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Isz Amerikos
I

Taikai Paminklas

VASARIO 16 DIENA 
ARTINASI!

----- I
NEW YORK, N. Y. — Ne

trukus visi po visa platuji pa
sauli iszblaszkyti Lietuviai mi
nėsime Lietuvos Valstybes Ne
priklausomybes paskelbimo 
trisdeszimts-trecziaja sukakti! 
Su tam tikrais laikais butu tai 
musu tautinio pasididžiavimo 
ir džiaugsmo szvente. Mes ver
tintume Lietuviu Tautos Tary
bos 1918 m., Vasario (Feb.) 16 
dienos akto reikszme, jo sukel
ta musu tautoje uolumą, sava
noriu ir jaunutes Lietuvos ka
riuomenes, Lietuvos szauliu 
žygius, krauju ir plienu ta ak
ta ingyvendinusius. Amerikos 
Lietuviu neinkainuojama pa
rama, tiek politine, tiek me
džiagine, Lietuvos valstybei at
sikurti, sutvirtėti ir gauti di
džiųjų valstybių, ypacz Jung
tiniu Amerikos Valstybių, tei
sini pripažinimą. Mes minėtu
me atkaklias Lietuviu tautos 
kovas, diplomatines ir kitokias 
vestas tikslu gražinti Lietu
vai jai teisėtai .priklausiusias 
žemes Rytuose, Vakaruose, 
Pietuose ir Sziaureje, ypacz jos 
sostine ir Nemuno žiotis. Mes 
pasidžiaugtume turėtais lai
mėjimais, pasimokytume isz 
padarytu klaidu ir gautu smū
giu, ir sustiprintume ryžta nau
jiems žygiams.

Vienok nuo to laiko, kai ir 
vol del piktu kaimynu klastos 
sutemo Lietuvos laisve, Lietu
viu Tauta įgyvena viena didžia 
mintimi, vienu didžiu siekimu:! 
Iszlaisvinti Lietuvos valstybe/ 
atstatyti jos suvereniu teisiu 
vykdymą, atstatyti Vasario 16

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PREZIDENTAS Baisi Nelaime Ant
SUARESZTUOTAS

Komunistai Iszvalo
Savo Partija

Taikos angelas ežia va
žiuoja su ketvertą arkliu. 
Visas szitas paminklas buvo 
nulietas isz sniego, in Stutt
gart, Vokietijoje. Hans Ed- 
elbauer suvartuojo net sze- 
szis vežimu sniego szita pa
minklą nulieti. Jam užėmė 
net keturias dienas del szito

darbo. Stuttgart miesto 
gyventojai sako, kad jie turi 
vilties kad szitas paminklas 
del taikos per greitai nesu
tirps, ir kad taikos viltis 
taip greitai ežia neiszgaruos 
kaip iszgaravo Tautu San- 
jungoje.

VIENNA. — Žinios ateina 
isz Viennos, kad laikraszcziai 
tenai gavo žinias isz Brno, 
Czekoslovakijos, kad Czeku 
Prezidentas Element Gottwald 
yra suaresztuotas. Jis dar nėra 
kalėjime, bet Komunistai yra 
pastate savo sargyba apie jo 

i namus, ir ji seka kur tik jis ei- 
. na.

Komunistai dabar labai 
daug žmonių suima, intaria ir 
aresztuoja.

Policijantai tokia sargyba 
uždėjo ant Prezidento Gott
wald, nes jie gavo toki insaky- 
ma isz Komunistu.

Prezidentas Gottwald yra 
intartas už tai kad jis buvo ar
timas draugas Užsienio Minis
terio Vladimir Clementis, ku-

Geležinkelio 
Woodbridge, N. J.
Komunistai SuemeCzeku Prezi
dentą K. Gottwall; 4 Koriecziai 
NuszautiUž Generolo Žuvimo; 
Apsaugos K. Virszininkas Sako 

In Vaiska Bus Imami Ženoti
i Ir Jauni 18 Metu Vyrukai

v _ _  _ i>enu viauiuui vicuichus, n.u-
BIEDNAS MILIJO- IMS ŽENGTUS IR 18 ris jau kelios sanvaites dingo

NIERIUS MIRĖ

Buvo “Bagotas” Viena Washington, d_c.
C* 1 Rnvne A-ncmicrnc: KfflYUSl

Diena

VfUTTT VVDTIUTTQ I su savo žmona. Niekas nežino ML1U VYRUKUS kas atsitik0 sujuo aršu jo 
žmona. Eina gandai kad Ko
munistai ji paėmė ar nugalabi-

i 

no.
Ruskis Valerian A. Valerian, 

Užsienio Ministerio pasiunti- i 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

GELEŽINKELIU 
DARBININKAI IMA 
GRYŽTI IN DARBUS

EROPLANAS
NUKRITO; 5 ŽUVO

PORT CLINTON. OHIO. — 
Dvieju inžinu, armijos preky
binis eroplanas isz Selfridge, 
Michigan valstijoje, nukrito 
netoli nuo Oak Harbor, Ohio. 
Visi penki ant to eroplano žu
vo. Ant to eroplano buvo Major 
W. T. Mattison, Kapitonas A. 
H. Mannngi ir Kapitonas I. R. 
Taylor; visi isz Vaszingtono. 
Su jais žuvo Saržentas F. W. 
Noice ir vienas jurininkas isz 
Bostono uosto.

Žmonės apylinkėje sako kad 
jie mate ir girdėjo ta eroplana 
kuris kelis sykius sukosi ap
link ju namus. Jie sako kad isz- 
rode kad to eroplano inžinai 
geso pirm negu tas eroplanas 
nukrito. Eroplanas taip sudu
žo kad per kelis szimtus mastu 
jo liekanos buvo iszbarstytos.
—

WPirkie U. S. Bonus!

! Buvęs Apsaugos Komisijos 
| virszininkas, Tracy S. Voor-i 
hees, sako kad jis yra tiW 

WILKES-BARR.E, PA. — kad in vaiska bus imami ženoti 
John Jay McDevitt apleido szi vyrai ir jauni asztuoniolikos 
pasauli biednas, bet linksmas metu vyrukai. Jis kalbėjo in Ari tit '7TTVA
žmogelis, visados sakydamas Senato Apsaugos Komisija, 5,00« GALVIJU ŽUVO 
kad jis buvo gyvenęs kaip di- kuriai jis pasakė kad Yeikes 
džiausiąs ir bagoeziausias mili- imti ženotus vyrus iki dvide- 
jonerius. szimts szesziu metu, kurie ne-

McDevitt, kuris ana sanvai-, turi vaiku, ir teipgi reikes im
ti jaunus asztuoniolikos metu 
amžiaus vyrukus.

Jis pataria pirmiau imti tuos 
jaunus asztuoniolikos metu vy
rukus ir tik paskui jau szaukti va^tijose. 
ženotus, iki dvideszimts sze
sziu metu vyrus. ; 
kad mažai skirtumo bus ku
riuos pirmiau ims,

te pasimirė sulaukės septynios 
deszimts penkių metu, pralei
do pinigus beveik greieziau ne
gu jis juos gavo. Jis baisiai ma- 
lonedavo baikas krėsti ir drau- 
giszkai su visais apseiti.

Jo didžiausias malonumas 
buvo praleisti pinigus. Jis iki 
paskutines savo gyvenimo die-! rį 
nos visiems girdavosi, kad jis į.įe jaunieji yra 
viena diena savo amžiuje buvo jaį reikalin.oi 
praleidęs kaip-tikras milijonie- 
rįus Kiti karininkai

Politines derybos jam davė daryti kelias armijas isz 
ta proga būti “milijonierių.”

1911 metais jis stojo in pra
dinius rinkimus kaipo Demo
kratas del Apgardos Iždininko, 
ir tuos rinkimus laimėjo. De
mokratu Partija nenorėjo kad 
jis stotu in tuos rinkimus, nes 
jie sake kad jau ir taip per 
daug Airisziu randasi Demo
kratu Partijoje. Jie jam pasiu- 
lino tūkstanti penkis szimtus 
doleriu kad jis pasitrauktu. Jis 
pats sako kad tas kandidatas

Milijonai Doleriu
Bledies

FLORIDA. — Per penkios 
deszimts metu nebuvo tokio 
szalczio vasarinėse Amerikos

Vakaruose Dar 
Neaiszku

WOODBRIDGE, N. J. — Utarninke, apie 
5:43 valanda vakare, greitas traukinys, “The 
Broker,” nusiverte nuo tilto. Mažiausia, 
asztuonios deszimts keturi žmones žuvo, su- 
virsz penki szimtai buvo sužeista!

Policijantai ir daktarai sako, kad tas 
Jauskaiczius ir sužeistu gal bus didesnis.

Traukinys nukrito apie dvideszimts pėdu 
nuo to laikinai pastatyto tilto in ulyczia.

Szitas vienuolikos karu traukinys, pra
dėjo ant to tilto siuboti ir paskui, kai in- 
žinas nuvažiavo nuo biegiu, 
rai apsivertė.

