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Isz Amerikos
GENEROLAS

NUSIŽUDĖ

Surastas Pentagon 
Ofisuose

WASHINGTON, D. C. — 
Brigados Generolas Francis G. 
Brink, dvieju Pasauliniu Karu 
veteranas, ir virszininkas Ame 
Tikos Pagelbos Indo-Kinijai, 
buvo surastas savo ofisuose 
negyvas. Szalia jo lavono bu
vo kariszkas revolveris. Vie
nas szuvis buvo isz jo revole- 
rio iszszautas.

Penkios deszimts asztuoniu 
metu Brigados Generolas bu
vo greitai nuvesztas in Armi
jos Walter Reed ligonine, bet 
jis jau buvo negyvas.

Tik dvi sanvaites atgal jis 
sugryžo isz Indo-Kinijos, del 
pasitarimu. Jis tenai buvo pa
skirtas 1950 metuose.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEVALIA ISZ AME
RIKOS IŠVAŽIUOTI

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra uždrau
dus profesoriui, buvusiam val
džios darbininkui, Owen Latti
more, iszvažiuoti isz Ameri
kos. Jis ketino važiuoti in Ru
sija del keliu menesiu.

Valdžia labai, labai retai ka rpanaszaus padaro, uždrausda- 
ma kam nors iszvažiuoti isz 
Amerikos.

Valdžia yra insakius savo 
atstovams neiszduoti paszpor- 
to ar vizos szitam žmogui.

Szitas Owen Lattimore yra 
jau kelis sykius intartas kad 
jis yra Komunistas ar nors Ko
munistu draugas. Jis tokius 
intarimus užsigina, sakyda
mas kad jis niekados nėra bu
vęs Komunistas ir dabar nėra 
ju draugas.

Jis buvo susektas ir intartas 
kai jis vede Tolimu Rytu Rei
kalus, ir stengiesi visus tuos 
krasztus Rusijai pavesti.

Senatorius Joseph R. Mc
Carthy stacziai sako kad Lat
timore yra Komunistu Parti
jos Amerikoje vadas ir virszi
ninkas.

Pats Lattimore prisipažins- 
ta kad jis ketino ir rengiesi 
iszvažiuoti, jis yra pasipraszes 
Johns Hopkins Universiteto 
virszininku ji paliuosuoti nuo 
jo pareigu ant visu metu. Bet 
jis gina ir sako kad jis ketino 
važiuoti in New Delhi, Indija, 
kur jis per viena meta profeso
riautu. Jis sako kad jis galuti
nai dar nebuvo nutaręs kur jis 
važiuos, o gal ir in Europa, bet 
ne pas Stalina, jis sako.

Iszgazdintas SUNAIKINO
KOMUNISTU

FABRIKUS

PAĖMĖ DESZIMTS 
VOKIECZIU

Carl Strandlund, Lustron 
komponijos prezidentas, Se
nato Komisija sako kad jis 
buvo taip iszgazdintas, kai 1 
jis buvo priverstas užmokėti 
net deszimts tukstancziu do
leriu Senatoriui McCarthy 
už viena straipsni, kad jis 
bijojosi su tuo Senatoriumi 
susitikti. Senatorių McCar
thy intarineja Senatorius 
Benton.

VIJOSI VYRA

Buvo Pati Sugauta

NEW YORK, N. Y. — 
Graži, geltuonplauke sekretor- 
ka, kuri pati pasiaiszkino kad 
ji yra duktė garsaus Bonu 
marszuotoju vadas per 1932 
metus, prisipažino kad ji buvo 
iszmainus in pinigus kelis pal- 
szy vus czekius. Ji teisinasi kad 
ji taip buvo priversta daryti, 
nes ji vijosi savo vyra skersai 
visas Suvienytas Valstijas.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Carolyn. Smith, 
Leogrande, per aszaras polici- 
jantams prisipažino kad ji bu
vo iszmainius in pinigus pen
kis szimtus doleriu palszyvu 
czekiu New York mieste ir 
daug daugiau Los Angeles, j 
Atlanta ir New Orleans mies
tuose. Ji buvo suaresztuota 
New Orleans mieste, Gegužio 
dvideszimts treczia diena ir 
Luvo atgabenta in New York 
miestą už kitas tokias vagys
tes.

Per aszaras ta geltuonplau
ke prisipažino kad ji yra duk
tė Hoke Smith isz Georgia, ku
ris vede visus Bonu reikalau- 
janczius vyrus in Vaszingto- , 
na.

Ji sako kad jos vyras Domi
nikas ja apleido ir paliko ana 
Balandžio menesi. Policijantai 
sako kad kai jis dažinojo apie 
savo žmonos suaresztavima jis 
isz Los Angeles greitai nuva
žiavo in New York miestą, bet 
per vėlai.

Jiedu turi du mažu vaiku- 
cziu, kurie dabar gyvena su 
jos motina in Atlanta miestą. 
Jos vyro motina ana menesi 
policijai pasiskundė kad jos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SEOUL, KORĖJA. — Pen- 
ki szimtai Amerikos Lakunu ir 
Laivyno ir Marinu kariszki 
eroplanai sumusze ir sunaiki
no 5 elektros fabrikus, kurie 
buvo po Komunistu priežiūra 
Sziaurineje Korėjoje. Dabar 
daugufna Korėjos sziaurineje 
dalyje neturi jokios szviesos, 
nes neturi elektros.

Amerikiecziai lakūnai sako, 
kadjie mate daugiau kaip du 
szimtu MIG Sovietu greitu ka
riszku eroplanu Manžiurijoje, 
bet nei vienas isz ju neiszdryso 
pakilti ir kelia pastoti musu 
eroplanams.

Visi Amerikos kariszki ero
planai sugryžo in savo stotis 
be jokio nuostolio.

Shiho kraszte randasi viena 
isz didžiausiu maszinu del el
ektros. Ir ji buvo visiszkai su
stabdyta jeigu ne sunaikinta 
per Amerikiecziu lakunu užsf-. 
puolimą.

Yalu upe atskiria Korėja 
nuo Manžiurijos. Amerikie-’ 
ežiai lakūnai visa savo užsi
puolimą taikino ant Korėjos, 
bet pataikė ir Manžiurija.

Amerikiecziai dabar taikosi 
ant Komunistu fabriku, kad 
jie negalėtu gaminti kariszku 
ginklu. Taip musu karo szta- 
bas dare per kara kai musu la
kūnai pyle ir plake Hitlerio 
kariuomenes isz padangių.

Amerikos kariszki laivai 
musu lakūnams padėjo, pilda
mi kulkas ant uosto ir puldami 
ant Korėjos postu ir prisiar- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Komunistai Nori
Užimti Miestą

to nustu

mti.

SCHOENTNGHEN, VOK. - 
Du Sovietai kareiviai ir keli 
tuzinai Komunistu policijan- 
tu, kurie save vadinasi žmonių 
policijantai, paėmė deszimts 
Vokiecziu isz szį
tyto rubežiaus ii|. nusigabeno 
in savo puse. Tris|eszimts Vo
kiecziu suspėjo p

Komunistai iru beganezius
: Vokieczius pradėjo szaudyti, 
| bet nepataike. Komunistai no
ri kaip jie sako atitaisyti ru- 
težiu szitame mieste, nes jiems 
rupi užimti kelis "fabrikus ir 
pumpas del vandenio, kurios 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BOMBNESZIS NU
KRITO; VISI (LAKU-:

Vėl Suareszuotas

Frank Grandstaff, kuris 
buvo paleistas isz kalėjimo, 
kur jis buvo nuteistas iki 
gyvos galvos, buvo vėl sU- 
aresztuotas, Milwaukee 
mieste. Policijantai jieszko 
vagies ir jie intare ji. Jis bu-. 
vo isz kalėjimo paleistas kai 
jis sukure labai gražu muzi
kos kurini, ‘«Big Spring 
Cantata”. Dar tikrai nega
lima pasakyti ar jis bus ežia 
kaltas ar ne.

Fabrikai Korėjoje 
Ir Manžiurijoje

Griuvesai
Me Carr an - Walter Immigraci- 
jos Byla Uždrausta Per Prez. 
Trumana; Amerikos Valdžia 
Yra Uždraudus Prof. O. Latti
more Važiuoti In Rusija; Popie- 
raLaikraszcziams Vis Brangsta 

\ —————————-- - I ___  ___

Indijos Gražuole

LAKENHEATH, ANG. — 
Amerikos Lakunu Sztabo B-50 
bombneszis, nukrito ir sudege 
netoli nuo Lakenheath miesto. 
Jis buvo vienas'isz pirmutiniu 
tokiu bombnesziu, kurie buvo 
pasiunsti in Anglija isz Ame
rikos. Lakunu Sztabas prane- 
sza kad visi lakūnai ant to 
bomtneszio žuvo.

Tas didis bombneszis buvo 
ka tik nuo žemes pakilęs kai 
kas ten jam atsitiko kad jis 
staiga krito ir sudužo ir užsi
degė.

Anglijos kariszkos policijos 
narys sako kad tas bombneszis 
sudege visai in pelenus, pirm 
negu buvo galima prie 
prisiartinti.

