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Karas Buvo Rusu Pradėtas
Isz Amerikos Didžiūnai Susirupine

UŽDEGE NAMUS
Paskui Pats Nusižudė

EPHRATA, PA. — Szeszios 
deszimts metu amžiaus karpin- 
terys, labai susirupines kad jo 
žmona labai susirgo, padege sa
vo sunaus namus ir paskui pats 
sau paleido kulka in kakta.

Barton Meckley buvo labai 
nusiminęs kai jo serganti žmo
na buvo nuveszta in ligonine 
kokis menesis atgal.

Jis labai susibarė su savo sū
numi Eugene, ir grasino kad 
jis nužudysiąs ji ir visa jo szei- 
myna.

Jo sūnūs savo žmona ir jų
dviejų vaiku ir jo žmonos 
motina nuveže pas savo seserį 
in Schoeneck, nes jis bijojo kad 
jo tėvas ir gali ka panaszaus 
padaryti.

Jis nespėjo pargfyszti namo 
kai jis pamate ugniagesius va
žiuojant in jo namus. Privažia- 

. ves prie savo namu jis rado jau 
gaisra. Ugniagesiai užgesino 
gaisda. Sūnūs rado savo tęva 
tvarte. Jis buvo nusiszoves su 
karabinu.

REIKIA DAKTARU
IR SLAUGIU

WASHINGTON, D. C. — , 
Amerikos Laivynas atsiszau- 
kia in visus Ąmerikieczius ir 
•praszo daug daugiau Daktaru 
ir Slaugiu. Laivyno virszinin- 
kai sako kad Daktaru ir Slau
giu labai reikia Korėjoje per 
szita nepaskelbta kara.

Rear Admirolas Clifford A. 
Swanson, Laivyno Daktaras ir 
Chirurgas sako kad Laivynui 
ir Armijai dabar labai reikia 
dantistu ir gydytoju ir slaugiu. 
Jis sako kad dabar Laivynas 
ir Armija priims ir tuos kurie 
dar savo mokslo laipsnio nėra 
susilaukė.

Ir Laivyne ir Armijoje ran
dasi per mažai gydytoju ir 
slaugiu. Ta pati tie virszinin- 
kai sako apie Kataliku Kape
lionus, kad ju per mažai randa
si ir laivyne ir armijoje.

Rusija Nutarė U.S. 
Jiegas Iszmeginti 

Korėjoje
Eroplanas Nukrito Indijoje, 22 
Žuvo; Yugoslavai Kreipiasi Prie 
Rusijos, Jieszko Taikos; Komu
nistai Sako Kad Jie Formosa Sa
la P aims; P. Truman Reikalauja 
$10Bilįjonu Dol., Del Apsaugos

GAL IMS MOTERIS
IN VAISKA

Prezidentas Trumanas nu
traukė savo atostogas in 
Missouri ir greitai atisisku- 
bino atgal in Vaszingtona, 
kai iszgirdo apie kara Korė
joje.

Ji Vaszingtone sutiko Ap
saugos Sekretorius, Johnson 
(po kairei) ir Sekretorius

Dean Acheson, (po deszinei).
Matyti kad visi trys dabar 

yra labai susirupine.
Už keliu valandų, po to 

kai szitas paveikslas buvo 
nutrauktas, Prez. Trumanas 
paskelbė kad Amerika stos 
in pagelba Pietų Korėjos ar
mijoms.

AMERIKIECZIAI
TURKIJOJE

BELAISVIAI
ŽUDOMI KORĖJOJE

KORĖJA. — Ateina patik
rintos žinios kad Komunistai 
Koriecziai žudo belaisvius ir 
sužeistus Ąmerikieczius karei
vius. Trisdeszimts. tokiu belais-

Rusijos Galybe Ir Silpnybe
Gal nėra sunkesnio ir pavo-i 

jingesnio darbo sziandien, kaip 
invertinti Rusijos galybe ir jos 
silpnybe.

Sovietu kariszkas ir politisz- 
kas stovis yra tokis neaiszkus 
ir tokis nepastovus, kad labai 
sunku sužinoti Rusijos jiegas ir 
jas tinkamai invertinti.

Beveik visi tie kurie rasze 
ar raszo apie Rusija padaro ar 
viena ar kita klaida: Jie arba 
per augsztai stato Rusijos ka
riszkas jiegas, ar jas visai ne-

galutinai Rusijos galingas ar- Amerikiecziai 
mijas. Jis taip tikrai pats tikė
jo kad Rusijos armijos buvo 
sunaikintos, kad jis tuojaus da
vė insakyma gaminti mažiau 
karabinu ir kariszku,ginklu.

Kiti krasztai taip pat su
klydo, bet in kita puse: Jie per 
augsztai laike Rusijos jiegas. 
Yalto Konferencijoje, Anglija

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISTANBUL, TURKIJA. —
Amerikos bendras Konsulatas 
perspėjo visus Ąmerikieczius 
Turkijoje būti pasirengusius 
apleisti ta kraszta in kelias va- vįu> sužeistu kareiviu buvo ant 
landas. Tas perspėjimas atėjo yįen0 sykio nužudyti.
su szituo patarimu: Kad jeigu' Vienas Katalikas Kunigas, 
tenai isztiktu žemes drebeji- kapelionas buvo nužudytas kai 
mas, sukilimas ar karas tai visi 
__________ i turėtu labai 
greitai isz ten iszsikraustyti.

WASHINGTON, D. C. — Sunku da
bar tikėti kad Korėjos karas nėra tik ma
ža dalele Kremlino plano del kito Pasau
linio Karo. Dabar galima stacziai sakyti 
kad szitas karas Korėjoje buvo 
pradėtas, kad privertus Amerika 
visas savo kariszkas jiegas.

Rusija dabar, kaip kate tupi,
jis davė sužeistiesiems palaimi-j{ajp peĮyteS tarp S3VCS pCSZaSl. 
nima.

Kremlino 
parodyti

MAŽIAU ANGLIŲ

Tas perspėjimas buvo dau
giau del karo su Rusija, negu 
del kokio atsitiktinio žemes 
drebejimo ar kitokios kokios 
nelaimes.

ir žiuri 
Rusija

Keli kareiviai ir karininkai norėjo dažinoti kokia jiegas Amerika turi, 
kuriems pasisekė pasprukti ir 
pabėgti nuo tu Komunistu pa
pasakoja apie tas skerdynes. 
Jie sako kad Komunistai Ko
riecziai neima belaisviu, bet vi
sus nužudo.

KOMUNISTAI NUSI
STATĖ APIE 

FORMOSA

22 ŽUVO ANT 
EROPLANO

WASHINGTON, D. C. — 
Major Generolas Lewis B. Her
shey, visu inemimo in vaiska 
direktorius sako kad jis sutin
ka imti moteris kaip ir vyrus in 
vaiska jeigu aplinkybes to pa
reikalaus Korėjos kraszte. Jis 
teipgi pareiszke kad pirmieji 
vyrai, kurie yra paszaukti in 
vaiska jau bus kariuomenėj e in 
dvideszimts viena ar dvide
szimts dvi dienas.

Dar toliau jis paaiszkino kad 
dabar bus imami in vaiska
daug tokiu kurie per ana kara invertina. Vieni raszo kad Ru- 
buvo atidėti. sija yra baisiai galinga, kad ji

Generolas Hershey dabar sau tyg’aus neturi; kiti raszo 
turi prižiūrėti apie dvideszimts .kad Rusija yra silpna, nesusi- 
tukstancziu jaunu vyruku in- vienijus, kad ji jokiu budu ne- 
siraszyma in vaiska. Jis sako 
kad jeigu aplinkybes dar la
biau pablogės, tai gal ir reikes 
visas merginas ir moteris su
raižyti ir jas imti in vaiska.

Tai butu pirmutinis sykis 
Amerikos istorijoje kad mote
rys butu panevalia imtos in 
vaiska.

Major Generolas Hershey sa
ko kad jis dabar rengiasi pri
statyti nuo dvideszimts tuks- 
tancziu iki trijų szimtu tuks- 
tancziu vyru vaiskui, kai tik 
jam bųą insakyta kiek musu 
Karo Sztabas nori. Jis sako 
kad mes, Amerikoje, negalime 
per viena menesi patraukti in 
vaiska milijoną vyru, bet gali
me paimti in vaiska apie tris 
szimtus tukstancziu per mene
si, jeigu bus tam reikalas.

Gresia Pavojus Kad 
Neužteks Anglių 

Žiemai

ir ji dabar, visai nei karo nepaskelbus ga
li dažinoti kiek kariszku jiegu mes turime.

Musu žinovai ir Vaszingtono didžiūnai 
nesitikėjo kad Rusija taip greitai iszszauks 
musu kariszkas jiegas. Visi sake ir spėjo 
kad Rusija nedrys pasistoti iki 1953 metu. 
Visi jie moksliszkai darodinejo kad Rusija 
jokiu budu negali ir nedrys pasistoti in karo 
lauka iki 1953 metu. Tie musu kariszki

NEW DELHI, INDIJA. —
Indijos prekybinis eroplanas 
sudužo in augsztus Kashmir 
kalnus ir ant to eroplano žuvo . .
dvideszimts du žmones, kuriu mokslincziai mums sake ir mus ramino kad

galėtu atsilaikyti priesz bet 
kuri kraszta.

