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Isz Amerikos “Vasario Szesziolikta! Zhukovo
Pagelbininkas

I

Kraszto Szventove

i

' V Z , \ >7

Philadelphijos (Pa.) “In
dependence Hall” dabar jau 
priguli Amerikos valdžiai. 
Philadelphijos miestas pa
vedė “Independence Hall,’’ 
visa žeme aplinkui, ir visus 
istoriszkus, atminties namus 
ir kambarius Amerikos val
džiai. Dabar jau visi tie na
mai bus viso kraszto 
szventove, ir visa apylinke 
bus paversta in Tautos Pra
eities Parka. Darbininkai 
visuose tuose kambaruose 
pasiliko tie patys, bet, laikui 
bėgant, bus daug daugiau 
visko dadeta.

Musu Tėvynės Lietuvos Nepriklausomybes 
Szvente. Yra Gedulio Ir Raudos Diena

jQAUGUMAI iszeivijos Lietu- Lietuva!”
viu, neteko matyti “Nepri- “TT ' 

klausoma Lietuva!”
Musu tėvai, tėveliai apleido į 

Lietuva, kada apie tokia Ne
priklausomybes dar tik buvo 
svajota. ' i

Bet, dabar, kai karo siaubas
Nepriklausomos Lietuvos žmo- gražus, smagus, 
nes in keturius pasaulio vėjus
iszsklaide, tai daug ju ir ežia, Visi mes žinome ko kiekvienas! 
pas mus atvyko ir dabar apsi- Lietuvis nori, ko jis siekia, tai 
gyveno. mums iszrodo kad prakalbos

Ju tik vienas buvimas musu yra tik tuszczias laiko gaiszi-' 
tarpe supažindina mus daug nimas!

Mums iszrodo, kad ežia kiek
vieno Lietuvio pavienis dar-

rg savo

“Vasario Szeszioliktoji” 
duoda proga visokiems prakal- 
bininkams prakalbas pyszkin- 
ti, kalteti apie amžina vilti, 
tvirta pasiryžimą ir neužslopi
nama troszkima.

Prakalbos skambios, upas 
Bet, mes tas 

prakalbas kitiems paliksime.

! geriau ir daug areziau mus, o 
ypatingai musu jaunuosius, 
pritraukia prie tos Nepriklau- bas, kad kiekvienas, suly, 
somos Lietuvos, kuri buvo, ir gatumo, ar jiegos, turi darbuo- 
duok Dieve bus. I .. . . . .

Tie musu “Dypukai,
tis tai savo ar savo tėvu teve- 

kaip iiu Lietuvai! Jeigu bus proga
ana isztremtoji Žydu tautos da- kariauti, o tu karabina paneszi,

Herbert Hooveris 
Sako Taikos Dar 

Nematyti
Buvęs Valdžios Ekonomistas 
Wm. Remington Nubaustas Ant 
Penkių Metu In Kalėjimą; 37 
Alijantai Kareiviai SugryžoPas 
Savuosius, Komunistai Paleido 

Isz Nelaisvės Korėjoje

Generolas Lin Pao, Komu
nistu Kiniecziu Ketvirtos 
Armijos Komandorius, yra 
Generolo Zhukovo pasiunti
nys. Sovietu Generolas Zhu
kovas veda visa Korėjos ir 
Kinijos kara priesz Tautu 
San junga.

Nors Sovietu Rusijos at
stovai užsigina kad jie ki- 
szasi in Korėjos kara, bet 
jau ateina gerai patikrintos 
žinios kad szitas Sovietu in- 
takingiausias Marshall Gri
gori K. Zhukovas viską te
nai veda, ir kad augszcziau- 
si Kinijos Generolai ima iš
sakymus isz jo.

lis prie Babilijonijos upe 
krantu, iszblaszkyti in sveti- turi, duok ir aukok kur reikia, 
mus krasžtus, liūdi, prisimin- jeigu tu su Ponu Dievu geru, 
darni tolima, vergstanezia te- jeį tu gali Ji pasiekti, tai tavo1 
vyne, Lietuva! j pareiga melstis kaip tu moki ir

Bet Lietuviu szirdyse, kaip SUpranti. Vienam kardas tin-
W. W. REMINGTON ir Babilonijos tremtiniuose, ka> kitam plunksna, o trecziam

NTTTTriQT A Q vieszpatauja neužslopinamas malda. Ir visa tai galime ir tu
ft U 1 EIS 1 AS troszkimas gryžti in ta szventa rįme daryti be jokiu szauniu'

—!— žeme, in ta “Nepriklausoma surengimu, skambiu prakalbu
ar ugningu straipsniu.

Juk ežia ne paroda, ne balius 
ir ne vakaruszkos, bet gedulio 
apeigos, Laisvos Lietuvos szer- 
menys.

Kai kas gal net ir pasipik
tins; sakys kad mes Lietuvos Cinkelio: Trisdeszimts du žuvo 
neiszsižadesim! Ant to ir mes jn Rockville Centre, Long' Is- 
sutinkame. Bet sūnūs ir savo iand, Vasario (Feb.) septynio- 
motinos neiszsižada kai jis ja ]jkta. diena, 1950 m., septynios 
in kapus palydi.

Pamirszkime tuos garsius Gardens, Dekavones Dienoje, 
obalsius ir ugningas prakalbas 
ir pažiūrėkime in Europos 
karsta.

Ne viena Lietuva kenezia, ne 
mes vieni nuliude. Mylėdami 
savo Tėvynė, negalime pa- 
mirszti, kad ir kiti savo tėvy
nės myli, kad ir kiti prie Babi
lonijos krantu prisimena savo 
szventa žeme.

Takia ant szio svieto daug Nuo rytu gelsva, žalia nuo 
greieziau ir daug tikriau už- 
vieszpatautu, jeigu mes pa-

Sovietas Veda Kara

do-

me-
Re-

NEW YORK, N. Y. — 
William W. Remington po pri- 
sieka buvo prisiekęs, kad jis 
nėra ir niekados nebuvo Komu
nistu partijos narys.

Teisme buvo priparodyta 
kad jis po prisieka pamelavo.

Po trisdeszimts dvieju die
nu teismo, Teisėjas Gregory F. 
Noonan nuteisė ta Remington 
ant penkių metu in kalėjimą ir 
uždėjo dvieju tukstancziu 
lenu baudos.

Szitas trisdeszimts trijų 
tu amžiaus William W.
mington yra dirbės Vaszingto- 
ne kaipo valdžios ekonomistas.

Buvusieji jo draugai ir Ko
munistai neužsiginczyjamai 
priparode kad ir jis buvo vie-! 
nas isz ju, nors tuo paežiu sy
kiu jis valdiszka darba dirbo, i

Kai jis iszgirdo savo pa-; 
smerkimą, jis pabalo. Bet už 
keliu minueziu jis atsistojo ir 
visiems teisme susirinkusiems 
dar syki užsigynė kad jis kada 
nors yra buvęs Komunistu Par
tijos narys.

Jo advokatai sako kad jie 
kreipsis in dar augsztesni teis-į 
ma ji iszteisinti. Tuo laiku Re-' 
mington buvo paleistas ant 
penkių tukstancziu doleriu 
kaucijos.

WTirkie U. S. Bonus! į

Sovietu Armijos Marshall 
Grigori K. Zhukovas, Antro 
Pasaulinio Karo Didvyris ir 
Berlyno nugalėtojas, dabar 
veda visa Korėjos kara. Jis 
su Kiniecziais ir Sziaures 
Korėjos karininkas visa 
tvarka daro ir kara veda isz 
Mukdeno, Manžiurijoje.

Ne taip seniai ėjo gandai 
kad Zhukovas greicziausia 
bus Stalino inpedinis. Jis 
yra labai galingas Rusijoje, 
nes jis valdo visa Sovietu 
Armija. Gal jis yra vienati
nis karininkas visoje Sovie
tu Armijoje, kuris nesibijo 
slaptos NKVD policijos, nes 
ta policija turi su juo derin
tis.

tai renkis in kara; jei pinigu

TRECZIA NELAIME 
NEW YORKE

NEW YORK, N. Y. — 
Ta baisi traukinio nelaime kur 
atsitiko pereita Utarninko va- 
kara ant Pennsylvania Kompa
nijos geležinkelio yra treczia in 
vienerius metus.

Abi kitos traukinio nelaimes 
atsitiko ant Long Island gele-

deszimts devyni žuvo in Kew

(Tasa Ant 4 Puslapio)

klausomybe bus mums pridėta!

