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Karas Riestai Eina Korej oj e
Isz Amerikos Kertinis Akmuo

NUŽUDĖ
SAL1UNINKA

Vyrukas Prisipažino
BROOKLYN, N. Y. — Ketu

rios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus saliuninkas buvo nu
žudytas Liepos (July) treczia 
diena. Vagis ir žmogžudis gavo 
tik $4.77.

Policijantai negalėjo nei su
sekti nei surasti to žmogžudžio. 
Bet už trijų dienu po tajn. vie
nas jaunas vyrukas asztuonio- 
likos metu amžiaus Raymond 
Write pradėjo viename saliune 
girtis, koks jis yra gudrus ir 
kytras ir kokie durniai mul
kiai yra miesto policijantai.

Policijos virszininkas Ed
ward Muilins iszgirdo apie tai 
ir paskyrė kelis policijantus ta 
vyruką pasekti ir daugiau apie 
ji dasižinoti.

Už dvieju dienu jis prie vis
ko prisipažino ir dabar yra in 
teismą patrauktas.
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AMERIKOS.
SEKRETORIAUS

TARNAS INTARTAS
P.T rumanas Sako 
Reikia Daug Ka
reiviu Del Karo

KomunistaiNoriKuoGreicziau- 
siai Amerikieczius Iszvyti Isz 
Korėjos; Belgijoje Siauczia Re
voliucija Priesz Karalių Leo
poldą; Turkai Skiria Kareivius 

In Korėja

Amerikiecziai 
Nesitrauks!
TOKYO, JAPONIJA. —Lei- 

tenantas Generolas Walton H. 
Walker, viso Korėjos frunto 
Komandorius visiems karei
viams ir karininkams insake, 
kad jau dabar negalima trauk
tis nuo Komunistu, kad dabar 
visi turi stoti ir nei viena pėda 
nesitraukti atgal, bet pastoti 
kelia tiems Komunistams iki 
paskutinio kareivio.

Jis sako, kad Amerikiecziai 
isz Korėjos nepasitrauks. Jis 
teipgi visiems savo kareiviams 
prižada kad armija jau yra pa
siuntus jiems daug pagelbos, 
daug daugiau kareiviu ir geres
niu ginklu.

Keliose vietose ant to frunto 
Amerikiecziai atsikirto priesz 
Komunistus ir juos apie de
szimts myliu atstume atgal. 
Komunistai dabar visas savo 
jiegas stumia in frunta, kad jie 
spėtu sumuszt Amerikieczius 
pirm negu jiems pagelba pri
bus. C y. Y

Jeigu Amerikiecziams pasi-
seks ežia atsilaikyti nors kelias 
dienas; tada jau jie susilauks 
daug pagelbos ir gales, ne tik 
atsilaikyti, bet ir atsikirsti. •

Matyti kad Komunistu armi
jos Generolai nepaiso kiek ka
reiviu puls, bile tik jie persi- 
lausz per Amerikos frunta. Jau 
dabar spėjama kad Komunistu 
armijoje žuvo apie trisdeszimts 
vienas tūkstantis kareiviu.

' (Tasa Ant 2 puslapio)

Prezidentas Harry Truma- 
nas (viduryje) padeda nu
leisti kertini akmeni del nau
ju teismo kambariu in Dis
trict cf Columbia per iszkil- 
mes. Szalia jo stovi Vyriau-

sias Amerikos Teismo Teisė
jas, Fred M. Vinson. Prie 
szitos progos pasakė prakal
bas ir Prezidentas Trumanas 
ir Teisėjas Fred. M. Vinson.

POLICIJANTAS
, NUSKRIAUSTAS

Nubaustas Už Tai Kad 
Jis Savo Darba Atliko

PHILADELPHIA, PA. — 
Civilines Tarnybos Komisija 
pravarė Policijanta Thomas M. 
McDonald, už tai kad jis savo 
darba sanžiningai atliko, ir už 
tai kad senas prasikaltėlis ir 
buvęs kalinys ji apskundė.

Szitokis musu Civilines Tar
nybos Komisijos pasielgimas 
iszkelia kelis labai opius klau
simas, in kurios musu vyres
nieji turi atsakyti ir savo ta 
pasielgimą pasiaiszkinti.

Policij antas McDonald buvo 
suaresztaves viena gembleri, 
kuris ima pinigus isz tu kurie 
neri ant numeriu loszti. Tokis 
pinigu ėmimas yra priesz visas 
miesto, valstijos ir viso kraszto 
instatymus. Suimtas tas gem- 
bleris, pinigu loszejas yra ge
rai žinomas prasikaltėlis, Jack 
Rodgers. Jis buvo suaresztuo- 
tas ir nuteistas net deszimts
sykiu. Jis priesz miesto ir vai- rasze apie ta musu kareiviu pa- 
džies nusistatymus yra prasi- sitraukima. Ray Richards ir 
kaltes net nuo 1912 metu. kareivis Ernie Peeler buvo nu-

Bet kai teisme iszkilo klau- žudyti kai jiedu bego prie savo

AMERIKIETIS
SUIMTAS

Intartas Už 
Žmogžudyste

BREMERHAVEN, VOK. — 
Amerikietis kareivis, dvide- 
szimts trijų metu amžiaus Ray
mond M. Dean buvo suimtas ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KARO AUKOS

Du Laikrasztininkai 
Žuvo'

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph R. McCar
thy, Reputlikonas isz Wiscon
sin staeziai sako ir patvirtina 
kad Amerikos Sekretoriaus pa- 
gelbininkas, Edward G. Pos- 
niak yra Komunistas.

Nors beveik visi Vaszingtone 
su Prėzidentu Trumanu yra pa 
sake kad Senatorius McCarthy 
niekus kalba ir negali priparo- 
dyti savo intarymu, jis dabar
su rasztais priparodo kad Ame-' 
rikos Sekretoriaus pagelbininC 
kas ir patarėjas, Edward G. 
Posniak buvo ir yra Komunis
tas, nors jis turi labai intakin- 
ga ir svarbia vieta Amerikos 
valdžioje.

Szitas Posniak, po prisieka 
yra pasakęs kad jis niekados 
nėra buvęs ir dabar nėra Ko- ---------------------------------------*
munistu partijos narys. Bet 40,000 KOMUNISTU 
mes tokiu prisieku jau nekarta 
esame girdeje.

Jis jau buvo intartas 1948 
metuose už tokius paežius pra
sikaltimus. Jis jau kelis kartus 
buvo suimtas ir intartas už in- 
vairius prasikaltimus priesz 
musu valdžia,, bet Amerikos 
Sekretorius Dean Achesonas 
vis ji laiko kaipo savo patarėju 
ir visos valdžios atstovu.

PUOLASI ANT
AMERIKIECZIU

KORĖJOJE

SUKAKTUVES
LIETUVOJE

Deszimts Metu Po 
Rusijos Valdžia

KORĖJA. — Nuo mažo kal
nelio prie Kum upes, trys laik- 
rasztininkai pasiliko su karei
viais kai visi kiti jau traukiesi. 
Szitie korespondentai pasiliko 
su paskutiniaisiais musu karei
viais, nes jie norėjo patys viską 
pamatyti, kad galėtu teisingai 
savo skaitytojams praneszti. 
Tik vienas isz j u sugryžo.

Homer Bigart sugryžo ir pa-

STOCKHOLM, SZVEDIJA.
— Trys Pabaltijos krasztai: 
Estonija, Latvija ir Lietuva 
apvaikszcziojo savo deszimts 
metu sukakti, kai jos randasi 
po Rusijos taip vadinama prie
glauda.

Estonijoje buvo pastatytas 
Stalinui garbes paminklas ir 
buvo parūpinta cirką toms isz- 
kilmems.

Lietuvoje ir Latvijoje buvo 
surengtos dainų vakaruszkos, 
mitingai ir prakalbos, isz- 
reikszti tu žmonių laime po to
kia Stalino globai

Szitas žinias per radija skel
bia Sovietai, isz tu krasztu kur 
visi vargsta"ir badauja.

simas kuris teisybe sako; ar po
licij antas ar tas razbaininkas, 
tai Civilinis Tarnybos Komisi
jos nariai patikėjo tam prasi
kaltėliui, buvusiam kaliniui, 
negu savo miesto policijantui.

Szitas gembleris, razbainin
kas, buvęs kalinys Jack Rod
gers intaria kad tas policijan- 
tas, ji suaresztuodamas paėmė 
nuo jo szimta dvideszimts sep- 
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automobiliaus pasitraukti, bet 
jau per vėlai. Laikrasztininkui 
Richards kulka pataikė sta
eziai in kakta, laikrasztininkas 
Peeler sukniubo su kulka kru
tinėję.

Jiedu buvo pirmutiniai laik
rasztininkai žūti per szita Ko
rėjos kara. Per Antra pasaulini 
Kara daugiau negu keturios de
szimts tokiu laikrasztininku 
žuvo. i

TURKAI IN TALKA

TOKYO, JAPONIJA. — Dabar žinios 
isz Korėjos ateina, kurios mums yra labai 
gerai žinomos, ir prie kuriu mes jau esa
me pripratę; Per vėlai ir per mažai. Mu
su kareiviai tenai drąsiai ir didvyriszkai ko-TOKYO, JAPONIJA. —

Daugiau negu keturios
szimts tukstaneziu Komunistu voja, bet jie negauna gana pagelbos ar pa- 

pramos isz musu kraszto. Dabar mes jau 
imame susiprasti ir imame siunste tenai tin
kamu ginklu ir daugiau kareiviu, bet visa 
tai sudaro sena musu kraszto pasaka: Per 
mažai ir per vėlai.

