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Karas Korėjoje Sunkus
Isz Amerikos Nelaime Darbininkams

—... —  n
GELEŽINKELIU;

STRAIKOS į

EROPLANAI ISZ 
AUSTRALIJOS

Gen.. MacArthuriui In
Talka Priez Komunistus

Valdžia Nori Straikas B
Sustabdyti |

WASHINGTON, D. C. — JK 
Valdžia dabar kreipiasi in p 
Amerikos Federacijos Darbi- H 
ninku Unija, ir pataria tai uni
jai atszaukti savo nusistatymą 
straikuoti.

Valdžios atstovai vardu ne
paminėjo to pavojaus kuris da
bar gresia Korėjoje, bet jie 
darbininku vadams stacziai pa
sakė kad dabar yra visam 
krasztui pavojus ir kad strai- 
kos sziuo laiku daug iszkados 
ir pavojaus sudarytu visam 
krasztui.
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845Žmonių Žuvo
Per Nepriklauso
mybes SzventeSYDNEY, AUSTRALIJA. - 

Australijos Premieras, Robert 
G. Menzies pranesza kad jo 
kraszto kariszki eroplanai yra yx jį • y • •^^‘^^UaugAmeriRiecziu žuvoKorė-lui MacArthuriui m talka
priesz Komunistus.

Jau kelios dienos atgal kai 
jis pasiuntė visus savo kraszto 
kariszkus laivus in ta kraszta „ . - ■ • • imusu Septintam Laivynui m 
talka. Jis teipgi atszauke insa- 
kyma kad Australijos kariuo
menes pasitrauktu isz Japoni
jos. Jis dabar iszleido insaky-u 
ma toms armijoms tenai pasi
likti kol tas karas Korėjos už
sibaigs.

joje;Anglija Nori Kad Amerika 
Pristatytu Atominiu Bombų; 
Valdžia Pasakė Geležinkeliu 
Darb. Vadams KadStraikos Da
bai^ Visam Krasztui Y]ra Pa vojus

Geležinkelio darbininkai rei
kalauja keturios dcszimts va
landų darbo in sanvaite, vieto
je keturios deszimts asztuoniu, 
kaip jie dabar dirba. Jie nori 
mažiau dirbti, bet gauti tas pa- 
czia algas.

Visi yra pasirenge straikuoti 
Liepos (July) penkiolikta die
na. Bet dar galutinai nenutarta 
straikuoti.

Apie penki tukstancziai jau 
dabar sustraikavo ir paliko sa
vo darbus, ir tuo savo pasielgi
mu atėmė darbus isz penkios 
deszimts tukstancziu kitu dar
bininku ant geležinkeliu.

Valdžios atstovai sako kad 
dabar ne laikas straikuoti, ir 
jie pataria kad unija su kom
panijomis gražumu pasitartu 
ir susitaikintu. Iszrodo kad 
taip ir bus!

Du darbininkai, kurie ma
liavoje Melrose Avenue til
ta, buvo sužeisti, kai jie nu
krito nuo tilto ant geležinke
lio begiu, rieliu, in New York 
Central Yards, in Bronx, 
New York.

Policijantai stovi ir laukia

kai daktarai rengia tos dar
bininkus veszti in Morissa- 
nia ligonine. Sužeistųjų dar
bininku vardai yra: Harry 
Paravarlos, (po kairei) ir 
Frank Pavich. Jiedu nukri
to apie dvideszimts penkias Į 
pėdas.

SZVENTES
IR SZERMENYS

AMERIKOS MARI
NAI IN KORĖJA

LIETUVIAI
SKAUTAI 

SUVAŽIAVIME

Papasakoja Apie 
Sovietu Žiaurumus

fhaista perduodavo Amerikie- 
cziams lakūnams, kurie buvo 
Vokiecziu belaisviai.

Lietuviai Skautai labai gra
žiai pasirodė szitame tarptauti
niame Skautu suvažiavime.

LAIVAI PRIRENGTI

GINKLUOTU
JIEGU KONTROLE

DEMOKRATIJOJ

NEW YORK. — Jung Ame- 
rikos Valstybes dabar palaiko 
didžiausia taikos-meto Kariuo
mene ir Laivyną ir Oro Jiega 
visoj savo istorijoj. Bet nei vie
nas Amerikietis neturi manyti, 
kad jis neturi intakos ju orga
nizavimui ir sutvarkymui. 
Szios szalies inkurejai nutarė 
palikti kontrole musu ginkluo
tu jiegu paežiu žmonių raukuo
se ir ta savo nusprendimą aisz- 
kiai intruake in kelis Konsti
tucijos skyrius.

1 — Konstitucija paskiria 
Jųng. Amerikos Valstybių pre
zidentą: Kariuomenes ir Laivy
no ir tikrajai Jung. Valstybių 
tarnybai paszauktos atskiru 
valstijų milicijos vyriausiu va
du. (Žodžiai “Kariuomene” ir 
‘ ‘ Laivynas ’ ’ Konstitucij os ir 
padergia JAV Oro Jiegas, ku
rios tapo atskira dalis militari- ■

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VALLEY FORGE, PA. — 
Lietuviai Skautai dalyvavo vi
su viso svieto Skautu suvažia-j 
vime in Valley Forge, Pa.

Lietuviai Skautai papasako
ja apie Sovietu žiaurumus Ru
sijoje ir Lietuvoje. Ju vadas 
Martynas Jurkszas, buvęs 
Skautu vedėjas Lietuvoje, vi
siems papasakojo apie Sovietu 
žvieriszkumus Europoje.

Lietuviai Skautai pareina 
isz Philadelphia, Boston, Balti
more ir Hartford miestu. Visi 
yra “Dypukai” isz Lietuvos.

Ju vadas ir vedėjas Marty
nas Jurksza^ yra iszleides kny-l 
ga apie Sovietus, kuria jis už
vardino “Raudonoji Žvaigž
de.”

Szitie Lietuviai Skautai dar 
buvo per jauni Lietuvoje užsi
traukti ant saves Sovietu pa
gieža, bet beveik visi gali papa
sakoti kaip j u tėvai, broliai, se
serys ir gimines buvo kankina-' 
mi ir žudomi Lietuvoje.

Martyno Jurkszo du broliai 
buvo Sovietu nužudyti; vienam 
buvo galva nukirsta, kai Vo- 
kiecziai buvo užėmė Lietuva.

Jurkszas darbavosi su pože
miniais sukilėliais Vokietijoje 
per kara, kaip jis gaudavo 
maisto, duonos ir lasziniu isz 
Lietuvos ir paslaptomis ta

Gali Greitai Veszti
Kareivius Isz

' Japonijos

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik Prezidentas Trumanas 
pranesze Generolui MacAr- 
thuriui kad jam valia siunsti 
in karo lauka musu kareivius, 
tai Generolas MacArthur tuo- 
jaus pasiuntė daug kareiviu su 
eroplanais, ir pranesza kad 
daug Amerikos laivu stovi Ja
ponijos uostuose ir yra prireng
ti tukstanezius kareiviu veszti 
isz Japonijos in Korėjos karo 
lauka.

Japonijoje randasi tie ka- 
riszki laivai, su kuriais Ameri- 
kiecziai privažiavo prie Japo
nijos Salų, Juose galima veszti 
tūkstanti pilnai ginkluotu ka
reiviu.

Japonijos karininkai labai 
gerai žino visus vandenius apie 
tas Salas. Jie ves musu karei
vius ir vairuos tuos laivus.

Korėjos Sala yra tik szimtas 
ir dvideszimts myliu nuo Japo
nijos Kyushu ir Pusan uostu. 
Czia randasi ir daug Japonijos 
laivu, kuriuos Amerikiecziai 
gali pavartuoti.

WASHINGTON, D. C. — 
Szimtai tukstancziu žmonių 
per Amerikos Nepriklausomy
bes Szvente, važiavo kur, ba- 
liavuojo ir svecziavosi ir pali
ko pusdevinto szimto auku 
giltinei.

Penki szimtai ir vienas žuvo 
ant vieszkeliu automobiliuose, 
kiti susitiko su Abraomu pa
dangėse, ežeruose ar pikni
kuose.

Per szias keturiu dienu 
szventes daugiau žmonių žuvo 
Amerikoje negu per, bet kurias 
kitas keturias dienas per karo 
baisiausias diienas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DIDIS EROPLANAS
SUDUŽO

TOULOUSE, FRANCIJA.— 
Prancūzu didžiausias prekybi
nis eroplanas, keturiu inžinu 
“Armagnac,” nukrito ir sudu
žo ir sudege, netoli nuo Tou
louse miesto. Du lakūnai buvo 
užmuszti ir asztuoni sužeisti.

Iszrodo, kad tas eroplanas 
užsidegė padangėse ir už tai 
nukrito ir sudužo. Lakūnai bu
vo ji iszveže ir iszkele in pa
danges tik pamėginti ir ji pa
tikrinti. Francuzai ketina daug
szitokiu eroplanu pasigaminti 
del prekybos ir del vežimo žmo
nių skersai mares.