Buvęs Anglijos Ministeris, 
Neville Chamberlain, priesz 
Antra Kara baisia klaida pada 
re kai jis visiszkai neinvertino 
Rusijos kariszku jiegu. Kaip 
tik ir už tai jis nesutiko suda
ryti sutarti su Rusija priesz 
Vokieczius. Kai jis ginezinosi 
su Lloyd George Tarybos ofi-j 
suose, jis prilygino Rusijos jie
gas prie Lenkijos jiegu. Už ke
liu trumpu metu visi mate ir 
suprato kaip baisiai szitas 
Anglijos Ministeris suklydo.

Ir Hitleris padare tokia pat 
klaida, ir szita klaida gal jam laukia, ir neperka tu anglių, 
visa ta kara kasztavo. Spalio Mainieriai del tos priežasties 
(October) menesio treezia die- neturi gana darbo ir daug mai
ną, 1941, Hitleris drąsiai pa- nieriu yra atstatyta nuo darbo 
skelbe kad jo armijos sutrynė, per vasara.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia pranesza kad sziais 
metais Minksztos Anglies mai- 
niej-iai iszkasa mažiau anglių 
negu pereitais metais. Kompa
nijos aiszkina kad mainieriai 
mažiau dabar iszkasa anglių už
tai kad mažiau tu anglių dabar privesztu prie tos salos 
perka kompanijos ir taip sau kareivius, 
žmones. Komunistai sako kad

Anglių kompanijos teipgi Formosa Sala paims, nepaisin-
nusiskundžia kad joms trūksta darni visu Amerikos kariszku 
freit-kariu tas anglis iszveszti.

Kita priežastis yra ta kad 
žmones, kuriems tu anglių rei
kes ateinanczia žiema dar vis

HONG KONG, KINIJA. —
Kiniecziu Komunistu laikrasz- 
tis Hong Kong mieste raszo 
kad Komunistu valdžia yra nu- tarpe buvo penki Amenkie- į j busime pasifUOSZC tUOS
sistaczius išlaisvinti Formo- ežiai. 1
sos Salos žmones, nepaisant 
Amerikos Septinto Kariszko Amerikos Pulkininkas Perry 
Laivyno, kuris dabar tenai ran- Brown, Amerikos atstovas in 
dasi. Kashmir Komisija; L

Laikrasztis sako kad Komu- Major isz Eilliston Park, Long 
nistai dabar gaminasi daugiau 
kariszku laivu ir laivu

Ant szito eroplano žuvo Komunistus atmuszti.

kurie 
savo

jie ta

jiegu. Iszrodo kad jie pulsis 
ant musu Septinto Karsizko 
Laivyno už keliu dienu. Nors 
Generolas MacArthur ir Ame
rikos Sztabas Vaszingtone už
tikrina kad Amerikos Septin
tas Kariszkas Laivynas nepri
sileis Komunistu ir ta Formosa 
sala gins.

Vien tik buvęs Anglijos Ministeris Winston 
®a“ford Churchillis mus ir savo kraszto vadus per- »]y T nr *

Island, N. Y.; sekretorius tai spėjo ir grasino sakydamas kad mums nėra nei 
b'Ski ,laik° aikVOti’ kad mCS tUr'me Skubintis 

bininkes Amerikos ambasado- apsiginkluoti ir kad musu szventa pareiga 
je, New Delhi; Leitenantas pul- • • • « • , i i j
kininkas k. k. singh indijonu pirmiausia kirsti Komunistams, - nelaukdami 
armijos karininkas; Austrijos Į{a(ja jįc HlltarS ailt H1USU UŽSipulti.
atstovas Daktaras Karl Perei
ra ir Brigados karininkas isz
Kanados, H. H. Angle. Eropla- 
ne važiavo asztuoniolika kelei
viu ir keturi lakūnai.

Visi sake ir žmones tikino kad juo dau
giau laiko praeis, juo galingesne bus Ame- 
ka ir juo geriau galės stoti priesz Rusija. Visi 

„ musu mokslincziai mums patarė lauktiv Suvien. Valstijose durnai _ . .
padaro bledies kas metas ant kol jie pagamins ta nauja ir dar baisesne 
500 milijonu doleriu. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Theodore Smith, trisde

szimts penkių metu amžiaus 
žmogus, bedarbis, buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis buvo 
savo žmona apdaužęs. Jis teisė
jui pasiaiszkino kad jis savo 
žmona taip apdaužė už tai kad 
ji nesutiko jam mokėti nuo va
landos kai jis jųdviejų kūdiki 
.dabojo kai ji iszeidavo in dar
bą.

reles dabar perkasi po szimtus 
svaru cukraus ir kavos, nes jos 
sako kad joms insipyko stoti in 
eile pirktis tu daigtu per ana 
kara.

AMERIKOS RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 

KRAUJO PROGRAMA

Graudingos Liekanos

ir Komunistu 
visur neszioja 
ir pareikalavi-

Komunistai 
draugai dabar 
atsiszaukimus 
mus del Taikos. Visi tie atsi-
szaukimai yra palszyvi ir veid
mainingi. Mes patariame savo 
skaitytojams ant tokiu atsi- 
szaukimu nepasiraszyti, bet to
kiems padupczninkams szlota 
paimti!

Nors mes esame pripratę gir
tis kad mes viską kuo geriausia 
turime, bet dabar turime prisi
pažinti kad Korėjos kraszte, 
Komunistu kariszki ginklai 
yra daug geresni už musu gink- 
lus-

Vienas žmogelis, apdraudos 
agentas nusiszove save saliune. 
Jis paliko trumpa raszteli ku
riame jis pasakė: “Asž norėjau 
nužudyti szito saliuno bartin- 
deri, bet asz tam neturėjau 
szirdies. Dabar asz visu atsi- 
praszau kad asz visiems tiek 
trubelio, baderio padariau su 
savo lavonu.”

Vienas biznierius savo žmo
nos paprasze penkios deszimts 
doleriu. Jis pašiaiszkino kad 
jam tiek pinigu reikia del biz
nio. Jis ta vakara isz Philadel- 
phijos iszvažiavo in Vaszingto- 
na su viena gražia ir jauna gel- 
tuonplauke. Jiedu buvo susek
ti kai tos geltuonplaukes vyras 
juodu sugavo viename Vasz- 
ingtono vieszfbutyje. To biznie
riaus žmona dabar reikalauja 
divorso.

Pennsylvanijoje eina byla 
teismuose atimti automobiliu 
vairavinimo, draivinimo pave- 
linimus, Laisnes nuo asztuoniu 
szimtu asztuonios deszimts ke- 
turiu draiveriu, ir laikinai su
spenduoti devynis tukstanczius 
ir trisdeszimts du draiveriu.•Daugiau tokiu bausmių reikia, 
kad visi kurie draivina auto
mobilius atsargiau ir protin
giau pasielgtu ant musu viesz
keliu.

Kas ten darosi Amerikos Lie
tuviu Susivienymo draugystė
je? Vieni skundžia kitus ir in- 
taria savo atstovus. Kas kad 
nei vienas Lietuviszkas laik- 
rasztis apie tai nei žodžio ne
sako ?

Daug klebonu giriasi kad jie 
remia Lietuviu Diena in Lake
wood, bet mažai ju buvo maty
ti mitinguose kur tos dienos 
tvarka buvo svarstoma.

Jurininkai peržiūrinėja ke
lis drabužiu gabalėlius, ku
riuos jie surado ant Michi
gan ežero, kur nukrito dide
lis prekybinis eroplanas per 
audras. Ant to eroplano va
žiavo penkios deszimts asz- 
tuoni žmones.

Per visa sanvaite eropla- 
nai ir laivai jieszkojo to din
gusio eroplano, ir rado tik

kelis graudingus likuczius, 
kaip mažutes mergaites lele, 
kelis drabužiu likuczius, ir 
mažus eroplano sparnu gaba
lėlius.

Tai buvo didžiausia ero- 
planu nelaime Amerikoje.

Czia žuvo daug studentu ir 
studencziu kurie važiavo na
mo po mokslo metu užbaigos.

tojama invairiu ligų gydymui.1-— Kaltūniene: Stefanija, E. 
Didelis nuoszimtis plazmos Chicago, Ind. — Kaunas: Mag- 
vartojamas gydyjimui inkstu dalena, Juozas, Brooklyn, N. Y. 
ir kepenų ligų, apsaugoti nuo —Kaunas, Petras, Brooklyn, 
tymu ir pagreitina kraujo su- N. Y. — Kirkus: Bronius, Leo- 
krekejima invairiose operaci-1 nida, Worcester, Mass. — Klo
jose. ! j vys: Jonas, Baltimore,'Md. —

Per antra pasaulini kara Kynastas: Albertas, Pauline, 
Raudonasis Kryžius surinko Brooklyn, N.Y. — Kyželis: 
daugiau negu 13 milijonu pus- 
kvorcziu kraujo. Kariuomene 
ir Laivynas prasze Raudonojo 
Kryžiaus- pravesti ta programa.

