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Isz Amerikos Sunku Iszrinkti Gražiausia

ANGLAI NORI
ATOMINE BOMBA

WASHINGTON, D. C. —
Kai karas prasidėjo Korėjoje, 
du Anglijos atstovai pribuvo in 
Vaszingtona pasitarti su Ame
rikos Apsaugos Sekretoriumi, 
Louis Johnson. Kad jiedu pri
buvo tuo paežiu laiku kai ka
ras prasidėjo Korėjoje buvo vi
sai atsitiktinai, bet vienas isz 
ju, Peter Geoffrey tuoj aus 
Amerikos Apsaugos Sekreto
riui patarė paleisti kelias ato
mines bombas ant tu Komunis
tu Korėjoje.

Jiedu ežia atvažiavo pasitar
ti apie tos atomines bombos 
vartuojima. Jiedu buvo Minis- 
terio Attlee pasiunsti pas mus.

Anglija nori kad Amerika 
tuoj aus pagamintu ir pasiustu 
daug tu atominiu, sprogstan
eziu bombų in Azores Salas, 
Atlanto mariu viduryje. Angli
ja nori kad tos bombos tenai 
butu, kad, kai karas iszkils, 
Anglai galėtu tas bombas tuo-i 
jaus pasiimti ir pavartuoti.

Anglijos valdžia nereikalau
ja kad Amerika dabar jai duo
tu tu atominiu bombų, bet ji 
nori kad Amerika prižadėtu - 
Anglijai tokias bombas vartuo
ti jeigu karas iszkils. Amerikos 
valdžia dar nieko nėra atsakius 
in szita Anglijos praszyma.

Sztai vienuolika geru ir 
gražiu priežaseziu, kodėl 
tiek daug žmonių susirinko 
in Shrine Seimą, in Los An
geles, California. Visos szi- 
tos gražuoles yra susirinku
sios ir apsupusios mergina 
kuri buvo iszrinkta kaipo 
Long Beach Shrine Karalie
ne. Ji randasi viduryje szi- 
to gražuoliu pulko ir jos var-

das yra Beverly Jones. Pir
moje eileje, (isz kaires in de- 
szine) yra Bonnie Despauz ir 
Kib Barber; antroje eileje: 
Tootsie De War, Queen Be
verly ir Toy Palaska; tre- 
ezioje eileje:Marianne Abell, 
Lois Rohr ir Emmalind 
Smith; paskutinėje eileje: 
Bonnie Farmer, Gloria Span
gler ir Jeri Rise.

ŽAIBAS TRENKE

3 Jauni Ant Pikninko
Užmuszti

HAMDEN, CONN. — Trys 
jauni buvo užmuszti ant pik- 
ninko kai žaibas trenkė in me
di, po kurio visi buvo susiėdė 
per pikninka. Septyni buvo su
žeisti, nors visas valgis kuris 
buvo ant žoles iszdetas nebuvo 
to žaibo visai paliestas.

Buvo apie antra valanda po 
pietų, lietaus visai nebuvo kol 
tas žaibas trenke in ta dideli 
kliava, po kurio visi buvo susi
rinkę užkasti.

Žaibas perskele ta kliava. 
Aplink ta kliava buvo storas 
lenciūgas, prie kurio buvo pri- 
riszama galvijai. Kai žaibas 
trenke in ta kliava, jis per ta 
lenciūgą davė staeziai in visus 
tuos susirinkusius 
ninko.

Žuvusieji buvo 
thurina Dorman,

ant to pik-

Panele Ar- 
szesziolikos 

metu amžiaus, jos brolis Otis, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus, ir Panele Betty Lyons, 
asztuoniolikos metu amžiaus, 
kuri buvo atvažiavus pas Pa
nele Dorman in sveezius.

Pirkie U. S. Bonus

LAVONAS
SURASTAS UPEJE

Jaunas Vaikas Prigėrė

PHILADELPHIA, PA. — 
Trylikos metu amžiaus vaiko 
lavonas buvo surastas Dela
ware upeje, netoli nuo New 
York Ship-building kompani
jos uosto.

Jo lavonas buvo surastas, be
plaukiantis ant tos upes. Darbi
ninkai užtiko jo kuna ant tos 
upes.

Policija paėmė ta lavona ir 
nuveže ji in Cooper ligonine, 
Camden, mieste. Tenais dakta
rai ir policijos surado ir daži- 
nojo kad tai buvo trylikos me
tu amžiaus William Stahl, nuo 
103 Mifflin uly., Philadelphia, 
Pa. To jauno vaiko lavona pri
pažino jo brolis, trisdeszimts 
metu amžiaus Edward Stahl, 
nuo 1337 South Second uly. Tas 
jaunas vaikinas nuszoko nuo 
Pier 112 South, ir upes tvanki- 
nys ji nunesze toli nuo to uosto, 
ir jis taip prigėrė.

DU VYRAI PRIGĖRĖ

Moterys Iszgelbetos

MEADVILLE, PA. — Dvi 
poreles iszplauke su mažu vai
teliu žvejoti in Sugar ežerą, ne
toli nuo Meadville miestelio. Ju 
laivelis apsivertė ir nuskendo. 
Vyrai prigėrė, o moterys buvo

KOSTAI Valdžia Ims In
Vaiska 19 Iki 25 

Metu V yrukus
Sovietai Nenori Kad Ju 
Vadai Papultu In Ame- 

rikiecziu Rankas 
Korėjoje

SOUTH KOREA, 
miesto virszininkai 
Korėjos užpuolimas 
vietų prirengtas ir 
sukurstytas. Tu Sovietu vadas 
Korėjos Saloje buvo Generolas 
Derevyanko, kuris su visu sa
vo sztabu dingo visa sanvaite 
priesz visus tuos sukilimus ir 
susikirtimus Korėjoje.

Korėjos sziaurines kareiviai 
ar Sovietu kareiviai gali suim
ti ir sugauti daug Amerikos ka
reiviu. Tai aiszku kad jeigu tie 
Komunistai nepanoręs palaiky
ti tiek daug karo belaisviu, jie 
stengsis tuos kareivius iszmai- 
nyti del Amerikos pataikavi
mo.

Ruskiai dabar nenori kad 
(Tasa Antr 4 Puslapio)

— Tokyo 
SHtko Kūtei

jovalas Pabaltijos Liet, Vyrai Nori Stoti 
In Amerikos Armija Ir Važiuo
ti In Karo Frunta Korėjoje; 
Sako Kad Korėjos Užpuolimas 

Buvo Rusu Prirengtas Ir Ju 
Vadu Sukurstytas 

r——■'

IMS VYRUKUS IN į

VAISKA

GINKLAI PIETŲ
AMERIKAI

PIETŲ AMERIKA. — Pie- 
tu Amerikos krasztu vadai ne
rimauja ir net ima pykti, kad 
Amerika neiszpildo savo pasi
žadėjimu. Amerikos valdžios 
sztabas Vaszingtone buvo Pie
tų Amerikos krasztams priža
dėjęs pristatyti daug kariszku 
ginklu, bet iki sziol tie krasz
tai nei vieno ginklo nėra susi
laukė.

Valdžios sztabas Vaszingto
ne nutarė tiems krasztams ne- 
siunsti ginklu, nes tie krasztai 
viens priesz kita kariauja. Ir

iszgelbetos -kai du kiti žvejoto- 
jai pamate ta nelaime greitai 
atsiskubino in pagelba. Prigėrė 
J. Howard McDannell ir Calvin 
Edson, turėdami apie trisde
szimts metu amžiaus.

Iszgelbetos moterys yra Mc
Dannell’s žmona, Alicija, dvi
deszimts metu amžiaus ir Pat
ricia Brooks, dvideszimts motu 
amžiaus isz Geneva.

Nei vienas nei kitas isz vyru musu prisiunsti ginklai dar 
mokėjo kaip plaukti. Abi mo- daugįau tokiu susikirtimu ir 
terys mokėjo kaip plaukti ir 
jos plūduriavo ežere kol tiedu 
žvejoto j ai priplaukė su savo 
mažu laiveliu ir jas isztrauke 
isz vandenio.

karu sukeltu.
Bet Pietų Amerikos krasztu 

vadai dabar kreipiasi in Ame
rikos Karo Sztaba ir tikisi kad 
isz ežia jie gaus tuos jiems pri
žadėtus ginklus.

ISZMETE SUNU
' PRO LANGA

NEW YORK, N. Y. — Asz- 
tuoniu metu vaikas polici j au
tams pasakė kad jo tėvas ji isz- 
mete pro Įauga nuo antro 
augszto. Jis sako kad jo tėvas 
parėjo girtas ir supykęs ji isz- 
mete pro ta langa.

