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INTARTAS UŽ ŽMOGŽUDYSTE

Penkios deszimts penkiu 
metu amžiaus buvęs kalinys, 
Walter Lee Yow yra Miami 
miesto policijos suimtas ir 
intartas už pavogimą ir nu- 
žudinima septynių metu 
mergaitukes Judith Ann Ro
berts.

Jis buvo szeszios deszimts 
tris sykius suaresztuotas.

Detektyvas Charles Sapp 
ji ežia veda in teismo kam
barius. Intartas Walter Lee 
Yow buvo suimtas, kai jis 
norėjo palszyva czeki isz-

Isz Amerikos
NUDURE SAVO 

VYRA

Rado Ji Su Svetima 
Motete

INDIANAPOLIS, IND. — 
Dvidęszimts penkiu metu am 
ž-iaus neszczia moteris nudure 
savo vyra kai ji užtiko ji vie
name vieszbutyje su dvi.de- 
szimts vieno meto amžiaus bo
ba. . i

Ponia Norma White, dvieju 
vaikucziu motina ir belaukian
ti treczio, pasakė policij au
tams kad ji paseke savo vyra 
Clarence ir ta kita motere in 
vieszbuti apie puse po dvieju 
isz ryto. Kai ji inejo in jųdvie
jų miegamąjį kambarį ji rado 
ta svetima motere besedinezia 
ant lovos. Ji gražumu ir piktu
mu prasze kad jis mestu ta 
motere ir grysztu namo. Kai 
jis nesutiko, ji isztrauke maža 
kuknios peili ir ji nudure.

Ta svetima moteriszke, Po
nia Eileen Voss, jauna nuotaka 
isz Anglijos yra teipgi dvieju 
vaikucziu motina.

^Pirkie U. S. Bonus! 

mainyti in Marietta, Georgia 
valstijoje.

Policijantai sako kad jis 
yra intartas už ta žmogžu
dyste. Jis buvo beproeziu na
muose per kelis metus.

Kai policijantai ji suėmė 
jis greitai prisipažino kad 
jis tamergaituke buvo nužu
dęs, bet paskui greitai viską 
užsigynė. Vėliau jis sake, 
kad jis buvo mates kaip kas 
1,4 + „ + — YiaVOffekitas ta mergaituke pavogė 
ir nusivežė in juoda automo
biliu.

Tikisi Karalienes
Karūnos

Hunter kolegijos, New 
York, 20 metu amž., studente 
gražuole, Katheleen Feeney, 
tikisi laimėti New York Kole 
gijos gražuoliu karūna. Jei
gu ji bus iszrinkta ji atsto
vautu New York valstija in 
antras gražuoliu rungtynes 
del visti kolegijų gražuoles 
karūnos.
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MOCZIUTE
NUŽUDYTA

______

Policija Jieszko Jos 
į Anūko

BURLINGTON, N. J. — 
Ponia Ellen A. Scott septynios 
deszimts asztuoniu metu mo- 
cziute buvo nužudyta. Jos la
vonas buvo surastas gilioje 
skylėje.

Philadelphijos ir Camdeno 
policija dabar jieszko jos anū
ko, dvidęszimts devynių metu 
Allen Bodine Scott, kuris yra 

i pabėgės isz durniu namo, Sy
racuse, N. Y.

Policijantai tiki kad tai jis 
buvo tas, kuris tyczia su auto- 

. mobiliu invažiavo in Russell 
.E. Cramer darža, ir paskui isz 
karabino paleido szuvi per Įau
ga in jo namus, in Ocean City, 
New Jersey.

Philadelphijos policija da
bar diena ir nakti sergsti jo 
motinos, Ponios Melva Scott 
Dougherty namus, nes jie mis- 
lino kad tas, isz durniu namo 
pabėgės jaunuolis gal stengsis 
pas savo motina pasislėpti.

Tokia pat sargyba yra pa
statyta aplink tuos namus in 
Ocean City, N. J., kur jis su sa
vo žmona ir mažu šuneliu buvo 
sugryžes Seredos nakti.

Szeszi metai atgal jis stengie
si pasivogti Cramer szeimynos 
dukrele Jeanne, kuri dabar yra 
Ponia Thomas H. Armstrong.

Dar priesz tai, jis buvo pa-
Dar priesz tai, jis buvo pa

reikalavęs $20,000 isz Pono' 
Cramer, kuris yra Radio Con
denser kompanijos Preziden
tas.

MAIN1ERIAI
PERSPĖTI

I
Geriau Dirbti, Daugiau 

Augliu Iszkasti
SHAMOKIN, PA. — Dau- 

giau kaip tūkstantis mainieriu 
gavo dvejopa perspejima isz 
kompanijos, kad jie turi dau
giau anglių per darbo diena 
iszkasti. Jeigu ne, tai kompa
nija grasina savo mainas užda
ryti!

M. A. Hanna kompanijos 
virszininkas William Moore 
mainieriams staeziai pasakė, 
kad Glen Burn ir Maysville 
mainos turi daug daugiau ang
lių, per darbo diena iszkasti, 
jeigu mainieriai nori savo dar
bus palaikyti!

Mainieriu Unijos Devinto 
Distrikto Prezidentas, John 
Eagan, sutinka su kompanijos 
nusistatymu ir perspėjimu, sa
kydamas kad tai sulyg mainie
riu ir kompanijos kontraktu 
stengtis kuo daugiausia ang
lių iszkasti per darbo diena.

Glen Burn mainos yra jau 
paskutines, kurios dar neužsi
darė Shamokin-Mount Carmel 
apylinkėje.

SKAITYKITE “SAULE”

EROPLANA

8 Dingo; 10 Iszgelbeta
HONG KONG, KINIJA. — 

Du Sovietu Rusijos kariszki 
MIG eroplanai nuszove Angli
jos C-14 prekybini eroplana, 
ant kurio važiavo asztuonioli- 
ka žmonių.

Eroplanas nukrito in juras, 
arti Hainan Salos, kuri yra po 
Komunistu valdžia.

Ant to eroplano buvo szeszi 
Ainerikiecziai.

Lakūnas, Kapitonas Philip 
Bloun staeziai sako, kad Sovie
tai lakūnai jo eroplana tyczia 
paszove.

Deszimts tu keleiviu buvo 
Amerikos Laivyno eroplanu 
greitai paimti isz juru ir nu- 
veszti in Hong Kong ligonine.

Apie kitus dar nieko nežino
ma; jie arba žuvo jurose, ar bu
vo Komunistu laivu paimti.

Visi, kurie buvo Amerikos 
Laivyno iszgelbeti, yra dabar 
ligoninėje prižiuromi po ka- 
riszka sargyba. Anglijos val
džia nenori nieko sakyti ar 
aiszkinti apie szita nuotyki 
kol bus galima viską isztirti ir 
visu iszlikusiu gyvu iszklausi- 
neti kas ir kaip ten atsitiko.

“Cathay” ercplanas skrido 
isz Banghok, Thailand, kai jis 
buvo nuszautas.

AMERIKA PASIUN
TĖ KARISZKUS 

LAIVUS

Sekretorius Dulles 
Vadina Komunistus

Žvierimis
WASHINGTON, D. C. — 

Amerika pirmąjį syki Komu
nistams parode gera lazda.

Apsaugos Sekretorius Char
les E. Wilsonas tuojaus pa
siuntė du Amreikos didžiausiu 
kariszku laivu su kariszkais 
eroplanais staeziai in juras 
prie pat Komunistu valdomos 
Hainan Salos.

Keli Komunistu laivai buvo 
tik keletą mastu nuo Ameri
kos laivu, bet greitai pasitrau
kė.

Musu erop'anai nusileido ir 
iszgeltejo tuos kurie buvo like 
gyvi, kai Sovietai nuszove 
Anglijos eroplana ant kurio 
važiavo apie dvidęszimts žmo
nių.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster DuUes staeziai pasakė, 
kad tas ar Komunistu ar So
vietu pasielgimas yra žviersz- 
kas!

Kinijos Komunistai, kaip že
me pardavė tyli. Jie nedrysta 
pasisprieszinti ir nežino kaip 
užsiginti.

Tie Sovietu kariszki eropla
nai negalėjo isz kur kitur pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Atidalyti Mainas; Ren
gia Komisija

COALDALE, PA. — Du 
szimtai apylinkes piliecziu nu
balsavo, Coaldale mieste, suda
ryti szimto nariu komisija, ku
ri stengtųsi per teismą, privers 
ti Lehigh Coal & Navigation 
kompanija atidaryti savo mai
nas szitoje apylinkėje.