Mums dabar verktinai reikia daugiau ir 
didesniu kariszku laivu. O tik keli me
nesiai atgal apsaugos ministeris, Louis John
son, per politika uždraudė Laivynui staty
ti dideli kariszka laiva. Dabar kaip tik 
tokie laivai butu labai reikalingi szitame kare!

Amerikos armijos negali sulaikyti tu 
Komunistu nei ant vieno frunto, už tai kad 
Armijos neturi tinkamu ginklu.

O visi tie ginklai, kaip tankos, karisz- 
ki eroplanai, kariszki laivai buvo sunaikin
ti, sudeginti ar už pusdyke parduoti po 
ano karo. Jeigu Amerika turėtu nors viena 

in divizija kareiviu, kokia ji turėjo per ana 
kara priesz Hitleri, tai Amerika galėtu per

de-

Amerikiecziu Korėjoje. Ame
rikiecziai stengiasi atsilaikyti, 
bet beveik ant visu fruntu jie 
yra priversti trauktis. Kai ku
riose vietose Amerikiecziai tu
rėjo pasitraukti net dvide- 
szimts penkias mylias.

Tuo paežiu sykiu kiti Ameri
kiecziai pradėjo pultis ant Ko
munistu ir susidūrė su Komu
nistu kariszkomis tankomis.

Nors Amerikiecziai ant keliu 
fruntu stengiasi atsilaikyti, bet 
isz visko matyti kad jie trau
kiasi ar turės trauktis, kol jie 
susilauks daugiau pagelbos isz 
nauju kareiviu ir geresniu 
ginklu. .

Netoli nuo Pusan miesto, 
vienas Amerikos kariszkas lai
vas, priplaukęs arti prie kran
to, pradėjo daužyti Komunistu 
tvirtoves ir ardyti ju armijas. 
Szitas laivas ne tik su savo ka
rabinais, armotais musza Ko
munistus, bet visas padanges

■ ' ■ • . . tenai nuszvieczia, kad musu 
kareiviai ir musu lakūnai galė
tu geriau matyti priesza ir in 
ji szauti.

Komunistai turi geriausius . ,
karabinus ir baisiai daug ka- ¥1603 diena sukulti visus tuos Korėjos Ko-

ANKARA, TURKIJA. —
Turkijos augszcziausia valdžia 
pranesza kad ji yra paskirtu dabar nori kuo greieziausiai 
keturis tukstanezius penkis

riszku tanku, priesz kurias
Amerikiecziams sunku atsilai
kyti. iszrodo kad Komunistai kara tarnavo po Generolu Patton yra pa-
Amerikieczius isz tenai iszvyti sakes vieszai: Kad jeigu jis tik turėtu vie-

mimistus. Vienas Generolas, kuris per ana

szimtus kareiviu del karo Ko- ir jUOs sumuszti, pirm negu pa- n£( (jį vizija, tokia klllia jis turėjo kariauda
mas priesz Hitleri, jis per viena diena su- 

ir tam krasztui labai svarbu su- Amerikos Laivyno Sztabas sa- Į<ujtu vjsus fĮ1()S KomUnistUS ant KorejOS 
Bet mes per visa ta laika po 
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rejoje priesz Komunistus.
Turkijos valdyba laike ilga

gelba pribus isz Amerikos ir ki
tu krasztu.

sirinkima, ir tenai nutarė sto- ko kad, už dienos kitos, (gal
ti Amerikai in talka priesz Ko- jau ir dabar) didieji kariszki Salos!

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio) j
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siutas, jis sugryžo prie alto
riaus ir apsiženijo. Naujas Lietuviu Transportas RUGPIUTIS — AUGUST

Amerikos kareiviai tyliai ir 
liūdnai palaidojo du kareiviu 
ant Korėjos salos. Kariszkas 
trokaš iszkase jiemdviem kapa. 
Szeszi kareiviai, kurie tu žuvu
siu visai nepažino buvo grabne- 
sziai. Keli kiti kareiviai, irgi 
svetimi, palydėjo.

Jiedu buvo palaidoti vakare, 
kaLsaulute jau leidosi už kal
nu.

Tyla vieszpatavo, nebuvo nei 
kariszko “Sudie.”

Jųdviejų lavonai buvo suvy
nioti, ir nuleisti in ta duobe.

Kapelionas, nusiėmęs savo 
kariszka, plieno kepure, tyliu 
balsu su jais atsisveikino:

“Dar vieno kareivio kelionei 
Užsibaigė, jis atkariavo savo 
karus, laimėjo savo pergales, 
ir dabar, kaip ir kitomis dieno
mis, jis atsigula pasilsėti po 
svetimu daugumu, kur jis 
lauks kol jis bus savo Vado pa- 
szauktas.

“Sztai, sidabro siūlas nu
trauktas, aukso indas sudužęs. 
Tai mes paskiriame jo lavona 
žemei, isz kurios jis atėjo, ir jo

Dvi merginos, ne taip jau 
jaunos, kalbėjosi viename sa
ldine apie kara Korėjoje. Vie
nai kitai padare labai mokslisz- 
ka pastaba: “Na, dabar, szitas 
karas Korėjoje reiszkia kad 
vėl bus mums trumpa vyru.”

Amerikos mokytojai ir pro
fesoriai turėjo savo asztuonios 
deszimta asztunta metini seimą 
in St. Louis. Keturi tukstam 
eziai mokytoju ilgai ir moks- 
liszkai tariesi ir nutarė, kad 
Amerikos valdžia turėtu remti 
vieszasias mokyklas, bet ne pri- 
vatiszkas, kaip parapijines mo
kyklas, kad siekur Komunistai 
mokytojai nebotu samdomi mo
kinti musu mokyklose. New 
York valstijos mokytoju atsto
vai pasitraukė isz to seimo, sa
kydami kad kai yra nutariama 
nesamdyti Komunistu, tai tada 
jau nėra tikros mokslo laisves 
musu mokyklose.

Galima tikėtis kad bus daug 
permainų musu Ambasaduose 
visuose krasztuose. Dabar bus 
paskirti karininkai, kurie atsa
kys ne Amerikos Tarybai Vasz-

NEW YORK. — Liepos 27 j 
diena laivu “General Haan” m 
New Yorka atvyko szie Lietu-; 
viai Tremtiniai: j

Andrijauskas: Jonas, Elžbie
ta, Vytautas, Philadelphia, Pa.

Buksnys: Petras, Ida, Mieli.' 
— Baliuliš: Kazys, Aldona, 
Aleksandras, Omaha, Nebr. — 
Dapkeviczius: Kazys, Philadel
phia, Pa. — Eidukeviezius: Vy
tautas, Antanina, Algis, Ina 
Virginijus, Vytautas,' Brook
lyn, N. Y. — Galinaitis: Juozas, 
Omaha, Nebraska. — Grudins- 
kas: Bronislava, Pijus, Vida, 
Ridgefield, N.J. —Jaiceris: 
Juozas, Athol, Mass. — Juozu- 
paitis: Jurgis, Jonas, Maspeth, 
L. I., N. Y. — Kisielius; Marga- 
reta, Vincas, Omaha, Nebr. — 
Konrads: Gertruda, Zigfridas, 
Omaha, Nebr. —- Kiaune: Pet
ras, Rochester, N. Y. — Klaus- 
nigaite: Lida, Worcester, Mass. 
-Kuzma: Vladas, Vene, Brook
lyn, N. Y. — Kuzineviczius: 
Petras, Plattsburg, N. Y. — 
Lengvinis: Julija, Annamarie, 
Robertas, -New York City, N. 
Y. — Leonaviczius: Antanas,

Anicetas, Justinas, in Thorp,, 
Wis. — Malžinskas: Elvyra,' 
Irene, Ridgefield, N. J. — Mic-i 
keviczius; Antanas, Ona Engė-i 
nijus, Brooklyn, N. Y. — Pan
gonis: Stasys, Omaha, Nebr. 
Rakauskas: Martynas, Mainui,' 
Tiju, Worcester, Mass. — Rup- 
kiene: Emilija, Chicago, Ill, — 
Satulis: Marija, Petras, Chica
go, Ill. — Sindauga: Pranas, 
Chicago, Ill. — Gaspariunas: 
Julius, Chicago, Ill. — Urbo
nas: Janina, Romualdas, Ro
mualda, Chicago, Ill. — Valiu
kėnas: Laima, Detroit, Mich.— 
Vitkauskas: Aleksandras, Chi
cago, UI. — Vidra: Jonas, Hu
ron, Ohio.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

Ne vienas sakydavo ii’ ra- 
szydąvo BALF’ui: “Tegu tik 
atvažiuoja mano iszkviestasis 
giminaitis, tuojau pasiusiu 
BALF’ui auka.” Giminaitis 
jau atvažiavo, o auka ar jau 
pasiuntei ? Jei ne, pasiusk da
bar. United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Kokis Szv. Baltramejaus 
diena, toks bus ir visas ru
duo. Karszta Szvento Dami- 
ninkaus diena, gabes ir szal- 
ta žiema. Kas szieno negrie
bia, Rugpiutyje pėdu neri-

sza, rudenyje anksti nekelia- 
si, tas pamatys, kaip žiema 
klosis. Jeigu tame menesyje 
tankiai rasuoja, bus ilga pa- 
gada ir gražius laikas.

