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Irano Derybos Su Anglais
Isz Amerikos
KOMUNISTAI REN
GIA DIDELE ARMIJA

Amerikos Karo Szta- 
bas Užsigina, Sako Kad 

Nieko Panaszaus

Komunistai DaKaro Didvyris Apdovanotas

F

RAUDONŲJŲ
PATIKĖTINIAI

SUIMAMI

Milijonieriai, Komunis
tu Rėmėjai

bar Susistiprina 
Savo Eiles

WASHINGTON, D. C. —
Vienas augsztas Amerikos Ka
rininkas yra vieszai pasakęs, 
kad Komunistai Korėjoje da
bar susistiprina savo eiles, 
siunezia szimtus tukstaneziu 
daugiau kareiviu, veža tankas 
ir rengia savo eroplanams ge
resnes vietas, per szita pertrau
ka del derybų. Jis sako kad 
ežia labai iszrodo, kad Komu
nistai nesitiki jokiu paliaubų 
isz tu derybų, bet dabar pasi
naudoja ta proga susitvarkyti, 
susistiprinti, pasirengti ir la
biau pultis ant Amerikos ir 
Tautu San jungos kareiviu.

Bet Karo Sztabas piktai už
sigina, ir sako, kad nieko pana
szaus tenai nėra, ir kad tas ka
rininkas nežino ka jis plepa.

Amerikos laikrasztininkai 
jau seniai raszo ir perspėja, 
kad kai tik tos derybos prasi
dėjo Kaesong mieste, tai Ko
munistai pradėjo savo tvirto
ves statytis ir rengti daug ar-' 
cziau prie Amerikos ir Tautu 
Sanjungos frunto.

Tas pats augsztas Amerikie
tis karininkas sako, kad kai 
Sovietu Rusijos delegatas Tau ! 
tu Sanjungoje patarė susitai-l 
kinti Korėjoje, tai tie Sziaures 
Komunistai Koriecziai jau bu- beaiszkindami kas yra tie Ru- 
vo visiszkai sumuszti, ir butu 
pasidavė. Bet dabar szitos Ma
lik pasiulintos derybos duoda 
tiems Komunistams proga atsi
peikėti ir susistiprinti.

Master Saržentas Stanley 
Adams, isz Olathe, Kansas, 
Korėjos karo didvyris, kuris 
buvo Kongreso pagerbtas ir 
kuriam buvo suteikta krasz- 
to augszcziausia garbe, yra 
ežia savo trijų metu sūnelio 
Gary sveikinamas.

Saržentas Adams puoliesi

LIETUVIS
KOMUNISTAS

Abejotina Garbe 
Lietuviams

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos policija ir teismas,

ant Komunistu, kai tie Ko
munistai buvo isz visu pusiu 
apsupę jo kompanija ir juos 
daužė su granatomis. Keturi 
tokie didvyriai buvo kon
greso taip apdovanoti už sa
vo narsumą ir didvyriszku- 
ma Korėjos karo lauke.

daugiausia darbavosi New Jer
sey valstijoje.

Slapta FBI Polilija žino kad 
jis buvo iszvykes in Paryžių if 
Londoną, pasimokinti kaip te
nai Komunistai veikia ir dar
buojasi. \

Jo dabar yra jieszkoma, nes 
FBI policija priskaito ji 
“labiausiai pajieszkomu 
kraszto prieszu.”

prie 
szio

UGNIAGESIS
NUSIŽUDĖ

sijos agentai, Komunistai 
Amerikoje, parodo kad daugu
ma tu Stalino tarnu pareina isz 
Rytu Europos.

Slaptos Policijos, FBI agen
tai paminėjo ir musu kraszta, 
Lietuva ir suteikė mums abejo
tina garbe, parodydami kad 
Sidney Steiberg yra ne tik Ko
munistas, bet pareina isz Lie
tuvos. < ’
* Jo tikras vardas, kiek teko 
sužinoti isz korespondento Ja
mes Kilgallen knygos, yra Ov- 
sejus Szarfszteinas. Jis gimęs 
Lietuvoje, 1914 metuose. Po to
kiu vardu jis atvyko in Ameri
ka 1930 metuose. Jis buvo apsi
gyvenęs Worcesteryje, Mass. 
Po asztuoniu metu jis tapo 
Amerikos piliecziu.

Toje knygoje raszytojas Kil
gallen raszo kad szįtas Szarfsz
teinas buvo Lietuvoje baigės 
gimnazija, bet vargiai tai buvo

PHILADELPHIA, PA. — 
Buvęs miesto ugniagesis, kuris 
buvo labai susirupines už tai 
kad jis per ilga laika sirgo; 
nusižudė.

Lavonas szeszios deszimts 
devynių metu amžiaus ugnia
gesio John W. Boyd buvo jo 
marezios užtiktas. Ji sako kai 
ji parėjo namo, ji rado radijo 
atsukta, kad labai garsiai jis 
grajytu. Ant to radijo ji rado 
trumpa laiszkeli, kuriame jis 
sake kad jis negali toliau pa
kęsti ar gyventi, ir kad ji ras jo 
lavona kitame kambaryje.

Iszsigandus ji nubėgo pas ga^ma> nes jis atvyko in Ame- 
susiedus, kurie paszauke poli- r^a neturėdamas szesziolikos 
cijantus. Policijantai rado jo metu- 
lavona ant grindų ir szalia jo Kai tik jis atvyko in Ameri- 
buvo policijos revolveris. Jis ka, jis stojo in darba su Komu- 
buvo greitai nuvesztas in Ger- nistais, buvo kelis sykius su
mantown ligonbute, bet dakta- aresztuotas už tai kad jis sten-

............................................ ~:“-i —-•-----tarp
■ straikuojaniziu darbininku. Jis

rai tenai pripažino kad jis jau giesi sukelti riauszias 
buvo mires. i c,fT'o,’v”

— Sziandien kožnas vejesi 
paskui doleri, visi turi galvas 
užimtas doleriu. Mat, tasai do
leris yra labai godus daigtas. 
Doleri kožnas savinasi, kožnas 
doleri priglaudžia, duoda gera 
vieta ir saugoja kaip aki.

WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausio Teismo Teisėjas 
S. F. Reed, nepriėmė ir visisz- 
kai atmete bagoeziaus, milijo
nieriaus F. Vanderbuilt pra- 
szyma paleisti ji isz kalėjimo 
Taip pat buvo ir su kitais jo 
plauko draugais W. R. Hunton 
ir Dashiel Hammet, kuris yra 
garsus raszytojas.

Visi jie yra nariai Civiliniu 
Teisiu Kongreso, kuris vis už
stato kaucijas intartiems Ko
munistams.

Kai Teismas pareikalavo 
kad jie pasakytu isz kur tas 
Kongresas ima tuos pinigus del

Jie nesutiko pa- pirma
ScLixV ui, 9 I

O tuo paežiu sykiu, kai jie 
buvo tardomi keli Komunistai, 
nepaisindami kad už juos buvo 
uždėtos dideles kaucijos; pabė
go. Jie buvo Komunistu Parti
jos Amerikoje vadai.

Milijonierius F. Vanderbuilt 
buvo nuteistas ant trijų mene
siu in kalėjimą; Hunton su ra- 
szytoju Dashiel Hammett gavo 
po szeszis menesius.

Teismas taip pat dabar gre
sia ir kitiems tokiems Komu
nistu patikėtiniams. A. Green 
yra vienas isz tokiu, ir dabar 
jam buvo insakyta, kad jeigu 
ir jis nepasisakys isz kur tie pi
nigai pareina, ir jis bus 
baustas.

\Slapta Policija Jieszko Lietuvi 
KomunistaOvsejoSzarfszteino, 
Priskaito Ji Prie Szio Kraszto 
Prieszu; Prez. Trumanas Vėl 
Stos In Rinkimus Del Preziden

to Ateinaneziais Metais

nu-

PALSZYVI
POLICIJANTAI

Jauna Dainininke

Apvogė Banka Ant 
$33,059

Leitenantas Pulkininkas 
James Little, isz Rock 
Springs, Wyoming paleido 
pirma szuvi per Korėjos ką
rą, nuszaudamas isz padan
gių prieszo eroplana virsz 
Kimpo miesto, Birželio, 
(June) dvideszimts septinta 
diena 1950. Pulkininkas dar 
vis kariauja ir draivina savo 
F-82 kariszka eroplana.

KUR ROKOSOVSKIS?

