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U. S. A. Jiegos Prie Korej os
Isz Amerikos!MALD0S už K0REJA DING0 ANT MARIU razbaininkas

TkT -rr M XT 1 O A t v A” ' PASZAU I AS
NEW YORK, N. Y. — New Norėjo Su MaŽU Valte- 

York Diecezijos Kardinolas 
Francis Spellman praszo visu 
Kataliku Nedelioj ypatingai 
melsti už Korėjos gyventojus, 
kuriu krasztas yra vėl apsup
tas ir griaunamas. Korėjos gy-

BES DEKLARACIJA ventoj ai yra baisiai daug nu- 
 kenteje nuo Japonu, Kiniecziu 

ir net nuo Amerikiecziu. ;

NEPRIKLAUSOM Y-

WASHINGTON, D. C. —
Liepos (July) 4 d., 1776 me

tuose net 174 metai atgal, Suv. 
Valstijos paskelbė nepriklauso
mybe.

Suvirsz vienus metus szios 
szalies kolionijos kovojo Angli
jos visokius inžeidimus ir viso
kias sunkenybes, bet vistiek 
daug žmonių tikėjo,, kad abi 
szalys vistiek susitaikys. Bet

PASMAUGĖ
DUKRELE

FREEPORT, N. Y. — Asz- 
tuoniu metu amžiaus mergaite 
buvo pasmaugta savo loveleje. 
Jos motina paszauke policijan- 
tus ir trumpai pasakė jiems:

balsuojant už Nepriklausomy- ^sz ka tik dabar pasmaugiau 
bes Deklaracija susitaikymo savo dukrele. .
szeszelis žuvo, niekad neatsi 
gaivinti.

Deklaracija pagamino Komi 
tetas isz penkių nariu. Komite 
to vadas buvo Thomas Jeffer 
sos, vėliaus Suv. Valstijų tre 
ežias prezidentas. Roger Sher 
man, Robert Livingston, John 
Adams ir Benjamin Franklin 
buvo kiti komiteto nariai. Szita MOTINA NUSIŽUDĖ 
istoriszka dokumentą pats Jef- 
fersonas parasze. Komitetas 
padare tik kelias permainas ir 
dakumentas buvo raportuotas 
Antram Kontinentiniui Kon
gresui Birželio (June) 28 d., 
1776 m. Kaikurios dalys nepa
tiko Kongresui ir nekurie 
punktai buvo iszbraukti. Geor
gia ir South Carolina valstijos 
nepatenkintos vergijos iszdes- 
tijumu — buvo iszbraukti; ki
tiems nepatiką kritikavimas 
visu Anglijos žmonių, norėjo 
papeikti vientik Anglijos kara
lių. Galu gale Liepos (July) 4 
d., 1776 m., garsioji deklaracija 
buvo priimta vienbalsiai, 
labai mažai permainų.

Deklaracija

Deklaracija susideda isz 
turiu daliu: 1—Inžanga;

---- t dukrele. Policijantas 
Stuyvesant Pinnell sako kad ta 
mergaite, Barbora Valentine 
buvo užsmaugta su virves galu, 
kai visi kiti miegojo. Trisde- 
szimts metu amžiaus motina, 
Ruth Valentine negali ar neno
ri pasiaiszkinti kodėl ji taip pa
dare.

SU

Žuvo Ir Jos Vaikas

STOMFORD, CONN. — Ne
žinodama kad jos keturiu me-

liu Plaukti Skersai 
Mares

“FBI” Agentai Ji 
Sugavo Prie Saliuno

LONDON, ANGLIJA. — 
Septynios deszimts vieno meto 
amžiaus Anglas norėjo su ma
žu, dvideszimts pėdu ilgio val
tele plaukti skersai mares. Jis 
buvo Kapitonas Tom East
wood. Jis iszplauke Birželio 
septyniolikta diena su tuo sa
vo mažu laiveliu, “Raffee.”

Vienas laivas isz Ostend, 
Belgijos, užtiko to Kapitono 
laiveli in English Channel. Lai
velis buvo tuszczias, Kapitono 
nerado. Jurininkai spėja kad 
Kapitonas Tom Eastwood grei-l 
cziausiai žuvo per audras ir gal 
bangos ji nuo to jo laivelio nu
plovė in mares.

PROFESORIAI
PRAVARYTI

Amerikos Eropla- 
n ai Puolasi Ant 

KomunistuINDIANAPOLIS, IND. — 
Razbaininkas Henry Harland 
Shelton buvo pabėgės isz kalė
jimo pernai per Darbo Diena, 
kur jis buvo nuteistas ant sze- 
szios deszimts metu.

Jis su kitu tokiu isz kalėji
mo pabėgėliu privertė viena 
biznierių, George Generra isz 
Asassa, Michigan, juodu veszti 
su savo automobiliu, skersai 
Michigan, Wisconsin ir Illinois 
valstijas in Monticello, Indiana 
kur jam pasisekė nuo jųdviejų 
pabėgti.

Razbaininko Henry Harland 
Shelton policijantai ir FBI po
licija ilgai jieszkojo, kol du 
slaptos FBI Policijos agentai 
ji užtiko prie saliuno. Vienas 
FBI agentas priėjo prie to raz
baininko ir jam tyliu balsu pa
sakė: “Czia jau tavo kelio ga
las, eik szen su mumis.“

revottNau^ Az'LjeKomunistus, kurie insilauže in Pietine 
rio. Bet jo ranka to revolverio WASHINGT0N, D. C. — KorejOS pilSC.
niekados nepaslSieke. FBI va|an(Įu f() ka(|a

damas musu Karo Sztabui Pa- . „g ~ ™ .
cifike, stoti Korėjos armijoms Amerikos Prezidentas 1 romanas buvo pa
in taika ir ginti juos nuo ko - skeĮes Amerikos nauja ir kariszka nusista- 
mnnistn mieto + n triacii nania

tyma kaslink Korėjos Salos, Generolas Doug
las MacArthuras trumpai ir reikszmingai 
pranesze, kad Prezidento Trumano insaky- 
mas yra jau pildomas.

Augszti Amerikos karininkai, Generolai 
tuojaus pribuvo in Korėjos Salas ir isz 
ten jau rengia ir veda atsikirtima priesz 
Komunistus. Amerikos kariszki eroplanai 
jau staugia virsz Taushima Strait, skrisda
mi su sprogstaneziomis bombomis ir gink
lais isz Japonijos.

Pietines Korėjos armijos tuo paežiu sy
kiu pranesza kad Komunistai yra sustab
dyti 
buvo 
įima

123,500 Amerikos Geriausiu 
Kareiviu Randasi Arti Korėjos; 
Profesoriai lr 157 Darbininkai 
Pravaryti Isz Universiteto Ca- 
lifornijoje; Motina Pasmaugė

Dukrele Freeport, N,
— -—   ‘  ★

TRUMANO TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos Ka- 
PASKELBIMAS dszki eroplanai, bomberiai ir Septintas Ame- 

--- rikos Laivynas Pacifiko marese stojo priesz

WASHINGTON, D. C. —
L- Prezidentas Trumanas, insaky- 

agentai, kaip vienas paleido po
(Tasa Ant 4 Puslapio)

LOS ANGELES, CALIF. — 
Californijos Garsus Universi
tetas pravarė szimta penkios 
deszimts septynis profesorius, 
mokytojus ir kitus darbininkus 
kai jie nesutiko po prisieka pa
sakyti ar jie buvo ar yra Komu
nistai.

Universiteto Prezidentas
Daktaras Robert Gordon) PIPIRAS KARTUS 

tu amžiaus sūnelis yra namie, Sproul su savo mokslo sztabu 
Penia Beatrice Weiss, keturios iszleido ta insakyma. 
deszimts dvieju metu amžiaus 
nusižudė save su nuodingais 
gazais. Susiedai rado jos lavo
ną virutveje, ir paskui jie užti
ko ir jos sūnelio lavona kitame 
kambaryje. Jos vyras, kuris 
tuo tarpu buvo darbe, polici- 
jantams pasakė kad jo žmona 
buvo labai nervuota ir ligota 
jau per kiek laiko.

ke- 
2- 

Praneszimas apie žmonijos pa
matines tiesas; 3—Skundai
priesz Anglijos karaliaus val
džia; 4—Paragrafas skelbiant 
valstijas sepriklausomas.

Deklaracijos filozofiszkos 
budos per szimtmeczius Idea
listu buvo tariamos:

“Mes laikome szitas teises 
aiszkiai matomas, jog visi žmo
nes sutverti lygiais; jog j u su
tvertojo suteikti tūloms neati
mamoms teisėmis; tarpe ju gy
venimas, laisve ir laimes sieki
mas. Jog atsiekti szitas teises 
tarpe žmonių sutvertos val
džios, kurios ingija gale su val
domųjų pritarimu; jog, kuomet 
valdžia pradeda szituos tikslus 
pa-griaYiti, žmones turi teise ja 
pakeisti arba visai panaikinti, 
jos vieton insteigti nauja val
džia padedant pamatus ant to- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

— Tiktai narsumą ingalesi, 
bet, jeigu vedykla szvytuosi, 
dideliu daigtu nepadarysi.