Kaip tas eroplanas užsidegė, 
ar kas jam ten atsitiko, virszi- 
ninkai dar nežino. Jie laukia 
kol tie sužeistieji biski pa
sveiks, tada jie ju iszklausines 
kas ten atsitiko. 

-----------------
* Vargszai kurie perstato

KORĖJA. —— Žinios kurias mes dabar 
gauname isz Japonijos ir Korėjos nėra taip 
aiszkios. Bet ar tos žinios geros ar blo
gos, jos parodo ka musu karininkai jau se
niai buvo sake ir ka jie labai gerai žinojo.

Iszkariauti Korėjos krasztui Nepriklau
somybe nebus lengvas ar trumpas darbas.

■ , ko. Ir negalime tikėtis kad visas karas užsi-
rejos Karo frante, kai ju ka- ĮjaįgrS vjerĮ (ik Už tai kad Amerikos armijos 
riszkos tankos buvo susprog- ,

Amerikiecziai Priesz 
Sovietu Kariszkas 

Tankas

KOREA. — Komunistai už
vakar susitiko jau su kitu ir 
daug galingesniu prieszu ė

dintos Amerikiecziu dideliais 
karabinais.

Komunistai savo didingas ir 
galingas tankas, kuriu Korie- 
cziai taip bijosi, pasiuntė in ka
ro frunta, ir ten jos sutiko jau 
su nauju ir daug drąsesniu ir 
galingesniu prieszu: Su Ameri
kos kareiviais. Tos Komunistu 
tankos ne tik buvo sustabdin- 
tos, bet in padanges susprog
dintos.

Nors Amerikiecziai atsilaiko 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MAC’ARTHUR PER
SPĖJA KOMUNISTUS

Bus Baudžiami Už Be
laisviu Kankinima

TOKYO, JAPONIJA. — Ge-

tenai pribus.
Jeigu Sziaures Koriecziams bus 

tyta gana ginklu, ir jeigu jie gales 
siorganizuoti ir Komunistams kelia 
tai jie labai palengvins Generolo MacArt- 
hurio darba.

Vieszkeliai ir geležinkeliai Korėjos Sa
loje yra prasti. Ant szitu prastu viesz
keliu ir geležinkeliu reikia dabar veszti Ameri
kos didelius ir sunkius ginklus.'

Daug vietų czia visai neturi nei viesz
keliu, nei geležinkeliu.

Užims kelias dienas pirm negu musu 
Amerikos kareiviai gales pribūti in karo lauka.

Kiek pagelbos Pietines Korėjos kariuo
menes gales duoti Amerikiecziams, sunku

prista- 
vel su- 
pastoti,

nerolas Douglas MacArthur pasakyti, Ju eiles yra SUHldytOS,
perspėja visus Komunistus Ko- ... . . . , .
rejoje, kad jie turės atsakyti ir kareiviai ne tiktai traukiasi, bet stacziai 
n““rvokiecz^už"k°roThe-a nu0 marszuojancziu Komunistu.
laisvių kankinima. Bet galima tikėtis, kad jie ras drąsos,

Jis sako kad kiekvienas va- .... j v t i a m i ...
das, karininkas ar kareivis bus kai jie dažinos kad Amerikos kareiviai, 
nubaustas jeigu jis tinkamai tankos, laivai ir eroplanai stoja jiems in talka. 

nPO'PY’Tic* Ampnlrnc "Kpiq i civili^!
per szita kara Korėjoje. Jis Mes galime tikėtis kad kai Koriecziai

save turtingais, paprastai ir Komunistams pataria prisi- 
pasilieka vargszais, bet tur- minti kas atsitiko su Japonijos 
ežiai, kurie nuduoda, jog yra ir Vokietijos vadais po karo, ir 
vargszai, dasidirba milijonus. (Tasa Ant 4 Puslapio)

ras drąsos, jie tas ir jiegos dar syki pa
stoti Komunistams kelia, žinodami kad už 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas Trumanas buvo 

drąsiai pasakęs, kad Formosa 
Sala yra Kiniecziu žeme, ir kad 
tenai ne musu rekialas.

KAIP MES KITIEMS 
ATRODOME

žiuoje in Kauna szlebiu pirkti.
Mariute — Taigi ar jis su 4

Thomas Mann, garsus moks- 
linczius ir raižytojas sako kad 
kiekvienas protingas žmogus 
turi būti nors pasikeptas So
cialistas. Mes tam mokslincziui 
ir raszytojui, Thomas Mann no
rėtume pasakyti, kad nors Die
vas jam davė daugiau proto ir 
mokslo negu mums, bet ji bai
siai nuskriaudė kai Jis dalino 
protą.

Trumanas buvo pasakęs kad 
Amerika tenai in ju kivirczius 
nesikisz.

Bet kai Generolas MacAr
thur musu didžiūnams ir Tru- 
manui paaiszkino kaip dalykai 
stovi ir kas ten darosi, tai visu 
ju akys atsidarė.

Bernard M. Baruch, trijų 
Amerikos Prezidentu patarė
jas, ir Amerikos bagoczius sa
ko kad “Mokytojai, Kunigai ir 
Dvasiszkiai daro ir duoda visai1 
žmonijai daugiau negu ta žmo
nija yra verta. Ir visi tie dva
sios vadai nėra tinkami inverti- 
nami.

Dabar visas Amerikos Szta
bas skubinasi parūpinti karisz- 
kus ginklus Kiniecziams ant 
Formosa salos, kur jie ginasi 
nuo Komunistu.

Ka ^Generolas MacArthur da
bar sako, Amerikos laikraszti- 
ninkai jau keli metai kai sako 
ir rąiszo.

Raszo
Mrs. Franklin D. Roosevelt

Sziame straipsnyje p. 
Rooseveltiene atsako in 
keturis svarbius klausimus 
kuriuos atidengė neseniai 
iszleistas Common Council 
for American Unity knyga 
“European Beliefs Re
garding the United Sta
tes.”
Szis yra vienas isz serijos 

straipsniu apie gyvenimą 
Amerikoje sziandien. Juos 
raszo žymiausi Amerikie- 
cziai sanryszyje su “Laisz
kai isz Amerikos” judėji
mu.

SIULINA
TRISDESZIMS I Magde ženysis ?

EROPLANU
TOKYO, JAPONIJA. —

Major Generolas Claire Chen- 
nault, kuris yra pasitraukęs isz 
armijos, pasiulino Generolui 
MacArthuriui trisdeszimts pre
kybiniu laivu veszti kareivius 
in karo frunta. Generolas Chen- 
nault dabar yra virszininkas 
Civil Air Transport kompani
jos.

Karo Sztabas in ta to Gene
rolo pasiulinima nieko neatsa
ke, nes iki sziol nėra reikalo del 
tokiu eroplanu, nes armija tu
ri gana savo prekybiniu ero
planu.

Žmogelis, kuris yra visiszkai 
pasigėrės, nėra pavojingas, nes 
jis tuojaus -sau ramiai Užmiega. 
Bet tas kuris tik kelis iszm.au- 
kia, “ant drąsos” prie visu 
kabinasi, priežascziu jieszko, 
ir del žodžio kito jau musztis 
nori.

Kai Amerikos atstovai Kini
joje buvo tiek klaidu padare, 
kad jie buvo priversti pasi
traukti, didžiūnai Vaszingtone 
juos labai gražiai iszteisino, ir 
už visas ju padarytas klaidas 
kaltino Kinieczius.

Cairo mieste, Egipte virszi- 
ninkai iszleido szitoki Instaty- 
ma:

Vyras gali savo žmonai už
drausti iszeiti isz namu be jo 
pavelinimo.

Vyras gali savo žmonai už
drausti radijo klausytis, ar 
knygas skaityti be jo pavelini
mo.

Žmonai nevalia eiti pas savo 
■motina in sveczius be jos vyro 
pavelinimo.

Žmonai nevalia sėdėti, kai 
jos vyras in kambarį ineina, ji 
turi atsistoti ir taip savo pa
garba jam parodyti.

Formosa Sala ant kurios Ki
niecziu Armija turėjo pasi
traukti isz Kinijos, yra mums 
labai svarbi ir reikalinga' jei
gu mes norime Komunistus su
laikyti Azijoje.

Formosa Salos žmones dabar 
sudaro didžiausias ir galin
giausias jiegas priesz Komu
nistus visoje Azijoje. Remdami 
juos mes sau daug gero pada
rytume.

Vienas sztorninkas, Los An
geles mieste, buvo apvogtas ant 
pusantro szimto doleriu trys 
metai atgal. Vagis tam sztor- 
ninkui pasiaiszkino, kad jam 
tie pinigai labai reikalingi ir 
prižadėjo juos jam kada nors 
sugražinti.

Dabar, už trijų metu, per 
laiszka, tas sztorninkas gavo 
savo pusantro szimto doleriu ir 
dar dvideszimts doleriu dau
giau, del procento.

Tie, kurie sako kad tokia ka- 
riszka pagelba Kiniecziams ant 
Formosa Salos inžeistu Rusija 
ir supykintu Stalina, pamirszta 
kad ir dabar Rusija ant musu 
pyksta ir Stalinas pagieža lie
ja.