n ta □

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162. Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 

LProtas ant proto, Keletą trmn- 
' pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
, Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
] kelio Duobes, Karalaitis Žmo- • 
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy-

siela, duszia, Visagaliui Die
vui, Kuris jam ja buvo davės, 
tikėdami kad prisikels in gra
žesni ir geresni gyvenimą. ’ ’

Paskui Kapelionas prie an
tro lavono priėjo ir vėl pradė
jo: “Dar vieno kareivio kelio
ne užsibaigė..... ”

—————— t t ■■■>-. ■
New York mieste, dvide- 

szimts keturiu metu amžiaus 
Walter Nasdeo pasiaiszkino 
Marinu kareiviu virszininkui, 
kodėl jis stojo in vaiska. “ Asz 
galėjau pasirinkti,” jis aiszki- 
nosi, “ar apsiženyti ar stoti in 
vaiska. Asz nutariau stoti ia 
vaiska, nes asz tenai turėsiu 
tarnauti tik keturis metus ir 
paskui busiu vėl laisvas. ’ ’

ingtone, bet Apsaugos Tarybai 
tuose paežiuose krasztuose, kur 
jie randasi. Per daug klaidu bu
vo padaryta Korėjoje.

Kai tik karas buvo paskelb
tas Korėjoje, Prezidentas Tru- 
manas pasiuntė daug musu di
džiausiu bombnesziu in Angli
ja. Ar szitie bombnesziai veže 
tas atomines, sprogstanezias 
bombas niekas nežino. Bet tie 
dideli musu bomberiai pasiuns- 
ti in Anglija del atsargos kad 
Europoje neiszkiltu karas, kai 
visi bus susirupine apie Korė
ja.

Vaszingtone vienas žmogus, 
Hosea Savoy policijantams pa
siaiszkino kodėl jis net tris sy
kius ta pati sztora buvo apvo
gęs: ‘‘Tas sztoras yra taip arti 
mano namu, ir asz nenorėjau 
per toli vaikszczioti. ”

' • • - - i
In Oklahoma -City, Ossie 

Love buvo suaresztuotas ir in 
kalėjimą patupdintas už tai 
kad jis buvo apdaužęs savo 
žmona. Jis policijantu papra- 
sze kad jie jam pavėlintu atsi- 
vėszti prie kalėjimo savo auto
mobiliu, kad jo žmona negalė
tu ta automobiliu vartuoti.

Admirolas Forrest P. Sher
man buvo vienas isz labai mažo 
skaieziaus karininku ir kitu 
vadu, kuris jau seniai mate 
reikalą palaikyti daug karisz
ku laivu Pacifike. Kelios san- 
vaites pirm tai kada tas karas 
Korėjoje prasidėjo, jis jau in 
ten siuntė daug savo kariszku 
laivu. Kai szitas karas užsi
baigs, Admirolas Sherman rei
kalaus kad nors viena pilnai 
ginkluota divizija marinu pa
siliktu ant Guam Salos.

Ir New Yorko Lietuviai 
Surengs “Tag Day”
BROOKLYN, N. Y. — New 

Yorko ir apylinkių BALF’o 
Apskrities Pirmininkas Jonas 
Brundza sziomis dienomis bu
vo sukvietęs Didžiojo New Yor
ko BALFo skyrių atstovu pasi
turima, kuriame nutarta sziais 
metais surengti New Yorko 
mieste ir apylinkėse dideli ^Lie
tuviu pasirodymą “Tag Day” 
vienkart pravedant rinkliava 
auku tiems musu ligoniams ir 
paliegėliams, kurie negalėjo, ne 
del ju kaltes, iszvykti isz Euro
pos. Tai yra didelis darbas tin
kamai pravesti tokia rinkliava. 
Sziame darbe reikalingas . kuo 
placziausias musu visuomenes 
bendradarbiavimas ir uolus rė
mimas. Todėl numatoma in- 
steigti platu “Tag Day” komi
tetą, kviecziant atstovus ne tik 
isz BALFo skyrių, bet visu ki
tu Lietuviu organizacijų.

4iok nepamirszta BALFo reika
lu ir sielojasi, kaip galima butu 
geriau pagelbėti musu tautie- 
cziams, kurie del ligos ir senat
vės negali iszemigruoti ir lieka 
toliau vargti Europos stovyk
lose. Jos rupeseziu verbuojami 
nauji nariai prie BALFo orga
nizacijos, kad didesnėmis jie- 
gomis daugiau butu galima nu
veikti.

Be gegužiniu, dainos ir szo- 
kiu vakaru, numatytu invyk- 
dyti labdaros tikslams, 76-as 
BALF skyrius manstina su
rengti Rugsėjo pabaigoje “Tag 
Day,” kad parinkti leszu kil 
niems paszelpos reikalams. Ti
kimės, kad Detroito Lietuviai, 
tiek seniau gyvenantieji, tiek 
naujakuriai uoliai ir ryžtingai 
parodyti savo jiegas s u 
rinkliavos dėžutėmis Detroito 
gatvėse. — BALF Centras.

-----------o-----------
— Žmogus eidamas peksz- 

czias myle kelio, padaro pa
prastai 2,263 žingsnius.

In Raleigh, North Carolina, 
Armija visiems kareiviams isz- 
dalino po sziaudines skrybėlės 
nuo saules ir karszczio ir tuo 
paežiu sykiu kiekvienam karei
viui padalino po szilta, vilnoni 
szalika./ y

In Portland miestą, Maine 
valstijoje, kai Robert B. Boyle 
pasiaiszkino teisme, kad jis už 
penkių dienu 'ženysis, teisėjas 
Edmund P. Mahoney dovonoj 
jam penkių doleriu bauda už 
per greita važiavima su auto
mobiliu. Teisėjas jam pasakė: 
“Tau reikes tu pinigu kai ap- 
siženysi.”

In Managua, Nicaragua, ug
niagesys, Ruben Arroliga jau 
stovėjo prie altoriaus su savo 
nuotaka. Jis iszgirdo gaisro 
perspejima mieste, paliko savo 
nuotaka prie altoriaus ir nusi
skubino savo draugams in pa- 
gelba. Kai gaisras buvo užge-

Yugoslavijos Marshal Tito 
dabar praszo ir net staeziai rei
kalauja pagelbos, kariszku 
ginklu savo krasztui isz Ameri
kos. Jis sako kad jo krasztas 
bus antra Korėja, ir kad ežia 
gali iszkilti karas bet kuria die
na. •*

Pereita menesi net keturi 
tukstaneziai trys szimtai žmo
nių pabėgo isz Rytu Berlyno 
pas Amerikieczius ir Anglus. 
Ju tarpe buvo szimtas buvusiu 
policijantu.

Pypkes Durnai

Paskutini karta New Yorko 
Lietuviai buvo surengė “Tag 
Day” 1947 m., tai tikimės, po 
trejų metu pertraukos, vėl gau
siai pasirodyti visuose gatvėse 
su auku dėžutėmis. Czia labai 
svarbu turėti daug rinkėju isz 
musu jaunuomenes, musu Lie- 
tuvaieziu tarpo. Jos geriausiai 
ir gražiausiai perstatys Lietu
vius, o jei dar pasipuosz tauti
niais rubais, tai pasisekimas 
bus didžiausias, kaip praktika 
parode kituose miestuose.

Teko patirti, kad pritarimas' 
yra didelis isz naujai atvyku
siu Tremtiniu. Jie visi prisidės 
nei kiek neatsilikdami nuo se
niau gyvenaneziu Lietuviu. O 
vieningas darbas visada pa
vyksta ir atnesza gražiu pasėk
imi. Taigi renkimės isz anksto. 
Rinkliava numatoma padaryti 
Spalio ar Lapkriczio menesiais. 
Dabar eina paruszoiamieji ir 
organizaciniai dalbai.

Gražuole Pamarese

Skatiko nevertas bailus 
vaikinas:

Visi ant juoko toki palaikys,
O jeigu tektų smarkia vest 

mergina,
Tai tuo sau pragara 

pasidarys.

Detroito Lietuviai Nori 
Surengti “Tag Day”
DETROIT, MICH. — Nenn- 

ilstoma darbuotoja, Detroito 
BALFo 76-tojo Skyriaus Pir
mininke Elzbieta Pauraziene, 
nors ir būdama atostogose, vie-

Shirley Penta, atostogauja 
ant Hampton Beach, kur ji 
stojusi in gražuoliu rungty
nes, kai buvo, renkama gra
žiausia mergina. Kad ir tie 
tu gražuoliu rungtynių teisė
jai jos neiszrinko kaipo gra
žiausios, bet mums iszrodo 
kad ji gana graži.

