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Buvusio Vyro Draugas 
Nužudytas

Iszsigandus Moteriszke 3 SUARESZTUOTI

Užsipuolė Ant 
Amerikieczio

GEORGETOWN, DEL. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus vyras buvo nuszautas 
draugo stuboje, kur buvo gir
dėti barniai ir pikti szauksmai. 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Granville W. Britting
ham buvo nuszautas. Valstijos 
policija suėmė ir suaresztavo 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus Ponia Ahelma D. Powell, 
dvieju vaiku motina, kuri per 
kara buvo vaiske. Ponia Powell 
policijantams prisipažino kad 
ji nuszove ta savo buvusio vy
ro drauga, bet nepasiaiszkina 
kodėl ji buvo taip padarius.

Jos abi mergaites tuo laiku 
miegojo ir prisikėlė kai iszgir- 
do szuvius.

Ta moteriszke su tuo savo 
buvusio vyro draugu visa nak
tį uže, baliavuojo ir po saliu- 
nus trankiesi. Tie barniai ir 
paskui tas jo suszaudinimas at- NEEJO IN MOKYKLA 
sitiko apie ketvirta valanda isz 
ryto.

Abi mergaites policijantams 
pasakė kad jos girdėjo kai jų
dviejų motina tariesi su tuo 
vyru, ir kaip ji sake: “Asz ta
ve paszausiu, asz tau kulka ne 
in kakta, bet in koja ar ranka 
paleisiu.” Ji jam ir pataikė in 
ranka, bet kulka per ranka pe
rėjo ir pataikė jam in plau- 
czius.

Kai gaisras isztiko vienus 
ofisus Bostone, daugiau ne
gu szeszios deszimts žmonių 
turėjo iszsineszti isz kamba
riu. Visiems pasisekė isz tu 
kambariu ir isz to gaisro pa
sitraukti. Nors szita mote-

Iszejo Maudytis;
Prigėrė

riszke per aszaras praszo ir 
meldžia ugniagesiu ja iszgel- 
beti. Ji szituose ofisuose dir
bo. Už keliu minucziu po szi- 
to paveikslo nutraukimo ir 
ji buvo iszgelbeta.

ISZGELBETOJAS
ŽUVO

PIENAS KIAULĖMS

TRENTON, N. J. — Mau- 
reen Geller, keturiolikos metu 
amžiaus mokine nenorėjo eiti 
in mokykla nes diena buvo gra
ži ir jos sesute Blanche, sze- 
sziolikos metu su kitomis drau
gėmis ėjo maudytis. Tai ir ji su 
jomis iszejo maudytis.

Apie deszimta valanda isz 
ryto, kai ji turėjo būti mokyk
loje, ji prigėrė Gropps ežere, in 
Lakeside Parka

Jos visos maudiesi prie kran
to kuris nėra po parko priežiu-

PITTSBURGH, PA. —
Ūkininkai dabar duoda savo 
karvių pieną savo kiaulėms, 
nes draiveriu straikos neleidžia
jiems ta pieną veszti in miestą. ra ir už tai tenai nebuvo sargo.

Ūkininkai dabar tiek pieno
turi kad nežino ka su juo dary- mokykla, Trenton mieste, 
ti, nors žmonėms visur pieno įr jos sesute mokinasi, 
dabar trūksta.

Ji buvo mokine in Katedros 
kur

NETURĖJO PINIGU

Vagiai Apmusze, Ap
spardė Žmogu

JAUNI
KOMUNISTAI

CAIRO, EGIPT. — Cairo po- 
,! licij antai suaresztavo ir in ka

lėjimą pasodino tris jaunus vy
rukus, kurie su kitais buvo už
sipildė ant William McDowell 
Ramsay, Amerikieczio studen
to.

Amerikietis Ramsay, dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
studentas dabar randasi Angli- 
jos-Amerikos ligoninėje.

Amerikos Konsulas Hartwell 
Johnson tuoj aus nuėjo pas Cai
ro miesto virszininkus, kurie 
atsiprasze ir sake kad jie ir vi- 

’ į su j u kraszti žmones labai gai- 
liasi kad taip atsitiko.

Agiptiecziu laikraszcziai 
taipgi vieszai atsiprasze ir pik
tai iszbare tuos, kurie taip ne
gražiai ir nedžentelmoniszkai 
buvo pasielgė.

Ramsay ežia tik važinėja 
j kaipo sveczias. Jis mokinasi in 
1 Edinburgho Universitetą 
Szkotijoje.

EROPLANAS
SUDUŽO

J. E. H[oover Sako
Amerikoje Ran
dasi 540,000 

Komunistu

*•

r

Eroplanas Su Savo Karabinais 
Suszaude In Savo Inžina, Nukri
to In North Jūres; Komunistai 
Nenori Gryszti In Sovietu Vokie
tija; P. Jaffe Redak.6Amerasia* 

Neatsake Senato Komisijai

TULSA, OKLAHOMA. — 
C-47 prekybinis Armijos ero
planas, del kokios ten priežas
ties nepakilo nuo žemes ir su-! 
dužo in medžius kareiviu na
mus, kurie tuo laiku buvo 
tuszti. Juose buvo tik trys dar-| 
Liniukai. Du darbininkai buvo 
sužeisti, treczias buvo mirti
nai sužeistas.

Ant eroplano buvo asztuo- 
niolika kareiviu. Nei vienas ne-

CEDAR BEACH, N. J. — 
Nancy Schafer, su Barbara 
Leddy, abi asztuoniolikos metu 
amžiaus butu prigerusios neto
li nuo Cedar Beach, jeigu ka
reivis Herman Summers, devy-! 
niolikos metu amžiaus nebutu 
jas abi iszgelbejas.

Bet jis pats žuvo kai jis jas
isz mariu iszgelbejo. Kai jodvi' t7vo nefneiuzeistas. 
dažinojo kad tas drąsus karei
vis pats žuvo jas iszgelbeda- 
mas, abi labai apsiverke.

Eroplanas buvo atskridęs isz 
Wichita, Kansas, ir buvo pri
rengtas skristi in Scott Field, 
Illinois, kai jis sudužo.

Kitas Iszdavikas BELGIJA.
ėjo balsuoti

priversti 
balsuoja,

pas 
eiti

jau tris sykius 
metus. Belgijoje 
visi Piliecziai yra

Jeigu kuris ne-

per vienus
mus; tenai 
ir balsuoti.
turi tris dolerius baudos užsi

Tėvas Parvažiuoja M Dl RE ŽMONA

BERLYNAS, VOK. — Kai 
Komunistai buvo surengė ta 
didele paroda, isz kurios nieko 
jiems gero nebuvo, apie trys 
szimtai jaunu Vokiecziu pa
spruko in Amerikiecziu puse ir 
dabar nenori gryszti namo.

Amerikos atstovai su jais 
pasikalbėjo ir paskui pradėjo 
susisiekti su j u tėvais, kurie 
gyvena po Komunistiszka val
džia.

Bet visi sako, kad jie nenori

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts devynių me
tu amžiaus Leo McFadden bu
vo apmusztas ir apspardytas/ 
kai trys burliokai, vagiai ji 
partrenke ant ulyežios ir isz-J 
tusztino jo kiszenus. Kai jie ne
rado pinigu, jie isz to piktumo 
apdaužė, apmusze ir apspardė 
ji ir paskui pabėgo,

Leo McFadden buvo nuvesz-!
tas in Presbyterian ligonine, gryszti ir nebegrysz! Jie sako 
Policijantai dar nesugavo tu kad jie gerai žino kas ju laukia 
žuliku, j (Tasa Ant 4 Puslapio)

Chi-

•MUM ■

žuliku,

Ponia Elmer Bender, 
cagoje su savo dukrele, 
Kathleen džiaugiasi dažino- 
jusios kad jos vyras ir duk
reles tėvas, marinas lakūnas 
Elmer C. Bender parvažiuo
ja isz Kinijos, kur jis buvo 
Komunistu nelaisvėje. Ko
munistai ji tik ana sanvaite 
paleido isz nelaisvės.

Dvieju Vaiku Tėvas
Nusižudė

Harry Gold, mokslinczius 
buvo suaresztuotas Philadel- 
phijoje už iszdavima Sovie
tams daug slaptu žinių apie 
atomines bombos gaminimą. 
Isz pradžios jis užsigynė, bet 
kai Amerikos Slaptos FBI 
Policijos agentai jam priki- 
szamai priparode ka ir kiek 
jie jau dabar apie ji žino, jis 
prisipažino kad jis daug 
slaptu ir svarbiu rasztu bu
vo perdavęs Daktarui Klaus 
Fuchs, kuris jau buvo nu
teistas Anglijoje.HOLBROOK, MASS. —

Dvieju vaiku tėvas kuris vis 
intarinedavo savo žmona kad 
ji per draugiszkai pasielgdavo 
su autobusu draiveriais nudure 
savo žmona ir paskui pats save 
nusiszove.

Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Theodore Fader, 
kuris prie elektros dirbo, bet 
dabar buvo be darbo, nudure 
savo žmona, keturios deszimts 
keturiu metu amžiaus Jessie.

Jo žmona iszbego isz savo 
namu spiegdama ir perspeda- ko tu drąsiu razbaininku, bet 
ma kitus savo szeimynoje ir iki sziol ju niekur nesurado, 
paskui suklupo darže. F

To vyro motina, szeszios de- daria labki drąsiai atliko, in- 
szimts penkių metu amžiaus, eidami dienos laiku, kada nie-

(Tasa Ant 4 Puslapio) kas nesitikėjo kad jie drystu. i

A P V 0 G E 
VIESZBUTI

us
Visi szitie balsavimai per vienus 

metus buvo, už tai, kad tas Karaliaus su- 
I gryžimo klausimas yra dar vis svarstomas, 

j Krikszczioniu Partija yra pasiryžus susi
grąžinti Karalių Leopoldą Trecziaji. Prie 
szitos partijos randasi ir Katalikai.

Kairieji su Komunistais pricszinasi ir 
nenori Karaliaus, bet nori Demokratiszka 
valdžia investi. Per paskutinius Rinkimus 
pasirodė, kad dauguma Belgu nori kad 
Karalius Leopoldas Treczias sugrysztu.

Komunistams Demokratiszka valdžia ge
riau patinka, nes tada jiems butu geresne 
proga ir ta valdžia nuversti ir savo Ko
munistiszka valdžia investi. Su Karaliszka 
valdžia iu tas darbas butu daug sunkesnis.

KARISZKAS EROPLANAS NUSISZOVE
PARYŽIUS. FRANCIJA. - 

Keturi razbaininkai inejo in 
Plaza vieszbuezio hotelio ofi
sus if pareikalavo kad darbi
ninkai jiems atiduotu visus 
vieszbuczio pinigus. Jie gavo 
514,285. ir paskui pabėgo.
Prancūzijos policijantai jiesz- riszkas eroplanas, kuris yra vadinamas “Pa

dangėse Tvirtove,” su karabinais suszaude
szitie vagiai savo vagystes viena savo inžinu ir nukrito in juras.

Karo Sztabas nieko nepranesza, nepa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Labai Keistas Atsitikimas

YARMOUTH, ANGLIJA. — Žinios jau 
patikrintos, kad vienas didis Amerikos Ka-
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Kas Girdėt
J. Edgar Hoover, Amerikos 

FBI Slaptos Policijos Vadas 
perspėjo Kongresą, kad Ame
rikoje randasi daugiau negu 
penki szimtai keturios deszimts 
tukstaneziu Komunistu. Jis 
teipgi jiems pasakė, kad tie 
Komunistai dabar yra daug pa
vojingesni negu buvo per kara.

Komunistu sznipai laibiau
siai darbuojasi sugaudyti visas 
žinias apie tos atomines bom
bos gaminimą ir renka, perka 
ar vagia visas slaptas žinias 
apie mu,su kariszkas jiegas.

Jis toliau sake .ir aiszkino, 
kaip Komunistai lenda in moks 
liszkus darbus, kaip inžinieriai 
pramones vadai, susisiekimo 
prižiūrėtojai ir net advokatai. 
Komunistai stengiasi vis apsi
gyventi miestuose, kur daug 
žmonių tarpe jie gali laisvai 
dirbti, ir kur sunku juos susek
ti. J. Edgar Hoover net ir isz- 
skaieziavo kiek ir kur tu Ko
munistu daugiausia randasi:

25,000 New York, 
’ 6,977 Californijoje,

3,361 Illinois,
2,876 Pennsylvanijoje,
2,834 Ohio,
1,250 Michigan,
1,022 Massachusetts.
Jis ir iszskaicziAvo kiek 

randasi kitose valstijose.
Bet, Hooveris sako, kad

kiekvieno Komunisto randasi 
mažiausiai deszimts isztikimu A / \
draugu, partijos rėmėju.

Jis sako, kad kai Kongres
menai ar teisėjai tik tuos Ko
munistus laiko Komunistais, 
kurie turi Komunistu Partijos 
korteles, jie baisiai klysta, nes 
Komunistai tu korteliu jau se
niai neiszduoda ir nesineszioja.

Jis teipgi sako, kad musu 
Instatymai nėra tinkami ir jau 
seniai isz mados iszeje kaslink 
tokiu iszdaviku! Musu Insta
tymai yra taikomi tik in sve- 
timtauezius prieszus, o daugu
ma tu Komunistu yra arba 
Amerikiecziai isz prigimties 
ar yra iszsieme Pilietybes Po- 
pieras!

ju

del

Keli Amerikos laikraszcziai 
susirūpino Amerikos Jaunimo 
mokslo troszkimu. Jie jau 
perspėja, kad per daug musu 
jaunimo eina in mokslus ir pas
kui jieszko vietos bet ne darbo!

Vienas isz tu laikraszcziu jau 
stato klausima; “Jeigu visi 
bus mokinti, tai kas dirbs?!”

Ir kiti raszytojai jau ima 
vieszai kelti klausima: “Ar «
Amerikiecziai jau sarmatinasi 
darbo žmogaus?”

Milijonai tėvu sziandien dir
ba su savo rankomis, prakai-. 
tuoja ir taupina, kad ju vaikai 
galėtu eiti in augsztesnius 
mokslus, iszsimokinti ant dak
taru, advokatu, lajeriu, moky
toju, biznierių ar ant kitokios 
profesijos mokintu žmonių.

Szitokie tėvai amžina klaida 
daro, manydami, kad tie ju 
vaikai, žinodami daugiau už 
juos bus ir geresni už juos. 
Mokslas ir gerumas mažai ka 
bendro turi.

“Pakilk augszcziau savo luo
mo,” yra Amerikos tėvu obal- 
sis. Szitoks o'balsis rodos nori 
parodyti, kad visi sziandien 
prieszinasi tam, anų laiku nu
sistatymui, su kuriuo mušti tė
vai ar tėvukai augo: “Syki 
kriauezius, amžinai kriau
ezius:”

Bet Amerikoje jau kita ga
dyne, kita tvarka, kitokis gy-

venimas ir likimas! Czia sziau- 
cziaus sūnūs gali tapti bankie- 
riumi, knaueziaus vaikas gali 
tapti Universiteto profesoriu
mi, mainierio sūnūs gali iszsi-i 
mokinti ant inžinieriaus.

Mes czia nenorime pasakyti, 
kad tai negerai, ar kad taip ne
turėtu būti; mes nesakome kad 
paprasto darbo žmogelio sūnūs 
jau neturėtu musztis pirmyn,' 
stengtis pagerinti savo gyveni
mo būkle. Visai ne! Mes sy
kiu su kitais džiaugiamies kai 
tokie musu vaikai prasilavina, 
pasimokina ir prasimusza.

Bet, czia visa kitoniszkesnis 
klausimas. Czia klausimas: Ar 
jie gaus tokius darbus, tokias 
vietas, kurioms jie sziandien 
rengiasi?

Baltu ranku darbai vis ma
žėja. Per dvideszimts metu, 
žmonių skaiezius Amerikoje 
dvideszimtu procentu (20%) 
padidėjo. O tokie baltu ranku 
darbai tik asztuntu procentu 
padidėjo.

Mokintiems žmonėms vietų 
vis mažiau, už tai, kad dideles 
kompanijos mažesnes prarija, 
o dideles kompanijos nereisz- 
kia daugiau vietų.

Isz musu kolegijų ir univer
sitetu iszejo penkios deszimts 
tukstaneziu inžinierių, bet tik 
septyni tukstaneziai ras sau 
tinkamas vietas. O mokintas 
inžinierius negreitai pasiten
kins dirbti paprasto darbinin
ko darba, kaip jo tėvas dirba 

I ar dirbo.
Szitoks mokintas jaunimas, 

be vietos, be tinkamo darbo, 
bus baisiai nepatenkintas, ir 
daug nelaimingesnis, negu tas, 
kuris to mokslo nesieke.

Gaila, kad musu tėvai taip 
prastai žiuri in savo darba ir in 
savo gyvenimo padėti, kad jie 
jau ko augsztesnio nori savo 
vaikams, ir kartais tuos vaikus 
stumte stumia in mokslą, kurio 
tas vaikas nenori, ar kuriam 
mokslui tas vaikas nėra tinka
mas!

