"Bukie tamsus kaip aklas 

arklys, 
Ir turekie skolos ligi ausu, 
O bukic aipsiredes. tai jau 

“iszmintingas.” 
Musu žmones yra tosios 

nuomones.
Turime ir tokiu iszmingu” 

žmonių, 
Kurie yra kalti visiems, 

O skolos nemano užmokėti 
■ _ arba nenori,

O statosi save: kas tai asz”

Tai tikra teisybe kad turime 
daug geru vyru ant svieto, 

Kurie guodoja savo paicziules, 
Ir palengvina joms visame, 

Bet gal randasi daugiau 
nicksziu ne kaip geru, 

Kurio neturi mažiausios 
jaustos, 

Del savo moterių. , 
Tiek to jeigu motore yra 

sveika, 
Ir turi pajiegu apsiginti Save, 
Nuo žveriszkumo tokio vyro, 

Bet jeigu mot orele yra i 
silpna ir serganti, 

Tai jau paskutinis laipsnis 
žveriszkumo, 

Kaip pasielgė ana diena.
v i en a m e miest ely j e, 

Rakalis vyras pasielginejo su 
savo paeziule žveriszkai, 

Moterėlė sirgo ilga laika, 
O tasai žvėris negalėdamas 

.Sulaukti greitos mirties savo 
pacziules, 

Pradėjo ja smaugt, sumusze ir 
isztrauke isz lovos.

Kaimynai insikunde ji policijai 
Kuri taji beszirdi uždare in 

kalėjimą., 
Ant keletą menesius.

SKAITYKIT 
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gaisro tyru nors ir didžiau- 
siamvejui būnant. Nikimi nie
kuomet nepailsta.

Rbginaldas nusistebėjo isz 
netikėtu dovanu.

Iszpirmo jis nesumano ar 
jas priimti ar ne. Indijonas 
tuo jaus patyrė, kad Reginal
das nenori priimti jo dovanu.

— Ka tu sau misliji! Su
smuko Baptistas Prancuziszkai 
pamatęs indijona kakta rau
kiant.

—' Reginaldai, tu turi nuo 
jo arkli priimti, nes antraip su
pykinsi ji ir vietoje draugo, in- 
gysi sau biauru priesza.

Pagal szita patarimą Regi
naldas priėmė arkli ir a.tsigry- 
žes in indijona. karsztais žo
džiais isztare savo padekavo- 
ne.

Nei indijonas, neiReginaldas 
viens kito nepažinojo, per ka. 
ir kalba nelabai buvo smagi; 
galiaus Reginaldas paklausė 
Baptisto, Prancuziszkai, ar 
kartais jis nepažysta indijono.

— Pažystu, atsake tas, 
ypatingai isz vardo. Kares 
Erelys yra vadu gimines Dela
varu. Kiek apie ji girdėjau, tai 
yra labai narsus ir doras vy
ras.

Iszgirdes szita Reginaldas 
atsisuko in indijona ir paklau
sė, kaip toli gyvena, jo žmones. 
Tas liūdini, bet meiliu balsu 
tarė:

— Kares Erelys jau labai 
mažai teturi žmonių, užsiliku
siu per jo. apgynima; jie gyve
na anapus di tieses upes.

— Jis kalba apie u|pe Mis
sissippi, tare Baptistas. Seniau 
Delavaru gimine buvo stip
riausia isz visu, bet vienvalines 
kares 'Sunaikino ir sumažino 
juos;'tie, kurie užsiliko, persi
kėlė už upes Missis’sipipi ir su
sivienijo su gimine Osagu, ka
dangi vieni jau buvo persilp- 
nais, idant atsispirti ir apsi
ginti nuo pricszu.

Besisznekant jiems isz giriosi 
iszejo jaunas indijonas, gal ko
kios asztuoniolikos metu am
žiaus. Vos [prisiartinus jam 
prie ju, Kares Erelys tuojaus 
iszpasakojo jam visa atsitiki
ma ir iszgelbejima jo isz van
dens per Regnala. Užgirdės ta 
jaunas indijonas apsikabino 
Reginalda apie kakla. ir tarė.

— Didžioji Dvasia tegul 
užmoka baltamjam kareiviui 
už iszgelbejima mano brolio 
ir drąsaus musu vado.

Didelei stebėjosi Reginaldas, 
pamatęs tokia jautria -meile 
pas laukini žmogų. Žinojo jis, 
jog indi jonai nuo pat mažystos 
už garbe sau skaito savo mei
le užslėpti. Be to dar vaikinas 
kalbėjo visai gera angliszka 
kalba.