Kitas inneszimas, kuris bu
vo priimtas šukele daug priesz 
taravimu. Buvo nubalsuota, 
asztuoni už, ir trys priesz. In
neszimas buvo: pavartuoti su
rinktus pinigus iždo del inve- 
diiuo nauju fabriku in szita a- 
pylinke del bylos teisme priesz 
Lehigh Ccal & Navigation 
kompanija.

Szitie pinigai, keli szimtai 
tukstaneziu doleriu, buvo per 
kelis vajus biznierių surinkti.

Keli tos komisijos nariai su 
piktumu vieszai pareiszke sa
vo pasiprieszinima ir isz tos 
Komisijos pasitraukė. Jie sa
ko kad žmones tuos pinigus 
rinko ir davė su vienatiniu tik
siu, būtent, pastraukti in savo 
apylinke naujus fabrikus ir 
biznius. Jie sako kad komisi
ja neturi jokio ingaliojimo, jo
kios teises tuos pinigus dabar 
savotiszkai szvaistyti ant tusz- 
cziu bylu, isz kuriu nieko gero 
negali iszeiti.

SKAITYKIT 
a^=“SAULE”=^S 

PLATINKIT!

Darbininkai Nubalsavo Priesz Kompanijos
Pasiulinima

Su pakeltomis rankomis 
East Pittsburgh Local G01, 
VIO International Union of 
Electrical Workers, pareisz- 
kia savo nesutikima priimti 
Westinghouse kompanijos 
pasiulinima jiems pakelti al
gas penktuku ant valandos.. 
Szita kuopa yra didžiausia 
elektros darbininku unijos, 
in kuria priguli apie 47,000 
darbininku.

V. L. BoczkowNki, Editor and Mgr.

VISO SVIETO
GRAŽUOLE

Isz South Carolina;
Pirma Amerikoje

LONG BEACH, CALIF. — 
Dvidęszimts vieno meto gel- 
tuonplauke, Panele Stevenson, 
isz South Carolina valstijos, 
per gražuoliu rungtynes in 
saulėta Long Beach, buvo isz
rinkta kaipo ant viso svieto 
gražiausia mergina.

Tai pirmas sykis kad Ame
rikiete szita garbe laimėtu.

Už laimejima szitos visu gra
žuoliu pavydėtinos garbes, Pa
nele Miriam Stevenson, ma
žiausia per szeszias sanvaites 
gaus po pustreežio szimto do
leriu per sanvaite nuo Univer
sal-International Studio, Hol
lywood mieste.

/

Apart tokios riebios algos, 
jai buvo padovanota puikus, 
keturiu tukstaiicziu doleriu 
vertes automobilius. Isz viso, 
ji susilaukė dovanu už dau
giau kaip asztuoniu tukstaii
cziu doleriu vertes.

Ji kelis sykius daugiau gaus 
isz invairiu kontraktu in isz 
visokiu pagarsinimu.

Ji sako, ji apleis Lander Ko
legija, in Greenwood, So. Caro
lina, kur ji butu ateinaneziais 
metais baigus savo mokslus. 
Ji ketina prasimuszti loszikiu 
tarpe in muving-pikezierius, 
Hollywood mieste.

Szitokie, rankomis balsa
vimai yra nelemti, netinka
mi ir "visiszkai neteisingi. 
Retas kuris isz tu darbinin
ku iszdrystu kitaip balsuoti, 
jis ir norėtu. Tokie balsavi
mai turėtu būti slaptomis ir 
rasztu, kad kiekvienas narys 
galėtu drąsiai ir teisingai 
iszreikszti savo norą ir savo A
baisa.

□ □ o

66 METAS

Sen. Butler Inpedinis

Sam W. Reynolds, isz 
Omaha, Nebraska, yra pa
skirtas užimti vieta buvusio 
Senatoriaus Hugh Butler 
vieta. Jis yra Republikonas. 
Buvo paskelbta kad szitas 
szeszios deszimts keturiu 
metu bagoezius sako kad jis 
nebus kandidatas per atei- 
nanezius rinkimus.

GENEVOS
KONFERENCIJOJE

Paskutines isz Szveicarijos 
gautosios žinios rodo, kad Ge
ne vos konferencija vargu duos 
teigiamu nauda. Pati konfe
rencija sziuo metu yra likusi, 
be svarbiausu vadovu. Isz Ko- 
munistiszku krasztu atstovu 
pareiszkimu ir veiksmu maty
ti, kad jiems rupi ne taika, bet 
nauju sricziu užgrobimas Azi
jos žemyne. Dar daugiau: pa
tys vykdydami imperialisti
nius veiksmus, Sovietai ir ju 
raud. satelitai apkaltina tai 
darant kitus, ypacz JAV, nors 
isz tikro JAV, laimėjusios žy
miausia dalimi pastaraji kara, 
nėra užėmusios nei vienos pė
dos svetimos žemes. Del to daž
nai asztru ir atvira žodi So
vietu atstovams tiesiai in akis 
pasako ir Vakaru, ypacz JAV, 
delegatai. .Sztai kad ir .JAV 
užsieniu reika’iu ministerio 
pavad, Bedell Smith, gerai pa- 
žinstas ir Lietuviu reikalus, 
paremes vadovauti Amerikie- 
cziu delegacijai, atsikirsdamas 
Molotovui, Birželio 9 diena pa
reiszke: “Asz noriu jums p. 
Molotovui priminti Sovietu 
1939 m., sudarytas tarpusavio 
pageltos sutartis su Estija, 
Latvija ir Lietuva. Tas sutar
tis sudarius 1939 m., Spalio 31 
d., Molotovas pareiszke, o jo 
pareiszkima atsispaudė visa 
Sovietine spauda, kad Sovietai 
jokiu budu nesikisz in Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vidaus 
reikalus. Tuose krasztuose in- 
vesdintos Sovietines ingulos 
nepažeisianczios minėtųjų Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybes. Molotovas anuomet tei
gė, jog Sovietai laikysis suda
rytųjų sutarcziu ir tikino, jog 
esanti nesąmone tvirtinti, esą, 
Sovietai siekia Pabaltijo vals-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
tas kodėl jis nepasitraukė in 
szona. “Ka?” Jis suszuko, “ir 
leisti mano broliui mislinti kad 
a.sz jo bijausi!”

UŽKAMPIU
SANITARINE

TARNYBA
In Steyr, Austrijoje, ugnia

gesiu kapitonas buvo suaresz- 
tuotas, kai buvo susekta, kad 
jis net tris ujamus pats padege, 
Allhaming miestelio apylinkė
je, ir vis buvo pirmutinis pri
būti ta gaisra užgesinti. Pa
klaustas kodėl jis buvo taip 
padaręs, ugniagesiu kapitonas, 
Franz Fazney pasiaiszkino, 
kad jis buvo taip padaręs kad 
jis galėtu tankiau pamatyti sa
vo “girl-frenta” drauge, Ma
ria Sadleder, kuri tenai gyve
no.

Anglijos Premieras Sir Win
ston Ohurchillis tikrai iszsi- 
gando, kai jis dažinojo ir pilnai 
suprato Amerikos vandenilio 
sprogstanczios bombos baisias 
jiegas.

Kiek dabar galima matyti, 
tai Veteranu Pensijos nebus 
padidintos sziais metais.

In Pampa, Texas, L. P. Fort, 
stengdamasis laimėti rinkimus 
del apygardos teisėjo, pasiun
tė savo partijai iszlaidu sanra- 
sza, kur jis buvo pažymėjęs 
$3.50 už puspadžius savo czeve- 
rykams, kuriuos jis nuplesze 
bevaibsztinedaimas praszant 
kad žmones už ji balsuotu.

Valdžia dabar duoda, fabri
kantams, biznieriams ir uniju 
vadams žinoti kad jie turi savo 
klausimus ipatys iszriszti ir 
iszlyginti, nes valdžia nesikisz 
ir nei vieniems,‘nei kitiems ne
padės.

Reiszkia bus mažiau straiku. 
kai Unijų Vadai žinios kad jie 
negali tikėtis paramos isz val
džios.

In Cincinnati miestą, Ohio, 
policijantas Herschel Hall su- 
aresztavo automobiliaus drai- 
veri, John Burrell. Kai teisėjas 
paklausė to policijanto kodėl 
jis ta žmogų sustabdė ir su- 
aresztavo, policijantas Hers
chel Hall pasiaiszkino: 1 ‘ Mato
te, Ponas Teisėjau, jis taip. isz 
lėto ir taip atsargiai važiavo, 
kad asz tuojaus žinojau kad jis 
ka nors ‘buvo padaręs.”

