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Isz Amerikos
EISENHOWERIS 

ISZBARE
sen. McCarthy

Privertė Jo Pagclbinin- 
ka Matthews

Pasitraukti
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas D. Eisenhoweris 
vieszai iszbare Senatorių Jo
seph R. McCarthy ir privertė 
ji priimti jo pagelbininko at
sisakymu isz Senato Komisi
jos.

Po Prezdento Eisenhowerio 
iszbarimo, Senatorius McCar
thy labai greitai sutiko ir pri
ėmė savo pagelbininko atsisa
kymą.

Prez. Eisenhoweris szitaip 
vieszai iszsireiszke, nes Pro- 
testonu Kunigužiai, Žydu Ra
binai ir Kataliku Bažnyczios 
virszininkai pareiszke savo pa
sipiktinimą.

Szitas Matthews buvo para
ižęs straipsni viename Ameri
kos žurnale, kuriame jis buvo 
pasakęs kad apie septyni tuks- 
tan.cziai Prctestonu Kunigužiu 
yrą Komunistai ar bent remia 
Komunistus.

Szitas jo straipsnis baisu ter
ma šukele ir visi szventai pa
sipiktino, bet nei vienas dar 
neiszdryso priparodyti kur tas 
Matthews suklydo ar kur su
melavo.

Pats Matthews yra buvęs 
Kunigužis, yra mokinęsis ir 
mokines Prctestonu Seminari
jose ir pats yra dievobaimin
gas protestonas. Jeigu jis ežia 
suklydo, tai reiketu priparody
ti kur jo klaida, bet taip žmogų 
pravaryti be jokiu priparodini- 
nimu tai jau tikrai yra netei
singa.

Matthews, pasitraukdamas 
nei vieno žodžio savo intarimo 
nepakeitė ir nieko neatsiprasze 
jis tik sake kad jam gaila kad 
dabar Senatorius McCarthy 
yra intartas už jo straipsni.

Matthews yra buvęs Komu
nistas ir Komunistu Vadas, yra 
buvęs Kunigužis ir, mums isz
rodo, kad jis žino ka jis sako. 
Pasitraukdamas jis sako kad 
jam gaila pasitraukti, bet ki
tos iszeities jis dabar nemato, 
kad ta komisija galėtu vesti sa
vo darba priesz Komunistus.

McCarthy buvo suszaukes 
susirinkimą savo komisijos 
kaip ant rytojaus pasitarti 
■apie ta savo draugo Matthews 
atsisakyma. Bet jis to mitingo 
nei nelaukė, kai iszgirdo Prez. 
Eisenhowerio iszbarima, ir be 
jokio pasitarimo su savo komi
sija priėmė draugo Matthews i 
atsisakyma.

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

Sausra Meksikoje

Szitokis vaizdas Meksiko
je dabar visai ne naujenybe. 
Tukstancziai galviju ant 
lauko dabar nudvesia nes 
nėra nei vandenio, nei mais
to. Ilga sausra taip iszdžio- 
vino laukus, kad nei ihažiau- 
sies žoleles per szimtus my
liu nematyti.

GIRARD MOKYKLA 
NEPRIIMA 

JUODUKU

Visai Nepalanki Kata
likams. Patraukta

In Teisina

PHILADELPHIA, PA. — 
Teisme vėl iszkilo klausimas 
kaslink milijonieriaus Stephen 
Girard paskutinio testamento 
del jo insteigtos naszlaicziams 
Girard mokyklos, in kuria juo
dukai, nigeriai nėra priimami.

Raymond Pace Alexander, 
miesto tarybos narys yra inne- 
szes pareikalavima, kad szita 
mokykla priimtu ir Juodukus 
naszlaicsius. Jeigu ne tai ta 
mokykla bus taksota kaip ir 
kiti namai ar ofisai. Szita mo
kykla jau szimtas penki metai 
kaip gyvuoja.

Miesto Tarybos nariai, kurie 
s.zito milijonieriaus pinigus 
valdo ir tvarko sako kad, nors 
jie norėtu panasziai sutikti ir 
priimti Juodukus, bet jie jokiu 
budu nesutinka pakeisti to ba- 
goeziaus Stephen Girard pas
kutini testamenta. Jis tai mo
kyklai paliko daugiau kaip 
sžimta milijonu doleriu.

Vienas isz miesto tarybos 
nariu, Abraham L. Freedman 
pradėjo tyrinėti ar nebutu ga
lima kaip nors ta paskutini to 
milijonieriaus testamenta pa
keisti, kad hutu galima priim
ti ir Juodukus naszlaiczius.

Raymond Pace Alexander 
sako kad jis dabar nori ne tik 
pakeisti ta toki keista ir ne
žino niszka to milijonieriaus 
paskutini testamenta, bet visa 
ta Girard mokykla pakeisti in 
miesto mokykla visiems tinka- 
mieme naszlaicziams. Jis sako 
kad jeigu jam nepasiseks taip 
padaryti, tai jis kreipsis in 
augszcziausiaji teismą ir parei-

Ūkininkas Dan Minjaries 
pirsztu rodo in galviją, ku
ris nudvese nuo troszkulio ir 
bado ant jo ūkio netoli nuo 
Cases Grandes. Ant jo ūkio 
jau daugiau kaip trys szim- 
tai galviju panasziai nudve
se.

o □ o

kalaus kad ta mokykla butu 
visiszkai panaikinta, ir kad vi
si tie pinigai butu padalinti 
tiems trims miesto Universite
tams: Pennsylvanijos Univer
sitetui, Temple Universitetui 
ir Villanova Kolegijai. Villa- 
nova Kolegija yra Katalikisz- 
ka kolegija.

Kiti tos tarybos nariai sako 
kad jeigu szitas klausimas bu
tu intrauktas in teismą, tai to 
milijonieriaus Stephen Girard 
gimines vėl kabintusi prie jo 
pinigu. O tu giminiu dabar 
randasi keli tukstancziai.

Kai szitas bagoezius ir ne
mažai protiszkai szuketas Ste
phen Girard paliko tik $400,- 
000 savo giminėms, o daugiau 
kaip szeszis milijonus $6,000,- 
C00 del insteigimo tos Girard 
mokyklos naszlaicziams, jo gi
mines pasisamdė garsingiau- 
siaji Amerikos advokatą, mok- 
slincziu ir iszkalbu Daniel 
Webster, kad jis ta j u gimines 
paskutini testamenta panai
kintu. Jis per tris dienas, be 
jokio sustojimo kalbėjo Augsz- 
cziausiame Teimie, bet nieko 
nepesze.

Szitas Stephen Girard ka
daise buvo geras Katalikas, bet 
paskui už ka ten susipesze su 
vienu kunigu, ir už tai nusi
statė priesz visus Katalikus ir 
priesz Kataliku Bažnyczia.

Tik keli metai atgal buvo 
valia Kataliku Kunigui ineiti 
in ta mokykla aplankyti Kata
likus naszlaiczius. Ir taip jam 
ten lankantis nevale jam ne- 
szioti kunigo drabužius. Tik 
per ilga byliavima per augsz- 
cziausius teismus Girard mo
kykla buvo priversta insileisti 
kunigus.

Ir labai gaila kad tos mo
kyklos virszininkai yra taip 
atžagaria insistate priesz Ti
kyba ir priesz Juodukus. Ta 
mokykla yra daug gero pada
riusi, daug naszlaicziu iszauk- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS
NUKRITO IN MARES

j

58 Dingo; Keli Lavonai 
Surasti

HONOLULU. — Laivyno 
“Barrett” laivas per radi j a 
pranesza kad jis jau surado 
penkis lavonus ir dar kitu 
jieszko apie pusketvirto szim- 
to myliu nuo Wake Salos, kur 
keturiu inžinu didis eroplanas 
nukrito in mares su penkios 
deszimts asztuoniais žmonė
mis.

Žmogėdros žuvys puolasi 
ant lavonu, pranesza Barrett 
laivo kapitonas.

Du lavonai buvo labai apde
ginti, o trys buvo baisiai su
laužyti. Kas parodo kad tas 
eroplanas visu savo smarkumu 
nukrito in juras.

Iszrodo kad visi penkios de
szimts asztuoni ant to DC-6B 
eroplano žuvo. Laivas Barrett 
pranesza kad neiszrodo kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BADAS, RUSIJOS 
PRIESZAS

Maistas, Musu Ginklas
WASHINGTON, D. C. — 

Visos tos žinios, kuries ateina 
isz Rusijos apie sukilimus ir 
apie didžiu valdininku su- 
aresztavimus nieko kito ne- 
reiszkia kaip tik kad badas jau 
lakai spaudžia visus tuos žmo
nes.

Kinijoje tikras badas siau- 
czia. Paczioje Rusijoje, dides
niuose miestuose žmones dar 
biski maisto gauna, bet kai
muose ir mažesniuose miestuo
se tai jau gyvas badas.

Vengrijoje visiems stoka 
maisto nes blogas oras sugadi
no pjuti ir javai neužderejo. 
Bulgarijoje darbininkai strai- 
kuoja, marszuoja po ulyczias 
ir reikalauja ne algos, ne pini
gu, bet maisto! Rumunijoje 
valdžia dalina maistą, bet ta 
valdžia tokia sukta taip pa
pirkta, kad vien tik Politikie
riai gauna to maisto isz val
džios.

