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rygve Lie Nori Derintis
Isz Amerikos Priima Tėvo Garbes Ženklą

ARMIJA ISZ UŽSIE
NIO PIRKSIS MĖSOS

WASHINGTON, D. C. — 
Armija pranesza kad ji pirksis 
apie deszimts milijonu svaru 
mėsos isz užsienio, jeigu ne
gaus gana mėsos ežia Ameri
koje. Armijos Sztabas sako 
kad tas mesa dabar reikalinga 
musu kareiviams užsienyje.

Armija jau kelis sykius yra 
pareikalavus daugiau mėsos 
isz musu pardavėju, bet iki 
sziol jai yra prižadėta tik de
szimts milijonu asztuoni szim- 
tai tukstaneziai svaru. O tiek 
visai neužtenka.

sako 
gana

Armijos virszininkai 
kad armija dabar turi 
mėsos tik del trisdeszimts die-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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LAIVYNO EROPLA

NAS SUDUŽO

Penki Žuvo; Du Labai 
Sužeisti

Major Generolas I. D. 
White, Pirmosios Armijos 
Sztabo virszininkas prisega 
garbes ženklą ant trijų metu 
Paul Weber, kurio tėvas, Lt. 
Gerhardt H. Weber, isz 
Ridgwood, Queens, N. Y., 
žuvo Korėjoje ant karo lau-

M LIEPOS 4-ta > 
REIKSZMINGA 

DIENA

SEATTLE, WASH. — Lai-, 
vyno sargybinis eroplanas nu
krito in mariu inlanka, in Pu
get Sound, netoli nuo Seattle. 
Penki lakūnai žuvo, du buvo 
labai sužeisti, 1 
eroplano buvo deszimts žmo- ketvirta diena, 
niu.

Lakūnas, kuris su kitu ero- paskelbė savo Nepriklausomy- 
planu kelis sykius nusileido 
prie to sudužusio eroplano isz- 
gelbeti tuos kurie liko gyvi, sa
ko kad jam dyvai kad kas isz- 
liko gyvas tokiame lauže.

Tas ketumi inžinu Laivyno 
eroplanas skrido labai žemai 
kai nelaime atsitiko.

L Amerikiecziai iszkilmingai
Isz viso ant to apvaikszczioja Liepos (July) 

už tai kad ta 
diena 1776 metais musu szalis

Motina, Simus Baigia 
Mokslus

.>.;.XįįW^Ž: S
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be.
Bet daug kitu svarbiu invy- 

kiu buvo toje dienoje. Keli isz 
tokiu svarbiu invykiu yra:

Samuel Champlain atrado 
dideli Champlain ežerą 1609 
metuose.

Amerikos Kariszka
Point Akademija buvo 
ryta 1802 m.

Pirmutinis žmonėms važiuo- 
tigeležinkelis buvo pradėtas 
Amerikoje, 1828 m.

Roges Williams insteige, su
tvėrė Providence miestą, Rho
de Island, 1636 m.

Erie Kanalo prakirtimas bu
vo pradėtas 1817 m.

Washington Paminklo ker
tinis akmuo buvo padėtas 1848 
metuose.

Vicksburg miestas pasidavė 
per kara, 1863 m.

Laisves Statula “Statue of 
Liberty” buvo Amerikos 
krasztui Prancūzijos paaukota 
1884 m.

West 
atida -

MAJOR GENEROLAS
■ HURLEY INTARIA 

fc ADMINISTRACIJA

Rooseveltas Ji Siuntė
Pertaisyti Yaltos

Klaidas

Motina ir sūnūs szita pa
veikslą ilgai brangins ir ver
tins. Ponia Sarah Blackman 
su savo dvideszimts metu 
amžiaus sunumi Burton sy
kiu baigė mokslus New York 
Universitete, praeita mene
si.

PRASZO TAIKOS

Kreipiasi In Stalina

ko Rugpjuczio (Aug.) mene
syje. Jo žmona, naszle Mary 
Jane Weber ant ranku laiko 
vieno meto dukrele Karen, 
o dvieju metu dukrele Heidi 
stovi prie motinos ir žiuri, 
nesuprasdama kas ežia daro
si.

WASHINGTON, D. C. — 
Major Generolas Patrick J. 
Hurley Senato Komisijai pasa
kė kad jis buvo Prezidento 
Roosevelto pasiunstas in 
Maskva, 1945 metais, atitaisy- 
ti, kiek galima Yaltos Sutar
ties klaidas. Bet jam iszvažia- 
vus, Prezidentas Rooseveltas 
pasimirė, ir administracija 
tuoj aus paskelbė kad Yaltos 
Sutartis ant visu punktu .yra 
pripažinta ir bus iszpildyta.

Administracija, taip pa
skelbdama užkirto jam kelia ir 
visas jo darbas niekais nuėjo!

Szitas Generolas, buvęs 
Amerikos Ambasadorius Kini
joje, sako kad Senato Komisi
ja. turėtu dabar gerai isztirti 
visa ta Yaltos sutarti, kurioje 
Administracija begiediszkai 
pasidavė ir nusilenke, pavesda
ma Kinija Sovietu Rusijai.

Jis toliau daro pastaba, kad 
Alger Hiss, kuris dabar tupi 

ta kalėjime, buvo patarėjas val-

Prez. Trumanas
Sutinka; Grasina 
Kara Priesz Rusij a 
Belaisviai Rusijoje, Sovietu Pra

sikaltimas Priesz 30,000,000 m 7 s
Žmonių; Armijos Sztabas Pirk
sis Deszimts Milijonu Svaru 
Mėsos IszUžsienio, Jeigu Ne
gaus Gana Mėsos Amerikoje

eidamas in visus Rusijos užka
riautus krasztus dabar praszo 
taikos. Kalbėtojas per 
“Amerikos Balso” radija sako džios Sekretoriui Edward R. 
kad Amerikiecziai reikalauja Stettinius toje Konferencijoje, 
taikos Korėjoje ir kad tas Ko
rėjos karas sustotu prie tos 
trisdeszimt asztuntos linijos.

“Mes norime tos taikos” tas
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nepriima Garbes

ą ’: -.

Bet vargiai butu galima dabar 
ta pasmerkta Alger Hiss pa
traukti in teismą ir priversti ji 
liudyti, svieczyti priesz save.

Generolas Hurley teipgi in- 
taria savo patarėja, pagelbi- 
ninka, John Stewart Service, 
kuris su juo dirbo Kinijoje. Ge
nerolas sako kad szitas jo pa- 
gelbininkas iszdave daug slap
tu žinių ir rasztu Kinijos Ko
munistams, Yenan mieste.

Szitas jo pagelbininkas Ser
vice buvo susineszes su Philip 
Jaffe, “Amerasia” laikrasz- 
czio redaktoriumi, kuris vė
liau buvo suaresztuotas ir tu
rėjo didele bauda užsimokėti, 
už tai, kad jis savo laikraszty- 
je vieszai paskelbė daug slaptu 

| žinių.
(Tasa, Ant 4 Puslapio)

Avera Talley, Los 
mieste, nesutinka

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Balsas” per radija

Ponia
Angeles 
priimti isz valdžios garbes 
ženklus, kuriuos jos sūnūs 
buvo užsitarnavęs Korėjoje. 
Jos sūnūs Sidney žuvo Korė
joje.

’ Ji sako ji jokios garbes ne
priims ir nepripažins pirm 
negu valdžia ar armija pil
niau paaiszkins kaip jos su
nūs žuvo ir kur ir už ka jis 
tas garbes užsitarnavo.

Iki sziol valdžia jai tik 
tiek yra praneszus, kad jos 
sūnūs žuvo ant karo lauko ir 
kad jis drąsiai atsižymėjo 
per muszi,

SZPIEGAI
ISZTREMTI

RUSIJA SIULINA
TAIKA

NEW YORK. — “Kremlino vieszpa- 
cziai ir ju palydovai yra prasikaltę priesz 
žmonija. Ju prasikaltimai yra nesuskaito-TULLAHOMA, TENN. —

Prezidentas Trumanas priža nil. Bet, ta TUStybeS dieilO jieOlS 31110381 
sija sutiks ant Taikos dei Ko- kada jie turės atsakyti uz visus tuos sa
lėjos, "jeigu Sovietu Rusija vo žvieriszkumus. Pasaulio žmonijos teis- 
‘"“^X'adi-mas jra .jau juos nuteisės; ateis diena ka- 
jas Peiping mieste dabar skel- da jie bus pasmerkti ir nubausti!” 
bia Rusijos delegato Tautu 
Sanjungoje paskelbimą, kad 
Rusija nori kad karas Korėjo
je baigtųsi ir kad visi sustotu
prie tos Trisdeszimts Asztun- York UliCSte.
X S kad “Tmirika^ks Jis kalbėjo per Pabaltijos Tautu Ap- 
1 Tr P • " 4. • 1 ’• | įo- vaikszcziojima Deszimtu Metu, kada du 

szimtai tukstaneziu Lietuviu, Estoniecziu ir 
Us™Latviu buvo isztremti isz savo Tėvynių in 

vietų tolimuose Si-

Szitaip kalbėjo Edward M. O’Connor, 
Vaszingtone, Dypuku Komisijonierius New

baig-karas Korėjoje tikrai 
sis!”