Plieno darbininkai gavo 
penktuką ant dolerio daugiam. 
Bet fabrikantai tuo jau,s pa- 
brnan'gino geleži ir plieną.

In McKeesport, Pa., Ponia 
Dorothy Halfhill prasze teisė
jo ka,d jis jos vyra Bernard, 
patupdintu in kalėjimą, nors 
del szesziu menesiu. “Nes,” ji 
aiszkinosi, “jis mislina kad jis 
dabar yra insimylejes in kita 
boba. Per szeszis menesius jis 
dasiprotes ir vėl mane mylės.”

Londone, Albert Simmons 
gavo divorsa nuo savo žmonos 
kai jis teisėjui pasiskundė, kad 
kai jis viena vakana vėlai pa
rėjo, jo žmona ji pasveikino su 
pusantro tuzino žaliu kiauszi- 
niu, stacziai jam in veidą.

Utarninke Liepos (July) 27- 
ta diena, suėjo 66 metai, nuo 
k a d a pasirodė pirmutinis 
“Saules” numeris, kuri uždėjo 
a.a. D. T. Boczkauskas. Isz ma
žos pradžios “Saule” užaugo 
ir prasiplatino po visa, svietą! 
Nesiranda tojo miesto, kuria
me randasi musu Tautiecziu, 
idant “Saule” ten neatsilan- 
kinetu kaipo linksmiausias 
siveczias.

“Saule” tarnaus taip kaip 
tarnavo praeituosia meluosią, 
del labo musu žmonelių, o mes 
stengsimos jum visame užga- 
nadyt mieli skaitytojai, kol tu
rėsim pajiegos ir sveikatos, ir 
dirbsim del jusu laibo ligi 
smert!”- — ‘ ‘Saules ’ ’ Iszdaryste.

In New Orleans, Ronald 
Fuller per keletą metu nudavė 
kaipo daktaras, gydė žmones 
ir poniszkai gyveno. Viena va- 
kara jis buvo paszauktas vie
nos szeimynos, kurios dukrele 
buvo susirgus. Jis pažiūrėjęs in 
serganczia. mergaituke, nety- 
ezia prasitarė: “Asz jums pa- 
tarcziau pasiszaukti daktąra.”

Pypkes Durnai
Duok Dieve

Sheffield mieste, Anglijoje, 
Ponia Margaret Williamson 
greitai gavo dįvorsa nuo savo 
vyro Alexander, kai ji teisėjui 
pasiaiszkino kad jos vyra,s su
sibarė ir susipesze su jos moti

na, dvi valandos po szliubo. Jis 
trenke duris ir iszejo ir nieka
dos nebesugryžo. Tai atsitiko 
1949 metuose.

In Someryille, New Jersey, 
kai trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Paul Barnes leido sa
vo jaunesni broli ji suvažinėti 
su automobiliu, nepasitraukda
mas isz kelio, jis buvo užklaus-

“Talmudo Paslaptys”* . ---
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
' Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

NEW YORK. — Keliauja 
iper kalnuota ir miszkinga Ken
tucky ret k ar ežiais privažiuoja 

..taip vadinamos “The Frontier 
Nursing Service”'būstines. Tai 
privati, ne pelno organizacija 
kurios pagrindinis tikslas yra 
teikti kraszto užkampiuose gy- 
venentiems kalniecziams me
čiuos, sanitarine ir socialiu, 
globa. Szia organizacija 1925 
metais insteige Mary Breckin
ridge, didele slaugymo ir aku
szerijos entuaziaste, kuri sziai 
organizacijai tebevadovauja ir 
sziandien.

Nors szios draugijos pagrin
dinis uždavinys yra tinkama 
pagelba gimdyvėms, ir jau
noms motinoms su vaikais, da
bartinėmis sanlygomis yra pa
tarnaujami yisi 10,000 szio kal
nuoto ir sunkiai pasiekiamo 
gyventoju, ju namuose, klini
kose ir pacziois misijos ligoni
nėje.

Organizacija remiasi gailes
tingosios sesersi, akuszereS'pa- 
tanavimu, specialistes kuri yra 
tiek populiari Anglijoje ir 
Szkotijojo, bet pirmu kartu pa
bandyta pritaikinti Jungtinėse 
Valstybėse paezios Ponios 
Breckinridge. Isz 26 szios or
ganizacijos gailestingu seserų 
16 yra baigė specialius ukszeri- 
jos mokslus.

Suski rėžiusios in 8 sanitari
nius punktus, taip iszdestytus 
kad nuo geriausiai butu pasie
kiama visa szi 700 kvadratiniu 
myliu teritorija, szios seserys, 
akuszeres yra atsakomingos už 
szio rajono žmonių sveikata. 
Punktuose kiekviena sanvaite 
būna priėmimo valandos, vie
nok dažniausiai seserys lanko 
pacijentus ju namuose. Kad 
juos pasiektu seserys keliauja 
dažniausiai džipais; dažnai jo
ja raitos, o kartais turi eiti ir 
pesezios. Keliai sziiame užkam
pyje yra prasti ir reti; per kal
nu upelius ten nėra tiltu, o kiti 
miszkiiiinkai gyvena tiesog ne- 
inžengiamuose miszkuose.

Karta pasiekusios pacijenta 
seserys iszmokina
pradine sanitariniu teisykliu 
skiepija 
naudoti tyra geriama vandeni 
ir tinkamai pasigaminti mais
tą.

Organizacijos centras randa
si Kentucky mieste vardu 
Wendover. Czia pat randasi 
organizacijos maža ligonine, 25 
lovų, su “lopszeliu” kur yra

vietos 12 kūdikiu ir klinika 
kurios pacijentai gyvena na
muose, bet atvyksta paskirtam 
laikui gydymui.

1939 metais organizacija in- 
steige savo akuszerijos mokyk
la, kurioje szeszios sesęrys mo- 
kinasi akuszerijos pagrindu ir 
kitu pradiniu sveikatos prie
žiūros teisykliu. Szios auksztai 
pastatytos mokyklos abiturien
tes sziuo metu nedirba vien tik 
Wendover apylinkėse bet taip 
Alaskoje, Puerto Rico, Kana
doje, Azijoje, Afrikoje ir Eu
ropoje.

Organizacijos globa yra ne
mokama. Szeimynos kasmet 
sumoka nario mokesti ir papil
domas sumas gimdymo, medi
cinos pagelbos ar operacijos at
veju. Neturto atveju daromos 
iszmintys ir pacijentai gali at
silyginti savo darbu ar pro
duktais.

Organ izaci jos pagrindines 
pajamas sudaro kasmetines 
gausios aukos, kuriais suteikia 
žmones savo testamentais, spe
cialiais fondais ir visa eile lab
darybės komitetu visoje eile- 
je Amerikos miestu. Narystes 
pajamos apmoka vos 10% or
ganizacijos metinio biudžeto. 
Žymus visuomenininkai ir spe
cialistai papraszyti mielai su
teikia savo neapmokamus pa
tarimus. — C. C.

szeimyna

Aszaros plauke kaip upelis, 
o ir Mirskis negalėjo susilaikyt 
nuo verksmo, Ksene, Ona ir Je- 
rina garsiai ^erke, o senas 
Maksimas tiktai kruniano, su
kosi kaip ant karsztos blekies 
ir aszaros su rankove szluoste.

— O tu Steponeli! Sūneli 
mano! Esi suvis panaszus in 
savo bobute, o in mano motina!

ŽMOGUS SUDIJE, 
O DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Duok Dieve, pasilsi žmogeliui, 
Kuris gyvasczio silpnu 

žingsniu
Pro gražu eidamas sodeli 
Keliaut tur dulkėtu keliu. 
Bereikalo jis ūksme mato 
Gražiam, palaimintam sode, 
Jis eidamas tik dulkes krato 
Ir szyla saules kaitroje, 
Ne jam smagiai linksmai ilsėtis 
Pavėsyj liepos te kuplios, 
Ne jam dienos grazna gėrėtis i 
Ir szaukti miega ant vejos. 
Duok Dieve pasilsi paminga 
Del mus nuvargintos tautos, 
Kuri kaip soda ans vargingas 
Veizda raszta, bet netur 

spaudos.
Priduokie mums tvirtos 

drutybes,
Pamažinkie nors kiek vargu, 
Padidink mums spaudos 

gražybes
Atstumk nors kiek karcziu 

jausmu;
Duok nusikrest szunybiu 

dulkes
Tautystes ruimingam sode, 
Sutraukie ypatos nors 

smulkias
Vienybe meiles uksmeje.

vaikus, iszmokina.