(Isz Daktaro Vinco Pietario 
laiszko Basanavicziui 1892 

metuose)
Virszuj geltona, žalia per yidu, 
. . O apaczioj ’ raudona, —

HERBERT HOOVER WASHINGTON. — Valdžios Augszta- 
T . ,. ' , sis Teismas intaria “Taikos Žinių Centra,
IsarfUM Generolo New Yorfc mjeste taip vadiliamas 

D. Eisenhoweno i«Centras„ ar draugija nėra užsirasziusi, už- 
Prakalbas siregistravusi, kaip svetimo kraszto draugi- 

new york. n. y —Buvęs Eaip įstatymai szio kraszto reikalauja.
Amerikos Prezidentas Herbert T . k ,, , ,
Hooveris, savo antroje prakal- ISZ SZltO CentlO buVO Vedama VISS 
toje, stacziai in Amerikieczius ta propaganda del “Stockholm Taikos At- 
per radija, labai aiškiai ir pa- , . . T/
prastai paaiszkino, kodėl jis siszaukimo. lai buvo dar vienas Komu- 
negali sutikti su Generolo d. njs^u “kiksas” sup judinti Amerikieczius
Eisenhoweno nusistatymais 1 J
kaslink Europos apginklavi- tarpu saves.

Teismas intaria szita “Centra” už su- 
howeris norėjo aiszkinti, bet ar laužinima 1938 metu Instatymo, kuris rei- 
kymu daugiau paslėpė negu kalauja kad atskiri žmones ir draugystes 

(Tasa Ant 4 puslapio) darbuojanezios musu kraszte del kurio kito 
mtfctitt DAYrnnie- svet*mo kraszto, turi užsiregistruoti su 
 teismo Sztabu.

Ledai Užtvenkia Upe Prasižengimas yra baudžiamas net iki 
------ deszimts tukstancziu doleriu baudos ir pen- 

COLUMBIA, PA. — Nepa-
prastas ledu susikrovimas Sus- K1 metai kalėjime, 
quehanna upėj e užtvenkė tos 
upes vandenius, kurie dabar 
iszkilo net virsz krantu.

pievų,
Nuo dobilu raudona, 

klausytume Kataliku Bažny- GeUva> kaip kasos 
ežios Szvento Tėvo, kuris pata-, I mergaicziu,
na visiems melstis uz pasaulio .
taika. Atskiro kraszto, ar jis' Zalla’ kaip J" rutele’.
butu Lietuva ar Rusija, taika Gražiai raudona, kaip musu 
yra antraeilinis dalykas. doro

“Vercziau jieszkokite visu Jaunimo veiduželiai.
pirma Dievo karalystes ir jo 
teisybes, o visa tai bus jums 
pridėta. ’ ’

Jieszkokime pasaulio taikos, 
o Lietuvos Laisve ir Nepri-

Tu rūtoms apsikaiszius, 
Ir be skaros szilkines, 
Kur kas gražesne busi, 
Neg pliuszkes szios gadynes.

Szitas “Centras” yra' intartas, už tai, kad 
jis Amerikoje darbavosi “del komisijos Pa- 
Siiidio Kongreso Taikos Gynėju del tarp- 

kraustyti isz savo namu nes vi- tautines draugystes, Rusijos Kominformo 
sai apylinkei gresia pavojus. , . . . . . «.

Dvideszimts szeimyniu buvo įsteigtos, iszgarsinti tarp taip vadinama 
tu ledu ir to vandenio apsup- Stockholm Taikos Atsiszaukima.” 
tos.

Vaszingtono miestelio pacz- Teismas ir kelis atskirus tos draugys- 
mus“asmenis yra iszvardines ir dabar pa- 

giasi nors paczto laiszkus isz tu traukės in teismą, 
kambaru iszneszti.

Susquehanna upe yra neti 
septyniolika pėdu pakilus, ne 
del to kad tenai teik daug van
denio randasi, bet už tai kad ta isz New York, per praeitus rinkimus; 
ledai užtvenkė visa upe.

i Apie du tukstaneziai žmonių 
dabar be darbo nes keli fabri-jif Sylvia Soloff, visi isz New York mies- 
kai turėjo užsidaryti. 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

A

William E. DuBois, Amerikos Darbinin
ku Partijos kandidatas in Senatoriaus vie-

Elizabeth Moos, Kyrle Elkin, Abbott Simon
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Kas Girdet s APN 0 RIU S Pave r1?6
Keli skaitytojai mums jau 

kelis sykius rasze ir klausė: 
“Kaip mes žinome ar bus ar 
nebus karas?”

Mes nežinome, ir esame tikri 
kad vargiai randasi žmogus 
Amerikoje ar ant szio svieto, 
kuris žinotu, iszimant Juozą 
Stalina, kuris gali kad ir szian- 
dien paskelbti kara.

Mes negalime suprasti kodėl 
žmones meldžiasi in Dieva, 
praszydami kad karo nebutu. 
Iszrodo kad tokie žmones mis
tiną kad Ponas Dievas tokius 
karus surengė ir veda.

Mums reikia in Dieva melstis 
ir praszyti sau ir kitiems.

Mes per daug rupinamies 
apie ta tilta, kurio mes dar ne
priėjome, apie ta kara, kuris 
dar nėra paskelbtas.

Kiek dabar galima iszrokoti, 
tai sunku matyti kaip galėtu 
karas būti su Rusija szi mene
si, kita ar dar kita ir kita.

Rusija turėjo labai gera pro
ga ir gera priežaste pradėti ka
ra, kai Amerika pasiuntė savo 
kareivius in Korėja. Bet, Sta
linas ramiai ir tyliai tupėjo 
Kremline.

Žinoma, karas gali ir rytoj 
prasidėti, bet niekas to nežino 
ir vargiai greitai sužinos!

Bet jeigu mes ir susidurtu
me ant karo lauko priesz So
vietus, tai ir tada mums nerei
kia jau visos vilties iszsižadeti.

Mes skaitome kad Sovietai 
turi net szimta divizijų karei
viu ir net pabalome isz baimes. 
Iszrodytu kad jau tokios jiegos 
niekur niekados nebuvo, kaip 
ta Sovietu divizijų jiega.

Mes pamirsztame kad per 
Pinna Pasaulini kara Vokie- 
cziai turėjo du szimtu trisde- 
szimts asztuonias divizijas ant 
Vakaru Frunto. Ir Vokiecziai 
buvo sumuszti, sutrinti. Už ke- 
turiu menesiu, jie neszese kiek 
tik ju Vokiszkos kojos inkase 
kad tik sugryžus skersai Reino 
upe.

Mes pamirsztame kas atsiti
ko Ruskiams per pirma kara ir 
per antra kara. Mes pamirszta
me kad Amerika turėjo skubin
tis tiems “galingiems” Rus
kiams in pagelba, kai Hitleris 
baigė juos smaugti. Ir dabar 
Rusija mums skolinga bilijo
nus doleriu. Musu pinigai, mu
su karabinai, musu kariszki 
laivai, kariszki eroplanai, ka- 
riszkos lankos iszgelbejo “ga
lingus” Sovietus nuo Naciu.

' Jeigu toliau in praeiti pa
žiūrėsime, pamatysime kaip 
Napaleonas su savo armijomis 
paklupdino ta “galinga” Rusi
ja.

Mes iszgirstame kiek žmonių 
gyvena Kinijoje ir mums blu
sos numirszta. Tiek' žmonijos 
priesz mus!

Bet mes pamirsztame kad te
nai vargas, badas ir maras 
vieszpatauja. Mes pamirsztame 
kad tenai armijas sudaro tik 
tie kurie kariauja už pinigą, jie 
tenai stoja in kara, kaip mes 
stojame in darba, jie stoja už ta 
vada kuris ienas daugiau pini
gu ar ryžiu duos. Sziandien jie 
už, rytoj priesz.

Jeigu mes ežia, gerai paval
go, tinkamai apsirenge, bijo
miem, argi tie Kiniecziai visai 
be jokios baimes f *

Jie yra nedavalge, pusnuogi, 
be rytojaus vilties, jiems gink-, 
lu trumpa ir trūksta.

Kai pirmieji Amerikiecziai 
įstojo in kara priesz Anglija, jie

Sg 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Maiianoy City, Pa.,U.S.A.

Lietuvoje
Lietuvos Miszkai 

Naikinami Smarkiu 
Tempu

nebedavojo kad Anglijos armi
jos baisiai dideles, kad Anglai 
turi ir pinigu ir karabinu. Bet 
jie drąsiai stojo ir parode savo 
drąsą ir savo jiegas.

Vaszingtonas tik mažomis 
valtelėmis perplauke skersai 
Delaware upe ir paėmė penkis 
sykius didesni priesza. Kasgi 
butu buvę jeigu jam ir jo karei
viams butu kiszkos tada drebė
jusios?

Kai per antra kara Naciai isz 
pat paskutinuju, priesz Kalė
das prasimusze per musu frun- 
ta, musu kareiviai neiszsigan- 
do, musu karininkai neturėjo 
laiko Lozorių giedoti, bet jie 
kaip vienas stojo in ta darba ir 
ne tik atsilaikė bet ir atsimu- 
sze.

Žinoma, nesveika per daug 
didžiuotis ar per daug savo 
jiegorais pasitikėti, bet dar 
nesveikiau per daug iszsigasti, 
ir sakyti kad jau mums kaput.

Buvo didesniu ir galingesniu 
prieszu, kuriu karalystes szian
dien tik knygose randasi.

Mes žinome kad Rusija ren
giasi, ginkluojasi. Tai kas? Ir 
mes rengiamies. ir ginkluoja- 
mies.

