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40 Lietuviai Nuszauti
TVANAS PADARE 

ISZKADOS
WASHINGTON, D. C.

Kongresas yra paskyręs dvide
szimts penkis milijonus dole
riu del tu žmonių, kurie taip 
baisiai yra nukenteje nuo po- 
tvanio Vidur-vakaru valstijo-

Prezidentas Trumanas buvo 
pats nuvažiavęs pasižiūrėti 
kiek iszkados tenai buvo pada
ryta. Pargryžes in Vaszingtona 
jis sako kad tu dvideszimts 
penkių milijonu doleriu, toli 
gražu, neužteks. Jis sako kad 
reikes viso bilijono doleriu.

Upes tenai vis tvinsta ir van
denys prasimusze per krantus. 
Tikimasi kad už keliu dienu da 
daugiau upie prasilies virsz sa
vo krantu ir daugiau iszkados 
tenai padarys.

Szimtai tukstaneziu žmonių 
dabar likosi be namu.

Isz Amerikos Karalaitis Ir Katinukas

i:
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LIETUVOJE BADAS
VOKIETIJA. — Vokiecziai 

pargryždami isz Rytprusiu ir 
Klaipėdos pasakoja kad Pabal
tijo krasztuose pradeda jau 

! reiksztis badas.
• Ir kituose Rusijos užimtuose 
krasztuose, žmones jau vis dra- 

[ siau ir viesziau ima pareikszti 
savo nepasitenkinimą su Rusi
jos agentais. Balkanuose jau 
beveik visai vieszai žmones 
ima kilti priesz Sovietus.

Bulgarijoje neramumai 
tęsiasi, ūkininkai 
priesz kolchozus.

i Vengrijoje jau maisto trum
pa ir trūksta. Gyvuliu buvo isz- 
skersta baisiai daug, bet Ven
grijos žmones negalėjo nei sva- 

, ro mėsos nusipirkti, nes Sovie
tai viską paėmė.

Czekoslovakijoje ūkininkai 
kelia maiszta priesz valdžia ir 
nesutinka duoti savo ūkio vai- 

! sius komunistams.

vis 
kovoja

BARBERIAI
“KVITINO”j

Graikijos Karalius Povi
las, apsirėdęs su Admirolo 
uniforma, linksmai klausosi 
prakalbos. Jo žmona Kara
liene Frederica teipgi indo- 
miai klausosi ir akyliai in ka 
ten žiuri. O Karalaitis Kon
stantinas, laikydamas ant 
savo keliu katinuką teipgi

žiuri kas ežia darosi.
Czia visa Graikijos grieti

ne, valdžios virszune susi
rinko iszkilmingai atidaryti 
nauja ligonine Salonaikoje. 
Ta ligonine buvo pastatyta 
su Graiku-Amerikiecziu pi
nigais.

LEBANON PREM.
NUŽUDYTAS

bet nerado tos moteriszkes nei 
draiverio.

Automobiliaus sanvininkas 
yra David D. Adams, Camden. 
Bet jis ne namie, jis randasi 
Laivyne. Policijantai spėja 
kad automobilius buvo pavog
tas.

Toli Nuo Namu

Kor ej os Komunis
tai Iszkelia Naujus 
Pareikalavimus

*

Armijos Vadai Tariasi Del Tai
kos Ir Kareiviai Vis Krinta Ant 
Karo Lauko Korėjoje; Belgijos 
Karalius Leopoldas Pasitraukė 

Ir Pavede Savo Sostą Sunui 
Karalaicziui Baudouin

Pataria Palaikyti 
Prekes

NEW CONCORD, OHIO. — 
Vyrai dabar turi neszioti ilgus 
plaukus ir patys turi apsiskus-' 
ti New Concord miestelyje.

Valdžia insake abiem to 
miesto barberiam kad jiems 
nevalia imti doleris už plauku 
apkirpima, kad jie gali imti tik 
tris kvoterius. Miestelio barbe- AMERIKIETE 
riai užpyko ir užsidarė savo 
duris. Barberys L. W. McCor- 
mac užkabino ant savo duriu 
parasza: “Szitas duris uždare 
valdžia. ’ ’

Tie barbenai sako kad jeigu 
tokie pipirukai valdžioje gali
jiems insakyti kaip j u bizni laidoje pranesza, kad Ann Ne
vesti, tai tegu jie ir plaukus 
kerpa.

LIETUVAITE TARP
15 MILIJONIERIŲ

NEW YORK. — Sunday
Mirror Magazine Birželio 17
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Lietuviai dar- 
kuris yra po 
sukilo priesz

AMMAN, JORDAN. — Le
banon kraszto buvęs Premieras 
Riad el Solh, buvo nuszautas, 
kai jis gryžo isz pasikalbėjimo 
su Jordano karaliumi Abdul
lah. »

Tie kurie ji nuszove, pasivi
jo jo automobiliu ir paleido 
szuvius staeziai in ji, kai jis va
žiavo isz eroplano stoties. Vie
nas isz ju buvo ant syk nuszau
tas, antras norėjo save nusižu
dyti ir dabar randasi ligoninė
je, o treczio policijantai ir ar
mija dar jieszko.

Premiero lavonas buvo1 par- 
vesztas namo in Beirut miestą.

Tie žulikai buvo isz Syrijos 
Faszistu Partijos, kuriu vadas, 
Antoun Saadi buvo valdžios 
suszauydtas Lebanon valstijo
je, 1949 metuose.

Beirut mieste vienas žmogus 
buvo užmusztas ir devyni kiti 
buvo sužeisti, kai iszkilo susi
kirtimas tarp žmonių, kai jie 
dažinojo apie buvusio Premie
ro nužudinima.

VILNIUS, LIETUVA. — 
bininkai czeveryku fabrike, 
Sovietu Komunistu valdžia, 
savo bosus, kai jie buvo priversti ilgesnes

• I

valandas dirbti be jokio atlyginimo.
Per ta sukilimą keturios deszimts Lie

tuviu buvo nužudyta!
Nors baisiai sunku gauti patikrintu ži

nių dabar isz Lietuvos ir isz kitu tokiu 
krasztu,. kurie randasi po Kremlino nagai- 
ka, bet gana žinių iszeina, mums suprasti, 
kad Ruskiams nelengva savo vergus valdyti, 
kad ne viskas tenai tvarkoje, kad žmones 
jau ima tiems Sovietams ir vieszai prie- 
szintis, kad Komunistai negali amžinai vi
sa žmonija pavergti.

Biski po biski jau matyti, kad ta Ru- . 
sija nėra jau tokia galinga, kaip ji stato
si, ir kad tenai nėra vienybes, tvarkos nei 
taikos. Isz viso to, galima spėti, kad tas 
Raudonas milžinas turi molio kojas.

J. A. Pels, septynios de
szimts devynių metu am
žiaus fabrikantas ir parda
vėjas, buvo paraszes laiszka 
Prezidentui Trumanui pa
tardamas kad valdžia turėtu 
ir toliau suvaržyti visokiu 
daigtu kasztus, prekes, sako 
kad per daug žmonių žiuri 
ir mato tiktai doleri, pinigą.

Mažas kangaroo yra pri
žiūrimas New York mieste, 
ir yra penamas isz bonkutes. 
Szituos kangaroo paprastai 
gyvena Australijoje. Mažu
olius motina nesziojasi su 
savimi, bet szitas buvo vie
nas isz dvynuku ir motina ji 
iszmete, ir už tai jis dabar 
yra taip rūpestingai prižiū
rimas.

ville, kilusi isz Bucks apskr. 
Pennsylvania, laimėjo konkur
są: rungėsi 2,323 sekretores, 
kad laimėjus darba lydėti 15 
milijonierių kelionėje po pa
sauli su “Fielding Caravan,” 
kuris apkeliaus 37,000 myliu. 
Keleiviai lankys Laplandija ir 
Sahara, visas indomiausias pa
saulio vietoves, i

Laimėtoja yra 26 m., ruda- 
ake “žavinti” mergaite, “1 
vate secretary,” jau apkelia
vusi Europa. “Ji kalba Pran-

automobiliU ir dingo., Automo-I cužiszkai, Iszpaniszkai ir Lie- dar galima pridėti: Pasakyk 
bilius sudužo in elektros stulpą tuviszkai” ir yra baigusi Lie- 
ir užsidegė, netoli New York tuviszkaja Villa Joseph Maria

I akademija, Newtowne, Pa. 
(kurios vardas iszkreiptas in 
“Villa Joseph Murray Acade-

AUTOMOBILIUS 
SUDEGE

Draiverys Dingo; Po
licijantai Jo Jieszko
CAMDEN, N. J. — Camden 

miesto policijantai dabar jiesz- 
ko draiverio, kuris paliko savo

' . — Yra priežodis: '“Pasa-
pri- kyk man su kokiais draugais 

tu draugauji, o asz tau pasa
kysiu koks tu esi. ’ ’ Bet prie to

man kokiu draugu tu vengi, o 
asz dar daugiau apie tave daži- 
nosiu.Shipbuilding fabriko.

Apie penkta valanda isz ry
to policijos-’ Saržentas Ivan 
Morris gavo žinia per telefoną ' 
kad tenai prie to fabriko dega 
automobilius, ir kad moterisz- matomas iszlaidas — apie tume 
kė szalia to automobiliaus spie- $200,000 keliones eigoje. Lai-    1I
gia ir verkia. metoja nuotraukoje vaizduoja- — Sziandien yra ta vaka-

Policijantai ir ugniagesiai nia stovinti prie žemėlapio rykszczia diena apie kuria tu 
greitai pribuvo, jie rado ta su- (priesz visa pasauli) ir sakosi vakar rūpinasi, ir neatsitiko 
dužusi ir deganti automobiliu, esanti labai laiminga. kaip tu bijojei.