Bet, Trumanas tuo 
sykiu grasino ir perspėjo So
vietus, kad jeigu kur kitur ren
giasi pradėti kita kara, kad 
Amerika bus taip pat prisiren- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gyva pragara tu darbo 
biro krasztuose.

Pabrieždamas, kad apie “Trisdeszimts
ARKIVYS PRISIPA- M^’jonu žmonių dabar randasi Sovietu Nc- 

ŽINSTA KALTAS ®a*sveie’” Komisijonierius O’Connor sako, 
------ kad visi tie Sovietu Penkiu Metu Planai, 

Komunistu Intartas; Užmanymai remiasi del savo pasisekimo ant 
Norėjo Komunistiszka szitu vergu darbo, prakaito ir gyvasties. 

Valdžia Nuversti Jis sako, kad Sovietai iszrokoja kiek tokiu 
vergu bus galima pavartuoti del kiekvieno 
savo Penkiu Metu Užmanymo.

“Jau tos dienos praėjo,” jis sako, “ka
da keli galingi žmones gali susisiesti apie 
“Konferencijos Stala” ir nulemti Mažesnuju 
iTautu likimą. Mes dabar esame susilau- 

kada ir Mažųjų Tau- 
Ir Mažoms 

Kardinolo Mindszenty inpedi-JauĮ0ms furj Įjyfj duota proga ISZSlVyStyti, 
ms. Kardinolas Mmdszenty # .
panasziai buvo intartas ir pa- augti ir laisve džiaugtis.”

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. —
Trylika Lenku bus iszvaryta, 
isztremta isz Anglijos. Jie visi žino kaltas; prisipažino 
buvo intarti ir nuteisti už szni- 
pinejima. Jie visas žinąs, ku
rias jie dagirsdavo isz Lenku 
valdžios tremtyje praneszdavo 
Lenkams Komunistams Lenki
joje.

Vidaus Reikalu Sekretorius
I

James Chuter Ede pranesze 
Anglijos valdžiai kad visi tie 
szpiegai bus isztremti, sugra- ..... T ... i; zmti m Lenkija.

BUDAPESZTAS, VENGRI- 
JA. — Kataliku Bažnyczios 
Arkivyskupas Josef Groesz su 
trimis kitais intartais, prisipa- 

kad
jis darbavosi nuversti Komu- 
nistiszka valdžia Vengrijoje.

Jie buvo teisiami tame pa- 
cziame teisme, kuris buvo pa
smerkęs Amerikieti biznierių NSUJOS CstIvACS,”
Vogeleri. . " . .

Arkivyskupas Josef yra t U bcllSHS till 1 Dilti ISZ^H St3S.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
NAUJAS LIETUVIU 

TRANSPORTAS
pristatyti, kad jos gautu eiga, 
iki sziu metu Liepos 31 d. •Pa LIEPOS 4-TOJI

Mums teko keliuose laik- 
raszcziuose skaityti kaip mai- 
nieeriai Lietuviai, tardami 
taip sakoma “Lietuviszka. Žo
di“ giriasi kad jaunimas, nors 
nemoka

Su 283 Paveikslais

kalbėti,
Lietu-bet visgi dar palaiko 

viszka dvasia. Kas ta “Lietu
viszka Dvasia“ yra, mes nesu
prantame ir nenorime supras
ti. Kiek mes esame patys pa
tyrė, tai tas jaunimas turi Lie
tuviszka dvasia, kuris moka 
Lietnviszkai kalbėti. Jeigu 
musu jaunimas sziandien ne
moka savo “tėvu kalbos,“ tai 
ežia kaltas klebonas ir seseles 
mokines. Musu tėvai savo pra
kaito pinigus padėjo ii’ paau
kojo insteigti Lietuviszkos pa-Į 
rapijines mokyklas. Tos mo
kyklos kaip ir musu bažny- 
czios turėtu mokinti musu jau
nimą ne tik tikybos, bet ir “sa
vos kalbos!“ Juk kitam galui 
musu levai ir tėveliai tuos sa
vo pinigus aukojo? Anglu kal
bos musu vaikai visai už dyka 
galėtu iszsimokinti valdžios 
vieszose mokyklose! Mes kaip, 
tik. tam tikslui: “Palaikyti 
Lietuvybe inrengeme savasias 
mokyklas. O dabar t tise musu 
tėvu in steigtose moky klose re
tai kada, galima iszgirsti Lie
tu viszkas Žodis!“

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Vytautas Zalnieraius, acw 
Britain, Conn., Lietuviu radijo 
valandėlės vedėjas jau trys 
metai kaip sėkmingai veda 
gražia Lietuviszka dainų pro
gramėlė. Per jo radijo valandė
lė padainuoja, tremtiniai Lie- 
tuviszku dainų ir dainuže.

Liet. Vycziu Seimas sziais 
metais invyks Rugsėjo mene
syje nuo szesztos iki devintos 
dienos, New Yorker vieszbuty- 
je, lietelyje, New York mieste.

NEW YORK. — Apie Birže
lio (June) 29 diena laivu “Ge- 
neral Ballou “ atvyksta in New 
Yorka szie Lietuviai Tremti
niai: ; |

Cibulskis: Janina., Stasys,1 
Maria, Veronika, Antanas, ir| 
Juozas in Detroit, Mich. — Ci-’ 
vylius: .Jonas, Chicago, Ill. —, 
Dapkumis: Martynas, South 
Boston, Mass. — Gulaitis: Gra-

NEW YORK. — Czia Ame
rikoje 175ta sukaktis Nepri
klausomybes1 Deklaracijos — 
Liepos (July) ketvirtoji diena, 
1951 m., yra. skiriama, kaip

Kun. N. Saldukas isz Kolum
bijos sostines Bagotos atvykęs 
in Chicaga, sustojo pas savo 
gimines. Kolumbijoje jis daug 
darbuojasi Lietuviu reika
lams: jis iszrupino tremtiniams 
apie 1,800 vizų in Kolumbijos 
kraszta. Jis turi užmezgės gė
lus ryszius su Kolumbijos mi
nisterijomis ir su prezidentūra, 
kur energingai atstovauja Lie
tuviu reikalus.

A. Bace-
vi ežius, ir K. Zai'omskis, ap
skrities susirinkime buvo isz- 
rinkti in komitetą, kurio užda
vinys yra surengti Chicagoje 
Karaliaus Mindaugo septynių 
szimtu metu krikszto sukakties 
paminejima. In szi komitetą 
nutarta pakviesti Kun. Dgk. A. 
Juszka ir Dak. Liulevicziu.

Dak. D. Narutavicziute, isz 
Kolumbijos atvykusi in Ame
rika, apsigyveno Chicagoje, 
kui‘ ji pradėjo dėstyti Prancū
zu kalba vienoje mokykloje.

Trys tukstaneziai Vokiecziu 
kurie karui besibaigiant pabė
go isz Jugoslavijos yra laikomi 
Trieste mieste, pabėgėliu sto
vykloje. Jie laukia inleidimo 
in Vakaru Vokietija.

Vienas Protestantu Tikėji
mas, norėdamas prisitraukti 
daugiau žmonių paskelbė, kad 
pamokslus sakys keturiu metu 
amžiaus prahas'zas., vaikas. Ži
noma, atsirado nemažai tokiu 
žmonių, kurie norėjo pamatyti 
ir pasiklausyti, kaip Protesto- 
nu Tikybos mokys tokis pien
burnis, keturiu metu amžiaus

LT Bendruomenes Centro 
Valdyba, padedant Marquette 
parko, Chicago je, apylinkes 
Lietuviam^, organizuoja vai- 
kucziams vasaros mokykla 
gamtoje, parke, kad tėvams 
esant darbuose, vaikucziai bu
tu prižiūrimi ir apsaugoti nuo 
blogos gatves intakes.

yra linksma szeimynine szven- 
te, daug yra ko raszyti. Raszy- 
kirne apie Patriotine reikszme, 
kaip Liepos 4 d., 1776 m., musu 
‘ ‘ Nepriklausomybes Deklara
cija buvo priimta. Ka tas reisz- 
ke tiems narsiems inkurejams 
kurie nesibijodami dėjo para- 
szus! Sovietu propaganda vis 
kartoja kad mes ežia neturime 
kilniu jausmu, kad mes nemo
kame galvoti pasauliniu maš
tabu. Liepos Ketvirtosios reik- 
szme paneikia tuos melus, ra
škykime apie ja. —C.

Ii j Aržiuolas; Uosis ; Budyne. 
Apie 100 pnslapiu35c.

