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Pneszas T r aukiasi Korej oj e
Isz Amerikos

UŽUOJAUTA

Prez. Pasiuntė Užuo- 
tos Laiszko Policijanto 

Naszlei

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas yra la
bai susigraudinęs ir vieszai isz- 
reiszkia savo užuojauta tiems 
trims policij antams, kurie bu
vo tu Puerto Ricos razbaininku 
užpulti, kai jie norėjo nužudy
ti Prezidentą Trumana.

Prezidentas Trumanas pats 
parasze užuojautos laiszka Po- 
licijanto Leslie Coffelt nasz- 
lei. Paskui jis insake savo pa
tarėjui isztirti apdraudos klau
sima ir stengtis daugiau ap
draudos paskirti to policijan- 
to naszlei. Ji dabar gaus szimta 
dvideszimts penkis dolerius 
kas menesis, jeigu ji antru 
kartu neapsiženys. Jos vyras, 
kaipo policij antas gaudavo 
szeszios deszimts penkis dole
rius per sanvaite.

ZULIKAS GAVO 
PASZELPA

NEW YORK, N. Y. — 
Dvideszimts penkių metu am
žiaus žulikas Griselio Torreso- 
la, kuris buvo nužudytas kai 
jis norėjo nuszauti Prezidentą 
Trumana, gaudavo paszelpa 
isz valdžios. Jis gaudavo apie 
szimta dvideszimts devynis do
lerius ant menesio. Tai kur dė
kingumas !

Maszinele kuri nutraukė 
szita paveiksią parodo dve
jopa Sovietu Rusijos Užsie
nio Ministerio būda ir nuo
taika. Czia Rusijos Užsienio 
Reikalu Ministeris, Andrei 
Vishinsky sako prakalbas 
kurios užsitęsė net septynios 
deszimts penkias minutas.

Vienas paveikslas parodo 
kad tas Užsienio Ministeris 
Vishinsky gražiai praszo ir 
maldauja ko nors isz visu 
Tautu Sanjungos delegatu; 
bet antras jo paveikslas pa
rodo jo tikra būda: jis 
kumsztimi musza stala, rei
kalauja ir grasina.

Szitame posėdyje Ameri
ka su Anglija prižadėjo So
vietu Rusijai kad ju armijos

plakti ir ji atgavo savo kvapa. pn AprCAD T|TC
Tie Daktarai kurie szita ope- rnvi GOVIVIUO 

racija buvo padare sako, kad NUDURTAS
jie nenori kad ju vardai butu 
paskelbti ir jie patys tos moti
nos varda laikraszcziams ne- 
iszdave.

REPUBLIKONAI
LAIMĖJO

Sovietu Ministeris ARMIJOS BĖDOS

neperžengs skersai rubežiu 
isz Korėjos ir Kinija ar in 
Sibirą.

Bet žinios kurios dabar 
ateina parodo kad Kinijos 
Komunistai ar nieko nežino
jo apie toki Amerikos pasi- 
žadejima ar nieko nepaisė 
nes jie dabar stoa Korėjos 
Komunistams in talka ir ne
paiso jokio rubežiaus ar jo
kios sutarties.

Iszrodo kad tas karas Ko
rėjoje gali dar daug ilgiau 
prasitęsti negu buvo mano
ma ar tikimasi, nes, jeigu 
Komunistai Kiniecziai pa- 
siuns savo armijas priesz 
Amerika, tai ežia gali iszkil- 
ti tikras pasaulinis karas.

NEW YORK, N. Y. — Tris- 
deszimts metu amžiaus profe
sorius, mokintojas in Fairleigh 
Dickinson Kolegija, in Ruther
ford, N. J., buvo ant smert nu
durtas savo kambaryje, lovo
je. Policijantai dažinojo jo pa
varde Kari T. Ohl.

Reikia Ne Tik Ginklu 
Bet Ir Maisto

reikia 
Kum- 

armija

KORĖJA. — Amerikos Ar
mijos virszininkai turi dabar 
gana visokiu bedu Korėjoje. 
Vienas isz didžiausiu klausimu 
ir bedu tai yra visu tu krasztu 
kareivius iszmaitinti.

Vieniems kareiviams 
pristatyti ryžiu net in 
chon, kur Philipinu 
randasi. Kiti Moslem kareiviai 
negali valgyti mesas, ypatin
gai jiems, kaip ir Žydams kiau
liena uždrausta. Szitie yra be
veik visi Turkai, ir j u tenai 
randasi 5,190. O Anglai ir Aus
tralia! labai mėgsta arbata, 
tai ir jiems reikia parūpinti.

Nors beveik visav kara vede 
ir kariavo vien tik Amerikie- 
cziai ir Pietų Koriecziai, bet 
kitu tautu armijos pribuvo 
nors del pabaigos.

Anglija buvo pristaezius la
bai daug savo laivu ir jurinin
ku, nuo pat to karo pradžios; 
Kanada teipgi pristatė savo 
kariszkus laivus, teipgi ir Aus
tralija ir Naujoji Zealandija. 
Australijos kariszki eroplanai 
pribuvo nuo pat to karo pra
džios.

Dabar dar daugiau kariuo
menes isz visu tu krasztu kas
dien pribuna in Korėja.

Apie trys tukstaneziai Ang
lijos kareiviai pribuvo.

Isz Kanados atvažiuoja apie 
deszimts tukstaneziu kareiviu.

Siamese krasztas dar 1,200 
savo kareiviu pristatė. Dabar 
plaukia in Korėja kareiviai isz 
Graikijos, Afrikos, Prancuzi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Belgij osKompani- 
j a Parduoda Gink
lus Komunistams

I

Kiniecziams
Republikonai Laimėjo Rinki
mus; Apie 17,000Kiniecziu Ko
munistai Isz Mandžiurijos Ku
rie Randasi Ant Karo Frunto 
Angu^Traukiasi Isz Korėjos

BELGIJOS KOM
PANIJOS INTARTA

Pardavė Ginklu Ko
munistams Kiniecziams 

Už $4,700,000

BRUSSELS, BELGIJA. — 
Belgu laikrasztis “La Cite,” 
intaria Belgijos fabrikantus ir 
raszo kad tie fabrikantai par
davė ir dabar parduoda kara
binus, kulkas ir kitus ginklus 
Komunistiszkai Kinijai, kaip 
tik tuo laiku kada Belgijos 
valdžia praszo ir reikalauja 
sau ginklu isz Amerikos.

Laikrasztis raszo kad visas 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SEOUL, KORĖJA. — Komunistu ka
riuomenes dabar traukiasi nuo karo frun
to in Ariju, ir gal stengiasi susirikiuoti ir 
pasiruoszti del kito užsipuolimo kurioje kito
je vietoje. Bet neiszrodo kad Kiniecziai 
Komunistai traukiasi isz Korėjos. Komu- /
nistiszka Kinijos valdžia neužsigina ir pri- 
sipažinsta kad daug Kiniecziu dabar ka
riauja Korėjoje, bet sako kad visi tie Ki
niecziai yra savanoriai.

Generolas Douglas MacArthuras sako 
kad jis tikrai žino kad vienoje vietoje ant 
karo frunto dabar randasi daugiau negu 
septyniolika tukstaneziu Kinijos Komunistu 
kareiviu.Mirtis Buvo Arti Jie Tautu Sanjungos praszo pa-

ISZ NUMIRUSIU

WASHINGTON, D. C. — 
Motina, kuri buvo kaip “ne
gyva” per deszimts minueziu, 
kai jos kūdikėlis gimė, buvo 
Daktaru atgaivinta, Columbia 
ligoninėje. Daktarai sako kad 
jos szirdis buvo nustojus pla
kusi ir kvapo visai nebuvo per 
deszimts minueziu. Daktarai 
prapjovė motina, iszimti jos 
dar negimusi kūdikėli, ir tada 
motinos szirdis pradėjo vėl

Pirkie U. S. Bonus

Gubernatorius James 
H, Duff Laimėjo Per

126,000 Balsu Į 
------ 4

HARRISBURG, PA. — Re
publikonai laimėjo Rinkimus 
in visas svarbiausias politikos 
vietas.

Demokratai dabar rupi ne 
vien tik szitie Rinkimai, bet ir 
ateinantieji Prezidento Rinki
mai 1952 metuose.

Demokratai dabar beveik vi
sur prakiszo savo balsus.

Senatorius Robert A. Taft, 
isz Ohio (R) laimėjo Rinkimus, 
nežiūrint kad visas Darbininku 
Unijos jam taip labai prieszi- 
nosi.

Vienas geras ženklas szitu 
Rinkimu buvo tai kad New 
York miesto suktas politikie
rius Marcantonio buvo taip su-; 
musztas, kad jam dabar nėra 
nei vilties vėl gryszti in Politi
ka.