Amerikoje per atostogas žū
va daugiau žmonių ant musu 
vieszkeliu negu per žiauriau
sius susikirtimus ant karo 
frunto.

Kunigas Pijus Czesna, Szv. 
Juozapo parapijos klebonas 
jau per daug metu veda ir tvar
ko ta Lietuviu Diena, Lake
wood Parke, Pa. Jis su keliais 
savo draugais visa tos Lietuviu 
Dienos tvarka veda, o visi kiti 
tos dienos garbe didžiuojasi.

Gustavas, Philadelphia, Pa. — 
Mackeviczius: Mykolas, Brook
lyn, N. Y. — Masziotas : Justas, 
Kosta, Milda-Marija, Juras,! 
Chicago, Ill. — Matuseviezius: 
Jurgis, Westville, Ill. — Pe
trauskas: Vytautas, Stefanija, 
Leonas, Maspeth, L. I., N. Y. — 
Petraskiene: Elena, So. Boston,

rimtos studijos, vėl prasze kad! Mass. — Poiskus: Jadvyga, Iz- 
Johanna, Marija, Ro-

! chester, N. Y. — Rimbunas: Ju- 
Raudonasis Kryžius tiki szi liūs, Detroit, Mich. — Sidzi-

insteigti 17 nauju kraujo cen- kauskas: Vaclovas, Regina, 
tru 1950 ir 1951 metais apart Waterbury, Conn. — Šimonis: 
dabartiniu 30, atidarydamas Stasys, Pittsburgh, Pa. —-Skla- 
kitus centrus pagal reikalavi-Į daitis: 
,ma. — C

Amerikos valdžios sztabas 
leidžia per radija žinias isz 
Amerikos in visus Sovietu už
imtas krasztus. Bet szitos ži
nios galėtu būti daug geresnes 
ir intakingesnes jeigu butu pa
sisamdyta geri ir gabus tokiu 
žinių paskelhejai. Mes daug pi
nigo ant tu radijo žinių iszlei- 
džiame, bet darbas yra labai 
prastas".

Dabar randasi per daug viso
kiu Vaju; visi eina per biznie
rius, renka aukas, praszo pa
garsinimu, siulina tikietu del 
vienokiu ar kitokiu pikninku 
ar parengimu.

Kai kūne miestai yra už
draudė visokius tokius Vajus 
ir visokias tokias Rinkliavas, 
nes dabar visokie žulikai ta 
proga pasinaudoja ir biznierius 
meldžia.

Nors Amerika dar nėra pa
skelbus kara priesz Korėjos 
Komunistus, 'bet “musu karei
viai krinta ir mirszta ant to 
karo lauko!”

Pajurose kambariai ir stubos 
daug pigesnes sziais metais, ir 
daug tuszcziu kambariu visuo
se vieszbucziuose randasi. Ma
tyti kad dabar nėra tiek pini
gu, kiek tu namu savininkai ti
kėjosi.

Vienas biznierius mums nu
siskundė kad per viena menesi 
pas ji buvo ateje pusantro szim- 
to visokiu agentu, kolektorių 
ir karabelninku, kurie jam siu
tino pagarsinimu, tikietu ar 
prasze kokiu auku del visokiu 
taip vadinamu reikalingu daig
tu tame miestelyje.

Eroplanu kompanijos da'bar 
atpigina savo keliones kasztus 
in Florida, ir ragina visus tenai 
važiuoti.

Pypkes Durnai

’ Mes ana sanvaite buvome nu
važiavę in Atlantic City, pajūri 
ir tenai mateme tiaug merginu 
ir moterėliu, bet labai mažai 
“bathing siutu.” Mums iszro- 
do, kad juo storesne boba juo 
mažiau ji neszioja kai ji eina 
maudytis.

Ar Viens,

Dabar visi skubinasi nusi
pirkti nauja automobiliu, nes 
visi bijo kad, jeigu szitas karas 
prasitęs tai vėl bus sunku pirk
tis naujas automobilius. Mote-

Ar viens sudžiūvo jau turtingas 
Nors kuo geriausiai valgė, 

, gere?
Nes savo protą godulinga 
Tik pavydėjimu vien szere.
O ar nelinksmas kits vargingas, 
Nors ir gyvendamas kaip 

lauže?
Nes jojo-galva iszmintinga, 
Pavydas suvisai negraužia.

Pirkie U. S. Bonus

WASHINGTON, D. C. —
Kraujas invairiose pavidaluo
se iszgelbsti szimtus gyvybių 
kasdien Amerikos ligoninėse, 
ir daug szios gyvybe-gelbstan- 
czios medžiagos Amerikos Rau
donojo Kryžiaus pristatoma 
kur tik yra reikalinga.

Szia kraujo programa veda 
30 Raudonojo Kryžiaus kraujo 
centrai, kurie randasi dideliuo
se miestuose, ir daugiau negu 
1,600 ligoniniu kurios gauna ta 
krauja isz centru ir vartuoja 
savo ligoniams.

Nuo pradžios programos 
Sausio (Jan.) menesi 1948 m., 
beveik 456,000 vyru ir moterų 
atėjo in centrus ir paaukojo 
613,000 puskvoreziu kraujo 
“Bloodmobiles” trokai inreng-! 
ti priimti kraujo aukas kai
muose, pasiruosze patarnauti 
ten kur ūkininkai negali va
žiuoti in centrus.

Kraujo aukotojas gali sau 
vienas, arba grupėje, ateiti in 
centra kaipo narys instaigos, 
fabriko, klubu arba bažnyczios 
delegacijų. Jis iszpildo trumpa 
blanka ir nueina in maža kam
barėli kur atsigula. Slauge in- \ 1 
deda adata in vienos rankos 
gysla ir kraujas teka per trube- 
le in stikline bonka. Užima tik 
nuo 7 ligi 15 minueziu. Tik vie
nas puskvortis iszimtas vienu Bet viena menesi po karo Rau- 
kartu. Del jo sveikatos, auko- donasis Kryžius pertrauke szia 
toj as negali aukoti daugiau kraujo programa. Buvo toks 
kraujo per 8 sanvaites. Per me- trukumas, kad komitetas pri- 
tus laiko jis gali aukoti kraujo vacziu gydytoju ir chirurgu po 
tik apie penkis kartus.

Aukavęs kraujo, aukotojas Raudonasis Kryžius antra kar- abele, 
pakviestas in “Canteen” gerti ta rinktu krauja. 
kavos, pieno, arba ka užkasti.

Aukotojo kraujas pasiustas 
in laboratorija. Kraujas anali-i 
zuojamas ir paskirtas in tinka
ma kraujo grupe, indetas in 
stikline ir pažymėtas “whole

I blood” ir pasiustas in centra 
kur labiausiai reikalingas. Isz 
ten, pasiustas in ligonine kuri 
sudaro kraujo rezervus, del zo- 
postui, per Raudonojo Kry- 

, žiaus programa.
Kada puskvortis kraujo in

detas in ligonines szaldytuva “General Taylor” in 
. Raudonojo Kryžiaus kontrole ka atvyko szie 

pasibaigia. Gydytojai, chirur-l Tremtiniai: 
gai ir ligoniniu prižiūrėtojai Augaitis: Stasys, 
iszdalina pagal reikalavima. III. — Bandzeviczius: Kazimie-! Hnskas: Ipolitas, Aleksandra, 
Paprastai, jie praszo kad ligo- ras, Ona, Omaha, Nebr. — Ba-I Andrius, Elena, Omaha, Nebr. 
nis aukotu puskvorti kraujo nionis: Matas, E. Chicago, Ind. 
kada pasveiksta, arba kad jo 
gimine arba draugas taip pa
darytu. Kažkurios ligonines ku
rios turi “blood banks” atski
rai nuo Raudonojo Kražiaus, 
reikalauja $25 arba $30 už pus
kvorti kraujo. Bet tos ligonines 
nereikalauja užmokesties jeigu ežius: Juozas, Sofija, Danute,! Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
ligonis sutinka atgal aukauti Chicago, Ill. — Dauksza: Kat-' -------------
du puskvorezius kada pa- rina, Petras, Algirdas, New 
sveiksta! ! York, N. Y. — Dėdinas: Justi-