Pajieszkojimas
Priesz kelis menesius mirė 

Antanas M. Baltruszaitis, ju
damas 72 metu amžiaus, kilęs 
isz Repsziu kaimo, Raudeliu 
parapijos, ežia gyvenas Lewis
ton, Maine. Paliko dideli turtą. 
Turimomis žiniomis buvo ne
vedąs. Gimines arba žinantie
ji apie gimines Lietuvoje^ pra- 
szoini skubiai atsiliepti in:

Consulate General of Lithu
ania, 41 W. 82nd St. New York 
24, New York.

“ Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Platinkit “Saule”

kejo už Kazoko, pono Silnickio 
Bazilaus Mirono. Ant keliu ka
ru laibai atsiženklino, tai kara
lius Jonas Kazimieras dovano
jo jam daug dvaru Lietuvoje, 
tiktai to nežinau, ar Bazilus sa
vo pravarde permaine, ar kaip 
kitaip stojosi.

— U-g’ikastau Steponai! 
Tardama staiga! Ksene ir pa
griebė savo vyrui už rankos, 
kuris buvo iszibalias kaip dro- 
bis ir labai susijudinęs.

Nes ponas Mirskis mostelėji
mu rankos alpmalszino paezia 
ir atsigryždamas in Darata, 
kuri nusidyvinus žiurėjo, tai 
ant Mirskio tai ant Maksimo, 
teipO'S-gi iszbalusio ir tarė dre- 
baneziu balsu Mirskis:

— Tai tamsta kalbi jog ta
vo sesuo Zofija Buchilute isz- 
tekejo už Bazilaus Mirono, ku
ri karalius apteikė Szlektista 
ir davė daug dvaru Lietuvoje?

— Teip yra tikrai! Aiszkai 
girdėjau kaip Zakaras kalbėjo 
in Jurgi.

— Ar gal tamsta nepažin
tum paveiksiio kuri asz turiu?

Tai pasakęs, nusidavė Mirs
kis in savo pakajeli ir atnesze 
paveikslėli Motinos Dievo at- 
muszta ant auksines blekutes.

Vos Darata, staeziom akimis 
dirstelėjo, su jausla pabuezia- 
vo ir paszauke didelei persi- 
emus.

— Pulkauninke! Isz kur 
turi ta paveikslėli? Tu gal ži
nai apie kūdiki mano sesutes? 
Kur būna? O Dieve! Gal jau 
negyvas? Kalbėk!

— Gyvas, fu tetule pažins- 
ti ji, ha szitai stovi priesz ta
ve.

Darata, griebėsi sau už gal
vos tuojaus atkiszo ranka ir 
pagriebė in glėbi Steponą ir 
glomonejosi kaip su locnu kū
dikiu sz auk d ama:

— Kūdikis mano sesutes! 
Simus Zofijos! Kūdikis mano 
mylimiauses!

Viena karta Mirskis su savo , 
pacziule Ksene, turėdami rei
kalu in Kijevą, 'nusidavė in fe
nais kur dažinojo jog Malka fe
nais nuo keliu menesiu gyvena 
kaip naszle. Kada savo veika
lus atliko, nusidavė abudu in 
grinczele Malkos.

Pasisveikinimas tu dvieju 
draugiu buvo labai klarsztas. O 
kada prisibueziavo in vales, 
tare Malka:

— Asz tau prisidėjau prie 
žemiszkos laimes, nes tu. man 
da didesne laime paskyrai ir 

parodei kur jieszkot tos laimes.
Sztai sziandien esmių Katali
ke, o ir mano Jokūbas numirė 
K at ai ik u.

— O-gi tu vis Malka ne- 
szioji gailės rubus, norint jau 
bus vienuolika metu nuo numi
rimo tavo paties?

— Trumpai gyvenome su 
mano Jokūbu, ba'kaip dažino
jo apie baisia smerti savo moti
nos, tai tuojaus'puolė iszgailes- 
czio ir netrukus numirė, jog 
vos spėjau kunigą pargaibcnt.

Orimas kada apie tai daži
nojo, pribuvo ant szermenu, 
nes tiktai užtrukęs valandėlė 
prie lavono, iszeidamas tarė:

— Tu esi tai mano nelaimei 
visai kalta. Ne keikiu asz tavęs 
nes jau matyt nenoriu. Jokū
bas numirė, tu ne mla.no duktė!

— Na ir tau -dabar gerai 
gyvent vienai?

— C) ka pabaigsiu gyveni
mą ir teip. Meldžiuosiu kas
diena už duszia Jokūbo ir teip 
laikas bėga.

— Tai gal norėtum apsigy
veni. prie manes? Kelauk in 
Lietuva, tai turėsi tyka gyve
nimą.

Malka, ilgai nesidavė praszyt 
suriszo savo vanguvia. in pun
delius. Mirskis pasamdė veži
mą del daigtu ir teip apsigyve
no Malka pas savo prietelka 
Ksene.

Ne vienas gal paklaus kur 
dingo Zakaras, inženge in vie
na klosztori, kur savo pa vaiz
dingų gyvenimu buvo nuo vi
su paguoduotas ir pabaigė gy
venimą kaipo .f.ikejimiszkas 
žmogus.

Maksimas su Jerina leido 
gyvenimą tyka ir nebuvo1 kai
po tarnai, nes kaipo prietelei 
Mirskio ir Ksenes.

Mirskiu veisle da ir szian
dien užsilaikius ir prasiplati
nus po visa Lietuva. Yra fun- 
datorais keliu bažnycziu ir la
bai Dievobaimingi ponai. •

—GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ' 
sulaikyt;' Girtuoklis Jurgis, 
•Galinga ypata galybe meiles; , 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ' 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir ( 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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 J 33—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, 
ležinis 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.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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Drangai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzūs 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 puslapiu35c. y

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu apt Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: į

ĮĮ^F’ Užsisakant knygas isa 
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.

IHr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo, kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszk.ai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų, S. £



“SAULI” MAHANOY OITY, PA.

pirma, inlbegau kad su tavim 
pasisveikint ir pasakyt.

— Ar gal kas pikto? Klau
sinėjo Ksene.

— Dieve gelbek! Atsake 
Mirskis kas gero atsitiko ba 
man pasiseko gyvaste žmonisz- 
ka iszgelbet. Trys mylės nuo 
ežia1 vidur gire, arkliai mano 
pradėjo baidytis ir piestu szokt 
prunkszt, atbuliai eit ir isz vie
tos nenorėjo eit. Mislinau jog 
vilkai nes mano arkliai vilku 
nebijo. Važnyczia. kiarta su 
rimbu, nieko nemaczino szitai 
Dijaczka sėdintis prie važny- 
cziaus, o turintis geras akis 
nužvelgė k a toki ir kalba:

— Ponas pulkauninke, ar 
tikrai ne bus vilkas insikases 
sniege, ana, juoduloje. O kažin 
kad teip ponas szautu isz įpisz- 
tules?

— Iszszokau kai greicziau- 
se isz rogių, prisiartinau prie 
juduolo, nes ka * pamacziau? 
Szitai dvi žmogystas konia už
pustytas. Prisižiurau geriau. 
Szitai dvi moteres viena senai, 
ar serganti ar alpalpus, o kita 
jauna ir vos gyva ir tiktai tyku 
balsu ka toki kalbėjo. Atitrine- 
me su sniegais varkszias pagir
dėme vynu, atneszem in rogias 
ir teip valanda persitrauke. 
Norėdamas nelaimingom pa
lengvint, daviau savo roges 
dengtas, o pats ant kitu rogių 
leidausi pirma ir sztai parva
žiavau.

— Ir nežinai, kas jos? Pa
klausė Ksene.

— Ka gali žinot? Nenorė
jau ja sės uižtrugdint. Gireje 
tamsu ir szalta. turėsime laiko 
ant to.

— -Na teip, teip!
Tam kitam pakajuje buvo 

girdėtas krutėjimas nepalpras- 
tas. Maksimais ir Kazokutis 
Aleksa vede in pakaju sena su
sirgusia motere kita da jauna 
nes labai nuvargus, ėjo paskui 
juosius.

Kada nclpažinstamoš radosi 
sziltam ir szviesam pakajuje 
pone pulkauninkiene Ksene 
žiurėjo ant moterių akyvai pa
ėmė jei didelis dyvas jau no
rėjo prakalbėt kad sztai aunes- 
ni motere paiszauke su baime ir 
džiaugsmu:

— Dieve mielaszirdingas! 
Jog tai Ksene! Pulkauninkas.

