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Isz Amerikos
SEN. R. A. TAFT

Isztikimas Republi- 
konu Vadas

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Politikoje labai ma
žai.tokiu isztikimu savo parti
jai, žmonių randasi, kaip kad 
buvo Senatorius Robert A. 
Taft. Nors jis visa savo gyve- 

* nima buvo paszventes savo 
partijos gerovei, jis niekados 
neprasze kad kas jam dėkui 
pasakytu ar jam padėtu.

Ji niekados niekas negalėjo 
papirkti ir už tai tankiai jis su- 
pykdindavo net ir savo arti
miausius politikos draugus. 
Jis net ir savo partijos didžiū
nus įszbare per pastaruosius 
rinkimus, kai jie norėjo per 
suktybe pasilaikyti Texas vals- 
tijcs atstovu balsus.

Kai jis stojo in rinkimus sa
vo partijoje priesz Dwight Ei- 
senhoweri, jis nuo pat pradžios 
sake ir teige kad, nežiūrint ku
ris bus iszrinktas, jis Republi- 
konū Partija rems.

Kai Eisenhoweris buvo isz- 
rinktas Prezidentu, Senatorius 
Taft tuojaus vieszai pareiszkc 
kad jiff stoja už ji ir jam pa
gelbės, kiek tik gales. Jis my
lėjo Prezidentą Eisenhoweri, ! 
bet vis bijojo kad Eisenhowe
ris nėra gerai apsipažinęs su 
Vašzingtono Politika.

Jis, po rinkimu nei žodžio 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eina gandai kad New 
Hampshire valstijos Guber- į 

. natorius gal bus mirusio Se- I 
natoriaus Charles W. Tobey 
inpėdinis. Senatorius Tobey 
pasimirė nuo szirdies ligos.

Gub. Hugh Gregg, jaunas, 
trisdeszimts penkių metu 
amžiaus gabus politikierius 
galėtu atsisakyti gubernato
rystes, kuria vieta užimtu 
New Hampshire valstijos 
Senato Prezidentas Lane Į 
Dwinell, kuris savo žarų ga- j 
lėtu pasitraukusi Guberna
torių paskirti kaipo tos vals
tijos Senatoriumi. Į

Gražuoliu “Szeimininke”

Dvideszimts vieno meto 
amžiaus Jean Brownrigg 
jaucziasi labai laiminga. Ji 
buvo iszrinkta kaipo “At
lantic City Karaliene”. Jos 
pareigos bus priimti ir pa-

MOTINA
PRISIPAŽINO

Užmusze Trijų Metu 
Sūneli

CHICAGO, ILL. — D'vide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
motina prisipažino kad ji už
musze savo trijų metu sūneli. 
Ji policijai iszpasakojo, kaip ji 
pririszo savo Petruką prie stu- 
pririszo savo Petruką prie stu- 
bos stulpo ir paskui su krieslu 
ji taip daužė ir musze kad sū
nelis numirė.

Vaikucziui buvo rankutes ir 
kojytes sulaužytos ir veidas la
bai sužalotas.

Policija užtiko mažuczio la
vonėli kai jie nuėjo in Ponios 
Veronikos Burauskienes na
mus, kai susiedai buvo ja in- 
skunde.

Ji policijos Leitenantui Tho
mas Casey pasiaiszkino kad ji 
buvo nubaudus savo sūneli už 
tai kad jis nebuvo paklusnus.

Burauskiene buvo suaresz- 
tuota ir in kalėjimą nuveszta.

KORĖJOS
PALIAUBOS

Didžiausia Amerikos 
Klaida

Visi mos daug skaitėme ir 
dar daugiau skaitysime apie 
tas paliaubas Korėjoje ir apie 
prižadėta taika su Komunis
tais.

Bet, musu iszmanyme, tai j 
yra didžiausia ir baisiausia, 
klaida kuria musu vadai galėjo 
padaryti. Szita musu klaida 
yra lygi, jeigu ne didesne ir. 
brangesne už ta klaida . kuria I 
musu vadai padare kai jie ne
paisė Hitlerio grumojimu ar 
kai jie pasitikėjo ant Sovietu į 
Rusijos per Antra Pasaulini 
Kara!

Paliaubos Korėjoje neiszri- 

vaiszinti visas gražuoles ku
rios atvažiuos in Atlantic 
City Rugsėjo (Sept.) mene
syje kad butu galima isz- 
rinkti Amerikos Gražuoliu 
Karaliene.

sza nei viena tu tarptautiniu 
klausimu, nieko nenustato ir 
nieko neiszaiszkina.

Czia garima būti pradžia di
desnes nelaimes negu Antras 
Pasaulinis Karas mums atne- 
sze. Szitos paliaubos gali mums 
prarasti visos Azijos draugisz- 
kuma.

Per rinkimus Prezidentas 
Eisenhoweris buvo prižadėjęs 
ta Korėjos kara greitai baigti. 
Bet retas kuris Amerikietis ti
kėjosi kad szitaip tas kame 
kejosi kad szitaip tas karas 
bus užbaigtas.

Mes esame neteke ir szloves 
ir garbes kitu krasztu akyse. 
Bet kuris kareivis, sugryžes isz 
tu svetimu krasztu mums tai 
labai aiszkiai ir ryszkiai pasa
kys.

Mes netekome tukstanezius 
savo vaiku, kurie niekados ne
turėjo progos balsuoti, eiti in 
mokslą ar gyventi kaip žmo
nes.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Aplankys Prezidentą

Tom Blazina, isz Chicago, 
Illinois, kuris buvo Saržen- 
tas, 1916 metais, kai Prezi
dentas Dwight Eisenhoweris 
buvo tik Leitenantas ant 
Meksikos rubežiaus, dabar 
atvažiavo in Vaszingtona, 
kur jis buvo Prezidento Ei- 
senhowerio pakviestas, kai
po geras ir senas draugas.

į EROPLANAS
| NUKRITO, SUDUŽO
I Lakūnas Isžgelbejo 35
i --------

BEIRUT, LEBANON. — 
Prancūzijos “Constellation” 
eroplanas su keturios deszimts 
vienu keleiviu nukrito ir su
dužo.

Keleiviu tarpe buvo Ameri
kiete su savo mažyte dukryte.

Į Trisdeszimts penki iszliko 
gyvi, acziu lakūnui, Kapitonui 
Raymond Terry, kuris pasek
mingai pasiekė lygumas prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAI KAN
KINA MOTERIS IR

VAIKUS
BERLYNAS, VOK. —

Rytu Vokietijos žmones, kurie 
j perejo skersai rubežiu in Va- 
i karu Vokietija del maisto, pa
pasakoja, kaip slapta Komu
nistu policija kankina moteris 
ir vaikus, ir kaip tie kankini- 

j mai eina net nuo Birželio sep
tynioliktos dienos sukilimu.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus geležinkelio darbininkas, 
kurio vardo laikrasztininkai 
neiszduoda, kad jam Komunis 
tai neatkerszytu, papasakojo 
kaip jo žmona buvo kankina
ma tu slaptos policijos agentu.

“Jie norėjo”, jis aiszkina, 
kad mano žmona pasiraszytu, 
lEacl jai Amėfikiėčžiai primo
kėjo, kad ji per ta sukilimą 
marszuotu parodoje, Birželio 
septyniolikta diena. Ji su ke
liomis kitomis moterimis buvo 
priversta stovėti in vandeni 
iki pažaseziu per keturias die
nas. Jeigu jos suklupo, Komu
nistu slaptos policijos žiauri 
boba jas žiauriai pastatydino 
tame vandenyje.”

Kitas Vokietis isz Halle pa
pasakojo kaip jo deszimts me
tu giminaittis buvo Komunistu 
suaresztuotas, už tai kad jis 
buvo nuo ulyczios pasiėmęs ke
lis plakatus, kurie buvo sukilė
liu iszmesti isz Komunistu ofi
so.

Tas jaunas vaikas buvo pri- 
risztas prie suolo ir ant jo vei
do buvo nutaikinta kad van-

Į Kitas Rytu Vokietis pasako- 
i duo, laszas po laszo varvėtu.” 
ja kaip du inpyke Vokiecziai

: darbininkai pasmaugė Komu
nistu policijos komisijonieriu, 
kuris buvo jos suaresztaves ir 
in kalėjimą patupdines.

