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Isz Amerikos Giliukis AKLAS VYRAS
PABĖGO

NELAIMES
PANGESE

Jauni Ir Drąsus 
Kariszki Lakūnai

NEW YORK. — Prekybiniu 
eroplanu lakūnai nekarta turi 
prakalta nusiszluostyti, malde
le sukalbėti ar sau tyliai nusi-į 
keikti, kai jie pamato koki jau
na vyruką, lakuna lipant in pa
danges su greitu, smarkiu ir 
galingu kariszku eroplanu.

Vyrukas, kareivis, lakūnas, 
skanius pusryczius pavalgęs, 
pilnas gajaus gyvumo, jauezia 
kai tas jo jaunas, karsztas 
kraujas plaukia per jo gyslas. 
Jis valdo dvieju tukstaneziu 
arkliu jiegos inžina savo ran
kose. Tokis jiegos jautimas jam 
tankiai ir galva apsuka, ap
svaigina.

Viena gražu ryta,' dangaus 
žydriame mėlynume, National 
Airlines DC-4 prekybinio ero-į 
plano lakūnai nusiskundė kad 
trys tokie kariszki eroplanai 
birzgė apie ju eroplana kaip 
Naciai darydavo per kara. Jie 
tada skrido virsz Dover mies
to, Delaware valstijoje.

Kitas lakūnas, Kapitonas 
Eastern Air Lines, Constella
tion eroplano, per savo radija 
piktai pranesze kad Laivyno 
kariszkas eroplanas staugda
mas skrido staeziai in jo dideli 
prekybini eroplana, kuriame 
važiavo daugiau negu trisde- 
szimts žmonių. Tai atsitiko 
virsz Willow Grove, Pennsyl- 
vanijoje.

Už pustreczios valandos po 
tam trisdeszimts vieno meto 
amžiaus George Humphrey bu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAŽIAVO ANT
PIKNINKO

Nors daug žmonių tiki in 
visokius prietarus ir beveik 
visados vengia to nelaimin
go ir nelaime reiszkianczio 
“Trylikto” numerio, ežia 
rodos tas “Tryliktasis” nu
meris atnesze giliuki.

Szitas Kanados DC-4 ero

planas, skrisdamas isz Mon
treal in New York miestą, 
nusileisdamas ant La Guar
dia lauko, sulaužė savo ra
tus. Bet nei vienas žmogus 
nebuvo nei nesužeistas, o ja
me važiavo Trylika žmonių.

o tn o

Aptrucino Savo Žmo
na; Pabėgo Su Meiluže

--------
NAGANO, JAPONIJA. — 

Aklas vyras aptrucino savo 
. akla žmona ir pabėgo su savo 
meiluže, sugulove. Jis pirmiau 
pardavė visus savo namu ra
kandus, baldus ir kitus daig- 
tus ir tada pabėgo. Policijantai 
nieko apie ji nežino nes jo akla 
moteris negalėjo jiems pasaky-. 
ti nei kaip jis iszrodo. Jis buvo

1 palikes trumpa laiszkeli kuris 
buvo paraszytas Braille rasztu, 
kuri tik aklieji gali paskaityti.

Ta meiluže yra teipgi akla 
kaip ir jis ir jo žmona kuria jis 
paliko.

GYVANASZLE 
i NUŽUDYTA

2 Žuvo; 39 Sužeisti

DRAIVERYS
GIRTAS

LAKŪNAI APLEIDO
EROPLANA !

Keturi Sužeisti; Drai- 
verys Suaresztuotas

CHESTER, PA. — Dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
George D. Chambers nuo Up
land ulyczios buvo suaresztuo
tas ir jam buvo paskirta penkių 
szimtu doleriu kaucija. Jis yra 
intartas už draivinima automo- 
biliaus kai jis buvo pasigėrės.

Policijantai sako kad jo au
tomobilius susikūlė su taksi- 
cab, kuri jis nustume nuo kelio, 
ir staeziai in viena narna. To 
taksi-cab draiverys buvo nu- 
vesztas in Chester ligonine. Ir

(Tasa Ant 4 Puslapio) '

MOORESTOWN, N. J. — j 
Du jauni lakūnai netikėtai nu
sileido su mažu eroplanu ant 
ūkininko N. W. Armstrong 
ukes, pririszo ta savo eroplana 
prie vieno vežimo, ir tam ūki
ninkui pasakė kad jiedu eina 
sau in miestą užkasti, pietus 
pavalgyti.

Tai buvo apie puse po trijų 
po pietų. Kai tiedu jauni lakū
nai sau nuėjo, taip nuėjo. Ant 
rytojaus tas eroplanas ant to 
lauko buvo, o lakunu niekur 
nebuvo matyti.

Pclicijantai pasiteiravo ir 
dažinojo kad tiedu jauni lakū
nai net ir isz to miesto iszva- 
žiavo ir paliko savo eroplana.

NEW YORK, N. Y. — Tris-’ 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus gyvanaszle ir vienos duk
reles motina, Mildred Hansen, 
buvo ant ulyczios Brooklyne 
nuszauta ant smert.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus. Francis McLaughlin bu
vo ant vietos suimtas.

Jiedu pirmiau sykiu dirbo 
Mountain View Lodge, vasar
namyje in Millrift, Pa. Jis te
nai nuolatos jai pirszosi, bet ji 
jo nepristojo.

Jis su savo •automobiliu pa
sivijo ja ant ulyczios Brooklyne 
iszszoko isz savo automobiliaus 
ir paleido tris szuvius staeziai 
jai in krutinę.

Loszikas Isz Anglijos

Netiki In Kara

Komunistams
Labai Nesisekat

■s
i

!

<04 ju*

Japonijoje
Trokas Nusiverte Nuo Stataus
Kalno, Apsivertė, 2 Žuvo 39 
Sužeisti Cumberland, Md.; Ko
munistu Darbininku Unija Pra

laimėjo Savo Rinkimus Del
Straiku Japonijoje

PRASTASJTEISEJAS IQS ANGELFS CALIFORNIA. —] 

Ir Teisėjai Suklysta Amerikos Slapta “FBI” policija suareszta- 
------ vo ir suėmė penkios ccszimts dvieju me- 

sas žmogus buvo patrauktas in tu profesorių, Imis mokino m Californi- 
teismą už tai kad jis pakratė Ul iV( FSitetG
viena vaika, kuris metinėj o ak- , . ,
menis in jo nauja automobiliu. Szitas profesorius, Sidney Weinbaum bu-

Teisejas Edward Thompson- y() „0 pj-įSįeR;S prisiekęs kad jlS IliekadOS 
to draiverio grieszta užklausė # ' Tz • n ••
ar jis nemete akmenis kai jis nebuvo ir nėra Komunistu partijos narys, 
buvo mažas Kai tas draiverys jj J aĮjja su vaĮdžja ir dirbo
prisipažino kad jis taip dare 
kai buvo jaunas, tas teisėjas valdžios fabrikuose kur buvo dirbama la- 
nuteise, nustatė kad tas draive- . . . . . • i • •ii’
rys turi tam vaikui nupirkti bai slapti kaHSZkl ginklai.
“Ice-Creamo” szaltos koszes ir “FBI” policija SUSekc kad JIS bllVO 1F 

jau ežia mes nesutinkame ir yra narys Komunistu Partijos ir kad JIS
pasakome savo žodi kad ir tei- pri<rU{j n|įe KomUUlStU PaftijOS SZlUltO 
sėjai musu gali durnai ir kvai- , , >• tz
lai pasielgti. dvideszimts antros kuopos. Jis Komunis-

CUMBERLAND, MD. — Du 
studentai žuvo ir trisdeszimts 
devyni buvo labai sukriesti ar 
sužeisti kai trokas nusiverte 
nuo stataus kalno ir paskui ap
sivertė.