“ALT’O” 
PAREISZKIMAS DEL 

KARO KORĖJOJE
CHICAGO, ILL. — Raudo-1 

nasis užpuolikas, Sovietu San-; 
jungoje gamintu tanku kolono
mis klastinai užpuolęs Rietu 
Korėjos Respublika, pergyveno 
nemalonia staigmena: iki sziol 
tik pasyviai Komunistinio im-j 
perializmo iszsiplatinimai prie- 
szinesis laisvasis pasaulis stojo 
gintis po Jungtiniu Tautu vė
liava su ginklu rankose. Jung
tines Amerikos Valstybes pir
mosios parode pasiųsdamos 
ginkluotas pajiegas užpultajai, 
Pietų Korėjai padėti. Jungti
niu Tautu organizacija, >vos 
dviem dienom praėjus nuo in
vazijos, užpuolimo pradžios, 
pasmerkė užpuoliku ir ėmėsi 
priemonių • jam suvaldyti. 
Sziandien netik JAV, (Ameri
ka), bet ir kitu krasztu karines 
pajiegos stovi kovoje su pasau
lio taikos ir Jungtiniu Tautu 
Czarterio laužytoju.

Tuo tarpu Sovietu Sanjunga 
netik suokalbi priesz Jungtiniu 
Tautu akcija susirėmimui pa- 
szalinti, bet ir atsisakė, JAV 
praszoma, panaudoti savo in
taką, kad Sziaures Korėjos ka
riuomene sustabdytu karo 
veiksmus ir pasitrauktu in sa
vo teritorija. Maža to, ji dargi 
remia užpuoliką, teikdama jam 
karo medžiagas ir vesdama 
szmeižtu propoganda priesz 
Laisvąsias Tautas. 'Tuo budu 
Sovietu Sanjunga visam pasau
liui atidengė tikrąjį savo veidą, 
nusiimdama apgaulinga “Tai- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI 
NESITRAUKS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar juodos dienis musu 
kareiviams Korėjoje. Jie vis 
laikosi, vis atsikerta, bet jie ži
no kad ilgai negales atsilaikyti, 
jeigu pagelba greitai nepribus.

Kai mes szitas žinias spaus
diname, musu kareiviai Korė
joje jau laukia didžiausia užsi
puolimo ant ju isz tu Komunis
tu, kurie skubinasi musu karei
vius sumuszti, pirm negu pa
gelba pribus.

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

Pirkie
U. S. Bonus

Eina gandai kad valdžia vėl 
nustatys kiek biznieriai gali 
imti už maista ir tavora. Bet 
Demokratai ir Republikonai 
tarpu saves peszasi, vieni kitu 
laukia, nes ir vieni ir kįti bijosi 
užpykinti žmones, kurie ne- už 
ilgo eis už vienos ar kiots par
tijos kandidatus balsuoti.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
rai, 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. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

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

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

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

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

No. 198 GromAta arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c,

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szcziony'bes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 

. ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių 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 tiR 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisipntimo 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., - Ų. S. A.
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DORAS JURGIS
Pradėjo Gaisra

(Tasa)

Buvo tai paskutiniai jo žo

Beje, kaip tai paskuti-; 
n is ?

Jurgiui sunku buvo atsakyt : 
aut to klausymo ir pažiurėjo in1 
Giraucka kuris plaeziai atida- 
rytom akimi žiurėjo in Jurgi. |

Naszle tai patemino taipgi ir' 
jau su visa baisybe iszgasties

' suszuko..
Ar pražuvo kareje?!

— Nelaime, daug jaunu vy
ru pražuvo.

Nelaiminga žmona krito ant 
į suolo apalpus, 'bet stvėrėsi vėl 
kaip pažeista liūte, isztiese 
rankas danguosna. lyg kad! 
siekdama ka, lyg szaukdamb ari 
reikalaudama atkerszinimo, 
sugniaužė kumszczias, drebeji- 
miszkai prispaudė jas prie kru
tinės, o drebanczios jos lupos j 
tuo tarpu kalbėjo: “Kam isz-i 
plesziai man kūdiki, kam nu
žudei man paskutine mano vil
ti, mano laime, mano brangiau-1 
šia kūdiki! Tavo locnas' krau
jas apleis tave kaip tu apliejai j 
mano kūdiki locnu krauju, del' 
ko, už ka?! Dieve, tu esi teisin
gas, tu baudi už nekalta krau
ją, tu matai mano aszaras, ma
no skausmus, mano skriaudas!

— Dieve mano!
Ir sielvartaujanti moterisz- 

ke, vėl krito apalpus.
Girauckas su Jurgiu turėjo 

ja ilgai gaivint, o kada atsigai- 
veliavo vėl atsiliepe:

— Apsakyk sūnau man 
apie jo mirti, gal buvai prie jo 
mirimo ir užvadavai jam ma
ne.

— Taip, motin, buvau. Mi
re ramus, pasakiau jam kad nu- 
neszin tau jo paskutini pasvei
kinimą ir turėsiu tave savo glo
boje. Ne ka daryt, kad buvo te
kis Dievo daleidimas, ne siel
vartauk moliu, Pranas mirė 
pildydamas privaluma, nors! 
žuvo kaipo nevalninkas ne už 
savo reikalus ir tėvynė, bet ne
kaltas kraujas nepražuna, ka
dangi surengia pragaiszti 
tiems tironams kurie ana pra
liejo. Pranas mirė ramus, ne- 
kentedamas.

— O Vieszpatie, paszauk ir 
mane pas save, vaitojo nelai
minga naszle, ir suteik spėkas 
idant galeeziau daturet ta bai
su smūgi kuris ant manes nu
krito.

— Buk rami, motin, ramino 
Jurgis, Dievas neapleido tavęs 
kadangi surėdė taip kad del 
meiles mano prie žuvusio tavo 
sunaus paliko mane tavo glo
bėju. Asz užvaduosiu jums jusu 
sunu kuriam mirsztant pada
riau prižadėsima.

Moteriszke kaip negirdėda
ma ar nesuprasdama žodžiu 
jauno kareivio kartojo: “O 
Dieve, Dieve mano, nėra jau jo,

džiai kurios isztares užmerkė 
akis, sucziaupe lupas ir nutilo 
ant visados.

Jurgis pabucziaves draugo 
szalta kakta, su skausmu szir- 
dyje nubėgo toliaus palikes la
voną Prano, kurio daugiau jau 
neinate.

❖ ❖ ❖
In puse metu vėliaus namuo

se Giraucku buvo didelis nuliū
dimas. Vienatinis ju sūnelis 
Pranukas kuriam ketino tekt 
visa teviszke atsisveikino szi 
svietą gražiausiose dienose gy-' 
venimo.

Seni turi mirti, jaunieji gal 
mirt. Kiekviena valanda žmo
gaus gyvenime gali but pasku-j 
tine valanda, bet kaipgi grau-j 
du kada žmogus paezioje jau
nystėje mirszta, kada giltine 
kaip žydinti žiedą viesulą nu
laužia.

Ilgai negalėjo pamirszt Gi-' 
rauckai mirusio savo sunaus,

I lauke pargryiztant isz kariuo
menes savo augytinio Prano! 
kuriam ketino pavest savo tur
tą, bet tas kad ir metai tarnys- 
tos Prano pasibaigė nesugryži-! 
nėjo ne laiszko net in motina1 
suvisai nerasze. Motina daug 
visaip mistino, verke ir rugojoi 
manydama jog. suvisai iszsiža- 
dejo. Daug vėliaus paimtas ka
riuomene Jonu Jurgis sugryžo 
atsitarnavęs.

Girauckas tuo jaus dažinojas! 
apie Sngryžima Jurgio nuėjo 
pas Jonus ir pradėjo klausinėt 
apie Prana, bei Jurgis atsake1 
kad pirma turi praneszt apie į 
dranga jo motinai, taigi ir tuo-! 
jaus abudu su Giraucku nuėjo Į 
in grinczia Magdalenos, na.sz- 
les in kuria Girauckas vos per- Į 
ženges grinczios slenksti atsi
liepė :

— Magdalena, sztai atvedu 
netikėta sveczia Jonu Jurgi, 
kuris pargryžo isz kariuomenes 
ir žino apie Prana, ateina apie 
ji duot tau žinia.

— O Dieve! Suszuko nasz- 
le. Beje, matėsi su juom? Mel- j 
džiu tamistos sėskis ir buk ma-; 
tonus papasakot apie mano sū
neli ka žinai.

— Taip, taip, tarė Jurgis 
užsiergeliaves, nežinodamas 
kaip pradėt idant baisia žinia 
nesuteikt nudžiugusiai motinai 
baisaus skausmo, kuris gal su —
baisom pasekmėm. Po valandai 
vėl tarė:

— Taip, taip, atneszu jums 
nuo jusu sunaus “paskutini at- 
fsisveikinima! ”

Magdalena nesuprato ir su 
didesniu da žingeidumu nors ir 
nebeiszgasties užklaause:

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.

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.