To vaiko tėvas, Martin Con
way prisipažino policijantams 
kad jis per kelais dienas buvo 
pasigėrės, bet kad ta vakara 
jis buvo tik tris alus iszgeres. 
To vaiko motina iszejo isz na
mu kai tėvas parėjo ir paliko 
savo sūneli viena su girtu tėvu.

Vaikui Donald, buvo koja 
nulauszta. Tėvas užsigina kad 
jis savo sūneli iszmete pro lan
ga. Jis sako kad vaikas bovi- 
nosi prie lango ir pats iszpuole.

LIETUVIAI
IN TALKA

COPENHAGEN, DEN. — 
Pabalti jos vyrai, pabėgėliai isz 
Estonijos, Latvijos ir Lietuvos 
pareiszke savo norą stoti in 
Amerikos armija ir važiuoti in 
karo frunta Korėjoje. Jie savo 
ta praszyma inteike Amerikos 
Ambasadai, Denmark kraszte.

Bet Amerikos valdžios szta- 
bas jokio insakymo ar instaty- 
mo apie tokius pabėgėlius nėra 
iszleides ir Ambasada nieko 
negalėjo tiems Pabaltijos drą
suoliams atsakyti.
Tie, kurie pareiszke savo norą 
stoti Amerikai in talka ir va- 
žiuoti in Korėjos karo lauka 
yra tarp asztuoniolikos ir tris- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SPOKANE, WASHINGTON. — Dau
giau Amerikos B-29 , bomberiu, taip vadi- 

washington, d. c. - namu “Padangiu Tvirtovių,” iszkrido isz 
Amerikos Apsaugos Sekreto- Špokaite IU PaClfika.
rius, Louis Johnson, iszleido
Insakyma imti in vaiska visus Szitie didedli ir greiti Amerikos kansz- 
vyrukus nuo devyniolikos iki^j Į,Ombnesziai sutriuszkino Japonu didžiau- 
dvideszimts penkių metu amz.i

Pirmiausia ims “singelius.” S13S tVIFtOVCS pCF kdFd, dabar giySZtd IU 
Pradės nuo tu kurie dabar yra 
dvideszimts penkių metu am
žiaus, 1 
dvideszimts szesztu metu. Pa
skui ims dvideszimts keturiu
metu amžiaus vyrukus, po tam įįjn0 kad CZIR HC fflaiieVFOS IF I1C baikOS.

Amerikos Karo Sztabas nepa-
OJ.I11 UO pCllIYJl U. IUCVU CViJ.1- i ■ ,

bet dar nėra susilaukė skelbia nei kiek tu bomberiu iszlekia ir
jie lekia, bet lakūnai ant tu bombelių

dvideszimts trijų metu, ir taip 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kur

Nei 
kara

vienas nieko nesakė apie Korėja ar 
su Korėjos Komunistais, bet ju ka-

Nenori Jokiu Rubežiu rabinai, revolveriai a i s z k i a i parode kur

Daktaras Niels Bohr, Da
nijos mokslinezius, kuris yra 
invertinamas kaipo vienas 
isz mokineziausiu mokslin- 
eziu kaslink tos atomines 
bombos, ragina Tautu San- 
junga panaikinti visus moks
lo rubežius, kad visos tautos 
visi krasztai galėtu mokslu 
naudotis. Reiszkia, jis nori 
kad mes visas savo žinias, 
visa savo mokslą pavestume 
Rusijai, kad ir ji galėtu ga
mintis tu sprogstaneziu bom
bų. Jo pasiulinimas ir jo ra
ginimas vargiai intikins 
Amerikieczius.

ir kam jie važiuoje. Kiekvienas lakūnas 
turėjo revolveri su savimi. Lakūnai pa
prastai jokio ginklo neturi su savimi. Leit. 
Norman B. Hemingway, isz Miami, Florida, 
peržiurėjo visus savo eroplano ginklus ir 
paskui savo 
ri ka nors 
atsilepe, jis 
bombneszio
Deszimts isz dvylikos jo lakunu, kareiviu 
dalyvavo aname kare ir visi atsižymėjo sa
vo

lakunu paklausė: “Ar kas no- 
įo paklausti?” Kai niekas ne
davė insakyma pradėti savo 

inžinus ir pakilo in padanges.

narsumu.
Visi jie tik vieno dalyko gailėjosi: Kad

jie negavo tu trijų dienu atostogų per Ne
priklausomybes Diena, (Liepos 4) kaip jiems 
buvo' prižadėta. Priesz tas atostogas isz
ejo Insakymas visiems prisirengti skristi in 
nepaskelbta vieta.

Major Generolas Emmett O’Donnell Pen-
kioliktos Lakunu Jiegos Komandorius, ku-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Nors Amerikos Karo Sztabas 

siunczia daug kariszku ginklu 
in Korėja priesz Komunistus, 
bet iki sziol musu Karo Sztabas 
neiszdrysta tenai pasiunsti sa
vo naujausius ginklus, apie ku
riuos Rusija dar nieko nežino. 
Musu Karo Sztabas tuos gink
lus in Korėja nesiunczia, nes bi
josi kad jie nepapultu in Sovie
tu rankas ir kad jie apie tuos 
ginklus nedažinotu.

Kinijos ir del Chiang Kai-she- 
ko. Visi dabar aiszkiai mato 
kad visuose tuose krasztuose 
gresia mums pavojus isz Sovie
tu Rusijos.

Amerika su Anglija ir Pran
cūzija, ne už ilgo duos Vakari
nei Vokietijai daugiau laisves, 
duos Vokiecziams savo Užsie
nio Szta'ba, leis Vokiecziams 
patiems tvarkyti pramone ir 
pavėlins jiems rūpintis savo 
kraszto apsauga.

Kongresas ir Senatas dabar 
gal negales važiuoti namo ir 
nutraukti savo pos< 
kol karas Korėjoje siauczia. Re- 
publikonai su Demokratais da
bar savo kara veda Vaszingto
no posėdžiuose. Republikonai 
kaltina Demokratu partijos, 
Amerikos Sekretorių Dean 
Achesona už jo klaidinga nusi
statymą kaslink Tolimu Rytu 
tvarkos.' Jie sako kad Ameri
kos Sekretoriaus kalte kad mes 
pirmiau nedažinojome kas da
rosi tuose Rytu krasztuose.

Naujas Lietuviu Transportas
NEW YORK. — Subatoje,! IN NEW ORLEANS:

Liepos (July) 8-ta diena, laivu Braun: Julian, Filina, Leopold' 
‘‘General McRae” in New Yor- in Mellvile, Louisiana. — Pupe-

• . ka ’atvyksta
ėdžius t0lJTremtiniai:

Senatoriaus Žmona 
Mire

szie Lietuviai lis: Vytautas Dzidra ir Sinta 
in Millon, Georgia.

1 Achenbachas: Vilius, Wa
tertown, Conn. —Bielkeviczie- 
nc: Elena, Brooklyn, N. Y. — 
Bruožis: Justinas, Worcester,1 
Mass. — Burokiene: Veronika, i 
Waterbury, Conn. — Degutis: ' 
Kazys, Maspeth, N.Y. — Drau-; 
gelis: Juozas, Sofija ir Vaide- 
vutis, Chicago, Ill. — Girdvai-

Anglijos kompanijos dar vis 
siunczia geriausio gazolino in 
Shanghai, kur randasi apie 
pusantro szimto geriausiu ir 
greieziausiu Ru&fiju eroplanu.

Nors Demokratai daug kalba 
ir dar daukiau prižada, bet mes 
negalime pramatyti jokio budo 
per kuri musu taksos butu su
mažintos. Kaip Demokratu 
Partija pinigus szvaisto, mes- 
galime tikėtis dar didesniu, o 
ne mažesniu taksu ant visokiu 
dalyku.

Mes nežinome ir gal nieka
dos nedažinosime kas atsitiko 
su tais dvejais Prancūzu ero- 
planais kurie nukrito ir sudužo 
in Persian juras, bet labai keis
tai iszrodo kai ateina žinos 
kad ant tu dvejų eroplanu buvo 
labai svarbus ir slapti rasztai 
apie Indo-Kinijos kara. Ir tie 
rasztai nuo tu abieju eroplanu 
dingo kai jie sudužo.

Biznis ir pramone dabar ei
na gerai, ir eis dar geriau, nes 
karas Korėjoje visur ir visiems 
biznieriams bizni pagerins.

Fabrikantu ir biznierių pel
nas ir uždarbis bus geresnis ne
gu buvo net ir per kara.

Mes raszeme apie ta palszyVa 
atsiszaukima Komunistu, kurie 
praszo kad Amerikiecziai pasi- 
raszytu ant atsiszaukimo pa
smerkti ta musu atomine 'bom
ba. Dabar ateina žinios kad la
bai daug Amerikiecziu ant to 
atsiszaukimo pasiraszo, nežino
dami ant ko jie pasiraszo. To
kiu, nieko nepaisancziu ar sta- 
cziai kvailiu žmonių baisiai 
daug randasi Amerikoje.

