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Isz Amerikos Afrikoje Sukilimai VIESULUS AFRIKOJE

KAS GALI BŪTI 
PREZIDENTAS?

Ar Turite Szimta 
Milijonu Doleriu?

WASHINGTON, D. C. — 
Demokratu ir Republikonu 
Partijų Vadai iszrokavo kiek 
praeiti Prezidento Rinkimai 
kasztavo. Jie iszrokavo kad tie 
rinkimai kasztavo apie szimta 
milijonu doleriu, $100,003,000. 
Tai iszeitu apie $1.65 už kiek-1 
viena baisa. Ar jus gavote 
$1.65 už tai kad balsavote?

Dabar eina pasitarimai kaip 
butu galima suvaldyti tokius 
baisius kasztus, bet iszrodo 
kad nieko isz tu pasitarimu 
neiszeis.

Dabar aiszku kad ta partija 
rinkimus laimes, kuri daugiau j 
pinigu turės ir daugiau tu pi
nigu praleis per rinkimus.

Kiti laikrasztininkai sako 
kad daug daugiau negu szim- 
tas milijonu doleriu buvo in- 
kiszta in praėjusius rinkimus;

Bet kiti politikieriai sako 
kad dabar viskas taip pabran
go, kad visai ne dyvai kad tiek 
pinigu reikėjo iszrinkti Prezi
dentą. Jie sako kad dabar ra
dijas ir televizija1" baisi a i daug 
kasztuoja ir keliones su pra-! 
kalbomis teipgi daug kasztuo
ja ir už tai tiek daug pinigu 
reikia.

Amerikoje vis buvo sakoma 
kad bet kuris jaunas Ameri
kietis gali siekti in Prezidento 
vieta ir pasiekti. Dabar iszro
do kad tokiam jaunuoliui biski 
daugiau reikia negu noro tap
ti Prezidentu.

Vietinis policijantas pri
žiūri, kai visas vagonas in- 
tartu sukilėliu yra atvtežtas 
in Nairobi, Kenya, Afrikoje. 
Visi intarti buvo ežia isz- 
klausinejami ir tardomi, isz- 
imant vieno, kuris buvo su
žeistas kai jis nenorėjo pasi
duoti. Sukilėliu gauja save

* - yy
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7 KOMUNISTAI ISZ VOKIETIJOS
NUŽUDYTI

TAIPEI, FORMOSA. — 
Septyni Komufiistai buvo pa
smerkti ir suszaudyti, Taipei 
mieste ant Formosa Salos. Jie 
buvo suimti kaįpo Komunistu 
agentai.

Isz viso, per viena sanvaite 
buvo suszaudyti dvylika Ko
munistu ant szitos salos.

Naujas Perspėjimas

BRIEDZ
TUJA

TRYS KAREIVIAI
PABĖGO .

ABERDEEN, MD. — Armi
jos policija ir valdžios polici- 
jantai dabar jieszko trijų ka
reiviu kaliniu, kurie pabėgo 
isz kariszko kalėjimo, Aber-1 
deen mieste.

Pabėgusieji kareiviai kali
niai yra dvideszimts trijų metu 
amžiaus Gene Henry isz Ken
nett Square, Pa.; devyniolikos 
metu amžiaus Clare L. Pen
field, isz Grand Lodge, Michi
gan; ir asztuoniolikos metu 
amžiaus Raymond Dorenzo, isz 
Chicago, Illinois.

Kariszko Sztabo policija sa
ko kad Gene Henry buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis turė
jo dvi paezias, o aniedu buvo 
suaresžtuoti už tai kad jiedu 
buvo pasivogė automobiliu.

Visi kareiviai kaliniai buvo 
kalėjime devinta valanda va
kare, kai buvo visu vardai isz- 
szaukti, bet vėliau ta nakti 
sargai pasigedo tu trijų. Nebu
vo nei langu nei duriu iszmusz- 
tu, ir už tai dabar kalėjimo vir- 
szininkai nori dažinoti kaip tie 
kaliniai galėjo pabėgti.

vadinasi Mau Mau. Szitie . 
sukilėliai nori iszvaryti bal
tuosius žmonės isz Afrikos. 
Jie tiek daug žmonių iszžu- 
de ir tiek iszkados padare, 
kad Ang i jos valdžia buvo 
priversta pasiusti net du ba- 
talijonus kareiviu tvarku 
palaikyti. g . ■

KALINIAI .SUIMTI

Buvo Pabege Isz 
Kalėjimo

GEORGETOWN, DEL. — 
Keturi kaliniai, Sussex Apy
gardos kalėjime, iszpjove ge
ležis isz savo kambario langu 
ir įszlinde pabėgo. Jie buvo la
bai greitai policijos vėl suimti. 
Trys buvo pagauti in Fede
ralsburg, Md., o ketvirtas bu
vo pagautas in Seaford, Dela
ware po szesziu valandų.

Folicijantai gavo žinia kad 
vagiai buvo insilauže in Frank 
Wright fabriką. Jie ten greitai 
nuvažiavo ir apsupo visa ta 
fabriką. Policijos virszininkas 
per garsiakalbi pareikalavo 
kad vagiai isz to fabriko iszei
tu jeigu nenori Luti nuszauti. 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus George Washington 
Moore, trisdeszimts septynių 
metu amžiaus Elwood Willin 
ir trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Charles Crawford tuo- 
jaus iszejo isz to fabriko su išs
keltomis virsz galvos ranko
mis.

Jau keletą kartu kaliniai isz 
szito kalėjimo yra pabege. Val
džia dabar nori isztirti kaip 
geriau kalinius prižiūrėti, kad 
jie negalėtu isz ežia taip leng
vai pabėgti.

LAKUNU INZINIE
RIU STRAIKOS

SKYTOI 
medžiotoją;

jieš;

med

-- Briedžiu 
jjai nusisku-j 
■nijos kalnus ■ 
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Kas sniegas | 
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■ ktas ped- 
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ISZ VYKDOMOSIOS!ma ? reik?u>>s™«- lie‘u' 
viu tėvynės iszlaisvimmo la-

l Lui dėti visas pastangas, kad 
tas bendradarbiavimas butu 
sklandus ir perstatytu Lietu
viu vieningumą kovoje už to 
paties; tiek VLIKo, tiek Lie
tuvos Dipliomatijos; siekiamo 
tikslo invykdyma, Vykd. Ta
rybos Pirmininkas szitaip api- 

Pirmininkas, K. Zaikauskas, ; budino VLIKo ir Lietuvos 
VLIKe iszdeste Vykd. Tary-! Dipliomatijos santykius: 

bos veiklos gaires ir darbo vei
kimus.

Padėkojęs už jam ir kitiems 
Vykd. Tarybos nariams isz- 
reikszta pasitikėjimą, 
Tarybos Pirmininkas pabrėžė, 
kad pasekmingesnei veiklai už vo laisve kovojaneziai Lietu- 
Lietuvos laisve yra reikalinga vai. Lietuvos Dipliomatai gi 
lietuviszku, Lietuvos laisvini
mo darba dirbaneziu,. veiksniu 
susijungimą, ju veiklos derini
mas ir stiprinimas. Todėl | 
Vykd. Tarybos vienas isz pir
mųjų darbu bus jau seniau nu
matytos veiksniu konferenci
jos paroszimas. Vykd. Tarybos 
Pirmininkas pareiszke vilti, 
kad Lietuviu Politiniai susi- ir vykdomi vieningai”4 “ 
grupavimai stiprins lietuvisz- ; Gincži-es liutfįa teiafbej 
kaja visuomene, jungianczius, ?eikaling0 vienin.
gradus ir szalįnš ja skald^p-. rgUino ne visur ir ne visada pa-

TARYBOS PIRMI
NINKO PRANESZI-

MO VLIK’UI
VLIKo szimet, Rugsėjo me- i 

nėšio 23 diena, posėdyje nau
jasis Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas, K. Zaikauskas, :

“ VLIKas ir Dipliomatai sie
kia to paties tikslo. Vienok 
VLIKas ir Dipliomatai yra 
skirtingos prigimties. VLIKas

Vykd. yra revoliucinis prieszinimas 
organas, atstovaujantis už sa-

remiasi suverenines Lietuvos 
Respublikos valstybinio tęsti
numo dėsniu. Todėl vieni ki- 

) tiems nėra pavaidinti. Laisvi
nimo kovos baras toks platus, 
jog tiek VLIKo, tiek Lietuvos 
Dipliomatijos laukia begalybe 
darbu, kurie bus tik tada pa
sekmingi, jei jie bus suderinti

■,s Komi-
Įfeja kad 
Ižiokle už- 
fimts tuks- 
’ sumedžio-

’ eroplanai nuo Mississippi upes 
; ligi New York miesto tupėjo 
ant žemes ir niekur neskrido 
nes tie inžinieriai neiszejo in 
darba.