Kraujas pradeda sugesti po nas, Cicero, III.—Domeika: Jo-i 
trijų sanvaieziu, nors visa laika nas, Antanina, Chicago, Ill. — 
laikytas szaldytuve. Jeigu per Gaidelis: Julius, Windsor, 
ta laika kraujas nesuvartotas Conn. '—Grigaityte: Ariane, 
jis yra sugražintas atgal in New Rochelle, N. Y. 
Raudonojo Kryžiaus kraujo binskas: Aldona, Chicago, Ill. 
centra arba in komercijine lab
oratorija kontraktuota su Rau- lyn, N. Y 
dinoju Kryžium. Laboratorijoj 
kraujas indetas in maszina kur 
labai greit sukasi. Raudono 
kraujo celes pasilieka ant dug
no maszinos. Jos supakuotos ir 
iszsiustos in ligonines kur var
tojamos kovoje su anemija. 
Szis skystimas vadinamas 
“plazma.” Plazma pakeista in 
pudra arba suszaldyta ir atgal 
pasiusta in ligonines kur var- kas; Irenejus, Worcester, Mass. 202 puslapiu. 35c.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Angela, Waterbury, 
! Conn, — Svelnys: Pijus, Adol
fina, Jura, Brooklyn, N. Y. — 
Szudsinski: Bernard, Chicago, 
111. —Tamoszaitis: Anicetas, 
Chicago, Ill. — Uibanaviczius: 

| Stasys, Konstancija, Stamford, 
į Conn. — Vaičiūnas: Antanas,NEW YORK. — Panedely

je Liepos (July) 17 diena laivu Fairlawn, N. J. — Veprauskas: 
New Yor-| Jurgis, Minersville, Pa. — Vin- 
Lietuviai tartas1: Justina, Danute-Mari- 

I joną, Chicago, Ill. — Vosylius: 
Chicago, Marija, Baltimore, Md. — Ži-

i — Žutautas: Kazys, Detroit, 
Mich. — Žurauskas: Jonas, 
Alina, Philadelphia, Pa. —Chi- 
nikoff (Pakarklyte) Stanisila- 
wa, Chicago, UI.

— BALF Imigracijos Komi- 
Aldona, Vytautas, tetas.

— Baruszauskas: Ona, Terese, 
Brooklyn, N. Y. — Bliudžius: 
Albinas, Elena, Izabele, Algis, 
Boston, Mass. — Bugas: Juze, 
Gražina, Scranton, Pa. — Bur
ka u sk as :
Stamford, Conn. — Czekanavi-

KATALOGAS

Gru- j
Visi pirmieji Katalogai dabai 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.
Gruszau-skas: Pranas, Brook- 

Grigaliunas: Zyg- 
rnas, Linden, N. J. —.Jankaus
kas: Bronius, Ona, Ona-Danu
te, Rensselaer, Ind. — Jaruse- 
viezius: Juozas, Ona, Irena, De
troit, Mich. — Joczius: Marce
le, Gediminas, Terese, Birute, 
Detroit, Mich. — Joneikis:
Bronislava, Edmund, Brooklyn! knyga, 404 puslapiu. 50c. 
N. Y. — Jokubenas; Viktoras, No. 102 Prakeikta, meilingas 
Omaha, Nebr. — Kamantaus-! kriminaliszkas apraszymas,

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, didele

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie

apie 
apie 
15c 

apie

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir

■ Du Brolius. 60 pus. 15c.
No. 128 Dvi istorijos apie 

Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 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
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balįa 
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 Eg- 
, Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 

Puiki pasiskaitymui knygute.

Skripko- 
ponu, 78

istorijos

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

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 
Simus 
malda 
15c

No.
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c. #

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

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

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

No. 176^2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz- 
i mas pagal iszguldiina Kun. Pi- 

liauskio, su nekurais naudin- 
, gaiš padėjimais. 25c.

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
misliniipo 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. 35e.

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygute

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

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 sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

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. 
llST’ Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą.

1



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žmogus Nepliuszkis
Golfo Cziampijonas

(Tasa) Užstojus žiemai ji labai
------- - ruosztis pradėjo ir tapo la- 

Nedelioj popiet, pone Tur- biaus rusti. Poni Turmer senes- 
mer ir jos sūnūs vieni sėdėjo ne ji nustojo megzti panczekasl 
svecziu kambaryj. Buvo tyku1 del beturcziu vaiku. Jos buvo, 
ir tiktai girdėjosi barszkejimas i užimtos siuvimu ir mezgimu vi- 
akmenangliniu karolių kiek-j so kraiczio turtingam kudike-
viena syki, kada senele verte 
knygos lapus.

— Kaip ilgi iszrodo tie ne- 
delvakarai, labiausiai kad oras 
teip suniukęs.

— Teip, su atsidūsėjimu at
sake sūnūs. Praėjusioje nedė
lioję gražus buvo oras!

Pone Turmer greitai knyga 
atidėjo, paskambino ir ineju- 
siam tarnui prisakė paliepti 
arklius užkinkyti.

Tu nori važiuoti? Pa
klausė sūnūs.

— Teip, ne a^t ilgo. Tu pa
siliksi namieje pakol asz ne su- 
grysziu?

— Teip, man nesinori isz- 
eiti.

Tomas paėmė laikraszti ir 
skaityti stengėsi. Bet jo akys 
bego nuo prekybos telegramų ir 
po kambarį klaidžiojo. Motina 
ilgai negryžo ir Tomas užsimis- 
lijo. Jis pabudo nuo savo mįs
lių iszgirdes sucziužejima už 
duru: duryse stovėjo poni Tur
mer, o už jos matėsi . rausvas 
paveikslėlis.

— Pažiūrėk, suszuko moti
na. Asz atvežiau paukszteli, 
kuris savo cziulbejimu ‘greit 
iszvaikys tavo liūdnas mislis.

Tomas gerai nežinojo, kaip 
tas atsitiko, bet jis jaute ka ten 
ramio ant savo krutinės. Jis 
viską kaip migloje mate, tik 
mate gerai rausvus ru'bus mer
geles jo glėbyje esanczios ir 
jaute kvepejia Prancuziszku 
kvepalu.

liui, kuris turėjo atsirasti drau- 
! ge su pirmais vasaros lakune- 
liais.

Teip buvo žiemos laike, o da- 
• bar Gegužio rytas ir saule link-

* ~ V . •

smai szvieczia didžiame svecziu ! 
kambaryje.

Tame vienas Tomas su nera
mumu vaikszczioja isz kertes! 
in kerte; laikas nuo laiko jis’ 
apsistoja ir klauso.

Ant galo pagarsėjo žingsniai! 
ir siena poni Turmer linksmai! 
duris pradare. į

— Dabar, Tomas, tu gali 
ineiti. Dabar viskas pabaigta!

Ji eina pirma, o paskui ja' 
Tomas, abudu inejo in mieg-Į 
kambaryje. Ten matosi galva 
iszblvszkusios Bertos terp kar- 
batku, kuriame paduszkos. pa-j ' I puosztos.

Ji su meile žiuri ant savo vy-! 
ro ir džiaugsmingas szypsoji- 
mas bėgioja ant jos iszblyszku- 
siu lupu. Senele Turmer atne- 
sze mažuti ryszeli, isz kurio ro- j 
dosi raudonas kūdikio veide-1 l 
lis.

— Daleisk tau parodyti po- i 
na Tomasa Turmer jaunesniji,' 
sako sunui su džiaugsmu lai-! 
minga naszle. Dabar negreitai' 
isznyks firmą ‘Turmer ir Su-i 

į nūs!’
Laimingas tėvas ima ryszeli i 

i in abi rankas.
: — Ne iszmesk jo; ne pigu 
! turėti! Persergsti motina.

— Jis visiszkai neszvarus!'; 
Ginasi Tomas.

— Neszvarus! Pyksta sene-

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Chandler Harper, 
isz Portsmouth, Virginia, 
laimėjo golfo rungtynes. Jis 
tame loszime sumusze Henry 
Williams, isz Secane, Pa. Už 
ta iszloszima jis gavo $2,500.

Bet szitokiems sportinin
kams tie pinigai labai mažai 
rupi, jiems ta.garbe kur kas 
daugiau rupi.

— Bet-gi tu rasziai kad ma-! 
nes nemyli? Sznibždejo jis.

i
— Nemyliu? Ak ne, asz vi-Į 

sados tave mylėjau, bet asz ne- 
drysau stoti tavo pati, nes es
mių neužtektinai tvirta. Bet I 
dabar poni Turmer.

— Tetute, iki laikui! Ta 
pataisė.

Tetute pasakė. Bet isztikro, i 
asz nieko neatmenu, ka ana pa- i

le. Asz galiu pasakyti, jog asz 
ne macziau da teip sunkaus 
vaiko. Ryt ji dešini ant svars
tyklių, ir asz galva statau, jog 
jis nebus terp lengvųjų paskai
tytas.

— Sztai kaip motinėlė ant 
senatvės paszoko, juokėsi su
pus.