Jis sako kad tie du vyrai, 
iszlaisvinti isz kalėjimo per ta 
sukilimą, insilauže in komisi- 
jonieriaus ofisą ir jis isz to ofi
so iszvilko ant ulyczos. Vienas į 
isz ju ji palaike, kai antras ji 
pasmaugė.

Rytu Vokiecziai bijosi ir 
baisiai neapkenezia Komunistu ' 
ir So vietų, bet tiė Sovietai ir I 
Komunistai baisiai dabar bi- j 
josi tu Vokiecziu, ir niekur vie- ■ 
ni dabar neina, ir nuolatos lai
ko ginkluota sargyba prie savo 
namu.

STRAIKOS
RYTU BERLYNE

Protestuoja Priesz 
Aresztavimus

BERLYNAS, VOK. — 
Vokiecziai darbininkai, Rytu 
Berlyne dabar straikuoja, ar 
tycziai isz lėto dirba, kad pa- 
reiszkus savo nepasitenkinimą 
su Komunistiszka valdžia, ku
ri dabar aresztuoja ir in kalėji
mus deda tuos, kurie drysta 
imti maisto isz Amerikiecziu, 
Vakaru Berlyne.

Komunistu slaptos policijos 
agentai dabar szvaistuosi po 
visus fabrikus ir aresztuoja 
tuos kurie neiszeina in darba 
ar per lėtai dirba.

Komunistai yra uždraudė 
Vckiecziams isz Rytu Berlyno 
važiuoti traukiniais in Vakaru 
Berlyną, kur jie gali gauti 
maisto visai už dyka isz Ame
rikiecziu.

Keli Komunistu namai ir 
ofisai buvo sukilėliu sudeginti.

Komunistu slaptos policijos 
agentai dabar krato namus ir 
jieszko to maisto, kuri Ameri- 
kiecziai už dyka duoda Vokie- 
cziams. Kai jie suranda to 
maisto jie visa szeimyna su- 
aresztuoja ir nuveda in kalėji
mą.

Daug fabriku turėjo užsida
ryti už tai kad darbininkai 
staiga “susirgo”. Reiszkia, jie 
nenori eiti in darba kad paro
džius savo pasipiktinimą ir ne
pasitenkinimą su Komunistu 
uždraudimu žmonėms to mais
to isz Amerikiecziu.

12 ISZSIGELBEJO

Eroplanas Nukrito;
Lakūnai Iszszoko

ELGIN, TEXAS. — Kcturiu 
imžinu Armijos “Flying Tan
ker” eroplanas nukrito, sudu
žo ir sudegė apie keturios my
lios nuo Elgin miesto, Texas.

Bet visi dvylika lakunu ant 
to eroplano suspėjo iszszokti ir 
pasekmingai nusileisti su savo 
parasziutais.

Szitas KB-29 “Flying Tan
ker” eroplanas buvo variuoja
mas parūpinti gazolino grei
toms “J et” eroplanams pa
dangėse, kai" jie lekia. Jo aero
dromas buvo in Bergstrom Air 
Force Base, netoli nuo Austin, 
Texas.

Kas ten su tuo eroplanu atsi
tiko dar nežinia. Bet Armijos 
vyrai jau pradėjo savo tyrinė
jimus dažinoti kaip ir kas ten 
atsitiko.

AMERIKOS
NUOSTOLIS 140,546

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos aukos Korėjoje pa
siekė 140,546, kai tas karas te
na; užsibaigė, ana Panedeli.

Nors paskutinis szuvis buvo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vaikai Parvažiavo; Tėvas Suaresztuotas

Kareiviai Jurgis (po kai
rei) ir Tom Jessop sveikina 
savo tęva, asztuonios de
szimts keturiu metu amžiaus 
Juozą, kuris yra savo mies
telio Short Creek, Arizona, 
vyresnysis.

Policija beveik visus szito 
miestelio vyrus suaresztavo, 
už tai kad, sulyg ju tikėjimu 
jie gali turėti dvi ar daugiau 
moteris.

DU EROPLANAI
SUSIMUSZE

BONN, VOKIETIJA. — 
Amerikos Sabrejet ir Anglijos 
Meteor Jet eroplanai susimu- 
sze padangėse ir nukrito, per 
lakunu pratinimus, manevras 
virsz Vakaru Vokietijos.

Nelaime atsitiko virsz Muen- 
chen-Bladbach. Nelaimėje žu
vo Amerikietis lakūnas ir Ang
lijos lakūno padėjėjas. Anglas 
lakūnas suspėjo iszszokti isz 
savo krintanezio eroplano ir su 
parasziutu nusileido. Jis buvo 
taip baisiai sukrėstas, kad iki 
sziol daktarai nepavelino ka
rininkus su juo pasiszneketi, 
kad jis paaiszkintu kaip ta ne
laime atsitiko.

In penkias dienas szitu pra
tinimu ar manevru virsz Va
karu Vokietijos asztuoni ero
planai sudužo ir nukrito.

KOMUNISTAI
SUSIDRASKO

DRABUŽIUS

Nori Parodyt Kad Bu
vo Blogai Laikomi 

Kalėjime
SEOUL, KORĖJA. — Plr- 

mas laivas su dvejais tukstan- 
cziais keturiais szimtaiš Ko
munistu belaisviu priplaukė 
prie Inchon uosto.

Komunistai karo belaisviai 
tyczia savo drabužius suplesze, 
sudraskė, kad parodžius kaip 
blogai jie buvo Amerikiecziu 
laikomi nelaisvėje. Nors visi 
buvo gave visa eile nauju dra
bužiu pirm negu buvo paleis
ti isz tu kalėjimu.

Isz Inchon uosto belaisviai 
buvo traukiniais nuveszti prie

Sunai, kareiviai parvažia
vo isz Korėjos in savo namus 
tik dvi valandas priesz tai 
kada policijantai apsupo vi
sa miesteli ir visus suaresz
tavo. Policija sako kad kai 
kurie vyrai tenai turi net 
szeszias ar septynias pa- 
czias. Beveik visos moterys 
czia yra tikros verges.

O □ □

Seoul miesto, isz kur jie bus 
nuveszti in Panmunjom, penk
ta diena szio menesio, kada 
prasidės tas belaisviu mainika
vimas. ,

Major Generolas B. M. Bry
an sako kad jis norėjo daug 
ankseziau pradėti ta belaisviu 
mainikavima, kad greieziau 
musu Amerikiecziai belaisviai 
butu mums sugražinti ir galėtu 
greieziau gryžti namo. Bėt Ko
munistai ant to nesutiko ir nu
statė penkta diena pradėti ta 
mainikavima.

Armijos daktarai, slauges ir 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Trokas Ir Autobusas 
Inkrito In Upe

--------- ■
MORRISBURG, ONTARIO. 

— Autobusas, smarkiai važiuo
damas nakezia isz Torontą in 
Montreal, susimusze su mažu 

; troku ir jie inkrito in upe, ka- 
nala.

Septyniolika keleiviu žuvo, 
prigėrė. Penkiolika keleiviu ir 
troko ir autobuso draiveriai 
iszliko gyvi. .

Ontario policija sako kad 
tas mažas trokas buvo sustojęs 
skersai ant vieszkelio be jokiu 
szviesu. Jo draiverys yra Max 
Roodman, isz Toronto. Jis bu
vo biski sužeistas ir buvo nu
vežtas in ligonine.

Dauguma keleiviu ant to 
autobuso miegojo kai ta nelai
me atsitiko.

Lome Cheesbrough, to auto
buso draiverys buvo sužeistas 
ir taip labai sukriestas, kad

I Daktarai dar neleidžia polici
ja ntams ji iszklausineti kaip 
ta nelaime atsitiko.



• • 8 A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Daug žmonių parduoda sa

vo laisve už duonos kąsni. Bet 
dar daugiau žmonių, kurie ne
turi jokio tikėjimo, nusiperka 
kito žmogaus laisve už duonos 
kąsni.

Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris sake kad vienas dide
lis bombneszis tiek kasztuoja, 
kad už tiek pinigu 'hutu gali
ma pastatyti trisdeszimts pui
kiu mokyklų, du pilnai inreng- 
tus elektros fabrikus, dvi pil
nai inrengtas ligonines, nulieti 
penkios deszimts myliu gero 
vieszkelio musu automobi
liams.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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dingas, jis isz savo kiszeniaus 
iszsitrauke viena bamlbatiera, 
perkando ji ir suvalgo. Jis lai
mėjo byla.