1 !

Jos darbas bus apmokėti nu- 
iszlaidas

—- Jeigu visu bėdos butu 
sukrautos in viena krūva ir 
mums butu paliepta pasirinkti, 
visi mes savasias atgal pasiim-

Sziandien yra ta vaka-

VYSKUPAS ŽUVO

BELGIJOS
KARALIUS
PASITRAUKĖ

VILTIS DEL DERYBŲ
SIDNEY, AUSTRALIJA. — BRUSSELS, BELGIJA. — 

Du žmones žuvo, vienas isz ju Karalius Leopoldas Trecziasis 
Amerikietis Vyskupas, ir pen- pasitraukė ir pavede savo sos- 
ki kiti buvo sužeisti taip labai, ta savo dvideszimts metu am 
kad gal visi jau negyvi, kai j u žiaus sunui,----------------------
eroplanas nukrito in mares ne- douin. 
toli nuo New Guinea kranto.

Amerikietis Vyskupas buvo priverstas
Stephen Applehans, isz Wichi- žmones jo neapkentė už tai kad jau įsz anksto tikėtasi. kad KoilllllUStUi

/vm rl n zv» Iri n i rJ ,1 V'.m •» r *A VA n zl n 'ta, Kansas.
Misijonierius

iam Bachus, isz Brooklyn, N. atidavė Naciams be jokio pa- 
Y., teipgi žuvo toje nelaimėje, siprieszinimo ir pats apleido

Lakūnai, kurie atskrido prie savo žmones.
tos vietos kur tas eroplanas nu- Žmonėms teipgi nepatiko jo 
krito sako kad nebuvo matyti pasielgimas tremtyje, kur jis 
jokio ženklo, kad butu vilties gyveno kaip koks ponas, kai jo kad

i kad kas nors iszliko gyvas. • žmones kente vergija. I

MUNSAN, KORĖJA. — Tautu 
“Z: b™' jungos Atstovas sako, Komunistai yra 

bar iszkele naujus pareikalavimus del 
derybų Korėjoje. Jis sako, kad tai buvoKaralius Leopoldas buvo 

pasitraukti, nes

San
dai 

tu

jis per daug klaidu buvo pada- , , '
kunigas Will- res Per kara- Jis savo kraszta statys kitus, savotiszkus pareikalavimus.

jis laikrasztininkams nepaaiszkino ko- 
yra tie nauji Komunistu pareikalavi-

Jis tik tiek pasakė, kad yra vilties 
viskas eina gerai ir galima susitaikinti.

* (Tasa Ant 4 Puslapio)

kie
mai.

J
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LIETUVISZKASF r* J A LIE 1L V ĮSAKASKas Girdėt SAPNORIUS
/

' Per devynis metus John Sa
vage, Brooklyn©, kas sanvaite 
parneszdavo visa savo pede sa
vo žmonai, kuri jam duodavo 
viena, doleri iszleisti ant alaus 
ir ant strytkario važiuoti in 
darba. Bet per “Tėvo Diena,” 
ji jam davė visa penkine! Jis 
iszejo, gerokai pasigėrė, parėjo 
namo ir apdaužė savo žmonele.

Su 283 Paveikslais

••SAVIM” MAHANOY CITY, PA.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Laivyno Sekretorius aplei
džia savo vieta ir važiuoja in 
Airija, kaipo musu Ambasado
rius. Jo vieta užima po-sekreto- 
riius Dan. A. Kimball.

160 Puslapiu s
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas 
aterteje stosis. Su priedu ! Į 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su \ 
užsakymu: ' ]!■

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J'
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Kongresas dabar, stengiasi 
duoti daugiau kariszku kon
traktu mažiems biznieriams. 
Iki sziol tik dideli biznieriai ir 
fabrikantai suimdavo 
valdžios kontraktus..

buk per jo pastangas szitas ka
ras baigiasi!

visus

Daug valdininku ir valdžios 
sztabo nariu dabar meta savo 
darbus ir sako kad jie nieko 
bendra nenori turėti su val
džia.

“Eina gandai, kad Anglijos 
Diplioma.tai ir Atstovai Kini
joje, visomis galiomis darba
vosi ir dabar darbuojasi priesiz 
mus. Jie mums pavydi ir visu 
krasztu žmones kursto priesz 
mus!”

Amerika dabar turi invairiu 
rusziu ir visokio dydžio tu ato
miniu, sprogstancziu bombų. 
Mažos atomines bombos yra ly
gios penkių tnkstancziu tonu 
dūlio, dinamito ir gali isznai- 
kinti apie puse mylios skersai 
ir iszilgai; didžios tokios ato
mines bombos turi tiek jiegos, 
kiek turi szimtas dvideszimts 
tnkstancziu tonu dūlio. Jos ga
li isznaikinti viską per trisde- 
szimts myliu skersai ir iszilgai.

ties diena iki 1836 m., Liepos 
(July) 8 diena. Jis giliai inski- 
]o skambinant per Vyriausio 
Teisėjo Marshall, kurio kūnas 
isz Philadelphijos buvo per
vežtas in Virginia, jo kilmes 
v ai s t i j a, laidotuves.

Per vienuolika, metu Laisves 
Vatpas buvo tylus ženklas. 
Buvo nutarta pataisyti inskili- 
ma kad butu galima, ji skam
binti Washington© gimtadieni 
1846 m. Pagal viešzus rekordus 
“Varpas gražiai skambėjo ligi 
pietų, stipriai, gražiai, ir stai
ga naujas inskilimas nutildė.” 

Sziandien tik svarbiausioms 
ceremonijoms, galima ji paleis
ti auksiniu kūjeliu.

Isztikimybes Priesaika
“Asz prisiekiu būti isztiki- 

mu Amerikos Jungtiniu, Vals
tybių vėliavai ir jos atstovau
jamai Respublikai; vienai Tau
tai, nedalomai, laisvai ir tei
singai visiems.”

landų kunigėli, atsake ūkinin
kas, nusiimdamas kepure.

— O dabar pasakyk man 
atvirai, klausė toliau kunigas: 
Kiek kas-dien otidedi laiko 
savo duszios reikalams?

— Na, tiesa, pasakius, pri
sipažino ūkininkas, kas rytas 
kalbu poterius ir kas vakaras 
taipogi, bet trumpiau, nes la
bai noriu miego; szventomis 
dienomis einu in ‘bažnyczia, bet 
pamokslo ne visada, klausau, 
juk mieste tiek reikalu atsiran
da.

— Jeigu taip, tarė kunigas, 
; tai asz malonecziau būti tavo 

arkliu, negu tavo duszia, nes 
matyt, tau arklys daugiau rupi 
ir daugiau atidedi jam laiko, 
negu savo dusziai!

del

isz

isz

Amerika norėjo suvienyti 
Kinija ir pastatyti bendra 
frunta priesz Komunistus, bet 
Anglijos Dipliomatai to neno
rėjo, nes tada ju biznis ir pre
kyba nukentėtu!

Dauguma Demokratu nenori 
kad Trumanas vėl stotu in rin
kimus del Prezidento. Jie sako 
kad Trumanas dabar turėtu 
vieszai pasisakyti kad jis neke
tina stoti in rinkimus; tada De
mokratai galėtu jau pradėti 
sau jieszkotis tinkamo kandi
dato. - .

Per Amerikos Nepriklauso
mybes Diena, ketvirta Liepos, 
beveik visi prakalbininkai ir 
pamokslininkai perspėjo žmo
nes kad, nežiūrint tu neva ge
ru ir linksmus žinių kad karas 
baigiasi Korėjoje, mes turime 
būti prisirengė del karo ir ne
nustoti ginklavęs!.

Pypkes Durnai

Motuszai

Admirolas Forrest P. Sher
man, Laivyno Sztabo virszi- 
ninkas, sako kad Amerika bu
vo nusistacziusi susitverti pus
ketvirto milijono vaiska priesz 
Korėjos kara ir dabar, nežiū
rint kas ten bus ar atsitiks Ko
rėjoje, Amerika toki vaiska tu
ri sau susitverti ir palaikyti.

manoGeroji, nepamainoma 
motute,

Užsupus, užliuliavus aszarom 
ir buczimiais!

Kur pakraszty dangaus 
baltieji debesys sugulė,

Pasiuntinys balandis szianakt 
nusilais ir užburkuos,

Kad sunaus laiszkas szitas 
szventu džiaugsmu ir 
aszarom raszyytas.

Baranauskiene - Kauszaite, 
Urszule, suims Bronius ir duk
tė Stase.

Cigelis, Juozas, atvykęs 
Alytaus.

Fresdorfas, Gustavas, 
SintautUj Szakiii apskr.

Karpis, Juozas isz Szakevi- 
cziu k., Batakių v., Tauragės 
ap.

Kauszaite - Baranauskiene, 
Urszule, sunūs Bronius ir duk
tė Stase.

Lutkiewicz, Zigmund, sūnūs 
Katarinos Lutkiewicz-Urban- 
cyk, gyvenęs Detroit, Mich., 24 
Hancock Ave.