NORI
BOMBARDUOTI

KINIJA

jo

KORĖJA. — Generolas M. 
W. Clark, kalbėdamas a.pie 
Tautu Sanjunga, pataria tuo- 
jaus bombarduoti Komunis- 
tiszka Kinija.

Jis sako jeigu Komunistai 
paleistu savo dvieju tukstan- 

, ežiu kariszku eroplanu jiegas 
priesz mus Korėjoje, tai mes 
jokios kitos iszeities neturėtu
me, kaip paleisti visas savo jie
gas kriesz Komunistiszka Ki
nija ir sziaures Korėja. .

“Tai yra mano asmeniszkas 
institikinimas,” sako Genero
las Clark, “kad, jeigu Komu
nistai paleistu visas savo la
kunu kariszkas jiegas priesz 
mus, mes jokios kitos iszeities 
neturėtume, kaip tik jiems pa- 
nasziai atsakyti. Mes turime 
jiems panasziai atkirsti. ’ ’

Indijos žmones, kaip ir 
mes laiko savo gražuoliu 
rungtynes. Szita juodplauke 
Ingrani Rehman, isz Calcut
ta buvo iszrinkta kaipo to 
kraszto gražiausia. Ji dabar 
yra atvažiavus in Long 
Beach, California, kur ji 
stos in gražuoliu rungtynes 
darasti gražiausia mergina 
ant viso svieto.

SOVIETU ŽINGSNIAI
. NEAPYKANTA 

AMERIKOS

WASHINGTON, D. C. — 
Kiekvienas Sovietu žingsnis 
iszkelia klausima Vakaru 
kęasztams ir parodo visiems in 
kuria puse tie Sovietai dabar 
eina ir ko jie siekia.

Per pastarąsias kelias san
vaites Sovietai yra paleidę 
baisiai didele propaganda ne
apykantos Amerikiecziams.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Senatorius 
Robert Taft, Republikonas isz Ohio vals
tijos, kuris giriasi, kad jis dabar jau turi 
604 ar 608 delegatus, ir kad jis per pir
ma balsavima laimes savo partijos rinki
mus del Prezidento, Chicagoje, dabar isz- 
tiesia draugiszka ranka Generolui Dwight 
Eisenhoweriui. Senatorius, kuriam reikia 
604 balsu, kad laimėtu rinkimus, sako kad 
labai mažai skirtumo randasi tarp jo ir 
tarp Eisenhowerio nusistatymu ir insitikini- 
mu kaslink Tolimu Rytu ir viso Užsienio 
Reikalu Klausimo. Jis sako kad jiedu skir- 
riasi tik ant darbininku ir ūkininku klausimo.

Jis sako jis dar nežino ar jis stengsis 
būti iszrinktas per pirma balsavima ar lauks 
antro, kada kitu kandidatu delegatai, ma
tydami kad ju žmogus negales būti iszrink
tas paves savo balsus jam.

Jis, aprobuodamas savo delegatu jiegas 
sau neprisiskaito nei Pennsylvanijos, nei 
New York valstijų, kur valstijos vadai re
mia Generolą Dwight Eisenhoweri. Jis 
sako, kad ežia klausimas ne tiek kuris kan
didatas yra tinkamas, bet kuri kandidata 
valstijos bosai remia. New York val
stijoje Gubernatorius Thomas E. Dewey 
remia Generolą Dwight Eisenhoweri, bet 
Senatorius Robert Taft tikisi kad jis gaus 
mažiausia septyniolika isz tu 94 delegatu, 
nežiūrint kaip Gubernatorius rems Gene
rolą Dwight Eisenhoweri.
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Kas Girdėt
: Amerikietes nesiskubina 
stoti in vaiska. Armija tikėjosi 
gauti 72,000 merginu ir mote
rų. Tas vajus jau 'baigiasi o tik 
9,726 dar iki sziol instojo in 
vaiska.

Pernai, paprasta Amerikie- 
cziu szeimyna iszmokejo tak
somis $2,089.00.

. Plieno darbininkai gaus ko 
jie buvo reikalave, nežiūrint 
kaip kompanijos ir fabrikantai 
prieszinsis. Bet, jie laimėdami 
straikas daug daugiau pralai
mės, nes viskas visiems pa
brangs!

Kasztai seks algas ir už tai 
viskas vėl pabrangs.

Buvo manoma kad kai kas 
dabar jau atpigs, bet dabar, 
kai Plieno darbininkai laimes 
savo straikas ir gaus daugiau 
mokėti, tai vargiai kas atpigs. 
Anaiptol, greicziau pabrangs.

Kai kurie fabrikai dabar 
mažiau pelno gaus, nes jie bus 
(priversti pakelti algas, o ne
gales savo tavora pabranginti.

Valdžia stengsis nustatyti, 
sutvarkyti fabrikantu pelną, 
bet tai baisiai keblus ir. sun
kus darbas.

- Plieno darbininkai susitai
kins kaip tik ant tu paežiu 
sanlygu, kurias jie buvo ipastą- 
te, pirm negu Trumanas insi- 
kiszo: apie dvideszimts sze- 
šzis centus ant valandos dau- 

•giau. O plieno kompanijos pa
brangins plieną apie penkis 
dolerius ant tono.

Szitos didesnes algos fabri
kantams kasztuos apie penkis 
szimtus milijonu doleriu per 
metus. Fabrikantai už bran
gesni plieną gaus apie keturis 
szimtus milijonu ant pietų. 
Reiszkia, fabrikantu pelnas 
bus visu szimtu milijonu ma
žesnis.

Kai tik Plieno Darbininku 
Unija gaus tas didesnes algas, 
visu kitu Unijų Vadai turės 
panasziai reikalauti, jeigu no
rės pasilaikyti savo .vadovys
tes vietas.

Bet tai reiszkia daugiau 
straiku, nes fabrikantai’ ir 

.kompanijos dalbar straiku ne- 

. sibijo, nes; jie negali viską ka 
jie pagamina parduoti, tai ke
lios sanvaites be darbo kom
panijoms visai nekenktu!

Kai augszcziausias teismas 
taip Prezidentui Trumanui ke
lia užkirto, tai dabar nei val
džia nei Kongresas neiszdrys 
Prezidentui dpoti jokio inga- 
liojimp kaslink darbininku ar 

; pramones.

Prezidentas Trumanas nore- 
: jo iszvengti straiku, ir kaip tik 

jis tas straikas surengė.

Dabar valdžia jokiu budu 
negales palaikyti ar nustatyti 
kasztus.

Sziaudien per daug prastu 
ir visai netinkamu yra stato
ma su valdžios paskola. Val
džia dabar jau ima atsargiau 
pinigus skolinti, ir reikalauja

visokiu patikrinimu isz tu ku
rie stato ar perka.

Nauju automobiliu dabar 
daug gamina ir parduoda, bet 
szi rudeni jau daug mažiau bus 
gaminama.

“Popiera ypatinga popiera 
laikraszcziams dar visi brangs
ta!”

Sznapsas ne per brangiau
sias, prilyginus kiek taksu rei
kia už ji mokėti.

Amerikos fabrikantai dabar 
yra susirupine: Vis mažiau ir 
mažiau daigtu ir tavoro sveti
mi krasztai perkasi isz musu.

Jau iszrodo, kad mes busi
me priversti ginti ir saugoti 
Indo-Kinija, kaip mes turėjo
me daryti su Graikija, kai 
Anglai atsisakė. Prancūzai da
bar sako kad jie negali Indo- 
Kinijai padėti, ir dabar visa 
ta darba ir beda paves mums.

Politika dar neaiiszki. Kan
didatai in Prezidento vieta dar 
vis giriasi ir kiekvienas sakosi 
esąs tikras laimėti. ;

Eina gandai kad Demokratu 
Partija dar vis norėtu kaipo 
savo kandidata Illinois valsti
jos Gubernatorių Stevenson. 
Jo drangai sako kad jis sutik
tu in rinkimus stoti, jeigu jam 
reiketu stoti priesz Senatorių 
Taft, bet ne jeigu priesz Gene
rolą Eisenhoweri. Mat jis tiki
si kad jis galėtu sumuszti Se
natorių Robert Taft, bet ne 
Generolą Dwight Eisenhoweri.

Republikonu partijoje aisz- 
kaus kandidato dar nematyti.

Iszrodo kad Republikonu 
Partija, vėl tas paezias klaidas 
daro per rinkimo vaju. Re- 
pmblikonai taip asztriai ir taip 
žiauriai puolasi ant savo kan
didatu, kad paskui, per tikrus 
rinkimus net' ir geriausieji 
draugai atsimena inžeidimus.

Demokratai dabar sanžinin- 
gai renka visus tuos szmiežtus 
ir intarimus ir laukia progos 
visiems Reipublikonams pri
minti ka jie viens apie kita bu
vo pasakė.

Pypkes Durnai
Pasaulio Invairumai
Szis pasaulis nėra blogas, 
Nieks negali to sakyti. 
Žmones geri, savimyli, 
Akiu nėra kam badyti. 
Visi geri, apsiszviete. 
Vienas kita myli, gerbia, 
Glosto, spaudžia apkabinę, 
Patol, iki, vienas kito 
Ant syk sulaužo krutinę. 
Ir isztogi pasidžiaugia. 
Vienas kitam užsileidžia 
Kaip szuva su kate žaidžia. 
Norius kalboj paguodoj ae 
Bet vis spaston kisza koja. 
Kad tik kita parsimesti. 
Kitas lupa gailestauja, 
Bet akmeni laiko saujo 
Bet akmeniu mest netinka, 
Szuniu lot geriaus pritinka. 
Na ir loja apszmežimais. 
Kiti turi ypatybes 
Gal iszvengt nemalonybes, 
Bet nor būti keturkoju, 
Kagi daryt tokiam “gojui” 
Tegul liekti keturkojis.