Bet pravarytu profesorių ir 
mokintoju vardai nebuvo pa
skelbti, nes Universiteto Prezi
dentas sako kad visi jie gali 
gryszti in savo darbus, jeigu 
jis gerai apsimislins ir sutiks ta 
prisieka priimti.

Mokslo sztabas buvo iszsiun- 
tinejes, 9,929 laiszku visiems 
profesoriams, mokintojams ir 
kitiems darbininkams, kuriuo
se visu ju buvo papraszyti pasi
sakyti ar jie buvo ar yra Ko- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Maži Žmones Dideliais 
Statosi

munistu, nustatė visai nauja 
tvarka ir paskelbė kad mes ne
pasitrauksime isz tu krasztu 
Pacifike.

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas Daktaras, \gydytojas, 
apleido savo darba ir stojo in 
politika ir buvo iszrinžtas Kon
gresmenu. Kongresmenas Wal
ter Judd, Republikonas isz 
Minnesota, dabar stengiasi su
prasti ir kitiems iszaiszkinti di
džiu ponu ir politikierių ligas 
ar trukumus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Svarbiausi punktai tos nau
jos tvarkos yra szitie:

1—Amerikos Lakunu ir Lai
vyno Sztabas stoja in talka 
Korėjos armijoms su savo ka- 
riszkais eroplanais ir laivais.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KREMLINAS TYLI

Gaisras Kryžkelyjo

Trokas su keliais tukstan- 
cziais goreziu gazolino susi
musze su traukinio inžinu 
prie kryžkelio Albany, N. Y.

Ugniagesiai tiek vandenio 
turėjo ant szito gaisro pilti,

kad per kelias valandas Al
bany mieste žmones vande
nio neturėjo.

Keli ugniagesiai buvo su
žeisti, bet laime kad niekas 
nežuvo.

Ne taip seniai strytkaris 
susimusze su tokiu gazolino 
trokų mieste Chicago, Ill. 
Tarne baisiame gaisre žuvo 
trisdeszimts trys žmones.

Maskvos Radijas Nei 
Žodžio Apie Trumano 

Paskelbimą

OSLO, NORVEGIJA. —
Maskvos radijas, skelbdamas 
žinias apie kara, siauezianti 
ant Korėjos Salos, visai nei ne
paminėjo Prezidento Trumano
vardo ir nei žodžio neprasitarė TfįĮjs 
apie Amerikos Prezidento pa
skelbimą kad Amerika stoja 
Pietų Korėjos žmonėms in tal
ka, priesz Komunistus.

Maskvos radijas pasakojo
apie Sziaures Korėjos Komu- VICIIU laiva. 
nistu laimėjimus ir kaip jie jau 
sumusze Pietines Korėjos su-

ir atstumti isz Seoul miesto, kuri jie 
užėmė. Per kuri laika nebuvo ga- 

susisiekti nei per telefoną ar telegra- 
su Seoul miestu, ir visi jau sepjo kad

Komunistai yra ta miestą užėmė.
Per radija isz Maskvos buvo buvo pa

skelbta kad Komunistai buvo nuskandinę

Generolas MacArthuras trumpu laiszku 
klienus, ir paskui paminėjo pranesza, kad Amerika dabar Koriecziams 
kad eina gandai kad keli Ame- . i i • • • i i .
rikos laivai buvo užmatyti pristato karabinu ir ginklu su eroplanais 
sziaurineje Korėjos puseje. Bet y- JaivOiS 
daugiau nieko, nei apie laivus, 
nei eroplanus nei apie Ameri
kos Septinta kariszka Laivynai

Generolas MacArthuras per daug nesa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Vokiecziu Komunistu Parti

ja iszleido insakyma, kad vyras 
ar žmona, turi gauti ‘divorsa,’ 
persiskirti, jeigu jis ar ji būva 
iszmesti isz Komunistu Parti
jos.

buvaus iszpa.žinties ir pasakiau1 
kad asz tau skolinga. Man Die-! 
va s dovanojo ir pamirszo, tai į 
ka tu nori isz manes!” !

Nepaprasta Nelaime

ir darViskas ima brangti
į brangs, ir viskas bus taip brau-! 
gu kaip buvo po karo. Ir dabar j 
ne karas kaltas, bet patys dar-! 
bininkai.

-------- . •—M. ..... I. ... . „• • • 1 • I Sztorninkai ir biznieriai- da-1Anglijos ir Kimios laivu . v . .. ' .. . . . . . i bar labai mažai perka tavoro. 1kompanijos dabar gera bizni 1 . . 1. TX . . . • Un I Jie bijosi kad jie per daug priveda su Komunistais m Hong d d 1
Kong. Visus laivus Anglijos 
kariszki laivai veda ir prižiūri 
apsaugoja.

Republikonu Partija dabar 
jau turi vilties, kad bus galima 
priesz Demokratus pasistoti ir 
gal ateinanezius Rinkimus lai
mėti. Rinkimai Californijoje 
davė drąsos Republikonams ir 
iszgazdino Demokratus.

sipirks ir paskui viskas atpigs/! 
O juo mažiau 1Je biznieriai per-1 
ka, juo brangiau jie turi mokė
ti ir juo brangiau jie ima isz tu ! 
kurie perka.

I ve plakusi szirdies harmonija, i be, Luoszis, Viena motina, Vai- 
o siela laisva, kaip pavasario ,kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
paukszte, nuskrido in muzikos! .. .................
tonais apdainuota 
szalele, nuėjo jieszkoti tu drau

i gu, kuriu troszko, troszko ir su- 
| lauke, pažino. 7 * f

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

pirkę visokiu rakandu ir viso-Į 
kio tavoro ant skolos, ant isz-j 
mokesezio ir ta skola yra apie; 
keturios deszimts milijonu do
leriu.

Ponia Anna Hilkey ežia 
susirietus guli ant ulyczios 
po automobiliu.

Kai josios automobilius su- 
simusze su kitu automobiliu 
ant Sunset Boulevard, Los 
Angeles, Californijoje, ji bu-

Nors Amerikos ūkininkai da
bar turi per daug kviecziu, 
Amerikos valdžia perka dar 
daugiau kviecziu isz Argenti
nos. Amerika' nenori kad Ar
gentinos ūkininkai pradėtu 
parduoti savo kvieczius tiems 
krasztams su kuriais Amerika 
veda gera bizni. Tuos kvieczius 
kuriuos Amerika dabar perka 
isz Argentinos ji pasiims in Už
sieni kur randasi musu kariuo
menes.

Amerikos valdžia dabar jau 
perspėja kad visi tie kurie isz- 
sisuka isz taksu ir tie kurie pa
vėlina užsimokėti savo taksas, 
bus labai asztriai nubausti!

Žmones reikalauja vis dau-Į 
giau ir daugiau nauju automo-' 
biliu nors jie neturi gana pini-! 
gu už tuos automobilius užsi-' 
mokėti, bet perka juos ant isz-! 
mokesezio. Perkant nauja auto- j 
mobiliu ant iszmokesczio kasz-i 
tuoja nuo trijų iki szesziu szirn- i 
tu daugiau, nes kompanijos’ 
priverezia ta naujo automobi
liaus savininkai imti brangiau-' 
sias apdraudas ir paskui nuo-! 
szimtis ir patarnavimas bran- j 
giai kasztuoja. Ir ta apdrauda ! 
nėra del to automobiliaus savi-! 
ninko, bet del kompanijos.

SVARBI LIEPOS
4-TOS SUKAKTIS

Dabar kai darbininkai be
veik visur gavo ar gaus dides
nes algas, tai viskas vėl pa
brangs !

Beveik visokia mesa jau vėl Į 
pabrango ir bus dar brangesne.

Buczieriai nusiskundžia kad 
jie dabar yra priversti parduo
ti mesa už pigiau negu jie gali 
pirkti, kad palaikius savo kos- 
tumerius. Daug buezieriu jau 
ketina visai nepirkti “steiko,’.’ 
nes jie negali isz savo kostume- 
riu pareikalauti tiek, kiek jie 
patys turi už ta “ steika ’ ’ užmo
kėti.

Vienas buezierys mums szi- 
toki atsitikima papasakojo: 
Viena moteriszke buvo ant 
knygutes jau inemus iki pus- 
treczio szimto doleriu. Buezie
rys jai viena gražu ryta szitaip 
pasakė: “Klausyk, poniute, da
bar tavo vyras gerai dirba ir 
gera pede parnesza; ar tu ne!ga- 
letai nors ant pedes biski savo 
skolos atsimokėti, nes ir man 
reikia pinigu.”

Ta poniute szitaip jam atsa
ke: “Nu, ka tu ežia kauliji! Asz

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais

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

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

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

No. 120 Dvi 
jaunystes j Valukas isz

! muno. 58 puslapiu. 15c. pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.
No. 123 Septynios istorijos ’ Nevalioje pas Maurus, Viesz- 

apie Stebuklingas zerkolas, Si- Į kelio Duobes, Karalaitis Žmo- 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, | gus. 121 puslapiu. 25c.
Kolera, Senelis, Vargo sapnas! No. 166 Trys istorijos apie 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu- Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
slapiu. 15c. malda vargszo, Geras Medėjus.