Jegiu Amerika dabar visisz- 
kai apleis Formosa Salos gy
ventojus ir jiems jokios pagel
bos nesuteiks, tai ne tik Kinie- 
cziai, bet visos Azijos gyvento
jai jausis musu pamuszti ir ap
leisti, ir jokios vilties neturės 
Amerikiecziu žodžiams.

Vienas žmogus in Battle 
Creek, Mich., miestą prasziesi 
paszelpos isz valdžios, pasi-

Sovietu Rusija daug gelbsti 
su maistu ir su kariszkais gink
lais Komunistams Kiniecziams.

NEW YORK. — Ana diena 
asz kalbėjau su ka tik isz Euro
pos grįžusiu draugu, ir jis pa
kartojo ta, ka asz jau dažnai 
girdžiu, butene, kad Europie- 
cziai klaidingai galvoja apie 
Jungtiniu Valstybių (USA) 
žmones ir kad tokia nuomone 
daugiausia sudaro musu filmos 
dauguma isz kuriu visvien ne
teisingai nuvaizduoja gyveni
mą ozonai. Mes ežia filmas su
prantame, musu žmones žino 
kas teisybe ir kas neteisybe, ir 
kad daug filmu yra pritaikin
tos tik ypatingai interesui ežia, 
bet neiszmintinga siunsti to
kias filmas in Europa nes su
teikia bloga inspudi apie Jung. 
Valstybes ir jos žmones.

Tas žmogus panasziai kalbė
jo apie dramos veikalus, kurie 
buvo gana pasekmingi czionai, 
bet užjūryje žmonėms nieko ne- 
feiszke.. Asz tikiu, kad esame 
pasekmingesni su žurnalais ir 
laikraszcziais, ir žinoma, kad 
“Voice of America” yra pui
kus dalykas, bet sutinku su Se
natorių McMahon kad jis ne 
gana toli pasiekia.

Girdime daug kritikos apie 
musu svetima politika, kad ji 
per greitai keieziasi. Mes esa
me demokratiszka tauta, ir ka
da patys žmones pakeiezia sa
vo nusistatymus, tautos nusi
statymai irgi keieziasi, bet tas 
nereiszkia kad kada mes remia
me koki projektą 'kad mes ta 
projektą neremsime ligi pabai
gos, ir Europos tautos turėtu ta 
tikrai suprasti.

Sunku iszaiszlkinti
kad Amerikiecziai gal materia- 
listiszki, bet paežiu laiku ir to- 
bulybiszki ir kad jie daug dau
giau nuveikia be jokio materi
alinio atlyginimo negu bet ku
ri tauta Europoje. Todėl, kad 
musu szalis yra jauna, kaiku- 
rie dalykai buvo lengvai atsie
kiami ir ne sunkiu, užsitesiusiu 
dabbu per metu metus. Nors ki
ti mano kad mes jieszkome tik 
materialinio atlyginimo, bet es
ame duosnesni ir maloniau duo
dame negu kiti.

Paskutinieji rinkimai parode 
kad didelis biznis nedominuoja, 
szi kraszta, yra teisybe, kad 
laikraiszcziai vietose kur dide
lis biznis intekmingiausias ne- 
renie Prezidentą'Trumana, sza- 
lies žmones, ne didelis biznis, ji 
iszrinko.

Sovietai daug kalba apie 
skriaudimą musu mažumu gru
pių szioje szalyje, ypaez apie 
Negru. Jie nekalba apie pasku
tiniu keliu metu Negru progre
są. tik iszpuczia visokius juos 
lieczianczius blogumus.

Yra musu pareiga pabrėžti 
Amerikos gerybes kad kiti mus; 
geriau suprastu ir mums pasi-i 
tikėtu. . — CCFAU. j

SZLIUBAS
SU VIRŽIU

KOMEDIJA

VIENAME ATIDENGIME

Parasze J. V. KOVAS

Deja miesteleno grinczioje Kur
pius myli miesteleno dukteri.
Mariute siuva. Ineina tar

naite, paskui Jonas.

jiems,

aiszkindamas, kad jis rengiasi I fulfil |Z A C* į IlITtlOl 
kita nedele apsiženyti ir jam JL J IJllVU AxUlllCll 

rei'kes nors kiek pinigu. ________ ______________ _

Generolas MacArthur Japo
nijoje sako kad Kiniecziu 
Chiang Kai-shek dabar turi 
gauti pagelbos ant Formosa 
Salos isz Amerikos.

Tavo Meile

Amerikos Apsaugos Sekreto
rius dabar klauso Generolo 
Chiang Kai-shek ir su juo su
tinka. f

Amerikos valdžios Sztabas 
dabar jau prisipažinsta prie 
savo klaidu ir pripažinsta kad 
reikia Kiniecziams kariszkos' 
pagelbos suteikti.

mano szirdyje del labai 
daug slaptu priežascziu.

Tavo linksmas juokas kai visur 
tamsu ir nyku.

Tavo drąsą ir szypsena ir graži 
eisena.

Kaip greitai tavo 
persimaino.

Tu mano szirdyje 
pasitikėjimo.

Kuris man szviesa 
duoda,

Ir man parodo kelia in 
szviesesne auszra, >

Kuri vilioja mums.
Tai jeigu kada nors dangus 

apsiniaukęs
Ir Perkūnas mus grasina,
Jeigu kartais pats dangus taip 

susiraukia

Tu

būdas

del to

ir drąsą

Didieji valdininkai Vaszing-j 
tone buvo pasakė, kad Kinijos; 
klausimas baigtas.

Vaszingtono didžiūnai visa; 
beda užkrovė ant Kinieczi.u Ar
mijos ir jos vado Chiang Kai-i Kad žaibai padanges skaldo, 
shek, ii- atliktas kriukis. Asz nepaisau ir nesibijau, 

-------- ::-------- ! Nes tavo meile man drąsą.

Mariute: (Viena) Ak! Kaip 
asz myliu ta Joną, tarsi be jo 
negaleczia visai būti. Ir jis 
mane labai mylėjo, būdavo sa
ko kad ne vanduo neperbegs 
per mudu. Dabar nežinau kas 
jam pasidarė, nors ir ateina ka
da, bet jau netoks meilus, ro- 
džios kas ji stumia nuo manes. 
(Ineina tarnaite, Onute).

Onute — >Gera vakara, Ma
riute.

Mariute — Gera ir tau Onu
te. Kaip gerai sveika?

Onute — Acziu, labai gerai 
tania u je sveikatele. O kaip pa
ežiai vedasi?

Mariute — Ne sziaip, ne teip, 
negaliu ne pasakyt. Liūdna. 
Savo Joną senei maeziau!

Onute — Ar vis dar tu su tuo 
Jonu sėbrauji?

Mariute — Teip Onute, asz ji 
myliu teip, kaip mylėjau, nes 
nežinau kas su Jonu darosi, nes 
jau kaip dabar ateina, tai ne 
puse nėra toks meilus kaip 
pirma!

Onute. ( nusistebus) Gana, 
tu kvaile! Ka jau jis bus teip 
meilus, kadangi ponedelei jau 
jo szliubas.

Mariute, (paszokus) Su kuom 
gi? Kada jis man nieko nesa
kė!

Onute — Mat, paika tu. Nori 
kad jis tau pasisakytu?

Mariute — Nugi kaip? Juk 
asz ji myliu!

Onute — Maža ka. Bet jis 
tave nemyli!

Mariute — Nugi tas neprie- 
į telius, prasze anuosyk dar pini
gu szimto rubliu paskolinti, 
važiuoses in Kauna skuru pirk
ti, ir prižadėjau duoti, sztai 
skrynioje turiu gatavus maz
geli surisztus. Dar vis netikiu 
tavim Onute ir gana?

Onute — Ogi netikiek, žino
kis. Paskolinsi, tai bus jam 
veseilei.

Mariute. (Daugiau nuste
bus). Nugi ar tu tikra teisybe 
kalbi?

Onute — Kamgi kafbeczia, 
kad nebūt teisybe. Vakar susi
ejau Berukszczio Magde, sake 
buvo pas kleboną, iszpirko at
laida be užsakysiu o po Nedelei I *

į szliubas! Ryt anksti abudu va-

Onute — Na tai su kuom tu 
manai, kadangi jam jie senei 
susitarė.

Mariute — Na, tas biaury’be 
j ateis man.

Onute — Žinoma kad ateis, 
nes jam pinigu žadejei, o ryt 
jam reikės, Magdei szlebems 
nupirkti.

Mariute — Na, tai jau ne
gaus! Asz jam užtaisysiu ir ge-i 
ra szposa. Tu Onute nueik in 
kamara, rasi pakalbinta ant va
gio virve, atneszk in grinezia, 
o asz eisiu prisitaisyt inranki. 
(abidvi iszeina. Greitai sugryž- 
ta, inbega viena su virve, kita 
su szlapiu viržiu).