Pypkes Durnai

Keleivis

Vaszingtono Sztabas labai 
nepatenkintas kad Senatorius 
McCarthy tiek daug paslaptu 
žinių dažinojo isz FBI polici
jos. Galimas daigias kad ir 
pats FBI Prezidentas J. Edgar 
Hoover bus priverstas pasi- 
aiszkinti.

Didžiausia beda Vaszingto- 
ne dabar tai yra prisikalbinti 
tinkamus žmones in au'gsztas 
valdžios vietas. Sztabo virszi- 
ninkai kas sanvaite praleidžia 
daug laiko besistengdami pri- 
sipraszy ti kad kas imtu tas vie
tas, bet beveik visi atsisako. 
Dauguma žmonių nieko bendro 
nenori turėti su valdžia szio- 
mis dienomis, kai valdininkai 
yra taip intariami ir szmeižia- 
mi. Dabar verktinai reikia ke
liu Apsaugos Sekretoriaus pa- 
gelbininku, keletą Ambasado
rių ir Direktoriaus del “Ame
rikos Balso”.

įpraisftalintas, bet aiszkiai m'a- 
tyti kad jis jau nepriguli prie 
tos partijos.

■ • •
Dar vieszai nėra paskelbta, 

nes tos žinios sujudintu visa 
Europa, bet Vaszingtono Ame
rikos Sekretorius Dulles su 
Anglijos Užsienio . Ministeriu 
Salisbury, griesztai perspėjo 
Prancūzijos Užsienio Minister! 
Bidault, kad jeigu Prancūzai 
nesutiks ant 'Vokietijos ap
ginklavimo, tai Anglija su 
Amerika,, be Prancūzijos ims 
ginkluoti Vokietija.

✓
Isz visu krasztu, kuriuos 

Rusija yra pavergus, Lenkija 
sudaro Sovietams didžiausi 
pavoju. Jeigu tik Lenkai su
kiltu, tai gal butu ženklas vi
siems kitiems panasziai pada
ryti. Sovietai ta labai gerai ži
no, ir visomis galiomis stengia
si Lenkams gerintis ar juos nu- 
malszinti.

Ateina patikrintos žinios isz 
Stockholm kad keletą Sovietu 
Dipliomatu stengiesi slaptos 
policijos vada Beria iszgabenti 
isz Rusijos pirm negu jis buvo 
suaresztuotas. Aiszku, nereikia 
nei sakyti kad visi jie dalba,r 
buvo praszalinti.

Rugpiuczio menesyje, Sept., 
pacztas stengsis iszmeginti 
nauja tvarka, siunsti visus pir
mos klases laiszkus in tolimes
nius miestus per eroplanus. 
Pradės1 su pacztu tarp New 
York miesto ir Chicagos.

Ambasadoriai Maskvoje nu
siskundžia kad jie negali gau
ti gana tarnu ir tarnaieziu. Ne 
už tai kad mokestis per prasta, 
bet kad Rusijos “mokyklos” 
gana tokiu tarnu ir tarnaieziu 
nesuspėjo tinkamai “iszmo- 
kinti ’ ’. Mat ne . kiekvienas 
Ruskis gali imti darba in sve
timu krasztu ambasadas, bet 
tik tie, kurie yra Sovietu Rusi
jos policijos tinkamai iszmo- 
kinti kaip apsieiti su svetim- 
taueziais.

Eina gandai kad Anglijos 
Premieras, Ministeris, Wins
ton Church iltis visiszkai pasi
trauks isz valdžios szi rudeni. 
Jo vieta greieziausiai užims 
Anthony Eden, kaipo Premie
ras, Ministeris pasiuntinys. 
Lord Salisbury gal tada taptų 
Užsienio Ministeriu.

Ne pro szali pastebėti, kad 
kai visi Sovietu karininkai isz- 
reiszke savo isztikimybe Ma- 
lenkovo valdžiai, ju tarpe nesi
matė Leitenanto Generolo Vas
sily Stalino. Jis vargiai butu 

ŠAPNOR1UŠ

Czekoslovakijos Prezidentu 
Benes ir Gottwald naszles buvo 
tikrai Komunistiszkai aprū
pintos po ju Vyru mirties: Mor
ta Gottwald buvo (padėta in be- 
proeziu namus, kai ji, anot Ko- 
munistiszkos valdžios buvo 
užsipuolusi ant naujo Prezi
dento Zapotocky, po savo vyro 
mirties.

Hana Benes susilaukė pirsz- 
lio isz Užsienio, ar tai Aineri- 
kieczio ar Anglo, kuris jai siū
buosi, kad jis su ja apsiženys 
ir taip gales ja isz Czekoslova-. 
kijos iszveszti. Ji nesutiko ir 
vėliau dažinojo kad- tas pirsz- 
lys buvo Komunistu agentas, 
sznipas.

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje 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.

In Savannah, Georgia, Ponia 
Annie L. Ilorski apskundė Co
ca-Cola, sodes kompanija ir 
reikalavo dvideszimts tukstau- 
eziu doleriu, už tai kad ji vie
noje tos soties bonkuteje rado 
negyva, 'bambatiera. Kompani
jos advokatas Alex Lawrence 
teisme sake kad negy vas bam- 
batieras nfeko blogo žmogui 
nepadarys, jeigu žmogus ji 
prarys ar suvalgys. Ir kad 
priparodžius teisėjui kad ne
gyvas bambatieras nėra nuo-

Tarpe medžiu didžiuliu 
paklydęs einu,

Bcbraidžioju vienas po žole 
rasota,

Ir kartas nuo karto žalia lapa 
skinu,

Metu ji ant žemes visai
supasziota:

Negaila gyvybes jaunuezio
lapelio,

Kuris tik-ka, dar tik-ka 
gyventi pradėjo

Suklupsiu ir asz ant nežinomo 
kelio

Ir balsas neras tada ausies1 
geradejo.

Ir saule jau leidžias už 
augsztojo kalno,

Gyvybe dienos jau prie galo 
vis slenka.

Mirties valanda kaip matyt, 
lyg ant delno,

Tada džiaugtis, svajoti, ilgėtis 
užtenka.

Ir gulsiu, pailsės, prie kelio
dulkėto,

Ant žoles suvytusios galva
padėsiu

Ir lauksiu ateinant ko tai 
netikėto,

Kaip sunku keliauti, su juo 
pasznekęsiu.

Su būriais žvaigždelių naktis
jau atėjo

Ir atnesze man visa glebi
svajonių,

Kaž-kas taip linksmai, 
maloniai suskambėjo,

Lyg atlėkus daina in kaina isz 
kloniu.

Savo mylimos veidą užmigęsmaeziau
Ir balta jos ranka suspaudžiau 

szirdingai;
Ir meile, ir džiaugsmą isz akiu 

iszskaicziau,
Krūtinėj szirdis sutvaksėjo 

jausmingai.
Pusiaunakczio metas. Tylu 

ežia ant žemes. •
Tyla užburtoji visur 

vieszpatauja.
Bet laikas, keleivio jis lazda 

paemes,
Nestodamas per diena ir nakti 

keliauja
Nuskrido su veju akimirksniai 

džiaugsmo
Ir, rodos, jog ženklo nei jokio 

neliko.
Ir juros banguoja ir nesza tik 

skausmo
Ir meta jos ji ant gyvenimo 

pliko.
Jau leidžias menulis už 

placziojo miszko.
Paslėps savo veidą Už juros 

giliosios;
Kraujuoti laszai už kalno

isztiszko,
O dar vis ne galas keliones

ilgosios
Su žingsniais lengvais ateina

vėl rytas,
Su jiega nauja in darba jis 

stoja
Neboju, nors kelias vargais

iszraszytas,
Keleivis keliauja, kelione 

vilioja.

SKAITYKIT
Or“SAULE”=vo

PLATINKI!!

Amerikos Lietuviai 
Rūpinas Pasilikusiais 
Europoje Tremtiniais

BROOKLYN,'N. Y. — 
Per sziu metu pirma, pusmeti 
BALFas iszsiunte isz Ameri
kos in Europa Tremtiniu pa- 
szelpai:

35,670 svaru riebalu už 
$5,138.48.