No. 127 Trys istorijos apie ■ 15C 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir i 
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 
mirties; AUg]Orius isz Valeuczijos, Ko- 

i ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
i kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 

kilmėse ir ta proga parasze! Prie S. miestelio kapiniu tau-1 žnas jaigtas turi savo vieta, Ka 
laiszka priimdamas pakvieti- kiai atvažiuoja juodas automo- j pasake katras paeziuotas. 76 
ma ir pažadėdamas dalyvauti bilius. Isz jo iszlipa žilas sene-! pUS]apju 20c 
Washingtone. Tikima, kad tas lis ir lydimas dvieju studentu, | ^r0 133 pvį istorijos apie
buvo paskutinis Jeffersono nueina in kapinyną. Ilgai rymo ; Neužmokamas žiedas> ; 
laiszkas: “Kaip puiku vėl pasi-; prie vieno visu užmirszto k’apo ! Brutą Alsui 62 puslapi 
tikti ta maža buri žmonių, ku-j ir vėl gryžta ir nuvažiuoja, 
rie priesz 50 metu prisidėjo

istomos apie Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
girios ir Ant ne- Protas ant proto, Keletą trum-

Prie Emilijos susigrudes bu-j 
i rvs svecziu, klausė gvdvtojaus- j ‘ . I
i paaiszkimmu. Rasta szirdies 
i apoplexia. Policijos virszinm- 
kas užsirasze protokolą. Pro 

! iszgazdintus sveczius grūdosi j 
i Vytas jausdamas mirties siau- 
! ha. Pažiurėjo in nusvirusi asza- 
! rota veidą. Jo galva pasviro! 
: Viena keli priklaupė pagerbti 
į įnirusiems, bet niekam neiszsi- 
| davė apie mylimos pažinti.

Ir gimė jo sieloje mirties sza- 
liu paveikslas, nuo mirties sa
lų kilo tamsu miglu debesys, Į 
berybeje szvaistesi 

j siaubas.

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

apie
Lie-

No. 
■ Duktė 
! tuvos. 
! No. 
! Talmudo paslaptys, Du Moki- 
! niu, Kam iszdavineti pinigus. 
! 45 puslapiu. 15c.
! No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu AimOnavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap- 

! gavikai apgauna žmonis, Prie- 
i tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 

I Paveikslai. 15c.
No. 176 A-Be-Cela arba pra- 

: džia skaitymo ir raszymo, del 
ir apie Lietuviszku vaiku. 25c. 
iu. 15c 

j No. 134 Dvi istorijos 
rie priesz 50 metu prisidėjo Vejas žarsto szalta. smieli. Iu' Baisi Žudinsta ’ 
prie musu tuose drasuose iri kapinyną vakarais atlekia isz! Ra*baininka. 43 puslapiu. 15c. 
abejinguose rinkimuose, kada -savo lizdu iszguitos pauksztes. 1^.
turėjome spręsti pasiduoti ar! Pragysta laksztingala. Medžiu1 irianda7RobertarVelniaWs 
imti karda in rankas; ir su jais! lapai sznabžda savo paslapty- į dfijus jęaįp Kuzma 
dabar, 50 metu patyrimo ir ger- be. rius ’likos turtingu

puslapiu. 25c.
No. 141 Keturios 

apie Kalvi Paszku, Atsitikimas!

vo to trenksmo iszmesta isz 
savo automobiliaus, po szitu 
automobiliu.

Nors ji iszliko gyva, bet 
buvo labai sužeista. Jai bu
vo nulausztos abi rankos, abi 
kojos, ir galva praskelta.

NEW YORK, N. Y. — Mažai 
žmonių prisimena viena isz mu
su svarbiausiu Nepriklausomy
bes Dienu — musu Nepriklau
somybes Deklaracijos 50-to su
kakti. Tai buvo 1826 metuose.

Isz visu 56 pasiraszytoju po 
to svarbiuoju dokumentu, ku
ris paskelbė pradžia naujo am
žiaus, tik trys beliko: John 
Adams, Thomas Jefferson ir 
Charles Carroll isz Carrollton/ 
Visi kiti jau buvo numirė. Szie 
trys buvo pakviesti dalyvauti 
milžiniszkame apvaikszczioji- 
me Washington, D. C. 
atžymėjo 
szimtmetini gimtadieni.

Tuom metu, John Adams, v 
kuris buvo Jung. Valstybių

savininkaiI (U1- S.) antras prezidentas jau 
dabar Lozorių ima giedoti. Jie! buvo sulaukės 92 metu. Tho

mas Jeffersohas musu treczias Vytu in piUes kaln£ų -auczia 
mąszinos, prezidentas, 84 metu.

radija su gyvais paveikslais ir | 
automobiliai tiems “muving- 
pikezieriu”, savininkams bizni 
labai pakirto.

Labai daug žmonių dabar 
draivina naujus automobilius, 
bet labai mažai tu žmonių yra 
tu automobiliu savininkai.

Krutamuju paveikslu, “mu 
ving-pikezieriu ” i-----------

sako ju biznis jau eina trepais 
žemyn! Televizijos

Pypkes Durnai
Mano Tėvynė

Nėra mano žeme j kipariso 
žiedo,

Nėra piramidžių, paimu nėra 
ežia.

Ant szakos pauksztelis giesmi-1 
ninkas gieda,

Danguj nakti blizga menesio 
delczia.

Mes neturim aukso, ne brangiu 
metalu,

Turim savo žeme, ariamus 
laukus.

Musu juodbėrėliai ugni kojom 
skelia,

Kada vyrai joja už tėvu namus.;
Nėr tėvynėj mano kalno saulei 

remti —
Szatrijos, Rambyno niekas 

neatstos!
Vaidilutes ugni rinkdavos 

kūrenti,
Laimino vaidilos einanezius 

kovot.
Nėra mano žeme j apelsino 

žiedo—
Kaišosi gegužy obelys žiedais.
Vyszniose pauksztelis 

szirdies pagieda,
Skamba broliu dainos Nemuno 

krantuos.

isz

Pirkie U, S. Bonus

apie

Diena
Respublikos pus-

būvio džiaugtis ypatingai, kad: 
musu broliai piliecziais užgiriai 
musu nusprendimą.”

Liepos (July) 4ta diena 1950 
metuose tegul kiekvienas Ame-’ 
rikietis pagalvoja apie savo 
teises, Nepriklausomybes Dek
laracijoj pabrėžtas. —C.

Tyla ir tyla, amžiais!

No. 1761/2 Trys Istorijos 
j apie apie Irlanda, Robertas Velnias 

apie Urlika j ir Medėjus. 78 pus. 20c.
No. 194 Trumpas Katekiz- 

No. 138, Keturios istorijos: mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
5, Me- liauskio, su nekurais naudin- 

Skripko- i gaiš padėjimais. 25c.
ponu, 78 No. 196 Stacijos arba Kal- 

i varija Viesz. Jezuso Kristuso 
istorijos. 10c.

No. 197 Graudus Verksmai
liūdna stygų žaidimą. Suvilio- senam dvare> Geležinis vyras,į arba Pasibudinimas prie Ap-

: PAŽINO :
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

jama ne viena szirdis žilaplau-i 
kio muziko tonu paslaptybe, j 

Plaukia gyvenimo ir, mirties 
paveikslai.

Skamba akordai, žaidžia di- 
sononsai, szeszeliais sruvena 
melodijos. — Giedra.

— GALAS —

KATALOGAS
. Charles kaĮp Įaįko j0 ranka savo 

Carroll isz Carrollton buvo 89 
metu. Taip kad 1826 metu szie 
žymus vyrai jau priklausė isto
rijai, ir ne gyvusiems.

ran- 
jrdi jo baisa žadanti su

kurti nauja pili ant szios seno
sios griuvėsiu.

Vėl suvirpėjus stygoms, ma->, 
in toli

ma szali mokslo. Mato jo asza- 
ras ir, paskutini sudie! Prisimi-

Lyg ir pažymėti tikrai, kad to kaip jis iszkeliauja
ju vieta buvo istorijoje, du isz 
sziu trijų garsiųjų Amerikie- 
cziu mate tik pradžia tu metu ne jo žodžiai “Miliute jaueziu,' 
Liepos (July) ketvirtos. Lie- įu mane pamirszi. Tu del ma-i 
pos 4, 1826 m., in dvi valandas, nes pražūsi.” Atsimena savo 
viens nuo kito, Adams ir Jef- garbes žodžius, atsimena pir-i 
fersonas mirė; Jeffersonas sa
vo mylimoj Monticello, Virgi
nijoj, ir Adams savo senuose 
namuose Quincy, Massachu- 
stts.

Buvo liūdna 50-ta sukaktis.
Netekome dvieju žymiu patrio
tu, kurie padėjo inkurti szali. 
John Adams buvo vienas isz 
svarbiu nepriklausomybes

ma, szventa, miela ir taip skais
tu, kaip dangus tolybe, pabu- 
cziavimą.