- Automobiliu guminiai ratai, 
“tajeriai” dabar paszieliszkai 
brangus, bet bus dar brangesni. 
Rusija labai daug to gurno yra 
užpirkus ir dar daugiau perka. 
Indonesijos prekybininkai da
bar reikalauja du sykiu tiek pi
nigu už guma isz Amerikos už 
tai kad ju pinigai per puse at
pigo, nupuolė.

Kai Vengrijos Komunistisz- 
ka valdžia pareikalavo tiek 
daug isz Amerikos už biznie
riaus Robert Vogeler paleidi
mą isz Vengrijos, Anglijos laik- 
rasztininkai per anksti paskel
bė tas žinias ir dabar viską su- i
arde. Bet kiek mes pramatome 
ir suprantame,’tai tie Vengri
jos Komunistai visai neketino 
ta Amerikieti biznieri paleisti, 
nors jie norėjo užvesti derybas. 
Bet jie tas derybas užved© tik 
norėdami pamatyti kaip ir kiek 
mes invertiname ta biznieri 
Vogeler. Bet jie isz pat pra- 
džios neketino ji paleisti.. Jie 
dabar visiszkai negali ji pa
leisti, nes jis per daug yra jau 
iszkentejes ir per daug yra ma
tes ir per daug teisybes mums 
pasakytu, jeigu ji paleistu.

KITAS KARISZKAS
LAIVAS

SAN DIEGO, CALIF. —Ka- 
riszkas laivas ‘Philippine Sea’ 
kuris yra intaisytas karisz- 
kiems eroplanams nuo jo pakil
ti, iszplauke isz San Diego uos
to in Korėjos kara.

Prie uosto buvo susirinkę 
žmonos Laivyno karininku ir 
jurininku juos palydėti ir isz- 
leisti.

Jis su savimi vežasi daug ka- 
riszku eroplanu, karabinu ir 
visi karininkai ir jurininkai 
yra ligi dantų apsikinklava. 
Jam darbas dar nepaskirtas, 
bet jis plaukia in Korėja, kur 
jam bus paskirtos pareigos ir 
darbas.

IN NEW YORK: 
‘ Arnauskas: Stasys, 
' Irena ir Sigitas, Edwards, Ill.

— Auksztakalnis: Vytautas, 
; Eleonora ir Violeta, Buckland,

onn. — Bortniks: Jozef, Euge
nia, Irena ir Alexanders,.........

uis: Ignas, Darby, Pa. - “ Birenąs: Jonas, Elena, Nijo-
bus: Regina, ir Napoleon, Nor-.

1 I
wood, Mass. — Galdikas: Va
lentinas, Zofija, Regina ir Vida 
in S. Boston, Mass. — Gurskis: 
Vytautas, Stanislava ir Dioni
zas, E. Chicago, Ind. — Jakai
tis: Pranas, Romuldas ir Pra
nas, Philadelphia, Pa. — Jaku-

■ las, Ona, Zelma, Edvinas, Olga, 
j Valteris Eugenia, Gerhardas, 
; ir Elma,...................................
i — Janulevicziene: Marija, Ma
rija ir Juozas I., New Britain,

i Conn. — Jaruseviczius: Pranas 
į Emilija ir Kestutis, Blackstone 

ąj I Mass. — Kalavmskas: Ni’kode-
j mas, Ona, Algirdas ir Kunigun
da, Detroit, Mich. — Kasiu'ly- 
nas: Zygmas, Springfield, 111.
— Katauskas: Valerija, Alber
tas, Rita ir Laimute, S. Boston, 
Mass. — Kinkys: Vaclovas, 
Mattapan, Mass. — Kniukšta:

c o , ,r T Pilypas, Elena ir Eugenius, mas, So. Boston, Mass. — Les- _• 1 . ’, ™ . T11 i Chicago, Ill. — Konczius: Al-niauskas: Galina, Chicago, Ill. ° ’ .. .T. , ■ m • ,r , • r/ r ; fonsas, Marųa, Lojolą, Steta-Lipkis: Edvinas, Meta .ir Zita, 
Brooklyn, N. Y. — Machevicz-Į 
ins: Aleksandras ir Jadviga, 
East St. Louis, Ill. — Macziu- 
laitis: Juozas, E. Chicago, Ind.
Malinauskas: Zelma, Petras ir 
Marija, Chicago, Ill. Martin- 
kus: Ona ir Algirdas, Chazy, N. 
Y. — Masiulis: Boleslavas, Ka
tarina ir Mindaugas, Maspeth, 
L.I.N.Y. — Masiulis: Visvaldis, 
Aldona ir Visvaldas, E. Chica
go, Ind. — Miseviczius: Gabrie
lius, So. Boston, Mass. — Ma- 
goriene: Vera, Brooklyn, N. Y. 
Paulauskas: Stanislovas, Elza, 
ir Vanda, Appleton, Wise. — 
Pekaite: Ona, Detroit, Mich. — 
Pivoriūnas: Juozas, Cleveland, 
Ohio. — Prechtas: Vaitekus, 
Fiorentina ir Kristine, Phila
delphia, Pa. — Ruczys: Juozas, 
Maria, Vytautas ir Dalia, Wa
terbury, Conn. — Sainininkas: 
Vytautas, Hartford, Conn. — 
Simanaviczius: Vincas, Vanda, 
Egle ir Nijole, Chicago, Ill. — 
Simutis: Juozas, Nashua, N. H. 
— Sisas: Juozas, Brockton, 
Mass. — Sperauskas: Antanas, 
Liucija, Algirdas, Tomas-Vy-i ■ •“

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

le, Zita ir Rita, Detroit, Mich, i 
— Bruosa: Tyte ir Emilija, Mil
waukee, Wise. — Budvilas: Bo
leslavas, Naugatuck, Conn. — 
Burbulis: Konstantas, Jonas ir 
Edmundas, Coleman, Mich. — 
Gedvilą .-Izidorius, North Great 
Falls, Mont. — Hajeris: Eval-

bauskiene: Valerija, S. Boston 
Mass. — Jakulis: Julius, Ona,j 
ir Egidijus, Philadelphia, Pa. 11 
Jaszinskas: Ona, Chicago, Ill. J 
Kalvaitis: Pranas, Newark, N. 
J. — Kamensky: Basil, S.Cana- i 
an, Pa. — Kilikeviczius, Elena, 
Vytautas ir Ona, Brooklyn, 
Y. — Kizauskas: Boleslavas, 
Chicago, Ill. — Konezius: An
tanas, Emilija, Algimantas, Re
gina, Dominikas, Ona ir Adele, 
Yonkers, N. Y. — Krivickas: 
Domas, Gražina., Philadelphia, 
Pa. — Laurinaviczius: Nikode-

Mainieriu “Lietuviu Die
nos” Komisija jau yra beveik 
viską sutvarkius del ateinan- 
czios “Lietuviu Dienos” Lake
wood Parke, Rugpjuczio, (Au
gusto) penkiolikta diena.

Mums -buvo net lengviau ant 
szirdies iszgirsti kad sziais me
tais Lietuviszka orkiestra te
nai grajins Lietuviszkus szo- 
kius ir polkas. Szita Lietuvisz
ka kapelija, orkiestra parūpino 
tai dienai Kunigas Pijus Czes- 
na, Szvento Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, Pa., klebonas, 
kuris jau per daugeli metu dar
buojasi ir veda visa tos “Lie
tuviu Dienos” tvarka.

Reiszkia, Rusijos žodis ge
riau ir augszcziau stovi Azijos 
žmonių tarpe negu Amerikos.

Pypkes Durnai
Plieno fabrikantai rengiasi 

atpiginti plieną. O jeigu plie
nas atpigs, labai daug daigtu, 
kuriuos mes variuojame atpigsi vyrutis pilnas takto; 
tuo paežiu kartu. ! Szis pasaulyj nepražus...

-------- ::-------- Moka niekinti mažus,
Karas Korėjoje galutinai už- Priesz didžiūnus lenkia kakta; 

baigs ir nutrauks visus ginezus ir in ju eidams ofisą, 
Vaszingtone apie taupinima

Dipliomatas

Kad netartu kokio “nieko,
pinigu del apsiginklavimo. Ap-j Jįs uį duriu, d(jl savelnum0... 
saugos Sekretorius, Louis i 
Johnson dabar turės nutilti;
apie pinigu taupinima, ir Karo
Sztabo vadai gaus tiek pinigu 
kiek jie pernai reikalavo.