“Kada galiūnas apsiginkla
vęs sergi savo kiemą, ramybė
je lieka visa, ka jis turi. Bet jei 
stipresnis už ji užejes nugali ji, 
tas atima visus jo szarvus, ku
riais pasitikėjo, ir iszdalina jo 
grobi.” Tai Szvento Raszto žo
džiai, isz kuriu visi mes galime 
ne tik pasimokinti, bet ir susi
raminti.

Jeigu mes jau turime rūpin
tis, tai nesirūpinkime apie So
vietus ar apie Rusija ar jos 
szimta divizijų, bet rupinki- 
mie^ savimi ir savo kraszto pri
sirengimu ir apsiginklavimu. O 
jeigu tam dirbsime tai neturė
sime laiko rūpintis apie ka ir 
kaip prieszas daro!

Pypkes Durnai

Tai Musu Tėvynė!

Kaipai ant kapu, 
Ant kapu kapai,— 
Tai musu Tėvynė! 
Tie kapai medžiais, 
Medeliais apžėlė. 
O tie medeliai,

Musu krauju ir aszaromis 
laistyti.

Ar-gi dyvai,
Kad taip liūdnos giesmes, 
Ju paunksnyje dygo?
Musu dvasios iszminties, 
Ir jausmu pajiegos,
Nuo amžim giesmėj, 
Ir pasakoj tvenkėsi.
Ar dyvai, kad jos del to 

galingos?

Jau ankseziau Užsienio ir 
musu spaudoje paskelbtos ži- ' 
nios apie Bolszeviku milžinisz- 
ka Lietuvos miszku naikinima 
patvirtinamos ir Bolszeviku 
spaudos (Tiesa, 1950. XII. 13 
d.). “Tiesoje” nurodoma, esą 
Lietuvos miszkams kirsti im
tasi naujos technikos: automa- 
szinu, kilnojamu elektros sto- 
cziu, elektriniu piuklu ir pan. 
Eileje vietų suruoszti kursai 
miszko kirtimo specialistams 
ir szoferiams paruoszti. Dauge
lyje vietų szoferiai dirba die
na ir nakti 2-3 pamainomis. 
Miszkuose inruosziamos spe
cialios auto remonto dirbtuves. »
Viskas daroma paskubinti 
miszko kirtimo ir vežimo tem
pui.

Bolszeviku spauda szia pro
ga džiaugiasi, esą' pakilęs dar
bo naszumas. Szia proga nuro
domos maskoliszkos kirtiku 
pavardes, kurie elektriniais 
piuklais per para vietoje 1, 5-2 
kub. metru, suplauna po 6-7.

Ta pati “Tiesa” nusiskun
džia betgi, kad ne visose Lietu
vos vietovėse sėkmingai vyks
tąs miszku naikinimo darbas. 
Daugelis ir veikliu kolchozu iki 
Gruodžio menesio vidurio ne
pagamina ir neiszveže ne vieno 
kubino metro. Kitur buvę su
darytos miszku kirtimo briga
dos, bet dar iki sziol neiszvyke 
in miszkus.

Garsiosios Szimoniu girios 
skamibanpzios nuo elektriniu 
piuklu garsu, kur kirtimo pla
nas jau dabar esąs pervirszy- 
tas. Gruodžio 17 dienos rinki
mu proga miszko kirtimas dar 
buvęs paspartintas todėl, kad 
Stalinas sutikės būti renkamas 
Vilniaus miesto tarybos nariu. 
Geriausi miszko kirtėjai vadi
nami pirmūnais ir apdovanoja
mi pasižymėjimo ženklais. Vie
nok Bolszevikai nelabai pasi
tiki Lietuviais Komunistais, 
kurie iki sziol vadovavo misz
ko kirtimo darbams. Taigi be
veik visose apskrityse miszku 
pramones ūkio direktoriais pa
skirti importuoti Rusai.

Sukirsta miszko medžiaga 
apdirbta ar žalia, iszgabenama 
in Rusijos giluma.

1950. XII. 19 d. “Tiesa” str. 
‘ ‘ Sparcziau vežkime miszko 
medžiaga “toliau pranesza, 
kad “kiekviena diena iszeina 
vis naujos kirtėju brigados,” 
viena kitas kviesdamos so- 
clenktyniu. Vien tiktai Zastau- 
cziu apylinkėje pasiusta 100 
nauju kirtėju. Milžiniszki misz
ko medžiagos kiekiai betgi lau
kia transporto priemonių.

“paruosziant rnikimus netar- ( 
pisz kai dalyvavo daugiau kaip ] 
170.000 apygardų rinkiminiu 
komisijų ir apylinkių balsavi- , 
mo komisijų nariu. Taigi toks ■ 
milžiniszkas rinkiminis apara
tas buvo inkinkytas, kad Ja
karta butu mulkinami Lietu
vos žmones.

Vienok “rinkimai” paverg
toje Lietuvoje niekam nėra 
naujiena ir nieko jie nebe jaudi
na. Komunistu partija tai su
galvojo nauja ir “nepaprasta” 
triuką :• in Vilniaus miesto ta
ryba sutiko būti renkamas pats 
Stalinas! Greta jo in to paties 
miesto taryba išbrinkti: Molo
tovas, Malenkovas, Suslovas ir 
kiti Maskoliai. Rinkimu metu 
Vilnius buvo kaip ir paprastai 
papuosztas Maskoliszkais sta
bais, o rinkimines apylinkes 
bustas, kur “kandidatavo” 
Stalinas (Pakalnes gt. 10) at
rodė szitaip: “Sienos apmusz- 
tos aksomu, iszklotos kilimais, 
ant postamento iszkelta urna, 
skendi gelese” (Tiesa, 1950. 
XII. 17.)

Jau isz vakaro in Vilnių bu
vo suvežta daug žmonių isz ki
tu Lietuvos vietų, kad ežia jie 
balsuotu už Stalina. Nesant 
tinkamu patalpų, daugelis ju 
turėjo szalti lauke.

Toki triuką. Stalinas padare 
betgi ne viename Vilniuje: Jis 
buvo tuo paežiu laiku “iszrink- 
tas” ir visoje eileje kitu dides
niųjų Sovietu miestu.

Kaip skelba 1950. XII 19 d., 
“Tiesa,” in Vilnių už Stalina 
balsuoti buvo vežami žmones 
netiktai isz kitu Lietuvos vietų 
bet isz Gudijos ir kitu “bro-Į 
liszku” respublikų: Sevastopo
lio, Molodeczno, Polocko, Ode
sos, Leningrado, Kurgąno, 
Pravdinsko, Krymo, o vienas 
kitas netgi atvykęs isz Uralo. 
Balsuotojai turėjo indeli in ur
nas netiktai specialiai su Stali
no vardu paruosztas korteles, 
bet netgi patys savo ranka pri- 
raszyti visokiu liaupsinimu 
jam. Kada balsu skaieziavimas 
buvęs baigtas, rinkimines ko
misijos p i r m i n i n k a s “su 
džiaugsmu pranesze: Už, szim- 
tas procentu.”

Stalinas, Vilniaus Mies
to Tarybos Narys

Pr. metu Gruodžio 17 diena 
visoje pavergtoje Lietuvoje 
Bolszevikai suvaidino da vie
na nauja, visiems kraszto žmo
nėms taip labai inkyrejusia 
rinkimine komedija : Buvo ren
kamos “darbo žmonių deputa
tu tarybos. “Musu terminu 
sznękant, tai buvo ‘ ‘ savivaldy- 
biniai rinkimai. ’ ’ Isz viso buvo 
renkami 32.749 kandidatai. Pa
ties Justo Paleckio žodžiais

ežia palaidotam Bolszeviku Ge- ki ir kiti szposelei. 20c. 
nerolui I. D. Czerniachovskiui, 
kuris 1944 Liepos menesi už
ėmė Kauno, Vilniaus, Gardino 
ir kitus Lietuvos miestus, tuo 
budu okupuodamas Lietuvos 
teritorija. Kaip ■ žinia, Gen. 
Czerniachovskis žuvo Rytprū
siuose, kur jo vardu dabar pa
vadintas Isrutes miestas.

Paminklo projektą paruosze 
skulptorius N. V. Tomskis, pa
dedamas L. G. Golubovskio, ir 
kt. Rusu skulptorių. Medžiagos 
dalis: Labradoritas atgabentas 
isz Ukrainos. Pats paminklas 
yra 8 metru aukszczio. Vien tik 
Czerniakovskio figūra yra 4 
metru. Užraszas: “Armijos Ge
nerolui Czerniakovskiui nuo 
Lietuviu tautos.”

“Tiesa” Niekina
Prezidentą Trumana

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu 
slapiu. 15c.
. No. 119 Keturios istorijos

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61

apie Garžia Haremo nevalnin- puslapiu. 15c.