Mažeikiene - iSeskute, Mag
dalena, isz Pikelionin k., Stak- 
liszkiu par., ir vyras Mažeika, 
Kazys, isz Padresku k.

Meszkauskas, Jonas, 
Kuktiszkiu k., Utenos ap

Oliszauskaite, Juzefą,
Baisogalos, gyvenusi 63 Han
cock Ave., Detroit, Mich.

Peleskaitis, Petras, isz Ber
žini! k., Keturvalakių v., Vilka- 
viszkio ap.

Raichertas, Georgas, isz Sin
tautų, Szakiu ap.

Raslanas, Stasys, isz Pavuo- 
liu k., Utenos v.

Seskute - Mažeikiene, Mag
dalena, isz Pikelionin k., Stak- 
liszkiu par., ir vyras. Mažeika, 
Kazys, isz Padresku k.

Szpederis, Francas, isz Pa- 
vasiju k., Szakiu ap.

Svencickas, Vladislovas, isz 
Vilniaus.

Vaicziulionyte, sesuo Pran- 
ciszkos Areloniszkienes, gyve
nusi apie Mahanoy City, Pa., 
kilusi gal isz Kalvarijos, Mari
jampolės ap.

Vailionis, Antanas isz Leipa
lingio, Seinų ap.

Valaitis, Juozas isz Kidulių 
vai. Szakiu ap., gyvenos Sao 
Paulo, Brazilijoj.

Vorszila, Konstantas.
Žemrieta, Jonas ir Juozapa

tas, isz Trivalkiu k., Paszviti- 
nio v., 'Sziauliu ap.

Žukauskas, Silvestras.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Pilietybes Priesaika
‘‘Prisiekdamas sziuomi pa- 

reiszkiu, kad asz visiszkai ir 
galutinai atsisakau ir nutrau
kiu visokia priklausomybe ir 
isztikimybe, bet kuriam užsie
nio kunigaikszcziui, valdovui, 
valstybei ar suverenitetui, kie
no ar kurio iki sziol asz buvau 
pavaldinys ar pilietis. Kad asz 
paklnsiu Jungtiniu Valstybių 
Konstitucijai ir instatymams 
ir juos ginsiu nuo visu vidaus 
ir isz oro prieszu; kad asz joms 
busiu isziikimas ir tik joms 
priklausomas; ir kad asz pri
imsiu ta pareiga laisvai ir be 
jokiu protiniu suvaržymu ir 
noru jos iszvengti: Taip padek 
man Dieve!”

Iszsiteisino
Mokytojas — Jurgi, 

ko tavo brolelis jau antra
diena kaip ne ateina in mo
kykla? Ar jam kas kenke?

Jurgis — Teip ponas pro
fesoriau.

Mokytojas — O kas jam?
Jurgis — U gi kelnių 

turi! ; .
ne-

Drąsus Žydas
I I ■ I I. ■ I----------A •

— Kuom tu Ickau nori 
but? t t.

— Nu, Žalnierium!
— Tai baisus daigtas.
— Del kam?
— O kaip tave nepriete

lis užmusz?
— Nu, tai asz busu ne

prietelis !

ŽMOGUI NIEKAD
:: NĖRA GANA ::

Dabar atostogų laikas. Visi, 
kas tik gali, važiuoja kur. Ne 
pro szali butu musu skaityto
jams patarti kad, nežiūrint kur 
jie važiuoja, kad jie savo protą 
vesztusi sykiu.

LAISVES VARPAS

Dabar tik kokis tūkstantis 
jaunu vyruku stoja in vaiska 
kas sanvaite savanoriais. Keli 
menesiai atgal daugiau kaip 
szeszi tukstancziai ant sanvai- 
tes stodavo in armija.

Žegnodama tu iszlydejai 
isz namucziu,

Kaip pauksztelius, kur buvo 
mums taip szilta gera.

Kelius nori tukstancziais
užtvertu kliucziu,

Nes einame,, mes skubam 
in užburta dvara,

In kambarus, kur mum 
pasakas sakai vis,

Kur savo laimes randa 
vargdamas keleivis.

Valdžia ima savo propagan
da varyti kad žmones pirkt usi 
daugiau Valdžios Bonu, o

Kai dif musu lakūnai nety- 
czia nusileido in Czekoslovaki- 
ja, Czekai isz jųdviejų eropla- 
nu iszeme visus intaisus ir juos 
pasiuntė stacziai in Maskva, 
kad Sovietai galėtu tokius pa
ežius intaisus pasigaminti savo 
eroplanams.

Jeigu dabar bus galima Su
daryti kokias nors Paliaubas 
Korėjoje, tai Prezidentas Tru
manas džiaugsis ir girsis kad

0 ar visi prieisim 
užeiga ta ramia?

Gal krisim varguose, 
kaip žoles pradalgy.

Bet motin, Tavo akys 
saugo visa žeme,

Tavo szirdis dūzgena 
kiekvienoj szirdyj!

Tai ne gegutes, nei balandžiai 
tai plezdena,

Nei jie in užmirszta
soda nu suskris,

Tai sūnūs, dukterys
motusze savo sena

Pralinksmins meiles 
sklidinomis szirdimis.

PHILADELPHIA, PA. — 
1777 metuose Rugsėjo (Sept.) 
18 diena Laisves Varpas (Li
berty Bell) buvo perkeltas in 
Allentown, Pennsylvania, kad 
nepatektu in Britu rankas. Jis 
laivo paslėptas po grindimis 
Zion Reformed Bažnyczioje ir 
ten iszsaugotas iki Birželio 
(June) 27 dienai 1778 m'., kada 
buvo vėl sugražintas in Nepri
klausomybes Namus, Philadel
phia, Pa.

Varpas skambinta praneszti 
kad Revoliucijos karas užsibai
gė, skambinta pažymėti iszrin- 
kima pirmojo naujos respubli
kos prezidento Jurgis Wash- 
ingtonas; 1799 m., pranesze 
Washington© mirti, ir vėliau 
mirtis kitu kurie vaidino to
kias svarbias roles Jung. Vals- 
lybiu (Amerikos) insteigime. 
Ir kada nebuvo daugiau pirmų
jų laiku didvyri! ir dipliomatu, 
didžiulis Varpas nutilo.

Istorinis ir visu brangina
mas yarpas skambėjo kiekvie
na Nepriklausomybes sukak-

VIENAS žmogelis eina keliu 
ir taip sau kalbasi: ‘*Tiems 

žmonėms niekad nėra gana; tu
ri tukstanczius ir da jiems ma
ža, kad taip asz turecziau bent 
szimta rubliu, tai man užtek
tu!” Taip jam bekalbant atei
na žilas balta barzda senelis ir 
sako: “Eikszen pas mane, asz 
tau duosiu pilna karti auksiniu 
pinigu; tik žiūrėk kad pilda
mas neperpiltum, jeigu nukris 
nors vienas pinigas žemen, nie
ko negausi. “Nudžiugo žmoge
lis iszvydes krūvą aukso, 
augszta ligi bažnyczios boksz- 
to. Seme pinigus rieszkuczio- 
mis, prisipylė pilna karti su 
kaupu, o krūvoje aukso ne 
ženklo nėra. Užpylė ant kaupo 
da viena sauja, pinigai laikosi, 
pila kita, pasisekė. Gaila, žmo
geliui palikti tiek aukso, da 
griebė saujele, bet vos tik už
dėjo ja ant kampo, bubt, ir nu
krito keli pinigai žemen. Pri- 
szokes tas žilas senelis suszu- 
ko: “Szalin gobsze negausi 
nieko!”

Tuomet žmogelis suprato, 
kad žmogui niekad nėra gana !

KAS LABIAU RUPI
Viena karta kunigas eida

mas per kaima, pamate ūkinin
ką szukuojant savo arkli.

— Pasakyk man, brolau^ 
kiek atidedi laiko arkliui nu
valyti, jeigu jis taip gražiai 
iszrodb? Paklausė kunigas pri
ėjės prie ūkininko.

— Kas dien apie pora va-

— Musu biznis gyvenime 
nėra kitus pralenkti, bet save 
pralenkti. Tapti už save 
darbsztesni, sziandien geresni 
negu vakar buvome, neszti sa
vo bedas ir vargus drąsiau, nu
galėti savo piktumą, suvaldyti 
savo liežuvi, duoti taip kaip 
mes niekados nedavėme, dirbti 
kaip mes niekados nedirbome: 
Tai tokis yra musu gyvenimo 
biznis, save pralenkti. O kai 
save kasdien pralenksime, nie
kas musu nepasivys. <

Platinki! “Saule”
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses

a.praszy-

apysaka 
szimtme- 

czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35e.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaityčiai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganrszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Kristupą.; Juokingi szposelei; ’ 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20e.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia. Haremo Ne valui li
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c. .

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

No.123—-Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos; Val- 
dimieras; Bedali;. 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. .58 
puslapiu, 20c.

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

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

No.134—-Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20e.

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- 
eziutes Pasakojimai, Eiles., 
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—Apie « Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieęzna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No.150—-Apie Duktė Akine- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 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, Nnogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu j 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 Neatsargumu in Balta 
Vergija;. Pusiaugavenįs'; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Daugiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Ii; Aržiuolašp Uosis;, Biidyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuezios 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, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 3.5c.

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No J 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197a/2, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gToma- 
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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

No.202—'Novena, Stebuklin
go Medali ko Dievo Motinos 
Garbei. 15c. j >■■■•■

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.. m.'