Kad musu skaitytojai per 
klaida mus nesuprastu ir nesu
pyktu, mes szitaip szita savo 
klausima pastatysime: Kas ge
riau, kad tavo vaikas butu kar- 
pinterys ir gerai uždirbtu ir bu
tu patenkintas; ar kad jis butu 
biednas inžinierius, be darbo ir 
surūgęs, nepatenkintas? Ar 
geriau, kad tavo dukrele butu 
mokytoja ir dirbtu už pusdyke, 
ar kad ji fabrike dirbtu ir ge
rai uždirbtu? Ar geriau, kad 
tavo vaikas profesoriaus varda 
turėtu, ir ubagauti, ar kad jis

kriauezius butu ir dar tave se-Į 
natveje užlaikytu?

Visiems mums reikia atsi
minti, kad darbas yra gaybin-| 
gas, kad darbininkas yra gar-, 
bes žmogus, kad darbininkas ir' 
Dievas laimia.

J du dabar gresia musu krasz-1 
•tui pavojus isz mokintu dyka
duoniu. Ir jie bus dykaduoniai 

i ne už tai, kad jie yra tinginiai, 
bet už tai, kad jie darbo neras: 
ir jausis ne savo vietoj ir visu 
nuskriausti.

Kai mes imsime rūpintis apie ', 
savo vaiku ateiti, kai mes tar- 
simies kaip savo vaikams gere-' 

’ sni gyvenimą parūpinti, nepa- 
mirszkime, kad mokinti žmo- 

. kinti žmones, profesijonalai,' 
biznieriai, raszytojai ir profe-i 

■ šoriai neturi unijos kuri juos 
užtartu, kaip paprastas darbo, 
žmogelis turi.

Dauguma musu vaiku sziari-Į 
dien turi pasirinkti tarp tusz- 
czio garbes ir mokslo vardo ir) 
tarp paprasto, bet patenkinan- 
czio darbo žmogaus prakaito, 
kuris be jokiu mokslo laipniu 
žino savo darba, savo vieto ir 
ramiai ir gražiai sau gyvena, 
nes jis nesijauezia, kad gyveni
mas yra ji nuskriaudęs!

Praszo

KARALAITIS ::
:: :: IR PANA

Ponia Robert Vogeler, 
Amerikieczio biznieriaus 
Robert Vogeler žmona, viso
mis pastangomis stengiasi 
savo vyrui padėti ir ji iszgel- 
beti. Jos vyras buvo Buda- 
peszto mieste intartas kaipo 
szpiegas ir nuteistas ant pen
kiolikos metu in kalėjimą.

Kai Amerikos Sekretorius 
Dean Achesonas buvo nuva
žiavęs del Konferencijos, mi
tingo in Londoną, tai ji su 
eroplanu atskrido isz Vien
uos, jo praszyti kad jis jos 
vyrui kaip nors pagelbėtų. 
Sekretorius Achesonas ilgai 
su ja tariesi ir pasisznekejo, 
bet nežinia ar jis ka jai pri
žadėjo ar ne.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pypkes Durnai
Acziu, Mylimoji

Asz retai kada atsimenu 
Tau Acziu pasakyt 
Už tavo gera szirdi 
Ir pasiaukojimus. 
Asz niekados tavęs pilnai 
Neinvertinu. Asz taip dažnai 
Savais darbais užsiimu, 
Ir niekad nesusiprantu. 
Asz tankiai piktas ir niūrūs, 
Ir pamirsztu szirdies draugus. 
Bet, Mylimoji, vis žinok, 
Ir man, nabagui dovanok; 
Nes kai pažiurau in save, 
Randu tik tave szirdyje. 
Gyvenimas saldus už tai 
Kad tu esi atsakymas 
Karszcziausiu mano praszymu. 
Esu bejiegis be tavęs; 
Jei bus kas gero isz manes, 
Tai vien tik tau dėkot turiu, 
Nes vien tik tau asz gyvenu.

Tai kalbėdama parode ant 
karalaiczio.

Negyvėliai su laukiniu stau
gimu mėtėsi ant jo, nes vienas 
mažas kuprotas be rankos su
silaikė priesz smerti ir užklau
sė:

— Kuom atiduosime in ta
vo vale, poni musu ir karaliene.

— Tegul mane ima in pa
gelba.

Nusijuokė negyvėliai, o pa- 
emia už ranku karalaiti pradė
jo szetoniszka szoki aplink 
kambari.

Drūtas buvo karalaitis nes 
jojo drūtumas nieko czionaisi 
ne ženklino. Norints negyvėliai 
turėjo sunkius panezius, su
spaudė ji su savo kauluotom 
rankom, sukosi kaip viesulą 
daužydami jo galva in sienas 
ir kitokius daigtus. Vienas pa
traukė ji daugiau už kitus ir 
isztrauke jam ranka. Vela ki
tas pagriefbe už kojos ir vilko 
toliaus; vienas iszsuko jam gal
va rodos koki szriuba, nes gal
va viską jaute, o kūnas teipgi.

— Szauk pagelbos nuo ma
nes, o atsilsėsi! Paszaukę smer- 
tis kuri tykiai stovėjo pasirė
mus ant dalges.

Nes karalaitis norints žinojo 
gerai jog paskutine valanda 
jam iszmusze dirstelėjo tiktai 
su paniekinimu ant savo pa
gundos, nes nieko neisztare.

Sztai gaidis užgiedojo ir vis
kas isznyko. Karalaitis tuo ap
mirė ir atsiblaivino tada kada 
juoda pana atėjo su vandeniu 
gyvasties sugydė žaidulius ir 
pridėjus galva ant stuobrio pa
klausė su nekantrybe, ar da 
viena nakti pasiliks idant ja 
iszgel'betu isz ranku josios ne
prieteliu.

Karalaitis atsikelias sveikas 
ir drūtas dirstelėjo ant baltu 
ranku panos ir pasakė jai jog 
turi norą da pasilikt idant pa
baigt ka pradėjo ir turi vilti 
jog dalaikys.

— Nes tai bus baisiause nak
tis už kitas dvi, isztare vos gir
dėtinu balsu pana.

— Tik szeszkas iresi adga
lios ant puses kelio, o narsus ei-

na visada pirmyn! Atsake nar
šei ir sėdo prie užkloto stalo, 
kur jau lauke ant jo geri pus- 
rycziai.

Diena pere jo kaip ir vakar 
nes didelei akyvas žinot, kaip' 
jam pasiseks szia nakt. 'Ta ka 
lyg sziam laikui iszkentejo ro
dėsi jam gana baisiai ir žinojo 
kad da baisesnio galėtu isz- 
rast. Nes persikanojo jog smer- 
tis ant jo ne turi jokios druty- 
bes nuo kada pažino stebuklin
ga gydymą vandens gyvasezio 
ir dabar buvo tvirtu, jog iszlai- 
kys kaukes szios nakties.

Kada naktis atėjo vela nusi
davė in savo kambarį ir sėdo 
ant suolo. Kada pusiaunaktis 
iszmusze, miegantis sziksznok- 

į sparais ant balkio prilėkė prie 
lango ir atidarė per kuri pra
dėjo inlekt visokios baidykles 
kurios savo regėjimu nar- 
siause szirdi galėjo iszbaidint. 
Tai milžino galva insirito ro-

' buvo mates: Mate palociu savo 
i tėvo kuri neprietelius uždegė.
Tėvas ant žemes guli negyvas, 
kuri neprietelius užmusze; ka
raliene jo motina randasi gele
žiniuose, lauke viroko smerties 
szaukdama vardus tėvo ir su-; 
naus; ju visi tarnai užmuszti 
arba paimti in nevale.

Karalaitis žiurėjo ant to vis
ko su kruvina szirdžia, nes sze- 
tonas nusijuokė garsiai sznabž- 
dejo:

— Tai ateitis!
Po tam parode in kairia sza

li, kur karalaitis paregėjo pa
lociu stovinti cielibeje tėvas su 
szeimyna sėdėjo prie vakarie
nes, geria isz sidabrinio kieli- 
ko ir liepe savo kareiviams ap- 

i sakinet, ka kas mate ant svie
to, o pats gal mislina apie savo 

; sūneli. Motina stovi ant augsz- 
i to” baksztelio ir žiuri per langa 

l '

ar gal kas ne sugryžta ar sve-
czias koks nepabarszkins in Visi pirmieji Katalogai dabai 
bromą. Ko teip laukia? Leng-

i vai atmyt. Nes ne mato to jog 
i terp medžiu paslėptas neprie
telius, kuris atėjo su tukstan-

i . ... j ...i czeis kareiviu idant sunaikint
1 palociu ant griuvėsiu o tykus 
jojo gyventojus paimt in neva
lęs arba nužudint.

Palociuje niekas apie arti- 
nanezia' nelaime ne žino; nie
kas ne pasirengiąs ant apgyni
mo.

— Norėk, o akimirksnyje 
atnesziu tave ant muru palo- 
ciaus, o apginsi visa sklypą ir 
karalių savo tęva, kuriu nelai
me tau parodžiau, susznabžde- 

į jo vela szetonas.
“Meluoji, niekadejau!” No

rėjo paszaukt karalaitis, nes 
vos susilaikė, atsimindamas 
sau jog vienas žodis isztartas 
per ji, intrenks save ir juoda 
pana in didesne nelaime. Užpy
kęs jog szetonas ji norėjo apga- 
vingu bildu prigaut, su visu 
drutumu reže ypa szetonui in 
krutinia.