Lietuvos Bolszevikine spau
da paskutiniu laiku pagyvino 
kampanija priesz Amerikie- 
czius. 1950. XII. 7 d. “ Tiesa” 
atspausdino specialu straipsni 
priesz Amerikos Prezidentą 
Trumana ir, kaip jau Bolszevi
ku priimta, priesz jo gimines 
iki kelintos kartos praeityje. 
Prezidentas Trumanas ežia va
dinamas ‘ ‘ gansteriu. ’ ’

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
I Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo,| 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu-i 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir! 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje!' in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie susidarė Anglis (su paveiks- 
Anglorius isz Valenczijos, Ko-' 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 

i rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, 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.

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Malkiaus, Iszklausyta

lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

Kitokios Knygos

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u 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 iko Dievo Motinos 
Garbei. 15 c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Serapliiszkas Offieium. 15c, 

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

apie
Nuo- Kaip Užsisakyti Knygas:

Lietuva Remia 
Pragariszkas

Statybas
Sziuo metu Sovietu Saiijun- 

goje vyksta nauji didžiuliai ka
torginiai darbai, kuriose dirba 
milijonai pavergtu žmonių, 
darbo vergu. Ir Lietuvos žmo
nes turi szias hydroe lektrines 
statybas, perkasu ir kanalu ka
imą paremti savo žmonėmis ir 
medžiaginėmis aukomis. Lietu
vos medžio fabrikai pradėjo 
gaminti isztisus nAmus, kurie 
pervežami in Rusija. Tik Gruo
džio menesi Naujosios Vilnios 
medžio apdirbimo inmones pa
siuntė in Kuibyszeva 60 vago
nu su 13 standartiniu namu. 
(“Tiesa,”’ 1950. XII. 17).

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 

; jusia žudinsta, Paskutine vale
No. 176 A-Be-Cėla arba pra j motinoS) PakutainkaSi Ar pa

džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszlku vaiku. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz 
mas pagal iszguldima Kun. Pi 
liauskio, su nekurais naudin 
gaiš padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal į 
senoviszka būda 10c., pagaly 
nauja būda 25c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- į 
lieku. Su paveikslais. 177 di-

• dėlių puslapiu. 35c.
į No. 111 Sziupinis (3 dalis),( 
talpinasi sekanti skaitymai:

i Ha isz maiszo iszlins, Apie bo- į
• ba ka negalėjo savo liežuvio

sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-| 
linga ypata galybe meiles, Ra- j • 1 1 1 -l-^» v 1 • •

szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tik 
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. 
USV Nepamirszkite dadeti 10#

- dentas lojo o maluninkas pabe- ekstra de] pl.isiuntimo kasztu.
_ . go, Stebuklinga puodą, Daine

le. 47 puslapiu.
Kristuso _T . _ .No. 146 Dvi

Auka Nihilistu,
Verksmai • ,ežios naktį. 61
prie Ap- ; .1 1 No. 148 Dvi

Joną ir Alena, Pavojinga klai-' 
da. 45 puslapiu. 15c.

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

Paminklas Lietuvos
Pavergėjui

1950 m. Gruodžio 10 diena | 
Vilniaus mieste Bolszevikai 
suruosze didžiules iszkilmes. 
Ant Gėdinimo Pilies bokszto . .

ganiszka lazdele, Boba kaip ir. 
visos bobos, teipgi juokai, ro-[ 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv i 
Kristupą, Juokingi szposelei,! 
Kaip traukt giliukningai eini-i

buvo iszkelta raudona vėliava. 
Centrinėje sostines aikszteje 
buvo suvarytos organizacijos 
ir darbininku būriai. Tribūnoje 
vienas užėmė Lietuvos okupan- 
t u virszunes: Trofimovas, 
Moskvinovas, Niunka, Palec
kis, Gedvilas ir kiti. Ta diena 
buvo atidarytas paminklas

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso':
SAULE PUBLISHING CO.,

istorijos apie | Mahanoy City, Pa, k •• 11*'

SKAITYKIT
“0 A ITT

PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
_____ Viesz. Jėzaus ir

. .MALDA...
/ \ 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 
MAHANOY CITY, PA.



Paskutines Valandos
TAIGI, sargas atneszes pus

ryti, sziandien jau paskuti
ne diena, rytoj ’ ryt ’!

— Galva nukris žemiu, ra
miai pabaigė pratesintis kas
damas in pirago pluta.

Sargas abejingai papurtino 
galva ir sudėjo ant krutinės 
rankas.

— U, — hum — suniurnė
jo, ir Tamistai nebaugu?

— Ne, atsiliepe kalinys’ ir 
iszgere kavos gurkszni, nei 
biski.

— Teip ?
— Juk-gi asz žinau, kad ry

toj ryt, galva nukris, teip jau 
yra man lemta, tam nepadės 
joks verksnias.

— Valgyk gerai, kad sotas 
butumiai pertrauke jam sar
gas.

Kalinys tuom tarpu sede- 
dams ant lovos, pabaigė savo 
pusryti; pasikėlė ir atidavė 
sargui tuszczia puodeli.

— Kodel-gi nepaaiszkino. 
Teip jau yra nuspręsta: in 22 
valandas asz turiu mirti ir ar 
asz verksiu ar linksmu busiu, 
tai vis tiek; už ta vyriausybe 
nedovanos man nei pusadyni!

— Ne, ne, suprantama.
— Dabar temyk Tamista. 

Velyk asz pasilinksminczia ir 
buczia užganėdintas per mano 
paskutinias 22 valandas?

Sargai tylėjo valanda ir 
žvelge stacziai in kalini.

— Bet ar iszlaikysi iki ga
lui savo linksmumą?

— Žinoma! Užtikrino ka
linys.

— Jau asz tame tikras es
mių: ar asz staugsiu kaip vil
kas, ar busiu linksmu kaip szu- 
niugas, vis-gi asz turiu mirti 
in 22 valandas.

— Tlmi!
— Asz žiuriu in dalyka hu- 

mristoiszkai! Ryt, penktoj ady- 
noj’ nusidavimai svieto del 
manes nustoja, szito negal per
mainyti jokia uredyste ir už
tai Tamistai sakau: asz noriu 
kolei mirsiu, da karta links
mu būti.

— Ar nenorėsi vėliau su 
kunigu?

Ne, broleli, linksmu asz no
riu būti.

— Buk tamista žmogum! 
Vėliau su kunigu.

— Ne, pertrauke kalinys 
ruscziai.

— Linksmu asz noriu būti, 
tai ko man da reikia?

— Žinoma, pritarė sargas 
dusaudams.

— Bet, tese kalinys toliau, 
asz gausiu-gi budelio czesni. 
Ka!

— Suprantama. Ka tamis
ta nori?

Myrio kandidatas tylėjo va
landa, paremes galva ranka ir 
užsimislijes.

— Ka nors gero! Patarė, 
ka gardaus!

— Nu-gi?
— Bifsteek ’a!
— Thum.
— Ne, palauk! Dar ka ge

resnio! Suszuko kalinys ir su

*^^-k-k^-k*********-k**-k-k*****
* SIENINIAI $
i KALENDORIAI !
* . 1951 M. ii7 * ■7 — *7 *
* 15 coliu ploczio x 23% col.
$ ilgio. Po 40c., arba 3 už $1 *
* Adresas: *
* SAULE PUBLISHING CO. *
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥ 
t*-K*^*******************-»

davė ranka per savo kelius. 
Kepta versziena!

— Gali tamista ir szita tu
rėti.

— Ne! Pertrauke kalinys 
da karta, da ka geriausio: 
kiaules karbonadai

— Gerai!
— Ir balto alaus priegtam.
— Gerai!
1— Teip, užmynė kalinys, 

atsisesdams vėl ant lovos, ar 
galiu asz da ka nors gauti?

— Žinoma.
— Cigaru tuziną? Užklau

sė:
— Žinoma, atsake juokda-

‘‘Vasario Szesziolikta,’’ 

Tai yra musu Tėvynės,

Lietuvos Nepriklausomybes 

Szvente.

Yra Gedulio ir Raudos diena!
Taigi, visi, o visi,

Po visa pasauli, 

Minėsime Lietuvos
Nepriklausomybes Szvente.
Lietuva! Tu Didvyriu žeme!

* * *

Lietuviams Lietuvoje, 
Jau neskamba: 

“Lietuvos Himnas’’ 
Tai mes szia, Laisves kraszte, 
Už savo brolius užgiedokime, 

Su viltimi, 
Kad nelaisvės pancziai, 

Nukris nuo Lietuviu, 
Ir Lietuva vėl bus musu 

brangi Tėvynė:
“Lietuva tėvynė musu, 

Tu didvyriu žeme,

Isz praeities tavo sūnūs 
Te stiprybe semia, 

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybes, 

Tegul dirba ant naudos tau 

Ir žmonių gerybes.
Tegul saule Lietuvos 

Tamsumus praszalina,

Ir szvies, ir tiesa 

Mus žingsnius te lydi, 
Tegul meile Lietuvos 
Dega musu szirdyse, 
Vardan tos Lietuvos

Vienybe te žydi!“

--- >---

S
“N O VENA ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien J
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Buvęs Nacis

Kancelerijus Adenauer, 
yra neseniai paskyręs Gene
rolą Hans Speidel, kurio ežia 
paveikslas, kaipo nariu dele
gacijos, kuri ves derybas su 
alijautais, kaslink Vokiecziu 
prisidėjimo prie apginklavi
mo Europos, ir Generolui Ei- 
senhoweriui pritarimo.
f Szitas Generolas Hans 
Speidel buvo ant Marshall 
Rommelio sztabo, Norvegi
joje.

sienos buvo be tinko ir grindys 
buvo iszgresta plytomis. Na
mas buvo dide ir vienitelis lan
gas kuri namas toj turėjo, buvo 

■ augsztai, taip auksztai, kad ka
linys (nevalnykas) isztieses 

1 vos galėjo jas pasiekti. Lange
lis buvo užgrotavotas ir nuo 
skaiseziai melinuojanezio dan
gaus, mažas keturkampiais 
stiklas leido szviesa vidun.