83,066 svarus r ubu, avalynes 
ir lovoms patalynių už $88,- 
226.50.

Pinigais $18,557.54.
Viso BALFas suteikė Trem

tiniams Amerikos Lietuviu 
vardu per szesizis menesius pa
gelbės už $111,922.52.

Amerikos Valdžia Suti
ko Toliau Apmokėti

BALF’o Siuncziamu 
Gerybių Persiuntimą

Persiuntimą

Per pirma, pusinei BALFas 
iszsiunte Tremtiniams maisto 
ir kitokiu gerybių 118,736 sva
rus. Sziu gerybių juros trans
portu apniokojo Amerikos val
džia, o juos iszskirste Vokieti
joje URALOG — Vokiecziu 
valdžios sanskaiton.

Jeigu Lietuviai Amerikoje 
butu nešusiorgaiiizave in viena 
paszelpos organizacija ir netu
rėtume BALFo ir aukotojai 
turėtu tas gerybes siusti patys 
pacztu, kaip tai daro kai ku
rie aukotojai, tuo atveju už 
szio maisto ir rubu persiunti
mą pacztu reikėtų sumokėti 
$16,623.04.

Szi Lietuviams teikiama per 
BALFa privilegija nemokamai 
siusti Tremtiniu paszelpai 
mais'ta ir rublis daros dar svar
besne, kai insigalios už keliu 
dienu žymiai auksztcsni paūž
to siuntiniu tarifai. Szelpdami 
Tremtinius per BALFa, kas
met sutaupome aukotojams ke- 
liasideszimt tukstaneziu dole
riu.

Szi a nemokamo siuntimo 
privilegija, naudojas BALF’as 
tik tuo atveju, kai suaukotas 
gery bes siunezia u rinu ir dide
liais kiekiais. Pavieniu ir pri- 
vacziu BALFas siusti negali.

Pieno Milteliu Siunta 
Jau Iszejo In Europa

. .Federaline Amerikos Val
džia per BALFa paskyrė Lie
tuviams Tremtiniams Europo
je pieno milteliu 60,000 svaru 
vertes $10,200. Isz vieno svaro 
pieno milteliu gaunama 4 
kvortas pieno. Urmo kaina 
pieno milteliu svaras kainuoja 
17 centu. Valdžia paskyrė 
BALFui szi pieną nemokamai.

Pirmoji dalis szios siuntos 
2'5,000 svaru pieno milteliu jau 
iszsiusti in Vokietija, ir Austri
ja. Netrukus bus'iszsiusta liku
si dalis'.

nok Zofija tuojaus apėmė vi
sus dvarus in savo valdžia, bet 
tikėjosi bile diena atsiras tikri 
sukccsoriai ir tas ja rūpino. 
Nebuvo kitokios rodos, kaip 
tik ta pati padaryt ka su kun. 
Petronovu.

Borisas tuom Įnik netingiiie- 
vo. Žinodamas, jog ant savo 
namo užtraukė n u žiūre j ima, 
mislino, kur ežia paslėpt gr. 
Marijona ir josios kūdiki.

Sztai turėjo viena gera pa- 
žinstama Kazoka kuriam daug 
gero padare iszgelbedainas nuo 
mirties, tas davė priglauda sa
vo name. Borisas buvo tvirtu 
tame žmoguje. Po trumpai, ro
dai pastanavijo Marijona nusi- 
krastyt in Krasna, netoli mies
to, kur tasai Kazokas Ivanas 
turėjo savo nameli, kūdikiu 
ketino apiekavotis Katinka.

Sopulys buvo didelis grafie- 
nai skirtis su kūdikiu, vienok 
nebuvo rodos. Persikėlė in 
Krasna, o "kada netrukus po 
iszvažiavimui likos nuo Zofijos 
prisiunsti žmon'ys padaryt kra
ta malime, nieko nerado tik 
maluninka su savo szeimyna.

Vienok gr. Latovkiutes ne
galėjo palikt.

Mironas žinojo kur Petrono- 
vas laike pinigus. Nusidavė in 
dvara Petrokaja paslapta ir 
pasiseko paimt.

Mironas ir Borisas rado 
slapto kavone 60,000 rubliu, 
visokiu bankiniu popierių ir 
brangiu 'daigiu, o kad dare pa
gal teisybe paėmė viską..

Kun. Zofija buvo nuolati
niam rūpestyje. Norėdama 
pragaiszint savo įievidonka, 
nesidrovėjo apskunst jaje už 
užpuola ant dvaro Petrokajo ir 
plesziina. Gubernatorius isz
siunte sznipukus 'po visa gu- 
bernyja, ir po keliu dienu 
jicszkojimo surado. Vienas isz 
senovės tarnu pažino gr. Mari
jona mu'žikiszkai pasiredžiuse 
iszdave. Tuojaus likos suimta 
per žandarus ir patalpinta in 
kalėjimą.

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing. Co. 
Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

BALFo Centro Valdyba ve
da. derybas su valdžios atsto
vais, kad' paskirtu Tremti
niams didesni kieki Sviesto.

MALŪNAS ::
:: GIRIOJE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

sios kūdikiui Gigai! Testamen
to to nebuvo galima rast. Vie

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1953

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angį orius isz Valcncziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i 1c s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.145—A p i o 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 Motercs Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, 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 pusla
piu, 35c.

No. 158—-A p i e Kapitonas 
Storm field Danguje; Pabėgė
le; Kasgi Isztyrc; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.175—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-Ccla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgafly- 
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. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮįĮGiV 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 laiszka su pinigais.

.ĮįĮ^T’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordcriai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. Ar
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(Tasa)

Per va landele lįuvo tyka ir 
tiktai dūsavimas.ligones buvo 
girdėtas.

— Aleksandrai, Aleksan
drai matai kas su manim sto
josi. (lai but jau netrukus vis
kas pasibaigs. Ar nesigaili ma
nės?

— Dovanok man! Tarė 
Petronovas.

— Ar netrupa i pas ta ve ne
siranda meiles del manes? Ach 
kad asz žinotau jog norint ki- 
birksztele pas tave tos meiles, 
butau rnalszi.

— Zofija, painislyk apie 
paskutine nakti!

Zofija pasijudino, ant to at
minimo akys josios užžibejo 
nedorai ka matydamas Petro
novas nusiyrė tolinus nuo lo
vos.

Vienok Zofija aipsimalszino, 
ir tarė: Aleksandrai, nesi
trauk.

Vėl atsigryžus in broli, ir da 
tarė: Olafai, praszau tavęs, pa
lik muis ežia., o iszeik; noriu da 
kaita pasikalbėt su juom. Gali 
Imt, jog tai bus paskutinis kar
tas!

Iszeidamas brolis Zofijos su 
gydytoju prasze Petronovo 
idant nesupykintu Zofijos, nes 
tas gali jai kenkt, jog' rytojaus 
nesulauks. Iszeidamas ir tai 
patarė, jog turės nusiunst ku
nigą.

Petronovas likos prie pa- 
czios.

Ilgai kalbėjosi pamaželi. 
Ant galo Zofija iszgalejo nuo 
kunigaikszczio ko norėjo, Pet
ronovas prižadėjo jai prie bro
lio ir gydytojo, prie pasmauktu 
lodintoju, jog kol jo pati bus 
gyva, atsiskirs su grafiene Ma
rijona.

Petronovas priesz iszvažuo- 
jent paklausė da gydytojo, ka 
mistiną apie pasitarsima Zofi
jos, ir kiek da dienu bus gyva?

Price $2.30 s“‘"poi"' ,,7‘~
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

UMiw-romr iquntain mm

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Penna.

— Meilingas pone-, atsake 
gydytojais, to negali niekas ži
not!

— Ila! Tare Peronovas, su 
kareziu juoku, priesz valanda 
kulbe jei, jog ne pertrauks va
landos; kalbėjote apie paszau- 
kima kunigo, dabar vėl kitaip! 
Tame asz turiu nužiurejima. 
Klausykite: Buvote Judintojas

i *

Ana diena aplaikau laiszka 
Nuo vieno vyrelio su tokia 

žinute: 
Tula mergele gresi priesz 

kitus,
Buk jos mirusis tėvelis 

buvo geras vyras, 
Jis buvo tikru “bosu”

namie.
Iszgirdes tai velionio 

prietelis,
Negalėdamas ilginus klausyt 

plepejimu tosios mergeles, 
Atsiliepė in ja: 

“Tavo tėvas buvo “ponu” 
namie?