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

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

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

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

No. 176—A-Be-Cela, Pradži a 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

tos ]io 1951 m. Liepos 31 d., 
nor's ir Ims priimamos, vienok 
kandidatai pagal jas gali ne
spėti laiku pereiti per komisi
jas ir del to gali negauti vizų.

Szis patvarkymas lieczia tik
tuos tremtinius, kurie gyvena1 “Pcrsiaukojhno Diena.“ Musu 
Vokietijoje, Austrijoje ir Hali- Piliecziai yra praszomi, toj 
joje. Vokiecziu kilmes pabege-! dienoj, rimtai . pagalvoti ka 

Laisve reiszkia, ir su atnaujin
tu ir giliu insitikinimu vaidin
ti savo i'ole kaip laisvi vyrai ir 
moterys.

Kokiu geresniu budo galėtu 
Pilietis pas'zvesti ta. diena ne
gu parasizyti tinkama laiszka 
draugui arba, giminei užsienyje 
ir paraszyti apie szios dienos 
reikszme.

Gerai butu pabrėžti kaip 
Amerikiecziai suprato Laisve 
priesz 175 metus — nebuvo da
lykas kuris pats sau i n vyk o ir 
nebjivo dalykas kuri jie galėjo 
nupirkti. Už Laisve jie buvo 
pasiryžę aukoti “savo gyvas
tį, savo turtą ir savo szventa 
garbe! ’ ’

Laisve nedavė jiems teise 
būti saumyliais ir neatsomin- 
gais. Jie turėjo iszpildyti 
szventas pareigas, dirbti kil
niems tikslams, pasiaukoti in- 
sitikinimams, kurie yra svar
besni už gyvastį.

Galutinai Laisve nebuvo da
lykas kuri Amerikiecziai sau 
norėjo pasilaikyti. Jie tikėjo 
kad visas pasaulis turi būti 
Laisvas. Kaip žmones priesz 
175 metu suprato Laisve taip 
mes sziandien ja. suprantame! 
Tada ežia, buvo tik 13 negau
siai apgyventu kolonijų, ir 
kraszto inkurejai .nesibijojo 
pasireikszti už Laisve.

Amerikiecziai vis pasiriiostze 
ir užmokės Laisves kaina, pre
ke, nepaisant kokia aukszta ji 
bebutu, ir nepaisant pastangų, 
darbo ir pasiaukojimo. Jie ži
no kad Laisve yra brangiau
sias dalykas už viską!

Bet, kas svarbiausia, jie ži
no, kad Laisvos dvasia iszsi- 
pildo tik kada ji' apima visus 
žmones ir rases kur tik jie 
butu.

Laiszkai in užsieny .galėtu 
padėti Amerikai, jeigu mes pa
brėžime tokius dalykus. Atei
na “Liepos (July) Ketvirtoji“

liams in statymas galioja iki 
1952 m., Birželio 30 d.

— BALF Centras.

? _ Ibianskis, Stanislaw, Olga,j
< | Chicago, Ill. — Kasias: Petras*,I
< ' Gertrude, Westfield, Mass. —. 
c I Kovalcziu'kiene: Vladislawa in 
- Scottville, Mich. — Krasaus

kaite: Viktorija, Irena, Alton, 
Hl. — Lapasinskas: Jonas El- 
friecle, Elise, Werner, Detroit, 
Mich; — Morkūnas: Leonas, 
Blandina-R., Sioux City, Iowa.
— Navjckas: Uršule, Hebron, 
N. Dak. — Pucinskis: Danie
lius, Emma, Irena, Chicago, 
Ill. — Šneideris: Vincas, Ona, 
Rockford, Ill. -- Sopys: Ka
zys, Philadelphia, Pa. — Venc- 
kunas: Ignas, Dayton, Ohio.

— BALF Contras.

APYSAKA :: :: :: 
:: :: ISZ PRAEITUS

KATALOGAS 
KNYGŲ

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Negalima per daug panie
kinti Rusijos jiegas ar jos ga
limybe pagaminti tokius pa
ežius ginklus, kokius mes turi
me ir gaminame. Rusijoje ran
dasi tokiu pat mokslincziu 
kaip ir Amerikoje. Tik tiek, 
kad Rusija negali tiek daug ir 
taip greitai t uosi ginklus ga
minti.

Darbo Ir Buto Garan
tijas Reikia Paruoszti 
Ir Pristatyti Iki Liepos 

(July) 31 Dienai

Musu skaitytojai tankiai 
musu klausia kaip Komunistai 
Amerikoje susisiekia su Krem
liau. Ir mums tas rūpėjo. Da
bar jau žinoma kad szitaip ži
nios ir insakvmai isz Kreminio v
pasiekia Amerikosi Komunis
tus: In sakyma s iszeina isz 
Maskvos in Bucharest, Rumu
nija, isz kur eina in Varszava 
ar Praga. Isz ežia dipliomatai 
tuos insakymus iszveža. in Len
ku ar Czeku Ambasada Vasz- 
ingtone. Paskui tas insakymas 
buvo perduotas Lenku Konsu
lui New York mieste, kur pasi
tikimas pasiuntinys ta insaky- 
ma paima ir nunesza Komu
nistu Partijai ant dvyliktos 
ulyczios New York mieste.

Sovietai szitaip savo insaky
mus siunezia kad jie galėtu ge
rai prižiūrėti savo tarptautine 
Komunistiszka Partija, ir už 
tai, kad Lenkai ir Czekai turi 
geriausius susisiekimus ir isz- 
t ik imi a usiu s agentus.

BROOKLYN, N. Y. — Nors 
sziu motu Birželio 21 d., U. S.,. 
Kongresas specialiu Instatymu 
prailgino Tremtiniams Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje 
vizų iszdavima da. szesziems 
menesiams laiko, vienok kartu 
pageidauja, kad visos Darbo ir 
Buto garantijos Tremtiniams 
tose valstybėse butu paruosz- 
tos ir pristatytos D, P, Komisi
jai iki sziu metu Liepos 31 d., 
imtinai. Todėl, jeigu kurie 
Amerikoje gyvena. Lietuviai 
da nori savo draugus, gimines 
ir pažinstamus isiz Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos* atsiimti in 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
privalo Darbo ir Buto garanti
jas sudaryti ir per BALF ir ki
tas paszelpos organizacijas, ar 
tiesiai per D. P. Komisija, jas

kamzole užsegta, tik apaezioje 
ant trijų knypkucziu, geltono 
koloro isz abieju szaliu kaip 
nuo pats virszaus net lyg apa- 
cziai iszsiuvineta visokiais bal
tais iszmarginimais, toliau kel
nes buvo taip siauros taip ap
temptos ant kojų kad rodos 
kas valanda reikėjo tikėtis 
trūkimo siūlu prie sulenkimo 
kojos-, žemiau turėjo lekieravo- 
tns czeveryku-s su kampuotais 
galais, ant galo juoda neužsise
ganti ant krutinės surdota. ka 
su placziom kaip popo ranko
vėm, dapildinejo apredala.

Žvilgterejas ant jo kada pri- 
sižiurinejo pasipūtės in savo 
paveiksią veidrole stovineziam 
ant lango, prunksztelejau isz 
juoko iszrodo kaip pus-velnis 
arba žirgelis iszatramentuotas.

t— Dabar-gi parodyk savo 
Chmelninius arcidarbus, tarė 
n epą i si n damas ant mano juoko 
nes guodotinai krapindamas 
kvepeneziais 'kokiais tai la- 
szais s.avp krutinę. Ka? Ar tas 
ilgas knnigiszkas rūbas tai tu
ri būti surdotasl 0 tegul ji 
velniai paima taji tavo krian- 
cziu, kaip jis tau ta. viską su
darkė! Kur tas meszka mate ar 
girdėjo net in peczius pamn- 
szala ir tai da kokiasflanelines 
ir raudonas juostukes! Razbai- 
ninkas, tikras razbaininkas! 
Paimk-gi tik tu in ranka taji 
žipona, nes-gi tai svėrė ma
žiausia dvi deszimts svaru.

(TOLIAUS BUS)

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No 1951
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Kitokios Knygos

Puerto Ricos Didvyris

Pypkes Durnai
Laimingas,.
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Sovietai dabar didina ir ilgi
na vietas, kur eroplanai nusi
leidžia. Isz to galima spėti kad 
jie dabar turi didesnius ir grei
tesnius karisz'kus eroplanus. N;M J
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Laimingas tasai, kuris tarp 
žemes vargu

Sau dranga sutiko isz szirnto 
draugu,

Ir gali jam szirdi atverti!
Laimingas!

Kai vieno

Lengviaus jam 
.. kentėti tada! 

naszta ant dvieju 
užmesta,

Negali taip pecziu benusverti!