Visi studentai ir studentes 
važiavo ant pikninko isz Lana- 
coning miestelio. Trokas buvo 
pilnas linksmu studentu ir stu- 
deneziu. Troko stabdžiai “ brič
kos” sugedo besileidžiant nuo 
stataus kalno. Trokas su visais 
studentais visu smarkumu pa
sileido nuo to kalno, atsimusze 
in tvora, apsivertė ir nusirito 
nuo to kalno.

Trys kiti buvo taip labai su
žeisti, kad daktarai nesitiki 
kad jie ilgai gyvens.

Sztai vienas Vokietis kuris 
priguli prie taip vadinamu 
Pacifistu Unijos.

1 Jie netiki in kara ir nesu
tinka stoti in vaiska.

Szitas Vokietis laiko savo 
rankose savo Unijos kortele 
Nuremberg mieste. -

Jie giriasi kad prie j u uni
jos priguli daugiau negu sze- 
szi milijonai nariu, kurie 
randasi po visa svietą.

i Eroplanas turėjo gazolino. 
Eroplane policijantai rado 
maisto ir kitokiu užkandžiu 
kuriu žmones vežasi in gire del 
pikninko.

KOMUNISTAMS
RIESTAI JAPONIJOJE

JAPONIJA. '— Amerikos 
uniju vadas Japonijoje prane- 
sza kad Komunistu Darbininku 
Unija pralaimėjo savo Rinki
mus del Darbininku Straiku 
Japonijoje.

Apie penki szimtai tukstan
eziu darbininku atrnete Komu
nistus ir prisirasze prie unijos 
kuri yra Komunistams prie- 
szinga.

5 Komunistu darbininku unija 
dabar turi mažiau negu milijo
ną nariu. Nors Komunistu dar 
vis randasi beveik visose uni
jose, bet jie dabar yra be balso 
ir turi nutylėti posėdžiuose.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tas vaikas, Ronnie Evans 
dabar mislins kad yra geras tu tarpe yra
dalykas akmenimis metinti in SOD.
visus automobilius kai teisėjas 
ji szitaip apdovanojo už jo pa
sielgimą.

Rūszkia, jeigu vaikas nori 
gauti “Ice-Creamo” ar kitu 
saldainiu tai jam tik reikia pa
siimti akmeni ir mesti in pir
mutini automobiliu.

žinomas kaipo Sidney Emp-

Jis buvo suaresztuotas savo namuose 
in Pasedena, kur jis gyveno su savo 
žmona Lena ir savo dukrele Selina.

Jis yra gimęs Kamenz miestelyje, Ru
sijoje. Jo paskutinis adresas buvo Lem-

Muving-Pikczieriu loszi
kas, Gregory Peck su savo 
žmona ir dvejais mažucziais 
parvažiavo isz Anglijos ant 
Queen Mary laivo. Loszikas 
Peck buvo Anglijoje del lo- 
szimo viename vaidinime.

Mažucziu vardai: Stephen 
ir Jonathan.

Tokiam teisėjui reiketu tik 
czc .atus szvaksuoti, o ne teis
mo rubus neszioti. Tokiam vai
kui reiketu tik kaili gerai isz- 
szveisti ir pamokinti kaip kito 
nuosavybe invertinti.

SUGRYŽO

berg, Lenkija. Jis iszsieme pilietybes po- 
pieras in Los Angeles, Gruodžio (Dec.) 
dvideszimts antra diena, 1927 metuose, r*

Jo duktė teipgi mokina in Californijos 
Universitetą.

— Bambusiniai medžiai 
pražydi tiktai du kartus in 
szimta metu. I

ISZ^SZTORO • WASHINGTON. — Major Gen. Harry 

Milwaukee, wise. — Vaughan, kuris taip insivele in visokias sukty- 
sziu metu amžiaus žmogus, par-bes ir papirkimus Vaszingtone, bet uz kun 
gryžo isz sztoro, kur jo motina prez- Trumanas dar ir dabar galva guldo, jau 
buvo ji pasiuntus del bandos ... .
duonos keturios deszimts trys neteko savo intakos ir gero vardo buvusiu ka- 
metai atgal. reiviu, veteranu administracijoje. Jo vieta

Jis buvo dvideszimts trijų i
(Tasa am 4 Puslapio) dabar užima Rear Admirolas L. Dennison.
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Kas Girdei
Dar vis yra statoma daugiau 

ir daugiau namu. Dabar laikas 
pirktis namus, jeigu turite kiek 
pinigu. Nors namai brangus, 
bet ir tie jusu doleriai yra gau
sus ir daug ju randasi. O pini
gai bankoje jums nieko gero 
neatnesza. Namai biski atpigo.

Palaikyti gera pramones 
tvarka valdžioje, valdžia turė
tu apie deszimts bilijonu dole
riu savo skolos atmokėti kas 
metai. Bet dabar kai pramone 
geriausiai stovi, kai biznio yra 
daroma už apie keturios de
szimts bilijonu kas metai, val
džia nei cento savo skolos neat
moka.

Taksos nesumažės. Valdinin
kai ir partijų vadai nori vis 
daugiau ir daugiau pinigu. 
Jiems tie pinigai reikalingi del 
rinkimu vajaus del papirkimo 
balsu, votu per rinkimus.

Dabar jau randasi per daug 
anglių, žmones mažiau perka, 
anglys per brangios ir daug 
mainieriu dabar neturi darbo.

ežia aszaras neliejame del to 
fabrikanto ar boso. Tikrumoje 
ne jis tiek užmoka, bet papras
tas, žmogelis kuris ta tavora 
perka. Jis už viską užmoka. Ir' 
už tai viskas taip paszieliszkai 
brangu!

“ALT” MEMORANDUMAS VYRIAUSYBE!
The Honorable 
Dean Acheson, 
Secretary of State, 
Washington, D. C.

Gerbiamas Tamsta:

... . Uu 1939 metu Ribhentropo- gos pagelbos isz Jungtiniu Vai
rai jeigu valdžia paimtu gėlę- Molotovo susitartai, kurie lei- stytiu, jie tebetiki prisikėlimu, 
žankehus ir juos vestu vietoje do Hitlerinei Vokietijai prade- savo prarastos politines, dvasi- 
tu milijonieuu n c i e m com įį Antrąjį Pasaulini Kara, pa- nes, tautines ir atskirais lais- 
paniju, turėtu atsiminti kad dere au^Omis Lenkija, Lietuva, 
Anglijos valdžia savo kraszte - ■ — ■- - •
paėmė visus geležinkelius iri 
juos dabar veda ir patrotina 
viena milijoną keturis szimtus. 
tukstancziu doleriu kas sanvai- • 
te. Kur Anglijoje tiek daug 
kasztuoja tuos geležinkelius ; 
vesti, Amerikoje geležinkeliu 
yra pigiau Amerikoje, negu 
Anglijoje. Ir Amerikos geležin
keliu-traukiniai yra geresni ir 
greitesni už Anglijos trauki
nius.