— Padariau ta, atsake Re
ginaldas, ka ir kiekvienas ma
no vietoje butu padaręs.

— ’ O, ne! Atsake jaunikai
tis ir nuleisdamas akis žemyn 
pridūrė: Vingenundas butu 
teipgi szokes in ūžianti vande-

— 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!

ni/bet ten jis butu prigerės 
drauge su Kares Ereliu.

— Tai vardas tavo yra 
Vingenundas? Paklausė Regi
naldas.. Isz kur gi tu iszmokai 
taip gerai angliszka kalba, ta
rytum baltasis ?

— Mane iszmokino Juoda
sis tėvas ir Olitipa, atsake Vin
genundas.

Reginaldas negalėjo supras
ti, ka tas reiszkia.

— Szitas vaikinas kalba 
kaiipi misliais, atrėmė Baptis
tas^ ant laimes vienok jo mis
ijai nėra sunku inspeti. Juo
duoju cvu vadina jis, turbūt, 
koki nors misijonieriu, ar kita 
kokia dvasiszka ypa.ta. Olitipa 
tarmėje Delavaru reiszkia gra
žu tyru paukszti; tas rasi bus 
vardas kokios merginos ar jo 
sesers.

— Teip yra, pritarė jam 
Vingenundas.

Besznekuczinodami jie ėjo 
iki vietai, nuo kurios reikėjo 
jiems skirtis ir eiti kas sau; 
pirma atsisveikinimo Kares 
Erelys atsigryžo in Baptista ir 
rodydamas in Reginalda pa
klausė:’

— Kuo yra v’ardu mano 
baltasis brolis?

— Asz ji vadinu Reginal- 
du, atsake Baptistas.

Kares Erelys labai norėjo in- 
sideti szita. varda omenių, bet 
kaip jam sunku buvo ji isztar- 
ti, teip lygiai sunku buvo ir at
minti, todėl pamanstes valan
dėlė tarė:

— Sunkus tai vardas, neat
minsiu asz jo; vadinsiu asz ji 
Netis.

Reginaldas nusistebejes isz 
tokio perkeitimo jo vardo, ne- 
iszkente neužklauses, ka reis'z- 
kia tas žodis Netisi. Baptistas 
paaiszkino jam, kad Netis De
lavaru kalboje reiszkia gera 
dranga.

Reginaldas užganėdintas to
kiu pavadinimu noriai ant to 
pristojo ir atsisukęs iii indi jo
ną prasze jo, idant jis eitu su 
juo pas ji in namus. Bet Kares 
Erelys papurtė galva atsaky
mai! ir parode in vakarus, sa- 
kydams, jog jis būtinai szian- 
dien turi nuvelti pas savo žmo
nes.

— Lai 'buna ir teip, atsake 
Reginaldas, bet už tai asz at
lankysiu savo broli jo kaime.

Kares Erelys labai tuomi nu
sidžiaugė ir greitai tarė:

— Kaip menulis du kartus 
persimainis, tegul Netis at
vyksta, tai su savo broliu ga
lės medžioti taurus ir su vadu 
rūkyti Kaliumetas. (Kaliume- 
ta yra pypke pas laukinius in
di jonus isz kurios jie patraukė 
kelis durnus, duoda savo drau
gui kaipo ženklą bicziulystes.)

Paskui susivertes in Baptis
ta apipasakojo jam visa savo 
apygarda, kurioje randasi kai
mas Delevariszkuju indijonu 
ir paspaudės rankas abiem vy
rams apsisukęs isznyko tanku
moje girios.

Reginaldas su Baptistu pa- 
gryžo teipgi in namus.

Priimtis Svecziu Indijonu 
Kaime

Nekarta jau Baptistas apsa
kinėjo Reginaldui nuotikius 
atsibūva,nezius indijonu sody
bose. Kovos teip indijoniszku- 
ju genezių, medžiokles ant lau
kiniu žvėrių, diskas tas yra in- 
domiu dalyku, ir nemaeziusiam 
to sunku yra ta visa permany
ti ir suprasti.

Reginaldas, gamtos apdova
notas gausingu vaizdinimu 
mintyje tvėrė visokius dyvusz- 
kinu reginius ir szirdyje trosz-

ko juos savo akimis pamatyti. 
Neinstabu tai, <jei Reginaldas 
su nekantrumu lauke tos va
landos, kurioje jis galės nu
kakti in indijonu kaima pas 
savo raudonodi broli. Visa ta 
laika mokinosi jis Delavaru 
kalbos, idant nukakęs pas in- 
dijonus galėtu susikalbėti su 
jais 'be pagelbos tulko.