Nelaime atsitiko vakare, 
niu važiavo namo isz New 
Jersey valstijos pamares.

Daug szitu žmonių paprastai 
traukiniu važiuodavo, bet, dabar 
žinkeliu darbininkai straikuoja, tai 
traukiniai buvo 
traukinys buvo 
stovėjo.

Kai tik ta

NEW YORK, N. Y. - 
geležinkeliu darbininkai 
gryžti in savo darbus ir trau
kiniai ir freit-kariai vėl ima 
judėti.

Rytinėse valstijose, kaip 
apie New York ir kitur, jau be
veik visi darbininkai yra su- 
gryže, bet vakarinėse valstijo
se, kaip apie Chica.ga ir kitur 
tai iki sziol dar neaiszku.

Geležinkeliu darbininku uni
jos vadai vis sako kad unija 
szitu straiku neiszszauke ir 
kad ji nėra atsakominga. Jie 
sako kad dabar darbininkai isz 
savo valios gryžta, ne už tai 
kad Prezidentas Trumanas bu
vo juos grasinės, ar kad unijos 
vadai buvo juos ragine gryžti.

Darbininkai nestraikavo, bet 
visi, kaip vienas “susirgo” ir 
negalėjo in darba eiti.

Vaszingtone, geležinkeliu 
kompanijų atstovai vis negali 
prieiti prie susitarimo su 
bininku unijos vadais.

rieliu, keli ka-

kai daug
York in

zmo- 
New

Daug miestu buvo taip už* 
Bet’jis” sako Pustyta, kad tik už trijų ar ke- 

turiu dienu buvo galima su jais 
susineszti ir dažinoti kiek isz-1 
kados tenai buvo padaryta.

Vien tik Floridoje baisiai 
szaltas lietus, kuris buvo be
veik krusza, krito per asztuo- 
niolika valandų. Tarp trijų ir 
penkių tukstaneziu galviju su- 
szalo.

Okeechobee News laikrasz-) 
ežio redaktorius, Ammon Mc
Lellan raszo, kad dar daugiau 
galviju nudvės nuo to szalczio 
ir bado. Jis sako kad vien gal
viju kasztai bus daugiau negu 
milijonas doleriu.

Citriniai medžiai suszalo. 
Ūkininkai sako kad sziais me
tais “ orindžiai” ir “lemonai” 
bus daug brangesni.

Mississippi valstija 
šiai nukentejo, kur net 
niolika žmonių žuvo.

Louisiana valstijoje 
buvo baisiai szalta. Czia devy
ni žmones žuvo.

Szaltis dabar, rodos, praėjo, 
ir tie miestai ima vėl gryžti in 
savo paprasta gyvenimą.

nes ir ženoti 
dabar armi-

pataria su- 
‘ ; Vo- 

kiecziu, Lenku ir kitu svetim- 
itaucziu. Tada nereikėtų tiek 
daug Amerikiecziu kareiviu 
Europoje.

Valdžios virszininkai sako 
kad vyrukas kuris yra pa- 
szauktas in vaiska, kaip 1-A 
negali iszsisukti jeigu jis apsi- 
ženys. Jis gali būti paimtas in 
vaiska kaip ir singelys.

Kai vyras būva paskirtas
del kurio jis pasitraukė dar da- vaiskui kaip 1-A, jis bus ima- 
dejo du tukstaneziu doleriu, mas, nepaisant kad jis per ta 
kai laimėjo rinkimus. | laika ir apsiženytu.

Su tais pinigais, McDevitt
pasisamdė visa traukini, už ku- mislino kad jie apsiženydami 
ri jis užsimokėjo szeszis szim- gales iszsisukti isz vaisko, bet 
tus doleriu, ir iszvažiavo in

Daug jaunu vyruku iki sziol

dabar valdžia visiems jiems
New York miestą, kaip tikras duoda žinoti, kad szliubas juos' 

isz vaisko neiszliuosuos,(Tasa Ant 2 puslapio)

dar-

kitu 
gele-

ant
kai
keli kiti

tai szitassustabdyti, ir už 
taip pilnas, kad žmones

nelaime atsitiko, tai daug 
Woodbridge miesto žmonių atbėgo in pa- 
gelba. Daktarai, ka tik namo pareje va-

labiau- 
asztuo-

taipgi

TYRINĖJA
ATOMINE BOMBA !karjenes iszgirdo per radi ja apie ta nelai- 
Girdeti Už Penkių me’ Pa^° savo namus *r nusiskubino in 

Szimtu Myliu pagclba. Pusiaunaktyje dar visi dirbo, jiesz- 
-— kodami žuvusiuju ir stengdamiesi isztrauk-

sužeistuosius.
Traukinio inžinas nukrito ant ulyczios 
su savimi nusitraukė szeszis karus.
Keleiviai mislino kad jie randasi virsz

LAS VEGAS, NEV. — Jau j 
visa sanvaite kai Amerikos 1 
mokslincziai ir augszti karinin
kai tyrinėja Atomines Bombos . 
jiegas, susprogdindami jas dy-11* 
kūmuose.

Las Vegas mieste namu lan- _ 
gai subyrėjo. I

[Tasa Ant 2 Puslapio]
Szviesa nuo tos kokios upes, nes ulyczia taip ledais blizgėjo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



* ‘šaule’ ’ MamaNOy uIty, pa.

LIETUVISZKAS
Kas Girdėt SAPN0R1US
Keli laikrasztininkai sako .

kad musu armijos ir musu ka- |

geleži- Į 
nes uždangos” esaneziu, yipacz 
Baltijos tautu rezistencijos 

Ales dažnai kaltiname mo- žmones, vietos valdžios, spau- 
kytojus ir mokytojas. Bet isz- Jos, religiniu
rodo kad mes turėtume ju gai- atstovai, politikai, 
Ietis.

pareina, tai kam vaikui skubiu- kviestini visi anapus 
tis? TYRINĖJA

ATOMINE BOMBA

riszku laikrasztininku raportai 
isz Korėjos yra perdėti, kad 
Korėjoje nėra nei puses tiek 
Kiniecziu Komunistu, kaip kad S 
jie pranesza. )

Eina gandai kad Kiniecziai i
• I • V • i 1 T71Komunistai užsipuls ant For

mosa Salos szi pavasari. Jie da
bar jau rengia mažus laivelius 
su kuriais jie ketina priveszti 
prie tos salos savo kareivius. 
Amerikos karininkai sako kad 
gali jiems ir pasisekti.

Sr 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% c°l. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje siosis. Su priedu 
planatu. ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Amerika pasiims in Indo-Ki- 
nija Laivyno kariszkus laivus 
in pagelba Viet Nam armijai 
priesz komunistus. Mes ten jau 
dabar esame pasiuntė dvide- 
szimts penkis B-26 bonibne- 
szius.

jauni. Mums rodos, kad ežia 
tu vaiku motinu darbas, tuos 
vaikus tinkamai nubausti ir 
juos neužstoti kai jie bus pa
traukti in teismą, i

Republikonai ir Pietiniu 
valstijų Demokratu stengiasi 
investi ar sugražinti Instatyma 
kad Amerikos Prezidentas ne
gali daugiau kaip du sykiu sto
ti iii rinkimus del tos vietos, 
kaip Rooseveltas buvo pada
ręs.

Taip pat miestelio apylineje 
iszejo in virszu kad daug musu 
mokyklų kambariai yra tokie 
prasti, kad isz tikro netinkami 
vaikams. Iszrodo kad, niekas 
nepaiso, nors visi didžiuojasi 
kad Amerikos mokslui ar mo- 
kyklams nėra lygaus.

Musu politikieriai Vaszing- 
tone dabar nežino ka daryti. 
Apsiginklavimo kasztai tokie 
dideli. Geras biznierius sakytu 
kad reikia tuojaus užmokėti už 
ta ka perki, reiszkia, takšnoti 
visus. Bet geras politikierius 
žino kad geriau in skola lysti 
negu žmones užpykinti.

Kongresas dar vis nenori ar 
bijosi sutikti su karininkais 
kurie nori imti in vaiska asz- 
tuoniolikos metu vyrukus. Jie 
dar vis sako kad reiketu .pir
miau vėl peržiūrėti visus tuos, 
kuriuos vaiskas atmete, kaipo 
netinkamus. Tokiu yra apie 
asztuoni szimtai tukstaneziu. 
Paskui, Kongresas sako, kad 
reiketu imti ženotus vyrus, ku
rie nebuvo in ana kara i Po to, 
imti tuos veteranus, buvusius 
kareivius, kurie vaiske nėra 
iszbuve daugiau negu devynios 
deszimts dienu. Jeigu visu tu 
neužteks, tai tik tada imti asz- 
tuoniolikos metu vyrukus.

szaukt tęva zokoninka Bema- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga 
le. 47 puslapiu.

No. .146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų, 
20c.

didžiūnu, valdovu ir politikie
rių.