Policij antai suėmė Herbert 
Landau, penkios deszimts pen
kių metu amžiaus pieszika, ku
ris su tuo profesorių sykiu gy
veno. Policijantai ji dar nein- 
taria, bet nori daugiau dažino- 
ti apie ji ir kur jis buvo kai 
Profesorius Kari T. Ohl buvo 
nužudytas. '

ESAMA 
“GERADARIU”

WASHINGTON, D. C. — 
DP Komisija pasiekė skundai, 
kad kaikurie “geradariai” 
ima stambius mokesezius už 
sponsoriaus blanku, užtikrini
mus popieru užpildymą ir pus
metiniu DP raportu pagamini- 
ma. “Kiek rimta yra szi už
duotis, rodo Komisijos gautas 
praneszimas, kad vienas užtik
rintoj as turėjo užmokėti kelio
nes agentūrai Sauvaliszka ir 
perdideli $15.75 mokesti už pa
prasta garantijos blanko inre-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI
APSUPTI

SEOUL, KORĖJA. — Daug 
Amerikiecziu Marinu, karei
viu buvo prieszo apsupta, kai 
Komunistai keliose vietose at
sikirto. Kai kuriose vietose
Amerikiecziai turėjo net pen
kios deszimts myliu trauktis 
atgal, kai Komunistai netikė
tai pradėjo atsikirsti.

Amerikos Asztuntos Armi
jos Pirmoji Artilerija buvo ap
supta, bet dauguma tu karei
viu spėjo pasprukti ir gryszti 
pas savo draugus. Jie buvo 
apsupti ties Kunu ir Unsan.

Matyti kad Alijantu armijos 
per greitai marszuoja ir nesu
spėja visus Komunistus isz- 
muszti. Paskui tie Komunistai 
isz užpakalio puolasi ant Ame
rikiecziu. Bet visus tuos Ko
munistus Amerikiecziai su 
Anglais jau baigia iszvalyti isz 
kalnu ir peikiu,

Kareivis Willie Smiley, 
isz Sanbury, Wisconsin vals
tijos parodo savo kariszka 
geležine kepure, kuri dabar 
turi skyle nuo prieszo kul
kos. Jo ta geležine kepure 
perszove ant Korėjos karo 
frunto. Jis parodo ta kulkos 
skyle savo kepurėj e ir pa- 
aiszkina kaip ir koks jis bu
vo laimingas kad ta kulka 
jam tik in kepure pataikė, 
bet ne in galva ar in sniegi
nis.

velinimo žengti skersai Korejos-Kinijos ru
bežiu ir pultis ant tu Kiniecziu Komunis
tu. Bet iki sziol Tautu Sanjunga nėra 
nieko nenutarius, bet ji užtikrino Kinie- 
ežiu valdžiai kad nei mus, nei Pietų Ko
rėjos kareiviai neperžengs ta rubežiu, jei
gu Kiniecziai nesikisz in ta kara Korėjoje.

Musu kareiviai, užimdami miestus ran
da labai daug iszžudytu Komunistu karei
viu. Matyti kad musu kariszki eroplanai 
savo darba czia gerai atliko.

Korėjoje dabar baisiai szalta ir kai kur 
jau randasi daug sniego.

Amerikos Laivyno lakūnai dabar ardo 
<

Komunistu susiekimus ir bombarduoja ju 
kelius ir geležinkelius, kad jie negalėtu pa
bėgti ir negalėtu pagelbos susilaukti.
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Kas Girdėt
In Hagerstown miestą, Ma

ryland valstijoje, Walter E. 
Roberts pasigyrė savo drau
gams kad jo žmona ka tik buvo 
pagimdžius devyniolikta vai
ką. Jis pastebėjo kad dabar jau 
bus biski ankszta namuose.

Eastbourne miestą, Anglijo
je, Albert Storey prisipažino 
policijantams kad jis per sep
tyniolika metu buvo isztikimas 
darbininkas viesžbutyje, kur 
jis prižiūrėjo alų ir sznapsa, ir 
kad jis per tiek metu nei syki 
nei lasziuko pats nebuvo para
gavęs, bet per pastaruosius 
penkis metus jis, su vienos mo- 
teriszkes pagelba, pasivogė ir 
iszgere 4,337 bonkas alaus, 75 
bonkas sznapso, 49 bonkas dži- 
nes ir vienuolika bonku vyno.

In Atlanta, vienas žmogus 
užsimokėjo szimta dvideszimts 
penkis dolerius baudos, už tai 
kad policijantai rado pas ji ke
turis gorczius netaksuotu, na
mie padaryto sznapso. Už va
landos tas pats žmogus, Milton 
White buvo vėl kitu policijan- 
tu suaresztuotas už tai kad jie 
pas ji rado penkiolika gorcziu 
tokio paties namie daryto 
sznapso.

■ ■ «
In St. Joseph, Missouri val

stijoje ipolicijantas Patrick 
Nash buvo vienos moteriszkes 
paszauktas per telefoną. Ji jam 
sake kad ji buvo girdėjus kad 
jos sūnūs buvo suaresztuotas ir 
kad policijantai buvo jos sū
naus paveiksią nutraukė: “Ar 
policijantai butu tokie malo
nus jai pasiunsti kelis tuzinus 
tu paveikslu, nes ji norėtu savo 
giminėms juos nusiunsti?”

Laikraszcziai vis daug raszo 
apie naujus ir slaptus ginklus 
kuriuos Amerikos mokslincziai 
gamina, bet galime būti tikri, 
kad kai laikraszcziai mums jau 
raszo apie tokius naujus gink
lus, tai jie nėra jau nei nauji, 
nei slapti. Ka tikrai armija ir 
mokslincziai gamina, tai laik- 
rasztininkai arba nežino, arba 
jiems uždrausta apie juos ra- 
szyti.

Eina gandai kad Amerikos 
armija rengiasi paskirti nors 
treczdali visu musu eiliniu ka
reiviu in Europa. Jauni ir nau
ji kareiviai butu ežia lavinami 
ir paskui butu pasiunti in Eu
ropa. Bet jie nebūta siunezia- 
mi in Berlyną, kur dar vis rei
kia gerai iszlavintu ir patyru
siu kareiviu.

Kunigužis Pastor Martin
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Niemoeller, kuris yra buvęs 
Vokiecziu povandeniniu laivu, 
submariiiu komandorius, ir ku
ris per ant karti pateko in ka
lėjimą, dabar sako kad jis yra 
prieszingas apginkluoti Vokie- 
czius. Jis sako kad Amerikai 
nori apginkluoti Vokieczius, 
kad Vokiecziai galėtu už Ame-! 
rika kariauti Europoje.

Del musu kraszto apsaugos 
bus paskirta dar $10,000,000,- 
000.

Apsaugos Sekretorius buvo 
mums prižadėjęs kad musu ar
mija turės tris milijonus ir du 
szinitu tukstaneziu kareiviu at
einanti pavasari, bet dabar isz- 
rodo kad gal turės tik apie du 
milijonu ir penkis szimtus 
tukstaneziu kareiviu.

Apsaugos Sekretorius sako 
kad dabar pradės in vaiska im
ti daugiau jaunu vyruku, ku
rie iki dabar del vienos ar ki
tos priežasties iszsisuko.

——————— , ,
Anglijos fabrikantai dabar 

stato vis daugiau ir daugiau 
automobiliu, ir žiuri in Ameri
kos biznierius del biznio. Kai 
Anglijos fabrikantai surengė 
savo automobiliu paroda Lon
done, jie per keturias dienas 
pardavė Amerikiecziams savo 
tu nauju automobiliu net už

Anglijoje padarytas automo
bilius “Jaguar” dabar jau 
pradeda ir Amerikos fabrikan
tus surūpinti. Du Amerikos 
biznieriai jau yra užsiprasze 
net keturis tukstanezius tu 
Anglijos automobiliu, kurie 
kasztuos keturiolika milijonu 
asztuonis szimtus tukstaneziu 
doleriu.

Tokie Anglijos automobiliai 
kasztuoja tris tukstanezius 
septynis szimtus doleriu ir ga
lima nusipirkti New York 
mieste.

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.

“Pagoniszkos Dainos”
Negaiszkie laiko, bejieszkoda- 

ma
Tuszczios vilties, ar 

beaikvodama
Jaunyste rupeseziais: vereziau 

iszgerk
Taurele vyno, bedainuodama!

Atsimenat, Draugai, kai 
lėbavau,

Ir kai antru kartu apsivedžiau: 
Isz patalo Teisybe iszvijau;
In lova Vyno Dukterį ėmiau.