Robert Segee, pusiau Indi- 
jonas isz Circleville, Ohio, 
prisipažino kad jis pradėjo 
ta baisu gaisra Ringling Bro; 
thers cirkose, in Hartford, 
Conn., 1944 metuose. Tame 
gaisre žuvo szimtas szeszios 
deszimts asztuoni žmones. 
Daktarai ir policijantai sako 
kad jis nėra pilno proto, ir 
kad jis kelis kitus namus bu
vo uždegęs, nes jis mėgsta 
žiūrėti kai namai dega.

nėra jau gyvo ant žemes!”
Magdalena vienok nenusira

mino nors atėjo ir Girauckiene 
ir aiszkino jai jog netik ji vie
na pražudė sunu kadangi 
priesz neseniai pati ramino ir 
ja, kada apraudojo mirusi sunu 
aiszkindama jog priesz Dievo 
valia žmogus nieko nuveikt ne
gali. Jos motiniszka mylinti 
szirdis ned a turėjo to baisaus 
skausmo koki surengė žuvimas 
sunaus ir apmalszino ta skaus

BALTRUVIENE

Kur ten arti miestą 
Lawrence, Mass., 

Ten naktini mergos 
lakstineja, 

Klyksmus daro,
Žmonis zagabavoje, 
Kaimynus sukela,

Kaimynus subudina, 
Gera miega pagadina. 
Ypatingai prie vienos 

strytos,
Moterėles ten labai 

girtuokliauja, 
Per visa diena 

nepaliauja,
Vaikelius neapžiuri, 
Ba pasilakta guli, 

O kada iszsipagyrioja, 
Tai nuo vyru pinigu 

vyloje, 
Arba paslapta paima, 

Kad vela pradėti 
girtavima, 

Tas negerai, nes 
greieziau pastipsite. 
* * *

Isz Medfordo žinia 
gavau,

Net isz piktumo 
paszokau,

Apie kreizia mergele 
O ir josios durna 

sportuka, 
Kurie badai biauriai 

apsiėjo, 
Jog man ne ant 

mislies neužėjo,
Idant tokia iszgama 

randasi, 

mą netrukus ant visados miela- 
szirdinga mirtis.

Naszle Magdalena mirusi del 
sunaus meiles, norėjo palaidot 
Jurgis, bet Girauckas būdamas 
turtingu palaidojo iszkilmin- 
gai. Dora motinos duszia nega
lėjo gyvent atsiskyrime su su
naus duszia ir nukeliavo in ten 
idant susijungt ir niekad nesi
skirt.

Jurgis būdamas doru vaiki
nu, bet neturtingu tėvu sūnu
mi, netrukus persitikrino kaip 
Dievas už dorybe atmoka.

Girauckai neturėdami savo 
vaiku, o pažine dorybe Jurgio, 
užrasze savo namus ir ūkia ant 
jo.

Jurgis netrukus po tam ap- 
sipaeziavo su dora, mergina. 
Pastojo tikrais vaikais Girauc- 
kam, o taipgi ir savo tikriems 
gimdytojams, kurie da ilgai 
gyveno ant savo ukeles, o kuri 
teko Jurgiui po ju pasimirimui.

Girauckai sulaukė žilos se
natvės gyvendami savo namuo
se, guodojami per Jurgi ir jo 
gera motere, sulaukė da 
džiaugtis anūkais kuriu jau ir 
Girauckas niekad “svetiamais 
vaikais” nevadino-, kadangi 
jau buvo gana gerai persitikri
nęs jog žemiszki turtai žmo
gaus negali padaryti laimingu

Pastojas doru žmogum, guo- 
dojaneziu už viską labiaus do
rybe, jautėsi laimingu taipgi 
nes doras Jurgis niekad neda- 
leido savo priimtiems tėvams 
turėt jokio susikrimtimo.

Dievas laimino jam nes visa
me sekesi, praturtėjo jau dig-

Kad su žmonim nuolatos 
erzina,

Dorybes jokios neturi, 
Ne ant publikos nežiūri,

Pragaroje už tiri 
staugs, 

Susimylejimo szauks.
* *

Kur ten Pennsylvanijoje 
teip 'buvo,

Viena moterėle svaiguli 
gavo,

Pasigėrus pradėjo 
trepsėti,

Ir padare juoką.
Ant kart kvaitulį

gavo,
Puolė ant grindų, 

Ir kaip negyva gulėjo, 
Pasikelti pati nebegalejo,

Ant galo vyrelis 
susimylėjo,

Ant lovos padėjo,
Ar žinot szirdeles

Už valandos,
Kaip pradėjo stenet,
Net pasidarė negeras

kvapas,
O cze 'bobele

vis stena,
Ir ant galo nusirito 

nuo lovos.
Taigi, niekas prie 

jos prieiti negalėjo, 
Nes susmirdus gulėjo,

Ir vis ant lovos 
stenėjo.

Teisme
Teisėjas — Kaip iszrode 

tavo užpuolikas?
Liudytojas — Buvo tokis 

džiūsna, iszrode kaip tamsta 
teisėjas!

Tolimas Gimine

Petras — Girdėjau, kad 
numirė tavo giminaitis. Ar
ty mu ar tolymu gimine jis 
tau buvo?

Jonas — O, labai tolimu, 
gyvena net Lietuvoje!

fokai, nors szelpe pavargėlius 
ir reikalaujanczius pagelbos ir 
susilaukė taipgi jau senatvės 
ir džiaugsma turi isz savo vai
keliu isz kuriu vyriauses gra
žiai mokinasi ir ketina pasilikt 
kunigu. ' GALAS.
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Atkalbinėk
Ražancziu

»Į»*X**X**Z*****Z*C**Z**Z**»*<Z**Zt*Z*

Tikras Atsitikimas 

ĄNIELE buvo puiki mergaite, 
kaip tai sakosi, o priek tam 

turtinga ir geru tėvu. Nėr dy- 
vu, jog terp visokiu pagini ir 
tupiiiejimu apie ja, pasiliko 
lengvatikia ir pasiszauszius, už 
trueindama gyvenimą doros ir 
dievobaimingos savo motinos. 
Užvelai suprato motina piktus 
apsiejimus dukters ir pastana- 
vyjo pikta pataisyt kiek galima 
buvo.

Prasiszalink nuo svieto, 
jeigu nori būtie dorum! Teip 
mistino sau motina. Per ka tan
kiai iszeidavo in artima kaima 
su savo pasipuoszuse dukrele. 
Anielei nepatiko tasai eijimas 
ant kaimo ir tankiai pasiprie- 
szindavo priesz motina su kiau
rais žodžiais, jog czionais ne 
tiktu parasaszyt.

Tuom kart prisiartino Vely
kos, o dievobaiminga motina 
tare in duktere:

— Vaikeli, reike atlikt Ka- 
talikiszkus privalumus ir eit. 
in, spaviedni.

Aniele tik susiraukė ir nusi
juokė isz motinos. O kad užga- 
nadint norą motinos nuėjo in 
iszpažinti.

Dievas žino kaip ji ten spa- 
viedojosi, gana, jog kada klū
pojo prie spaviednyczios tai 
nuolatos juokdavosi ir szidyjo 
isz kitu kada ėjo in spaviendy- 
czia. Mate apsiejima dukters 
susirupinus motina, stengėsi 
po tam atvest galva ant kai- 
miszko kunigo.
- — Ej, tai toks prastas Die
vo tarnas! Paszauke Aniele. 
Ant visko tai tik atsakydavo: 
“Vaikeli kalbėk ražancziu.” 
Gražus man pamokinimas nuo
latos murmėt ražancziu!

Dievobaiminga motina net 
nutirpo iszgirdus kalba duk
ters. Ar-gi jau taip toli josios 
dukrele nuėjo isz kelio! Ant jo
sios rūstaus paliepimo turėjo 
Aniele vela nusiduot pas ta ku
nigą in iszpažinti, bet ir tuom 
kartu aplaike ta pati paliepi
mą; “Vaikeli, atkalbink ražan
cziu ! ’ ’ Aniele net apsiverke isz 
piktumo, jog klebonas ja pri
skyrė prie ubagu ir senu bobų, 
pagal josios iszmanyma tai tik 
tokiems ražanezius tinka atkal- 
binet, o ne del josios jaunos pa
naites.

Artymam miestukije turėjo 
pamokslą garsingas kunigas 
ant gegužines nobažanstvos. 
Kas tik gyvas buvo isz iszmin- 
tingesniu ėjo in bažnytaite 
idant iszgirst pamokslą gar
singo kunigo žodžius, Aniele ir 
motina noringai ant to tiko. Su
gryžo Aniele isz bažnyczios la
bai susigraudinus ir pastanavi- 
jo.eiti in spaviedni pas taji ku-
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l|įl Dievo Motinos Garbei, 
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niga. Kunigas priėmė ja su pa-, 
guodone, nes primirkę jog kle
boną gana atsakantis del tokios 
panaites.

Bet Aniele pertrauke jam. 
Nes jisai tokis prastas žmoge
lis, kada tik einu in iszpažinti 
tai man vis kalba:

— Vaikeli, atkalbinėk ra
žancziu !

