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Apsupo Komunistus
Isz Amerikos Karo Belaisviai Gauna Atsigerti

SENIEJI GAUNA
DARBUS

WASHINGTON, D. C. —
Po Antro P.asaulinio Karo, se
nesniems žmonėms nebuvo vie
tos fabrikuose ar kitokiuose 
darbuose. Visi reikalavo ir 
samdiesi tik jaunus vyrukus 
nes jie mislino ir sake kad se
nesnieji negali taip gerai ir 
taip greitai darbus atlikti.

Bet dabar, kai jaunieji yra 
imami in vaiska, tai fabrikam I 
tai ir kiti darbu davėjai jieszko 
ir samdosi senesnius vyrus ir 
moteris ir visai nenori samdyti 
jaunus vyrukus, kuHe bet ku
ria diena gali būti paszaukti in 
vaiska.

Pirmiau trisdeszimas penkių 
metu žmogus jau buvo per se
nas. Dabar tie patys fabrikan
tai praszosi darbininku kurie 
yra susilaukė net ir penkios 
deszimts metu amžiaus.

Vyrukai, kurie neturi dvide- 
szimas penkių metu dabar vi
sai negali gauti darbo.

Dabar plieno fabrikantai 
jieszko sesesniu vyru. Sziais 
metais daugiau negu du mili
jonai daugiau žmonių gavo 
darbus, ne už tai kad kariszki 
fabrikai atsidarė, bet už tai 
kad visi skubinasi visko prisi
pirkti ir visko reikalauja. Ka
riszki fabrikai dar tik rengiasi 
atsidaryti.

O kai tie kariszki fabrikai 
atsidarys, tai dar daug dau
giau senesniu žmonių gaus 
darbus.

Vienas plieno fabrikantas 
sako kad jam dabar labiau ru
pi gauti daugiau darbininku, 
negu didesniu ar nauju fabri
ku.

Korėjos belais-Sziaurines 
viai, kurie buvo suimti ant 
Wolmi Salos, prie Inchon 
uosto gauna vandenio atsi- 
gerai. Amerikos Marinai 
jiems duoda vandenio, bet 
per arti neprisilaidžia, kaip 
matyti, apygliuoti dratai 
skiria belaisvius nuo Ameri
kiecziu.

Szitie karo belaisviai bu-

EROPLANAS NU
KRITO NETOLI

LONDONO

Dvideszimts Asztuoni
Žuvo

Armijos Eina Prie
Manczurijos Ir

Sibiro Rubežiu

kandid'atas IN 
PREZIDENTUS

Gubernatorius Dewey 
Skiria Eisenhoweri
NEW YORK, N. Y. —

Kai laikrasztininkai užklupo 
Gubernatorių Dewey ir jo sta- 
cziai paklausė: Ar jis ketina 
vėl, treczia syki stoti kaipo 
kandidatas in Prezidento rin-

LONDON, ANGLIJA. —
Su vienu užgesusiu inžinu, 
Anglijos eroplanas krito isz 
ūkanotu padangių ir sudužo 
netoli nuo Londono. Krisda
mas tas eroplanas tik per ke
lias pėdas nepataike in kelis 
nammus. Jis sudužo in akmens 
siena. Tik vienas iszliko gyvas; 
dvideszimts asztuoni žuvo.

Du Amerikiecziai žuvo szito- 
je nelaimėje; Leitenantas Tho
mas Carr su savo žmona. Leit- 
entas Carr buvo Amerikos La
kūnu Sztabo karininkas ir bu
vo paskirtas in Azores Salas.

Eroplano lakūnas stengiesi 
sugryszti in Northolt, kai jo 
eroplano vienas inžinas užgeso, 
bet jam nepasiseke. Eroplanas 
nukrito, sudužo ir. užsidegė. 
' Tas kuris iszliko gyvas yra 4I1U. X1AVX . . , i

Savannah to eroplano patarnautojas, jis 
miestą. Ateinancziais metais ji ^uvo isz f ° eroplano iszmestao 
jau ir Vaszingtone sutvėrė to- net szimta mastu. Nelaime at- 
kia draugyste ir pavadino ja 
“Skautėmis.”

Skautes mergaites su savo 
draugyste yra labai panaszios 
in Skautus vaikus, savo veikla 
ir darbuote. Jos mokinasi kaip 
tapti geromis ir isztikimomis 
savo kraszto pilietėmis, daug 
laiko praleidžia laukuose, arti 
gamtos ir stengiasi visiems

vo suimti kai Ameri-kiecziai 
persilaužė skersai ta trisde- 
szimts asztunta rubežiaus li
nija ir apsupo Inchon uosta. 
Jiems dabar niekas taip ne
rupi kaip maistas, ir jie tik 
laukia kad karas greieziau 
užsibaigtu. Jie visai neturi 
vilties kad Komunistai szi 
kara laimes.

jis sako, jis dabar stoja in rin 
kimus del Gubernatorystes.

Jis ežia labai protingai ir ge- gaieziu kuopele in 
rai kalba. Jeigu jis dabar tre- 
czia syki stotu kaipo kandida
tas del Prezidento vietos, visi 
tie seni kivireziai ir barniai 
vėl iszkiltu. Bet jeigu jis butu 
vėl iszrinktas Gubernatoriumi, 
jis visiems politikieriams pa
rodytu kad jie turi su juo skai
tytis.

Generolas Eisenhoweris sta- 
cziai sako kad jis nėra kandi
datas in Prezidento vieta. Bet
ežia galima matyti kad yra gražiai patarnauti, 
pradžia vajaus prikalbinti Ge- Ju vadai dabar, kaip ir vai- 
nerola Eisenhoweri priimti ir ku Skautu, stengiasi užmegsti 
sutikti. Generolas gal ir, kaip draugiszkus santykius su kitu 
lape, tupi ir laukia pažiūrėti 
isz kur vejas puczia, pirm negu 
jis ka pasižadės.

mo in Georgia, ji sutvėrė pir
ma tokiu Amerikiecziu mer-

“KRINTA KAIP
MUSES RUDENYJ”

PYONGYANG, KORĖJA.— 
Trys apdriskę, pavargę ir isz- 

alke Amerikiecziai kareiviai 
belaisviai krito kaip muses to
je kelionėje isz Seoul in Pyong
yang. (Ta kelione yra szimtas

krasztu skautėmis, ir taip pri- szeszios deszimts myliu tolu
mo). Du szimtai asztuonios 
deszimts trys Amerikiecziai 
belaisviai ta kruvina kelione

SKAUCZIU
INSTEIGEJA

Paskirta Viena Sanvai- 
te Pagerbti Insteigeja

WASHINGTON, D. C. — 
Sziais metais Amerikietes 
Skautes iszkilmingai szves 
Sanvaite nuo Spalio (Oct.) 29 
iki Lapkriczio (Nov.) 4, kad 
tinkamai pagerbusios gimta-

kimus? Jis staeziai pasakė 
“Ne!” Bet jis vieszai pasiulino 
ir paskelbė kad geriausias kan
didatas in Prezidentus butu 
Generolas Eisenhoweris.

Gubernatorius Dewey sako 
kad jis dabar visai nesikisztu 
in politika, bet jis mato labai 
verktina reikalą iszkraustyti 
visus tuos piniguoezius ir mul
kius isz Vaszingtono, ir, kaipo

dieni Juliette Low, kuri buvo 
Skaucziu insteigeja. Jos gim
tadienio diena pripuola Spalio 
trisdeszimta diena.

Skaucziu, mergaieziu ir mer
ginu draugystes pradžia buvo 
Anglijoje, kai vaiku Skautu 
draugija jau buvo sutverta. 
Anglijoje jos buvo vadinamos 
“Girl Guides.”

Už kokiu trijų metu, 1912

Henry Stimson Mire, Jisai Ketu
riems Prezidentams Tarnavo; 
Amerikos Paratruperiai Apsu
po Apie 28 Tukstanczius Ko
munistu Koriecziu Už Frunto 

Suchon-Sukchon Apylinkėje 
-------------------- ------------------------------------------- ¥

Praszo Daugiau Vyru

sitiko tik kelios minutes nuo 
to laiko kada tas eroplanas bu
vo pakilęs in padanges.

sideda prie to darbo sugražin
ti taika ir ramybe ant szio svie
to.