Staiga vėl sugriovė stygos, 
lyg szalti rudens ledai nukrito 
in szalnos pakastus jurginus.

nauja būda 25c.
No. 198 Gromata arba Mu

Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. mislinimo Kanczios Viesz. Mu-
No. 140 Keturios istorijos' su Jezuso Kristuso. Knygute 

apie Maža katiluka, Lietuvos! reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
skausmai, Mocziutes pasakoji- į senoviszka būda 10c., pagal 

įmi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 142 Trys istorijos apie ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- i Kristuso, peraszyta isz gro
ki Mateuszo Jerubausko, Osie-, matos rastos grabe musu iszga- 
czna. 40 puslapiu. 15c. | nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 144 Penkios istorijos: No. 200 Eustakijuszas. Isto- 
apie Ranka apveizdos, Nedae- Į rija isz pirmutiniu amžių krik-

Visi pirmieji Katalogai dabai' Psia žudinsta> Paskutine vale ™ybes 128 puslapiu 35c.
■*• ** o . • T~b 11_*1  A __- M r\ •) I I I I CrnriTQ QniA A TU) 'Zl -

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

No. 201 Istorija apie Amži-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, didele( 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas' 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka’ 
isz pirmutines puses szimtme-

Atsivėrė bevilties naktis, nak- ežio iszimta isz Lietuviszku už-j 
tis ir naktis, lieku. Su paveikslais. 177 di- 

Kilo Emilijos sieloj sumiszi- dėlių puslapiu. 35c.
mas, nuriedėjo graudžios asza-|

1 czampionu; Thomas Jefferson- reles. Nesuprato delko szitas 
as parasze ta svarbu dokumen- koncertas jai buvo taip arti- 
ta. Per sunkias Revoliucijos 
karo ir Kontinentinio Kongre
so dienas, jie buvo artimi poli
tiniai kolegai ir geri draugai. 
Bet nutolo prezidentiuose rin
kimuose 1800 metuose kada jie apsakomai užg

i motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną- na Žydą. Jo kelione po svietą 
dina. 61 puslapiu. 15c. ir liudymas, apie Jezu Kristų.

; No. 145 Trys istorijos apie 20c.
i Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
; dentas lojo o maluninkas pabe-: 
i go, Stebuklinga puodą, Daine- 
! le. 47 puslapiu. 15c.
I No. 146 Dvi istorijos apie: 
j Auka Nihilistu, Stebuklas ku-į 
j ežios nakti. 61 puslapiu. 15c. i 
1 No. 148 Dvi istorijos apie 
| Joną ir Alena, Pavojinga klai- 
! da. 45 puslapiu. 15c. '

No. 150 Keturios istorijos 
i apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
i ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus.

Kitokios Knygos

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis),

mas, skaudus ir mielas, mielas.
Staiga Emilija atsibudo. Pa

kele akis. Ji sutiko muziko 
žvilgsni nesuprantama, kersz-; talpinusi sekanti skaitymai.' 
tinga, iszjuokianti, žiauru, ne-i Ha dSZ rnaiszo iszlins, Apie bo-iZjLULII LL, i-I-V' Į

. _________^aunanti, o sykiu ba ka negalėjo savo liežuvio S
buvo kandidatai in prezidentus miela, artima, brangu. Insižiu- sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-
Adams gavo 71 baisa ir Jeffer- rejusi paraudo. Krutinę smar- 
sonas 68. Bet 1800 metuose kiai susopėjo, lyg digliuotos ja 
Jeffersonas laimėjo. Po Jeffer- ryksztes plaktu. Szirdis apmi- 
son antru terminu abudu senie- re. Lupos žodžio nebeiszstenge 
ji patriotai susitaikė ir pralei- pratarti. Jos siela pažino Vyta, 
do visa senatve raszydami 
viens kitam.

Kelioms dienoms priesz mir
ti, John Adamas parasze ypa
tinga praneszima savo miesto 
gyventojams del vietinio ap- 
vaikszcziojimo Nepriklauso
mybes Dienos — “Nepriklau- beti. Kilo trukszmas. 
somybe per Amžiaus!” .Jeffer- Per nusvirusi veidą nuriede- 
sonas, Birželio (June) 24 diena jo paskutine skausmo aszara. 
gavo pakvietimą dalyvauti isz-1 Nutilo krutinės sopuliai. Palio-

Tai tas, kuris mano prižadė
jo būti, o asz Jo! Tai jis man 
muzikos melodijų disonansais 
iszpasakojo viską, viską!

O! Ka asz padariau!
Emilija suriko. Vyras

svecziais persigandę szoko gel-
su

linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin-

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, 

alis. 62 puslapiu. 15c.
No. 153 Trys istorijos

Gailuti, 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

apie
Nuo-

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

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
ĮįĮ^=> 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.,

apie Į
Du .broliai, Majoro Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tis 
No. 155 Szakinis . Nedoras numeri knygos. Pinigus sius-

Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 160 iteturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,
Puiki pasiskaitymui knygute.! Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.
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kilminga saules užtekėjimą, i 
Vakare užs]inkusieji lietaus' 
debesys pranyko, rytas buvo.

Unija Su Fabrikantais

(Tasa)

Rytmecziais priesz auszra* 
kildavo in kalnus pasveikinti 
ryto saules, vėl sužadinti sielos j 
prakilnybe, vėl pajausti tuos 
milijonus -skaistybes spinduliu,! 
kuriuos saules blizgėjimas' 
žmogaus Žmogui imponuoja.

Ir gryždavo kupinas gyvy-: 
beis, ramumo ir pasiilgimo, ku
ri tegali pajausti gyvenimą nu
galėjusi siela.

Su žmonėmis, del tulu aplin
kybių, jokiu saptikiu neturėjo, 
bet mate ju gyvenimo kartu
mus ir linksmybes ir sykiu su 
jais juokėsi ir verkė. Deltoj 
žmones nieko tikro apie ji ne-j 
žinodami, nsuprasdami jo pa-į 
slaptingo ilgesio, visaip apie 
Vyta ir jo žygius aiszkindavo.

Laikas bego. Isz kambaru vis' 
girdėjosi skambinimas. Daugu
ma pradėjo kalbėti apie pami- 
szusi pusponi, nakties keleivi. 
Vienok buvo kitaip.
* Tuom tarpu augo Vyto siela, 
augo jausmu aidija. Nuolatos 
liejosi jo muzikos paslaptinges
ni tonai, audringesnes mėliodi- 
jos. Kartais klaviszu visai vi
sai nebegirdėjai. Tyliai pynėsi 
tonu paslaptybe vaidendama 
jaunystes dieneliu nekaltuma. 
Kartais, lyg szalto lietaus la- 
szai krisdami in rudens pakas
tus žiedus uždavė smarkiau
siais, szaltais trenksmais insi- 
gyvene senatvės ir apsivylimo! 
liūdnume. Kiekvienas praeivis 
sustojęs ilgai klausydavo tos’ 
jausmo pasakos, ir pasitrauk
davo nulindęs, lyg nieko gero 
priesz save nebematydamas. 
Nesuprantamybe, in szirdi kuž
dėdavo tai nuliudimo, tai j 
džiaugsmo szeszeliais.

Emilija dabar sunku buvo į 
bepažinti. Per tiek metu, tiek! 
laukimo meteliu, jokio, jokio; 
pragedruolio nepasirodė. Vien-
ilgesys ir ilgesys, nuliūdimas 
ir, beatgimstanti meile taip su-! 
žadino jausmus, kad niekur ra-; 
mybes, nei laimes nebegalėjo! 
rasti. Per tiek laiko gyvena su 
vyru slėpdama nuo jo, savo ii-j 
gesio pasauli. Kartais vyras: 
patemijes jos nuliūdima klau
sia: Kas sū tavimi, bene sergi? 
Gal gydytojaus reikia?

Ji lyg isz miego atsibudusi 
atsakydavo, taip, gydytojaus.. 
Tik mano ligos nieks nesuprasi,

taboka atsiduoda n c z i a s.
Vaiku visai neturėjo, dėlto 

gyvenimas radosi be jokio tiks-i 
Jo. Niekur szirdies nuraminti. Į

Vyrui kur iszvažiavus, ji il
gomis valandomis iszrymodavo 
kartais net apsiverkdavo. Nak
timis mažai miegodavo, o jei! 
ir užmigdavo, tai baimingi sap-! 
nai neduodavo ramybes.

Laikas bego, bet ilgesio gy-i 
vate nesiliovė krimtusi nera
mios szirdies. Veidas, pirma 
buvęs raudonas, Jszbalo. Visa
dos gyvumu kvepianczios akys, 
lyg serbentus žiedai nulindo. 
Siela užsikeikė skausmu.

Viena nakti neramybes isz-į 
blaszkyta Emilija atsikėlė. 
Sziltu apsiaustu susisiautusi, 
lyg szeszelis, slankiojo po erd
vius kambarius. Nuobodis gi
liai szirdin nagus suleidęs arde 
krutinės ramybe. Nuvargusi' 
atsisėdo, insižiurėjo in žvaigž
dėta dangų, užsisvajojo. Mato 
prasiveria durys, pro jas sze- 
szeliu in slenka jaunas vyras. 
Jo rankos buvo isztiestos in jos 
akis. Veidas iszblyszkes; plau
kai garbiniais nusvirę ant pe-Į 
ožiu. ,

Emilija iszsigando. Jos aky-! 
se vaidenosi Vyto paveikslas, j 
Staiga beprotiszkai suriko !| 
Viskas greitai pranyko, tik' 
szirdis plake didžiausiu isz-Į 
gascziu. Ir taip iszgascziai ir 
nerymas pasidarė tankiu sve- 
cziu.