Lenkijoje, Lenkai vaikszti- 
neja pro sztoru langus, kur jie 
mato daug visokio maisto, bet 
neturi gana pinigu, nei duonos 
nusipirkti.

Rusijos valdžia yra iszva- 
rius isz ukiu visus vyrus ir pri
vertus juos dirbti in fabrikus. 
Kai nėra gana darbininku ant 
farmu, tai kaip galima tikėtis 
geros pjūties nuo tu ukiu, far
mu?

O isz kitos puses ūkininkai, 
farmeriai ne labai nori dirbti, 
nes valdžia beveik viską isz ju 
atima. Jie, maž-daug, szitaip 
mislina: “kam man dirbti, pra
kaituoti ir viską valdžiai ati
duoti?”

Darbininkai ant ukiu tan
kiai ir labai patogiai suserga 
ir neiszeina in darba’.

KINIECZIAI
PRISIMUSZE

:• i- • ••—-------

Pietų Korecziai Trau
kiasi Nuo Karo Frunto

SEOUL, KORĖJA. — Ki- 
niecziu Komunistu didžiausias 
užsipuolimas ant karo frunto 
per du metu invyko užvakar. 
Daugiau kaip septynios de
szimts tukstaneziu Kiniecziu 
užsipuolė ant Korecziu ir juos 
per asztuoniolika ar daugiau 
myliu nustume nuo frunto.

Laikrasztininkai ne daug ka- 
gali praneszti, nes visos žinios 
yra po kariszko sztabo priežiū
ra. Bet tiek galima dažinoti 
kad dabar Korecziu padėtis 
ant to karo frunto yra baisiai 
nepastovi ir pavojingoje padė
tyje.

Kiek galima sužinoti, tai 
Amerikiecziai kareiviai ežia 
nebuvo invelti, bet vien tik 
Pietų Korėjos armijos.

Laikrasztininkai tik trum
pai bet labai reikszmingai pra
nešta kad Panedelio vakara, 
apie deszimta valanda, dau
giau kaip septynios deszimts 
tukstaneziu Kiniecziu užsipuo- ! 
le ant Korecziu ir juos sumusze 
ir nustume daugiau kaip asz
tuoniolika myliu nuo karo 
frunto.

Ir kas labai reikszminga yra 
tai kad tie Korecziai kurie bu
vo ežia sumuszti buvo geriau- 
šiai iszlavinti ir geriausiai ap-1 
ginkluoti isz visu Korecziu ar
mijų.

Koriecziai isz pradžių dar j 
laikėsi, pamažu traukiesi, tikė
dami kad Amerikos kariszki 
eroplanai pribus jiems in pa- 
gelha. Bet lietus ir miglos ne
leido musu lakūnams pasikelti 
in padanges.

Vienas Amerikietis karinin
kas trumpai pranesze kad Ko
munistai randasi užpakalyje į 
jo frunto. Jis sako kad ne daug 
ju tenai randasi, bet gana kad 
ir jam ir visam sztabui dabar 
rupi.

Komunistai užėmė kelis kal
nus del kuriu Amerikiecziai il
gas sanvaites kariavo.

Kitas Amerikietis karinin
kas sako kad dabar viskas taip 
sumaiszyta kad negalima pa
sakyti kur karo fruntas prasi
deda ir kur užsibaigia.

Amerikos artilerija ir lakū
nai dar nesuspėjo atsipeikėti 
nuo szito Kiniecziu smarkaus 
užsipuolimo, bet karininkai sa
ko kad jie gales ne tik atsilai
kyti bet ir atsimuszti, kai tik 
miglos pakils ir bus galima 
musu lakūnams pakilti in pa
danges.

SUDEGINO SAVO 
AUTOMOBILIU

—
j

Negalėjo Iszmoketi
PHILADELPHIA, PA. —

Edward A. Wilson, dvide- 
szimts devynių metu jaunas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gina Aliejaus
Kompanijas

W. W. Keeler, aliejaus 
kompanijų virszininkas pra
dėjo visu aliejaus kompani
jų byla Vaszingtone, kur jis 
buvo paszauktas pasiaisz- 
kinti Kongreso komisijai ir 
tarpvalstiju prekybos komi
sijai kodėl tos kompanijos 
dabar reikalauja pavelinimo 
pabranginti aliejų.

Jis aiszkina kad darbinin
kai dabar daug daugiau rei
kalauja ir už tai kompanijos 
turi aliejų pabranginti. Jis 
teipgi sako kad tos kompa
nijos baisiai daug pinigu tu
ri paskirti del nauju aliejaus 
szuliniu jieszkojimo, kad tas 
aliejus neiszsibaigtu.

REVOUIUCIJA
NEGALIMA

RUSIJOJE

Armijos Pagelba Rei
kalinga Del Sukilimo

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar, kai ateina visokios ži
nios apie neramumą Rusijoje, 
daug žmonių tikisi kad tenai 
ne už ilgo iszkils revoliucija 
priesz valdžia. Bet tie, kurie 
Rusija gerai pažinsta sako kad 
jokia revoliucija nėra galima 
te armijos pagelbos.

Nei viena armija nėra taip 
prižiūrima ir taip po asztria 
valdžia laikoma, kaip Sovietu 
armija. Komunistu Partija vi
siszkai valdo Raudonąja Armi
ja, ir už tai mažai vilties maty
ti kad Rusijoje dabar iszkiltu 
kokis sukilimas ar revoliucija.

Visi, kad ir augszcziausi ka
rininkai yra Komunistu Parti
jai atsakomingi, ir jie yra pri- 
žiuromi slaptos policijos, kuri 
savo žarų yra tai paežiai Ko
munistu partijai atsakomingi.

Tai tie kurie dabar laukia 
revoliucijos Rusijoje, mums 
iszrodo, turės dar ilgai laukti.

Slaptos policijos agentai sto
ja in vaiska kaipo eiliniai ka
reiviai, kad jie galėtu sekti 
kiekviena savo karininko 
žingsni ir praneszti savo vir- 
szininkams.

Pirkie U. S. Bonus!

ANGLIJOS
UŽSIENIO

POLITIKA
Apie tai Eltos bendradarbis 

D. Britanijoje J. Vilczinskas 
pranesza:

(Tasa)

Viskas Priklauso Nuo 
Vaszingtono

Isz Sudėtu Vokiecziu grupes 
vado Dr. Lodgmano von Alien 
pareiszkimu paaiszki, kad Su
dėtu Vokiecziai savo reika- 
lams vieszai ginti yra nuspren- 

i de dar sziemet sudaryti “Su
dėtu Vokiecziu taryba”, in ku
ria ineitu apie 60-100 nariu. Isz 
Sudėtu Vokiecziu spaudos to
liau paaiszki, kad jie ne nema
no laikytis 1937 m., sienų. Pa- 
nasziu užuominu yra padaręs 
ir Vokietijos susisiekimo mi
nister Dr. Seebohnas. Sudėtu 
Vokiecziai, kaip pažymi “Die 
Stimme” Nr. 22 1953, nori ves
ti “savarankiszka Sudėtu Vo
kiecziu grupes politika” = ir 
“laimėti sau Amerikiecziu 
tautos sanjausmas,” kad tuo 
budu “galėtu ginti savo vei
kimus”, atsverdami Laisvo
sios Czekoslovaku Tarybos in
taką. “Jei mes Vaszingtono 
nepatrauksime in savo puse, 
visokia kova ir visoks organi
zavimas bus beprasmiai”, pa- 
reiszkes Dr. Lodgman-Auen 
Sudėtu Vokiecziu apskrieziu 
vadovams. Kiek ankseziau 
Prof. W. Hallsteinas, Vokieti
jos užsienio reikalu ministeri
jos valstybes sekretorius, at
sakydamas in kai kuriu parla
mento nariu paklausima, kokie 
santykiai yra tarp Vokietijos 
ir minimosios L. Czekoslovaku 
Tarybos, pažymėjo, kad tarp 
Vokietijos federal vyriausy
bes ir tremtiniu egzil., vyriau
sybių nepalaikoma jokiu dip
lomatiniu santykiu. Taip pat 
vyriausybe neturinti duomenų, 
kurie rodytu kad minimosios 
Tarybos ar kurios nors kitos 
Czeku tremtiniu grupes veikla 
Vokietijoje sudarytu grėsmė 
jes tvarkai ar saugumui. Vie
nok Vokiecziu vyriausybe lai
kosi nuomones, kad teise in te- 
viszke yra ingimta žmogaus 
teise, todėl daro žygiu, kad to
kia pažiūra butu inteisinta 
kaip tarptautines teises norma. 
Bendrojo Vokiecziu bloko 
(BHE) pirmininkas ir Schles- 
wigo-Holsteino kraszto minist. 
pirmininko pavad. Kraftas Bo
noje pasakytoj kalboj, kaip 
pranesza Amerikiecziu telegra
ma agentūra AP, reikalauda
mas daugiau, pasisakė priesz 
“kvaila ir neapgalvota reika
lą vima atstatyti 1937 m., sie
nas”, siūlydamas Bonos vy
riausybei suaktyvinti Rytu po
litika ir užs. r eik. ministerijo
je sudaryti Rytu politikos sky
rių. Atstaczius 1937 m., sienas, 
Vokie ežiams tektų atsižadėti 
Sudėtu kraszto, Vakariniu 
Prusu, Dancigo ir Klaipėdos 
kraszto,
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Kas Girdėt
Ir hž menesio nauji automo- 

b iii a i atpigs, nes ir j u per daug 
dabar randasi. Gal jie stacziai 
neątpigs, bet pardavėjai jums 
duos daug daugiau už justi se
na lau'ža ant iszmainos, nes jie 
turi tuos naujus automobilius 
parduoti, nes u'ž keliu menesiu 
jau pasirodys ateinancziu me
tu nauji automobiliai.

