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Taikos Nematyti Korej oj e
Isz Amerikos
DU RAZBAININKAI 

NUŽUDYTI
HOLLYWOOD, CALIF. —

Tony Brancato, kurio FBI po
licija ilgai jieszkojo, ir jo drau
gas Tony Trombino buvo nužu
dytas automobilyje.

Iszrodo kad tas, kuris juodu 
nuszove buvo j u pasitikimas
draugas, nes jis sėdėjo automo
bilyje užpakalyje j u ir su jais
sznekucziavosi, pirm negu pa
leido tuos szuvius.

Szitie razbaininkai yra 
isz Kansas City, kur jiedu bu
vo intarti 1949 metuose, kad 
jiedu norėjo nužudyti kita raz- 
baininka, Mickey Cohen.

Abieju kūnai buvo pilni kul
kų. Brancato gavo kulka in pa- 
kauszi, o jo draugas Trombino 
buvo per veidą perszautas. Ke
lios kulkos iszdauže automobi- 
liaus langus.

• Tas, kuris juodu nužudė, 
greitai iszszoko isz j u automo- 
biliaus ir inszoko in kita, ku
ris tenai lauke. Nei vienas isz 
tu dvieju razbaininku neturėjo 
revolveriaus. Vieno kiszeniuo- 
se policijantai rado tik vienuo-, 
lika doleriu.

LENKAMS REIKIA 
DARBININKU

Nori Mokintu
Vokiecziu

BERLYNAS, VOK. — Prie 
Lenkijos priskirtose Vokieti
jos srityse labai trūksta darbo

T autu San. Eropla- 
nai Griauna Ko- 
munistuTvirto ves

Policijantai nežino kas juodu 
užmusze, bet jie spėja kad ežia 
buvo kitu razbaininku darbas 
kurie norėjo jiemdviem už ka 
nors atkefszinti.

AUTOMOBILIUS 
APSIVERTĖ

Kareivis Žuvo; Du Kiti 
Labai Sužeisti

PRINCETON, N. J. — Ka- 
reivis isz Fort Dix žuvo ir du 
kiti buvo labai sužeisti, kai j u 
automobilius susimusze in stul
pą ir apsivertė, netoli nuo 
Princeton miesto.

Daktarai in Princeton ligo
nine sako kad dvideszimts vie
no meto amžiaus kareivis John 
Swanson isz Bronx, N. Y., pa- 
siiiiire toje nelaimėje.

Valstijos policija sako kad 
kareivis William Timpson, dvi
deszimts dvieju metu vyrukas 
isz' Sparkill, N. J., draivino ta 
automobiliu.

Timpson ir kareivis Robert 
Heilmann, devyniolikos metu 
amžiaus buvo labai sužeisti.
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Visi jie gryžo in savo stovyla 
insert Dix po atostogų.

Leon Wright isz Philadel- 
phijos buvo paleistas ant kau
cijos kai jo automobilius suva
žinėjo ir užmusze dvieju metu 
vaikuti, Herbert Jenkins. Isz- Į 
rodo kad ežia draiverys buvo 
nekaltas, nes vaikutis iszbego 
ant ulyczios ir draiverys nesu-j

Amerikiecziai kareiviai ir 
Vokiecziai kariszki polici
jantai numalszina sukilimus 
vakaru Vokietijoje. Czia, 
Amerikietis, Kapitonas Wil
liam Driest, isz Baltimore, 
Maryland ir Vokiecziai poli
cijantai, apsidenge veidus 
nuo duju, numalszina sukilė
lius.

Czia yra tik pratybos, pa 
žiūrėti kaip butu galima su 
kilelius numalszinti, reika
lui prisejus.

Visos tos pratybos yra tai 
komos prisirengti priesz Ko 
munistus, jeigu jie kada SU: 
kiltu Berlyne.

o □ □

jėgos, darbininku, o ypatingai 
mokintu darbininku. Del szios 
priežasties Lenkai norėtu su
sigrąžinti apie du szimtu tuks- 
taneziu isz tu srieziu isztremtu 
Vokiecziu, bet visa beda, kad 
dauguma ju yra Vakarinėje 
Vokietijos dalyje, isz kur jie 
nenori gryžti. Jiem Lenkijos 
Kortfunistine tvarka visai ne
patinka.

Beveik visuose krasztuose, 
kur Sovietai dabar vieszpatau- 
ja, trūksta darbininku, nes be
veik visi vyrai būva paimti in 
vaiska, ar, jeigu jiems pasise
ka, jie pabėga.

Du Traukiniai Susimusze Arti 
Simmesport, La., 7 Kareiviai 
Žuvo, Daug Sužeisti; Korėjos 
Komunistai Smarkiai Puolasi 

Ant Amerikiecziu Ir Tautu 
Sanjungos Kareiviu

spėjo savo automobiliu sustab
dyti.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Raymond Riemer, buvo sužeis
tas kai jo automobilius susimu
sze su troku netoli .Westville, 
N. J. Szita nelaime atsitiko 
apie treczia valanda isz ryto.

Stanley Cutler, isz Jefferson, 
N. J. Policijantai sako kad jis 
bevažiuodamas in Atlantic 
City, užmigo.

KAIP JUNG. TAUTU
ORGANIZACIJA

UŽLAIKOMA
NEWY0RK, N. Y. — Szi- 

met Jung. Tautoms su savo in-' 
vairioms agentūroms bus rei
kalinga daugiau negu $40,000,-
000, nesenei iszleistas raportas 
tos organizacijos pranesza. Ta 
suma sudeda visos 60 tautos,
kurios yra tos organizacijos 
nares. Tu tautu atstovai Jung.
Tautose atsargiai prižiūri biu
džeto paruoszima. Kiekviena 
szalis moka biudžeto paskirta 
nuoszimti, kiek pajiega mokė
ti. Atyda kreipiama in žmonių 
ineigas invairiose szalyse, in
pertraukimą tautines ekonomi
jos kaipo pasekme antro pasau
linio karo, ir in daugeli pana- 
sziu dalyku.

' \ I
Jung. Amerikos Valstybes 

aukoja 38.92% biudžeto, szi- 
met $16,394,244. Jung. Kara
lyste 11.37%; Sovietu Unija 
6.98% ir Prancūzija 6%.

Komisija isz deszimt nariu

(ekspertu), UN Generalines 
Susirinkimosios paskirta, su-' 
tvarko mokesezius kas met ir 
duoda pasiulijimus Susirinki- 
mos užgyrimui.

Generalinis Sekretorius pa- 
(Tasa Ant 2 puslapio)

M 37-tą fe 
LIETUVIU DIENA

... Lakewood Parke,... 
15-ta Diena Rugpiuczio - Aug.

MAHANOY CITY, PA. —
Lietuviu Dienos programa 

jau yra nustatyta ir sutvarky
ta.

Paskutiniomis dienomis Lie
tuviu Drenos Komisijai pasise
kė gauti Lietuvaite dainininke, 
Norma Miliusziute, kuri su sa
vo sesute Germaną dainos pa-
vieniai ir sutartinai.

Norma Miliusziute

Sesutes Norma ir Germaine
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRĖMIMAI
VENGRIJOJE

VIENNA, VENGRIJA. —
Gaunama žinių isz Vengrijos, 
kad czia gyventoju trėmimas 
isz Budapeszto miesto nėra 
baigtas, bet tik laikinai sustab
dytas. Tuo tarpu yra pradėta mumstii tvirtoves.

DU TRAUKINIAI į 
SUSIMUSZE

SIMMESPOĘT, LA.— Ke
turiolika žmonių žuvo ir dau
giau kaip szesziož deszimts bu- 
vo sužeista, kai du greiti trau
kiniai susimusze netoli nuo 
Simmesport miestelio. Vienas 
traukinys veže Marinu karei
vius, o kitas važiavo isz Kan
sas City.

Kansas City Southern Kom
panija kuri tos traukiniu varo

KORĖJA. — Karas dabar visu savo 
baisumu siauezia ant Korėjos frunto. Tautu 
Sanjungos armijos paėmė du kalnu kur Ko
munistai buvo insikase.

Tautu Sanjungos kariszki eroplanai ir 
bombnesziai dabar vėl ardo ir griauna Ko

jio susprogdino daug
jXX°^td~Tuitraukiniu stocziu ir kitu ,abai ^kalingu 

instaigu. Kariszki laivai dabar vėl ima szau- 
dyti ir ardyti Komunistu uostus ir tvirtoves ir vaido, sako kad keturi m- 

prie kranto.
suardyti, 
testuoja.
bas del taikos dar labiau puolasi ant prieszo. 