Arkli savo, gauta nuo Ka
res Erelio iszmokino teip, kad 
tas, jam paszaukus,. lig szuva 
bego prie jo ranku. Be to jis su 
Baptistu iszmoko keleriopai
duoti ganda ant triu'beles, | 
idant persiskyrus jiems galima 
butu susivokti ir susiszaukti 
vienas kita.

•daliaus atėjo ir geidžiamas 
laikas.

Reginaldas ipaeme su savim 
kelis medėjus, gerai apsipaži- 
nusius su tokiais indijonu pa
sitikimais prie kokiu jie tašyk 
ruoszesi. Tie tyrai 'buvo geri 
žinomi teip Baptistui, kaip ir 
aniems medėjams, kadangi jie 
laiko daugiau buvo praleido 
tyruose negu namie.

Reginaldas kožnam medę jui 
davė po pora, arkliu: viena, jo
jimui, kita, neszimui visokiu 
daigiu, k. v.: szaudykliu, para
ko, szvino, paskui peiliu, žirk- 
Jaicziu, veidrodėliu ir daugy
bes kitokiu ži'bancziu daigiu, 
turineziu akyse indijonu dide
le verte. Visi toki žibanti daig
iai, podraug ir vilnones užklo- 
des buvo paskirta padovanoji
mui indijonams.

Atsisveikinęs su namiszkiais 
Reginaldas su Baptistu ir asiz- 
tuoniais medėjais leidosi ke- 
lionen linkui szalies, per kuria 
teka, upe Mssissippi. Nakvy
nėms vietas rinkosi jie sau po 
dideliais medžiais arba laukuo
se didelėse žolėse. Kelias ėjo 
per tankias girias, neapmato
mas lankas ar gražius ir vai
singus laukus.

Keliauninkai ties miestu St. 
Louis poroje per upe Mississip
pi, pakreipė po deszinei ir ke
liavo toliau paupiu per tankia 
giria. Ėjus kelias dienas priėjo 
jie didelius laukus, kuriuose 
prisilaikė invairios gimines in
dijonu.

Szitos gimines buvo labai 
pavojingos Eurcpiecziams, to
dėl reikėjo būti labai atsar
giems.

Amerikos tyrai yra. labai 
puikus. Kur tik per juos pa
žvelgsi, visur žalia, aukszta žo
le, gražus jauni medeliai, su
teikianti puiku pavesi nuilsu- 
siems. Tai ežia tai ten po pla- 
czius, vos akia užmatomus lau
kus syrojo uoliniai kalnai 
puoszdami tuosius tyrus.

Keleiviai bijodami, kad ne
užpultu ant ju nuožmus indi- 
jonai, laikėsi atsargumo kiek 
galėdami. Nakcziai užėjus 
saugos vietos, apsitverdami jo
je skryriidmis, kurias su savim

■ neszesi ir gule su peiliais už 
juostu ir užtaisytomis szau- 
dyklemis, szale saves. Užklodu 
ju buvo tauru kailiai, arba, vil
nones gūnios, vartojamos ir 
lyg sziol beveik pas visus Ame
rikos keleivius.\ * ,

Deszimta diena savo kelio
nes iszvydo jie durnus kilan- 
czius auksztyn; tas reiszke kad 
•ten randasi kuopa indijonu. 
Nudžiugę pasiuntė jie viena isz 
saviszkiu apreikszti apie savo 
pribuvimą. Netrukus atbegp 

i Kares Erelys su Vingenundu 
ir sveikino savo draugus su 
neiszpasakytu džiaugsmu, ku
rie su jais teipgi meilingai bu- 
cziavosi.

Nuo vietos, kur dabar jie 
stovėjo, tęsęsi gražus reginys. 
Isz vienos1 puses, būtent isz už
pakalio žaliavo puiki giria, 
pusskrieziu apgaubusi placziirs 
laukus, ant kuriu szian ir ten 
buvo is'zsimete gražus gojeliai. 
Szale kalno, ant kurio jie sto
vėjo, buvo dvi indijonu sėdy
bos, viena Delavaru, - antra 
Osagu. Upe Osaga buvo kaip 
rubežiumi terp tuju giminiu. 
Raudonodžiai indijonai suki
nosi szian ir ten, o kaimenes 
palaidu arkliu besigananeziu 
po pievas darė puiku iszvyželi.

Reginaldas valanda žiūrėjo
si visam tam ju gyvenimui. 
Terp namu, ar geriaus szetru 
Delavaru ir Osagu po viena 
buvo sziek tiek didesnes ir gra
žesnes. .Stovėjo jos paeziame 
viduryje.