Mariute — Skubėk Onute, 
duok szia virve, paka vošiu. 
Žiūrėk jau atsivelka tas biau- 
ry be! Tu dabar iszeik in lauka 
nesirodyk jam, o kaip iszgirsi 
mane surinkant, iribegk greit, 
padėsi man apimti. (Ona iszei
na. Mare sėda, ir kavoje virve 
po kede. Ineina Jonas).

Jonas — Gera vakara 
rinte.

Mariute — Gera, gera! 
niau kad Jonas ne neateisi jau!

Jonas — Kodėl Mariute teip 
kalbi? Kurgi asz eisiu jei ne 
prie tavęs!

Mariute — Prie manes?! O 
ko? Ar pinigu pasiskolyt? Ryt 
važiuoji in Kauno szlebiu Mag
dei pirkt! Gerai, asz paskoly- 
siu! (Netyczioms užmeta vir
ves kylpa Jonui ant sprando ir 
szauke).

Mariute — Ona, Ona, szok 
szia, duosiva Jonui szliuba!
(Ona priszokus laiko virve par- 
simusza ant žemes, o Mariute 
su szlapiu viržiu svoja. Jonas 
rėkia — Ai, ai, gelbėkit.—szios 
nepaiso, musza).

Mariute — Tai tau pamoki
nimas, kaip pradėti apsivest. 
Tegu ir kiti vaikai prisižiuręs, 
kad mergina reikia mylėt tik
tai viena; ir jei tau ji patinka, 
su jei apsivesk!

Jonas— (pro verksmus) Kad 
man ana daug geriau patinka, 
todėl su ja ir apsivesim (Ma
riute vela musza).

Uždanga Užsileidžia.

Ma-

Ma-

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabai 
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. 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 pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas ^Velnias, Me-

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos

100 puslapiu. 25c.
No. 162 Trys istorijos apie / 

Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum-

dejus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 141 Keturios
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas I pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
senam dvare, Geležinis vyras,L 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. I

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba l<a 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, Ražam 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv.1 
Kristupą, Juokingi szposelei, i 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera-1 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu-1 
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- i 
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. 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.

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, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijoj 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. 160 Keturiolika istori- j Money-Orderi, o jeigu norite 
ju apie Po laikui, Onytės lai- (pinigais siusti, tai reikia užrė
mė, Per neatsarguma in balta gistruoti laiszka su pinigais, 
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, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,' SAULE PUBLISHING CO 
Puiki pasiskaitymui knygute, j Mahanoy City, Pa., - ĮL S. J

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.
Duktė 
tuvos.

No.
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- 
į džia skaitymo ir raszymo, del 
i Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 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- 
į varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

I 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- 
į 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.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

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

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

No. 180 Kvitu knygut 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c. i

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Serąphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express

JlSV 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” MAHANOY CITY, PA.

Rožių Krūmas Karolio Didžiojo

Isz Rusu Kalbos Verte P. A.

(Tasa)

Tiktai viena sena rože savo 
pilku gumbėtu stiebu skresi 
nuo gražiu žaliumynu. Mažas . 
miestelis, kuris senoveje losze 
nemaža role, o vieszpataujant 
Fridrikui II per savo vyskupus' 
buvo pasiekęs laisvo miesto 
laisve, buvo taipgi centru Ro-! 
meniszkos dailės, Vokietiniu; 
Įaugėtu triobesiu ir vidurinuo- 
se amžiuose gotikos ir renesan
so ; dabartiniu metu yra apylin
ke Ganovero kunigaiksztijos.

Buvusi jo garbe dingo, tiktai 
senobinis brangenybių sandelis 
su dvylikto amžiaus dailės ku-: 
rikiais, istorine knyginia ir to' 
paties amžiaus senoviszkais 
triobesiais, kaip antai: Bažny
czios Szv. Gotgardo, Szv. ’My
kolo ir Szv. Magdalenos, labai 
sena rotuszis ir garsi isz vario 
nulieta kolona su dvideszimts 
asztuoniomis baraliefo grupė
mis vadinama “Chnstusaule;” 
vasara čzion trauke keliaunin
kus, daugiausiai saviszkius, 
Vokieczius ir dalinai Anglus. .

Dabartiniu metu Gildesgei-i 
me yra daug fabriku, tarp ku- ! 
riu nemažai yra rakandiniu.

merio buvo mėlynakė Lina, ku
rios tipas ryszkus, germanu ra
ses, tėvo nelaimėje liūdėjo nei 
kiek mažiau, bet jaunyste ne j 
tiek inspudinga kaip senatve, o 
ypacz, kuomet dalkyas nelie-; 
ežia to, kas szirdžiai arti ir kas ! 
sujudina jausmus.

Lina pabaigusi mokykla pri
žiūrėjo ūki senelio; tėvo, pade- ■

Am e r i k on i szk i vir s zin ink a i
labai nulindo, 

Kad Jemerike pasididino
skaitlis žmonių, 

O jaueziu vis mažiau. 
Ar-gi jie norėtu kad 

butu prieszingai.
Tai foni!

* * *
Nors buvo laukiama stebuk-Į 

lo nuo atvažiavusiu sodaunin- į 
ku, bet jo nebuvo. Karolio Di
džiojo rožių krūmas nerode (gy
vybes ženklo, todėl visi isz- 
zaukti jo mėginimai nedavė ne 
vieno žalio lapelio. Senas Pe
tras Fasmeris naktimis nemie
gojo, tarytum nuo jo kas nors 
miega butu pavogęs.

Daugiausiai sargas buvo nu
vargęs per isztisa diena belai- 
podamas akmeniniais laiptais 
senos bažnyczios, berodydamas 
ja-atvažiavusiems, kad atgul
davo in lova tai tuojau stipriu 
miegu užmigdavo, bet dabar 
dažnai nakties laiku keldavo ii' 
eidavo prie altorines sienos ant 
kurios savo szakas placziai bu
vo iszskleides rožių krūmas.

Tenai senis, sudėjęs rankas 
tykiai meldėsi, melsdamas Die- ‘ 
vo padaryti stebuklą, ir kaip! 
Szventame Raszte esti sakoma, 
kad liepe Aarono sausai lazdai į 
augti, tai ir dabar liepti kru-! 
mui atsigauti ir duoti metūges.! 
Po to jis ėjo namo nesivildai 
mas, kad dangus iszgirdo p ir ■ 
ant rytojaus pamatys jis Dievo Į 
ženklą, bet dienos slinko savo 
eile, o rože nestiprejo.

Vienatine duktė naszlio Fas-

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

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

Ant svieto randasi daug 
tokiu žmonių, 

Kurie niekad neturi 
proto, 

Nes žiemos laike, 
Aliejus guogeje užszala, 

O vasaros laike 
iszdžiuva.

Bai gali, dels 
raiti 

* * *
Visos mistakes labai 

myli slaptybes.
Viską ka pasakis 

savo kūmai,
Tai po dideli a slaptybia, 

C) toji vela pasako, 
Po slaptybia kitai 

kūmai.
Tokia slaptybe daugeli 

kartu pereina, 
Per tukstanezius ■ 

liežuvius, 
Ir ant galo, 

Teip užaugo kaip 
žirafas, 

Norints iszeina isz 
burnos, 

Mažiukas kaip muse.
* * *

Vienam nemažam 
pleise, 

Randasi trys sportelei, 
Vadinami save 

misterei, 
Nors skaityt ir raszyt 

nemoka, 
Bet už sportybia labai 

szoka.
Paskui merginas labai 

bėgioja, 
ijbrs tos ant ju visai 

nedboja.
Bet jie sau isz 

to nieko nedaro, 
Tik juoku in vales, 

kitiems padaro.
Tieji sportukai visaip ant 

laikraszcziu plovoje, 
Buk visokius melus 

drukuoje.
O jus sportukai, 
Kada busite geri 

vyreliai?
Apsimalszykite ir protą 

tu r eikite, 
O tada kitoki protą 

turėsite.

jo jam jo bažnytinėse pareigose 
o liuosaji laika, paszvesdavo 
ranku darbams prie ko ji buvo 
gabi.

Pavasaris gyvenimo, meiles 
laikas, laikas nauju prisiriszi- 
mu užvaldė jauna mergaite.

Mėlynakė sargo dukteri su- 
riszo Romanas su jaunu rakan
du fabrikas darbininku. Fabri
kas priklausė burmistrui Mec- 
geriui ir jo kompani jonui:

Jaunuoliai atydžiai šlepe sa
vo meile, Lina su grynai Vo-! 
ki'szku akuratnumu skyrė suti
kimus su savo szirdies draugu 
sodeli pas senąją bažnyczia už
sodinta bezdais ir balzaminais. 
Vaikinas czion ateidavo vaka-Į 
re, kuomet darbai fabrikoje bu- į 
vo pasibaigė ir susieję jaunuo
liai gyvai kalbėdavo ir svajo
davo apie ateiti.

Vaclovas Capiczkas gimimo 
buvo Czech as.

In Gildesgeima jis atvažiavo, 
kad gerai iszmokti iszdirbima 
gražiu rakandu ir su tuomi 
tikslu stojo in fabriką.