Vyras labai susirūpino Emi
lija. Nei gydytojai nei pats ne
suprato kuris dalykas. Vienok 
sunku žmogui nujausti sielos 
slepini, pasiilgimo kanczia.

Emilija kasdiena nyko, bai-1 
gesi kantrybe, gyvenimas darė
si nebepakeliamas.

Viena syki vyras pakvietė 
važiuoti in K., miestą prie spe
cialistu. Emilija ilgai nenorėjo 
sutikti, nes aiszkiai permatė 
savo paslaptinga pasielgimą, 
kurio niekam negalėjo isz-
reiksz'ti, bet jokiu budu nedry- 
so atsisakyti nuo vyro sumany
mo. Po kurio laiko iszsirenge. 
Kelias buvo labai tolimas, bet 
gana indomus; .ežia slieniai ly
gumos, ežia staiga susikimszu- 
sios kalvos, auksztu kalnu ža
vus reginiai, viliote viliojo. 
Abu keleiviu troszko kuogrei- 
cziau juos iszvysti. Iszpradžiu 
kelione pasirodė bloga, bet in- 
važiavus in Nemuno slėni, 
priesz akis atsivėrė gražiausio-

nei tu, nei gydytojas! Ir pabu- ji-reginiai: tolese mėlynavo 
cziuodavo vyro lupas biaurai kalnu virszunes, ežia, žemai po 
. . ■ ■ - kojomis blizgėjo plati Nemuno

juosta. Aukszti smieleti kran-j 
! tai, žaliumynu divonais iszmar- 
į ginti, negalėjo nenuraminti, 
i nors labai iszblaszkytos Emili- i 
įjos dvasios. Visa tai buvo arti-! 
j ma, miela, gražu.
I Vienok neilgai tegalėjo ke- 
leiviai gėrėtis taip gražiu gam-.v tos rojumi. Saule nusviro uz 
Nemuno kalnu, tamsus nakties 
debesynai užklojo dangaus žy
dri, artinosi tamsi, miglota 
naktis.

Pabūgo keleiviai nemalonaus 
oro, tamsios nakties lietaus. 
Nutarė, lyg da nesutemus už- 

i sukti in pažinstama dvara nak- 
! vynen. Pasitiko juos mandagus 

Ji ponas džiaugdamosi apsilanky- 
! i mu.
N . . !» Po neilgo poilsio keleiviai.;
II skubėjo kelionėn. Rytas buvo'
> tik bepradedąs szvisti. Pirmu-
> tinęs žaros ka tik tenutiese
> aukso juostomis rytini skliautu 
, I szlaita pranaszaudamos isz-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

"SAULE" 
MAHANOY CITY, PA.

Kas tai yra, 
Kad tu mergele 

teip prasikaltai, j 
Jog ant tavęs teip 

plusta vyrai?
Vienas vyrelis sako jog 

ilga liežuvi turi. (e 
Kad kitus teip 

biauriai apkalbi.
Asz niekad nemislinau, 

Nei Madisone negirdėjau, 
Kad ten tokia gyventu, 

Katra vyrams teip 
dakaktu.

Jeigu mergele narava 
turi,

Tai pamesti gali,
Ba tai tikrai 

negražu, 
Ir labai biauru!

H1*
Yra tokiu vyriu,

Jog nesupranta kas
yra gerai, 

Biauru savo paproeziu 
nemetote,

Girtuoklįaujete ir 
latraujete.

Viena apygarda 
užtikau, 

Ne vieno laikraszczio 
nepamaėziau, 

Nei maldaknyges jokios
Už tai kad vyrai 

niekszai, 
Ir bobos girtuokles.
Spangį ant duszios 

ir kūno.
In viena nameli 

inejau,
Keletą vyrueziu 

pamaeziau, 
Badai nuo darbo visus 

atstatė, 
Ba’ ne szvariai

* apsieina, 
Žmosis negali dalaikyti 

už tai, 
O tai visi per 

girtybe ajbeczia!
* * *

Viename mieste 
Pennsylvanijoje, 

Saliune padare
parte, 

Nežinau kas pasidarė,
Bet isz pradžios 

susibarė, 
Paskui faitas pakele.

Vienas kitam kaili 
lupo,

Ir da kaip užlupo!
Koks ten palicijantas 

pasinio,
Ir tam nebageliui 

kaili iszlupo, 
Net da ir sziandien 

stenia, 
Lovoje guli visa 

galva subandžiota.
Daug tai triksas 

kasztavo,
Badai ir teismas 

in suda nusigaus.
* * *
Nekurie sako

Buk szioje gadynėje, 
Moterims daugiau rupi 

ju kojos, 
Ne kaip protas 

galvoje.

Automobiliu Darbininku 
Unijos Vadai sveikinasi su 
Fabrikantais kai General 
Motors Automobiliu Kompa
nija sutiko ant visu Unijos 
pareikalavimu ir be jokiu 
straiku sudarė nauja kon
trakto.

Amerikos Automobiliu 
Unijos Prezidentas, Walter 
Reuther ir T. A. Johnstone, 
virszininkas General Motor 
Kompanijos ežia sveikinasi 
su Henry Anderson ir Louis 
G. Seaton.

Czia buvo sudaryta penkių 
metu kontraktas kuris pavė
lina darbininkams kas metai 
reikalauti didesniu algų, jei

gu pragyvenimo kasztai pa
brangs.

Darbininkai dabar gauna 
Pensijos, Sveikatos Apdrau- 
da ir užtikrinimo kad ju al
gos - kils kaip pragyvenimas 
pakils ar pabrangs.

Szitas kontraktas tesis iki 
1955 metu.

Chrysler kompanijos dar
bininkai turėjo per tris me
nesius straiku kovoti kad jie 
gautu ka General Motors 
darbininkai gavo be jokiu 
Striku.

Dabar dauguma žmonių 
džiaugiasi ir jaueziasi kad 
jie nuo fabrikantu ir kompa
nijų gavo daug daugiau ne

gu jie tikėjosi.
Bet visi tie darbininkai tu

rėtu nors kiek, proto turėti ir 
pamatyti kad toms kompani
joms nei cento nekasztavo 
kai jos sutiko ant visu tu 
unijos pareikalavimu. Kom
panijos nieko nepaisindavo 
ant tiek pabrangimo savo 
automobilius.

Reiszkia, tie patys darbi
ninkai, kurie dabar daugiau 
algos gauna, daugiau už sa
vo automobilius moka.

Kompanija nei vieno su
rūdijusio cento neprakiszo, 
bet darbininkas ligi ausu in- 
klimpo.
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gyveninio elegijas, ir skundžia
si jojo rūstybe, pavytusiu jau
nystes pavasariu.

Ant galo pasipylė eile gražiu 
disonansu lydimu jaunystes 
pasiryžimu akordais. Griesztu- 
mas, tvirtybe ir isztverme, ir 

! vėl skausmas, meile, suviliojo 
' siela. Tai vėl nurimsta, užmin
ga tonai, lyg po audros pasku- 

.! tines bangos, rodos amžius tos 
tylos viliojamos pasiliktumei.

i Tik staiga troškia paskutiniai 
isztvermes disonansai, užgauna

. tvireziausius pasiryžimus, su- 
! griauja visa iszsvaijota rytoju 
ir stumia užuomarszon, vienat
vės užkampiu. Apsivilimo jaus
mas nudažo gyvenimo iszjuok-

I ta siela.
Nuzirze paskutiniai bevilties 

! aidai, muzikas atsistojo. Sve- 
cziai pagerbė kompozijos kūrė
ja atsistojimu. Nestojusi tik 
viena Emilija. Nė dėlto, kad 
nepagerbti geniali© tvarinio, 
bet dėlto kad ji nejautė, kas ap
linkui dedasi. Jos czionai kaip 

j ir nebuvo. Ji sulyg pirmais sty- 
! gu suvirpėjimais iszskrydo fe
nais, ko visada gailėjosi, kame 
visada gyveno, kame augo, au
go kunu ir siela gražiausioj su
tartinei. Sztai rodos ji bėga su

(Tasa Ant 2 puslapio)

j A “NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
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"DIP-LESS”
tyras, gražus viliojantis.

Besirengiant keleiviams sės-! 
ti in savo dvariszkaja briczka, 
paeziose aukszcziausioise kaliny 
virszuses pasigirdo smarkus! 
motorinis bildesys. Indomu bu-1 
vo sužinoti, kas per vienas taip 
anksti, paeziose aukszcziausio- 
se kalnu virszunes pasigirdo 
smarkus motorinis bildesys.' I 
Indomu buvo sužinoti— kas] 
per vienas tai]) anksti, paežio-! 
se aukszcziausiose Nemuno, 
kranto kalnu padangėse, užku-i 
re kaž koki motorą. Dvaro szei-! 
mininkas ne tiek atsakydamas! 
kiek nusistebedams pratarė:

— Negaliu suprasti kūris 
ežia dalykas, jau nebepamenu! 
nuo kuriu metu, pavasariu ir! 
vasarų naktimis, atvažiuojas; 
isz miesto koks tai vidutinio 
amžiaus vyras. Retai kada kas 
sutinka ji bėgant in kalnus, bet 
gryžtant dauguma. Ko jis te
nai važiuoja, nežinau. Žmones; 
pasakoja, kad sustojas prie! 
aukszcziausios, pilies kalno 
virszunes, kame da boksztai te-| 
bestovi, ir užlipęs in boksztai 
laukias saules. Turbut kalvy- I 
nas yra.