“YRA,” “NĖRA”, griesztais 
instatymais,

“AUGSZTYN,” “Žemyn,” 
iszaiszkina veiksmais:

Isz viso to, kas but’ gerai žinot,
Veltui laikiau: gyvuojau 

gėrimais.
Bet mano iszrokavimai, sakai,
Metus sutvarkė, kaip visiems 

gerai:
Isz kalendoriaus asz tik 

iszbraukiau
“RYTOJ” ir “VAKAR,” 

“BUSI” ir “BUVAI.”

Intartas Lenkas Sutinka Gryszti In Lenkija

Czeslaw Grzelak, po deszi- 
nei, Vice-Prezidentas Gyd- 
nia-American laivu kompa
nijos, parodo savo pasporta 
ir viza, pirm negu jis iszva- 
žiuoja isz Amerikos ant savo 
kompanijos laivo Batory. 
Jis dabar prisipažino kad 
jis negali toliau pesztis su 
Amerikos teismais ir negali 
užsiginti kad jis ežia, musu 
kraszte darbavosi nuversti 
musu valdžia ir užvesti ežia 
Komunistiszka valdžia.

Jis buvo intartas ir butu 
buvęs nuteistas už prasikal
timą kad jis dirbo ir darba
vosi priesz Amerikos esamą
ja valdžia. Per du metu jis 
stengiesi ežia pasilikti ir 
kreipiesi in augszcziausius 
teismus, bet dabar sutiko 
gryszti in Komunistiszka 
Lenkija.

Tas laivas ant kurio jis

ATVYKO SZIE
LIETUVIAI

TREMTINIAI

NEW YORK, N. Y. — 
Atvyko szie Lietuviai Tremti
niai, Lapkriczio Nov. 1 d.

Austynas: Ema, Rūta, Mar
ta, Erika, Anna, Zelma in Chi
cago, Ill. — Bendikiene, Jule- 
Janina, Bronx, N. Y. — Bla- 
zaitis, Agota, Juozas, Zita, in 
Hartford, Conn. — Brazaitis: 
Bernardas, Darius-K, Eleonora 
ir Agota, Detroit, Mich. —Bru- 
žaitiene: Tamara, Kenosha, 
Wise. — Burdulis: Jonas Sali- 
omeja, Albina, Akvaliona, Bi
rute, Worcester, Mass. — Fe- 
doroviezius: Kazimieras, Fran- 
ciszka, Zenija, Lidvina, Chica
go, Ill. —■ Ivanauskas: Adolfas, 
in Oxford, Mass. — Gabrusevi- 
czius: Jonas, Elena, Algiman- 
tas-Jonas, Chicago, Ill. — Gan- 
tautas: Antanas, Eleonora, in 
Bridgeport, Conn. — Grinius: 
Alfonsas, Maywood, Ill. — 
Imonaitis: Benediktas, Chica
go, Ill. — Jakomaitis: Kristu
pas, Anna, Edite, Voldemaras, 
Chicago, Ill. i — Jancziukas: 
Pranas, Aldona, Vytautas, Ru- 
ta-Ona, Plymouth, Pa. — Jo
naitis: Antanas, Cleveland, O.
— Kaminskas: Feliksas, Chi
cago, Ill. — Kasperaviczius: 
Antanas, Antanina, Vidija, Ro
manas, Livija, Virgilijus,- in S. 
Boston, Mass. — Kazilionis: 
Antanas, Linden, N. J. — Ko- 
ronceviczius: Borisas, Uljana, 
ir Marija, in New York, N. Y.
— Krumplys: Jonas, Danute, 
Christine, Chicago, Ill. — Die
gus : Kazys, Paterson, N. J. — 

dabar gryszta in Lenkija 
yra tas pats ant kurio iszda- 
vikas, szpiegas, mokslin- 
czius ir Komunistas Eisler 
iszvažiavo isz Amerikos kai 
musu FBI policija jau buvo 
pasirengus ji suimti ir su- 
aresztuoti.

Grzelak palieka Ameriko
je savo žmona ir maža duk
rele. Jo žmona ir maža duk
rele ketina ji pasekti už ke
liu menesiu kai jųdviejų lau
kiamas antras kūdikis už
gims.

Jis iki paskutines dienos 
Amerikoje užsigynė kad jis 
nėra iszdavikas ir kad jis 
nieko bendro neturi su Ko
munistais Lenkijoje. Bet kai 
jis pamate ir suprato kad 
jam ežia, Amerikoje gresia 
kalėjimas, tai tada jis sutiko 
pasitraukti ir gryszti in Ko
munistiszka Lenkija.

Leikus: Vladas, Peotone, Ill. — 
Maknys: Jonas, New York, N. 
Y. — Maruskeviczius: Terese, 
Alina, Chicago, Ill. — Mikalai- 
nis: Alfonsas, in Worcester, 
Mass. — Plienaitis: Juozas, 
Marcele, Pijus, Jonas, Detroit, 
Mich. — Rainys: Ona, Zita- 
Maria, Ramute, E. Chicago, 
Ind. — Ruokis: Jonas, Lynd
hurst, N. J. — Reimonaite: Ol
ga, Scranton, Pa. —, Safronci- 
kas: Nikdemas, Ona, Auburn, 
Mass. — Stankus: Pranas, Ona 
Juozapas, Pranciškus, Wor
cester, Mass. — Ufartas: Juo
zapas, Almont, Mich. — Vana
giene: Michalina, Stase, Chi
cago, 111. — Vilutis: Kazys, in 
Lewistoji, Maine.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

Padėka!
Mudu ir trys musu maži vai- 

kucziai, labai sunkiai vertėmės 
tremtiniu stovyklose Vokieti
joje. Musu brangi giminaite, 
teta Dainiuviene ir jos miela 
sžeimyna reme mus siuntiniais 
parūpino dokumentūs atvykti 
in U.S.A. (Amerika), ežia pri
glaudę po savo stogu, globoju, 
nupirkti apsirengti ir baldus, 
indus ir viską kas reikalinga, 
o kelis menesius gyvenome už 
dyka, kol insikureme, geraszir- 
diszkai iszlaike. Tuo musu ge
radariu gerumu esame giliai 
sujaudinti ir szirdingausiai už 
viską dėkojame. O labiausiai 
dėkojame Ednai. “Tegul Visa
galis atlygina visiems tos szei- 
mynos nariams nesibaiganezia 
laime ir sveikata!”

Lazdausku Szeimyna, 
Bridgeport, Conn.

DAUGIAU
PROFESORIŲ

NEGU STUDENTU
Taip yra Amerikos Polikul- 

turineje Institucijoje (The Po- 
lycultural Institution of Ame
rica), 1329 18tli Street,’N. AV., 
Washington 6, D. C. — “Moks
lo instaigoje, kurioje Ameri
kiečiai mokomi' svetiniu kill
turn, ir kalbu, o svetimtaueziai 
Amerikos kultūros, ir kalbos.”

“PIA” — tai yra nejiesz- 
kanti pelno mokymosi, stadijų 
institucija. Dabar ji duoda 
progos susipažinti 68 kultūro
mis ir kalbomis, tame tarpe ir 
su Lietuviu kalba.

Mokyklai reikalingos kny
gos ir studentai. Aiszku, kad, 
insteigus mokykla 1945 metais 
“PIA” negalėjo sukurti bib
liotekos 68 kalbose, kad pa
tenkint studentu reikalavimus. 
Kiekvienas musu, žinoma, tu
rime knygų, kurias jau esame 
perskaito ir kurias “PIA” su 
dėkingumu priimtu in savo 
biblioteka, jei tik kas nors no
rėtu savo knygas nusiusti 
virsz nurodytu adresu. Auko- 
tojaus pavarde bus inraszyta 
in kiekviena, aukojama knyga.

Studentai kviecziami užsi
registruoti mokykloje. Vete
ranai gali pasinaudoti savo 
lengvatomis ir mokinai re- 
mianaįs “GI Bill of Rights.” 
Veteranu Administracija ap
mokės ju mokslo ir pragyveni
mo iszlaidas. Tiems, kurie yra 
antrojo pasaulinio karo Vete
ranai, laikas pasinaudoti szia 
proga, nes tos teises baigiasi 
ateinanezia vasara. U. S. Civil 
Service Commission pranesza, 
kad vertėjams isz Anglu in 
Lietuviu kalba ji yra nusta- 
cziusi algas nuo 2,724 iki 8,509 
doleriu in metus.

KATALOGAS
KNYGŲ

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: 
Ha isz maiszo iszlinš, 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. 
Kristupą, 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 motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

mano. 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 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
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 lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla» 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko mo teres 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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
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. kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Ąržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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. 176^2 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 Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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- 
szcziony'bes. 128 puslapiu. 35c.

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

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

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

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, 
fcgr’ 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., - JJ. S. A,
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Jo Mylima Mariuke
RUVO tai puiki diena Gegu

žio menesije. Ant mažu ka
piniu prie lango kaplyczaites 
stovėjo jaunikaitis ir prisižiu- 
rinejo tenais stovincziam gra
bui apsiaubta paikais žiedais 
ir žibanczioms žvakėms.