Sena motere sviruodaima 
puolė ant keliu su jauna mote
re in kojes ponios Miskienes, 
kuri kaip žaibas adbulai prasi- 
trauke nes velei pamisimus va
landėlė, prisiartino atkiszus 
rankas irpaszauke:

— Motin! Sesut! Kelkitės!
— Dovanok! Del meiles 

Dievo, dovanok, kalbėjo de
juodamos moteres.

Ksene apėmė abidvi in glebi 
ir kalbėjo su aszaroms:

Dievas mato, teip Dievas lu- 
dintoju mano, jog isz szirdies 
dovanoju kaip troksztu idant 
ir man Dievas valandoje smer-

, Žmogus Sudije 
oDievasValdo

(Tasa)

Sziandien-gi nesiskubino 
Maksimas savo apsakymais ir 
Jerina verpe tylėdama.

— Ilgai neparkelauje musu 
ponas, tare ant galo Ksene 
gryždama nuo lango pas stale
li. Bijau kad kas ant kelio pik
to neatsitiktu.

— Tegul mylėsią nesuru- 
pina atsake Maksimas, ramin
damas, rodos nieko pikto ne- 
prijausdamas toki s galais ke
lio tai negali ant tikro prispet 
valanda sugrįžimo.

— Jog 'tai tiesa, dadave Je
rina ir kelei užpustyti.

— Vienok, pradėjo Ksene 
ir nutraukei kalba, o veidelis 
apkaito paszoko pas langai, 
dirstelėjo ant kiemo, pastate 
temingai ausi, o už valandėlės 
suplojo rankomis ir paszauke 
linksmai:

— Parkelauje! Parkelauje! 
Girdėt kankalai! Klausykite ir 
velei visi tris pradėjo klausyt.

Isztikro u'ž mažos valandė
lės skambėjo kankalai, sulo
jo szuiies ir buvo girdėtas bal- 
sas panaktinio, kuris szauke 
bernus ir szunis malsziuo.

Maksimas iszpuolė isz pa,ka- 
jaius ir pone Mirskieiie link du
riu bego, nes Jerina užstojo ir 
paszauke:

— Del Dievo! Ka tai pone 
pulkauninkiene nori daryt. Ei- 
tie isz szilto pakajaus ant tokio 
szalczio! Tada gautu pipiru 
nuo pono pulkauninko, jog po
li ios nesergszcziu.

Ksene ka toki norėjo atsa
kyt ir nusiszypsojo, nes tame 
inejo pulkauninkas in pakaju 
ir rankas isztiese.’

Pasisveikinimas 'buvo ilgas 
ir szirdinga's, rodos kelis metus 
nesimatė.

Ant p a g a 1 o s / pirmutinis 
Mirskis paszauke:

— Ne klausiu ar esi sveika 
ba esi skaista ir rauduona kaip 
rože! Ir asz esmių sveikas ir sa
vo veikalus atlikau ka nuo pui- 
kiause. Visuose dvaruose geri 
žmonis buna, su žmonims geri 
ir dorai apsieina teip kaip tu 
prisakai. Parvežiau likuse tavo 
pasoga su savim teipos-gi si
dabrą ir įbranguves tuo jaus 
Kazokutis Kijacžka atnesz.

— Dėkui Dievui už jo ma
lonia! O ypatingai, jog tu. na
mie. Baisiai rūpinausi, kaip 
pradėjo temt.

— O ar žinai dėl ko užtru
kau? Butau greicziau pribuvę 
kad ne vienas atsitikimas butu 

* mane nesulaikęs. Szitai svecziu 
tau parvežiau!

— Kokiu svecziu? Kur yra?
— Tuojaus inves. Asz mat

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^2 col.
< TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MĄHANOY CITY, PA. U.S.A. 

ties mano dovanotu nusidėji
mus.

Nes moezeka Darata atsi
traukė nuo Ksenes, kalbėdama 
su skausmu:

— Ona priglausk prie szir
dies. Ji jie nieko nekalta, tiktai 
nuolatos tavęs verke, nes aisz 
tave iszdaviau pikcziau negu 
ant smert, ba in gedly va narna.

— Tai pasakius Darata, už
siėmė veidą, delnais, graudžiai 
pradėjo raudot, o Ona prisi
glaudus prie Ksenes, sznabžde-
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Svietas sziandien pereina 
per visokias nelaimes. 

Neužganėdinimas vienu su 
kitais, 

Tartum užrag'ainautu budu 
randasi liepsnoje.

Karalystėse svietas yra 
P r i s p au s t a s n esia vži n i s zk ai, 

Visur kyla revoliucijos, 
Isz priežasties savo valdonu 
Neteisingyst.es ir godulystes 
Valdonai su pagelba savo 

kariuomenių, 
Nori atsispirt savo 

nevidonams, 
Ii* lieja krauju savo 

padonu nereikalingai. 
Darbininkai stato savo galvas 

priesz darbdavius, 
v Reikalaudami geresnio 

gyvenimo, 
Ir kelia streikas.

Negana kad svietas 
larmuojasi, 

Už savo tiesas ir skriaudas, 
Bet kas karta placziau ir 
Stipriau temjpiasi visoki 

nesutikimai. 
Kova priesz neteisybes ir 

N u sk r i and i m us kitu, 
Veržėsi visada toliau, 
Ir jau maži ulelei kurie 
Daugiausia ant visko 

nukenczia, 
Pradeda žiūrėti su kreiva 

akia ant visko.
Kasdiena kyla didesni 
N e ulžganadin imai tarp 

žmonių, 
Ir nėra ko stebėtis kad 

Kyla revoliucijos po visa 
svietą ir kares, 

Pagal žinias apie 
neramybes ant svieto. 

* * * 
Czikagoje nekurios bobeles 

tikrai kvailioja, 
O tarp daugelio poru, 

Neapsieina be musztyniu, 
Kada, vyrai in darbus 

iszeina, 
Bobos bėga namon vadyt, 

Kožna saviszki namo vadyt, 
Tankiai ir susipesza, 

Kol isz šalinuos iszsinesza, 
Su kliksmu namon 

varosi, 
Biauriais žodžiais pludasi, 

Žinoma ir moterėles 
neapsileidžia,

Ba kaip vyrus in dauba 
\ iszleidžia,

Kelios subėga., geria ir ėda, 
Vyru uždarbui neczedina,, 

Da. velniais iszvadina, 
Ant szio karto bus gana 

Ba važiuoju in kita 
miestą.

jo praszancziu balsu:
— Pasakyk, sesele jog jai 

dovanoji! Pasakyk, o Dievas 
tau už tai užmokės!

Varginga motina ja teip sun
kiai atpakutavojo už savo nu
sidėjimus!

Ksene prisiartino pas Dara;- 
ta ir paduodama rankas, tarė 
maloningai:

— Tie motin mano ranka, 
kuri paduodu ant sutaikęs. 
Mano szirdyje tiktai laime ir 
džiaugsmas niekad neturėjau 
piktumo, o sziandien matyda
ma judvi tokiam vargingam 
padėjime, kaip galėtu pykt? 
Jeigu Dievas man parode savo 
mielaszirdyste, tai kaip asz ne 
turetau but mielaszirdinga?

Daibar-tes ir ponas Mirskis 
kuris stovėjo isztolo ir žiurėjo 
ant to visko, prisiartino pas 
Darata ir paduodamas ranka, 
tarė:

— Ksene teisybe kalba, jog 
mes neturime mažiausio piktu
mo ant jųdviejų. Tegul nuo 
szios dienos bus terp mus suti
kimas ir meile. Sveikinu abid
vi mano name, kuriame gyven
kite kaip savo locnam, o ir teip 
ilgai, kol norėsite.

Asz ar o s gailesczio ir sarma- 
tos, nes ii* džiaugsmo plauke 
isz akiu Daratos, kuri susipau- 
deMirskio ranka, o jo’ paczia 
prie szirdies spaude.

Už valandos, matydama 
Ksene, jog yra abidvi suniurę, 
nuvedė in maudykla, o kada 
iszsiprause gerai, davė savo 

. locnus rukus. Paskui nuvede 
Ksene moteres in paskirta del 

j u paka jeli.
Darata iszgulejo lovoje kė

lės sanvaites kol nesugryžo' in 
sveikata. Per visa ta laika ma
žai k a apie save'kalbėjo, norint 
ponstva Mirskiai ka.s diena, al
si tankine jd.