Suriko sūnūs Lucipieriaus, 
pajuodo viskas, velniukai ir 
baidykles mėtėsi ant jo, nes ji
sai atimdamas ypus, ne skupa- 
vo teipgi ir velniukams ir ant 
galo pailsias visas ant kimo 
puolė ant grindų tada, kada 
gaidis užgiedojo o pekliszka 
gauja isznyko.

Kada atidarė akis ir dirste-

paszaukę; No. 166 Trys istorijos apie 
Teip tu prigiili prie ma gunus Malkiaus, Iszklausyta 

malda 
15c 

; NO. 
, Duktė 
tuvos.

i No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 

; Lietuviszku vaiku. 25c.
No. 176y2 Trys Istorijos 

apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus-. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta iu celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

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

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

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

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

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

nes saldžiause! Ir turi pasilikt 
mano pati! Tegul užvažiuoje 
auksine karieta, ba geidžiu ka- 
greieziausia atlankyt savo te-1 
vėlius ir tave perstatyt del ju.

In tris dienas po tam palo-j 
cinje karalaiczio Erelio atsibu
vo veseile kokios da niekas ne
regėjo; visi buvo laimingi se
nas karalius gere ant sveikatos 
savo puikios sunienes, o kara
liene nuolatos prispaudinejo 
ja prie szirdies.

Nuo to laiko Erelis neaplei- 
dinejo senu teveliu ir gyveno 

: savo karalystėje laimingai su 
į savo mylima pacziule.

----- PABAIGA-----

vargszo, Geras Medėjus.

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

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

dos kokia kulka, tai vėl navat- Įėjo aplinkui, saule szviete pui-: 
ui žvėrys su žmogiszkom gal- kiai per langa ir apszvietinejo ■ 
vom inleke ant deganeziu spar- j puikia svetinėje kokios da savo ■ 
nu, tai vėl žmogiszki kūnai 'be | gyvasteje ne buvo mates. Auk- 
galvu. Po tam visam inbego' sines, su brangias akmenais ir 
dvyleka velniuku maži ir reiks-' perlais iszdirbti divonai kabo- 
mingai rodos kad tai vaikai at- jo ant sienų, aplinkui stovėjo 
bego ant pasibovinimo. puikus rakandai padirbti isz

Visas tas susirinkimas atsi- puikiu marisiu luksztu, o jisai 
sėdo ant vidurio ir pradėjo I gulėjo malsziai ant karolinios 
grajint isz kailiuku. Tas kai lovos ir ne jaute jokio skausmo, 
pragrajino atsistojas suszvilpe. Laimingas, paszoko isz lovos 
ir pasakė jog ne užmokės, dbl ir tame iszgircio saldžia muzi- 
to jog randasi žmogaus duszia j-įa ne žine isz kur paeinanezia.
kuria savo draugams atiduoda 
už pragrajinima.

Tai pasakęs prisiartino prie pulkas stebuklingu 
karalaiczio, nes tasai spyrė vėl-Į puikiausiuosia apredaluose, 
niuka, jog tasai kelis kartus terp ju puikiausia 
apsivertė ir vela stojo ant ko- auksoplauke, deimantineje ka- 
ju. Tada visas susirinkimas už- maroje karaliene, 
pykias pradėjo artintis prie 
karalaiczio, kuris su karszcziu lįnga karaliene, 
pradėjo gintis su sugniaužtom veido uždangala ir tarė 
kumszcziom.

Sztai su trenksmu ir riksmu 
persiskyrė grindys ir stojo mil-| Dėkui už tavo drąsumą, 
žiniszkas velnias su deganeziu! 
bėriu rankoje.

Muzike rodos artinosi prie jo, 
durys atsidarė ir inejo puikus 

merginu 
o

už visas

Prisiartinus prie jo, stebuk- 
atmete nuo 

in ji
meilingu balsu:

— Asz esmių juoda

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, 
knyga, 404 puslapiu. I

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta; Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
| Joną ir Alena, Pavojinga klai- i 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-1 
laiko moteres paslaptį. 61 pus.' 
ik 15c. ► e

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

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

No. 155 Szakinis . Nedoras i 35c., arba 4 už $1.00.
Žydas ir Du Draugai. 136 pus-1 ------------------
lapių 25c. '

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai- ■ ]<aįa]0
me, Per neatsaiguma iii balta; numerį knygos. Pinigus sius- 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- ki(e per paczto Postal Note)

, didele 
50c.
istorijos 
Lietuvos 
pasakoji-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

pana! 
adga- 
ir ka-vau vela savo pavidala 

ralyste. Kuom tau už tai atsi- 
Szalin! Riktelėjo ir kaip mokėsiu? Noriu būtie tavo ne- 

valninke, o mano karalyste nuo 
sziandien priguli prie tavęs. 
Paliepk, o tavęs kiaušis.

Karalaitis stovėjo per valan
dėlė negalėdamas ne žodžio

riai pasidairė in ta szali ir vos į prakalbėt. Isztrauke rankas, 
ne paszaukę isz skausmo ka, pagriebė karalaite in glebi ir

vilnys nusiyrė adgalios baidyk
les ri velniukai.

Po tam pasikloniojes puikiai 
karalaicziui parode su 'bėriu in 
deszine szali. Karalaitis neno-

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

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu knygut 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos

apie Garbei. 10c.
Nuo- No. 203 Knygute, Tretinin

kių Seraphiszkas Officium. 10c 
apie

Du broliai, Majoro rja^ anį 1959 m., 15 coliu plo-
No. 205 Sieniniai Kalendo-

czio per 23% coliu ilgio. Po

pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie i 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-' 
dės ir kitus dangiszkus kunus,14 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, j 
Puiki pasiskaitymui knygute. I 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz-j 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 
___ »go, reikia paminėti ti&

Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 

■ pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu. 

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 

i ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING GO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Karalaitis ir Pana
J^ORINT Karalaitis Erelis, 

(buvo pas tęva vienatinis j 
sūnūs, o motina ji mylėjo szir- 
dingai, tėvas visame jam inti-i 
kejo, nes Erelis kanecz norėjo | 
pareget didelio svieto ir pa-b 
žint žmonis teip, jog ilgiau na-i 
mie negalėjo nusedet.

— Teve, motin, tardavo, ne, 
pykite ant manes, jog noriu; 
nuo jus bėgt; juk vela sugry-; 
sziu noriu tik pažint visokius ! 
dyvus ant szio svieto, apie kų-' 
riuos seni žmonis tiek pasako
je. Noriu iszbandyt savo drūtu
me pagelbėt geriem, o piktus 
ingalet; žmogus ant visados ne 
gyvena idant isz vietos negalė
tu pasijudini.

Motina su verksmu klausė 
tuju apsakymu sunaus, ir ne
norėjo leist sunaus in svietą, 
nes tėvas mistino jog ir pats to
kiu buvo kaip buvo tuju me
tu, per ka suvisai tame nesi- 
prieszino ir isz to nesidyvino 
per ka tare in sunu:

— Eik mano sunau, o su- 
gryžk su garbe! Svietas platus 
sutiksi jame niksztukus, milži-j 
nūs baidvklas, atsimink stok;‘ . ■ apgynime teisybes, o piktybe 
paniekink. Niksztukams neti
kėk, ba yra apsukrus ir tan- 
kiause žmonim daro visokias 
piktybes, nes randasi terp juju? 
ir geri, nes laba retiai. Milžinu I 
ne bijok norint jie yra dideli į 
ant kūno nes maži iszmintije o ! 
priek tam toli negali matyt. 
Ant galo turekie visados czys- 
ta ir narsu szirdi, o ranka tau 
niekados ne sudrebės galėjime i 
atsimink ir tai jog geri darbai; 
vsiada buna isznagradinti, oi I pikti darbai visados buna nu-Į 
bausti.

Dave sunui auksini zbraju, 
arkli ir palaiminima ant kelio 
o motina tiktai apsiverke ir j 
pakabino ant kaklo brangu gi-! 
lūki. Erelis atsisveikino su te-; jau sziandien nuo vaiku daug 
vais, prižadėjo jiems pamoki-i 
nimus atsiminti ir in meta lai-i 
ko sugryžt ir iszkeliavo links-: 
mai.

Jojo diena, antra ir treczia 
vis prieszaiis save navatna jam 
iszrodo viskas, rodos isz kalė
jimo iszsigavo, rodos viską pa
imtu su savim teip jam puikiai 
viskas iszrodo ba vsikas kitaip 
ne kaip namie.