Amerikos laikrasztininkai pranesza, kad 
Komunistai dabar, per tas derybas, didina ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

yra isztremta in nežmoniszko 
gyvenimo stovyklas daugiau 
kaip szeszios deszimts penki 
tukstaneziai žmonių.

ANGLIJA PRASZO 
EROPLANU

WASHINGTON, D. C.
Anglijos valdžia praszo, 
Amerika pasiunstu jai daug 
savo greitu Sabre j et eroplanu, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“VALO” 4

kad

RESPUBLIKAS

Sovietai Nepasitiki 
Ant Savųjų

BELGRADAS. — Per szalti- 
nius isz Yugoslavijos ateina ži
nios, kad keturiose Sovietu 
respublikose vyksta tokios pat 
apimties neisztikimuju valy
mai, kokie vyko 1935-1938 me
tuose.

Ir szi karta tie “valymai” 
skaudžiausiai palieczia Ukrai
na, Azerbeidžana, Uzbekistaną 
ir Kazachstana. Valomos par
tijos ir administracijos virszu- 
nes, apkaltintos nukrypusios 
in nacionalizma arba žiūrėju
sios per pirsztus in kitu “nuo
dėmės.” Uzbekistano visas 
partijos centro komitetas yra j 
suaresztuotas.

, no darbininkai ant vieno trau-
Gelcžinkeliai beveik visur yra kinio ir trys ant kito, du Mari

nai kareiviai ir penki keleiviai 
žuvo toje nelaimėje. Gal dar 
ir keli kiti pasimirs isz tu su
žeistųjų.

Valstijos policijantai sako, 
kad jie suskaite vienuolika ŽU- 
vusiuju.

Trys szimta Marinu kareiviu 
važiavo važiavo ant vieno isz 
tu traukiniu.

Komunistai dabar pyksta ir pro- 
Jie sako, kad Amerika per dery-

Komunistai Turi Amerikos Automobilius

Prie konferencijos ofisu 
Kaesong mieste, vienas 
Amerikietis žiuri in Ameri- 
koniszka automobiliu, ‘Jeep’ 
su kuriuo Komunistai yra 
atvažiavę in taikos konfe
rencijas. Jis nuszluosto pur
vą nuo to automobiliaus, pa
sižiūrėti nuo kurios Ameri

kos Armijos kompanijos tas 
automobilius buvo paimtas 
ar pavogtas. Szalia szito 
Amerikoniszko automobilio 
stovi keli Rusijoje padaryti 
automobiliai, kurie yra la
bai panaszus in musu auto
mobilius.

o □ □

Isz New Orleans kariszko ; 
sztabo buvo praneszta, kad su
žeistųjų tarpe randasi trylika 
karininku ir devyni eiliniai 
Marinai kareiviai. Visi sužeis
tieji buvo greitai nuveszti in 
Morganza, Louisiana.

Karo sztabas neiszduoda var 
dus žuvusuju ir sužeistųjų kol 
ji artimi gimines dažinos per 
telegrama isz karo sztabo.

Daktaras J. C. Roberts, in 
New Roads, La., sako, kad ne
laime atsitiko per nesusiprati
mą, pamirszima ar inžinieriaus 
nepaisinima. Jis sako, kad ant 
to kelio važiavo du kariszki

I traukiniai. Vienas pasitraukė 
in szali kai buvo praneszta kad 
greitas traukinys ant tu reiliu

i begiu atvažiuoja, bet antro 
traukinio inžinierius ar negavo 
to praneszimo, ar pamirszo ar 
staeziai nepaisė, ir nepasitrau
kė. Kai tie traukiniai susimu
sze jie ir užsidegė. Du Marinai

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Fabrikantai sako kad ju fab

rikai vis gali pagaminti tiek 
tavoro, kiek žmones nori pirk
ti.

Su 283 Paveikslais

KAIP JUNG. TAUTU 
ORGANIZACIJA 

UŽLAIKOMA

NaAju automobiliu yra ga
minama apie keturi szimtai 
tukstaneziu kas menesis. Tai 
dvideszimtu nuoszimcziu ma
žiau negu pernai. Bet szimet 
mažiau žmonių perkasi naujus 
automobilius.

Refrigeratoriu ir skalbiamų
jų maszinu mažiau yra gami
nama.

160 Puslapiu < 
8 col. ilgio, 5% ©oi. ploczio ! 
Iszaiszkma sapna ir kas < 
ateitoje stosis. Su priedu ] 
planatu ir visokiu burtu. ! 
Knyga in minksztos po- J 
pieros virszeliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: ;

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

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Automobiliu fabrikai palei
džia daug darbininku. Tie dar
bininkai dabar rugoja, saky
dami kad jie negali rasti sau 
darbus kituose falbrikuose.

siras ir kitu Vokiecziu, kurie 
jums padės.”

Naujos taksos paims beveik 
visus tuos pinigus, kuriuos da
bar darbininkai gauna isz di
desniu algų.

Bankieriai dabar jau turi 
akis atkreipė in Japonija. Kai 
tik viskas bus tenai sutvarky
ta, Japonams reikės z baisiai 
daug pinigu. Jiems tuos pini
gus paskolins Amerikos ban- 
kos už asztunta nuoszimti.

Daug mažiau nauju namu 
dabar yra statoma. Per bran
giai atseina.

Asztuonios deszimts penkių 
metu amžiaus Robert Cunning
ham, Toledo mieste, Ohio; gavo 
divorsa nuo savo ketvirtos 
žmonos ir sako kad jau dau
giau jis nesiženys, kad jam jau 
gana bobų.

Teisėjas Thomas J. O’Con
nor davė jam divorsa nuo jo 
ketvirtos žmonos, kuri yra tik 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus. Asztuonios deszimts 
penkių metu gyvanaszlis Cun
ningham turi dvylika vaiku 
nuo savo pirmu trijų moterų. 
Jo vyriausias sūnūs yra pen
kios deszimts vieno meto am
žiaus, o jo jauniausias yra pen
kių metu.

Putnam miestelyje, Conn., 
veikia spaudos skyrius. Lietu
viu susiartinimo szventes metu 
bus galima gauti knygų, isz- 
leistu Vokietijoje ir Ameriko
je.

Teipgi Putnam, Conn., Pa
nele M. Avietenaite mergaieziu 
stovykloje mokina Amerikos 
Lietuvaites Lietuviu kalbos, o 
ypacz rūpinasi ju tautiniu san- 
moninimu. Mergaites labai pa
tenkintos jos vedamais pasi
kalbėjimais.

Passaic mieste, New Jersey 
valstijoje, Ponia Margaret Du
ras per telefoną pasiskundė po- 
lieijantams kad jos susietka ja 
visokiais szlykszcziais vardais 
pravardžiuoja. Du policijantai 
buvo pasiunsti pasiteirauti kas 
ten darosi. Jiedu rado kad ta 
tos ponios susietka yra nebyle 
ir kurezia. Niekas nebuvo su- 
aresztuotas.

ruoszia biudžetą, bet kiekvie
na nare (tauta) turi ji peržiū
rėti. Ji svarsto UN Budgetary 
Committee prie kurio priklau
so kiekviena nare.

Kasmet ineigu ir iszlaidu ra
portas paruosztas ir certifikuo- 
tas trijų peržiuretoju, kuriuos 
paskiria Generaline Susirinki- 
moje. Sziu dienu peržiūrėtojai 
yra isz Kanados, Colombijos ir 
Danijos.

Jung. Tautos turi sztaba isz 
4,000 darbininku isz 57 szaliu 
(organizacijos nariu). Un’oje 
dirba asmenys isz 8 ne-nariu 
szaliu — Austrijos, Bulgarijos, 
Ceylono, Suomijos, Vengrijos, 
Italijos, Ispanijos ir Szveicari- 
jos. Daugiausia darbininku isz 
JAV (Amerikos) Prancūzijos, 
Didžios Britanijos, Kanados, 
Chinijos, Belgijos, Olandijos, 
Indijos, Szvedijos ir Australi
jos.

Didesne dalis pinigu eina al
goms sziu darbininku ir už vi
sokius inrengimus ir patarna
vimus savo būstinėj New Yor
ke. Kitos svarbesnes iszlaidos 
yra: finansavimas specialu 
misijų kurios visokiems tiks
lams iszsiustos in invairias pa
saulio dalis, ir finansavimas 
invairiu UN grupiu susirinki
mu; užlaikymas savo instaigos 
Europoje.