Tie kurie sako kad butu ge-;

Lietuvos žmones tebesiprie- 
szina svetimai priespaudai vi- 

i somis jiems inmanomomis prie
monėmis. Jie turi skaudžius 
nuostolius savo nelygioje ko
voje, betgi, belaukdami veikin-

Garsus Muzikos 
Vedėjas

KATALOGAS

Kai darbininkai sustraikuo- 
ja, jie sudaro parodas, mar- 
szuoja ir neszasi su savimi 
Amerikos vieliava. Mes nieko 
priesz tai nesakome. Jiems va
lia rodyti ir nesztis Amerikos 
vieliava. Bet teipgi valia ir tu 
mainu ar fabriku savininkams 
ta paczia vieliava iszkelti per 
straikas. Jeigu darbininkai 
taip Amerikos vieliava panau
doja, tai ir kapitalistai, fabri
kantai, milijonieriai turėtu ant 
savo fabriku iszkelti ta vielia
va, prie savo brangiu automo
biliu prikabinti ta vieliava. Nes 
straikos nėra krasztui isztiki- 
mybes klausimas, kaip darbi
ninku unijos labai tankiai nori 
mums intikinti.

Kai mes skaitome kad kuris 
darbininkas gauna pusantro 
dolerio ant valandos, tai mes 
retai kada atsimename kad tas 
bosas, fabrikantas, kapitalis
tas daug daugiau iszmoka tam 
darbininkui negu ta pusantra 
doleri. Tam fabrikantui kasz- 
tuoja užlaikyti visokias rokun- 
das, sanskaitu knygas. Jis turi 
užmokėti isz savo kiszeniaus už 
darbininku atostogas, darbi
ninkas gal nesveikuoju, pagi-** 
rioja, ne taip gerai ar ne taip 
greitai dirba, biski sustoja dir
bės ir pasilsi. Ir už visa tai jam 
jo alga pusantro dolerio eina su 
laikrodumi. Kai darbininkas 
uždirba doleri ir puse ant va
landos, tai bosui ta valanda 
kasztuoja doleri ir asztuonios 
deszimts viena centą. Bet mes

Neseniai vienuolikos metu 
amžiaus dukrele, Elaine Haillie | 
isz New York, teisme pasakė; 
kad ji pasirengus savo tėvuii 
dovanoti, kad jis ja taip baisiai 
sumusze ir apdaužė visai už 
dyka. Teisėjas ir kiti teisme 
net nusiszypsojo ir nudžiugo, 
matydami tos jaunos mergai
tes ^era szirdi.

Bet teismas ne toks miela- 
szirdingas ir ne taip greitai 
prasikaltėliams dovanoja. Te
sėjas Surpless sulaikė ta jos 
potevi, keturios deszimts sep
tynių metu amžiaus, automo
biliu mekenika, taisytoja, ir 
uždėjo pus treczio tukstancziu 
doleriu kaucijos ant jo paleidi
mo isz kalėjimo.

“Asz visai nepykstu ant sa
vo potevio,” sake jauna dukre
le, “ir asz jam už viską dova
noju.“

Apart to pustreczio tukstan- 
czio kaucijos, teisėjas dar pri
dėjo szimto doleriu bausme už 
tai kad tas tėvas, inpykes ant 
policijantu, kai jie veže ji in 
teismą, sumusze policijos auto- 
moibiliaus- Įauga.

Szitas potevis buvo suaresz- 
tuotas kai susiedai policijan- 
tus paszauke, kai jie rado ta 
maža mergaite sumuszta ir ap
daužyta, beklaidžiojant po uly- 
czia.

Ne taip svarbu žinoti kaip 
greitai mes važiuojame ar le
kiame, kaip žinoti in kuria pu
se mes einame ir kur važiuoja
me.

Pypkes Durnai
Jei Asz Galecziau

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

Jei asz galecziau 
Isz savo szirdies 
Iszkratyt tave, 
Kaip laszo vandenio 
Isz szito stiklo, 
Tai saule danguje 
Suszaltu.

Ar busiu biednesnis
Ar bagotesnis, 
Asz žinau kad asz
Negaliu tavęs
Paleisti. '

Tu man, asz tau:
Paprastas, geras, tinkamas;
Kaip langas namams, 
Kaip lapai medžiams.

Tu per arti manes;
Asz per arti tavęs:
Nei viens negali intiket, 
Kad mudu galim taip mylėt.

> ves atgavimu. Kad ju pasi- 
Latvija ir Estija. Sulaužant prieszinimo moraline isztver- 
isztisa eile sutareziu, sudarytu me n£butu palaužta, Jungtiniu 
tarp Sovietu Sanjungos ir Bal- Valstybių Vyriausybe turėtu 
tijos Valstybių, Sovietines ar- jmtis kokiu nors paramos prie- 
mijos 1940 m., Birželio (June) monįu. 
men., insiverže Lietuvon ir in 
josios sziaures kaimynu krasz- 
tus, ir dvieju menesiu eigoje 
juos baisiai sugasdino. Po me
tu, 1941 m., Birželio menesi, 
mases žmonių buvo varu isz-i 
plesztos isz savo namu tuose 
krasztuose ir iszvežtas in Si
birą ir kitas tolimas vietas Ru
sijoje.

Amerikiecziai Baltijos Vals
tybių draugai, ypatingai tie,' 
kuriuos tiesioginiai paliete j u 
artimus gimines aplankiusi 
tragedija kilmes kraszte, liud-į 
nai mines dvi “Birželio sukak
tis.“ Deja, nesimato artimo 
galo Sovietinei tironijai, kuri 
buvo Baltijos tautoms primes
ta nepaisant Atlanto Czarterio, 
Jungtiniu Tautu Deklaracijos 
ir Jungtiniu Tautu Czarterio. 

Kartus pastarųjų keturiu 
metu patyrimas intikino Ame
rikos Tauta, ir kitas dvasiniai 
jai giminingas tautas, kad 
Krmelius nieko nelaiko szven- 
ta. “Taikos vajaus“ skraiste 
prisidengusi, Rusija greitina 
savo ginklavimosi programa ir 
ruosziasi kirsti naujus smū
gius. Vakaru Demokratijoms 
turi būti aiszku, kad tiktai pil
nai mobilizuota ir panaudoji
mui paruoszta ginkluota galy
be tegali sustabdyti szia užpuo
limus žygiuote ir iszgelbeti 
musu civilizacija.

Lietuviu kilmes Tamstos 
bendrapiliecziai taip buvo insi- 
tikine per pastaraji deszįmt- 
meti. Todėl, mus labai malo
niai nuteikė tikra teisybe, kad 
neseniai invykusi Londono 
Konferencija tikrai invertino 
Sovietu užmaezias ir nutarė su- 
kaupti Žiemiu Atlanto Pakto 
krasztu pajiegas savo jungti
nei gynybai.

Mes norime pasveikinti, p. 
Sekretoriau, Tamstos asmen- 
iszka vadovavima Londono 
Konferencijoje. ’_ _ , -------- .

i . .. . • rnrtminaliszkammums leisti priminti Tamstai, 
kad, gyvybes ir mirties grum
tynėse priesz sziaurini pris
paudimas, Vakaru Demokrati
jos turi didi Sanjungininka, 
kuriam v tuo tarpu kreipiama 
mažai dėmesio: Tai sziuo metu 
Kremliaus vieszpacziu paverg
tos tautos. I .... . . i................................. ...... vencija ineis gahon. Amerikos Milijonai sziu žmonių, dabar .J ° . .« i -• Vyriausybe turės pasekminga gyvennacziu anapus Geležines . J . „
Uždangos, yra galimi sanjun- Priemon® nurodyti uropos ir 
gininkai ‘baltajame Kare.” ^jos tautoms, kad Sovietu 
...... .. . Sanjunga, vieton buvus silp-Kai kurie ju jau per eile metu . . , ,. ,, . . . , , nesniu prislėgtu tautybių drau-veda tikra kara ir, tuo budu, . ; , . 5 ., « . . ■> . . ge ir globėja, tikrai yra patisuardė Sovietiniu nukanavi- _ . . v . ..... . . , ,. . i . ziaunasia uznuolime ir silpnesniu veikimai tvarkraszti ir lei
do Vakaru Demokratijoms isz- 
silaikyti szaltojo karo tarpsny. 
“Geležines Uždangos“ žmones 

' nekantriai laukia iszlaisvinimo 
dieno, ginkluoto susirėmimo 
atveju bus pasekmingesni, szie 
laisves bicziuliai turi būti su
telkti in jungtini frontą su sa
vo numatomais iszlais vinto jais 
dabar! Mes manome, kad 
Jungtines Valstybes privalėtu 

. nesigailėti pastangų szia kryp
timi.

