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Isz Amerikos
TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA

Eisenhoweris Pasitars 
Su Churchill Ir Mayer

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Dwight Eisenhoweris pa
skelbė, kad ne už ilgo jis susi
tiks su Anglijos Churchilliu ir 
Prancūzijos Premieriu, Mayer.

Dar tikrai nenustatyta vieta 
kur jie susieis, bet iszrodo kad 
greicziausia bus in Bermuda 
Sala, Birželio (June) menesio 
pabaigoje.

Iszrodo kad in szita konfe
rencija Sovietu Rusijos Pre- 
mieras, Georgi Malenkovas ne
bus pakviestas.

Tie trijų didžiųjų tautu va
dai, Eisenhoweris, Churchillis 
ir Mayer stengsis rasti koki 
nors kelia in taika ir kaip 
nors baigti ta kara Korėjoje.

Churchillis patarė kad pato
giausia vieta visiems trims bu
tu Bermuda Sala. Eisenhowe
ris nesiprieszino. Bet dar galu
tinai nenutarta.

Ir laikas dar nenustatytas, 
bet mes tikrai galime sakyti 
kad tas mitingas nebus laiko
mas pradžioje Birželio mene- 
sio, nes Karalienes Elzbietos 
Antrosios apvainikavimo apei
gos prasidės pirma Birželio 
diena ir tesis per deszimts die
nu- Aiszkus dalykas, Anglijos 
Premieras, Churchillis, per ta 
laika bus labai užimtas viso
kiais reikalais Londone.

Kai Prez. Eisenhowerio at
stovas buvo laikrasztininku 
užklaustas ar galimas daigtas 
kad kada vėliau Sovietu atsto- I
vas butu pakviestas in ta kon
ferencija, jis nieko neatsake, 
bet vėl atkartuojo Eisenhowe- 
rio žodžius: Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos atstovai“, ir 
pasakė kad nieko daugiau nė
ra sakyti.

Isz kitos puses, galima be
veik tikrai sakyti, kad Malen
kovas nevažiuotu taip toli nuo 
Maskvos in Bermuda, kuri yra 
po Anglijos valdžia. Ypacz da
bar kai aplinkybes jam nepa
lankios paczioje Rusijoje.

Bet galimas daigtas kad per 
szita konferencija tie trys su
sitars kita konferencija suda
ryti ir kitu krasztu vadus pa
sikviesti.

Prez. Eisenhoweris gal dar 
butu ilgiau palaukes ir gal szi 
rudeni butu szaukes tokia kon
ferencija, bet Anglija vis zau
nija ir reikalauja kad reikia 
tuojaus su Rusija sudaryti 
konferencija. Iki sziol Eisen- 

■ lioweris nesiskubina tartis su 
Sovietais, nežiūrint kaip Ang
lija praszo ir reikalauja.

SKAITYKIT 
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PLATINKIT!

7 KAREIVIAI BE
LAISVIAI PABĖGO I

4 Buvo Tuojaus 
Policijos Suimti

HERSHEY, PA. — Septyni 
kareiviai, belaisviai pabėgo isz 
Indiantown Gap Military Re
servation, kai jie numalszino 
kelis sargus ir autobuso drai- 
veri ir paskui dingo in miszka, 
nuo Number 22 vieszkelio-

Už keturiu valandų karisz-i 
ki armijos policijantai suėmė 
keturis isz ju.

Visi jie buvo atveszti isz 
Pittsburgh miesto.

Likusieji trys, policijantams 
praneszta, pasivogė automobi
liu ir pabėgo. Kiek policija ga
lėjo sužinoti, tai tie trys su 
savo pasivogtu automobiliu į 
nudume Hershey miesto link.

Indiantown Gap randasi 
apie szeszios mylios nuo tos 
vietos, kur tie armijos belais
viai pabėgo.

5208 AMERIKIECZIU 
BELAISVĖJE

835 Sovietu Rusijos 
Kalėjimuose

WASHINGTON, D. C. — 
Vaszingtono valdžia pranesza 
kad 5,2C8 Amerikiecziu randa
si anapus tos geležines sienos, 
kaipo belaisviai ir kaliniai.

Dauguma ju, apie 3,103 ran
dasi Lenkijoje; kur Amerikos 
Ambasada spėja randasi apie 
penkiolika tukstancziu belais- 

\viu, kurie sako kad jie yra 
Amerikos piliecziai,

Asztuoni szimtai trisde- 
szimts penki Amerikiecziai 
randasi Rusijoje ir apie 1,179 
sako kad jie yra musu kraszto 
piliecziai.

Negalima tiesiog pasakyti 
kiek ir kur ran dasi karo be

Trumpa Vietos

In Dunedin, New Zealand 
motinos prikabina savo ma
žus ratelius su savo kūdi
kiais prie automobiliu, nes 
nėra vietos kur juos padėti. 
Miesto valdžia ketina parū

pinti vietas del automobiliu 
tu kurie atvažiuoja in mies
tą apsipirkti. Dabar niekur 
mieste nėra vietos pastaty
dinti automobiliu.

o □ □

laisviai, bet yra tikrai sužinota 
kad Czekoslovakija laiko 330, 
Vengrija 430, Romunija 413 ir 
Bulgarija 62.

Komunistiszka Kinija dar 
laiko nelaisvėn trisdeszimts 
viena Amerikieti. Tai neskai
toma szimta asztuonios de
szimts keturis Misijonierius, 
kurie per savo nusistatymą, sa
vanoriais pasiliko tarne krasz- 
te.

Jeigu Komunistai dabar tik
rai nori taikos ir nori susitai
kinti, tai visi szitie žmones ju 
nelaisvėje turėtu būti paleisti.

Apart szitu smulkieniszku 
žinių, nieko daugiau negalima 
girdėti isz tu Komunistiszku 
krasztu.

SLAPTAS
PASIULINIMAS

KOMUNISTAMS

Paskutinis Pasiulini- 
tnaš Kaslink Karo

Belaisviu
MINS AN, KORĖJA. — 

Tauti Sanjungos vyriausias 
tarpiiinkas dabar duoda Ko- 
muniitams paskutini pasiuli- 
nima taslink karo belaisviu. 
Kokis/ra tas pasiulinimas nie
kas d a nežino.

Pirn.negu Leitenantas Ge
nerolas William K. Harrison 
iszskrid) isz Tokyo in Munsan 
jis pasikalbėjo ir pasitarė su 
Generoll Mark W. Clark, To
limu Ryti Komandoriu.

Tautu I an jungos vyriausias 
tarpininks, Leitenantas G me- 
rolas Wiliam K. Harrisonas, 
trys sanvįtes atgal perspėjo 
Komunistę kad laikas jau 
baigiasi dĮ visu tu derybų. 
Dabar jis ako kad szitas Tau
tu Sanjungs pasiulinimas yra 
galutinai pakutinis.

Eina gailai kad szitas pa
siulinimas gi nepatiks Ame- 

(Tasa At 4 Puslapio)

PARDAVĖ SŪNELI

Motina Suaresztuota
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Ponia Betty Dee buvo 
suaresztuota už tai kad ji buvo 
pardavus sūneli, kuris buvo 
tik sanvaite atgal gimęs, in 
Philadelphia General ligonine.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Ponia Anna Chavous, 
kuri buvo ta sūneli “nusipir
kus“, teipgi buvo suaresztuo
ta.

Ponia Betty Dee yra gyva- 
naszle. Kai ji buvo neszczia ji 
susipažino su Ponia Chavous, 
kuri pas įskundė kad ji jau ne- 

j begali daugiau vaiku turėti.
Penia Dee pasiaiszkino kad 
viena szeimyna buvo jai priža
dėjus tris szimtus doleriu už ta 
jos dar negimusi kūdiki, bet 
vėliau atsisakė. Ponia Chavous 
prasze kad ji jai ta kūdiki par
duotu, bet pasiskundė kad ji 
dabar tiek pinigu neturi ir ne
turės, o jos vyras kolieka, bet 
gauna pensija isz armijos.

Tai jodvi szitaip susitarė: 
j Ponia Chavous mokes Ponios 
i Dee randa ir dar duos $11-60 
! per sanvaite, ir taip mokes kol 
ta gyvanaszle susiras sau dar-

; ba. . .... 4^,
Kai atėjo gyvanaszles laikas 

pagimdyti, ji nuvažiavo in li
gonine ir padavė Ponios Cha
vous varda. Kūdikis buvo in li
gonines knygas inraszytas 
kaipo Donald Charles Cha
vous. Už keliu dienu tikra Po- 

į nia Chavous nuėjo in ligonine 
ir parsivedė ja namo, ir paskui 
pasilaikė ta kūdiki, kaip bu vo 

į susitarta.
Ponios Chavous vyras, pik- 

tai užsigina, kad jiedu norėjo 
ta vaikuti “nusipirkti“. Jis 
sako kad jiedu labai myli vai
kus ir už tai norėjo tai gyva- 
naszlei padėti ir ta kūdiki kaip 
savaji auginti. O kaslink visu 
tu kalbu apie pinigus, tai jis 
sako kad jo žmona tai gyva- 
naszlei keletą kartu davė po 
kiek pinigu, nes ji- buvo be 
darbo ir mažai pinigu turėjo 
del ligonines. Bet jis sako nie
kados nebuvo jokios sutarties 
apie “pirkimą ar pardavima“.