UN pasiskolino $65,000,000 
pasistatyti savo narna New 
Yorke.

“SAULE” MAMANOt CITY, PA, 
Pietų Amerika ir 13,000 in ki-1 
tas szalis.

1950 metuose Amerikiecziai 
Europoje ir Tarpžeminese sza- 
lyse paliko nuo 185 milijonu 
doleriu ligi 225 milijonu dole
riu p Vakaru Indijoj ir Centra- 
lej Amerikoj nuo 57 ligi 60 mi-' 
Ii jonu doleriu; Pietų Amerikoj 
nuo 20 lig 22 milijonu doleriu. 
Komercijos Skyriaus pranesz- 
uoja kad kiekvienos keliones 
vidutines iszlaidas nepasikeite 
nuo 1949 m., $770.

1950 metuose Amerikiecziai 
Prancūzijoj praleido 56 milijo
nu doleriu, Italijoj 50 milijonu 
doleriu, Anglijoj 37 milijonu 
doleriu; Szveicarijoj 18 mili
jonu doleriu ir Vokietijoj ke
turiolika milijonu doleru.

Tikime kad szimet daugiau 
Amerikiecziu keliaus in sveim- 
krasztus. Kilanczios asmeni
nes ineigos Jung. Valstybėse, 
(Amerika) didesni skaieziai 
laviu ir pagerinti patogumai 
vieszbucziuose, koteliuose už
sienyje prisideda prie vis au- 
ganezio skaieziaus keleiviu. C.

Iszmintingi Žodžiai

DŽIOVA

Valgo Arkliena

Virginia Greenwood, in 
Arlington miestą, Virginijo
je, valgo arkliena, kuria jos 
motina yra pagaminus, už 
tai kad visa kita mesa per 
brangi.

Už tai kad Kongresas ne
sulaikė mėsos kasztu, jis yra 
dabar pravardžiuojamas 
kaipo “Arklieniszkas Kon
gresas.”

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Danijoje viena kompanija 
inrenge telegrafine dovanu 
tarnyba. Kas nori dovanoti, tu
ri tik telefonu išzszaukti dova
nu tarnybos numeri ir nurodyti 
gaveo adresa ir dovanu ruszi. 
Tada ta kompanija tuoj skam
bina in ana vietove ir ten isz 
savo skyriaus pasiunezia viso
kiausiu dovanu. Sumokėjus už 
dovana ir telegramos siuntimą, 
kompanija tepaima tik viena 
krona už toki patogu patarna- 
vima.

Sziais metais jau penkiolika 
labai augsztu Sovietu Rusijos 
karininku, ‘ ‘ staiga ’ ’ pasimirė. 
Dauguma ju dar nebuvo sulau
kė penkios deszimts metu am
žiaus. Matyti kad Rusijoje da 
vis tykiai ir isz lėto eina valy
mas Raudonosios Armijos. 
Peniai net dvideszimts asztuo- 
ni augszti karininkai ‘ ‘ staiga ’ ’ 
pasimirė. Matyti kad augsztam 
karininkui Rusijos oras nesvei
kas.

— Kai vaikas in beda pa
puola, tai kiekviena motina ji 
teisina ir sako kad kiti vaikai 
ji prikalbino.

— Vienas blogas priprati
mas mums daugiau kasztuoja 
negu visas tuzinas geru pripra
timu.

— Žmogus, kuris anais lai
kais cziedino pinigus buvo va
dinamas szyksztuoliu, dabar 
mes sakytume kad jis stebuk
lus daro.

— Be to juk, kad varna ir 
kažin kaip plausi, vis ji bus 
juoda.

VIS DAUGIAU AME
RIKIECZIU KELIAU

JA IN UŽSIENY

Prancūzas kareivis gauna 
$1.02 algos ant menesio; Ang
las kareivis gauna $29.70; 
Amerikietis kareivis gauna 
$70.00.

Pypkes Durnai
Amerikos Augsztas Komisi- 

jonierius, Vokietijoje, John J. 
McCloy, gavo dvi markes per 
paczta isz vieno Vokieczio, ku
ns nori nors biski pagelbeti 
tiems Amerikiecziains in Kan
sas City, kurie taip nukentėjo 
nuo to potvanio.

Szitas Vokietis, Paul J. Dah- 
men, isz Kemlpten, Bavarijoje, 
Szitaip Amerikos Komisijonie- 
riui raszo:

“Norėdamas pagelbeti tiems 
irukentejusiams Amerikoje, asz 
pasiuneziu dvi markes, (apie 
puse-dolerio). Atsipraszau kad 

’asz daugiau negaliu pasiunsti, 
bet asz pats biednas kaip vel
nias. Bet asz esu tikras kad at-

Delko-gi?
Delko-gi man Dievas
Dave jaunyste,
Delko-gi lyg kvietka, 
Gražumu aprėdė?

Delko-gi man viską, 
Ir protą ir valia, 
Dave be szyksztumo, 
Ir suteikė gale?

Tai del to man viską
Dave Visagalis,
Kad darycziau nauda, 
Gyvendams ant žemes.

Tai del to, kad kelcziau 
Tėvynė isz miego, 
Del to, kad darycziau, 
Ramybe ant svieto!

NEW YORK. — Jung. Ame
rikos Valstybių Komercijos 
Departamentas pranesza, kad 
nuo karo pabaigos vis daugiau 
Amerikiecziu keliauja in užsie
ny, ir paduoda kiek pinigu szie 
keleiviai isznesza. isz, szio 
kraszto.

1950 in. net 676,000 Ameri
kiecziu keliavo in užsieny, su
lyginus su 1949 m. 573,000. 
Czia nepriskaityti keleiviai in 
Kanada ir Meksika ir taip va
dinama “cruise” keleiviai.

1950 m. JAV žmonių kelio
nių isizlaidos visose sanlyse pri- 
skaitant Kanada ir Meksika, 
pasiuke net $727,000,000, vien- 
tik užsienyje praleista $321,- 
000,000. 1949 m., kelionių isz
laidos visose szalyse pasiekė 
678 milijonu doleriu ir užsienio 
szalyse 279 milijonu doleriu.

Isz 676,000 Amerikiecziu ke
leiviu iszvyko in užsieny praei
tais metais 302,000 vyko in Eu
ropa ir Tarpžemines szalis; 
323,000 in Vakaru Indija ir 
Centrale Amerika, 38,000 in

NEW YORK. — Džiova kuri 
1900 metuose užmusze daugiau 
žmonių Suvienytose Valstybė
se negu, bet kuri kita liga, da
bar užiima septinta vieta tarpe 
pavojingu ligų.

Jau 1928 metuose, 70 isz kiek 
vieno 100,000 žmonių szioje 
szalyje mirė nuo džiovos. Bet 
1948 metuose, džiovos mirties 
rata nupuolė 60 nuoszimtis ir 
tik 30 isz kiekvieno 100,000 
žmonių szia liga mire.

Vienas isz svarbiausiu tiesu, 
kovoje su Džiova buvo anksty
vas susekimas ligos. Pirmiau 
žmones nepasiduodavo sveika
tos patikrinimui, bet sziandien 
yra kitaip. Szioje szalyje mo
kiniai yra duodami X-spindu- 
liu plaucziu perszvietimus ir 
patikrinimus, ir darbininkai 
kaikuriose iszdirbystose ir visi 
Vyrai ir moterys kurie įimtoje 
in ginkluotas jiegas.

Kada apylinkių sveikatos 
darbininkai randa Džiova ser
ganti, tuoja gydytojas patikri
na sveikata visu kitu szeimy- 
nos nariu nes vienas sergantis 
gali kitus užkrėsti. Slauges 
kurios lanko biednu žmonių na
mus irgi duoda patarimu kaip 
apsisaugoti nuo Džiovos, kaip 
užlaikyti sanitarinias taisyk
les ir asmeniszka higiena arba 
sveikata.

Sziandien Džiova sergantie
ji raginami vykti in sanitorijas 
arba ligoributes. Ten jie gau
na kuogeriausia priežiūra ir 
szeimynos nariai gali ramiai 
gyventi nesibijodami užkrėti
mo. Kadangi sziandien ligon
butes perpildytos, musu val
džia duoda pinigiszka pagelba 
valstijoms insteigti paranka
mus Džiova sergantiems.