Reginaldas negalėjo supras
ti, ar tai yra gyvenimai žemes
niųjų indijonu, ar virszininku, 
ar gal koki valstybes namai.

Atsisukęs in Kares Ereli už
klausė :

— Kas yra toji auksztoji 
szetra?

— Ta szetra, atsake virszi- 
ninkas, rodydamas ranka, yra. 
gyvenimu Kares Erelio. Anoji 
gi„ tarė rodydamas in kita pu
se, dengia galva smarkaus va
do Osagu.

— O kuo yra vardu vadas 
Osagu ? Paklausė Reginaldas.

— Mahega, atsake Kares 
Erelys.

— Ar Mahega teipgi palai
kis mane už broli ? Ar Mahega, 
teipgi yra draugu 'baltųjų? 
Abejodamas klausinėjo toliau 
Reginaldas, patyręs, jog Ka
res Erelys, isztardamas Mahe- 
gos varda biauriai susiraukė.

— Mahega yra sandarinin- 
ku Delavaru ir turi būti lygum 
draugu ju brolio, atrėmė Ka
res Erelys.

Toksai atsakymas vienok 
nepakakino Reginaldo, nes jis 
mate, kaip rakesi Kares Erelio 
kakta ir mainėsi jo veidas. 
Dėlto jis vėl tarė:

— Kares Erely, szirdis ma
no atvira tau, o liežuvis mano 
moka tylėti; pasakyk man sta- 
cziai, ar Mahega yra draugu
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ar pricszu?
Kares Erelys, pažiūrėjęs Re

ginaldui in akis, tarė:
Mahega yra karžygiu; stu- 

boje jo yra daugybe skalpu nu- 
plesztu nuo gaivu žmonėms; 
vardas jo nėra melagingu, tik 
jam trūksta szirdis Delavaru. 
Kares Erelys nekalbės apie ji 
daugiau. Didysis Kirvis gerai 
ji pažinsta, bet mano brolio 
akys bus atvertos.

Isztares tuos žodžius, atsi
suko in Baptista ir pasakęs in 

' ji indijoniszkai kelis žodžius, 
su Vngenundu greitai sėdo ant 
arkliu ir szuole aibudu pasilei
do in kaima.

Reginaldas, nustebės tokiu 
greito pasitraukimu, klausė 
Baptisto, ka reiszkia toks grei
tas pasitraukimas ir tie žodžiai 
kuriuos Kares Erelys pasakė 
apie Mahega.

Balpistas iszaiszkino jam, 
kad jiedu teip greitai nujojo 
dėlto, idant stoti pryszakin in
dijonu iszeinancziu mus pasi
tikti. Apie Mahega gi pasakė 
teip:

— Apie ta indijonu vada 
esiu daug girdėjęs. Vardas Ma
hega Osagu tarmėje reiszkia 
kruvina ranka, ka ir Kares 
Erelys sake, tarydamas jog 
vardas Mahegos nėra melagin
gas. Mahega yra smerkiausiu 
kraugeriu isz visu indijonisz- 
ku virszininku, kuriu numylė
tu žaislu yra žudymai žmonių; 
jie to vien ir tro kszta, idant 
turėti kuodaugiausiai skalpu, 
gaivu luksztai, nuluptu žmo
nėms nuo gaivu. Pereita meta 
užjpuole jis ant indtjoniszkoS' 
gimines Lisu ir visa iszpiove. 
Szitas vienok nėra jo pirmuti
niu užpuolimu; Mahega yra 
pagarsėjęs drąsiausiu ir bai
siausiu kraugeriu isz visu in- 
dijoniszku vadovu.

Reginaldas pakraipė galva.
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Nedelioj prasidėjo savic- 

■soš sutaupinimo laikas (Day
light Saving Time).

— Seredoj pripuola Szven- 
to Petro isz Verono, o Tautisz
ka. Vardinę : Bengalis.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kotrinos o Tautiszka Vardine: 
Venta. Paskutine diena Ba
landžio menesio. Taipgi ta die
na: 1904 metuose atgauta teise 
spausdinti Lietuviszkas kny
gas Lietuvoje; .1789 m., Jurgis 
Vaszingtonas likos invezdintas 
kaipo pirmutinis Suvien. Val
stijų Prezidentas, New Yorke 
mieste, o jo antras invezd'mi
nias ’buvo Philadelipliia, Pa., 
1945 m., Amerikos vėliava išs
kelta virsz Nacziu Tarybos ofi
su Berlyne.