Grabe gulėjo patogi mergi
na, jog net mirtis negalėjo su- 
bjaurint josios puikaus veide
lio. Ant lupeliu galima, buvo 
matyti aniuoliszkas nusiszipso- 
jimas Jos baltos rankeles 
buvo sudėtos ant krutinės, ku
rios laike kryžių 'Nukryžiavo- 
tojo Sutvertojaus, o ant kruti
nės gulėjo kelios baltos rožes, 
padovanotos per taji jaunikai
ti, nes mirusioji buvo jojo my
lima ir sužiedotine. Ateinanti 
menesi ketino abudu apsivesti, 
bet baisi mirtis iszplesze jauni- 
kaicziui jojo mylima Maryta. 
Stovėjo dabartės apsiaszaravo- 
jus ir žiurėjo per Įauga ant gu- 
linczios savo mylimos Mariu
kes.

Neužilgo atėjo žmonis ir ku
nigas, nuėmė grabu, nuo kata- 
l’alaus, kunigas, paszventino 
kana, szeszios merginos pasi- 
redia baltai, draugavo savoj- 
mirusiai draugei ant paskuti
nio atilsio. Paskui graba ėjo 
mirusios gimdytojai ir konia 
visi gyventojai kaimo, nes mi
rusi buvo labai guodota ir my
lima per visus Ant.kapo pasa
ko puiku ^pamokslą, atgiedojo 
“Aniuolas Dievo,” inleido 
graba in duobia ir užkaso.

Gyventojai iszsiskyrste na
mon, tiktai ant kapo pasiliko 
mylimas. Atsisėdo ant szale 
stovinczio suolelio ir žiurėjo 
gailingai ant naujo kapo.

Atėjo vakaras ir užėjo nak
tis. Pranas negirdejo skaniban- 
cziu varpu szaukenczius žmo
nis ant pamaldų, jo ausysia da 
vis skambėjo mirusios žodeliai: 
“Neužmirszkie manės Pranuk 
niekados! Su Diev, pasimaty
sim danguje!”

Teip stovėjo ir mausto, kad

Price $2.00s,ale p””‘ “yb 
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa,

tai buvo žiedas Marijos. Bet 
kada antru kartu mirtis atėjo 
pasakė jam, jog tai žiedas jojo 
motinėles. Pasakius tai, vėla 
nusileido ant žemes.

Nesuramintas 1 jaunikaitis 
jieszkojo toliaus, treczia diena 
jau baigėsi, neturėjo vilties su
radimo savo mylimos žiedą, už 
kokios valandos laiko mirtis 
jau bus czionais, o tada ant vi
sados neteks savo mylimos. 
Kada teip stovėjo ir mistino 
daejb prie jojo kvapsnis žydin- 
cziu baltu rožių. Prisiartino 
areziau, pasilenkė, staigai pa
juto isz tojo kvapsnio didele 
palengvinimą savo nuliudimia. 
Baltos rožes, tai numyletinas 
žiedas jojo mylimos baltoms 
rožėms paskutini karta ja ap
dovanojo. Pabudino jame visus 
smagius atminimus su jaja. 
Palengva pritraukė viena isz 
rožių, temindamas in jaja aky
vai, po tam su linksmu klyks
mu puolė ant keliu. Paregėjo 
viduryje baltos, rožes aiszku 
veidą savo mylimos Mariutės, 
mate aszaras josios akyse.

Kada Pranas dirstelėjo in 
virszu, mirtis stovėjo szale jo
jo.

■— Paskirtas laikas jau pa
sibaigė, prakalbėjo mirtis.

— Suradau ja, paszauke 
linksmai jaunikaitis rodyda
mas ant rožes.

Užtvirtino jo žodžius inkeji- 
mu galvos.

— Teip,’ yra. tai viena isz 
tuju rožių, kuriai padovanojai 
ant paskutinio atsisveikimo.

— Bet isz kur joje randasi 
mano mylimos paveikslas? Už
klausė jaunikaitis.

Tuojaus tau iszaiszkinsiu. 
Kada paėmiau josios duszia 
nuo žemes, idant ja nuneszt in 
dangų, paėmiau ir tavo rože su 
savim; laike keliones dirstelė
jome ant kapiniu, o matydami

sztai koplyczioje suskambėjo 
laikrodis pusiaunakt. Sztai kas 
tokis ant kapiniu davėsi gir
dėt, palengva baltas szeszelis 
pradėjo prisiartinet prie Pra
no. Prie szviesos menulio, jau
nikaitis pažino veidą.

Sudrėbėjo! Buvo tai mirtis, 
kuri tcrp kapu bludžiojo. Pra
nas nenusigando josios .visai. 
Mirtis jam buvo baisi tiktai del 
to kad jam iszplesze jojo myli
ma, bet pats geide mirti, idant 
su ja galėtu susivienyt dangu
je, todėl drąsiai dirstelėjo in 
akis nemielaszirdingai mir- 
cziai.

Nusistebėjus dirstelėjo ant 
jo, nes paprastai visi žmonis jo
sios bijojo ir szalinosi nuo jo
sios.

— Ko nori nuo manes? Už
klausė mirtis jaunikaiczio.

— Noriu mirti.
Mirtis pakratė su kauluota 

galva.
— Tavo valanda da neat

ėjo, o greicziau negaliu tave 
pasiimti.

— Tai atiduok man mana 
mylima!

— To negaliu iszpildyti; 
kas karta numirszta, daugiau 
jau nesugryžta!

Pranas melde visaip. Mirtis 
tik žiurėjo ant jo su nusiszyp- 
sojimu, žinojo ir nekarta jau 
girdėjo rugojimus žmonių. 
Kiek tai kartu paėmė mylima 
mylimui, vaikams tėvus, tė
vams vienatini mylima kūdiki, 
seseriai ir broleli. Nesujudina 
josios aszaros ir meldimai. Bet 
meldimai jaunikaiczio ja teip 
sujudino, jog po ilgam laikui 
atsiliepe:

— Eikie paskui mane, gal 
galėsiu iszpildyt tavo praszi- 
ma.

Pagriebė jaunikaiti už ran
kos ir kaip žaibas pradėjo lėk
ti. Iszkylo in padanges, leke- 
per kaimus ir miestus, gires ir 
kalnus. Ant galo sustojo. 
Priesz dideli juoda bromą ine- 
jo in vidų puikaus daržo, ku
riame radosi tukstaneziai viso
kiu žiedu.

— Sztai mano daržas, atsi
liepe mirtis. Kada ant žemes 
numirszta nekalta ypata, sodi
nu josios mylima žiedą. Jeigu 
geidi savo sužiedotinia ir pasi
imt adgal su savim ant svieto, 
tai turi man parodyt žiedą, ko
ki pasiejau del josios. Pavėli
nu tau užklausti tris užklausi
mus ir duodu tau tris dienas 
laiko ant to. Jeigu atminsi tik
rąjį žiedą, tai atiduosiu tau 
mylima tavo Mariuką, bet ki
taip neteksi josios ant amžių. 
Bukie iszmintingu! Asz su- 
gryžtu ant žemes, nes tenais 
turiu daug darbo.

Po tuju žodžiu mirtis dingo 
jam isz akiu. Nulindęs ir ap
leistas Pranas pasiliko dide
liam darže pats vienas.

Prijautė jisai, jog negalimu 
daigtu bus atrasti tikroji žie
dą savo mylimos. Ėjo nuo žiedo 
ly žiedo. Sustojas prie auksi
niu rakteliu, rodos girdėjo 
sznabždejima juju. Kada mir
tis sugryžo ant rytojaus, klaus
dama ar gerai atmine, o kada 
atsake jog teip, mirtis pakratė 
galva:

— Ne tai yra žiedelis tavo 
mirusios sesutes.

Pranas vela pasiliko vienas. 
Mažai turėjo vilties, bet sztai 
paregėjo puikia konvalije ir 
rodos žiedas jam susznabžde jo; 
“Dievas su tavim mielas Pra- 

i uai. ’ ’ Dabar buvo tvirtas, jog; 

Gražus vyrelis sau 
mergele apsirinko, 

Ir visus daigius del 
vedybos nupirko, 

Nuvažiavo pas gimines in 
vestuves užpraszyti, 

Mat, ketino didele 
veselka iszkelti, 

Staiga mergele surado 
kita, 

Sako puikesni ir 
turtingesni negu Joną.