Jie sustraikavo kai per ke
lias sanvaites ju unija negalė
jo susitarti su kompanijos at
stovais.

Szitos straikos lieczia tik di
džiausius prekybinius “Con-

' stellation” eroplanus. Kiti 
eroplanai lekia kaip ir pir
miau. Dabar, visi keleiviai ku
rie buvo nusipirkę ar užsipra- 
sze biletus, tikietus ant tu di
deliu eroplanu, turi imti ma
žesnius eroplanus savo kelio
nėms.

Lakūnai inžinieriai nori di
desniu algų, reikalauja kad JIESZKO AMERI- 
jiems lutu daugiau mokama 3 vvr

i del ilgesniu valandų ir del toli- iViiSvjAiU iSlbiVL I 
mesniu kelionių. Kiek daugiau 
jie reikalauja dar nėra pa
skelbta.

ŽUVO GAISRE

Trys Mažos
Mergaites Sudegė

šiai dideles

Victor Chatten, isz Tor
rance, California valstijos, 
yra iszrades bomba, kuri vi
sus perspėtu jeigu prieszas 
ant kurio miesto užsipultu. 
Jis yra iszrades bomba, kuri 
susprogtu apie tūkstanti pė
du nuo žemes, ir taip garsiai 
spiegtu, kad butu galima 
iszgirsti už keturiu ar pen
kių myliu.

Valstijos Nfl 
sijos virszini® 
pirm negu szi« 
sitaigs apie trB 
taneziu briedžio 
ta, nuszauta. |

Tai iszrodo b
briedžiu skerdynes, bet kai at
siminsime kad daugiau kaip 
szeszi szimtai penkios deszimts 
tukstaneziu medžiotoju tu 
briedžiu jieszkos/ tai tikrai 
mažas skaiezius ju laimes brie- ~
a. EROPLANAI

Laikrasztininkai jau dabar ; , Q T T Q 1 M IT Q 7 F 1
pasirenge skelbtu kiek medžio- ! UI

toju bus per klaida ar per ne
ap sižiurejima nuązauti per szi- 
ta medžiokle.

xaia^ fr vienybe ardąpCzias jie- 
gas. Vykd. Tarybos Pirminin
kas pareiszke:

“Akivaizdoje didžiosios ne
laimes, isztikusios musu tėvu 
žeme, tarpusavio ginezai ir 
rietenos, siekiai ir darbavimos, 
eikvojimas jiegu ardaneziam, 
o ne szvedima darbui yra tikra 
nuodėmė priesz musu ken- 
ezianezius brolius ir seseris 
Lietuvoje!”

Paliesdamas VLIKo ir Vykd 
Tarybos bendradarbiavimo su 
Lietuvos Dipliomatais butinu-

DAYTON, OHIO. — Du 
marinai lakūnai užsimusze kai 
jųdviejų greiti “Jet” eropla
nai susimusze padangėse, virsz 
Wright-Patterson aerodromo.

Jiedu su kitais lakūnais 
skrido isz Glenview, netoli 
Chicagos.

Eroplanai nukrito, užsidegė 
ir susprogo. Lakunu lavonai 
buvo taip sudege, kad buvo 
sunku juos pažinti.

Be Szloves,
Be Garbes

NEW YORK. N. Y. — Laku- 
nai Inžinieriai sustraikavo 
priesz Eastern Air Lines kom
panija. Didi “Constellation”

W. SPRINGFIELD, MASS.
— Trys mažos mergaites sude
gė kai ju szeimynos kambariai 
užsidegs. Visi tie kambariai 
sudege tame gaisre.

Visos trys miegojo kai gais
ras isztiko tos kambarius. Mer- 
gaieziukiu vardai buvo; pen
kių metu Virginia Guild, asz-, 
tuoniolikos menesiu Janet ir į 
jųdviejų draugue, trijų metu 
Jane Balukonis.

Platinkit “Saule”

BERLYNAS, VOK. — Ame
rikos Karo Sztabas Vokietijo- j 

je yra papraszes Rusijos vir- 
szininku Rytu Berlyne padėti 
jiems surasti Leitenantą Ho
race J. Sincore, isz Homestead, 
Florida, kuris dingo nuo rube- 
žiaus apie sanvaite atgal.

Amerikos Armijos virszinin- j 
kai Berlyne sako kad Major 
Generolas Lemuel Mathewson, 
Armijos Komandorius Berly
ne pasiuntė laiszka Sovietu 
Komisijos virszininkui Sergei j 
Dengin, praszydamas kad So
vietu policija ir vaiskas padė
tu surasti dingusi Leitenantą.

Major Generolas Mathewson 
sako kad Leitenantas Sincore 
buvo paskutinaji syki matytas dota in Szvento Lazare kapi- 
ant Wannsee Ežero salos, apie 
penki szimtai mastu nuo Glien- 
cicke tilto, kur randasi rube- 
žius tarp Sovietu ir Amerikie- 
cziu Berlyno.

BUVUSI ITALU
KARALIENE į 

PALAIDOTA
MONTPELLIER, PRANCŪ

ZIJA. — Buvusi Italijos.kara- 
j liene, Karaliaus Victor Em- j 

manuel Trecziojo naszle, Ele
na, buvo palaidota tremtyje, 
su iszki'mingomis Karalienei 
pritaikintomis apeigomis.

■ Karaliene Elena buvo palai-

nes, netoli nuo Viduržemiu 
Juru.

Skaitytas Miszias atlaike 
Kunigas Victor Serre, karalie-

' nes kambaruose Mas Rouel.

Yugoslavijos Politbiuro 
narys, Daktaras Blagoje Ne- 
skovic yra dabar jau be dar
bo, be szloves, ir-be garbes, 
už tai kad jis nesutiko ir 
dry so vieszai pasakyti kad 
jis nesutinka su Yugoslavi
jos nusistatymu kaslink Ko- 
minformo. Visos draugystes 
gavo praneszima kad nuo 
szios dienos Komunistu sau
le jau nebeszvieczia ant szi- 

to atskalūno.

siekta, Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas apgailestavo vienos iki 
sziol VLIKe atstovaujamos 
grupes iszejimaisz VLIKo su
dėties. Tos grupes žygis esąs 
smerktinas ne vien del to, kad 
jis siaurina VLIKo baze ir tuo 
ardo Lietuviszkos laisvinimo 
kovos vieningumą, bet ir del 
to, kad iszejimo pamatai rodą 
iszstojusios grupes nedemo- 

I kratiszka galvosena: negalė
dama savo tikslo, -būtent savo 
kandidato iszrinkimo in nau
jai sudaromos Vykd. Tarybos 
narius, pasiekti demokratisz- 
kais, VLIKo insteigima ir 
veikla grindžianeziais svarbu
mais, ji nusprendė apleisti 

' VLIKa, tuo imdama sau dide- 
i le atsakomybe už Lietuvisžko 
į kovos fronto ardyma ir kartu 
parodymą savo nenorą ar ne- 
sugebejima daugumos valia ir 
Lietuviu vienybe statyti 
aukszcziau už savos politines 
sroves veikimus. Ypatingai 
skaudu esą gineziavim, 
įsistojusioji grupe, iki 
užėmusi VLIKe raktines 
dėjimas, savo žygi bando 
teisinti motyvais, kurie nesu
tinka su tikrenybe.

“Naujai sudarytosios Vykd. 
Tarybos darbas bus sėkmingas 
ir naszus tik tuomet, jei jos 
nariai sudarys ne invairiu po
litiniu grupiu palaida sambūri 
bet tvirta politini jungini, ku
rio narius jungs meile Liętu- 

; vai ir laisvinimo darbo atsako
mybes bendrumas. Dirbdami 
tik Lietuvos labui, jos nariai 
vadovausis ne kokiomis isz 

i szalies gaunamomis pataravi- 
mos, bet savo sanžine,. patrio- 
tiszkumu ir protu”, baigė 
Vykd. Tarybos Pirmininkas 
savo' pareiszkima, nustatanti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kad 
sziol 

pa- 
pa-



Kas Girdėt
Korėjoje, rodos, nėra jokios 

vilties invykdinti Indijos pla
na, reikalą, del belaisviu kali
niu. Musu Alijantai, Anglija. 
Prancūzija ir kiti remia ta rei- | 
kalą ar plana. Amerika buvo' 
priversta taip pat daryti, nors 
Ąchesonas norėjo ta plana isz- 
mesti. Dabar jau aiszku, kad Į 
Sovietu Rusija nepristoja.