Pargryžes in savo kraszta 
Puerto Rico, Saržentas John 
Rosado, buvo triukszmingai 
ir iszkilmingai pasveikintas 
ir priimtas. Jis yra narys 
Szeszios Deszimts Penktos 
Puerto Rico’s kareiviu kom
panijos. Jis pargryžo in San 
Juan miestą isz Korėjos.-

Saržentas Rosado yra tik-

ras Korėjos karo didvyris. 
Jis yra užsitarnavęs sidabro 
žvaigžde, vario žvaigžde, 
purpuro szirdi su garbes 
priedais ir dabar dar susi
lauks Kongreso augszcziau- 
sia garbe. Jis yra pirmutinis 
kareivis isz to kraszto būti 
taip paaugsztintas.

Saržentas Rosado iszgel-

bėjo septynis savo draugus 
nuo tikros mirties, kai jis su 
savo kunu uždengė sprogs- 
tanczia bomba ant Korėjos 
frunto. Tas susprogimas ji 
isznesze net szeszias pėdas 
in virszu. Jis dabar pasiuns- 
tas namo iszsigydyti ir 
sveikti.

pa-

ra

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu-, 
ka Lietuvos Skausmai,, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkąs Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15 c.

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

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

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 6.1 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

No. 17 8—Tik r au šia s K a bal as 
arba - atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrora. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35 c.

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriąus 
nuo Sudėtu Pinigu ant. Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 
gal senoviszko būda, 15c., 
gal nauja 'būda, No. 197%.

No.198—•Gromata arba
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Pa- 
Pa- 
25c. 
Mu-

Kaip Užsisakyti Knygas:
YL" Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Mbni-Or- 
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Apysaka Isz Praeites
ĮSZ priežasties mano susiti

kimo su senu mano draugu, 
ponu Tamoszium, likos para- 
szyta. toji apysaka. Užpraszes 
mane iii Saska hoteli tarp kitu 
kalbu ir ružijimu ant sunkeny-

Ir atsiduso giliai ponas Ta- 
moszius ir nuszluoste prakalta 
nuo kaktos atsiloszes kedeje ir 
ružydamas ant dideliu kasztu 
mokslo vaiku.

Prižadėjau jam paraszyt, o
bin laiku ir valnamanystos 
szios gadynes jaunu žmonių, 
paklausė:

— Nuolatos girdžiu jog už
siiminėji literatūra ?

— U-gi raszau kada turiu 
truputi valno laiko, visokes 
apysakas.

— Pasakysiu tau na.vet jog 
gire tavo istorijas sesuo mano 
paczios nejauna jau bet ap- 
szviesta gerai panaite, kalbėjo 
man jog suvis puikios. Tsz mat 
neturiu laiko ant skaitymo. 
Nuo ryto lyg vakaro užimtas ir 
užimtas darbe, o szeszetas vai
ku, viskas žiuri ant manes na, 
ir iszeik isz to vieno kaimo, 
kada-gi skaityt?

— Na, o žiema, kada ilgi 
vakarai?

— Da laibiau nes kaip ma
no ponios pradeda man ka gar
siai skaityt tai asz ant pirmo 
puslapio jau linguoju. Kvailas 
bodas!

— O kroksjzti gal taip kaip 
ir seniau būdavo! Pameni kaip 
tai sustatinejau prie lovos visa 
batereja visokiu daigiu kas 
vakaras.

— Ir bombardavai in mane 
idant prikelt, pertrauke Tamo- 
szins, pamenu kaip isz ryto pa
budęs dyvinausi matydamas 
aplink save visokias knygas, 
liktorius, iszepeczius, butelius.

—1Sztai pasakoja jog ir 
dabar krokszcziu ir varo mane 
moteres isz paka jaus kada pra
deda skaityt. Bet ka tai asz 
norėjau pasakyti, aha, szitai 
idant apraszytume, kada musu 
jaunuomeniszka gyvenimą, ka
da buvome jaunikiais. Neblo
gus tai buvo laikai, pameni ta 
Klementina?

— Nors' ir aipraszyczia, ma
no mielas, tai kas isz to, vienok 
neskaitysi.

In viena Merilanda miestelyje, 
Ana diena pribuvau, / 

Kur pusėtinai Lietuviu 
užtikau, 

Yra visokiu, ir 
davadnu, 

Ka laikraszczius skaito, 
Veju nesivaiko,

In bažnyczia atsilanko, 
Po salinu us nešit rauko.

Bet vienoje namelyje alaus 
nemažai turėjo, 

Ba geras vyrelis apalinejo, 
Gere ir dainavo,

Mat ir muzikantai atsirado. 
Badai keli po stnbas eidami 

lėbavo, 
Tai pas viena inspirt 

gavo.
Bume, tki dūme, 

Mat, gavo k a norėjo, 
Tai suvis negerai, 
Jeigu reike daryti 

makalai!
* * *

0 tu i® artyiM 
Detroito, 

Apsimalszykie rūtele 
mano, 

Vyrams už daug in akis 
n e si kabyk. 

Sarmatos nedaryk!
Badai niekus pirsztus turi, 

Kas ne tavo paimi
— A?... a?... a?... Ka- 

gi kalbi vėla, ar-gi tokio apra- 
szymo nenoreczia skaityt? Už 
ka mane turi. Ko juokiesi ?

— Kaip Dieva myliu, o tai 
didelio ženklinimo žodis, kalbu 
tau jog skaitysiu nes tiktai die
na priesz piet.

— Ir mano tinginiui paliep
siu kad skaitytu, tegul žino 
kaip mes gyvenom ir vargome 
musu laikuose. Kitokia svietas 
dabar, o suvis kitaip. Pažysti 
mano Oleka?

— Nepažystu.
— Perstatysiu tau ji, yra 

dabar czionaitiniam universi
tete. Mano brangus, praszau 
paraszyk kaip tai 'buvo su mu
mis jaunose musu dienose, la
bai busiu tau dėkingu, gal tas 
inkveps in ji. Tiktai nieko ne- 
priminek apie skolas musu, nes 
jau jis ir taip moka paraszinet 
vekselus. Mano Dieve, tuose 
laikuose, žmones nepažinojo 
vekselu, o sziame laike tai tiek 
visokiu iszmislu iszmislino kad 
tik vis davest in prapulti jau
nuomene, nieko daugiau kad 
tik žmogų prapuldyt.

nežuri, 
Nenorėjo prisisavinto daigto 

atiduot, 
Sportuka nekaltai pas vaita 

norėjai paduot, 
Da turėjo tave apmalszyti,

Bonka guzutes už tai 
pavieszinti.

O tu bobele negerai 
darai, 

Apsieini labai neszvariai!* * *
Bet-gi noriu jums 

praneszti, 
Kad per 4-ta Džiulajans, 

Turėsiu savo “Vekeszina” 
arba vakacijos.

Dede Taradaika taipgi 
iszvažioja,

Ant keletą dienu,
In Atlantik Citi, 
Badai žuvauti.

Jau dainuot nesinori, 
Dovanuokite man, 

Ant sziandien bus gana. 
Sudiev!

kad tas apraszymas atsimini-Į 
mo praeitu laiku ir pjaunu die
nu gyvenimo, ne tiktai ponui 
Tamosziui, bet ir daugeliui 
skaitytoju, gali būti vaistu nu- 
stumimo nuo saves nenaudingo 
snaudulio, paszvencziii szi ap
sakymą ant naudos publicznos.

Toji apysaka., kuri palinks
mins gal ne viena musu skaity
toju sutrumpindama laika 
liūdnu žieminiu vakaru ir nu
stums kaip raižytojas kalba, 
nenaudinga snauduli, pasirūpi
name perdet ant Lietuviszko ir 
apsakyt taip kaip raszytojas 
apie tai raszo.

Yra tuom metu, sztai-gi ne
pasakysiu kiek, nes gal atsiras 
da. tokiu kurie pamena' tuos 
laikus, o gal pažysta ta, apie 
kuri noriu apsakyt, o girdėda
mi apie ji kalba, pyacz mote
riukes, galėtu daug dadeczku 
dadet prie szio apsakymo, gal 
ne mielu del jo arba jo gimi
nėms, o da gal kas ir tuom bu
tu neužganadintas, del to-gi 
pri pažystu už geresni nepasa
kyt laiko kada tas viskas dėjo
si. Geriau nusidiiokime su 
juom in Varszava ant ulyczios 
Fretos garsingos isz savo Fre- 
towku.

Matau jus akyvam a s ima. da- 
sižinot kas tai tokios tosios 
Fretowskos? Gatavi pamislyt 
jog tai bus kriauszosi (gru- 
szios) isz ypatingėsinio geru
mo, kaip tai sapiežankas, arba 
kas kito tame dalyke, o czion 
suvis prieszingai, labai meilios, 
smagios ir labai szposingos pa
naites, dirbanezios krautuvėse 
damsku pa.redalu, kuriom, tai 
yra krautuvėm ir dirbtuvėm, 
visa Freta ulyezia. nuo vieno 
galo iki kitam, isztikro iszka- 
leinos iszkaiszyta.