TEHERANAS, IRANAS. — Prezidento 
pasiuntinys W. Harriman, nuvažiavęs in Ir
aną vede pasitarimus per tris valandas, 
stengdamasis suvesti Anglijos ir Irano at
stovus in pasitarimus, kaslink Irano aliejaus 
prekybos ir gaminimo. Jam pasisekei

Po to pasitarimo buvo praneszta, kad 
Irano atstovai sutinka dar karta vesti de
rybas su Anglijos aliejaus kompanijomis.

Bet iszrodo, kad Irano valdžia ežia ne
nusileis ir jau sau laikysis tuos savo alie
jaus szulinius. Tik ant tiek, rodos, susi
taikins, kad duos pirma proga Amerikai ir 
Anglijai ta aliejų isz Irano pirktis. Tie 
kurie ta aliejaus bizni supranta, sako, kad 
Iranas pats jokiu budu negales ta baisiai 
dideli bizni vesti, ir gales tik kokia tre- 
czia dali tu aliejaus szuliniu ir fabriku ves
ti, be Anglijos pinigines pagelbos.

SOMERVILLE, MASS. —
Du razbaininkai, apsirėdė in 
policijantu uniformomis, man- 
deirais, inejo in Somerville 
National Banka ir pasivogė 
$33,059.

Jiedu p abėgo in j u laukianti 
automobiliu kuri treczias vagis 
vairavo.

Philipiniete, jauna Nena 
del Rosario, mokinasi muzi
kos New York mieste ir lavi
nasi savo gražu baisa, nes ji 
jau yra gavus kontrakta dai
nuoti garsioje Philharmonic 
simfonijoje, New York mies
te ateinaneziais metais.

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Dipliomatai Varszavoje pase- 
genda Sovietu Rusijos Marsza-j 
lo Rokosovskio, kuris buvo 
Maskvos atsiunstas, 1949 me
tuose Lenkus valdyti.

Jau kelios sanvaites praėjo, . #
o niekas jo nėra mates Varsza- Szvedijos uosta slaptai atplaukė keturi Lie- 
voje. Kai kurie spėja kad jis juvjaj Jje atkeliavo aflt maŽO SVejokleS 
buvo nugalabintas. Kiti sako
kad vienas Lenkas ji perszove, laivelio. Kelione buvo baisiai pavojinga, 
ir kad jis dabar yra iszvesztas . , TZ . , i . .
in Maskva gydytis. Bet niekas V1C11 tik flUO KOfflUniStU, bet 11’ HUO gamtOS. 
nieko tikro nežino, nes žinių isz Jjc patys ka(Į jje „^^0

jiems ta kelione pasiseks. Jie tuojaus pra- 
sziesi Szvedijos valdžios juos priimti ir duo
ti jiems apsaugos tame kraszte. Ju var-

Reikia pamažu ?kubm. nega|jnla sReHjfj, ha(| ju giminefflS 

Rankas in darba, vilti nesudarius pavoju.
Dievop!

Szitie vagiai buvo apsirėdė 
ir savo veidus užsidenge be
veik taip, kaip tie kiti razbai
ninkai kurie Brinks bankos
ofisus Bostone apvogė ant anapus tos geležines sienos la- 
$1,219,000 Sausio (Jan.) sep- baimažai iszeina, 
tyniolikta diena 1950 metuose.------------------------ -

Jie nei vieno szuvio nepalei- Mano draugu draugai 
do, nors jie turėjo rankose at- mano draugai, 
provintus revolverius. Jie in 
banka inejo kai banko j e buvo ^s- 
keturi darbininikai ir du kos- 
tumeriai.

KETURI LIETUVIAI PABĖGO;
ATPLAUKĖ IN SZVEDIJA

STOCKHOLMAS, SZVEDIJA.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

In
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Japonijoje dabar randasi 
apie 140,000 Kataliku. Katali 
kū Bažnyczia dabar siunczia 
daug daugiau savo kunigu, mi- 
sijoniėriu in Japonija. Dabar 
važiuoja in Japonija apie ašz- 
tuonios deszimts penktas pro
centas daugiau Kataliku Kuni
gu, negu priesz kara.

In Knoxville, Tenn., Clifford 
Burrell buvo suaresztuotas su 
savo žmona, už tai kad jiedu 
užrakino automobilyje savo de
szimts menesiu dvynukus ir 
nuėjo sau apsipirkti. Dvynu
kai beveik ko neužduso tame 
saules inkaitytame automobi
lyje.

In Nashville, Tenn., dvylika 
kareiviu apslobo nuo karszczio 
traukinyje.

New Orleans mieste jurinin
kas Eric Ferry, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus pasimirė 
nuo karszczio, kai jis jau buvo 
pasirengęs gryszti in savo te- 
viszke, Australija.

Savannah mieste, Daktaras 
Ralph E. Brown, isz Barnwell, 
S. C., negalėjo miegoti del 
karszczio. Jis atsikėlė ir nuėjo 
iszsimaudyti, ir prigėrė.

■ • •

Lewes mieste Anglijoje, tris- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus James Simmonds turėjo 
užsimokėti doleri ir keturios 
deszimts centu už tai kad jis 
pabueziavo mergina traukiny
je.

•———"" ' ~~ • •

Japonai yra dabar labai su
sirūpinę, kad karas baigiasi 
Korėjoje. Jie, 'būdami susiedai 
Koriėcziu, gera bizni vare, vis
ką parduodami ir Komunis
tams ir Koriecziams. O dabar, 
jei karas užsibaigs, tai tas ’biz
nis užsibaigs.

■ • • ————•
Greicziauia San Francisco 

miestas bus paskirtas kaipo 
vieta sudaryti ir pasiraszyti 
ant Japonu Taikos sutarties.

Anglijos valdžia sako kad 
dabar yra pavojaus kad Japo
nai nepasistatytu toki dideli 
laivyną, kad jis jau galėtu ir su 
Anglijos laivynu susilyginti.

Su 283 Paveikslais S

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

Pinigai reikia siusti su į [ 
užsakymu: J>

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co.,

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

eroplanu aerodromui.

Iszrodo kad Korėjoje galima 
tik paliaubų tikėtis, bet ne tai
kos. Korėja sudaro tik maža 
dalele to taip svarbaus Visu 
Tolimu Rytu klausimo.

Dipliomatai ir kiti vadai da
bar spėja ir spėlioja kur dabar 
Rusija sukels ‘maiszta. Sovietu 
didingas ir galingas eroplanu 
ir lakiniu sztabas nėra palaiko
mas vien tik del apsisaugoji
mo.

Generolas Eisenhoweris, Pa
ryžiuje, sako kad Europos 
krasztai negana 'prisideda prie 
apsiginklavimo, bet tikisi kad 
Amerika pristatys ne tik pini
gus ir ginklus, bet ir kareivius.

• •
Eina gandai kad Anglijoje 

vėl trūksta augliu, ir kad už
sienio prekyba eina trepais že
myn. . ~ 

• •
Komunistai nenori draugau

ti su mumis. Prezidentas: Tru- 
manas ir Kongresas pareiszke 
kad Amerikiecziai nepaiso dik
tatorių, bet nori užvesti drau- 
giszkus santykius su paverg
tais žmonėmis ir jiems padėti. 
Komunistai atsake szitaip: 
Czekai suaresztavo ir in kalė
jimą uždare Amerikieti laik- 
rasztininka, intardami ji už 
sznipinejima; Vengrai iszva- 
re isz savo kraszto du Ameri
kos dipliomatus atstovus.

Pypkes Durnai
Berlyne, garsiojoj Unter den 

Linden ulyczioje yra baigiama 
statyti Sovietu - pasiuntenybes 
namas. Jis buvo statomas net 
per du metu ir kasztavo dau
giau kaip szimta. milijonu mar
kiu.

Kareivio Dainele

Daug Amerikiecziu dabar 
lankosi po Europos krasztus. 
Pernai, per isztisus metus Eu
ropoje atsilankė trys szimta 
t u k s t a n c z i u Ame r ikiecziu.
Sziais metais, per penkis mene
sius tenai atsilankė trys szim- 
tai dvideszimts tukstaneziu 
Amerikiecziu.

Tykus, tykus vakarėlis 
Teip ramu ant lauko, 
Rausvi pilki debesėliai 
Padangesia plauko.

Jau nutylo pauksztuželiai 
Upes nebanguoja,
Tik man jaunam kareivelui 
Szirdis nerimauja.

Gal ryt, o gal po rytoj 
Reiks keliaut in apkasus, 
Su kardu mano rankoj 
Kirsiu, dursiu Komunistus.

Isz Paryžiaus atvykęs inži
nierius' Ponas Stankeviczius 
rūpinasi pradėti Lietuviszka 
radijo valandėlė, Montreal, 
Kanadoje.