Visiems tos jo baikos patiko, 
bet “milijonierius” McDevitt 
vėl sugryžo namo be skatiko, 
bet su ta savo isz medžio iszkal- 
ta stovyla.

Grysztant namo jis patar
nautojui ant to traukinio paki-Tėvai tankiai pamirszta kad 

mokytojas yra tik j u pagelbi- 
ninkas, tik jiems padeda ju 
vaikus mokinti ir auklėti. Tik
ri auklėtojai ir mokytojai tu 
vaiku yra ne kas kita kaip tie 
“tėvai.”

bendrubnieiiiu 
visuomeni

ninkai, profesiniu sąjungai vei
kėjai, stengiantis juos intrauk- 
ti ir programom

5—Minėjimu programoje be 
kitu dalyku turėtu būti “pa
skaita apie Lietuva, sudėtas ir 
tebededamas jos aukas už savo 
laisva ir vakaru tobulybus. 
Sziam medžiagos yra Lietuvos 

i istorijoj, VLIKo iszleistose
Japonu mergaites ir mergi-| brosziurose (Memorandum, 

uos skubinasi apsiženyti su Lithuania’s fight for freedom, .... IAmerikiecziais kareiviais, 
dar iki sziol, kai Jaiponaite isz- 
teka už Amerikieczio ji tampa 
Amerikiete, Amerikos Piliete. 
Bet dabar Amerikos karo szta- 
bas yra paskelbęs kad nuo Va
sario (Feb.) 
dienos jau taip nebus! Japonai- 
te isztekdama už Amerikieczio 
nebus skaitoma Amerikos Pi
liete.

asztuonioliktos

MINTYS VASARIO
16 MINĖJIMO OR

GANIZATORIAMS

nesj Living in freedom ir kt.) K. 
Pelekio ‘Genocide Lithuania’s’ 
LAICo ir ELTOS (Nr. 79) Biu- 
Iteeniuose.

6—Tiek Vasario 16 minėji
mo masiniai susirinkimai, tiek 
veikianeziu Lietuviu organiza
cijų centrai savo vardu rezoliu
cijomis ir protestais priesz 
SS-gos agresija ir Lietuviu 
tautos naikinima kreipiasi in 
savo kraszto atitinkamas in- 
staigas, in politikus, spauda, 
religiniu bendruomenių hier- 
archus, profesines organizaci-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Didžiausia beda mažesniuo
se miesteliuose yra tai kad juo
se randasi per mažai policijan- 
tu, ar visai ju nėra. Ir kas dar 
blogiau, ulyczios prastai, ar vi
sai neapszviestos. Tamsios uly
czios, stoka policijantu, tai gy
va pagunda visokioms niekszy- 
bems!

Mažame miestelyje mažai 
yra kas jaunam vaikui daryti, 
mažai kur iszeiti: Muving-Pik- 
czieriai, szaltos koszes “Ice- 
Creamo” užeiga, ar Pool-Rui- 
mis; tai beveik viskas!

Būti ar bovintis namie 
seniai isz mados iszejo.

Sziandien namai tai tik 
ta kur paltai pasikabinti, 
kasti ir iszsimiegoti.

jau

vie- 
už-

1— Jau septinta karta trem
tyje bus szveneziame Vasario 
16-oji diena. Jos uždavinys: Ne 
tik sustiprinti tremtiniu ar 
laisvi jo pasaulio lietuviu dva
sia, bet ir priminti pasauliui 
Lietuvos varda, jos pavergimu 
ir okupanto žiaurumus ir tau
tos žudymą, prakzant jo užtari
mo ir pagelbos. Kadangi Vasa
rio 16-oji sziemet iszpuola dar
bo diena, tai masiniai jos minė
jimai tenka organizuoti Vasa
rio 10 ir 11 arba 17 ir 18 dieno
mis.

2— Vasario 16-osios minėji
mui visu tikybų maldos namuo
se organizuotinos pamaldos už 
Lietuvos laisva.

3— Vasario 16-osios 
kovos už 
rasti juo 
paramos 
spaudoj.
pareiga szia prasme padaryti 
viską kas tik imnanoma.

t
4— Alinėj imuose dalyvauti

proga, 
Lietuvos laisve turi 
platesnio atgarsio ir 

laisvi jo j pasaulio
Kiekvieno lietuvio

Ir ežia negalima vaikus per 
daug kaltinti. Jie pasimokina 
isz tėvu.

žygiu, kad per JTO butu su- 
stabdytyas SS-gos vykdomas 
masinis Lietuviu tautos naiki
nimas ir gražinta Lietuvai lais
ve.

7— In Lietuvos iszlaisvinimo 
kova jungiasi visi laisvojo pa
saulio Lietuviai ir greta, rei'ka 
lavimu, ir protestu turi būti 
pravestas ir tikrus laisvinimo 
kovos parėmimo piniginis va
jus.

8— Pageidautina, kad Vasa
rio 16-osios. minėjimuose, juo 
daugiau Lietuviu butu su Vy
ties ar tautiniu spalvų žnekle- 
liais, pridengtais gedulio szy- 
dru.

9— Smulkia minėjimo pro
grama sudaro minėjimu komi
tetai, priderinant szias .mintis 
vietos sanlygoms.

10— Trumpai apraszytus mi
nėjimus ir juose priimtas nuta
rimas skubos keliu prisiųsti 
Informacijų Tarnybai, adresu: 
ELTA, Goethestr. 16 (14b) 
Pfullingen, Germany.

Atomines Bombos, kaip kokia 
sprogstanti saule nuszviete pa
danges del keliu szimtu myliu.

Mažai žinių isz tenai galima szo arbat-pinigeli “tipsa” pus-
gauti, bet yra spėjama kad tie antro dolerio, nors pats ture- 
mokslincziai nori isztirti apie 
penkių rusziu tos Atomines 
Bombos.

Atomine Bomba, kuria mes 
dabar turime yra didele ir bai
siai brangiai kasztuoja. Tokia 
bomba galima pavartuoti tik 
ant miestu ar fabriku. Ji netin
ka paprastam kariavimui. Ir 
kas dar svarbiau, tai kad to
kiai bombai reikia didelis 
bombneszis, kuris ja paleistu 
isz padangių, ar laivas kuris ja 
pasodintu marese.

Už tai musu mokslincziu dar
bas yra ne tik iszrasti ta dar 
baisesne “Hydrogen” Bomba, 
bet teipgi iszrasti būda paga
minti mažesnes Atomines Bom
bas, kurias butu galima pavar
tuoti ir ant karo frunto.

Atomines Bombos sprogimas 
nėra toks kaip dūlio ar dina
mito sprogimas. Kai dūlis su
sprogsta, tai jo trenksmas eina 
augsztyn, žemyn, skersai ir isz- 
ilgai. Bet kai Atomine Bomba 
susprogsta tai visas jos trenks
mas eina tik skersai ir iszilgai. 
Reiszkia, jeigu Atomine Bom
ba susprogtu ant žemes, tai vi
sai mažai žemes iszkastu ar 
iszardytu.

Už tai musu tie Atomines 
Bombos mokslincziai stengiasi 
iszrasti kaip butu galima ta 
Atomine Bomba prirengti kad 
ji susprogtu pirm negu ji pa
siekė žeme, kad jis trenksmas 
ir karsztis visa ta vieta kaip 
koks žarijų debesis užklotu.

jo tik doleri penkios deszimts 
tris centus. Iszlipes isz trauki-! 
nio jis nusipirko laikraszti už 
tris centus ir parėjo namo su 
tuszcziais kiszeniais.

Jis kartas nuo karto stengie
si inlysti in politika, bet jam 
vis nesiseke. Jis stojo in beveik 
visus vietinius rinkimus, in 
Kongresą, ir kelis sykius net 
stojo in Amerikos Prezidento 
rinkimus. Bet vis jam nepasi
sekei

KATALOGAS

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

šzito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

BIEDNAS MILIJO
NIERIUS MIRĖ

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvintas prisakymas Dievo, 
Kejiautojei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna., 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c

No. 176J4? Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes
m i, Eiles, Vargdienis, Pirmuti 
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No, 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-

paczi uotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daug tėvu sziandien savo 
diena szitaip sutvarko: Isz dar
bo, prie stalo, nuo stalo už pal
to ir in saliuna. O mama isz 

Daug sportininku, kaip beis- fabriko, prie to paties stalo, už
• 1 • X? X-1 1* * 1 .

Abiem Szalta

puodą,. Daine- 
15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie.

Kitokios Knygos

bolininku ir futbolininku iszsi- 
suka isz vaisko. Kongresas sa
ko kad reikia pirmiau gerai 
peržiureti kurie yr iszsteisina- 
mi ir kodėl? “Ir mums iszro
do, kad jeigu vyras gali loszti 
sportus, tai jis gali ir karabina 
pakelti!”