— Matai kaip, nuniuzge' 
Emilijos vyras visa szirdžia 
nusistebėdamas szeimininko 
kalba.

— Ca.ko atrodąs labai ypa
tingai. Plaukus turis susivelu-
sius, jauna barzdele ir ūsiukai; 
ka tik bepradedą želti, gražiai 
užsivilkės, bet akys esaneznos, 
gyvos, gyvos. Svarbiausia, nei 
su vienu nekalbas, turbut Lie-Į 
tuviszkai nemoka? Kame jis 
gyvena, nežinau. Žmones pasa
koja, kad mieste. Sako dieno
mis skambina, naktimis in Ne-, 
muno kalvas važiuoja. Keistas 
žmogus.

Emilija szios kalbos klausė! 
su didžiu indomumu. Jaute, j 
kad czia yra kažkas paslaptim I 
ga, bet nieko nesuprato, kas tas j 
paslaptingas keleivis? Dėlto! 
iszvažiavusi greitai pamirszo į

szeimininko kalba.

Didžiule “Dailės Mėgėju” 
draugijos svetainėje pilnutėlė 
žlnoniu. Ju tarpe daugiau žino-l 
nes žilaplaukiai, rimti užsi-, 
manste. Tyla. Tvarka ir ramu-; 
m as taip labai veikę jausma,; 
kad isz kiekvieno akiu pasiilgi
mas ir nuliūdimas spindėte 
spindėjo.

Tuom tarpu suskambėjo. 
Kiekvienas žinojo kad tuojau, 
iszgirs viena isz gerinusiųjų į 
muziku, kuris moka ir sugeba! 
pakloti priesz akis sielos kan
czia arba josios džiaugsmu, nu
liūdima ar linksmybes. Jo mu- 
zika jau buvo žinoma placzioje: 
apylinkėje, kaipo stebuklinga,! 
nepasiekiama, žavejanti, džiu
ginanti, o kartais tai]) sugrau
dinanti, kad kiekvienas klau
sytojas iszeina su asžaromis 
akyse.

Tarpe publikos buvo ir Emi
lija su vyru, kuriuodu nieko 
nežinojo apie koncerto davėja. 
Atvažiavę mestan naudojos! 
proga, žinoma indomu atšilau-! 

’kins in didmiesti, nueiti, in 
opera ar koncertą, nes sodžiaus 
nuobodis užmarina siela, kuri 
trokszta meno. Atėjo juodu re
komenduojant vienam daili-; 
ninkui, Emilijos vyro mokslo; 
draugui. Sėdėjo, kalbėjosi.' 
Emilijai neindomi buvo toji 
kalba, jautėsi esanti jiems s ve-!

! pasikėlė. Scenos vidury stovėjo 
fortepijonas ant sienų kabojo 
gražus paveikslai.

Greitai iszejo jaunas studen
tas, žemai publikai nusilenkda
mas pranesze: Gerbiamieji sve- - 
ežiai ! Koncerto svarbioji dalis, 
kuri buvo nustumta ant galo, 
bus užpildyta pirmojoj eilej. 
Perstatys pats kompazitorius 
Pavadinimas ‘Jaunystes sone
tai.’

Studentas iszejo. Scenoje; 
priesz 'fortepijonus atsirado; 
senei laukiamas muzikas. Už-į 
vieszpatavo neapsakoma tyla.. 
Muzikas lėtu žvilgsniu perme-j 
tęs silpnai nuszviestus svecziuj 
veidus, truputi’nusilenkė ir at
sisėdo prie fortepijono. Visu 
klausa buvo intempta. Kiek
vienas didžiausiu indomumu 
lauke pirmųjų aidu.

Emilija, nei jos vyras muzi
ko nepažino. Tiek metu, kas ga- j 
Įėjo manyti, kad gyvenimas tai 
pa’darys, taip sukraipys likimo 
takus.

Neapsakomoj tylybėj su
skambėjo pirmosios stygos. Pa- 
sipylusieji tonai krito klausy
toju sielosna neszdami ramy-i 
bes aidija, viliodami in nekal
tas kūdikio dieneles.

Muzika lingavo. Tai iszleto 
žaidė, tai audros ūžesiais grio
vė isz po klapojancziu klaviszu 
plotmėje ranku. Rodos bėga ty
liai užgauti, tonai nekaltais

tirna, lauke kuogreieziau kpn- 
certo pradžios.

Pasigirdo antras ir nepailgo
treczias skambutis. Uždanga

Pirkie U. S. Bonus

kriksztavimais, linksmais jau
nystes svajojimais. Rodos ne
apsakomos vilties spinduliais 
nuszvieczia apregto skliautą, 

į džiaugsmu užsėja visa pasauli, 
! pasaldina gyvenimo vargus, 
paguodžia ir nieko kito nežino 
ir netrokszta, kaip tik links- 
mistis ir linksmintis.

Tai vėl rustais perkūno dun
dėjimais užpuola būties nelai- 

I me. Griūva visa aukso svajo- 
. nem nutiesta ateitis. Vargas, 
; amžinas ilgesys užskleidžia 
i tamsius sparnus ir, užtemdo be 
j užtekanezios saules szviesa.

Ir verkia stygos pindamos
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— Subatoj pripuola pirma 
diena Liepos (July). Menesis 
paszvenstas ant garbes Bran
giausiojo Vieszpaties Jėzaus 
Kraujo. Menulio atmainos: 
Delezia 6; Jaunutis 15; Priesz- 
pilnis 22; Pilnatis 28. 
i:.

— Angliakasyklos mokėjo 
savo darbininkams isz įsekan- 
cziu kasykliu: Locust Coal Co., 
Continental, Mammoth, Mid
valley, Germantown, Ham
mond, Kohinoor, Gilberton, 
Morea, Repplier ir Buck Run.

— Karolius Plekas ir Juo
zas Stesanaviczius isz miesto 
turėjo operacijas Locust Mt. li- 
gonibuteje.
j ■ ■, • r ' ? r < . <

—: Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola Szvencz. Paneles Ma
rijos Aplankymo.

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Ottono -Vysk.

’L ,e

Utarninke Szv. Bertos. 
Ir ta diena pripuola Amerikos 
Tautiszka Szvemt e: “Nepri
klausomybes Diena arba/Inde
pendence Day.”_ Redakcija 
“Saules” bus uždaryta per vi
sa diena, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
‘ ‘ Ameri kos Laisves D iena, ’ ’ 
Bankai, pacztas ir kiti bizniai 
bus ta. diena uždaryti.

— Mainieriu vakacijos pra
sidės Sukatoje, Liepos (July) 
1-ma diena, ir tesis ligi Liepos 
10-tai dienai.

— Pareita Subata, pirma 
valanda po pietų, Szv. Juozapo 
bažnyežioje, Kunigas K. Ra
kauskais suriszo mazgu mote
rystes, panele Ona Žaliute, 
duktė pons. Juozu Žaliu, nuo 
29 So. Tenth Uly., su John F. 
Chunko, sūnūs pons. George 
Chunko, nuo 606 W. Market 
ĮUly. Svotai buvo panele Eleno- 
ra Žaliute ir George C. Chonko. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos tėvus. Jaunavedžiai apsi
gyvens ant 29 So. Tenth Uly.

— Ana diena West End ug- 
nagesiai aplaike savo nauja 
Mack traka.

Utah valstijoje, Mormon 
tikėjimo žmones pagerbė sa
vo tikėjimo vada, Brigham 
Young, kuris buvo atvedės 
j u protėvius ežia daugiau 
negu szimtas metu atgal.

Szita jo statula yra isz 
marmuro iszkalta. Ja iszkale

to vado anūkas, Mahori 
in Salt Lake City.

Prie statulos stovi, isz kai
res in deszine: Orson Young, 
George Albert Smith, Ponia 
Mabel Young Sanborn ir Ma- 
honri Young.

Helen Keller. Jos vyras Jurgis 
mirė 1943 metuose. Paliko cluk- 
tere Ona, pati George Martz 
namie; du 'brolius: Albert J. 
Keller isz Bismarck, N. D., ir: 
Joną Keller kur jis tarnauja 
Trieste. Velione prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Orato
rius Vincas Menkeviczius lai
dos.

West Hazleton, Pa. — Ona, 
pliti Leono Kasulino, kur ji 
sirgo ilga laika, numirė Dan
ville ligonbute. Paliko savo vy
ra., tris sūnūs, savo lova. Juozą 
Mesoviczia., taipgi keletą, bro
lius ir seserys. Prigulėjo prie 
SS. Petro ir Povilo parapijos.

PROFESORIAI

Saint Clair, Pa. — Liepos 2 
ligi 8 d., miestas apvaiksztinos 
savo szimtmotines sukaktuves, 
(Centennial). Miestas puikiai 
papuosztas. , Paikos parodos 
invyks Liepos 3-4-6 ir 8 d.d.