Paprastame gyvenime, Cze- 
chu santykiai su savo kaimy
nais, Vokiecziais net ir savo tė
vynėje yra blogi, o czionai Vo
kietijoje kaipo Czechui buvo 
labai sunku gyventi, bet Vaclo
vas nutarė viską perkesti, kas 
pasiekus tikslo; greieziau isz
mokti amata kuriam jis save 
paszvente. Tas jam pasisekė. 
Capiczkas greit iszsiskyra tar-j 
pe kitu darbininku ir abudu su 
kompanionai su nemalonumu 
turėjo pripažinti Czecho pasi
sekimą ir jam pridėti algos.

Paprasta ir gera szeimininke 
Lina patiko jaunam darbinin
kui. Jis patemyjo jos darbsz- 
tuma ir nutarė ja vesti. Gano- 
veriecziai buvo užsispyrėliai 
ir savimeiliai žmones. Sunku 
buvo pasitikėti, kad senis Fas
meris sutiktu iszleisti savo 
dukteri už Czecho, nežiūrint in j 
visas gerąsias jo ypatybes.

Sargas jau priskyrė Linai ki
ta vyra, būtent provizorių isz- 
vaistines, kuris turėjo nedido- 
ka kapitala.

Apie tai Lina su liūdesiu pra- 
nesze Vaclovui.

Asz jam.sumusziu abi kojas! 
Tegu jis tik pas tave pasirodo, į 
mes Czechai nepratę apsileisti.

Kas man veikti, paklauso 
mergina: Jei tėvas mane pri
vers iszeit už jo.

Atvirai jam pasakyk, kad 
mane myli.

O Vaclovai, bijau, kad tėvas 
bus prieszingas musu vestu- 
.verns. Capiczkas nepatenkintai 
pajudino pecziais.

Kodėl tu taip manai? Darbi
ninkas esu asz geras, uždirbu 
nemažai, todėl galėsiu iszmai- 
tinti paezia ir vaikus.

Gildesgeimė gyventi vėliau 
ar ankseziau nenorėsi, bet isz- 
važuose tėvynėn.

Taip iszvažiuosiu, nes ten 
mane traukia, man tenai viskas 
artima.

Sztai matai, tevas-gi nori, 
kad busiamasis jo žentas czio
nai pasiliktu ir kad viskss liktu 
po senovei, kuomet senis mirs; 
mano hoezius ir proboezius bu
vo sargais prie senos bažny
czios.

Jeigu tu isztekesi už vaisti
ninko, tai jis juk neserges ak
meniniu sienų?

Nors jis ir neserges, bet asz 
czionai pasiliksiu gyventi mu
su namelyj ir pakeisiu tęva.

Sztai kaip sumanė: Pykda
mas pamanė vaikinas ir pradė
jo pirmyn ir atgal vaikszcziot 
keleliu, tai reiszkia, kad tu ma
nes nemyli!

Ka tu, Vaclovai, juk žinai, 
kad asz tave myliu, todėl ne
skriausk manes! Persigandu
si ir visa paraudusi atsake Li
na : Be to,....

Kas ten da tokio?
Mergina nusiminė.

Tu,... Czechas, Slavas, tė
vas, ...

Žinau, žinau, jis nemėgsta 
Czechu! Ka daryti?

Asz pati nežinau, liūdnai nu
leidusi galva ir pasirodusiomis 
akyse aszromis atsake Lina.

Jaunuoliai nutilo. Vakaras 
artinosi. Nuolat darėsi tam
siau, pietų vejas su uže vos gir- 
džiamai, medžiu virszunes su
judėjo, o kvepiant vilnis pa
sklydo irę, už namukame tai 
pasigirdo tolumu nustelbtas 
traukiu i o szv i Ipesys.

Ar girdėjai, Vaclovai, apie 
musu nelaime ? Paklausė Lina, 
norėdama pakeisti kalba: Nu
džiūvo rožių krūmais, Karolio 
Didžiojo.

Truputi girdėjau, bet ar nie- 
kuomi negalima pagelbeti?

Pagelbėt! In Gildesgeima 
suvažiavo nemažai sodauninku 
beta jie ja apžiūrėję niekuomi 
nepagelhsti. Rože žuvo.

Ar gerai tam bus atlyginta, 
kur jis ja privers praskleisti 
žiedus ?

Lina nusiszypsojo.
Užmokės, žinoma! Suprask, 

jei pasiseks kam atgaivinti szi- 
ta krūmą, tai garbe apie ji kaip 
apie geriausi sodauninka pa
skirs po Vokietija.

Jaunas Czechas užsimanste.
Žinai ka, paraszysiu asz tė

vui, pas mumis yra didis geliu 
sodas, gal but, jis žino kokia 
priemone.

Lina nusiszypsojo.
Vargu tavo tėvas žino dau

giau, kaip suvažiavę visos Vo
kietijos sodauninkai, jie daug 
mokinosi, todėl jiems žinomos 
visos priemones ir visi budai 
pataisymui vystanezio augalo.

Asz vis tiek paraszysiu tėvui, 
atkakliai pakartojo Vaclovas.

Ankstyvi Balsuotojai

James Rooseveltas su savo 
žmona anksti pribuvo in rin
kimus balsuoti. Jis laimėjo 
Demokratu Partijos rinki
mus del Californijos valsti

jos Gubernatoriaus vietos. 
Szi rudeni jis stos in rinki
mus priesz Respublikoną Gu
bernatorių Earl Warren.

□ □ o

Bažnyczios Prezidentas

Walter S. Cross, in Fitch
burg, Mass., buvo paskirtas 
Prezidentu Kristaus Moks- 
linczio Bažnyczios.

“SAULE”
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miesto' taryba, del žuvimo isto- 
rinid rožių krūmo.

Gerbiamieji, del szito klau
simo specialistu sodauninku 
nuomone ryszkiai pasidalino, 
susirinkusiems pranesze bur
mistras Mecgeris: Bet be jusu 
pasitarimo asz nerizikuoju vie
na ar kita ka daryti.

Sakyk p. Mecgeriau, ka jie 
sumano, mes viską apsvarstė 
nutarsime, atsake-gi jas Gerbs- 
tal, neatsižvelgiant in jo pagar
bos verta amžių ir ilgus sida
brinius plaukus buvo da stip
rus senis.

Man matosi, kad geriau butu, 
jei sodauninkai patys iszaisz- 
kins mums savo iszvadas ir pa
pasakos ka jie mano daryti, 
szvelniai patemijo Foggas, vie
nas isz nariu miesto tarybos.

Ju iszvados galutinos, jas jie 
perdavė man vienas isz ju.

Sakyk mes tamstos klasome! 
Pasigirdo tarybos nariu balsai.

Kaip jau buvo kalbėta pir
miau, nukirsti kamena ir szak- 
ni priverti, kad iszleistu nau
jais atžalas. Ka ant szito jus 
pasakysite, gerbiamieji?

Nepasitenkinimo ūžesys pa
sigirdo svetainėje.

Ne, nukirsti rože, mes ir vi
suomet suskubsime, karsztai 
suszuko Miuleris, senas miesto 
gyventojas, kuris labai brangi
no kiekviena jo senoviszkuma.

Isztikruju, tas jau nuo musu 
nepabėgs, patvirtino gydyto
jas.

Niekai! Pasakykite kita iszl 
vada, nes pirmoji nepritinka!į 
Atsiliepe vietines gimnazijos! 
mokytojas Auerngas, žmogelis! 
iszdžiuves ligi skiedra.

Gydytojas in ji atsziauriai 
pažiurėjo, mokytojas nusiminė.

.Antroji iszvada taipgi rimta, 
tik ne tiek pavojinga kaip 
pirmoji.

Jis tur žinoti ka nors!
Raszyk, linkiu pasisekimo, 

pajuokianeziai patemijo sargo 
duktė, nes szitame atveje neti
kėjo dyvumas žinioms papras
to ūkininko, Czecho, jei nieko

■ nepadaro zmokyti sodauninkai.
Merginos nepasitikėjimas už- 

i gavo rakandu meisteri ir jis 
szaltai su ja atsisveikinęs nuėjo
namo.

Asz jau parodysiu pagiroms 
' Vokiecziams, kad Czechai mo
ka auginti gėlės ir prižiūrėti so
dus! Tarė pats sau imdamas 
raszyti tėvui laiszka.

i Miesto r o t u ž e j susirinko

gerbiamieji? Paklausė vėl 
Mecgeris

Palikti ligi rudens! Isztikru
ju ir nekirsti krūmo.

Palauksim! Vėl pasigirdo 
balsai.

Likimas vystanezio augmens 
buvo atidėtas ligi pradžios 
Spalio.

Praėjo keletas dienu.
Veltui lauke Lina Vaclovo; 

po to vakaro jis nesirodė.
Mergaite sau iszmetinejo, 

kad tuomet pasijuokė isz vai
kino.

“Užsigavo ir neina,” nutarė 
mergina, bet pasirodė prieszin
gai, kuomet kitos dienos vaka- 
ra prie bažnyczios sodeli pasi-j 
rode Vaclovas.