BAGOCZIAI
KINIJOJE

NEW YORK, N. Y. — 
Raszytojas ir laikrasztininkas 
Robert Payne, savo neseniai
iszleistoje knygoje apie Kini
jos Komunistiszka bosą, Mao 
Tse-tung, raszo isz to Komu
nisto raporto:

‘‘Viduriniame Komunistisz- 
kos-Sovietiszkos Kinijos krasz-
te, Komunistiszka valdžia užti
ko 6,988 bagotus ūkininkus ir 
6,638 bagotas szeimynas; ku
rios turėjo daug daugiau žemes 
negu buvo valdžios paskirta ir 
pavėlinta. Valdžia paėmė visus 
j u turtus ir visas j u žemes ir 
ukius. Isz to užgrobimo val
džia gavo isz viso $606,916,

Reiszkia, tie bagoeziai ūki
ninkai, tos milijonierių szeimy-

New York miesto Gubernato- m., Amerikiete, Ponia Juliette nos su savo turtais, ūkiais, že- 
rius jis gales daug prisidėti Low buvo Anglijoje, kur ji su- memis ir pinigais, turėjo po 
per rinkimus ir savo kandida- sipažino su tu mergaieziu veik- $44.54! Tai tokis yra Kiniecziu 
tui dar daugiau padėti. Už tai, la ir darbais. Parvažiavus na-i milijonierių, bagoeziu turtas!

pradėjo. Jie sako, kad jie tik
rai nežino kiek iszliko gyvais, 
bet jie mislina kad labai mažai 
tik saujale! Tiems kurie iszli
ko gyvi iki Pyongyang, ta kru
vina kelione dar pailgėjo, dar 
pabaisę j o, nes jie tada buvo 
iszstumti keliauti pusantro
szimto myliu daugiau in Man- 
churija. Tie trys, kuriems pa
sisekė pabėgti sako kad Ame
rikiecziai belaisviai buvo mu- 
szami ir žudomi!

Viena syki, toje kelionėje,
Amerikos eroplanas pasirodė. 
Amerikietis lakūnas, mislinda- 
mas kad ežia Komunistai Ko- 
riecziai, paleido visus savo ka
rabinus in juos. Belaisviai ba
davo, susirgo ir buvo be jokios 
priežiūros.

Tie kurie iszliko gyvi iki 
Pyongyang, gal apie devynios 
deszimts, buvo tik penkios die
nos priesz Amerikos armijos
insilaužima in ta miestą, isz- 
veszti in Sziaure.

Dar vis nėra jokiu tikru ži-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lewis B. Hershey, kurio 
darbas yra tvarkyti ir vesti 
visa darba imti jaunus vyru
kus in vaiska, pasakė Kong
resui kad jam daug daugiau 
vyru reikia. Jis sako kad 
dabar reikia in vaiska imti 
ženotus vyrus, veteranus ku
rie dar neturi dvideszimts
septynių metu, ir tuos vyrus 
kurie turi savo gimines už- 

. laikyti. Jis sako kad kitaip 
nebus galima sutverti ir pa
laikyti trijų milijonu karei
viu armija. O tokia armija, 
jis sako, Amerikai dabar yra 
būtinai reikalinga.

SEOUL, KORĖJA. — Penkios Pietines 
Korėjos divizijos dabar skubinasi prie Man
czurijos rubežiaus. Jos nori bėgantiems 
Komunistams už akiu užbėgti ir juos ap
supti, kad jie negalėtu pasitraukti in Man- 
czurija. Amerikos ir Alijantu armijos už
kirto visus vieszkelius, kad Komunistai ne
galėtu pabėgti isz Pyongyang miesto.

Pietų Korėjos armijos Subatoj buvo tik 
apie asztuonios deszimts myliu nuo Sovie
tu Sibirijos ir Manczurijos rubežiu.

Amerikos pirmoji raiteliu divizija susi
tiko su Amerikiecziais karieviais lakūnais, 
kurie buvo su parasziutais iszszoke isz ero- 
planu už Komunistu frunto, Sunchon-Suk- 
chon apylinkėje. Sunchon miestas buvo
Amerikiecziu paimtas Petnyczioj; Sukchon 
apylinkėje dar neaiszku, nes ežia Komunistai 
dar ginasi.

Generolo Douglas MacArthurio Sztabo 
narys sako kad tie Amerikiecziai lakūnai

ir, kiek dabar galima pra. |<areiviai, paratruperiai. apsupo apie dvide- 
matyti, bus jo virszus; Jis Į * ' .
gaus tiek vyru, ir valdžia ne SZimtS HSZtUOnis tllkstailCziuS KomUDlStU KO’ 
už ilgo pradės kaip tik to- rjeczįu |<urjems (jabar paspnikti joklOS Vii- 
kius vyru imti m vaiska. 7 r r j
—=—------------- - ties nėra. Kai Komunistu Koriecziu sos-

HENRY L. STIMSON 
MIRE

WEST HILLS, N. Y. — 
Henry L. Stimson, kuris trims 
Prezidentams tarnavo kaipo 
Apsaugos Sekretorius, ir vie
nam kaipo viso kraszto Sekre
torius, pasimirė nuo szirdies li
gos, savo namuose. Jis buvo
asztuonios deszimts trijų metu 
amžiaus.

Szitas Republikonu Partijos
(Tasa Ant 4 Puslapio) 1

tine Pyongyang miestas buvo paimtas, Ge
nerolas MacArthuris davė Pietų Korėjos 
armijoms ženklą žygiuoti prie Manczurijos 
rubežiaus. Iszrodo kad Generolas MacAr
thuris neleis Amerikos ar kitu krasztu ar
mijoms vytis Komunistus prie Manczurijos 
ar Sovietu Sibiro rubežiu, kad Sovietai ar
Komunistai Kinijoje nerastu kokios priežas
ties mus kaltinti, ir kad musu armijos ne- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)4*
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Generolas Pagerbtas
“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Jeigu jus laibai apie ka rupi- 
naties, tai pabandykite szitaip 
padaryti: sziandien sau ramiai 
atsisėskite ir bandykite atsi
minti apie ka jus vakar rupi- 
noties, ir ar verta 'buvo taip su
sirūpinti.

Sziandien yra ta diena apie 
kuria jus vakar ruipinoties.

In Amarillo, Texas, vienks 
kalinys ant kurio sargai pasi
tikėjo, buvo pasiunstas iri 
miestą parneszti laikraszti. 
Tas kalinys, Robert C. Stewart 
buvo vėl patupdintas in Potter 
County kalėjimą, West Virgi
nia, už tai kad jis to laikrasz- 
czio buvo pasiunstas Rugpju- 
czio menesyje, 1949 metuose ii' 
buvo sugautas tik ana menesi. 
Jis pasiaiszkino kad jam ne
buvo pasakyta kuri laikraszti 
parneszti, tai jis neinate jokio 
reikalo gryszti in kalėjimą.

Prezidentas Truman pri
sega garbes ženkleli prie Ge
nerolo Omar N. Bradley pe
ties, kai szitas Generolas 
buvo pakeltas in Augszcziau- 
siu Generolu rajona. Jis 
yra devintas tokis augsztas 
Generolas ana Amerikos Ka
ro Sztabo.

Generolo Bradley žmona

linksmai nusiszypsoja maty
dama kaip jos vyras yra 
gerbiamas.

Generolas Omar N. Brad
ley labai atsižymėjo per An
tra Pasaulini Kara. Penkių 
Žvaigždžiu Generolas yra 
augszcziausia garbe kuria 
karininkas gali užsitarnauti 
Amerikos Armijoje.

rincziu avirau tvorelių.
Puolimai in neuždengtus 

szulinius.
Virszniinetos ir kitos nelai

mes namuose galėtu būti isz- 
vengiamos jeigu jos butu per
matomos. Neapsižiūrėjimas ga
li būti priežastim tavo ir vaiku 
sužeidimo.

Gazolinas Ir Isz Jo Kylanti 
Pavojai

Naturalej temperatūroj ga
zolinas iszgaruoja. Kuomet ga- 
zas susimaiszo su oru propor
cijoj 1 % iki 8 gazo daliu priesz 
100 oro daliu, toks miszinys 
yra eksipliuduojantis. Garas 
yra sunkesnis už orą ir sustoja 
prie grindų ir Įauga atdarius 
nevisuomet orą iszvalys.

Visuomet yra pavojinga va
lyti drabužius gazolinu namuo
se. Jei taip daroma kambarys 
turi būti labai gerai iszvedin- 
tas, jame neturi
ugnies, nei kibirkszcziu. 
prastai drabužiu 
ypatingai szilko, 
kailo iszszaukia 
kurios gali Ibuti 
priežastim.

Gazolisas niekuomet neturi 
būti laikomas1 viduje, nežiū
rint, kad ir bleszinese butu su
piltas. Laikyk ji garadžiui ar 
sandely pažymina ant bleszi- 
nes, kad ten yra gazolinas.

Gazolino pecziai pavojingi. 
Pirm vartojant ji namuose, 
pirmiausiai perskaityk 
apdraudos raszta.

To paties gali atsiekti 
tojana kerosina, kuris

Elektriniai Inrankiai Yra
Ugnies Priežastimi

Elektrikines prosos paliktos 
neužsuktos ant prosijamu len
tų buvo priežastis daugybes 
ugniu pastaraisiais metais, su- 
lyg valdžios raportu.