Iszrodo, kad jaw nebeyra, vil
ties del jokiu paliauba Korėjo
je. Dabar vienatine viltis tai 
tikras ir atviras karas priesz 
visa Korėjos kraszta: Reiszkia 
daugiau ginklu, daugiau ka
reiviu, daugiau pinigu, dau
giau auka!

Klausimas ar Eisenboweris Į 

iszdrys toki žingsni imti ?

Musu Alijantu meile ima at- 
szalti, jie tolsta nuo musu Eu
ropoje.

Europos apsiginklavimas 
prastai eina! Tie krasztai sako 
kad Amerika daug mažiau pri
stato negu prižada. .Jie reika
lauja. daugiau ginklu, daugiau 
pinigu ir daugiau karininku 
mokytoju.

Irano krasztas pasirengęs 
sukilti. Valdžia įpraszo dau
giau pagalbos ir paramos isz 
Amerikos.

Prancūzija negali suvaldyti 
Indo-Kinija. .Jie nori jos nusi
kratyti. Prancūzai reikalauja 
Amerikieezin karininku, kad 
jie mokintu ir lavintu Įndo-Ki- 
nijos armijas. Jie teįpgi nori 
daugiau ginklu ir didesnes pa
ramos.

Italija vieszai grasina pasi
traukti isz Europos Alijantu 
eiles, jeigu vis bus duodama 
parama ir pagelba Yugoslavi- 
jos Tito.

pranciizija nesutinka su Vo
kietija. Czia gali viskas pairti.

Japonija reikalauja dides
nes Užsienio pramones. Jeigu 
ji biznio neras Anierikoje, tai 
ji nori derintis su Komunis- 
tiszka Kinija.

Gen. D. Eisenboweris retai 
kada pats vienas ka daro ar 
nutaria. Jis, būdamas karinin
kas, yra pripratęs viską veik
ti su savo sztabo nariais, pata
rėjais. Jis iszsitenka savo pa-

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1953 m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi
------------------ kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULĘ PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna. 

^Pirkie U. S. Bonus!

tarėjus ir paskui jau 'be ju pa
tarimo nieko nedaro. Tokis 
žmogus daug mažiau klaidu 
pądaro, nes kur vienas suklys, 
kitas patars.

Galimas daigias kad Stali
nas su savo palydovais gerai I 
iuspejo, kai jie įprauaszavo j 
kad Europos Tautu Sanjunga 
suirs. Tai butu baisus smūgis I 
Amerikai!

Palaikyti ta Europos Tautu : 
Sanjunga -Amerika, turės pri- j 
statyti daugiau maisto, dau
giau ginklu, daugiau armijų ir 
daugiau pinigu. () tai reiszkia, 
mums didesnes taksas, suvar
žymą visokiu daigiu, gal net ir 
maisto, kaip buvo per karą da
roma.

Darbininku Unijų Vadai da
bar jau mato kad po Republi- 
konu valdžia jau bus kitaip. 
Eiseubowerio už nosies jau 
Unija Vadai nevadžiuos.

Dnijos tuojaus ims reikalau
ti didesniu algų. Kai kurios 
gaus, liet jaune taip ir ne tiek, 
kaiip gaudavo po Demokratu 
valdžia.

A ULE” MAHANOY CITY, PA.

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

^Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

Su 283 Paveikslais

Pirkie U. S. Bonus

Kaip Užsisakyti Knygas

No.173—Apie Talmudo Pa- į

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

padeta Blanka, indekite 
nii užmokesti per:

No.133—Dvi istorijos: Neuž-KATALOGAS 
KNYGŲ

pota, apysaka 
[Uses' szimtme- 
11 Lietuviszku 
veikslais. 177

V Sba ioNafta

gas krimii 
mas, 202 piį

No.103— 
isz pirmuti) 
ežio iszimt 
užlieku. S 
dideliu pusi

tai pinasi J 
Yla isz mail 
ha ka noJ 
sulaikyt; -

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

(LgV 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: x
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom.

— Motere juokėsi kada ga
li, bet verkia kada tik panori.

— Du kart žmogus savo 
gyvenime džiaugėsi, karta ka
da apsipaeziuoja, o antru kar
tu kada pasilieka naszliu.

— Jauna motere tai kaip 
senas vynas. •

Ka vyras in namus su
vežą, tai motere su adata isz- 
nesza.

180 Puslapiu

8 col. ilgio, 5^4 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

'eikta, medin 
kas apraszy

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.

N0.176—A-Be-Cela, .Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

lis (3 dalis) 
skaitymai:

ins; Apie bo- 
|ivo liežuvio 
įklis Jurgis,

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

pitonas Velnias, 
Jymas, didele 
lapių, 50c.
gries istorijos, 
Jffemo Nevalnin- 
Mpena Motina; 
įėjimas, 62 pus.,

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalingą ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197l/o, 25c.

No.198—Uromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyt<ą isz gromą- 
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 Jezir Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Nd.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kdsgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Liukui; 
Per Neatsargumą in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Aliszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla-

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos 
varija Viesz. Jezuso

zenuaus 1 
k on verta prisiunsda

Pacztini, Bankini ar Ekspr •
Centu prie paskirtos sumoJeS,ni“°ni-Orderi. Taipgi pridekite Deszimts 
iszmokejima czekiu ir moni-orderi ank°S rclkalaui!l dcsi™ts centu už 

•— — __ __ Us‘ Busime jums dėkingi už tai. :: ::

‘Talmudo Paslaptys"
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUSv :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

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

Czia tik kelios bėdos ir gal- 
vosukiai, kurie lankia Gen. D 
Eisenliowerio. Jn (]aug. (1.lu 
gitui randasi ir dar dauginu at-

*+**************^44^4j. ~ —------r---------- ----------
★ SAULE PUBLISHING X^****^**************************** * 
: MAHANOY CITY pA ' i

: Gerbiama Redakcija: *

t Tnsiuncziu jums $ . ■ {
i ‘' Sa-“le ” ant sekanezio adreso ■ UZ ka praSZ°me siunti”«i laikraszti *

No. 101—
Puikus apr 
knyga, 404

No.119—Ii 
apie Gražia 
ke; Luoszii 
Vaikucziu j

■Galinga ypata galybe meiles
Raganiszka lazdele; Boba kaiplmokamas Žiedas, Drūta Alks- 1 
ir visos bobos; Teip^i juokai,;nį. 62 puslapiu, 20c.
rodos, trumpi pasakaitęmai ir No.ll6—Istorija ape Siera- <
t. t., 52 puslapiu, 20c. įa> Puikus apraszymas. 119 1

No.112—Trys apysakos apie ■ puslapiu, 20c.
Pinigai galva-žudžiai; Ražam Į No.l20—Dvi istorijos apie' 
ežius iszgetysti nuo .smert; Szv. Valakas isz girį0S; Ant nemu-į 
Kristupą; Juokingi szposelei; ■ no 58 pus., 20c.
Kaip traukt giliukingai Einiki 1 ,T c< t • . t . ° . ° 1 No.123—Septynios istorijos:
ir kiti szposehai, 20c. j-,. , , r? , 1 a-1Į Stebuklingas Zerkolas; Sida- 

~ \ brinis Grabelis; Drąsus Szuo;
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
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—A p i c Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Jlanka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Pąszaukt Tę
va Zokoninka Bepmdina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga \Puoda, 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, Paš 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-

Unijų Vadai susirujpine, jie 
žino kad dabar jau nebus taip 
lengva. Jie priparodys kad I 
pragyvenimas brangesnis, kad | 
kompanijos daugiau pelno , 
gauna ir už tai ir darbiniu- j 
kams reikia algas pakelti. Vi
sa tai szventa teisybe. Bet Gili
jos dabar neteko savo geriau
sio ir stipriausio draugo. Per 
ginczus ar derybas, valdžia jau 
nebus ant Gilijos szouo, ne
rems Unija, bet kompaniją ar 
fabriką.

Kompanijos ir fabrikantai 
visa tai gerai žino, ii’ dabar 
daug (Įrašiau prieszinsis Uni
joms. Unijos, netekusios tokio 
intakingo draugo, kaip Demo
kratu Partijos, turės pasitikėti 
ant grasinimu ir streiku.

Gen. D. Eisenboweris nėra 
nusistatęs priesz Unijas, (bet 
jis teipg’i nėra, ‘nusistatęs 
priesz kopipanijas. Reiszkia, 
jis stengsis stovėti nuoszaliai, 
nepadedamas nei vienam nei 
kitam. Kompanijos kaip lik to 
ir nori, nes pirmiau kompani
jos turejo stoti ne tik priesz 
Ūdijąs ir darbininkus, bet ir 
priesz paežiu valdžia.