Lina isz džiaugsmo nenorėjo 
tikėti, kad tai jis.

Atėjai! Asz maniau, kad tu! 
jau supykai. Į

Vaikinas nusijuokė.
Juk ne kvailys!
Ar gavai priemone nuo tėvo, 

pataisymui senos rožes? Juo-! 
kaudama paklausė Lina, nes 
buvo persitikrinusi, kad Cze
cho pasigyrimas niekais pasi
baigė.

Gavau!
Ar isztikruju? Ka tu su juo 

nori daryai? Einam in rotuže 
o tenai pasakysi burmistrui.

Ir nemanau! Kam? Asz pat
sai ir be ju mokėsiu padaryti.

Lina iszgastingai pažvelgė 
in sužeiduotini.

Ar galima ju nepaklausius! 
Ka tu nori daryti?

Sakau tau, jog žinau ka da
rysiu. Priemone szitame mai- 
sze, jis parode in atneszta mai- 
sza.

Tuojau ir pradėsiu.

Visi su intempimu klausės.
Sodauninkai mano, kad kru-i 

mas džiunas del stokos mais-j 
tingu jeigu szaknyje. Jie ran
da, kad per szaknis perleidus 
elektros srove, bet nelabai 
stipria, tai galima bus tikėtis,' 
kad szaknys* pradės reikiama 
darba ir rože iszleis naujas at
žalas, o kartu apsidengs lapais.

Jeigu taip, fai tegul tuojau
pradeda dai'ba! Tarė mokyto-! 
jas.

Jaunas žmogau, leiski man1 
baigti, atsziauriai patemijo 

j burmistras ir tese: Perleisti! 
! per szaknis elektros srove da-

I
“N O VE NA’ ’ 
į Stebuklingo Medaliko 
I Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.
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bar negalima, tas darbas tein- 
vykinamas rudeni, kuomet že
me yra prisisiurbusi vandens.

Dabar yra toki džiova, kad 
vysta ir sveiki augalai, atsilie
pe Miuleris.

Kaip tuomet-gi nutariate,!

Kandidate

Kongresmone Helen Gaha- 
gan Douglas laimėjo Demo
kratu Partijos rinkimus del 
Senatoriaus vietos Califor- 
nijoje.

Szi rudeni ji stos priesz 
Republikona Richard Nixon. 
Ji sako kad ji tikisi ir tuos 
rinkimus laimėti.

Neatkreipdamas domes in 
atkalbėjimus Linos jis iszsi- 
emes dideli sodauninko peili 
pradėjo purenti žeme apie 
krūmą.

Iszkases ganėtinai gilia duo
be, atsargiai suskirstė szaknis 
ir jas vėl u'žbere su žeme, kuri 
buvo sumaiszyaa su kokiu tai 
sąstatu, kuri jis’’ atsigabeno 
maisze. ' t

Parengta! Pratarė Czechas 
mindamas iszkasineta vieta, 
kad kas-nors nepatemytu jo 
darba.

Mergaite per visa laika isz- 
sigandusiai žvelge in ji ir kuo
met jis užbaigė darba, tai ne
drąsiai jo paklausė.

Vaclovai, ar tas krūmas visai 
neprapuls %

Jei prapuolė, tai nėra kam 
prapulti, bet jeigu jame randa
si nors laszelis gyvybes, tai at- 
gys! Kol kas, ligi laikui, nie
kam apie tai nepratark nei žo
džio, persergejo jis mergina, 
szluostydamas prakaituota 
kakta in skepetaite, pagaliau 
atsisveikino su ja ir nuėjo.

Nors visi Gildesgeimiecziai 
buvo suindominti istorinio krū
mo klausimu, bet ji užmirszo, 
kuomet elektros perleidimas 
per jo szaknis sulyg miesto ta
rybos nutarimu buvo atidėtas 
ligi rudens.

(BUS DAUGIAU)

— Ilgiausia žmonis gyvena 
Norvegijoje.

RIP-LENS'*
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 

without dipping

Saule Publishing Co., • 
Mahanoy City, Pa.

—... - —
- '<•

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buriko 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 

i pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms
:: Reikalams

B3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA. 
................. ■ .... ... . ....... . "■ —



t

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Musu skaitytojas, ponas 

Vincas Budraviczius ir sūnūs 
Jonas isz Baltimore, Md., daly
vavo laidotuves a. a. Juozo 
Budraviczio,. Panedelyje. Ir 
prie tos progos atsilankė “ Sau
les” redakcija, nes ponas Bud
raviczius yra musu skaityto
jas, ir skaito “Saule” per dau
gelis metu. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Petnyczioj pripuola •Ky- 
rilio. Ir ta diena 1949 metuose, 
Anglijos kareiviai dirbo ant 
laivo prie uosto, kai darbinin
kai sustraikavo.

— Utarninke, Szvento Juo
zapo parapijos klebonijoje, li
kos surišzti mazgu moterystes, 
panele Lucille, duktė pons. Jur
giu Ąlanšku, 716 E. Mahanoy 
Uly., siti Thomas H. Davis, su
ims ponios Ruth Didyoung isz 
St. Nicholas, per Kun. P. C. 
Czesna. Svotai buvo Evelyn 
Moyer ir Lou Davis.
-- Povilas (Svakanis) Szve- 

das, nuo 411 W. Mahanoy Uly., 
kuris sirgo per keletą sanvai- 
tes, ir gydosi Schuylkillo pavie
to ligonbuteje, numirė Panede- 
lio ryta. Velionis buvo ant bur- 
do pas ponia Mare Lestauskie- 
ne. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
czionais daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis. Paskutini 
karta dirbo New Boston kasyk
lose. Paliko du brolius Chicago, 
Ill., ir pus-broli Juozą Ratku, 
mieste. Likos palaidotas Ket
verge, deszimta valanda ryte in 
L. D. V. K. kapines Frackville- 
je. Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo.

— Subatoj Szv. Elzbietos. 
Taipgi ta diena 1792 metuose, 
Vaszingtono miestas buvo pa
skirtas kaipo Amerikos sostine. 
Kita sanvaite: Nedelioj pripuo
la penkta Nedelio po Sekminu; 
Panedelyje Szv. Felicijos ir 
Septyni sūnūs; Utarninke Szv. 
Pijuso I.

valanda rytą, in Gray Stone 
Park ligonbute, New Jersey, 
sirgdamas trumpa laika. Ve
lionis kime Mahanoy City. Pa
liko duktere Agota Karpavi- 
cziene, Philadelphia; motina 
Agota Palioniene isz’ Lower 
Wm. Penu; du brolius: Prana, 
Old Bridge, N. J., ir Vai teka, 
Park Crest; dvi seserys: R.Į 
Kelly, Long Branch, N. J., ir 
panele Prane, Wrn. Penn; taip
gi keletą anukus. Laidotuves 
invyks Subatoje isz 74 Lower 
William Penn, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ryte, ir palaidos in para
pijos kapines.

KORĖJOS KO
MUNISTAI GIRIASI

KAREIVIS
NUTEISTAS

Beisbolininkas Sužeistas

Suėmė 3,000; Sužeidė 
9,000

TOKYO, JAPONIJA. — 
Sziaurines Korėjos Komunis
tai per savo radija giriasi kad 
jie in nelaisve yra paėmė dau
giau negu tris tukstanezius Ko- 
riecziu ir sužeidė daugiau negu 
devynis tukstanezius prieszu.

Jie sako kad dvi Pietines Ko
rėjos divizijos buvo visiszkai 
sunaikintos. Jie teipgi giriasi 
kad jie yra paėmė daugiau ne
gu tris tukstanezius Koriecziu 
ir sužeidė daugiau negu devy
nis tukstanezius prieszu.

Jie sako kad dvi Pietines Ko
rėjos divizijos buvo visiszkai 
sunaikintos. Jie teipgi giriasi 
kad jie yra paėmė daugiau ne
gu penkis szimtus mažu mieste
liu ir kaimu. Jie sako kad in j u 
rankas pateko labai daug gink
lu, kurie buvo Amerikos pa- 
siunsti Pietinei Korėjai.

Komunistai sako kad jie yra 
nuskandinę dvylika laivu.

Bet szitos žinios nėra patik
rintos, ir mes jas savo skaityto
jams paduodami kaipo gandai, 
ne žinios, nes mes norime kad 
musu skaitytojai gautu abieju 
pusiu žinias ar gandus.