In New Rochelle, New York, 
John Daniels, per klaida pasi
statė sau namus ne ant savo 
žemes. Kai jo namai jau buvo 
pastatyti, tos žemes savininkas 
pareikalavo kad jis mokėtu net 
devynios deszimts nuoszimti 
daugiau raudos. John Daniels 
baisiai in pyko. Vietoj kad jis 
tiek daugiau raudos mokėtu, 
jis pasiprasze kelis savo Susie
das in talka ir savo tuos nau
jus namus nugriovė ir suskaldė 
in malkas.

In Houston, Texas, William 
D. Thomas buvo nuvesztas. in 
ligonine. Jam buvo abi akys 
pajuodintos, beveik uždarytos, 
jam viena koja buvo nulaužta 
ir visas jis buvo baisiai apdau
žytas. Kai policijantai jo pa
klausė: Ar jis nori ta žmogų, 
kuris ji taip sudaužė suaresz- 
tuoti? Jis atsake: “Visai ne; 
juk jis mano geriausias drau
gas!”

————— e e—
Daug daugiau žmonių užsi- 

musza ar susižeidžia savo na
muose per metus negu musu 
kareiviu Korėjoje per pirmąjį 
tūkstanti dienu karo tenai.

Kai randasi per daug 
policijantu,'tai nėra laisves; 
kai randasi per daug advoka
tu, lajeriu, tai nėra teisybes, 
kai randasi per daug kareiviu 
tai nėra taikos. Nes visi nori 
darbo ! O jeigu butu laisve, tei
sybe ir taika, tai policijantai, 
lajeriai ir kareiviai badu mir
tų!

Tie kurie taip szventai pik
tinasi kai pamato savo drau
gus ar pažystamus skaitant 
Komunistis'zkus rasztus, turė
tu atsiminti kad reikia pirmiau 
savo priesza pažinti, pirm ne
gu su juo galima susikirsti. 
Daug žmonių dievobaimingai 
prakeikia Marksa, Lenina, 
Trotski ir Stalina. Bet kiek isz 
tu žmonių tikrai žino ka tie 
Komunistu vadai mokino ir in 
ka jie tikėjo?

*
Vienas mokytojas in Iowa 

buvo užklaustas: Ar jis moki
na Komunizmą savo mokyklo
je? Jis trumpai ir drąsiai atsa
ke: “Taip. Mes mokiname sa
vo mokinus apie Komunizmą. 
Mes teipgi juos mokiname apie 
vėžio liga, bet mes nei vienam 
nei kitam nepritariame!”

Daug žmonių sziandien žiu
ri in valdžia szitaip: “Jeigu 
valdžia jiems kaip nors pa
gelbsti, tai pažanga; jeigu ki
tiems, tai Socializmas.”

Anglijoje pereitais metais 
tik szeszios deszimts žmonių 
užsidirbo daugiau kaip $16,800 
kai jie užsimokėjo savo taksas. 
Ir jie taksomis iszmokejo $2.75 
už kiekviena $2.80 kuri jie už
sidirbo. Reiszkia, jie yra daug 
sykiu daugiau toksojami negu 
mes ežia Amerikoje.

Viena. Darbininku Unija, 
czta, mainos©, iszejo ant strai- 
ku, reikalaudama kad fabri
kantai sutiktu duoti “Laisva 
Diena” savo darbininkams ant 
ju gimtadieniu. Czia tai jau 
gryna kvailyste! Czia jau uni
ja prasiszoksta. Tik pamisly- 
kite ka tai reiszkia! Imkime 
kad ir visai maža bizni, kaip 
saliuna, kur savininkas', pasi- 
samdo tik viena tarnaite ir 
viena bartinderi. Kas-gi butu, 
jeigu sakysime Suibatos vaka
ru, kai biznis geriausiai eina, 
ta tarnaite ir tas bartinderis 
savininkui pranesztu kad tai 
judviejų gimtadienio diena ir 
už tai jiedu ta vakara jau ne
bedirbs, nors jiemdviem savi
ninkas turės pilnai užmokėti? 
Mes pripažinstame kad darbi
ninkas' turi savo teises, bet su 
tomis teisėmis eina ir pareigos. 
Darbininku unijos sziandien 
visaj. yra užmirszusios ka tai 
reiszkia tas žodis “pareiga”.

• •
Eina gandai kad Anglijos 

Ministeris, Premieras Winston 
Church i Uis, po visii szitu Kon
ferencijų visiszkai pasitrauks 
isz valdybos ir savo vieta ki
tam užleis. Jis jau pasenės, 
pailsės ir nusivylęs.

” —■■ • • 1
Teipgi eina gandai kad Ke- 

turiu Didžiųjų Vieszpatysczin 
Konferencija bus surengta szi 
rudeni. Amerikos Prezidentas 
Dwight Eisenhoweris gal ne
sutiks, bet jis turės nusileisti 
Anglijos Prem. Winston Chur- 
chilliui, kuris moka prie save 
prisitraukti visus ir priversti 
juo taip mislyti kaip jis nori 
kad jie m i šlytu.

Beveik visi krasztai nori 
užvesti prekybos santykius su 
Rusija. Amerika, prieszinga, 
bet ir czia iszrodo kad Ameri
kos Prezidentas Eisenhoweris 
bus priverstas nusileisti.

<vv\a/\aaaaaaaaaaaa/wv\

Pypkes Dūmai
Baisus Sapnas

Visa nakti nemiegojau 
Krėtė szaltas sziurpulys; 
Baime nejaukiai kankino 
Pynes keistas reginys. 
Gunde keblas nesmagumas 
Niurklios nakties inspudžiu, 
Keistos audros bures, maiszes, 
Neužmiegant iki gaidžiu. 
Macziau platu kovos lauka, 
Szuvius sprogstanezius baisius 
Trenksmą, pragaiszti, szeszlius 
Szmeklas, szaltus kapynus. 
Dvasia purtė baime juoda 
Kas sekunda, tai mirtis.
Bombos trūksta kulkos skraido 
Žmones žudos be szirdies. 
Sztai perpuoles mano brolis 
Ant jo kūno daug žaiždu; 
Suaižytas, apdraskytas 
Drobes spalva ant veidu. 
Smilkiniai jo pajuodavę, 
Gilios akis, kaip naktis 
Perskriostoj vargszo krūtinėj 
Liovės plakusi szirdis.
Pradėjo imti mane baime, 
Sziauszes ant galvos plaukai; 
Kraujas stingo: asz be žado 
Puoliau, trankse jo vis laukai. 
Man perkniubusiam prabėgo 
Minuta viena, kita 
Atsigavęs supratau tik, 
Kad tai sapno valanda!

Pirkie U. S. Bonus

Platinkit “Saule”

isz josios krutinės, ant galo 
stojo ir isznesze in kita pakaju.

Czia stovėjo puiki vyge ties 
kuria kabojo kunigąiksztiszka 
karūna. Grafiene Latanskiene 
atidengė puiku užklodela, pa
guldė Olga, in minkszta pūkine 
paklojima, ji tuojaus užmigo 
be supimo.

Tarnaite prigelbejo tam dar
be ir paklausė ar da turi ka 
grafiene paliept?

— Ne, atsake grafiene, ga
li sau atsigult. <

— Tai labanakt, meilinga 
pone atsake tarnaite.

Ir iszejo in savo pakaju.
Kada grafiene likos viena su 

dukrele, da didesnis nerimas
tis apėmė ja ir norėjo netru
kus szaukt tarnaite. Ant galo 
susilaikė.

Puolė ant keliu pas' vyge ir 
ilgai meldėsi.

Boksztinis laikrodys prade- 
1 jo muszt valandas, o grafiene

MALŪNAS ::
:: GIRIOJE 

*x**z**z**z**z**z<,*z*****z**z**z**z**z*
(Tasa nuo 3-czio puslapio) ,

kinta jausme; kožna gysla.pra
dėjo plakt; rodosi jai kad ant 
ilgo laiko, skirsis su savo miela 
dukrele.

'Grafiene negalėjo iszmanyt, 
isez kur jai toji mislis puolė iii 
galva. Bet sau to isz galvos ne
galėjo iszmuszt ir baisi jaus
me josios duszia vargino.

Isz nenoro pasirodė aszaros 
akyse isz kuriu viena kaip žir
nis puolė ant dukreles veidelio.