300 ISZSIGELBEJO
ISZ DEGANCZIO

VIESZBUCZIO
INDIANAPOLIS, IND. — 

Apie trys szimtai sveeziu Ant
lers vieszbutyje, hotelyje buvo 
priversti ta vieszbuti apleisti 
su savo naktiniais drabužiais 
kai isztiko gaisras, ant asztun- 
to augszto. Devyni žmones bu
vo nuveszti in Methodist ligo
nine, bet visi, iszimant dvieju 
buvo isz tos ligonines paleisti.

Gaisras isztiko ta vieszbuti 
per dideli lietu ir baisu sztur- 
ma. Iszsigande svecziai iszlipo 
per langus ir tupėjo augsztai 
ant tu langu, laukdami kol ug- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIESULOS ANT 
KANADOS IR U.S.A.

RUBEŽIAUS
Penkiolika Žuvo; Daug 

Sužeista; Daug
Iszkados

SARNIA, ONTARIO, KA
NADA. — Viesulą, rodos nu
klydus nuo savo paprasto kelio 
visu savo smarkumu davė in 
dvynus miestus Sarnia, Onta
rio ir Port Huron, Michigan, 
ant rubežiaus tarp Kanados ir 
Amerikos.

Nors, kai mes szita raszome, 
tik penkiolika žmonių yra žu
vę, bet policija ir vaiskas sako 
kad galimas daigtas kad dar 
daug daugiau žuvusiu bus su
rasta.

Iszkados padaryta ant keliu 
milijonu doleriu- Daug žmonių 
buvo sužeisti nuo sprogstan- Į 
ežiu langu ir griaunaneziu na
mu. i

Dideli medžiai, aržuolai, bu- ) 
vo kaip kokie sziupuliai su
laužyti, iszvartyti.

Daktarai ir slauges isz vieti
niu miestu greitai pribuvo su 
pagelta sužeistiesiems.

Trylikos karu freitas su in- 
žinu buvo nuverstas nuo begiu, 
rieliu prie Smith’s Creek. Du 
darbininkai buvo sužeisti.

Tie žmones, kuriu darbas 
yra isztirti ir sekti oro permai
nas ir isz anksto dažinoti kur 
tokios viesulos siauezia, sako 
kad ežia tikrai retenybe jeigu 
staeziai ne keistenybe, nes la
bai retai tokios viesulos taip 
toli in sziaure pasirodo.

LENKASLAKUNAS
SULAIKYTAS

COPENHAGEN, DENMARK.
— Lenkas Lakūnas, Leitenan
tas Zdzislaw Jazwenski, kuris 
pabėgo isz Lenkijos su Sovietu 
greitu MIG eroplanu ir nusi
leido ant Denmarko Bornholf 
Salos, yra Copenhagen polici
jos sulaikytas.

Policija sako kad ji laiko ji 
po sargyba kol visas jo tas ero- 
planas bus iszagzaminavuotas. 
Eroplanu inžinieriai dabar, da
lis po dalies ta eroplana iszar- 
do, ir nori kad tas lakūnas 
jiems padėtu, kad jis, kiek ži- . 
no, jiems paaiszkintu-

Dvideszimts dvieju metu la
kūnas Jazwenski buvo atvesz- 
tas isz Bornholm in Copenha
gen, kur jam buvo paskirta po
licijos sargyba. Policija už
draudė laikrasztininkams su 
juo pasikalbėti, ar jo paveiks
lą nutraukti.

‘1 Kai viskas bus sutvarkyta, 
ir kai jam bus duota musu 
kraszto apsauga, jis gales eiti 
sau kaipo laisvas žmogus, bet 
ne pirmiau,“ Mogens Jensen, 
Danijos policijos virszininkas 
laikrasztininkams paaiszkino.

Eroplanu inžinieriai sako 
kad szitas eroplanas yra tikrai 
tekis pats, kaip tas kuri kitas 
jaunas Lenkas lakūnas, Fran- 
ciszek Jarecki atveže isz Len
kijos Kovo penkta diena.

ISZ VOKIETIJOS
MALENKOVO 7.0 |
DŽIAI IR TIKROVE j u.

 Del to yra bergždžias da’y-

Ryszium su “N. Y. Times“ 
1953.3.17 paskelbtu naujojo 
Sovietu Ministerio pirmininko 
pareiszkimu, kuriame jis, be 
kitko, pažymėjo, kad Sovietu 
politika yra taikos politika, 
paremta gerbimu teisiu, pri- 
klausancziu kitoms tautoms 
kituose krasztuose, nepaisant, 
ar tai butu dideles tautos, ar 
mažos, kad ji laikosi priimtu 
tarptautiniu normų ir kad So
vietu Sanjungos Užsienio poli
tika gerbia visas sutartis, ku
rias Sovietu Sanjunga yra su
dariusi su kitomis valstybėmis 
Lietuvos ministeris Vaszingto- 
ne P- Žadeikis yra padaręs vie
tos instaigoms keletą pastabu 
tiek del ežia minimos isztrau- 
kos, tiek ir del viso Malenkovo 
padaryto Sovietu Vyriausybių 
Tarybai Maskvoje Kovo 15 d., 
praneszimo.

Lietuvos Ministerio nuomo
ne, toji Malenkovo kalbos isz- 
trauka pasako, kaip gal turėtu 
būti, bet ko nėra daroma pa- 
ezieje Sovietu Sanjungoje. Ja, 
butu galima pavadinti pirmą
ją Pav asario kregžde, jei ne 
toji krūva sulaužytu sutareziu, 
kurios barszka vėjui papūtus, 
kaip tie kapuose iszkasti kau
lai. Kremlius yra sulaužęs su 
Lietuva szias sutartis: 1920 
metuose Liepos 12 diena Tai
kos Sutartis, Nepuolimo Sutar
tis, sudaryta 1926 metais, .ku
rios terminas buvo prailgintas 
iki 1945 m., Gruodžio 31 d., Pa
ryžiaus Paktas, daugiau žino
mas Kelloggo-Briand’o vardu 
kuriuo pasirasziusios ji tautu 
vyriausybes pasižada neka
riauti, Užpuolinimai Apibu- ; 
dinti Sutartis, pasiraszyta 
1933 m., Londone, 1939 m., 
Spalio 10 diena Tarpusavio 
Pagelbos Sutartis. Szia pasku
tine sutartimi Sovietai gražino 
Lietuvai Vilnių, pridedami dar 
keletą valscziu in sziaure ir in 
pietus nuo Vilniaus. Už gra
žintas Vilniaus kraszto žemes, 
kurios Lietuvai priklausė pa
gal Taikos Sutarti jau nuo 
1920 metuose Sovietai pasi-! 
glemže sau teise Lietuvoje lai
kyti raudonąsias ingulas. In-1 
vedimas ingulu priesz Lietu
vos valia ir pasiprieszinima 
jau reiszke, kad Lietuvos inga
liojima buvo t Sovietu pradėta 
1939 m- Spalio menesi. Vienok 
dabar paaiszkejo, kad tiek So
vietu ingulos, tiek lygiai ir pa- j 
ti Tarpusavio Pagelbos Sutar-i 
tis ir Lietuvos ingaliojima ir 
jos 1940 Rugpiuczio menesio 3 i 
diena susivienijimas Maskvoje 
tarptautines teises požiūriu 
yra nieko nevertos ir jokiu at
veju Lietuvos neinpareigoja, 
nes kai Maskvoje vyko dery
bos del sudarymo Tarpusavios 
Pagelbos Pakto, tai pasirodė, 
kad Sovietai slaptai ir saviva- 
liszkai/buvo perleide visa Lie
tuva Hitlerio Vokietijai, pasi

kas, kad Sovietai kalba ir ban
do remtis sutartimis ir pasiža
dėjimais, kuriuos jie yra patys 

| sulaužė. Todėl Sovietu invyk- 
dyta Lietuvos ingaliojima ir 
inkorporacija in So v. Sanjun
ga neturi ne szeszelio teisėtu
mo; tai yra tik baisenybes jie- 
gos ir klastos aktas. To viso 
akivaizdoje Lietuvos ministe
ris Vaszingtone nurodė kad 
Malenkovo taikos pareiszki- 
mas yra ir bus tik propagandos 
burbulas, kol jis nepadarys ki
to pareiszkimo, pagrysto So
vietu gera valia, kuris inrody- 
tu lai svojo pasaulio valsty
bėms, ypacz Amerikai, kad 
tuos jo žodžius seka darbai, 
kurie iki sziol vis atidėliojami. 
Tegul Sovietai paskelbtu am
nestija politiniams kaliniams, 

I gražintu isztremtuosius ir at
palaiduotu Lietuva nuo netei
sėto susivienijimo. Nors tai 
yra panaszu in stebuklą, bet 
tik tokiu budu szis tarptauti
nis užpuolimas ir tegali būti 
isznaikintas. Baisenybes jiegos 
vieszpatavimas turi kada nors 
baigtis.