Nors daug yra kalbama apie 
Vokietijos apginklavima, kad 
Vokiecziai galėtu atsikirsti 
priesz Sovietus, bet retas kuris 
saves pasiklausia ar Vokiecziai 
nori apsiginkluoti. Vokie- 
cziams jau insipyko karas; jie 
gerai žino, kad jeigu Amerika 
su Rusija susikirstu, tai Vokie
tija vėl pavirstu in karo lauka.

Czia, musu apylinkėje, poli- 
cijantai sueziupo puse tuzino 
jaunu vaiku, razbaininku, ku
rie per kelis menesius vaginėjo 
isz sztoru. Kiek policijantai 
galėjo dažinoti, tai tie mokyk
los vaikai buvo pasivogė dau
giau negu penkis szimtus dole
riu. Jie net ir kelis revolverius 
isz vieno sztoro buvo pasivogė. 
Ales nesakysime nei isz kurio 
miestelio, nes tie vaikai per

kailiniu, ir jeigu ne su vyru in 
saliuna, tai pas kurnate. O vai
kai vėjais. Tėvas, motina vėlai

Pypkes Durnai

Praeis Žiemužele
Praeis szaltoji žiemužele, 

Pradės žaliuoti giružele, 

Vanduo upeliuose sukrus, 
Ir viskas tuoj atgims, nubus. 

Pragys galybe vyturėliu, 
Skambės balsai laksztingeliu, 

Laukus artojas arti ims, 
Ir niekas snaudės neberims.

Kiekvienas džiaugsis ir 
grožėsis,

Kiekvienas laimes sau tikėsis...

Skaitykit “Saule”

Kareivis Russell Graff isz 
Jefferson, Wisconsin apker
pa plaukus kitam kareiviui, 
Joseph Todd, isz Dickson 
City, Pa. Iszrodo kad ežia 
reikia ne tik plaukus kirpti, 
bet ir leda kirsti.

Jiedu su kitais savo drau
gais biski pasilsi kur nors 
tenai Korėjoje, kai musu ar-

mijos apsistojo ir pradėjo 
Komunistus stumti atgal.

Tie kareiviai randasi Asz- 
tuntoje Armijoje, kuri buvo 
priversta nuo visu fruntu 
trauktis, ir kuriai Komunis
tai grasino kelia užkirsti. 
Bet iszrodo kad dabar vėl 
viskas tvarkoj.

“ milijonierius.”
Jis, kaip visi didžiūnai ir di

di politikieriai, pyszkino pra
kalbas nuo to traukinio, kur 
tik tas traukinys stabtelėdavo.

Su savimi jis vežesi visus sa
vo draugus ir visa traukinio 
kara laikrasztininku. Teipgi ir 
savo gydytoja su savimi vežesi, 
kaip ir Prezidentas vežasi.

New York mieste, jis pasi- 
randavojo visa eile kambariu 
brangiausiame Waldorf-Asto
ria vieszbutyje, hotelyje ir ten 
kaip tikras “milijonierius” 
apsigyveno. Pietus jam kasz- 
tavo mažiausia dvideszimts do
leriu.

Už dvieju dienu jis parva
žiavo ant paprasto traukinio, 
ir be skatiko.

Už dvieju metu jis vėl laik- 
raszcziuose pasirodė. Jis buvo 
pasirūpinės savo statula isz- 
kalta isz medžio, kuri jam 
kasztavo septynis szimtus do
leriu.

Jis kita traukini pasisamdė, 
kaip ir pirma syki. Ir vėl su sa
vo draugais, laikrasztininkais 
ir su savo daktaru, taip kaip 
Amerikos Prezidentas daro,' 
iszvažiavo in Vaszingtona.

Vaszingtone Marinu benas 
ii pasitiko, ir jis važiavo per 
Vaszingtono ulyczias atidara- 
me automobilyje, taip kaip 
Amerikos Prezidentas važiuo-; 
ja. Jis pareikalavo kad Kon-I 
gresas priimtu jo ta stovyla ir 
ja pastatytu greta visu kitu j

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
t ei tęs su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin-. 
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medai i ko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

No. 205 Sieniniai 
riai, ant 1951 m., 15 
ežio per 23% coliu 
40., arba 3 už $1.00.

Kalendo- 
coliu plo- 
ilgio. Po
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istorijos 
Lietuvos 
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Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais, 
HSV Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
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SAULE PUBLISHING CO.t 
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
____ Viesz. Jėzaus ir

. MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven ' 
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ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo
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:: Apie Joną Ir Petra ::
^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*t*****>**Z*^*<C^****Z******,®,*****4**<>*t<3>*Z***<>'*-

1 — Varykimes toliau! Szuk-
terejo Jonas.

^lUREKITE, (piemenukai, 
neleiskite kiaulių namo kol 

nesutems ir asz ežia tvarkos ne
pasidarysiu! Ingrese szeimi
ninke, anksti ryta iszleisdama 
piemenis ganyti. Kiaules ga- 
ny'klon ėjo nevaromos, nes ti
kėjosi pernakt isztusztejusius 
pilvus prisikimszti.

Mieguisti piemens tylomis 
seke: Jonas blusu nuėstas pa- 
szones draskydama^; nedamie- 
gojas Petras, rimtas ir piktas. 
Neturėdamas ant ko tulži isz- 
lieti, Petras eme Joną krimsti.

— Klausyk, Jonai! Kaip 
tau matosi, ar tu kiaules gany
si, ar kiaules tave vedžiosis?

Jonas nei negryžtelejo. Vie
na ranka padraskė pakali, an
tros rankos pirszta visa in uo
si ingrudo ir atrėžė:

— Tai tu kiaules uolegos! 
nusitveręs sekiosi. Asz gany
siu!

— Ir kaip-gi tu ganysi? 
Nesiliove Petras.

— Klausymas! Nubruksiu, 
kur norėsiu, kur nors subrukęs 
laikysiu, kol norėsiu, szunimis 
papjudysiu, kai norėsiu ir na
mo paleisiu, kada norėsiu. Tai 
ir bus ganymas! Jau supykęs, 
atkirto Jonas: smarkiai pa
traukė nosimi; tai reiszke didi 
savo galybes supratima; pik
tai cziauksztelejo ilgu smaluo
tu botagu in paraves varnale-| 
szas: Tai jau buvo galybes pa-1 
rodymas, nes varnaleszu lapai 
tuoj sudrisko ir pamulines ke
lines augsztyn tekinąs nusivi
jo kiaules in ulyczgali.

Kol mandragalviai barėsi,
kiaules laiko negaiszindamos 
pradėjo žole skusti. Ede, kaip 
tik iszalkes temoka esti: skuto 
rove, kas pakliuvo, nesirinkda- 
inos, tolyn nesidairydamos.

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos • 
Garbei 10c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 196 Stacijos arba Kai- 
varija, 10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap-, 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-. 
su Jezuso Kristuso. Knygute ' 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
Nauja būda 25c. x

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas: •

Saule Publishing Co.
Mahanoy City j Pa.

— Tai kam kad gerai gano- ■ 
si? Prasergejo Petras.

—■ Na, taip! Ne visa-gi die
na. ulyczgalyje bus; reikes ir 
toliau pasivaryti.

— Kam? Jei joms bus ežia 
gera, tai ir visa diena iszsiga- 
nys! Erzino Joną vis da apkar
tos Petras; vienok eme kartu' 
su Jonu czaižyti kiaules ilgais! 
botagais per liesas kiszkas.

Kiaules žviegezio  jo, kinkas! 
kratė, 'bet parusenusios keletą 
žingsniu, vėl in žolyną kibo. 
Žolynas, tiesa, buvo menkas, 
striukas, nelyginant, kaip vie
na sanvaite neskusta szeimi- 
ninko barzda, ne ilgesnis; vis 
dėlto tai buvo žole. Ilgai vie
nok kiaules neisztvere: leng
viau ėdžio iszsižadeti negu run- 
dai ant kumpiu kosti ir gailė
damos pievos užsigrudo ant 
dirvonu.

Dirvonai buvo liesi. Kur ne 
kur ežia ir ta nuo saules nusvi
lusi; kur ne kur karcziasultc 
usnis, kur ne kur pieseziukas, 
ir viskas. Knisti nebuvo ko ne' 
pradėti: szakniu jokiu, o be 
szokniu ir vi'kszro . ne vieno. 
Dūlinėjo, dūlinėjo valanda; 
mato, kad niekai ir eme viena 
prie kitos ant szonu ristis: sako 
miegant susispaudus, esą kur,, 
ka lengviau alkis kęsti.

Piemens tapo pilnai paten
kinti. Kaip-gi ? Kiaules aprimo 
sugulė, tai aiszku, jog priede.. 
Susede, sukrimto po stora rie-i 
ke rupios, bet soezios duonos, 
plutas szunims numėtė ir suvir-
to paantvalnyje pabaigsi mie
goti.

Saule szvieczia, žiogai 
czirszkia, varles valkose ku
kuoja, uodai in ausi laiba savo 
malonėjimo giesmele \ zirzia, 
kad kraujo nepasigailetumei, 
•na, sapnas ir nemiegant, n už
migus, nors nebenubusk. Taip 
ir knarkė piemens, net uodu 
ėdamos akys ir upos užtino.