Tik juokas mane ima 
Girdint tavo apsakymu, 

O nors tai negražiu juoktis 
isz mirusio,

Bet pati gana gerai žino 
Kad tavo motina buvo 

“bosu” namie. , 
Kam ežia meluot ir 

girtis ?
Jau tokiu ponu namie 

nenorecziau būti, 
Nors ir turecziau da 

Dvideszimts metu gyvent 
ant szio svieto.

Juk jis turėjo pirma 
numirti, 

Ko] gavosi in “parlori” ar 
“Kur ji pats graborius 

nunesze!”
Mergele susimaisze ir 

daugiau neplepejo, 
Kas ‘buvo “bosu” namie.

* * *

Ne tas yra laimingas, 
Kuris yra didelis ir 

garsus, 
Bet tasai kuris moka taip 

Mylėti kaip Kristus 
mylėjo, 

Ir taip atleisti kitiems 
kaltes, 

Kaip Kristus atleidinejo 
kaltes, 

Teip kentėti kaip Jis 
kentėjo, 

Ir mes jeigu mokėsimo 
taip mylėti, 

Kaip Kristus prisakė, 
Tik tada busime 

laimingais,
•I* rp <1*

Gyvenimas yra per 
trumpas, 

Idant ji pragaiszyt 
ir paniekinet 

Tiktai ant vienu 
barniu.

Platinkit “Saule”

Sveczais tais buvo ne kas ki
tas kaip lik kunigaiksztis Pet
ronovas su savo paezia Zofija.

Netrukus suėjo in pažintia, 
dažinojo Petronovas apie ne
laime grafo, o paimtas gailes- 
te ant ligotos grafaites, kalbi
no Latowskius idant pavestu 
Marijona del auginimo jiems, 
kol neiszsiliuoisuos isz Siberi- 
jos.

O kad mergina buvo vargin
gam stone sveikatos, jog galė
jo ant kelo numirt, neis ant ry
tojaus ketino keliaut toliu. La
towskiai neturėdami kitokios 
rodos, nes gailėjosi vienatines 
dukreles, norint su skausmu 
szirdžiu, pavedė Marijona Pet- 
ronovam.

Tai ir stojosi Marijona duk- 
tere priimtu tėvu Petronovu, 
kurie paėmė su savim ant au
ginimo iii Vasilogkoda.

Petronovas su savo paezia 
neturėjo laimingo gyvenimo.

Apsipacziavo jis su pana pa- 
einanezia po teisybai isz aug- 
szto gimimo Kun. Kosankovu, 
apsižiūrėjo po laik netrukus, 
jog likos inpainiotas in kilpas 
ir jog ne isz meiles ta jo pati 
isztekejo už jo tik godedamasi 
ant jo turtu, o ve da būdama 
mergina, daug jaunikiu turėjo 
ir nepuikiai vedesi.

Kasa nko vai, josios tėvai jau 
baigė savo dvara praleidinet, 
o Petronovas netrukus isz pa
ezios turėjo nedora motere ir 
ant visu pusiu pasileidusią. 
Būdama pati nedoraus gyveni
mo, pradėjo nužiurinet savo 
vyra Petronova, ypacz po pri- 
emimuj Marijonos, • jog su jo
sios daraktorka kuria priėmė 
del Marijonos, turėjo1 susine- 
szima su jaje ir netrukus pa
ėmus Marijona su savim iszke
liavo in užrubeži. P etronovas 
norėdamas ta. viską paslėpt 
priesz svieto akis ir pats iszva- 
žiavo.

Atlankė Francuzyje, Vala
kus ir Vokietija, o už metu su- 
gryžo in Vasilogroda. Czia ra
do savo paezia be Marijonos, 
kuri buvo iszsiunsta in tolima 
dvara prigulinti prie Petrono- 
reikalingusi sveczius, o tai bu
vo. Vietoje rado kokius tai ne- 
vo Zofijos brolis ir Gra. Baria- 
tinskis, kuris likos perstatytas 
pas szvogeri kaipo jo prietelis, 
o tai. buvo prielaidinys Zofijos. 
Netrukus Petronovas persitik
rino ir dažinojo apie viską. Pa
ti jo Zofija buvo su Bariatins- 
ku ant ge ro sujaukus. Iszsiun- 
timas Marijonos Petronovui 
nepatiko, nes dasižinojo jog jo 
pati nori Marijona pavest del 
savo brolio pasileidusio, ir nie
kam netikusio. Ir tuojaus pa- 
stanavijo gala, visam padaryt. 
Pasakė tuojaus szvogeriui 
idant trauktųsi isz dvaro sza- 
lin ir paimtu Bariatinska. Ka
da Zofija apie tai dažinojo, pa
sidarė sumiszimas. Tuojaus 
teip Zofija induko jog paszau- 
ki: “Tu man neuždrase sau tu
rėt dranga. Tai iszgirdes Pet
ronovas da labiau,s užsidegė 
piktumu. In antra diena nusi
davė Petronova in dvara Kas- 
sovo kur buvo Marijona.

Marijona jau buvo patarpus 
paežiam patogume, nes buvo 
užstojus ant szesziolika mete
liu.

Petronovas kaip tik paregė
jo užsidegė kars'zta meile. Ne 
daug turėjo darbo, nes netru
kus teip sukibo meile, jog ne 
sztant buvo niekas atskirt.

Jau Petronovas pas paezia 
nevažiavo, paliko ja su kuom ji 
norėjo o pats gyveno su Mari
jona, paskirdamas paežiai Zo

mano prižadėjimo duoto, nes 
nutarei, jog kunigaikszte ilgai 
ne tens, bukite dabar liudinto- 
jas prisiegos, kuria jums sude
du. Jeigo pasirodis jog buvo 
priesz mane slėpta, o ta.s viskas 
'buvo melu, kad tik iszkvost 
prižadejima, tada duota žodi 
sulaužau, nes prižadėjimais isz- 
trauktas per prigavima; jokios 
svarbos neturi.

Pasakęs tai, iszejo palikda
mas szvogeri ir gydytoja susi- 
maisziusius, sėdo ant arklio ir 
drauge su Mironu iszkeliavo.

v

Gimimas Latowskienes
Tėvai grafienes Latowskre- 

nes, gyveno savo dvare prie 
upes Marvos, o žiemos laike 
Varszavoje. Grafas Latowskis 
buvo Lenkas, namas jo buvo 
atviras del visu.Ypacz žiema, 
susirinkdavo pas ji visokį po
nai, ne tik Lenkiszki bet ir 
Buski. Ilgai taip tęsęsi.

Tame tai laike atvažiavo isz 
Varszavos Majoras Golovkinas 
kuris turėjo pažinto su szefu 
paliciszku ir da vienu auksztu 
uredninku. Golovkinais tankiai 
atsilankydavo pas Gr. Latow- 
įski. Ant. nelaimes, tam latrui 
patiko labai pati grafo Latow- 
skio. Golovkinas pradėjo s vii et 
autelius prie paezios Latovskio 
kuri neturėdama kaip atsikra
tyt nuo jo, pripažino savo vy
rui ir idant palsirupintu ta 
karszta kalmuką atsizeiduot.

Isz to Latowskis iszszauke 
Golovkina ant szobliu galelis 
ir tas kalmukas likos sunkia 
pažeistas. Latowskiai apleido 
Varszava nusiduodaini in savo 
dvarus. Ne trukus Latowskis 
aplaike žinia, jog yra apskuns- 
tas už politeizna perženga. Pa
ėmė ji ir drauge 'su paezia li
kos nugabenti in Varszava, o 
ne likos apsodintais ant gyve
nimo in Siberija. O kad ir jije 
buvo nužiūrėta už kokia tai 
laiszka raszyta pas ja, nuo gi
minaites, apie ketinante pakilt 
lųaiszate Lenkijo ir užtai ja 
apsudijo in Siberija.

Turtus ju pardavė valdžia 
ant Imitacijos, o juos tuojaus 
gabeno. Latowskiai turėjo 
dvylika metu amžiaus dukterė
lė. Neclryso imt drauge su sa
vim, bet nedave Kalniukai lai
ko idant patalpint pas gimines 
arba pas prietelius per ka tu
rėjo su savim paimt, o Kalmu- 
kiszkas randas ant to tiko.