Finlandijoje teismas invede 
.savotiszka nubaudimą tiems 
kurie pasigėrė, girti draivina 
automobilius. Už toki prasikal
timą jie turi su pikiu ir szeva- 
lu eiti ir visa diena už dyka isz- 
dirbti, kasdami žeme naujam

Dvasia mano nenuliuskie 
Priesz likimą nutylėk 
Kai sutiksiu Komunistais 
Kardo triūsa pamylėk.

Jiai negryžsziu tai žinok
Jog už laisvia žuvau, 
Ir Lietuva asz mylėjau 
Kol da gyvas busiu.

Leis Dievas kad sugryžsziu 
Da laimingas jausiu, 
Tada gryždams parnesziu 
Nors Stalino ausi.

M

Seredoj pripuola pirma 
diena Rugpiuczio. Menesis

anksti nekeliasi, tas pama
tys, kaip žiema klosis. Jeigu

rius isz apgalu žaliuojaneziu 
po saules szviesa, ji degdama 
turi tas paezias inpatybes, kaip 
augalu mediena: saules szvieso 
ir sziluma.

Senoveje žmonies garbino 
saule, kaip Dieva, jie gerbimui 
maldų skyrė dvi dienas szven- 
tas 25d., Gruodžio (Kalėdas) 
yzvente, kad užrūstintas saule- 
Dievas pakieczia rūstybe mie
lumu ir sugražis ilgas dienas ir 
sziluma ant žemes. O Velykas 
szvente pavasaryje kada auga
lai pradeda sprogt, isz po žie
mos nuomaryje mirdeje. Dabar 
mes krikszczionys tas szventes 
turime apsisavine isz tu, kurie 
saule už Dieva laike.

— A. B.

Kristupą; Juokingi szposeleii; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant neuro
no. 58 pus., 20c.

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—-Apie Duktė Mariu; 
Sruolis I^sz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. c .

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaįtes; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kainiiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

paszvenstas del Szven. Pane
les Marijos in dangų ėmimo.

Ūkininku priežodžiai: Ko
kia Szv. Baltramejaus diena, 
toks bus ir visas rudo. Karsz- 
ta Szv. Dominikaus diena, 
gabes ir szalta žiema. Kas 
sziena negriebia, rugpiutyje

tame menesyje tankiai va
snoja, bus ilga pagada ir 
gražus laikas.

Menulio atmainos per szi 
menesi: Jaunutis 2; Priesz- 
pilnis 10; Pilnatis 16; DeL 
czia 24.

□ o □

SAULE IR AUGALAI

j^AULE yra ne kas kita kaip 
tik labai didelis kamuotis1, 

ta kamuoti sudaro isztirpusi 
medžiaga; szi medžiaga yra isz 
tu paežiu metalu kur musu že
moje yra, kaip tai geležis, auk
sas ir varis ir 1.1. Nuo saules iki 
musu žemes yra maždaug 149 
milijonai keliometru arba 91,- 
000,000 Angliszku myliu ir yra 
už musu žeme didesni 15,000- 
000 kartu, jos spinduliai pasie
kia musu žeme in asztuonis mi
liutais.

Saule yra gyvasties szalti- 
nis. Ji atgaivina pavasari per 
žiema numaryj gludanczius 
augalus. Ir ne tiktai augina, 
bet suteikia jiems visa gyveni
mą; sudaigina sėklas1, augina 
ir tobulina, verezia žydėti, duo
da vaisius, ir pagaliau, numa- 
liuil viena. metu augalus, atli
kusius savo trumpo gyvenimo 
darba ir vėl parengia ilgame- 
czius augalus žiemos merdėji
mo. Visa tai saule padaro savo 
szviesa ir sziluma, teikdama 
spindulius isz begalines toly
bes žemes pavirsziui.

Saule yra visos gamtos stu- 
ineje in judesa. Saules spindu
liai pere ja orą (atmosfera), pa
siekia paezia žeme. Mat žemei 
begalo reikalingi saules spin
duliai, be ju žemes gyvis ding
tų ir visos gamtos atmainos ir 
rieszkiniai, kaip fiziniaii chi- 
miniai, biologiniai ir pshicho- 
loginiai, be kokiu judeso ir 
kietimosiu. Be saules spinduliu 
ne butu ne viena gyvu, mastan- 
cziu, jauezianeziu ir judaneziu, 
bet ir upeliai ne cziurklentu, 
vejas nepūstu, miszkai nesz- 
nioksztu, danguje nematytume 
debesiu, nebūtu lietaus, nerai
žytu dangaus žaibai, negriautu 
griaustinis ir niekur nebūt gir- 
dėt garso, ne jokiu nepastebetu- 
me judeso. Visur butu ramu, 
viskas butu apmirė ir tokia bū
tis galėtu testis amžių amžius. 
Vienok teip nera-turime saules 
'spindulius: jie apszvieczia že
me, insizildo orą ir žemes pa
virsziu, szilant oras didėja, se- 
kaneziasi, o ausztant jis mažė
ja, traukėsi, tai teip veikent; 
gamta stumeje in energyjos ju
desa. Saules spinduliams in- 
szidžius vandenio pavirsziu, 
vanduo kiecziasi, virsta garais 
ir kyla in ora. Mat vandens ga
rai ore be slinkdami debesų pa- 
vedalai aplinkų žemes kamuolį 
atvesta, atvese mažeje, susi
traukia in vandenio laszus ir 
krinta lietaus pavidale ant že-

mes pavirsziu. Lietus sudreg- 
nina žeme be augalai szaknimis 
is'z žemes traukia vandeni ir ja
me isztirpusis medžiagas. Ir 
upeliai nuo lietu be partrau- 
kos cziurklena ir 'bėga in jūres 
ir ažerus. Mat-gi, kiek upeliais 
inbega in jūres ir ažerus, tai 
tiek vandenio iszgaruoja in ora 
jurese ir ažeruose vandens tu
ris negal padidėti.

Žemeje vanduo nėra tyrus, 
jame yra isztirpe tik gali van- 
denija tirpti, druska ir metalu 
medžiagos. Matai žemes me
džiagų būtinai yra reikalinga 
augalu kietem kunui-medienai.

Saules spinduliu szviesa, tai 
yra augalu maitinimo motina. 
Be szviesos musu augalai visai 
negali maitintis;- ibe szviesos 
jie iszbliszke, balsgani. Tokiu 
matome pavasari rūsiuose ar 
po kokiu uždangų, kur augalu 
nepasiekia saules spinduliu 
szviesa, atėmus uždanga ir be
dus szviesa, žoles ar kokiu au
galo lapams, jie greitai pažar 
liuoja. Miszku tankumynuose 
jauni medeliai už kits kito ver
žėsi in szviesa ir del to auga la
bai ilgai, beveik beszauku, tik 
vien ant virszuneles isz žaliu 
lapu kepurėlė.

Szviesoje augalai sudaro 
tam tikra žalia medžiaga, 
mokslinei vadinama Chlorofi
las: tada pro plona lapu žieve
le praeje saules spinduliai, pa
siekia ta medžiaba, ji surija 
tuos spindulius ir spiria juos 
augalui maista gaminti.

Be chlorofilo augalas negali 
maisto sunaudoti suvirškinti. 
Mat chlorofilas saules szviesai 
padedant suskaldo oro dujus- 
gazus, anglies dvidegi sukrau
na augalu žaliose dalelėse, o 
degi-oksigena iszstume in ora. 
Mat chlorofilas žaliu lapu nar
veliuose gamina isz anglies 
dvidegiu-angliarugszties krak
molus ir baltymus. Baltymu 
randame net paežiuose jaunose 
augalu dalyse; riebalu beveik 
jau daine tik vien sėklose.

Saule savo spinduliu szilu
ma ir szviesa sukrauna auga
lu ir medžiu medienaje. Kada 
pasikieczia szaltesnes aplinky
bes, tada žmogus sukuria ugni, 
susiszildo namus ir valgius pa
gamina ir uždegus žvake, sza- 
kali ar elektra, tai vis yra sau
les szviesa ir szilum. Ir akrne- 
neje anglyje yra sukrauta sau
les sziluma ir szviesa, teip, 
kaip ir daugmenineme szande- 
lijc, ji degdama, szvieczia, szil- 
do ir jiegu suka maszinas1. Mat 
akmenine anglis yra susida-

Iszmintingi Žodžiai

— Iszleke kaip sakalas, nu
tūpė kaip vabalas.

— Kol gyvas, tai szioks 
toks, o numiręs vis geras.

— Czia, ant žemes tobulo 
gyvenimo nepasieksime, bet 
nuolatos prie jo artinamės, ir 
musu pareiga yra prie jo ar
tintis; .... taip lygiai kaip 
tikros tiesos nepažinsime, bet 
turime pareigos ja pažinti.