— Petnyęzioj pripuola pir
ma diena Gegužio (May), 5-ta.s 
mencsis S'zio meto. Meneis'is 
paszvenstas. ant garbes iSzven- 
cziausia Paneles Marijos. Me
nulio Atmainos:Deležia 6, Jau
nutis 12, Prieszpilnis 20, Pilna
tis 28. Taipgi pripuola Szv. 
Pilypo ir Szv. Jokūbo apasrzta- 
liu, o Tautiszka Vardine: Giru- 
lio. Petnyczio nėra pasninko. 
Ir ta diena Darbo žmonių ir so
lidarumo szvente. Ūkininku 
•priežodžiai: Gegužis menesiis 
vėsus, Birželis drėgnas, pilko 
skunes ii- arodus. Gegužes lie
tus siejimams ženklina auksu 
ūkininkams. iSzis mencsis turi 
būti vėsus, ne szaltas. Jeigu 
pirma diena Gegužio puola.' 
szarna tada ’bus aipsitidaga. 
Petrones lietus žegnoja mie
žius. Petnyczioj taipgi pripuo
la Vaiku Sveikata diena; 1533 
m., numirė Ostraga gabiausias 
Lietuviu karvedys; 1933 m., 
Adolfpas Hitleris insake kad 
visos Vokietijos jaunimas turi 
priverstinai stoti in darbu; 
1898 m., Admirolas Dewey su- 
tvirszkino ir suaikino Ispani
jos Lai vyną prie Manila, uosto ;
1932 m., ant viso svieto buvo 
sunaikintas -in Dnieprostroy, 
Rusijoje.’

— Pamaldos ant garbes 
Motinos Dievo, per menesi Ge
gužio (May) bus laikomos vi
sose Katalikiszkos bažnyczuoT 
s e. ' -

— Nedcl ioj, G egužio (May) 
3-czia diena, priims Pirma Szv. 
Komunija vaikai ir mergaites 
isz Szv. Juozapo parapijos! mo
kyklos, laike Szv. Miežiu de
vinta valanda, ryta.

• — Buvęs miesto gyventojas 
ponas Pranas Sklaris ir p. Bla- 
das Baranauskas, isz Luzerne, 
Pa., ana diena lankėsi pas sesu
te, ponia Morta Bružinskiene, 
ant W. Mahanoy avė. Taipgi 
atlankė . “Saules” Redakcija.

Coaldale, Pa. — Steve O'blas, 
mainerys, buvo isz mainu isz- 
gellbetas po devynių valandų. 
Jis buvo užgriautas in Nr. 8, 
Lehigh Coal ami Navigation 
mainas. O'b lasę kuris gyvena 'm 
Mauch Chunk visai nebuvo nei 
sužeistas. Daugiau kaip trisde- 
szimts mainieriu dirbo, kasė 
per devynias valandas kol jie 
ji pasiekė. Jo bude, Thomas 
Piech sus'pejo pabėgti pirm ne-' 
gu visa ta vieta kur jiedu dir-

REIKALINGA

Mergina ar moteria, del na
mine darbo; seneliams. Pra- 
szonie kreiptis ant adreso:

733 East Pine Street, 
Mahanoy City, Pa.

bo užgriuvo.

Las Vegas, Nevada. — Ame
rikos kariszkas Sžtabas su
sprogdino kita Atomine Bom
ba Subatos ryta 7:30 valanda. 
Vienas Laivyno eroplanas li
kos sunaikintas per ta bomba.

Philadelphia, Pa. — Gerai 
'žinomas gyventojas, Antanas 
Balnionis, G5 metu amžiaus, 
nuo 3253 Mercer uly., pasimirė 
Balandžio 12-ta diena inNorth
eastern ligonbute. Priežastis 
jo mirties, buvo nelaime savo 
namuose. Kūnas paszvartvo- 
tas pas Graiboriu Dominika Ea- 
ramino koplyezioje, 2339 E. 
Allegheny avė., likos palaido- 
Balandžio 15-ta diena, su apie- 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
ir kuna palaidojo in parapijos 
kapinėse. Velionis ghhe Lie
tuvoje, atvyko in Amerika, 
daugelis metu atgal. Buvo au
dėju. Jo pati Ona mirė 1943 
metuose. Paliko du sunu: An
ta na i r J u rg i. Amžina a t i I s i I 

—K. V.