Kožna puiki pone Varszavo- 
je, o prileidžia jog kitokiu ten 
nesiranda, užsirustintu baisiai 
idant kas pasakytu ant josios 
• T T 1 T •
jog skrybėlė, kuria neszioja la
bai puikiai ant. virszugalvio, 
paeina nuo ulyczios Fretos, už
tvirtintu jog nesiranda tokios 
mieste Varszavoje. O bet tos 
krautuves, tos kriaucziszkos 
dirbtuves nuo seniausiu laiku 
gyvuoja ir kruta ne szlektai. 
Kas-gi vienok turi ta.vora pir
kinei kad tie magazinai neban- 
krutija, bet kas? Isztikro po
nios isz apygardų ir aplinkines 
miesto.

Sztai viena, labai giedra va
sarini ryta. Žydiszka pad vada, 
isz Climielninko, kurios važny- 
czium buvo Abranke, Žydelis 
kupezius kuris pardavinėjo 
kiauszais, dastate mane drau
ge su dideliu žaliu kaferiu ant

tos ulyczios prie kurios vienam 
senam mure ant treczio augsz- 
czio po pa.czia pastoge užimi
nėjo viena paka jei i mano drau
gas su kuriuom ant vieno suolo 
klasines sėdėjau gimnazijoje 
ir tikras prietclis ponas Tarno- 
sziusi Zabryskas, nuo meto jau 
užtvirtintas aplikantas vieno 
isz biuru raudiniu. Karsiztiem 
ir szirdingiem prikalbinimam 
to nono kaipo ir užtvirtintai 
isz augszto protekcijai kožnoje 
laiszkoje užgana padariau nes 
pribuvau in ta sostapyle del at
radimo czion sau užsiėmimo ar 
dinsto. ,

Turėdamas metu devynioli
ka. paliudineja.nczias popieras 
isz gimnazijos, sidabrini meda
li už egzaminą ir apskritu 
szimta. rubliu kapitalu, negalė
jau abejot suvis apie tai jog 
czionais tam dideliam mieste 
negalėsiu gyvent poniszkai. 
Daduosiu da. jog pone biirmis- 
triene isz Chmelninko laike 
mane už labai patogu jaunikai
ti, kas drgage paėmus su dve
jais nauju nekuteliais gamitu- 
rais apreda.lu, kuriuos ponas 
Jedkas artistieznai padare — 
dadavinejo man daug puiky
bes.

Tuose laikuose nebuvome 
ta.ipiszma.nus rokandose kaip 
sziandienine jaunuomene ele- 
mentarnoj, ar kaip sziandien 
nors malonioj mokslainej ne
pradėdavo mus mokint noregu- 
los trijų nemislinta suvis daug 
apie greita isztobuliavima pro
to, nes po senovini vienybes po 
vienybėm, desetka.i po deset- 
kais ir taip kolumnom. prade
dant nuo deszines raukosi. O 
del to kaip man mylima mano 
motina užsiuvo krepsziukyje 
tuos szimta rubliu ir užmokėjo 
už padvada in Varszava. ati
duodama. mane in apgloba Ab- 
remkes, rodėsi man jog toji su
ma szimtas rubliu yra baisiai 
didele ir to kapitalo užteks ant 
amžinu laiku.

— Tiktai-gi Vladuk, bijok 
Dievo, buk paezedus ir neskai
tyk ant to, jog asz tau prisiim
siu ir padėsiu ant daugiau! Pa
sakė, bueziuodama mane prie 
atsisveikinimo, palydėjus ilga 
szmota. kelio už miesto. Asz 
biedna. naszle su taja. maža 
emaritura, turiu da dvejetą 
vargdieniu ant iszauginimo. 
Pamink apie tai mano sunau 
brangus, buk doras dirbkie ir 
nepamirszk niekados apie Die
va ir apie mus.

Insiverke dora mano motina, 
insiverkiau ir asz mosuodamas 
su skepetaite ant vežimo sėdė
damas atsikreipęs in užpakali 
ir žiūrėdamas in atsitolinau-

turėjo tiktai viena silpna szali 
budo, norejo-gi visame susily- 
gint su turtingu žmogum ir 
mylėjo pasirodyt pagal nau-j 
jausia mada, nors daeigos jo 
nepereitinejo niekados skaitlį 
])enkes-deszimts auksinu Len- 
kiszku, kuriuos kas pirma, die-i 
na menesio gaudavo nuo savo 
vyresnio brolio kunigo, vika-j 
riuszo. i

Prielankumas tas prie pasi
rėdymo pasirodinejo jau lom- 
koje mokslainiu nes visados tu
rėjo nors smagiai gulinc.zia 
mandriaute, pagal mada saliką 
o ir nors paskolinta laikrodėli | 
su storu lenciugeliu, kuri tai 
Nedelinej skolino nuo kitu mo
kytiniu už bulkutes nuo pus- 
rycziu.

Kada, jau mes gana, prisi
džiaugėme po metiniam nesi
matymui, mano Tamoszius, ku
riam jau neszlekti ūseliai po 
nose iszdygo, isz kart atkreipė 
teminima ant mano apredalo.

— Ka-gi tu czion turi ant 
kaklo? Paklausė patraukda
mas už kampo žaliai rausva 
languota skepeta, storai ir pla- 
cziai apsupanti mano kakla.

— Skepeta isz Krokavo, 
atsakiau jam užriszdamas ve
la didele kukarda isz galo.

— Ar tu pasiutai vidu-va- 
saryje vaikszcziot tokiam Kro
ką vinem homute? Bijok Dievo, 
mislytu žmones kad baisiai 
kenti ant uždegimo gerkles.

— Bet tai vėliausia mada 
pas mus; mama mano pirko ta! 
skepeta pas Ciprisa Strodomio 
kasztuoja asztuonis auksinus, 
žiurek-gi jog tai yra czystu 
szilku.

— Numesk man tuo jaus ta 
baidykla! Tarė suraukęs kak
ta.

— Žiūrėk ko'kios nesziojasi 
pas mus dabar kravatkos, ro-
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— Dirbti reiszkia garbinti, 
būti linksmam reiszkia melstis, 
būti laimingam reiszkia žengti 
pirma žingsni in dievobaimin
gumą.

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

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ežia nuo manes brangia, moti
na, lyg tolai iki galėjau matyt.

Nebuvo galima skaityt ant 
tolesnes pagelbos isz namu, o 
kati ir noreczia skaityt tai pati 
sanžine ant to nepavelintu. Tu- 
rejau-gi todėl visa turtą mano 
ir ateiti ant vežimo, todėl pa- 
stanavi jau stumtis in svietą sa
vo pajiegom norint ant “pra- 
pal.”

Buvo asztunta valanda isz 
ryto kada drauge su savo ba
gažu insirabandinau pas mano 
dranga poną Tamosziu ant tre
czio augs'zczio. Prisisveikinom 
kaip negali but szirclingiau, o 
vos pažinojau savo draugeli, 
taip suaugo ir iszsitobulino ku- 
niszkai, iszrode man jis dabar 
kokis tai Varszavinis urednin- 
kas.

Buvo-gi jis gana žemo ūgio, 
o metais už mane vyresnis, 
juodbruvas, juodu dideliu akiu 
jau nikaitis. Visados linksmas 
szposingas isz viso ir visame,

dindamas man per pirszta. plo- 
czio raiksztuka rieszutinio ka- 
loro.

Nuėmiau skepeta nepapras
tai nusidyvines idant tas, ka 
mus ponas burmistras tiktai 
szventesie naudoja., turėtu būti 
Varszavoje nieku, nemada.

— O tos kelnes, tigrisines 
su juodom juostom iszilgai pas 
koki czerkisa ? Ka ženklina tas 
viskas, o kamzole su nukirp
tais kampais ant pilvo, isztikro 
Napoleonas pirmas? Žmogau! 
Trauk toliau viską, iszjuokda- 
mas, pasakyk-gi man isz kur-gi 
tu pribuni?

— Juk tau sakiau isz Climel- 
ni'ku.

— Tegul jus antis su trele- 
na su ,jusu Chmeline mada! 
Dieve susimilk, iszrodo buk 
baidykla ant žvirbliu, kažin 
kokis tai lyg mėsininkas isz 
Tarczyno.

— Eli, atsakiau neužgana
dintas tokiu iszjuokimu mano 
draugo, tu visados buvai tokis 
kad tau viskas buvo negerai ir 
viskas butu ne kaip pas žmo
nes, — iszriiislinejai apreda-

luose! Nesibijok, tau sarmatos 
nepadarysiu, turiu asz czion 
mano kuferija. puikus du gar- 
niturus, tas ka. ant manes ma
tai tai senos drapanos kurias 
paėmiau ant kelio.

— Gal tiktai, tarė juodin
damas szpetuku savo tuos be
ne u sus.