Latowskiai nei nepamislino 
kas galėjo atsitikt toje kelionė
je. O kas labiause, palsitaike 
kelione negeram laike, nes žie
ma.

Sargai, ka buvo priduoti del 
gabenimo, eskadrai susidedan- 
cziai isz keliu Kazoku ir Paru- 
czninko Gr. Szuvalovo.

Po keliolika dienu keliones 
užtiko pakelevingus dideli 
viesulą, o kas niekiauses, pa
klydo ir kelia pamėtė. Szaltis 
kaip ugnį degino, o jauna 
mergaite Marijona, norint bu
vo kailinais apglamžyta, labai 
perszalo. Vilkai per stepus 
pustus trauke pulkais, o ežia 
jokios grinczeles nei kaimo ne
matyt, kaip tik be galines, pus
tines, per kurais apsudintus 
gabeno. In ketina diena vienok 
paregėjo kaima. Užvažiavo 
prie kareziamos, o prilaukus' 
peisuotas Žydelis prižadėjo ne
trukus isztusztint kamarėlė del 
Latowskiu, kurioje pirma pe- 
cziuka ketino prikurt, tuoni 
laik invede juos in dideli paka- 
ju, kuriame talpinusi pora pui
kiu svccziu, kurie užklupto 
pusnia, kareziamoje apsistojo.

fijai ordinarije.

Atsiskirimas
Petronovas žinojo tikrai jog 

paezios liga nebuvo mirtina tik 
nuduota, idant iszgalet nuo jo 
prižadejima. Norėdamas da- 
sekt gydytojos melagystes, 
partraukė isz Moskvos garsin
ga gydytoja Korova.

Kada Petronovas nusidavė 
su daktaru Korovu in Vasilo
groda, pasirodė, jog kun. Zofi
ja negulėjo lovoje ir buvo teip 
sveika, jog raita jode su savo 
prielaidiniu, o ir dabar nerado 
josios namie, nes dažinojo nuo 
senu tarnu, jog su Bariatinsku 
ir su broliu nusidavė iii Klka- 
vos pili, kur užtruko kėlės die
nas ant medžiokles.

Petronovas nuvilkinias tuo
jaus nusidavė in Elkova ir per
sitikrino, jog tarnai teisybe 
kalbėjo. Dabar iszsirode jog 
tas viskas buvo komedija, ku
ria padare Zofija Vasilogrode, 

Ak your maturing 
Neries E Bonrin can earn for 

I0yearsmore...of3%
Now, those series E bonds which have been quietly earn
ing money for you for ten years can continue to earn interest 
. . . at 3% compounded semiannually . . . for ten more years. 
Your investment can return you as much as 80% over the 
original purchase price.

And there is nothing whatever for you to do. Just keep hold
ing your Bonds as you have been. The continued earning 
period is absolutely automatic. The Bond you got for $18.75 
can now pay you $33.67 ... a $37.50 Bond will be worth 
$67.34 . . . and so on.
This is true of all Series E Bonds—the ones you own now and 
any you may invest in in the future. Every Bond you invest 
in now starts earning interest sooner and matures earlier, too.
Of course, any Series E Bond may still be redeemed at any 
time after you have held it for two months. But you’ll be 
smart to hold on to it if you possibly can, just as you hold 
on to savings in any form.

8 million Americans now save regularly with Defense 
Bonds through the Payroll Savings Plan. Are you one of 
them? If you’re not, why not start now? Join the Payroll 
Savings Plan where you work. It’s one sure way to save 
because it saves something out of every check before you 
have a chance to spend it.

No matter how small your income, you know you can’t 
afford not to put something aside for yourself. So strengthen 
your own future and that of your country by saving your 
money in U. S. Defense Bonds through the Payroll Savings 
Plan. Or if you’re self-employed, start a Bond-A-Month Plan , 
at your bank. It’s safe, it’s sure, it’s automatic! /

3 new money-making opportunities for you I 
New Series H, J, and K

Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

Ask at your bank for descriptive folders about 
these hew Bonds:

Series H. A new current income Bond, available in 
denominations of $500 to $10,000. Sold at par. Matures 
in 9 years 8 months and pays an average 3% interest per 
annum if held to maturity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Annual limit, $20,000.
Series J. A new 12-year appreciation Bond,-available in 
denominations of $25 to $100,000. Sold at 72% of par 
value. Pays 2.76% compounded semiannually if held 
to maturity. Annual limit, $200,000 issue price jointly 
with Series K Bonds.

Series K. A new 12-year current-jncome Bond in 
denominations of $500 to $100,000. Pays interest semi
annually by Treasury check at the rate of 2.76% per 
annum. Sold at par. Annual limit, $200,000 issue price 
jointly with Series J Bonds.

k even better!
Invest more in Defense Bonds!

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury į 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

o apie kuria jau žinome.
Paregejas Zofija paleistu- 

vingam buvime, tarė:
— Jeigo Kassova buvo del 

gra. Latowskienes paskirta 
ant butydes ir del jos buvo ge
ra, tegul ir del kun. Petrono- 
vienes tiks.

— Ne asz in ten nekelau- 
siu!

— Tai pažiūrėsime. Jau 
tau daigtai likos iszsiunsti, o 
jeigu nori be ju apsieit, tai 
kaip sau nori.

— Ar-gi jau asz Alexan
dra! neturiu teisa ir valos?

— Ne, neturi, nes iki sziol 
asz isz savo valos nieko nenau
dojau ant užbegimo piktam!

— Esi nedoras, Aleksan
drai,kalbi kaip beprotis.

— Tu esi pebrote ! Kaip pa
gyvensi Kassavoje, ten tau ant 
czysto oro smegens tau pasi
taisys, nes tu man sakai jog to
nais del Atari jenos sveikas oras 
o jeigo del josios sveikas tai

ir fave iszkydins. Ajpsimislink 
gerai, kol aisz nepabaigsiu ma
no veikalu. . i

— Kokiu veikalu?
— Kol neiszais teismą at

skiros.
Toji žinia baisiai pereme 

Zofija. Parpuolė ir pradėjo 
keikt visa svietą.

— Ponas gydytojau, tarė 
Petronovas in Korova, ar ne 
dyvai, jeigo mirtinai ligota, 
ant arklio jodo ir teip puikiai 
moka plūst?

— Kunigaikszte, atsake 
Korovas, yra tai baisus1 priklo- 
das jųdviejų gyvenimo.

— Tai ir geriaus padarysi
te, kaip atsiskirsite!

Po tu žodžiu Petronovas 
linktelėjo galva, apleido dva- 
ruka su gydytoju palikdamas 
Zofija indukime.

Už valandos apsimalszino, 
Zofija nedaleist ant atsiskyri
mo, neteisinet priesz tai ir pa- 
stanavijo to laikytis, kol ant 
savo nepastatys.

Ne vilkinus, iszsiunte savo 
broli pas maluninka1 Borisą, 
prikalbint, idant pribūtu in 
Elkova, su keliolika vyru ap- 
siginkliavusiu.

Ant giliuko Olafas, brolis 
Zofijos pasitiko Borisą ant ke
lio, nedaveževes in maluna, 
kur gal butu patemines isz ne
žinių Marijona. Borisas norint 
prižadėjo iszpildyt viską, ka 
prisakė Olafas, nes savyje ki
taip mistino. Suprato gana ge
rai Borisas, jog czia spendžia 
slaistas ant ko pikto.

Olafas sugryžo namon persi- 
ludyjas, jog ant Boriso daug 
negali užsitiket, nes ju szalies 
nelaikys.

Vienok ant to nesutiko, pa- 
jieszkojo keliolika žmonių, isz-’ 
mislindami, jog Petronovas 
gavo sumaiszyta protą, prikal
bino ant užpuolimo1 nakties lai
ke ant dvaro Vasilogrodo, mie- 
ryje pa eimimo kun. Petrono
vo. Buvo vadais Olafa ir Baria- 
tinskas.

Borisas vienok netinginiavo. 
Prijautė ir nužiūrėjo, jog spen- ' 
džia ant kunigaikszczio. Surin
ko pulką vyru, apsiginkliavo 
in szakes ir dalges, ir teip lai
ka pataikė jog kada Olafas su 
Bariatinsku ir minia mužiku 
užpuolinejo ant Vasilogroda, 
Borisas su saviszkaisi užklupo 
isz užpakalo. Olafas užkluptas 
su savo minia turėjo pabėgt ir 
vos nepražuvo.