— Teip, teip, atsake nasz
le. Asz isz džiaugsmo galiu isz-

sake, nes dvasioj asz teip labai i proto gangreit iszeit. Tegul da- 
norejau su ja važiuoti. j ^ar ^as norint pasakys ant

— Asz pasakiau, perkirtoj Bertos, kad ji ne tvirta, ji kuri 
naszle, jog jeigu meile gal pa- ^au toki sunu padovanojo. O 
dirbti tvirta prekeja in vaito-! berniuks, pažiūrėk tiktai, tas 
jauti ir dūsaujanti piemeneli, j tai jau tikrai bus tvirtas, 
tai ji, tur but, gal perdirbti ir! _ GALAS__
maža Prancuziszka pliuszke in!_________________________
tvirta prekejo moterį j LJETUVISZKAS

Ir vėl pradžia Gegužio, ir To-!
mas Turmer su Berta Geihart O A JLT O 1 J T 0 
jau gangreit bus metai kaip j | jjj V 111 U M 
yra apsivedė. Veseilios jie ne-j
ilgai lauke, nes poni Turmer! 
rado, jog jiems nėr ko laukti. į 
Per pusantro menesio jauna! 
poni Turmer, gimus Geihart,! 
persikėle in senoviszkus namus! 
ir dy vinas daigtas. nuo to nie-; 
ko blogo neatsitiko. Prieiszin- j 
gai; ji teip gerai susitaikė su 
motina 'savo vyro, kaip iszsiuti 
krėslai pagal kaminą tiko prie 
senu krėslu svecziu kambario.

Net ir senas rojalis nustojo 
piktai grigždejes su pedaliu ir 
tas sake, kad labai esą malonu! 
jausti ant saves smilkinius cze-i 
verykelius; ir senu bocziu-pra-l 
boc-ziu paveikslai maloningai 
žiurėjo isz savo auksiniu aptai-1 
su ant mažo dailaus sutvėrimo, j 
kuris linksmumu ir Prancu-j 
ziszkais kvepalais pripildė se- 
noviszka svecziu kambari.

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 pl°czi° 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virbeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

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

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa. - - Ų. S. A

lo, nuėjo in kita kambari kur 
užtiko aszarosia sedinczia sa-i 

j vo mylima Onute.I z7
! — Kas tau duszele? Už-
, klausė.

— Szalin nuo manes, tu! 
padla! Suriko žveriszku baisuj 
jo mylima pacziule.

— Onuk, gal tu sergi?
— Szalin traukis szetone! 

Nesirodyk man in akis!
j — Onuk, kuom asz prasi
kaltau, ka asz tau padariau ?

I —> Už tai esi niekadejum, 
kad niekuom neprasikaltai.

Szirdžiuk, apsimalszyk,
■ ... .1viskas iszsiaiszkys,.... o kaip i
j pietus.

gelbek mano paeziulia! O ne-! 
laime.

— Reikalinga yra,....
— O gal operacija?
— Da arsziau!
— Da arsziau Petruli! Ta

vo Onute nori nauja skrybėlė!

Ponas Gembleris

^♦^♦♦♦♦♦♦♦♦Z*****************X**Z***<*

Nauja Liga
pONAS Petras surukęs ke-' 

liolika paperosu ir pasikal-' 
gėjas su draugais, sugryžine-į 
jo namo labai pailsias. Eida
mas mislino apie gardus pietus j 
kuri ketino pagamyti jojo my-

i Įima Onute. I
Užskambino varpeli prie du-; 

riu. Sumurszus tarnaite atida-, 
re jam duris. Petras numėtės' 
overkoti ant artimiausio krės-i

— Jau to už daug! Jisai da 
manes klausinėja apie pietus, 
kada asz keneziu neiszpasaky- 
tas kaukes! Ak tu Dieve!

Mat! Ir Ona nusmuko nuo 
krėslą apalpdama^

— Onuk, Onute, mano my- 
limiause kas tau! Magduk, 
greičiau p a s z a u k daktara! 

; Greicziau! O tas nelaimingas 
1 pietus!
j Po kokiam tai laikui Ona 
atydare akis. Paregėjus sto-

i vinti Petrą paszauke: “Raka- 
j lis!” Ir iszejo in savo kamba
ri..

Ant galo atėjo paszauktas 
daktaras ir po trumpam pasi- 
matimui su ligonia atėjo pas 
Petra, kalbėdamas:

— Turiu apreikszti, jog pa
dėjimas tavo moteres yra labai 
pavojingas!

— Jau asz ta pats suprantu 
— atsidusias, atsake Petras,

-— Oze nepagelbes jokios 
gvduoles nei daktaras. Tik vie- 
nas būdas pasilieka,... .

— Daktare! Susimildamas

Viename mieste,
Nesenei atėjo pas 

kunigėli,
Jauna porele, praszydami, 

Idant atrisztu jiems 
moteriszka ryszi, 

Kuri suriszo kelis 
menesius adgal.

Kunigėlis pažinodamas 
juos nuo jaunu dienu,

Stengėsi juos sutaikyk 
Ant galo užklausė:

“Na, ir kas do prižastis, 
kad norite persiskirt ?

Juk suėjote in pora 
isz meiles!”

“Teip, gerbiamas kunigėli 
atsake jaunavede,

Bet laikai persimainė:
Priesz szliuba jo 

szirdis plake, 
O po szliubui plaka 

jo kumszte!”
* * *

Aplaikau žinia isz
Floridos,

Apie viena porele 
Zinute skamba 

szitaip:
Jonas sako in savo 

moterele:
“Tikėk man szirdziuk, 

Jeigu, žinotum mano 
pirmutinia paezia, 

Tai pasidalytum su 
savo gailesezia!” •

O jo szirdele jam

ant to atkirto: 
“Tikėk man mylimasis, 

Jog asz josios mirti 
apgailestauju, 

Su karsztom aszarom, 
Ba jeigu ne josios 

mirtis, 
Tai asz nebutau gavės 

tokio rakalio, 
Kuris man užtrucina 

mano gyvenimą! 
O teipgi gaila man tos 

tavo pirmos moterėles, 
Ba ji už gyvasezio, 

Turėjo turėt triubelio, 
Kol mielaszirdinga 

mirti ja nepaeme!” 
* * *

Ana diena 
Buvo baika ne viena, 

Susirinko in viena 
vieta keli vyrai, 

Linksminosi gana gerai, 
Atsirado ten ir viena 

mergele, 
Kuri guzutes geria gana. 

Kada gerai prisigėrė, 
Kone kožnam už ausu 

• tvėrė, 
/ Ir kudlaczijo, 

Kiek tik galėjo. 
Vyrai ja pradėjo 

besarmate vadyti, 
Ir konia in terla 

spjaudyti, 
Mergele baisiai perpyko, 
Ir namon sau nuvyko.
Kada apie tai josios 

brolis dažinojo, 
Už tai su kuloku 

grūmojo, 
Norėjo vela adgal 

sugryžt, 
Bet negalėjo iszdryst.
Nes nežinojo pas ka 

nueiti,
Ir prisiglausti. 
Jau vyreli kad 

monkie, 
Tai su tokia pradėt 

nėr ka!

PO LIEPOS !
KETVIRTOM

Ka Mums Reiszkia 
Liepos Ketvirtoji? !

NEW YORK.—Suprantama,' 
reiszkia szvente, gal Gegužine, I 
su draugais, gal iszvažiavima 
laivu arba aplankymą giminiu. ’ 
Kiek daug galima apie tuos in-j 
vykius raszyti laiszkuose in 
Užsieny savo draugams. Laisz-i 
kas apie tuos invykius tikrai j 
nuvaizduoja gyvenimą Ameri-į 
koje. Toki kuklus dalykėliai' 
kaip važiuoti kur nors savo au-! 
tomobiliu, prirengimas valgio,! 
gali paneigti klaidingas nuo-j 
mones, kurias prieszo propa
ganda skleidžia.

Szi szvente gali būti atvaiz-; 
duojama ir nuotraukose—nuo- į 
traukos namu ir szeimynos, ar-1 
ba nuotraukos Amerikos velia-;I 
vos, beveik prie kiekvieno na- į 
mo, ir 'kuri laikoma augsztoj 
pagarboj visu — visa tai gali 
szvente vaizdžiau apibudinti.

Liepos Ketvirtoji reiszkia 
daug daugiau negu tik 'pasi
linksminimą. Ar negalima: 
laiszke raszyti apie rimta die
nos prasme ?

Laiszkas galėtu praneszti —' 
grįždami namon, mes rimtai sa
ves paklausėme: “Kodėl szian-į 
dien szvente, koks tikslas tu vi
su minėjimu ? ’ ’ Liepos Ketvir
toji pažymi sukakti Amerikos 
pasirižimo būti Nepriklausoma 
szalimi;tikras szios dienos tiks
las, yra mums visiems prisimin
ti kaip svarbi ir kokia brangi 
yra musu Laisve!

Frank Erickson, pagarsė
jęs kaipo visu gembleriu, isz 
pinigu loszeju, bosas, prisi
pažino kad jis yra kaltas ir 
buvo nuteistas ant dvieju 
metu in kalėjimą, ir turėjo 
užsimokėti trisdeszimts tuk- 
staneziu doleriu baudos.