ISTORIJA
APIE DU SUNU
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tėvas tikrai suprato jog tai 
yra pikta dvasia ir ant vakaro 
parvesze kunigą. Kada sute
mę kunigas nuėjo in staine ir 
pradėjo kalbėti maldas, o pas
kui szventint kamaraite Juo
zo. Mariute bijodama Szvento 
Vandenio, lindo po Juozuku. 
Kunigui beszventijent, praėjo 
ir dvylikta valanda ir Mariute 
likos pas Juozuką ant visados. 
Ant rytojaus nuvesze juos abu
du in szlubai, Juozas iszsipavie- 
dojo pirma, o paskui Mariute' 
pradėjo spaviedotis tais žo- 
džais.

— “Kada, asz 'buvau mer
gaite septynių metu vasaros 
laike, kada visi jszejo in lauka 
dirbti, likom namie tiktai dvie- 
je, asz ir kitas senukas turin
tis 275 metus, o kuris buvo 
didelis raganius, taip jis mane 
pasiszauke ir iszpasakojo visa 
slaptybe raganiszkumo ir pas
kui jau buvau tikra ragana. Da 
buvau suvis jauna', o jau dau
geli vaikiniu pražudžiau. Ka
da buvau penkiolika metu nu
ėjau in gire vuogaut laike di- 
delios Szventes, nuėjau in 
kraszta raisto ir ėmiau tolia 
eiti ir giliu klimtie, ant galo 
paliko vėtra ir asz pražuvau, 
o mano diiszia nuėjo in pekla 
kur per penkis metus kencziaiu 
kaukes.”

Po szliubui parvažiavo na
mo ir sutaiko j gyveno. Už ko
kio tai laiko, Mariute pradėjo 
prąszinet pas Juozuką, idant 
jis su jie važiuotu in sveczius, 
kur ji buvo pęr penkis metus ir 
da pasakė jog gaus už ja, pa- 
sogo. Juozukas tiko.

Marinte dadave:
— Kaip nuvažiuosim ten, 

tai mumi inleis in pekla, tave 
pastatis pas duris ir lieps nie
kur ne eitie, o mane nusives to
lyn in pekla, tada, tu nebijok 
niekos, eik tiesiog per trejes du
ris, ten rasi prirūkyta licipie- 
ri, tai tu paimk du sziauduku 
ir padekie jam ant sprando 
kryžiavai-tada jis praszyisis ir 
mels tave, idant tu jam ver- 
cziau inkaitytum drata ir im
tum ji kapot, nes tu tada ne
sigailėk jo ba. jis ir duszelu ne
sigaili, o paskui iszeik ir vela 
atsistok pas duris, tai kaip 
mes ateisim tai jie kiaušis, ar 
tu ten buvai ? Tai tu sakyk kad 
ne.

Ant rytojaus iszsirenge jie 
du in pekla, sėdo in puike ka
rieta. kuri buvo prisiųsta. Isz 
pradžių da mate žeme o paskui 
nieko, taip leke per septynes 
paras ir ant galo sustojo pas 
peklos vartus. Atidarė velnias 
vartus o jie intejo in pekla. 
Juozą pastate pas duris ir lie
pė stovėt, o Mariuką nuėjo su 
velniais tolyn in pekla. Juozas 
tuo jaus nuėjo prie vienu duriu 
atidarė, paskui prie antru ir 
ant galo rado licipieri priraky-
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ta, uždejes sziaudus križevai 
iszejo nepaisydamas ant jo 
praszimo ir nuejas pas duris 
atsistojo, ne ilgai reikėjo 
laukt nes tuojaus atėjo Mariu
te su velniais. Velnias tuojaus 
paklausė, ar jis ten ne buvo, 
nes jis gynėsi ir gavės maisza. 
iszejo namon. Pareje namon, 
Mariute liepe užtveri dideli 
darža ir tais szakutes kurios 
radosi maisze pasodyt. Ant ry
tojaus iszaugo puikus žydin- 
tejei medžiai. Atėjo toki du 
ponai nupirkt ta darža,, o bu
vo du velniai o tam sode du- 
•zios, nes tiem ne pardavė. 
Pardavė Panelei Szvencziau- 
sei už gera gyvenimą ant szio 
svieto ir ant ateinanezio.

—GALAS—

SZEIMININKES
PATARIMAI

“BALE”
SZELPIA LIETUVIUS

IR LENKIJOJ

Kepti Cibuliai
Suv. Valstijų Žemdirbystes 

Departamentas pataria szeimį- 
ninkei pabandyti keptus cibu
lius prie kiaulienos.

Supjaustyk cibuli in apie 
keturis arba penkis lygius rė
žius, lengvai miltais apdulkink 
ir indek ringes in skaurada ge
rokai pripildyta taukais. Kepk 
paežiu budu kaip “Francu- 
ziszkai ’ ’ keptas.‘bulvės.

Su kiauliena visuomet var
tok obuolius: pecziuje keptus 
Obuolius, szutintus džiovintus 
obuolius arba “applesauce.” 
Gana lengva, namie pagaminti 
‘ ‘ applesauce, ’ ’ nulupk kelis 
obuolius, szmotėliais supjaus
tyk, indek in puodą ir užpilk 
vandens kad tik apdengtu 
obuolius, geriaus permažai 
vandens negu perdaug. Tegul 
pov'aliai vęrda pakol smnink- 
szteja, cukrum pasaldink ir 
dek szaltoj vietoj kol suvarto
si.

Keptos Bananes
Keptos bananes su rozinku 

dažalu yra labai puikus deser
tas. Parink geras bananes. Nu
lupk ir iszilgai perpjauk. In
dek in paprasta kekso bleke 
apipilant korniniu sirupu. 
Kepk pakol banenes suminkstz- 
teja. A^artok karsztaš su sekau- 
ežiu dažalu:
1 szaukszta sviesto
2 szauksztu cornstarch
1 puoduką verdanezio vandens
1 szauksztuka vanilla
2 szauksztu cukraus
•/o puoduko rozinku, be seklu

. % szauksztuko druskos
Sumaiszyk cornstarch su 

trupueziu szalto vandens, po
vėliai inmaiszyk virszminetus, 
apart vanilos. Virk 15 minu- 
cziu. Gerai sumaiszius indek 
vanilla.

Žydas Pas Advokatą
Advokatas — Ar inteikiai 

rokunda apskundikiu?
Žydas — Taip, ponas!
Advokatas — O ka jis ant 

to pasakė?
Žydas — Pasakė, idant ei- 

tau in pekla pas velnią!
Advokatas — O ka tu pia- 

dariai?
Žydas — Nu, asz atėjau 

pas poną advokata.

BROOKLYN, N. Y. — 
BALF organizacija jai priei
namais ir inmanomais budais 
remia ir palaiko Lietuvius ir 
Lenkijoj. Sztai isztrauka isz 
laiszko isz Lenkijos iszsiusto 
Birželio 4 diena.

‘ ‘ Dėkojame už mus nepamir- 
szima. Esam kilę isz Vilniaus 
kraszto. Esu naszle. Mano vy
ras, pakirstais žiaurios ligos, 
mirė. Pirmiau Lenkijoj da bu
vo inmanoma. gyvent, dabar 
mus labai kankina. Žinom, kad 
Lietuvoj žmones taip pat labai 
vargsta, bet jie pagelbės nega
li isz niekur gauti. Mano žen
tas, nors geras amatninkas, už
dirba vos menkam maistui. 
Mano 20 metu amžiaus sūnūs 
nuo sunkaus neszvaraus fabri
ko darbo ir menko maisto su
sirgo ir da tebesikankina, pa,-’ 
kirstas plaucziu ligos. Metusi 
laiko gulėjo ligoninėj, dabar 
namie. Bet dii’bti jau negali! 
Asz esu 63 metu. Nors nelabai 
tokia 'Sena,, bet pergyvenau 
sunkius laikus, baime, tai irgi 
jau neturiu sveikatos.

‘ ‘ Brangus Lietuviai Ameri
koje. Gal da. prisimenat savo 
szali, gal dažnai ir apsiverkia!, 
prisiminė paliktus teveliąs, 
kurie gal jau senai ir kapuose. 
Liūdna jums negirdėt apie sa
vo szeimynas, kurias palikot 
savo tėvynėj Lietuvoj. Neinsi- 
vaizduojat kaip jie ten dabar 
vargsta. Jaunieji vaikinai ir 
jaunosios merginos, gal da ne- 
pamirszot kaip jusu tėveliai 
are ir sėjo, kaip jie gražiai pu
reno szventaja Lietuvos žeme
le, ja uOszdamiesi palikti jums. 
Bet kam ji atiteko!