Susijieszkojas ra'l^to, atida
riau mano kuferi ir pamaželi 
pradėjau iszsiminet visokius 
daigtus ir drabužius kurie taip 
buvo sumankioti ir apdulkeja. 
jog iszrodo buk juos kas priesz 
valanda nuo Žydo užstatytus 
nupirko. Tuolaik mano Tamo
szius redindamas save kas kart 
labiau mano akyse mainėsi in 
tikra vaidykla, didelius susi
sukusius in triubeles juodus 
plaukus perskyrė ant dvieju 
szaliu isz prieszai ir užpakalio 
galvos suversdamas ant austi, 
ant kaklo užsidėjo labai augsz- 
ta su kampais da. augsztesniais, 
užeinaneziais net vos lyg akiu, 
kalnieriu apjuosi gelsvu raik- 
sztoliu pavadintu kravatka. 
Toliau ėjo atidaryta suvis

(Tasa Ant 2 puslapio)

safest savings plans in the world:
You can save money—anybody can— 
regularly,'safely, and easily!
Just sign this application form where you 
work. Enroll now in the Payroll Savings 
Plan that automatically takes care of 
saving for you before you even draw your 
pay—thąt systematically buys you U. S. 
Defense Bonds.
Right from the start you’ll have the 
wonderful feeling that part of the money 
you work for is safely working for you. 
If you can set aside only $3.75 from your 
pay each week, in five years you’ll watch 
it grow into bonds worth $1,004.20; in 
ten years, 2,163.45! If you can afford 
$7.50 a week, in tęn years, you’ll have 
bonds worth $4,329.02!’

Bonds are like cash—only better!

U. S. Defense Bonds are safer than cash 
because if you should lose or accidentally 
destroy them, the Treasury will replace

them free of charge. And any Series E 
U. S. Defense Bonds you’ve had over 60 
days may be cashed any time at any 
bank or other authorized paying agency.

WEEKLY PAYROLL SAVINGS PLAN

Pick the plan that suits you best
start on it today!

Look over this chart. Find the plan that 
fits your goal, and your income. Then 
sign up for it today!

SAVE EACH 
WEEK

AND YOU WILL HAVE
In 5 Years In 10 Years

$ 1.25 $ 334.1 1 $ 719.11
2.50 668.97 1,440.84
3.75 1,004.20 2,163.45
7.50 2,009.02 4,329.02

12.50 ' 3,348.95 7,217.20
15.00 4,01 8.67 8,660.42
18.75 5,024.24 10,828.74

For your securiiy, and your country's too, SAVE NOW_
through regular purchase of U. S. Defense Bonds!

The U. S. Government does not pay for 
this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, 

the Advertising Council and
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ŽiniosVietines
— Sekantieji augi i a kasyk

los mokėjo savo darbininkams 
Birželio (June) 28 d., — Conti
nental, Packer Nr. 5, Ellango- 
wan Banks ir Locust, o Birže
lio 29 diena mokes: Mid valley, 
Germantown, Hammond, Ko- 
hinoor, Gilberton, Morea, Bep- 
plier, Mammouth.

' —- Ponia Marijona Cickie- 
vicziene, sūnūs Antanas ir szei- 
rnyna isz Frackvilles, motora- 
vo in miestą su reikalais ir prie 
tos progos atlanko “Saules” 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata nes ponia Cickievi- 
cziene yra musu sena “Saules” 
skaitytoja. Jos sūnūs Antanas 
yra pacztorius mieste Frack- 
.vilioję. Acziu visiems už atsi- 
lankyma.

— Subatoj pripuola Szven- 
td Povilo, o Tautines vardines 
Uogele, taipgi paskutine Birže
lio menesio diena. Ir ta diena: 
1900 nietuqse gaisras, ugnis 
Hoboken uoste, New Yorke, 
szimtas keturios deszimt's pen
ki žmones žuvo, o deszimts mi
lijonu doleriu iszkados padary
ta; 1934 m., Adolpas Hitleris 
iszva.lo savo partija, nužudo 
Ernst Boehm ir kelis desetkus 
Naciu vadu; 1946 m., ketvirta 
sprogstanti atomina bomba bu
vo paleista, szita. isyki ant sep
tynios deszimts t riju Japonijos 
kariszku laivu in Bikini Atoll, 
Piacifike; 1949 m., Mainieriu 
bpsas John L. Lewisas insako 
raainieriams dirbti tik tris 
dienas ant sanvaitos; 1949 m., 
Žydelkaite, Judith Coplon, ku
ri dirbo Amerikos valdžios ofi
suose, • ir kuri vienam Busikiui 
Gubitchevui buvo iszdavufe 
daug Amerikos paslapcziu, bu
vo nuteista nuo keturios de
szimts menesiu iki deszimts 
melu in kalėjimą; 1943 m., Ge
nerolas Douglas MacArthuris 
su savo armijomis insilaužia in 
New Guinea, Trobriand ir 
Rendova.

— Seredoj, apie 3:38 va
landa po pietų likos paleistas 
ugninis signolas isz dėžutės 
5-2; signolas buvo pagadytas 
per nupuolimo elektrikino dra- 
to.
. — Mainieriu v a k a c i j o s 
prasidės: Liepos (July) 1-ma 
diena ligi Liepos 10-tai dienai.

mutinis Zepplinas, lengvesnis 
už oro eroplanas padare pirmu
tine savo kelione in padanges.

— Vtarninke Szvenlo Leo
no H. Ir ta diena 1908 ųi., Ame
rikos Laivynas instcige slau
giu szgka.

— Seredoj pripuola Ame- 
rikoniszka Tautiszka Szvente 
4-to Juliaus, ant atminties isz-' 
simuszimo isz Anglijos jungo.

— “Ketvirto Džiulajaus” 
diena tai yra Seredoje, “Sau
les ofisas bus uždarytas visa 
diena, kad ir musu darbininkai Į 
kaip ir visi kiti, galėtu ap- 
vaiksztinete ta “Amerikos 
Laisves Diena!”

Shenandoah, Pa. — Juozas 
J. Recklaitis nuo 412’Zi E. New 
York uly., praszo Pottsvilles 
Korto, kad permainytu jo pra
varde ant Grąžei.

Gerb. Kunigas J. J. 
Bagdonas, vikaras isz Szv. 
Jurgio parapijos buvo ant 
Bekulėkcijos Phi ladelphijoje.

Washington, D. C. — Paezti- 
nis Sztabas prancbtza, kad pra
dedant Panedelyje, nauji ipacz- 
tiniai Moni-Orderiai Ims par
duodami ant paežio, in vieta tu 
mėlynuoti iisz plonos popieros. 
Nauji Moni-Orderiai bus at 
spaudini i ant kietesnios popie
ros, kad paūžtas galėtu naudo
ti ant maszinos, kur parodys 
kad pinigai buvo iszraoketi už 
tuos moni-orderins.

Cibolo, Texas. — B-29 ka- 
riszkas eroplanas isz Randolph 
Field nukrito, sudužo ir sude
gė apie penkios mylios nuo Ci
bolo miesto, Texas. Trys buvo 
užmuszti. Kiti trys suspėjo 
iszszokti su parasziutais pirm 
negu tas eroplanas sudužo. La
kiniu Sztabas sako kad asztuo- 
ni lakūnai buvo ant to eropla- 
no.

Boston, Mass. — V a g i s, 
žinogžudis, kuris miszovc vie
na sztoruinka, buvo pats nuga
labintas, kai jis dar ir viena 
policijantai paszove. Polici- 
jantai dar nesuspėjo dažinoti 
to vagies, žmogžudžio vardo 
ar pavardes, bet jie, pranesza 
kad kai jis buvo nuvesztas in 
miesto ligonine, Daktarai ra
do visa jo lavbna suszaudyta 
ir pilna, kaip sietas skylių.

Kaip Susilaukti
Senatvės

RUSIJA SIULINA
TAIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis 
jie

Trumano kalbos, nežiūrint to 
kad ta diena buvo baisiai 
karszta.

Prezidentas Trumas in szita 
miestą pribuvo už tai kad ežia 
buvo atidaryta nauja eropla-j 
naras vieta kuri valdžiai kasz- 
tavo 157,500,000 doleriu in- 
rengti. Jis po savo prakalbos 
tuoj aus sugryžo in Vasžingto- 
na.

Viena žmonių grupe Pregi- 
denta sutiko su plakatais ant 
kuriu buvo didėlėmis literomis1 
iszdrukota Generolo MacAr-Į 
thurio daina: “Seni Kareiviai

‘ niekados nemirszta.” I

gus jiems kelia pastoti, 
tiems Ruskiams sako kad 
jokiu budu negali toki kara 
laimėti! Kalbėdamas metu su
kakties progoje nuo Korėjos 
karo prasidėjimo, “Preziden
tas Trumanas visiems Rus
kiams pasakė kad jie jokiu bu
du negali toki kara laimėti, ne
žiūrint kuriame kraszto jie ta 
kara pradėtu!