Saldžiakalbis ir lipsznus... 
Ne tik lazda, kalioszus, 
Bet ir nuomones palieka.

Dabar Amerikos Kongresas I 
ir Senatas paskirs tiek pinigu, 
kiek Karo Sztabas reikalauja; 
del Korėjos, Formosa, Indo-į

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

Ponia Arthur Vandenberg 
Republikonu Senatoriaus, 
Arthur Vandenberg žmona 
isz Michigan valstijos, nu
mirė Vaszingtono hotelyje. 
labai sirgo per tris metus. 
Jos vyras Senatorius buvo 
prie jos lovos, kai ji numirė. 
Taipgi paliko tris vaikus.

AMERIKOS TANKOS
IN KARO FRUNTA

Priesz Korėjos 
Komunistus

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.

nija, Alfonsas A., Maria D.,...
— Kriaucziunas: Rože, Elvyra, 
Vitalija ir Romuldas, Cicero, 
111. — Liaucys: Steponas, Wau
kegan, Ill. — Markauskų,ą: Jo
nas, Detroit, Mich. — Martin
iais: Albertas, Philadelphia, 
Pa. — Matulevicziute, Albina, 
Worcester, Mass. — Melbardis: 
Veronika, Grandville, Mich. — 
Modzeliauskas; Stasys ir Olga, 
New York, N. Y. — Mokriak: 
Marija, Maksys ir Diana, De
troit, Mich. — Arstikaitis Arū
nas ir Leonardas,....................
— Nikolskis: Povilas, Ona, Ire
na ir Liucija, So. Boston, Mass.
— Pabrėža: Aleksa, Aleksan
dra, Stefanija, Terese ir Vytau
tas, Chicago, Ill. — Povilaitis: 
Pranas, Branford, Conn. — Py- 
lipas: Antanas, Nazareth, Ken
tucky. — Radomskis: Antanas, 
So. Boston, Mass. — Ropius: 
Norbertas, Cleveland, Ohio. — 
Rugys: Antanas, So. Boston, 
Mass. — Ruibys: Pranas, Chi
cago, Ill. — Simanaviczius: Va
cys, Rochester, N. Y. — Skobe- 
ika: Stepas ir Valerija, Bridge- 

' water, Mass. — Vaitkeviczius: 
tautas, Brooklyn, N.Y.—Stran-I 
gulis: Jokūbas, Darata, Moun-j 
tain Home, Idaho. — Scepona-; 
viczius: Vladas, Boyertown,Pa. Į 
— Svaras: Jeronimas, Chicago,' 
U. — Švedas: Jonas, Maria, Al-į 
dona ir Zita, Waterbury, Conn. I aj < w-v aj w w ySAPNORIUS

Petras, Marija, Juozas, Anta- 
: nas ir Johann, Athol, Mass, 
i BALF Imigracijos Komitetas.

— Ulczinskas: Bronius, Chica
go, Ill. — Underferis: Ema, 
Rockville Center, L.I.N.Y. —
— Vasiliauskas: Ignas, Wilma, 
Marlies, Cicero, Ill. —Vasyliyi- 
nas: Vijole, Rimute, Narwood, 
Mass. — Žilinskas: Antanas, 
Yonkers, N. Y. — Alutis: Juo
zas, Berta F., Detroit, Mich. — 
Avižienis: Juozas, Praskovija, 
New York, N. Y.
BALF Imigracijos Komitetas.

Sukatoje, Liepos (July) 8-ta 
diena, laivu “General Greely” 
in New Orleanu ir tuo paežiu 
laivu apie Liepos 12-ta diena in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai;

LIETUVISZKAS

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

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

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

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

TOKYO, JAPONIJA.—Nau- I 
ji ir szvieži Amerikiecziai ka
reiviai stoja in karo frunta 
priesz Korėjos Komunistus ir 
užima vietas savo draugu, ku
rie jau per penkiolika dienu 
traukiasi nuo Komunistu užsi
puolimo.

Amerikiecziai buvo isztumti 
isz keliu tvirtovių nuo karo lau
ko. Bet dabar jau Amerikos 
didi karabinai, armotai ir di
desnes tankos artinasi prie to 
frunto ir susikirs su Komunis
tu tankomis, kurios iki sziol vi
sus priesz save vijosi ir visus 
Korieczius baisiai iszgazdino.

Nors Amerikiecziai buvo pri
versti pasitraukti isz Chonan 
kur Komunistu tankos ir ga
liuką artilerija suskaldė musu 
kareiviu frunta, bet pirm negu 
Amerikiecziai pasitraukė, jie 
sudaužė septyniolika Korie- 
cziu Komunistu tanku, kuriu 
taip bijosi visi Koriecziai. Isz 
viso, per dvi dienas Amerikie
cziai sudaužė tarp keturios de- 
szimts dvieju ir penkios de- 
szimts dvieju tanku.

Kai Koriecziai dažinojo ir 
pamate Amerikos tankas arti
nantis prie karo frunto jie su 
džiaugsmu suszuko ir dabar tu
ri vilties kad Amerikos armijos 
ne tik sustabdys, bet ir sumusz 
tuos Komunistu.

Amerikos karininkai sako, 
kad jie butu gale j e atsilaikyti 
in Chonan, jeigu musu karisz- 
kos tankos butu suspeje pribū
ti, bet keliai ir vieszkeliai tokie 
prasti, kad musu didės ir sun
kios tankos nesuspėjo tenai 
pribūti.

Dabar visi keliai, vieszkeliai 
ir geležinkeliai yra pilni Ame
rikos kareiviu ir Amerikos 
ginklu, ir visi skubinasi in ta 
frunta priesz tuos Korėjos Ko
munistus.

Amerikiecziai kareiviai ir j u 
karininkai dabar labai pikti ir 
rūgo j a ir skundžiasi priesz sa
vo vadus ir priesz visa Karo 
Sztaba, kad jiems nebuvo pri-, 
statyta gana kariszku tanku, ir j i
kad jie buvo priversti pasi
traukti.

Komunistams dabar labai ge
rai sekasi ir jie musza ir stumia' 
Amerikieczius atgal. Bet jie

■ Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien! (Tasa Ant 4 Puslapio)

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. 
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
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 17614 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

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

No. 198 Gromata arba Mu- 
, ka musu Iszganytojaus Jezuso 

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Puatyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 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. 15c.

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 istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumų 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, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. Į Mahanoy City, Pa.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

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

apie
Nuo-

apie

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygutė

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas 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 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
SAU 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.,
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Rožių Krūmas Karolio Didžiojo
Vienas isz mokytu šodaunin- 

ku ta ji rožes atgyjima laike ' ... . .oros nuopelnu, pietiniu veju ir 
sziltu lietu kurie vyko pasku- 

! tinese dienose.
Isz Rusu Kalbos Verte P. A.

(Tasa)

Tik senas Petras rožes neuž- 
mirszo, kas diena pasakoda
mas lankantiems keliaunin-, 
kams apie istorinius pamink-; 
lūs Gildesgeimo ir apie nelai
minga likimą rožes Karolio Di
džiojo.

Sausas Gegužes menuo tapo 
pakeistas lytingu Biriželio me
nesiu. Jis soduose ir miszkuose 
atgaivino džiustanczius auga
lus, o pievas privertė apsideng
ti žaliu kilimu.

Beveik kiekviena diena grū
mojo griaustinis, žaibai bliske- 
jo, o upele Inerste, ant kurios 
deszinio buvo Gildesgeimas, 
iszsipute ir piktai vare savą
sias vilnis.

Szi metu apszcziai bus vai
siu, kalbėjosi miestiecziai, ku
rie isz anksto numatė visa pel
ną nuo skaitlingu savo sodu 
ir daržu, kurie augsztu ratu 
supo miestą.

Vokiecziai yra darbsztus. 
Sanvaiteje szeszias dienas dir
ba jie be poilsio, skaitydami, 
kad už kiekviena bereikalingai 
praleista minute reikes atsa
kyti priesz Pasaulio Tvėrėja, 
Kuris pats tik ilsėjosi po sze- 
sziu dienu tvėrimo.

Szitame dalyke Gildesgei- 
miecziai nebuvo iszimtimi, juju 
fabrikai, krautuves ir preky
bines kontoros nenuilstamai • 
dirbo paprastomis dienomis ir
tik szventadieni ilsėjosi; fabri
ku szvilpukams nutilus o krau-i 
tuvems ir kontoroms uždary-i 
toms esant žmones judėjo, ta 
diena kiekviename žaliame 
kampeli. Visa kas laike, sau vai-i 
tęs buvo užrakinta akmeninėse 
sienose miesto, dabar viskas . . skubėjo in žaluma, in ora ir m 
platuma lauku ir pievų.