Zofija vienok ant to nepasi- 
love. Nežino kokiu szetonišzku 
iszmislu bandino Petronova in- 
traukt in kilpas girioje pareng
tas. Gana jog Petronovas din
go kaip akmuo in vandeni, o 
po ilgam jieszkojimu, per My- 
rona ir Borisą rado negyva ku
ria girioje kuri nutarė kaipo 
butu kun. Petronovas, nes ne- 
tikt ant drabužiu, bet ir ant 
pinigu dasiprato, jog tai yra 
Petronovas, norint ant gimio 
negalima buvo pažint, nes bu
vo per žvėrys apdraskytu.

Visi daleidinejo, jog kuni- 
gaikszti vilkai sudraskė, kuriu 
daugybe giriose radosi.

Kun. Zofija nudavė dideli 
gailesti po savo vyrui, o norė
dama da geriaus priesz svietą 
savo apmauda parodyt, iszkele 
puikes laidotuves. Vos kelios 
dienos praėjo po szermeniu pa
žinojo Zofija apie nauja ergeli. 
Žinojo jog Petronovas nenumi
rė pirma, nepadarias kokiu 
rasztu. Žinojo apie tai apart 
gr. Marijonas ir Myronas, nes 
buvo viskas užraszyta ant gr- 
Marijonos LatoAVskiutes ir j§-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
--------«--------

— Subatoj pripuola Szv. 
Cirijako, o TautUzka Vardine: 
Daiva. Ir ta diena: 19-19 m., 
Estonija, Latvija ir Lietuva 
yra Sovietu užimtos; 1303 m., 
smarkus žemes drebėjimas Že
maitijoje; 1945 m., Rusija pa
skelbia kara priesz Japonus!; 
1940 m., Naciu lakūnai “Luft
waffe” užsipuolė ant Anglijos 
ifez padangių.
~ Ana diena ponas Julius 

Ciunis ir szeiinyna, nuo 101 E. 
Spruce u]y., sugryžo isz kelio
nes, isz Czikagos, ir Montana 
vai s., kurie svecziavosi pas gi
mines ir pažins t amus.

:— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia. 
po Sekminių, Szv. Romano, o 
Tautiszka Vardine: Pilėnas. 
Menulio atmaina Jaunutis. Ir 
ta diena: 1901 m., Anglijos Ka
ralius Edvardas Septintasis 
buvo karunavotas kaipo Angli
jos Karalius; 1670 m., pirma 
Dekavones Diena Amerikoje, 
in Phippsburgb, Maine, kur 
saujele žmonių nutarė vieszai 
Dievui padekavoti už pasek
minga kelione in nauja krasz- 
ta; 1934 m., Amerika intautina 
visa sidabrą ir pasako kad už 
sidabrą ji mokės tik penkios 
deszimts centu; 1945 m., antra 
atomine bomba paleista ant 
Japonu, szita syki ant Naga
saki miesto; 1339 m., Keistutis 
pergalėjo Mozūrus.

— Gerai žinomas advoka
tas Frank Gallagher isz miesto 
staigai susirgo Subatos diena 
savo namuose ir likos tuojaus 
Užvežtas in Locust Mt. ligon- 
buteje del gydymo. Tyrinėji
mas parodo kad Advokatas tu
ri szirdies liga.

. — Panedelyje pripuola Szv. 
Lauryno, o Taiutiszka Vardi
ne: Laima. Ir ta diena: 194.) 
m., kai Japonai paimate ir pa
jautė tas atomines bombas, jie 
tuojaus pasidavė ir karas baig
tas; 1874 m., gimė Herbert 
Clark Hooveris, kuris buvo 
trisdeszimts pirmas Amerikos 
Prezidentas, jis labai daug pa
sitarnavo savo krasztui, bet 
retas kuris jo darba suprato ar 
jo prakaito pažino; Nepriklau
somybes' Diena Ecuador krasz- 
te, Pietų Amerikoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Zuzanos, o Tautiszka Vardine: 
Parute. Taipgi ta diena : 1928 
m., Amerikos va Idžia pradėjo 
spauzdinti mažesnes pinigu 
bumaszkas; 1794 m., Rusai už
ėmė Vilnių; 1807 m., Robert 

■Fulton pasekmingai plauke su 
sao gariniu laivu “Clarinont” 
ant Hudson upes.

— Robert Fobia,, locninin- 
kas Mansion Hotel, pasimirė 
Utarninke, pirma valanda po- 
pietu kotelyje. Velionis ne- 
sveikavo jau nuo Gruodžio 
menesio. Gimęs Italijoje, atvy
ko in Amerika su savo tėvais 
in Shamokin, o 1923 m., apsi
gyveno Mahanojuje. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Kaniko pa
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rapijos ir prie keletą draugys- 
cziu.

— Didelis Iszpardavimas 
Vasariniu Drabužiu del Mo
terų ir Vaiku, už nužemintos 
prekes. Ateikite in Juodeszku 
Sztora, 405 W. Centre uly., Ma- 
hanov Citv.

Shenandoah, Pa. — Du jau
ni vyrukai isz Sheppton, neto
li nuo Shenandoah miesto už- 
simųsze ir treczias buvo su
žeistas, kai ju automobilius nu
lėkė nuo vieszkelio ir atsimu- 
sze in tilto ramsti, apie vidur- i 
nakti, Nedelioj. Ant sykio bu
vo užmuszti dvideszimts trijų 
metu amžiaus Matthew Novak 
ir dvideszimts keturiu metu j 
amžiaus William Novak, jau
nesnysis isz Sheppton kaime
lio. Jiedu buvo gimines. Su
žeistasis yra dvideszimts pen
kių metu amžiaus James Vo- 
zar, taipgi isz Shepptono, ku
ris sveiksta Locust Mt. ligoni
nėje. Daktaras Joseph Lesihkin 
isz Shenadoro tuo sykiu važia
vo tuo paežiu vies'zkeliu. .Jis 
ant vietos pareiszke kad tiedu 
vyrukai negyvi, o trecziam jis 
suteikė pagelba ir paskui pa
rūpino anibulansa ji nuveszti. 
in Ii gonine.

KORĖJOS
PALIAUBOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet Anglija yra tik ana die
na pasirasziusi sutarti su Ko- 
munistiszka Kinija del asztuo- 
nios deszimts keturiu milijonu 
doleriu prekybos biznio.

Ar kas gali su sveiku protu 
iszaiszkinti kas ežia darosi? 
Anglijos kareiviai, petis in pe
tį sykiu su musu vaikais ka
riavo Korėjoje ne tik priesz 
Sziaures Korieczius, bet ir 
priesz Komunistiszkos Kinijos 
kareivius. O dabar Anglija už
veda tokia pramone su tais, 
kurie musu vaikus kankino, 
szaude ir žudė.

Mes negalime pamirszti kad 
dvi Amerikos administracijos, j

Duos Proga Pasiaiszkinti

Kongresmonas Harold H. į 
Veide, Republikonas isz Illi
nois valstijos ir Kongreso 
komisijos pirmininkas laik- 
rasztininkams Vaszingtone 
prižadėjo kad jis duos proga 
Ponui J. B. Matthews pasi
aiszkinti ir jeigu galima, isz- 
siteisinti. Jis ežia laiko laik- 
raszti kuriame buvo pa
skelbta kad J. B. Matthews, 
po prievarta buvo privers
tas isz savo vietos pasitrauk- ; 
ti.

Ponas J. B. Matthews, 

pradėjusios ta kara Korėjoje, 
staeziai Nenorėjo ta kara lai
mėti! Tos administracijos ne
norėjo nubausti tuos užpuoli
kus!

Du Amerikos Prezidentai, 
kaip kokie mulkiai, klausiesi 
dar darnesniu ar perdem blogu 
patarėju, kurie jiems vis tiki
no kad kariauti priesz Komu
nistus Korėjoje yra ne vieta ir 
ne tas prieszas.