Elmhurst, Pa. — Liepos ket
virta diena Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių Vilos parke buvo su
rengtas labai gražus ir didelis 
Piknikas, Kermoszius. Buvo 
matyti svecziu isz arti ir toli;! 
isz Cleveland, Boston, Water
bury, Newark ir kitu miestu. 
Kunigas J. F. Boll czia dau
giausiai darbavosi kad 'szitas 
piknikas butu Seselėms pasek
mingas. Nežiūrint to kad diena 
nebuvo tokia graži ir kad de
besiai beveik visa diena grasi
no, labai daug žmonių susirin
ko. Mums teko pirma karta 
czia pas Jėzaus Nukryžiuoto 
Seseles apsilankyti. Vieta be 
galo graži, o Seselių vaiszingu- 
mas tai tikrai Lietu visikas. ’ 
Czia, pas Seseles galima labai 
gražiai praleisti kelias dienas 
atostogų, Lietuviu tarpe.-Gali
ma puikius pietus ar vakarie
ne gauti už pusantro dolerio. Ir j SPĖJA KOMUNISTUS

MAC’ARTHUR PER
tai isz tikro Lietuviszkai pavai
kysite. Yra ir kur pasivaiksz- 
czioti ir gamta pasi'gereti. Mes 
ir savo skaitytojams pataria
me; jeigu važiuosite pro szali, 
užvažiuokite ir patys pasižiū
rėkite.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MUNICH, VOK. — Ameri
kos Augsztoji Komisija nuteisė 
Homer Cook, dvideszimts sep
tynių metu amžiaus kareivi, isz 
Oklahoma ant keturiu ir puses 
metu in kalėjimą.

Buvęs kareivis Cook buvo 
nuteistas ant szesziolika prasi
kaltimu, ir prisipažino, kad jis 
buvo pabėgės isz kalėjimo, ne- 
teisetinai buvo invažiaves in 
Vokietija ir neteisetinai buvo 
pasisavinęs valdininko varda.

Szitas kareivis yra buvęs 
kumsztininkas isz Muskogee. 
Jis sugryžo in Vokietija už tai 
kad jis norėjo būti arti savo 
mylimosios, Vokietaites, Anna 
Sporrer, kuri yra tarnautoja. 
Jis buvo tris sykius pabėgės isz 
kariszko kalėjimo. Teismas bu
tu galejes ji nuteisti ant szim- 
to metu in kalėjimą.

KOMUNISTAI
GRASINA LAIVYNĄ

W|

Detroit beisboles ratelio 
beisbolininkas A. Robinson 
su loszimo prižiūrėtoju, Um
pire McKinley skubinasi 
prie sukniubusio beisbolinin- 
ko Bob Porterfield, kuris bu
vo sužeistas.

komybe žmonėms yra Preziden
to rankuose; yra pareiga Sek
retorių ir militariniu- sztabu 
kad ginkluotos jiegos invyk- 
dintu placzias misijas jiems pa
skirtas. Ir galutinai patys 
Jung. Valstybių (USA) žmo
nes nusprendžia szias paezias 
misijas. Jie iszrenka Vyriausia 
Vada ir Kongresą ir paveda 
jiems atsakomybe ginti tauta, s

KARAS KORĖJOJE
SUNKUS; ILGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Kleren- 
cas D. Yurkonis, 31 metu am
žiaus nuo 104 N. Lehigh uly., 
kuris likos pavojingai sužeis
tas per automobiliu Subatos ry
ta Frackvilleje, numirė Nedė
lioję, 3 valanda ryte, Ashland 
ligonbuteje. Velionis gimė She- 
nadoryje. Buvo veteranas, tar
navo del ‘ ‘ Dede Šamo ’ ’ Kovo 
3 d., 1943 m., Europoje. Pa
liko savo paczia Adele, (Szu- 
manskiute) isz Wm. Penu; su- 
nu Roberta; keturis brolius: 
Vai teku, Juozą, Feliksą ir Vin
ca, visi mieste; dvi seserys: He
lena, pati V. Czėmiausko, mies
te ir Mare, pati Al. Arminavi- 
izia, mieste. Laidotuves in vyko 
Šeredoje su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ryte ir palaidotas in pa
rapijos kapines.

— Jieva (Palulis) Szepela- 
kiene, nuo 128 W. Girard uly., 
numirė Nedėlios ryta savo na
muose. Gimė Lietuvoje, pribu- 

‘ vo in'New Yorke, o 1910 metuo
se apsigyveno Shenadoryje. 
Paliko dvi dukterys: Mare, pa
ti Jono Schott, Frackville ir 

: Helena pati Juozo Babatskio, 
[mieste; du sunu: Juozą Paluli, 
New Brunswick, N. J., ir Petrą 
Paluli, Mahanoy City. Laidojo 
Šeredoje, su apiegomis Szv. 
Jurgio1 bažnyczioje deszimta 
valanda ryte, ir palaidota in 
Pareiszkimo kapines Shenado- 
ryje.

— Jurgis Palionis, kuris 
kitados gyveno Lower William 
Penn, numirė ĮJtarninke 3:10

Rymas, Italija. — Pralotas 
M. Krupaviczius, Profesorius 
J. Brazaitis ir V. Sidzikauskas 
buvo priimti Vatikano valsty-Į 
bes 'Sekretoriate, kur jie kalbė
josi su Italijos vyriausybes at
stovais ir pasikalbėjo su Minis- 
teriu St. Lozoraicziu. Pralotas 
Krupaviczius pasakė kalba per 
Vatikano radija in viso svieto 
Lietuvius. Ta paczia proga vi
si trys dalyvavo ir Rymos Lie
tuviu suruosztame Birželio in- 
vykiu minėjime, kur visi trys 
pasakė pritaikintas prakalbas.

Seltzer City, Pa. — Tomis 
dienomis atlankė Kvederavi- 
cziu szeimyna, ponstva Juozai 
Kvederavicziai isz Baltimore, 
Md. Teipgi lankėsi pas kitus 
gimines ir pažystamus Schuyl
killo paviete.

sako kad ta pati bausme laukia 
visu tu komunistu po szito ka
ro jeigu jie tinkamai nepasi
elgs su Amerikos belaisviais.

Jis prižada Komunistams 
kad visi tie, kurie bus suimti in 
nelaisve isz Komunistu bus tin
kamai ir padoriai aprūpinti, ir 
jis tuo paežiu sykiu Komunis
tams pataria ir insako kad jis 
tikisi kad jie panasziai pasi
elgs su musu kareiviais.

Generolas Douglas MacAr
thur dar pridėjo kad Amerikos 
Karo Sztabas gerai žino visus 
Komunistu vadus, ir juo laikys 
atsakomingus už visu Komu
nistu darbus ir pasielgimus per 
szita kara.

AMERIKOS MARI
NAI IN KORĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

diena kitos pribus daug Ameri
kos.

Nors Japonijos, Okinawa ir 
kiti uostai, kur randasi Ameri- 
kes laivynas ir armijos yra ar
ti Korėjos, bet nuo Korėjos uos
to in karo lauka yra taip kaip 
isz New York miesto ir Pitts- 
burgha. Bet ta kelione tenai 
yra kaip keturis ar penkis syk
ius toliau negu Amerikoje isz 
New York miesto in Pittsburg- 
ho, nes tenai keliai ir geležinke
liai baisiai prasti; tenai baisiai 
daug kalnu ir peikiu. Per szi- 
tokias pelkes ir per tokius kal
nus Amerikos sunkios karisz- 
kos tankos ir artilerija turi 
bristi, kopti ir klumpoti pirm 
negu gales susikirsti su prieszu.

Czia daug padės Amerikos 
Laivyno dideli karabinai ir ka- 
riszki eroplanai, kurie duos 
kulku ir armotu pastoge musu 
pestiniams kareiviams.

Bet turime žinoti kad visas 
tas darbas užims kelias dienas, 
gal ir kelias sanvaites, ir nega
lime reikalauti kad czia-pat, 
tucz-tuojaus musu armijos tu
rėtu aenai stebuklus padaryti.

Mums rodos kad nėra jokios 
abejones kas szita kara laimes; 
mums iszrodo kad tie Korėjos 
Komunistai jokiu budu negales 
atsilaikyti, jeigu Rusija nein- 
iskisz. Mums iszrodo kad jei
gu ir Kinijos Komunistai stotu 
Korėjos Komunistams in talka, 
jie nieko nepesztu priesz musu 

pareigas kaip atstovai j u Vy- gapngas kariszkas jiegas. Bet

Jam staeziai in veidą ne- 
tyczia pataikė Detroit “Tig
ers
Calvert. 
Yankee 
mieste.

beisbolininkas Paul 
Nelaime atsitiko in 
Stadija New York

Į jiegu ir paskyrima pinigu j u 
užlaikymui. Konstitucija rei- 

JIEGU KONTROLE kalauja kad Kongresas nusta- 
DFMOKR ATI TOI tytu taisykles valdyti &inklu°- 1IJ vJ tas jiegas. Ir Kongresas padaro 

instatymus milicijos organiza- 
I vimu, ginkliavimu ir valdymu, 
j Tekiu budu per savo iszrinktus

niu jiegu pagal National Seen- atstovus Amerikos žmones pri- 
rity Act of 1947). Kadangi pa- sideda prie vaidinimo savo mi- 
tys žmones iszrenka Preziden- litariniu jiegu.
ta, reiszkia kad patys žmones: Prezidento kariuomenes pa-

GINKLUOTU

HONG KONG, KINIJA. — 
Kinijos Komunistai Premieras 
Chou En-lai grasina kad jis pa- 
siuns savo laivyną priesz Ame
rikos Septinta Laivyną, kuris 
dabar randasi aplink Formosa 
Salas.