Knarkė begalo!
O kiaules? Kiaulėms, taszlos 

Pasisveikina Vienoje

Kapitonas Steve A, Bar- 
novic, Amerikos Armijos, isz 
Lemont Furnace, Pa., pasi
sveikina su Sovietu Kapito
nu (po kaire), ir keli Vien
uos miesto gyventojai susto
ja ir žiuri in abu tuos Kapi
tonus. Proga szito pasisvei
kinimo buvo per komandos

permaina tarptautinėje to 
miesto dalyje, kuria valdo ir 
komanduoja visos keturios 
didžiosios tautos.

Sovietu ir Amerikiecziu 
kareiviai dalyvavo, fnetu pa
baigos iszkilmese szitame 
Austrijos mieste.

a o a
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neragavusioms, greieziau poil-i 
sis pakyrėjo. Viena paskui kita 
pakirdo ir iszsivalkiojo, kur 
sziek tiek pelno tikėjosi gau- 
sianezios. Slinko vis tolyn, to
lyn; iszsisklaide ir vėl ramiai 
pradėjo dirbti savo vėdarui. 
Jis ne skolintojas: pabueziaves 
nepermaldausi.

Ak ir piemens pakirdo. Žiuri 
kiaulių nebera! Kur-gi kad jas 
vilkai? O-gi, aure, už pusvars- 
czio! O jei!

— Cit, ne kas! Padrasino 
Petras. Žiūrėk, kaip gražiai 
ganosi.

— Kur ežia tau gražiai? 
Burbtelėjo nusiminęs, rūpes
tingas ir uolus piemuo Jonas. 
Ar nematai kaip iszsiskirste? 
Da kur jeibiu darytu nuriog- 
lins. Begkiva, subrukiva in 
krūva, kad lengviau butu pri
daboti! X

Nubėgo, vėl pradėjo bota
gais kapoti, labiau nutolusias 
szunimis užpjudė. Lakstė po 
visa lauka.

— Kur eini, kur eini, Ker- 
sze, Dagle, Juode, Balte, Le- 
kause, Bervuodcgc, Raisze, 
Riestanose! Suskambėjo lermu 
visi pakraszcziai.

Nusinuobodžiavę szunes, pa
jutę medžiokle, lojo kaip pa
siute, dūko, kaip szernus misz- 
ke užtiko, uodegas trauke, pa
kinklius kramtė, už ausiu ve
džiojo.

Kiaules žviege, lakstė, pa- 
dukdamos, .szvaistesi, iltimis 
gindamos, puldinėjo szen ir ten 
nesuprasdamos, ko-gi isz ju no
ri, kam ramu ganymasi per
trauke. Matydamos, pavieniai 
neesą kur dingti, mėtėsi kita už 
kitos, kol visos in augszta krū
va nesupuole. Akys joms pa
raudo, nuo kritigenimo putos 
isz snukiu eme dribti. Puolė, 
visu buriu ant szunu. Szunes, 
uodegas paspaude, cypdami, 
tolyn, piemens striktelėjo ant 
augsztu akmenų.

— Bene 'pasiuto. piktai ir 
bailingai tarstelėjo Jonas už
dususiu balsu. Nors imk szau- 
dyti neklaužadas.

— O taip gražiai ganeme! 
Ko čzia joms buvo siusti?

Dilkterejo Petras.
Jonas tylėjo.
Nuszoko nuo akmenų, užbė

go nuo namu puses, nes kiau

les szunis nuvijusios, ilgai cla 
kriugeno, putojosi, pagaliau, 
matyti, ta pati mintis visoms 
atėjo: Neleidžia ganytis, tepa- 
szeria namie szeimininke! Ir 
pradėjo isz lengvo, koja, už ko
jos, bet rimtai, neatlyždamos 
namu link slinkti.

O saule da augsztai. “Neleis
kite namo, kol nesutems!” At
siminė piemens szeimininkes 
ingrasyma. Szvaistes tai ilgais 
botagais už akiu, kirto per 
akis; gavusios muistės, bet ro
dės snukiu nebenuleisianczios 
ir rėmo piemenis. Piemens, dai
rydamiesi in užsedanezia, bet 
da neužsedusia saule, traukėsi 
koja už kojos, kad nors kiek 
laika pravilkus. Kriukianczius 
snukius durtuvasi visa eilia at- 
staeziusios kiaules vis spar- 
cziau kojas perstatinėjo, . pie
mens gi vis platesniais žings- 
niais traukėsi. Da szviete Jo
nas in deszine*, Petras in kaire. 
Gavusios szmuksztelejo vidun 
pulko, būrys kruptelejo, isziro. 
“Ka ežia buriu? Staigiai susi
prato: Nebent, kad dauges- 
niam kliutu?” Ir viena clriukt 
pro Joną, Jonas jai per kaili, 
kita driukt pro Petra jai per 
kaili; juodom szalin botagus 
nukreipus, kitos sprukt pro vi
dun. ■ Da pastarosios gavo per 
paskuigalius ir tiek ju teregė
jai: Jonas su Petru tik debesi 
dulkiu beiszvydo ir paskuti
niąsias būrio kojas, kurios per 
greitumą, rodės vien iszkeltos, 
nemaž žemes nepalieczianczios.

Szeimininke, sziokiu tokiu 
žemetu lapapalaikiu kiaulėms 
loviuose prikapojusi, tik ka 
asoeziuose karvėms gėralu ties 
szuliniu užplakė, verszeliams 
putra prieangyje pasistatė ma
nydama vis tai apsaugoti, kad 
tos kiaules- nepaverstu. Bet 
žvilgterėjusi in neužsedusia 
saule, ‘(da-gi, ’ ’ sako: ‘ ‘ vaka
riene, užkabinsiu,” ir inbego in 
kamina. Akymirka trukus, isz- 
eilia, O-gi versziuku katiliukas 
prieangyje jau ant szono, tusz- 
ezias; in asoezius jau po penke
tą su visomis kojomis sulipusiu 
tik geria, tik maudosi augsz- 
cziau ausiu, galvas anot to ge
ru gėralu trinkia; kitos baigė 
vakariene gardžia užkanda 
joms paezioms pataisytais la
pais.

Nustėrusi szeimininke spyrė 
koja paskutine, katiliuka beri- 
tine janezia; pliaukszterejo
rankom sau per strienas, bet 
jau tik beradosi.

— O, szelmiai, o, paleistu
viai miegukliai. Toki jus pie
mens? Palaukite, pareisite, kur 
ežia tik mano szermuksznine už 
Juru pasistatyti. Pataisysiu ju
dviem vakariene, kitokios ne
sulauksite! Tai geraji erasi bu
vau ragoeziams patiekusi o 
kam kliuvo, beragėms! O, kiau
les, kiaules!

Jonas su Petru kuogi buvo 
kaltu? Gano net per nelyg rū
pestingai; padare visa, ka tik 
mokėjo. Mulkiais teeziau virte,1 
visai negudriai in kits kita 
žvilksejo . ir nemaž susigede, 
kojomis akmenėlius spardė. 
Szeimininkes riksmą už pus- 
varsezio girdėjo.

— Jonai, pabaigkiva pas-

kui kiaules sekti. O kaip tau 
tiks žadamoji vakariene už ge
ra ganyma? Kirszino Petras.

Jonas tik pasivaipė.
— Neduok Dieve, kiaules 

ganyti! Tarė jis pusverksmis. 
Galvijai kur kas geriau. Jie 
kad ir veržiasi kur, tai vis isz- 
lengvo; na, ir suturėsi. O ežia 
tik szmukszt, szmukszt in visas 
puses ir atsakyk szeimininkei 
kad nesuturejai! Suturek-gi, 
kad geras! Pamėgintu pati 
Gryžk tu dabar, ganomųjų neb- 
tekus!

— Tai kaip-gi dabar, Jonai 
ar mes ganeva ar tik sekiojova, 
gaiszindamu? Vis neliovesi 
Petras.

— Praszykimes geriau gal
viju ganyti Neatsakymas, pa
tarė Jonas.

— GALAS —

Szv. Gavėnios jau 
ežia,

Visi dabar turėsite 
gražiai užsilaikyte, 

Po stuba nelakstykite, 
O gėrimu netraukite. 

Taigi, asz įpraszau kad 
dorai užsilaikykite, 

Už ka busiu jums 
dėkinga!

* * *
Gavau tiligrafa isz 

Vestu, 
Kad tenais dvi bobeles* 

susikivirezino,
Ir sau plaukus 

iszdraske,
Taipgi gerai žandus 

papiksino.
Tiligrafas sako, 

Badai buvo dievuotos 
bobeles.

Priežasties tos musztynes 
nesako.

* * *
Vai jus dvi misiukes 

apsimalszykite,
Ir dorai užsilaikykite. • 
Su sportukais per daug 

draugauja,
Ir naktimi staugia.