Pabucziavo da karta dukre
le, sunkus atsidūsėjimas iszejo

PRASZOME
ATSILIEPTI!

Yra svarbiu praneszimu kai 
kuriems buvusiems Tremti
niams. Jie patys ar kas apie 
juos žinote, malonėkite atsi- 
szankti in BALE Centra, Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

Butinaviczius, Povilas ir 
szeimyna, atvykę laivu “Gene
ral Muir”, 1951 m.. Sausio 20.

Ufartas, Juozas, atvykęs lai
vu “SS Blatchford” 1950 m., 
Lapkriczio 1 d.

Andrekns, Juozas ir szeimy
na, atvykę laivu “Gen. Blatch
ford,” 1951 m., Sausio 31 d.

Gūžys, Vytautas ir szeimy
na, atvykę.laivu “Gen. Blatch
ford”, 1951 m., Rugsėjo 26 d.

Jurgeleviczius, Zenonas ir 
szeimyna.

Kalavinskas, Nikodemas ir 
'szeimyna, atvykę laivu “Gen.
Greely”, 1950 m., Liepos 12 d.

Kniura, Vincas ir žmona, at
vykę 1950 m., Birželio 15 d/, 
laivu “Gen. Hersey.”

Kimbirauskas, Juozas ir 
szeimyna, atvykę laivu “Gen. 
Blatchford” 1951 m., Sausio 
31 diena.

Mockus, Vincentas, atvykęs 
laivu “Gen. Langfitt” 1950 m. 
Rugpiuczio 9 diena.

Matyčius, Antanas ir szei
myna, atvykę laivu “Gen. 
Muir”, 1950 Rugpiuczio 9 d.

Matažinskas, Pranas ir szei
myna, atvykę laivu “Gen. 
Muir”, 1951 m., Kovo 13 d.

Ske.pena.itis, Jurgis ir szei
myna, atvykę laivu “SS Her
sey”, 1950 m., Birželio 15 d.

Sakalauskas, Bronius, ir 
szeimyna, atvykę laivu “Gen. 
Blatchford”, 1950 m., Birželio 
26 diena.

Serapinas, Jonas ir szeimy
na, atvykę laivu “Gen. Lang
fitt”, 1950 m., Rugpiuczio 9 d.

Strakszys, Antanas ir szei
myna.

Telyczenas, Boleslovas ir 
szeimyna, atvykę laivu “Gen. 
Muir” 1951 m., Kovo 13 d.

Vaitiekus, Antanas ir -szei
myna, atvykę laivu “Gen. 
Muir”, 1950 m., Rugpiuczio 
men. 9 d.

Zeikus, Liudas, atvykęs lai
vu “Gen. Muir” 1950 m., Rug
piuczio 9 d.

—BALF Centras.

Praszo Afidevito:
Vitkus Jonas, gimęs 1924 m., 

ir jo žmona Herta, gimė 1925 

m. Smulkesniu žinių apie pra- 
szytojus suteiks BALE instai- 
ga Muenchene, ULBA office, 
Pienzenauerstr. 15, Mueuchen 
27, Germany.

100 vaiku Vokietijoje Ame
rikos Lietuviu dėka Liepos 10 
d., pradėjo stovyklauti.

Bet dar 300 vaikucziu norė
tu szia vasara1 stovyklauti. Ju 
svajone iszsipildys tik tuo at
veju, jei mes savo auka juos 
pareinsime.

Už $12.00 vienas lietuviukas, 
lietuvaite stovyklaus Vokieti
joje 20 dienu.

Skubiai padekime tiems vai- 
kucziams, siųsdami tam tiks
lui aukas adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St.., Brooklyn 11, N. Y.

Visos tam tikslui aukos su 
aukotoju pavardėmis ir adre
sais skubiausiai persiunezia- 
nios in Vokietija, kur tuoj pa
renkami vaikuicziai kitoms sto
vykloms. ,

—BALF Centras.

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says *-

Defense is everybody’s job. You can 
play an important part in this national 
emergency by keeping yourself and 
your country economically strong. Buy 
U. S. Defense Bonds NOW and REGU
LARLY. Those who don’t save regular
ly, generally don’t save at all. Sign up 
today for the Payroll Savings Plan 
where you work, or the Bond-a-Month 
Plan at your bank. Series E Bonds are 
now a better buy than ever. They go 
on earning interest every year for 20 
years from the date of purchase. Hold 
your maturing E Bonds and let them 
continue to work for you.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus!

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

Platinkit “Saule”

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip1 
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 sraert; 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 girdos; 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 
Angį orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasako 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.141—Apie Kalvi Paszku, 
lūžinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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 Pasakosimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. ^47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

No J 55—Szakinis Nędoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c,

p r i i • o k a v o v i e n u o 1 i k a.
Iszsigandus grafiene melde- 

si tolinus*:
— Szvencziause Molina, 

jau vienuolikta valanda, o ku- 
nigaiksztis da negryžo! Ar ji 
kokia nelaime patiko, arba....

Neisztare ka jaute, nutirpi
mą lauke tolinus.

Vejas rodėsi didesnis ir ta
me laike iszgirdo baisa szau- 
kanti.

— Kas tai galėtu but!
Susijudinus pasikėlė ir klau

sė ausis patempus, o szirdis 
teip plake, jog rodos krutinę 
plysz.

— Gelbėkit! Iszgirdo aisz- 
kesni baisa.

Ir jau suprato baisa dvarisz- 
ko sargo. Vienu szokiu szoko 
grafiene prie lango, ir dirste
lėjo in lauka.

Laukent kunigaikszczio ži
bėjo da dvi lamuos lauke, o ir 
menulis isz po debesiu buvo 
iszlindes nuo kurio buvo gana 
szviesos ant kiemo.

Nuo tos dvigubos szviesos 
grafiene galėjo aiszkiai matyt 
kas lauke dėjosi.

Mate bromą atdara, mate 
primuszta gulinti s'arga, szau- 
kenti pagelbos.

Baisiai atmusze in ausis ta
sai riksmas ir užimąs girios / nuo vėjo.

Per bromą inpuola szeszios 
ypatos, su maskom ant veidu 
ir b'Cgo greitai prie duriu pa
kaju.

Kad nebuvo ponas sugryžes, 
tai durys da ne buvo užrakin
tos. Su triukszmu inpuole in 
priebuti, kuriu žingsniai buvo 
girdėt.

Ta viską mate ir girdėjo 
grafiene, stovinti da prie lan
go kaip nutirpus.

Norėjo szaukt, jog žadinto
jai ir piktadariai užpuolė ant 
dvaro, liet ji negalėjo isz bai
mes balso iszduot.

O ka maezytu, jeigu butu 
szaukus pagelbos? Dvare buvo 
tik senas laka jus, kelios paka- 
jihes, bet jau jie visi -drueziai 
miegojo.

Visa szeimyna radosi su ku- 
nigaikszcziu ant medžiokles, o 
katrie ir buvo namie, tai toli
mose grinezuose nuo dvaro 
miegojo.

Nubėgo grafiene in savo pa
kaju, užstume kėlėsi durys ir 
sugryžo in kunigaikszczio pa
kaju, kuris buvo szale josios; 
ir czia ūžėtame duris, užžibino 
žvake ir iszejo ant galerijosi, ir 
teip kiek tik buvo duriu, visas 
užrakino ir inejo in pakaju ku
nigaikszczio, kuriame visoki 
ginklai kabojo. Grafiene nuka
bino nuo sienos dvivarazde 
puczka, apie kuria žinojo jog 
užtaisyta ir sugryžo in savo 
■pakaju.

— BUS DĄUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Kaip Užsisakyti Knygas:

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1953

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—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 
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 Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ, S. A-.



"SAULE " MAHANOY CITY, M.

Senas . . .
Klasterius

Juokingas Apraszymas 

(Tasa)

Stojo abidvi, nežinodamos 
ka pradėt.

— Tai kaip buvo ir kas pa- 
rasze ir kam parasze?

— Ar asz galu žinot kas 
jis? Atsivilko kokis ubagas o 
isz jo akiu, tai rodos ki'birksz- 
tes teszkejo, norėjo, kad jam 
duot pieno, nes asz atsakiau, 
kad neturiu, o jisai teip bai
siai nusijuokė, jog net karve 
tvarte subaubė pasikėlė ir ant 
duriu kokius tai ženklus su 
kreida parasze.

— Žinai kad ne ka tiktai 
užraganavo, imkie ir nutrink.

— Tai ve, nutrink! Kad 
asz labai 'bijau; pasakė man 
jog ranka nudžiutu.

— Tai gali suprast, jog tai 
didelis raganis!

— Ne kas, kaip raganis, o 
gal tu kumute duosi kokia ro
dą?

—- Dliok man pakaju, asz. 
ant to nei nesimanau, paszauk 
sena Jokubiene toji gal atitai
sys.

Tame, kaip apie tai paskly
do žinia po kaima, tuojaus aki
mirkoje subėgo bobos ir vaikai 
prie grinczes.