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

szito Katalogo.

Mes didžiuojamės atžymėda
mi, kad per paskutini deszimts- 
meti szios szalies Vyriausybe' 
niekad nepripažino priesz Bal
tijos respublikas Rusu panau-j 
doto smurto vaisiu; kad, at- 
virkszcziai insidemetinu 1940 į 
m., Liepos (July) 23 d., politi
kos pareiszkimu Sovietine už- 
puolinima buvo iszkilmingai 
pasmerkta. Mes taipgi dėkin
gai prisimename padrasinan- 
czius žodžius, musu delegacijai 
velionies Prezidento Franklin 
D. Roosevelto pareiksztus Bal
tuosiuose Ofisuose 1940m., 
Spalio (Oct.) 15 d., kad pagal 
tarptautine teise, Lietuva pa- “įieLi JWtaiu Tautu foruUUSlapin' 25°' 
silieke nepriklausoma ir suve, me govietinius nllsikaMmus.......................

padarytus ir tebevykdomus 
Lietuvoje ir kitose naikinamo
se tautose, ir intikinti pasaulio 
nuomone, kad Sovietiniai san- 
mokslininkai yra laisves prie- 
szai visur.

Auredami galvoje sziuos 
mes turime 

garbes praszyti Vyriausybe: j
1— Imtis žingsniu užmegsti 

tiesiogini ryszi su preszingu-; 
mos sanjudžiais Lietuvoje ir 
kituose pavergtuose krasz-'; 
tuose.

2— Panaudoti tinkama pro
ga vieszam ir nedviprasmiam; 
Amerikos Vyriausybes pažiūru; 
pakartojimui apie reikalą at-'

Szitas paveikslas yra isz 
tikro nepaprastas garsaus 
muzikos vedejo, Arturo Tos
canini. Jis labai retai kada 
neszioja skrybėlė’, ir szitas jo 
kakliaraisztis, naktaiza irgi 
yra nepaprasta, nes jis tokiu 
neneszioja. Ant tos naktaizos 
yra paveikslas gražuoles.

Arturo Toscanini buvo at-

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

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo,

No.
Simus 
malda 
15c

Geras Medėjus.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

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

Dukte 
tuvos.

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

No. 175 Pasiskaitymo kny-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustvniu, Peleniute Ir; 
Du Brolius. 60 pus. 15c. ;

No. 128 Dvi istorijos apie;
Valdimieras ir apie Bedali. 44 į 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie;
Anglorius isz Valenczijos, Ko- gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-i lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.i susidarė Anglis (su paveiks- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka; Jais), Kaimiecziu Aimanav; 
.pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi-
i Neužmokamas
; Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos

y- 
paeziuotas. 76 mai, Eiles, Kokais budais ap- 

; gavikai apgauna žmonis, Prie- 
apie tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
apie; Paveikslai. 15c.
15c; No. 176 A-Be-Cela arba pra- 

apie džia skaitymo ir raszymo, del 
važiavęs in St. Louis dirt- Baisi Žudinsta, apie Urlika Lietuviszku vaiku. 25c.
guoti, vesti koncertą. ; Bazbaininka. 43 puslapiu. 15c.

.................. .. ....................-__ ~į No. 138, Keturios istorijos:; apie Irlanda, Robertas Velnias 
niu tautu naikintoja. GenocU Irlanda, Robertas Velnias, Me-’ ir Medėjus. 78 pus. 20a 
do Konvencijos užtvirtinimas; aeiUf’’ Kaip Kuzma 'kupko ;
ingalintu Amerikos atstovus1*11’ likos turtingu ponu, /

istorijos
žiedas, ir

No. 1761/2 Trys Istorijos

silieke nepriklausoma ir suve
renine ir atgausianti savo lais-j 
ve. Prezidentas Harry Tru-; 
man ir jo Administracija nuo
sekliai veda ta paczia politika,; 
ir mes esame labai jam dėkingi.

Szitie tikri reikšmingi ture- , 
tu būti žinomi Lietuvos ir kitu 
panaszioje bukleje esaneziu samprotavimus, 
krasztu žmonėms, kad kiekvie
nas Sovietinio partijos režimo 

i . . . .pneszinmkas apie tai žinotu 
ir butu padrasintas nenusilenk
ti priesz smurtą.

Sziuo laiku, kitas reikalas 
turi gyvybines reikszmes ir yra 
opus Sovietu-okupuotoms tau
toms.

Kremlius yra užimtas mėgi
nimu sunaikinti visas Vakaru 
kultūros liekanas tarp okupuo- 
tuju tautu, isztremiant mases 
gyventoju in Sibirą ir atgabe
nant Rusu ordas. Szios prie
mones, tvarkingai vykdomos 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
ir Ukrainoje, yra, veiksmai ge- 

: nocido, kuris yra paskelbtas 
tarptautiniu nusikaltimu. Jei
gu Genocido Konvencija nepa
sidarys privalomai galiojanti, 
tai Lietuvos ir kitu panaszios 
būkle patekusiu krasztu gy ven-

Be to" teikis'toai toliau bus Pasmerkti kri- 
—---i---’-- Genocidiniam

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
i mislinimo Kanczios Viesz. Mu- į
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu- 
ka musu iszganytojaus Jezuso 

j Kristuso, peraszyta isz gro- 
; matos rastos grabe musu iszga- 
: nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik-

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas

; senam dvare, Geležinis vyras, 
į Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

Nd. 140 Keturios
apie Maža kafiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

No. 144 Penkios istorijos' 
apie Ranka apveizdos-, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale; szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

steigtiLietuvos ir kitu Baltijos motinos,. Pakutninkas, Ar pa- 
tautu nepriklausomybe, kaipo L------  -----
sudėtinė ir neatskiriama Vaka-i dina- bl puslapiu. 15c.
ru Demokratijų politikos dali ■
kuriant pastovia taika ant Tei- Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
singumo vienintelio pamato ga- 
linczia taika iszsaugoti.
..3—Raginti Jungtisiu Vals-JK. 47 puslapiu, 
tybiu Senata, Had jo sutikimas Ko. 146 Dvi 
Genocido Konvencijai patvir-1 Auka Nihilistu, 
tinti, yra vienas paežiu svar-j 
kiaušiu szio meto 
siekimu.

Patiekdami savo
Tamstas maloniam 
mes naudojamės proga pa- apie Duktė akmenoriaus, Kla< ;

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

istorijos

No. 201 Istorija apie Amži- 
szaukt tęva zokoninka Berną- na Žydą. Jo kelione po svietą 

. ir liudymas, apie Jezu Kristų.
No. 145 Trys istorijos apie; 20c. i

Kitokios Knygosdentas lojo o maluninkas pabe-
\ go, Stebuklinga puodą, Daine- .

No. 178 Tikrausias Kabalas15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

: ežios nakti. 61
politikos; No. 148 Dvi u...

! Joną ir Alena, Pavojinga klai- 
nurodima da. 45 puslapiu. 15c.
dėmesiui, No. 150 Keturios istorijos;

traktavimui isz Rusijos puses, reikszti savo szirdinga padėka ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-j
be jokio protesto isz Jungtiniu Tamstos maloniam dėmesiui, laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
Tautu nariu. tos bendradarbiams Valstybes - 15c.