Tuojaus didelis 
nesmagumas pasidarė, 
Kad Joneli laukan * iszvare, 

Jonas mažai pinigu turėjo, 
Už tai mergele už jo 

teketi nenorėjo.
* * *

Filadelfijoj mieste, 
Kur ten randasi dvi 

mergeles, 
Žinoma Lietuvaites, 

Badai buvo tai diena 
Nedėlios, 

Publika sako nepadoriai 
apsiėjo mergeles, 

Geri žmonelei eina in 
bąžnyczia, 

O szitos monkes traukia 
in pagonu szokinyczia, 

Abidvi iszsikvarbavia

tave teip dideliam nuliūdime, 
tavo mylima pravirko, viena 
isiz josios aszaru nupuolė in vi
durį rožes ir nuo to susitvėrė; 
viduryje josios paveikslas. O 
dabar eik su manim nuvesiu 
tave prie vartų amžino gyve
nimo.

Ir vela leke per orą kaip 
miglos, lyg auksiniu vartų ku
riuos paregėjo blizgant isz to
lo. Czionais mirtis sustojo.

— Gal man tenais uždraus
ta ineiti, užklausė nedrąsiai 
jaunikaitis, nes tenais yra ro
jus, ten nesiranda aszaros ru- 
peseziu ne mirties. Palauksiu 
czionais prie vartų kol sugry- 
szi ir atvesi man mano myli
ma.

Aniuolas su blizganeziu vei
du atidaro vartus, o dagirdes 
ko atėjo, inleido juos abudu in 
vidų. Pranas iszgirdo szaldžia 
muzika, patogios panos bal
tuosią rubosia praeitinėje, o 
teip kuriu radosi ir jo mylima, 
ant kurios veido davėsi matyt 
užganhdimas ir linksmybe. 
Ant tojo regėjimo skausmas 
suspaudė jo szirdi. Argi jisai 
turėtu atimti tuja linksmybių 
nuo savo mylimos ir pasiimti 
su savim ant tos aszaru pakal
nes adgal? O ne, niekados. Pa- 
imkie mane isz czionais, melde 
su-aszaromis mirties. Ir teip 
atsitiko. Pranas sugryžo adgal 
ant žemes, aplaikydamas nuo. 
mirties prižadėjimu, jog ji pa
ims kada ateis laikas. Ir ne il
gai lauke. In kėlės dienas po 
tam žmonis ji surado ant kapo 
savo mylimos mieganti amžinu 
sapnu. Szirdies liga užbaigė jo 
gyvenimą.

----- GALAS-----

Pirkie
U. S. Bonus

snukius,
Mat, laibai buvo 

biaurios,
Nenori kad publika 

jais pažintu,
Ir kad apie tai 

kam pranesztu.
Negerai mergeles darote,
Kad taip pasielginejate,
Nors sarmates turėkite, 

Taigi pasitaisykite,
Tada giedos neturėsite.

* * *
Viename mieste

Laike bedarbes lustaunu 
moterėliu nestokas,

Ant tokiu turi gilinki 
girtuoklis,

Taigi apie tris tokias , 
girdėjau,.

Kada jos užsimano 
aliuczio,

Tai jos žino kad nuo 
kvailiu tuoj gaus;

Ko jicszko tai 
suranda,

Po tam vela in 
akis lenda,

Kol kelis sykius 
neužfundina,

Gere kol jau buna 
gana.

Kokis tąi sportukas isz 
kito miesto pribuvo, 

Tuojaus pas viena tokia 
ant burdo gavo,

Vos pabuvo trumpa 
laika,

Praleido pinigėliu tasai 
sportukas,

Kada jau visus pinigus 
praszvelpe,

Tai tasai vyrelis 
iszdume.

Pirkie U. S. Bonus i

Amerikos Sekretorius Pagerbtas

Amerikos Sekretorius
Dean Achesonas, (po kairei) 
priima sziu metu garbes do
vana nuo Senatoriaus War
ren Austin, (po deszinei).

Senatorius Warren Aus
tin yra vyriausias Amerikos 
delegatas Tautu Sanjungo- 
je. Jis jau daug kartu labai 
drąsiai ir asztriai atsikirto

Kurczias Antanas
REKRUTAS Antanas Mink- 

sztapikis karta apkurto.
Senas feldfebelis, pradėjo 

nužiurinet Antanu buk jisai 
tik nuduoda kureziu ir nori 
iszsisukt isz kariszkos tarnys
tes ir kalbėjo su nusiszypsoji- 
mu: “Palauk tu kurtuli, asz 
tave iszgydysiu!”

Senas feldfebelis da negirde
jo kaip tai žmogus gali sirgti 
vaiske ant ligos, kurios niekas 
nemato. Jeigu sau rekrutas 
iszsuks koja, tai jam koja su
tinsta, arba jeigu pirszta in- 
pjaus, tai kraujas teka. Bet 
idant rekrutas apsirgtu ant ko
kios tai nematomos ligos, tai 
da negirdėta, tai tiktai buvo 
n u d a v i m as kareivio.

Na ir feldfebelis pradėjo gy
dymą ligonio.

Kada, isz ryto budindavo ka
reivius “kurczias” Antanas 
negirdejo nieko, aplaistydavo 
ji szaltu vandeniu ir naudojo 
kitokius budus, bet niekas ne
gelbėjo.

Laike musztro keikdavo An
taną visokiais budais, net vi
sas piečius drebėjo nuo pek
liškos gramatikos, bet Anta
nas negirdejo tuju paniekini
mu ir keiksmu, juk buvo kur
czias.

Feldfebelis kada tik sutikda
vo Antana, tai ant jo zurzėjo 
kaip pasiutęs szuo, nes buvo 
piktas ir tas ji daugiause 
griaužė, jog visa kompanija bi
jojo jo kaip velnio, o Antanas 
nesukrusdavo priesz ji.

Nutarė ji maryt badu. Kada 
jo draugai po sunkiam musz- 
trui valgė gerus pietus, tai An
tanas rijo seile ir da priek tam 
turėjo daryti musztra. Buvo 
tai užsikietejus būdas. Perga
lėjo bada ir visokes sunkeny
bes, bet pasiliko kurczias. \

Kiek tai turėjo su juom. var
go visa kompanija! Kada isz 
ryto aplankydavo paliepima 
ant inarszo, jisai stovėjo ant 
vietos arba eidavo toliaus be 
perstojimo. Ne tik jo draugai, 
bet ir feldfebelis pradėjo ant 
tikrųjų manyt, jog Antanas isz 
tikrųjų yra kurczias, arba kaip 
jo draugai kalbėdavo, velnias 
apėmė Antana.

Neteko kantrybes. Paszauke 
puikini daktaro. Daktaras nu
siuntė ji in ligoributi ant toli
mesnio isztirinejimo, mane jog 
gal atsitaikins proga kuri isz- 
duos Antana. Ir tenais ji badu 

I vargino, duodavo jam isz ryto 

Sovietu Rusijos atstovams 
Tautu Sanjungoje.

Laisves ofisu Prezidentas 
stovi viduryje ir sveikina 
Amerikos Sekretorių, Dean 
Achesona už ta garbe, kuria 
jis užsitarnavo, drąsiai pa
skelbdamas kad Amerika 
dabar jokiu szposu nepriims 
isz Sovietu Rusijos.

vandenio ir duonos iv ta pati 
vakare, mazgojo grindis pri- 
žiurinejo ligonius ir dirbdavo, 
sunkiausius da rb u s.

Viskas nieko neprigelbejo. 
Antanas buvo kurczias ir to
kiu pasiliko.

Ir daktaras iszseme visa sa
vo žinysta, kantrumą ir apsuk
rumą ir ant galo pripažino, 
jeigu Antanas ne yra. ant tikrų
jų kurczias, tai-yra iszmintin- 
gesnis už ji.

Jau norėjo paliuosuot Anta
ną isz kariuomėniszkos tarnys- 
tos, bet nutarta da panaudot 
paskutini būda isztyrinejimo 
teisybes su pagelba civiliszko 
daktaro.

Civiliszkas daktaras buvo 
tai geraduszis žmogelis ant ku
rio veido buvo matyt kokis tai 
užganadinantis nusiszypsoji- 
mas. Pastate Antana priesz ji, 
Daktaras dirstelėjo ant jo pa
liepdamas iszgerti kokio tai ža
lio skystimo. Antanas nurijo 
skystimą bet susiraukė kaip 
septini griekai. Tada prisiarti
no prie daktaro jo pagelbinin
kas su persigandusiu veidu, 
sznabždedamas daktarui in 
ausi:

— Del Dievo szvento, po
nas daktare, tasai kurczias 
žmogus iszgere truciznos, ar- 
szeniko ir in penkes miliutas 
kris negyvu!

Ir stojosi stebuklas, Antanas 
paszoko ir pradėjo rėkti kaip 
insiutes:

— Arszenikas, trucizna! 
Pons daktare! Gelbek mane! 
Žinojo jog už penkių miliutu 
turės mirti ir melde ant keliu 
idant ji daktaras gelbėtu.