Teismas norėjo kad jis dar 
ant daugiau prisipažintu ir 
pasakytu kitu tokiu razbai- 
ninku, gembleriu vardus, ku
rie szimtus milijonu doleriu 
taip užsidirba per metus, bet 
jis tylėjo ir nieko nesake. Jis 
buvo intartas ir prisipažino 
ant penkios deszimts devy
nių prasižengimu.

litine klausima. ......    .
Atsiminkite Lietuva, Latvi

ja, Estija, Czėkoslo’vakija, Ven- 4 !»
grija, Lenkija, Rumanija, Bul
garija, Ukraina ir senovės 
Laisve-mylinczias tautas ir ju 
žmones. ■ t

Amerika, kuri paskelbė savo 
Nepriklausomybe 1776m., visa
da pageidavo, kad ir kitos sza- 
lys rastu savo Laisve. Raszy- 
dąmi draugas, bet kur; primin
kite ta teisybe. Priminkite 
jiems kodėl mes pasidžiuojame 
savo Liepos Ketvirtoja, ir mes 
norime, kad-visi žmones visame 
pasaulyje szvestu panaszias 
džiaugsmo . ir iszlaisvinimo 
dienas. —C.

— Jeigu nori turėt gerai 
per sanvaite, pasipjauk kiau
laite.

Svarbus Praneszimas

reiszkia, dirbti koki dar'ba no
ri, ir apleisti ta darba kada no
ri, organizuotis ir tapti nariu 
unijos!”

Asz, motina, galvoju. ‘ ‘ O kas 
motinai svarbiausia? Laisve 
reiszkia, kad vakare galiu atsi
gulti ramiai, žinodama, kad vi
sa mano szeimyna namie ir sau
gi nuo stagiu aresztu, jie nebus 
nutempti kalejiman, juos nega
li iszdeportuoti, iszvežti; tei
singi instatymai mus visus sau
goja, ir kad prie ju visi turi 
prisilaikyti valdininkai ir kuk
liausias pilietis.”

Laisve Reiszkia Visus 
Tuos Dalykus:

Mes mėgstame teisingysta i? 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime Siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ii; visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Mes vienas kito užklausėme: 
“‘Ka reiszkia ta Laisve?”

Musu Maryte atsake: “Lais-
• . • , . . ive reiszkia, kad mes galime eiti 

kur tik norime.”

Bet raszydamas Užsienio 
draugai, patartina pabrėžti tos 
Laisves ruszi, kuria pirmoji 
Liepos Ketvirtoji paskelbė pa
sauliui . . . Laisve tapti Nepri-

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

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Jonas, sūnus, a i s z k i n a : 
“Laisve reiszkia, kad mes gali
me iszsireikszti ir gerbti savo 
Dieva kaip norime, ir pasinau
doti geresnėmis progomis.”

klausoma.
Daugelis szaliu Europoje ir 

kitur sziandiena gali prispaus
tos imperialistiniu plintaneziu 
jiegu: Lydėtojai kuriems drau-

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

20 Centai. i
Saule, Mahanoy City, Pa.

Tevas pridūrė “Laisve džiama iszspresti mažiausia po-

Suimtas Razbaininkas

Keturios deszimts metu 
amžiaus Henry H. Shelton, 
razbaininkas, kurio FBI po
licija ilgai jieszkojo buvo su
imtas ir sužeistas, paszautas, 
kai jis stengiesi nuo FBI po
licijos agentu pabėgti,

FBI Policija buvo paskel
bus kad visi jos agentai labai 
norėjo szita razbaininka su
imti. Jis buvo jieszkomas ir

dabar bus kaltinamas už 
žmogvagyste ir už automobi- 
liaus pavogimą.

Kai FBI agentai ji užtiko 
viename saliune, jie jam pa
sakė kad jis su jais eitu ra
miai ir tykiai, bet jis iszsi- 
trauke revolveri. Tada tie 
FBI agentai ji paszove. Jis 
buvo sugautas Indianapolis 
mieste.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

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

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Pirkie
U. S. Bonus



“SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines KAVA PABRANGO

— Ponia Ona Yanuskevi- 
cziene ūkininke isz Brandon- 
villes ana sanvaite pardavė sa
vo ūkia, ir dabar apsigyveno 
Mahanojuje kur ji pirko narna 
ant W. Maple ulyczios.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos. Ir ta die
na: 1236 metuose Rimgaudas 
pergalėjo Vokieczius ties Kau
no.

— Uogų daug szimet, ne 
kaip pareita meta. Vaikai par
davinėja ir gauna po 25 centus 
ligi 30 c., už kvorta. Daug uogu 
iszsiuntinejo in didesnius mies
tus.

— Daug žmonių perkasi 
daug kavos ir cukraus “negu 
jiems reikia.” Jeigu žmones 
taip pirks tai cukrus ir kava 
labai pabrangs. Valdžia ir kom
panijos užtikrina kad “randa
si gana kavos ir cukraus vi
siems, jeigu visi nesikraus in 
namus ir nepirks daugiau negu 
jiems Teikia!”

>— Kita sanvaite: Nedelioj 
yra 8-ta Nedelia po Sekminių, 
taipgi Szvento Apolinaro. li
tą diena: 1866 metuose Rusijos 
valdžia uždraudė Lietuviu 
spauda, prasidėjo knylgneisziu 
laikotarpis.

— Pane del y je Szventos 
Kristinos.

— Utarninke Szvento Jo
kūbo apasztalo. Taipgi ta die
na : 1943 metuose Italijos bosas 
Mussilinis pasitraukė isz val
džios; 1909 m., Prancūzas Lou
is Bleriot su eroplanu nuskrido 
skersai vandenyna English 
Channel isz Calais, Prancūzijos 
in Dover, Anglija, ta kelione at
likti; 1894m., Kiniecziu-Japonu 
karas.

— Seredoj Szventos Onos, 
Lietuvos Globėjos. Ir ta die
na: 1775 metuose pacztas inves- 
tas Amerikoje; 1788 m., New 
York valstija stojo Suvienytu 
Valstijų unija.

— Juozas ir Florence Cze- 
seikiai, pirko narna ant Maha- 
noy avė., mieste, už viena dole
ri, nuo Stanley Whitecavage, 
isz Connerton.

— Laisnius del apsivedimo 
iszeme panele Mare Cziginskiu- 
te nuo 413 W. Spruce uly., ir 
Stanislovas A. Yenal (Yenale; 
viczius) nuo 329 W. Mahanoy 
uly.

— Advokatai, lojeriai isz 
Schuylkillo pavieto laikys savo

Utarninke, Liepos 
Ashland County

WASHINGTON, D. C. — 
Kava pagrango nuo keturiu 
centu iki penkių centu ant sva
ro. Bet kompanijos sako kad 
tai nėra del karo Korėjoje, bet 
už tai kad daug kavos lauku 
neužderejo del blogo oro.

The Great Atlantic and Pa
cific Kompanijos atstovai sako 
kad visa kava tiek pabrangs 
kol bus galima daugiau kavos 
parsitraukti isz kitu krasztu. 
Jie sako kad jie negali sulaiky
ti kavos pabranginima, nes ki
tu kompanijų kava yra pabran
gus apie septynis centus ant 
svaro del tos paczios priežas
ties. ,

Dabar daug žmonių perkasi 
daug daugiau kavos ir cukraus 
negu jiems, diena isz dienos 
reikia. Jeigu jie taip dar dau
giau pirksis tai labai aiszku 
kad kava ir cukrus dar labiau j 
pabrangs.

“Valdžia ir kompanijos 
mums užtikrina kad Ameriko-j 
je randasi visiems gana cuk
raus ir kavos ir kad bus visiems 
gana jeigu visi nesikraus in 
skiepus ir nepirks daugiau ne
gu jiems reikia.”

KARAS BUVO
RUSU PRADĖTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikieczio, ir Komunistu 
ginklai yra kur kas geresni ne
gu Amerikiecziu.

Kiek Amerikiecziu žuvo ant 
szitos Kum upes frunto karo 
sztabas dar nėra paskelbęs. Ei
na gandai kad Komunistu žu
vo ar buvo sužeista tarp asz- 
tuoniu ir devynių tukstancziu. 
Isz to galima spėti kad ir musu iaįVu kurie pasirenge plaukti 
nemažiau buvo sužeista ar žu- • ~ * - • 1
vo.

Komunistai turi labai daug 
kariszku tanku. Laikrasztinin
kai sako kad jie dabar ant to 
karo frunto turi pastate apie 
tris szimtus tokiu tanku. Ame
rikos karo žinovai vis sake ir 
tikino kad visoje Korėjoje nėra 
daugiau kaip szimtas tanku isz 
viso.

Australijos ir Amerikos la- paimti in teismą, 
kūnai su savo kariszkais ero- 
planais ir bombnesziais bom
bardavo ir suszaude tiek Ko
munistu ant upes, kad jie sako 
visa upe kraujais paraudonavo.

Lakūnai labai gerai savo 
darba atlieka, bet reikia dau-

KOMUNISTAI
AUSTRALIJOJE

minti viena atomine bomba.! 
Tokios atomines bombos su- 
sprogimas Rusijoje parode 
kaip tie musu mokslincziai ap
siriko ir Rusijos neinvertino.

Szitokios klaidos dare ir da-

VAGIAI KAREIVIAI
NUTEISTI

AMERIKIECZIAI
IN KORĖJA

Priplaukia Prie Salos;
Komunistai Kelio

Nepastuoja

diena 
pas

atsibuvo
Edvardus

pikniką, 
25-ta diena, 
Club vieta.