Visi/ Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.,■- - U. S. A.
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“SA U L E ” MAHANOY CITY, PA..

Apysaka Isz Praeites
* v ,V . ,

(Tasa)
1 I

— Nieko, atsakiau kaipo 
žmogus kuris laimingai pabėgo 
nuo nelaimes kokios ir cla kva
po atgąut negali. Ponas slaptas 
rodauninkais ne skaitė nuo po- 
pięru ir da nežinau.

— Ha, ir asz nežinau, tarė 
patraukdamas paežiais poną 
Vincentas.

—- Praszan pono, pasakyk 
man ar turiu laukt ant pono 
prezeso?

— Hm! Niurna ženklinan- 
cziai —; asz neįgaliu ne liept, 
nei neliepi.

— Ar iszeis da czion ponas 
prezesas ?

? ■—- Iszeis apie dvylikta, nes 
sziandien važiuos ant Seimo.
t-. Tai palauksiu, mislino 

sau sustojas vėla prie tos sze- 
pos, nedrysdamas pasijudint. 
Važnyczia. nieko man nesakę.

Priesz akis turėjau, kaban- 
czias isz knygų galus popieru 
ant kuriu žiūrėdamas per ke- 
tures valandas insiteraijau ge
rai ir pamenu lyg sziai. dienai 
ju paraszus: “Aktai transpor
tiniai miesto Turėk“ ant vieno 
o “Rokundos krautuves drus
kines Modrzejew” ant kito.

In kabinėta ineitinejo ir isz- 
ei tine jo visoki urėdu inkai ir 
ypatos pri'vatiszkos, frakuose 
pasirėdė, girdėjau per duris to
kius mužikus szposius prezeso 
panaszius in tokius, kokiais 
mane prisi.svei.kino, tai vėl isz- 
m ištindama s visaip ant popie
ru perstatinejancziu referentu. 
Kojos pradėjo man nutirpti 
nuo tąip ilgo. sto ve jimo; rodi- 
nau-gi sau panasziai kaip ark
liai mindžiot kojom tai ta tai 
kita, arba kaipo meszka min
kyt, kožnas ketvertis valapdos 
pasirodė man valanda, o va
landa mažiausia diena.

Iszeidamas isz sales vienas 
nredninkas paliko atidarytas 
duris, o per jais pamacziau na- 
vatna regėjimą. Ant didelio 
stalo ties durimis- du urednin 
kai gulėjo iszsitiese ant dideliu 
knygų taip kaip mus guldo 
mokslainese už prasikaltima 
idant užpelnyta bausme atsi
imt. Veidu negalėjau matyt, 
nes už tai dvi poras padu cze- 
batu kurie styrojo atkiszti tie
siog in mane, labai užėmė mane 
iszszaukdami akyvuma.

—.. Ponas Vincentai, klau
siu prisiartindamas prie snau- 
dženczio važnycziaus ant pirsz- 
tu idant nesibelst, ka. ženklina 
tos dvi poros padu?
o— Tai buchalterai! Atsake 
man su puikumu. ,
j.—- Nemokinta mus tuose 

laikuose buchalterijos mokslai
nese ir del to negalėjau supras
ti e ka tokis vardas gali ženk- 
lint? -

—• Kodel-gi jie taip guli? 
Klausiau važnycziaus.

r- Q, mano pone, labai esi 
akyvas, atsake man iszjuokian- 
cziai. Bet po. valandai matomai 
gailėdamasis ant mano pras- 
czipkystes, dadave: — Augsz- 
cziąusioje valdžioje rokundu 
kaip musu, tur but didžiausis’ 
kunigas, taip ponas prezesas 
paliepė padaryti, nes dasieke 
ponas sėdintis prie stalo iki 
pirmutiniam reidialu? Tai po
ne yra iszmislas musu prezeso 
ir vadinosi didžia buchalterija.

Norints asz apie tai nieko ne- 
suprantau ir nenumaniau apie 
ta buchalterija da. didžia, 'bet 

nuduodamas kad žinau nuti
lau.

Ant galo apie dvylikta; pasi
rodė prezesas pasirėdęs jau in 
f raka, munderini su kepure ant 
galvos su dideliu bryliuku. 
Vienoje rankoje laike taba- 
kierka o kitoje languota raudo
na skepetaite nuo nosies, kuria

Kur ten viename mieste
vestuves atsibuvo, 

Ant kurios daug 
tautu pribuvo, 

Ne tik gert ir liet 
in kaili gavo, 

Ilgai nuo žaiduliu 
padejavo.

Nevienam galva susiuvinejo, 
Už ta d arba gerai 

daktarui užmokėjo, 
Mat, kiauliszkai 

apsiėjo, 
Tai ir gera czesni 

apturėjo.
* * *

Tai buvo kitam 
pleise,

Radosi merginos keletą, 
Bet, kaip'sakant "" ' 

niekam netikusios, 
Nes viena, kita 

pravardžiuoja,
Ir nuolatos kolioja.

Kad tiktai viena kitai 
iszjuokti,

Tiktai viena tarp ju 
davadna,

Toji tykiai pasielgė 
visada.

Mat vardo del josios 
neiszrenka,

Norint suėjusios 
nurdikuoja,

Tegul kaip tik asz 
ten pribusiu, 

Tai su koczelu 
ūžte iksu.

Net, ne bus taip 
smagu.

* * *
Taip, taip mano rūteles 

pasitaisykite,
Nuo alaus ir guzutes 

atsipratykite,
Žinote, kiek tas pikto 

padaro, 
Kas girtuokliauja 

per daug.
In girtuoklyste priprasi, 

O paskui negreitai ja.
pamesi, 

Ba kas girtuokliauja, 
Tai tas ir nieką

daro.
Jeigu girtuokle pacziuke, 
Tai juos vyras neturės 

gero niekada, 
Per girtavima buna.

negero, 
Ba kaiip girtas,

Žmogus nežino ka 
daro.

Ir kas valgo ir 
geria per daug, 

Tai jau negerai, 
Dingsta sveikata

, . ir viskas. 

vare nuo saves pulką szunu 
spaudženeziu paskui, ji per du
ris kabineto, (praėjo pro inane 
ne nedirstelejas, o net prieme
nėje paliepė Vincentui idant 
eiczia paskui ji.

Ant pirmos aukszczio susilai
kė dideleje kancelarineje saleje 
kurioje visos giltos in frunta. 
kožnas prie savo stalelio stovė
jo jauni rasztininkai.

— Laskaucke! Paszauke 
garsiai. Isz paszalinio pakaje- 
lio iszbego kaip striela kudas, 
augsztas, plonas ir sulinkęs per 
puse nejaunas jau nredninkas 
su akuloriais.

Ponas Laskauckas su nusiže
minimu pąsikloniojo prezesui 
sudedamas savo delnus kry
žium padarydamas pyragaiti.

— Tai yra czion szpargalai 
kalba toliaus iszimdamasi isz 
kiszeniaus mano popieras. 
Žiūrėk, navet ne per neblogai 
tėplioja. Ka tai ženklino isz- 
minko mislys? Klause pažiu
rėjas ant mano raszto ir atsi
kreipdamas in mane.

— Nežinau, atsakiau dre
bėdamas,

— Matomai tave per mažai 
mu'sze mokslainese kad nežinai 
ka raszai; kad tau kaili butu 
geriau minke tai neminkytum 
rnisliu.

' .. • f ' >

— Perrasziau tai isz rąszfo 
grafo Rzewuskio.

— Tokis jis iszmintingas 
kaip ir tu, nors kunigas, raszo' 
ir grafas frake vaikszczioja.

Nemyliu tokios ažios ant gal
vos, baigė rodydamas man 
pirsztu ant perskyrimo plauku 
ant galvos.

Po tam atsigryžo in duris ir 
iszejo priėmimas pabaigtas.

Visi nauji mano draugai pa
žiurėjo arit manės su akyvumu, 
o asz navet negalėjau pamislyt 
kur1 esmių. - Jau ■Vincentas inne- 
sze staleli žaliu vilnoniu ceikiu 
apmuszta, pastate ant jo koki 
tai in medi aptaisyta ekritoa- 
ra, pripylė piesku ir davė rak
teli nuo szufledos.

Patemijau jog ponas direk
torius kancelarijos ir ponas 
Vincentas, o ir kitais da kokis 
perdetinis ant kancelarijos 
nredninkas apsietinejo su ma
nim gražiai, o kada ponas Ka
zimierais iszeidamas isz biuro 
inženge pas mane in kancelari- 
ja ir vėlino man maloniu preze-

Iso.
— Jau apie poną nesiste

biu! Tarė suspausdama® man 
ranka., dinsta turi užtvirtinta.

Isztikro buvau nusidyvines 
girdėdamas-ta viską. Ar-gi to
kis priėmimas kokio asz daty- 
riau nuo prezeso, gali būti jo 
malone, arba geradejyste?! O 
kas-gi tai butu jeigu buczia ne
malonėje? Ypatingai navatni 
tai žmones toje Varszavoje!

Ponas direktorius kancelari
jos atkreipė da mano teminima 
kas kiszasi to perskyrimo plau
ku ant galvos ir dadave idant 
neneszioczia blizganczįos skry
bėlės, ges prezesas to neken- 
czia.

Pasilikau tada aplikantu, o 
paraszes, sieksnine laiszka pas 
motina, susiraminau ir ipsidra- 
sinau slinktis tolyn in ateiti, 
būdamas tvirtu jog esmių gana, 
jau augsžta ypata. ant svieto.