Sueja in viena pleisa, 
Tiktai juokina visa 

publika.* * sp
Viena bobele isz 

Merilanda, 
Vadinasi mamyte, 
Pagriebė nuo savo 

vyrelio, 
Pinigiszka turteli, 
Ir iszbego su kokiu 

tai sportelui.
Mat, nedyvai ba 
nieksžas vyras buvo.* * *
Priesz Gavėnia, 

Vienam dideliam mieste, 
vestuves atsibuvo,

Žmones juoku turėjo, 
Valgyt ir gert turėjo, 

Bet žmoniszkai apsieite 
negalėjo, 

Nuo gėrimo beveik 
visi papaiko.

Jeigu pasiutimo nepaliauna.
Tai beda ant saves 

užtrauksite, 
Geriau klykanti nustokite,

Ir žmonimi pastokite,

O jeigu ne, tai in 
durnu narna uždarys!

LIETUVIAI, TAUTOS
FONDAS SZAUKIASI

JUSU PARAMOS!

ISZ VOKIETIJOS. — Artė
ja Vasario 16-toji. Atsikūru
sios įieprikĮausomam politi
niam gyvenimui Lietuvos isto
rijoj ta diena siejama su musu 
tautos nepamirsztamu žygiu 
patikrinti sau laisve ir lygia
teisiu nariu insijungti in lais
vųjų tautu szeimyna. Vasario 
16-osios aktas, paskelbtas isz 
po okupanto letenos ir priesz jo 
valia, reiszke musu atkakliai 
iszkovota laimejima, žymėjo 
musu ateities tvarkymosi gai
res ir dare mus paežius atsa
kingus už tolimesnius musu pa
siekimus. Ir tuomet žinojome, 
kad stojame priesz didelius už
davinius, kuriems tesesime tik 
savimi atsidėdami ir savimi 
pasitikėdami.

Žiaurus likimas mums skyrė 
skaudesnius bandymus kaip 
galėjome tikėtis. Paskutinis 
deszimtmetis virto lietuviu 
tautai kruvina Golgota. Kas 
pragyventi metai nesze kartu 
taupytu vertybių grobimą ir 
j u naikinima. Lietuviu tauta 
sziurpiais maro ir praeites ka
ru metais nebuvo tiek nukrau- 
jinama, kaip per dabartini So- 
viteu pavergima. Pasauliniu 
invykiu banga vėl mus atblosz- 
ke in ta iszeinamaji taszka, ku
riame esama buvę priesz tris- 
deszimt su virszum metu ir vėl 
mus stato priesz uždavinį, su
vienytomis jiegomis, pasi- 
szventimu ir nepalaužiamu at
kaklumu patikrinti sau laisve.

Nežiūrint visu patirtu smū
giu, nesame palaužti, kad ir 
trumpas nepriklausomo gyve
ninio laikotarpis, ežia neminint 
darytu klaidu, sustiprino mu
myse brangu insitikinima, kad 
Lietuviu tautoje slypėjo musu 
paežiu nežinotos jaunos, kury- 
biszkos jiegos, kurios leido nu
galėti naujakurio sunkumus ir 
su pavydetiniu veržlumu kure 
tautos ūkini ir kultūrini gyve
nimą Nesame palaužti ir dabar 
kol tautos kamienas-lietuvisz- 
kasis kaimas, prievartaujamas 
ir niokojamas, tebepasilieka 
inauges kojomis ir siela in gim
tąją žeme.

Bet visi mes suprantame es
amos padėties tragizmą. Lietu
va nuteka krauju, ir to mes, 
atsidūrė Vakaruose, neprivalo
me užmirs; t i nei vienam laikui, 
'ei ir iki sziol gyvenome skau-, 
džiu netektos Tėvynės ilgesiu, 
‘ei ir iki sziol kuo galėdami dė
jomės talkininkauti namie ko
vojantiems ir žudomiems, tai 
dabartiniu metu turime de- 
szimteriopai sustiprinti musu 
pastangas. Mus skatina padė
tis kraszte ir mušu viltis vėl 
gaivina diena isz dienos didė
jąs santykiu intempimas tarp 
demokratinio ir totalinio pa
sauliu. Su ju lemiamomis imty
nėmis yra susijęs ir musu liki
mas.

Penkeri palszos tremties me
tai, emogracijos , sunkumai ir 
kartu jos vilioja pavojai daug 
kam musu pradeda abejojimais 
pavilkti tai, kas iki sziol' buvo 
musu siekimu svarbiausias tu-, 
rinys. Dažnas ima jau dvejoda- į 
mas planuoti savo ateiti ir Lie. 
tuvos laisvinimo uždaviniai 
pradeda jam netekti esmines 
savo reikszmes. Laiku susi-
griebkim, nes turime pagrindo 
manyti, kad musu kovoj artėja

jos kritiszkiausias laikas. Ar
tėjąs Vasario 16-osios minėji
mas tebūnie mums gyvas van
duo isztverti kovoje iki galo ir 
ja laimėti. Tebūnie jis mums 
trimitas, priminąs, kad esame 
neteke netolimos praeities lai
mėjimu, kad del prarasto esa-
me ir patys atsakomingi ir kad 
mes esame ežia, Vakaruose t’ie, 
nuo kieno pasiryžimo kaip tik 
dabartiniu metu; bent dalimi 
pareis Lietuvos ateitis.

Invykiai žada virsti lemia
mais ir musu ateieziai. Bukime 
veikliais ju dalyviais. Daly
vaudami bendroj demokratini©' 
pasaulio jiegu mobilizacijoj 
taikai ir tautu laisvei patikrin
ti, mes kartu turime mobili
zuoti musu jiegas Lietuvos rei
kalui. Turime pasiruoszti gali
miems lemiamiems invykiams. 
Turime patikrinti laisvinimo 
kovai vadovaujantiems veiks
niams : VLIKui ir Vykdamajai 
Tarybai, ju sustiprintai . veik
lai būtinas materialines sanly- 
gas.

Ir del to sziu metu Vasario 
16-osios minėjimas turi būti 
ypatingas minėjimas. Tautos 
Fondo resursai yra kuklus. 
Reikia turėti galvoj, kad Vado
vaujantiems Veiksniams pa
vestas uždavinys gal teks vyk
dyti greitai pasikeitusiose ir 
pasunkėjusiose sanlygose. Rei
kia neužmirszti, kad invykiu 
eigoj gali būti nutrauktas ry- 
szys su musu emigracijos at
skiromis kolonijomis ir kad 
mes gal busime priversti veikti 
atskirtai ilgesni laika.

Del to auku vajui, minint 
Vasario 16-aja sziais metais, 
tenka skirti ypatingo dėmesio, 
kovai reikalingas leszu . atsar- 
Jis turi sudaryti tolimesniai 
gas. Po platųjį pasauli iszblasz- 
kytieji Lietuviai, Tremtiniai, 
senieji ir naujieji emigrantai, 
Tautos Fondo Valdybos vardu 
kreipiuos in Jus su priminimu 
ir praszymu:

Minėdami Vasario 16-aja 
diena ir suprasdami gyvena
mojo laiko reikszme, su nuo- 
szirdžiu duosnumu atlikite sa
vo pareiga kovojaneziai Tėvy
nei. Gal da niekuomet Jusu 
vieninga parama Lietuviai 
laisvinti nebuvo tiek reikalin
ga ir veiksminga, kaip sziuo 
metu.

Prof. J. Kaminskas
Tautos Fondo Valdytojas 
Tremtis, Sausio 16, 1951.

^.Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

January 29 is the birthday of one of 
the revered Presidents of this country. 
William McKinley. Pres. McKinley 
knew and practiced the habit of thrift. 
He realized that it was thrift which 
helped build this country. He advocated 
an early start in savings in the following 
words: “The little savings bank in the 
home means more for the future of the 
children of a family, almost than all of 
the advice of the world. It gives them 
the right start.” Your right start is to 
sign up today for the Payroll Savings 

for tj,e purchase of Ū. S. Savings 
Bonds. U. S. Treasury Departmeni

^.Pirkie U. S. Bonus!
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Žinios Vietines
raszti “Saule.” Acziu už atsi
lankyma.

— lUtarninke pripuola Szv. 
Katarinos Ricci. Taipgi ta die
na 1893 metuose Amerikos 
vaiskas pasiunstas in Honolulu 
Salas palaikyti tvarka per rin
kimus.

— V. Kasperaviczius, žen
tas Wm. Macky , ir anūkas Vin
cukas, visi isz Shenadoro, mo- 
toravo in miestą su reikalais, 
taipgi atlankė in “Saules” ofi
są atnaujinti savo prenumerata 
už “Saule.” Acziu visiems už 
atsilinkyma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Valentino diena, patrono insi- 
mylejusiu porelių. Taipgi pas
ninkas.