Daktaras pradėjo juoktis, o 
paskui ji ir kiti, klausdamas:

— Pasakyk man Minkszta- 
piki, kokiu budu teip staigai 
atsikratiai nuo kurtumo?

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- f 

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

Knygos Did. col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

Pagelbininkas daktaro pra
dėjo Antanu apmalszinet ir 
linksmyt, jog tai ne buvo tru- 
cizna tiktai aliejus ant iszczys- 
tinimo viduriu, o ne arszeni- 
kas.

j Antanas nuo to laik gerai 
viską girdėjo tiktai melde dak
taro, idant niekam nesaky tu ir 
neiszduotu gyduoles, su kuria 
ji iszgycle. Daktaras su noru 
prižadėjo užlaikyti slaptybių ir 
gerai padare, ba Antanas apsi
saugojo nuo areszto, o dakta
ras pasiliko garsingu isz tokio 
stebėtino iszgydimo kurezio 
kareivio.

Bet tikrosios priežasties isz- 
gydymo niekas nedažinojo.

KA RASZO
“DYPUKAS” ISZ

AMERIKOS IN
VOKIETIJA

Juozas Labliskas, Dypukas, 
pribuvęs isz Vokietijos iu 
Amerika, szeszi menesiai at
gal, raszo sekaneziai pas savo 
draugus:

“Raszyta gromata penkta 
Oktoberio pas mano brangius 
draugus. Pirmiausia pasveiki
nu asz jus pono Dievo žodžiais 
ir paskui bueziuoju jus visu 
skaieziaus veidelius, nesuskai
tomus tukstanezius sykiu. O 
dabar jus man atsakykite, ant 
amžių amžinųjų amen!

O dabar duodu žinot, kad 
esu sveikas ir gyvas ir viskas 
man gerai einasi isz Dievo lofe- 
kos. Gyvenu kaip ponas. Mie
gu, geriu ir valgau kiek noriu: 
Zupes, pareziapo, stoiko, balio- 
niu ir sasieziu. Arielkos ir 
sznapso Amerikoje yra užtek
tinai. In sveczius einu kas va
karas ir namo pareinu kas ry
tas. Amerikoje daug miegot nei 
sveika.

Miestas kuriame asz gyvenu 
yra toks didelis kaip Tauragės! 
parapija. Arkliu Amerikoje nė
ra, tai važiuojame.

Laikraszti skaitau tik An- 
gelckas, ba asz, ne grinorius. 
Net ir bažnyczioje Lietuvisz- 
kus pamokslus kunigai saka 
tik grinoriams. Asz einu in 
Angelckus “szio ir sorkes,” in 
Lietuviszkus eina tik grinoriai 
arba toki ka atvažiuoja isz se
no krajaus.

Vakar asz turėjau ddeli triu- 
beli, ba labai galva skaudėjo. 
Szianclien jau esu sveikas ir 
linksmas, ba gavau pede. Ryt 
eisiu in szio ir paskui in sve
czius. Vienas grinorius nori, 
kad asz prisiraszyczia in jo 
draugija, bet liel su jais, asz 
Amerikonas, tai ma butu sar
mata.

O dabar likit sveiki mano ap
lankyti ir atraszyti kaip jum 
ponas Dievas padeda. Tai bus 
plenti ant sziandien.

Gudbai visiems, 
Džiodž Labliskey.
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Žinios Vietines
— Po Rinkiniu.
— Pennsylvanijos vals., ir 

Schuylkillo pavieto Republiko- 
niszki Kandidatai likos ap
rinkti: James H. Duff ant U. 
S. Senator; John S. Fine, Go
vernor; John C. Bell, Jr., ant 

' Judge of the Supreme Court;
Blair F. Gunther, Judge of the 
Superio Court; Lloyd H. Wood 
Lieutenant Governor; Wm. S. 
Livengood, Jr., Secretary of 
Internal Affairs; Ivor D. Fen
ton, Representative in Con
gress ir Gus Wachhaus, Repre
sentative in the General As
sembly, 1st District.

— Subatoj pripuola Pa- 
liaubu-Armistice Diena; Taip
gi ta diena pripuola Szv. Mar
tyno, ta diena 1918 metuose 
taika buvo pasiraszyta ir Pir
mas Pasaulinis Karas pasibai
gė, Marszalas Foch su savo 
sztabu priėmė Vokietijos Dele
gatus kurie pasidavė ir prisi
pažino kad Vokiecziai yra su- 
muszti, taikos sutartis buvo 
pasiraszyta ant traukino in 
Compiegne miszkus, o Birželio 
22-tra diena 1940 metuose Vo
kiecziai atsikerszino už szita 
sarmata, jie szitame paeziame 
traukinyje privertė Prancūzus 
pasiduoti ir pripažinti Vokie- 
cziu užkariavimo.

— Gerai žinomas angliaka- 
sis, Pranas Kenauskas nuo 601 
W. Maple ulyczios, kuris likos 
sužeistas in szonkauli ir ranka, 
laike darbo Mahanoy City ka
syklose apie trys sanvaites at
gal ir kuris per ta laika gydėsi 
Pottsvilles ligonbute, ana die
na sugryžo namo jausdamas 
daug sveikiau.

Subatoj pripuola Ame
rikos Tautiszka Szvente, Pa- 
liaubu-Armistice Diena,” re
dakcija ir spaustuve “Saules” 
bus uždaryta visa diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 24-ta Nedelia po Sek
minių. Ir ta diena: Szvento 
Martyno, popiečio; 1794 m., 
Rusai užgriebė Didžiąją Lietu
va.

— Panedelyje pripuola Szv. 
• Stanislovo Kostka.

—- Panedelyje, Lapkr. Nov. 
13-ta diena, 5:15 valanda ryte 
iszvažiuos in Philadelphia, Pa., 
del daktariszko peržiūrėjimo 
65 vyrukai, kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City — Harold 
Brill, Robert Hollis, Jos. Myer, 
Arthur Delpas, Thomas Luke, 
Jr., Ant. Cimei. Bowmans — 
Wm. Didyęung. Ellengowan — 
Lamar Newcomer. Buck Moun
tain — Wm. Richards. Girard
ville — Geo. Weikel, Wm- 
George, John Gaughan, ir 
Dwight Fetter. Connerton — 
Wm. Walsh. Gordon — Rob. 
Lucas. Frackville — Ant. Ma
steliu, John Fowler, Harry Mc
Laren, Rus. Pieva, Jos. Antho
ny, Jr., John Cogoat, Jos. Dra
gan, Wm. Gogar, Bruce Hin
kle, Rob. Berger, Dan. Swartz, 
Ed. Drag. Ashland — Gerald 
McDonald, John Scanlon, Rob. 
Felker, John Snyder, James 
Meyers, Peter Loeper, James 
Lally, Wm. Price, Clyde Wet
zel, Thomas Winters, Jos. Po
well, Jos. Mendler, Jos. Can
field, Jos. Kleeman, Louis Di 
Zio. Lavelle — Robert Slotter- 
back. Locust Dale — Chester 
Frasch. Cumbola — Jos Kry- 
nock, Jr, New Philadelphia —

Stan. Lambert, Jos. Shanoskie, 
Paul Yuhas, Jos. Boran, Jos. 
Zubris. Middleport — Michael 
Hromyak, Ber. Tomalavage, 
Thomas Boban. Pottsville Rt 2 
— Alfred Smith. St. Clair — 
Steve Kostello.

— Utarninke Szvento Juo
zapato. Taipgi ta diena: 1942 
metuose, Amerikos valdžia po 
prievarta eme in vaiska visus 
vyrukus tarp asztuoniolikos ir 
devyniolikos metu amžiaus. 
1765 m., gimė Robert Fulton, 
inžinierius ir iszradejas, jis isz- 
rado kaip galima su garu stum
ti laiva, o pirm jo laiku visi 
laivai plauke su gairėmis ir su 
veju, bet Fultonas iszrado kaip 
laiva galima stumti pirmyn su 
garu.

— Žinios pranesza, kad bu
vęs miesto gyventojas Jonas 
Lutkieviczius (Lutkcavage) 
kuris apsigyveno Detroit, 
Mich., numirė pereita Ketver- 
ga ir likos palaidotas kapuose 
tame mieste, o velionio sesuo 
Helena Kiszioniene isz New 
Philadelphijos, kuri pasimirė 
pereita Subata Good Samarito- 
no ligonbute Pottsvilleje, likos 
palaidotaj Seredos ryta. Paliko 
savo sesute ponia Mare Ga- 
jauskiene isz Philadelphijos.