Nes o dyvai! Po gana ilgai 
kelionėje paregėjo priesz save 
milžiniszka narna ir tuojaus 
dasiprato jog tai turi būtie gy
venimas milžino. Namas buvo

pastatytas isz medžiu, o no
rint ne buvo puikus, bet dide-! 
lis kaip kalnas. Durys buvo! 
užrakintos, per ka karalaitis' 
Erelis smarkiai pabarszkino in į 
duris, o kad niekas jam tuojaus , 
ne atidarė, atsisėdo priesz na-

Asz sakau kad,
Ten buna velniava, 

Kur tamsi boba ragana, 
O jeigu da tankiai .

guzutes isztrauke,
Tai ne tik kitus,

Bet ir savo vyra per 
dantis trauke.

Ne tik ka tankiai 
muszasi,

Bet da ir provojesi, 
Trankosi po kortu, 

Iszdavinedami pinigus, 
Laikais, vaikai už motina 

eina, 
Kada musztyne' pareina, 

Ant vyro (tėvo) užpuola, 
In kaili vargsziu duoda.

O bobeles, kokios jus 
nelabos!

Ar tai tokia paveizda 
duodate.

Geriau žmonių nepiktykite, 
Del visu sarmata 

nedarykite.
Ateis netrukus valanda, 
Jog to gailesites gana,

Ba Dievas nukoros, 
Kaip neteksite duonos.

ma ant kalno ir dairėsi aplin
kui, ant kiemo gulėjo milžinisz- 
kos kulkos kaip žmogus. Atsil
sėjus truputi pradėjo kulkas 
viena ir kita szaut isz ko labai 
juokėsi kada pataikindavo ir 
tiek pridarė armiderio jog pa
budino gulinti milžiną, kuris 
pažiurėjas per langa pamate 
žmogų kuris jam dry'so per-! 
traukt miega ir paszauke su j 
piktumu: !

— Ach tu kirmėlė, kam im-!i 
iesi ant to ka ne gali inveikt?! 
Tai ne del tavęs zobova.

— Juk matai jog bovijuo- 
siu ir ne mislyk jog esi milžinu, 
o asz tik mažiuleliu žmogum, 
nesibijau tave ir priesz nieką 
ne prasiszalinu ir viską ingysiu 
ka tik sau geidžiu, atsake Ere
lis.

— Matau jog esi narsus ir! 
tvirtas savo drūtumo nes jeigu! 
tikrai esi tokiu kokiu stataisi! 
tai galėtum man patarnauti: 
Nuskink man auksini obuoli, 
nuo medžio gyvasties.

— Del ko ne! Paszauke, ka
ralaitis, tai man patinka! Nes 
pirma noriu žinot kokia nauda 
asz turėsiu ?

— Mano mylima praszo jo! 
nuo manes, ba kitaip nenori 
pasilikt mano paczia. Jau visa 
svietą apėjau jieszkodamas to
jo medžio, nes jo negaliu su-i 
rast!

-—; Asz ji surasiu ir obuoli 
tau atnesziu, atsake karalaitis.

— Pamatysim, mano tu ma
ža kirmėlė, ne mislyk jog tai 
teip lengva. Medis gyvasties 
auga darže, apvestas dideliu

tuojaus puolė su trenksmu.! 
Miegantis levas pabudo, pažiu-l 
rojo ant karalaiczio o sūmur-Į 
mejas isz tyko, nuėjo paskui ji 
kai]» iszmintis paskui savo po
ną.

Linksmai sugryžo karalaitis 
pas milžiną, atneszdamas jam 
auksini obuoli. Milžinas nusi
džiaugė labai ir tuojaus nune- 
sze savo mylimai. Nes mylima ■ 
ne norėjo intiket idant jisai 
pats nuskynė ir pareikalavo 
idant parodytu jiai žiedą.

— Tuojaus ji tau atnesziu, 
atsake milžinas, mislindamas'i 
sau, jog jeigu karalaitis jam 
gervalei ne atiduos tai atims 
nuo jo.

Paskubino pas karalaiti ir 
pareikalavo nuo jo geležinio 
žiedo: nes karalaitis nenorėjo 
ji atiduot, ba gavo ji su pralie
jimo kraujo o teipos-gi ji teip 
atiduos.

— Kas turi obuoli, tam pri
guli ir žiedas! Paszauke-milži
nas, o jeigu ne atiduosi gerva- 
lia.i, tai suspausiu tave kaip 
m u si a.

— Pamatysime atsake Ere
lis, ir isztrauke szobles.

Prasidėjo galėjimas nes Ere
lis aplaikes navatna drūtuma 
isz priežasties gavimo žiedo, 
atkirtinejo smagius ypus mil
žinių, per ka ilgai terp saves 
galėjo, vienas kitp ne galėjo in
galet.

Milžinas pirmiausia pailso, o 
vijo apgavingu budu apsieit su 
Ereliu.

— Atsilsesim truputi, tarė 
milžinas in Ereli, galime tuom

Nauja Suknele

Loszike Dorothy Lamour 
būdavo szitokias sukneles 
vis nesziodavo ir krutamuo- 
siuose paveiksluose loszdavo 
bet dabar jos vieta užima 
Esther Williams, kuri yra 
laimėjus daug plaukimo

rungtynių ir dabar jau ji to
kias sukneles ima neszioti, 
kaip matome szitame pa
veiksle. Szitas paveikslas 
buvo nutrauktas in Kauai, 
T. H., ir ta jos suknele yra 
vadinama “pareu.”

! ežio kuris atsikėlė suvisai svei- 
! kas rodos nieko jam neatsitiko.
i Pasveikino ja lanksmai ir pa- 
, temino jog kojos josios buvo 
baltos nes raukos ir veidas da

i paliko juodi kaip anglis.
— Ar pasiliksi ant kitos 

■ nakties, paklausė mergina, o 
! kada karalius pasakė jog pasi
liks apsiverke isz džiaugsmo 
ir pati nežinojo kaip jam už tai 
padekavot už jo geradejyste.

Atnesze jam valgio ir gery- 
mo idant pasidrūtintu ir nuve- 

! de ji ant puikios lovos idant at- 
! silsėtu priesz baisesne užduote 
i ateinanti nakti.

Priesz vakara sėdės ant savo 
arkliuko idant jam mislys pra
siblaivintu. Ne bijojo sziandien 
nieko, nes atėjo jam ant misles 
jog gali patrotint savo gyvaste, 
o tada užkeikta pana ne adgau- 
tu savo pavidalo, o gal ir ne pa- 
matvs daugiau savo mylimu te- 
veliu.

Tuom kart naktis aižėjo, o 
karalaitis narsiai užėmė vela 
savo vieta ka vakar ant tuolo. 
Ir vela buvo tyka iki dvyliktai 
adymai, nes pusiaunaktyje su
skambėjo lenciūgai, atsidarė 
viena isz sienų kambario ir po- 
valei pradėjo ineitinet negyvė
liai, traukdami su savim sun-
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kencziate,
Ir nuo ju in kaili gaunate, 

Tada tęva ir motina su 
kumszczia muszia.

* * *
Kokis tai Dypukas, 

Kuris neseniai in dideli 
miestą pribuvo, 

Mat, labai smarkus 
buvo, 

Kerszino del visu, 
Sumuszimu.

Ana diena in saliuna 
atėjo, 

Su savo drūtumo girtis 
pradėjo, 

Bet su tuom gerai neiszkirto, 
Vienas vyrukas su kumszczia 

kirto.
Gera, ženklą padare, 

Ir per saliuna rszvare.
Tai mat, kvailas 

Dypukas. 
Ar da nori daugiau?

Sztai ir palycmonas, atbėgo, 
Visa trobeli iszklausinejo, 

Dypuka namo nuvede,
Ir in lovajaagulde, 

O kada ant rytojaus priesz 
vaita stojo, 

Fainos užsimokėjo.
* * * X

Kokis tai narsunas isz 
Filadelfijos pribuvo, 

Visiems muszimu kerszino, 
Bet progos ant to neturėjo.

Ant galo apsimalszino, 
Norints gavo proto 

sumaiszimo;
Apie ji kitu kartu 

pakalbėsiu, 
Kada daugiau laiko turėsiu.

niniai, o duris sergsti laukiniai, j 
žvėrys, o obuoli gali tik tas nu- 
skint katras sieks per geležini 
žiedą užkabinta ant medžio. 
Mano tėvas jau karta atrado 
toki medi, nes kad jojo ranka 
buvo per stora tai ne galėjo ir 
ka tik ne buvo sudraskintas 
per žvėris.

— Apie mane nesirūpink, 
duosiu sau rodą su jeis, atsake 
karalaitis.

Ir nuėjo džiaugdamas jog 
dabar atrado mieri naujos ke
liones. Ėjo per kalnus ir girias 
laukus ir upes, jog ant galo da- 
ejo prie puikaus daržo aptver
tu auksztu muru. Aplinkui gu-! 
leo visoki laukiniai žvėrys! 
mieganti, ba diena buvo labai! 
karszta, o nakties laike sergėjo 
darža, per ka diena buvo labai 
pailsia.