Girardville, Pa. — Alfomsžisi
Križanauskas su paežiu, isz

PRAVARYTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Viedakas, 106 N. Bowers Uly., 
kuris numirė pareita Ketverga, 
Locust Mt. ligonbute, likos pa
laidotas Panedelyje, deiszimta 
valanda ryte in Kalvarijos kal
no kalines. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Buvo anglia? 
kasis ir paskutini karta, dirbo 
Locust Coal kasyklose. Paliko 
savo paezia Konstancija; du 
sunu: Jokūbą, namie ir Alber
ta, Philadelphia; duktere, F. 
Sadauskiene, mieste, taipgi dvi 
.po-dukterys; V. Gielgotiene ir 
E. Podlauskiene, Philadelphia; 
po-snni Edvardą Kaskievicziu, 
Philadelphia, ir sęseri L. Kasi- 
nauskiene, Newark, N. J.

— Puldama prie savo namo 
ponia Ona Azeravicziene, nuo 
3Q7 W; Poplar Uly., likos su
žeista in koja ir nuvežta 
in Locust Mt. ligonbute del gy
dymo.

— Gerai žinoma. Helena 
Wallace, nuo 201 W. Centre 
uly., kur ji nesveikavo per du 
menesius, numirė Seredoje, 
11:59 valanda ryte, įsavo na-’ 
rnuose. Velione per koki tai lai
ka gydėsi Geisinger ligonbute, 
Danvilleje. Po tėvais vadinosi

•New Jersey, sveeziuojasi pais 
pons. Jonus Gillius ant Ogden 
Uly. Ponia Križanauskiene po 
tėvais vadinosi Ona Gilliute. 
Jos vyras Alfonsas nesenai su- 
gryžo isz Arabijos.

Donaldson, Pa. — Valdžia 
pranesza del ponia Marcella 
Elonienei, kad jos sūnūs, 1-st 
Licutenantias Juozas A. Elonis, 
27 metu amžiaus, kur jis tar
nauja prie Carswell Air Force 
Base, ir jo draugas, 1-st Licu- 
tenantas Wm. E. Pirtchett, 281 
metu isz Chicago, Ilk, likos už-i 
muszti kai ju eroplanas T-6 nu
krito in žeme ir sudužo arti 
Texas Christian University 
Airport.

16 ŽUVO; AUTOBO
SAS APSIVERTĖ
ROMA, ITALIJA. — Sze- 

sziolika žmonių žuvo kai auto- 
bosas susimusze su dideliu tro- 
ku ant Sardinia Salos. Ant tre
ko buvo daug maiszu su pesko- 
mis. Szitie pesku maiszai su- 
triuszkino ta autobusą ir už- 
musze tuos žmones. Visi žuvu
sieji buvo Sardinijos gyvento
jai.

munistu Partijos nariai.
Keli profesoriai in tuos laisz- 

kus neatsake nes jie yra iszva- 
žiave in svetimus krasztus. Bet 
visi kiti kurie nesutiko in tuos 
klausimus atsakyti, buvo pra
varyti.

Szitokis netikėtas to garsaus 
Universiteto nusistatymas nu
stebino visus. Kiviryziai ir gin- 
czai apie Komunistus ir Ne-ko- 
munistus tame Universitete ėjo 
per keturiolika menesiu.

Už szitoki nusistatymą Uni
versiteto Prezidentą Sproul pa
gyre ir dabar remia Laivyno 
Admirolas Chester W. Nimitz, 
Calif orni jos Gubernatorius
Earl Warren ir biznierius Ed
win W. Pauley.

John Francis Neylan, mokslo 
sztabo advokatas sako kad visi 
priesztaravimai priesz toki nu
sistatymą pareina vien tik isz 
Amerikos Universitetu Profe
sorių Draugystes, gurioje ran
dasi nemaža Komunistu.

ko kur ir kiek Amerikos karisz- 
ku eroplanu ir laivu randasi ar 
ka jie dabar daro, bet Pietines 
Korėjos Prezidentas, Syngman 
Rhee per radi j a pranesza, kad 
Amerikos bomberiai ir karisz- 
ki eroplanai jau dabar puolasi 
ant Komunistu.

Isz Tokyo miesto iszejo ži
nios kad Amerikos bomberiai, 
bombarduos visus tuos mies
tus, kuriuos Komunistai dabar 
turi užėmė.

Prezidentas Trumanas dar 
nespėjo iszleisti savo insaky-i 
ma ginti Korėjos gyventojus, 
o “Mustang” pesztukai ero
planai jau buvo nuszove ketu
ris Komunistu “Yak” karisz- 
kus ercplanus, kurie buvo 
Maskvoje padaryti. Szitie Ko-j 
munistai norėjo sutrukdyti 
žmonių iszvežima isz karo lau
ko. Jiems buvo perspėta nesi- 
kiszti. Kai tik jie pasirodė pa
dangėse kur prekybiniai ero
planai veže žmones isz Korėjos, 
Amerikos kariszki eroplanai 
juos nuszove.

Amerikos visas Septintas 
Laivynas su visais savo karisz
kais laivais, dabar plaukia in 
ta vieta. Laivyno darbas yra ne 
tik Korėjos armijoms in talka 
stoti, bet prižiūrėti kad Komu
nistai nelystu in Formosa Sa
las.

Trys maži Korėjos kariszki 
laivai iszplauke isz Pearl Har-| 
bor. Juos palydėjo Amerikos 
kariszki laivai ir Laivyno ka
riszki eroplanai.

Du Amerikos dideli ir galin
gi kariszki laivai iszplauke isz 
Hong Kong, sykiu su keliais 
submarinais. Jie iszplauke ke
liomis valandomis pirm negu 
Prezidentas Trumanas iszleido 
savo ta insakyma.

Linksmas Senatorius

Senatorius Frank Graham 
isz North Carolina laimėjo 
Demokratu Partijos Rinki
mus, bet negavo reikalingo 
skaieziaus balsu daugiau, ir 
už tai vėl turės in Rinkimus 
stoti, priesz ta kandidata ku
ris pirmuose Rinkimuose bu
vo antras nuo jo.

— Indijoj mergaites 
sugiedotos kada užginta,

yra

vo valdžios buvusius surėdy
mus.”

Graikijos mokslininkai tikė
jo, kad valdžia turi remtis ant 
valdomųjų pritarimu ir kad vi
si vyrai sudaro viena brolyste. 
Garsusis rymietis, Cicero (gi
mė 106 B. C.) paskelbė, kad vy
rai turi lygias teises. Ir tos pa- 
czios supratimus paskelbto vi- 
drinio amžiaus filozofu. Pran
cūzai in jas irgi tikėjo, kaip ir 
patys Anglai.

Pasiraszytojai
Amerika, toms dienoms labai 

kirstas žmogus kartais ir daug maža ukininkystes szalis, buvo 
gero padaro. Net ir Szventas ypatingai laiminga tuomi, kad 
Povilas rodos kentėjo nuo siel- turėjo ypatingai gabus vedėjus 
vartų, sakydamas, “Man duo- vesti revoliucija. Daugelis isz 
tas akstinas ir mano kuna, sze- tu vedeju pasirasze po Nepri- 
tono aniuolas, kuris mane klausomybes Deklaracija tar- 
musztu veidan. ” Ir Povilas tris pe kuriu buvo Benjamin 
sykius poteriavo, meldiesi kad Franklin, mokslininkas, diplio- 
isz to sielvarto butu iszlaisvin-! matas, biznierius ir raszytojas 
tas.

Steinmetz, elektros mokslin-l 
ežius buvo kuprotas. Muzikan
tas Beethovenas buvo kurezias. 
Taip pat ir Thomas Edisonas. 

1 Anglijos garsus Churchillis 
mikeziojo ir negalėjo aiszkiai miteto narys buvo garsus advo- 
kalbeti, kaip ir garsus Grekas 
Dmosthenes. Bet jie teip pasi
ryžo, taip pasiszvente, kad jie 
ne tiktai aiszkiai kaip ir kiti 
kalbėjo, bet visus savo iszkal- 
bingumu pralenkė.

Daug musu raszytoju džiova 
sirgo: Robert Louis Stevenson, 
Elizabeth Barrett Browning ir 
daug kitu. (Musu Lietuviu ra-

Kongresmonas Judd, “visados 
: sesziojasi ilgiausius kardus, ir 

PASKELBIMAS jie joja ant didžiausiu ir augsz-Į 
 cziausiu arkliu. Jie turi strak

sėti ir besididžiuojant vaikszti- 
i neti, kad kiti in juos žiuretu ir

2—Amerikos Septintas Lai- kad jie patys jaustųsi kaip la- 
• bai svarbus žmones.”

Didžiausi vadai, labai daž
nai, per kokia liga ar koki kita 
trukumą, negalėjo su papras
tais žmonėmis susilyginti, tai 
jie pasiryžo tuos žmones per- 
virszyti, pralenkti.

Žinoma, ne visi tokie žmones

vynas sudarys sargyba prie 
Formosa Salos ir neprisileis 
Komunistu.