Visuomet reikia užsukti pro
sas, kuomet pabaigiama prosy- 
ti.

Puiki pasiskaitymui knygute., 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum- A 
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo-

būti jokios 
Pa- 

trinimas, 
vilnų arba 
kibirksztis, 
ekspliozijos

Degtukai
Ugnis yra priežastimi mili

jono doleriu pragaiszties kas
met Jungtinėse Valstybėse, ir 
didelis ju nuoszimtis paeina 
nuo neatsargumo su degtukais.

Dažnai girdime apie vaikus, 
kurie sudega bežaisdami su 
degtukais.

Rūkytojai žinomi kaip neat
sargus, kur meta deganczius 
dektukus; degtukas gali už
kristi ant deganczios medžia
gos ir gali būti pradžia daug

(Tasa Ant 3 Puslapio)

In Mason Apygarda, Ken
tucky valstijoje, William Bot
ham buvo suaresztuotas už tai 
kad jis sutiko nulpentyti, nu- 
maliavoti Edgar L. Preston’s 
sztie'beli už devynios deszimts 
doleriu. Jis paėmė isz kalno 
tuos devynios deszimts doleriu 
ir paskui tik viena to sztiebe- 
lio siena “nulpentino,” n urna- 
lavojo.

tai, ji suėmė ir dažinoje jo pa
dėti jam iszpirks tikieta del tos 
keliones in Miami, Florida.

Polici jautai sako kad gel- 
tuonplauukes ir tie vyrai ku
rie turui neszioti akulorius, 
akinius, yra prasti draiveriai 
nakczia, nes jie negali gerai 
kelio matyti kai kitas automo
bilius priesz juos atvažiuoja.

Pypkes Durnai
Kelios trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

PLATINKIT!

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Du vyrukai be darbo ėjo isz 
sztoro in sztora, jieszkodami 
darbo. Polici jautai juodu sek e 
isz sztoro in sztora ir paskui 
juodu suaresztavo. Tame mies
te, Fort Worth, Texas buvo 
daug vagyscziu ir vagiai ir 'žu- 
likai daug sztoru langu buvo 
iszdauže. Tie vyrukai turėjo 
daug bėdos iszsiaiszkinti ir 
priparodyti kad jie nėra nei 
vagiai, nei razJbaininkai, bet 
kad jiedu tik darbo jieszko.

In Dyersburg miesteli, Ten
nessee valstijoje, szesziolikos

“Pagoniszkos Dainos”

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

savo

metu vaikas Donald Austin su- > Klausyk, Brolau! Tas molis 
daužė savo tėvo nauja autonio- nors gleivus,
biliu. Jis su savo dvejais drau- jr rankose Valdytojo lankus;
gaiš visai nebuvo sužeistas, bet 
jis taip susirūpino ir iszsigan- 
do kad jis sudaužė savo tėvo 
nauja automobiliu, kad jis pa
rėjo namo, pasiėmė savo tėvo 
medžiokles karabina ir nusi- ’
szove.

Kadaise buvo kaip ir tu 
žmogus;

Gyveno; gere vynuoges vynus.

Iszlietas 
Veltui;

Charles R. Bailey, truputi 
iszsigeres viename kliu.be, at
sistojo ir pradėjo per radija 
dainuoti ir szposus kriesti. Kai 
to kliu'bo sanvininkas pasi- 
szauke policijantus, buvo daži- 
nota ir surasta, kad tas Charles 
R. Bailey buvo jau seniai poli- 

x cijantu jieszkomas už atomo- 
biliaus pasivogima, insilauži- 
ma in kelis namus, apvogimą 
keliu namu ir už nesziojimasi 
revolverio be pavelinimo. Isz 
jo pasielgimo visi galime pasi
mokinti kad “tyla, geriausia 
byla/’

n i i ” • i ..į TūlamDabar daug merginu skubi- j 
naši vestis1 savo jaunikius prie j. . . altoriaus, nes joms ne taip ru
pi vyras, kiek to vyro alga ir 
pensija, kai jis bus paimtas in 
vaiska.

vyno laszas nenueis 
bet sopulius ugnies 

atleis
žmogeliui, seniai

mirusiam,
Ir dulkstancziam su savo 

protėviais.

Kai tulpes pakelia skaisczias 
akis

Augsztyn ir geria vyną 
taurėmis;

Ar tu taip pat darai, pakol 
tave

Neperkreips ar nepermainys 
mirtis?

Dabar teipgi daug moterėliu 
kurios buvo pareikalavusios 
“divorso,” persiskyrimo, nu
traukia tas savo bylas ir pa- 
mirszta savo skundus, nes joms 
rupi tie pinigėliai, kurios ju 
vyrai joms prisius kai jie in 
vaiska iszeis ir paliks jas lais- j 
vas, vėjus gaudyti. SAUGUMAS

NAMUOSE
In Providence, Rhode Is

land vienas vieno laikraszczio 
skaitytojas gal trumpiausia ir 
aiszkiausia laiszka parasze re
daktoriui. Jis parasze: “Ger
biamasis Redaktoriau: Asz 
taip pasiutiszkai ant tavęs ūž- 
pykau, kad dabar neatsimenu 
ka asz tau norėjau pasakyti.

Jim Payne.’’

In Columbus, Ohio, John A. 
Brooks buvo patupdintas ant 
trisdeszimts dienu in kalėjimu 
už tai kad jis su dideliu akme- 
niii iszmusze vieno sztoro dide
li Įauga. J is pasiaiszkino kad 
jis taip buvo padaręs už tai 
kad: 1—Jis turėjo už dvieju 
dienu pribūti in Florida, stoti 
in vaiska; 2—Jis neturėjo ga
na 'pinigu del tos keliones, nes 
jis visus savo pinigus buvo 
praszvilpes baliavuodamas su 
draugais pirm iszvažiavimo; 
3— Jis tikėjosi kad policijan-

Amerika savo propagandai į 
mažiau skiria, negu Amerikos 
Komunistai gavo isz Amerikos 
del Sovietu propagandos.

WASHINGTON, D. C. —
Girdime labai daug apie isz- 
divbystos1 pavojus, apie gatvių 
pavojus, kurios automobiliai 

i atnesza, bet labai nustebina su-
Molotovas, Viszinskis, Mali

kas ir Gromyko net ir paczia 
Tautu San junga vartuoja savo, žinoti kad puse visu netikėtu 
propagandai su savo ilgomis mircziu Jungtinėse Valstybėse 
prakalbomis. pereitais metais atsitiko na

muose. Nėra skaitliniu, kurios
Bet jeigu dabar Sovietams ■ darodytu kiek lengvu ir pavo- 

reikes rubliais savo propagan- jingu susižeidimu namuose at- 
da, savo žodžius ir savo pasiža
dėjimus paremti, tai gal mes ir

i delio nuoszimczio nelaimiu na- 
Rusijos at- muose.

„ Puolimai, nuo kopecziu ir ki-
 tu dalyku pąnašziems daly-

sitiko.
Puolimai yra priežastimi di-

Azijos' žmones jpamatys kitokia 
Rusija ir kitokius 
stovus.

Amerikos valdžios sztabas i kams vaitojamu.
dar negali paszalinti Korėjos! Puolimai nuo laiptu, kurie 
Prezidentą Syngman Rhee, betj yra aplūžę arba neturi užsitve- 
jau dabar mūsų.Ambasadorius ■ rimo.
Muccio, Korėjoje jieszko kito
žmogaus kuris butu tinkamas, arba perpuolant ant žaislu ku- 
kada ateis laikas esiamaji Pre- riuos vaikai neatsargiai palie

ka po kojų.
1. Puolimai nuo balkonu netu-

Puolimą ant slidžiu grindų,

zidenta iszmesti.

var- 
yra 

daug saugesnis. Jei vartoji ga
zoliną lauke niekuomet nepri
pilk tanko, kuomet peczius de
ga.

Pradėti arba paleisti auto- 
mobiliaus maszinerijas užda
rytam garadžiui yra pavojinga 
dėlto, kad gali atsirasti mirtin
go “carbon-monoxide” gazu, 
kurie gali Ibuti ligos ar mirties 
priežastimi.

Buk taip-pat atsargus, kuo
met vartoji gazoliną, kaip ir su 
paraku. Jie yra pavojingi.

Laikyk Nuodus Užrakintus
Kauduole nėra užtektinas 

apsaugojimas bonkutej turin- 
czioj nuodus. Beveik kiekvie
nas vaikas turi nepatenkina
ma žingeidumo viską tyrinėti, 
ir jis gali iszmeginti visas bon- 
kufes, kurios jam prieinamos. 
Dėlto, reikia nuodus laikyti, 
atskiroj szepelej, kuri visuo
met yra užrakinta.

Net užaugusieji turi būti ap- 
saugojami nuo nuodu. Daug 
žmonių mirszta isz netycziu 
užgėrė nuodu. Atskira szepele 
nuodams iszvengtu daug klai
du.