Karalaitis pririszo savo ark- 
luka prie medžio, o pats leng
vai perszokias per mieganti Ie
va, užlipo ant muro ir radosi 
darže. Ant vidurio stovėjo di-

kart atsikvept per maudymą 
upeje, o po tam vela pradesime 
pertraukta galėjimą.

Kareiviszkas Erelis ne mis
lino nieko pikto ir pristojo ant 
milžino praszymo. Abudu nusi
rėdė ir szoko in vandeni, o ka
da karalaitis szoko in vandeni 
milžinas greitai pagriebė gele
žini žiedą gulinti ant drapanų. 
Karalaitis žiurėjo ant to su dy- 
vu ir ne mislino jog milžinas 
teip ji apgautu. Nes levas ma
tydamas tai užbaube baisiai, o 
priszokias prie milžino perver
tė ji ir atėmė žiedą.

.Milžinas sugriežė dantimis 
isz piktumo, o naudodamas isz 
to, jog karalaitis buvo užsigry- 
žias, pradėjo greitai apsiredi- 
net, norėjo ji paguldint kirti
mu. Erelis atszoko ant szono, o 
milžinas vela uždavė smarku 
ypa karalaicziui per galva jog 
akys iszszoko kaip du stiklu- 
kai.

delis medis gyvasties, o auksi
nis obuolis szviete isz tolo. Ka-1 sumusztas. 
raliatis be baimes inlipo in me-' 
di ir vos sieke po obuoliu pa-! 
regejo priesz ji geležini žiedą, i

Karalaitis nustenėjo 
skausmo: miltinas laimėjo.

— Atiduok man žiedą,

asztru kaip kardas susukintas1 
in kamuoti. Žiedas teip buvo! 
mažas jog netikėjo idant ranka 
galėtu inkiszt, nes pamislino 
sau: — “Kas nori ka kokio in-! 
gyt ant svieto ne privalo lasza! 
kraujo paaukauti” Ir drąsiai 
inkiszo ranka in žiedą jog nei 
nejautė kaip laszas kraujo puo-, 
le ant lapo, o žiedas prilipo! 
jam prie rankos, rodos jog fe
nais su juom užaugo. Ir tame į 

' Į

paežiam karte jaute navatna 
drūtuma rankoje. Nuskynė! 
obuoli, nulipo nuo medžio ir be 
baimes prisiartino prie geleži-J 
nes bromos, kuria . pakratęs
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kranto, kur kožnas žingsnis ga-Į pradėjo lyt kaip isz ceberio,. 
Įėjo būtie karalaiczio smertis. [ per ka turėjo jieszkot prieglau-

Erelukas stovėjo malsziai, dos senam palociuje, o kuriame 
nežinodamas kur randasi, nes! mislino jog ne ras nei gyvos 
kada milžinas atsitraukė ant. dvasios.
szono idant karalaiti nustumt; Ne buvo vienok tuszczias 
in prapulto levas teip smarkiai, kaip sau perstatinėjo, nes ant 
isz užpakalio trenke milžiną,! slenksczio patiko ji jauna mo- 
jog tasai pats nupuolė in pra- tere, aukszta puikaus pavyda-

kius panezius. Dūsavo ir keike 
tuos ka už gyvasezio atėmė 
jiems liuosybe ir davė jiem nu
mirt su troszkimu neapykantos 
szirdyje. Ant juju kalbos davė
si girdėt szetoniszkas juokas, o 
tam paežiam karte pasirodė 
raudona szviesa ba paduotas 
gerymas kielikuose kurie sto

isz
pi

eši

— Atimk man gyvastį pir
ma.

— Tai pražūsi! Riktelėjo 
milžinas ir nunesze ji ant 
aukszto kalno, kur pastate ant
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pulte ir iszteszkino sau smege
nis ant akmenų.

Tada levas prisiartino prie į 
savo pono ir pusiau vesdamas 
ir neszdamas, gilukningai nu-į 
vede savo poną nuo stataus! 
kalno. Czionais atsilsėjo abudu 
o ant rytojaus anksti pribuvo 
prie szulinio, kuris tekejo isz| 
krisztolinio kalno. Kada saule! 
pradėjo teket, levas pamerkė/ 
savo koja in vandeni ir pakra-Į 
pino veidą karalaiczio, kuris i 
norint ne suvisai neadgavo sa-l 
vo regėjimo, bet pamate kas! 
aplinkui jiji darėsi.

Levas nesijudino isz vietos,! 
o Erelukas mislino apie sugry-1 
žinia namon. Ka dabar nieko 
netekias regėjimo? Kaip patro- 
pins sugryžt pas tėvus? Ka pa- 
sakis tėvai pamate ji neregiu?

Sztai mato laksztingele, ku
ri lėkdama nuo medžio in medi 
leke ir tankiai susimuszdavo 
rodos kad ne mato kur leke, ne 
visom pajiegom stengėsi dalekt 

iie szulinio.
“Oj tu varginga pauksztele,

pamislino sau karalaitis, ir tu 
ne matai, ir esi nelaiminga kaip 
ir asz.”

Nes laksztingalele lėkdama, 
trenke in medi taip 1 smarkiai, 
jog net nupuolė tiesiog in sau
lini ir tuojaus su linksmu sziul- 
bejimu iszleke in virszu.

— Ar tai tavo siuntinis, 
Dieve, paszauke karalaitis su
sigraudinęs ir laimingas.

Tuojaus paskubino pas szu- 
lini ir iszmazgojo gerai akis, o 
kada atsistojo <lirstelejo aplin
kui, mate vela viską kaip ir 
priesz tai!

Pasilsejas ir atradęs savo 
arkluka leidosi vela in tolimes
ne kelione.

Pažino jau truputi svieto ir 
nelaimiu, nes neprisisotino sa
ve akyvumo, per ka keliavo to
liau jieszkodamas naujo atsiti
kimo.

Teip jodamas užsilaikė vie
na diena priesz sena palociu, 
kuris buvo labai apleistas ir 
iszrode labai liūdnai. Lietus

lo, nes juoda ant veido, o dirs
telėjus ant sveczio, tarė atsidu
sus:

— Ach, ar norėtum būtie 
mano iszgelbetojum? Žiūrėk 
koki prakeikimą mete ant ma
nes nelaimingas!

■■— Kuom galiu tau pagel
bėt, tarė karalaitis?

— Nežinot laimes per tris 
naktis szitoje svetainėje.

— Ar tai viskas ?
— Teip, nes nemislyk, jog 

tau tas lengvai nusiduos. Ne 
vienas kareivis jau dingo ku
ris bandė mane iszgelbet.

Neprietelius mano yra drū
tas. Jeigu nori mane iszgelbet, 
turi czionais pernakvot tris 
naktis, ne persigandęs ir ne 
isztares nei- vieno žodelio!

— Nebijau .nieko, o prie 
pagelbos Dievo, geidžiu tave 
iszgelbet isz nagu nedoraus ra- 
ganio. Juoda pana pasakė jam, 
jog turi su levu persiskirt, pa
ėmė su savim; karalaitis ne 
laukdamas toliau atsigulė ant 
suolo, liepe užkurt ugni ir lau
ke kas toliau, atsitiks.

Apie pusiaunakt pabudo 
staigai per garsu riksmą durys 
atsidarė, visi daigtai sudrėbė
jo, ugnis prigiaso ir terp baisu 
riksmu inpuole in svetainėje 
velniai žvėrys, kirmėlės ir kiti 
baisus sutvėrimai.

Karalaitis atsisėdo ant suolo 
drueziai suspausdamas dantis, 
kad sztai suriko visos baidyk
les, o szoble iszpuole jam isz 
rankos, ba tame laike milžinisz
ka meszka priėjo prie jo.

Pagriebtas in glebi meszkos 
karalaitis puolė kaip negyvas 
ant grindų, nieko negelbėjo jo
jo apsigynimai; likos sudras
kytas, badytas ir kastas per 
baidvklas pakol suvisai neap- 
mire isz baimes, nes lupu ne 
atidarė ant tu visi kaukiu, o 
kada gaidis užgiedojo visos 
baidyklos isznyko.

Anksti ryta atėjo juoda mer
gina su gydaneziu vandeniu, 
pakrapino žaidulius karalai-

vejo ant stalo dege gerymas.
Numirėliai godžiai mėtėsi 

prie gerymo, nes vos pridėjo 
prie lupu, sztai sudrebėjo sie
nos truko kielikai ant szmote- 
liu o smertis kauluota stojo vi
duryje su dalgiu.

— Per greit! Paszauke. 
Kaip drystate siekt kielika ne
gyvųjų, kad akys gyvojo ant 
jus žiuri.