San Diego, Calif. — Laivyno 
eroplanas' su penkiais žmonė
mis dingo ir rodos jau tikrai 
galima, sakyti kad jis nukrito 
in mares kur nors apie Point 
Loma. Eroplanas skrido isz 
EI Centro, California., in Ala
meda, California. Ant to ero- 
plano'buvo t rys lakūnai ir du 
keleiviai. Lakūnai kurie buvo 
.pasiausti to eroplano jieszkoti 
sako kad jie ant mariu užtiko 
tik liekanas to eroplano. o

New York, N. Y. — Isz Szv. 
Vincenta Ligonines Vyr., gy
dytojo patirta kad BAU1’o 
pirm. kan. Prof. J. B. Kon- 
cziaus sveikata gėrėja ir yra 
vilties, kad Gegužes pradžioje 
kanauninkas galės jau iszeiti 
isz ligonines.

GERAS TEISĖJAS
PASIMIRĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Per keletą menesiu teisėjo Jim 
Gordon nebuvo matyti teismo 
kambariuose, ir daug advoka
tu, lajeriu ir kitu žmonių jo pa
sigedo. Daug advokatu ji ge
rai pažino ir beveik visi ji ger
te ir mylėjo.

Sako kad Teisėjas Gordon 
buvo visu gerbiamas už tai kad 
jis visas teises taip gerai žino
jo, bet kiti sake kad jis buvo 
visu mylimas už tai kad jis 
žmones pažino ir jiems dova
nojo.

Kai visi tie skandalai virte 
viro Vaszingtone apie tuos pa
pirkimus ir tuos brangius kai
linius “Fur Coatus,” vienas jo 
draugas teisėjai Gordon del 
Kalėdų pasiuntė labai bran
gaus sznapso tonka. Teisėjas 
baikaudamas ta sznapsa sugra
žino, pasiaiszkindamas kad tas 
sznapsas atsirūgsta Vaszingto- 
no poniueziu kapiniais.

Teisėjo Gordon tėvas teipgi | 
buvo teisėjas dar koks! Jis l 
tankiai patardavo Politįkie- ' 
riams ka sakyti ir ka pasakyti 
per savo prakalbas.

Jo tėvas syki parasze vieno 
Pennsylvanijos Guberna torius 
prakalbas kai tas Gubernato
rius turėjo pasakyti savo in- 
žangine kalba. Paskui, kiek 
vėliau Gubernatorius.su jo tė
vu susipyko. Atėjo laikas ki
tas prakalbas sakyti, ir jau Gu
bernatorius neturėjo po ranka 
tokia gabaus paterejo ar pra
kalbu raszytojo kaip Teisėjo

Gordon pirmojo. Na, ka dary
ti? Gubernatorius ta paezia 
prakalba atkartūojo, nes kito 
tokio gabaus raszytojo jis ne
galėjo susirasti.

Jis visu policijantu buvo ger 
Llamas ir vengiamas. Nes jei
gu jis kada dagirsdavo kad po- 
licijantai sumuszdavo kuri ka
lini, tai tam policijantui nebu
vo vietos visame mieste. Syki 
vienas kalinys nusiskundė jam 
kad po’icijantai buvo ji baisiai 
sudaužė, sumusze. Jis, teismo 
kambariuose insake tam kali
niui nusivilkti marszkinius ir 
parodyti kur ir kaip jis buvo 
sumusztas. Kai teisėjas Gor
den pamate jo ronas, jis baisiai 
supyko ir pasakė kad visi poli- 
cijantai kurie buvo nors prisi
lietė prie to kalinio bus prava
ryti I Bet visiems jiems ant ry
tojaus buvo dovanota, nes tas 
kalinys ta ryta buvo surastas 
savo kambaryje negyvas. Jis 
ta nakti buvo pasikoręs.

BELAISVIS
NUSZAUTAS

Stengiesi Pabėgti Isz 
Kalėjimo

PUSAN, KORĖJA. — Ko- 
munistas, karo belaisvis buvo 
ant smert nuszautas kai jis 
perlipo ka1 ėjimo tvora ant 
Yoncho Salos.

Belaisviu kalėjimo virszi- 
ninkas sako kad tas belaisvis 
nesustojo, kai kareivis sargas 
jam tris sykius sake sustoti. 
Tada kareivis sargas, Korietis 
ji nuszove.

Komunistai belaisviai, ku
rie dar nėra gražinami, dabar 
mislina kad sargai nedrys in 
juos szauti jeigu jie begs isz 
kalėjimu. Jie szitaip galvoja: 
Amerikiecziai ir Alijantai sar
gai dabar nedrys in mus szau
ti, nes tas užpykintu musu 
kraugus Komunistus su ku
riais jie dabar veda derybas 
del belaisviu. Bet jau vienas 
apsiriko, ir jau negaus kitos 
progos geriau apsigalvoti. O 
kiti gerai ir Pgai pagalvos 
pirm negu ka panaszaus mė
gins.