%* *♦* *♦*
Mano Turtas Piniginis

Nusipirk sau,bilietu ant pie
tų, perserginejo mano draugas 
Tamoszius, matydamas jog asz 
isz savo kasęs semiu lyg isz 
kokios skarbinycziois.

— Turiu lyg pirmam.
— Tai mažai brolau, nusi

pirk ir ant kito menesio. Gyve
nime aplikanto pietus yra 

priesz viską o tu matai susine- 
sziai su ta ja Klementina in pa
žinti ir gražini role adatoro. 
Toki daigtai mano pone, kasz- 
tuoja. Ant velnio tau reike to, 
pamatysi padabins tave ant 
frico, tai boba perbėgi kytra ir 
pataikins tave prigaut ir ap- 
cziulbt kaip dūdele!

Nusijuokiau ant tokiu per
sergėjimu nes czion matau jog 
tas užsiėmimas manim ponios! 
Klementinos ir jos apgloba isz- 
verineja jame pavydama.

Tuolaik atsilankymai mano 
pas ponstva Katkeviezius sto
josi kas kart tankesniais. Pone 
jau pažinstame kiek nor, o apie 
poną galiu pasakyt kad buvo 
tia žmogus doras, guodotinas 
augsztai. Užimtas visados stu
dija ekonomijos policznos, tas 
žmogus tvėrė augszta. teorija, 
apie darba. žmogaus ir laike už 
nuskriaudima savo szloves ir 
vertes kisztis prie navatnu pa
sielgimu savo paęziosi. Negali
ma pasakyt kad jos nemylėjo, 
jog nebuvo persitikrinęs jog ir 
ji ji myli nes žinodamas taip 
pasakysiu, Kazokiszka būda 
ponios’ Klementinos, žiurėjo 
ant to visko szaltai ir ant lupu 
jo nebuvo matyt rūstybes nei 
juoku, o tiktai pavožone, kokia 
tai nesusijudinanti:

Nekarta buvau liudintojum 
svarbiu scena tarpu ju, ypatin
gai kada ėjo apie pervirsz val- 
na pasielgimą josios su jaunu- 
mene. Poni Klementina buvo 
staigi ir prie mažiausios pro
gos iszkalbinejo jam visas silp
nas jo szalis.

— Mano mielas, ka-gi turė
jai kada pacziavaisi su manim? 
Ne pasisakyk ne pastelevau 
tau frako prie szliubo? Dora- 
vot tai moki, sėdi lyg ausu ži
novą jo j politicznoj o tas viskas 
ka tau gero atnesza ir ant ko 
tinka? Asz ekonomijas politcz- 
nas žinau ir Suprantu apie ja: 
•turėt ka.

— Kliniee negreczna esi, 
praszan tavos,, riemyk, kalbi 
prie svetimu.

— Ko turiu stebėtis jeigu 
teisybe? Ponas Vladislove, įsa
kau tau, tarė szirdingai, Kazi
mieras mano yra dorybes žmo
gus is'zmintingiauses, geriau-
sės, davadnas, jog ji iszrinkau 
sau, nors nieko neturėjo, nes ne 
patyringas. Su tokiu turtu ko
kius turime pamėgink raudikis 
ir gyvenk ar turėsi tokes viga- 
das? Turi rakta, daduoda isz- 
imdama isz kiszeniaus pundą 
raktu, padavė vyrui, imk-gi,l 
imk ir randykis doringai, o pri
slegiu ryt neturėsime pietų.

— Bet-gi brangi, asz negi
nu ir nesakau jog neturi gabu
mo. Žinau jog esi motere prak- 
ticzniau.se sviete, vienok ant 
vakarykszcziu.

— Tai kas ten kokio navat- 
no ka pagyriau Stanislova, nes 
yra vaikinas gražus ir puikus1 
szokikas, o asz atvira motere iri 
myliu teisybe pasakot. Asz ir 
poną. Vladislovą myliu, o kas 
isz to?

Ponas Kazimieras mostelėjo, 
su ranka ir rengėsi iszeit isz 
pakajaus.

— Su paveliniinu praszan 
ne begk! Paszauke sulaikyda
ma ji už rankoves nutverus, pa
ša k y k, esi pavydus ?

— Abba asz žinau ar asz 
esmių pavydus ar ne esmių, 
atsako ženklinaneziai: Ba jei
gu noreezia but pavydus tai se
niai mane galas paimtu su in- 
kerszima.

— Navatnas esi! Paszauke 
mesdamasi jam. ant kaklo, nori 
būti pavydus bet nemoki, o 
asz tau pasakau jog isztikro

velinu sau idant tose ekono- 
micznose popierose budintus! 
tos jaustos. Mistini jog del mo- 
teres jaunos ir gražios mielas 
yra. tokis susiraukimas vyro. 
Kalbu stacziai, Kazyti, geriau 
geriau velintau idant mane isz- 
koliotum ir bartum tai žino- 
czia, jog mane myli. O taip kal
bėdamas szaltai pamokslą, in- 
vesdineji mane in nekantrybe. 
Esmių, nemoku būtie neteisin
ga ir kitokia nebusiu.

Vėliau kada davė sau žodi 
saugotis garsiu gincziu užves
tos likos knygos skundu in ku
ria abudu isz ponstvos Kotke- 
vicziu užraszinejo savo prasar- 
gas ir temijimus apie pasielgi
mą linksmu-gi dalyku, buvo 
matyt Nedelioje laike priėmi
mu nedeliniu kurie ta diena at- 
sibuvinejo, tai ponas tai poni 
bėga kas valanda in kita, paka- 
ju ir tuojaus pamydami gerai 
užraszinejo savo patemijimus 
ir skundus. Kada akcija ėjo gy
viau tai yra linksma pone Kle
mentina, kuri patemijus, jos 
Kazimieras per daug raszo die
ninėse knygose, pamesdavo 
sveczius ir drauguve salone ji 
nedavus pabaigt raszymo vy
rui isztrąukinejo jam’isz ran
kos knygas szaukdama visu 
balsu:

— Melas, tikras melas! Pa
lauk asz tau tuojaus alraszy- 
siu.

Nedelioje, kaip pasakiau bu
vo Nedeliniai susirinkimai pas 
pone Klementina: kalbbu pas 
pone nes vyras visame stoves 
ant antros vietos. Vyrai turės 
pirmybe del to atsila.nkinejo 
name ponios Klementinos viso
ki ir su ilgais plaukais ir su 
trumpais, arba literatai, isz- 
duotojai, literatai, poetai, ar
tistai dramaczni. Kada tu sto- 
kavo rekrutavojo jaunuomene 
a. t s iž en k 1 i n e j a i ic z i a pat og um u, 
smagumu, manevrose o ant ga
lo, szokiuose.

Žmones be ženklinimo ir 'be 
titulo, jeigu rasdavosi ten at- 
grajindavo smutna role ypato. 
Isz moterių pirmybe turėjo tos 
kurios atsiženklinejo patogu
mu, o ypatingai pasirėdymu.

Kiek toji motere jieszkojo

Darbininkas Per Tvora

Dvaro ir sodo prižiūrėto
jas, darbininkas ant Tats- 
field dvaro, Anglijoje, kur 
Donald MacLean gyvena ar 
gyveno, lipa per užrakintus 
vartus. Tie vartai buvo už
rakinti kai ponas to dvaro, 
Donald MacLean, Anglijos 
dipliomatas dingo be jokios 
žinios. Visi szito dvaro var
tai dabar yra laikomi užra
kinti nuo to laiko kai to dva

H ' r j" ■. ’ budo Idant pritraukt ir pri- 
lenkt prie saves kokia nors 
ženklyvą ‘ esybe. Prižadinėjo 
pribuvimą, tūlos pažinties, tvė
rė atskaitymus, onganizavojo 
koncertus, teatrus, amatorisz- 
kus, vakaruszkas su szokiais 
ant kuriu padavinėta naminio 
darbo puikes konfitūras. Kas 

Į turėjo ta nelaime paragavimo 
kada, tu malonumu jau turėjo 
prie jos koki, tai pririszima. ir 
negalėjo iszžengt su atsispyri
mui paklusnume, kada ji pri
vesi i nėjo prie nesmagiu graju 
draugiszku.

Del manės salonasi ponios 
Klementinos 'buvo tikra moks- 
laine draugystes ir pažinimo 
svieto gyvenimo nes už tai per 
ilgus metus turėjau prigulei už 
jos locnasti Tarnavau jai su vi
su pasiszventimu ir jeigu pa
reikalautu nuo jos pabudinimo 
apie mano buvimą ir gyvenimą 
pas ja, negalėtu kitaip % para- 
szyt kaip tik taip, jog tarnavau 
“isztikimai, blaivai ir dorai.“

Pripažint turiu jog gražios 
akutes mano protektorkos bis- 
kuti suihaisze man galva., insi- 
mylejau! Kiek kartu parsiėjo 
man paežiam pamislyt. apie 
tais jaustas, plaukai atsistojo' 
ant to, ka pasakytu mano mo
tina dasižinojus jog drysau 
akis pakelt ant mbteres vyruo
tos?! Todėl saugo jausi iszsi- 
duot tame dalyke, slept savo 
jausiąs korųpostingiause o bri
dau saldžiai toliaus apjakime.