Ir veržiasi per Įauga vilnis 
juokeneziusi linksmu saules 
spinduliu, kurie auksinio* srio- 
ve iszsibere ant grindų ap- 
sz vi ėsdavo sien as, iszviiniais 
ruožais. Ant stiklo pavirszuti- 
nio puolė keli spinduliai, persi
laužė in kelis spindulėlius, rots 
pažvelgė ’žingeidžiai in kamba
rį parsislidino ant,... ir pra- 
gaiszo duodami vieta kitiems, 
kurie vėl pragaiszo!

Kalinys buvo da jaunas. Jis 
stovėjo vidui kambario su ran
koms kiszeniuosia. Jis ne temy- 
jo besislidancziu saules spindu
liu, jis nejauto smiles szviesios 
ir nežiūrėjo in melina ketur
kampi langeli, žiurėjo tik 
priesz save be jokios mislies.

masis sargas, ar tai viskas?
-r- Thum, niurnėjo myrio 

kandidatas ir žiurėjo užsimis- 
lynes priesz save.

— Sakyk tamista, pagudri- 
no sargas. Ka dabar nori, viską 
gausi? Suvis nedaug reikalau
ji-

—■ Teip, da ko nors asz no- 
reczia, pradėjo, da,.. .

— Nugi?
— Da norą asz tureczia, 

tai jau tikru szirdies norą! 
Teip, teip! Tai-gi iki asz mirsiu 
norecziau asz da syki, gyvasty
je mano, da syki, tikrai, esyn- 
gai — “ Ska.t’a’ sugrajint.

-— Thum! —
— Nu kaip-gi? Ar gretai? 

Paklausė kalinys su praszan- 
cziu juoksmu. Ar gerai su ta
mista ?

— Ar-gi tai būtinai jau tu
ri būti! Atsake sargas. Pamis- 
lyk tamista tiktai: sziandien 
paskutinio j ’ savo dienoj, nori 
Tamista in kazyrius muszti! Ai
tai sziandien turi būti?

— Man ne lieka daugiau 
laiko del to, atsake kalinys lin- 
guodams galva.

— Pamesk tamista szita!
— Ne, ne, teip asz to troksz- 

tu! Užtikriiio myrio kandida
tas. Buk tamista toks geras. 
Ka?

— Pažiūrėsim, senis atsa
ke.

— O teip!
— Bet, asz turiu da pa

klausti: Ar tas jau tikrai turi 
būti, jog asz turiu kortas gau
ti.

—. Suprantama, susitiko ka
linys, ir kas svarbiausia: Tre- 
czia žmogų! Kaip su tuom pa
daryti !

— Su tuom tai but sunku! 
Užtemijo sargas, užsimislyjes.

— Teip tamista sprendi?
— Teip, isztare sargas gal

va nulenkęs ir ka ten apduino- 
dams. Bet asz tamistai pasaky
siu: ten, apaezioje yra atėjės 
budelis, ar nori ji priimti?

— Thm.
— Ar-gal tas tamistai ne

smagu ?
— Ne, ne, atsake nubausta

sis, kodėl negalima su savo bu
deliu in kazyrius muszti? Bet 
ar tai doras žmogus?

— Szaunus vyras. Užtikri
no sargas, ir iszejo.

Kalinys vėl liko vienas. Jis

Inejo budelis.
— Labryt! Balsiai suszuko. 

Nori tamista in kazyras musz
ti?

— Labaryt! Tai tamista del 
to atėjai?

— Žinoma del to!
Abudu tylėjo valandoje. Ju 

padėjimas buvo biski ypatin
gas ir jie nežinojo gerai kaip 
szniakta pradėti, rots pirmas 
atrado inžengtine vieta.

— Na, pradėjo, tai-gi Ta
mista nori da savo paskutines 
valandose išzloszti pinigu sau- 
jale ?

Kalinys apsistojo priesz sa
vo sveczia.

— Jei nori Tamista prakisz- 
ti, markiu, atsake.

— Tas tai man nerupi atsi
liepe budelis su szidijaneziu 
juoku, vis-gi man duosi Tamis
ta atlyginimą.

— Koki tai atlyginimą? 
Paklausė kalinys, atsisėsdamas 
isz lengvo greta vien’s kito.

— O kaip-gi, patvirtino 
tasai, Tamista buvai tokiu ge
ru ir davei man uždirbti 50 do
leriu.

— Asz ?
— Tai tamista nežinai? 

Juokesi budelis. Teip ? Tai Ta
mista nežinai, kad už tai kad 
rytoj ryt ’ asz nukirsiu tau gal
va, gaunu asz 50 doleriu ?

Kalinys žiurėjo in ji tarsi ap- 
jekes.

— Tikrai! Patvirtino bu
delis ir besijuokdamas, inkiszo 
in kiszenes savo kumsezias.

Jie losze “ska’ta.“ Kalinys 
’sėdėjo ant suolo biski toliau 
nuo jo, pusguledamas atsilosze 
budelis. Tarpe ju gulėjo kor
tos, o prieszais ju sėdėjo sargas 
ant mažos kreses, kuria jis bu-

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus

pasikėlė nuo savo lovos. Jis bu
vo vieninteliu apdabinimujo 
kalines, szita lova! O teip vis 
buvo tus?ia ir 'plika. Plytines

vo atneszes su savim.
Sargas maisze kortas o kali

nys kalbėjo:
— Žiūrėkit tiktai, koksai 

tai mano padėjimas. Visa svie
tą galeeziau dabar be bausmes 
in. orą iszraesti; juk-gi kokia 
man da bausme uždėti galėsit, 
jeigu rytoj ’ asz busiu nukirs
tas!

— Teip tikrai Tamista kal
bi! Užminė budelis.

Visi grajino; kalinys turėjo 
geras kortas jis turėjo virszu, 
kad didei erzino budeli.

Jie losze toliaus tyloms.
— Bet, ka asz norėjau sa

kyti, pradėjo kalinys, dabar tai 
yra suvis tas pats kaip kad asz 
buvau deszimts metu.

— Ar Tamista teipo-gi jau 
buvai nukirstas? Pertrauke 
jin budelis besijuokdamas, 
muszdamas kortas prieszinin- 
ku.

— Ne, tada asz gyvenau 
kaime ir viena karta pasakė 
mano senis: rytoj važiuosi in 
Berlyną! Gerai, ant rytojaus 
pirm iszeiti ant geležkeldvario, 
asz sujieszkojau mano drau
gus kurie buvo mažesni už ma
ne, viena po kito.

— Nu-gi?
— Pirmaji asz iszkuliau: 

tas reke, rytoj ateisiu su mano 
senesniu broliu, jis atkerszins 
tau už mane. Antra, teipo-gi 
gerai sukaliau, ir tas norėjo ry
toj ateiti su prieteliu ir atsi- 
kerszinti.

— Kas-gi toliau?
Kitus taipo-gi asz sukuliau 

gerai viena po kito ir visi no
rėjo ant rytojaus susirinkti ir 
pipiro man duoti.

—. Teip!
O ant rytojaus asz jau Berly

ne buvau, mano trūkis jau se
niai szvilpti buvo nustojęs! To
kiu tai budu jie atkerszino 
man.

— Ha ha ha! Juokėsi bude
lis.

— Tokia pat dalyka gale
eziau asz iszkirsti ir sziandien, 
tese toliau kalinys. Jei kas tu
ri ant mane koki dalyka: mano 
trūkis szvilpina rytoj ryt!

— Isz atves, matau, suvis 
gudrus vaikinas! Suszuko bu
delis, juokdamas.

— Tikrai, gera dalyka isz- 
kirsiu asz sziandien, užtikrino 
kalinys.

— Muszkit! Pratarė sar
gas, užsimislyjes, apdumodams 
viena ėjimą, kada-gi budelis 
turėjo pramuszti savo korta.

— O perkūnas! Suriko jis 
ruscziai, katinui linksmai besi
juokiant.

— Minus 20, suniurnėjo 
sargas, užraszinedamas graju. 
Tamista turi dabar 178.

— Prakeiksmas! Szauke 
budelis, vienok dabar, tai asz 
turiu laimėti!