Atėjo ir sena Jokubiene, 
dirstelėjo ant duriu, palingavo 
su galva, pa niurnėjo ka toki, 
nuspjovė ant szuns ir tarė:

— Negerai stojosi, negerai, 
apraganauta, o jeigu kas da 
lipstetu ta raszta, tai tuojaus 
ranka nudžiutu.

Larumas pasidarė didelis, * 
gaspadine verke, kad szta.i at
ėjo mergina Agota Kavalute, 
kuri kitados szlužino dvare, tai 
iszmoko uno panaicziu skaityt 
ant ras'zto, o ir per tai buvo 
drąsesne, drąsiai gi prisiartino 
prie duriu ir ga/rsiai perskaitė:

— Jau czion tam name pie
no daugiau nebus, tada vyruti 
verksmas gaspadines pasididi
no, jog net plaukus pradėjo 
sau nuo galvos raut. O ir ne 
kurios bobos prigelbejo jei, ki
tos vėl džiaugėsi, o tame parbė
go pats ūkininkas isz lauko, 
kuris ne labai toli nuo kaimo 
dobilus pjovė, o paregėjus krū
va, žmonių priesz narna, užbėgo 
ant kiemo kaip beduszios.

—» Kas ežia pasidarė? Ko 
czion subėgote?

— Oj* didele nelaime sto
josi ! Nelaime Ant anei i!

— Na kas tokis kalbėkite 
ar karve nustipo ?

— Da szlekcziau, mano An
tanėli da szlekcziau!-

— Na tiktai sakykite po 

SAPNAS MOTINOS

velniu! Ba asz papaiksiu nuo 
to!

— U-gi žiūrėk kas ant du
riu paraszyta!

— Tai apraganauta!
— Kaip tai apraganauta, 

kas parasze czion? Asz nutrin- 
siu ir bus po viskam!

— Ar tu kvailas! Neda- 
lypstek, ba ranka nudžius. Ir 
sulaikė Jokubiene už skverno, 
ba jau norėjo nutrint.

— Tai tu nutrink, ba duo
siu už tai puskarte bulviu. „

— Ar asz! Tegul mane Die
vas ir Aniuolai saugoje nuo to 
asz nei už szimta kareziu bul
vių nedalyipstetau!

Tame Jokubiene pasmerkė 
in szale Antanu, sznabždejo 
jam jog tai didele raganysta ir 
jog net visas1 kaimas sierka pa- 
smirdo, o kaip nusijuokė, tai 
net žeme sudrėbėjo!

Antanas iszklause temingai, 
o kada Jokubiene palove kal
bėt, netrukus atsigryžo in savo 
boba su piktumu ir kelis kar
tus užreže su rimbu per pe- 
czius. Rinksmas pasidarė da 
didesnis, bobos pradėjo gintis, 
vyras buvo baisiai supykęs, 
nes Jokubiene, kaipo žinunka 
ir ant to davė rodą pagriebė 
už botago isztrauki ir paszau- 
ke:

— U-gi ar protą pabaigiai? 
Vietoje alpmislyt ka padaryt 
tai jisai motere musza: to nie
kas nemitrius, tiktai pats ra
ganis reike ji atvyti. Sugražint 
ir praszyt idant atkerėtu.

Antanas paklausė tos rodos, 
nubėgo in užgarde paėmė ku- 
melka pakinkė in vežimėli, o 
kada pati parode in katra sza
le nuėjo leidosi kėlu paskui 
ubaga.

Adomulis ėjo sau pamažėl i 
rūkydamas pypkele ir misly- 
damas apie senovės atsitiki
mus.

Ant szeszto viorsto, iszgirdo 
paskui save dundėjimą veži
mėlio, nesidaire vienok, pasu
ko iii -paszali, 'ba mistino, jog 
kokis girtuoklis važiuoju, nes 
Antanas davyjes ji, sulaikė 
arki i nusiėmė kepuria ir tarė:

— Tegul bus pagarbintas.
— Ant amžino amžinųjų, 

Amen!
Antanas nuszoko nuo veži

mo ir susiergelieves prisiarti
no prie Adomulo, pasikasė gal
va ir nedrąsiai paklausė:

— Ar tamsta eijai per mu
su kaima?

— 0 katras jusu kaimas? 
Asz nežinojau, kad tu turi loc- 
na kaima!

— Kur-gi turėsiu kaima, 
tiktai per kaima W.

— O kad ir butau ėjas, tai 
ka? Ar man nevalu?!

— Nūs tamsta prasziai 
mano paežius pieno.

— Tai kas isz to kad pra
sčiau. Nes vis tamsta ne gerai 
paduria i.

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
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— U-gi ka asz pikto pada
riau ?

— Tamsta ka ten užraga- 
navai.

— Asz nieko ne užragana- 
vau!

— Nes ka toki ant duriu 
parasziai.

— Žinoma parasziau.
— Na ka asz dabar nelai

minga s padarysi u.
— Imkie, spjauk ant delno, 

mitrink ir bus po visam!
— Asz nekvailas.
— Tai netrink!
— Mano brangus, sugryžk,

M-M- M-*M-M->
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Teisybe sakant kad ’ 
Žmones, ypatingai vargszai, 

Nuolatos meldžia Dievo: 
“Duonos musu visu dienu

duok mums sziandien.”
Bet, tosios1 domitės visada 

' • trumpa!
Žinome tai gana gerai, 
Kad tureziai kasdien 

nesimeldžia,
Kad jiems Dievas duotu 

tos donates,
O bet ju stalai linksma 

nuo gardžiu
Kepsniu, pyragu ir kitu 

gardžiu valgiu.
Tureziai kurie svecziuojasi 

in kitas dalis svieto, 
Sako kad kožnas darbininkas,

Jeigu tik nori,
Gali gauti darba, 

Bet tujų darbu sziandien 
trūksta,

Ir tureziai ju uedaliua
žmoniems, 

Sakydami kad Amerikoje
Randasi užtektinai 

visokiu darbu.
Panasziai ir su kitais 

milijonieriais,
Kurie žiuri per visa savo 

gyvenimą, 
Ant visko kas aplink 

juos dedasi, 
Bet nieko nemato,

Todėl per visa savo 
gyvasti,

Jie nieko neiszmoko.
*r*

Apylinkėje Brooklyne 
nėra gero,

Bobeles badai priprato 
prie aluezio,

Juk szirdeles ant pagalios, 
Geria kiek invalios.

Teisybe kad ne viena baisiai 
nutukus,

Terla baisiai iszlputus 
Net baisu žiūrėti,

Turi žmogus drebėti.
Kam ežia vyro sunkia 

procia czedyti,
Kam ežia ant senatvės 

pavesti?
O jeigu numirs vyrelis, 

Tai atsiras kitas k vadukas,
Jaunesnis ir gudresnis.

* * *
Mokslas sako;

Žili plaukai nevisados
Yra. davadu protingumo 

ir patyrimo.
Nes ir asilai turi 

žilus plaukus.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

ir nutrink ta raganysta!
— Ar tu pasiutai! Toki 

gala kelio gryžt, ta kibą, netu
rėtąjį proto!

— Asz tamsta paimsiu ant 
savo vežimelo ir vėl atvožiu m 
ta paezia vieta.

— Ne grysziu, turiu sku
bini !

— Na ka mes vargszai da
bar darysim?

— Jau sakiau karta, už- 
spjauk ant delno ir nutrink, 
jiego esi drąsus!

— Asz ne durnas!
— Tiek to, tegul teip- sto

vi.
— Tiktai gryžk tamsta..
— Asz pasakiau jog netu

riu laiko gaiszyt ir negrysziu, 
nes pieno pas jus nėra, o van
denio rasiu paketui.

— O jei, ar pieno! Gausi 
kiek norėsi!

— Ne grysziu!
Antanas net in kojas puolė 

Adomului, senis nevos da 
svarstės! ir paklausė:

— Tai pas jus gal ir szauk- 
szto vyralo negali gaut, o asz 
labai alkanas, tolima kete tu
riu priesz save, tai raišiu mie- 
laszirdingu žmonių, ka barsz- 
teliu neatsakys del seno karei
vio.

— Nes ka ežia tamsta kal
bi tokius daigius, visko atsi
ras, yra pora deszreliu kama
roje, tai ne tiktai ant piet ne
sigailėsimo, nes ir ant kelio 
duosime:

— Tiek to, tegul ir taip bu
na sugrysziu nutrinsiu ka. ^pa
raškiau, nes neužmirszkyte, 
kad turėsi pavežyt net iki K., 
juk tai ne teip toli, o szluika. 
gera, o jeigo ka indesite in 
krepszi, tai ir neatmesiu.

Antanas greitai užsuko ark- 
li ant kelio in namus, pataisė 
sostą, norėjo da. seni inkel't, nes 
tas smagiai inszoko in vežimą.

Suplakė szluika ir netrukus 
radosi kaime norint tai buvo 
laikas darbo, vienu bobų kaip 
amaro stovėjo prie grinezios. 
Adomulis pamatęs nusiszypso- 
jo ir nulipęs nuo vežimo pasi- 
kloniojo visom.

Antaniene net iki kojų pa
ežiu seniui pasikloniojo ir lau
ke kas czion nusides.