— Musu tėvai baisiai bijo
jo Čariszkos Rusijos galybes, 
kuri tikrumoje buvo milžinas 
molio kojomis.
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Apysaka Isz Praeites
(Tasa) skęsdama rankas buk rodos 

mane jiems perstatinėjo, tai to
kia dabar yra jaunuomene! No
ri idant juos priiminėt idant 
rūpintis apie juos, idant davi- 
net del ju vakariene, szert, gir
dyt, o kaip eina apie mažiulei! 
dalyku, apie iszsimokinima 
trumpos lekajaus roles, tai

jiem nesinori. Ponas K., kalba ponas in mane? Palauk ponas, 
in užpraszyta artistu, turėsimo asz tuojaus pertikrinsiu. Pui- 
atlikti mėginimą kaip galeda- kus esi; jisai nepamena, jis ne
ini tegul jis skaito savo role. 
Ponas Adolfe, imk nuo jo my
limo role, pažinstate viens kita. 
Ponas Vladislovas, musu kai
mynas! O , o, tai ponas Adolfas

žadėjo, ne bijok, ponas, turiu 
visas tavo laiszkus.

Isz priežasties dideles rūsty
bes pamirszo ponia apie susi
rinkimą daugybes svecziu, 
lugšztu ypatii, apie vyra savo, 

ka czion su sa
vim daryt; bėga in kita kamba-

aszo 
atsigu-

c-»-M-^***-*K-»<>+*X**+***-***■»<♦

Matomai jau lauke mano su- 
gryžirno nes vos spėjau užžiebt 
žvake savo ipakajuje, inbega 
tarnaite su apreiszkimu jog po
nia reikalai)ja idant tuojaus 
pribuezia pas ja.
1 — Perpraszyk ponia jog ne
galiu nes sergu.

— Bet visi su dideliu ne
kantrumu lauke, nuo valandos 
laiko sergėjau sugryžimo pono.

— Sakau tau jog esmių li
gotas ir eit negaliu!

— Tarnaite nuėjo, 
jausdamasis nuvargęs, 
liau ant lovos.

— Ponia Vladislove, kas 
tai tokio yra? Klause ineida- 
mas už valandos ponas Kazi
mieras.

— Kaip mato ponas, esmių 
ligotu, galva man vos netrūks
ta nuo skausmo.

Žinau asz taji atsitikima su 
prezesu, bet kas-gi rūpinasi 
apie tokius dalykus. Jis szian
dien taip o ryt suvis kitaip, jo 
tokis būdas, jau. lyg sziol gal 

» viską pamirszo. Na, praszau 
pono, kelkis, pati mano lauke, 
visi svecziai lauke pradėjimo 
teatro. Ponas X. pirmutinis ar
tistas czionaitinio teatro atėjo 
padėt del jusu. Matau, akys ap
siverkusios, o tpfu, gėdinkis 
ponas, ar-gi esi mažu kūdikiu. 
Skausmas galvos ne yra tikru 
skausmu, nejokia liga, biski 
tiktai drūtesnes valios apsi- 
vieszpatavimo ant saves, tai ir 
painirszi viską.

Kaip pradėjo man iszguldi- 
...... liet ir klumocžyt saviszkai pri

valumus gerai iszauginto žmo
gaus ant gero visuomenei, kad 
navet laikais reike padaryt au
ka isz skausmo kokis Skausmas 
yra galvos jog tankiai reike au- 
kuot ir savo gyvastį ant nau
dos žmonių ir del ju meiles, ga
na jog negalėjau atsispirt 
priesz pajiegas jo prikalbini
mo, o nuprausęs apsiverkuses 
akis szaltu vandeniu, pasire- 
džiau vela ir ėjau kaipo neval- 
ninkas kokis , ant antro augsz
czio.

— Salone radau daugiau 
negu paprastinai žmonių, ke
lios nepažinstamos ponios, keli 
guodotini vyrai ir visas buris 
dėl grajinimo, amatoriu apsede 
buvo dideli stala gerdami arba
ta.
; — Kada tik užtemino mano 
pribuvimą gaspadine pribėgo 
prie manes ir pradėjo koliot.

— Labai gražiai labai 
griesznai liept laukt ant saves 
visai draugystai, tai ženklina 
negeras iszauginimas, pažinoji
mas svieto.

— Esmių ligotu!
— Neteisybe, daduoda pa

maželi ponas Kazimieras, nes 
visas būrys svecziu atkreipė 
savo temijimus ant musu tylė
dami, su dideliu akylumu žiu
rėjo in mane, isztraukiau ji isz 
lovos.

— Neklausiu tavęs, per
trauke skubiai ponia Klemen- 

,' tinUj Usz ji geriau pažinstu, nu
duoda. 'Užsirūstinai ponas ; pri
ėmei mano laiszka kuria, nu- 
siuneziau per Tamosziu?

— Priėmiau.
— O del ko neatidavei man 

mylimo role. Na, atsakinekgi, 
ko tyli. O Jokūbo role moki?

— Neturėjau laiko per
skaityt. ‘ .

—L„.Na, matote, ppnai,.. tarė -----------------------
i ^^^atsigryždarna in svecziu® ir issV aaiižiui ir taip užteks.“

TARADAIKA 
t«+*♦♦*♦+***♦**♦***+****** 
Vyrucziai gerai apsižiūrėkite, 

O koki paredka'padarykite, 
Jokio žingsnio nepadarete, 
Nei biskio nepasivyrete.
Ant tuszczio gerkliuot, 

Tai veluk sziauduos'e miegot, 
Tik dirstelekite in kitu 

tautu, 
Jau mus toli pralenkė, 

Ir pasiszokinedami nulėkė, 
Ales nematome nieko, 
N e s u p r an t am e veikalo. 
Nežiūrime ar tieji kiti, 

Yra kam verti.
O kad ir ant gaivu kuolus 

taszyti,
Tai susirinkia tylėtu.

Vienas ant kito dairosi, 
Ir vienas ant kito bijosi, 
Su liežuviais makaluoja, 

Rodos kad ka gero daibuoja, 
Ar sziaip, ar taip, 
Viską pameskime, 
Dantis sukaskime, 

Vaigeli amžina leisime, 
Isz vaikeliu naudos 

neturėsime, 
Nes ant senatvės dejuosime.

* * *
O tu bobele mieste 

pasiliaukie. 
Juk jam visi žmoįrys szauke, 

Kad isz proto iszejai, 
Ir suvis svigule gavai. 
Su savo vyru nedorai 

apsiėjai, 
Ba in koki ten pleisa 

atidaviai, 
Kad galėtum lėbauti. 

Žmogelis likos ipaliuosuotas, 
Isz tuo pleisa paleistas, 

Nusidavė iii platu svietą. 
Kur sau ras tikiai vieta, 
Ba rodos negalėjo gauti.

Turėjo nuo velnio atsitraukti 
O gal tau dabar gerai, 
Kaip vyro netekai?

Gali dabar velniavai!ti! 
Per diena ir nakti uliavoti.

Bet ar ilgai tu tęsęsi, 
Ar ilgai gyvent galėsi. 

Da daug naujienų turiu, 
Kuriu sutalpyti negaliu, 

Dieve duok, kad norint jau 
pasibaigtu, 

Žmoneliai kiloki protą gautu, 
Juk jau neva biski susivaldė, 

Ir siziek tiek apsi'belde, 
Bet da nemažai vandenio 

nuplauks, 
Kol žmones protą gaus, 

Tai ir bus gana.

. . . . . iDembickas, pripažink pats kai- f 
ba iii mane, jog daug linkames- kuris nęžinoo 
uis nuo pono.

Pasikloniojom vienas kitam, rv.Jr už valandėlės su skrynutėj 
atidaviau Dėmbickui mylimo laiszkus sugryžta.t . . r i
role o tuoin laik poni Klemen-Į — Tuojaus ponia pertik- 
tina .pradėjo sustatinet in szali pinsiu jog neteisybe ponas kai-, 
kėdės, darydama vieta del sce
nos. Parėdyta in balta tiuline 
szlebe su daugybe prisiuvinetu 
falbonu ir bifiniu raukiniu, 
prisipažystu jog iszrode man 
da gražesne negu lyg sziam lai
kui 'buvo, rodėsi man buk ko
kia dievaite kuri sukinėjosi 
tarp susirinkusiu, rodosi man 
jog nelypsti žemes o tas tiuli
ais, baltas jos apredalas, rodos 
viliojo regėtoju akis.