— Ana
Kriksztynos
Szumskus, W. Market Uly. Kū
dikis aplaike varda Nancy 
Elaine, per Kun. K. J. Rakaus
ką, Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Kriksztu tėvais buvo ponia G. 
Testen isz New Bostono ir Jo
nas Staniolis isz Shenadoro.

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas tropais žemyn savo na
muose 307 So. Jardin Uly., Ro
bert Peznosky likos sužeistas 
in kaira ranka. Gydosi namie.

— Antoinette Yanavicziene 
isz miesto turėjo operacija Lo
cust M t. ligonbute.

.. Bobute,—r Ka darai, ma
žyte?

Mažyte — O, asz dažau lė
lytės skruostus raudonai!

Bobute — Kaip tai, degti
ne? Juk tai nieko negelbes!

Mažyte — Mama sake, kad 
tėvelio nosis 
yra raudona!

■
?■ ■ %’

nuo degtines

* ?
Ji
C. z ••

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos kareiviai buvo lai
vais atveszti in Korėjos Sala ir 
prie tos salos priplaukė, nors 
Komunistu armijos buvo visai 
arti.

Amerikos ir Anglijos karisz-' 
ki laivai ir eroplanai tuos Ame- 
rikieczius palydėjo ir sergėjo 
nuo užpuolimo.

Karo Sztabas nepasako kiek 
kareiviu tenai pribuvo, bet ma-' 
tyti kad tai buvo geras skai- 
czius, nes jie tuojaus apie sep
tynias mylias numarszavo in ta 
Korėjos Sala.

Szitie Amerikiecziai pribuvo 
kai Komunistai jau veržiesi in 
Taejon miestą, kur kiti Ameri
kiecziai dar vis ginasi ir nepa
siduoda.

Laikrasztininkai sako kad 
yra daugiau negu deszimts Ko
munistu kareiviu del kiekvieno 
Amerikieczio kareivio.

Zion Grove, Pa. — Gerai ži
nomas senas ūkininkas Jokū
bas Bogdanaviczius, numirė 
Seredoj, pirma valanda po pie
tų savo namuose. Gimęs Lietu
voj, atvyko in Amerika dauge
lis metu atgal. Per 45 metu u'ki- 
navo Zion Grove. Paliko dide
liame nuliudime 'savo mylima 
paczia Margarieta; tris sūnūs: 
Juozą isz Shenandoah, Petra 
ir Alberta isz Drexel Hill, Pa., 
ir duktere Dorota Lt. Comman
der isz Laivyno Slaugiu Sky
riaus, Charleston, South Caro
lina, taipgi penkis anukuis. Lai
dotuves invyks Panedelyje, su 
apiegomis Szv. Jurgio ibažny- 
czioje devinta valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
•Graboriuis Leonardas Czia- 
kauskas laidos. — Velionis bu
vo senas “Saules” skaitytojas 
per daugelis metu. Amžina At
ilsi!

CANBERRA, AUSTRALI
JA. — Komunistu valdomos 
darbininku unijos nutarė ne-j ro labai didele intekme ant vi- 
dirbti ir neparnikauti darbe sos tarptautines tvarkos Euro- 
sudeti kariszkus ginklus ant poje.
1~""‘ i_ _•------ .------- Dabar Korėjoje, bus mums

proga vėl apsvarstyti, pamaty
ti ir invertinti Rusijos galybe 
ir silpnybe.

Ir labai suprantamas daly
kas kad tiek klaidu yra pada
roma kaslink Rusijos inverti- 
nimo.

Pirmoje eileje stovi ta “Plie
no Siena.” Vakaru krasztai 
mažai ka gali dažinoti apie Ru
sija ir Sovietus, ir net ka jie 
žino jie negali būti tikri ar tai 
tikrai taip yra ar ne.

Bet ta “Plieno Siena” nėra 
jau tokia stora ar augszta kad 
mes negalėtume daug ka tikro 
apie Sovietus dažinoti. Daug: 
pabėgėliu mums daug žinių 
parnesza. Ir patys Sovietai su 
savo Penkių Metu Planais 
mums daug pasako apie savo 
kraszta.

Sovietai tyczia daug teisybes 
pasako ir paskui dar daugiau 
melagyscziu iszleidžia, kad mes 
nežinotume kur melas ir kur 
teisybe!

Ir dar kita klaida yra misly- 
ti kad Rusijos jiegos yra pa
stovios, kad Rusijoje viskas 
tvarkoje, j 
“Kaip -galinga yra Rusija?”, 
tai in ta klausima reikia labai 
atsargiai atsakyti. Rusija, pen
kis metai atgal nėra szios die
nos Rusija. Tie kurie ar buvo 
Rusijoje ar žinojo apie Rusija 
penki metai atgal, negali mums vius, kai Bolszevikai iszisiverže 
nieko tikro pasakyti apie sziu 
metu Rusijos galybe ar silpny
be.

Mes galime beveik tikrai sa
kyti kad 1938 metais, Rusija 
buvo silpna. Kai Sovietai tais 
metais tiek daug savo vadu 
iszžude, tai buvo aiszku, kad 
vidaus tvarka buvo pairus ir 
kad jie negalėjo savais žmonė
mis pasitikėti. Ir teipgi aiszku 
kad ta Rusija buvo jau vėl ga
linga 1942 metais, kai svetimas 
prieszas jai grėsė.

Gal dar ir toliau galima spėti 
ir sakyti kad kai tik po karo 
Rusijos jiegos vėl susilpnėjo 
kai jos kareiviai pargryžo na
mo laimėje kara, bet nieko ge
resnio sau nesusilaukė. Jie bu
vo mate ir paragavę Demokra
tijos gyvenimo.

Tai matyti, kad Rusija nėra 
pastovus krasztas.

Senas Rusijos dainius szitaip 
rasze apie savo tėvynė, Rusija:

“Esi tokia galinga ir tokia 
silpna,

Esi tokia turtinga ir tokia 
biedna,

Tu mano motina, tu mano 
Rusija.” 

(BUS DAUGIAU)

in Korėjos kraszta, Amerikie- 
cziams in pagelba.

Australijos valdžia tuojaus 
iszleido Insakyma kad visi tie 
darbininkai kurie nesutiks 
dirbti, ir ju Unijos Bosai kurie 
toki Instatyma yra iszleide bus 
suaresztuoti ir kaltinami už sa
vo kraszto iszdavima. Valdžia 
dabar nori sužinoti tos unijos 
vadus ir sako kad visi jie bus

Veikiamasis Australijos Mi- 
nisteris A. W. Fadden dabar 
pranesza kad visi jauni vyru
kai bus imami in vaiska ir kad 
darbininkai prie to kraszto 
uostu, kurie nesutiks dirbti, 
bus patraukti in teismą kaipo 
savo kraszto iszdavikai.

Australijoje labai intakingai

Hydrogen Sprogstanczia Bom
ba, kada mes turėsime trisde- 
szimts penkias armijos divizi
jas Europoje ir kada galėsime 
pasitikėti ant Japonijos kaipo 
draūgiszkos tautos karo metu.

Bet dabar pasirodo kad Ru
sija nenorėjo laukti kol mes vi
sa tai prisirengsime, kad jie ne
norėjo laukti kol mes viską vi
same pasaulyje sutvarkytume 
sulyg savotiszkos tvarkos.

Dabar iszrodo kad Rusija to 
laiko nelaukė ir nutarė musu 
drąsą ir jiegas ankscziau isz- 
meginti.

Taip labai tankiai atsitinka, 
kad vienas krasztas visas pa
stangas deda prisirengti, kai 
kitas krasztas jau kara skelbia.

Hitleris taip pat padare ir 
pasielgė 1937 metais, kai Vo
kietija tik rengiesi in kara. Jis
gerai žinojo kad jo krasztui ims giau negu eroplanu ir bomba- 
dar keturis metus pilnai prisi- nesziu priesz tuos Komunistus, 
rengti prie karo, bet jie prade- Dabar Amerika skubinasi te- veikia Komunistu vadai beveik 
jo kariauti priesz savo nustaty- nai prisiunsti visokiu reikalin- 
tus prieszus keturiais metais gu ginklu, bet Korėjos krasztas 
priesz tai kada jo krasztas bu- taip toli nuo Amerikos, kad 
tu buvęs pilnai prisirengęs to-! laivams ima kelias sanvaites in 
kiam karui.

Hitleriui jo karininkai ir vi
si fabrikantai pasako palaukti 
dar keturis metus, bet jis nieko 
nepaisindamas, paskelbė kara 
priesz Austrija visais keturiais 
metais pirm tos dienos kada vi
si jo patarėjai sake kad jo ar
mijos bus prisirengusios.

Iszrodo kad Stalinas dabar 
panasziai daro ir neduoda 
mums progos tinkamai prisi
rengti.