Nuodai turi būti teisingai 
paženklinami kuomet perka
mi ir turi būti laikomi tose pa- 
cziose bonkutese.

Kiekvienas Szautuvas Yra 
Užtaisytas

“Nežinojau, kad jie
užtaisytas, ’ ’ dažniausiai

buvo 
taip 

pasiteisinama, kuomet isznety- 
cziu pasitaiko nelaime su szau- 
tuvu.

Jei szautuvai neatbūtinai 
reikalingi namuose laikyti, rei
kia juos ten dėti, kur vaikams 
nebus prieinami.

Jaunas vaikas niekuomet 
neturi būti leidžiamas vartoti 
szautuvo, jei su juom sykiu nė
ra užaugusio. ,

Visuomet manyk, kad szau
tuvas yra užtaisytas, kol per
sitikrinti kitaip.

Pirkie U. S. Bonus

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio 
Iszaiszkina 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.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristuph, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena mdtina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie
Duktė Pustyniu, Peleniute ir ’ gus. 121 puslapiu. 25c. 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 i ,
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. 
* No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-< 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojb o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

<No.
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 

; Kristuso, peraszyta isz gro- 
, matos rastos grabe musu iszga- 
. nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

knygut 
iszmokejimo 
25c. 
knygute

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcžiu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 180 Kvitu
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

kliu.be
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BALTRUVIENE

O tokiu netrūksta
' niekados,

Ir žentus pirszdama 
sau uže visados.

i

Bet vyrukams laikas 
apsistoti, 

Su ta sena boba 
paliauti balavoti.

Užmirsztasis Veidas

Vieni raszta ant gero 
naudoja, 

Kiti žmones su rasztu 
kitur aploja,

Bet su tuom sau taip 
pagadina,

Ir in beda save 
iriklampina.

Taigi ir liežuvis, 
Nupleszia szlove artimui, 
Kuris daeda kaimynui,

Norints liežuvis, 
Gana blogo padarys,

Ir sznekta vejas 
iszsklaidis,

Bet, rasztas vis 
'pasiliks.

Ne vienas pas dranga 
raszo,

Kad atvažiuotu pas 
ji praszo,

Kad gerai gyvena, 
Norints turi bieda gana, 
Aplaikes tokia laiszka, 
Tuojaus viską pameta, 
Pas dranga tuoj bėga, 
Tokiu budu žmones in 

miestus plaukia, 
Nežiūri norints ji vargas 

laukia,
Kad pribuna baisiai 

peikesi,
Kad paklausė melo, 

Pats keikėsi.
Tai mat ne kas, 

Tokis niekai rasztininkas, 
Kalbėti reikia visados 

teisybe,
Ne raszyti jokia 

mielagyste,
Ba su rasztu gali 

blede padaryti, 
Kita inlblede inklampyti.

Atsiranda ir tokiu, 
Kurie raszo varde 

kitu,
Siaurindami kitus, 

Niekame visai nekaltus, 
Ir tai nebijo kito varde 

raszyti.
Parasza ne savo

• padėti, 
Ba tankiausia toki

szeszkaij
Žino, kad iszeis jam 

negerai,
Po laikiu griaužesi 
Net plaukus peszasi, 
Kad padare negerai, 

Suvis niekai!
* * *

Viename mieste, 
Ties sena ma'ža narna 

tam kampelyje,
Yra bobele viena, 

Kuri žentelius kalbina 
kas diena.

0 norints savo neturi 
dukteriu,

Yra godus labai 
ant uždarbiu, 

Jiegu karta isz mergeliu 
ženytis netrivoja,

Tai pas ta bobele 
atszleivuoja.

0 jeigu pinigine jai - 
prižadina,

Tai tuojaus suranda 
vaikina.

Jau daugeli mergeliu 
tokiu budu prigavo, 

Nes pinigėliu jau daugeli
gavo,

y IENA ėjo vakarop, bet kai
mo žmones vis tebebuvo ne

labi. Jie tebekeike, tebeapgau- 
dinejo kitas kita, tebevogė, te- 
bepardavinejo netikru svaru, i 
tėbeapkalbinejo kitas kita. Jie ■ 
tebuvo tiktai kūnai, nuodėmių i 
tebetrokszta kūnai, jie vos te-1 
bebuvo žmones. Jiems rodėsi, ' 
kad diena nesibaigs niekados, 
nors jau naktis buvo visai ar
ti, y > -I

Saule buvo jau ant laidos ir < 
iszrode, lyg banguoja tolyje 
kviecziu laukai liete jos krasz- 
ta. Kaimo viduryje ties so
džiaus valdybos namais buvo 
didis, platus pelczius. Apie szi
ta pelcziu stovėjo dvylika kry
žių su Iszganytojaus paveiks
lu. Visi kryžiai buvo vienoki, 
kiekvienas liūdnas ir vientegis 
ir visi paveikslai buvo tokie 
pat, Juos pastatydino vienas 
pamaldus turtininkas, ir karta 
pastaczius, jie tenai sau stovė
jo. Bent vienas teisėjas musz- 
damasis iii krutinę, tegalėjo sa
kyti: “Man ne palieps ne dvy
lika Iszganytoju. ” — Vietomis 
kur nebuvo taip nutrypta, žele 
dedeszvu, gaidpirszcziu ir ki
tokiu piktžolių. Tenai lesinėda
vo visztos ir ganydavosi kele
tas parsziu.

Žmones ir gyvuliai gryžo isz 
lauko. Žmones buvo sziurksz- 
tus, nesitenkina, pikti ant dar
bo, ant žemes ir ant kitas-kito. 
Gyvuliai betgi buvo ramus ir 
nuolankus. Gyvuliai sustojo 
aplinkui szulini ir gėrėjosi pa
sauliu. Taigi, gyvuliai.

Nuo kapiniu kaimo linkui 
ėjo žmogus. Tai buvo auksztas 
vyras, kiek kumptelejes. Jo 
veidas buvo malonus, bet liūd
nas. Už tai žibėjo jo akys.. Jo 
plaukai buvo ilgi ir didele gels
va barzda. Persisveres per petį 
neszesi krepszi, bet krepszys

buvo tuszczias!
Keleivis inejo sankrovon ir 

pasakė ‘ ‘ Labas vakaras. ’ ’ Jis 
taip pasakė, kaip ir visi kiti, 
bet jo pasveikinimas kiek gi
liau pasiekę pasveikintojo szir- 
di.

Tuo paežiu laiku pirklys 
vienai vargdieniai žmonai svė
rė miltu. Vienoje svarstykleje 
buvo paslėptas geležgalys, 
idant, indejus svarstyklen mil
tu kad rodytu daug daugiau. 
Vienok jisai savo svecziui at
siliepė : ‘‘Teste pagarbintas 
Dievas. Meldžiau sesties.”

Keleivis atsisėdo ant maisz- 
to ir ramiai žiurėjo iii pirkti. 
Sveczio akyse apindejo meilin
gumas ir jis tarė pirkliui: “Ta- 
mista esi labai geras žmogus, 
kad tai žmonai duodi toki ge
ra švara.” ,

Pirklys kruptelejo. “Kokia 
tamsybe mano sieloje,” pa- 
nianste jis ir nustaikes iszeme 
isz svarstykles geležgalį ir 
žmonai davė tikra švara su 
virszum. Kaip tiktai moterisz- 
ke buvo už duru, sveczias at
sisveikino ir iszejo. Pirklys 
iszejo laukan ir atsistojęs pas 
krautuves duris tarė: “Koksai 
gražus ir malonus vakaras.” 
— Nors jis buvo mates tūks
tanti tokiu vakaru, bet nieka
dos da nebuvo taip sakes. Pas
kui pirklys susimaustė: “Kur 
asz ji bueziau galejes matyti!’'’

Kaimynuose pasigirdo baisi 
barnis ir verksmas. Nelaba pa
mote niusze savo podukra. Pa
mote buvo da jauna moterisz
ke ir sznairnodavo iii gražius, 
jaunikaiezius, kuriems patiko 
jos podukra. Ir už tai mergai
te muszdavo lininiu virvaga
liu. “Sztai tau, tu baltaranke, 
sztai tau, tu iszverstake, sztai 
tau, tu begede, už ka taip 
skambiai juokiesi!”

i
I Inejo keleivis, uždėjo rankas 
j ant mergaites ir, susilenkda
mas priesz moteriszke, tarė: 
“Musizki mane moterele, isz- 
liek savo apmauda ant mano 
nugaros. Man labai gailu ta- 
mistos, kad esi tokia supyku
si!”

Moteriszke pažvelgė in nu
silenkusi žmogų, kurio veide 
buvo matyti liūdnumas, geru
mas ir malonumas. Ji susigrau
dino ir apsiverkė: “Vaje, ko- 

ikia asz pikta, kokia asz pik
etą!”