Miestas galutinai iszmire.
Kadangi kelias už miesto ėjo 

pro sena bažnyczia, tai kiek
vienas ir nenorint pažvelgdavo 
in sena nudžiuvusi istorinio 
krūmo stiebą, kuris buvo isžsi-Į 
metes apie altoriaus langus.

Sielose Gildesigeimiecziu slė
pėsi koki tai keista viltis, kad 
ant jo pamatyti žalia atžala, 
bet toji viltis nepildesi, nes au
galas niekuomi nerode, kad ja
me slepiasi gyvybes kibirksz- 
tis.

Gydytojas Gerbstalis, gyvai

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

No. 5556

No. 5668

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahąnoy City, Pa. 

kalbėdamas su Miuleriu po pa- 
sivaikszcziojimo gryžo mies
tan.

Leisdamos saule su savo at- 
sisveikinancziais spinduliais 
spalvino auksine szviesa alto
riaus Įauga.

Sziandien gražus vakaras p. 
Miuleriau pratarė gydytojas.

Reikia prisipažinti, kad pas- 
kutiniomis dienomis lifetus/ jau 
inkyrejo.

Žiūrėkite, koki sziandiena 
saule, rytoj bus graži diena, fa-; 
re gydytojas rodydamas in pa
auksuotus bažnyczios stiklus, 
bet staiga nutilo, o jo žvilgsny s j 
sustojo ant dvieju nedideliu 
lapeliu, kurie pasirodė ant 
džiustanczio rožių krūmo.

Žiūrėkite! Drebancziu balsu 
tarė jis, nenuleisdamas rankos: 
Lapeliai!

Taipgi nusistebėjo ir pirk
lys.

Jei mane neapgauna regeji-j 
mas, tai jus teisingai kalbate. ■

Jie prieje arcziau prie baž-j 
nyczios ir apžiūrinėjo augala.

Abejones negalėjo būti. 
Džiustanti rože gydama iszlei- 
do atžalas.

Priėjo ir kiti miestiecziai ir 
greitai susirinko didis būrys. 
In szita stebuklą visi žiurėjo su 
kokia tai slapta baime. Daugu
ma tam netikėjo, aiszkindami, 
kad tai visa padare nusileidusi 
tamsuma. Gydytojas ir jo ben
drakeleivis mane, kad apsiri
ko, todėl įiekantriaudami lauke 
rytmeczio, kad iszaiszkinus taji 
nusistebėjimą.

Su pimiutiniasi saules spin
duliais pas bažnyczia susirinko 
beveik visi miestiecziai.

Kartu su isztryszkusia auk
sine dienoj szviesa iszsiverže 
pas visus linksmas rikmas:

‘ ‘ —Rože neprapuolė! ’ ’
Tuojau po visa Vokietija isz-1 

skrido telegramos, kurios pra-, 
nesze linksma žinia.

Mokyti sodauninkai stebėjoj 
si atsiradusia atmaina, kuomet! 
viltis iszsigelbejimui augalo1 
buvo dingusi. Kad istoriszkas; 
krūmas atkyjo, o atžalos ant jo! 
didėjo ir kad po truputi jis den- i 
gesi žalumu, visa tai buvo tik-į 
ra teisybe.

Gildesgeimo miestiecziai, ka
talikai atvirai tikėjo, kad tas j 
stebuklas in vyko dėka maldai I 

j 
Szv. Gotgardo, kurio sarkofa-1 
gas buvo senoje bažnyczioje. 
Abejotojai mane, kad tai visa’ 
iii vyki no netikėtai susidėję 
nuotikiai. . '

Karalaitis Tėvuko Gimtadienyje
Choose The Right Point 

for
The Way You Write

Mažutis Karalaitis Char
les, Karalaites Elzbietos sū
nelis, ežia žiuri in iszkilmes 
kurios buvo surengtos nuo 
Clarence kambariu sienos. 
Jis yra dar per jaunas daly
vauti tose iszkilmese, bet jis

Tikra priežastį stebėtinos' 
permainos su augalu žinojo tik 
trys asmenys: Vaclovas, Lina j 
ir pirmojo tėvas, kuriam sūnūs j 
visa, tai buvo smulkiai apra- 
szes.

Sargo duktė buvo pilnai insi* ! 
tikinusi, kad svarbiausia prie-! 
žastimi atgyjimo bendrameczio 
Karolio Didžiojo yra jos Vac
lovas, todėl didžiuodamos pasi
sekimu ir norėdama kad myli-, 
masis gautu tinkama, atlygini-! 
ma ji pasirodė rotužes name ir! 
prasze leidimo pakalbejimui su 
burmistru. Kadangi burmistras 
buvo gerame upe, tai tuojau 
nuėjo in prieszkambari.

Pažines mergina, meiliai jos 
paklausė:

A, tai jus panele Lina! Tai 
ka gero pasakysi ?

Asz prie jusu ponas burmis
trai atėjau su reikalu, nusimi
nusiai atsake ji: Bet asz turiu 
reikalo prie visos tarybos.

Tai gerai! Ineikite ir paaisz- 
kinkite ka jus norite.

Placziai pravaręs duris, pir
mu saves inleido Lina, o patsai 
in posėdžio sale inejo paskui 
jos.

Esantieji nustebuiai pažiu
rėjo in sargo dukteri.

insidrasinus tarė:
Turbut, ponai jums visiems 

indomu sužinoti, kodėl pražy
do musu žinomas rožių krū
mas? Tamstoms galiu apie visa 
tai iszaiszkinti smulkiai.

Tokiu praneszimu tarybos 
nariai buvo nustebinti ir pa
manė, kad ji su jais juokauja.

Panele Lina, jei jums szita 
slapta yra žinoma, tai iszaisz- 
kinkyte mums, patemijo jas 
Gerbstalis.

Nieko slaptingo panasziame 
dalyke neprivalo būti, pasako
kite, pratarė Miuleris.

Mokytojas pakvietė mergina 
tęsti ryszkiu pajudinimu ran
kos.

Lina, nuodugniai ir nieko ne
slėpdama iszpasakojo visa kal
ba su Vaclovu: kaip jis atnesze 
maisza ir iszpurenes rožių krū
mo szakbis inhere ten maisze 
buvusiu milteliu.

Kuomet mergina patemijo 
nepasitikejima, tai ji pasiūlė 
jos žodžiu teisingumą insiti- 
kinti.

Jie sutiko ir tuoj nuėjo pas 
bažnyczia kad apie tai intiki- 
nus.

Kasti jie neiszdrysi, o tiktai 
gydytojas isz gilumos paėmė 
žemes, kad vėliau isztyrus.

isz tolo pasveikino savo tė
vuką kai jis pravažiavo at
darame automobilyje. Jis 
atstovauja jau ketvirta kar
ta, tu kurie pribuvo in tas 
iszkilmes.

□ o □

Pasirodė, kad žemeje butą 
kokiu tai milteliu.

Prisiėjo paszaukti Vaclovą 
del paaiszkinimo.

Ka jus inberete žemeh del 
pasiekimo tokip gero pasise
kimo? Paklausė jo gydytojas.

Nieko ypatingo. Apie tai asz 
buvau paraszes tėvui ir jis man 
prisiuntė fosforiniu miltu, ku
riuos jis vartoja savame sode. 
Ka jis daugiau pridėjo, tai asz 
jau nežinau.

Taryba toliau vaikino nebe-

BALTRUVIENE

Mano drauge sako: 
Nesiranda gudresne 

mergina,
Kaip Meri Smarkiute 

isz Skulkino.
Kada atsibuvo josios 

veseile,
Tai atėjo ir kunigėlis 

in vestuves,
O norėdamas dažinoti, 

Ar Meri isztikruju 
yra smart, 

Užklausė jos:
Meri, pasakyk man, 

Kiek yra Dievu ?
O Meri jam tuo 

atsake:
U-gi vienas!

Tada kunigėlis sako: 
Labai gerai Meri!
O dabar pasakyk, 
Kiek yra asabu?

Meri truputi užsimislino, 
Apsidairė aplinkui 

sakydama:
U-gi asabu su

\ muzikantais,
Tai gal bus apie 

szesziosdeszimts!* * *
Jeigu vyrueziai moterėlei 

vala duosite,
Tai jau nuo josios gero 

neturėsite,
Pažinau viena moterėle, 
Szesziu vaiku motina, 

Su kokiu vyru in 
bažnyczia vaikszcziojo, 
O bobele apie vėlina 

mislijo.
Na ir viena karta, 
Kada josios vyras 

nebuvo namie, 
Toji porele in kita

\ miestą iszrunijo,
Turbut labai toli,

Dingo, rodos pekloje 
gala gavo.

Dabar josios vyras 
verke, 

‘ Gaila labai, ba nuo 
žmonių geda, 

Pats vyreli kaltas 
buvai,

Jog labai kaili 
nelupai.* * *

*

Per pedia visi gražiai 
užsilaikė,

Mat, nuo viso blogo 
susilaikė.