EISENHOWERIO 
TAIKOS UŽMANYMO

SANTRAUKA
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Dwight Eisenhoweris, 
Balandžio April 16 kalbeda-

kasa Ant 4 Puslapio)

Peržiūri - Musu 
Kariszka Eroplana

Yugoslavijos Armijos vir
szininkas, Pulkininkas Ge
nerolas Peko Dapcevic per
žiūri musu greito F-80 
Thunder j et eroplano inžina, 
in Republic Aviation kom
panijos fabriką in Farming- 
dale, N. Y.

Amerika yra prižadėjus 
Yugoslavams keletą szitokiu 
eroplanu ir bcmbnesziu pa
siusti.
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Kas Girdėt
Daug> musu Kongresmenu 

taip pat in ta Korėjos klausi
ma žiuri, bet neiszdrysta gar
siai taip iszsireikszti, nes kiti 
sakytu kad jie nori to kraujo 
praliejimo Korėjoje, jeigu da
bar nesutiktu ant Komunistu 
siutinamu derybų.

Generolo Douglas MacAr- 
tliurio patarimas pultis ant’Ki- 
nijos ir daugiau ant jiegos ir 
smurto pasitikėti, negu ant 
dipliomatijos ir derybų, turi 
daug rėmėju Vaszingtone. Bet 
Prezidentas Eisenhoweris dar 
vis nori gražumu derintis.

Biznieriai bijosi kad jeigu 
Korėjoje karas baigsis, tai 
jiems ’biznis eis žemyn.

Raudos beveik visur dabar A
'brangesnes. (Bet ne mainose, 
kur randasi daug tuszcziu na
mu, nes žmones kraustuosi in 
virszines, in didesnius miestu, 
darbo jieszkodami.)

- • • "
Prezidentas Eisenhoweris 

yra pasiuntęs kelis savo atsto
vus in Europa, pasiszneketi su 
Europos krasztu vadais, kas- 
link Rusijos. Jie pranesza kad 
dauguma Europos krasztu jau- 
czia kad Amerika per asztriai 
yra nusistaczius priesz Rusija. 

Europos krasztai nesutiks 
taip apsiginkluoti, kaip Ei
senhoweris norėtu. Jeigu Ame
rika pareikalautu tokio apsi
ginklavimo, tai Europos krasz
tai pasakytu Amrerikai visus 
kasztus padengti.

‘ • •
Europos krasztai bijosi per 

daug prisiriszti prie Amerikos- 
Jie sako kad Amerika dar vis 
per toli, o Rusija per arti.

Europos krasztu vadai da
bar tikrai (bijosi Senatoriaus 
J. McCarthy, kuris yra savo 
agentus tenai pasiuntęs, isz- 
tirti kelis 'svarbius klausimus. 
Europiecziai sako kad jiems 
iszrodo kad McCarthy gali 
tapti Amerikos Prezidentu, o 
jis Europiecziams nėra palan
kus.

Europos krasztai nenori per 
daug pasitikėti ant Amerikos, 
nes jeigu Amerikoje pramone 
tik biski eitu žemyn, tai labai 
pakenktu visai Europai. Už tai 
jie nori palaikyti bent pramo
nes gerus santykius su Rusija.

■" • • —
Rusijos Malenkovas yra pra

neštos kad ir jis be jokios per
traukos darbuosis del taikos. 
Mes kaip tik to ir bijojome, 
kad nebus jokios pertraukos.

■ • •
Mes patariame savo skaity

tojams: jeigu ketinate km- va
žiuoti ant atostogų, tai isz 
anksto užpraszykite vietas 
vieszbucziuosie ir traukinuose, 
jeigu ne su automobiliu keti
nate važiuoti. Nes jau dabar 
ateina žinios kad dauguma at
ostoginiu vietų yra užpraszy- 
tu del visos vasaros.

Praleisti pigiausiai atosto
gas tai valstijų parkuose, kur 
galima gerai ir pigiai pasilsėti 
ir laika ramiai praleisti.

Szia vasara, net ir dabar, 
randasi daugiau automobiliu 
ant musu vieszkeliu, negu tie

vieszkeliai gali iszlaikyti. Jei
gu kur važiuosite su automobi
liu, pasiteiraukite ar tenai gali
ma nuvažiuoti mažesniais ke
liais, kurie nesiekia didesniu 
miestu, ir kuriuos visi nevar
iuoju- ■

_____ ____• •_________

Nors kai kurie dar vis beda- 
voja, bet turime prisipažinti 
kad beveik visi sziandien ge
rai uždirba ir už tai tiek daug 
žmonių rengiasi kur nors isz- 
važiuoti ant atostogų.

1 • •

Antras tikras ženklas kad 
dauguma gerai uždirba; visi 
perkasi automo'bilius, namus, 
rakandus, visokius int alsus ir 
naujus drabužius.

Biznieriai ir sztorninkai da
bar džiaugiasi. Bet szi rudeni 
sztorninkai kurie parduoda te
levizijos setus, refrigeratorius, 
ir baldus, furniszius gal pajus 
kad ne viskas tvarkoj. Visu tu 
daigiu dabar sztorai yra per 
daug prisipirkę ir vargiai ga
les visus parduoti.

Automobiliu pardavimo biz
nis dabar baisiai nepastovus. 
Fabrikantai pagamina apie 
szeszis milijonus nauju auto
mobiliu ant metu. Automobiliu 
pardavėjai labai abejoja kad 
jie tiek automobiliu galės 
ežiais metais parduoti.

11 • •

Tas pats ir su naujais na
mais. Ju per daug dabar stato
ma. Jeigu galite nors kelis me
nesius palartkti, tai galesite 
daug pigiau gerus namus nusi
pirkti.

' • • '

Daugelyje didesniu miestu 
randasi daugiau darbu negu 
darbininku- Bile kas, bile tik 
nori, gali gera dauba gauti.

Taksos gal ir bus sumažin
tos, bet tiek mažai kad retas 
kuris ta sumažinimą ir pajus.

Pypkes Durnai

Ncra Kitos Tokios
Szalies

Nėra kitos tokios szalies, 
Kaip musu Tėvynė;
Nei saulutes, kur szviestu 
Spinduliais auksiniais.
Nėra girelių tiek žaliu, 
Nei giesliu paukszteliu; 
Neskamba kitur ant lauku 
Tiek saldžiu dainelių.
Ten gegute vis kukuoja 
Ankstyva ryteli, 
Ir sesutes ten dabina 
Ruteliu darželi.
Ten vėjelis pucza szvelnus, 
Medeliai siūbuoja, 
Ir javeliai ant lauku 
Kaip jure banguoja- 
Ausztant auszrai ten ryte 
Cziulba vyturėlis, 
Ant trimito ten riliuoja 
Mažas piemenelis.
O, kaip troksztu dar sugryžt 
Asz in ta szalele,
Kaip malonu but iszgirst 
Paukszteliu dainele.
Kaip malonu but iszvyst 
Gražuma girelių, 
Prisiskynus pakvėpuot 
Invairiu gėlėliu.
Graži, graži ta szalis 
Ten gyvent patogu;
Smagu vargti su visais 
Po sziaudiniu stogu!

t
“ N O V E N A ’ ’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mabanoy City, Pa. - - U. S. A

— 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!

Price $2.30 s,“e poi"' “y'“-
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M Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sain Says

Of course you know your ABC’s but 
do you know your D’s and E’s? Under 
present world conditions, D standing for 
defense and E standing for Series E 
Defense Bonds are inseparable. By buy
ing Defense Bonds regularly you help 
build the nation’s economic strength 
that backs up our defense effort. At the 
same time you are helping yourself. 
Every Series E Bond you own auto
matically goes on earning interest 
every year for 20 years from date of 
purchase instead of 10 years as before. 
This means that the bond you bought 
for $18.75 can return you not just $25 
but as much as $33.33. A $37.50 bond 
pays $66.66. And sc on.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus!

SKAITYKIT

"■“SAULE”V£

PLATINKIT

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

Toksai apsakymas nemažai 
nustebino visus ; nei vienas ne- 
iszdryso pasakyti, kad tas ne
teisybe. Ant galo visi sugulė, 
pasilsėti, nes kožnas buvo sma
giai nuilsės po tokiai alsiai 
visos dienos kelionei.

Ant rytojaus vos dienai 
szvintant jau visi buvo vėl ke
lionėje,.

Vingemmdas pėdsekiu ėjo 
iki paežiam upeliui, kuri Ma- 
hega priėjės nuplaukė vande
niu. Czia pedsokis suvisu pra
žuvo ir Vingenundas nežinojo 
in kuria puse kreiptis.