Sveczias paėmė mergaites 
■ ranka, ir dedamas ja in pamo
tes ranka, tarė: “Mano vaike
li, pabneziuok savo gera moti
nėlė!” Ir iszejo.

Moteriszke apkabino mer
gaite ir isztbucziavo ja in vei
dus, paskui tarė: “Ar tiesa, 
kad Jonas tavo numylėtasis ? 
Bukie laiminga su juo. Nedel- 
dienyje pakelsime sužieduotu
ves.” Ir moteriszke pajuto sa
vyje ypatinga malonu jausmą, 
tikra pasitenkinimą. Ji klausė 
mergaites: “Bet kur asz esu 
maeziusi szita žmogų ? Mergai
te atsiliepe: “Gal mieste, gal 
kokioje knygoje. Ir mano at
mintyje yra jo paveikslas!”

Prieangyje turtingiausias 
tos szalies žemininkas valgė 
vakariene. Ponu stala buvo 
pridėta riebiu visztu, pyrago 
ir raudonoji! vyno. Tarnai sė
dėjo lauke ant rastgalu. Jie 
valgė supelėjusias duonos plu
teles ir dūsavo.

“Tesuteikie Dievas visiems 
palaiminta vakara,” tarė įner
damas in kiemą sveczias.

“Dievas gali duoti, ka tik 
jis nori,” atsiliepe turtininkas.

Keleivis pirma pažvelgė in 
žemininką, kuris smaguriavo 
drauge su savaisiais, o paskui 
in vargdienius, kurie -cziapat 
bade jo. Jis nusiėmė nuo peties 
krepszi, atsivėrė jin pradėjo 

j jame ko jieszkoti. Bet jis buvo 
tuszczias, ir sveczias sudejavo: 
‘ ‘Tuszczias! Tuszczias!

Paskui jis tarė žemininkui: 
“Ka duotumei už ilguosius 
mano plaukus?” — “Jie tever
ti tiktai kąsnelio surūdijusiu 
lasziniu,” juokėsi turtininkas.

“Tai nukirpk mano plaukus 
ir duok man kąsneli pasenu
sios mėsos pavalgydinti szi- 
tiems vargdieniams!”

“Motyn iszneszk didžiąsias 
žirkles,” tarė turtuolis.

Žmona atnesze žirkles. Tur- 
liniukas viena ranka paėmė 
žiupsneli sveczio plauku, o an
traja prikiszo žirkles ir jau bu-

Japonu - Amerikiecziu 
Gražuole

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus gražuole Fuku Yo- 
koyama, Amerikos Japone 
isz Vaszingtone, buvo Ame
rikos Japonu Piliecziu San- 
jungos iszrinkta kaipo Japo- 
nu-Amerikiecziu Karaliene, 
Chicagoje. Daug gražiu Ja- 
ponaieziu stojo in szitas 
rungtynes, bet szita buvo 
iszrinkta kaipo gražu j u gra
žiausia.

George W. Smith, gulėjo 
lovoje in Behren ligonine, 
Glendale, California, visisz- 
kai mires. Daktaras David 
Hartson pripažino kad ligo
nio szirdis nustojo plakti. 
Tada tas Daktaras tam jau 

, “mirusiam” žmogui in gys
las ir in szirdi inleido naujai 
iszrastu vaistu, liekarstu,

vadinamu “Adrenalin.” To 
žmogaus szirdis pradėjo 
plakti, ir jis pradėjo alsuoti. 
Szitokis bandymas su ligo
niais pasiseka tik syki in ke
lis tukstanezius tokiu ban
dymu. Czia jo žmona duoda 
jam stiklą vandenio gerti, 
kai jis rodos isz numirusiu 
prisikėlė.

I

vo bekerpąs. Staiga suszuko jo 
žmona: “Vaje, kaip inkirpai 
man in szirdi, vaje, kais czia 
tik mums sziandien!”

Turtininkas, iszputes akis, 
vėl prikiszo žirkles. Czia su
szuko vyresnioji jo duktė: 
“Vaje, tėvai, kaip man suskau
do szirdi, vaje, kas czia mums 
bus ryto!”

Ir treczia karta turtininkas

mėgino kirpai keleivio plau- 
[ kus. Bet suszuko mažiausias jo 
vaikas: “Tetuk, tetuk, vaje, 

■ kaip man sopa szirdi, vaje, va
je, ko mes susilauksime poryt!

Czia turtininkas susiprato, 
kad jisai tebuvo tiktai szyksz- 

i tuolis ir žemiszku turtu krovė
jas, o savųjų szirdi, ju siela bu
vo visai pamirszes. Jis suprato, 
kas nė szi diena da ne jo, o ry
tojus ir porytdiena jo da tik 
laukia! Kas bus piktai jo szir- 
džiai! Todėl jis tare in savo 
žmona:

“Paplauk deszims riebiau
siu visztu ir atiduok jas szitam 
vargdeniui. ”

Czia ateivis atsisveikino ir 
iszejo. Žemininkas tarė savo 
žmonai: “Žiūrėk, kokie lipsz- 
nus mano tarnai. Anas visai 

jpanaszus in musu Petra.” Pas
kui jis pridūrė: “Bet mes ėsta
me mate ta žmogeli, asz galiu 

! prisiekti, jog karta ji esu kur 
regejes! ’ ’

“Gal, kaip mes buvome pas 
gydytoja,” atsiliepe duktė.

Ir pas teisėja apsilankė tas 
sveczias. Tuomet teisėjas nag
rinėjo dvieju prieszu byla. Vie
nas sake: “Mano laukas priei
na iki obels.” Gi antras tvirti
no: “Tavo laukas tepasiekia 
tiktai kriauszia. ” Tai buvo 
vaidu priežastis ir jie kreipėsi 
in teisėja. Vienas buvo teisėjo 
žentas, o antras teisėjo prie- 
szas.

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Bu rike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senove? 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . . 25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tuf 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2(ty

Saule Publishing Co., 
Mahąnoy City, Pa.

“Ne tavo teisybe,” suriko 
teisėjas in savo priesza. “Tas 
žemes plotas priguli jam,” ir 
parode in savo žentą.

“Vaje, Vaje! Vaje! Suszuko 
keleivis.

“Žmogeli, kas tau darosi?” 
Paklausė teisėjas ir abudu by
lininkai.

“Vai geri žmones, padova
nokite man sklypeli žemes. 
Jaucziu, kad veikiai mirsiu ir 
nenoreeziau ilsėtis svetimoje 
žemeleje. Kitados buvau tur
tingas, turėjau žmona ir vaiku. 
Mano turtus atėmė pikti žmo
nes, o mano szeima, Dievas. 
Duokite man sklypeli žemes, 
kur mane galėtu peržegnoti 
paskausiam atilsiu. ’ ’

Teisėjo žentas pamate prie- 
szais save mirti, teisybe ir teis
mo nusprendimą, parode in tei
sėjo priesza ir tarė: “Praszyki 
ano žmogaus, kad jis tau ati
duotu ta žemes sklypeli, nes 
isztikro jie pe mano. ” Szitas
atsiliepe: “Asz tau ji atiduodu 

i linksma szirdžia. ”

Ir teisėjas atsiminė tuos var
tus, kurie jam atsvers, pasibai
gus sziam gyvenimui ant že
mes. Jam galvon atėjo ir apy
skaita, kuri reiks iszduoti isz 
savo darbu. Jis tarė savo prie- 
szui: “Atleisk man brolau, nes 

j buvau neteisus teisėjas.”
Sveczias nuėjo savo keliu.
Teisėjas apglobė abu byli

ninku ir tarė: “Likite pas ma
ne ant vakarienes.’’ — “Bet 
kur asz szita žmogų esu ma
tes?” — “Gal tai buvo karuo- 
meneje,” atsiliepe vienas. 
“Gal Petro Balogo vestuvėse,” 
mane antrasis.

*♦* *♦*

Keleivis aplanke kiekvienus 
namus. Jam iszejus isz kaimo, 
visi to kaimo gyventojai, vyrai 
ir moterys susibėgo ant rinkos. 
Kiekvienas mane, jog bus ge
ra, dabar pasimarzius.

Netrukus žole apželusis pie
čius buvo pilnas žmonių. Tei
sėjas prabilo aiszkiu balsu: 
“Klausykite, žmones, vyrai ir 
moters; kas man pasakys, kas 
buvo tas keleivis, tam dovano
siu deszimti bausmių. Nes isz
tikro, jo veidas iszrode labai 
pažins t amas. ’ ’

Ir pirkl/s tarė: ‘ ‘Klausyki
te, gyventojai! Kuris man pa
sakys, kas buvo geras keleivis, 
tas visa sau vaite isz mano san
krovos gales dykai neszties, ko 
tiktai jam reikes.” Taipojau 
ir turtingasis žemininkas tarė: 
“Gyventojai, pažinstami ir ki
ti, klausykiae czenai. Kuris 
man pranesz, kas buvo tas 
szventas, geras vyras, tam duo
siu szirnta maiszu miltu ir ge
ra karve. Nes asz ir mano szei- 
myna atsimename, kad jau ji 
esame kur mate.”