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
■— Snbatoj pripuola Szven- 

fo Avito; Tautines Vardines: 
Daumantas. Ir ta. diena: 1940 
metuose Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetonas pasitraukė 
in Vokietija, kai liaudies taip 
vadinama vyriausybe insiga- 
lejo, bet ne ilgam.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola Szv. Marcelijono, o 
Tautines Vardines: Gimbudas. 
Ir ta diena yra Tėvo Diena, 
kaip szvencziama Motinos Die
na, taip sziandien szvencziama 
Tėvo Diena. Ir ta diena 1812 
m., Antras Karas Amerikos 
priesz Anglijos paskelbtas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Julijonos, taipgi SS. Gervazo 
ir Protazo, o Tautines Vardi
nes: Gagže. Irta diena: 1756 
metuose Calcutta mieste, In
dijoje, szimtas keturios de- 
szimts szeszi Anglijos kareiviai 
buvo sukimszti in maža, taip 
vadinama “Juoda Skyle,’’ isz 
kurios iszliko tik dvideszimts 
trys gyvi, visi kiti užduso.

— Utarninke pripuola Szv. 
Silverjaus, kiti sako Silvestro 
o Tautines Vardines: Genulis. 
Ir ta diena 1949 metuose, ketu
ri u Lidžiuju Tautu Ministerial 
baigia savo Konferencija, pasi
tarimus Paryžiuje, nieko nenu
tarta, nieko nenuveikta, Rusi
ja ant kiekvieno punkto prie- 
i žinosi.

- Seredoj pripuola! ilgiau
sia metu diena, Vasaros pra
džia.

—• Laidotuves a.a. Mares 
Kubertaviczienes invyko Ket
verge su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ryte ir palaidota in parapi
jos kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Sehuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utamin- 
ko vakaro, Eagles svetainėje, 
mieste. Kliubas paaukavo $25 
del Cancer Drive, taipgi davė 
dovana del panele Arlene Creta 
nuo 204 E. Washington Uly., 
Shenandoah, szita dovana yra 
del Slauges Mokslą, kur kliu
bas apmokės visa kaszta, kad 
panele Arlene Creta, galėtu isz- 
mokti slauges mokslą. Kliubo 
Vasarinis Szokis invyks Utar
ninke, Birželio 20-ta diena 
Lakewood Park svetainėje. Ki
tas susirinkimas bus Liepos 
(July) 11-ta. diena, Necho Al
len svet., Pottsville.

lyn, N. Y., taipgi seserį Helena 
Mitcheliene, Elizabeth, N. J. 
Laidotuves invyko Utarninke, 
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje ir palaidotas in 
Apreiszkimo P. M. kapines.

— Edvardas Szafranskis, 
nuo 1102*4 W. Coal uly., kuris 
dirba Maple Hill kasyklose, li
kos sužeistas in kai ra koja per 
nupuolimo timbero. Gydosi Lo
cust M t. ligonbnte.

North Kingston, R. I. — 
Trys jurininkai buvo isz savo 
automobiliaus iszmesti, isz- 
trenkti ir atsidūrė ant pievos 
dvideszimts pėdu toliau. Jie 
buvo savo automobiliu sustab
dė prie vieszkelio pažiūrėti ki
to automobiliaus kuris buvo 
sudužęs. Treczias automobilius 
kuri teipgi jurininkas vairavo 
labai greitai atlėkė ir davė sta- 
cziai in tu trijų jurininku sto
vinti automobiliu ir paskui su
sprogo. Jurininkai buvo sužeis
ti! ir labai sukriesti.

Beverly, Mass. — Keturiu 
metu mergaituke, Eileen 
Louise Hennessy nesze isz szto- 
ro kvorta pieno. Ji paslydo ir 
parpuolė ir suniusze ta pieno 
bonka. Kai ji parpuolė tai ji ir 
insipjove ir tiek kraujo neteko 
kad ji pasimirė kai policijantai 
veže ja in ligonbnte.

Knox, Indiana. — Dvi sesu
tes, Delia Costello, keturiolikos 
metu ir Celia, vienolikus metu 
amžiaus prigėrė Bass ežere, 
kur jodvi atostogavo. Jodvi 
gyveno Cleveland mieste, Ohio. 
Jodvi buvo atvažiavusios atos
togų in Wehrley Parka su savo 
naszle motina. Vyrai iszgirde 
ju spiegimus greitai atsiskubi
no in pagelba, bet jau buvo per 
vėlu. Kai jie isztrauke jas isz 
ežero, abi jau buvo negyvos. 

■ ■' ■ —......................

Conway, Arkansas. — Ketu-! 
ri žmones buvo sužeisti kai juj 
automobilius susikūlė su kitu! 
automobiliu ant vieszkelio, ne-j 
toli nuo Conway miesto. Kuni-| 
•gužis Doyle Johnson, trisde-! 
szimts penkius metu amžiaus, 
jo žmona Levy, Ponia Johnnie 
Joiner, isz North Little Hock ir 
Ferris W. Norton, szeszios de- 
szimts penkių metu amžiaus, 
isz Pine Bluff. Nelaime atsiti
ko naktyje.

INŽEIDE
SZEIMININKE

Gavo Trisdeszimts
Shenandoah, Pa. — Jonas P. 

Petuszka, nuo 211 N. Catharine 
Uly., numirė Nedelioje, Geisin* 
ger ligonbnte, Danvilleje. Ve
lionis sirgo ilga laika. Gimė 
Shenadoryje, paskutini karta 
dirbo Locust Coal kasyklose. 
Paliko savo paczia, Elzbieta 
(Post); dvi dukteiVs: Barbora 
ir Elzbieta ir sūneli Joną na
mie; Motinėlė ponia Jieva. Vi- 
talonis Petuszkiene mieste; 
penkis brolius: Adoma, Mykolą 
ir Vinca, mieste, Alberta, Gi
rardville ir Edvardą, Brook-

Pirkie U. S. Bonus

Dienu In Kalėjimą
AYER, MASS. — Ponas 

Waino Oja nuo szio laiko gerai 
apsiskaitys ir apsimastys pirm 
negu jis inžeis moteriszke apie 
jos szeimininkavima ir namu 
rosza. Teisėjas Lyman K. Clark 
nuteisė szita Poną Waino Oja 
ant trisdeszimts dienu in kalė
jimą už tai kad jis savo buvu
siai žmonai, nuo kurios jis yra 
dabar atsiskyręs, pasakė “Isz- 
imk mudviejų vaika isz to 
kiaules tvarto.’’

Jo žmona buvo apsigyvenus 
su savo mažucziu pas viena 
drauge, kur jos vyras buvo at
ėjės ir taip pasakęs. Ji ta savo 
vyra apskundė ir teisėjas jam 
paskyrė trisdeszimts dienu in 
kalėjimą už toki pasielgimą.

-----------o-----------
— Reikia iszmokti, kad 

burnos del bereikalo ne auszt 
terp jaunuves, o jeigu ka kalbi 
tai reike apie moksliszkas daig- 
tus kalbėt, o biauriai ne- 
plaukszt.

PACZTO
DARBININKAS 

PRAVARYTAS!
______

Melavo; Sake Jis Ne
dalyvavo Komunistu

Mitinguose
-  ——

PHILADELPHIA, PA. — 
Bertram Shaffer, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus paczto 
darbininkas buvo pravarytas 
už tai kad jis savo virszinin-' 
kams buvo pamelavęs 1945 me
tuose, kai jie visu darbininku 
klausinėjo apie Komunistus ir! 
klausė ar jis kada nors nebuvo 
dalyvavęs Komunistu susirin-į 
kimuose. Jis tada užsigynė.

. IJo advokatas stengiesi ji isz-j 
teisinti, sakydamas kad Bert-; 
ram Shaffer yra baimes ir isz- 
sigandimo kaslink Komunizmo 
auka, ir jis prasze kad teisėjas 
George E. Welsh panaikintu 
bausmes nusprendimą. Bet tei
sėjas Welsh jam pasakė, kad 
valdžia nenori ir nejieszko au- 
ku, bet kad szitas žmogus yra 
prasikaltęs ir yra teisetinai nu
teistas ir pasmerktas ant vie-' 
no meto ir vienos dienos in ka
lėjimą.

Shaffer dirbo ant paczto per 
dvylika metu. Jo advokatas sa
ko kad Shaffer negalėjo pasi
elgti, kaip tik meluoti, kai jis 
buvo užklaustas: Ar jis priguli 
prie Komunistu partijos, nes 
jeigu jis butu prisipažinęs, jis 
butu sakti gavės. Bet teisėjas 
jam atsake: “Shaffer galėjo 
pasirinkti; ar teisybe pasakyti 
ir sakti gauti, ar pameluoti ir 
teismo bausme užsitraukti. Jis 
pasirinko meluoti ir už tai da
bar nėra nei kalbos apie susi-į 
mylėjimą.’’