“ Paszelpkit mus, Lenkijoj 
gyvenanezius Lietuvius. Paau
koki!, kiek ir ka galit, padova
noki! kokiu nors jums jau ne
reikalingu rnbu ir apsiavimo. 
Ales ju nusipirkt nepajiegiam 
Paaukoki! ka galit man ir ma
no vaikam pavalgyt.

“Raszau jums aszarotomis 
akimis, maldauju jus, nepa
ini rszkite musu. Alums visko 
reikia, mums viskas brangu, 
ka jus mums padovanosit. De- 
kosim mes jums visa savo am
želi.”

(Del visiems žinomu prie- 
žaseziu nei pavardes, nei vie
tos neskelbiam — BALF)

‘'NOVENA”
S* Stebuklingo Medaliko 
O| Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Pirkte U. S. Bonus Szmdiep!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

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.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposeleii; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szppseliai, 20c.

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Alotina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 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; 
Bėda; 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 Ražbaininka, 
43 puslapiu, 20c. .

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Mėdejus; 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, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. • 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabegę- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautaa 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. ,r

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Baltia 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Ap\ė 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c. ,

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

Ino.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 2t)c.

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- 
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 Pasląpcziu 
Ateites sū pagelba Kazyrom. 
25c. ' .

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ąp- 
mišlinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygutė 
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 groipa- 
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.

Kaip Užsisakyti Knygas:

ESt” Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik. numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bąnpino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka tsu pinigais.

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

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, ?&., - U. S. &



Mala Ir Gramdo, Bet NeskaudaBROLIS IR SESUO
(Tasa)

TARADAIKA

In Kauna, atsake Burs-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Su 283 Paveikslais

RASZYMOAnt Kalbos Numano

tai kai-

MUMBEREB F0I1TI

MNIW>/MNr MVMUUCHfc

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

arba pradžia 
SKAITYMO

Saule’ Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

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

Berlyne, Vokietijoje, dan
tistas Hans Pellkofer mala 
ir grando szitai moteriszkei 
danti, bet ji gali net ir szyp- 
sotis nes jai visai neskauda. 
Jis yra iszrades būda kaip 
danti kad ir visai nudilinti

Trys Istorijos 
Velniszka Maluna; 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

raii, ir pradėjo tarp saves szne- 
kuicziuotis.

Motere su kūdikiu paklausė 
Burskio: In kur ponas važiuo-

1

ar skyle iszkasti be jokio 
skausmo. Jis sako kad ne už 
ilgo visi dantistai taip pat 
ant musu dantų dirbs, kad 
mes jokio skausmo nepaju
sime.

Didelis yra miestas 
Tasai Czikagas, 

Ten yra daug Lietuviu, 
Prigimžeje isz visu szaliu.

Merginos net ,po 
puSiaunakcziu valkiojasi, 

Prie visokiu vyreliu 
kabinasi, 

Badai nekurios triubeli 
turi, 

Kad žmoiiiems in akis 
nežiūri.

O da Dievas nubaus, 
Kaip dovanele gaus, 

Kaip jau viena gavo, 
Turi dabar džiaugtis 

kaip sii savo, 
Ar tai ne sarmata!

Vienas vyrelis man rasze 
laiszka,

Su aszaromiš manės praszo 
Kad asz ten pribūcziau,

Tik suimildamas neužtruk, 
Duok moteres tems ir 

merginoms velniu!
Arba kūmai Baltrruvianei 

pavesk!

Antanas in Mariute — Ma
riute, tu man nemeluok, jau 
tu turi kelis jauniklis! Asz 
ant tavo kalbos numanau!

Mariute — O-gi ka tu An
tanuk kalbi! Dievaži tu esi 
pirmutinis!

Antanas 
bėk. sveika, asz netikiu!

Mariute insipykus — Jau 
tieje vyrai tai visi nužiurus! 
Ana Petras bartįnderis an
dai ta pati kalbėjo, o ir Jo
nas dreiverys užvakar inlin- 
daš in akės ta pati zaunijo, o 
sziandien vėl tu! O maj gud- 
nes, szorop ju mauth!

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu. »

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ISTORIJA
APIE DU SUNU

Jeigu katrie norite 
ramybe turėti,

Tai turite vyriu
, ■ nelaikyti,

O jeigu koki ir 
laikote, 

Tai gerai ant ju aki 
turėkite, 

Pacziuliai daug valios 
neduok,

Jo nerugok,
Jeigu geri kaip 

užfundina, 
Tai negerk tu ir pa<jziule 

niekada, 
Atsisveikink su boba 

tada!
Ba girta bobele,

V elniu priedus visada,
O jeigu tik karta 

užsimerksi, 
Tai jau rodos neduosi.
Taigi visiems sakau, 

Klausyk mano rodos, 
O tą syk nesiskunsi 

ant bobeles.

Geriausia yra toms motereihs 
ant svieto gyventi, 

Kurios yra iszmintinkos.
Tokios turi geriausia intekme 

ant vyru, , 
Valdydamos juos be ju žinios. 

Bet toji intekme ne yra 
suprantama, del vyru.

Motere kuri turi įszminti, 
Gali su savo vyru padaryti 

ka tiktai nori.
Intekmei jos pasiduoda 

vyras be jo žinios.
Tokiu pat palaiminimu yra 

vyrui motere, 
Kuri ant vyro negali 

intekmes iszverti, 
Štokas paprastai iszminties, 

Arba jos vyras yrą 
Paskutiniu niekszu ar asilu.

KELIONE PAS :: 
:: SAVO MYLIMA

QUDO rasztininkas, ponas
Burskis, .laike save už lai- 

mingiause žmogų visam kai
me. Jo mylima Mare, su kuria 
susipažino ant Ve’seilios kaime, 
rasze pas ji, idant atvažiuotu 
pas ja susipažint su josios tė
vais.

■ Vakar nurasze ilga laiszka 
kad ateinanczia Nedelia atva
žiuos ir atvež jai netikėta 
daigta.

Atėjo Nedele. Burskis greit 
apsirėdęs sz vent a dien inem s 
drapanoms linksmas nusidavė 
ant stoties. Ant galvos eilinde- 
ris,. rankoje suglaustas para- 
solus.

Pribuvo ant stoties, nusipir
ko bilietą ir kada trūkis su 
griausmu atbėgo, inlipo greit 
in vagona ir atsisėdo szale ko
kios tai moters kuri laike kū
diki ant ranku. Tame laike in- 
liipo in vagona taipgi trys vy-

Atejo naktis Juozas nuėjo in 
stain e ir lauke Mariukos. iki 
dvyliktai valandai, tas lauki
mas 'buvo ant tuszczio. Marijo
na buvo gera mergaite, o ir da 
davatka, tai miegojo per visa 
naktį ramiai, o jau Juozui ir 
rūpėjo. Taip antra naktį ir vėl 
taip pasidarė. Na jau treczia 
nakti, Juozas su piktumu lau
ke ir mislino jog jeigu jau ne, 
ateis tai jau suvejes kur, duos 
in skūra. Pasėdėjo kokia va
landa, girdi jog rodos kas to- 
kis in ėjo per duris, girdi jog 
ateina pas ji, intejo Mariuke. 
Juozas atsistojo paėmė ja už 
rankos, pabucziavo ir taip 
linksmai sėdėdami praszneku- 
cziavo iki dvyliktai, tada Ma
rijona atsisveikino su Juozuku 
ir prižadėjo ateiti tankiai.

Czia galima suprastie, jog 
ne buvo tai toj tikra Marijona, 
nes tiktai pikta dvasia persi- 
vertus in Marijonos paveiksią.

Toji tai pikta dvasia. Mariu
te, taip ėjo net per du mene
sius. Juozukas taip sudžiūvo 
jog kaip tik galėjo pavilki ko
jas. Ant galo ir tėvai mate, 
kaip jau Juozukas, kas kartas 
menkių ėjo ir pradėjo klausi
nėt kas jam darosi.

Viena karta, kada tėvas ge
rai prispere Juozą idant pasa
kytu kas jam yra. Juozas he- 
iszkentes ir pasakė. Tada tė
vas paslėpta, nusiuntė vyresni 
sunu idant pavaktuotu, nes tas 
per visa nakti vaktavo ir nie
ko nemate. Isz ryto, atėjo’ 
abudu sūnūs ant pusrycziu, 
taip tėvas ir užklausė:

— Na ka Juozai jau mažu 
neatėjo szenakt pas tave Ma
rijona ? ■ '

Juozuks atsake:
— Kur-g’i ne bus.
Tada Jonas sake jog jis ne 

mate. .jį

no!
Nepabaige kai be jas nes žan

daras uždėjo ranka; ant Burs>- 
kio peties ir tarė: “Vardan 
valdžios, aresztuoju poną!’’

— Bet del meiles Dievo, 
stenėjo Burskis, tai ne mano 
kūdikis! Esimiu nekaltais! Duo
kite man daeit in žodi, tame 
laike atidarė Mare akis ir ta-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

— A! Tai gerai! Asz taipgi 
in ten važiuoju. Pas ka ponas 
važiuoji, jeigu vale paklausti?

— Pas Astrauska, atsake 
Burskis.