— Gerai žinoma del dauge
liams miesto gyventojams, po
nia Margareta Czeskevicziene 
isz Tamakves, ana diena laukė
si mieste pas savo drauge, po
nia Morta Bražinskiene ant W. 
Mahanoy Avė., ir prie tos pro
gos atsilankė in “Saules“ Re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes ponia Czeskevicziene yra 
musu sena skaitytoja per dau
gelis metu.

— Vasario 16-ta diena pri
puolė “Lietuvos Nepriklauso
mybes Diena.”

— Panedely je apie 7:12 va
landa vakare ugnis kilo skiepe 
pas Siddell Dress Shop, 110 AV. 
Centre uly., liepsna pasiplatino 
ir in kitus sztorius: Harry Tu
lin, 108-110, Wm. Fried, Harry 
Guzinsky, 104-106, Manhattan 
Furs and Fur Storage, 112, ir 
Daktaro J. Bonaviczio ofi
sus. Ugnagesiai turėjo daug 
darbo kol gaisras likos užge
sintas. Daug bledies padaryta.

Gilberton, Pa. — Marijona 
Kegoliene, kuri gyveno pas sa
vo žentą ir duktere, Fr. Pasa- 
viezius, 140 Main uly1., numirė 
Seredos ryta 9:30 valanda. Ve
lione sirgo tik dvi dienas. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Jos 
vyras Ignas mirė keletą metu 
atgal. Paliko dvi dukterys: W. 
Palomene, Park Crest ir Fr. 
Pasavicziene mieste; du sunu: 
Tamosziu, mieste ir Juozą isz 
Wichita, Kansas; vienuolika 
anukus ir szeszi pro-anukus. 
Laidos Panedelyje, su apiego- 
mis Szv. Liudviko bažnyczioje 
Maizeville, 9 valanda ryte ir 
palaidos in parapijos kapines 
Frackvilleje. Graboriai Ora- 
vitz laidos.

— Gavėnia! Yra tai 40 die
nu pasninkavimo laikas priesz 
Velykos. Laikas . susilaikymo 
npp-yisu pasilinksminimu, szo- 
kiu, dainų, muzikos, teatru 
ir t.t. . .. ..

— Subatoj pripuola Szv. 
Scholasiiko; Tautisžkos var- 
diėnes Keiszgalio. Ir ta diena: 
1939 metuose Popiežius Pijus 
Vienuoliktasis pasimirė, jis bu
vo asztuonios deszimts vieno 
meto amžiaus, jo vieta užėmė 
Kardinolas Eugenio Pacelli 
kuris buvo Vatikano Sekreto
rius; 1276 m., Lietuviai perga
lėjo Kryžeivius ties Kamiu.

— Ponas Richardas-Pilec- 
kas, isz Kingston, Pa., kuris tu
ri užsiėmimą su American To
bacco Co., isz New Yorko, ana 
diena atlankė “Saules” redak
cija atnaujinti prenumerata už 
laikraszti del savo mylimo tė
velio Jurgio Pileckio, kurisai 
skaito “Saule” per daugelis 
metu. Acziu už atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirmoji Gavėnios Ne
dalia, taipgi Szvencziausios Pa
neles Dievo Motinos apsireisz- 
kimas Liurde. Ir ta diena: 1950 
metuose Straikuojantieji mai- 
nieriai neklause savo boso 
John L. Lewiso ir gryszta in 
savo darbus, o teismas jau bu
vo užde jes ‘ ‘ Indzunkszina ’ ’ 
ant mainieriu.
y — Panedelyje, Vasario Feb. 
12-ta. diena 5:30 valanda isz ry
to, 46 vyrukai iszvažiuos in 
Philadelphia, Pa., del dakta- 
riszko peržiūrėjimo, kurie li
kos paszaukti del kariszko tar
nystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:
' Mahanoy City: Ant. Wy- 

ėheck, Ant. Flamini, Raymond 
Galant, Ed. Wellington, Do
nald Shaner, Thomas Gimeno, 
Jos. DeGregorio, Ed. Domkus.

New Boston: Stanley Wal- 
czyk.

Morea: Leon Arciosky. 
' Jacksons: Robert Streisel.

Boston Run: Wm. Burns.
Barnesville: Timothy Mc

Lain.
- Frackville: John Teijaro, 
Arthur Parfitt, Fr. Fields, Geo. 
Jansson, Earl Moyer, Ed Ku- 
nigonis.
, Ellangowan: Ed Ryan.

Girardville: Robert Scully, 
Roy Bennie, Leonard Ulozas, 
Wm. McDonald, Panteleona 
Gatizone, Jos. Scully, Robert 
Maloney, Wm. Williams, Ro
bert Dougherty.

Ashland: Harold Uinlauf, 
Robert Gruber, Charles Krah, 
Wm. Wewer, Francis Gallag
her, Harold Batdorf, Lawrence 
Lentes, Geo. Pepper, Wm. Kin- 
zie, John Marcowich, Thomas 
Slotterback.

Lavelle: James Paul, Daniel 
Welker.

Middleport: Allan Reed.
Cumbola; Clemens Ko tuja .
New Philadelphia: Adam 

Žitkus, Jos. Snyder.
— Panedelyje Septyni Ser- 

vito Šventieji ir ta diena prp 
įpuola Amerikos Szvente, Ąbra- 
, homo Lincolno gimimo diena, 
kuris iszlaisvino Juodukus, Ni- 
gerius ir buvo nuszautas. Ban
kai bus ta diena uždaryti.

— Musu senas skaitytojas 
ponas Jurgis Balutis isz Gi- 
rardvilles lankėsi pas savo su- 
nu Antana ant W. Market uly- 
czios, ir prie tos progos atlan
kė “Saules” redakcija atnau
jinti savo prenumerata už laik- 

operose, mums butu malonu 
me koncerte, nes visi Lietuviai 
iszgirsti Veronika Lietuviszka- 
gali džiaugtis ir didžiuotis to
kia dainininke. Amerikos Generolas 

Žuvo Vieszkelio
Nelaimėje

KORĖJA. — Keturi Pietų 
Korėjos kareiviai, kurie važia
vo su troku, kuris susimusze su 
Generolu Walker automobiliu, 
buvo nuszauti.

Leitenantas Generolas Wal
ton Walker žuvo toje nelaimė
je. Jis buvo Amerikos Asztun- 
tos Armijos komandorius Ko l 
rėjoj e.

Nėra paaiszkinta ar tie Ko- 
riecziai tyczia savo troka pasu
ko in Generolo kelia ir už tail 
buvo nuszauti, ar jie buvo taip 
nubausti tik už tai kad jie bu
vo nelaimėje, kurioje augsztas 
karininkas žuvo.

Kiek teko sužinoti, tai Ame
rikos kariszkas teismas tuos 
Korieczius nuteisė ir paskui 
juos pavede Korėjos Armijai 
ir tada kiti Koriecziai juos nu-’ 
szove.

Maspeth, N. Y. — Aplaikem 
žinia apie mirti seno ir gerai 
žinomas. gyventojas, Juozapo 
Baleviezio,’ nuo 58-56 Maspeth 
Avė., kuris pasimirė Nedelioj, 
Vasario .Feb. 4-ta diena 1951 
m., savo namuose. Velionis is.z- 
gyveno Suvien. Valstijose apie 
55 metu. Dirbo del Standard 
Oil kompanijos suvirsz 22 me
tu. Paliko dideliame nubudime1 
savo žmona Teofilija, du sunu: 
Juozapa ir Antana; trys dukte
rys, ponios: Marijona Burger, 
Al. Jonks ir J. Bockletiene; 
szeszis anukus ir viena pro- 
anuka; broli Kazimiera isz Ja
maica, N. Y. Velionis labai my
limas visiems žmonoms isz 
Blissville ir Maspethe. Laido
tuves invyko Ketverge, Vasa
rio 8-ta diena, 10-ta valanda 
ryte, iszkihningai trejoms Szv. 
Misziomis, Vieszipaties Atsi
mainymo bažnyczioje, Mas
peth, N. Y., ir palaidotas in III 
Kalvarijos kapines Long Is
land City, N. Y. Szirdingai dė
koja likusi szeimyna Gerba- 
mams kunigams, vargoninin
kui, giminėms, draugams ir 
draugėms, pažystamems, kai
mynams už Szv. Misziu aukaus, 
gėlės ir dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms.

A. a. Juozapas Baleiczius bu
vo “Saules” skaityto jum nuo 
1901 metuose. “Lai Dievas pri
ima tarp savo palaimintoju!”

Pottsville, Pa. — Trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Guy F. Kessler, isz Tower City, 
netoli nuo Pottsville, užsimu- 
sze kai jis nukrito szirnta pėdu 
in Porter Tunnel mainas. Kess
ler buvo “firejbosas” tose mai- 
nose. Mainierys Rudy Weaver, 
isz Muir, užtiko Kesslėri ir 
pranesze mainu virszininkams. 
Kessler nukrito kai jis ėjo sa
vo pareigas patikrinti visas 
dirbamas mainu vietas del mai
nieriu.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Margareta Czeskevicziene isz 
Tamakves, ana diena lankėsi 
pas savo sunu Vincą, ir Guravi- 
cziu szeimyna.