No. 151 Penkios istorijos, a-

arba atidengimas paslapcziu a- 
tei'tes su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygut 
draugystėmis, del iszmokejimo

i pinigu ligoniams. 25c.
No. 181 Kvitu 

draugystėms, del kasteria us 
nuo sudėtu pinigu ant susirin-“ 
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin-

knygute

Amerikos Lietuviu Tarybos Departamente už jusu palanku-- 
ma musu protėviu krasztui,! pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- £. . n’ T kiu Seraphiszkas Otficium. 10cga, Gražios akys, lamas, Varg- Į 

dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 160 Keturiolika istori-' 
ju apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-

atstovaujami Amreikiecziai
labai rimtai žiuri in reikalą Lietuvai!
skubiai užtvirtinti Genocido
Konvencija. Karta szi Kon-

Su tikra pagarba, 
Amerikos Lietuviu Taryba.

Turbut Gera Duktė
apie

Nuo-

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

Pirkie U. S. Bonus

cn

SAVING6

Mare — Asz pranesziau 
tėvui kad mudu 
tarėm apsivesti 
laiko!

Ona — O ka, 
pyko?

Mare — Labai užpyko! Jis 
suszuko: Kodėl ne už sanvai- 
tes laiko?!

apie Kaip Užsisakyti Knygas:

su 
už

ar

Joniu su- 
menesio

tėvas už-

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tia 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 

; Money-Order* arba Express 
Į 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-

Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik-

; raszti “Saule.“ \* Del daugelis
; laikas jau pasibaigė ir apie tai 
; praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujž, Puiki pasiskaitymui knygute.! _S_AULE PUBLISHING CO 
kožna doleri. ACZIŲ!

des ir kitus dangiszkus kunus,; 0 j1 laiszkai visada tu-
Meszla-vežis, Grapas apie Eg-; r* ^uti siusti vien tik ant szio 
Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,' adreso;

100 puslapiu. 25c. Į Mahanoy City, Pa.
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PAŽINO
|^AD žmogus neinstengia vai- j metai nuo tos dieneles. Vytas 

dvti savo likimo, tai liki- į grvžo, bet nerado nei Miliutės, 
mas žmogų valdo. | nei tėvo namuose! Kelias die-

Vytas iszlipes isz vežimo,! nas
iszsieme maža keliones pintine ’ gesio užgautas iszsirenge adgal 
ir pasakęs savo bendrakeleiviui , universitetan.
sudie, lėtais žingsniais nuėjo in I Inejes in stoti pasidėjo savo 
stoti. Buvo tai jaunas studen- pintine, iszsipirko bilietą ir lie
tas, garsus H.... universiteto kantriai lauke traukinio. Po 
auklėtinis. Tėvai gyveno vidų-: valandžiukes, tarp besigrudan- 
tiniame ūkyje ant pat Nemuno ežiu keleiviu, insižiurejo jis pa
krauto, bet Vytui, lyg mažam žystamo veido asmenį. Szirdis 
tebesant, jie iszmire. Likes vie-' smarkiai sulingavo, krutinėję 
nas isz pat jaunu dienu mate i kilo jausmu. Tai buvo Milia. 
labai daug vargo. Augo tarp; Greitai pribėgo, paspaude ran- 
tvetimu. Malonu buvo Vytui: ka, ir su jausmu prakalbėjo, 
pagyventi pas kaimyną Kriksz-I Milia kažko atrodė lyg sveti- 
cziuna, kuris buvo žmogus ma-1 ma. Sunku pasakyti kas dare- 
lonaus budo, mėgstąs jaunus,; si jos szirdyje. Skruostai pa- 
nekaltus vaikelius.
kūdikystes metai 
pas ji. Atsimena 
nuo saulėto ryto 
vakaro žaisdavo 
Krikszcziunaite, kaimyno duk
terim, savo b.endramete. O la
bai buvo prisiriszusiu prie vie
nas, antro! Jis Miliute vadin
davo sesele, o Miliute ji bioliu-; yigaja tavimi likti. Laukiau 
ku. Ii piabego taip visas kudi-Į tavęs, nesulaukiau. Jieszkojau 
kystes szventumas! Vytas bu- !neradau! Dabar baigiasi ato- 
vo ypatingas berniukas. Su ’ stogoS) negabu suvėluoti, 
neapsakomu szventumu pakel
davo savo gyvas akutes in ry- . . . . Ito saules spinduliu blizgėjimą.
Tai žiūrėk rasi ji kame nors 
gėlynuose besidžiaugianti ra
sotomis žiedu burbulytemis, be
siklausanti j u 
kalbos. Rodos su kiekvienu žie
deliu jo szirdis kalbasi, rodos 
kiekvieno klausia, delko jis 
toks gražus, kas jis taip gražiu 
padare ?

Kiek paaugės pamėgo moks
lą. Nieko taip nebrangino kaip 
szviesos. Iszsižadejo ūkio, isz- 
sižadejo savo tėvu, kad tik pa
siekus mokslo.
kintis pasirodė pas Vyta labai! Vytas, 
žymiu gabumu.

Gimnazijos 
pas kaimyną

““ su skraistėmis papuosze dan-j %
įgaus žvaigdžiu tolybe. Rūgino-; 
se grieže griežle. Už kalnyno 
szviete naktigoniu ugnis. Mu
du vis tvlejome. Tvlejo žeme ir; 

Į dangus.
Asz paspaudžiau tavo ran- 

, . . , .. ka. Tu mane apkabinai. Ilgaipalaukes ir nesulaukęs il-i . . . .1 i tylėjusios mano lupos suvirpė
jo, isztariau sudie.

Tu liūdesio prislėgta mano 
skruostą szirdies pasiilgimu 
pabueziavai. O linksma ir, 
skaudu buvo szirdyje.

Pasigirdo sunkus žingsniai. ’ 
Duru girgždesys suvirpino pa
slaptinga nakties tylybe. Aszi 
iszejau.

Ilgai, ilgai maeziau tavo sze- i linksmumu 
szeli rymanti verandoje ir ly-Į 
dinti mane liūdnais baltos ran-; 
kos mostelėjimais. Gaila man! 
buvo tavęs, bet gyvenimo ver-1 
petai sukraipe mano ateities1 

; takus. Tave likes iszvažiavau 
; priesz pat saules užtekejima. j 
; Ilgėjusi tavęs, tu mano jau-1 
i nuju dienu Dievaite auksine- 
I mis svajonėmis iszsvajotasai 
laimes paveiksle. Tave sapnuo
se sapnuodavau gražia, szvie- 
sia, prakilnia. O! Kiek daug 
nuo tos nakties jau atsimainė!

— Vyti, ar tu da taip gyvai 
viską prisimeni? O Vytai, at
leisk !

Su tais žodžiais puolė ji Vy-

jaunus,; si jos szirdyje.
Pirmieji raudo, akys su didžiu szirdin- 

ir prabėgo * gumu žiurėjo in Vyta.
Vytas, kaip; — Ar gryszti?

iki vėlybo' — Grysztu, lėtu balsu atsa-i 
su Miliute 'ke Vytas.

— Važiuokime su manim, 
asz Tavęs pasiilgau, važiuo
kim !

— Oi Miliute, malonu butu

imirszai? Nemanyk, neiszleisiu, 
važiuokim.

— Kad žinotai, Miliute, 
kaip miela man su tavimi, su- 

| prastumei kokiu atiku reika- 
paslaptmgos L . ,1 lauja szi valanda.