Sziandien daug Džiova ser- 
ganeziu pasveiksta, aeziu nau
jiems g y d y m o būdams. 
“Streptomycin,” vienas isz ne- 
senei rastu stebuklingu vaistu 
pasekmingai sulaiko liga.

Kartais galima liga splaiky- 
ti iszpiaunant plaucziu užkrės
tas dalis.

Suvienytos Valstybių Viesz- 
os Sveikatos darbininkai tiki 
kad kontroliavimas, sulaiki- 
mas Džiovas yra netik medika- 
liszka dalyka, bet ir socialisz- 
ka. Prastas maistas ir gyveni
mo vietos daug prasideda prie 
ligos iszsiplatinimo. Liga isz 
pranyksta kur gyvenimo aplin
kybes pagerintos. —C.

Saule Publishing Co., 
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Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.
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Kristupą; Juokingi szposelei; | 
Kaip traukt giliukingai Einiki , 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 1 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, I 
apie Gražia Haremo Nevalnin- ] 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., i 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 1 
no. 58 pus., 20c. 1

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: Vai
ri imieras; 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, 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 
Gyveninio, Nuopolei Mateuszo 
Jerukaus'ko, Osieczna. 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 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tanias, 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
Žydas, Du Draugai.
piu, 35c.

No. 158—A p i e
Stonnfield Danguje; Pa'bege- 
le; 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

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
zVpie 100 puslapiu35c.

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

A0.172—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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima
na vymai; 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 Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
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. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

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

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

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

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

Nedoras
136 pusla-
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— Antra didžiausia ar ge
riausia armija tiek reiszkia, 
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Istorija Apie Kunigaiksztiene
(Tasa)

Petersburgo gyventojai isz 
kart nenorėjo in tai tikėt. Hei
le buvo abelnai mylima, kada 
patirta, jog ji da lanko prie
glaudas pasiliko visoje reiksz- 
mei to žodžio; įplacžiai žinoma. 
Besigailėta jos dabar ir nieks 
negalėjo suprast priežasties jos 
papaikimo, ligiai nieks nežino
jo koki sanrysži gal turėt gais
ras sodauninko nameli su pa- 
paikimu, kunigaiksztienes.

Jos proto sumiszimas vienog 
buvo teip dideliu, kad sielvar
taudama draskėsi, reke, szauk- 
dama pagelbos gel'bejimo vai
ko isz ugnies, tai vėl kaip gi
nasi nuo norineziu ja paimt bu
deliu. Tai vėl bovijosi kaip kū
dikis žiedais dainuodama nors 
ir dre'bancziu, bet vis saldžiu 
balsu.

Szirdis plyszo žiūrint in ta 
nelaiminga moteriszke.

Did. kunigaiksztis Konstan
tinas ta nauja nelaime skau
džiai buvo dalypstetas. Jo lai
me kūdikis kuri teip netikėti
nai atrado vėl žuvo, o name tur 
kita liudnasti. Heile jo suvis 
nepažinojo ir 'bego szalin rėk
dama ir budeliu ji vadindama, 
nes jis ja vesiąs pas kruvina 
Cara idant nužudint ja. Teisi
nos tai kad ne ji sudegino Val- 
dimiera, kad ji nekalta.

Veltu stengdavos jis jai in- 
kalbinet savo varda, veltu 
stengdavos 'bent kiek pra- 
szviest jos aptemusi protą, ji 
pasiliko nepagydoma,

Konstantinas niekuomi da
bar nesirūpino net apie savo 
tarnystes pareigas, buvo suab- 
jutinejes ir kaip apnykę®.

Tula diena aplanke Kons
tantino kamlbaruose pats Ca
ras.

Apsitaisęs civiliszku rubu 
važiuojant nuo nedaugelio, jei 
no suvisai buvo nepažintu.

Rado Konstantina susikrim
tusi isztiese in ji abi savo ran
kas, kalbėdamas:

— Nelaimingas biednas ma
no brolau, gailiuosi tavęs labai 
ir tavo nelaime skaudi man ne
apsakomai. Ilgiau negalėjau 
daturet toj netvirtybeje kokioj 
mane esi palikes. Pribunu tai 
pats, idant persitikrint apie 
didžios kunigaiksztienes Hel
les sveikatos stovi.

— Konstantinas pakratė siu 
galva.

—- Ali, brolau! Tarė, neno
rėk matyt to liūdno, draskau- 
czio duszia paveikslo.

— Macziau jau laukus už
klotus žmonių lavonais, nia- 
eziau upes kraujo, bet matant 
ta miela sutvėrimą dalypsteta 
proto sumiszimu negaliu su'si- 
valdyt.

— O bet noriu ja matyt!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Atsake Caras. Mano prieszali- 
nis gydintoja®, kuris ja isztyrq 
apsakinėjo man stebėtinus apie 
ja daigtus. Sako ji pranasze.

Ir patraukė broli in nelai
mingos kambarius, Konstanti
nas eidamas kalbėjo. Kalba, 
daug kalba, nežinau ar tau pa
tiks jos kalba,

— Sako daug kalba apie 
koki ten kūdiki, tarė Caras.

Konstantinas greitai iszsitie- 
se ir pažiurėjo smarkiai Carui 
in akis.

— Spėjau, kad gaisras ma
no sode yra sanryszyje su pa- 
paikimu Helles.

— Žinau apie tai, atsake 
abejodai Caras. Ir kasgi su 
vaiku "l

Žuvo. Negalima buvo 
rast ne kaulu, kaip rodos turė
jo ji kas iszvogt.

— Bet eikime, tarė Caras 
kaipgi nubausdamas isz užsi- 
manstymo.

Heile nebuvo viena, prie jos 
dienomis ir naktimis buvo dva- 
rines panos, dabojanezio ligo
ne.

Dabar rado ja beklupojan- 
czia priesz kaminėli kuris buvo 
aptvertu sidabrine tvorele 
idant papaikusi neinpultu in 
ugni. Laike didele lele ir gla
monėjo tarsi gyva kūdiki.

Caras iszvydes ta paveikslą 
susilaikė duryse tartum ne
drįsdamas peržengt slenksczio. 
Aszaros sublizgėjo jo akyse. 
Jaute, jog jis yra kalcziausias 
visame. Kaip del užrekimo san
zines balso, tarė szvelniu bal
su:

— Ar pažysti mane Heile ?
Papaikusi szoko smarkiai 

suklikus ir butu pabėgus jei 
nebūta ja sugavės Konstanti
nas.

— Leisk mane! Reke pa
paikusi, turiu nuneszt kūdiki 
iii saugia vieta, dege, dega su
degs kūdikis, kūdikis nekaltas. 
Varpai gaudžia., aha, ateini bu
deli paimt mane. Leisk mane 
leisk! Puolė ant keliu ir apėmė 
kojas vyro, maldaudama susi- 
mylejimo, net ka galiaus aplie
ta prakaitu neapalpo.

Pasodyta ji ant minksztos 
kreses ir padėta pluosztu gyvu 
rožių ant keliu.

Su pagelba gydintojaus ne
laiminga veik atsigaiveliavo 
ir iszvydus ant keliu žiedus pa
ėmė, pradėjo iszriszus bukietą 
sudestinet isz rožių vainiką.

Caras kuris abejodai žiurėjo 
ant kaneziu katorgose, ant 
upiu kraujo besilie.janczio isz 
jo atiku, negalėjo abejodai žiū
rint Carui su aszarom akyse in 
ja kalbėjo:

— Raudoni žiedai, raudo
nas kraujas! Plati yra Rusija, 
užklota ledais ir sniegais, su- 
tarpins juos kraujas.

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

‘ — Ka į (ji .Ūko? Užklausė 
Caras, atsikreipdamas in broli.

— Apraudoju Rusijos pa
dėjimą ir pranaszauja,

Aleksandras nuleido žemyn 
galva.

— Žodžiuose to sumaiszyto 
proto gal but teisybe, suniur
nėjo. Nelaiminga mano Rusija 
kaip didele sunkenybe slegia 
mano szirdi, kad del tavo labo

*★★ .
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Tik tasai Czikagas,
Del mergeliu bagetas,

O jus kvailos mergicos,
Esate be proto,

Geriau rankoves pasiraitokite, 
Imkite prie darbo, 
O neturėsite vargo. 
Neviena kaip silke 

perkritus,
Ir da iszjuoke vaikinius, 

Slankiojate kaip poliu 
maiszai,

Ir niekad neturėsite gerai!
* * *

Lietuviai ezionaisi Amerike 
gr e i c z i a u s i a pa s i k e 11 u, 

Kad kožnas savo biznio 
žiūrėto, 

Ne vienas viską apžiotu, 
Kiek tik 'burna galėtu.