Tuo tarpu vienos naszles va- 
kinas timptelėjo viena aplink 
bėginėjusiam parsziukui už 
uodegos ir tas gyvulėlis pradė
jo žviegti.

“Ar neliausi, tu niekszia, 
kaip duosiu, tai,” suriko teisė
jas, ir jau buvo atsivedejes 
muszti.

Bet vaikelis -greitai pabėgo 
szalyn ir bebėgdamas atsitren
kė in viena ten stovėjusi kry
žių. Jis pakele savo akis aug- 
sztyn ir garsiai suszuko: “Žiū
rėk, mamute, žiūrėk, tai szitas 
vyras sziandien padėjo tau 
neszti raaisza!”

Visi žmones pakele savo akis 
augsztyn. Ntio visu kryžių 
žvelge iszejusis sveczias in 
juos visus su vienokiu dorumu 
ir malonumu.

Ir visose tu trijų szimtu žmo
nių szirdyse pradėjo gausti 
sielos varpas, kuris buvo pa
skendęs. Ir apsiverke, visas 
kaimas!

— GALAS —

SAUGUMAS
NAMUOSE

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Verdantis Vanduo Yra 
Mirtinas

Dažnai girdime apie mažy- 
czius vaikus, kurie nlisiszuti- 
na su verdaneziu vandeniu. 
Motynos turi taippat elgtis su 
verdaneziu vandeniu kaip su 
nuodais ar ugnim; visi lygiai 
pavojingi, kuomet mažycziams 
prieinami.

Kur mažu vaiku esama ne- 
reikia palikti puodu ar bliudu 
su verdaneziu vandeniu ant 
grindų ar ant stalo, kur juos 
greit galima paversti.

Vaikai niekuomet neperma- 
to pavojaus; jie yra natūraliai 
žingeidus, ir ims viską, ka tik 
gali pasiekti.

Ar Kopeezios Saugios?
Kopeczios, kurios prigelbsti 

laipiojimui, turi būti vartoja
mos atsargiai.

Žiūrėk kad j u kojos ir laip
tai tvirti.

Iszkesk jas tol kol gali, kad 
iszvengus perpuolimo.

Jei atremi jas in siena, pa
dek taip, kad negalėtu slysti.

. ' — C-

kainuojanc.zios ugnies.

Atsargiai Su Tropais
Puolant nuo trepu, dažniau

siai puolama mažiausiai de- 
szimts pėdu, ir tas puolimas 
gali sulaužyti ranka ar koja, 
arba sprandą.

Greicziausi, bet ir pavojin
giausi budai pasiekti skiepą 
yra:

<
Užsimirszimas.
Suklupimas ant dalyku pa

liktu ant trepu. »
Nebuvimas Užsitvėrinio.
Tamsumas.
Skiepuose, kur szviesa nela

bai gera, reikia paskutini tro
pą numalavoti baltai.

Priesz Veseile

Jonas — Ko tu Vincai teip 
nuliūdęs?

Vincas — Kaip-gi būtie 
linksmam tėtulis ir mamule 
nori, idant apsipaezubtau su 
Veronika.

Jonas — O tu ar nori?
Vincas — Juk asz Veroni

ka noriu, ba ne szio, ne to 
mergele; tik tai tosios kar
ves ne labai noriu, ba su- 
džiuvus kaip džiovinta sil
ke!

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15£ ::
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

pirkieU. S. Bonus mR
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Žinios Vietines
*

— Nedelioj, apie 8:20 va
landa vakare, ugnis kilo uižpa- . 
kalyje St. Koralo garadžio, 801 
W. Centre uly. Krūmai dege, 
bet likos greitai užgesyti.

— Sekanti vyrukai likos 
pasžaukti in kariszka tarnysta 
ir apleido miestą Panedelyje, 
Spalio (Oct.) 23 diena apie 5-ta 
valanda ryte. Isz:

Shenandoah: Walter Slovick 
Vincent Namiotka, James En- 
gleberger, Francis Lewis, Vic
tor Kondracki, John Boris, 
Leonard Usalis, Stan. Sadusky 

' Jos. Bonenberger, Jos, Yanu- 
shefsky.

Shenandoah Heights: Paul 
Ryan.

Frackville: And. Andrusi- 
chen.

Mahanoy Plane: Francis Mc- 
Monegal.

McAdoo: John Nestron ir 
Leon Shott.

William Penn: Wm. Steele.
Lost Creek: Martin Murphy, 

Michael Pengrin.
Kelayres: Jos. Camilleri.
Oneida: Carl Mehalick, Carl 

Fickner.
— Panele Irena, duktė 

pons. Wm. Petock nuo 524 W, 
Mahanoy uly., ir Ivor D. Grif
fith, sunus pons. Geo. Pasko, 
nuo 335 E. Abbot uly., isz 
Lansford, likos suriszti mazgu 
moterystes per Kunigą K. J. 
Rakauska, vikaras Szv. Juoza
po bažnyczioje, Subatos ryta 
devinta valanda. Kun. Rakaus
kas taipgi atlaike Szv. Miszias. 
Svotai- buvo: Nancy Pasko, 
Mary Patiko, ponia Mildreda 
Derešzkievicziene, ir ponia 
Catherine Davis, Leonardas 
Petock, Mykolas Vavra, John 
Malick ir Leonardas Bokus. 
Vestuves atsibuvo Szv. Kazi
miero Lenku parapijos svetai
nėje. Jaunavedžiai apsigyvens 
po Nr. 524 W. Mahanoy Avė., 
mieste.

— Szimet Jono Mitchello 
Diena pripuola Nedelioj Spa
lio (Oct.) 29-ta diena, bet bus 
apvaikszcziojimas Panedelyje, 
Spalio 30-ta diena. Kasyklos ta 
diena nediibs.

— Seredoj pripuola SS. 
Krizanto ir Darijos. Ir ta diena 
1941 metuose mainieriu bosas 
John L. Lewisasi paskelbė 
fetraikas visose kasyklose ku
riom kasa minksztas anglis plie
no fabrikams, jis drąsiai ir vie- - • .szai stojosi priesz Amerikos 
Prezidentą Franklin D. Roose- 
velta.

— Ketverge pripuola Szv. 
Evaristo. Taipgi ta diena 1942 
metuose Amerikos Laivynas 
susikirto su Japonu Laivynu 
prie Santa Craz Salų, du dideli 
Amerikos laivai buvo paskan
dinti ir keturi kiti buvo labai 
apdaužyti, apsizaudyti. Ameri- 
kiecziu septynios deszimts ke
turi kariszki eroplanai buvo 
nuszauti, Japonai neteko sep
tynių kariszku laivu ir szimto 
kariszku eroplanu; 1825 me
tuose buvo atidarytas1 Erie Ka
nalas kuris kasztavo $7,150,000 
jis yra 363 myliu ilgumo, laivai 
nub szio laiko galėjo per Hud
son upe ir per didžiuosius eže
rus plaukti in Amerikos vidu
rines valstijas.

— Petnyczioj Szventa Fru- 
mento. Ir ta diena 1858 metuo
se gimė dvideszimtas szesztas 
Amerikos Prezidentas, Theo
dore Rooseveltas, jis tapo Pre- 

! zidentu, kai Prezidentas Wm. 
McKinley buvo nužudytas; 

W917rii,, pirmieji Anierikiecziai

Rengiasi Tilta Susprogdinti

■

sSs&sOiŽ

Dalis rastu nu-

;z’

^0? %.

Amerikos Asztuntos Ar
mijos kariszki inžinieriai 
rengia szita sugriauta tilta 
suprogdinai ant Waegan 
frunto, Korėjoje. Per kara 
szitas tiltas buvo sugriautas 
ir dabar bus greicziau ir pi
giau ji visai nugriauti ir 
nauja pastatyti.

Inžinieriai pritaiso dina
mito invairiose vietose ant 
to tilto kad jie galėtu ji vis- 
iszkai susprogdinti.

Amerikos kariszki inžinie
riai daug szitokio darbo da-- 
bar turi tose vietose kurias 
Komunistai Koriecziai da
bar apleido, besitraukdami 
nuo Amerikiecziu.