Pypkes Durnai

Duktė ir Moczia
(Tasa)

Sztai jau duktė ir iszbego, 
Mano žodžiu nepamėgo, 
Kad ketinau nuvanoti, 
Už barni nedovanoti. 
Motina ryksztes iszejo, 
O duktė mergom kalbėjo: 
Mergaitelęs, kad žinoezia, 
Kad ne ateitu mano moczia, 
Asz jums duoezia gera rodą, 
Kaip gyventi nenuobodu. 
Tu, Elzbieta, nebūk kieta, 
/Duok prie saves vyrui vieta, 
Priimk nakti pakelinga, 
Tavo laskos reikalinga. 
Ir tu, Mariute, nesnausk, 
Greit prie kito prisiglausk, 
0 kad nupirktu kas romo, 
Tatai gertum, but gardumo.

—BUS DAUGIAU—
PLATINKIT “SAULE”



SAULE” MAHANOY CITY, M.

Kelione In Amerika
(Tasa)

TARADA1KA

f*-*** -K -K** -K -K*-* -K -K -k-»c-K -M-K ♦****.,

Žeme buvo pirkta tikrai nuo 
geležinkelio, per ka naujoky
nas galėjo turėti susineszima 
su svietu, iszsiusti savo pro
duktus ir plėtotis. Apgarsini
mai, tiesa, pamirszo ’pasakyti, 

tik projektuojamas ir kad par
davimas sekcijų, duotu gele
žinkeliams nuo rando tyruose, 
turėjo daipildyti pinigus, reika
lingus ant statymo, už.mirszi- 
nia toki, žinoma, lengvai ga
lima atleisti prie tokio plataus 
business'o. Bei' tai buvo tik tas į 
mažas skirtumas, kad naujo-j 
kynas, vietoj stovėta prie ge
ležinkelio linijos, atsidūrė vi-j 
duryj tyro, kur dasiirti reike-Į 
jojper dideli varga su veži- j 
niais.

Isz to užmirszimo galėjo a.t- ! 
sirasti visokį nesmagumai, vie
nok buvo tik tnomlaikini'ai ir 
turėjo isznykti, kaip tik bus 

lo ir tai žinoma., jog aipgarsini- 

suprasti žodis in žodi, nes kaip 
kiekvienas augalas per'sodytas 
in Amerikos žeme, būtinai isz- 
keroja, bet su bledžia. vaisiams, 
taip ir Amerikos rekliama taip 
išakėtojo, kad grūda teisybes! 
sunku iszgvildeti isz retorikos 
pelu. Vienok atmetus viską 
szalin, ka apgarsinimuose apie 
Borovina. galimu buvo laikyti 
per vadinama “humbug’a”, 
galima dar buvo tikėtis; kad 
tas naujokynas nebus ne tru
puti .blogesnis už tukstanezius 
kitu, kuriu.atsiradimas netaip 
dideliai buvo garsinamas.

Intartys isz daug pusiu buvo į 
net pasekmingos, per tai daug : 
ypatų, o net ir Lietnyiszku ' 
szeimynu, iszsiskirscziusiu po 
visas valstijas, nuo didžiųjų 
ežeru iki palminiu Floridos gi
riu, nuo Atlantiko iki Kalifor
nijos pakraszcziii, prisirasze 
prie turinezio atsirasti naujo
kyno. Prosu Mozūrai, Lenkai 
tSzlionzko, Poznanians, Galici
jos, Lietuviai Suvalkų rady
bos, Mozūrai nuo Varszavos, 
kurie dirbo fabrikuose Chica
go's ir Milvaukee’s kurie se
niai iszsiilgo gyvenimo, kokiu 
žemdarbiai isz žemdarbiu gy
vena, pasiskubino isz truszkiu 
ir surukusiu, suodinu miestu 
iszeiti, o griebtis už žagres ir 
kirvio platinose laukuose, gi
riose ir tyruose Arkansa.se. 
Ties, kuriems buvo per karsz-' 
ta Panoj .Marijoj Teksase, ar
ba per szalta. Minnessotoj, ar
ba per drėgna Detroite, arba, 
per daug alkana. Kadomiuj Ill
inois'e, susivienijo draugia ir 
keli szimtai žmonių, daugiau
siai vyrai, bet muliažai taip-gi 
moterų ir vaiku, iszkeliavo in 
Arkansasa. Vardas “Bloody 
Arkansas” t. y., “kruvinas” 
nelabai juos gazdino. Nors, tei
sybe sakant, ta. szalis pilna 
kraugeringu Indiecziu, vadi
namu aittlavu arba žmogžu
džiu, pabėgusiu isz kalėjimu, 
pavirtusiu beveik in laukinius, 
skwateru, kertaneziu, nepai
sant ant užgynimo instatymu, 
medžius prie Bed River ir vi-

“Saule”, kaip szvietę, tai]) 
ir dar tebeszvieežia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenųmęratais.

o-------
šokiu kitu ava.nturistu ir val
katų, pabėgusiu nuo kartuvių; 
nors ii' dabar vakarinis krasz- 
tas tos Valstijos yra. garsus 
baisiomis kamieinis tarp Indie- 
cziu ir baltųjų medineziu ir 
savo baisia tiesa “lynch”, bet 
galima gauti su tuoni visu ro
dą. Lietuvys, kad jauezia delne

szonn ir isz užpakalio turi po 
Lietuvi, nelabai kam traukiasi 
isz kelio, o tam kursai pastoja 
jam kelia, gatavas szuktelt: 

nes kaip žiebsiu; tai apszlub- 
sit!” Isz kitur vėl žinoma, kad 

laikytis, kad reikale Motiejus 
Motiejui in talka kožnoj valan
doj priimtu.

Vieta susirinkimo visiems 
buvo miestas Little Kock, vie
nok nuo Little Kock’o iki 
Clarcsville’s, areziausios žmo
nių apgyventos vietos, su ku
ria turėjo greta būti Borovina, 
buvo tolinus, kaip nuo Varsza- 

šiai, reikėjo važiuoti tuszcziu

delius vandenis. Keli žmones 
kurie nenorėdami laukti visos 
kuopos, iszkeliavo vieni sau, 
dingo nežinia, kur, bet pati 

I kuopa dakeliavo laimingai ir

Teisybe pasakius, Kolionis- 
tai, atvažiavę in vieta nerado 
to, ko tikėjosi. Tikėjosi rasti 
grynus laukus ir giria, o rado 
tik giria', kuria reikia iszkirsti. 
Juodi aržuolai, -raudoniejie 
medžiai, medvilniai (vadinami 
cottonwood), szviesus platanai 
ir skurdus hickoVai stovėjo 
greta kaip viena siena. Buvo 
tai giria ne ant juoko, ąpželus 
isz apaezios žolėmis, virszuj 
supinta lijanomis, kurios, kai]) 
kokios virves ir paneziąi, lipo 
nuo medžio ant medžio, dare 
lyg kokius pasikarusius tiltus, 
lyg uždangalus, lyg kokius au
dimus, apdengtus žiedais, o 
taip tankius, taip suspaustos, 
kad negalima nieko toliaus in-’ 
žiūrėti, kaip musu giriose; kas 
giliaus inejo, tas neinate daų* 
gaus ir patamsi* turėjo vaiksz- 
czioti ir paklysti galėjo ir ant 
visados dingti. \ ienas ir kitas 
Lietuvys dirstele in savo del
nus, in kirvi, o paskui in tuos 
aržuolns, keliais glebiais neap- 
kabinamus ir ne vienas nusi
minė. Gerai tureli medžius pa

kurą, vienok nukirsti vienam 
žmogui giria nuo 160 margu, 
iszlupti kelmus, duobes užly- 
ginti, ir tik tada griebtis uz 
žagres, juk tai darbo ant visos

Vienok nebuvo ka dauginus 
daryti,.tai in antra diena, po at- 
keliavimui, vienas, kitas per
sižegnojo, delnus pasispjaudė, 
griebe kirvi, sustenėjo, užsi
mojo, džiubtelejo ir nuo tos va
landos kasdien kaukszejo kir
viai Amerikos girioj, o kaip 
kada ir daina skambėjo. t

Sustojo prie pelio, gana dik- 
toj gilios proszvaistoj, pa- 
kraszeziu kurios ketino ketur- 
kam.pai sustatyti griuezias, o 
viduryj, su laiku, bažnyczia ir 
mokslaine. Bet taip dar ne
greit bus; tuo tarpu stovėjo ve
žimai, kuriuose atvažiavo in 
czionais; Vežimai buvo susta
tyti in trikampi, kad jeigu kas 

užkluptu, galima butu gintis, 
kaip d.rutvieteje. Už vežimu

užklausimo:
Kode! žmones žiuri ant

Taip susiraukė ir
11 e u žga 11 a d i n ai icz i ai,

Atsakymas tokis: 
Todėl, kad mes nepasikeliam

Ties musu kasdieniniu 
silpnybių.

nžvydus.