Czia man nereika sakyti, 
Ba ne sztant visko 

užgiedoti.
Kožnas gerai žinote, 

Ir ant tiek isznianote, 
Kad savo privalumu 

nežiūri.
Isz ko užlaikyma turi.

Kaip tai sako:
Gerkle ne prisotyta, 

Kisza uosi in ka
kita,

O tai, kad turėtu del 
saves nauda, 

Su tamsuneliu skriauda.
Teisybe, kad su laiku karvute 

užtruksta.
Žmonių latreliai dagrysta, 

Tada larma pakele,
Ir pirti užkure.

Juk musu žmones, 
Geri ir narsus kareiviai, 
Ju niekas nesulaikys, 
Jeigu už daug dagrys, 

Bet yra kitokį suvis, 
Kožnas savo biznio žiuri, 

Apie ka kita ne žiuri.
Neužvydi vieni kitiem,
Patarima duoda kaip 

saviem,
Viens kitiems niekam 

nei negadys,
In kito reikalus nelys.

Elmer, jaunas trylikos metu 
pienburnis kavalierius norėjo 
savo draugo pasiklausti ir su 
juo pasitarti apie “merginas.” 
Jis savo Raugui Juozui, szi- 
taiip prisipažino ir jo pasiklau- 
įsė:

“Asz su ja jau tris sykius 
nuėjau in mokykla, ir jos kny
gas' nesziau. Asz jai nupirkau 
saldainiu du sykiu. Na, dabar, 
ar tu manai kad asz turecziau 
ja pabueziuoti?” '

Jo draugas Juozas, rinitai 
pamanstes, jam atsake: “Visai 
ne; tu jau gana jai padarei.”

— Mokslas gal isz visu mu
su nepadarys vadus, bet mes ži
nosime paskui kuri vada sekti.

“ S A Ū T. F.” MAHANOY CITY, PA.

teip mažai galiu te padaryti, 
idant praszalint vargus ir ne
laimes isz tarpo tavo vaiku.

Tame papaikusi atkreipė ant 
saves visu aty'da. Pasikėlė nuo 
kreses, iszsitiese isz didžiai; 
akys jos blizgėjo, rankos iszsi
tiese in pryszaki augsztyn, vei
das jos praspindo kaip tai in- 
stabiai ir lupos pradėjo krutet.

— Pradės pranaszaut, tarė 
tylomis gydintojas. Teip daž-i 
nai buna ir reik stebėtis ka pa
sako ji tokiame karte.

— Ar jos kalboje yra kokia 
gilesne mislis? Užklausė Caras.

— Spresit jusu Ciesoriszka 
didybe, dabar tylekim idant 
neiszsklaidyt pranasziai inkve- 
pimo.

— Jusu Ciesoriszka didybe 
jei linki gal ko paklaust jos da
bar atsakinės.

— Pasakyk man kas esi? 
Užklausė Caras stojęs priesz 
Heile, kuri neatmerkiant, akiu 
atsake:

— Nelaimingiausias isz mi
lijono nelaimingu, vargingiau
sias didžturtis.

— Teisybe parake, tarė Ca- Į 
ras. Teip esmių helaimingiau-1 
siu kadangi randu ten neapy
kanta, kur jieszkau meiles ne- 
iszsitikejima, kame reikalauju 
pasitikėjimo. Tykoja ant ma
nės, jieszko mano gyvasties, 
nors isz visu savo spėkų sten
giuosi veikt del labo mano pa-, 
valdiniu, del labo Rusijos.

Jei Tėvynė pareikalautu nuo 
valdiniu, del labo Rusijos.

Jei Tėvynė pareikalautu nuo 
manes aukso kad ir didžiausios 
kad ta auka butu mano locna 
gyvastis, atiduoeziau tuojaus, 
kad tik szalis butu laiminga. 
Kas man pasakys, kas patars 
kaip kokiu budu galiu iszgy- 
dyt žaizdas nelaimingos tėvy
nės, kas man duos' dalgi, idant 
iszskirst, galeeziau visas usnis 
ir pirktžoles isz tarpo mano 
tautos.

Heile pertrauke jam: 
Paguoda garbe darbui at’duok 
Dalbas gerbūvio versme; 
Dirbanczia kieta ranka bu- 

cziuok, 
Tau bus didžiausia garbe. 
Arianti dirva vainikuok arkla,

Idant žemele teiktųsi priimt 
In savo iszczia berama sėkla 
Ir savo vaisiais norėtu mai- 

tint.
Lankyki vietas kame gyvena. 
Žmones ka dirba per dien; 
Kas dirba tas vergu negema; 
Vergas nemyli, tur bijot vien.

Kad mylimu butum neturėk 
vergu.

Nespausk, nežudink; kelk, 
szviesk gaivynk.

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

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

SAULE Publishing Co., ;
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Nestatyk kojos ant žmonių 
sprandu —

Teviszku glebiu visus apimk 
Uždanga kyla nupuola vėliai. 
Naktis užkloja kruvinus lau

kus.
Bet praspind auszros spindu

liai
Ir žemes redos in naujus rubus 

Isz vergu liko žmones laisvi 
Szimtmetis sniego, szimtme- 

tis praėis,
Szimtmetis tesis kova baisi, 
Cariszkam namui galas ateis 
Rusija laiminga yra
— Rusija laiminga yra! 

Suszuko džiaugsmingai Caras. 
Tauta ir sostas tai vienas daig- 
tas. Kad ir pats pražucziau pir
ma, tai vienog mirsiu su vil- 
czia, kad Rusija ‘bus laiminga.

— Ir suprantu brolau, tarė' 
Konstantinas.

— Kuogeriausiai. Vienu, 
plunksnos patraukimu galiu 
padaryt -tauta laiminga. Ku- 
iiiszka bausme daro szali nelai
minga. Turiu isz vergu pada
ryt laisvus žmones, panaikinsu 
baudžiavo noriu vieszpataut 
ant laisvos tautos.

— Teip, bet nepamirszk 
brolau kad priesz baudžiavos 
panaikinima pasikels bajorija, 
kuri yra paramų sosto. Perser- 
gineju tave.

Caras pasitraukė atbulas, 
veidas jo nublanko.

— Ir tu manai Konstanti
nai, kad pritruks man jiegu del 
privertimo klausyt mano va
lios?

Devynioliktas szimtmetis ly
gina liaudi su bajorija. Nepai
sau ant bajorijos! Del labo 
žmonių tai mano karszcziau- 
sias noras. Kada historija mi
nęs gražiausus darbus Alek
sandro Il-ro, pagarbins ji už 
panaikinima baudžiavos, bet 
gal nieks ne nespes, jog prie
žastim to didžio jo nuveikimo 
buvo papaikusi kunigaiksztie
ne. GALAS.

PERKYTRAS ŽYDAS
Airiu sostapyleje, Dubliu, 

gyveno Žydas Ickus, kuris lai
ke valgomu daigtu krautuve. 
Reikia žinoti kad Dublino 
miestas yra apgyventas dau
giausiai vieniais Airisziais, ku
rie kaip yra žinoma myli labai 
savo tauta, todėl ir su pirkimu 
visi eina pas savo tautieczius, o 
pas Žydą ne nedirsteleja. Žy
das regėdamas kad biznis pras
tai eina ir nepoilgo turės už
durti savo krautuves duris, 
viena gražia diena nuėjo jis 
pas Airiu klebonu Maloney pa
siklausti rodos.

Klebonas Maloney, buvo 
žmogus nepuikus, todėl Žydą 
priėmė gražiai ir paklausė ko 
reikalauja?

Žydas žemai pasikloniojes 
paklausė: “Szviesus Klebone, 
pasakyk man, del ko tamstos 
žmones neeina pas mane pirk
ti?”

Klebonas pamislines valan
dėlė tarė: Matai Tamista, mu
su žmones yra visi Katalikai 
vięirtaucziai, todėl jie eina pas 
savo tautieczius, kas link ta
ni istos jus esate Žydas svetim
tautis, todėl jie ir ne eina prie 
jusu!