BARTINDERYS SU
BADĖ SAVO ŽMONA

Pats Policijai Pasidavė
PHILADELPHIA, PA. — 

Trisdcszimts penkių metu am
žiaus bartinderys, John Wil- 
kas su mažu peiliu subadė savo 
dvideszimts devynių metu 
žmona, Catherine, dvieju vai- 
kucziu motina, ir paskui pats 
nuėjo in po'icijos ofisus ir pri
sipažino. Jis Leitenantui Mar
geliui trumpai pasakė: “Asz 
mislina kad nužudžiau savo 
žmona. ’ ’

Policijautai Bernard Mc
Closkey ir William Martin 
greitai nuvažiavo in jųdviejų 
namus ir rado jo žmona ant 
grindų, leisgyva. Jiedu greitai 
nuvožė ja in Mercy-Douglas 
ligonine.

Bartinderys vėliau pasakė 
policijantams kad jis su savo 
žmona tankiai bardavuosi ir 
susipeszdavo apie pinigus ir 
kad jis naktimis turi saliune 
dirbti.

Teisėjas John Milinari nu
statė $800 kaucija, kol bus da- 
žinota kaip pavojingai jo žmo
na sužeista ir ar ji pasveiks.

1,500 ŽUVO
NELAISVĖJE'

Buvo Subadyti, Nu
kankinti, Nužudyti
TOKYO, JAPONIJA. — 

Vienas, labai isz lėto kalbantis 
saržentas isz Oklahoma, kuris 
sugryžo isz nelaisvės, sako kad 
Amerikiecziai kareiviai belais
viai buvo nubadyti, su atbulu i 
karabino galu tai sumaszti kad : 
jie krito ant sniego ir buvo ten 
palikti žūti, trylikos dienu ke
lionėje per Siaurines Korėjos 
didžiausius szalczius.

Saržentas Odie Lawley, isz 
Medicine Park, Oklahoma sa
ko: “Asz maeziau kareivius, 
kurie jau nebegalėje nei žings
nio žengti. Jie buvo nustumti 
in griovus ir palikti suszalti. 
Kiti patys krito kelionėje ir 
Komunistai juos tik pastūmė 
in szena ir tenai paliko.”

Laikrasztininkai spėja kad 
daugiau kaip pusantro tuks- 
tanezio belaisviu žuvo nuo 
szalczio ar buvo nukankinti.

Armija dabar renka ir iszti- 
ria szitokias baisias žinias apie 
tuos kankinimus, nes Senatas 
to reikalauja.

Kongreso nariai dabar rei
kalauja kad visos derybos su 
tais žvieriszkais Komunistais 
butu atidėtos ar visiszkai nu
trauktos, kol viskas paaiszkes.

Kongreso pirmininkas Sty
les Bridges sako kad visos tos 
žinios turi Luti surinktos ir 
pertikrintos, kad vėliau kada 
butu galima tokius žvieiszkus 
žmones patraukti in teismą ir 
tinkamai nubausti.

PLATINKIT “SAULE”
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Nation’s Leaders Sign Up 
For United States Savings Bonds

President Dwight D. Eisen- 
Bower signed a Bond-A-Month 
authorization card for Savings 
Bond saleswoman, Mary Pickford 
during her recent visit to the 
Nation’s Capital. They arc shown 
above with Mrs. Eisenhower, who 
is the Honorary National Chair
man of the Women’s Advisory 
Committee for Savings Bonds.

Following the example of the 
President, House Speaker Joseph 
W. Martin, Jr. also signed up with 
Miss Pickford for the regular pur
chase of Savings Bonds.

Miss Pickford serves as Asso
ciate National Chairman of the 
committee which is currently con
ducting a Women’s Crusade for 
Security, a campaign to increase 
sales of United States Savings 
Bonds through the systematic 
Bond-A-Month Plan.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

B () M B A R I) U O T1 
KINIJA

(TaSa Nuo 1 Puslapio)

rasze laiszka Senatoriui Byrd, 
Demokratui isz Virginia vals
tijos, kuris buvo jo paklausęs 
k a jis mislina apie visas szitas 
naujas derybas del taikos ar 
nors del paliaubų Korėjoje.

Jis savo laiszke Senatoriui 
Byrd sake kad vien tik perspė
jimas butu gana visus Sovie
tus numalszinti, nes jie dabar 
nedrystu stoti in pasauTni ką
rą.