Kalinys tuom tarpu juokda
masi sumaisze kortas ir iszda- 
lino. Budelis grajino “pike- 
solio.“

— Dabar pamatysit, paša-j 
ke iszmesdamas korta. Muszk!

— Ir vėl Tamista pragraji- 
nai, pasakė sargas, ir jie graji
no toliau tyledmai. Budelis vėl 
prakiszo kelis kartus savo kor
tas.

— Žinoma pragrajinai Ta
mista užtikrino, greitai pa- 
muszdamas korta budelio ir to
liau pats iszeidams, “matai.’’

— Ne, niurnėjo budelis, 
mesdams ■ korta.

— O dabar!
— Ne niurnėjo budelis rus

cziai darydams koki ten patu- 
roting ėjimą su atidėtoms sza- 
lin kortoms.

— O dabar!
1 .i

— Gerai! Balsiai suszuko 
ir mate augszcziausiaji kazyru 
in graju.

— Lauk, ežia yr suktybe! 
Reke kalinys, paszokdams ant 
kojų.

— Teisybe, patvirtino sar
gas, karalius jau seniai iszejo 
isz grajaus.

— Ne, vaidyjasi budelis.
— Kaip tai ne! Reke kali

nys rūstybėje.
— Tu apsukai! Tu ėjai jau 

viena syki su karalium ir norė
jai ji da karta iszmesti! Tai yra 
suktybe! Tai apgavyste!

— Ka tu sakai apgavyste? 
Suriko budelis, smarkaudama.

— Teip apgavyste? Suriko 
b u d e lis, smarka u d am s.

— Teip apgavyste! Tu esi 
apgavikas! Galgonas esi! Su
pranti ? Galgonas!

— Biaurybe!
— Tylėkit! Reke sargas. 

Tylėkit, sakau jums!
— Ak, ko ežia tylėti! Szau

ke rūstingai kalinys, ka jus 
man padarysit, jei asz ne busiu 
ramus? Gal but panoresit man 
du kart galva nukirsti? Ka? 
Ka asz tau sakau, tu paszienie- 
kas esi! Nenauda!

Tu rupūže! tu,.. .
— Ir ten da pasakysiu, 

szauke kalinys. Ir tokiam ne 
naudeliai turiu asz duoti už
dirbti 50 doleriu!

— Tylėkit! Reke sargas.

Isz Skausmo In 
Džiaugsma

Kai szitas paveikslas buvo 
nutrauktas, tai motina buvo 
baisiai susirupinusi apie sa
vo maža, keturiu metu duk
rele, Carolyn Joan Purcell. 
Visi Daktarai, Atlanta mies
te, buvo jos motinai pasakė 
kad jos dukrele trumpu lai
ku pasimirs nuo vėžio ligos, 
nes jos abi akutes jau yra vė
žio ligos sugadintos. Dakta
rai motinai buvo patarė leis
ti jiems iszimti abi jos duk
reles akutes, kad taip iszsau- 
gojus jos gyvastį. Tėvas su
tiko, bet motina, per asza- 
ras ir maldas vis lauke kokio 
nors stebuklo, ir neleido 
Daktarams jos dukreles aku
tes iszimti.

Kai miesto biznieriai ir 
laikrasztininkai isKgirdo tas 
liūdnas žinias, jie sudarė ko- 
lekta ir surinko gana pinigu 
pasiunsti dukrele ir motina 
in viso pasaulio garsiausia 
ligonine, Mayo Clinic.

Czia, iszrodo, kad motinos 
praszytas stebuklas ir atsiti
ko. Garsiausi ant viso svieto 
Daktarai toje ligoninėje pa
sakė kad nereikia tos mažu
tes akutes iszimti, ir kad jie 
gali ja visiszkai iszgydyti.

J eigų motina butu pa
klausius tu Daktaru savo 
mieste, tai jos dukrele jau 
sziandien butu akla. Czia 
iszrodo kad ne tik tu moky
tu Daktaru, bet ir motinos 
amžina viltis ta stebuklą pa
dare !

— Galvžudys tu esi! Stoja
si budelis.

— Bet niekados kortose ne- 
apgaudinėjau, atsiliepe kali
nys. Tu ne turi jokios tiesos už- 
metineti man žmogžudyste, tu 
sukeziau, tu!

— Tylėkit! Szauke sargas.
— Ne, prieszinosi kalinys, 

da ka turiu pasakyti: Tokiai 
biaurybei, kuris apsuka korto
se ne daleisiu asz sau galva 
kirsti! Tai yra priesz mano 
garbe!

— Galvažudis!
— Asz tau atkerszinsiu! 

Grasino kalinys.
— Ha! ha! Tu mislyji apie 

savo berniukus, žmogžudy tu!
— Laukan! Suriko sargas 

ir iszstume per duris.
Kalinvs liko vienas.
Praėjo kokia puse valandos 

kolei sargaš, kuris su vargu tik 
galėjo nusikratyti nuo budelio; 
sugryžo. Apjekintas szoko jis 
atgal, atidaręs duris, kalinys 
buvo pasikoręs!

Krese, palikta kambaryje, ' 
pagelbėjo katinui pasiekti gro
ta lango ir jis pasikorė ant gro
tos su savo justelems. Jis jau 

1 buvo negyvas! Sargas tik ra
do ant grindų suminta popie- 
ros szmoteli ant kurio buvo pa- 
pieszti keli žodžiai: Jie garsi
no: “Asz pasikoręs esmių! 
Pirma isz kerszto, ne norėjau 
tam nenaudėliui budeliui duoti 
50 doleriu uždirbti; Antra, del 
mano garbes, tai neiszpuola, 
kad asz daleiscziau sau galva 
kirsti per toki paszlemeka, 
kuris kortose suka; Treczia, 
del to, kad man teip patinka ir 
tas tik mano, o ne keno daly
kas!“ GALAS.

1-------------------------

Bijosi Vandenio
Ickus—Jankei, kam tu lai

kai pirszta tame vandenyje?
Jankelis—Gydytojas man 

liepe maudytis, o asz labai 
bijau vandenio, tai dabar po 
biski pratinuosiu!

Turėjo Numirti
Gydytojas — Ar czionais 

gyvena Mateuszas?
Mare—Nu-gi czia! Tiktai 

jau numirė!
G.—Tai kam mane pavėli

note paszaukti?
M.-—Nu-gi Joniene užža- 

dejo ir davė jam arielkos su 
pipirais, ir su tulžia, ir kaip 
pradėjo dvesuot, tai mes nu
siuntėme pas poną gydytoja, 
paskui pastatėme ant pilvo 
puodynia, tai pradėjo raivy
tis ir nieko nemacyjo!

^Pirkie U. S. Bonus!

In February we observe the birthday 
of our 16th President, Abraham Lincoln. 
One of the many virtues he possessed 
was the habit of thrift. In fhet, he advo
cated this great American habit in these 
words: “Teach economy. That is one 
of the first and highest virtues. It begins 
with saving money.” Your government 
has provided one of the best methods 
ever devised for saving. It is simple in 
operation—enroll NOW for the purchase 
of Savings Bonds where you work, or if 
self-employed, the Bond-A-Month Plan 
at your hank, U. S Tr»aswy 0-pnrfm-wt
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Žinios Vietines
Seredoj pripuola Szven- 

to Valentino, kada visi jaunie
ji viens kitam siunczia meiles 
ir amžinos isztikimybes korte
les. Taipgi pasninkas. Ir ta 
dieną 1933 metuose beveik vi
sos Lankos užsidarė Ameriko
je-

— Ketverge Szvento Faus
tino szvente, taipgi Tautines 
vardines Kasiulis. Ir ta diena: 
1898 m., Amerikos kariszkas 
laivas “Maine” susprogdin
tas; 1912 m., Yuan Šlii Kai bu
vo iszrinktas kaipo pirmutinis 
Kinijos Prezidentas; 1945 m., 
Amerikos lakūnai bombardavo 
Tokyo miestą, Japonijoje; 1933 
m., Giuseppe Zangara norėjo 
Prezidentą Franklin D. Roose- 
velta nuszauti, jis pataikė in 
Chicagos Mayora, Czernak, ku
ris pasimirė Miami miestą.

— Petnyczioj Szv. Julijo
nos, ir Tautines vardines Armi
nas; taipgi pasninkas. Ir ta 
diena pripuola musu Tėvynės 
Lietuvos N ep r i k 1 a u somybe s 
Szvente.

— Mainieriai nedirbo Pa- 
nedelyje, isz priežasties John 
L. Lewiso gimimo diena.

— Nepaprasta nelaime at
sitiko Ketverge apie 4:30 va
landa popietei, del Michael Sea
man, 34 metu amžiaus, nuo 
322V2 W.,.Arlington uly., She- 
riadoro, likos nelaimingai už- 
musztas, kaip jisai likos patai
kintas, jįn galva per nupuolimo 
elektrikino stulpo, prie stripi- 
niu arti West galo miesto Ma- 
hanojuje. Velionis gimė Morea 
kaimelio.. Apie asztuoni metai 
atgal gyveno mieste. Paliko sa
vo paęzia Antoinette (Kulins- 
kiute) tris vaikus: Rosemary, 
Mykolą ir Nancy, namie; savo 
motinėlė Fatima Seaman isz 
St. Clair; du brolius ir keturios 
seserys. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo, bažnyczioje devinta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos., kapines. Graborius 
L. Traskaąskas laidojo.