Trumanas primena tiems
Ruskiams, kad Komunistai TIKI SOVIETAMS 
Korėjoje prarado jau daugiau _____
negu visa milijoną žmonių ir j f QjmilinanQ 
buvo atstumti in tas vietas isz ^UtU JI teOS oCK 
kur jie buvo pradeje ta kara. I fetOfillS Nori Derintis 

Trumanas tuo paežiu kartu 
užsipuolė ant Republikonu, 
sakydamas kad jie visus Ame- 
rikieczius be reikalo labai isz- 
gazdino, ir kad jie nori dabar 
intarti ir pražudinti Amerikos 
Sekretorių Dean Achesona, ku
ris, anot Trumano yra vienas 
isz geriausiu ir garbingiausiu 
sekretorių visoje Amerikos is-' 
tori joje. .-----------------o------- o„. ....

Apie septyni tukstaneziai galima, tas karas baigti Korė 
žmonių klausiesi Prezidento joje.

NEW YORK, N. Y. — Tau
tu San jungos Sekretorius, Try-' 
gve Lie, sako kad jis mislina' 
kad Sovietai tikrgi nori baigti 
ta kara Korėjoje ir dabar nori 
derintis.

Sekretorius, skrisdamas
Norvegijos in New York isz- 
reiszke savo vilti kad gal vis
kas iszeis ant gero ir gal bus' tis.

isz1

Tautu San- na; jis atrado Amerikos krasz- szpiegai, sznipai. Už toki prisiBet kiti nariai 
jungoje nesiskubina, taip grei- ta Petnyczioj Spalio (Oct.) ~
tai neintiki Ruskio Maliko pa- dvylikta. Petnyczioje, Sausio mįrties bausme, 
siulinima del susitaikinimo. Jie (Jan.) ketvirta diena 1493 jis 
nori pirmiau keletą klausimu gryžo in Ispanija ir priplaukė prįsįpažino kad jis 
iszriszti ir tik paskui szaukti prie kranto tenai Petnyczioj 
Bendra Susirinkimą.

Dauguma nariu sako, kad 
sustoti prie tos “Trisdeszimts 
Asztuntos Linijos Korėjoje ne
būtu pataikavimas, bet teipgi 
nebutu nei Taika. Bet nieko 
neiszkadys derintis su prieszu 
ant kokiu nors sanlygu!”

Anglijos valdžia pranesze 
Tautu Sanjungos Sekretoriui, 
kad jos atstovai dabar tariasi 
su Amerikos ir kitu krasztu 
atstovais.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas sako kad reiketu 
sutikti su Sovietu pasiulinimu Augustino miestą, 
ir tuojaus baigti ta kara. Jis John Adams innesze parei- 
sako kad Amerika negali nei kalavima kad Amerikos krasz-' 
noretei in vesti Taika visoje tas turi būti nepriklausomas, 
Korėjoje su savo armijomis, Petnyczioj, Liepos (July) sep
tet kad teikia taikingu budu tinta diena, 1776. 
prie tokios Taikos eiti.

Keli Kongresmonai ir Sena
toriai pasziepe ir net pasijuo
kė isz tokiu Achesono žodžiu, 
sakydami kad “Sovietai neži
no kas tai yra taikingai derin-

Kovo (Mar.) trylikta. Petny- 
czioj Lapkriczio (Nov.) dvide- 
szimst antra diena, jis antru 
sykiu pasiekė Amerikos kran
tą. Petnyczioj*, 
trylikta diena, 
szita kraszta.

Petnyczioj, 
penkta diena 1496 metuose Ka
ralius Henrikas Asztuntasis 
pasiuntė John Cabot 
rika.

Petnyczioj Rugsėjo 
penkta diena, 1565 
Melendez insteige, sutverė Szv.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

pažinimą jie gali susilaukti

Gero Amerikieczio Pareigos
tikėti, bet jis tuo paežiu sykiu mes tuos milijonus siuneziame 
turi leisti ir pavėlinti kitiems in Europa iszsirokoti kaip ir 

___ __ j ežia namie stovime.
Sau- Labdaryste prasideda namie

savotiszkai tikėti in savo Die- kur mes 
va savotiszkai garbinti. “L 
les” laikrasztis kaip tik taip su savo szeimyna. 
stengiasi daryti. “Saule” nei

, e I
vienam nepirszia tikėjimą ar rūpėti ir szeimyninis gyveni-

— Kita Sereda, Liepos 
4-ta. diena, pripuola. Suvien.Į 
Valstijų Tautiszka Diena, to
dėl bankai ir pacztas bus uždą-’ 
ryti per visa diena. Tu rodami 
reikalą su bankais ar paczta 
atlikite Utarninke.

— Szvonios M a rijos Slavo-, 
ku parapija rengia dideli Ba- 
zara per tris dienas Liepos1 22, 
23 ir 24 dienomis. Bazaras Ims 
laikomas parapijos darže West 
Centre uly.

— Ana diena ponstva An
tanai Tomaloniai nuo 530 W. 
Mahanoy uly., aipvaiksztinejo 
savo 36 met., sukaktuves vedu
si diena.

-1— Kita sanvaite: Nedolioj 
pripuola pirma Liepos (July) 
diena, taipgi Brangiausiojo 
■Viesz. Jėzaus Kraujo szvente. 
Ir ta diena 1569 m., invyko 
Lublino Unija. Puse 1951 moto 
jau praėjo.

— Seredoj pisžkinimo bus, 
tik apsaugokite vaikus nuo pa
žeidimu!

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szvencz, Paneles Marijos Ap
lankymo szvente. Taipgi ta 
diena: 1378 m., Lietuviai už
puolė Sandomyriu; 1900 Pir- 
iy ■

Szimto keturiolikos metu 
amžiaus senelis, Quirino Or
tiz, isz Richmond, California 
pataria visiems kaip susi
laukti žilos senatvės. Jis sa
ko jis sunkiai dirbo, dikeziai 
valgo, daug miegojo, n uola* 
tos rūke ir gerokai vyno isz- 
mauke.

Pacziuojasi

Jonas — Ar teisybe, Pet
rai, jog tu pacziuojasi?

Petras — Teisybe! Bus 
szliubas po 4-to Dziulaju!

Jonas — Ar su pasoga?
Petras — Ne brolyti, su 

naszle!

Arkivyskupas Groesz teipgi 
s “Black 

Market” bizni vare, ir padėda
vo valdžios prieszams ir prasi
kaltėliams pabėgti isz to krasz- 
to. : ' r.

Jo laukia tokia pat bausme, 
kaip Kardinolas Mindszenty 
yra susilaukęs: kalėjimas iki 
gyvos galvos.

Tas pats teisėja, Vilmos Olti 
teisia Arkivyskupą Groesz, 

. kuris teise Kardinola Mind- in Ame- . . .szenty ir Amerikieti biznierių 
Robert Vogeler. Ir visi prie 
visko prisipažino.

Amerikietis Vogeler, kuris 
buvo musu valdžios staeziai 
iszpirktas isz kalėjimo, pasa
koja kaip intarti žmones yra 
kankinami, muczinami kol jie 

I pasirenge prie nebutu dalyku 
prisipažinti, bile tik tie bude
liai nustotu juos kankine.

Arkivyskupas Groesz prie 
visko prisipažino: Kad jis no
rėjo valdžia sugriauti, kad jis 
prasziesi Amerikos kareiviu 
pagelbos, kad jis užkariautu jo 
kraszta, kad Szventas Tėvas 
jam patarė prieszintis, kad jis 
daug pinigu yra .gavės isz už
sienio, kad jis yra slaptai isz- 
vežes isz savo kraszto labai se- 

I nas ir brangias Szvento Rasz- 
I to knygas, kad jis buvo susinę- 

1 szes su Amerikos Kardinolais 
ir dipliomatais.

Birželio (June) 
1494 jis atrado

Kovo (Mar.)

(Sept.) 
metuose

BELAISVIAI
RUSIJOJE

Tasa Nuo 1 Puslapio, Isz 
Paskutino Koliumno

“Tol, kol milijonai žmonių 
neturi laisves, tol kol Dievo 
duotomis dovanomis žmones 
negali pasinaudoti, mes nega
lime tikėtis tvarkingo ar tai
kingo svieto. Mes del tos tvar 
kos ir taikos dedame visas sa-

Kiek tokia iszpažintis yravo pastangas sziandien.
Atsakymas Sovietams in ju verta, kiekvienas sveiko proto 

troszkima visa svietą užka
riauti, yra mažu tautu vienybe. 
Jeigu mažosios tautos palai
kys vienybe, tai Sovietai ne- 
drys pultis.

“Juo geriau susivienys ir 
sustiprės laisvasis pasaulis, 
juo labiau ir juo grieseziau jis 
stos priesz Sovietu grubijo- 
niszka užsipuolimą.