“Nu Szviesus Klebone, ka 
asz tai turiu daryti?” Susier- 
geleves užklausė Žydas.

Klebonas linksmai pažiūrė
jęs in Žydą tarė: “Ar žinai ka 
ponas Ickau asz jumis duodu 
patarima, jus persikfiksztykit 
ant Kataliku tikėjimo, priim
kit Airisz'ka pravarde, tuomet
visi žmones jumis mylės ir no-į

Loszike Madge Meredith 
linksmai pabueziuoje ark
lio aptkave, kuri yra prikal
ta prie kalėjimo duriu, Te
hachapi, Californijoje.

Ji czia iszbuvo tris metus 
už tai kad ji buvo nuteista už 
pavogimą ir apmuszima sa
vo manadžieriaus, Niek Gia- 
naclis. Ji buvo ant jo taip už- 
pykus, kad ji pasisamdė ke
lis kitus vyrus ir ji iszvilko 
isz jo namu ir baisiai sumu- 
sze.

riai eis in jusu krautuve pirk
ti!”

Žydas pasikasęs pakauszi 
pamisimo valandėlė ir tarė: 
“Gerai szviesus klebone, pada
ryk mane Airisziu!”

Klebonas pamokinęs Žydą 
nekuriu tikejimiszku dalyku 
pei’kriksztijo Žydą ir praminė 
Jack Mikarty.

Žydas nieko nelaukdamas 
tuojaus nuėmė nuo krautuves 
sena lenta su paraszu Ickus, o 
in vieta uždėjo nauja parašky
ta dideliomis litaromis “Jack 
Mikarty.” Nuo tos dienos žmo
nes kaip vanduo pradėjo 
plaukti in jo krautuve, ir ne
poilgo Žydas pastojo dideliu 
turezium.

Karta Žydas pamislino pa
sikviesti ir pamylėti kleboną 
už jo geru patarimu. Buvo tai 
Petnyczios diena, Žydas prisa
ko savo sorei iszkepti dideli 
kurkiną (kalakutu) o pats nu
ėjės užkvietė kleboną ant va
karienes.

Apie septinta valanda vaka
re atėjo klebonas, Žydas žemai 
pasiklonijes pasodino kleboną 
prie stalo padėjo buteli szampa 
no, o sore atnesze kurkiną.

Klebonas paszaukes Žydą 
tarė: “Ka jus darot ponas Mi- 
karte, sziandiena yra Petny
czios vakaras asz mėsos Petny- 
cziomis nevalgau, asz tik val
gau žuvi! ’ ’

“Uj! Tiik tamista Szviesus 
klebone, turėk kantrybe, asz 
jam pataisysiu,” kalbėjo Žy
das. Ir nieko nelaukamas pa
ėmė vandenio ir kraipidamas 
eme vandenio ir kraipydamas 
kurkiną, kalbėjo: Tu turi būti

Klebonas žiurėjo mislinda- 
mas, kad tas žmogus papaiko 
ir po tam užklausė: “Ka jus 
czia darot ponas Mikarte, asz 
nesuprantu ?’ ’

“Asz isz tam kurkiną pada
riau žuvis ir dabar tamista 
Szviesus klebone gali valgyti 
be baimes,” kalbėjo pasipūtės 
Žydas.

“Tai negalimas daigias, czia 
buvo kurkinas ir yra kurkinas! 
“Kaip tai negalima, Tamista 
isz manes seno Žydo Ickaus 
pakrapines vandeniu padariai 
Jack Mikarte, o asz isz tam 
iszkepto kurkino padariau žu
vi.

Kunigas supratęs Žydo klas
tė ome savo kepure ir apleido 
Žydo grinezia.

-GALAS----- Į tarnyba. —P.L.B.V.K.V,

.................................... ■■ ... ----------------------

VYRIAUSIAS LIETU
VOS ISZLAISVINIMO

KOMITETAS
(Tasa Nuo 4 Puslapio)

VLIKas tremtyje vykdo seimo, 
Vykdomoji Taryba vyriausy
bes pareigas. Kada tas organas> 
prisistato kaip toks vieszumai, 
galutinai sprendžia VLIKas. 
1947 metais VLIKo ir diploma
tu konferencija Paryžiuje, kur 
dalyvavo jau diplomatai isz 
Britanijos, ir Jungtiniu Ame
rikos Valstybių, patvirtino 
Berno sutarimą. 1948 m. VLIK 
kraszto stengimos atstovai ir 
tas veikimas patvirtino ir 
ingaliojo VLIKa veikti ir kal
bėti užsienyje visos Lietuviu 
tautos vardu.

Dabartine organizacija. VL
IKas yra instatymo pobūdi tu- 
rineziu patvarkymu leidžiamo
ji instaiga. Jis nustato laisvini
mo reikalams biudžetą, priima 
apyskaitas, priima Vykdomo
sios Tarybos veikimus iszrenka 
paežiai Vykdomąją Taryba, 
kuri vykdo VLIKo patvirtin
tus darbus.

Dabartiniu metu Vykdomo- ’ 
ji Tarnyba turi keturias tarny
bas: Užsieniu reikalams, In
formacijai, Finansams ir Lie
tuvybės iszlaikymo tarnyba. 
Užsienio ir informacinėj veik
loj VLIKas artimai bendradar
biauja su Lietuvos diplomati
niais atstovais, kurie tebera 
sziuose krasztuose: Vatikane, 
Jungtinėse Valstybėse, Brita
nijoje, Prancūzijoje, Urugva
juje, o taip pat su Lietuvos vei- 
kianeziais konsulatais. Santy
kius su vyriausybėmis tu 
krasztu, kuriuose yra Lietuvos 
diplomatiniai atstovai, palai
ko VLIKas per juos; kur ju nė
ra; tiesiogiai jis pats.

Užsieninei veiklai yra pagel- 
bines visuomenines organizaci
jos. Europoje: Europinio san- 
judžio Lietuviu Tautinis Ko
mitetas, Lietuviu Federalistu 
Klubas Prancūzijoje; Ameri
koje: pirmoje eile j e Amerikie- 
cziu Lietuviu visu sroviu ben
dras organas ALTas su jo in
formacijos biuru LAICu, to
liau Lietuviu Tautine grupe 
prie “Free Europe” ir taip pat 
Federalistu klubas.

Lietuvybės iszlaikymo tar
nyba rūpinasi tautines dvasios 
ir tautiniu paproeziu iszlaiky- 
mu tarp iszeiviu. Ji remiasi in 
baigiama organizuoti Pasau
lio Lietuviu Bendruomene, ku
ri atskiruose krasztuose jau tu
ri savo kraszto vadovaujamus 
organus. Tarp PLB ir VLIKo 
darbo negali būti jokio susi
kryžiavimo, nes VLIKas rūpi
nasi Lietuvos laisvinimu, poli
tinio darbo sritimis, o PLB ir 
jos padaliniai, kulturiniu ir so
cialiniu darbo tarp iszeiviu. 
Lietuvybės iszlaikymo tarnyba 
taip pat artimai bendradar
biauja su Lietuvos Raudonųjų 
Kryžium ir BALF.

Finansų tarnyba, bendradar
biaudama su ALT ir PLB, or
ganizuoja leszas Lietuvos lais
vinimo veiklai. Toms leszoms 
saugoti ir tvarkyti VLIKo ži
nioje veikia Tautos Fondas.

Ryszium su Lietuvybės pasi- 
reiszkimu Lietuvos etnografi
niuose plotuose, neinejusiuose 
in Lietuvos valstybes ribas, 
norint tenkinti tu srieziu Lietu
viu reikalus ir j u sziurkszcziu 
paskutiniu laiku yra kuriama 
Lietuviu Tautos pakraszcziu, 
arba revendikuojama srieziu
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Žinios Vietines M 37ta > 37_ta LIETUVIU diena
LIETUVIU DIENA

! —i Utarninke Vigilia, pas
ninkas priesz Szvencz. Paneles 
Marijos In Dangų Ėmimo 
Szvente. (Žolines). Szv. Juoza
po bažnyczioje Szv. Miszios 
bus laikomos Seredoj: 6-7-8 ir 
9 valanda ryte.