Karalaite Su Babuszka

Os

OR

Anglijos karalaite, Mar
garita, (po kairei) jaueziasi 
linksma ir laisva kad ji gali 
kaip ir kitos jos metu mer
gaites neszioti babuszka ir 
nepaisant visu tu karalys
tes poniszku reikalingumu. 
Su ja eina jos tarnaite, Pane
le Jennifer Bevan. Tokias 
babuszkas neszioja Ameri
kos kolegistes, ir Karalaite

Margarita jaueziasi linksma 
kad ir ji gali pasekti Ameri- 
kiecziu madas. Ji ežia ne- 
szioja augsztus vilnomis isz- 
musztus batelius.

Ji ežia buvo atėjus in ark
liu paroda ir medžiokles isz- 
kilmes. Iszrodo kad visi kiti 
Anglai ar nežino ar nepaiso 
kad j u tarpe randasi kara
laite.

PALEIDO
37 BELAISVIUS

i POLICIJANTAS
PASZAUTAS

KORĖJA. — Trisdeszimts iz r c x
septyni Amerikiecziai, Anglai BuVCS Kalinys Sugautas
ir Pietų Koriecziai belaisviai 
sugryžo pas savuosius, kai Ko- PHILADELPHIA, PA. —

Shenandoah, Pa. — Pana 
Elzbieta ĄI. Stankievicziute, 
nuo 34 N. Market uly., kuri ki
tados laike moteriszku skrybė
lių sztora ant So: Jardin uly., 
numirė Petnyczios ryta 10:10 
valanda Ashland ligonbute. 
Velione sirgo tris sanvaites. 
Gimė Frackvilleje, po tam ap
sigyveno Shenadoryje. Jos bro
lis Daktaras, dantistas, An
drius Stank mire deszimts me
tu atgal. Laidojo Panedelyje, 
su apiegomis Szv. Jurgio baž
nyczioje devinta valanda ryte, 
ir palaidota in Szv. Kazimiero 
parapijos kapines. Graborius 
H. A. Walukieviczius laidojo.

Tamaqua, Pa. — Troko drai- 
verys, penkios deszimts dvieju 
metu amžiaus David F. Etoner 
isz Mercer, Ohio, su savo troku 
trauke kita troka ant Ridge 
Cup Hill, apie trys mylios nuo 
Tamaqua. Tas trokas kuri jis 
trauke, atsiliosavo ir nusiverte 
nuo kalno apie szeszios de
szimts pėdu. Tada jo trokas pa
slydo ir sudužo in stulpą. Drai- 
very s buvo sutrintas.

Frackville, Pa. — Vienuoli
kos metu amžiaus John Davis 
buvo sužeistas kai automobi
lius ji sumusze ir partrenke ant 
ųlyczios. Jis buvo nuvesztas in 
Ashland State ligonbute. Au
tomobiliu vaitavo Hayden Ru- 
brigl.it, isz Frackvilles.. . ...

munistai juos paleido isz ne- Slaptos policijos agentas Wil- 
laisves.

Jie sako kad Komunistai su
rengė jiems iszleistuViu vaka- 
ruszkas, juos pavaiszino ir 
paskui palydėjo iki trijų myliu 
nuo Amerikos frunto ir palei
do. Visi jie sugryžo in savo vie
tas apie antra valanda isz ryto.

Jie buvo Komunistu suimti 
per pastaruosius du menesiu. 
Ju tarpe buvo szesziolika Ame- 
rikiecziu, penkiolika Pietines 
Korėjos kareiviu ir szeszi Ang
lijos kareiviai.

Jie iszrode gerai pavalgė ir 
gerai apsirenge. Visi buvo ap- 
siskute, ir turėjo su savimi vi
sus savo ginklus. Vienas karei
vis nesziojo Kiniecziu czeba- 
tus nes jis buvo savo pamėtės.

Szitie trisdeszimts septyni 
buvo iszrinkti isz keliu szimtu 
Alijantu kareiviu. Juos per 
dvideszimts dienu mokino Ko
munizmo, paskui po vakarusz- 
ku per kurias jie buvo gerai pa- 
vaiszinti, jie buvo paleisti.

Vienas saržentas sako kad 
visiems jiems buvo pasakyta, 
kad jeigu “mes lankysimes in| n( - -
tuos j u komunizmo mokslo kla- siv°S4u automobiliu. Ham- 
ses, mes busime paleisti. Mums i mond vairavo ta automobiliu, 
nebuvo isz ko pasirinkti, kaip j *r Pa&kui už tai kad jie per 
tik mokintis ir klausytis.”

Jis sako: “Jie stengiesi mus 
intikinti kad viso svieto žmo
nes, visi darbininkai nori ko
munizmo ir ji remia. Jie sako 
kad jie musu nekaltina kad 
mes kariaujame Korėjoje, už 
tai kad mums akis yra Truma- 
nas apmuilinęs ir Generolas 
MacArthur ir Prezidentas 
Rhee yra mus suvilioję.

“Jie mums pasakojo apie 
Kinijos pažanga, ir mums už
tikrino kad Kinija laimes kara. 
Jie sako kad Kinija kariauja 
už savo žmones ir už tai visi 
Kiniecziai remia szita Komu
nistu armija.”

liam J. McGowan, buvo pa- 
szautas ir pavojingai sužeistas.

Policijantai McGowan ir 
John O’Brien pamate buvusi 
kalini, Eugene Hammond besė
dinti ant laiptu, trepu prie vie- 

, nu namu, ant 3711 Woodland 
uly. Jiedu pTlejo prie jo. Kai 
tik jiedu prisiartino, kalinys 
iszsitrauke revolveri ir paleido 
szuvi. Kulka pataikė polici j au
tui McGowan in pilvą. Jis ant 
vietos sukniubo.

Antras policijantas O’Brien 
pradėjo vytis bėganti Ham
mond. Keli kiti policijantai pa
mate ir teipgi pradėjo ji vytis. 
Jie ji sugavo ant lauko kur au
tomobiliai stovi.

Tuo tarpu pribuvo policijos 
automobilius ir nuveže sužeista 
policijauta in University of 
Pennsylvania ligonine.

Tas buvęs kalinys Hammond 
buvo suaresztuotas už nužudi- 
nima devyniolikos metu Wil
liam L. Gourley, 1944 metuose. 
Gal ežia negalima sakyti kad 
tai buvo tikra žmogžudyste, 

1 nes jiedu abudu važiavo su pa- 
automobiliu.

HERBERT HOOVER taltume s,avo r°“ vesti. Jis reikalauja, kad mes 
“daugiau pinigu nepraleistu- : 
me ant kitu krasztu, negu mes į. 
iszgalime, kad mes turime savi
mi pirmiau rūpintis, savo sko-! 
las pirmiau užsimokėti, o tik 
paskui apie susieda rūpintis!” 
(Mums iszrodo kad ežia tikrai 
geras protavimas).

Jis nori, kad mes gintume 
Formosa Salas, Philipinus ir 
Japonija, ir reikalauja, kad vi
si taip vadinami musu draugai 
liautųsi siuntė tavora ir kito
kia pagelba Kinijos Komunis
tams,... kuri pagelba padeda' 
jiems žudyti musu vaikus.

Jis nori kad Chiang Kai- 
shek butu pavėlintas savo rei
kalus savotiszkai tvarkytis. O 
jo didžiausias reikalas yra kul
ti ir muszti Komunistus. Mums 
in jo reikalus nereikia kisztis.

“Jis primena Kongresui kad 
jau laikas aiškiai nustatyti kas 
turi ingaliojima pradėti kara; 
viens Prezidentas savonorisz- 
kai, kada ir kaip jam ir jo už
gaidomis patinka, ar Kongres
as su visu žmonių sutikimu.

Sztai programa, kuria visi 
Amerikiecziai gali suprasti ir 
su ja sutikti. Szmeižti buvusi 
Prezidentą Hooveri nieko ne
nuveiks ir in jo gėrius patari
mus neatsakys. Daug kam ne
patiko Hooveris, kai jis buvo 
Przidentas, bet tai nereiszkia 
kad dabar mes galime jo pata
rimus pasziepti ar paniekinti, 
ju gerai neisztyre ir su jais ge
rai nesusipažinę.

Jis baigia savo paaiszkinimo 
prakalbas su szitais žodžiais:

“Asz ne esu siulines ar pata
ręs, kad mes turime pasitrauk
ti ar savo pasižadėjimus at- 
szaukti, Asz ne esu siulines, 
kad mes atsisakytume nuo sa
vo pasižadėjimu ar kad mes isz- 
sižadetume savo taikos sutar- 
cziu. Anai tol, asz esu pasiuli- 
nes, kad visi tie pasižadėjimai 
Kongresui ir Amerikos pilie- 
ežiams butu užlaikyti. Asz esu 
siulines ir pataręs kad mes tu
rime, stabtelėti, apsižiūrėti ir 
pasiklausyti pirm negu mes vėl 
pradesime ta kruvina kelione 
in kara, kur ne tik mums, bet ir 
visam pasauliui baisus pavojus 
gresia!”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SKAITYKITE “SAULE

: greitai važiavo, automobilius 
sudužo in stulpą ir Gourley bu
vo užmusztas.