Rusijos Kremlinas gerai žino 
kad mes neesame prisirengė ir
negalime vesti kara ant dvieju Rusijai. 
fruntu dabar: Europoje ir To
limuose Rytuose. Už tai dabar 
Rusija nori žinoti kiek jiegos 
mes paleisime in tuos Tolimus 
Rytus ir kiek jiegos mes pasi
laikysime Europoje. Visa tai 
nieko nekasztuoja Rusijai, nors 
mes milijonus doleriu iszlei- 
džiame ir nors musu kareiviai

visose Darbininku Unijose.

tenai nuplaukti.

YUGOSLAVAI
TAIKINASI

INVERTINA
KOMUNISTUS

KORĖJOJE

* Svietineje karėj e 10,462 
Amerikoniszki kareiviai nete
ko vienos ar abieju kojų.

BELGRADĄ, YUGOSLAVI- 
JA. — Vienas isz Yugoslavijos 
keturiu vadu, dabar vieszai pa- 
sireiszkia kad jo krasztas jiesz- 
ko kokio nors susitaikinimo su 
Rusija ir intaria savo kaimy
nus, Komunistiszkus krasztus. 
Jis sako kad kaimynai Yugo
slavia intarįnejo ir inskunde

Milovan Dijlas, Yugoslavijos 
Komunistiszko Politbiuro na
rys vardu nepaminėjo Rusijos, 
bet sako kad Užsienio politika 
atskyrė ir supjudino Yugosla- 
vija su savo gerais draugais. 
Jis dabar intaria savo kaimy
nus: Bulgarija, Rumunija, Ven
grija ir Albanija, ir sako kad 

žūva tuose tolimuose Rytuose. tu įrasztu priekaisztai ir inta-
Per ana kara mes vengeme 

žut-butinio susikirtimo su Ja
ponais kol mes dar nebuvome 
sumusze Vokieczius. Mes ir ta
da negalėjome palaikyti tuos 
du fruntus, kai ir dabar negalė
tume palaikyti.

Jeigu dabar Rusija galėtu 
mus invelti in kara tolimuose 
Rytuose, tai ji gerai žino kad 
mes negalėtume daug pagelbos 
duoti Europos krasztams, jeigu 
tenai Rusija kara paskelbtu.

Mums iszrodo kad Rusija da
bar nori kad mes savo jiegas 
iszeikvotume Korėjoje . ir toli
muose krasztuose kad tada 
mums neliktu jiegu apginti Eu
ropos krasztus ir kad mes ne
galėtume iszpildyti savo pasi
žadėjimus tiems Atlanto San- 
jungos krasztams. Mums iszro
do kad karas dabar gresia 
Korėjoje, bet Europoje.

ne

AMERIKIECZIAI
APSUPTI KORĖJOJE

TOKYO,.JAPONIJA. — 
Komunistu armijos, kai mes 
szita straipsni raszome, jau 
randasi tik apie deszimts myliu 
nuo Taejon miesto. Czia Ameri- 
kiecziai jau isz paskutinuju gi
nasi ir stengiasi iszsilaikyti.

Czia ant szito karo frunto 
randasi apie deszimts Komu
nistu kareiviu del kiekvieno

rinejimai suardė draugiszkus 
santykius tarp Yugoslavijos ir 
jos geru draugu. Visi aiszkiai 
mato ir žino kad tie geri drau
gai nėra kas kitas kaip Sovietu 
Rusija.

TAUTU SANJUNGOS 
VIELIAVA

TOKYO, JAPONIJA. —
Tautu Sanjungos vieliava da
bar yra vieszai ir iszkilmingai 
iszkelta virsz kovoj ancziu 
Amerikiecziu, kurie dabar ko
voja priesz Korėjos Komunis
tus. Szita vieliava buvo atvesz- 
ta in Korėjos kraszta per Gene-

KOREJA. — Amerikos kari
ninkai ir kareiviai tik dabar 
ima invertinti Komunistu jie
gas Korėjos kraszte.

Jie visa tai turėjo žinoti jau 
daug ankscziau, bet visi tie, ku
rie turėjo praneszti apie tu Ko
munistu jiegas, ar nieko nesa
kė, ar visai klaidingai pranesze 
apie Komunistu kariszkas jie
gas. Dabar, ant karo lauko mu
su karininkai ir kareiviai ima 
pilnai invertinti savo priesza 
ir jo jiegas.

Korėjos Komunistai yra drą
sus ir labai gerai iszlavinti. Ju 
karininkai visai nepaiso apie 
eiliniu kareiviu gyvastis, ir jie, 
kaip Sovietai, stumia vis dau
giau ir daugiau kareiviu in 
frunta, nepaisindami kiek isz 
ju pražus.

Daug tu kareiviu visai netu- 
ri ar tyczia neneszioja karissku 
drabužiu, bet puolasi isz pasalu 
kai Amerikiecziai mislina kad 
jie yra ju draugai.

Bet iszrodo kad Amerikos 
jiegos vis stiprėja, nors Ameri
kiecziai nuo visu fruntu trau
kiasi. Iszrodo kad Amerikie
cziai tik laukia kol jiems bus 
pristatyta daugiau 
daugiau kareiviu.

Nors Komunistai 
pirmyn, bet ju tas
pirmyn labai daug jiems kasz- 
tuoja, nes Amerikos kariszki 
eroplanai juos kulia prie kiek
vieno žingsnio. Amerikiecziai 
dabar traukiasi in kalnus, kur 

_______ „________ x jie tikisi atsilaikyti kol dau- 
rola J. Lapton, kuris yra pa- giau pagelbos jiems pribus, 
skirtas visu tu armijų vyriau
sias vadas po Generolu Mac- 
Arthur. *

Su ta vieliava Amerikos ar
mijos parodo kad jos kariauja 
ne vien tik su Amerikos, bet su 
visos Tautu Sanjungos nusista
tymu priesz tuos Komunistu 
Korieczius.

ginklu ir

vis eina 
žengimas

RUSIJOS GALYBE 
IR SILPNYBE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kitas Szuo
Kaimynas — Niekai pono 

szuo, jeigu nenori numesta 
kamszti paduot!

Ponas — Ba mano szuo tik 
kamszius nuo szampano pa- 
davineje, o ne nuo arielkos!

Amerika viską Stalinui pa
žadėjo ir atidavė, kad tik jis in 
talka stotu. Mat, visi mislino 
kad Rusijos kariszkos jiegos 
yra tokios galingos kad be So
vietu nebus galima karas lai
mėti. Po karo mes pamatėme 
savo klaida!

Amerikos mokslincziai nein
vertino Sovietu Rusijos, kai jie 
sake ir tikino kad Rusijai ims 
penkis ar deszimts metu paga-

su

KOBE, JAPONIJA. — Du 
Amerikos armijos Saržentai 
buvo kariszko teismo nuteisti 
ir buvo isz Armijos negarbin
gai praszalinti. Jiedu buvo in- 
tarti ir nuteisti už pasivogima 
daugiau negu $53,000 vertes ta- 
voro pavogimo isz Armijos.

Saržentas Caldwell Rankin 
isz Prichard, Alabama buvo 
nuteistas ant penkiolikos metu 
in kalėjimą, ir Saržentas Geo. 
R. Jackson isz Vaszingtono ga
vo dvylikos metu bausmes teis
mą. Dvylika Japonu buvo sy
kiu su jais nuteisti, bet ant ma
žesniu bausmių.

u
36-TOJI

LIETUVIU DIENA”
LAKEWOOD PARK, PA.

Pennsylvanijos 36-toji Lie
tuviu Dienos Valdyba pranesza 
kad Inžinierius Juozas Maczio- 
kas isz Pottsville, Pa., kalbės 
Lietuviu kalboje, 
Lakewood Park 
Utarninke, Rugp. 
diena 1950.

Inž. Juozas Macziokas yra 
gimęs Lietuvoje, Sausio 23 d., 
1904 m., Szlikiu apskriczio. 

_ ___ _________  1927 metais, jisai baigė inžinie-
Kai kas užklausia rijos mokslus Kaune, kaipo

didžiulėj 
svetainėje, 
(Aug.) 15

I statybos inžinierius. Tuojaus 
pradėjo savo darba varyti. Dir
bo prie keliu ir tiltu atstatymo 
laisvoje Lietuvoje.

Deja, 1940 metuose, baisi ne
laime isztiko ji ir visus Lietu-

Lietuvon. Liepos (July) 12-ta 
diena, jisai buvo suimtas ir isz- 
tisus metus iszbuvo kalėjime. 
Slapta N.K.V.D. policija kan
kino ji visokiais budais, bet lai
kui bėgant jis paspruko isz 
Raudoniecziu nagu ir, apleis
damas Bolsizeviku “Rojų,” ji
sai pasitraukė in Vokietija. 
Ten jis iszbuvo iki 1949 m., Bir
želio 14 d.

Būdamas Vokietijoje, jis 
dirbo Lietuviszkose Organiza
cijose. Bavarijoje jis ėjo Lietu
viu Raudono Kryžiaus Pirmi
ninko pareigas, ir dalyvavo ki
tuose bendruomenes veikimuo
se. Jisai taip pat dalyvavo Lie
tuvos Nepriklausomybes kovo
se. — N.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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