Tas viskas ir ypatingesnis 
su ponu Adolfu užsiėmimas ku
ri norėjo sziandien matomai at- 
ženklint nuo kitu, taip baisiai 
mane inkirkino jog kada pa
ėmė mane už rankos, paduoda
ma man szepeti del nudulkini- 
1110 rakandu kambaruose, kai
po lekajus, atsakiau staeziai:

— Penpraszau, ponia, asz 
negrajinsiu!

— O tas ko-gi vela ženkli
na? Paszauke mieruodama ant 
manės rūstingu pažvelgimu.

— Neturiu pajiegu ant at- 
loszimo tos roles.

— Puikiai! Ka, ar. lekajų 
loszt nepataikiusi?! Nes tai yra 
uparas!

— Kalbu teisybe.
— Puikus! Girdite ponai 

ir ponios teisinasi jog loszt ne- 
pataikinš'”tel<ajaus. Cha., cha, 
cha! Nebukie-gi ponas kūdikiu 
na, imkie szepeti ir šiokie ežio 
nais.

— Staeziai ponia užtvirti
nu jog loszt suvis nemislinu.

— Turi! Paszauke trepte
lėjus su koja.

■Nusijuokiau tiktai patrau
kęs pecziais, o kada kalbu bam
bamoje užimąs nustojo, visi at
kreipė akis ant manes.

— Ponas Vladislove, nebu- 
kie navatnas, turi loszt nes asz 
taip noriu ir prisakau! Kalba 
szvelniau in mane, gailingi žiū
rėdama.

— Teiksis ponia man dova
noti, nepaklausysiu.

— Ka-gi tas ženklina, pasi
kėlimas, ka ? Szauke paraudo
navus isz piktumo ponia Kle- 
inentina. Ka, ar nežadėjai man 
ponas jog klausysi manes jog 
viską padarysi ka praszysiu ir 
liepsiu, ar neprižadejai ?

—' Neprimenu sau nieko 
panaszaus! Atsakiau su guodo- 
ne.

— Tai tokis ponas esi! 
Szauke jau su r,ustybe, gali jau 
navet rengtis. O ka, ar neraszei

bi, kalba skubiai slaty daina, 
skrynute ant stalo, prieszai 
stovinezia kanapa ir perrink
dama skubiai laiszkus, iszimi- 
neja viena laiszka po kitai, pri- 
kiszdama prie lempos ir ant 
kožnos akyvai žiurėjo.

“Maloningą ponia, szviežiu 
vyszniu sziandien negavau.“ 
Ne toji, ima kita. “Esmių kaip 
visada, ant kožno .ponios palie
pimo pasirengęs.“

— O, matai, bet palauk, 
tai da ne ta; puikus, jis sau ne 
pamena, ir vela skaito: “Sar- 
delkos pabrango — po penkis 
skatikus pas Eberlajna, pi
ginus negalima gauti, bib-ulkos 
del paperosu ne tinkamos.“ 
Tuojaus rasiu ta, kurios reikia, 
ir su karszcziu iszverczia isz 
skrynutes visas laiszkas ant 
stalo, varto, maiszo ir iszrinki- 
neja, o asz taip būrio svecziu 
stoviu kaip koks niekadejas: 
tai raudonuoju kaip vyszne, tai 
vela balu kaip drobule girdė
damas iszjuokimus visos drau
gijos.

— Sztai yra, Deszra atne- 
sziu suvyniota. — N 
ponas pats, szauke , 
man už rankos ir ' 
pirsztu in popiera.
paraszy ta, ■ ka ? Sztai žiūrėk: 
“del ponios viską esmių gata
vas iszpildyt ant mažiausio 
prisakymo, navet jeigu gyvas
ties poni pareikalautu, norin
gai paaukauezia. ’ ’ Na, kaip, ar 
ne pono rasztas? Skaityk, kal
ba ipakiszdama man po nosia 
laiszka, nelaime mano locno 
raszymo laiszkos kuria rąžiau 
in Vieržbna.

— Gal ir dabar ponas už
ginsi? Dabar matai pertikri
nau tave. Tai taip, pamirszt 
galima savo prižadejima, tai 
taip daro doras- ir davadnas 
žmogus? Turi ponas, jeigu to 
norėjai. Na, pradekime savo 
pastanavijiina, tarė pabaigus 
su manim reikalą, atsigryžda- 
ma in aktorius, rodos kad nie
ko niekados czion nebuvo. O 
rinkdama iszmetytas ant stalo 
laiszkus, vela atgal in skrynute 
sudėjo in save kalbėdama: 
“Gyvastį,gatavas atiduot, o le
kajaus roles loszt negali, neno
ri, turi, pertikrinau ji.“

Po tokai scenai, kurios da- 
tirt niekados nevelinu tau, 
mielas skaitytojai, tiek da tu
rėjau proto jog naudodamas

tverdama 
badydama 
Kas czion

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

— Didžiausia ir liūdniau
sia Lietuvio silpnybe tai yra 
tas nelemtas likimui pasidavi
mas ir savimi pasitenkinimas, 
kuris geriausiai yra iszreiksz- 
tas szituose žodžiuose: “Mano

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Knygos Did. S^xS1/^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Generolo Žmona Ir Viesznia

B. Ridg-Ponia Matthew 
way, žmona komandoriaus 
Generolo Ridgway priima 
Ponia Saki Miyamoto, viesz
nia isz Sziaures Japonijos. 
Ponia Saki Miyamoto yra 
žmona Ainu valdžios ir yra 
tik vienu laipsniu žemiau už

karaliszka gimine Japonijo
je. Ji buvo atvažiavus in To
kyo miestą kur ji aplanke 
Amerikos Ambasada. J a 
ežia iszkilmingai priėmė Ge
nerolo Ridgway žmona, nes 
ji atstovauja Japonijos žmo
nes.

isz nusidavimo ponios Klemen-Į 
finos in kita pakaju su skrynu
te laiszku traukiausi pamaželi 
adgal, dapuoliau po tam prie 
prieszkakajaus duriu ir lyg 
zuikis, per kurtus vytas, neži
nau kaip ir kada gavausi ant 
treczio augszczio.

Tikinėsiu jog nebusite mieli 
skaitytojai taip prispirinejanti 
idant tuojaus jums apsakyezia 
apie tolesni traukini to atsiti
kimo. Gana bus jeigu pasaky
siu jog ant rytojaus, vakaro su
laukus paslapczia iszsikrauste- 
nie su Tamoszium isz to namo 
net in kita gala Varszavos. Per 
visus metus saugojausi susiti
kimo ant ul'y'czios su ponia Kle- 
mentina lenkdamasis isztolo 
nuo moterų navet in ja pana- 
sziu. Bet vienok tas neapsau
gojo mane nuo atnaujinimo pa
žinties kitose, kas teisybe, 
lygose ir aplinkybėse su taja' 
ponia apie ka vėliau pasakysiu

Sztai tokiu budu atsibuvo 
pirmutine role mano grajaus 
ant scenos svieto taip jaustose 
kaipo ir dinste. Kitiems parsi
eina, pasensta tarp paprastu 
iszlygu ir paprastinu žmonių, 
mane, mano giliukis isz pradžių 
mano jaunystes mete ant peno 
dviem ne vienos lyties o ir po 
tam ne czedino tokiu prieteliu 
ir pro tekt ori t u.

Tinku su skaitytojam jog ne
buvo kuom girtis del to istorija 
gal nepatinka kam, bet vienok 
kad aprasziau visa teisybe, už
tvirtint gali draugas mano Ta- 
nioszius kuris del paraszymo 
tos
prikalbinimo mane, nuo to 
ne jeigu rasis laikas tikai 
persakaitymo tos ramatos.

— GALAS —

istorijos musu praeities, 
be- 
ant

Kad Taip, Tai Taip
Gyveno po vienu stogu 

virvininkas ir aptiekorius. 
Karta nusiuntė virvininkas 
slūgine in aptieka, idant 
parnesztu truczynos del pe
lių, aptiekoriusnedave, tar
damas: “Negaliu duot nes 
gal nusitrucint!’’

In kelinta diena, pati ap- 
tiekoriaus nusiuntė slūgine 
pas virvininka, idant par
nesztu kelis mastus virvu- 
kes, o virvininkas atsake: 
“Ne galiu parduot, nes po
nas aptiekorius gal pasi
kart ! ’ ’ ,

— Žydai nesisarmatina ki 
tas kita apgauti.

inveikti. ■
Czia yra puiki proga visiems 

kurie turi giminia Urba draugu 
kitose krasztuose. Jie gali at
naujinti senus ryszius ir paežiu, 
laiku suteikti teisingu daneszi- 
mu apie s'zi kraszta.

Lengva, beveik itefy ežiomis 
sudaryti klaidinga nuomone. 
Raszydami iii užsieny tarp kit- 

ilime pa raszyti, kad pats 
draugas, neteko tarnybos. 