— A! Kaip tai gražiai su
sideda. Asz važiuoju pas ju 
kaimynus. Važiuosim puikiu 
keliu drauge! Esmių tarnaite 
ir mane priėmė kadangi turiu 
gerus pabudinimus. O mano 
Dieve! Palikau savo knygele 
ant stoties. Ar nebutu ponas 
taip malonjis palaikyt kūdiki 
ant trumpo laiko idant gale- 
cziau atneszti savo knygele. 
Trūkis- da ne greit eis.

Burskis negalėjo atsakyt, 
paėmė kūdiki. Motere iszejo,. 
bet keletą miliutu perejo ir da 
ji nesugryžo. Burskis jau pasi
darė nekantrus, konduktoris 
paszauke: “Jau laikas’’ ir 
trūkis pradėjo eiti. Burskis ka 
tik ne apalpo, isz piktumo no
rėjo keikt. Vyrai pradėjo po
vėliai juoktis ir paszauke: 
“Tai mat, ant kart pasilikai 
tėvu! Ha, ha, ha; Vėliname vi
so gero!’’

Kad tas ka Burskis turėjo 
rankose ne butu buvęs kūdikiu 
butu metes jiems in galva, taip 
ji supykino. -Norėtu iszsiunst 
ta motere po sžimts velniu. Va
dino save pus-galviu, durnium 
ir t.t., bet nieko tas negelbėjo! 
Ant galo, kūdikis pradėjo ne 
savo balsu klykt. Biednam 
Burskiui pasirodė dideli laszai 
prakaito ant veido. Vyrai pra
dėjo da labiau juoktis.

Burskis mislino ka daris jei
gu ant stoties jo lauks Mare. O 
tai baisus laukimas bus. Pasi
baigus atidarė akis, norėtu 
mirt, ant ko vyrai juokėsi.

— Kaunas! Paszauke kun- 
duktorius ir atidarė duris va
gono. Burskis atsistojo kaip 
užkeiktas. Norėjo kūdiki pa
likti vyrams, bet jie toliaus va
žiavo ir pasakė: Ponas paemei. 
kūdiki po savo apieka,' todėl 
turi sų savim paimti!

Jau mate kaip jojo mylima 
Mare su motina stovi prie sto
ties. Na ir turi isz-lipt.

Ka ir padare, su kūdikiu ant 
ranku, nes niekas nesirado ku
ris butu nuo jo paemes.

Suriko Mare ne savo balsu, 
kada pamate savo mylima J uo- 
zuti su netikėtu daigtu, ir su
rikus “likau apgauta!’’ Puolė 

. in motinos glėbi. Tamė laike

lis! Tas vyrės kuri tau tada ib- 
dž-ian tai jis yra.’’ Czia balsas 
tėvo apsilpo, atsidūsėjo ir pa
stiro. Puoliau prie jo: Buvo 
negyvas. Nepamenu kiek lai
ko buvau be nuovokos. Atsi
peikėjus radau jau tęva palai
dota. Ir manės, norėjo drauge 
su juom neszti ant kapiniu; 
daktarai nedave. Bet kas man 
isz gyvasties ? Likus naiszląite, 
be tėvo, turėdama atmintyje 
kas valanda ta baisia istorija, 
žinodama jog brolis yra mano 
jaunikiu, ką asz galėjau da
ryt? Bėgt isz czia, kur akys ne- 
sža, bet asz buvau biedna, be 
skatiko. Pardaviau savo bakū
žė., tris margus lauko ir pirkau 
narna ten, szalia miesto. To- 
lia.us jus žinote, ka padariau.

Ryžausi tarnauti tėvynei. 
Insfojau in jus draugyste.

Povylas nuo to pamatymo, 
jau- stengėsi nepamesti manes 
isz akiu. Jo globėjas jau gavo 
ant gubernatoriaus, o jo pati 
isz visu jiegu stengėsi mudu

j^ENOVES laikuose gyveno 
vienas turtingas ūkininkas 

kuris turėjo du sunu, vyresnis 
buvo vardu Jonas, o jaunesnis 
Juozas.

Jaunesnis sūnūs Juozas my
lėjo sueiti su mergėlem, pa- 
szneket ir pabaikaut. Geriau- 
se jis mylėjo ir pažinojo neto
limo ūkininko dukterį, kurios 
vardas -buvo Marijona.

Viena karta iszejo Juozas 
in kaima ir sutiko einanczia 
Marijona, taip jie pasisznekejo 
ir jau norėjo skirtis kas sau, 
taip Juozas sus-znekejo su Ma
rijona jog ateis ta nakti pas ja 
in staine tai daugiau paszne- 
kes (Juozas vienas gulėjo vi
sada stainoj ir dabojo arklius.

‘Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .
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Po valandai atsidarė durys, 
inėjo virszininkas. Veidas jo 
suraisziotas, sutinęs. Ka tik 
galėjo sžneket silpnu balsu. 
“Asž galiu dabar tave'pakart, 
užmuszt, gyva in žeme inkast. 
Bet to nepadarysiu. Dovanoju 
tau gyvastį, už tai užlaikau 
pas saves! tavo paczia ir valka, 
o tu turėsi prisiekti, kad nie
kam apie tai ne žodžio iki 
smert nesakysi, kitaip tavo 
vaikas prapuls be jokios ži
nios. O jei dalaikysi prisiega, 
vaikas tavo bus sveikas, vady- 
sis Prokopu, priims pravosla- 
vija.” Tavo pati bus mano tar
naite! Prisiek!’’ Atriszo man 
rankas, atveda kunigą. Asz 
prisiekiau. Kagi turėjau da
ryt? Juk buvau tėvu. Tu, ma
žiule palikta namie, verkiai 
lopszyję; Antanuką turėdamas 
po akiu, nors turėjau suramini
mą, bet paskui. O tavo motina? 
Nuo laiko pagrobimo džiūvo ir 
džiūvo,, už .puses metu, pabai
gė! Asz kencziau! Asz, tevąs, 
pamacziau Antanuką tik po 
deszimts metu, bet kaip atmai
nyta ! Dailiai apsirengęs, klai
džiojo po ulyezias, daužyda
mas Žydukus. Jau manes nepa
žino. Tai da nieko. Pati virszi- 
Ainko nekente baisiai Antanu
ko, kaipo sunaus jos prieszi- 
ninkes, sumislyjo baisu kersz- 
ta, Dąsižinojo', kad Antanukas 
turi seserį, tave ir kad tavęs’ 
nėpažinsta, sumislijo juos su- 
tilokti. Mano miela dukrele! 
Daug’ akiu in tavęs žiuri, kaip 
n u vein i in miestą, o ypacz juo-

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapua ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe pa- 
pieros virszeliuose.

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

szuko Andrius iszsigandes.
Szukietis su Kaziu žiurėjo 

in viens kita su tokiomis aki
mis, tarytum vandĮejnyje ugni 
pamate.

:— Ne, tarė mergina, del 
tėvynės. Manes klaus, tyrinės, 
kam to ? O ka mano gyvastisi ?

Andrius stovėjo iszbliszkes. 
Iszleto pakele auksztyn rankas 
ir grumojanėziu balsu lyg de
besio griausmas tarė: Vieszpa- 
tie! toks‘brolis, tokia sesuo! 
Kas czia kaltas? Dieve tvirty
bių! Sugrumk ta baisybe, ta 
staba! Sza-ukia prie Tavęs srio- 
Ves aszaru ir kraujo milijonu 
vargdieniu!

Visi tylėjo, laikydami krūti
nėj kvapo. Greitai už duru ka- 
žinkas sudejavo. Visi atsigry- 
žo ir pamate sarga, stovinti 
ant slenksczio. Akys jo buvo 
szlapios. Priėjo prie Alenos lo
vos ir puolė ant keliu.

— Asž viską žinau, asz vis
ką girdėjau! Raudojo senis.

Sukintis da stovėjo lyg ap
svaigęs. Staiga dejuodamas 
puolėsi prie jos kojų.

— Eime! eime! Czia nega
lima stovėti! Suszuko Kazys.,

Andrius paėmė in glebi Szu- 
kieti ir beveik nėszte iėznėsze, 
isz kambario.

Ir palike atdara kambarį su 
verk’encziu sargu, visi trys 
protekine iszejo isz kalėjimo.

— Para. V.
— GALAS —

suvesti in krūva. Povylas pasi- 
pažines su manim arcziaus ri- 
žosi instoti in ta paczia drau
gyste. Asz nežinojau jo pobū
džio, bet kaip asz galėjau jo 
praeite atdengti ? Jisai-gi sten
gėsi pasirodyti tėvynainiu, o 
mano szirdis jau viltyje taksė
jo, Bet, jo siekiai buvo kitokį. 
Po pusei metu bendro gyveni
mo, pradėjo atdengti savo! 
jausmus. Supraskite^ kaip jis 
draskė man szirdi! Visas nak
tis perleisdavau nuožmioje ko
voje su savim: kelis syk jau 
norėjau apreikszti viską, bet 
prisiega, baisi prisiega laike 
mane už gerkles. Astz da tikeT 
jausi jo atsivertimo. Davus 
jam vilti, po visokiomis prie
dangomis tolinau ja. O kaip 
jis buvo nuožmus! Kad jusi bū
tumėte girdėję, kaip, mudu 
sznekedavom du vienu! Intek
me tokios kovos greit apsi- 
reiszke ant mano veido: pra
dėjau džiūti. Jisai ta patemyjo 
norėjo pagreitinti terminą, ise- 
dave mane: tikėjosi ant guber- 
natorienes. Bet toji negyveno. 
Gubernatorius priesztaraujan- 
cziai atsake jam, mane suėmė! 
Acziu Vieszpaicziui! Kitaip, 
gal tikrai butu gavės mano 
ranka! Bet, kas su juom dabar 
darosi? Kur jis yra? Klause, 
nabage, karsztligisizkai su
spaudus Andriaus ranka,

Tas tylėjo. Visi taip buvo 
sujudinti Alenos pasakojimu 
jog iszrode nejausmingais.