Ir taip juodu 'bekalbėdami 
inejo in ežia pat, szalia stoties, 
žaliuojanti miszka. Traukinys 
da neveikiai teateis, laiko pa
kankamai. Buvo vakaras. Nuo 
lanku kilo pilkos miglos. Leng
vas vėjelis maloniai žaidė žalu
mynuose.

— Sapnas ar tikrenybe? 
Pradėjus mo-! Savim netikėdamas pratarė 

Tu, ir szitas miszkas 
! mano sieloje atveria nauja pa

atostogaudavo sauli. Malonu butu likti visa- 
Krikszcziuna dos ežia su tavim. Menu tai bu- 

drauge su Miliute. Tėvas džiau- vo paskutini syki. Tu atėjai, at- 
gesi turis sunu ir dukrele. Ir įsisėdai ant mano kelio, prisi- 
isztiesu juodu buvo vienos du-j glaudiai prie mano szirdies. 
ežios žmones. • I Asz apkabinau Tavo liekna

Vytai, ar jau mane pa- anf kaklo, brangiais atmi-
himais pravirkdžiusi siela.

Ji tebebuvo neisztekejusi ir 
iiemane da.veikia teketi, mat. 
visu szirdies pasiilgimu lauke

. Dabar ji atrodė labai 
graži margaite nors ne iszgra- 
žiausiu, bet sanjausma. Auksz-

i Vyto.

tas lieknas liemuo su gracijin-l 
gai iszkeltomis krūtimis, dai
lus veidas, raudoni skruostai 
atkreipdavo ne vieno jaunuolio 
aki. Plati, juoda skrybėlė, 
szviesiu szilku kaspinu užvy
niota, storos geros suknes, in- 
teligentiszkas, dailus apvalka- 
tas, patogus szviesus batukai 
rodo Miliutės apsukrumu. () 
akys, akys! Kad pažvelgs mė
lynomis, lyg dangaus skliautai 
akimis, kad nusiszypsos, lyg po 
lietaus juros gelme, taip ir už
gaus siela ilgesiu, prakilniu 
jauniu. Isz kiekvieno žingsnio 
matėsi aiszkus sąmoningumas, 

. gerumas, graksztumas. Savo 
u, gyvumu ir skain- 

baneziu, kaip laksztutes balse
liu, pritraukdavo jaunimą, ku-' 
ris ja pamėgo, pamylėjo; prie 
jos prisiriszo. Iszdidumo pas ja 
nebuvo. Buvo visame atvira, su i 
visais linksma, visiems meili,! 
mnadagi, nesuniurusi. Buda tu
rėjo labai pagirtina. Ilgiausias 
valandas praleisdavo tai dar
žely dainuodama, ka nors 
megzdama ar siuvinėdama. Va
karais kada visi sumigdavo, ji 
sėdėdama insižiuredavo in me
nulio szviesu rata, ir sidabru, 
nudažyta dangaus mėlynė, in 
židrybes pasauli svajodavo, 
maustydavo ir visa siela jaus
dama ilgėjosi.

Tarnaitėms niekada neduo
davo griesztu insakymu, nes! 
buvo szirdies tylios. Visada su 
jomis taikiai elgdavosi kuo- žymiu sumanumu, 
mažiausiai tereikalaudama jul
patarnavimo. In kiekviena! taip ja sužadino, 
reiszkesni
atsiliepdama parodydavo labai i

Po keliu metu prabėgus lai-' liemenį ir prispaudžiau in kru- 
mingajam gimnazijos dienu tine. I alenkiau galva, mano 
laikotarpiui Vytas iszsirenge veidas prisiglaudė prie taip 
universitetan. ’ Ta vakarai brangaus, mylimo skruoste- 
priesz iszvažiuojant pasisakė! tio, ant tavo peties nuriedėjo 
vienas antram savo jausma, ap-. pirmoji džiaugsmo aszara. 
reiszke savo prisiriszima. O j 
skaudus buvo persiskyrimas! Tavo lupos nusiszypsojo. Aszj 
Vienok juk ne ant visados, tik apsiverkiau, 
trumpam laikui.

Sziandiena jau sukako lygiai

. Tu in mano akis pažiurėjai.,

arba pradžia 
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— Tu taip retai pas mane 
teateini, retai mane tepaguo- 

įdi, retai tesu asz laiminga.
j Man buvo gera. Krutinę pil
na dvasios ramybėje nutilo, nu-

Į sijuoke. Tu selejai, lyg didžiau- 
' šia paslaptį slėpdama. Jau- 
! cziau tavo sielos pakylima.I t
į Tuom tarpu sutemo. Asz at-i 
i sistojau eiti. Tu manės neisz-;j e ,
leidai. Po langais sudejavo ap-; 
uokas, suskambėjo kambario’ 
tyla. Ilgai tylėjome.

Tu man rūpėjai, del tavęs asz Į 
i kankinausi. Isz pasieniu kilo! 
! tamsus gauruoti szeszeliai, pil-į 
! ki miglos kamuoliai. Lyg sūri- 
' že totepijon stygos, sugirgžde- 
ja durys. Mudu tylejova, nei tu,! 
nei asz nedrysova drumsti: 

į szventos ramybes, kuri žeme iri 
i dangų laimina.
i Darželyje gėlės susipynė in! 
i viena gražu divona, kviepuo- 
I damos tyru nakties dvelkimu.
I Medžiai, grimzdami sapnu gra- 
! žybeje, stebėjosi apylinkes ty- 
I lybe.

Paslaptinga mėnesiena bur- 
i tais užliejo tyras lankas, debe-

Nekurie Czikagos Lietuviai, 
Apsiėjo negražiai,

Riksmą pakele 
Savo tauta suvėlė. 
Ant vienu partijų 

suėjo, 
Jaunas vyrukas nuėjo,

Taip kaip ir kiti, 
Truputi pasilinksmyti.

Visa gauja ant jo 
užklupo,

Bereikalo ant jo . 
suszuko.

Tasai laukan iszbego, 
Kas tokio rankoje 

sužibėjo,
Bing, bang, bum!
Net visi in stuba 

dingo.
Iszbaidino visus nebagelius, 

Didelius pasisziauszelius,
Po tam, vela visi 

gere, 
Kol suvis pasigėrė.
Dievui dekavojo.

Jog juos iszgelbejo, 
Mat tas galijotas, 

Buvo didelis tautietis, 
Isz revolverio tuszcziu 

patronu szoves, 
Ant tautos szloves.
Taigi, buvo juoku,

Terp dideliu ir 
Vaiku,

Juokėsi isz tu 
szeszku.

* * *
Nekurtos uoszves, 
Kaip kada mažai

Mato Simu Po 14 Metu

T

Ponia Mary Franz, isz 
Uniontown, Pa., atgavo savo 
regėjimą net po keturiolika 
metu.

Ji ežia linksmai žiuri in 
savo sunu, Kristopera, kuri 
ji paskutinaji syki buvo ma- 
czius kai jis buvo trijų metu 
amžiaus.

Kai motina po tiek metu 
atgavo regėjimą, jos sūnūs 
buvo vaiske, Vokietijoje.

Fayette Apygardos Rau
donasis Kryžius, kreipiesi in 
Armijos Sztaba ir prasze 
kad tam vaikui butu pavėlin
ta parvažiuoti, kad jo moti
na savo akimis galėtu ji pa
matyti.

Armija paleido ji ant tris- 
deszimts dienu ir parūpino 
jam eroplana stacziai isz Vo
kietijos.

lykas nepamirszdavo savo ar
ti m uju. O Miliute joszirdyje 
vaidinosi, visada graži, prakil
ni, skaisti, kaip tuokart, kada 
juodu už ranku susikibę bėgi
nėdavo Nemuno pakrante. Jau 
tada siela, pamylėjo ir prisiri- 
szinio paneziais susivyste.