Prezidentas Trumanas insa- 
ke Septintam Laivynui sergėti 
Formosa Salas, ir neleisti Ko
munistams prie tos Salos 
eiti.

Komunistas Premieras 
kad visi Kinijos žmones
pritaria ir sako kad reikia For
mosa Salos žmones iszlaisvinti. 
Visi žino kokis tas Komunistu 
iszlaisvinimas yra, ir Formosa 
Salos žmones nenori nei tu Ko
munistu nei j u laisves.

Amerikos Septintas Laivy- prezidento paskyrimus ir pa
nas turi insakymus szauti 
tuos kurie artinasis prie 
Salos.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pn-

sako
jam

ta, reiszkia kad patys žmones 
pasirenka savo militarini vada, reigas, kaip ir jo kitas iszpildo- 

Toliau, užtikrinti kad Prezi- mojį pareigas, pildo jo paskirti 
dentas kaipo vyriausias vadas, pagelbininkai, Kabineto nariai.

Senatas ju paskyrima turi už- 
girti.

Vienas isz Prezidento Kabi
neto nariu yra Kraszto Gyni
mo Sekretorius, jo vyriausias 
patarėjas militariniuose reika
luose. Pagal instatyma, jis turi 
būti civilis asmuo, kuris per de
szimt metu priesz paskyrima 
netarnavo jokioj militarinej 
tarnyboj.

Svarbiausi Kraszto Gyvnimo 
Sekretoriaus patarėjai yra Ka
riuomenes, Laivyno ir Oro Jie
gu Sekretoriai. Jie pildo savo

nevartotu ginkluotas jiegas 
kaipo inranki padidinti savo 
galia, Konstitucija suteikia 
tam tikra pavelinima Kongre-! 
sui. Kongresui pavesta sudary-, 
ti ir iszlaikyti kariuomene bet 
pinigai, tam tikslui, negali būti 
skiriami ilgesniam laikotarpiui 
kaip dvieji metai.

Senatas užgiria arba atmeta

in 
tbs

AMERIKOS
EROPLANAI GREITI

Komunistai Nespėjo Ju 
Nei Pamatyti

ir net stumia atgal Komunistus 
Korėjoje, bet pietines Korejps 
armijos vis traukiasi atgal 
priesz Komunistu užsipuoli
mus.

Kaip mes raszeme pirmiau, 
taip dabar matyti ir yra Kore- 

Vieni važiavo per toli ir per j°je« Amerikos armijoms ims

SZVENTES
IR SZERMENYS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ilgai ir pailsę, užsnūdo bedrai-! kelias sanvaites pribūti in ta 
vindami savo automobilius ir karo frunta priesz tuos Komu-

nistus, nes tenai keliai, viesz- 
keliai ir geležinkeliai labai 
prasti, ir musu didingos ka- 
riszkos maszinos ir musu kara
binai yra per sunki del tu pras
tu keliu. Amerikos armija 
savo kelius sau pasidaryti 
me kraszte.

I

atsikėlė pas Abraomą; kiti, 
viena kita iszsitrauke ant ke
liones ar drąsos, nesugebejo sa
vo automobilius palaikyti tie
siai ant vieszkelio ir susimusze 
ar su kitu automobiliu ar susto
jo prie stulpo prie vieszkelio, ir 
nesuspėjo nei “Amžina Atilsi” 
sau pasisakyti. Dar kiti per 
drąsiai brido in vandeni, plau-’ 
ke per ilgai ar per toli ir nesu- antra diena per pietus, Lietu- 
gryžo, kol ju lavonus su grieb- viszka programa 'buvo 
liais isztrauke isz ežero ar isz Szveicarijos radijo. Tai kiek

turi 
. ta-

Szveicarija. — Liepos (July)

ant

mariu.
Isz tikro, iszrodo kad ežia, 

Amerikoje, Nepriklausomybes 
Szvente yra labai glaudžiai su- 
risztos su szermenimis.

mes žinome, yra pirmutine Lie- 
tuviszka programa per Szvei- 
carijois radija. Programa buvo 
ant trumpu bangu (short 
wave) iszleidžiama.

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas MacArthur daugiau 
drąsos ir vilties duotu Korėjos 
žmonėms, jeigu jis galėtu insa- 
kyti savo lakūnams ne taip 
greitai skristi virsz j u miestu.

Amerikos eroplanai taip 
greitai lekia, kad Korėjos ka
reiviai net negali j u pamatyti. 
Jie per radija ir per laikrasz- 
czius yra girde j e ir skaitė kad 
Amerikos eroplanai jau jiems 
yra stoję in talka, bet beveik 
visi Korėjos kareiviai sako kad 
jie tik gali girdėti kai Ameri- 

| kos eroplanai staugia, bet ne
spėja ju pamatyti. Jie tokiu 
eroplanu ne tiktai ka neturi, 
bet niekados nėra mate.

Komunistai Koriecziai teipgi 
dabar bedoje. Jie ne tiktai ne
gali Amerikos eroplanu pasi
vyti ir nuszauti, bet negali j u 
ne užmatyti.

Tie nauji Amerikos eropla
nai taip greitai lekia, kad 
prasti eroplanai yra kaip 
ežias žmogus prilyginus 
greito automobiliaus.

Korėjos lakūnai bijosi tuos 
Amerikos naujus eroplanus 
vairuoti, nes jie sako kad jie 
negali taip greitai 
kaip greitai tie eroplanai le
kia.

auksztinimus visu karininku 
ginkluotu jiegu (Kongresas ga
li duoti Prezidentui “Emer- 
gncy” galia daryti laikinus pa
skyrimus ir paauksztinimus.) 

Galutinai, tik Kongresas ga
li paskelbti kara. Musu szalies 
inkurejai tikėjo kad ta svarbia 
galia negalima pavesti vienam 
žmogui. »

2 — Isz pirmu deszimt prie
du Konstitucijos (deszimt prie
dai sudaro musu “Teisiu Bi- 
liu”) irgi lieczia militarinius 
dalykus. Vienas užtikrino žmo
nėms, kad nauja Federate val
džia galutinai nedraus užlaiky
mą civilines “milicijos” (Web- sijonalai karininkai ir pirmi- 
ster’s žodynas iszaiszkina “mi- ninkas (irgi profesijonalas) su- 
licija” kaipo grupe pilieeziu in- daro Bendra Sztaga kuris kai
šiojusiu ir iszlavntu militari- p0 grupe yra pirmas militari- 

nis i patarėjas Prezidento, 
Kraszto Gynimo Sekretoriaus 
ir Tautines Apsaugos Tarybos.

Aiszku, kad Prezidentas ko
manduoja ginkluotas jiegas 
per savo civilius ir militarinius 
patarėjus ir specialistus. Atsa-

riausiojo Vado, Prezidento. Pa
prastai jie civiliai asmenys.

Antroj eilej yra Kariuome
nes Sztabas, Laivyno Operaci
jų Sztabas ir Oro Jiegu Sztabas 
profesijonalai karininkai, ku
rie nustato tikras operacijas 
militariniu instaigu. Jie insa- 
kymus ginkluotoms jiegoms 
neduoda savo vardu, j u visi in- 
sakymai perduoti per savo at
skirus Sekretorius. Szie profe-

niai tarnybai, bet kurie pa- 
szaukti tarnybai tik karo metu. 
Musu Revoliucijos Kariuomene 
ir Laivynas buvo “milicijos” 
ruszies. Jung. Valstybių orga
nizuota milicija pervadinta Na
tional Guard 1920 m.)

Kitas Konstitucijinis priedas 
kuris lieczia militarinius daly 
kus sako: *“Taikos metu nei 
vienas karys negali būti ingy- 
vendintas bet kuriuose namuo
se be savininko sutikimo, karo 
metu — tiktai instatymo nusta- 
tytiniu budu.

Žmones turėjo būti užtvirti
nama, kad valdžia nepaims pri
vatu turtą pulku naudai taikos 
metu ir jeigu butu reikalinga 
tokia akcija karo metu, j u at
stovai padarytu taisykles. Szis 
priedas padėjo insteigti tvirta 
ypacz kad civilinis pavelinimas 

matyti, virszijo militarini užtvirtinta.
Bet Kongresui pavesta netik 

nustatyti diduma ginkluotu

mes turime prisipažinai kad 
pirm negu tie Komunistai pasi
duos, bus kraujo praliejimo 
vieniems ir kitiems!

Vienatine viltis dabar yra 
kad tie Komunistai susipras, 
pamatys kad j u karas yra be 
vilties, ir kad jie pasiduos pirm 
negu per daug kraujo bus pra
lieta. Bet, laukdami kol tie 
Komunistai to proto gaus, mes 
negalime tupėti ar tylėti, bet 
turime in juos kalbėti su tokia 
kalba, kuria jie pripažinsta ir 
invertina; tai yra su karabinais 
armotais, kariszkais laivais, 
eroplanais ir galinga armija!
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