Užsimanė ponia, mano szir- 
dies iszvažiuot ant vasarinio 
gyvenimo in Verzlbna; kas ant
ra diena buvau sveėziu pas ja 
marszieruodamas, per pedes 
apostolorum, myle kelio in ten 
ir adgal apsunkintas daugybe 
visokiu tavoru dastatinejant 
del ponios navet ir tokiu kaip 
sardelkbs ir sziiikos. ISZ prie
žasties dastatinejimo tu tavo
ru poniai Klementinai per tar- 
pininkyste mano iszsidaveme 
iii suraszinejima su ja kurioje 
pamažėl i pradėjau inspaudi- 
net tūlas iszreiszkimus labiaus 
kiszancziuosius mano jautos 
negu pavestos man komisijos. 
Numaniau jog tas neužrustine- 
jo mano ponios, del to-gi pave-

ro ponas dingo.
Eina gandai kad Ponas 

Donald MacLean yra sugry- 
žes in Anglija, bet niekas 
nieko tikrai nežino. . Eina 
gandai kad jis su vienu savo 
draugu ar pabėgo ar buvo 
per smurtą nuvesztas in Ru
sija. Sykiu su juo dingo jo 
draugas Guy Burgess, kuris 
teipgi yra sakoma yra su- 
gryžes in Anglija.

P linau sau kas kart clajigiab, kas 
kart toliau užtvirtindamas am
žina prisiriszima gatavimo au- 
kavimo gyvasties ant jos palie
pimo, ir kitos tame dalyke pri
žadėjimus.

Mano poni ir ant to nieko, 
nes kas kart da jauslingiau su- 
ispaudinejo mano ranka, kas da 
labiau sujudinėjo mano jaus
iąs ir iszveriiiejo. didžiapsi pa
klusnumą del jos nes ka tik pa
reikalavo turėjau dastatyt, o 
dariau ta. viską noringai, nes 
jos žodžiai per laiszka kuriasi 
turiu da ir sziandien priversti
ne jo prie to.

Pripažystu jog man nepatiko 
tas josios praszymas deszros, 
pradėjau pykt ir dunksot, dry
sau navet va.ikszcziojant dide
liais žingsniais po pakaju isz- 
mest tuos žodžius: “Ar ji pa
siuto!“ Bet, iszižengiau iii 
miestą, nuėjau ant rinkos ir nu
pirkau jatkose deszra tokia, ko
kios prasze, suvyniojau in pa
luke kaipo kūdiki in vystyklus 
ir po tam apsupęs in popiera, 
marsz ant tarnysitos in Veržb- 
na suvis tokiu prisakymu neuž
ganėdintas. .Velintau geriau 
idant, reikalautu krokodiliauš 
kaip komedijoj Fredrijas, bet 
deszra ? Hm, tas labai navatna!

Tuolaik teisybe tasai ypatin
gas padidinimas iszeigos mano 
ant to pirkimo užvadavime po
nios Klementinos buvo priežas
tis nemielo atidengimo. Audek
linėm krepsziukyje pasiūtame 
per motina mano isz kurio se
niau per tris menesius., nelai
me! Likosi jau tiktai k ©tur
iu b l i ne s popier ūke s.

— Žinai ka Tamosziau, jau 
asz pinigu neturiu, atsiliepiau 
in ji sugryžes isz Veržbno.

— Asz niekad neturiu, at
sake krapsztydamas dantis 
puikiai apteisyta plunksnele.

— Ir kas bus?
— Niekas, _ atsake nepai- 

saneziai susukdamas poperosa. 
Asz tau isztikro esmių kiek 
kaltas, liet taip-gi neturiu, pri
žada man ant nauju metu užga
li edin i m a. p ri si un st.

— Lyg Nauju metu da apie 
keturi menesiai.

— Gal gausi alga, pasakoja 
jog esi loskoje. Asz tau jokios 
rodos neduosiu. Sakiau, pame
ni, pirk sau daugiau bilietu 
ant pietų, o tu užsimanei niek
niekiu knygų su paveikslais.

Pasakyk man, ar tau ju rei
ke? Pamėgink, ar tau Laszke- 
viezius duos pietus už knygas! 
Pamėgink!

— Blogai ponas Vladislo
ve, pamislinau sau netekes jo
kios vilties p age 1b o s, blogai, 
ka-gi dabar czion padarysiu, 
isz kur pagelba gausiu.

— Na, eik gult, kalba ma
no Tamoszius atsigryždamaS 
ant lovos in siena, kas ant nak
ties mistiną apie pinigus. Pa- 
sznekesime ryt.

— BUS DAUGIAU —

Mažas Pranukas
Poni in tarnaite: — Mano 

Tekle, tai negerai jeigu kas 
vakaras iszeini ir lyg pu- 
siaunakt nesugryžti.

Tekle: — Kad praszau po
nios, prižadėjau tetai paly
dėt ja ant stoties.

Tame mažas Pranukas at
siliepė : — Tegul mama ne 
draudžia Tekiai iszeitineti; 
josios teta likosi kaplamu if 
gavo nauja mandiera su ga
lonais !

— Su jausmais slapstytis, 
tai moters, o ne vyro lemtis. u

I
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

tar-

per
lai-

— Su'batoj pripuola. Szvon
to Praksedo. Ir ta diena Ame
rikos Senatas priėmė Atlanto 
sutarti; 1588 metuose Ispanijos 
galingas Laivynas susitiko su 
Ahglijos1' Laivynu, Anglijos 
Laivyno vadas pasiuntė lieps- 
nojanezius laivus staeziai 
pu Ispanijos galingiausiu 
riszku laivu, kurie plauke 
arti vienas kito. Ispanijos
vynas tenai buvo pasiuntęs 
szimta trisdeszimts du apgink
luotu laivu su trisdeszimts tri
mis tukstaneziais vyru. Dvide
szimts vienas tūkstantis asz
tuoni szimtai ir penkios de- 
szimts 'buvo kareiviu, pusantro 
sžimtu Zokoninku ir net Kata
liku Bažnyczios Inkvizicijos, 
Tarrymu virszininkas buvo pa
siaustas su szitn Laivynu, tik 
penkios dėszimts laivu pargry- 
žo namo ir apie dėszimts tuks
taneziu vyru, nuo to laiko Ispa
nijos jiegos ant mariu buvo pa
laužtos, Ispanija užleido Angli
jai pirma vieta ant mariu.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola deszimta Nedelia po 
Sekminių. Ir ta diena 1236 me
tuose Rimgaudas pergalėjo 
VokiecziiĮs ties Kaunu.
; — Panedely'jo pripuola Szv. 
Apolinaro. Taipgi ta diena: 
1866 metuose Rusijos valdžia 
uždraudė Lietuviu spauda, 
prasidėjo knygnesziu laikotar- 
Pla-. .
t — Utąrninkė pripuola Szv. 
Kristinos. Ir ta diena: 1345 me
tuose Keistutis užėmė Lietuvos 
kunigaikszczio sostą- 1706 m., 
Anglai paėmė Gibralter Sala 
nuo Ispanijos.

. 1 — Juozas B Abi nas, ailglia- 
kasis nuo 90 S. Main uly., likos 
sužeistas in vpida, laike darbo, 
Knickerbocker kasyklose. Gy
dosi namie.

o kiti del invairiu priežaseziu, 
‘‘tankiausiai del politiniu, bu
vo paszalinti.” Szi pavasari da 
vienas atsisakė, Edvardas Ka- 
talinas.

— Puldama t repais žemyn mejas 
savo namuose, 
nilliene nuo 226 So. Chestnut 
uly., likos sužeista in galva. 
Gydosi Locust Mt. ligonbute.

— Gerai žinomas visiems 
miesto gyventojams, Aleksam, 
dras Siemanis, nuo 241 Schuyl
kill Ave., Shenandoah Heights, 
numirė Utarninke savo narnum 
se. Velionis gimė Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje 1881 me
luose. Buvo a ugi i a kasi s per! 
daugelis metu, po. tam turėjo 
saliuna ant East Centre uly. 
Paliko giminaite Teofilija An- 
astauskiene namie. Laidos Su- 
batos ryta, su apiegomis Szv.! 
Jurgio bažnvežioję 9 valanda, 
ir palaidos in 'parapijos kapi
nes.

Apreiszkinio Lietuviu parūpi-ji ant pamaldų. Bažnyczioje 
Zerby randasi labai graži Szventos 

., ir Penn St. Kingston, Pa. Onos stovyla. Parapijoje teipgi
jos svetainėj, kampas 
Avė., 
Czia klebonauja
Va rgon i n i n k u Sa n j nagos 

gerb. Kun. Jurgi

PRADĖJO VEIKTI
BALTIECZIU KO

MITETAI PRIE
G

na, Sofija, Vytautas, Cam- Fonda, 
bridge, Mass. — Lnneckas 
Mykolas, Gertruda, 
Petras, Worcester, 
Odyniec, Mykolas, A

Baigtines ir pinigines 
aukas siuskite: United Lithu- 

RenateJ anian Relief Fund of America, 
Mass. —' Inc., 105 Grand St., Brooklyn,nuoszirdus randasi Sopulingos Motinos 

draugija. Czia yra rengiamas 
į gražus iszvažiavimas in pamū
res, su autobusais in Seaside, 

į N. J. Moterų Sanjungos 63 
■ Kuopa rengia szita iszvažiavi- 
ma ir 'praszo visu isz anksztd 

! praneszti jeigu nori važiuoti.

re-

ponia Ona Tu- Incziura, vikarauja Kun. V. F.' 
Žemaitis, o vargonininkauja il
gameti^ Sanjungos narys Jo-, 
nas J. Szaucziunas. Seimas' 
prasidėsi iszkilmingomis Szv.! 
Misziomis 10-ta valanda ku-! 
rias atnaszaus vietos klebonas! 
Kun. P J.:V. Incziura, asistuo
jant Kun. A. J. Sinkevicziui isz' 
Plymouth, Pa., ir Kun. J. C. 
Kundreskui isz Luzerne, Pa. 
Kadangi ta diena yra būtinos 
szviesios miszios, tai bus gie
dama “Mass of The Shep
herds” paraszytos Pietro A.