Tuom laik užėjo pavasaris. 
Viena diena jau menesyje Ba- 
landžioje, inejo in pakaju Kse
nes, kur ir Mirskis radosi, ba 
buvo užimtas velei ruoszimu 
vyru in k a ra.

Buvo abidvi Darata ir Ona 
kaip pagautos, ir negalėjo žiū
rėt staeziai in akis Mirskio ir 
Ksenes, o taniai žiuurejo ant 
jųdviejų kaip ant meszku. Da
rata prasze abieju Mirskiu 
idant jiedu paremtu savo rodą, 
ba norėjo dažinot apie viena 
ypata ir pradėjo:

— Gerai man czion, ponas 
pulkauninke. Nes karta iszsi- 
rengus in Lietuva, viduržiemy
je, ne jus norėjau rast, ba ir ne
žinojau, kur gyvenate. Ant vi
so svieto turiu tiktai viena gi
mine ir tos ėjau jieszkot.

— Isz szirdies vėlinu ta- 
mistai, idant atrastum, ka 
trokszti, nes kas tokia ta gimi
naite? Paklausė Mirskis.

— Butau asz pirmiau jiesz- 
kojus biedno sieratelio, nes ne
žinojau, kaip musu sesuo po 
vyrui vadinosi ir ar josios kū
dikis gyvas. Ne senei da apie 
tai dažinojau, ka reike ant su
radimo kūdikio mano vargin
gos sesukes Zofijos.

— Zofijos? Paklausė drau
gia Mirskis ir Maksimas.

— Teip, Zofija buvo var
das mano’seserelesbuvo užma
nė daug senesne, tai josios su
vis nepažinojau, jog apsivyria- 
vo. Klausiau ir Zakaro kuris 
daug žinojo kas sviete darosi, 
bet ir tas man ne sake.

— Gal nežinojo tarė Ksene.
— O žinojo jis gana gerai! 

Žinojo ir tai jog sieratukas gy
vas po mano seserei ir pažino
jo ja, nes klausykite. Žinote 

jau nuo pono Blockio, jog lat
ras Jurgis Kmelnickas, nuda
vė buk norėjo mano duktere 
Ona paimt už paczia ir parsi
kvietė mudvi in Nemirava. Ge
rai jog prijaueziau ir Mendzi- 
boro nepardaviau ir pasoga 
Ksenes nuvežiau pas Blocki 
norint Jurgis priverstinai no
rėjo idant viską, kas buvo 
skarbeziuje, jam in rankas ati- 
duotau. Pribuvęs pas Jurgi da
žinojau tiktai dabar, ko mudvi 
pakvietė. Iszbiaurino mane Vi- 
sokais žodžiais, o ir Oruna ker- 
szino mudviem, o ant pagalos 
pasakė jog mudvi atiduos Uru
liui už Ksene ir paims jai už 
paczia, tada visus dvarus ir 
turtus užgriebs po nebasznin- 
kui Storascziu.

Pulkauninkas susiraukė ir 
tarė:

— Asz žinau nuo Ksenes ir 
Jerinos jog Jurgis spende 
slaistas ant mano gulbeles, ba 
labai jam norėjosi turto Sto- 
rasiaites.

— Nes jam ir Ksenes labai 
norėjosi, ir ja mylėjo ir in pa
danges augsztino.

— O ar žinai tamsta, per
trauke nekantrai Mirskis, kas 
su Jurgiu stojosi?

— To nežinau, bet prijau- 
cziu, jog nieko gero nesistojo 
patingai po kankiai Orunienes, 
ba viską su Onute mateva ka 
jie dirbo su ja, jog net mano 
Onuka apalpo!
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— Sztai per pasirūpinimą 
Orimo, sūdąs Jurgi liepe pa
kart.

— O kaip tai Dievas teisin
gas! Paszauke Darata pakelda
ma rankas, tai sziteip vargin
gai pabaigė! O ar nežinai po
nas, kas su Zakaru stojosi?

— To nežinau, tiktai visi 
apie Jurgio pabaiga, teip kal
ba.

— Tai-g i tai nevidonas 
Jurgis, kalbėjo Darata isznie- 
kines mane su Ona, liepę mudvi 
inmest in kaejima ir paskyrė 

stubele, szale savo pakajaus, ir 
girdėjau kaip jiedu apie mano 
seserį kalbėjo ypatingai Zaka
ras sake jog žinojo apie seserį 
ir likusi sierata.

— Tai kam tamstai jiesz
kot lo sieratuka, jog czion gali 
sau gyvent kaip ilgai nori. 
Asz duota žodi nemainysiu.

— O ne! Asz turiu jieszkot 
ir surast! Kaip surasiu pave
siu jam mano Onute kaipo se- 
sere, o pati nusiduosiu in 
kliosztori. Žinau jog ir ponas 
pulkauninkas man prigelbesi 
tame, ba žinau, jog czion Lietu- 

| voje turi dvarus ka karalius 
mano szvogeriui dovanojo.

— Tai kaip ji rast, kad ne
žinai, kaip vadinasi tamstos se- 
serunas ir kaip judvi su sesere 
po tėvu vadinotes? Asz tiktai 
tiek žinau, ka man ponas Sil- 
nickis parasze, jog apsipaezia- 
vo su naszle po neibaszninkui 
Bogusai.

— Ponas Storasta nieko 
daugiau nežinojo, ba asz slė
piau mano paeiga. Turėjau ta
me mano reikalą sziandien-gi 
viską jums pasakysiu: Mano 
tėvas ir mano sesuo vadinosi 
Bukila ir buvo Kazokiszku 
szimtininku, kuris tankiai pri- 
buvinejo pas poną Etmoną, 
kur ir mano sesuo Zofija buvo 
o kurie vadino Auksaplaukia, 
ba buvo, laibai patoga ir turėjo 
puikus plaukus. Tenais iszte-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— .Gerai žinomas del mies

to gyventojams, John “Jack” 
Budrow ( Jonas Budrieviczius) 
nuo 638 W. South uly., kuris 
sirgo per koki tai laika, numi
rė' pareita Petnyczia, asztunta 
valanda vakare savo namuose. 
Velionis gimė Maihanojuje. Bu
vo angliakasis, ir paskutini 
karta dirbo Mahanoy City ka
syklose. Paliko savo paczia 
Elama (Plaskey); sunu Nor
bertą mieste; dvi dukterys; 
Rozale, namie ir Dorota, pati 
Michael Kutz, isz Trenton, N. 
J. Kitas sūnūs Jonas žuvo ant 
kares lauko, 1944 metuose. 
Taipgi paliko viena anūke; 
dvi seserys: Ona, pati Nicholas 
Lipp, mieste ir Mare, pati Geo. 
Davis, Shenandoah taipgi bro
li Juozą, isz San Diego, Califor
nia. Brolis Jurgis isz Shafto li
kos užmusztas Hammond ka
syklose, Sausio menesio 1953 
metuose. Laidojo Utarninko 
ryta, su Szv. Misziomis in Szv. 
Juozapo balžnyczioje devinta 
valanda, ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Nedelioj invyko “Ukra- 
ininiu Diena” in Lakewood 
Parke. Daug žmonių dalyvavo 
toje dienoje.

— Julija Rymusziene, nuo 
317 W. Maple uly., kuri nesvei- 
kavo per koki tai laika, ir gy
dosi in Danville ligonbuteje. 

pasimirė Nedėlios ryta 7:30 
valanda. Velione gimė Park 
Place. Po tėvais vaidinosi Ju
lija Dulinskiute. Paliko savo 
vyra Vincą, dvi dukreles; Ro
berta ir Eilin. tris 'brolius ir 
szeszios seserys. Badai laidos 
Ketverga ryta, su apiegomis in 
Szv. Juozapo bažnyežioje de
vinta valanda, ir palaidos in 
parapijos kapinėse.

— Seredoj pripuola Szv. 
Nazarijuszio, o Tautiszka Var
dine Ante. Ir ta diena; 1945 m., 
Amerikos Senatas priėmė ir 
patvirtino Tautu Sanjungos 
sutvėrimą; 1414 m., mirė pas
kutinis Lietuviu stabmeldžiu 
kunigas: kriviu-krivaitis Gin
tautas; 1945 m., Amerikos 
bomibneszis sudužo in augsz- 
cziusiaji NewYork miesto dan
goraiži, “Empire State Build
ing”. Trylika žuvo, ir dvide- 
szimts szeszi buvo sužeisti; 
1945 m., Komunistas, Earl 
Browder buvo paiszalintas isz 
savo vietos kaipo Amerikos 
Kognunistu Partijos Preziden
tas. Jo inpedinis, William Z. 
Foster; Nepriklausomybes 
Diena in Peru kraszte.