Teisėjas taipgi pareiszke1 
kad reiketu szitaip su visais to-' 
kiais valdžios darbininkais pa
sielgti ir visus isz valdžios dar
bu iszvalyti.

Jis paskyrė penkių tukstan- 
cžiu doleriu kaucija. Kai Sha
ffer pasakė kad jis tiek pinigu 
negali surinkti, tai teisėjas jam 
pasakė kad ežia ne jo beda ir 
kad jis visai nepaiso. Tegu da
bar tie jo Komunistai draugai 
jam ateina in pagelba.
, i

KAREIVIS NORĖJO 
PASIKARTI

Intai tas Žmogžudyste
BREMERHAVEN, VOK. — 

Amerikietis kareivis, dvide-! 
szimts trijų metu amžiaus Ray-. 
mond M. Deane, isz Dayton, 
Ohio stengiesi kalėjime pasi
karti. Jis yra suaresztuotas ir 
intartas už nužudinima trisde
szimts szesziu metu amžiaus 
Vokietaites, Ilse Jachimsky, 
Birželio septinta diena.

Armijos policija pranesza 
kad jis jau kelis sykius stengie
si save nusižudyti. Tos Vokie
taites sužalotas ir apnuogintas 
lavonas buvo surastas ant lau-: 
ko.

DVI SESUTES
PRIGĖRĖ

skendo, jos sesute Alicija savo 
žirgą pasuko in ta prūdą isz-
gelbėti savo sesute, bet ir ji nu
slydo ir nuskendo. Viena buvo- 
septyniolikos, kita trylikos me-' 
tu amžiaus.

Jųdviejų draugas, szeszioli- 
kos metu amžiaus Edward 
Dean Pattersen stengiesi jodvi 
iszgelbeti ir kone pats neprigė
rė. Visi trys paklydo kalnuose 
ir kai prijojo prie to prūdo, jie 
ketino su savo arkliais per
plaukti per ta prūdą.

KARISZKAS ERO- 
PLANAS NUSISZOVE

Vaiku Didvyris

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tvartina, bet ir neužsigina kad 
kas panaszaus buvo atsitikę.

Trys žuvo, keturi iszsigelbe- 
jo, o keturiu nesurandami.. 
Eroplahas nukrito in North ju
ras, kur laivai ir eroplanai; 
jieszko tu dingusiu lakunu.

Eroplanas skrido tik del ma
nevru, praktikos ir iszmeginti 
apie ta naujus karabinus.

Ėjo gandai kad tuo laiku, 
kada Amerikos kariszki eropla- 
planai apie ta vieta skrido J 
Anglijos kareiviai szaude savo 
didelius karabinus priesz ero- 
planus intaisytus. Bet Anglijos 
ir Amerikos karo sztabas sta- 
cziai pasakė kad tai tik gandai 
ir visai neteisybe.

Bronx policijantas, Will
iam Carr yra visu mokiniu 
sveikinamas. Czia su juo 
sveikinasi Joan Cohen, kai 
visi kiti mokiniai apstoję gi
ria ir dekavoja policijantui.

Policijantas William Carr 
buvo net szeszis sykius atsi
žymėjęs savo drąsą ir narsu
mu. Jis szita syki buvo visu 
vaiku paskelbtas kaipo dra-

šus didvyris, kai jis nusisku
bino in mokyklos darža kur 
buvo pasiutęs szuva. Jis bi
jojo in ta pasiutuki szuni 
szauti, kad nepataikius in 
vaikus, tai jis nustvėrė ta 
szuni savo rankomis, užmovė 
diržą ir ji isz mokyklos dar
žo iszvilko. Už tai visi vaiku- 
cziai yra jam dėkingi.

□ o ‘ o

REDAKTORIUS 
INTARTAS

WASHINGTON, D. C. —
Philip J. Jaffe, vienas isz svar
biausiu svietku kaslink pavog
tu rasztu isz Amerikos Tarybos 
ir buvęs redaktorius “Amera- 
sia’’ žurnalo, užsispyrės tyli ir 
nieko nesako ir nesiaiszkina
Senato komisijai. Jis buvo sta- 
cziai užklaustas ar jis yra Ko
munistu Partij'os narys ar ne. 
In ta klausima jis nieko neat-! 
sake.

Jaffe yra gimęs Rusijoje ir 
buvo redaktorius to žurnalo 
kuriame buvo paskelbta daug 
slaptu žinių, kurios nebuvo 
vieszai nei vienam laikrasz-!I 
ežiui iszduotas. Isz szimto 
klausimu jis tik in tris atsake, j

Jis ant visko užsigina ir ne- 
prisipažinsta kad jis pažino

Jieszko Darbo

JAUNI
KOMUNISTAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jeigu jie dabar sugrysztu: Ver
go darbas mainose, Sibiras ar 
mirtis. “Negalima,“ jie sako, 
“pasirinkti Vakarus ir paskui 
gryszti in Rytus.“

Amerikos ir Anglijos Atsto
vai sako, kad jie nei vieno ne
privers po prievarta gryszti. 
Bet jie tuo paežiu sykiu paaisz- 
kina kad dabar sunku tiems 
jauniems rasti tinkamas pasto
ges ar koki darba.

NUDURE ŽMONA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ARCADIA, CALIF. — Dvi 
jaunos sesutes prigėrė Santa; 
Anita prude, kai jodvi nuslydo 
nuo savo žirgu. °

Aileen Young injojo su savo 
žirgu in prūdą, bet paskui isz- 
sigando ir nuslydo. Kai ji nu

Sūnūs garsaus losziko į 
William S. Hart, kuris pra- I 
laimėjo labai ilga byla teis
muose, kai jis norėjo panai
kinti savo tėvo palikta pasku 
tini testamenta, dabar sako 
kad jam tos bylos tiek daug 
kasztavo kad jis baisiai insi- 
skolino ir dabar turi sau dar
bo jieszkotis.

— Tur iszmokt būti links-
mu, ba linksmumas yra geriau- 
se gyduole.

tuos žmones, kuriuos jis pats 
buvo ant savo žurnalo sztabo 
pasisamdęs.

Jo advokatas sako kad jis in 
tuos klausimus neatsako nes jo 
atsakymai gali ji suklupdinti 
ir invelti ar net pasmerkti.

Jis buvo paklaustas: Ar jis 
pažinojo Owen J. Lattimore? 
Jis nutylėjo. Senatorius Mc
Carthy parode paveiksią ku
riame draugiszkai sveikinosi 
Owen J. Lattimore, T. A. Bis
son ir Philip J. Jaffe. Visi trys 
Senatorių McCarthy vadino 
padubusiu ir isz proto iszsi- 
krauseziusiu žmogumi kai jis 
intare Owen Lattimore kaipo 
Rusijos vyriausiąjį vada Atne

rikoje. Tas paveikslas buvo nu
trauktas in Yenan, Kinijoje, 
1937 metuose.\

Buvęs Laivyno Sekretorius 
James V. Forrestal, kuris nese
niai nusižudė, yra dabar teipgi 
inveltas kad jis buvo iszleides 
insakyma FBI Policijai liautis 
persekiojus intartus žmones ir 
nesuaresztuoti to žurnalo re-; 
dakteriu ir kelis raszytojus, 
kai FBI Policija jau buvo juos, 
susekus ir butu galėjus visus 
suaresztuoti.

Diena po dienos mes vis dau
giau ir daugiau dažinome apie 
tokius iszdavikus kurie randa
si ar buvo augsztose vietose 
musu valdžioje.

Flora Fader su savo aiįuku, ke
turiolikos metu Robertu iszbe- 
go ir pasislėpė pas susiedus.

Jis per kelis menesius jau 
nedirbo ir nesveikavo. Jo žmo 
na dirbo aptiekoje, drug szto- 
ryje, kad szeimynele galėtu 
pragyventi.

---------- n---------- .
— Mokykis pats savo erge

lius sutaikyt, ba svietas yra per 
daug užmitas, kad tavo erge
liai kam apeitu.

L. TRASKAUSKAS
LTETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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FOR YOUR FUTURE !
A whole decade of prosperous days 
have been predicted ... a veritable dec
ade of opportunity for America, begin
ning pow.

The next 10 years can be glad and gol
den ones for enterprising men and women.

These 10 years will offer each of us, 
individually, a grand chance to get ahead 
... to provide for the future ... to plan 
security for our old age and protection 
for unforeseeable emergencies.

Now, at the start of these exciting 
times, make sure that you’ll be financially 
able to take advantage of the opportu
nities the next 10 years can bring.

Make sure by beginning a plan of 
regular saving—by regular purchases of 
U. S. Govt. Savings Bonds.

Do it through either the Bond-A-Month 
Plan or your Payroll Savings Plan.

Remember, $3 will get you $4 in 10 
years! Not bad eh?

For your financial independence— 
buy U. S. Savings Bonds
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