MacArthur nesakė kaip ar i 
kur Kinija turėtu būti bom
barduota, bet jis primine Se
natoriui Byrd, kad Vaszingto- 
no valdovai buvo jam uždrau
dė bombarduoti Kiniecziu Ko
munistu susisiekimus, kaip j 
vieszke’ius ir geležinke ius. Jis I 
teipgi tada ir dabar pataria 
kad reikia užkirsti Kiniecziu 
susisiekimus su laivais, kad jie 
negalėtu gauti nei ginklu nei 
kitu karui reikalingu daigtu. 
Jis sako kad szitaip Komunis- 
tiszka Kinija butu užsmaugta 
be jokio kraujo praliejimo ir 
Rusija1 nedrystu jai stoti in 
pagelba, nes žinotu kad tai bu
tu Treczio Pasau'inio Karo 
p radžia.

Gen. MacArthur vieszai kal
tina penus Vaszingtone, kad 
jie prakiszo gera proga ta Ko
rėjos kara užbaigti 1953 me
tuose, kai jis buvo sumuszes 
Sziaures Korieczius ir kutu ką
rą užbaigęs, jeigu ne tie ponai 
Vaszingtone, kuriems labiau 
lupejo politika negu karas ar 
taika.

Jis sako kad jeigu Amerikos 
armijoms butu tada buvę pa

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vėlinta eiti pirmyn ir užimti 
Sziaurine Korėja, tai Komu
nistai Kiniecziai nebutu dry- 
se stoti in ta kara.

rybu stalo sėstis ir apie taika 
pasitarti!

SEKRETORIUS
NESUTINKA SU

PREZINDENTU

AUTOMOBILIUS IN 
TVORA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

toliau aiszkino kad tokis Pre
zidento Eisenhowerio iszsi- 
r-cisrkimas ir pasižadėdamas, 
iszgazdintu visus Europos 
krasztus, kurie mislintu kad 
Amerika jau juos apleidžia.

Dulles ežia vėl pralaimėjo, 
bet jis nors viena svarbu punk
tą is?braukė: Kad Amerika su- 
szauktu visu Užsienio Ministe- 
riu susirinkimą tokias derybas 
pradėti. Jis priparode kad to
kis pasiulinimas uždėtu visa 
daria ant Amerikos, ir kad 
Amerika hutu kaltinama jeigu 
isz tokio susirinkimo nieko ge
ro neiszeitu. Jis sako, tegu 
Rusija dabar ima vadovybe ir 
pirmenybe, ir tegu ji suszau- 
kia toki mitinga.

DIPLIOMATU
GALVOSŪKIAI

gu mums tikrai parodo kad 
jie nusiginkluoja, tegu liauja
si buntavoje žmones kituose 
krasztuose ir tegu parsitrau- 

: kia savo Komunistus sznipus, 
tegu paszalina savo Kominter- 
na ir tegu aisukiai, savo dar- 

i bais parodo kad jie nenori vi- 
1 so pasaulio užkariauti. Tada, 
, ir tik tada bus. galima prie de-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atsimusze in geležine tvora ant 
Germantown ir Butler vieszke- 
liu, in Plymouth Meeting.:

Automobilius iszverte dvyli
ka pėdu geležines tvoros pirm 
negu sustojo prie Livingston 
Carson namu. ; :

Dvideszimts vieno mėto am
žiaus Jeanne Saylor isz River
front, Norristown ir dvixle- 
szimts metu amžiaus James 
Dewitt isz Bridgeport, buvo 
nuveszti in Chestnut ligonine.

Mergina Jeanne Saylor vai
ravo automobiliu kai nelaime 
atsitiko. Jiedu buvo apdras- 
kinti apie veidus ir galvos bu
vo apmusztos.

’I fr . J-’il

3 SUARESZTUOTI 
BERLYNEI "—:J '■ '

Pardavė Moterų Pan- 
cziakas Vakaru

Berlynui
BERLYNAS, VOK. — Rytu 

Berlyno teismas nuteisė val- 
diszko sztoro manadžieriu aut 
vienuolikos metu įn kalėjimą, 
už tai kad jis pardavė daug 
moteriszku paneziaku kostii- 
meriams isz Vakaru Berlyno.

Komunistiszki laikraszcziai 
. ■ ■■ - ■ .t- ' -■•t; • .

Berlyne raszo kad tas to šztoro 
manadžieris, Heinz Trapp, net 
dvideszimts tukstaneziu poru 
tu moteriszku paneziaku par
davė kestumeriams isz Vaka
ru Berlyno.

Dvi moterys, kurios dirbo 
tame sztore teipgi buvo su- 
aresztuotos ir pasmerktos aut 
asztuoniu metu in kalėjimą.
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
d v as i s z k i a i, v al st y binink ai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes vi0 jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia. ' .
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