Kurie nežiūri ant puikiu 
žiedu, 

Tiktai jieszkoši varliu 
ir gyvaseziu.

Mes esame papratę nuolatos 
rūpintis ir dūsaut,

Ir patys nežinome aut 
ko ir už ka.

* * *
Kai]) tai atsitinka, czionais
Al tisu mylimoj Amerikoj?
Buna taip kad jeigu musu 

Lietuviszkas ukesas ar ukese, 
Paeinanti isz Lietuviszkos 

greirtkaTtes,
Ir gimė net isz treczios 

pakaleines,
Jieszko kokio darbo, 

Tai Angliszki laikraszcziai 
Tuojaus apraszineja apie juos 

Kaipo Polamlers arba
Lits,

Ko tieji “Foreigneriai” 
spiresi ?

O kodėl neapraszineja apie 
kitu tautu, 

Bet juos vadina 
Amerikonais?

Mat, mes apie tai 
neužprotestavojame, 

Pavėliname save vadinti 
’ ateiviais,

Nors musu diedukai 
czionais gimė.

suprasti!
* * *

Mieli skaitytojai, 
Ar žinoti* kad Kalėdos 

kas dien artinasi! 
Kožnas kalba, apie dovanele 

ant Kalėdų,
Del savo mylimųjų ir 

pažystamu.
Atsimykite mano mieli

Kad geriausia, dovanele del
Savo draugo, tėvo ar 

motinėlės,
Yra geras ir.supanta.mas

Laikrasztis kokiu yra 
“Saule”.

Kasztuoja tik szeszis dolerius 
ant meto,

Ir atlanko jus du kartus 
per sau va i t e,

Su visokiomis žinutėms, 
Pasakomis ir pamokinaneziais 

straipsneliais, 
Per visus metus!

Argi galite surasti pigesnes 
dovaneles,

Kuri jus ir kitus atlankytu 
per visa meta, 

Taigi atsiminkite apie tai. 

liuosoj dali j proszvaistos vaik- 
sztinejo mulai, arkliai, jau- 
cziai, karves ir avys, kuriuos 
saugojo jauni apsiginklavę vy- ' 
rai. Žmones nakvojo ant veži
mu, arba .prie sukurtu laužu.

Diena moterys ii- vaikai bu
vo prie vežimu, o vyru kirviai 
kaukszejo girioj. Naktimis 
kauki* tankumynuose laukiniai 
žvėrys, kaip antai jaguarai, 
Arkansaso vilkai ir kojotai, 
netaip bijo žėrėjimo ugnies,

kariais arti prięjdavo prie ve
žimu, per ka nakti pliumpsėjo 
szamlykliii szuvipi ir girdot 
buvo szankim^i: “Kelkitės 
muszti žveriLB Žmones, kurie 
atvyko isz'Teksaso kraszto be- 
veik visi buvo g?ri medineziai 
ir tie lengvai jinįto patys ’r 
maitino sze.im'y&i žvėriena, 
ypaeziai antilopoSiiis elniais ir 
buivolais; mat bwo tada atkas 
pavasarinio iporsįkelimo tu gy
vuliu toliaus in žiemius. Kili 
Kolionistai maitinosi isztek- 
lium, pirktu Little Kockb* ar
ba Clarcsville’A 
miltais ir sūdyta®

Apart to, pjovė 
sziek tiek tin® 
szeiinyna.

Vitkartiis, ka.®prie vežimu 
sukurdavo ilidelps ugnis, jau
nimas, vietoj g.ii(|ti, imdavosi 

fciežikas atsi-

j kukurūzo 
inesa.
avis, koriu 

b kiekviena

nes, ir kada, 
oszime 

ardavo žeidi- 
ieezin būda, 

i niais bliu- 
surikaus 

i, prick 
rmiausiai 
Įiczios, ii’ 
roszvais- 
iniai na- 
skiedros, 
ii eves ir 
Kaudona- 
adinamas 

i taszesi, 
eidavo toli 

si taisė tnom
nu

szokti. Vienai 
veži* smuiką (si 
i ii) rože nuo 
halsas skripko 
girios, kiti Uį 
kui, jiagal Ai 
barszkindami 
deliais. Gyvei 
darbo trink 
tam be t v, 
reikėjo past 
netrukus ani 
tbs pldto fft! 
mu, ir iszs 
skiedreles, ~ 
kiti medžiu p£ 
sis medis, 1 
“redwood”, 1 
vienok tankiai 
jo jieszkoti. Kiti 
Įnik szetras isz ^uidekln, 
plesztu nuo vėžiniu. Kitipypacz 
iiopacziuoti, kurpius mažiaus 
rūpėjo apie pastigę ir nusibo
do lupti kelmusfipradejo arti, 
kur aržuolai ir hiekorai t. y., 
geležiniai medžiai buvo retes
ni. Tada., kaipwrkansaso gi
rios giriomis, pumin syk jose 
skambėjo szaul®mai; “Sziu, 
žali! Štai, margi *’

Abelnai, Kolilfstai tiek tu
rėjo darbo, kad nežinojo, už ko 
pirma imtis: ar pirma statyt i 
namus, ar lupti kelmus, ar me- 
ždioti. Tuoj isz pradžių pasiro
dė kad Kolionistu plenipoten- 
tes nupirko nuo geležinkelio 
žeme, pasitikėjęs* ant žodžio, 
suvis nebuvęs apžiūrėti; ki
taip nebūtu pirko vienos girios 
kada galima buvo pirkti lygu
mu, tik vietomis apaugusiu gi
riomis. Taip pletipotentas ju, 
kaip ir plentipotentas geležin
kelio atvažiavo, teisybe, iii vie
ta, kad padalyti iii skyrius ir 
parodyti, katras skyrius kam 
priguli, bet pamate, kaip vis
kas yra, pasiszvaiste pora die
nu, paskui iszsibare ir iszva- 
žiavo neva mieraVimo prietai
su in Clarcsville’iu ir daugiaus 
negryžo.

Netrukus pasirodė, kad vie
ni užmokėjo branginus, kiti 
piginus, o kas blogiausia: nie
kas nežinojo, kur katro yra 
skyrius, kur katram priguli 
laukas. Kolionistai liko be va
dovo, be valdžios, kuri apie 
juos rūpintųsi ir ju ginezus isz- 
riszstu. Nežinojo gerai, ne 

kaip dirbti. Vokiecziai butu vi
sa minia kirtę giria ir iszkirte 
viską, iszvien pastate namus, 
tik paskui butu skjrste prie 
namų laukus. Bet musiszkiai 
kiekvienas norėjo Savo paimti, 
savo narna statyti, ir savo sky
riuj giria kirsti. Dar kožnas 
norėjo imti vieta areziaus pro
szvaistos, kur giria retesne ir 
vanduo areziaus. Isz to kilo 
gineziai, kurie dar labinus pa
sididino., kada viena diena at
sirado, tarytum isz dangaus 
nukrito, vežimas tūlo pono 
Griinmanskio. Tas ponas Gri- 
inmaiiskis Cincinnattieje kur 
gyvena Vokiecziai, gal trum
pinus vadintųsi Griimnan, bet 
Borovinoj dadure “skis”, kad 
gerinus prekyste sektųsi. Veži
mas jo buvo su augsztu audek
liniu stogu, ant kurio isz visu 
szonu juodavo paraszas didėlė
mis raidėmis; “Saloon”, o 
apaezioj mažesnėmis: “Bran
dy, whisky, džin.”

Kokiu bildu tas vežimas lai
mingai pervažiavo tyrus tarp 
Clare,sville’io ir Borovinos, ko
kiu bildu nesuardė jo tyru val
katos, delko Indieeziai, kurie 
Valkiojasi mažoms kuopelėmis, 
kartais labai arti, nuo Cla.rcs- 
ville’io nenueme skal'bo, \ vir- 
szhnie nuo Griinmanskio gal
vos, buvo tai paslaptine, gana, 
kad atvažiavo in tapaezia die
na erne gerai uždaibiauti. Bet 
ta paezia diena Kolonistai pra
dėjo ir bari is. Prie tukstanezio 
ginezu už skyrius, priežastys. 
Sztai tarp Kolionistu atsirado 
koksai vietinis Anierikiszkas 
patrijotizmas. Tie, kurie atvy
ko isz Sziauriniu valstijų, eme 
girti savo senąsias gyvenimo 
vietas, peikdami Pietines vals
tijas ir isz ten atvažiavusius 
Kolionistus, ir atžagariai. Ta
da galima, buvo įszgirstL ana 
Sziaur-Amerikiszka Lietuvisz- 
ka ir Lenkiszka kalba, lepin
ta. Angliszkais žodžiais visur, 
kur jos persiskyrimas su gim
tiniu krasztu ir buvimas tarp 
svetimu sudraskė.