Taigi Reginai du i jis liepe 
parūpinti maisto žmonėms, ka
dangi mane reikese liktis ant 
vietos tūla laika, kol tikras 
pedsekis bus surasta, o pats 
eme pėdsekius tyrinėti, kuriu 
czia buvo. nemaža. Po keliu 
adynu laiko susitiko jis ir su 
Kares Ereliu, kuris' sekdamas 
savo pedseki, atėjo net in szita 
vieta. Kares Erelys nuo Vinge- 
nimdo iszgirdes, kad jie ėjo 
tikru pėdsekiu ir rado dvi po- 
piereles (Jiitipos parasztas, di
deliai nusidžiaugė; nuėjo jis 
pas savo žmones ir vakare su
vedė a'bi dalis in krūva.

Ant rytojaus su brekszta 
Kares Erelys isizejo atjieszkoti 
tikra pedseki. Už adynos jis 
gryžo ir pasakė, jog pedseki 
Osagu rado. Kelias dabar ėjo 
per uolinius kalnus pilnus gi
liu lomu ir pakriausziu; Dela- 
varams reikėjo dalbai’ laikytis 
atsargiai, idant nepakliūti in 
rankas prieszams. Bet Osagu 
nebuvo matyti. Po pietų priėjo 
jie prie aukszto uolinio kalno, 
kuris lyg stulpas styrojo sta- 
czias; po jo szeszeliu apsistojo 
jie atsikvėpti-

Kitiems hesilsint Kares Ere
lys su Reginaldu užsirito aut 
PilGZioS kaukaro® kalno ir nuo 
jos žvalgėsi in visas puses. Isz 
vienos puses buvo matomi sta
tus, aukszti kalnai su virszime- 
mis sniegu apklotoms; kitoje 
gi puseje virszunes mažesniu 
kalneliu margavo lyg vilnys 
mariu. Bet czia jiems visai ne
rūpėjo gražumas aplinkes; jie 
dairosi, ar nepamatis kur apsi- 
sedusiu Osagu. Ju noras rodosi 
iszsipilde, nes veidas Kares 
Erelio sukruto ir nusiszviete 
džiaugsmu. Reginaldas inspe- 
damas Kares Erelio misi i akis 
isztempeis žiurėjo in ta paezia 
puse, kur žvalgėsi Delavaru 
vadas, bet veltui; akims jo bu
vo matoma tik platus laukai, o 
už ju apsiauezanti marszka 
dangaus. Kares Erelys palie
pė jam pažvelgti per žiūroną. 
Reginaldas greitai atkreipė 
žiūroną in ta puse, kur jam in- 
dijonas parode, ir suriko isz 
džiaugsmo: pamate jis daugy
be szetru ir szetreliii vidury
je baltavo szetra Olitipos.

Kares Erelys paklausė jo, ka, 
jis mato.

— Matau daugybe indijo- 
im szetru, o viduryje tu yra 
viena balta. Dėkui Dievui! Da
bar yra viltis, kad mums1 pasi
seks Olitipa iszgelbeti.

Kares Erelys užsimanste. Po 
keliu miliutu vėl tarė Regi n ai
du i :

— 'Tegul mano brolis dar 
syki pasiteirauja, su savo bur- 
tininkiszku stiklu, kiek gali 
būti isz viso ten szetru?

Reginaldas pasižiurejes ta
re.

— Yra. ju daug, iszrodo 
daugiau kaip dvideszimts, bet 
asz negaliu ju suskaityti nes 
vienos stovi aukszczia.u, o už 
ju gal ir daugiau dar randasi-

-— Mahega ruko kaliumeta 
su didele gauja indijonu, tarė 
Kares Erelys.

Ilgiau nelaukė jiedu gryžo 
pas saviszkius ir iszpasakojo 
jiems, ka jie mate; isz to visi 
laibai džiaugėsi.

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy Čity, Pa.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

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, TASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

užlioku. Su paveikslais.^ 177 
dideliu puslapiu, 35-

No.lll—Sziupinii (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszliis; Apie bo
ba . ka negalėjo sa^o ’ liežuvio 
sulaikyt; Girtuollis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalisi 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- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
bus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35ę.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N 0.172—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; 
Gudrus 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 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

18014—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.l96—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—iGromata 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:

UjjU Užsisakant knygas isz 
szjo 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., - Ų. S. A.
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Indijonu 
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Posėdyje pasirodė, kad be
Kares Erelio ir Baptisto, nieks 
nieko daugiau neinate. Isz to 
Reginaldas pradėjo nerimauti 
ir isz nekantrumo murmėjo ir 
patsai Baptistas. Galiaus, Bap
tistas negalėdamas nekantru
mu susiturėti fare:

— Ar Kares Ereliui pristi
go žodžiu in savo kariaunin
kus? Didysis Kirvis su Necziu 
atrado iszvogtus musu turtus, 
tai argi pedsekis vagiu galėtu 
būti užslepiamas nuo akiu De- 
lavaru vado?

Pėdos Kares Erelio 'buvo 
ant Osagu pėdsekio! Buvo ra
mus atkirtimas.

Žodžiai tie pas visus suža
dino džiaugsma. Labiausiai 
džiaugėsi isz to Reginaldas ir 
priėjės prie Kares Erelio klau
sinėjo jo.

— Žymes yra visai szvie- 
žios, atsake jis Reginaldui ir, 
apsakęs viską, ka jis patemijo, 
ant galo pridūrė: Inžymiausios 
pėdos buvo arklio Olitipos, ku
ris turėjo geležinias pakauštas.

Ant veido Vingenundo pra
dėjo reikszti kažin koksai 
jausmas. Kalbant Kares Ere
liui jis tankiai debeziejo ant jo 
akimis nesakydamas nei žo
džio- Tokis kamantinėjimas 
puolė in aki visiems ir Kares 
Erelys nenoroms atkreipė ant 
jo savo atida. Matyt Vinge- 
nundas turėjo ka ant liežuvio, 
bet užtylėjo.

— Ar mano jaunesnysis 
brolis nieko neinate? Jis buvo 
toli laukuose, o jo akys nėra 
uždarytos; krutinėjo jo slepia
si žodžiai ir kodėl ju burna ne
pasako? Užklausė Kares Ere
lys.

Ant. to vaikinas atsake man
dagiai :

— Vingenundas lauke, kol 
vyrai, kurie paprato grumtis 
su nevidonais, neiszpasakos 
visko savo, Vingenundas buvo 
ant pėdsekio Osagu.

Tylus nusistebėjimas1 perė
mė visus, Vingenundui ta pa
sakius, kadangi*visi žinojo, jog 
jis pagryžo isz visai priežingos 
Kares Erelio vaikszcziojimui 
puses.

— Ar ant pėdsekio, kuri 
Vingenundas rado, buvo teip-

A - B - GĖLA''PA
arba pradžia 

SKAITYMO 
.. .ir... 

RASZYMO 

I gi arklio pėdos* Ar Vingeliui,- 
das ipažino .pėdas arklio (Uiti- 
pos? Klausinėjo toliau Kares 
Erelys.

Vingenundas pakratė galva.
— Pedsekis1 jau buvo senas 

ir labai numintas, atsake jis; 
arkliu gi ne Olitipos pėdu vi
sai nebuvo. Vienok Vingenun- 
das mano, kad tai buvo tikras 
pedsekis Osagu.

— Kalba mano brolio yra 
man misli ir tamsi, suszuko

* ¥ ■M*-K****-K*-K-K*-»i*-K*-K*****-K*-K->
Vai tu Dievuli mano,

Tik dirstelekite ant vaiku
tavo, 

Ant tu nekaltu sutvėrimu, 
Per nedorus tėvus apleistu,

Ant ulycziu iszmokinti, 
Nedorybių visokiu pripildyti,

Ir nuo visu ipainekinti, 
Kaip žvėris'biaurinti,

Kalte tame tėvu,
P r eger t -sm egen i u, 

Kurie visai nesirūpina 
apie juos, 

Sztai kiti jiems mokslo 
neduos, 

Tėvai, temykite ant ju 
gerai, 

Nuprauskite juos szvariai,
Ba už tai atsakysite, 

Kada savo galvas 
agpuldysite,

Po smert staugsite, 
Susimylejimo negausite.

* * *
Tula moteriszke isz 

Filadelfijos, 
Kuri jau pergyveno su savo 

Laimingai apie keturios 
deszimts metus, 

Paduoda Sekanti patarima, 
Kaip užlaikyti savo vyra?— 
Bukie atsargi pasirinkime

vyro.
Nesirink per jauna,
Ir tik tokios ruszies 

Kuris buvo iszaukletas 
Geroj moraliszkoj szeimynoj.

Karta vyra pasirinkus, 
Ant visados užbaigtu, O 7
Lai tas dalykas luina 
Ir nuo to laiko rengkis 

Prie szeimyniszko gyvenimo, 
Tūloms merginoms patinka

vyrus,
Vien tik vilioti, 

O kitos juos tik erzina.
Motėre gali kad ir menkos 

vertes vyro, 
Padaryti meilu, jautru ir 

geru žmogum, 
N©pavydėjus kan try'bes 

Pasaldintos nusiszyipsojimais 
Ir prieskoningais

■ pabucziaivimais. 
Paskui ji insuipk in 
Labdarybės ru’bus, 

Sziltai užlaikyk meiles 
ugnimi, 

Ir pasistiprink ligi persikais 
su smetona.