Vienus tiltus patys Ameri- 
kiecziai sugriovė su savo 
sprogstancziomis bombomis 
kad nukirtus kelia Komunis
tams, kitus Komunistai? be
sitraukdami, susprogdino.

na; Armijos Leitenantas Alex- šokiais žvieriszkais darbais 
ander Macaroumis, dvide- kariszkaji uosta Paldiski ir ki- 
szirnts septynių metu amžiaus, tur Estijon.
isz Lowell, Mass.: ir Saržentas plukdyta kanalais in Pina, Bu-
Takeshi Kumagai isz Honolu- ga> Dnieprą ir kitas upes.
lu. Kapitonas Locke papuolė Dalis miszko medžiagos at- 
in nelaisve kai jo eroplanas nu- vežta in Szventosios uosta, kur 
krito už Komunistu frunto, ne- pradėti dideli statybos darbai 
toli nuo Waegwan, Rugpjuczio įr tiesiama nauja geležinkelio 
(Aug.) septyniolikta diena. szaka.
Leitenantas Macaroumis ir 
Saržentas Kumagai buvo pai
mti in nelaisve Liepos (July) 
menesyje, dvideszimts devinta 
diena. Jiems pasisekė pabėgti 
kai draugiszki Koriecziai 
jiems parode paslėptas duris 
kalėjime.

Kapitonas Locke sako kad 
jis prasze Komunistu karinin
ku palikti visus belaisvius Se
oul mieste, kai Komunistai ren 
giesi trauktis, bet kad tie Ko
munistu vadai jo visai neklau
sė ir nepaisė; jie sake kad Ame 
rikiecziai juos jau ir taip su vi- 
kaltina, kad keli kiti tokie dar
bai nieko nereiszkia.

Kai toje kelionėje, kuris 
Amerikietis susirgo ar suklupo 
jis buvo ant vietos su lazdomis 
užmusztas ar suszaudytas. Ka
reiviai savo pailsusius ar su
žeistus draugus ant savo pe- 
cziu nesze, kad tik Komunistai 
juo nenužudytu.

Dalis miszko medžiagos at-

(LAIC).

LIETUVA TIK ‘TARP
KITOKO’ MINIMA

RUSAI NAIKINA
LIETUVOS TURTĄ

Lvovas: Elena, Nikalojus, Po
vilas, Detroit, Mich. — Roma- 
nau'skas’: Vytautas, Philadel
phia 23, Pa. —- Skvirlblys: Jo
nas, Chicago 29, Ill. — Suba-

likta diena, praeita vasara.
Jo žmona ir jųdviejų szeimy- 

nos nariai ir gimines buvo prie 
jo lovos kai jis pasimirė.

Kai Generolas George C.
ežius: Petras, Ona, Albina, Ona Marshall, Apsaugos Sekreto- 
New Britain, Conn. — Vikta- rįus iszgirdo apie jo mirti, jis

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Jung. Tautu apsvarstinejimuo 
se Lietuvos ir Baltijos valsty
bių vardai kol kas prisiminti 
tiktai “tarp kitoko,’1 primen
ant Rusams apie j u kolonine 
iszplatinima. Tokia prasme

žentis: Teofile, Jonas, Irena, 
Worcester, Mas’s.

Apie Spalio (Oct.) 24-ta Diena 
In New Yorka, Atvyksta 
Szie Lietuviai Tremtiniai
Akelaitis: Morta, Ina, South 

Boston, Masls.—Bas'tunow-Ko- 
reninski: Wladimir, Helene, 
Ipswich, Mass.—-Bielskis': Ona 
Jonas, Du Bois, Pa. — Byla: 
Adele, Jonas, East Rumford, , 
Maine. — Dragunaitis: Kons
tantinas, Zofija, Alvydas, Te
rese, Hart, Mich. — Epneris:'

Ohio. — Gedeika: Antanas, 
Chicago, Ill. — Giedrikaitei: 
Brone, Philadelphia, Pa. — 
Grybauskas, Romualdas, Bro-Į 
ckton, Mass. — Kikilas: Alfon
sas, Stanislova, Liucija, Geno-|

N. Y. — Krauceliunas: Bronius 
Omaha, Nebr. — Lukauskas: 
Stepas, Stefanija, Feliksas, 
Stepas, Regina, Greene, Maine.

kareiviai buvo užmuszti ir su
žeisti Francuzijoje, in ta Pirm
ąjį Pasauliui Kara; 1430 m., 
mirė Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Vytautas.

U. S. A. APSUPO
KOMUNISTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Jozafina 
pati Juozo Dudio, nuo 158 
Swatara ulyczios, isz Shenado- 
ro Heights, numirę Subatos 
ryta, Locust Mt. ligonbute, po 
trumpai ligai. Velione atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal. Paliko dideliame nuliūdi
me savo vyra Juozą; sunu Ed
vardą, mieste; keturios dukte
rys;: F. Savickiene, 1. Gavrons- 
kiene, isz Detroit, Mich., J. 
Stackiene, mieste; J. Berevie- 
ne, Detroit; dvi seserys: A. 
Dietrick, Shenandoah Heights, 
C. Miller, ir broli Bruno Zu- 
brickais, Buffalo, N. Y., taipgi 
daug anuku. Velione prigulėjo 
prie Szv. Jurgio-parapijos.

— Advokatas W. J. Kren- 
ceviczius, isz miesto, kuris sir
go ir gydosi Good Samaritono 
ligonbute, Pottsvilleje, aim 
diena sugryžo namo, jausda- į 
mas daug sveikesnis.

— Rugsėjo
Szv. Jurgio bažnyczioje, Kuni
gas J. T. Luksizys, vikaras, su- 
riszo mazgu moterystes, panele 
Mare Teresa Brennan, duktė I 
pons. Juozu P. Aftucku, nuo 
314 W. Columbus uly., ir Juo-; 
zas E. Proisack, sunus pons. Jo-1 
nu Saboliu isz Frackvilles. 
Svotai buvo Leona Kolenda, 
Paulina Strenchock, ponia 
Alesa Nork, Ponelius Saroka, 
Pranas Turkeviczius ir Alber-1 
tas JadusiZ. Vestuves in vyko ■ 
Miner’s svetainėje. Jaunave
džiai apsigyvens 314 W. Co
lumbia uly., mieste.

susikirstu su Sovietu armijo
mis. Eina gandai kad daug 
Komunistu Koriecziu armijos 
augsztu Generolu ir karininku 
dabar apleidžia savo kareivius 
ir neszasi kiek tik gali. Iszro- 
do kad dabar Komunistai jau 
jokio frunto neturi Korėjoje.

“KRINTA KAIP
MUSES RUDENYJ”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

30-ta diena, - simire.

Munster, Indiana. — Du vy
rai buvo užmuszti, anksti Ne
dėlios ryta, kai jųdviejų auto
mobilius sudužo in labai grei- Į 
tai Pennsylvanijos traukini, 
kuris važiavo in Chicago. Žu
vusieji buvo John Dillon ir j 
William Payne. Vyrukai buvo 
apie dvideszimts penkių metu 
amžiaus.'

niu apie Generolą William F. 
Dean, kuris dingo ant karo lau
ko. Jis buvo dvideszimts ke
tvirtos divizijos Komandorius.

Tie trys pargryže isz nelais
vės kareiviai, sako kad jie buvo 
girdeje Seoul mieste kad Dean 
buvo nelaisvėje Pyongyang 
mieste, bet kad tas Generolas 
ežia, Pyongyang mieste ir pa- 

Bet ir szitos žinios ne
gali būti patikrintos.

Jie sako kad keturi Sovietai 
karininkai aplanke j u kalėjimą 
Pyongyang mieste, bet kad jie 
nieko nedare ir nei žodžio ne- 
iszsitare. Jie tik apsižiūrėjo, 
nusiszypsojo ir sau iszejo.

Pietų Korėjos Armijos Ko- 
mąndorius, Major Generolas 
Chung II Kwon sako kad Seoul 
mieste bėgantieji Komunistai 
apipylė su gazolinu asztuonios 
deszimts belaisviu ir juos pa
skui uždege, kaip koki baisu 
lauža.

Tie trys apdriskę, pavargę ir 
iszalke Amerikiecziai dabar 
jau linksmai su savo draugais 
pasikalba ir sako kad jie dabar 
susirgs isz apsirijimo ir persi
valgymo, nes jau tiek laiko kai 
jie gero maisto nebuvo ne tik
tai ka neragavę, ir nei nemate.

Tie trys yra: Lakūnas, Ka
pitonas William Locke, trisde- 
szimts metu amžiaus karinin
kas, isz Enfield, North Caroli-

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Vokiecziu sluogsniuose tu- 
rineziuose artimu rysziu su 
apsigyvenusiu režimu, gauta 
žinių apie Lietuvos miszku kir
timo veikimu 1950-51 mm. 
Veikimas apima daugiausiai 
Pietine Lietuva ir darbams 
vaiskavams 16-50 metu vyrai, 
ir moterys ligi 40 m. Darbo ka- 
riuomenjai sunaudota ‘rejonu’ 
vietos paskyrimu proga. Prak
tikoje, darbininkai imami isz, 
laisvu ukiu; žiemos laiku ima- 
ami darbininkai ir isz kolcho-i 
zu.