■— Na ka-gi jus giriate sa
vo Pietinius szalis? Gynė vai
kinas nuo Chicagos. Pas mus 
Illinois'e, kur dirst eisi, visur 
railrodai, o tik karu mylele nu
važiuosiu, tai ir city. Nuveisi 
in farma, narna nori statyti, 
nereikia girios pjauti, nusi
pirkai liumberi ir atlikta, o 
pas jus kas ?

— Pas mus vienas kano
nas daugiaus vertas, kaip pas 
jus visi blinkai.

— () tu man, gademp ka 
ežia prikaiszioji ? Ten buvau 
sir, tai ir ežia busiu sir, o tu 
kas do vienas?

— Tylėk, kaip pagriebsiu 
szyngelsa, aiba kaip ]»atepsin 
kakta kriku, kad tai)) pyksti. 
Koksai tau “biznis” prie ma
nes?

— Ka tu ežia mane fali- 
szuoji ? Nupirksiu tau už bitą!

Naujokyne, tiesiog, blogai 
ėjosi, nes ta minia lųivo kai]) 
avys be piemenio. Už skyrius 
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vis labiaus ginęzijosi. Kilo 
pesztynes, kuriose draugai isz j 
vieno miesto ėjo iszvien prie- 
szais paeinanezius isz kitu 
miestu. Daugiaus tyre, senesni 
ir iszmintingesni, teisybe, pra
dėjo pamaži ingauti svaibuma 
ir valdžia, vienok nevisados 
jiems sekesi tai užlaikyti. Tik 
laike pavojaus abelnas instink
tas apsigynimo liepdavo už- 
mirszti apie barnius. Syki, ka
da pulkelis valkatų Indiecziu 
pavogė keliolika aviu, visi szo- 
ko vytis ilgai nemislydami. 
Avis atėmė, viena, ramlonskuri 
taip sumusze, kad netrukus nu
mirė. ir ko dailiausiai sutiko 
ta diena, bet ant rytojaus vėl 
pradėjo niautis bekirsdami 
medžius. Nesi bardavo ir tada, 
kada žeidikas pradėdavo žais
ti ne szokius, tik dainutes, ku
rias kiekvienas pirmiaus gir
dėjo, būdamas dar po sziaudi- 
niu, stogu. Liaudavosi visi ta
da kalbėję. Apstodavo ratu 
žaisli, oszimas girios pritarė 
jam, laužo ugnis szvilpe ir 
spjaudė kibirksztimis, o jie 
stovėdami lenke žemyn galvas 
ir ju duszios leke už juriu. Ne
karta menulis iiugsztai iszkilo 
ant girios, o jie da vis klausė. 
Bet‘atėmus tas trumpas valan
dėlės, viskas vis labyn iro nau
jokyne. Ta maža vieszpatyste, 
pasislėpus tarp giriu ir beveik 
visiszkai atskirta, nuo kitu 
žmonių, vadu apleista, negalė
jo ir nemokėjo gyvuoti.

Taip Kolionistu randame du 
mums pažinstamus: seni Ran-' 
la Kirveli ir jo dukterį Mariu
te. Pateke iii Arkansasa, turėjo 
Borovinoj skursti drauge su 
kitais. \’is-gi jiems czionais 
gerinus ėjosi. Szilas, tai ne 
New Yorko gatve; ten neturė
jo nieko, czionais locna vežimą 
truputi gyvuliu, pigiai Clarcs- 
ville’iuj pirktu ir truputi pa
daru. Tonais kankino juos bai
sus iszsiilgimas, czionais sun
kus darbai nodave atkreipti 
mast is nuo tos dienos.

Kaulas nuo ryto iki vakarui 
giria kirto, rastus grineziai ta- 
sze; mergina turėjo upelije 
skalbti, ugni kurti, iszvirt val
gyti; nopaisant ant ka.rszczio, 
krutėjimas ir girios oras pa
mažu naikino nuo jos veido li
gos, ženklus kurie apsireiszke 
laike skurdo New Yorke. Kar- 
szta.s nuo Teksaso vejas ap
traukė auksine spalva jos isz- 
blyszkusi veidą. Jauni vaiki
nai nuo Sant Antonio ir' nuo 
didžiųjų ažeru, kurie už jai ka 
szoko vieni ant kitu su kumsz- 
cziomis, tume visi tiko, kad 
akys Mariutės taip žiuri isz po 
geltonu 'plauku, kai]) vosilkos 
isz rugiu, ir kad tai yra gra
žiausia mergina, kokiu tik 
žmogaus akys mate. Skaistu
mas Mariutės ir Kaului ant ge
ro ėjo. Is'zsirinko sklypą re- 
cziausios girios ir niekas jam 
nesipyieszino, nes visi vaikinai 
jo puse laike. Nevienas jam 
kirsti medžius ir taszyti sien- 
medžius, arba ręsti rentini pa
dėjo, o senis, jog buvo gudrus, 

tuojaus siiprato, kas ežia daro
si ir kartais tai]) kalbėjo:

— Mano dukrele vaiksz- 
czioja po pieva kaip lelija, 
kaij) ponia, kaip karaiiute. 
Kam norėsiu, tai ja atiduosiu, 
bet jaib kam neduosiu, nes ji 
ūkininko duktė. Katras bus ge
resnis ir labiaus prisigerys, 
tam atiduosiu, ne kokiam sza,- 
lavilai.

Katras tik jam padėjo, nuš
lijo, kad pats sau padeda.

— BUS DAUGIAU —

Tik iki Nauju Metu!
Gaunamos beveik už puse 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų do
vanoms knygos:

‘Szliuptarniai..’ Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuviu gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
del lietuvybės. (i.)2 puslapiai, 
Jono Szliupo,^“dėdės” Szųrno 
ir kini. Demskio atvaizdai, kai
na tik :> doleriai.

‘Szirdies Kuinai.’ jVmerikos 
lietuviu gyveninio romanas, 
pirmas apie sžircli, iliustruotas 
450 puslapiu, kaina 4 doleriai.

‘Czikagos Szeszeliai. ’ Sep
tynios noveles, baisesnes už 
Upton Sinclair’io KAISTA, 
iliuostruotos, 31G puslapiu, 
kaina 3 doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet szita beprotisz- 
kai numuszta kaina galios tik 
iki Nauju Metu. Todėl nelau
kite rytojaus, bet tuoj kiszkite 
in voką (5 dolerius ir siuskite:

Dr. Alg. Maxgeris,
3325 South Halsted Street, 

Chicago 8, Ill.
Persiuntimo kasztus 

apmokame.

Price $2.30 state point “T,e-
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Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konVer- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
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money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
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Žinios Vietines PRIIMA INDIJOS
PLANA

— Atmainingas oras.
— Tiktai dvideszimts die

nu ligi Kalėdų!
— Su'batoj pripuola Szv. 

Mikalo jo, o Tautine Vardine: 
Vėtra; Taipgi ta diena: 1938 
m!., Prancūzu-Vokiecziu Tai
kos sutartis sudaryta. Bet ta 
sutartis ndbuvo verta tos po- 
pieros ant kurios ji buvo pasi- 
raszyta, kaip paaiszkejo už ke
liu metu; 1370 m., Didžiosios 
Lietuvos Kunigaiksztis Keis
tutis užėmė Maskva; 1917 m., 
Halifax mieste baisi nelaime. 
Laivas su kariszku daliu, di
namitu užsidegė ir susprogo. 
Tūkstantis du szimtai dvide
szimts szeszi žmones žuvo, ke
turi szimtai visiszkai dingo, o 
trys tukstancziai namu buvo 
sugriauta. Susprogimas šukele 
marese tokias baisias bangas, 
kad juos didelius laivus, kaip 
kokius sziupulius iszmete ant 
krantu. Net uostai, trys tuks
tancziai myliu nuo to susprogi- 
mo pajuto tas sukeltas ban
gas.

— Keturios deszimts Va
landų Atlaidai Szvento Juoza
po bažnyczioje prasidės Nede- 
lioj.
. — Nedelioj pripuola vie
nuolika metu kada. Japonai 
bombardavo Pearl Harbor. 
Daug Amerikos vyruku žuvo 
ta diena.

— Kita sanvaite: Antra 
Adventu Nedelia, taipgi Szv. 
Ambroziejo, o Tautine Vardi
ne: Ringis. Ir ta diena: 1941 
m., Japonija paskelbė kara 
priesz Amerika, Pearl Harbor 
Sala buvo Japonu staiga už
pulta, Amerikos kariszki lai
vai paskandinti; 1946 m., Bai
sus gaisras Wineeoff vieszbu- 
tyje Atlanta, Georgia, szimtas 
devyniolika 'žmonių žuvo; 1946 
m., John L. Lewisas sustabdė 
straikas ir paliepė mainieriams 
gryszti in savo darbus iki Ba
landžio pirmos dienos 1947 m.; 
1927 m., mirė raszytoja Julija. 
Žymantiene-Žemaite.