Kai kurie isz tu patarėju bu
vo administracijos vadai, kurie 
bijojo per gi iai insivelti in 
Korėjos klausima, nes jiems 
rūpėjo pa'aikyti didžiuma mu
su kariuomenes del Europos. 
Kiti patarėjai buvo kitu krasz- 
tu Dipliomatai, Ambasadoriai, 
Ministerial ir panasziai, kurie 
norėjo Komunizmą sustabdyti, 
bet nepanaikinti! Jie szitaip 
roka.vo: jeigu Komunizmas bu
tu visiškai panaikintas, tai ta
da didžiausia pasaulyje jiega 
butu Amerika! “O to jie neno
rėjo ir sziandien nebenori!”

Dar kiti klaidingi patarėjai 
buvo keli musu augszti kari
ninkai kurie sake kad Korėjos 
karas mažai ka reiszkia ir ne
reikia per daug su juo susirū
pinti. Taip teige Generolas 
Marshall, kuris jau ir taip ga
na klaidu buvo padaręs Kini
joje.

O dar kiti klaidingi patarė
jai buvo musu didieji biznie
riai ir fabrikantai, kuriems la
biau rūpėjo mažesnes taksos, 
negu musu vaiku gyvastys.

Dabar, kai mes palaidosime 
savo vaikus ir kai motinos juos 
spranduos, biznis, pramone eis, 
kaip ir ėjo.

Ka dabar musu vadai tikisi 
laimėti prie taikos stalo, ko jie 
negalėjo laimėti su musu 
kraszto kariszkomis jiegomis, 
musu protas jau neisznesza.

Žinoma, negarbinga prisipa
žinti kad mes kada nors kur 
nors ka esame pralaimeje. Bet 
ežia, kaslink to nelemto Korė
jos karo ir dar nelemtesniu pa
liautu, mes turime prisipažinti 
kad pirma syki musu kraszto 
garbingoje istorijoje mes ne 
tik kara pralaimėjome bet ir 
garbes, szloves netekome.

pats buvęs Kunigužis, ir 
mokslus ejes Kunigužiu Se
minarijose vieszai intare 
kad daug Protestonu Kuni
gužiu yra insimaisze su Ko
munistais. Jis buvo Direkto
rius Senatoriaus Joseph Mc
Carthy Komisijos, isz kurios 
vietos jis buvo už toki iszsi- 
reiszkima priverstas pasi
traukti, nors nei vienas jo 
intare j u nei žodžio nepasake 
kur jis buvo suklydęs ar su
melavęs.
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EROPLANAS 
NUKRITO, SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

juru pirm negu eroplanas nu
krito.

Amerikiete yra Ponia Mar
jorie Clark Yahyavi, isz Port
land, Oregon. Ji su savo pen
kių menesiu dukrele iszliko gy
va.

Kapitonas Terry per radija 
pranesze kad jo kairieji inžinai 
užgeso ir kad jis stengiasi nu
sileisti ant juru. Paskui, už 
trumpo laiko jis vėl per radija 
pranesze kad visi jo inžinai už
geso ir dabar jis jieszko tinka
mos vietos savo eroplana nu
leisti. Bet jam pasiseko palai
kyti savo eroplana padangėse 
be inžinu kol jis pasiekė Tur
kijos pakrauti. Visi lakūnai ir 
eroplano darbininkai iszsigel- 
bejo ir dvideszimts keturi ke
leiviai. Keturi žuvo ir vieno 
dar nebuvo galima surasti.

Eroplanas skrido isz Pary
žiaus pro Ryma ir Beirut in 
Teharana.

KOMUNISTAI
SUSIDRASKO

DRABUŽIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Raudonojo Kryžiaus atstovai 
stovi prie nustatyto rubežiaus 
ir yra pasirenge padėti musu 
belaisviams, kuriems tokia pa
gelba bus reikalinga kai jie su- 
grysz isz Komunistu nelaisvės.

SEN. R. A. TAFT
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neprasitarė apie savo pralai- 
mejima, nors visi gerai žinojo 
kad jis baisiai norėjo laimėti 
tuos rinkimus ir pasekti savo 
tėvo pėdomis. Jam pergale ar 
pralaimėjimas buvo tas pats 
politikos biznyje.

Sen. Taft pareigos ir bėdos 
vis didėjo ir didėjo. Visoje Re 
publikonu partijoje nesirado ir 
dabar nesiranda nei vieno žmo
gaus kuris galėjo ar dabar ga
li jo vieta užimti. Prie visu tu 
pareigu dar Senatoriui prisidė
jo savo žmonos liga. Ji, keli 
metai atgal buvo suparalyžiuo
ta. Jis norėjo daugiau laiko pa- 
szvesti savo žmonai, kuri per 
tiek metu buvo jo pagelbinin- 
kc ne tik moterystes gyvenime, 
bet ir visoje jo politikoje. Bet 
ir jo partijos reikalai ji trauke 
ir jo laika užėmė.

Republikonu partija dabar 
turi žmogų kuris gales Senato
riaus Taft vieta užimti ar jo 
pėdomis pasekti. Jis yra Sena
torius William F. Knowland, 
isz Californijos.

AMERIKOS
NUOSTOLIS 140,546

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszszautas ano Panedelio ryta, 
sulyg musu laiko, szeimynos 
žuvusiu ar sužeistu kareiviu 
dar tik dabar gauna žinias apie 
tai, ir dar visa szita sanvaite 
tos žinios eis isz karo sztabo in 
tas szeimynas. Paprastai ima 
apie penkias dienas praneszti 
apie kareivio mirti ar sužeidi
mą, bet tankiai ima daug il
giau, kol karo sztabas patikri
na tas žinias, kareiviu vardus 
ir ju szeimynu adresus.

Rakietas Iszkrito Isz Eroplano

Kai szitas “Corsair” ero
planas nusileido ant “Bai- 
roke” laivo, viena jo rakietu 
nuo to trenksmo iszkrito isz

croplano ir nusirito toliau 
nuo eroplano. Bet laime kad
ta rakieta nesusprogo ir bu
vo greitai iszmesta in mares.
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DIDELIS LIETUVIU 
LAIMĖJIMAS

CHICAGO, ILL. — Korsto- 
no Rezoliucija priimta vien
balsiu Atstovu Buto nutarimu,

Amerikos Lietuviu Taryba, 
dėjusi visas pastangas, kad J. 
A. V. Kongresas isztirtu Lietu
vos ir kitu dvieju Pabaltijo 
valstybių pagrobimo ir paver
gimo faktus, jaueziasi pasieku- 
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už musu Tėvynės Lietuvos isz- 
laisvinima.

Dabar mes turėsime rūpes
tingai pasiruoszti Kongreso 
komitetui suteikti visa galima 
parama kad jisai iszkeltu 
aikszten Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pavergimo, barbarisz- 
ko balszeviku szeimininkavo- 
mo tuose krasztuose ir ju geno
cidines politikos faktus; kad 
visas pasaulis gautu aiszku 
vaizda, kaip Sovietu imperia
lizmas tas tautas nuskriaudė, 
ir kodėl laisvoji žmonija nega
li daryti taikos su grobiku val
džia, kol nebuvo užtikrintas 
laisves gražinimas Lietuvai ir 
jos kaimynams.

Amerikos Lietuviu Taryba 
taria nuoszirdžios padėkos žo
di plaeziajai Lietuviu visuome
nei ir paskiriems veikėjams, 
kurie savo darbu, auka ar ki
tais budais prisidėjo prie szio 
sumanymo invykdymo, Be j u 
paramos ir nuolatiniu atsiszau- 
kimu telegramomis ir laiszkais 
in JAV Kongreso narius Kers- 
teno Rezoliucija tikrai ne butu 
buvusi priimta szio j e Kongre
so sesijoje ir kažin ar, isz viso, 
ji butu gavusi vadovaujaneziu 
Kongreso nariu pritarima. 
Taigi szis didelis laimėjimas 
yra visos musu patriotingos 
Lietuviu visuomenes laimėji
mas.

—ALT Vykdomojo Komite
to vardu: Dr. P. Grigaitis, Sek
retorius.

si nepaprastai dideles rciksz- 
mes Jaimejima. Liepos.men. 27 
diena 1953 m., kada ta Rezoliu
cija. buvo svarstoma JAV At
stovu Bute, ir kongresmanai, 
abieju didžiųjų partijų vadai 
vienas po kito sake kalbas, pa
sisakydami už Rezoliucijos 
priėmimą, buvo istorine diena 
Lietuviai. Tai buvo inspudin- 
ga invykimas galingiausios 
valstybes parlamente už pa
vergtu tautu laisves mintis ir