Hammond ka tik buvo pa
leistas isz kalėjimo, už gera pa
sielgimą, bet vis turėjo, laikas 
nuo laiko raportuoti policijai.

^Pirkie U. S. Bonus!

Gudri Tarnaite
Gaspadine—Mariuk ar pa- 

mieravai ta audima?
Mariute—Teip. Net mano 

rankos nutirpia!
G.—O kiek mastu? -
M.—Kad neskaieziau, gas- 

padinele!

pasakė.
J

Hooveris sako, kad Gen. Ei
senhowerio didžiausia silpny- ; 
be yra ta kad jis nieko nepasa
kė, nieko nepaaiszkino Ameri- 
kiecziams, kai jis parvažiavo : 
isz Europos.

Kai Generolas Eisenhoweris 
iszvažiavo in Europa, visi tikė
josi, kad jis tenai nuvažiavęs 
viską pats pamatys, susipažins 
su Europos reikalais, parva
žiuos ir mums iszduos savo ra
portą. Bet, jo tas raportas la
bai maža intekme turėjo ant 
Senato ir Kongreso ir dar ma
žiau ant paprastu Amerikie- 
cziu. Gal jis taip buvo privers
tas daryti, nes jis yra karinin
kas, ir turi būti paklusnus.

Dabar, sztai buvęs Amerikos 
Prezidentas Herbert Hooveris, 
pasirodo ir tam garbingam ka
rininkui Gen. Eisenhoweriui 
pasiulina biski sveiko proto. 
Jis neužsiima su jokiais tusz- 
cziai ginezais, ir jis niekam ne
muilina akis su karšiais obal- 
siais ar placziais užsimojimais, 
bet eina staeziai in klausima, 
kuris visiems mums rupi!

Turinys jo kalbos yra szit- 
toks:

“Pirm negu mes taip drąsiai 
žengsime in dar kita kara ant 
žemes Europoje, atsiminkime, 
kad mes jau du sykiu tenai ka
riavome, tikėdamiesi atneszti 
“Taika,” ir tos “Taikos” dar 
nematyti! Turime būti pasi
rengė daug ko iszsižadeti, dar 
daugiau pasiaukoti, kad Euro
pai galėtume pagelbeti. Bet 
mes turime ežia su sveiku pro
tu rengtis ir kitiems pagelbos 
pažadėti. Negalime prasiszok- 
ti; turime ir su savo spėkomis, 
jiegomis skaitytis! ’ ’

Ponas Hooveris duoda de
szimts labai protingu ir geru 
patarimu, kurie permainytu vi- A / A v
sa musu Užsienio plana, būda 
ir nusistatymą.

Szitos jo siulinamos permai
nos sustabdytu Amerikos nusi
statymo siunsti musu kareivius 
in Europa. Bet tuo paežiu sy
kiu mes daugiau sau pasirūpin
tume kariszku eroplanu ir ka- 
riszku laivu, kad butume pasi
rengė Europai padėti, kada to
kia pagelba bus reikalinga.

Jis teipgi sutinka duoti Eu
ropos krasztams ginklu, “bet 
ne kareiviu!”

Jis Generolui Eisenhoweriui 
labai gražiai atsako savo ke
tvirtame ir penktame punkte 
ar patarime:

4— “Isz visu tu priežaseziu, 
piniginiu, politiniu ir kariszku 
kurias asz jums ežia iszdes- 
cziau asz kaipo paprastas pilie
tis sakau, kad mes nesiustume 
savo armijas in Europos ar Ki
nijos pelkes. Asz nenoriu nei 
nepradeti kita kelione in kita 
Korėja Europoje.

5— “Yra tokiu žmonių, ku
rie sako kad mes turėtume pa- 
siunsti dar daugiau savo karei
viu, kelias divizijas in Europa 
kaipo paraginima Europos 
krasztams, net pirm to negu te
nai kokis karas iszkiltu. To
kiems asz patariu budėti ir 
laukti kol Europos krasztai 
savo reikalus susitvarkys ir 
tarpu saves susitaikins ir ims 
patys ginkluotis. Kai Europos 
krasztai tarpu saves nesutinka 
tai ka mes tikimies tenai nu
veikti?”

Herbert Hooveris reikalauja 
kad musu vadai ir mes patys 
grysztume prie sveiko proto ir

‘1 Centro ’ ’ virszininkai.
DuBois to “Centro” pirmin

inkas, yra termai gerai žinomas 
juodukas, nigeris, istorikas ir 
mokslinczius.

Elizabeth Moos yra motina 
buvusios William W. Reming- 
ton žmonos. (Remington yra 
teismo dirbdavo valdiszka dar
bą ir gaudavo isz valdžios de
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu, nors tuo paežiu sykiu jis 
dirbo Komunistams. Jis pa
smerktas ant penkių metu in 
kalėjimą ir dvieju tukstaneziu 
doleriu baudos).

TRECZIA NELAIME 
NEW YORKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SUSPROGIMAS
FABRIKE

9 Darbininkai Užmuszti
ST. PAUL, MINN. — Devy

ni vyrai darbininkai buvo už
muszti, (gal dar ir kiti du) ir 
apie keturios deszimts buvo 
sužeista, kai fabrikas in St. 
Paul miestą susprogo. Keli su
žeistųjų randasi pavojingai su
žeisti.

Nėra tikrai dažinota kaip 
ten tas fabrikas susprogo, bet 
spėjama kad keli dideli pecziai 
perkalto ir susprogo. Szitie pe
cziai yra gazu kaitinami.

Sako kad tik apie szeszios 
deszimts darbininku buvo ta
me fabrike kai jis susprogo, 
nes kaip tik tuo laiku darbi
ninkai mainiesi sziptus.

To susprogimo trenksmas 
isznesze tukstaneziu langu vi
soje toje apylinkėje.

Trisdeszimts trys Pennsyl- 
vanijos Valstybines Apsaugos 
Sargai žuvo netoli nuo Coshoc
ton, Ohio, Rugsėjo (Sept.) vie
nuolikta diena, 1950 metuose 

. i

kai Pennsylvanijos greitas, 
“Spirit of St. Louis” trauki-’ 
nys susimusze su ju traukiniu, 

Didžiausia traukinio nelaime 
Amerikoje buvo in Nashville, 
Tenn., Liepos (July) devinta 
diena, 1918, kada szimtas ir 
vienas žuvo.

Septynios deszimts devyni 
žmones žuvo kai Pennsylvani
jos Kompanijos “Congression
al Limited” susimusze Phila- 
delphijoje, Rugsėjo (Sept.) 6, 
1943 metuose.

Didžiausia ant viso svieto 
traukinio nelaime atsitiko Len
kijoje, Nowy Dwor, Lapkriczio 
(Oct.) antra diena, 1949, kada 
net du szimtai žuvo.'

Kita baisi nelaime atsitiko 
netoli Paryžiaus, Prancūzijoje, 
Kucziu Vakara, 1933 m., kada 
szimtas szeszios deszimts žmo
nų žuvo ir daugiau negu trys 
szimtai buvo sužeista.

Ant Gavėnios

Naujas Ambasadorius

‘TAIKOS CENTRAS’
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

to, kurie yra intarti kaipo to

Walter S. Glifford, naujas 
Amerikos Ambasadorius 
Anglijai, užima savo vieta 
Londone. Jis užima vieta 
Ambasadoriaus Lewis 
Douglas, kuris per ilgus me
tus vede musu reikalus Ang
lijoje.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszigany tojaus Jezusd 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgąny- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
ta 20c.

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

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

No. 196 Stacijos 
varija, 10c.

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

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas,

arba Kal-

V erksmai 
prie Ap-

Atstumia Laikrasztininkus

sugavoItalijos Premieras, Alcide 
de Gasperi iszrodo kaip jis 
diriguoti orkiestra ar kokia 
kapelija, bet isz tikrųjų, jis 
atstumia nuo saves laikrasz
tininkus, kurie buvo ji ap
spitę, reikalaudami kad jis 
pasiaiszkintu ka Italijos val
džia ketina daryti apie apsi
ginklavimą?

Jis buvo atvažiavęs in val
džios sztabo susirinkimą ir

divizijos 
Europos

laikrasztininkai ji 
prie duriu.

Kelios Italijos 
yra paskirtos del
bendros armijos, po Genero
lo Eisenhowerio valdžia, 
kaipo Italijos prisidėjimas 
prie Atlanto kariszkos su
tarties. Premieras Alcide de 
Gasperi pasakė laikraszti- 
ninkams kad jis nieko nega
li pasakyti iki po mitingo.

pagal

Scrap-

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,’ Pa.
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