Vestuves Ir Karsztas 
Buczkis

ISZBANDYMAS
SAUGOTI ŽMONIŲ

SVEIKATA

“IGORIO KOVALIO
VO LAPAS”

RUDUO AMERIKOJE ARMIJOS BĖDOS
Ruduo, 
sezonu,

Prancūzijos loszike, ak- 
torka, Denise Darcel pabu- 
cziuoja savo nauja vyra, Pe
ter Crosby, kai jiedu apsiže- 
nijo Szvento Patriko Kate
droje, New York mieste. 
Juodu apženijo Monsignoras 
Pralotas William Green. Jie
du sako kad szitos vestuves 
bus amžinos ir kad jiedu vie
nas kita labai myli.

NEW YORK. — 
gražiausias isz visu 
metlaikiu, jau ežia pat. Sve- 
czias Amerikoje sužavėtas Ru

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gilberton, Pa. — Morta Au- 
gustaitiene, kuri kitados gyve
no Gilbertone, bet apie du me
tai atgal apsigyveno pas savo 
duktere ponia Maurice Dalton, 
436 E. Second uly., Harrison, 
N. J., numirė Panedelyje. Ve
lione gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Paliko savo duktere M. 
Daltoniene, isz Harrison, N. J., 
du sunu: Petra isz Harrison ir 
Prana, Gilbertone; seserį P. 
Maluniene isz Minersville ir 
broli Antana Kasuli isz Mt. 
Carmel, taipgi penkis aliukus. 
Kūnas likos parvežtas in Gil- 
bertona ir paszarvotas pas su
nn Prana Augustaiti, Main 
Uly., o laidotuves in vyko Pet- 
ny ežioj su apiegomis Szv. 
Liudviko bažnyczioje devinta 
valanda ryte ir palaidota in 

, parapijos kapines Frackville- 
je. Graborius Vincas Menkievi- 
czius laidojo.

dvi dukterys ir sunu.
— Szvento Kazimiero pa

rapijos parapijiecziai turėjo 
labai gražu ir sziaunu bankieta 
metine vakariene. Žmonių bu
vo tiek daug saleje, kad reikėjo 
antru sykiu stalus rengti va
karienei. Svecziu kalbėtoju 
tarpe buvo Teisėjas Curran isz 
Pottsville; advokatas Vincas 
Krenceviczius, isz Shenandoah 
Kun. Stasys Norbutas isz 
Frackville; ir Kun. Jeronimas 
J. Bagdonas isz Girardville, 
Pa. Kunigas Petras Lauinakis, 
Szvento Kazimiero parapijos 
klebonas labai uoliai ir pasi- 
szventusiai drabavosi, kad szi- 
ta vakariene butu graži ir pa
sekminga. Per savo darbavi- 
masi jis ir apsirgo ir negalėjo 
nei pasveikinti savo sveczius, 
nei padėkoti savo 
kams, darbininkėms. Jo vieta 
tame bankiote užėmė Kunigai 
Norbutas ir Bagdonas. — Tiki- 
mies kad Kunigo Laumakio li
ga bus lengva ir trumpa, ir kad 
ne už ilgo mes vėl matysime ji 
savo tarpe.

darbinin-

Carbondale, Pa. — Keturiu 
metu amžiaus vaikas Lawrence 
Staine buvo suvažinėtas, su
trintas po troku, po kurio jis 
bovinosi. Troko draiverys, 
Carl J. Dirlam isz Carbondale 
nepamatė kad tas vaikutis, pa
lindęs po jo t-roku bovinosi. Jis 
inszoko in savo troka ir ji pra- 
stardavo.* Jis nei nežinojo kad 
jis ta vaikuti su savo troku bu
vo sutrynės, kol kiti žmones 
pradėjo in ji szaukti ir stengie
si ji sustabdyti. Carl J. Dir
lam, troko draiverys ta vaiku
ti greitai nuveže in Szvento 
Juozapo ligonine, bet Dakta
rai tenai rado ta mažuti jau ne- 
gvva. O v

New Philadelphia, Pa. —Si
monas Sadabras, numirė na
mie. Velionis sirgo ilga laika. 
Atvyko isz Lietuvos 1915 m., ir 
apsigyveno New Philadelphi- 
joje. Jo pati mirė keletą metu 
atgal. Prigulėjo prie Saldž. J. 
Szirdies parapijos.

Saint Clair, Pa. — Sena gy
ventoja, ponia ^lagdalene Sen
kuviene isz Schoentown mies
telio, pasimirė savo namuose, 
nuo szirdieis liga. Velione gi
mė Lietuvoje, atvyko in Scho
entown 1912 metuose. Prigu
lėjo prie Szvento Kazimiero parama, 
parapijos Saint Clair. Paliko

ESAMA 
“GERADARIU”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gistravima. ’ ’
DP Komisija nesmerkia 

žmogaus, kuris nesitiki gauti 
patikimo nemokamo patarimo 
ir eina pas tinkamus patarėjus. 
Betgi DP Komisija primena, 
kad bendradarbiaujanezios ag
entūros (tokios kaip musu 
BALE) “teikia puikiausius ir 
invairiausius patarnavimus, ir 
nėra reikalo eiti kitur, kur 
menkesni patarnavimai, už tai 
apmokant yra parūpinami.”

DP Komisija pareiszkia vil
ti, kad spaudai bendradarbiau
jant, szi nenormaliszka būkle 
bus pagydyta. — LAIC.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Padėka!
Ponas John J. Downey isz 

Shenandoah, Pa., kuris buvo 
kandidatas del Legislatoriaus, 
Pirmame Distrikte, per rinki
mus, Utarninke, 
diena, szirdingai dekuoja vi
siems ukesams už

NEW YORK. — Lietuvoje 
pradėta ingyvendinti naujas 
SSSR Politbiuro patvarkymas dens grožybėms ir puikumu;

jis jauezia kad nepažino krasz
to ligi turėjo progos pamatyti 
Spalio .ir Lapkriczio menesiu 
gamtos groži.

Europoje pavasaris pasi- 
reiszkia palaipsniui, pavasario 
metlaikis daugelis Europiecziu 
musu tarpe, pasiilgę svajoja 
apie savo teviszke. Rudeni ki
taip. Tai yra puikiausias met- 

vadina- jai^|s Amerikoj, viso meto ap
vainikavimas, puikios dienos, 
spalvingi miszkai, tyrios ve- 

, nuvaiz- 
duoja tikrąjį Amerikos ženklą. 
Viskas kas jauniausia ir ge
riausia Amerikieczio dvasioj.

Tai yra metlaikis kada žmo
gus jaueziasi laimingu būda
mas Amerikoje, tai yra metlai
kis apie kuri galima kitiems 

R , raszyti. Ir pasidalinti tais pa-
pagal Bayara supranta.me, kad normų nepa- I iais ]ausmais Kaszydami ga- 

siekus, gresia tardymai ir inta- lite iszaiszkinti apie szi Nauja 
rimai “sabotuojant” ir ryszius Pasanlii apie j 0 viltis ir j0 
su “I .....  '
gi, gresia nauji masiniu tremi- Į 
mmu pavojai.

Vienkart pradėti paruoszia-; 
i “darbo batalio

nams” ir “komplektinems bri
gadoms” sudarinėti. Tokie 
vienetai, pilnai aprūpinti tech- 

juodadarbiais” jįar-

sveikatos 
ne 

Tikslas yra tarnauti

“Igorio Kovaliovo Lapas” ga
mybos inmonese.

Tai yra ne kas kita, kaip tik
tai masiniai pritaikoma “Sta- 
chanovo surėdymas.” Dirbtu
vių ir kolūkiu gamybines nor
mos sulygintos su seniau buvu
siomis aukszcziausiomis nor
momis. Kad pamokius “Lietu
vos nemokszas,” atgabenta 16 
ypatingu “brigadų 
mu. “ Moksliniai-Bandomomis 
Kompleksinėmis Brigadomis ’ ’ 
(Nauczno-Opytnyja Komplek- sįog naktyS) vįsa taį; 
tnyja Brigady).

Maskoliai tikisi gamyba pa
kelti 250%, palyginant su 1948 
m., arba 100 ligi 150% palygi
nant su 1949 m.# gamyba.

Kolūkiuose ir miestuose ma
siniai lipinami “Kovaliovo”

NEW YORK, N. Y. —
Naujas iszbandymas saugoti 

žmonių sveikata buvo pradėtas 
New Yorke szi Rugsėjo mene
si ir tesis vienerius metus. Per 
ta laika grupe mokaneziu isz 
visu vieszos sveikatos skyrių 
tarnaus ir sugalvos gerove 500 
New Yorko szeimynu, kurios 
pasisiūlys tam darbui ir ku
rios visos priklauso sveikatos 
apdraudos budo grupėj, kuriai 
jau dabar mediciniszka prie
žiūra parūpinta. Jiem nieko 
nekainuos suteikti priedine pa
tarnavimai pagal szi nauja 
sveikatos mėginimą.