Seredoj pripuola Szven- 
to Stanislavo, ir Dangun Ėmi
mą# Panos Marijos Szvente. 
Taipgi 37-ta Lietuviu Diena 
Lakewood Parke arti Mahanoy 
City ; o Tautine szvente Utenis. 
Ir Ja diena: 1939 metuose, asz- 
tuoni szimtai szeszios deszimts 
trys žmones žuvo, kai Kinie- 
cziu kariszki eroplanai, per 
klaida, bombardavo Shanghai 
miestą; 1944 m., Alijantai pri
buvo in Pietų Prancūzija; 1914 
m., Panamos Kanalas atidary
tas laivams isz Atlanto ir Pa- 
cifiko mares, keliones labai su
trumpinta; 1382 m., Krėvės pi
lies tRusyje ’buvo pasmaugtas 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztis Kęstutis; 1534 m., Jezavi- 
ttt, misijonieriu ir mokytoju 
draugija insteigta, sutverta ir 
pradžia padaryta; 1769 m., gi-

Prancūzas Napaleo- 
nas Bonapartas, ant Corsica 
Salos; 1935 m., eroplano nelai
mėje žuvo garsus raszytojas ir 
'loszikas Will Rogers, su garsiu 
lakunu, Wiley Post, Barrow 
mieste, Alaskoje, ju eroplanas 
buvo pakilęs tik szeszios de- 

’s'zimts pėdu nuo žemes, miglos 
buvo baisiai tirsztos, ir kažkas 
tėn atsitiko, kad eroplanas tik 
'sykiu krito ant žemes. ■ •< 
• y i— Szirnet ‘Lietuviu Diena’ 
bus viena isz didžiausiu! Tuks-

■ thncziu žmonių rengėsi važiuo
ti in Lakewood Parka, Seredoj, 
Rugpiuczio (Aug.) 15-ta diena.

. Ponia Zuzana Boczkaus- 
kiene, dukterys, paneles Teofi
lą ir Eleanora, nuo W. Maha
noy Avė., sugryžo isz savo va- 

- krtėijos.
c — Ketverge pripuola Szv. 
Jortkimo, o Tautine szvente 
Rugelis. ’

■ ‘ — Petnyczioj Szv. Rokaus 
ir Szv. Hi jacinto, o Tautine 
szvepte Sigita. Ir ta diena: 
1380, metuose Kestutis sugavo

' Vilniuje Jagela, kaipo savo 
' kraszto, Lietuvos vilingi; 1914 
m., baisios viešnios Galveston 

.-mieste, Texas1 valstijoje, du 
szimtai septynios deszimts 
penki žmones žuvo.

, ;;— Petnyczioj pripuola Szv. 
.‘ Agap.ito ir Szv. Elenos, o Tau- 
5 tine szvente Ale.

Seredoj, Rugpiuczio - (Aug.) 15-ta Diena, Lakewood, Pa. 
Sveiki sulaukė Lietuviu Dienos! Mes jus jau seniai laukiame! Programas prasidės Antra 
Valanda Po Piet. Taigi, važiuokite ant Lietuviszkos Dienos, jauni ir seni, ten rasite tin-

(Tasa Nuo 1 /Puslapio)

Miliusziutes (Miller) gyvena 
Minersville, Pa., su savo naszle 
motina. •

Ju tėvelis Juozas buvo labai - v* .
gabus muzikantas, vargoninin- karna vieta praleisti smagiai diena tarp pažinstamu, prieteliu, kurnu ir kumueziu, kuriu gal 
kuXZXnrprograma! nematete jau nuo seniai. Visi yra kviecziąmi atsilankyti tąja diena. Praszome! - ACZIU!
maž-daug szitokia:

Programos Vedėjas — Ad
vokatas Vincas Krenceviczius, 
Shenandoah; Garbes Svecziai: 
Teisėjas Gyrus M. Palmer, isz 
Pottsville, Pa., ir Pralotas R. 
Tulaba, virszininkas Lietuviu 
Kolegijos Romoje, Italijoje.

Orkiestros — Liet. Whitey’s 
Orkiestra, Girardville. Juokin
ga orkiestra, Sammy Rounds & 
His Society Five Orkiestra.

Panele Mare Kralikaite, St. 
Clair, dainuos “Plaukia Ne
munėlis“ ir “Mergių Bėdos.“

Vincas Grish su savo žmona 
ir Chelediene dainuos “Kaip 
Gražu.“

Miliusziutes Sesutes dainuos 
Lietuviszkai ir Angelskai. Vi
soms dainininkėms ant pijano 
pritais Panele Jie va Yurkevi- 
cziute.

Lietuviu Dienos Komitetą 
sudaro:

Garbes Pirmininkai — Pra
lotas Stasys Dobinis ir Kun. 
Pijus C. Chesna.

Pirmininkas — Kun. Jeroni
mas J. Bagdonas.

Sekretorius — Kun.
A. Neverauskas.

Iždininkas — Kun. Kazimie
ras J. Rakauskas.

TAIKOS NEMATYTI 
KORĖJOJE

telegrafo dratus ir elektros 
oratus.

Juozas

ganizatorius A. Miliauskas, 
SLA Begalis Patarėjas Adv. J. 
Versalis, pp. Tamulinai, Jur
gis Krizenauskas, J. Povilaitis, 
J. Meszkys, pp. Kraptavicziai, 
pp Urbonai, ir pp. Kalinauskai. 
Visi dalyviai la'bai gražiai ap
siėjo; gere, valgė ir
dainas dainavo. Apskriczio 
valdyba visiems 
nuoszirdžiai dėkoja: Wilksfoa- 
riecziams, Eastoniecziams ir 
vietiniams Lietuviams ir Lie
tuvaitėms.

Washington, D. C. — Buvęs 
preso sekretorius del Prez. 
Franklin D. Roosevelto ir del 
Prez. Harry Trumano, gerai ži
nomas Stephen T. Early, 61 
metu amžiaus, pasimirė Suba- 
toje, 12:57 valanda po piet, 
George Washington Universi
teto ligonbutoje, nuo szirdies 
ligos. Paliko paczia; du sunu ir 
duktere.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
PASZALINTA

90 KARIŪNU

VYRIAUSIAS LIETU
VOS ISZLAISVINIMO 

KOMITETAS

tvirtina savo kariszkas jiegas 
ir jau dabar yra prisirengė isz 
naujo dar smarkiau pultis ant 
Amerikiecziu ir Tautos San- 
jungos kareiviu.

Komunistai dabar intarineja 
Amerikieczius, sakdydami kad 
Amerikiecziai lakūnai užsipuo
la ant automobiliu, kurie veža 
Komunistu delegatus ir atsto
vus in ta konferencija.

DU TRAUKINIAI 
SUSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kareiviai sudege, kai jiedu 
galėjo isz to sudužusio trauki
nio iszlipti.

Kai tik ta nelaime atsitiko, 
Marinai, kareiviai buvo pasta
tyti apie tos traukiniu. Jie! 
niekam neleido prieiti ir jie nie 
kam nieko neaiszkino.

Tiedu traukiniai iszarde 
daug reiliu, nukirto telefono ir

ne-

kia ne vien tik su tais prasikal
tusiais studentais reikalą isz- 
kelti, bet su visa tos kariszkos 
akademijos tvarka susirūpinti.

West Point, augszeziausia 
Amerikos kariszka akademija, 
visomis galiomis stengiesi pri
sivilioti geriausius sportinin
kus ir futbolininkus, nepaisin- 
dama kaip jie stovi mokslo 
srityje. Daug studentu buvo 
priimami ne už tai jie buvo mo
kyti, bet už tai, kad jie galėjo 
ir mokėjo geriau loszti futbole.

Mokytojams buvo isz anksto negryszti in savo mokytojavi- 
pasakyta, kad tie sportininkai 
futbolistai yra Akademijai rei
kalingi, ne kaipo mokyti stu
dentai, bet kaipo geri sporti
ninkai, futbolistai.

Anglijai.
Musu fabrikantai nesutinka 

ir sako, kad musu padaryti in- 
žinai yra greitesni ir geresni už 
Anglijoje padarytus inžinus.

WEST POINT, N. Y. — 
Rugpiuczio treczia diena isz 
West Point Akadamijos pasza- 
linta devynios deszimts kariū
nu, už tai, kad jie per kvotimus 
naudojosi kitu, ankscziau lai- 
kusiu kvotimus, ar pagelba. 
Jie isz savo draugu buvo suži
noję kokie bus klausimai per 
tuos kvotimus.

Dauguma paszalintu busimų
jų kariūnu yra buvę futbolinin
kai, sportininkai.