-— Adventai; laikas trupu
ti apsimalszyt.

— Panedelyje p r i p uola: 
Szvencziausios M arijos 
Nekalto Prasidėjimo, o Tauti
ne Vardine: Gaila. .'Taipgi ta 
diena: 1941 m., Amerikos Kon
gresas paskelbė kara priesz 
Japonus; 1881 m., “Ring” te
atro sale, Vienuos mieste sude
gė. Asztuoni szimtai penkios 
deszimts žmonių žuvo. Ne visi 
sudege. Daug užduso, kiti” bu
vo sumindžioti, sutrinti, kai vi
si stengiesi pro siauras duris 
iszsigrusti; 1917 m., Amerika 
paskelbė kara priesz Austrija; 
1854 m., Kataliku bažnvežios 
Popiežius, Pijus Devintasis, 
visai Kataliku tbažnycziai pa

SAPNAS MOTINOS

skelbė kad bažnyczios tikėji
mas mokina, kad Dievo Moti
na, Panele Szvencziausia buvo 
be nuodėmės, nekaltai pradėta. 
Czia nebuvo kokia tikėjimo 
naujenybe, nes Katalikai nuo 
pat pirmu amžių taip tikėjo, 
bet dabar jau paskelbta kaipo 
tikėjimo privaloma teise.

— Utarainke pripuola Szv. 
Leokadijos,' o Tautine Vardi
ne: Gedra. Ir ta diena: 1267 m., 

1 Gudai nužudė Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikszti Rymanta.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
kys savo Metine Vakariene ir 
Szoki, Panedelio Vakara, Sau
sio (Jau.) 26-ta diena 1953 m., 
in Neclio Allen Kotelyje, 
Pottsville, Pa. Tikietai parsi
duoda po $5.00.

— Zofija, pati Vinco Sta- 
kono, nuo 434 W. Pine uly., pa
simirė Seredos ryta 11:30 va
landa in Hamburg, ligonlbuteje, 
kur ji ten gydėsi iper koki tai 
laika. Gimė Shenadoryje, po 
tėvais vadinosi Zofija Kara- 
siute. Paliko savo vyra Vinca,; 
duktere Sandra; penkios se
serys: J. Gibbons, isz Philadel
phia; Mare Norris, Long Is
land, N. Y., Helena Gergal, isz 
William Penn; Loretta Knight 
isz Birdsboro ir Ona Davis, 
Frackville, taipgi du brolius: 
Juozą ir Edvardą Karasai isz 
Shenandoah. Velione prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero Lenku pa
rapijos Shenandoah. Gralboriai 
Oravitz laidos.

Shenandoah, Pa. — Staiga 
pasimirė gerai žinomas, Jonas 
Zdanauskas, savo- namuose, 
133 N. Catherine uly., Utarnin- 
ko vakara 8:30 valanda. Ta 
pati diena velionis da. iszdirbo 
visa “szipta” mainuose Lo
cust Coal Co. Gimęs Lietuvoje, 
atvyko iii Amerika būdamas 
jaunu vyruku. Buvo nevedąs. 
Paliko keturios seserys: Adele 
Riteliene; P. Pappas, mieste; 
I. Tiszkiene, Brooklyji; Ona 
Rogers isz Bayshore, L. I. Du 
brolius: Antana, mieste ir Juo
zą, isz Worcester, Mass. Taip
gi keletą anuku ir anūkes. Lai
dojo Su’batos ryta su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
devinta valanda, ir palaidos 
in /parapijos kapines. Grabo- 
rius Vincas Menkicviczius lai
dojo. *

Philadelphia, Pa. — Vieti
nes seniausios Lietuviszkos, 
Szvento Kazimiero parapijos, 
Whfirton uly., East of 4th St., 
Klebonas, Kunigas Ignas Va- 
lancziunas, ingijo Monsignoro 
titulą.
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Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

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

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
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NEW YORK, N. Y. — Indi
jos pasiuiinimas del Taikos 
plano, užmanymo, Korėjoje 
luvo Tautu Sanjungos priim
tas, nežiūrint to kad Sovietu 
Rusija su savo pavergtais 
krasztais baisiai prieszinosi.

Balsavimai buvo penkios de
szimts trys už ir penki priesz. 
Kinijos delegatas nebalsavo.

Indijos pasiuiinimas planas 
yra sustabdyti kariavima, su-1 
gražinti tuos belaisvius kurie 
nori gryžti ir suvienyti Korė
jos žmones, buvo visu atstovu, 
iszimant Rusijos priimtas.

Szitas Indijos plano priėmi
mas dar greieziau atskiria be
veik visa pasauli nuo Rusijos 
ir patraukia Azija prie Tautu 
Sanjungos ir prie Amerikos ir 
nuo Rusijos.

Andrei Viszinsky daug 
mums padėjo, kai jis iszkone- 
veike ir pasmerkė Indijos at
stovą ir griežtai nusistatė 
priesz, bet kokia sutarti ar tai
ka. >

Indijos atstovas V. K. 
Krishna Menon, per pusantros 
valandos aiszkino savo krasz- 
to pasiulinima ir visomis ga
liomis stengiesi pataikauti Ru
sijos atstovui Viszinskiui, jis 
net buvo pasakęs kad jo krasz- 
tas pasirengęs sutikti su Rusi
jos pareikalavimui ir sugra
žinti visus belaisvius, ar jie no
rėtu gryžti ar ne, bile tik So
vietai sutiktu ant kokiu nors 
paliaubų, jeigu ne ant taikos.

Bet Sovietu delegatas isz jo 
pasitycziojo, sakydamas kad 
Indijos delegatas jokiu kudu 
negali kalbėti už visos Azijos 
žmones ir ju jis neatstovauja. 
Jis sake kad czia tik kapitalis
tiniu krasztu sudaryti slastai, 
kuriuos Amerikos milijonie
riai yra prirengė.

Viszinskis, pasziepdamas, 
Indijos atstovui Menon atkir
to: “ Tu ir tavo žmones gali ei
ti tuo keliu, bet musu su savimi 
netraukie.”

Paskui Viszinskis perskaitė 
dar kita ilgoka telegrama nuo 
Komunistu Kinijos Užsienio 
Ministerio, Chou En-lai, kuria
me atkartuojama Maskvos nu
sistatymas ta Korėjos kara ne
nutraukti, bet tęsti toliau, ir 
užsispyrima vis pareikalauti 
kad visi belaisviai butu sugra
žinti in ten isz kur jie pabėgo 
ar buvo paimti. Jis sake kad 
jis ir visi Kiniecziai yra pasi
rengė baigti szita Korėjos ką
rą, bet vien tik ant Sovietu Ru
sijos nustatytu sanlygu.

Dabar jau visiems aiszku, 
kad nei Sovietu Rusija, nei 
Komunistu Kinija nenori jo
kiu paliaubų ar taikos Korėjo
je, bet jie nori ta kara pratęsti 
kaip ilgai jie gali, kad Ameri
ka vis daugiau ir daugiau savo 
kareiviu ir savo . pinigu tenai 
inkisztu. Ir kita priežastis, ko
dėl Sovietai nori kad tas karas 
butu pratęstas tai kad Azijos 
žmones pamatytu kaip silpna 
yra Amerika.

Azijos žmones nežino kad 
mes Korėjoje esame pasiuntė 
tik maža dalele savo kariszku 
jiegu. Sovietai Azijos žmonėms 
dabar rodo: “Žiūrėkite, kokia 
didele ir neva galinga Amerika 
negali mažo kraszto numal- 
szinti. Amerika nėra tokia ga
linga kaip jus pirmiau mielino
te.”

^Pirkie U. S. Bonus!

YUGOSLA VIJOS
KARDINOLAS

Stepinac Nevažiuos 
Pas Popiežių .

KRASIC, YUGOSLAVIJA. 
— Aloysius Stepinac, septynių 
milijonu Kataliku Yugoslavu 
dvasinis vadas, kuris buvo pa- 
augsztintas in Kardinolus, sa
ko kad jis nevažiuos pas Szv. 
Tęva, asmeniszkai jam padė
koti už ta garbe. (Taip papras
tai daroma, kai Popiežius pa
skiria kuri dvasiszki Kardino
lu).

Naujas Kardinolas Aloysius
Stepinac sako kad jis neva
žiuos pas Popiežių už tai kad 
jis yra tikras, kad kai jis syki 
iszvažiuotuūsz Yugoslavijos, 
Tito jam.nepavelintu sugryžti. 
O jo pareiga, jis sako yra pas 
savo aveles,^žmones.