Taip padarykite moterėlės, 
O gyvensite su vyru 

laimingai, 
Ligi graibo lentos!

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

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

Kares Erelys; ar mano 'brolis 
■mano kad Osagai Olitipa nes'ze 
ant pecziu ?

— Visai ne, atkirto vaiki
nas; bet pedsekis buvo ant 
smiltinio lauko ir szian ir ten. 
Radau ten dvi szviežias pėdas, 
kurios buvo tokio jau didumo 
kaip ir kitu kareiviu, bet in- 
mintos negiliai ir iszrode lyg 
kad butu jos moteriszkes ar 
vaiko.

Kares Erelys užsimanste.
Mano brolis turi smailias 

akis ir lengvas, kaip panteros 
kojas, bet ežia, ant svetimos 
žemes toksai pedsekis gali pri
gauti net ir patyrusi vyra- Ka
res Erelys ant savo tako rado 
sklypeli Olitipos drabužiu 
erszkecziu nuipleszta. Ka ant 
to mano brolis pasakis?

Prie tu žodžiu Kares Erelys 
pakele in virszu sklypeli audi
mą isz Olitipos drabužiu.

Bet Vingenundas nesidavė 
suszneketi, tik nusijuokė ir tu
re:

Brolis mano turi daug paty- 
rimo; jis pažino pėdas arklio 
Olitipos ir ta sklypeli gelum
bes, kuris isztiesu yra isz Oli
tipos drabužiu. Bet Osagai yra 
gudrus: jie rūpinosi apmonyti 
akis Delavarams ir isz vietos 
iszejo dviem kelais. Taigi tegul 
mano brolis eina savo atrastu 
keliu, o Vingenundas eis kitu 
ir abejones nėra, kad už anų 
kalnu tiedu pėdsekiai susiais 
in krūva.

Kares Erelys girdėdamas 
vaikino tokius iszmintingus 
žodžius, malonia akia, in ji pa
žiurėjo ir pagalvojęs kelias 
miliutas, tarė:

— Tegul bus taip! Ir atsi
sukęs in Reginalda užklausė:

— O Netis kuriuo keliu eis?
— Asz eisiu su savo jau

nesniuoju broliu atsake, pa
galvojęs trumpai Reginaldas; 
Bautistas su kitais asztuoniais 
vyrais tegul teiipgi eina su. 
mumis. Kares Erelys tegul ei
na su visais kitais žmonėmis. 
Tegul vadas nuskiria vieta, 
kur už kalnu turime susitikti, 
jei kartais musu keliai nesusi
eitu.

— Gerai! Atsake Kares 
Erelys ir paskyręs savo žmo
nes, vienus in viena, kitus in 
kita puse, pasakė, kur reikia 
susitikti užkalnu. Kas vir- 
szaus buvo arkliu ir neszimui 
daigtu, paėmė su savim Kares 
Erelys; paskui szirdingai atsi
sveikino ir iszejo kas savu ža
rų.

Pėdsekiai
Vingenundas perimtas svar

ba savo vietos, imanezios' ant 
saves visa atsakomybe, ėmėsi 

•karsztai už savo darbo, kuris 
pagal jo metus1 ir ugi iszrode 
negalimu jam. 'Greita jo akis 
neapleido ne menkiausio ženk- 
lio lieapžiurejus; cziupinejo jis 
kiekviena palenkta ar iszrauta 
žolele. Isz jo akiu galima buvo 
matyti, kad tikrai pažysta 
szviežia pedseki. Kelias ady- 
nas jis žengė drąsiai pirma vi
su tuoju pėdsekiu, tartum ko
kiu placziu vieszikeliu'; paskui 
ji ėjo Reginaldas, Baptistas ir 
d baltiejie, o szeszi Delavarai 
trauke paskui juos. Nors Re
ginaldas akis isztempes žval
gėsi iu visas puses, bet jis ne
matė ne mažiausio ženklelio, 
kuris galėtu nurodyti, jog ežia 
eita Osagu. Baptistas, nors ga
na didelio patyrimo žmogus, 
bet dairėsi veltai.

Puse dienos apartum žings
niu ėjus ir jokio pėdsekio Osa
gu neradus, Delavarai pradėjo 
kratyti galvoms. Reginaldas
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susirūpinės teipgi *neiszkente 
nesiskundęs Baptistui.

— Bijausi, tarė jis, idant 
mes nesuki ystumeme’; paklau
sėme rodos szito vaikino, o at
metėme rodą patyrusiu žmo
nių. Bet ka galima buvo žino
ti, jeigu jo akyse matėsi tokia 
tikybe, jog turėjome intiketi.

Baptistas rengėsi atsakyti 
jam, kaip Vingenundas pasi
lenkė ir pakele kažin ka nuo 
žemes. Buvo tai susukta popie
rele, kuria nors jau sumirku
sia nuo rasos, jo greita akis 
pamate. Vingenundas tylėda
mas sugryžo pas Reginalda ir 
padavė jam ta popierele; lupos 
jo neisztare ne puses žodžio, 
bet akys jo buvo pilnos 
džiaugsmo.

Reginaldas paemes popiere
le ir iszvyniojes ja, sudrėbėjo-, 
pakeldamas akis in dangų. 
Paskui puolė jis Vingenundui 
ant kaklo ir apsikabinės per- 
praszinejo ji, jog lig tol lieti-, 
kejo jo buklumui surasti ped
seki- Rasi, nėra reikalo minėti, 
kad toji popierele su paraszu 
"eikite szian” buvo ta pati, 
kuria, Olitipa, Mabegai nusi
vijus stirna, numėtė ant žemes. 
Reginaldui apreiszkus, kas ant 
tos popiereles buvo paraszy ta, 
isz visu krūtiniu iszsiverže 
riksmai džiaugsmo su iszgyri- 
raais Vingenundo už jo buklu
mą surasti pedseki; dabar vi
si džiaugėsi, jog esą ant tikro 
kelio. Vingenundas nestojo, 
bet žengė drąsiai pirmyn su vi
su pulkeliu atgaivintu vilties 
sekaneziu paskui. Ta paezia 
diena apyvakare rado antra 
popierele, kas pridavė jiems 
tvirta insitikejima, jog Vin
genundo vuoslei drąsiai gali
ma. tikėti.

Bet artinosi jau ir vakaras ir 
tas Vingenundas su Reginaldu 
dideliai rūpino; reikėjo suras
ti vieta nakvynei. Pats protas 
liepe sustoti ant vietos iki ry
tojaus, nes pedsekis ir teip ne- 
inžiuromas, o nakezia suvis ji 
paklaidintum. Nusėdo visi nuo 
arkliu, supa ne zi avė paleido 
ant žoles ganytis, ir patys, ap
sistatę sargyba, sumanė pasil
sėti. Besilsedami po auksztoms 
szakotoms eglems kalbėjo jie 
apie Vingenunda, parodžiusi 
sziandien toki sumanumą ir 
buklumą., kurie net garsius ir 
patyrusius Delavarus nustebi
no.

— Kokiu badu tu moki 
teip užuosti Osagu pedseki, 
kad ir gudrusis Mahega nein- 
stengia tave suklaidinti? Pa
klausė Reginaldas Vingenun
do.

— Juodasis Tėvas ne kar
ta. man pasakojo, kad svetur 
yra. toki szunes, kurie moka su
sekti žmogaus pėdas vistiek 
ar tai diena ar nakezia ir jie 
neapsistoja tolaik, kol neprive
ja. Vilkas kruvinu pėdsekiu' 

veja, paszauta stirna, kol ja 
priveja. Kur drybso užmusztas 
tauras, ten sulekia nesuskaito
ma daugybe varnu, nors ant 
oro jokio pėdsekio nėra, ku- 
riuomi galima butu sekti. Argi 
tad instabu nors kiek, jei Di
džioji Dvasia apteikė ir žmogų 
tokiu jau gudrumu, kuriuomi 
d ž i a u g i a s i ž v erei i a i ?

— Tas teisybe, pritarė Re
ginaldas, bet žmones ir kitose 
dalyse svieto negali to suuosti, 
ka žvėrys-

Iszmintingiejie vyrai musu 
žmonių kalbėjo toliau Vinge
nundas, pasakojo, kad akys ir 
ausys baltųjų žmonių nėra teip 
geros, kaip musu. Bet Juodasis 
Tėvas man ir apie tai kalbėjo, 
ir sakę' jog tas nėra teisybe ir 
ju pasakojimai yra klaidingi, 
kadangi Didžioji Dvasia teip 
lygiai sutvėrė akis ir ausis bal
tųjų, kaip ir raudonodžiu žmo
nių, tik baltiejie neiszdirbo 
teip gerai savo pajautimu.