Skaitytojas klausės neteisin
gos propagandos ir iszgirdes 
kad Amerikoj siauezia bedar
be, insi tikins, kad tai yra tei
sybe. Bet butu buvę daug ge
riau pridėti, kad visa tai yra 
laikinas dalykas ir tai nereisz- 
kia. taupinima krize.

Vėl galime raszyti kad strei
kuojame. Skaitytojas vėl pa
veiktas žalingos propagandos, 
gali manyti kad tai yra daroma 
isz beviltinės, deĮ blogu sanly- 
gu. Butu visiszkai kitas vaiz
das .jeigu raszytojas butu isz- 
aiszkines, kad streikuojama! 
padidinti pensia arba gauti at
mokamas atostogas.

Yra dalyku, kuriu reikėtųAMERIKOS
P L U N K S N A vengti. Ir yra dalyku, kuriuos 

galima pabrėžti. Galima raszy
ti apie savo apylinke, apie jos 
mokyklas ir bažnyczias, klubus 
ir darbo unijas1. -Galima pasa
kyti apie jaunuomene: ju užsi
ėmimus, viltis ir planus.

Jusu suteiktos žinios laisz
kuose, sudarys nauja Ameri
kos vaizda •Europos žmonių 
szirdyse. Amerika pasirodys 
savo teisingoj spalvoj-szalis 
padoru -žmonių, kurie gyvena 
laisvėje ir amžinos taikos vil
tyje. Priesz tokius žodžius pro
pagandos melai neteks vertes.

NEW YORK. — Prezidentas 
Truraanas neseniai pareikala
vo “Vaju už Teisybe,“ kuris 
padėtu žmonėms kitose szaly- 
se suprasti ir susipažinti su 
Amerika. Be “teisingu infor-' 
maciju apie Laisve ir Demo
kratija,“ jis pareiszke, “mums 
bus sunku iszloszti szaltaji ką
rą.“ Jis praszo visu, ne tiktai 
valdžios, bet privaeziu asmenų 
ir invairiu grupiu visame 
kraszte prisidėti prie szio dar
bo. Vienas isz geriausiu budu 
'pasakoti apie Amerika, yra as- 
meniszkuosę laiszkuose. Kiek
vienais metais, daugiau negu 
250 milijonu laiszku siunezia- 
ma isz Amerikos in užsieny. 
Sveturgimes pilietis savo laisz- 
kuose, giminėms ir draugams, 
raszo kaip jam einasi Ameri
koje. Antroji Amerikos karta 
irgi susiraszįneja su giminėms 
kuriu jie gal nėra sutikę, arba 
jie raszo kokiu biznio reikalu. 
Szie 250 milijonu laiszku yra 
raszyti taip sau draugiszkai. 
Bet jie skleidžia svarbiu žinių.! 
Daug mes girdime apie “Vpiceį 
of America.“ Szios valdžios ra
dijo programos, kurios pasie
kia beveik visas Europos sza- 
lis, yra labai svarbios nes jos 
suteikia informacijų ir tiesu 
tiems, kurie suklaidinti netei
singa propaganda. Bet Ameri
kos Plunksna, jeigu ji butu 
vartojama su tikru tikslu, bu
tu galingesnes už Amerikos 
Baisa.

Laiszkas isz Amerikos gali 
tapti dideliu invykiu žmonėms 
kitose szalysė. Tai yra ryszis 
su- tolimu pasauliu, kurio dau
gelis isz ju nėra mate, 'bet ku
ris jiems vaizduoja nežinomu ir 

ir
būvi, 
auto- 

turtą ir

nuostabiu dalyku - laisve 
proga atsiekti geresni 
dangoraižius- ir greitus 
mobilius, stebėtina 
daug kitu dalyku.
gauna laiszka perskaito dau
geli sykiu: vienas, ir kartu su 
draugais. Jis, net ir gali susi
kviesti kaimynus ir papasakoti 

-apie Amerikos indomumus.
Kas yra raszoma laiszkuosO, 

yra pasaka apie paezia Ameri
ka. Raszejas gali manyti, kad 
jis1 raszo tiktai apie kasdieni-Į 
nius arba eilinius reikalus. Bet Į 
teisybe kad jis atpasakoja dali 
labai indomios ir beveik nepa- 
t i keliuos pasakos. Jo žodžiai 
yra rimtai apsvarstyti ir jie ga
li sudaryti inspudi kuri jokia 

i neteisinga propaganda g------.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Uncle Sam Says

Representative cities in the United. 
States have taken the initiative in dem- 
onstrating to the nation what they can 
do to help in the national emergency. 
In consequence these cities are now the 
proud possessors of a brand new U. S. 
Defense Bond Flag. They found that 
selling U. S. Defense Bonds is the one 
thing everyone can do. They induced 
more than 80 per cent of the communi
ty’s employers to install the Payroll 
Savings Plan. Here’s a job everyone 

-’aletlli can undertake. U. S. Treasury Departm«ntI
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pa staiga užsimusze. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1905 metuose. Jos vy-j 
ras mirė 1928 m. Paliko savo 
duktere Adele, pati Michael 
Kohutka, mieste; tris sūnūs: 
Juozą isz Bethlehem; Antana 
Croydon ir Alponsa, Bristol, 
Pa. Daug anūku ir seseri Ag- 
niešzka Miller, Bristol, Pa. Pri
gulėjo prie Szv. Pranciszkaus 
parapijos ir prie bažnytiniu 
moterų draugijų.

Kaip Atomine Bomba

-. — Ponas Antanas Čėsna, 
isz Baltimore, Md., sziomis die- 
nOmis Svecziuojasi pas savo 
broli,. Kun. P. C. Cėsna, klebo
nas Szv. Juozapo parapijos, ir 
prie tos progos atlankė ‘Saules’ 
redakcija. —Acziu už atsilan
kymu.
< — Seredoj pripuola pirma 

diena Rugpiuczio-August.
— Sėredoj taipgi pripuola 

SžVento Petro kalėjime. Ir ta 
diena 1922” nu, Konstitucijos 
szvepte.

— Ėlektrikinis . szturmas 
kiir kilo Su'batoje, padare daug 
bledies miestuose Skulkillo pa
viete.

r — Visi rengkites ant “Lie- 
tuviszkos Dienos” Seredoj, 
Bugpiuczio (Aug.) 15-ta diena 
Lakewood parke. Tikras Skul
killo pavieto Atpuskas!

— Ketverge pripuola Szv. 
Ąlponso Ligorijo: Ir ta diena: 
1948 metuose Prezidentas Har
ry Trumanas paskiria trijų 
žmonių komisija, invykdinti 
Benamiu “Dypūku” priėmimą 
in Suvien. Vals. (Amerika) 
buvo nutarta priimti du szim- 
tai' ir penkis tukstaneziai tokiu 
Benamiu.
' — Stanley Fedorchak, trijų 

mėtų amžiaus sūnelis pons. St. 
Fedorchaku, nuo 335 W. Cen
tre uly., likos skaudžiai sužeis
tas užbėgdamas ant automobi- 
liaus, prigulintis prie John

So. Boston, Mass. — Žinios 
■pranesza buk Advokatas A. O. 
Šhalna,, kurio ofisas buvo po 
Nr. 366 Broadway, dabar per
kėlė savo ofisą in nauja vieta 
359 W. Broadway, So. Boston.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

TURIME SUSILYGIN
TI SU RUSKIAIS

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Apsaugos Ministeris

NUOSTABUS ::
:: :: SAPNAS

Dievotas, bet giliai perimtas 
į kentėjimais žmogus, nuliūdo ir 
pradėjo abejoti, ar Dievas ru- 

Vakaru Europos krasztai ne-j 
gali jokios vilties turėti del tai
kos kol jie nesusilygins su So
vietu Rusija ne vien tik gink
lais ir eroplanais bet ir armijo
mis ir kareiviais.

Jis sako, kad Sovietu Rusija 
dabar turi 5,670,000 kareiviu žmogus,

Emanuel Shinwell, sako kad^
į pinasi žžmoniu gerove. )Ta§ąi 
abejojimas daugiau už kartu,ĮL-y 
kima igzspaude ąszaru ig. jpo- 
mi kamuojamas užsnūdo. “Asz 
sapnavau: jo paties žodžiai, 
buk paklydau kelionėje. Tuo
met prisiartino in mane tūlas 

____ __  __ ,__ __  . , prižadėdamas eiti 
armijoje. Jeigu mes norime su' drauge ir parodyti man kelia.

‘ " 5 ‘-------Asz sekiau paskui ji. jis rii&-
ne nusivedė pas viena ūkinin
ką kuris mus maloniai priėmė 
ir iszrode esąs geras ‘žmogus. 
Iszejus isz jo namu asz patemi- 
jau, kaip mano keliones vadas 
paėmė slapta szalia stovinezia

NEW ORLEANS. — Liepos 
(July) 30 diena, laivu “Gene
ral Blatchford” atvyko in New 
Orleaną szie Lietuviai Tremti
niai:

Biknaitis, Vincas, Marta, 
Melanija, Brooklyn, N. Y. 
Dargiš: Alfonsas, Louise, 
Rochester, N. Y.