Pagal programa, kuri yra 
pirma tokios ruszies Amerikos 
medicinos istorijoj,
žinovai jieszkos “ko gero, 
blogo.
“sveikiems kad jie visada svei- suredymos plakatai. Savaime 
kais pasiliktu,
F. Pope, prezidentas Commu-j 
nity Service Society, viena isz 
trijų privaeziu organizacijų, 
kurios patarnuoja tame rei
kale. Kiti tarnautojai yra 
Montefiore Ligonine ir Colum
bia Universiteto Gydytoju ir miejį darbai 
Chirurgu Kolegija, New York.

Praneszdami apie programa 
trys organizacijos pabrėžia, 
kad svarbiausias tikslas bus nikais, “juodadarbiais” jįar- 
iszbandyti szeimynos noringu- bininkais ir neiszvengiamais 
ma vartoti gydytojus ir kitus politrukais, jau Spaliu menesy 
profesijonalus darbininkus turėsią vykti in Stalingrado ir 
juos laikyti sveikais ir ne lauk- Kachovkos dirbtuves Ukraino- 
ti pakol koki liga užpuola. Ki- jė ir Pavolgeje, nes ten pradė
tas tikslas yra sužinoti ar bus ti milžiniszki kanalu, uostu, til- 
praktiszka siūlyti patarnavi- tu, geležinkeliu, pastatu, elek- 
ma, kuris sujungia medicinisz- tros stoeziu ir plentu statybos 
ka priežiūra su socialiais, psy- darbai.
chologiniais ir apszvietos Vienas, kitas 
veikslais.

Sveikatos užlaikymo centras apie sziuos numatomus “dide- 
bus insteigtas Montefiore Li- liūs Lietuvos laimėjimus Stali- 
goninej, ir ežia szeimynos, ku- no garbei. — LAIC.
nos dalyvauja programoj, 
gaus paženklintame laike svei
katos egzaminus. Apart to, bus 
galima iszriszti visokias asme- 
niszkas užduotis su specialiais 
darbininkais; maisto ekspertai 
patvirtintos geriausius dietus, 
ir vieszos sveikatos slauges 
duos patarimu kaip pasilikti 
sveikais, ir panasziai.

Szeimynos gales praneszti 
koki dalykai jas užimantoja, 
kokius darbus nariai dirba, ir 
visus veikimus kurie tik lei- 
czia sveikata arba szeimynos 
gerove. Sziuo budu, bus galima 
surinkti praneszimu, kurios 
bus naudingos iszvystyti prak- 
tiszka priežiūra ir sužinoti ko
ki patarnavimai yra svarbiau-

i si užlaikyti szeimynu sveikata.
Dr. Bailey B. Burritt, vienas 

isz valdininku Community Ser
vice Society sugalvojo szita 
nauja iszbandinimo būda. Jis 
užduoti mokinavo per szeszis 
metus. Priesz 20 metu panaszus 
iszbandymas buvo pavestas 
Londone.

Dr. Bailey sako, kad vienas 
tikslas programos yra pakreip
ti paežiu gydytoju dėmėsi in 
ligų sulaikyma netik in j u gy- 
dijima.

Musu medikales mokyklos 
sutraukė laika perdaug iszeg- 
zaminuoti žmones, kurie jau 
serga ir mažai tekreipia dėme
sio in sveikus žmones.

Už meto laiko smulkmenisz-
Lapkr. 7-ta kas raportas bus paruosztas.

Jeigu raportas parodys kad 
ž j u baisa ir iszbandymas buvo pasekmin- 

i gas parankininkai pates savo 
programa. — C. C.

jos ir dar daugiau isz Australi
jos.

Nors jiems gal jau neteks 
paragauti karo frunto, bet jie 
gales dabar paskutinius Komu
nistus iszmuszti ir paleisti mu
su kareivius gryszti namo, nes 
jie yra pavargę.

Priesz Komunistus

banditais” palaikant. Tai-; troszkimus
Ruduo yra laikas atgaivinto 

veiklumo invairiose frontuose. 
Miestai ir mažiausi kaimai, po 
vasaros karszcziu ir atostogų 
su susidegimu pradeda savo 
darbus.

Po vasaros atostogų moki
niai gryžta in savo naujai atre- 
mentuotas mokyklas ir prade
da mokyklų programa.

Tai yra laikas politinėms ak
cijoms.

Tai yra laikas invairioms 
rinkliavoms.

Tai yra laikas kada Ameri
kiecziai prisimina Kolumbą, 
Itala navigatorių, kurio narsu- 

auksztuju mas įr vaizduote atidarė duris 
LKP/b pareigunu prasitarė įn Nauja, Pasauli.

Tai yra laikas kada Ameri
kiecziai Lenku kilmes prisimi
na Pulaski, Lenku generolą, 

- kuris nrisideio nrįe szie krasz- “ kuris prisidėjo prie szie krasz-

Kai Prancūzu kariuome
nes buvo ant visu fruntu su- 
musztos ir buvo priverstos 
apleisti savo vietas ir tvir
toves Indo-Kinijoje, kur 
Vietminh sukilėliai dabar 
beveik visur vieszpatauja, 
Prancūzijos valdžia in ta 
kraszta pasiuntė Generolą 
Alphonse Juin.

Generolas Alphonse Juin 
yra vienas isz gabiausiu ir 
geriausiu Prancūzijos armi
jos Generolu. Jis tenai buvo 
pasiunstas sustabdyti tuos 
Komunistus ir savo kraszto 
armijas sulaikyti ir pertvar-' 
kyti kad tos armijos galėtu 
tuos sukilėlius numalszinti.

BELGIJOS KOM
PANIJOS INTARTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ne Politikierius

Columbijos Universiteto 
Prezidentas, Dwight Eisen- 
howeris visiems laikraszti- 
ninkams taip pat atsako: 
Kad jis nenori insivelti in 
politika, ir kad jis nėra ir 
nebus kandidatas in joki po
litikos darba ar vieta. Daug 
žmonių nori kad jis stotu in 
kandidatus in Prezidento 
vieta už keliu metu, bet jis 
visiems taip pat atsako: kad 
jis nėra ir nebus kandidatas 
in joki politikos darba. Ma
tyti kad jis laukia ir žiuri isz 
kur politikos vejas puczia. 
Jeigu jis pamatys kad jam 
viskas eina palankiai jis gal 
ir stos in kandidatus. Bet, 
kol kas jis laukia ir žiuri.

to kovose už nepriklausomybe.
Ir kada visi Amerikiecziai, 

nežiūrint j u kilmių ir tautiniu 
rysziu, atsimena ta maža būre
li pilgrimu, kurie savo pirma 
padėka pareiszke Dievui už 
insikurima naujam kraszte ir 

g , už nauja gyvenimą.
Szie laiszkiai pasiusti isz 

t musu krantu perduos visa ta 
kas Amerikiecziams yra arti
ma ir miela ir pasidalins tuo 
jausmu invairiose pasaulio vie
tose kur szeimynos ir asmenys 
laukia tokiu žinių.

Kvepas sukurtu laužu Ame
rikos miszkuose yra daug ge
resnis negu migla Sovietu pro
pagandos.

Tikras vaizdas Amerikos 
laisves su savo invairumais, 
savo kentimaja ir amžinu pasi
tikėjimu žmogumi yra daug 
puikesnis negu neaiszkus por
tretas kuri musu prieszas pie- 
szia.

Szis yra vienas isz sanvaiti- 
niu straipsniu, kuriuos paruo- 
sze Common Council for Ame
rican Unity, 20 West 40th St. 
New York City padėti Ameri
kos pilieeziams skleisti teisybe 
apie Amerika.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

t
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor

tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
ledu su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

tas žinias jis yra gavės isz pa- 
czios valdžios “Užsienio Biz
nio” žurnalo.

Nuo Sausio menesio iki 
Rugpjuczio menesio tie fabri
kantai pardavė ir pasiuntė Ko- 
munistiszkos valdžios virszi- 
ninkui, Mao Tze-tung, ginklu 
už keturis milijonus septynis 
szimtus tukstaneziu doleriu.

Belgijos valdžios atstovas 
beveik nieko apie tai nepasi- 
aiszkino, tik padare pastaba 
kad tie fabrikantai nedirba 
valdžiai.

Vienas biznierius kuris ne
nori kad jo vardas butu pa
skelbtas, sako kad ežia nieko 
tokio baisaus ar naujo nėra, 
nes visu krasztu fabrikantai 
parduoda ar yra pasirenge par
duoti ginklus, tiems kurie už 
tuos ginklus užsimokės.

Tas laikrasztis sako kad jis 
nenori iszkelti koki pasipikti
nimą, skandala, bet jis nori sa
vo skaitytojams priminti kad 
Belgijos kareiviai važiuoja in 
Korėja, kur jie gaus Ameriko- 
niszkus ginklus ir kariaus 
priesz Komunistus, kurie tu
rės Belgiszkus ginklus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