— Juodasis Tėvas tegu sau 
kalba kaip jis nori, pritarė 
Baptistas, o asz sakysiu kad 
akys ir ausys baltųjų, prilygi
nus prie indijoniszkuju, atro
do teip lygiai kaip meszkos le
tena įprie laibos kojytes ožkos. 
Indijonai mato szimtus tokiu 
daigtu, kurie musu žmonėms 
yra visai nematomi; nemažiau 
esiu persitikrinęs ir apie ju gir
dėjimą. Galecziau ta patikrinti 
daugeliu pavyzdžiu. Pirm dvi- 
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deszimts metu su vienu Dela- 
varu buvau ant medžiokles; jis 
garsejosi gerai girdineziu. Isz- 
tikro, jis, būdavo, sako girdisi 
tokius dalykus kokiu mano su
pratime, jokia žmogaus, ausis 
negalėtu girdėti. Viena karta, 
užmuszeme mes briedi ir pra
dėjome ruosiztis pasitaisyti sau 
isz jo kepsnį. Staiga indijonas 
iszkele pirszta auksztyn, idant 
asz nutilcziau, pakreipė galva, 
klausymo eme ausimis lyg 
ožka karpyti.

Ozia Reginaldas pertrauke 
jo kalba garsiu juoksmu. Bap
tistas ruszcziai pažiurėjo in ji. 
Nėra isz ko ežia, mums juoktis, 
tarė jis jam: isztiesu, buvo teip 
kaip sakau, meldžiu klausytis 
toliau. Asz indi jono paklau
siau., ka tokio jis iszgirdo; bet 
jis vietoje man atsakyti, paki
lo ir, pasitraukęs per kelis 
žingsnius in szali, atsigulė ant 
žemes, priglausdamas prie jos 
ausi, kad ka iszgirsti- Atsikė
lęs apreiszke man, kad ažeru 
atplaukia didele valtis. Kaip 
tai, užklausiau asz jo, ar kalbi 
apie ažera ten už girios, pas 
kuri buvome sziandien? Teip, 
atsake jis man, girdžiu kaip 
ten pliuskoja su irklais.

Ant to nusijuokiau asz jam 
in akis, nes žinojau, kad ažeras 
už mylios yra tolumo; indijo
nas vienok laikėsi savo ir tvir
tino, buk girdėjęs užgavima sn 
irklu in vandeni. Ilgiau sn juo 

ginezytis negalėjau, turėjau 
jam tikėti, nes jeigu isz tiesu 
kas atplaukia, tai ne kas kitas, 
kaip tik priesizas, kadangi mes 
buvome ant Dakota teritorijos 
todėl iszmintingiau buvo tikėti 
ir neszdintis. Užkrovėme ant 
ugnies daugiau szaku, kad kil
tu didesni durnai, ir nubėgome 
ant atokaus kalno, kur stovėjo 
aukszta puszis. Insilipe in ta 
pųszi mateme gerai ii- agni ir 
ažera. Ilga laika ant ažero ne
simato nieko ir asz pradėjau 
manyti, kad indijonas mane 
apjuokė. Bet veikiai pamatėme 
penkis ar szeszis Dakotas pa
sirodžiusius pakrasztyj girios, 
ir selinanezius prie musu ug
nies. Raip tik jie priselino prie 
musu ugnies, mes tuojaus isz- 
lipome isz medžio ir bėgt pas 
ažera, kur atbege radome val- 
ti.

Dakotai labai apsigavo, kad 
paliko savo valtį be sargu. Pir
miausia mes insmeigeme in že
me lazda su Delavaru ženklais, 
idant sugryže Dakotai žinotu, 
kas ežia buvo, paskui sedome 
in valti ir persiyreme in kita 
kraszta ažero; ežia iszmusze- 
me valtyje dugną, irklus sulau
žome ir palike nuėjome. Ta. syk 
asz patyriau, jog tas indijonas 
turėjo teisybe. Nuo to laiko 
pradėjau jau kitaip žiūrėti ant 
indijonu pajautimu, ko lai
kausi ir po sziai dienai-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
—- Szvento Juozaipo Mo

kyklos Vaikucziu Mokslo Meto 
plžbaigimo Programas invyks 
Nedelioj, Birželio (June) 7-ta. 
diena, Parapijos Svetainėje, 
7-ta valanda vakare.

— Ketverge,’ Gegužio May 
28-ta diena 1953 m., 6:30 valan
da, ryto, iszvažiuos in Wilkes- 
Barre, Pa., 30 vyrukai, kurie 
likos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tuju kurie apleis isz.:

Maharioy City: Daniel Mar- 
kiewi.cz, Steve Cliakan, Char
les Tacelosky, John Carroll, 
Francis Trackim, John Turo.

New Boston: Paul Sims.
Locust Valley: Clarence AV. 

Klingeman.
Park Crest: John Hobbs.
Frackville: John Harhigh, 

George Moyer, Arthur Stick
ler, Nicholas Orehowsky, Ja
mes Roberts, Hai ry Wolfgang, 
ir Joseph Butcavage. ,

Connerton: Alfred Card off- 
Ashland, RD.: James Reiff. 
Girardville: Joseph Luscan, 

John Horan, Joseph Padamon- 
S'ky, Thomas Scully, Joseph 
Balutis.

Cumbola: Vincent Draugi- 
nis.

Lavelle: Lamar Hepler.
Wade: Carl Miller.
New Philadelphia: John D. 

Matlock.
Middleport: Thomas McDo

nald.
Szia san vai te pripuola 

“Cžvertis Meto’ ’ pasninkas: 
Seredoj, Petnyczioj ir Siubatoj. 
Nedelioj pripuola Szvencziau- 
sioji Trejybes.

— Subatoj po visas Suv. 
Valstijas bus apvaikszczioma > 
“Memorial a r b a Decoration *
Day” — Papuoszimo Kaipu 
mirusiu. Ta dieną yra visur 
szveneziama, todėl ir redakci
ja “Saules“ 'bus laja, diena 
uždaryta.

..^ Kapai mirusiu karei
viu kurie illsisi ant vietiniu 
kapiniu, visu tautu, 'bus pa- 
pudszti su žiedais ir karūnė
lėms iper vietiniu kareiviu Le
gioną ant ženklo garbes už j u 
pasiaukavima del savo tėvy
nės.

— Seredoj pripuola pas
ninkas, taipgi Szv. Bedas, o 
Tautiszka Vardine: Radvyle. 
Ir ta diena : 1959 metuose Ame
rikos valdžia uždaro visus Ru
munijos Ambasados ir Pasiun- 
tenybes ofisus Amerikoje, ir 
uždraudė ju atstovams važinė
ti po musu kraiszta 'be pavelini- 
mo. Tai buvo atsikirtimas Ru
munijos valdžiai, kuri taip yra 
suvaržius musu Dilpliomatu 

' veikla savo krąszte; J941 m., 
Anglijos kariiszki laivai ero- 
planai sudaužė ir nuskandino 
Naciu, Vokiocziu didžiausia 
kariszka laivą “Bismarck”, 
atkerszindami jiems už nu- 

' skandinimą galingo laivo 
‘ * HMS Hood ”. Ta i bu v o * d i - 
džiausiąs susikirtimas didžiu
mų ant mariu; 1919 m., pirma 
syki 'buvo Atlantiko mares 
perskristos su eroplanu.

—- Ketverge pripuola Szv. 
Augustino, o Tautiszka Vardi
ne: Augis. Menulio atmaina: 
Pilnatis. x

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos, pasnin
kas. Tautiszka Vardine: Viks- 
ve. Taipgi ta diena: 1226 Lie
tuviai pergalėjo Mozūrus; 
1946 m., Keturios deszimts 

penkių dienu mainieriu stra.i- 
kos 'baigtos, kai mainieriu bo
sas John L. Lewisas pasirasze 
ant kontrakto su valdžia; 1455 
m., Turkai užėmė Constantino- 
pole miestą. Baisus smūgis vi 
siems Krikszczionims. Jie su
naikino, sudegino neinvertinus 
knygomis, sakydami kad vis
kas randasi ju “Korane”, o 
kas nėra tame “Korane” nėra 
verta, palaikyti.

— Sabai oje pripuola atmi
nimas misuriu paminėti Suv. 
Vaisi., Amerikos kareiviams, 
žuvusioms per Civilini kąra 
1861—1865 m., ir per du pa
saulinius karus.