— Veronika Petrauskaite, 
Suppa, labai gražiai iszpilde 
operos dainų programa Nedė
lioję. Shenandoriecziai labai 
gražiai priėmė ir pasveikino 
Veronika jau antra syki taip 
gražiai pasirodžiusia savo 
mieste. Dainos buvo isz operos 
“La Boheme.” Josios augsztas 
soprano baisas isznesze kuo 
gražiausiai ir pilniausiai kad ir 
augszcziausias natas ir pai
niausias melodijas. Veronika 
ežia dainavo dainas isz “ La 
Traviata” apie keturi mene
siai atgal. Visa ta programa, 
visas tas gražus muzikos vaka
ras buvo surengtas vienos She
nandoah Draugijos kuri rūpi
nasi inrengti vaikams vieta bo- 
vytis ir laika praleisti vasaros 
metu. Prezidentas tos draugi
jos yra Pranas Alinskas.

Jau keletą kartu teko klau
sytis Veronikos gražaus balso

Boston, Mass. — Trys vyrai, 
trys moterys prigėrė, kai ju au
tomobilius persilaužo p e r 
vieszkelio tvora ir inkrito in 
Mystic upe. Visi buvo isz ves
tuvių, kurios atsibuvo in 
Woonsocket, Rhode Island. 
Nuotaka ir jos vyras žuvo toje 
nelaimėje. Automobilius inkri
to in trisdeszimts penkių pėdu 
gilumo upe je ir tik už keliu va - 
landų buvo iszkeltas. Visi auto
mobilyje prigėrė.

CZEKH
PREZIDENTAS

SUARESZTUOTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nys gryžta in Praga užimti Už
sienio Ministerio vieta. 1948 
metuose jis suorganizavo visa 
ta sukilimą Czekoslovakijoje, 
kai Czeku valdžia buvo panai
kinta.

Matyti, kad Komunistai ima 
savo partija valyti, net ir 
augszcziausiose vietose. Ru
dolph Slansky, Sekretorius 
Czeku Komunistu Partijos da
bar staiga “susirgo.” Tokis 
susirgimas Komunistu partijo
je labai tankiai reiszkia kad 
tam taip “susirgusiam” nėra 
vietos partijoje.
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4 KORIECZIAI TRAUKINYS NUSI- VASARIO 16 DIENA 
NUSZAUTI VERTE NUO TILTO ARTINASI!

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitas tiltas yra tik laikinai 
pastatytas ir buvo atidarytas 
tik ta paezia diena, ir tik pen
ki traukiniai buvo per ji perva- 
žiavia. Žmones, kurie gyvena 
szazlia to tilto sako kad ir pir
mas traukinys pavojingai siū
bavo važiuodamas skersai ta 
tilta, bet jis labai isz lėto va
žiavo ir pervažiavo. Szitas 
“Broker” traukinys, tie žmo-; 
nes sako, daug greieziau va
žiavo.

To miesto žmones priėmė su-l 
žeistuosius ir tuos kurie iszliko 
sveiki ir gyvi. Keleiviai sten
giesi prie telefonu pribėgti ir 
savo giminėms praneszti kad 
jie iszliko gyvi.

Tiek žmonių susirinko pa
žiūrėti kad jie trukdė darbinin
kams, ugniagesiams ir Dakta
rams.

Pirkte U. S. Bonus

SKAITYKIT
£žF“Saule”-^

PLATINKI!'

on your PORTABLE LAMP

A lamp really has to earn that “Certified11 tag! It must 
meet 105 exacting specifications for efficiency, quality of 
materials, construction and safety. From the bottom of 
the lamp base to the top of the diffusing bowl rigid tests 
...by the impartial authorities of the Electrical Testing 
Laboratories. .must be passed. The result is the most 
advanced portable type of home lighting available today.

Once you’ve read... or knitted... 
or studied under the glareless, well- 
diffused light of a “Certified” lamp, 
you’ll want no other. And once you’ve 
seen how these beautiful lamps can 
add to the decorative scheme of 
your home, you’ll want no other. 
Buy “Certified!” Do your family’s 
eyes a favor. See them today at 
your local lamp retailer’s!

d., akto galia. Tatai pakeitė 
musu tautos szventes prasme. 
Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo sukakties minėji
mo paskirtis sziandien yra su
telkti tai didžiai kovai, kuria 
mes vedame ir kurios lemiamas 
etapas spar ežiai artėja, visas 
musu tautos jiegas, susiprasti 
del kelio, kuriuo turime eiti ir 
del priemonių kurias turime 
pavartoti, pasiruoszti nau
jiems bandymams ir naujiems 
žygiams.

Politinis Lietuvos likimas 
yra neatjungiama Europos ir 
net viso pasaulio politinio liki
mo dalis. Ji nulems didžiųjų 
valstybių politika ir j u jiegu 
santykis. Bendros pasaulio in- 
vykiu raidos mes ne paveikti, 
ne palenkti negalime. Bet kai 
tie invykiai sudarys, kuo mes 
szventai tikime, prielankias 
sanlygas ir Lietuvos valstybei 
iszsilaisvinti, visi mums taip 

1 gyvai rūpimieji klausimai bus 
tik isz dalies sprendžiami di
džiųjų valstybių kanceliarijo-

se, praktiszkas ju sprendimas 
vyks prie Nemuno, Neries ir 
prie Kursziu Mariu. Prieszin- 
damiesi žiauraus okupanto už- 
maezioms musu broliai ir seses 
tėvynėj e ta kova jau ir dabar 
veda: Ju valios nepalauže ne 
masiniai žudymai, ne masiniai 
trėmimai in Sibirą. Artėja ir 
musu eile vekiliai insijungti in 
ta kova, padaryti savo inasza,.

Laisvame pasaulyje gyve
nantieji Lietuviai galime pa
gristai didžiuotis, kad isztike 
musu tauta ir musu valstybe 
skaudus likimo smūgiai musu 
netik nesuskalde ir nepalauže, 
bet prieszingai mus da labiau 
apjungė ir labiau užgrudino 
musu ryžta benusileidžiniai ko
voti už musu tautos tobulybus. 
Sziandien mes esame dalyviai 
szio kraszto ir visos apszvietos 
žmonijos vedamos kovos su 
Kremliaus vadovaujamo pa
saulinio Komunizmo pasiszovi- 
mu pavergti pasauli.

Kad musu veikla butu sėk
minga, kad padaryta visa tai, 
kas turi būti padaryta ir ko isz 
musu reikalauja gyvenamas 
politinis laikas, kad in politini 
darba galėtu būti intraukti vi
si ta darba sugeba dirbti žmo
nes, reikalingos lesos ir tai 
“dideles leszos.“ Jos reikalin
gos politinei ir daneszinai veik
lai sziame kraszte, kuria at
lieka Amerikos Lietuviu Tary
ba, jos Skyriai ir instaigos, jos 
reikalingos iszlaikymui Vy
riausiojo Lietuvos Iszlaisvini- 
mo Komiteto ir jo placziai isz- 
siszakojusiai veiklai, jos reika
lingos iszlaikymui visos eiles 
musu politiniu, diplomatiniu 
ir daneszimu iszaiszkinimu.'

Kaip 1918-19 metais Lietu
vos vyriausybes, taip da labiau 
sziuo metu Lietuvos laisvini
mo organu akys su viltimi 
kreipiamos in Amerika. Žymi 
musu tautos dalis rado ežia pa
stoge, daugelis ir nauja tėvynė. 
Musu gausingoji iszeivija szia
me kraszte, tiek senesnioji, tiek 
dabar atvykusioj! isz tremties, 
nėra nutraukusi rysziu ne su 
krasztu, isz kurio ji yra kilusi, 
ne su tauta, su kuria ja sieja 
kraujas. Ypacz kritiszkais mu
su tautai laikais musu senes
nioji iszeivija mokėdavo pa- 
aiszkinti jos tikra meile Lietu
vai. Toks kritiszkas laikas ir 
vėl artėja. Bile diena gali isz- 
muszti dvyliktoji valanda. 
Vargas bus mums, jei ji už
klups mus nepasiruosziuosius, 
tinkamai neapsiszarvavusius. 
Todėl sziais metais Vasario 
(Feb.) 16-ji turi būti minima 
leszu Lietuvos laisvinimui tel
kimo szukiu. Priemones: ALT 
Vykdomojo Komiteto Paskelb
tas Vajus ir Pastovus Apside- 
jimas. Pavartokime abi.

Pasauliniai invykiai ir Lie
tuviu Tautos atsitikima stato 
organizuota musu visuomene 
priesz naujus ir sunkius kvoti
mus. Asz noriu tikėti kad ir 
sziuos kvotimus Lietuviszkoji 
ir patriotiszkoji visuomene 
garbingai iszlaikys!

— V. Sidzikauskas.
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