Belgrade mieste, Komunis- j 
tiszkos Yugęslavijos virszinin- 
kai sako kad Popiežius, pa-1 
skirdamas Stepinac Kardinolu 
nesuteike jokios garbes tam 
krasztui bejftik visus supyki- į
no.

Kardinolas Stepinac sako 
kad jokios laisves nėra Yugo- 
slavijoje. Jis buvo paleistas isz 
kalėjimo a|a 
menesyje, 
inmestas 
Kai Tito si 
ir pasitra 
paleido 
las Stepj 
Tito vai 
kus dar 
Maskv

D. E

K. — Busimojo 
generolo Dwight 
valdžios sztabas

, meta Gruodžio 
buvo in kalėjimą 

laskvos valdžios, 
ipesze su Stalino 
nuo Maskvos, jis 
ac. Bet Kardino- 

ko kad dabar 
irsekioja Katali- 
ir arsziau negu 
ojo.

iOWERIO 
BAS

NEW
Pręziden
Eisenhow 
jau paskirtas. Sztai kaip val
džios sztahbs dabar stovi:

Amerikos. Sekretorius; John 
Foster Dulles, isz New York.

Be sure this Christmas

GIFTS

PENNSYLVANIA POWER LIGHT COMPANY

dwose ELECTRICAL

jįnįr Be sure your gift
j&S' will keep on giving 

throughout the year . . .
ĮK/' make it electric! From the 
jf electric clock that rouses the family

on time every morning... to the electric AS 
blanket that gives lightweight warmth for ' 

new sleeping comfort every night . . . there’s an 
electrical gift foi’ each name on your Christ-

mas list. Be sure this Christmas ... see > 
wiI your favorite electrical appliance J 
3įĮ8jk retailer and do all your shop- ZJE 

P'nK at one t‘me • • ■ if
your gift’s electric it’s

Twjgay sure to please! 4?'

Greicziausias Eroplanas

Czia tai pirmutinis grei
eziausias prekybinis eropla
nas, kuris vartuoja armijos 
kariszkus inžinus. Tie kurie 
apie eroplanus žino, sako 
kad jis yra geriausias ir

Iždo Sekretorius; George M. 
Humphrey, Cleveland, Ohio.

Apsaugos Sekretorius; Char
les E. Wilson, Detroit, Mich.

Valdžios Advokatas, Attor
ney General; Herbert Brownell 
isz New York.

Pacztorius; Arthur E. Sum
merfield, Flint, Michigan.

Vidaus Sekretorius; Doug
las McKay, Oregon vals., Gu
bernatorius.

Agronomijos Sekretorius; 
Ezra Taft Benson, Salt Lake 
City.

Darbo Sekretorius; Martin 
P. Durkin, Chicago, Ill.

Prekybos Sekretorius; Sin
clair Weeks, Boston, Mass.

:L. TRASKAUSKAS j
*•   I: LIETUVISZKAS J 
t GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J 
t Laidotuvių, Kriksztyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiams J
t :: Reikalams :: *t — :
» 535 WEST CENTRE STREET J 
J Telefonas Nr. 78 4
* MAHANOY CITY, PENNA. J 

greieziausias ' prekybinis 
eroplanas ant viso svieto. 
Czia jis yra iszvežamas isz 
eroplanu fabriko in Bur
bank, California.

o o □

! ISZ VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bendras naujosios Vykd. Tary
bos gaires.

Po to Vykd. Tarybos Pirmi- 
; ninkas VLIKui pateikė atski
ru Vykd. Tarybos tarnybų pa- 
ruosztus darbo veikimus. Už- 

į sienio Reikalu Tarnybos svar
biausias uždavinys busianti 
paretkaminga akcija už Lietu
vos valstybes statuso atstaty- 
ma tokion plotmėn, kokioje jis 
yra Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kurios Lietuva pripa- 
žinsta nepriklausoma valstybe. 
Szita akcija Užsienio Reikalu 
Tarnyba vykdysianti savo pri
gimti atitinkaneziais keliais ir 
budais, kurie bus suderinami 
su Lietuvos Dipliomatijos 
veikla taip, kad Lietuvos Už
sienio politika butu tik viena. 
Kitas Užsienio Reikalu Tarny
bos pagrindinis, taip pat sude
rintai su Lietuvos Diplioma- 
taįs vykdytinas uždavinys; 
ryszkinimas santykiu su Lietu
ves kaimynais, ypacz su Lat
viais ir Estais. Jungtiniu Bal
tijos Valstybių veikimą vis la- 

biau tikrai ir reikalauja jau 
dabar ypatingo dėmesio. Atsi
dėjus sektina Jungtiniu Euro
pos Valstybių organizavimosi 
raida, nuo kurios priklausys 
Lietuvos ir Baltijos padėtis 
naujai kuriamoje Europoje. 
Lietuviu dalyvavimas tiek 
Centrines ir Rytu Europos, 
tiek bendro Europos vieningu
mo siekianeziuose organuose 
turės būti stiprinamas, taip 
pat Lietuviu dalyvavimas vi
suose veiksniuose, kurie kovo
ja su Kremliaus Imperializmu 
ir Bolszevizmu. Savo uždavi
niams atlikti Užsienio Reikalu 
Tarnyba kvies talkon visus po 
platųjį pasauli isszblaszkytus, 
bet Pasaulio Lietuviu Ben
druomenes jungiamus Lietu
vius.

Apibudindamas Lietuvybei 
Iszlaikyti Tarnybos veikimus, 
Vykd. Tarybos Pirmininkas 
panaudojo proga pabrėžti ypa
tingus Prel. M. Krupavicziaus 
nuopelnus. Būdamas tos tarny
bos valdytoju, Prel. Krupavi- 
czius savo darban indėj es tiek 
meiles ir energijos, jog tai bu
vę jaueziama visur, kur tik 
esama Lietuviu Vykd. Tarybos 
Pirmininkas, kaip buvęs Lai
kinio Organizacinio Komiteto 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse narys, tai galis pats pa
liudyti. Jis, kaip Prel. M. Kru
pavicziaus inpedinis tose pa
reigose, pasistengsiąs eiti savo 
pirmtakuno nustatytu keliu 
toliau, t.y., iki Pasaulio Lietu
viu Bendruomenes Seimo suor
ganizavimo ir suszaukimo, 
svarbiausios priemones po pla
tųjį pasauli visiems iszblaszky- 
tiems Lietuviams apjungti, j u 
tautinei sanmonei stiprinti ir 
tuo kovoti su nutautimo pavo
jumi.

Lietuvos Laisvinimo Bylos 
propagavimui ir parengimui ir 
visu Lietuviu ko glaudesniam 
susižinojimui Informacijos 
Tarnybai teks plėsti ir stiprin
ti savo veikla. Numatoma ne 
tik pasekmingau rūpintis rei- 
kalingiu žinių szaltiniu suor
ganizavimu ir tinkamu j u skel
bimu, bet ir visa Lietuva Lie- 
ezianeziu ir Laisvinimo Bylai 
reikalingu žinių sutelkimu vie
non vieton.

Bet baigė savo praneszima 
Vykd. Tarybos Pirmininkas, 
visu užsibrėžtu veikimu invyk- 
dymas priklausys nuo Tautos 
Fondo leszu isztekliaus. Vykd. 
Taryba naudojasi Tautos Fon
do surinktomis leszomis laiky
damasi didžiausio taupumo. 
Iszlaidos daromos tiktai VLIK 
kas pusmeti tvirtinamos san- 
matos rėmuose, o jos vykdymą 
prižiūri Kontroles Komisija. 
Visos sanmatos vykdymo apy
skaitos saugojamos, kad atei
tyje, kai tik tai bus inmanoma, 
butu skelbiamos visuomenei, 
sudėjusiai pinigus savo auko
mis. Szia proga Vykd. Tarybos 
Pirmininkas nuoszirdžiai pa
dėkojo Lietuviu visuomenei už 
ligsziolines aukas Tautos Fon
dui, ypacz Jungtiniu Amerikos 
Valstybių Lietuviams, gausiai 
aukoj antiems per ALTa, Ka
nados Lietuviams už gausias 
tiesiogines aukas Tautos Fon
dui ir visiems kitu krasztu 
Lietuviams aukotojams.

VLIKas, iszklauses Vykd. 
Tarybos Pirmininko praneszi- 
mo ir Vykd. Tarybos darbo 
veikimu, juos patvirtino ir tiek 
Vykd. Tarybos Pirmininkui, 
tiek kitiems Vykd. Tarybos 
nariams pakartotinai pareisz- 
ke savo visiszka pasitikėjimą.
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