-— Nelaiminga tu! Suszuko 
Kazys draskancziu balsu, ji
sai mirsžta smerczia iszdaviku, 
apleistas nup visu!

Mergina ramiai priėmė ta 
smūgi.

— Tikėjausi to, susznabž- 
dejo iszbalus.

Andrius tuom syk pakilo. 
Drucziai suspaudė jos ranka. 
Apsimislyk! Juk tu sulaužiai 
prisiega.

Alena nusiszypsojo su rezig-

subego daugybe žmonių, atbė
go žandaras. Mares motina ro
de su pirsztu ant Burskio 
szaulrdama: “Ta,s rakalis už- 
musze mano duktere!”

— Bet mano mylima mote
re, pradėjo kalbėti Burskis, 
kuriam pradėjo akyse viskas 
suktis.

— Atnesze kūdiki del savo 
mylimos ant apiekos.

— Bet tas kūdikis ne ma-
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Price $2.00 sute point “yU
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

nacija.
— Ne! Tare iszleto: Manoi i 'I

mirtis artima. Daktaras davė, 
laszu, geru ląszu. Prąszau jo, 
už dvieju sanvaicziu pabaig
siu... . ,

.— Tu nesveikam prote! Su-
• V .■

— Duokite jam laiko iszisi- 
teisint ! L- Burskis viską papa
sakojo ir kada pabaigė visi 
pradėjo juoktis. Priėjo ured- 
ninkas ir liepe Burskiui apsi- 
malszinti ir nuneszt kūdiki pas 
Astrauska kur pribus ant kito 
vagono ta niotęre kuri pasivė
lino.

Visi isz naujo pradėjo juok
tis. Burskis nunesze kūdiki 
pas Astrauskus kur pribuvo 
motere ir džiaugdamosi paėmė 
kūdiki. Mare su motina taipgi 
ant galo apsispakaino ir in 
trumpa laika po tam atsitiki
mui,-apsipacziavo su Mare. 
Prižiūrėjimas kūdikio nie^o 
jam nėužkenke. In meta, po 
tam garnys atnesze jam puiku 
sūneli. Burskis iszmokes kelio
nėje bovyt šveitimą kūdiki, 
dabar mokėjo ir locna kūdiki 
bovyt!

— GALAS —

na
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ŽiniosVietines
— Ponstva Vincai Mitri- 

kai, žentas Vincas ir žmona 
Valerija ir szeimyna. isz Wor
cester, Mass., ana diena lankė
si mieste pas gimines ir pažins- 
tamus, taipgi užėjo in “Sau
les” redakcija atnaujinti savo 
prenumerata ant kito meto. 
Taipgi atlankė savo gimines 
K. Raslavicziu szeimyna 'Goal
dale, kur buvo svetingai pri
imti ir sugryžo namo, užgana- 
dytais po savo pasisvecziavi- 
mui. Acziu visiems už atsilan- 
kyma.

— Nedelioj, Birželio 22-tra. 
diena, 11-ta valanda ryte, Szv. 
Juozapo bažnyczioje, Kunigas 
P. Czesna, suriszo mazgu mote
rystes, panelė Mare, duktė po
nios Olesos Pangonienes, nuo 
615 W. Mahanoy uly., su Pra
nu J. Szematovicziu, sūnūs po
nios Onos Szematoviezienes, 
nuo 401 W, Mahanoy uly. Svo
tai buvo: Viktorija Pangoniu- 
te, Geraldine Czareikiute, po
nia Wm. E. Williams; Daniel 
Cytrinovicz, Fr. Lucyk ir Pra
nas Pangonis. Vestuves in vy
ko in Szv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Jaunavedžiai apsi
gyvens in Bradford, Pa.

— Subatoj pripuola Szv. 
Ireniejo, o Tautine Szvente: 
Taugela. Ii’ ta- diena: 1944 me
tuose, New York valstijos Gu
bernatorius Thomas E. Dewey 
yra paskirtas kaipo kandida
tas in. Prezidentus; 1948 m., 
Komunistu Partija iszsižada ir 
pasmerkia Jugoslavijos Pre- 
mieriu, Marshal Tito, kaipo 
iszdavika, ir iszgama; 1947 m., 
Generolas Dwight Eisenhowe- 
ris Kongresui pasakė, kad mu
su armija negali Sovietams 
prisilyginti; 1949 m., Minksz- 
tos anglies mairiieriai pasmer
kė John L. Lewiso pasiulinima 
dirbti tik tris dienas in san
vaite; 1865 m., Panevėžyje ir 
Kėdainiuose Rusijos valdžia 
uždare gimnazija ir kitas mo
kyklas; 1919 m., Taikos Sutar
tis sudaryta, in Versailles; 1914 
m., Austrijos Augsztas Kuni- 
gaiksztis Francis su savo žmo
na buvo nužudyti in Sara.jievo,. 
Bosina Serbas studentas Gar- 
villo Princip juodu nužudė ir 
pradėjo Pirma Pasaulini Ka
ra; 1940 m., Rusija užgrobia. 
Bassarabija, atima ta kraszta 
nuo Rumunijos.

— • Subatoje, Birželio 28-ta 
diena Mainieriu yakaeijos pra
sidės, o tesis iki Liepos 8-tai 
dienai.

— Ana diena lankėsi mies
te pas savo patinstamus, gerai 
žinomas musu tautietis, ponas 

-S. Czerniauskas isz Shenadoro 
ir prie tos progos atsilankė in 
“Saules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Ponas Czer
niauskas yra musu senas 
skaitytojas ir sako: “Saule” 
yrą labai geras laikrasztis ir 
mes labai mylim skaityti ir bu
tu nuobodu be josios. “Saule” 
szvieczia visiems teisingai in 
akis, o katras nesupranta 
“Saules” spinduliu, tai nėra 
tamistu kalte.” Acziu už atsi
lankymą.

- — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Sekminių ir SS. Petro ir Povi
lo. Tautines Szvente: Giedri
ni©; 1934 m., North Dakota 
valstijos Gulbematorius Wil
liam Langer yra nuteistas ir

pasmerktas ant asztuoniolikos 
menesiu in kalėjimą už tai kad 
jis norėjo nusukti Amerikos 
valdžia; 1941 m., FBI policija 
suėmė dvideszimts devynis in- 
tartus žmones ir juos kaltina 
už tai, kad jie stengėsi nuvers
ti musu valdžia. Visi jie Ko
munistai; 1945 m., trys Vokie- 
eziai, Amerikos kariszko teis
mo pasmerkti už nužudinima 
Amerikiecziu lakūnu 'buvo pa
karti; 1513 m., Vasco Balboa 
atrado Pacifiko mares. Szitos 
mares yra daug didesnes už 
Atlantiko mares, ir yra daug 
ramesnes, tykesnes. Bet jose 
randasi kelios srioves arba tik
ros upes szilto ir szalto van
dens, kurios marese plaukia 
taip kaip kitos upes ant žemes.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Povilo, o Tautine Szvente Uo
gele. Menulio atmaina: Priesz- 
pilnis. Taipgi ta diena: 1934 
metuose, Hitleris “iszvalo” 
savo partija, nužudydamas Er
nest Roehm, ir keletą kitu Na
ciu Partijos vadu; 1945 m., Jar 
mes F. Brynes buvo Preziden
to Trumano paskirtas kaipo 
Amerikos Sekretorius; 1900 
m., gaisras Hoboken uoste, 
New York. Szimtas keturios 
deszimts penki žmones žuvo, 
deszimts milijonu doleriu isz- 
kados padaryta; 1946 m., Ket
virta sprogstanti bomba buvo 
paleista, szita syki ant septy
nios deszimts trijų Japonijos 
kariszku laivu in Bikini Atoll, 
Pacifike; 1949 m., Žydelkaite 
Judith Coplon, kuri dirbo val
džios ofisuose ir kuri vienam 
Kuškiui, Gubitcheviu 'buvo isiz- 
davus daug Amerikos paslap- 
cziu, buvo nuteista nuo ketu
rios deszimts menesiu iki de
szimts metu in kalėjimą.

— Utarninke, pirma diena 
Liepos-July. Puse meto jau 
praėjo. Taipgi ta diena pri
puola Brangiausiojo Viesz. Jė
zaus Kraujo ir Szv. Julijo, o 
Tautine Szvente: Gendrutis. 
Ir ta diena: 1569 metuose, in- 
vyko Lublino Unija; 1378 nu, 
Lietuviai užpuolė Samdomy- 
riu. Liepos (July) menesis pa- 
szvenstas ant garbes Bran
giausiojo Vieszpaties Jėzaus 
Kraujo. Menulio atmainos: 
Pilnatis 7, Delczia 13, Jaunu
tis 21, Prieszpilnis 29.