— Korespondentas

VILTIS DEL 
DERYBŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iki sziol nieko daug nėra nu
veikta. Visi delegatai dabar ta
riasi apie tvarka.

Atstovas, pulkininkas James 
A. Noreli isz Mountain Home, 
Ida., sako kad abieju partijų

JuozasFrackville, Pa.
Ragažinskas (Rice) nuo 239 S.! 
Wylam uly., pasimirė Seredoje 
10:45 valanda ryte, Ashland li- 
gonbuteje. Velionis turėjo 65 
metu amžiaus. Gimė Lietuvoje.

panele Konstan-'
rija. Laidos Subatoje deszimta 
valanda ryte, ir palaidos in 
V. D. L. K. kapines Frackville-! 
je.

1 Paliko seserį

Philadelphia, Pa. — Phila- 
deliphijos diecezijos Arkivys-^ 
kūpąs Kardinolas Dougherty, 
pasimirė. Yra laukiama pasky
rimo kito dvasios vado, Arki
vyskupo’.' Eina gandai, kad 
Philadelphi jos diecezija bus 
paclafinta in dvi ar tris dalis. 
Mat Philadelphi jos diecezija 
yra per didele. Ji apima de- 
szimts apskrieziu ir turi \'iena 
milijoną' septynios dėszimts 
tukstaneziu szeszis szimtus de
vynios dėszimts du Kataliku. 
Apima, penkis tukstaneziūs ke-

mvlias! Seimo rengimo Komiteto rasz- 
tininkn siziuo adresu: Jonas J. 
Szaucziunas, 124 Price Street, 
Kingston, Pa. — Phone 7-3311.

žinome, seimas skelbiamas! ! Vargonininku Sanjungos va-j 
dovvbes, bet mes seimo renge-! į 
jai, kviecziame jame dalyvauti! 
didžiai gerbiamus klebonus in 
kitus kunigus, visus Sanjungos! 
narius; Lietuvius vargininin- 
kus ir vargonininkes, kurie ir 
nepriklauso prie varg. Sanjun
gos ir visus Lietuvius muzikus, 
kuriems rupi Lietuviszkas me
nas ir muzika. Sziame taip 
svarbiame laike, kuomet musu 
Senąją Tėvynė ir Tauta naiki-! 
na Bolszevikai nežmoniszkaisl 
žiaurumais, musu szventa prie
vole ryžtingai kovoti iki lai
mingos pergales. Taigi'padary
kime szi seimą Amerikos' Lie
tuviu Muziku Seimu gausingu 
dalyvavimu. Nesakykite, kad 
“czia tik Sanjungos nariu sei-’ žymu, 
mas.” Mes kviecziame visus 7 
Amerikos Lietuvius muzikus, giriasi kad jie jau eina pirmyn 
mes jusu nuoszirdžiai . laukia
me. Seimo Rengėjai: M yoming’ iszrodo kad viskas tenai be jo- 
Klonio Vargonininku kuopa 
Jokūbas Varailis, Pirminin
kas;; Petras J. Karaszauskas.

nas, Rasztininkas. Seimo rei
kalais praszome susiraszyti su

turios dėszimts

L. EUROPOS” kolai, Detroit, Mieh. - Susins-! 
! kas, Vytautas, Janina, Anso
nia, Conn. — Tolejkis, Jonas., 
Union Valo, N. Y. — Veįngert- 
neris, Eduardas, Karolina, An
tanina, Providence, R. L—Zei- 
mis, Petronėle, Zinaida, Alvy
das, Tomas, Lawrence, Mass.

I — BALF Centras.

NEW YORK. — Birželio 14 
diena formaliai pradėjo veikti 
Lietuviu, Latviu, ir Estu pata
riamieji komitetai (Consulta
tive Panels) prie Laisvosios 
Europos Komiteto.

NCFE pirmininkas Charles 
D. Jackson sukvietė komiteto 
pareigūnus, visu trijų pataria
mųjų organu narius,' akredi
tuotus ministerius ir spaudos 
atstovus in Reserch Center,■ Dd Muir” 
154 East 62 Street, New Yorke leana szie 
ir pranesze malonia žinia.

NCFE vice-pirm. Frederic 
R. Dolbeare paskaitė trumpa 
daklaracija. Jis pasidžiaugė,

NEW ORLEANS, LA. — 
Liepos 18 diena laivu “Gene- 

atvyko in New Or- 
Lietuviai Tremti-

niai:
Alberta, Dorotea in Denver,

Tremtiniu Padėkos
“ Asz. esu Memmingeno Var

go Mokyklos 4 sk. mokinys. 
Labai nudžiugau asz ir’mano 
tėveliai, kad broliai Lietuviai 
Amerikoje musu nepamirszta. 
Asz labai džiaugiuos, kad galė
siu padėt savo tėveliams, mari 
jau nereiks praszyt isz ju pini-, 
gn sansiuyiniams nei piesztn- 
kams pirkti, nes dabar gavau 
paszelpa. Ne tik asz, bet visi 4 
sk., mokiniai Gerbiamam Balf- 
ui taria szirdinga aeziu.

Romualdas Czepuleviėzius. ”
I Colo. — Augustinas, Kazys, in

Ba i kariška s .Tusu atsiustus maisto pro

Shenandoah, Pa. — Praeita 
visa žiema kietųjų augliu ka
syklos, nedirbo tik dvi ar tris 

“dienas per Sanvaite. Už tai 
daug žmonių persikėle in did- 
mieseziųs, kur dabar daug j u 
rabdasi ir kur jie gerai užsi
dirbą. Pradedant su pirma Lie
pos (July) diena iijainieriai tu
rėjo dėszimts dienu atostogas. 
•Po tu atostogų.'praeita sanvai
te kasyklos dirbo keturias die
nas. Mainieriai raminasi, kad 
gal darbai pagerės. Jaunimas 
eina, a.ibamn kariuomene arba 
kraustuos! in miestus, jieszko- 
dami darbo.

;— Su pirma Liepos (July) 
menesio diena, Szv. Jurgio Lie
tuviu parapijos vasarine mo
kykla pradėjo veikti. Mokykla 
veda Kazimierietes Seseles. 

’Pamokos vyksta, tik rytais, nuo 
(devintos iki dvyliktos valan
dos. Mokykla, yra vedama vie- 
sžu mokyklų vaikams,- kurie 
mokslo metu lanko vieszasias 
mokyklas. Shenandoryje Lie
tuviu vasarine mokykla veikia 
jau nuo 1934 metu. Visas tas 
mokslas yra dykai, dovanai. 
Jokiu mokeseziu nėra. Isz-apy
linkes, isz priemieseziu parapi
jos automobilius vaikus in pa
mokas atveža ir paskui juos 

’parveža namo visiszkai už dy- 
Ifa. Sziais metais szita vasarine 
rhokykla lanko virsz penkios 
dėszimts vaiku, mokiniu. Buvo ✓ 
laikai, kada Shenandoryje Lie
tuviai turėjo virsz dvideszimts 
'mokytoju vieszose mokyklose. 
Dabar randasi apie dėszimts. 
Mat vieni nuo savo vietų atsi-

Kunigu, 
diecezija

skaitant vienuolius, 
turi tūkstanti devy

nis szimtus ir penkiolika Kuni
gu.

Kingston, Pa. — Kaip jau 
Sanjungos pirmininko muziko 
Antano Giedraiczio “Muzikos 
Žiniose” paskelbtą, sziemet 
Vargonininku Sanjungos sei
mas invyks Rugpiuczio (Aug.) 
22 diena, 1951 m., Szv. Marijos

Harrison ir Kearney, N. J.— 
Kunigas L. Vaicekauskas, So
pulingos Dievo Motinos Para
pijos klebonas, visiems per pa
mokslą pranesze, kad Prancisz- 
konai Misijonieriai veda Szv. 
Onos Novena. Klebonas ragina 
ir kvieczia visus pasinaudoti 
szita proga ir kas vakaras atei-

Ubagas Ir Vagis

Sztai, szituose trijuose pa
veiksluose yra pasaka apie 
ubaga ir apie labai naginga 
vagi. Meszka, vardu “Fuz
zy” moka kaip labai gražiai 
ubagauti ir praszyti gardu-

sake ar iszyyko in kitus darbus mynu isz atsilankusiu žmo-

Bronson, La.
Juozapas, Johana ir Elisabeth, dūktas gavau isz BALF instai5- 
Beloit, Wise. — Banys, Elena,! gos Hanoveryje. Esu labai pa- 
San Francisco, Calif. — Bin ! tenkintas Jusu atsiustomis do
mus, Osvaldas, Helene ir Jo-'vapomis,’ da daugiau džiau

giuosi, kad Lietuviszkas bro- 
liszkumas sujaudina ir svetim- 
taueziu szirdis. Su manim li
goninėje guli svelimtaueziu, 
kurie stebisi, kad Lietuvis kad 
ir didžiausiame varge, niekada 
nebūna savo tautieeziu už- 
mirsztas. Szirdingas aeziu 
brangiems ir mielaszirdin- 
giėins aukotojams.