Szitas paveikslas buvo isz 
eroplano nutrauktas. Tai bu
vo gazo ir aliejaus tanku su- 
sprogimas Newark mieste, 
N. J. Warren Propane kom-

panijos aliejaus tanka užsi
degė ir susprogo. Ir kitos 
tankos nuo szitos užsidegė.

Ugniagesiai isz viso Ne
wark miesto pribuvo gesinti

szita gaisra. Gaisras kaszta- 
vo daugiau kaip penkis mili
jonus doleriu. Kiti ugniage
siai pribuvo net ir isz New 
York miesto in pagelba.

Rusija susiszneketi, tai ir mes 
turime tiek kareiviu turėti sa
vo armijose.

Ministeris Emanuel Shinwell 
laikrasztininkams yra pasakęs 
kad Rusija su tokia armija ne
turi sau lygios niekur ant svie
to, ir kad visi Vakaru Europos jo auksine taure, 
krasztai sykiu negali tokios ar
mijos dabar susitverti.

— Antra diena apsinakvo
jome tūlo pikto žmogaus na-

Jis teipgi primine kad Rusi- muose, kame davė musu pasiL: I . • '• -i i ii »

ir

m
I ' — Doreika:

z i :
Antanas, Gerda, Hans, Leonas,' 
in Worcester, Mass. — Griga
liūnas, Marijona, Kazimieras, 
Liudvika, Chicago, Ill. — Hja-p 
seviezius: Kostas, Eugenija, ( 
Marija, in Detroit, Mich. — 
Juozapaviczius: Aleksandras . 
ir Konstancija, Brooklyn, N. Y.l 
— Juzenaite: Ona, Brooklyn,1 
N. Y. — Krompolcziene: Ona, . 
Brooklyn, N. Y. — Maukus, Si-j , 
monas, Louise, Chicago, III. — 
Pragulbickas: -Juozas, Chica-' . 
go, III.— Saliene: Elizaveta, 
Beneta, Detroit, Mich. — Vai
lionis: Juozas, Amsterdam, N. 
Y. — Vaitkus: Mykolas, Brock
ton, Mass. — Vysniauskas: i

Lietuvio” leidimą.
Gabrielius Kybą savo jauno

se dienose buvo musu visuome
nes paeziame kairiausiame 
sparne, kur anarihizmas ir sin- 
dikalizmas buvo czia pasireisz- 
ke gana indomiu “aidoblistu’h yra namie, ant savo žemes, ge- 

| judėjimu. Vėliau, su metais ir riausas musu draugas turėtu 
naujomis atsakomybėmis, G. būti Amerika, kaip Kanada, 
Kybą pasisuko in deszine ir 
kiek pirma buvo kairus, tiek 
paskui paliko deszinus. Jo ve
damas “Amerikos Lietuvis”, 
buvo “desziniuju laikrasztis, 
bet jame nelengva buvo susi
vokti, ka leidėjas ir redakto
rius mano apie gyvenamus in- 
vykius. Palaidotas su bažnyti
nėmis apiegomis. —K.

silpnintu.
Žinodami tai, mes tikrai dur

nai pasielgtume, jeigu nestotu
me in darba ir neapsiginkluo
tume !

Geriausias apsiginklavimas

MAŽOJI LIETUVA
DIDELI DYKUMAI

DABAR

ja ne vien tik ant kareiviu ar 
armijų pasitiki, bet kad ji da
bar turi daugiau kariszku ero- 
planu negu Amerika su Angli
ja sykiu, kad ji turi daugiau

siui menka kertele; tasai žmo
gus nieko neveike, tik valgo, 
gere, barėsi ir keike. Jam mi
no vadas paliko pavogta 'pir
mutiniuose namuose auksine

Shaloka, nuo 607 W. Pine uly. j Marija, Philadelphia, Pa.
Nelaime atsitiko Petnyczioj,' Za'borskis-
apie 8:10 valanda vakare. Vai
kutis gydosi namie.
• -— Pereita sanvaite angia- 
kasyklos mokėjo savo darbi
ninkams.

Mikalina, Scotts
ville, Mich. —'BALF Centras. PRIE DARBO

Shenandoah, Pa. — Buvus 
gyventoja, panele gydytoja Dr. 
Jean Kwederiute, duktė pons. 
Alek.. Kvfederiu isz Hanover 
Twp., arti Wilkes-Barre, ana 
diena aplaike dinsta prie Wy
oming Valley ligonbute. Gydy
toja Dr. Kwederiute yra baigus 
savo medekaliszka mokslą isz 
Hahnemann Medical Kolegijos 
Philadelphia, Pa.

MIRĖ “AMERIKOS
LIETUVIO” LEIDĖ

JAS GABRIELIUS 
KYBĄ

NEW YORK, N. Y. —
Jeigu karas Korėjoje ir baig- 
sis, jeigu tenai bus sudaryta 
paliaubos ar taika, visa tai toli 
gražu nereiksz kad mes galime 
tikėtis ramybes ar jaustis sau
giai, pasitikėti Komunistais.

Kaip tik atbuliai: Karo pa
baiga Korėjoje bus tik proga 
Komunistams geriau prisi
rengti, pasilsėti ir susistiprint 

Gabrielius del kito karo, del kito užsipuo
limo.

Komunistai vieszai skelbia

GOETTINGEN. — Isz Lie
tuvos gražinti Vokiecziai pra
nesza kad Sovietu valdomi Ma
žosios Lietuvos plotai yra di
deli dykumai dabar, kur tik 
piktžoles auga. Czia dabar So
vietu tankos szliaužia, važinėja 
ir sproginėja bombas ir grana
tas del pratybų.

Dideli kariszki trokai ir freit 
i kariai veža kariszkus ginklus 
ir amunicija in Karaliauczius. 
Visi tie vežimai yra uždengti ir 
ant ,ju paraszyta kad tenai ve
žamas maistas.

In pati Karaliaucziu civiliai 
žmones dabar visai neinsilei- 
džiauti, kad niekas nežinotu 
kas ten darosi ir kur ir kaip 
yra ginkluojamai.
i Czia randasi daugiausia 
Mongolu ir Totoru Sovietu 

i armijoje.

kaip tris szimtus labai greitu ir taure 
pavojingu povandeniniu laivu, 
submarinu ir daug daugiau 
statosi.

WORCESTER, MASS. —
Liepos (July) 17 d., Worceste- 
re mire ilgai sirgęs “Amerikos 
Lietuvio” leidėjas <
Kybą. Velionis yra pora metu 
dirbės “Keleivio” spaustuve-1 , ) ■ 
je, o vėliau persikėle in Wor- savo programa: Nuolatos alin- 
cester, Mass., kur pereme isz 
M. Paltanavicziaus

!;; Frackville, Pa. — Jonas 
Banket (Mickaczionis) nuo 42 
So. Railroad uly., numirė Pet- 
nyczios ryta savo namuose. Gi
mė Lietuvoje. Buvo angliaka- 
sis. Prigulėjo prie Susivien. 
Liet. Amerikos ir prie Lietu-' 
viszkos parapijos. Paliko savo 
paezia Elžbieta (Juozuliuniu- 
te); sunu Leonarda, St. Clair; 
trys dukterys: Leoną Borzok, 
Rūta Apt ir Helena visi namie, 
taipgi keturis anukus; trys se-' , f
serys: Ona Daugertiene, isz 
Turkey Run; Helena Matusevi- 
cziene, Shenandoah ir Marijo
na Mickaczioniute, Lietuvoje. 
Laidotuves invyko Utarninke, 
su apiegomis Apreiszkimo P. 
M. bažnyczioje, devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapines.

ti ir varginti Amerika, 
Amerikos Amerikiecziai patys save

kad
nu-

Mayorai Susitinka

taip ir Pietų Amerika. Pirmu
tinis musu darbas turėtu būti 
gerai apsiginkluoti ir savo 
kraszto krantus tvirtovėmis 
nusodinti.

Atlanto Sanjunga, susida
riusi isz Europos krasztu, ma
žai ka mums gali duoti ar pa
gelbėti, ir mažiau mes ant to
kios sanjungos galime pasiti
kėti. j() z i.