Juk Lietuviai geri, 
Kaip nori, tai buna 

geri,
O kaip užmirszta 

tai jau vali;
Po teisybei, jau po 

truputi susivaldo, 
Jau ir gaivu liek po 

pedei neskaldo. 

klausinejo, o dėkingumui už 
iszgelbejima istorinio krūmo 
davė tūkstanti markiu ir jo 
varda atspausdino visuose Vo- 
kiecziu laikraszcziuose.* * *

Senis Fasmeris nebesiprie-i 
szino Vaclovo vestuvėms su Li-j 
na, dabar jam buvo garbe turė
ti toki pragarsėjusi žentą, ku
rio vardas minimas visoj Vo
kietijoj.

Ir asz bueziau galėjos ta pa-' 
ti padaryti, nuskriaustai pasi-j 
skunde paszalintasai sužiedo-' 
finis provizorius: Tuos miltusi 
asz gerai žinau.

Žinote, ponas Dualingai, bet 
neinstengete dasiproteti pir
miau, juo’kdamos atsake senis.'

Karolio Didžiojo rožių kru-i 
mas visai atsitaisė rudenio, 
tuomet tūkstantmetes augalo 
sultys atsigaivino su pagelba 
fosforinio pagerinimo.

•Gildesgeimiecziai didžiuoja
si imperatoriaus rože kaip ir 
pirmiau, o Petras Fasmeris 
lankantiems karto ja tvirtai 
iszmokta pasakojima apie se
nove pridedamas:

Musu inžymumas, rože butu 
visai prapuolusi, jei ja ne butu 
iszgelbejes mano žentas, Vac
lovas!

— GALAS —

TIKRAS KELIAS
Tikras Kelias

(Isz Artimos Praeities)

ĮJIDELIO miesto ulyczia ėjo! 
du vyriszkiu, isz visoko ga

linu! buvo suprasti jog esą dar
bininkai. Suneszioti drabužiai 
sakyte sake, ne isz turtingu pa
eina. Abudu jau buvo nubren- 
dusiu. Per visa gyvenimą sun
kiai dirbę, sziandien neturi 
darbo.

Minios klaidi banga persiri
to ir per sziji miestą, palikda
ma paskui save varga. Darbi
ninkai vieni kitus grasindami 
nuo darbo susispietė prie rau
dono veluko. Su neapsakomais 
kliksmais vaikszcziojo po mies
tą, uždarinedami dirbtuves. 
Dviejose vietose susirėmė su 
kareivija ir pasiliejo kraujas, 
nekaltu nes suklaidintu auku.

Kokia-gi buvo priežastis tos 
priverstinos bedarbes“?

Vareiku Jokūbas su Banu 
Jonu nei patys nežinojo, nors 
nemažiau už kitus kliukavo, 
privertė kumszcziomis kelis 
darbininkus mesti darba, keike 
darbdavius ir luomus, kuriuos 
lyg sziol teip godojo.

Trukszmo metas jau seniai 
užsibaigė du draugu už daly- 
vavima riauszese neteko darbo 
ir lyg sziol negalėjo kito susi
rasti. Ak, kaip-gi jiedviem pa
karto tos bedarbes dienos, pa
ežiu iszmetinejimai, vaiku 
szauksmas “duonos!” Kisze- 
niai tuszti, už ka-gi pirksi duo
nos, kursytojai-gi su savo sal
džiais pažadėjimais isznyko.

Besznekucziuodami apie sa
vo nelaime, du darbininku pri
siartino prie bažnyczios. Girdė
ti buvo giedanti vargonų bal
sai iszejo vyriszkiai, kryžių ir 
karūnas neszina, paskiau vai- 
kueziai, in kamžas insirede.

— Procesija! Tarė susitu
rėdamas Varas.

— Trys sanvaites atgal juk 
ir mes turėjome procesija, bet 
ka pelneme isz to? Patemijo 
Banas.

— O, mes kitonisžkai pro
cesija turėjome! Atkirto Va-

Gyula Kemeny, Vengru 
kariszku ginklu gaminimo 
virszininkas ir mokslinczius, 
kuris sako kad jis pabėgo 
isz Domininkonu Respubli
kos, intaria Prezidentą Tru
jillo. Jis sako kad Preziden
tas Trujillo paslaptomis ga
mina tūkstanti karabinu in 
menesi. Jis tam darbui pa- 
vartuoja kalinius, belaisvius 
ir vergus.

ras. Atsimeni, kaip rėkavome, 
kad kelias dienas paskui buvau 
užkimęs. Tuo syk raudonas vė
jukas plevesavo, dabar-gi baž- 
nytinia su szventuju auksu da
bintas! paveikslais.

— Auksiniai, paantrino Ba
nas. Neproszali but mudviem 
auksas.

Žadejo padalint turtus, auk
są, o ka-gi dabar turime“?

Erne prisižiurineti procesi
jai.

— Gryžkime! Tare Banas. 
Da kas matys ir mudu prigu
lint prie procesijos. Kaip tik 
tuom tarpu lydystes (staliorys- 
tes) darbe, taigi Kristus buvo 
teipogi darbininkas kaip kad 
ir judu esate.

Varas pasikasė pakauszi, 
tartum atsimindamas tai, ka 
jau seniai buvo užinirszes. Ba
nas uoliai klausė.

— Būdami vaikais, moki
notės szventosjstofijos. Atsi
menate kaip Vieszpats Jėzus 
padėjo darbe Szv. Juozapui ir 
maitinosi savo ranku darbu. 
Dievas kursai butu galejes vi
soko turėti, nieko negeide.

— Tai jau seni laikai, atsi
liepė Varas.

— Seni, bet visados nauji, 
tai amžina dabartis. Žinote isz 
istorijos garsiu, gabiu vyru ka
reiviu, teisingu karalių, galvoj 
ežiu, iszradeju ir 1.1. Kristus; 
užgimė neturtingu, buvo pa
klusnus globėjui ir Szv. Mari
jai, dirbo kaipo tikras dailinin
kas, užstojo sukriausius ir nu
budusius. Tai isz tikimiausias 
prietelius, geriauses patarėjas 
maloniausias globėjas. Ir jei 
tik butumeta priklaupė priesz 
Ji, kaip davė savo dieviszka! 
palaiminima, butumete atidavė 
garbe paežiam Dievui, kursai 
del mus, meiles musu pavargė
liu luomą apsirinko ir ja palai
mino. Ak, butu galėjas užgim- 

: ti karalaicziu, vienok užgimė' 
neturtingu, užsidirbdamas sau 
maista. Patsai apie save iszsi- 

! tarė, “Gyvuliai tur laužus, 
; paukszczei lizdus, bet Simus 
! Žmogaus neturi kur galva pri
glausti.” Ar-gi manote kad 
mes Jam ba'žnyeziose per didele 
garbe atiduodame? Ar-gi ma- 
note kad mes per daug garbi
name Szv. Panele kuri gyven- 

■ dama neturte, užsidirbdama 
sau maista, praleido gyvenimą 
pilna nesmagumu ir sopuliu“? 
Prisiminkite savo motinos, ku
rios jau yra pas Taji, Kuris yra 

; dorybių szaltiniu. Kurisai jau

ir jųdviejų motinoms gausiai 
atmokėjo rupesezius ir aszaras, 
kurias iszlejo ant jųdviejų lop- 
sziu, rūpindamos judu nuvesti 
ten, isz kur dabar in judu žiu
ri.

Varas nusisukęs braukė 
aszaras, o ir Banas vos galėjo 
susilaikyti neverkęs.

— Ar-gi nenorėtumėte su 
savo rupeseziais pasiskusti ge
riausioms prieteliams, — At
pirko jaus motinai ir dailydei 
Szv. Juozapui ? Pakalbėkite su 
jais kaip kad kalbėtumėte su 
geriausiu prieteliu nuo kurio 
laukiama patartis ir pagelba.

Abudu darbininku susigrau
dino, jaute szirclyj miela . szi- 
luma, juto gryžtančzia Dievo 
malone, verkszlendamu pasi
pasakojo kaip iiipuola in toki 
apverktina dvasiszka ir med- 
žiagiszka padėjimą.

— Dievas ežia judu atvede. 
Už apturėtas Dievo malones 
asz pažadėjau mielaszirdingus 
darbus, ka dabar ant jųdviejų 
ir iszpildysiu. Ateikite rytoj 
pas mane, asz judviem duosiu 
darba. Dabar-gi priimkite szia 
menka paszelpa, tarė senukas, 
inspauzdamas kožnam po po
pierini in delną.