Nusijuokė ant to mokintas 
kunigas ir pasakė Anielei :

Pasakysiu del panaites 
gera pamokinimą. Pažinojau 
viena tęva, kuris buvo privers
tas siunst savo Simu in mokslą. 
Susirupinias tėvas žinojo gerai 
kolei pavojai grasina jo sunu, 
žinojo pagrindimus ir biaurus 
apsiejimus terp studentu. Dave 
jam kerus pamokinimus ir rei
kalingus pinigus ant. keliones. 
O daugiause tėvas rūpinosi 
apie sena knyga gyvenimą 
szvdntuju. Simus gerai žinojo 
taja knyga, isz kuriu tėvas tan
kiai skaitindavo priklodus del 
visos szeimynos. Paimk taja 
knyga, tarė tėvas laike atsi
sveikinimo, ir asz gavau ja nuo 
mano tėvo apleisdamas ji pir
ma karta tėvo pastogia. Guo- 
dok ja, o bus tau tuom, kuom 
buvo del tavo tėvo, apginimo 
nuo pikto. Skaitykie isz josios 
temingai, o nors prižadėk man 
neužmirszt apie ja laiko nelai
mes ir rupesties.

iSunus prižadėjo viską. Buvo 
geru kūdikiu. Bet greitai per
simainė terp svetimu. Isz pra
džios ne turėjo laiko skaityt 
gyvenimą szventuju, o paskui 
ne nemislino apie ja. Knyga gu
lėjo spakainei ant dugno kufa- 
ro. Linksmas gyvenimas terp 
studentu neclave jam pamislint 
apie szventa knyga. Bet links
mas gyvenimas daug kasztuoje, 
musu studentas greitai apie tai 
persitikrino. Trumpam laike 
buvo stokąs pinigu, per ka pa- 
stanavyjo paraszyt tėvui jog 
reikalauja pinigu ant nupirki
mo reikalingu knygų. Tėvas 
vietoje pinigu parasze laiszka 
su priminimu: Skaityk gyveni
mą szventuju.

Susirūpino sūnelis tokiu at
sakymu tėvu. Ant visu laiszkir 
tevas atsakinėjo nuolatos: 
Skaityk gyvenimą szventuju. 
Su nekantrumu ir piktybe mes
davo tėvo laiszkus in pecziu. 
Geri prietelei darode būda ga
vimo pinigu ir nuo ko. Bet. ir 
tieje tuo jaus iszleke, o atėjo 
laikas užmokėjimo užtraukęs 
skolos. Skolininkai privertine- 
jo kas diena. Su gaileste para
sze tėvui laiszka prisipažinda
mas prie kaltes. Gal užpyks, 
bet susimylės szi karta ant ma
nes. Tėvas užpyko suvisai, bet 
prisiuntė vela gera rodą kaip 
ir priesz tai: Sūneli skaityk 
gyvenimą szventuju!

To jau buvo už daug! Viską 
ka galėjo nebagelis jau parda
vė, drabuži, knygas, viską, o 
viską kufaras stovėjo tusezias, 
o jame nekeneziama knyga gy
venimai szventuju už kurias 
gal ne duos ne skatiko. Atėjo 
ant galo kaleina ir kufaro, bet 
priesz atidavima jo kanecz tu
rėjo paimt aa knyga in ranka. 
Kada priėjo prie kufara, vis
ką ka turėjo, apėmė ji didelis 
gailestis. Su dideliu nenoru pa
ėmė in rankas knyga. Bet kas 
tai Knyga iszpuole jam isz dre- 
baneziu ranku. Paregėjo joje 
szimtadolerine bumaszka. Pra
dėjo verst lapus senos knygos 
visur bumaszkos didesnes ir 
mažesnes sumos!

<• ❖
— Pasidabojo ponaitei toji 

istorija? Užklausė zokoninkas 
su nusiszypsojimu.

Aniele snsisarmatinus nulei- 
'clo galva.

Kas žino, pradėjo vėla, 
jog terp senu poterėliu ražan- 
czio nesiranda deimantai? Jau
tėsi panaite apleista ir nuvar
gus, tegul panaite kalba ‘Svei
ka Maria’ pasijusi linksma. 
Marija noringai su tavim drau
gaus. Vadink Ja ja “mylestos 
pilna,” o gal panaites szirdi 
privers prie jieszkojimo my
lestos poteriuose. “Melskis u'ž 
mus” kalbės lupos, o duszia 
jaus jog Maria jszklause tavo 
praszimo jog prisiuntė tau 
linksmybe ir pateikus žiame 
gyvastį. Vaikeli mano ir asz pa
antrinsiu žodžius klebonio: 
“Kalbekie ražancziu!”

❖
Vos kelios sanvaites praėjo, 

o Aniele stojosi džiaugsmu del 
savo motinėlės, kurios veidas 
isz džiaugsmo vela paraudona
vo o aszaros nuo veido isz- 
džiuvo. Ligoniai ja sveikino 
kada juos atlankydavo, o vai
keliai bego pas ja isz tolo, trum
pai kalbant, stengėsi pataisyt 
nedorus savo apsiejimus ir 
darbus papilintus Taikė josios 
pasisziauszimo ir lengva tiky
bos. GALAS.
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Penkios Istorijos apie Burika 
ir Enrikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
tlng Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
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rial Oravitz laidojo.
— Mykolas Vaisznoris isz 

Shenandoah Heights, ir Loren- 
tas Exami tas isz Lower Shaft, 
turėjo operacijos Locust Ml. 
lig’onbuteje.

IMA VISUS IN 
VAISKA

— Rugpiutis — Augustas. 
Menesis paszvenstas del Szven. 
Paneles Marijos in d a n g u 
ėmimo.

— Nedelioj po pietų, Juo
zukas White, 8 metu amžiaus 
isz Philadelphijos, buvo mau
dytis su savo dede Jonu Drasz- 
du, ir su kitais vaikais, Lake
side prude. Staiga Juozukas 
puldamas in prūdą ir prigėrė. 
Jo kūnas likos surastas peT Ed
ward Pletcher isz miesto. Pali
ko savo teveliąs J. White; du 
brolius: Vincą ir Richardą, ir 
moeziute Mare Vaitkievieziene 
nuo 27 S. 5-th uly., mieste. Gra- 
borius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Nedelioj, apie ketvirta 
valanda po pietn, nelaime atsi
tiko ant vieszkelio tarpe Hazle
ton ir Wilkes-Barre, kai du au
tomobiliai susikūlė. Szitoje ne
laimėje likos sužeisti sekantie
ji isz miesto: ponia Marcele, 
pati p. Juozo Anceraviezio, 409 
W. Centre Uly., likos sužeista, 
in galva ir kojas, gydosi namie; 
ponia K. Gabiene, nuo 620 W. 
Centre Uly., duktė Anele ir su
nns Viktoras Yakuboniai ir 
anūke Patricia, duktė Juozo 
Yakabonio, nuo 605 W. Market 
uly., visi randasi Homeopathic 
1 i gon b u t e Wil k es-Ba r j’e.

— Visi rengkites ant “Lie- 
tuviszkos Dienos,” Utarninke, 
Rugpiuczio-Augusto 15-ta. die- 
in Lakewood Park; t i k r a s 
Skulkino pavieto Atpuskas!

— Utarninke pripuola. Szv. 
Petro kalėjime.

—' Seredoj Szvento Alfonso 
Ligorijo. Ir ta diena 1948 me
tuose, Prezidentas Harry Tru
manas paskiria trijų žmonių 
komisija, invykdinti Benamiu 
“Dypuku” priėmimą in Ame
rika (U.S.A.) buvo nutarta pri
imti du szimtai ir penkis tuks- 
taneziai tokiu Benamiu.

— Ketverge Szvento Stepo
no pop., taipgi ta diena: 1863 
metuose Rusijos valdžia pakei
tė Lietuvoje, Lietuvius moky
tojus Rusais, ir taipgi ta diena: 
1492 metuose Kristoperas Ko
lumbas iszplauke isz Ispanijos 
su trimis mažais laivais, ir už 
deszimts sanvaieziu surado 
nauja kraszta, “Amerika.”

Girardville, Pa. — Sirgdama 
ilga laika, ponia Morta (Misa- 
vieziene) Padamanskiene, isz 
Connertono, pasimirė Ketver
ge po pietų, pas savo sunu An
drejų Padamanska, 4 Line uly., 
Girardville. Velione atvyko isz 
Lietuvos apie szesziosdeszimts 
metu atgal in Connertona. Jos. 
vyras Pranas mirė 1944 metuo
se. Prigulėjo prie Szv. Vincen
to parapijos ir prie bažnytiniu 
draugijų. Paliko penkis sū
nūs: Andrejų, isz Girardville; 
Vinca, Jurgi, Alberta Visi isz 
Connertona; Juozą. Misaviezia, 
Girardville; deszimts anukus. 
Laidojo Panedelyje, su apiego- 
mis Szv. Vincento bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapines.

Minersville, Pa. — Senas gy
ventojas. Jonas’Zemoiidas, kur 
jis kitados laike saliuna mieste 
numirė. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in czionais 1906 metuose. 
Paliko savo paczia Veronika; 
dukterį ir sunu. Prigulėjo prie 
Szv. Pranciszkaus parapijos.

PREZ. TRUMANAS
SAKO REIKIA

GINKLU

Shenandoah, Pa. — Po laido
tuves savo mylimos dukters, 
a, a. Beatriče Pukieviczienes, 
nuo 433Ve W. Arlington uly., 
Shenadoryje, kur invyko tik 
Liepos 25-ta diena, staiga su
mirgo ponia Beatrice Mackni- 
kiene, isz Nr. 7, Upper William 
Penn kaimelio, ir numirė Sere- 
doje, Liepos 26-ta diena, 3:15 
valanda po pietų, savo namuo
se. Velione numirė nuo szirdies 
atako. Gimė Lietuvoje, atvyko 
iii Amerika, ir apsigyveno in 
William Penn. Paliko didelia
me nuliudime: savo vyra Juo
zą; du sunu: Joną ir Alberta isz 
Shenandoah, keletą a. n u k u S 
taipgi dvi seserys ir -broli Lie
tuvoje. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje, su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 9- 
ta valanda ryte ir palaidota in 
Szv. Marijos kapines. Grabo-

STUMIA SUGAUTA VAGIANT
ISZ KORĖJOS

Jau Kelis Sykius Buvo 
Amerikiecziai Negali Suaresztuota Su Savo

Vyru
Amerikiecziai Negali 

Atsilaikyti
TOKYO, JAPONIJA. — 

Komunistai Koriecziai jau Stu
mia Amerikieczius prie pat ma
riu kranto pietinėje Korėjoje.