3—Kinijos valdžia su savo 
vadu Chiang Kai-shek ant For
mosa Salos turi liautis karia
vus su Kiniecziais Komunistais 
paezioje Kinijoje, kol bus gali-
ma nors kokia tvarka sudaryti. bloga dare. Tokis ligos pa-

4— Amerikos armijos bus pa
didintos ir sustiprintos Philip
pine Salose.

5— Kariszka pagelba bus su
teikta Prancūzijai ir kitiems 
krasztams Indo-Kinijoje. In 
Indo-Kinija bus pasiunsti ka
rininkai, kad tenai kariszka 
tvarka butu investa.

6— Amerikos valdžia savo 
kariszkais eroplanais ir karisz- 
kais laivais tenai palaikys 
tvarka.

MIRĖ KUNIGAS
P. ANDZIULIS, M.I.C:

RAZBAININKAS
PASZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szuvi ir razbaininkas susmuko 
ant vietos.

Paskui tiedu FBI agentai su
ėmė to razbaininko draugu ku- 
riedu lauke savo draugo auto
mobilyje. Jo draugai yra Ves
tai Ely, keturios deszimts dvie- szytoju tarpe labai daug rasime 
ju metu amžiaus ir Herbert Ai- kurie buvo džiovininkai.) 
ken, trisdeszimts septynių me
tu amžiaus, isz Indianapolis. -

Daktarai ligoninėje sako kad 
jie spėja kad tas paszautas raz
baininkas pasveiks ir gales bū
ti teisiamas už žmogvagyste.

Razbaininkas Shelton pradė
jo savo razbaininkystes karjera 
darba, kai jis buvo keturiolikos panasziai ir 

j metu amžiaus, kada jis buvo anos dienos draugus 
pasivogęs automobiliu.

FBI policija sako kad jis bu- 
' vo vienas isz deszimts niekszu

ISZ LIETUVOS. — Žinia isz 
Marijampolės, pranesza kad 
Birželio 20-ta diena, mirė Ku
nigas Pijus Andziulis, M.I.C. 
Jo laidotuves in vyko Petny- 
czioje, Birželio 23-czia diena 
Marijampolėje. Kunigas An
dziulis gimė Balandžio 14-ta d., 
1870 metuose. Buvo inszventin- 
tas kunigu Birželio 9-ta diena, 
1900 metuose. Paskutiniais sa
vo gyvenimo metais Kunigas 
Andziulis ėjo sunkias pareigas 
nepaprastai sunkiais jo patrio- 
'tiszkai szirdžiai laikais; buvo 
pavergtos Lietuvos Marijonu 
vadas, provincijolas.

NAUJAS “DP”

ir razbaininku, kuriu FBI poli- į
cija labiausiai jieszko ir nori 
suimti.

PIPIRAS KARTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

net ir jo dienoje buvo skaitytas 
kaipo vienas isz garsiausiu vy
ru; John Adams kuris vėliaus 
tapo Suv. Valstijų antruoju 
prezidentu, buvo mokslinin
kas; Robert R. Livingston, ko-

katas. Jis buvo Fultono ben- 
rininkas kuomet tas žmogus 
iszrado garlaivi, Livingston’as 
buvo prityręs sodauninkas ir 
labai mėgo daile. Jeffersonas 
netik buvo dipliomatas bet vie
nas isz tu geriausiu architektu, 
statybiniu.

Isz 56 pasiraszytoju, septyni 
buvo svetimtaueziai. Du atva
žiavo isz Airijos, du isz Angli
jos, du isz Szkotijos ir vienas 
isz Valijos. Vienas isz Airijos 
vietiniu George Taylor buvo 
iszsipirkelis, bednas imigran
tas kuris užsimokėjo už kelio
ne in Amerika dirbdamas tirpi
ny ežio j Pennsylvanijoj, vėliaus 
tapo savininku tos tirpinezios 
kurioje dirbo. Kitas Airys bu
vo Matthew Thornton, kurio 
vardas pasirodo tarpe New 
Hampshire pasiraszytoju 
Francis Lewis paėjo isz Vali
jos. Ingijo turto Amerikoje ir 
praleido savo turtą patriotisz- 
kams tikslams. Button Gwin- 
net atvyko isz Bristol, Angli
jos. Per daugeli metu jis buvo 
žinomas kaipo Kolionijaliszku

[_ Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas susirgo paraly
žiaus “Polio” liga. Ir jis taip 
pat nepasidavė, bet ne tik susi
lygino su visais kitais, het vi
sus ir pralenkė.

Dak. Kongresmonas Judd 
aiszkina musu

Ruskius, 
Sovietus. Jie taip garsiai szu- 
kauja, taip sztarkiai straksi, 
taip didžiuojasi savo stiprybe 
ir savo mokslu, už tai kad nei 
tos stiprybes nei to mokslo ne
turi. Kai niekas j u neklauso ir 
nepaiso, tai jie turi patys save 
garsinti, kai mažas vaikas, ku
ris neri kad visi in ji žiuretu ir teisiu czampionu. Robert Mor- 
jo plepsejimo klausytu. ris atvažiavo isz Anglijos irgi

Isz viso to moksliszko isz- buvo turtingas. Jis buvo ypa- 
aiszkinimo, mes prieiname prie tingai gabus, piniguoezius, fi- 
taip pat moksliszkos iszvados nansiszkuose reikaluose ir Re- 
kad: Pipiras, juo mažesnis, juo volucijos dienose kaip tik tokiu 

reikėjo vesti szalies paskolas. 
Szkotai buvo James Wither
spoon, kuris vėliaus tapo 
Princeton Universiteto prezi
dentu.

Jis moksliszkai priparodo 
kad beveik visi szio svieto va
dai nuo pat pasaulio pradžios 
buvo vienaip ar kitaip ligoti, 
koliekos ar kokiu kitu budu 
jautiesi mažesni ar silpnesni už 
kitus, ir už tai jie taip szoko ir NEPRIKLAUSOMY- 
straksėjo kad ne tik kitus, bet
ir save intikinti kad jie yra di- BES DEKLARACIJA 
deli, galingi ir mokinti.

Jis sako kad Stalinas yra 
mažo ūgio ir viena jo ranka su
vytus.

Pirmojo Pasaulinio Karo Vo
kietijos Kaizeris teipgi turėjo

kartesnis.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

kiu principu ir organizuojant 
gale tokioje formoje, koki 
jiems atrodo geresni apsergeti 
ju saugumą ir laime. Atsargu
mas pamokino kad valdžios se
niai inkurtos neprivalo būti 
greitai perkreieziamos del 
lengvu ir prabeganeziu priežas- 
cziu pagaliaus patyrimai rodo, 
kad žmonija vereziau kentes 
kol sunkesybes pakeneziamos 
negu imti tiesas sugriauti tas 
būdas prie kuriu jie pripratę. 
Bet kuomet daug inžeidimu ir 
grasinimu, siekiant ta pati 
tikslą, gresia žmonėms papulti

Uncle Sam Says

INSTATYMAS viena suvytusia ranka.
Italijos Mussolinis buvo ma

žo ūgio, tik penkių pėdu ir 
dvieju coliu.

Hitleris rodos buvo sveikas 
ir paprasto dydžio. Bet jis buvo 
prasto mokslo, buvo visu stum
domas, buvo visai neindomus, 
ir niekas jo nepaisė.

Napoleonas ir Romos Cieso
rius sirgo nuomario liga. Na- 
paleonas buvo labai žemo ūgio.

Daktaras, Kongresmonas
Judd, toliau sako kad didžiau- po absoliutiszku despotizmu, 
šia ir svarbiausia priežastis, (visiszku prispaudimu) yra ju 
kad Japonai taip statiesi ir 
taip lindo prie Amerikiecziu 
yra tai kad jie yra žemo ūgio, 
kad jie pyksta ant visu kurie 
yra didesni, augsztesni už juos.

‘ ‘ Japonai, ’ ’ sako Daktaras

WASHINGTON. D. C. —
Pagal naujai “DP” Dypuku 
Insileidimo Instatyma, kiek
vienas gaunas pavelinima at
vykti in Amerika, kožnas “D 
P ” turi pasiraszyti pareiszki- 
ma, kad jis nėra Komunistas. 
Ana diena, atėjės in New York 
uoste, laivas atveže “DP” ku
rie tokio pareiszkimo 'iszva
žiuodami isz Vokietijos nebu
vo pasiraszte, bet “DP” turėjo 
pasiraszti uoste priesz iszlei- 
džiant juos ant kranto.

— Kaip ugnis ruda isz ge
ležies isztrauke, teip rupeseziai 
nuo žmogaus sopulius nutrau
kė.

teise ju pareiga tokia valdžia 
numesti ir investi naujas ap
saugas del j u ateities likimo. 
Toks buvo ilgas kentėjimas tu 
Kclioniju ir dabar toks reika
las verczia juos permainyti sa-

The revered Liberty Bell has been 
resurrected in tone, shape and size to 
become the symbol of the Independence 
Savings Bonds Drive which ends July 
4. As the Liberty Bell rang out the 
theme of political independence, to
day’s replicas of the Bell are sound
ing a message of financial security— 
“Save for your Independence.” Ev
ery $3.00 invested in U. S. Savings 
Bonds will bring you $4.00 in ten short 
years. U. 5. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziaudien!