Darbininkai gabenami dar
bams in gretimus ir tolimesnius 
“rėjomis.” Darbo sutinkama 
atlikus, jiems leidžiama gryžti 
in savo gyvenamas vietas. Bet
gi darbo laiku, darbininkai 
gauna paragauti Sibiro dva-1 
sios; visi sugrupuoti in “bri
gadas,” dirba griežto draus
mingumo sanlygose, . kiekvie
nam nustatyta darbo “norma” 
ir veikia kelios maisto katego
rijos. Darbininkai gyvena isz 
szaku pasistatytose palapinėse.

Maistas skirstomas pagal, 
“katilus:” Pirmas Katilas, 
Antras Katilas ir Treczias Ka
tilas, atsižvelgiant in atidirbta 
sutinkama. Kas ‘sutinkamos’ 
neatidirba, gauna tik 200 gra
mu duonos per para. Atlikęs 
tinkama, gauna 600 gramu. 
Vadinami “udarnikai-stacha- 
novcai, ’ ’ atidirba virsz kai rei
kia, gauna viena kilograma 
duonos, sriubos su žuvim ir ga
li pirktis machorkos, alyvos, 
bulviu, ir 1.1.

Miszko darbams jau sudary
ta 12,000 “brigadų.” Taigi, 
vergiszkiems darbams suvary
ta tarp 200,000 ir 260,000 Lie
tuvos sienų.

Pastebėta, kad daugiausia 
Lietuvos miszko medžiagos 
siuneziama in Ukrainos anglies 
ir geležies “rudhikus,” kasyk
las. Apie deszimts milijonu 
“szpalu,” t. y., rastu geležin
kelio bėgiams patiesti, insaky- 
ta pagaminti Minsko trestui. 
Dalis rastu nuplukdoma Nemu
nu ir pakraunama in laivus, 
kurie vyksta in Leningradą,“

savo kalbose užsiminė Kinijos Valteris, Magdalena, Mansfield 
astovas Saugumo Taryboje, 
Cziles ir Bolivijos atstovai Su- 
sirenkoje.

Po Sovietu Užsieniu reikalu 
ministerio Vyszinskio pagrin
dines kalbos, Amerikos dele
gacija sukvietė spaudos konfe- vaite, Lake Shore, Keezeville, 
rencija, kurioje Vyszinskio 
kalba buvo apibudinta kaip 
‘sena ir nusibodusi ploksztele.’ 
“LAIC” korespondentas pa
klausė: Ar Amerikos delegaci- — Malickas: Marija, Chicago 
ja turi kokiu pastabu del tos 
Vyszinskio kalbos dalies, kur 
jis kalbėjo apie Sovietu “nuo
sekliai” nuo 1937m., vedama 
taikos politika, atsimenant kad 
jis pats pirmininkavo Latvijos 
žudynėms 1940 m? Delegaci
jas vardu p. John Hickerson 
atsake, kad neturįs paaiškini
mu isznertinetu: “Tikrai patys 
už save kalba.” Deja, ne visos 
delegacijos tuos teisybes žino.

Raszytojo Sunus 
Nusižudė

Labai pragarsėjusio Ame
rikoje raszytojo sunus, Eu
gene O’Neill, Jr., buvo su
rastas savo vasariniuose na
muose, Woodstock, N. Y., 
negyvas. Jis buvo prasi
pjovęs su britva savo rankos 
ir kojos gyslas. Valdžios 
daktaras paskelbė kad tas 
žmogus pats save nusižudė.

Jo tėvas Eugene O’Neill 
yra vienas isz garsiausiu 
Amerikos raszytoju ir dra
maturgu. Keli metai jis pa- 
rasze viena veikalą, drama, 
kuriai iszloszti ima net asz- 
tuonias valandas.

22, III. — Martisziene, Petronė
le, Detroit 16, Mich. — Mili- 
szauskas: Jonas, Marija, Ro
naldas, Jonas, Rumford Cen
ter, Maine. — Melninkas: Joa
na, Gražina, Oakville, Conn. — 

! Monkeviczius: Aleksas, Marija 
Romualdas, Algimantas, Mari
ja-V., Henrikas, Arvydas, Ren- 

' sselaer, Ind. — Orentas: Vikto- 
1 ras, Chicago 28, Ill?—Peczkys: 
Jurgis, Terese, South Boston, 
Mass. — Pleczkaitis: Jonas, 
Bronislava, Elvyra, Algirdas, 
Detroit, Mich. — Paliokas, An
tanas Chicago 8, 111. — Palio
nis :Juozapata, Rensselaer,Ind. 
—Petraitis!: Ona, Marija, Nor
wood, Mass. — Raikauskas: 
Jurgis, Detroit 10, Mich.— Sa- 
pronavas: Liudmila, Wladimir 
Cooperstown, N. Y. — Semale- 
viezius: Ona Antanas, Ona, Ro
chester 5, N. Y. — Salasevicz- 
ius: Simas, Veronika, Chicago 
8, Ill. — Szirbinskas: Aleksas, 
Vale, Chicago 32, Ill. — Sinai- 
liene, Ona, Bethel, Maine. — 
Stanczius: Povilas, Genovaite, 
Rochester, N. Y. — Sumakeris: 
Jonas, Philadelphia, Pa.—Va
laitis: Jonas*, Urszule, Ona, 
Plattsburgh, N. Y. — Valaitis: 
Jonas, New Haven, Conn. — 
Vosylius: Stanislava, Algirdas 
Brooklyn 22, N. Y.

—Balf’o Imigracijos Kom.

pasakė: Henry L. Stimson bu
vo garbingas Amerikietis, isz- 
tikimas pilietis ir geras žmo
gus. Jis per visa kara buvo 
man ramstis ir davė man vil
ties ir jiegos. Asz jaucziuos kad 
dabar asz netekau labai gero 
draugo.”

Henry Stimson labiau rūpi
nosi viso kraszto gerove, negu 
savo politines partijos reika- 

j lais, ir už tai jis tarnavo ne tik 
Republikonams bet ir Demo
kratams Prezidentams.

Jis niekados nesistate didis 
ir nesikiszo in kitu reikalus, ir 
labai retai kur vieszai pasiro
dydavo.

Per ana karo jo darbas buvo 
milžiniszkas: Jis turėjo isz 
dvieju szimtu tukstancziu ka
reiviu padaryti asztuoniu mili
jonu ir penkius szimtu tuks
tancziu kareiviu armija.

1931 metuose Stimson kaipo 
Amerikos Sekretorius, pasmer
kė Japonu užgrobimą Manchu- 
rijos ir pasakė kad Amerika to
kio užgrobimo niekados nepri
pažins. Bet Anglija su Prancū
zija nedryso tokio žingsnio im
ti priesz Komunistus. Jeigu 
Stimsono butu tada Amerikos 
ir Anglijos valdžios paklausu- 
sios, tai Japonai jokiu budu ne
būtu galeje ta antra pasaulini 
kara paskelbti priesz mus.

Jis, kaipo Prezidento Tru- 
mano patarėjas, patarė Tru- 
manui paleisti tas sprogstan- 
czias atomines bombas ant Hi
roshima ir Nagasaki miestu. 
Jis taip patarė, pasiaiszkinda- 
mas kad jis norėjo kuo grei- 
cziausiai ta kara užbaigti, ir 
kuo daugiausia musu kareiviu 
gyvascziu iszgelbeti.

Mokslincziai, karininkai ir 
politikieriai gal dar ilgai gins 
ginczysis apie szita tu atomi
niu bombų klausima, bet nėra 
jokios abejones kad Stimson 
nutarė tas atomines bombas 
paleisti, vien tik už tai kad jam 
Amerikieczio kareivio gyvas
tis buvo labai brangi.

Musu valdžios sztabui rei-* 
kia daugiau tokiu geru, sanži- 
ningu ir mokintu žmonių, kaip 
Henry Stimson kuris buvo sa
vo krasztui pasiszventes.

HENRY L. STIMSON
MIRE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vadas ka tik neseniai buvo pa
sveikęs, kai jis buvo koja nusi
laužęs, Liepos (July) szeszio-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

ATVYKO SZIE
LIETUVIAI

TREMTINIAI
Czaleckas: Julija ir Jurgis, 

in Cleveland, Ohio. — Gabru- 
seviezius': Kazys, East Chicago 
Ind. — Glamba: Justina, Tere
se, Irena, Chicago, Ill. — Igna- 
tenkoviene: Olga, Detroit, Mi
chigan. — Jusza: Juozas, Agu- 
te, Mil'born Lake Villa, III. — 
Jakisztaityte: Rūta, Lake Villa 
Ill. — Kasputis: Juozas1, Balti
more 1, Md. — Kulikauskas: 
Emilija, Spring Grove, Ill. —
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