Ūkininku Priežodžiai: Lie
pos (July) menesis skaidrus, 
tai ženklina geras metas. Lie
pos karsztyje turi tai kept ka 
Rugseji reik dagoti. Jeigu per 
Jokūbą nelyja, bus szalta žie
ma. Koks Liepos menesis, te
kis bus ir Sausis. Kas tame 
menesyje szieno ne valo, tas su 
’rezginėms žiema ubagus pa- 
szaro.

— Petnyczioj, Liepos July 
4-ta diena, pripuola Suvien. 
Valstijų Tautiszka Diena, to
dėl bankai ir pacztas 'bus už
daryti per visa diena (Suibatoj 
bankai bus uždaryti), turėda
mi reikalą, su Lankais, atlikite 
Ketverge. Redakcija “Sau
les ’ ’ bus uždaryta per visa die
na, kad duoti proga musu dar
bininkams taipgi szvensti ta 
diena.

— Sziluma da vis tęsęsi 
musu apylinkėje.

— Staiga susirgo savo na
muose,,pareita Petnyczia, Bir
želio 20-ta diena, gerai žinoma 
Teresa, pati Paul Wagner, nuo 
533 E. Centre uly., ir likos tuo- 
jaus nuveszta. in Locust Mt. li- 
gonbuteje del gydymo, o Nede
lioj, Birželio 22-tra diena, apie 
deszimta*valanda naktyje pa
simirė. Velione gimė Mahano- 

juje, o po tėvais Vadinosi Te
resa Venalevicziute. Paliko di
deliame nuliudime: savo vyra, 
Povilą; keturis sūnūs: Morka, 
Roberta, Ronaldą ir Dougla, 
namie; motinėlė Agnieszka Ve- 
nalavicziene, mieste; dvi sese
rys: Ona, pati Christ Dougher
ty ir .Julija, pati Eben Ferry, 
isz Philadelphia, Pa. Laidotu
ves invyko Ketverge ryta su 
apiegomis Szv. Juoząpo 'baž
nyczioje devinta valanda ir pa
laidota. in parapijos kapines. 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo.

— Ona Valantukievicziene 
pardavė savo W. Spruce uly., 
narna, del William A. Rissin- 
ger ir žmonai, už $4,000.

— Sirgdama tik trumpa 
laika, ponia. Marijona Kaledie- 
ne nuo 702 E. Pine uly., pasi
mirė Seredoj, 4:10 valanda po 
pietų in Pottsvilles ligonibute- 
je. Velione gimė Shenadoryje, 
josios vyras Jurgis Kalėda ku
ris laike buezeme per daugelis 
metu mieste, mirė Gegužio 
13-ta diena 1947 metuose, o sū
nūs Vincas, kuris tarnavo del 
Dede Šamo, likos užmnsztas 
eroplano nelaimėje Utah vals., 
1947 metuose. Velione prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos, 
Szv. Rožancziavos draugijos, 
Lietuviu Moterų Kliulbo isz 
Schuylkillo pavieto, ir prie 
Amerikos Legijono Moterų 
Auxiliary draugijos. Paliko 
dideliame nuliudime: du sunu, 
Jurgi ir Alberta isz Philadel
phia, Pa., dvi seserys: Agniesz
ka Traskamskiene, mieste ir 
Julija, pati Juozo Zakarevi- 
ezio, Shenandoah ir broli Kazi
miera Stanaitis, mieste, taipgi 
asztuonis anuku ir anūkes. Ve
lione taipgi paliko daug gimi
niu ir patinstamu. Laidotuves 
invyks Panedelio ryta su apie
gomis Szv. Juozapo 'bažnyczio
je 9-ta valanda ir palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskanskasi laidos. 
Amžina atilsi!

— Mainieriai isz sekaneziu 
angliakasykliu aplaike savo 
mokestis: Birželio 26 — Gil
berton ir Packer Nr. 5. Birže- 
liolio 27 — Midvalley, Conti
nental ir Locust. Birželio 28 — 
St. Clair.

Shenandoah, Pa. — Senas 
gyventojas, Juozas Kygolis, 
nuo 821 W. Coal uly., kuris sir
go per viena sanvaite, numirė 
Utarninko ryta in Locust Mt. 
iigonbuteje. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
apie keturios deszimts metu 
atgal, ir apsigyveno Shenado
ryje. Paskutini karta dirbo 
William Penn kasyklose. Pali
ko: keturis sūnūs: Jurgi, Al
berta, Karola, visi isz miesto; 
Juozą, isz Merchantville, N. J.; 
szeszios dukterys: Mildreda, 
pati Simo Mikalo; Katrie, pati 
Leonardo Pikyto, isz Mer
chantville, N. J., Helena, mies
te; Beatracija, pati W. Posa- 
viezio, Shenandoah Hgts.; Pa
tricija, pati Antano Senavai- 
ezio isz Falls Church, Va., ir 
Jieva, pati Thomas Roberts, 
mieste. Taipgi keturiolika aliu
ku ir viena pro-anuka. Laidos 
Petnyczios ryta, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Jurgio bažnyczio
je devinta, valanda ir palaidos 
in parapijos kapines. Grabo
rius L. Czaikowski laidos.

Girardville, Pa. — Ponia Ol
ga Beneszievicziene isz miesto, 
ir ponia Olesa Danalevicziene 
isz Mt. Carmel, turėjo operaci
ja Ashland Iigonbuteje.

SOVIETU ŽINGSNIAI 
NEAPYKANTA

AMERIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sovietai dabar savo žmo
nėms per radija ir per laik- 
raszczius tik viena, tiesumka 
daina traukia: Neapykanta 
Amerikai! Szita neapykanta 
Amerikai yra karsztesne ir 
arszesne negu buvo visa Hitle
rio propaganda priesz mus 
per visa ana kara!

Sovietai dabar mus kaltina 
už visokius nebūtus prasižen • 
gimus: Kad mes variuojame 
trucyzna, kad mes truciname 
savo belaisvius, kad mes žudu- 
mo tuos belaisvius stengda- 
mies isztirti savo trucyznos 
stipruma, kad mes Korėjoje 
paleidžiame trucyznos garus ir 
kad mes rengiamies nutrucinti 
milijonus Indijos žmonių!

Sovietai sako kad mes ren
giame apleisti visus Europos 
krasztuš ir pasitraukti už savo 
rubežiu. Jie sako, kad mes jau 
dabar turime prirengė atomi
nes bombas, susprogdinti vi
sus musu draugus Europoje.

Dabar aiszkiai matyti, kad 
Sovietai nori mus supjudinti 
su musu draugais Europoje. 
Jie nori visus Europos krasz- 
tus intikinti kad mes norime 
juos tik savo naudai isznaudo- 
ti ir kad mes apie ju gerove vi
sai nieko nepaisome.

Galimas daigtas kad visa 
szita Sovietu propaganda yra 
taikoma ne tiek Amerikie- 
ežiams ar Europiecziams, kiek 
patiems Ruskiams, kad jie, isz- 
sigande Amerikos jeigu remtu 
savo krasztu Sovietus, jeigu 
kitas karas iszkiltu.

GENEROLAS
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo žmona buvo pasilikusi in 
Saigon, Indo-Kinijoje, kai jis 
pargryžo del tu pasitarimu, jo 
duktė, ponia W. W. Wells gy
vena, Falls Church, Virginia.

SUNAIKINO
KOMUNISTU

FABRIKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tindami prie pat kranto su sa
vo didžiausiomis anuotomis.

Korėjos miestai ir kaimai 
buvo paversti in gyva praga
rą kai musu lakūnai paleido 
savo sprogstanezias bombas.

Komunistai stengiesi atsi- 
muszti su savo dideliais anuo
tais nuo žemes, bet jie negalėjo 
pataikinti in musu lakūnus.

PAĖMĖ DESZIMTS 
VOKIECZIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar randasi vakarinėje Vo
kietijos pusėj e.

Amerikiecziai tuojaus pri
ėmė szituos pabėgusius Vokie- 
czius ir nieko nedaleido prie 
j u. Tuo paežiu sykiu pasiuntė 
labai asztru laiszka Komunis
tams, reikalaudami kad tie su
imti Vokiecziai butu tuojaus 
sugražinti.

PLATINKIT “SAULE”

CHICAGOS LIETUVIAI RUOSZIASI 
MILŽINISZKAI DEMONSTRACIJAI

“Darius-Girenas” Ameri
kos Legijono 271 Posto Ko- 
mandorius, Jno. L. Pauksz- 
tis (po kairei), Buvęs Ko-

CHICAGO, ILL. — Chica- 
gos Lietuviu tarpe insigyvenes 
18 metu paprotys-tradicija 

kiekvienais metais 
ruoszt savo nuosavu 
Chikagos Lietuvi u 

didvyriu minėjimą.
Liaudės dailiuose apdainuo

ti didvyriai, tape Lietuviu 
Tautai kelrodžiu iri pasiryži
mą ir isztverme, yra Kapitonas 
Steponas Darius ir Leitenan
tas Stasys Girėnas vieni isz 
pirmųjų avijacijos pijonieriu 
inrode pasauliui, kad žmonija 
turėdama savo tarpe pasiryžė
lius gali nugalėti ir sunkiai nu
galiamas klintis.