Nes Adomulis suvis nesi
skubino, iszsieme isz kisze- 
niaius savo pypkele, pridėjo 
tabako, užsirakė ir sėdo ant 
kaladėlės laukia. Dasiprotejo 
Jobubiene, ko jam reikėjo, pa- 
kumszejo Antanienei in pa- 
szonia ir in ausi pasznabždejo:

— Tai teip ant sauso apsi
eisite, reike nusiunst arielkos, 
iszvyryt su medum, o ir valgi 
pasteluot del to raganiaus.

Akimierko Antaniene nubė
go in kareziama, parnesze 
arielkos ir krupninką iszvire 
su medum o ir valgio pastela.- 
vo. Antanas užgyire ant Ado
mui io, tas vėl ant Antanienės, 
Jokubienes žinoma buvo ket
virta kaleina. apėjo aplinkui, 
gaspadine tuom laik nuszlnos- 
ti staila su žiurstu, pastate 
bliuda su barsztelais iy sieksni
ne deszra vėl pasirodė bliudas 
.sausu bulviu su pusėtinais 
spirgais ir ragino Adomuli kad

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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valgytu. Senis nesidavė ilgai 
praszyt.

Kaimu oeziai paprastinai 
valgo pamalželi, rodos ant kož- 
no szaukszto užsimislina, ka
reiviai gi papratę greit supu- 
cuot. Ne trukus-gi bludai buvo 
isztusztyti, tada Adomulis at
sikėlė, persižegnojo pabažnai, 
nieko kalbėdamas prisiartino 
prie duriu ir nutrynė ka buvo 
pa.ra.szes.

Rodos didžiausie naszta nu
slinko nuo Antano ir jo pa- 
czios, rodos viskas praszvyto 
ir žvirbliai kitaip suicziarpeje 
ant kiemo ir verszis ruidzgar- 
dije .smagiai nusiblove ir net 
uodega pakeliąs lakstė.

— Na matote, jog tai nie
kas nesi stojo nutryniau ir ga
na.

Antanienei vėl žemai pasi- 
klonojo.

— Ir ko. jus bijojotes to 
raszto?

— Ba tai buvo užkerėta 
kad karves pieno neduotu, at
sake Antanas.

— Kas jums apie tai pasa
kė?

•— Niekas, mes patys da- 
s įpratom.

— Tai klaidingai dasipra- 
tote, mano gaspadinele, asz 
esmių Kataliku, jokiu raga- 
nys'cziu nežinau, o jeigu para
sziau, teip sau, del žinios pa- 
kelevingu, idant czion pieno 
nepraszytu.

Visa kuopa žiopliu, klausė 

iszsižiojus, bet tam netikėjo, 
tiktai galvom lingavo.

— Na, prieteliai! Laikas 
man in kelione, o jeigu tu gasi- 
pador prižadejiai mane pave
žyt, tai pasiskubink, o važuo-

: Malūnas Girioje :
Puiki Istorija

Užpuolimą Ant Dvaro

J^UVO naktis. Menulis pasi
rodo ant dangaus, per kuri 

bego debesiai rodos kad kas 
juosius vijesi. Vejas , pute 
■szvilpdamas jog net langiny- 
czios stovinezio dvaro vidurgi- 
re girgždėjo, o giro osze, rodos 
kokios dvasios baisa iszdavine- 
jo. Viduryje to dvaro pakajuo- 
se, smagi sziluma buvo, o nuo 
žibanezios lampps davėsi-pui
ki szviesa. Ant .puikios kėdės 
sėdėjo patogia motere ir laike 
ant keliu dukrele, kuri turėjo 
padėjus galvele ant krutinės 
motinos.

Buvo tai grafiene, Marijona 
Latauskiene, su savo dukrele 
Olga.

Ne toli jos stovėjo, laukenti 
ant paliepimo ponios, Tarnaite 
pakajine grafienes, szvariai 
pasirėdžius, pagal Rusiszka 

jant asz tau daug naudingo pa
sakysiu.

— Na likitės sveiki, kaip 
grysziu, tai apie daugiau pa
pasakosiu.

— GALAS —

mada ka labai jai pritinko.
Grafiene prisilenkė prie 

dukreles i r/tarė:
— Nuvargai mano aniuo- 

lele?
Ne reikėjo nei klaust, nes 

ant mėlynu akeliu galėjo su
prast ir tare in pakajine: Tar
naite, nuredyk Olga ir pagul
dyk in lovele. Kunigaiksztis 
parvažiuos gana velei, nes toli 
nukelavo medžiot, bus myle 
kelio nuo ežia. Ir tu dabar ga
li eiti delpasilsio. Asz negulsiu 
kol kunigaiksztis sugrysz.

Tarnaite paėmė mergiuke 
nuo grafienes perrede in nakti
ne szlebuke.

Olga nuszypsojo truputi ir 
tare in motina:

Labanakt, motinėlė!
Grafiene paėmė da pas save 

dukrele, pabueziavo ir pri
spaudė prie saves.

Ant kart apėmė grafienia 
baime ir kokia tai neiszaisz-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Su'batoj pripuola. Szv. 

Kamilio, o Tautiszka Vardine: 
Astute. Taipgi Menulio atmai
na: Prieszpilnis. Ir ta diena: 
1940 m., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas paskirtas tre- 
czia syki del Prezidento vietos; 
1431 m., Lietuviai pergalėjo 
Lenkus ties Lucku. 1943 m., 
A m e r i k i e c z i a i bomb ar d a v o
Rymos miestą, bet isz anksto 
perspėjo visiems Italams kad 
jie jn miestus ‘bombarduos ir 
kad visi pasikavotu. Septyni 
szimtai septyniolika žmonių 
‘buvo užmuszta ir tūkstantis 
penki szimtai devynios de- 
szimts devyni buvo sužeisti per 
ta bombardavima. Italijonai 
iki sziai dienai nedovanoja 
Amerikiecziams už ta bombar
davima, jie sako kad tai buvo 
visai nereikalinga; 1870 m., 
Prpncuzijos-Rusijos karas pra
sidėjo; 1940 m., Henry Wallace 
buvo Demokratu Partijos pa
skirtas kaip musu kraszto 
Vice-Prezidentas. Kaip žinote, 
vėliau jis buvo intartas, pa
smerktas ir pravarytas, už tai 
kad jis užtarė ir rome Sovietu 
Rusija ir Amerikos Komunis
tu; 1933 m., It a,Ii jonas, Italo 
Bako, su dvideszimtsi keturiais 
kariszkais eroplanais atskrido 
stacziai isz Italijos in New 
York miestą, ir paskui nuskri
do in Chicaga. .Jis taip pagar
sėjo, kad Italijos- diktatorius 
Benito Mussolinis jo taip iszsi- 
gando ir jo taip bijojo, kad. ji 
paskyrė kariszku. vadu toli
miausiose Italijos Salose, kad 
jis ncibutu arti Italijos sostines.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utar- 
ninko vakara in Eagle’s Drau
gijos svetainėje mieste. Kliu- 
bas nutarė priimti naujės na
res in Kliuba. Kitas susirinki
mas invyks Rugipiuczio Aug. 
11-tadiena in Necho Allen sve
tainėje Pottsvilleje.

.— Kita sauvaitc: Nedelioj 
pripuola asztunta Nedelia po 
Sekminių, ir Szv. Vincento, o 
Tautiszka Vardine: Szventara- 
gis. Taipgi ta diena: 1848 m., 
moterys laike Seimą in Seneca 
Falls, New York, reikalauda
mos lygiu ir pilnu teisiu val
džioje. Szitame Seime pasiro
dė Ponia Amelia Jenks Bloom
er, su ilgomis kelnaitėmis. To 
jau isz mados i szejosios mote- 
riszkos kelnaites, kad ir trum
pesnes sziandien yra vis vadi
name “Bloomers” nuo tos po
nios vardo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Margarites, ir Szv Jeronimo, o 
Tautiszka Vardine: Tautgine. 
Taipgi ta diena : 1304 m., gimė 
Italijonas poetas, raszytojas 
Francesco Petrarch, jis yra ir 
sziandien skaitomas kaiįpo vie
nas isz geriausiu raszytoju 
dainų; 1944 m., Vokiecziu ka,- 
rininkams nepasiseke nugala
binti Hitlerį; 1932 m., Franz 
von Papen paėmė Vokiecziu 
valdžia ir pavedė po Armijos 
tvarka, numalszindaimas Na
cius ir Komunistus. Czia buvo 
Amerikos ir Anglijos proga ji 
remti priesz Nacius, bet nei 
Anglai, nei Amerikiecziai ne
suprato to žygio svarba ir sau 
užipecziaus tupėjo ir teip leido 
Hitlerio surengti ta Antro Pa
saulinio Karo pragarai; 1944 m. 
Hitleris sprogsthnezios bom
bos sužeistas; 1930 m., Gen. 

Douglas MacArthuris pranesze 
kad Komunistai Korėjoje pra- 
kiszo proga, ir dabar jokiu bu
dri negali kara laimėti. (Kaip 
jis baisiai czia suklydę, mes 
sziandien, po dvieju metu karo 
matome).