Dėkingu varguoliu puolė se
nukui prie kojų, bet tasai at
sake :

— Ne mane dėka vokite, bet 
Dievui, Kurisai judu atvede in 
tikra kelia.

— GALAS'—
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Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Uncle Sam Says

Many of you are 
these nights, secure in the 
that your home is paid for, 
an education fund ready to 
for that son or daughter ready for col
lege. It doesn’t take a financial wizard' 
to figure out that the regular purchase 
of U. S. Savings Bonds is a safe, profit
able and sure way of saving, one of the 
best ever invented. Today is the time 
to join the Payroll Savings Plan at your 
office or the Bond-A-Month Plan at 
your bank. That spells financial security.

U. S. Treasury WjpaTtmei<

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA*

Žinios Vietines
— Seredoj Szv. Jono Gval- 

berto. Ir ta diena 1920 metuo
se Lietuva pasirasze taikos su
tarti su Rusija, Moskoje; 1949 
m., Trylika Amerikiecziu laik- 
rasztininku žuvo kai ju eropla
nas nukrito netoli nuo Bombay.

-— Gerai žinomas del dau
gelėms, George W. Haak, 65 
metu amžiaus kolektorius del 
Garine Kompanija mieste, ku
ris sirgo trumpa laika, numirė 
Seredoje, 3:30 vai. po piet, 
Ashland ligonbute. Velionis bu
vo nevedąs, ir gyveno pas savo 
broliene Maud Haak, 214 E. 
Centre uly. Laidotuves invyko 
Subatoje. Velionis 'buvo Lute- 
ronas.

— Ketverge Szv. Anekieto. 
Taipgi ta diena: 1949 metuose 
Szventas Tėvas iszleido Insa- 
kyma iszmesti visus Komunis
tus ir ju draugus isz Kataliku 
Bažnyczios.

— Sziomis dienomis lankė
si mieste, pas pažystamus skai
tytojas ponas Antanas Einic- 
kis isz New Philadelphia, su
nūs Aleksandras isz Penu, Pa., 
ir jo 'žentas Elmer Leasure su 
vaikais, ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija. 
Acziu visiems už atsilankyma.

— Petnyczioj Szv. Bone- 
venturo. Ir ta diena: 1864 me
tuose buvo surasta aukso in 
Helena, Montana valstijoje, 
žmones isz arti ir toli skubino
si in szita kraszta to aukso 
jieszkoti.

EROPLANAS
NUKRITO

VENEZUELOJE
BALBOA, CANAL ZONE.— 

Venezuelos valdžia pranesza 
kad penkiolika lavonu jau bu
vo surasta, vietoje kur eropla- 
nas nukrito ir sudužo. Pulki
ninkas William H. Cleveland, 
virszininkas Amerikos Lakunu 
Misijos in Colombia, pranesza 
kad eroplano liekanos buvo su
rastos ir penkiolika lavonu su
rinkta. Nelaime atsitiko apie 
szimtas myliu nuo Maracaibo.

Dvieju inžinu, DC-3 eropla- 
nas veže septynis misijonierius, 
penkis vaikus ir tris lakūnus. 
Nei vienas neiszliko gyvas to
je nelaimėje.

AMERIKOS TANKOS
IN KARO FRUNTA

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

IMS VYRUKUS IN
VAISKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klaidomis, buvo kaip tik tie, 
kurie balsavo priesz, bet kokia 
parama Korėjai. Mes vardais 
galėtume juos iszvardinti, 
paliksime del kito sykio.

iki devyniolikos metu amžiaus 
vyruku.

Valdžia tikisi kad dabar 
daug vyru stos savanoriais in 
vaiska ir kad isz tu savanoriu 
bus kalima sudaryti gana ka
reiviu, kad musu armija turėtu 
2,005,882. Dabar musu Armi
joje randasi 1,458,000. Reisz- 
kia, dabar reikia 547,482 dau
giau. Tie, kurie bus paimti tu
rės vaiske iszbuti apie dvide-i 
szimts viena menesi.

TRAUKINIAI

bet

i SOVIETAI INTARIA
AMERIKA

SUSIMUSZE

Žuvo; 75 Sužeisti
Nelaimėje

So- 
ra- 
jau

MOSKVA, RUSIJA. — 
vietų laikraszcziai dabar 
szo kad mes, Amerikoje, 
isz anksto rengiemies užimti ir
užkariauti visa Korėjos krasz
ta, ir dabar tik pryczios jiesz- 
kome visa ta kraszta pasisavin
ti.

Bet isz tu laikraszcziu rodos 
kad Rusija neketina paskelbti 
kita pasaulini kara ir nenori su

MONICA, ILLINOIS. — Du mumis ant karo lauko susi- 
dideli ir greiti Santa Fe gele-1 kirsti, 
žinkelio traukiniai susimusze, 
kai jiedu vienas pro kita važia
vo, ir kai vienas isz ju del ko
kios ten priežasties nuszoko 
begiu, rieliu ir susitrenkė su 

i antru. !
užmuszti, ir septynios deszimts taikos mylėtojai numalszins 
penki buvo sužeisti.„ . . . IGreitas, naujas ir puosznus1 
El Capitan traukinys važiavo 
isz Los Angeles in California. 
Jis važiuoja apie devynios de- 

i szimts myliu per valanda. Jis

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
___ Viesz. Jėzaus ir

... MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.

Sovietai kaltina Prezidentą ________
Trumana ir Amerikos karinin- ------------
kus del to karo Korėjoje. in Korėja.

Jie sako kad jie nesitiki kad 
isz szito susikirtimo iszkils pa-

Devyni žmones buvo saulinis karas. Jie sako kad

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Frackville, Pa. — Sena gy
ventoja, Jieva Kovalauskiene, 
nuo 233 N. Railroad Uly., nu
mirė Subatoje, pirma valanda 
po pietų savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje. Jos vyras Pra-

žinsta, kad jie dar nesusikirto 
su tikra Amerikos jiega, nes 
Amerikos kariszkos jiegos dar 
tik rengiasi, ir artinasi in ta 
karo frunta.

Amerikiecziai dabar tik lai
kosi, tik stabdo ir trukdo tuos 
Komunistus ir laukia dideliu 
tanku. Tada jau muszis ir ka
ras isz teisybių prasidės! Tada 
Komunistai gales savo jiegas 
iszmieginti priesz Amerikos 
jiegas.

Amerikiecziai buvo labai su- 
muszti ir daug isz Amerikos ka
reiviu žuvo viename susikirti
me, pirm negu Amerikiecziai

Szitokis paszaukimas Ame
rikos vyru in vaiska parodo 
daug aiszkiau negu visi musu 
laikraszcziai ir visos to žinios 
isz Korėjos, kad tenai mums 
pavojus gresia.

Szituos vyrukus pradės im
ti in vaiska, o ofisai del to dar
bo jau ima atsidaryti po visa 
kraszta.

Kai isz Vaszingtono iszejo' MoJc7mies'
szitas Insakymas imti vyrus m susitinka 3U tu0 kitu trau.
vaiska, tai tuomi visi tie musu kju,u, Kansas ci chuf kuris' ___ 
didžiūnai Vaszingtone prisipa- va-įuoja septynįos de-'rai apginklavo Korieczius, no-
žino kad jie dar karta apsir'1 0| myiįu per valanda. Jie- redami treczia kara pradėti;
suklydo ir miegojo, kai jiems 3zįtos yįetos prasilen-' John Foster Dulles tada buvo

Amerikos kariszkas svajones.
Jie teipgi savo žmonėms sa

ko, kad Amerika nori ir jiesz- 
ko pryczios treczia kara pradė
ti, bet Sovietai yra taikos my
lėtojai ir jie nesikabins prie tu 
kariszku Amerikiecziu.