Trumpai, Komisijonierius 
O’Connor sake: “Pabaltijos 
Tautu Likimas” yra, maž
daug, szitoks:

Pirmiausia Sovietai pavergė 
gos. Nebutu pro szali kiekvie- tuos krasztus su savo propa
nam isz musu apsižiūrėti, apsi
skaityti ir nors sau apyskaita 
sudaryti ir pasižiūrėti kokie 
mes esame Piliecziai. O ge
riausia proga tokiam apskai- 
cziavimui yra per “Amerikos

Geram Amerikiecziui turi

“Geras pilietis, Amerikietis 
turi prisipažinti kad jam yra 
nustatytos “Pareigos,” kurias 
jis turi atlikti ir iszpildyti, jei
gu nori dar ir toliau džiaugtis 
ir didžiuotis savo Laisves 
krasztu!”

Teisingas darbas, prakaitas, religija, bet visus gerbia už ju mas. Musu tos Hollywood gra
fai kiekvieno Amerikieczio insitikinimus. Toks turėtu bu- žuoles ir tie lepsziai kurie 
czventa pareiga. Amerikietis ti kiekvieno Amerikieczio nu- szliuba ima kaip Butkus pypke 
darbininkas reikalauja geros sistatymas: Gyventi ir leisti 
algos, teisingo užmokesnio, bet kitiems gyventi, ir rūpintis tik 
jis isz savo puses turi duoti ge- apie savo paties silpnumus ir 
ra darba už ta gera uždarbi, i

Protingas ir teisingas valdy
mas, gera valdžia pareina isz 
kiekvieno Amerikos pilieczio 
kurio szventa pareiga yra bal
suoti, votuoti už tokius žmones 
kurie savo pareigas gerai ir 
teisingai atliks. Vokiecziai už
sitarnavo ta savo Naciu kryžių 
už tai, kad jie visai nepaisė 
apie politika ir apie politikie
rius.

Amerikietis turi in ka nors

nedaro mums gero ir neatne- , j 
sza mums jokios garbes! Be jo
kio tikėjimo mes turėtume su-: 
prasti, kad viso kraszto pama
tas tai yra szeimyna.

Tai tik kelios musu, kaipo

griekus, o savo susieda pavesti
Pono Dievo valiai.

Geras Amerikietis nori būti 
apsiszvietes, bet to apszvietimo geru Amerikos Piliecziu Parei- 
jis negali ir neturi pavydėti ki-' į 
tiems. Mokinta Amerika bus 
“Laisva Amerika.”

Visiems mums turėtu rūpėti 
visomis galiomis sutaupinti 
savo kraszto turtą, ar tai butu 
pinigais ar žemes turtais. Už 
tai mums dabar laikas apsižiu- Nepriklausomybes Diena, Lie- 
reti, apsirokoti, ir pirm negu, pos Ketvirta!”

žmogus gerai žino.

MAJOR GENEROLAS 
HURLEY INTARIA

ADMINISTRACIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PRASZO TAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

balsas sako, “ir mes nesisar- 
matiname sakyti, kad mes no
rime taikos.”

“Mes žinome kas gali szita 
kara sustabdyti,” tas kalbėto
jas tese toliau, “ir asz jam da
bar raszau laiszka. Vieno laisz- 
ko neužteks. Bet jeigu jus visi, 
kurie girdite mano baisa para- 
szysite jam laiszka, tai pats 
Kremlinas sudrebės.

“Stalino adresas labai leng
vas : Generalissimo Stalinas, 
Kremlinas, Sovietu Rusija. Ra- 
szykite ka ir kaip jus norite. 
Mano laiszkas trumpas, tik ke
liu žodžiu kaip tai: Liaukis 
žudės žmones! ’ ’

Szitokis praneszimas ar pra- 
szymas jau yra iszleistas in 
Bulgarija, Lenkija, Yugosla
via, ‘Arabu krasztus, Irana, 
Brazilija, Korėja, Malaya, Si
am ir Viet Nam. Bus ir in ki
tus krasztus siuneziamas.

Amerika yra milijonus dole
riu jau prakiszus ant ssitokiu

radijo programų ir nieko gero 
isz j u nematyti.

Tie, kurie pabėga isz tu 
krasztu sako, kad jie niekados 
nėra girde j e tokios radijo pro-

Armija nesako isz kurio 
kraszto ji ketina pirktis mėsos, 
bet pirmiau, jau kelis sykius ji 
pirkose mėsos isz Argentinos 
ir Uragvajos, del savo karei- 

gramos. Juk tai aiszkus daly- viu užsienyje ir del Graiku pa
kas. Retas kuris tuose krasz- szelpos programos, 
tuose turi radija. j --------------------- ;—

Bet kad ir tos programos PETNYCZIA IR 
tuos žmones pasiektu, jos vis- 
tiek mažai ka gero nuveiktu, 
nes tos programos yra prastos, 
skystos, pilnos pasigyrimu
apie Amerika ir Amerikieczius. koki darba ar kokia kelione 
Žmones tuose krasztuose nega- petnycziojej nes jie sako kad 
Ii tikėti, kad Amerikoje žmo- A .. . . ta diena yra nelaiminga,nes taip gerai gyvena, o jeigu .
ir intiketu, tai jiems butu tik 
pavydas, bet ne viltis.

Kitos slaptos žinios buvo 
Komunistams iszduotos, apie 
kur ir kada Amerikos karei
viai pribus prie Kinijos kran
to. '

Jis teipgi labai asztriai užsi
puolė ant Amerikos Sekreto
riaus, Dean Achesono, sakyda
mas kad Sekretorius staeziai 
meluoja, kai jis sako kad Ad
ministracija buvo priversta 
Sovietams nusileisti Yaltos 
Konferencijoje. Achesonas tei
sinasi kad Administraciją ne
žinojo ar tikrai bus galima ta 
atomine bomba susprogdinti, 
ir už tai reikėjo gerintis Sovie
tams.

Generolas Hurley sako kad 
visu menesiu priesz tai visi Ka
ro Sztabe ir valdžioje gerai ži
nojo kad ta atomine bomba bu
vo jau paruoszta ir prirengta.

Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas, parvažiavęs isz

13-TAS NUMERIS
Daug žmonių bijosi pradėti

Asz labai norecziau kad

ARMIJA ISZ UŽSIE
NIO PIRKSIS MĖSOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nu, ir ilgiau negali laukti, 
užsieni musu kareiviams 
siuneziama tiek mėsos, 
jiems butu gana nors del 
szios deszimts dienu.

In 
vis 

kad 
sze-

Dar daugiau žmonių vengia 
trylikto numerio, kaipo baisiai 
nelaimingo. Vieszbucziai nie-

I kados neturi trylikto augszczio 
bet skaito savo augszczius nuo 
dvylikto in keturiolikta, ap
leisdami tryliktąjį numeri.

Bet Petnyczia ir tryliktasis 
numeris daug giliuko ir pasi
sekimo atnesze musu krasztui
kaip tai:

Kristopas Kolumbas iszplau- nasziai prie visko prisipažino. : 
ke Petnyczioj, Rugpjuczio Trys kiti su Arkivyskupu 
( Aug.) dvideszimts pirma die- teipgi prisipažino kad jie buvo

ganda;
Paskui su sutartimis, kurios 

nebuvo invykdintos;
Po tam su savo kariuomenė

mis ant laisvos Latvijos, Esto- 
nijos ir Lietuvos žemes.

Taip vadinami laisvi rinki
mai su dvejais milijonais Rus- 
kiu kareiviu prižiūrint tuos 
“Laisvus Rinkimus,” ir tik su 
vienu kandidatu, paežiu Sovie
tu paskirtu;

Panaikinimas laisvos val
džios;

Insakymas Estonijai, Latvi
jai ir Lietuviai tapti nariais 
Sovietu Unijos; ir

Birželio 14, 15, ir 16 nubau
dimas visu Patrijotu kurie bu
vo nusistatė priesz Komunis-'Ya]tos, prisipažino kad tenai 
tus. Szitu trijų szaliu isztiki-j Per daug buvo nusilenkta So- 
miausi žmones buvo isztremti vietinis ir jis pasiszaukes Ge- 
in Sibirą. I ner°la Hurley pas save jo pra-

Szitokis Sovietu pasielgimas sze:
turėtu būti visiems laisvu tu nuvažiuotai pas Anglijos 
krasztu žmonėms gyvas per-Į Premieriu, Winston Churchil- 
spejimas, ko galima lauktis isz *n Londoną ir su juo pasi- 
Sovietu, ir koks likimas visu szneketai, ir paskui nuvažiuok 
musu laukia, jeigu mes vis del- Maskva pas Stalina ir pa

žiūrėk ar butu galima kaip 
nors tas musu klaidas atitaisy
ti.”

Jis sako kad Stalinas sutiko 
pasitarti ir sutikti sudaryti 
Laisva ir Neprigulminga Kini
ja.

Generolas Hurley sako kad 
negalima per daug kaltinti 
Prezidentą F. D. Roosevelta už 
tas Yaltos klaidas, nes jis tada 
jau buvo ligotas žmogus.

sime, vis pataikausime tiems 
grubi jonams!

ARKIVYS. PRISIPA 
ŽINSTA KALTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)