Viltis pagelbos isz Europos 
yra tuszczia! Europos krasztai; 
yra nuvarginti, nualinti, bicd- 
ni, silpni ir susiskaldę!

Azijos krasztas yra jau užsi
krėtęs su Markso liga.

Afrika maža ka gali mums 
duoti, nes tenai žmones taip to 
Ii atsilikę.

Apsigynimo darbas ir parei
ga puola ant Amerikos krasztu, SUSIDURIA LENKAI 
nes vien tik jie dabar pilnai su
pranta ir iszgali taip apsigink
luoti.

Jau daug sykiu buvo sten
giamas tokia sanjunga sudary
ti isz Amerikos krasztu, bet 
nieko tikro nėra nuveikta.

Pietų Amerikoje randasi 
dvideszimts viena Respublika. 
Prie j u dar pridekime Kanada, 
Australija ir New Zealand. Vi
si szitie krasztai daug ka ben
dra turi, ju mokslas, tikyba,1 
kultūra ir pats gyvenimas juos 
risza.

Szitie krasztai randasi to
il kiose vietose, kurias galima la

bai gerai apginkluoti ir apgin
ti. “Tik reikia vienybes!” Szi
tie krasztai yra ir bagoeziausi,

Czia, szituose krasztuose 
randasi ne vien tik turto, bet 
ir mokslo ir jiegos. O kas svar
biau, kad tai czia randasi ta 
laisve už kuria visi kovoja, ir 
kuria Rusija nori panaikinti!

Tai mums iszrodo, kad dabar 
musu svarbiausias darbas tu-

SU RUSAIS

Minersville, Pa. — Sena gy
ventoja Ona Lazaravicziene, 
kuri gyveno pas savo duktere 
Adele, pati Michael Kohutka, 
puldama trėpais žemyn m~sl<tė-

Londono Lord Mayoras, 
Sir Denys Lowson, (po de- 
szinei) sveikinasi su Pitts
burgh May oru David Law
rence, kuris su kitu miestu 
Mayorais yra atvažiavęs in 
Londoną in sveczius.

Pittsburghe teismas lau- 
kia szito savo Mayoro Law-

rence parvažiuojant, nes jis 
yra intartas kad jis isznau- 
dojo savo vieta ir netinka
mai pasielgė kaipo miesto 
May or as.

Pono Mayoro Dennys 
Lowsnn žmona stovi szalia 
savo vyro.

Sanjunga, bet Amerikos San- 
junga, kuriai kitu pagelbos nei 
nereikėtų.

— Kai kits kitam in szirdi 
kalbi, szaukt nei nereikia, gal 
net ir netinka, kaip klausykloj 
j e su kunigu kalbantis apie 
sanžines dalykus.

Treczia diena atlankom 
labai dora ūkininką, kurs mu
su priėmimui nesigalejo jokiu? 
vaisziu. Mano vadas iszeida- y / * ••••< 
mas isz tenai, uždegė jo namus.

— Ketvirta diena labai ge
ras ir mandagus žmogus mus 
taipgi gražiai vaiszino, o ryto 
meta, mano vadui pasiskundus, 
kad nežinąs gerai kelio, szei- 
mininkaš iszsiunte drauge su 
mumis savo sunu, idant nųvetu 
ir parodytu kelia. ; , ; • £

— Bet vos tik perėjom ti-1-
1 ta, mano vadas sugriebė varg

iu Szvedija, ir kad Szvedijos sza vaikina ir imnete smarkion 
policija užtiko ta laiveli pludu-Į ^P^n, kur sz*s nuskendę,
riuojanti uoste, ir rado jame 
tris surisztus Rusu kuriuos jie 
nugabeno in ta pati uosta.

KETURI LIETUVIAI 
PABĖGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kitos žinutes apie ta pati in- 
vyki sako, kad tik trys Lietu
viai taip pabėgo, kad jie invei- 
ke nedidelio laivelio tris Rusus 
ir pasisavinę ta laiveli, plauke 
in Szvedija, i

HAMBURG, VOKIETIJA.— 
Lenkai, atvykę isz Lenku da
bar valdomo Stetino miesto, 
pranesza kad tenai neseniai in- 
vyko kruvini susikirtimai tarp 
Lenku ir Rusu.

Santykiai tarp Lenku ir Ru
su yra labai blogi, ir nuolatos 
invyksta nesusipratimu ir su
sikirtimu.

Vienas girtas Rusas kariniu-1 
kas nuszove viena Lenka. Len
kai tada jau visai vieszai suki
lo priesz Rusu. Szitame susi
kirtime buvo daug užmuszta ir 
sužeista vienu ir kitu.

Apie du tukstaneziai Lenku 
apsupo instaiga kur tas girtas 
Rusas karininkas buvo pasika-' 
vojes. Sovietai turėjo pasiuns- 
ti savo kareivius tuos Lenkus 
isz tenai iszskirstyti.

Po szito invykio apie tūks
tantis Lenku buvo iszveszta in 
koncentracijos stovyklas.

Po tam, szimtas Lenku buvo 
suaresztuota ir iszveszta, už tai 
kad jie atsisakė pakrauti isz 
Lenkijos in Rusija vežama 
tavora.

1 Toks žiaurus pasielgimas ma-
1 ne teip smarkiai sujudino, kad 
jau ilgiau nebegale jau susilai
kyti ir suszukau:. “O tu žmog
žudy! Vercziau klaidžioti pli
koj dykynėje,, negu keliaujant 
su tavim žiūrėti in tąip baisius 
tavo pasielgimus. ”

Kuomet tai sakiau, mano va
das priėmė koki tai nepapras
ta dangisz'ka paveiksią, ir atsi- 
gryžes tare in mane rinitai: t

— Mokykis ir stebėkis išz 
Dievo apveizdos. >

— Taure, kuria paėmiau 
isz pirmojo, 'buvo užnuodinta ir

I tam, kuris ja palytėtu', butu 
kenksminga. Dėlto paėmiau ja 
isz dievo baimingo žmogaus ir 
atidaviau piktam už bausme. 
Po namus, kuriuos buvau pa- ■ 
deges, yra didele krūva pinigu, 
kuriuos doras žmogus sunau
dos geriems ir naudingiems 
darbams. Jaunikaitis, kuri ih-

I meeziau in upe, netrukus butu 
į nužudęs savo teta, o motinai 
j visi jo pasielgimai butu tikra 
į kankyne, o giminėms ir pažys- 
j tamiems, geda ir papiktinimas.

— Liaukis abejojęs apie 
Dievo Apveizda ir mokykis isz 
jos kelio, o jeigu jo nesupranti, 
nusižemink priesz Dievo Ap-

Kai ant rytojaus policijai veįZ(]a 
buvo praneszta kad tas sznap-

PAVOGĖ DAUG 
SZNAPSO

PHILADELPHIA, PA. — 
Keli vagiai pasivogė visa tro- 
ka sznapso, asztuonis tukstan- 
czius ir keturis szimtus bonku 
sznapso ir troka, kuriame tas 
sznapsas buvo vežamas.

FBI slapta policija jau yra' 
suėmus ir suaresztavus viena 
žmogų, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus Nicholas R. Panarella, 
isz Camdeno, N. J. Jis yra su
imtas už tai, kad pas ji rado 
daug to pavogto sznapso.

Policija nieko daugiau ne- 
pranesza, bet matyti kad už 
dienos, kitos ir kiti bus suimti.

To troko draiverys, Carl 
Halverson, veže ta sznapsa, ku-Į 
ris kasztavo apie trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu. Jis susir
go ir buvo priverstas savo tro
ka palikti ant Allegheny uly- 
czios, ir paskui pats buvo nu-' 
vesztas in Temple Universiteto 
ligonbute.

Tai pasakęs, mano vą
šas su troku buvo pavogtas, tai jas isznyko, o asz pabudau, 
policijantai jau buvo ir be tu 
žinių suaresztave ta Nicholas 
Panarella, už turėjimą savo na-

! muose neteisetinai insigyto
sznapso.

— GALAS

— Žmonių gyvenime tai ta
vo, ka pats paveldi, ka pats sa
vo veiku paimi ir pasisavini. 
Jau tai nebe reikalo yra pasa-

— Kai kate pele pagauna, kyta: “Padekie pats sau!” 
tai ji paeda, o kai nepagauna, Szitas pasakymas pritinka 
turi jieszkotis kitur. Taip ir kiekvienam žmogui. Bet jis 
Žydeliai;’ | pritinka ir kiekvienai tautai.

“Su doleriu viską padarysi: 
visur inlysi; teismą iszlaimesi 
taipgi sako ir duszia iszgany- 
si?!”

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Hatinkit “Saule”

I