Amerikiecziai buvo priversti 
pasitraukti isz Yongdong mies
to, kur jie tikėjosi insikasti ir 
pasistoti priesz tuos Komunis
tus.

Bet Korėjos Komunistai ap
supo ta miestą ir isz visu pusiu 
užsipuolė ant Amerikiecziu.

Komunistai užėmė geležinke
li asztuonios deszimta myliu 

kunu sztabas sako kad tas In- nuo Mokpo. Jie teipgi užėmė 
sakymas Lakunu nelieczia, nes’ Hadong, septynios deszimts 
lakūnai stojo in vaiska metais penkios mylios nuo Pusan, kur 
po tokio Insakymo iszleidimo. musu kareiviu uostas randasi.

Kongresą Ir Senatas 
Patvirtina Nauja 

Instatynia
WASHINGTON, D. C. —

Kongresas ir Senatas priėmė 
Prezidento Trumano Byla imti 
visus in vaiska. Dabar visi ku-j 
rie randasi vaiske turės pasi
likti vaiske nors del vieno 
to daugiau, nežiūrint kad 
butu buvę paleisti sziais 
tais.

Visas armijos sztabas dabar 
tuo Insakymu laikos. Bet La-

me- 
jie 

me-

POLICIJANTAS
NUSKRIAUSTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tynis dolerius ir dvideszimts 
penkis centus. Ant tokio žmo
gaus žodžio policij antas buvoPHILADELPHIA, PA. —

Buffalo miesto policij antai pra-‘ nubaustas.
nesza kad jie yra suaresztave Czia ir to policijanto virszi- 
Ponia Kathryn Gudd, keturios ninkas, Kapitonas Vincent El- 
deszimts vieno meto amžiaus well labai neteisingai pasielgė, 
moterį, kuri yra žmona buvusio intikedamas tam razbaininkui, 
garsaus Temple Universiteto 
sportininko, Leonard Gudd. Ji 
buvo sugauta vagiant dvieju 
tukstancziu keturiu szimtu do
leriu vertes drabužiu ir czekiu 
nuo dvieju moterų su kuriomis 
ji buvo susipažinus tame mies
te.

Ji buvo pabėgus isz Norris- 
topn State ligonbute, Liepos

Hadong uostas yra vienatinis 
likes uostas per kuri musu ka
reiviai gali inplaukti in Korė
jos uosta.

Nors musu Karo Sztabas ra-
i mina visus, sakydamas kad Ko
munistu laimėjimai nieko ne-Į 

nu važiuos staeziai in Korėjos ................... • ...
karo frunta.

Marinai kareiviai ir visas ju 
sztabas pranesza kad visa ju 
antra divizija yra iszkraustoma 
isz Camp Lejeune, North Caro
lina, in Camp Pendleton, Cali-j 
fornia, isz kur jie už keliu die-j

“ALT’O” 
PAREISZKIMAS DEL 

KARO KORĖJOJE

gembleriui ir nubausdamas ta 
policijanta, ji pravarydamas.

Policijos virszininkai, neno
rėdami prisipažinti kad czia 
baisi klaida ir skriauda pada
ryta, nutylėjo apie to policijan- 
to nubaudima, bet tuojaus per
kėlė ta Kapitoną in kita vieta.

Iszrodo kad Philadelphijos 
policijos sztabas greieziau inti-

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas laik- 
rasztininkams pranesza kad jis 
Kongreso praszys dar daug 
daugiau pinigu, apginkluoti 
laišvus Atlanto San jungos 
krasztus. Jis sako kad dabar 
reikia apie keturis sykius tiek, 
kiek pirmiau buvo nutarta 
skirti.

Jis laikrasztininkams pasakė 
kad jau dabar apie tai tariasi 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas su Apsaugos Minis- 
teriu Johnson ir su Averill 
Harriman, Prezidento patarė
jas ant Užsienio klausimu.

Amerikos valdžia dabar rei
kalauja kad ir visi kiti krasztai 
stotu in talka ne vien tik su pi
nigais ir ginklais, bet ir su ka
reiviais Korėjoje.

Dabar jau keli krasztai yra 
pasižadeje pristatyti apie pen
kios deszimts tukstancziu ka
reiviu.

Jis sako kad czia, Amerikoje
dar nėra reikalo nustatyti pre- jįs sako kad Sovietu Rusija 
kės, daigtu kasztus, nes visko 
randasi gana, jeigu tik žmones 
nepradės krautis visko. Jis 
teipgi sako kad jis nemato rei
kalo darbininku algas nustaty
ti ar suvaržyti.

Kai laikrasztininkai jo už
klausė ar jis atsimena kad tik 
keliomis dienomis priesz tai 
kada karas prasidėjo Korėjoje, 
jis buvo pasakęs kad nėra pa
vojaus karo ir kad labai gerai 
iszrodo del taikos: jie jo pa
klausė ar jis ir dabar taip mis- 
lina. Trumanas, biski palaukes, 
pasakė kad jis nėra pasirengęs 
in toki klausima dabar atsaky-^ 
ti, pakol jis daugiau žinių gaus 
isz Korėjos.

reiszkia, bet isz visko matyti 
kad musu kareiviams ant tos 

sztabas pranesza salos labai riestai.
• ’ ’ Musu laikraszcziai pranesza

kad musu kariuomenes pasi
traukė ir labai mažai Amerikie
cziu kareiviu žuvo, bet mums 
gerai žinoma, kad tokis pasi
traukimas visados kasztuoja 
labai brangiai kareiviais ir 
ginklais.

Komunistai Koriecziai užsi
puolė nakezia ir privertė Ame- EROPLANAS 
rikieczius pasitraukti.

Amerikos kariszki eroplanai 
ir bombnesziai diena ir nakti 
griauna ir daužo prieszo tvir
toves, bet tam prieszui nieko 
nepakenks per kelis menesius.

Lakunu i
kad daug lakunu ir lakūnams 
pagelbetoju yra dabar atszau- 
kiama in vaiska.

Prezidentas Trumanas sako 
kad tuoj aus reikia mažiausia 
szesziu szimtu tukstancziu ka
reiviu del to karo Korėjoje. 
Trys szimtai tukstancziu vyru 
vaiske, kurie butu dabar 
leisti, yra dabar sulaikyti 
to karo Korėjoje.

Armijos sztabas sako 
dabar armijai labiausiai reikia 
leitenantu, kapitonu, daktaru 
ir kapelionu.

CHURCHILLIS 
PESPEJA

pa- 
del

kad

LONDON, ANGLIJA. —
Winston Churchillis buvęs 
Anglijos Ministeris,
Amerikos kariszki eroplanai 
isz Anglijos galėtu bombarduo
ti Rusijos didžiausius miestus 
ir kariszkus fabrikus, su tomis 
atominėmis, sprogstaneziomis 
bombomis. ♦

Bet jis tuo paežiu sykiu ir 
perspėja savo kraszto žmones, 
kad Rusija taip pat gali labai 
greitai ir labai lengvai bombar
duoti visus Anglijos miestus.

(July) trylikta diena ir dabar ki razbaininkui ir gembleriui, 
randasi in Meyer Memorial Ii- ne=u savo Policijantui. Saito- 
gonbute. kur teisėjas Arthur J. kiu SZPOSU Per dau?'ir Per tan- 
Cosgrove yra ja pasiuntęs. Ji kiai Pasitaiko szitame mieste, 
su savo vyru buvo jau kelis sy
kius suaresztuoti už palszyvus 
czekius. Ji yra motina penkių 
vaiku, kuriu amžiai yra nuo

) septynių iki asztuoniolikos me- 
i tu.

Jai padėjo pabėgti isz Nor
ristown State ligonbutes trisde- 
szimts metu amžiaus Richard 
Peters kuris gyvena pas jos 
motina ant burdo in Hatboro. 
Jis buvo suaresztuotas ir pas
kui paleistas ant penkių szim
tu doleriu kaucijos.

UŽKLIUVO UZ
ELEKTROS DRATU

43 Keleiviai Ir 10 La-

kos Apasztalo” kauke.
Neiszpr o vokuotas ir klastin

gas Korėjos Respublikos už
puolimas rodo, kad imperialis- 
tisiams Sovietu Rusijos apeti
tams nėra ribų. Jos valdovai 
siekia sunaikinti visu tautu ne
priklausomybe ir pavergti pa
sauli, naudodami apgaule, klas
ta ir smurtą. Jokios sutartys, 
jokios pastangos su jais susi
tarti geruoju ir ypacziai jokios 
nuolaidos jiems nesulaikys ju 
nuo szio siekimo. Juos gali su
laikyti tiktai organizuota de
mokratiniu tautu jiega. Ameri
kos vyriausybes pasiryžimas 
ginklu pasiprieszinti Komunis
tiniams užpuolikams ir ener
ginga Jungtiniu Tautu akcija

kur politikieriai ir 
yra papirkti ar staeziai bijosi 
tu razbaininku, kurie savo ne
teisingus biznius varo po pat 
policijos nosimi.