— Ketverge pripuola Szv. 
Mortos, o Tautiszka Vardine: 
Minvydas. Menulio atmaina, 
Jaunulis. Taipgi ta diena: 1950 
m., “FBI” Amerikos Slapta 
Policija suaresztavo Abraham 
Brothman ir Miriam Mosko
witz in Cliftwood, New Jersey, 
kaip Sovietu Rusijos sznipus ir 
Amerikos iszdavikus; 1947 m., 
Plieno fabriku savininkai nu
tarė visa, plieną pabranginti 
penkis dolerius ant tono; 1251 
m., Klaipėdoje inkurta pirmu
tine Lietuvoje katedra; 1858 

m., Taikos sutartis sudaryta su 
Japonais; 1773 m., jauni vai-

66 METAI KAI 
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kai, su nuliudimu žiurėjo kai 
pirma mokykla buvo pastatyta 
Allegheny kalnuose in Schoen- 
brum, Ohio; 1506 m., Lietuviai 
pergalėjo Totorius ties Cipta.

— Petny ežio j pri puol a. Szv. 
A'bono, Szv. Julitos ir Szv. Ru
tinos, o Tautiszka Vardine: Bi
jūnas. Ir ta diena: 1863 m., gi
mė Henry Ford, kuris su savo 
Forduku susikrovė milžiniszka 
turtą ir visu mums gyvenimus 
pakeitė. Jis buvo pirmutinis 
fabrikantas užtikrinti visiems 
saVo darbininkams kad jie ma
žiausiai uždirbs nors penkis 
dolerius ant dienos. Tais lai
kais nebuvo girdėtas dalykas, 
ir kiti fabrikantai isz jo juokė
si ir sake kad jis susibankruta- 
vuos; 1387 m., Lietuva priėmė 
Krikszczionybe. Tai 'buvo be
veik paskutine tauta visoje 
Europoje pamesti savo stab
meldyste; 1940 m., Rusija su
darė taikos sutarti su Lenkija; 
1292 m., Kryžeiviai sugriovė 
Žemaicziu Žinyczia, Kernavo- 
je.

— Kita Nedelia pripuola 
pirma diena Rugpiuczio (Au
gust).

SMULKUS BIZNIS
YRA DIDELIS

BIZNIS

NEW YORK. — Nesenei 
JAV-biu iszleistas raportas pa
rodo kad dabartiniu metu 
JAV-ese veikia n e m a ž i a u 
4,000,000 smulkaus biznio in- 
steigu, arba 96%' visu bizniu. 
Puse ju yra krautuves arba 
stambmenu prekyba; a|pie 
730,000 patarnavimu instaigu; 
410,000 statybos bizniu ir 310,- 
000 mažu fabriku.

Turime pripažinti kad yra 
stebėtinas vaizdas szalyje ku
ris nuvaizduotas kaipo milži- 
niszku korporacijų dominuoja
mas. Ir kitas indomus tikras 
yra kad kuomet gyventoju, 
skaiezius padidėjo tik szeszis 
kartus nuo 1854 m., skaiezius 
smulkiu bizneliu padidėjo 13 
kartu.

Palaikyti jo vieta Amerikos 
ekonominėje struktūroje smul
kaus biznio savininkui padėjo 
dvejais atvejais valdžios Small 
Business Administration, kre
ditais ir kontraktais. Smul
kaus biznio savininkai viens 
kitam padėjo. Amatu draugi-

Pakriksztija Nauja Sloniu

Vienuolikos metu Barba
ra Daley ir septynių metu 
Pamela Sue Roberts ežia 
pakriksztija jauna sloniu, 
vardu Tamara in Milwaukee 
Zoo. Abidvi jaunosios mer- 

jos ir kooperatylves sumažino 
žalios medžiagos ir smulkiu 
reikmenų kainas, taip kad jis 
galėjo stoti in konkurencija, su 
dideliu bizniu.

Kasdien mes sueiname in 
kontaktą su smulkaus biznio 
savininkais, ar tai kepeju, 
krautuvninku, vaistininku, da
žytoju ir 1.1. Jie visi sudaro nu
garkauli bendruomenių komer
cinio gyvenimo. Raszydami 
laiszkus draugams ar gimi- 

I nems Užsienyje galime apra- 
szyti apie nors viena isz sziu 
smulkaus biznio savininku pa
rodydami kad Amerika nedo
minuoja tik didieji bizniai. Pa
sisekimas sziu milijonu smul
kiu bizneliu parodo pavyžda ir 
energija musu laisvios inmoniu 
budos.

Wendel Parneš, virszininkas 
US JaV-biu valdžios Small 
Business Administration, nu- 
vaizduoja smulkaus biznio sa
vininką kaipo “laisves dran
ga, visokios laisves, ekonomi
nes ir politikines. ”

Smulkus biznis laibai svar
bus Amerikai. Musu laiszkai 
draugams ir giminėms užsie- 
nyje gali paneigti dar kita 
klaidinga nuomone apie Ame
rikos gyvenimą. — C. C.

1953 m. IMMIGRACI- 
JOS STATISTIKOS

NEW YORK. — Neseniai 
Immigration and Naturaliza
tion Service iszleistas metinis 
raportas .valdžios biudžeti
niams metams baigiant 1953 m. 
Birželio 30 d., padengia meta 
kuriame 1952 m., Immigracijos 
ir Tautybes Instatymas pradė
jo veikti. Tu metu pirm oje da
lyje nuo 1952 m., Liepos 1 d., 
ligi 1952 m., Gruodžio 31 d., 
procedūra buvo seno imigraci
jos instatymo bet tik antroje 

dalyje 1952 m., Instatymas pra
dėjo veikti.

Imigracija, sumažėjo nuo 
265,520 1952 metais ligi 170,- 
434 1953 biudžetiniams me
tams. Szis sumažėjimas, visas 
beveik kvotų kliasuose invy
ko del pasibaigimo Displaced 
Persons Act ir paruosizimo in- 
vykdinti kvotos parupinimus 
naujo Immigration and Na
tionality Instatymo.

Pagal raportą,, penkta dalis 
imigrantų kurie atvyko in 
JAV per paskutine dali 1953

gaites galėjo szitam sloniui 
iszrinkti varda. Robert Bier
worth tos Zoo prižiūrėtojas 
stovi ir žiuri in tas krikszty- 
nas.

ui o L—I 

m., turėjo vizas iszduotas 
priesz 1952 m., Gruodžio 24 d. 
Kvotos imigrantu inleidimai 
buvo sumažinti 1953 m., Sausio 
ir Vasario menesiais del pa
keitimo nuo seno in nauja in
statyma. Bet 1953 m., Birželio 
menesi visi imigrantai buvo in- 
leisti pagal nauja instatyma.

Isz 170,434 imigrantu nuleis
tu 1953 m., biudžetiniams me
tams, 84,175 buvo kvotos imi
grantai.

Isz 85,259 asmeniu kurie at
vyko kaipo nekvotiniai imi
grantai per 14,986 daugiau, ne
gu praeities metais, didžiuma 
buvo gyventojai nekvotiniu 
krasztu. Jie su savo szeimy- 
noms sudarė 61,099 palyginus 
su 1952 m., 48,408. 19,275 žmo
nos ir vyrai Amerikos pilie- 
cziu atvyko, tokiu 1952 m., at
vyko' 16,851; 3,286 vaikai
Amerikos piliecziu invažiavo 
kaipo nekvotiniai imigrantai.

Pagal sena imigracijos in
statyma, profesoriai ir tikybų 
ministerial galėjo atvykt kaipo 
nekvotiniai imigrantai. Pagal 
nauja instatyma profesoriai 
gauna, tik pirmenybe ir in- 
traukti in skaiezius “parinktu 
kvotos imigrantu” su specia
liais gabumais. Ministerial 
skaitomi nekvotiniai imigran
tai. 1953 m., ju atvažiavo 387 
su žmonoms ir vaikams; 1952 
m., 580 atvažiavo.

Rasine kompozicijai atyyku- 
siu 170,434 imigrantu inleistu 
1953 m., buvo sekamo — Baltu 
163,735; Chiniecziu 1,093; Ry
tu Indu 96; Filipinų 1,078; Ja
ponu 2,489; Korejiecziu 88; 
Negru 1,816; isz Pacifiko salų 
39. — C. C.

TEISYBES ŽENKLAS
NEYV YOĖK. — Jung. Ame. 