— BUS DAUGIAU —

Apie Tėvo Barzda
Petrukas — Mamyte, ar 

musu tarnaite gali patamsiai 
matyti? |į

Motina — Kodėl, vaikeli 
tu klausi to?

Petrukas — Vai, asz gir
dėjau ja sakant musu tėve
liui, kad jau jam reikia 
skųst barzda!

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

:: Tiktai 15£

Saule Publishing Company, 
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mindavo.
G ry žtis namuose gyvenimas 

ėjo tais paežiais žingsniais, 
kaip ir pirma. Kartais vakarais 
sėdinti vezandoje ar vaikszti- 
nejant sodo takeliais ateidavo 
atmintin Vytas ir jo tvirtas, 
vyriszkas pasielgimas. Tai ge
rame, tai prastame paveiksle 
jis jai persistatydavo.

— Kam jis tai visa pasako
jo? Gal asz nežinau kas tuokart 
buvo? Kam tai? Ka tai reisz- 
kia? Svarbiausia, kas toliau su 

■ juomi daryti? Gal tycziojasi,

Dabar szitie Vyto žodžiai 
kad tiesiog 

gyvenim nuotikij nežinojo kur dėtis, atsipraszi- 
- - .’neti ar tylėti, verkt ar juoktis, 

_____ I nors savaime pilnos akys prit
vino sidabriniu aszareliu. Mė
tėsi ji Vytui ant kaklo ne pati 
nežinodama kas darosi. Nepa
galvojo ar kartais ežia nebus 
prasižengimas, tiek laiko, gal 
jo szirdis kitu pasauliu suvilio
ta ? Gal tyczia jis taip kalbėjo 
atkerszindamas. Gal norėjo su
žadinti, o paskui mesti, kad 
ramybes niekur nesurastai?! juokiasi isz mano jaunystes, 
Bet Vytas buvo žmogus. Dėlto; kaip aukszfa mokslą pasiekęs? 
ir dabar pasiliko ramus, tyliai! “Atmink, kad yra szirdis, ku- 
sekdamas kiekviena riszkesni ri visada del tavęs plaka.” Jis! 
bruožą ju mistingame pasikal- Vytas!
bejime.

Staiga suszvilpe. 
smarkiai suplakė szirdis, 
pasiryžo.

— Sudiev7 Miliute, asz isz-j 
! važiuoju. Kad žinotai kaip gai
la tave likti, kaip miela man ta
ve svajoti, nutiltai ir nieko 
priesz neturėtai. Žinai kur ir 
ko važiuoju, ko siekiu, tik no
riu da kad visados tvirtai žino
tai, “kad yra szirdis, kuri del; mimas tapo sulaužytas, 
tavęs plaka, jaueziu tavo gyvy
be, ilgisi tavo sielos szventumo. 
Meni tai buvo gana senei, mu
du vienudu sedejova ir kalbe- 
jova: man sakei baigti mokslą, 
o pati prižadėjai laukti. Asz sa
vo užduoti tvirtai seku ir visa 
szirdimi tikiu, kad ir tu savo 
žodi pildai. Tikiu tavęs pasiek
ti, nes tik tau gyvenu.

—■ Vytai, pasilik nebeva- 
žiuok. Vytai, nors kelias diene
les.

iszmano,
Kol žentą gauna, 

Kaip kada ir apgauna, 
Tai da geros, 
Ir szvarios.

Jeigu žentelis da prie 
skatiko,

Ir jokios nelaime ji 
ne patiko.

Aplink ji tupinėjo, 
Gerai apie ji sznekinejo, 

Bet jeigu ji nelaime 
patinka, 

Dresus in ranka 
surenka, 

Szalinasi nuo jo, 
Kaip nuo kokio nevidono.

Tas atsitiko paviete 
Schuylkillo, • 

Viename mieste 
nesmagumose,

Žentelis visus metus 
sirguliuoje, 

O uoszve dabar 
balsvoje.

Niekam ne yra jo 
prižiūrėti, 

Uoszve ir ne eina 
pažiūrėti, 

Tasai biednas per 
dienas vaitoję, 

Per naktis viens 
dejuoje, 

O nelabos uoszveles, 
Tos bobeles!

* * *
Vienas vyrelis 

minksztaprotis, 
Turėjo padejas pas viena 

bobele, 
Keletą szimteles.

Na ir tuos pinigus 
pranyko, 

B a ne vieno dolerio 
negavo.

O ka dabar daryti, 
Reikėjo tam vyreliui 

tylėti, 
Ana diena su ta 

bobele susirokavo, 
Ir in kita miestą 

iszvažiavo.

Bet, butu pasilikęs, butu taip 
Vytui greitai neiszskubejes. O dabar, 

jis ne! Tycziojasi kita mylėdamas!
Žino, kad ji mylėjau, bet, ir jis,

■ mylėjo! Oi, nesuprantu kuris 
ežia dalykas?

Panaszios mintys insiskverb- 
damos in Jausmu atbalsius ža
dindavo užmirszima. Duotasai 
žodis ir prisiriszimas nuolatos 
nepastebimai nyko kol susiei-

Choose The Right Point 
' for

The Way You Write
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Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Meile, nors ji butu tyriausia, 
kaip gintaro skaistybe, neilgai 
liepsnos, jeigu jos, kaip ugnies 
nekurstysi. Taip ir pas Milia, 
kuri nesuprato Vyto sielos kil
numo ir valios stiprybes, pasiu- 
lis isz kitu skliautu nusiblaivė.

Pasitaikė labai turtingas 
dvarininkas, ponas J., kuris 
visu vyro szirdies užsidegimu 
užsigeidė Emilijos. Emilijai jis 
nepatiko, bet vistiek jaute prie 
jo nemaža sanjausmos. Vilioja 
ja dvaras, turtingas pragyve
nimas, apsti prabanga ir kiti 

'rysziu ir jau niekad tavęs patogumai.

— Miliute, negaliu. Brangi 
kiekviena valanda. Leisk ma
ne, g 
neapleisiu, busiu tavo, o tu bu
sti mano. Vytas atsisveikinęs 
pasiėmė pintine ir vyro pasi
ryžimu iszejo. Kelioms minu
tėms praslinkus, pasigirdo an
tras szvilpesys, traukinys su
judėjo ir, nudžiugęs isznyko isz 
akiu paskęsdamas vakaro su
temose. Milia ilgai stovėjo ne
žinodama kas daryti. Pyko ir 
juokėsi tai jaute didžiausias' žodžiui. Nors žinojo jos silpny- 
kanezias, tai vėl in viską mes
davo rimta, szalta aki, uusįra-

Po keliu sanvaieziu apsivedė. 
Gyvenimas žymiai atsimainė: 
Nuolatniai pasilinksminimai, 
turtai, vakarėliai, baliai, kūno 
ir, jo geiduliu lepinimas, vyro 
lipsziiumas, nors tūlam laikui 
numarino sielos baisa, užtemdė 
jaunos mergaites szventumo 
pasauli. Vytas apie tai nieko 
nežinojo. Jis tikėjo Miliutės

be, vienok nedryso perspėlioti. 
Riszdamas painias mokslo da-
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Žinios Vietines Gavo Daktaro Laipsni

— Vasara.
— Subatoj pripuola Szv. 

Jono Kriksztytojo — “Joni
nės.” Tautines Vardines: Pu- 
puolis. Ir ta diena: 1949 metuo
se Graikijos Premieras The- 
mistocles Sophoulis pasimirė; 
1497 m., John Cabot atrado Ka
nados kraszta; 1812 m., per 
Lietuva plūdo Prancūzijos ka 
reiviai in Rusija, Napaleono 
vedami.