♦

Ta. diena taipgi ir žinoma 
kaipo Kapu Puoszimo Diena 
savo mylimu ypatų, arba kaip 
angliszkaii vadinama “ Decora
tion Day”. Ant kapiniu rasis 
daugelis žmonių kurie papuosz 
kaipus savo mylimųjų. Kada 
stosime prie kapu mirusiųjų 
szirdys atsimins su skausmu 
apie amžina persiskyrimą tuja 
kurie likos yaszaukti ant am
žino atilsio. Aszaros nubyrės 
nuo musu veidu ant kapu tuju, 
prie kuriu stovime. Su dreban- 
czia ranka uždusime vainiku 
žiedu ant kapo ir eisime toliaus 
taku musu gyvenimo su atmin- 
czia. kad gali neu'žilgio ir mes 
ilsėsimos ant tosios vietos tar
pe kapu musu patinstamu, gi
miniu 'broliu ir seserim Po tai 
dienai vieta amžinos at ilsies 
vela pasiliks t iisz.cz i a ir tik lai
kas nuo laiko cziulbejimas ko
kio pauksztelio pertrauks laja 
tyla. Vienatiniais sargais to
sios pasilsio vietosi stovi kry
žiai kaipo ženklai vargo ir ru- 
pesties. No visi kapai bus pa- 
įpuoszti. Daugelis isz ju yra. 
nžmirszti nuo daugelio motu, 
kapai tuju, kurio neturi arty- 
mu tarrp gyvųjų. Su laiku ir 
musu kapai bus apleisti ir už- 
mirszti! Todėl, atsiminkite my
limi skaitytojai apie tuosius' 
kurio ilsisi tojo amžinoje vie
tojo per “Papuoszimo Diena“, 
o jeigu negalite sudėti ant ju 
kapu vainiką žiedu, tai sukal
bėkite už juos kelis1, poterėlius 
kad Dievas susimylėtu ant jti 
ir dovanotu jiems prasižengi
mus kokius papilde būdami 
gyvi. “Amžina atilsi visiems 
kurie ilsisi kapuose!”

— Nedelioj, Gegužio de- 
szimta. diena, Szv. Juozapo 
bažnycziojo, vienuolikta valan
da, Kun. L eonas Pecziukevi- 
czius, vi karas, suriszo mazgu 
moterystes, panele Kristina A. 
Vaikauskiute, duktė pons. 
Konstancijos Želionienes, nuo 
96 So. Catawissa uty., su John 
M. Kadilak, sūnūs ponios Au
na Kadi lak isz Lansfordo. Svo
tai buvo Virginia Gans, Joan 
Jeffery, Mario Midas, Leona 
Vaikauskiute, Teresa Luckiute 
Peter Trudich, Elmer Scheese, 
Ed. Lutz ir Tom. Midas. Ves
tuves in vyko in Newhard’s 
svetainėje mieste. Jaunave
džiai apsigyveno Lansfordo,
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Pirkie U. S. Bonus

Philadelphia, Pa. — Penkios 
deszimts ketiniu metu amžiaus 
sūnūs, Georgo B. Curtis buvo 
policijos suimtas ir suaresz- 
tuotas už apmnszima. savo se
nos septynios deszimts penkių 
metu amžiaus motinos, Ponios 
Lydia Curtisr iii Roxboronglf. 
Ji buvo nuvesžta in Memorial 
ligonine. Jo motina buvo slau
ges inveszta su lova kai jos sū
nūs buvo pat rauktas in teismą. 
Jos veidas ir visas jos kūnas 
yrą pamelynaves. Jos seserėną 
Shirley Curtis teisėjui John C. 
Moflock pasako kad kai ji pa
rojo isz daibo Gegužio szoszta 
diena ji rado Ponia Curtis pa
inei) na vusia nuo sumuszimo. 
Ponia Curtis yra. suparalyžiuo
ta ir gali pavaikszczioti lik su 
kriukiais. Ji sako kad jos su
miš ja sumusze su savo kumsz- 
timis- Ji sako kad jis per sze- 
szis metus ja muczino, bot nie
kados iki dabar taip nebuvo 
sumtiszes. Teisėjas Morloek 
nustato deszimts tukstaneziu 
doleriu kaucijos tam jos sūnui. 
Molina tik verko ir rankas lau
že sakydama kad ji nežino ir 
nesupranta. kodėl jos sūnūs 
taip pasielgė.

Wrightstown, N. J. — Devy
niolikos metu amžiaus Panele 
Phylis Hurley isz West Bell
mawr buvo labai sužeista apie 
ketvirta valanda isz ryto, kai 
jos automobilius' sudužo in te- 
lefpnp stulpą netoli New 
Egypt, apie penkios mylios 
nuo Wrightstown, N. J. Polici
ja n t a i ja nuvožė in Daktaro 
Farmer ligonine, Allentown, 
N- J. Jai buvo krutino inmusz- 
la, galva praskelta ir veidas 
laibai apdraskintas. Daktarai 
ligoninėje sako kad ji pa
sveiks. Kaip ta nelaime atsiti
ko poliuijautai dar negali pa
sak)! i, nes mergina per silpna 
ir jie negali jos iszklansineti. 
Bet jie spėja kad ji užmigo be
vairuodama savo automobiliu 
taip volai.

300 ISZSIGELBEJO
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VIESZBUCZIO
(Tąsa Nuo 1 Puslapio)

niagesiai juos nuo ten nuėmė.
Tarpe tu svecziu buvo Lou 

Moore ir Lou Welch, lenktynių 
automobiliu savininkai, kurie 
buvo atvažiavę del tu penkių 
szimtu myliu Indianapolis 
miesto lenktynių.

EISENH0WERI0 
TAIKOS UŽMANYMO 

SANTRAUKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

mas 400 Amerikiecziu laik- 
rasztininku suvažiavime kvie
tė Sovietu San junga veiksmais 
inrodyti savo žodžiu nuoszir- 
duma, kad butu ingyvendinta 
“tikroji ir pilnoji” taika.

“Troszkimas taikos yra per- 
didelis, istorijos laikas tiek vė
lyvas, kad bet kokia vyriausy
be galėtu žmonių viltis paten
kinti vien tik žodžiais, paža
dais ir gestais”, Prezidentas 
pareiszke-

“Teisybe inrodyti labai pa
prasta. Niekas taip neintikina 
kaip veiksmai.”

Pastebejes, jog Tarybų San- 
jungoje valdžia pereme nauja 
vadovybe, Prez. Eisenhoweris, 

pareiszke, jog jos ateitis, di
džia dalimi priklauso nuo ju 
paežiu.

“Mes sveikintume kiekvie
na nuoszirdu taikos veiksmą,” Į 
jis tvirtino.

“Mes neužsiimamo tuszczia-į 
žodžiavimais. ’ ’

“Mes rūpinamės tik tikrais, 
nuoszirdžiais taikingais pasiū
lymais, kuriuos liudija veiks- ’ 
mai. ’ ’

I rezidentas sake, kad ‘‘jo
kia tauta szioje pasauloje gali i 
būti laikoma, kaip tauta, prie
šių, nes visa žmonija vienodai 
trckszta taikos ir teisingumo 
ir brolybes.”

Jis nurodė, kad tautos sau
gumas ir gerove gali būti at
siektas tik pasekmingumu visu 
tautu bendradarbiavimu. 
Nieks nega’i paneigti tautu 
teises iszsiiinkti savo vyriau
sybes pavydala ir ūkine būda, 
prezidentas pakartojo, pride
damas, kad bet kokios tautos 
bandymas primesti kitoms tau
toms savo' valdymosi pavyda
la yra nepateisinamas.

Tuo paežiu metu, jis sake, 
tautos viltys pastovia taika ne
gali būti remiamos ginklavi
mosi lenktynėmis, bet tautu 
santykiais ir garbingu vieni 
kitu supratimu.

Prezidentas pareiszke: ‘Tai
ka kurios mes siekiame, yra 
tautu viena kitai pasitikėjimo, 
kuri stiprintu ne karo ginklai, 
bet kviecziai ir medvilne; pie
nas ir vilna; mesa, statybines 
medžiagos ir ryžiai-

“Tai yra žodžiai lengvai isz- 
siverezia in kiekvienos tautos 
kalba.”

“Tai yra būtinybes kurios 
iszszaukia szi ginklu pasauli.”

Prezidentas jokio lengvo ke
lio in taika nesiule. Vietoj to 
jis paminėjo pagrindinius 
tingsnius, kurie turėtu būti pa
remti auksztaisiais pamatais ir 
noru pasiaukoti, kad but at
siektas tas kilnusis tikslas.

Vienas isz pirmųjų žygiu su
minėtu Prez. Eisenhower butu 
susipratimas del sziu pagrindi
niu nuostatu: jis pareiszke:

“Pirma—Jokia tauta žeme- 
je, kaip tauta, negali būti lai- 
kema prieszu, nes visa žmoni
ja vienodai trokszta taikos, 
brolybes ir teisingumo.

“Antra—Jokios tautos sau
gumas ir gerove negali būti pa
stoviai užtikrinta užsidarius 
jai izoliacijoje, bet tikra jai 
kooperuojant su kitomis tauto
mis.

“Treczia—Kiekvienas tau
tos teise sudaryti vyriausybe 
ir ūkine gyvenimo būda tokias 
kaip ji nori negali būti paneig
ta.

“Ketvirta—Kiekvienos tau
tos bandymas padiktuoti ki
toms tautoms ju valdymosi pa
vydala yra nepateisinama.

“Penkta—Tautos viltis pa
stovios taikos negali būti pa
remta tik ginklavimosi varžy
bomis, bet teisėtais rysziais ir 
nuoszirdžiu viena kitos supra
timu.”