Valstybes iszleido asztuoniu 
centu pasato ženklą (stempa) 
pasztui in Užsieny. Ant ženk
lelio matome Laisves stovyla 
su žibintuvu. Pat virszuje žo
džiai “in God we trust”. Apa- 
czioj žodis “liberty”.

Szis naujas ženklelis yra 
pirmas reguliaris Amerikos 
ženklelis turėti .kaip musu pi
nigai turi, tos dvi inspausdi- 
mai, simboĮizuojanczias musu 
kraszto tikėjimą in Dieva ir 
pasiaukojima laisvėj.

Ragindamas vartoti szi nau
ja ženkleli laiszkams in Užsie
ny, Postmaster General' Ar
thur Somerfield pavadino ji 
“simboliu musu tikėjimo in 
tuos dvasinius pagrindus ku
riais musu valdžia ir tauta, pa
siremia,. Reiszkia musu viltis 
kad laisve vėl atgims ir bujos 
tarpe pasaulio visu žmonių, vi
sur, visame pasaulyje. ’ ’

Vartodapii szi ženkleli ant 
savo laiszku, tie kurie raszo in 
Užsieny, sustiprins savo tikėji
mą in Dieva ir Laisve. Ir savo 
laiszkuose palbrežkime tokius 
dalykus, kfitie parodo kaip 
tvirtai musu tauta prisilaiko . . >* . prie tu veikimu pagal kuriu, ji 
insteigta. — C. C.
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Bumpterejo In Sveczius

Jau buvo apie puse po 
dvieju isz ryto, kai Ponia 
Edward Vogeley, isz 0,ast 
Meadow, New York, iszgirdo 
nepaprasta bildesį prie savo 
duriu. Iszejo pažiūrėti kas 
ten darosi ir rado trylikos 
metu senumo automobiliu 
ant savo poreziu.

Policijantai negali supras
ti kaip to laužo draiverys

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

‘JET’ EROPLANAS 
NUKRITO

Vienas Užmusztas;
Penki Sužeisti

WILLIAMS AIR FORCE 
BASE, ARIZONA. — Degan- 
tis F-86 Jet eroplanas, be lakū
no nukrito ir sudužo in du na
mus užmuszdamas asztuoniu 
menesiu kūdiki ir sužeisdamas 
penkis kitus-žmones.

Leitenantas Richard J. Juet 
ten, isz Escanaba, Michigan, to 
eroplano lakūnas, iszszoko su 
aprasziutu isz to eroplano, kai 
jam buvo praneszta kad jo ero 
planas dega.

Tuszczias ir degantis ero
planas visu smarkumu krisda
mas pataikė in Kapitono Matt
hew Carl Horrath namus. Pa
skui tas jau liepsnose pasken
dęs eroplanas atsimusze in Ka
pitono Charles A. Watry na
mus. Jo sūnelis buvo užmusz
tas. Kapitonas Watry su savo 
žmona buvo labai apdeginti.

Lakūnas, kuris iszszoko isz 
to deganezio eroplano buvo tik 
sukriestas. Bet jis vistiek bu
vo sulaikytas ligoninėje, kad 
daktarai galėtu ji gerai iszag- 
zaminavuoti.

AMERIKA PASIUN
TE KARISZKUS

LAIVUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)-

kilti, kaip isz Hainan Salos, 
kuri yra po Kinijos Komunistu 
valdžia. Už tai Anglija su 
Amerika dabar laiko Kinijos 

John Tyson galėjo perva
žiuoti pusketvirto szimto pė
du žoles ir paskui bumptere- 
damas užvažiuoti dvide- 
szirnts tris laiptus prie tu na
mo duriu ant poreziu. Drai
verys Tyson tik tiek galėjo 
pasiaiszkinti, kad jis taip 
greitai važiavo kad negalėjo 
savo autcmobiliaus sulaiky
ti.

Komunistas atsakomingus.
Amerikos kariszki laivai, 

kurie dabar randasi in Komu
nistu juras, yra “Hornet” ir 
‘ ‘ Philippine Sea. ” Jie turi po 
du tukstaneziu jūreiviu ir veža 
si greieziausius “Jet” karisz- 
kus eroplanus.

Jie tenai stovi ir laukia. 
Jiems nėra duota jokiu insa- 
kymu, ir už tai j u komandorius 
gali daryti kaip jis mato ge
riausia: laukti, gintis ar pul
tis!

Kai tas Anglijos eroplanas 
buvo nuszautas, Prancūzu 
B-24 eroplanas greitai paleido 
liepsnojanczias szviesas ant 
tos vietos, kad kiti eroplanai 
greitai juos surastu.

Amerikos kariszki eroplanai 
greitai pribuvo kaipo sargyba 
tam eroplanui kuris pirmiau
sia nusileido ir paėmė tuos ku
rie iszliko gyvi.

Nuo to laiko Amerikos ka
riszki eroplanai ir dabar ka
riszki laivai laiko kariszka 
sargyba pat Komunistu krasz
te. Ir Komunistai tyli.

GENEVOS
KONFERENCIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tybese investi savo santvarka. 
Tokie tvirtinimai yra iszgalvo- 
ti Sovietu prieszu.” Bedell 
Smith savo kalboje, aptaręs to
lesni Pabaltijo valstybių liki
mą, pažymėjo: “Mes gerai ži
nome Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos likimą ir ten besidejusiuš 
invykius, kurie vyko po mano 
kolegos Molotovo kalbos.”

JAV užsienio reikaliu minis- 
terio pavaduotojas toliau pri
mine Molotovui labai nemalo
nius dalykus, pasiteiraudamas, 
ar kartais Molotovas nebus pa- 
mirszes 1939 m., Rugpiuczio 23 
d., jo paties sudarytos su Naci
ne Vokietija sutarties, atida
riusios Nacicnalsacialistams 
duris in 1941 m., laimėjimus? 
Bedell Smith sakėsi su nepa
prastu atsidėjimu iszstudija- 
ves prie minėtosios sutarties 
pridėtus slaptus rasztus, ku
riuos 1939 m., Rugpiuczio 23 
d., pats Molotovas pasirasze. 
Jam padare ypatinga inspudi 
szioji ta diena pasirasayto 

slapto raszto vieta: “Lenkijos 
nepriklausomybes iszlaikymo 
klausimas kelia tam tikru abe
jonių, nes nežinia, ar tos vals
tybes buvimas gali būti nau
dingas sutarti pasirasziusioms 
szalims. Visa tai gales paaisz- 
keti isz ateities politines rai
dos. Kiekvienu atveju abieju 
szaliu vyriausybes sieks ta 
klausima iszspresti taikiu bu- 
du”. Vienok “visi Sovietu 
bandymai, kalbėjo Bedell 
Smith, pateisinti ta nedorovin
ga tarptautini žygi tegali būti 
laikomi nepagrystais. To slap
to raszto prasme, jau sunaiki
nus Lenkija, turi neabejotina 
ryszi su Czekoslovakijos isz- 
skyrimu isz laisvųjų valstybių 
tarpo 1948 m., Silpnesniųjų ir 
mažųjų valstybių tautiniai 
tikslai buvo pažeisti grobuo- 
niszku didžiųjų valstybių, ku
rios siekia užvaldyti pasauli. 
Ir visa tai, kas invyko Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje, Len
kijoje, Vengrijoje, Rumunijoje 
Bulgarijoje, Albanijoje ir Cze- 
koslovakijoje, kiekvienas toks 
atvejis sudaro atskiri skirsni, 
apibudinanti Sovietu elgsena. 
Sziandiena jau galima nuvok
ti, kas gali būti paraszyta tos 
knygos naujame skirsnyje kai 
bus kalbama apie tariamus su
tarti pasirasziusiu szaliu rei
kalus, siekiant Indo-kinijos 
tautas pajungti Sovietams ir 
Raud. Kinijai”.

Spaudoj ryszium su tuo JAV 
tikrojo, faktiszkojo Valst. De
partamento szeimininko vice- 
min. Bedell Smith reikszmingu 
pasisakymu pastebima, jog 
Molotovas tokiu priminimu la
bai vengia ir nemėgsta in juos 
tiesiai atsikirsti. Sziais metais 
JAV atstovai per Berlyno ir 
Gene vos konferencijas jau ke
linta karta Amerikos vardu 
primena Maskvai, kaip ji pa
grobė Pabaltijo valstybes, kai 
tuo tarpu Vakarai suteikė tei
ses savarankiszkai kaip tinka
moms tvarkytis Indijai, Bur- 
mai, Ceilonui, Indonezijai ir 
visai eilei kitu valstybių, isz 
viso 600 milijonu žmonių.

? — C. C.
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