Tai didžiausias paszalintuju 
busimuju kariūnu toje Akade
mijoje. .

Kariszkoje West Point Aka
demijoje randasi apie du tuks- 
tancziai keturi szimta kandida
tu, mokiniu. Dauguma j u yra 
patvirtinti, rekamenduoti per 
Senatorių ar Kongresmenu. Už 
tai, szitas klausimas ar reika-j 
las yra tos svarbus. Ir už tai, 
visas tas klausimas taip greitai 
atsidūrė pacziame Kongrese.

Dauguma Senatorių ir Kon- 
gresmonu sako, kad dabar rei-j ežia savo Sabre j et eroplanus

MOKYTOJOS
STRAIKUOS

HARRISBURG, PA. — Mo
kytojai ir mokytojos in Schuyl
kill ir Northumberland apy
gardas grasina straikuoti ir f

ANGLIJA PRASZO 
EROPLANU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet ji nenori musu padarytu in- 
žinu del tu eroplanu. Anglai 
sako, kad j u padaryti inžinai 
yra geresni ir greitesni už Ame 
rikos eroplanams inžinus.

Amerikos valdžia dar nieko 
nesako apie tai ir dar nesiun-

mo darbus szi rudeni jeigu 
jiems nebus atmokėta algos 
nuo pernai metu. ,

Mokytojai sako kad jie visa
dos turi laukti kelis menesius 
kol gauna savo algas. Jie sako 
kad jiems taip pat reikia gy
venti ir pragyventi kaip ir ki
tiems ir jie nori kad jiems al
gos butu kas menesis atmoka
mos.

Szitas mokytoju algų klausi
mas jau yra pasiekęs augsz- 
cziausia teismą Harrisburge. 
Mažu miesteliu ir apygardų 
virszininkai teisinasi kad jie 
nesurenka gana pinigu nuo 
taksu tas algas atmokėti.

PLATINKIT “SAULE

* Shenandoah, Pa. — Sekan- 
f! tieji vyrukai instojo in Ameri- 
/ kos kariszką tarnyste, prie la- 
. kunu skyrio:

Isz Shenandoah: Frank A. 
< Bacevicz, Jr., 422 W. Coal uly., 
. ir Edward J. Applegate, 318Uj 

E. Centre uly.
1 Isz Upper William Penn: Mi- 

, chael Cohoat, Jr.
t Isz Mahanoy City: Eugene J.

Boger, 35 W. Maple uly., ir A. 
L RodrigUez, 123 W. Maple uly. 
L — Susivienijimo Liet. Ame

rikoje pirmo apskriczio ineti- 
7 his Iszvažiavimaš-Piknikas in- 
: vyko Liepos (July) 15 d. Nors 
ta diena musu apylinkėje buvo 

t. daug pikniku, bet tas musu 
^piknikui nepakenke ir jis vi
gais atžvilgiais pavyko. In pik
niką daug svecziu buvo atvy
kusiu ir isz kitu kolonijų. Da
lyvavo isz Wilkes-Barre SLA 
7-to apskriczio valdyba: Pirm. 
M. Kapris su žmona, Vice- 
Pirm. A. Ambrozaitis1; Iždo'
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Globėjas V, Kamarauskas, Oj,-
v’

Girardville, Pa. — Petras 
Sekogis, isz Woodside, arti 
Forrestville, numirė Ketverge, 
savo namuose. Buvo angliaka- 
sis. Velionis kitados gyveno 
Shenadoryje.
ežia Elzbieta (Hess); du sunu: 
Juozą ir Vinca, taipgi keturios 
seserys ir savo motinėlė Mar
garet a Sekogiene isz Miners1- 
villes. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje.

Isz Venezuelijos. — Venezue- 
loje yra apie szimta tukstan- 
cziu vaiku be jokios priežiūros 
kurie gyvena ir maitinasi, kaip 
gali. Vaikai paliekami be prie
žiūros del tęvu skurdo, del ne
darbo ir del kitokiu priežas- 
cziu. Vaiku priežiūros taryba 
rūpinasi trisdeszimts tukstan- 
cziu vaiku, bet reikalingu pa- 
gelbos yra kelis kartus dau
giau. Venezuela yra turtinga 
aliejumi spalis. Szalia greit 
pralobusiu turtuoliu ten pilna 
skurdžiu, kurie net savo vaiku 
negali iszmaitinti,

tautines

dalyviams

Paliko savo pa-

Praeitis 1940 metu Birželio 
men. 15 diena, Bolszevikams 
apgyventus Lietuva, respubli
kos prezidentas pastrauke in 
užsienius ir ten mirė. Lietuvo
je like vyriausybes nariai buvo 
iszgabenti in Rusija. Lietuviu 
tautai ir valstybei atstovauti 
ir jos vardu veikti beliko Lie
tuvos dipliomatiniai atstovai 
užsienyje. Bet kraszte, pogrin- ’ 
dyje pradėjo veikti prieszini- 
mai. Jie surengė 1941 m., Bir
želio men., 23 diena, sukilimą 
priesz Bolszevikus ir paskelbė 
Lietuvos vyriausybe. Su sziuo 
laiku vėl buvo atgaivintas su-' 
vereniniu organu veikimas pa
cziame kraszte. Vyriausybes 
veikimas buvo neilgas. Po sze- 
sziu sanvaieziu, Rugpiuczio 
menesia, 5 diena naujas apeme- 
jas jos veikimą priesz jos ir’ 
tautos valia sustabdė. Pasiprie- 
szinimas apgyventai vėl turėjo 
pereiti in pogrindi. Negalint 
padaryti demokratiniu rinki
mu, kitu budu buvo sudarytas 
organas tautos valia reikszti. 
Būtent: visu politiniu grūpiu 
ir kovos organizacijų buvo su
tarta sudaryti bendra organa 
kovai del laisves — Vyriausie
ji Lietuvos Iszlaisvinimo Ko
mitetą (sutrumpintai VLIK). 
1943 m. pabaigoje VLIKaš jau 
veike, o savo deklaracija pa
skelbė 1944 m. Vasario 16 d.

VLIKe po viena atstovė tu
rėjo visos politines grupes, ku
rios savo atstovus buvo turėju
sios paskutiniame demokrati
niame eime (1926). Būtent: 
Lietuvos Darbo Federacija; L. 
Krikszczioniu Demokratu-Par
tija, L. Socialdemokratu Parti
ja, L. Tautininku Sanjunga, L. 
Valstiecziu Liaudininku San
junga. Po atstovą VLIKe turė
jo taip pat svarbiausios Vokiė- 
cziu apėmė jos metu susidariu
sios kovos organizacijos: Lie
tuviu Frontas, Lietuvos Lais
ves Kovotoju Sanjunga, Lietu
vos Nacionalistu Partija, L. 
Vienybes Sanjudis.

1944 m. Gegužes menesi, du 
treczdaliai VLIKo nariu buvo 
gesztapo suimti ir iszvežti in 
Vokietijos kalėjimus. Saugu
mo sumetimais toliau veike tik 
mažesnis kolpktyvas: VLIKo 
prezidiumas, o Vokietijoje bu
vo sudaryta VLIKo delegatu- 
ra. Su antra Bolszeviku ihsi- 
veržima in Lietuva ir du (isz 
trijų) prezidiumo nariai atsi
dūrė Vokietijoje. Vakaru api- 
antams Vokietija užėmus, buVo 
iszvaduoti isz kalėjimu buvę 
VLIKo nariai ir VLIKas at
gaivino savo veikla pilna ir 
net praplėsta sudėtim. Būtent: 
Jis buvo papildytas dviem gru
pėm (Ūkininku Partija ir Ūki
ninku Sanjunga), kurios Lie
tuvoje buvo sutartos, bet ku
rios tada buvo atsisakiusios 
nuo teises dalyvauti VLIKe. 
Kiek paskeliau, ryszium su pa- 
aiszkejusia Nacionalistu Parti
jos kai kuriu nariu neisztikima 
Lietuvos valstybei veikla pra
eityje, szi partija isz VLIKo 
buvo iszjungta. Tokiu budu 
VLIKe liko ir tebera pastovus 
deszimts nariu skaiezius.

1946 m., Berne invyko VLIK 
atstovu ir Lietuvos diplomatu, 
esaneziu Europos sausžemė, 
konferencija. Joje buvo sutar
ta sudaryti VLIKo vykdomąjį 
organa ir iszryszkintos VLIKo 
ir to organo veikimas. Būtent:
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