Jie szitaip visa ta klausima 
iszaiszkina: Amerikiecziai ge-

DAUG BOMBERIU
AUTOMOBILIUS

IN STULPĄ

ris

IN KORĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas Mirtinai 
Sužeistas

reikėjo budėti ir sužinoti kas 
tenai Korėjoje darosi!

kia. Tie traukiniai važiuoja in tenai pasiunstas, kad jis gale- 
Chicago, Illinois, apie szimtas' tu duoti ženklą kada ta kara 

Isz visu tu milijonu doleriu, keturios deszimts asztuonios pradėti. O tuo paežiu sykiu 
kurie buvo paskirti del Korėjos mylios nuo tos vietos, 
apginklavimo tik keli szimtai 
tukstaneziu pasiekė ta kraszta. 
Czia staeziai galima visa kalte 
ir beda mesti tiems musu po
nams Vaszingtone ir visai mu
su Tarybai Vaszingtone. Kai 
Rusija ginklavo Komunistus

pasitraukė, tie Korėjos Komu- Koriecžius, mes pasitraukėme 
nistai paragavo tikro atsikirti- įsz Pietines Korėjos ir 
mo, ir dažinojo kad dabar jie jaį jokios pagelbos nesuteike- 
jau ne su mažomis jiegomis pra me. Senatoriai ir Kongresmo- 
susikirte. Del kiekvieno Ame-'nai, kurie dabar garsiausiai 
rikieczio kuris krito ant to lau-j speigia ir piktinasi Amerikos 
ko deszimts Komunistu jau ne- .  ----- -------------- .—.—■

Amerika namie ir Japonijoje
Kai greitas El Capitan trau-' jau rengiesi prie to karo, ir

iszleido nepaskelbta skai- 
cziu kariszku B-29 bomberiu in 
Korėja per Nepriklausomybes 
Diena, pats’ iszskrido in ta 
kraszta szeszta diena 
menesio.

szio

LIETUVIAI
IN TALKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SALISBURY, MD. — Tris- 
deszimts trijų metu amžiaus 
William Whitely Higgans bu
vo mirtinai sužeistas kai jo au
tomobilius atsimusze in stulpą, 
apie szeszta valanda isz ryto. 
Jis pasimirė Peninsula General 
Ligoninėje dvideszimts minu- 
cziu po to laiko kai jis tenai bu
vo atvesztas. To automobiliaus 
draiverys buvo trisdeszimts 
vieno meto amžiaus Raymond 
Burbage, isz Vaszingtono. Jis 
buvo tik sukriestas ir biski su- 

i žeistas. Policijantai sako kad 
Burbage susitiko su Higgins inkinys pasivijo ta Kansas City privertė Tautu Sanjunga ta ka-j deszimts penkių metu amžiaus.

Visi jie sako kad dabar, kai ocean City, vakara priesz 
Po visu tu priekaisztu,* So- Rusija yra užėmus ju krasztus, neiaime ir sutiko Higgins nu- 

vietai tikina ir ramina savo jie neturi savo tėvynės ir labai veszti in Salisbury. Burbage 
žmones kad Koriecziai su Ame- norėtu stoti Amerikai in talka.! buvo atvažiaves pas savo tevus

in sveezius in Powellville.

Chief ir jau pradėjo ji pralenk-Į ra paskelbti, 
ti, jo paczto karas nuszoko nuo 
begiu, .rieliu ir atsimusze 
in ta Kansas City Chief trau
kini. Buvo apie puse po ketu- 
riu isz ryto. Ant El Capitan 
traukinio, daug žmonių jau bu
vo atsikėlė, vyrai skutosi, mo
terys apsiprause, kiti dar mie
gojo, kai tiedu greiti trauki
niai susimusze.

rikiecziais dabar galvatruk- 
cziomis neszasi isz Korėjos. Jie 
nieko nesako apie Amerikos 
kariszkus eroplanus ir karisz- 
kus laivus, kurie skubinasi in 
Korėja ir apie musu kariuome
nes kurios dabar jau važiuoja

Pirkic
U. S. Bonus

KOMUNISTAI DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos kariuomene paimtu 
Komunistus ar j u pasiunstus 
kareivius, kurie visa ta kara

nas mirė 1933 metuose. Paliko 
keturis suims: Vinca, Prancisz- 
ku, Juozą ir Kazimiera mieste; 
dvi dukterys: H. Bretziene, 
Philadelphia ir Alicija namie ir 
seserį Matilda Davidudytiene, 
Boston, Mass., ir keletą anukus. 
Prigulėjo prie Apreiszkimo P. 
M. parapijos. Graborius V. 
Menkieviczius laidos.

Shenandoah, Pa. — Mykolas 
Kupta isz Turkey Run, įstaiga 
numirė Ketverge ryta, Schuyl
kill Haven ligonbute. Gimė 
Lenkijoje, atvyko in Amerika 
1910 metuose. Paliko trys po- 
dukrys: Dora Aleszefskiene, 
mieste, Margareta Taras, Eli
zabeth, N. J., ir Mare Gillespie, 
Audubon, N. J., du po-sunu: 
Jurgi Gatavetska,' mieste ir 
Alberta Gatavetska, Philadel
phia. Laidotuves invyko Su'ba- 
tos ryta, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaido
tas in Szv. Marijos kapines.

atsikėlė.
Daug Amerikos, Anglijos ir 

Australijos kariszku laivu da
bar skubinasi in Korėja.

Korėjos Komunistai iki sziol 
ant -visu fruntu laimėj a, bet 
vien tik už tai kad Amerikos 
kareiviai dar nesuspėjo tenai 
pribūti. Už keliu dienu ar už 
kokios sanvaites galime būti 
tikri kad mes jau kitokiu žinių 
isz to karo frunto iszgirsime, 
kai Amerikos kariszki ginklai, 
kaip tankos, dideli armotai pri
bus ir kai musu kareiviai ir ma
riniai tenai jau stos priesz tuos 
Komunistus.

DON’T LOSE ANY SLEEP OVER HOT WEATHER!J

Chicago, Ill. — Nedėlioję, 
Liepos July 9-ta diena, Tauti- 
iies Kapinėse, likos atidengtas 
paminklas Dr. Jono Szliupo.

Michigan City, Ind. — Lai
vyno greitas kariszkas eropla
nas dingo virsz Michigan eže
ro su trimis lakūnais. Laivyno 
Sztabas sako kad tas eroplanas 
nukrito in Michigan ežerą, nes 
kiti lakūnai užtiko to eroplano 
sudužusasi liekanas ant to 
ežero apie deszimts myliu nuo 
szio miestelio. Tas eroplanas 
apkilo isz Glenview Navai Air 
Station ir .skrido in Gross Isle 
Michigan. Vardai žuvusiu la
kunu nebus paskelbti, pakol 
Laivyno Sztabas neduos ju gi
minėms žinoti apie ta nelaime.

add a WINDOW FAN
and ^leef> Gke G Chili

Why sleep under a blanket of left-over after
noon heat? With just a flick of a switch an electric 
window fan will start drawing the steaming air 
out. . .and the cool evening breezes in.

Summer evenings indoors become hours of 
comfortable fun...and long before bedtime your 
house is down to restful sleeping temperatures... 
all for a very few pennies a day!

Order your window fan from your electrical 
appliance retailer today. They’re portable from 
room to room, have expandable flanges for dif
ferent width windows.
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L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
i

Laidoja Ktmvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

■38 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Philadelphia, Pa. — Pailsės 
ir alkanas trylikos metu am
žiaus vaikas, John Zarerhbo 
nuo 4730 Tacony ulyezios, pats 
sugryžo namo kai viso miesto 
policija jo jieszkojo. Jis pasi- 
aiszkino kad jis buvo gavės 
‘ ‘ raida ” in New York miestą 
ir isz ten atgal. Tuo tarpu jo gi
mines su policijos pagelba vi
sur jo jieszkojo.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

AN ATTIC FAN draws the day’s accumulation of 
heat out through the roof. See them, too, 
at your dealer’s show-rooms today!

REDDY SAYS: Some fans are available with a filter 
that cleans the room to lesson soot, dust 
or pollen.

veda.
Rusija labai nenori kad 

Amerikiecziai nepaimtu daug 
jos kareiviu, kurie dabar ka
riauja su Sziaurines Korėjos 
armijomis.

LIETUVIAI kTtA-
TAUCZIU AKIMIS 

ŽIŪRINT
STOCKHOLM. (LAIC) — 

Vietos “Latvju Žinias” Birže
lio 1 d., numery insidejo Janio 
Parieczio straipsni apie Ame
rikos Lietuvius.

Autorius pažymi, kad Lietu
viu Amerikoje esama apie mi
lijonas, taipgi naujai atvykusiu 
apie 18,000. Čikagoje gyvena 
100,000 Lietuviu, ir j u skaieziu 
papilde 8,000 nauju atvykėliu. 
Lietuviai leidžia apie deszimts 
dideliu laikraszcziu su gražia 
informacine medžiaga ir litera
tūra.

Esama daug Lietuviszku ra
dijo programų. Čikagoje ir 
Bostone veikia teatralai, pav., 
Bostone veikianti dramos stu
dija su 25 auklėtiniais. Yra cho
rai; Metropolitan operoje dai- 
noja Stoszkaite ir Kaskas, “Či
kagoje tenors Pjotrovskis.”

Lietuviu organizacine veik
la gyva. ALT yra centraline po- 
litiszka organizacija,. kurioje 
sutelpa keturios dideles poli- 
tiszkos partijos; katalikai, so
cialdemokratai, liberalai ir 
tautininkai. Ypatingai stiprus 
(seviszki specigi) czia social
demokratai, kuriuos remia se
ni Lietuviai, — 1905 m., emi
grantai. Komunistams nevyks
ta.