Teisybe, Darius-Girena, ne- 
atsiėkė galutino tikslo; jie žu
vo netoli nuo Lietuvos slienos, 
bet 1933 metu tragedijai ir ju 
garbinga mirtis suindomino 
visus pasaulio kontinentus 
duodama avi jaciai nauju in- 
veikmu gi Lietuvai ir placzia- 
me pasauly iszsklaidytiems 
Lietuviams suteikė drąsos ir 
pasiryžimo eiti spartesniu kul
tūros- keliu. Lietuviai pasijuto 
Lygus kitoms kultūrinėms tau
toms gi Jaunoji Lietuvos Kar
ta, pasisemus didvyriu testa
mente jiegos stvėrėsi ir sun
kesniu darbu inyairiose politi
nėse, socijalinese ir ekonomi
nėse srytyse atsiekdami džiu
giu ir rimtu pasekmių

Taigi toji Lietuvos Didvyriu 
nelaime atsitikima ir ju mirtis 
virto pergale ne tik Rūstaus 
Atlanto Vandenyno, bet ta bū
vi taippat naujau inveikimas 
naujas akstinas Lietuviams 
dvasiai žygiuoti per skausmus 
in garbe ir per kovas in perga
le.

Be skaitlingu visuomeniniu 
organizacijų ir sporto rateliu, 
susikurisiu dėka musu didvy
riu garbingo žyigio, mes mato
me Amerikos Legijono Nr. 271 
Postą pasivadinusi Dariaus- 
Girėno vardu. Szios organiza
cijos J. A. V. (Amerikos) karo 
veteranai, susipiete apie Da
riaus-Girėno mesta szuki, da
lyvaudami abiejuose pasauli
niuose karuose, sziandiena turi 
sudarė gausia seimą, jTąi vie
na isz skaitlingiausiu ir vei
kiausiu Amerikiecziu Lietuviu 
kilmes veteranu organizacija 
priskaitanti apie 1,200 nariu.

Dariaus-Girėno Postas Nr. 
271 kiekvienais metais ruosze 
ir suosia musu didvyriu minė
jimą, bet sziais metais tos or
ganizacijos valdyba invertin- 
dama susidėjusią padėti iszke- 
le sumanima. ryszkiau užakcen
tuoti ju tėvu ir protėviu krasz- 
to traginga būkle.

Praūžės Antrasis .Pasaulinis

mandorius, Antanas Kaspe- 
ras ir Komisijos Direktorius 
Al. Wells, isz Chicago, Ill.

□ o o

Karas atnesze daug politiniu, 
socijaliu ir ekonominiu pamai
nu. Mažosios Europos Valsty
bes j u tarpe ir Lietuva dėka 
brutales Sovietu Imperijalisti- 
nes Jiegos prarado laisve ir 
nepriklausomybe. Atsirado 
Geležine Uždanga atskyrusi 
didele Europos dali nuo kultū
ringo pasaulio. Daugkartiniai 
Lietuviu sluogsniu protesto 
balsai liko tyruose szaukian- 
cziojo balsas. Gautas vienas 
kitas užuojautos pareiszkimas 
vienas kitas sau jausmingas pa
žadas ir tuomi reikalas baig
tas. Dariaus-Girėno Posto Val
dyba, skatinama didžiais mu
su didvyriu idealais o taippat 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
Konstitucijoje pareiksztais 
laisves svanbiausais, kreipėsi 
in Chikagos ir Apylinkių 
skaitlingas Lietuviu organiza
cijas iszgirsti organizacijų at
stovu nuomones apie susida
riusia padėti. Posto Komandie- 
.rius John L. Pauksztis savo 
gilioje ir reikszmingoje, adre
suotoje organizacijų atsto
vams kalboje pareiszke, kad 
jau pribrendo laikas, kad Lie
tuviu kilmes Amerikiecziai gy
vena Chikagoje ir* apylinkėse 
pareiksztu savo stipru ir vie
ninga nusistatymą del daromu 
ju tėvu žemei skriaudų. 175 or
ganizacijų atstovai, iszklause 
Komandieriaus Pauksezio ir 
Posto Direktorių Pirmininkas 
advokato Wells kalbu vienu 
žodžiu ir su dideliu užsidegimu 
užgyre Posto patiekta pasiniy- 
ma sujungti Dariaus-Girėno 
iszkilmes su milžiniszka Lietu
viu Chikagoje demonstracija. 
Tuojau buvo .sudarytas sziam 
reikalui ingyvendinti specija
lus komitetas.

Demonstracijos data numa
tyta Liepos Menesio 13 Diena 
Chikagoje Marquette Parke. 
Prie Dariaus-Girėno Pamink
lo. Komitetas yra numatęs pa
kviesti viena isz inžymiausiu 
Amerikonu kaipo principini 
kalbėtoja. Užangažuoti visi 
Chikagos ir Apylinkių Lietu- 
viszki chorai. Szventeje pasi
žadėjo dalyvauti 45 Amerikos 
Veteranu Legijono Postai, ku
rie atliks iszkilmingas karisz- 
kas prie paminklo iszkilmes. 
Kai kurios Lietuviszkos orga
nizacijos ir kliubai ruoszia ju- 
danezias platformas, kad tu
rėjus galimybes ryszkįau'pa
demonstruoti musu troszki- 
rrfus. Numatoma taippat visa 
spraustiniu eskadrile,.kuri isz* 
kilmių metu skraidys virsz 
Marquette Parko. Pakviestas 
taippat žymus skaiczius Fede
rates, Valstijos ir Miesto atsto

vu, kurie savo atsilankymu 
pagerbs Dariaus-Girėno at
minti ir turės progos pamatyti 
Lietuviszka vieningumą ir pa
siryžimą.

■Sėkmingam szias Lietuviu 
solidarumo dienai pravesti yra 
pakviesti žymesnieji veikėjai 
ju tarpe;. Advokatas Olis, 
Miesto Sanitary District Pre
zidentas, Teisėjas John T. Zu- 
ris, Lietuviu Prekybos Bumu 
Piimininkas žymus pramoni- 
kąs Anthony Rudis, Chicago 
H.-A. redaktorius Stanley Pie- 
ža, Petras Daudžvardis, Lietu
vos Konsulas Chikagoje, nenu
ilstamas Lietuvybės idealu 
skleidėjas Dr. Ste!pona,s Biežis, 
laikraszeziu redaktoriai Leo
nardas Szimutis, Dr. P. Gri
gaitis ir Mikas Vaidyla, E. Mi- 
kužiute, Pirm. Ch’gos. Liet. 
Taryba, Jonas Kazanąuskas, 
Bankierius, Anthony Kasper, 
buvęs Komandieris ir kiti žy
mus veikėjai.

Ko-gi reikalaujama isz kiek
vieno Lietuvio kad szi szvente 
pavyktu? Jokiu mokeseziu, in- 
sipareigojimu ar pareigu. Vie
no vienintelio dalyko Komite
tas praszo Chikagos ir Apy
linkių Lietuviu:

Būtinai Dalyvauti Sziame 
Solidarumo Sanbury.

Kiekvienas Lietuvis ar jis 
czionai ginies ar Lietuvoje ar 
jis priesz 30 ar priesz 3 metus 
atvykęs in Dėdės Šamo žeme. 
Ar jis senas ar jaunas, ar mo
kytas profesijonalas ar pap
rastas darbininkas visi privalo 
savo atsilarikymu .užakcėniup- 
ti ir prodyti Amerikos visuo
menei, Amerikos politikos at
stovams ir Amerikos spaudai, 
kad Lietuviai yra bendrisz- 
kus, kad jie gerbia savo didvy
rius, kad jie trokszta, praszo ir 
reikalauja savo protėviu 
kcasztui laisves ir nepriklau
somybes.

Užmirszkime vienai dienai 
savo asmeninius reikalus. Lai 
nebus Chikagos apylinkėse ne 
vienos Lietuviszkos szeimynos, 
kuri nebutu atstovaujame szia
me masiniame Lietuviu bend- 
riszkimo mitinge.

Atiduokime tinkama pagar
ba Da-riaus-Gireno Posto Nr. 
127 tauriems vyrams, pasiry- 
žusiems iszjudinti Lietuvos 
‘byla isz letarginio taszko. Pa
greitinkime tėvynės iszvada- 
vimo darba ir sutrumpinkime 
senos motules Lietuvos kan- 
czias.

Joseph G. Kamiu, Chairman 
Public Relations Committee, 

Approved:
John L. Paukštis, Commander.

VIJOSI VYRA o
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

marezia buvo kelis palszyvus 
czekius iszkeszinus vietinėje 
bankoje.

Ji dabar yra laikoma po pus
antro tukstanezio doleriu kau
cijos iki teismas gales jos klau
sima isztirti.

PottsVille, Pa. — Sekantieji 
iszeme laisnius del apsiyedimo. 
Irene M. Lazauskiute nuo 227 
W. Arlington uly. Shenandoah 
ir Wm. F. McAndrews, 78 
High Road, Lost Creek, taipgi 
Ruth E. Herring, 118 W. Cot
tage uly., Tamaqua ir Adolpas 
Želionis isz Maryd.

^Pirkie U. S. Bonus!
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