Pi,emiantis sziais nuostatais, 
Prez. Eisenhoweris tese, galė
tu būti vystomas bendrosios li
nijos-

Jis nurodė, kad vienas isz 
pirmųjų uždaviniu butu pasza- 
linimas priežaseziu iszszau- 
kianeziu tarptautini intempi- 
ma. Atsiekimas Azijoje “tik
rosios taikos” butu vienas 
pirmųjų darbu. Tai nereiksztu 
vien tik “skubiu paliaubų Ko
rėjoje” sudarymas, Preziden
tas pabrėžė. Tai reiksztu ne tik 

Korėjos konflikto pilna užbai
gimą, ne tik Indokinijos ir Ma
laju pavojaus grėsmės užbai
gimą, bet taip pat “platesnes 
Europos bendruomenes, kuri 
laiduotu asmenų, prekybos ir 
laisva judėjimą. In szia ben: 
drucmene turėtu insijungti 
laisva ir suvienyta Vokietija, 
su vyriausybe iszrinkta lais
vais ir slaptais rinkimais. Szio- 
ji laisvoji bendruomene ir Ry
tu Europos Tautu visiszka ne
priklausomybe turėtu užbaigti 
dabartini nenoramlu Europos 
padalinimą. ’ ’

Paszalinus tarptautine iri- 
tampa I rezidentas Eisenhow
er tese, sekantis žingsnis butu 
pasekmingas nusiginklavimas, 
kuris sektu tikrai, visu pirma 
paszalinus baime keiianczius 
intampos židinius kas paszal- 
intu tolimesnio ginklavimosi 
priežastis.

Prezidentas Eisenhoweris 
davė aiszku pasižadėjimą, kad 
jei Komunistinis pasaulis ben
druti! ing alindamas tikrąja 
taika, ir nusiginkliavima, U.S. 
Amerikos Valseybes “yra pa- 
siruosusios kreiptis in savo 
tauta kviesdamas kartu su vi
somis kitomis tautomis nuo 
ginkliavimosi atlikusias sumas 
sunaudoti pasaulio paramai ir 
atstatymui. Szio milžiniszko 
darbo-tikslas butu: pagelbeti 
kitoms tautoms iszvystyti kaip 
tai atsilikusias sritis; paska
tinti pelninga ir szvaria pre
kyba, ir paremti kitas tautas 
padedant joms suprasti tikro
sios laisves palaima.

“Sžitokio naujoj karo pa
minklai butu: keliai ir mokyk
los, ligonines ir gyvenamieji 
namai, maistas ir sveikata-

“Mes esame pasiruošė, trum
pai, paszvensti savo jiegas bū
tinybėms, vietoj kad pasaulio 
baimei.”

Pasaulyje kuriam negrėstu 
uipuolima, Prezidentas tese, 
butu galima paszvensti visa 
tvirtuma, žaliavas ir visu tau
tu kūrybine tvirtuma naujajai 
kare rusziai. Tai kutu visisz- 
kai karas, ne priesz žmogisz- 
kuesius prieszus, bet priesz tai 
kas yra apgudinama kaip 
“žiaurios vargo ir trukumo 
pajiegos.”

Prezidentas paprastai pa
prastai pavaizdavo kiek sziu 
dienu ginklavimais atima isz 
varga kenezianeziu vyru ir 
moterų.

Už viena sunkuji bombone- 
szi butu galima pastatyti 30 
mckyklu arka dvi geras ligoni
nes. Už viena laivą naikinto
ja: 8,000 žmonių gyvenamuo
sius namus.

Vienok, ne vien tik žmonių 
kūnai, ket taip pat ir dvasia tu
ri būti pagelbėta, kad žmogus 
pateisintu savo buiti. Kalbė
damas apie szi didi j i tikslą, 
Prezidentas Eisenhoweris pa
reiszke:

“Szitie pasiūlymai atsirado, 
ne del politiniu priežaszcziu, 
Let isz musu szalto tikėjimo, 
kad tikrosios taikos trokszta 
visos tautos, visi žmones: Ru
sijoje, Kinioje lygiai kaip ir 
musu piliecziai.

“Jie liudija musu tvirta ti
kėjimą Dievu kuris sukure 
žmogų džiaugtis, ne naikinti 
žemes vaisiais ir ju pecziu 
darbu.

“Jais siekiama; paszalinti 
nuo žmonių pecziu ir szirdžiu 
ginkavimosi ir baimes naszta 
kad juos pastaezius priesz 
auksini laisves ir taikos am
žių.” —C.

JUS GALITE 
PRISIDĖTI PRIE 

NELAIMIU 
SUMAŽINIMO

WASHINGTON, D. C. — 
Su pavasariu vis daugiau 
Amerikiecziu su savo szeimy- 
nomi’s vyksta iszkeliauti ypacz 
sanvaitgaliais1. Viena Atsargos 
(Tu surance) komipan i ja i sz
Hartford, Conn., perspėja 
sziuos ir visus kitus Anierikie- 
czitis, ar tai naudoj an ežius sa
vo a 111 o inol) i 1 i u s pramogai ar 
bizniui, kad jos statistika žy
minti nelaimiu keliuose skai- 
czius yra liūdna.

Pergreitas važiavimas buvo 
daugelio mircziii sziose nelai
mėse pirmoji priežastis. Grei
tis užmusze 13,430 vyru, mo
terių ir vaiku ir buvo sužeista 
apie 600,000 asmenų, kaip tvir
tinama Atsargos kompartijos 
nurodymoje. Vairuotojai, jau
nesni kaip 25 metu amžiaus 
buvo inmaiszyti beveik 25% 
nelaimiu, ners yra žinoma kad 
bendrame vairuotoju skaieziu- 
je jie sudaro vos 15%.

1952 metais buvo net atsiek
tas lig sziolinis nelaimiu atsiti
kimas. Buvo užmusztą viso 
37,600 žmonių, 500 daugiau ne
gu 1951 metais- Buvo sužalota 
apie 2,090,009 kas reiszkia 
127,000 daugiau negu 1950 mo
tais.

Beveik 15,000 asmenų buvo 
iržmuszta ir 750,000 sužeista 
1952 meta sanvaitgaliais, tai 
yra 40% visu tu metu nelai
miu. Subatoienis pasirodė 
esą s pa t s pa vo j ingi a risiąs.

Szioje nurodymoje randa
mas szioks toks ir ipagerejimas. 
8% buvo mažiau ii'žrnuszta pes- 
cziuju, kas sudaro viso Inbo 
8,650 ir sužeista 265,430, negu 
1951 metais. Berejimas gat
ves bloko viduryje buvo sziu 
nelaimiu svarbiausia priežas
tis. Taip pat nerūpestingas isz- 
ejimas in gatve isz už pastaty
to karo. Szi nelaimiu rusais 
praėjusiais metais kaip tik pa
didėjo; net 42%.

Isz szios nurodymos patiria
me dar ir kitus patikrinimus: 
szi u nelaimiu auk u skaiezins 
nuolat didėja dienai besibai
giant. Daugiausia nelaimiu at
sitinka po pietų ir vakarais, 
kada vairuotojai yra pavargę 
ir greiezian suiezina.

Trys isz keturi u nelaimiu 
in vyksi a gerame ore. (Vairuo
tojai perdaug pasitiki savo 
akimis ir važiuoja nerūpestin
gai, kai esant blogam orui ir 
szlapiam keliui jie važiuoja 
kur kas atsargiau.

■89-% isz nelaimiu isztiktu 
autcmobillii nelaimiu metu va
žiavo “tiesiai”, kas reiszkia 
nelaime j u n e ūžt ik o jiems be
sisukant, važiuojant atbuliems 
paslydus ar sustojant- (Važia
vimas “liesini“ yra saugus 
tuomet, kada vairuotojas yra 
budrus, ir važiuoja protingu 
greiezi u).

Tik vienas isz ketnriu nelai
mes isztiktu automobiliu buvo 
autobusas, sunkvežimis ar 
taksi.

9 isz 10 automobiliu nelai
mes metu, kaip atrodo, buvo 
pilniausioje tvarkoje ir nelai
mes negalėjo atsitikti del ju 
netinkamumo.

Apdraudos kompanija pa- 
stebo kad’dauguma isz praėju
siu metu nelaimiu galėjo biiti 
iszvengta, jei vairuotojai ir

peštieji budriai sektu galimus 
pavojus ir važ iairimo taisyk
les. “Tik Jus; sakoma, jame, 
galite iszvengti nelaimiu ke
liuose.“ “Kas, ar Asz?” yra 
1952 metu nurodymos raporto 
pavadinimas. “Taip“ atsako
ma gale. “ Jusu gyvybe, j asu 
szeimynos ir kitu žmonių pri
klauso tik nuo Jusu.“ —C.

SLAPTAS
PASIULINIMAS

KOMUNISTAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rikos alijantams, bet Vaszing- 
tonas nepaiso.

Niekas negali pasakyti kas 
atsitiks jeigu ir szita pasiulini- 
ma Komunistai atmes, bet spė
jama kad prasidėtu tikras ir 
didelis karas vėl Korėjoje.

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brang-sta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nėpa- 
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti; , 
' Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, "bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”
' - !

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai prašo
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! 
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