Uiarninke pripuola Szv. 
Praksedes, o Tautiszka Vardi
ne: Pasarge. 1588 m., galingas 
Ispanijos laivynas buvo Ang
lijos Laivyno sutiktas in Eng
lish Channel ir visiszkai sunai
kintas. Ispanai buvo pasiuntė 
apie penkios deszimts dvasiš
kiu su savo tuo laivyno. Nuo to 
laiko Anglija tapo visu jurin, 
karaliene; 1921 m., Amerikos 
Senatas priėmė Atlanto sutar
ti; 1942 m., Leahy paskirtas 
kaipo Prez. Franklin D. Roo- 
sevelto patarėjas ir pagalbi
ninkas. 1944 m., Harry Truma- 
nas paskirtas Demokratu Par
tijos Vice Prezidentu, jis buvo 
paskirtas netik kad Demokra
tai inislino kad jis tai vietai 
tinkamas žmogus bet kad jis 
galės savo valstijos ir artimu 
valstijų balsus pakreipti Roo- 
sevellui; 1945 m., Amerikos 
kariszka ir valstybine valdžia 
nustato Japonams pasidavimo 
pareikalimus, kurie buvo nu
statyti Potsdam Konferencijo
je, kurioje Ponas Stalinas visa 
tvarka vede; 1868 m., Rusijos 
valdžia uždare 'progimnazija 
Telsziuose; Ir ta diena Nepri
klausomybes Diena Belgijoje; 
1940 m., Liaudės Seimas vien
balsiai paskelbė Lietuva Tary
bų Socialistine Respublika. 
Iszrinkta skalilinga delegacija 
isz Seimo atstovu ir pasiusta 
Maskvon su peticija priimti 
Lietuvos Tarybų Socialistine 
Respublika, pilnateise nare iii 
S o v i et u San j un ga.

Shenandoah, Pa. — Adolpas 
Petuszka, nuo 209 N. Catherine 
uly., numirė Utaminko vaka
ra, apie szeszta valanda. Velio,- 
uis buvo nevedąs. Paskutini 
karta dirbo Locust Coal kasyk
lose, ir prigulėjo prie U.M.W. 
of A. Unija. Jo tėvelis Myko
las mirė 1924 metuose. Buvo 
narys Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko dideliame nuliūdime, 
savo motinėlė ponia J ieva 
Petuszkiene, namie; keturis 
brolius: Vinca ir Mykolą mies
te; Alberta., Girardville ir Ed
vardu; Brooklyn, N.Y., seserį 
Helena, pati Richard Mitchell, 
Elizabeth, N. J. Laidosi Petny- 
czios ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa, ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Amžina atilsi! Gra
borius Vincas Menkieviczius 
laidosi.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas vietinis graborius Char
les F. Reith, staigai numirė 
Utarninke savo namuose, 236 
W. Main uly. Velionis sirgo 
trumpa laika. Paliko paezia, 
broli, ir keletą anūku ir anti
kes. Laidos Sukatos ryta, su 
apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje, 9 valanda ir palai
dos in Szv. M nurito kapines.
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SALIUNINKAS 
NUSIŽUDĖ

EASTON, PA. — Henry B. 
Rogers, vieszbuczio ir saliuno 
savininkas in Mount Bethel 
buvo užtiktas savo kambaryje 
negyvas. Kulka buvo praske- 
lus jam galva. Szalia jo buvo 
karabinas.

Policijos Daktaras Martin J. 
Bechtel isz Northampton Apy
gardos sako kad tas saliunin- 
kas pats save nusižudė. Jis sa
ko kad jo žmona buvo jam pa
sakius kad jis jau kelis sykius 
norėjo nusižudyti.

Jo žmona sako kad ji kelis 
sykius užtiko ji su revolveriu 
rankose. Ji ta revolveri paka- 
vojo nuo jo. Bet vėliau ji isz- 
girdo szuvi. Kai ji inejo in jo 
kambarį ji rado savo vyra jau 
negyva. Szalia jo gulėjo me
džiokles karabinas.

SUSTABDĖ
automobiliu

Nuszoko Nuo Tilto
WILMINGTON, DEL. —

Daugiau kaip tuzinas žmonių 
nustebę, sustojo ir žiurėjo kai 
moteriszke sustabdė savo auto
mobiliu ant Delaware Memo
rial tilto, iszlipo isz savo au- 
tomobiliaus ir nuszoko nuo til
to, kuris yra apie du szimtu 
pėdu virsz Delaware upes. Tai 
atsitiko apie asztunta valanda 
vakare.

Už pusvalandžio jos lavonas 
buvo matyti beplaukiantis 
upeje. New Jersey ir Delaware 
policijantai jos lavona isztrau- 
ke isz upes.

Policijantai sako kad isz 
koreziukiu ir rasztu, kuriuos 
jie rado ant tos moteriszkes pa
sirodo kad ji buvo penkios de
szimts metu amžiaus Ponia 
Leighton (Dorcas) Phelps, isz 
Greenway Terrace, Forest 
Hills, New York. Kiti adresai 
yra Southold, Suffolk County, 
N. Y., ir Fort Meyers, Florida.

Draiveriai kurie buvo susto
ję užpakalyje jos automobi- 
liaus sako kad viskas taip grei
tai atsitiko, kad jie nežinojo 
ka ta moteriszke ketino daryti 
ant to tilto.

Policijantas Allan Field isz 
Delaware valstijos policijos 
sako kad ji vairavo brangu ir 
dideli, sziu metu “Lincoln” 
automobiliu. Automobilyje bu
vo net devyni lagaminai, siut- 
casai, keletą knygų ir viename 
mažame lagamine buvo labai 
daug pinigu ir dar daugiau ke
liautoju czekiu.

EROPLANAS
NUKRITO IN MARES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas nors butu iszlikes gyvas 
ant to eroplano.

Ant to eroplano buvo pen
kios deszimts keleiviu, kuriu 
tarpe buvo asztuoni vaikucziai 
kurie buvo jaunesni negu de
szimts metu amžiaus, ir asztuo
ni lakūnai.

Tas eroplanas skrido isz 
Guam in Oakland, California, 
kai nelaime atsitiko.

Nors nėra beveik jokios vil
ties kad kas iszliko gyvas, Ha
waiian Laivynas iszsiunte ke-

Pirkie U. S. Bonus

lėta savo eroplanu in ta vieta 
jiesžkoti ar iszlikusiu gyvu ar 
lavonu. Teipgi deszimts laivu 
buvo pasiunsta in ta vieta su 
viltimi kad gal kas nors iszliko 
gyvas.

GIRARD MOKYKLA 
NEPRIIMA 

JUODUKU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Įėjusi. Bet tokiai mokyklai 
Amerikoje nėra vietos, kuri 
daro tikybos ar spalvos skirtu
mus. Mes giriamies ir didžiuo- 
jamies kad czia, Amerikoje, 
visi lygus! O szita Girard mo
kykla visai ka kita mokina ir 
daro. Jeigu szita mokykla rei
kalauja kad ji butu paliuosuo- 
ta nuo visokiu taksu, nes ji yra 
Amerikos mokslo insteiga, tai 
ji turi laikytis tu paežiu dės
niu kaip ir kitos mokyklos. Jei
gu ne, tai geriau kad ji užsida
rytu duris ir užbaigtu savo, 
kad ir praeityje gera darba. 
Mes te jos sziandien labai gra
žiai galime gyventi!

Gera Amerikieti didelis tur
tas neisjgazdina. Darbo žmo
gelis jaueziasi lygus kad ir di
džiausiam bagoeziui Ameriko
je. Taip ir turi būti, “nes czia 
Laisves ir Lygybes krasztas!” 
Kad musu Susiedas turi dau
giau pinigu už mus tai jau ne- 
reiszkia kad gali savotiszkai 
savo naravus varinėti.

SUDEGINO SAVO 
AUTOMOBILIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

t --------
vyrukas negalėjo iszmoketi sa
vo automobiliu. Jis susimisli- 
no labai gerai ir gražiai iszsi- 
sukti isz visu tu mokeseziu, ir 
nutarė savo ta automobiliu su
deginti.

Jis teisinasi, sakydamas kad 
jis buvo ant muving-pikezieriu 
ta vakara kai kas nors jo au
tomobiliu pasivogė ir paskui 
sudegino.

Schuylkill Apygardos teisė
jas Cyrus M. Palmer nuteisė ji 
ant nuo vienuolikos iki dvide- 
szimts dvieju menesiu in kalė
jimą, bet paskui tuojaus ta nu
sprendimą panaikino, pasaky
damas kad viskas bus tam jau- 
nikaieziui dovanota, jeigu jis 
už ta automobiliu pilnai užmo
kės.

Jo automobilius ant ‘dumpo’ 
sudege, netoli Manayunk, Ge
gužio dvideszimts ketvirta die
na. Jis buvo suaresztuotas ant 
rytojaus.

Ugniagesiu virszininkas Lei
tenantas Wilmer Boardman 
sako kad jis tame automobilyje 
buvo užtikęs dvieju goreziu 
aliejaus kiekines dėžutės, ku
riuose buvo buvę gazolino.