Klemensas Žaki s,
Munster, Clemens Hospital ’ ■

atstovai vengia svarbiu klausi- kad “Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos prisidėjimas užbaigia vi
su pavergtu tautu isz anapus 
Gel. Uždangos organizuotųjų 
grupiu tremtyje apsijungi- 
ma,” kurio tikslas yra “vienas 
visiems bendras tikslas: “Lais- -Glas’ Herta’ Vytautas, ^rns | 
ve.”

Visu trijų komitetu pirmi
ninkai pasakė kalbeles. Lietu-

nas in Manett, Miss. —- Gavė
nia, Jurgis Chicago, Ill. — Jur-

mu ir stengiasi kuo gražiausiai 
susitaikinti.

Eina gandai kad gal ir Leite
nantas Generolas James A. 
Van Fleet, asztuntos armijos 
komandorius dalyvaus tuose 
pasikalbėjimuose.

Bet nežiūrint to kad prie- 
szingu armijų vadai dabar ta
riasi del taikos, karas dar vis *vįu vardu p. Vacys Sidzikaus? 
siauežia, kareiviai dar vis ka- ‘ 
riauja ir krinta ant karo lauko.

Laikrasztininkams dabar 
pavėlinta dalyvauti tuose po
sėdžiuose ir jie gali raportuoti, 
savo laikraszcziams praneszti 
kas ten darosi, be jokiu suvar- iszkalbingi inrodymai,

tas ir Birute, Fairbury, III. — 
Kazakeviczius, Cezaris, Den
ver, Colo. — Makūnas, Jonas, 
Beloit, Wise. — Rakauskas, 
Boleslovas, Omaha, Nebr. — 
Rygertas, Vincas, Birute, Ru- 
gele ir Gediminas in Chicago, 
Ill. — Von der Recko, Freda ir 
Elizabeth in San Marino, Calif.

Lėktuvu atvyko: Paparyte,

kak primine dėkingumą JAV 
(Suvien. Vals.) kurios neprij 
pažino sovietines aneksijos. 
“Tamstos szios dienos prokla
macija ir Lietuviu Patariamo
jo Komiteto insteigimas yra 

kad 
Amerikos demokratija, vekda- 

Bet, nors tie musu atstovai nia per viena inžymiausiu or
ganizacijų, yra pasirižusi 
mums pagelbeti musu kovoje 
už musu kraszto iszlaisvinima' 
ir vietai laimėti laisvoje ir vie
ningoje Europoje. Mes pasiža
dame sunkiai dirbti ir būti ver
tais NCFE mumyse sudėto pa
sitikėjimo. Taip mums Dieve 
padek!”

Po to vyko priėmimas ir cukraus ir 959 CARE patriotus, 
laisvas pasikalbėjimas. svorio 25,864 svaru. Viso gery-

Iszkilmese dalyvavo Lietu- bin
vos Ministeris p. P. Žadeikis, želio men. gavo 76,883 svarus 
Gen. Konsulas Budrys, visi

| asztuoni Lietuviu Komiteto na
riai: pirm. V. Sidzikauskas, 
sekr., Dr. A. Trimakas, iždin. 
K. Bielinis, J. Audėnas, B. Ne-' 
mickas, M. Toliszius, Pr. Vai
nauskas ir V. Vaitiekūnas, 
LAIC direktorius adv. K. R. 
Jurgela ir sekretore Marijona 
Kižyte, ir prel. Jonas Balkų-' 
nas. v

Lietuvius sveczius maloniai 
nustebino, kad NCFE iszleisto- 
je brosziuroje, kame paskelb
tas 1951 m., Vasario 11 d. “Fi
ladelfijos Deklaracijos” teks
tas, panaudota tiktai viena 
nuotrauka: Lietuvos Ministe-1 
ris Žadeikis pasiraszo dekla
racija, o greta jo stovi M. Toli
szius ir V. Sidzikauskas.

Pasikalbėjime su LAIC at
stovais, p. Dolbeare pareiszke, 
kad: Jei pavyks nugalėti tek-j 
niszkas kliūtis, Rugsėjo mėne
sy pradės veikti Lietuviszkos 
programos per Radio Free-Eu
rope.

“Asz jums isz visos szirdies 
dėkavoju už atsiusta maisto 
pagelba, Szi dekavones laiszka 
raszau su aszaromis. Dabar ži-

ir artinasi prie taikos, mums

pa,' kio reikalo yra per daug dėlio
jamas. Kam visu tu mandagu
mu ir viens kitam nusilenki
mu, kai musu vaikai mirszta 
ant karo lauko? Jeigu jau eina- 
nia prie derybų del taikos ar 
del paliaubų, tai kodėl negali
ma tucz-tuojaus sustabdyti ką
rą? Tegu armijos pasilieka sa
vo vietose ant karo lauko, bet 
tegu buna visiems insakyta 
daugiau neszaudyti, nežudyti, 
ir palaukti ir pažiūrėti kas isz- 
eis isz tu derybų?

— Karsztagalvis tuoj at
vesta kai mato kad niekas jo 
nesibijo.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

niu.
Mergina jam duoda szal- 

tos koszes, “Ice-Creamo.” 
Bet szuva, kuris vis tenai lu- 
kurioja greitai inlenda ir 
nustveria tuos gardumynus.

siseke, nes meszka greitai 
prarijo ta szalta kosze, ir 
viskas tvarkoj, nes nei vie
nas, rodos, nepyksta.

Szitas ubagas ir vagis gy
vena netoli nuo North Bay,

NEW YORK. — Liepos 11 
d., laivu “General Sturgis” at
vyko in Ney Yorka szie Lie- 
tu'viai Tremtiniai:

Barkauskas, Berta, Cleve
land Ohio. — Cigas, Balys, Er
na, Edelt#aut, Peter, Bronx,

Szita syki jam, rodos, nepa- Ontario. j N. Y. — Jankauskas, Antani-

birka, Antanas, Inga, Monika, 
in Chicago, III. —/Kriksciunas,j 
Stase, Haroldas, Deivankee,'raszn’1 su aszaromis. Dabar ži- 
Wisc — BALF.i nant ]Pano 16 pietų sūnūs

! nepragais, kuris jau visus me- 
! tus serga TB, o toji liga pagy- 

„ ! doma tik turint gera maistą.
Ligi sziol asz negalėjau net 
margarino nupirkti, nes mes 

i jokio uždarbio nebeturim.'Mu- 
[ su maitintoja Rusai pavilko in 
Sibirą 1945 metais. Tris metus 

! ir mes Rusijoj vargom iki isz- 
sigelbejom. Del to mano sūnūs 

I ir ta liga gavo. Dėkavoju isz vi- 
' sos szirdies Amerikos Lįetu- 
! viams.

L. Dumaitiene, 
Breitertr! 30, Krenipe, .

Germany.

BALF ingaliotinis’ Vokieti
joje Pranas Zunde savo mene-; 

I siniame raporte pranosza, kad 
Birželio menesyje jis priėmei 
BALF sandeli Muenchene BA
LE centro siustus 21,795 sva-

Lietuviai Vokietijoje Bir-

Tremtiniai ypacz invertina 
cukraus siunta. Pr. Zunde pra-į 
uesza: ‘‘Cukrus atėjo kaip tik 
tuo laiku, kai jo Vokietijoje 
yra galima gauti pirkti tik la
itai riboti kiekiai, beveik nor
muotas. Galima nusipirkti tik , 
toje krautuvėje, kurioje viskas 
perkama ir, tai, szeimynai in 
sanvaite krautuvninkas par
duoda tik po švara. Todėl pa-i 
tyre apie cukraus siuntos gavi-, 
ma visi Tremtiniai labai nu-! 
d žiu go.” c? I

Trcmtyje daugiausia paliko 
seneliai, ligoniai, vaikucziai, 
kuriu tėvai del ligos negali at
vykti. Jie reikalingi Ameri
kos Lietuviu pagelbos. Sius- 
kime jiems aukas per Bendra 
Amerikos Lietuviu Paszelpos

‘ ‘ Musu szeimyna susideda 
l isz 10 asmenų. Gaunam paszel
pos nepilnus 200 markiu. Asz 
esu nedarbingas, o žmona, nors 
ir sveika, bet taip nusivaro nuo 
kojų, ligi tokia, szeimpra aprū
pina, kad apie uždarbi negali 
ne pagalvoti. Visi 8 vaikai mo
kyklinio amžiaus, da nieko ne- 
pajiegia padėti. Jus ir be žo
džiu suprantat, kaip mes 
džiaugiamės gave jusu siunti
ni. Ir pavalgėm ir pasirengem. 
Mes biedrii žmones negalim 
jums atsilyginti. Bet Dievas 
mato tuos, kurie kęncziaritiems 
padeda ir jis jusu neužmirsz.

Sziliu Szeimyna. ”•

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . • •
Motinos Szvencz.

■ ... I

Sapnas Motinos Szvfeh- J 
cziausios, mieguriczios ! 
ant kalno Alyvų, žeriiei Į 
Batanijos, bažny ežioj ! 
Szv. Mykolo Arkahiuolo. j
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