Policijos Draugija dabar sa
ko kad ji ves szita klausima in 
augszcziausia valstijos valdžia 
ir užstos ta policij anta, kuris 
savo pareigas sanžiningai 
ir už tai buvo nubaustas.

Amerikos kariszki laivai per Į<l||u| Darbininku ZlIVO 
kelias valandas bombardavo 
prieszo tvirtoves prie kranto.
Bet reikia prisipažinti kad mu
su kariuomenes, musu armijos 
prie Kum upes frunto buvo bai- 

, , . šiai suskaldytos ir negalėjo atsako kad . • - •silaikyti priesz prieszo uzsipuo-
. * , limus.

yra labai galinga su savo nau
jais kariszkais eroplanais.

Churchillis sako kad Rusija 
dabar turi daugiau negu ketu
rios deszimts tukstancziu ka- 
riszku tanku. Jis sako kad 
Anglijos valdžia dabar turėtu 
dasiteirauti ir dažinoti kiek tu 
Rusijos kariszku tanku randa
si prie rubežiu tu krasztu, ku
rie dar nėra po Rusijos val
džia.

TURKAI IN TALKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

munistus Korėjoje.
Dabar tik liko darbas parū

pinti tiems kareiviams laivus, 
kad jie kuo greiezausia galėtu tanezia bomba, ir vien tik už tai 
stoti Amerikiecziams in pagel- Rusija dar nepaskelbia karo 
ba Korėjos karo frante.

KARAS RIESTAI
EINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

to Antro Pasaulinio Karo mie
gojome ir patys sau sakeme 
kad jau viskas baigta. Mes par
davėme ar sudeginome ar ki
taip sunaikinome beveik visas 
savo kariszkas jiegas ir dabar 
turime isz naujo viską gaminti 
ir statytis. Czia niekas kitas 
nekaltas kaip tik tie musu di
džiūnai Vaszingtone!

Pa. — Gerai žino- 
Leokadija Žemai- 
1419 N. Main uly., 
Internal Revenue

Scranton, 
ma panele 
cziute, nuo 
kuri dirba
ofise Scrantone, Nedelioje, Lie
pos (July) 30-ta diena, Szven- 
tuju Metu proga, iszvyko su 
Amerikos Lietuviu Kata, V. 
suorganizuota iszvažiavimas in 
Europa. Skris Pan Am. Air
ways Inc., eroplanu isz Boston,

valdininkai Korej°je Yra vienintelis pasek- 
.............mingas būdas apsaugoti žmo

nijai nuo pražūties.

Sveikindama szios szalies ir 
pasaulio organizaiijos žygius 
priesz raudonąjį imperializmą, 
Amerikos Lietuviu Taryba pa
žymi, kad szitie žygiai stiprina 
viltis visu mažųjų tautu, kurios 
turėjo nelaime patekti in So
vietu Rusijos junga, arba ku
rioms tokia nelaime gresia. Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo 
pirmosios Sovietu imperializ
mo aukos. Ju iszlaisvinimo va
landa gali žymiai priartinti da
bartinis persilaužimas tarptau
tinėje politikoje, Korėjos su- 
sireminimo pasėkoje.

Amerikos Lietuviu Taryba 
kreipiasi in visus sąmoningus 
Lietuvius, szios szalies pilie- 
czius ib naujuosius ateivius, 
ragindama juos visais galimais 
budais remti JAV pastangas 
kovoje su Komunizmo užpuoli
mą.

Maskvai parsidavusiu ir jos 
suklaidintu neisznjaneliu bū
riai, kuriu tarpe yra ir Lietu- 
viszkai kalbanti grupe, dirba 
Amerikos prieszo naudai, 
skleisdami melus apie szios 
szalies valdžia, rinkdami para- 
szus po apgaulingomis “Taikos 
praszymais” ir padedami prie
szo agentams. Sąmoningu Lie
tuviu pareiga demaskuoti to
kius pamatus ir inspeti visuo
mene, kad ji szluotu juos lauk 
isz savo tarpo.

Juo tvireziau mes paremsime 
demokratijų kova su Komu
nistiniu imperializmu, juo grei
eziau bus atstatytos pasaulyje 
sanlygos, kuriose gales atgauti 
laisve visos pavergtosios tau-

ėjo

PULKININKAS 
PABĖGO

Sovietas Ir Du Czekai
BERLYNAS, VOK. — So- 

vietas Pulkininkas Karl Her
mann, Sovietu Policijos virszi- 
ninkas Berlyne, paspruko isz 
Rytinio Berlyno, ir dabar pra- 
szo, kad Anglijos kariuomene 
ji priimtu, nes jis nenori gryzti 
pas Sovietus.

Ta paczia diena du Czekai la
kūnai su mažu eroplanu nusi-j 
leido in Dusseldorf ir teipgi 
kreipiasi in Anglijos kariuome
ne saugios vietos. Jiedu sako 
kad jųdviejų vardai yra: Ru
dolph Teichmann, dvideszimts 
penkių metu amžiaus ir Svako- 
pluk Bokorny, dvideszimts sep
tynių metu amžiaus. Jie buvo 
dirbę prie Czeku susisiekimo 
Ministerijos.

RIO DE JANEIRO, BRA
ZILIJA. — Brazilijos didelis 
“Constellation” eroplanas su
dužo ir sudege netoli nuo Porto 
Alegre, Brazilijoje. Keturios 
deszimts trys keleiviai ir de
szimts lakunu darbininku žuvo 
szitoje nelaimėje.

Eroplanas pataikė in elek
tros drata, netoli nuo Sao Leo
poldo ir užsidegė.

Vienas isz žuvusiuju kelei
viu buvo Amerikietis, Ralph 
Motley, isz Philadelphia, Pa.

Szita nelaime buvo viena isz 
didžiausiu Brazilijoje, ir ket
virta per szesziolika menesiu.

Szitas didelis, keturiu inžinu 
eroplanas buvo iszskrides isz 
Rio De Janeiro po pietų. Kai 
viesulos ir audros isztiko ta 
eroplana padangėse, lakūnas 
nusileido žemiau ir dvi valan
das jieszkojo vietos nusileisti, 
pirm negu jo eroplanas užkliu- joje. Jie buvo intarti ir pa- Lietuvos valstybe, 
vo už tu elektros dratu 
užsidegė.

KETURI CZEKAI 
PASMERKTI

PRAGA, CZEKOSLOVAKI-
JA. — Keturi vyrai, kuriu tar
pe yra ir buvęs armijos Majo
ras ir apsargos policijantas, bu
vo mirties bausme pasmerkti tos, įr įS2 naujo prisikelti ne- 
Ostrava mieste, Czekoslovaki- priklausoma ir demokratine

ir smerkti už suokalbi nuversti . ’ t m
— Amerikos Lietuviu Taryba, 
Vykdomasis Komitetas:

Jeigu Sovietams pasisektu 
paimti kelias eroplanu vietas 
ant Prancūzijos kranto, tai ta
da, Churchillis sako, Sovietai 
galėtu paleisti priesz Anglija 
daug daugiau kariszku eropla- Mass. Nusileis Lisbon, Fortū
nų ir bomberiu, negu Hitleris galijoj, kur aplankys Fatima, o 
buvo paleidęs. įsz ten vyks in Liurda, Prancu-

Bet jis tuo paežiu sykiu dar zu Riviera, Ryma, Venecija, 
visus nuramina, sakydamas Oberammergau, Vokietija Į 
kad jis tiki kad Amerika yra Szveicarija, Paryžių ir London, 
daug galingesne už Rusija, ir Anglija, 
kad Sovietams dar nepasiseke 
pasigaminti ta atomine, sprogs-5

AMERIKIETIS 
SUIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Europoje.

SKAITYKIT 
* “SAULE” ' 
PLATINKI!!

suaresztuotas Bremerhaven 
mieste. Jis yra intartas už nu- 
žudinima trisdeszimts szesziu 
metu amžiaus naszle, Vokiete, 
Ponia Isle Jachinsky. Jos lavo
nas buvo surastas ant lauko.

Armijos policijantai už trijų 
dienu rado Amerikieti kareivi 
labai susižeidusi. Jis norėjo sa
ve nusižudyti. Jis jau buvo pa
leistas isz armijos ligonines ir 
jau rengiesi gryszai in Ameri
ka.

esamaja Komunistiszka val
džia tame kraszte. Keturiu nu
teistųjų vardai yra: Majoras Szimutis, pirmininkas, A.
Milos Moravek, karininkas Olis, Vice-pirmininkas, Dr.
Czeku armijoje, Vladislav Cee, P- Grigaitis, sekretorius ir M.
apsargos policijos narys, Miro
slav Sykora ir Josef Polomsky, 
rasztininkas. Komunistiszka 
valdžia sako kad szitie vyrai 
buvo vadai tu sukilėliu, kurie 
nori nuversti Komunistiszka 
valdžia Czekoslovakijoje. Bet 
czia iszrodo kaip tik politinis 
kersztas.

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

i liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Vaidyla, iždininkas.

40,000 KOMUNISTU
PUOLASI ANT
AMERIKIECZIU

KORĖJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laivai pradės bombarduoti ir 
szaudyti in Komunistus ant 
kranto. Jau dabar Amerikos 
didieji kariszki laivai artinasi 
prie pat Korėjos kranto.