Joseph P. Hali, kuris gazoli
ną pardavinėja ant Broad ir 
Montgomery ulycziu sako kad 
tas jaunuolis buvo nuo jo nu
sipirkęs gazolino in tuos du dė
žutės ta vakara kai jo automo
bilius sudege. Jaunuolis vis tei 
sinasi, sakydamas kad jo prie- 
szai, neprieteliai taip jam pa
dare ant kerszto.

‘‘NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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Netrukus Patieks JAV 
Kongresui Balsuoti Pa- 

siulyma Iszaiszkinti 
Lietuvos Užgrobimo

Aplinkybes
ALT’o Vadams, Naujai Atsi

lankius Sostinėje, Pražadeta
Dalyka Pravesti Dar 

Szioj Sesijoj

WASHINGTON, D. C. — 
ALTo Vykdomoji Taryba, tu
rėdama galvoj artejanezia 
Kongreso sė d jos pabaiga, ir 
žinodama, kokia daugybe dar
bu dar laukia Kongrese, buvo 
atvykusi in Vaszingtona. pa
skubinti Kersteno rezoliucijos 
231 pravedimo jiega.

Naujojo atsilankymo pastan
gas tenka laiky ti visiszkai pa
sisekusias.

ALTo delegacija, sudarė; 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas L. S z imu t i s, sekretorius 
Dr. P. Grigaitis, iždininkes M. 
Vaidyla. Ketvirta. Tarybos na
rį, A. Oli, sutrukdė tarnnbines 
(pareigos Chicago j. Prie dele
gacijos be to prisidėjo; ALTo 
Informacijos instaigos direk
tore New Yorke M. Kižyte, Ta
rybos narys W. Kvetkus isz 
Pen n n sylvan i jos ir A. Rudys, 
Illinois Lietuviu Prekybos ofi
su Prezidentas.
Pas Atstovu Ofisu Pirmininką

Svarbiausias asmuo, nuo ku
rio pareina davimas jeigos in- 
1 eiktai Kersteno rezoliucijai, 
yra Atstovu ofisu Pirmininkas 
Joseph Martin, jn. Atvyku- 
siems ALTo vadams Martin 
pažadėjo savo parama kalba
mai rezoliucijai, paipraszant 
Taisyklių komitetą (Commit
tee on Rules), kad jis rezoliuci
ja tuojau intrauktu in Atstovu 
ofisu darbotvarke ir patiektu 
ju balsavimui. .

Szitoks Atstovu ofisu Pirmi
ninko pareiszkimas užtikrina, 
kad rezoliucija 'bus balsuojama 
ir priimta artimiausioj ateity, 
gal but jau kitos sauvaites pra
džioj.

Kersteno Rezoliucija
House Resolution 231, ku

rios autorius yra Kongreso na
rys Charles G. Kersten isz Mil
waukee, siūlo Kongresui suda
ryti specialia komisija, kuri 
isztirtu apgaulingus liaudies 
seimo rinkimus Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj 1940 metais, o 
taip pat kitus tikrus paliudi- 
mus ir aplinkybes, kuriomis 
Sovietai pagrobė szias nepri
klausomas Pabaltijo Tautas.

Sumanymą Iszkele ALTas
Minti atst. Kerstenui iszkel- 

ti Pabaltijo valstybių užgrobi
mo klausima iszkele A'LTo 
Vykdomoji Taryba. Atst. Ker
sten sziam ALTo sumanymui 
pritarė ir Gegužes (May) 7 d., 
1953 m., jis i n teike tokio turi
nio rezoliucija Kongresui.

Rezoliucija, pagal Kongreso 
t varka, atsidūrė Taisyklių Ko
mitete, kurie sprendžia, kada 
ir kokius pasiūlymus patiekti 
svarstyti Atstovu ofisu visuo- 
I i n i am susirinkimui.
Pirmas Atsilankymas Birželio 

Menesio
Kad szis komitetas duotu 

rezoliucijai kiek galint grei- 
cziau eiga, ALTo Vykdomojo 
Komiteto nariai jau Birželio 
menesi lankosi sostinėj. Jie, 
kartu su rezoliucijos autorium 
Kersten atsilankė Valstybes

Vienok laikas kelti Kongre
se toki, asztru Sovietams klau-

Departamente, įpraszydami pa
ramos Pabaltijo rezoliucijai. 
Szi reikalu apsvarstė ir su vi
sa eile atsakingųjų Kongreso 
nariu, kaip Taisyklin Komite
to pirmininku Aliau, Atstovu 
ofisu pirmininku Martin, pa
ežiu svarbiausiu asmeniu Kon- j 
g rose.

Rezoliucija Remia Ir 
Prezidentas

Jau ir tada ALT delegacija, 
gryžusi isz Waszingtono, galė
jo praneszti gerus savo pastan
gų vaisius, iszgavus rezoliuci
jai parama isz Valstybes De
partamento ir vadovaujaneziu 
Kongresmanu.

Už Kersteno rezoliucijos 
priėmimą pasisakė ir pats JAV 
Amerikos Prezidentas D. Ei
sen h o w e r i s, i szdest y d am as
laiszke atstovui Kersten savo
pageidavima, kad galiausiai ir 
Amerikiecziai sužinotu, kodėl 
ju vyriausybe nepripažinsta 
Pabaltijį! valstybių okuipaci- 
jos.

Laukta Patogaus Laiko 
sima, kaip Pabaltijo krasztu 
‘ ‘prisijungimo ’ ’ apganl e, ad- 
ministracijoj buvo laikomas, 
nepatogiu, kol vyko derybos 
Korėjoj del paliaubų. Nenorėta 
duoti Komunistams propagan
dines medžiagos, kad Amerika 
vietoj taikos, siekianti vaidii 
su Sovietais.

Dabar, kai ir Komunistai in- 
sitikino, jog Amerika isz tiesu 
nori taikintis Korėjoj ir kada 
už vienos kitos dienos paliau
bos, atrodo, bus pas iraszytos, 
laikas svarstyti Pabaltijo oku
pacijos tyrinėjimą pasidarė 
tinkamas.
Susilaukta Paramos Kongrese

Paskutinėmis dienomis ALT 
Vykdomosios Tarybos nariai, 
ir minėti ju bendradarbiai tu
rėjo eile nauju pasitarimrt su 
palankiais Lietuvos reikalui 
Kongresmanais.

Ypacz stipria, parama sziai 
rezoliucijai teikia Kongreso 
nariai Carrigg, Bonin, Dr. Fen
ton isz Philadetphijos apygar
dų ir Bushey isz Chicagos, Lie- 
ttiviu apgyventu vietų. Prie ju 
prisidėjo intakingas Kongreso 
narys Hughes Scott, Taisyklin 
Komiteto narys. Jis pažadėjo 
komitetui pasiūlyti tuojau in- 
traukti Kersteno rezoliucija in
Kongreso darbotvarke, kad ji 
butu nubalsuota dar szioj se
sijoj.

Pobūvis Su Kongresmanais
Seredoj, ALTo Vykd. Tary

ba suruosze atst. Kerstenui ir 
minėtiems Lietuviu bieziu- 
liams isz Kongreso vakariene 
ir apsvarsto tolimesnius veiki
mo veikalus.

Be sziu Atstovu Kongrese 
yra didelis skaiczilis Lietu
viams ir minimai rezoliucijai 
palankiu nariu, bet del laiko 
stokos nebuvo galima su visais 
iszsikalbėti. Artėjant sesijos 
pabaigai, jie yra užimti savo 
komitetuose ir visuotiniuose 
susirinkimuose. Apie Kersteno 
rezoliucija jie yra gerai da- 
neszti ne vien ALT Vykdomo
sios Tarybos, Ibet ir tnkstan- 
cziu Lietuviu, kurie savo laiš
kais ir telegramomis kreipėsi 
in juos, praszydami balsuoti už 
sudarymą komiteto Lietuvos 
užgrobimu i mist a tyli.
Tukstancziai Lietuviu Laiszku

ALTo Vykd. Tarybos nariai 
patyrė kad Amerikos lietuviai 
labai organizuotai apipylė 
laiszkais Kongreso narius del 
Kersteno rezoliucijos parėmi
mo. Kongreso narys Hoffman 
isz Michigano prisipažino, kad

jis buvo labai užimtas kitais 
darbais, bet kai susilaukė 5,003 
laiszku isz Amerikos Lietuviu, 
turėjo su raišti laiko susi pažinti 
ir su szino svarbiu uždaviniu 
ne vien Lietuviams, (bet ir vi
sam laisvajam pasauliui.

Prie ALTo akcijos prisidėjo, 
Latviu ir Estu komitetai, ne
mažiau suakvatyti khip ir 
Amerikos Lietuviai, kad Kon
gresas sudaryt u komitetą isz- 
tirti klastinga. Sovietu okupa
cija Pabaltijo szaiyse.

Be to ir kitos tautines gru
pes, kaip Lenkai, Czekai, Ven
grai ir Rumunai, patyrė ALTo 
veikla szia kryptim, deda isz 
savo puses pastangas, kad 
Kersteno rezoliucija butu kiek 
galint greieziau palankiai nu
balsuota. — A. L. T.
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