— Buvęs miesto gyvento
jas Juozas Dumczius, nevedąs, 
numirė Nedėlios ryta Racine, 
Wisconsin ligonbute. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in Ma
hanoy City 1908 metuose, o 
1914 m., iszkeliavo in Spring
field, Ill., o deszimts metu po 
tam apsigyveno in Racine, Wis. 
Jo kūnas bus parvežtas in 
Mahanoy City, pas broli Kazi
miera Dumcziu, 100 W. Spruce 
Uly., isz kur laidotuves in vyks 
Subatos ryta deszimta valanda 
ir kūnas bus palaidotas in Sky 
View kapines Hometiwn. Gra- 
borius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
L.kminiu, taipgi Palaiminto 
1 aurino, ir Prospero Vyskupo 
e z v ei 11 e. Tautines Vardines: 
Laniute. Ir ta diena: 1876 me
tuose Generolas George A. Cus
ter su du szimtu septynios de- 
į. imts szesziais kareiviais bu- 

mdijonu nužudytas susikir
time prie Little Big Horn, Mon
tana valstijoje. Istorijos raszy- 
tojai da ir sziandien nesutinka 
ant paaiszkinimo tos nelaimes: 
Vieni sako kad Generolas Cus
ter buvo drąsuolis ir muczel- 
ninkas ir kad jis savo gyvastį 
paaukojo del savo kraszto, kiti 
sako kad jis buvo per szarkus, 
nieko neklause ir nieko nepai
sė, kad jam buvo isz anksto 
praneszta kad tenai randasi 
baisiai daug Indijonu, bet kad 
jis niekam nei gero, marszavo 
ir gana. Paveikslai szitu baisiu 
skerdynių randasi daugumoje 
salinau net iki sziai dienai. Pie- 
szejas kuris ta paveiksią buvo 
nupieszes nebuvo mates . tu 
skerdynių, bet jis insivaizdavo 
kaip ten buvo ir taip nupiesze 
savo paveiksią; 1914 m., baisus 
gaisras, ugnis in Salem, Mass., 
penkiolika tukstancziu žmonių 
likosi be pastoges, dvylika mi
lijonu doleriu iszkados padary
ta.

— Panedely'je pripuola Szv. 
Jono ir Povilo, o Tautines Var
dines; Jausius. Ir ta diena, 1917 
metuose pirmieji Amerikiecziai 
kareiviai inženge in Prancūzi
ja.

— Utarninke Szv. Vladis
lovo karaliaus, o Tautines Var
dines: Gediminas. Ir ta diena, 
1224 metuose Lietuviai su Ze- 
maicziais iszplesze Kryžiuo- 
cziu Olivo vienuolyną ir ji su
naikino.

DR. JEAN KWEDER

Shenandoah, Pa. — Dak- 
tarka, Panele Jean Kvedera- 
vicziute (Kweder), nuo 125 
North Gilbert Uly., gavo pil
na Daktaro laipsni isz Hah
nemann Kolegijos ir Ligoni
nes Philadelphia, Pa.

Ji buvo viena isz szesziu 
susilaukti garbes pažymėji
mus už nepaprasta atsižyme- 
jima keliose mokslo szakose.

Daktarka yra baigus aug- 
sztesne mokykla Szenedory- 
je; Kolegijos augsztus moks
lo laipsnius yra gavus Penn
sylvania State College ir isz 
Bucknell Universiteto.

Besimokindama Hahane- 
masn Kolegijoje ir Ligoninė
je,. Daktarka Jean Kvedera- 
vicziute prigulėjo prie daug 
moksliszku draugyscziu, ku
riose ji vis vadovavo.

Ji dabar stoja in darba in 
Scranton State Ligoninėje.

kojo per kelias valandas. Poli- KOMUNISTAMS
RIESTAI JAPONIJOJE .I

cijantas John Robinson isz Ri
verside sako kad tas jaunas 
.vaikas inszoko in upe kai keli 
jo draugai ji erzino ir sake kad 
jis nedrysta szokti ir plaukti 
in upe.

Wanamie, Pa. — Gerai žino
ma sena gyventoja, ponia Ur-į 
sznle Slapikiene, nuo 2 College 
Hill, numirė Birželio 8-ta die-i 
na. Gimė Lietuvoje, atvyko in.I 
Amerika apie penkis deszimtsj 
metu atgal in Wanamie, 
vyras Pranas mirė 1943 m. Pa-Į 
liko dideliame nuliūdime: dvi! 
dukterys: A. Perlukiene ir H. 
Drazdanskiene; penkis sūnūs: 
Prana, Juozą, Joną, Antana ir 
Tania, taipgi szeszis anukus ir 
pro-anuka. Jos sūnūs Edvar
das, kur jis tarnavęs Amerikos 
laivyne žuvo Pearl Harbor ata
koje. Velione likos palaidota 
Birželio 12-ta diena su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Marijos bažnyczio-

York, Pa. — Penkios de
szimts ketiniu metu amžiaus 
Clarence E. Hendrix isz Glen 
Rock pasimirė York ligoninė
je. Jis buvo labai sužeistas au
tomobiliais nelaimėje Birželio 
treczia diena, kai jo automobi
lius susikalė su troku, kuri 
draivino dvideszimts metu am
žiaus Charles E. Bosley, isz 
New Freedom, Pa. Nelaime at
sitiko netoli nuo Loganville ant 
Susquehanna Trail vieszkelio.

Riverton, N. J. — Dvylikos 
melu amžiaus Conrad "Williams 
prigėrė Delaware upėje. Jo la
voną isztrauke isz Delaware 
upes ugniagesiai isz. Palmyra. 
Jie su griebliais jo lavono jiesz-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistams labai nesiseka 
Japonijoje ir visi jie kaltina ir 
prakeikia Generolą MacArthur 
Komunistu vadas dabar yra 
iszvažiaves in Kremlina. Neži
nia ar jis nuvažiavo pas Stalina 
pasiaiszkinti ir atsipraszyti, ar 
tenai pasimokinti kaip savo

Jos; padupezninkus geriau vesti ir 
sutvarkyti.

MOTERISZKE
NUTEISTA

Komunistu Tarnaite
Koriete

SEOUL, KOREA. — Karisz
kas teismas Korėjos valdžioje

Pienas Baltas Merginos Gražios

je devinta valanda ryte ir pa- nuteisė trisdeszimts devynių - 
laidota in parapijos kapines. metu moteriszke Koriete 
Amžina atilsi!

Plymouth, Pa. — Nedelioj, 
Birželio 25-ta diena, sueina ke-

už 
iszdavikyste. Ji iszdave pa
slaptis Komunistams. Jos var
das yra Kini Suin.

Kariszkas teismas pataria
turios deszimts penki metai į kad ji butu nuteista mirties 
kaip Gerb. Klebonas Kunigas bausme. Korėjos ^rmijos Pul-
Jonas Kasakaitis laike 
pirmas f
Kazimiero parapijos bažny-į kaį jį butu nubausta mirties 
ežioje Plymouthe. Kunigas Ka-Į bausme. Szita moteriszke dirbo 
sakaitis inszvenstas BirželioI Amerikos Armijos sztabe, bet 
12-ta diena 1905 m. Pa ra pi jie-1 tuo aeziu sykiu tarnavo Sovie- 
eziai vadovaujant Szv. Vardo ' tu agentu tarnyboje.
Draugijai, Nedelioj, Birželio 
25-ta diena, po 9 vai., Szv. Mi- 
sziu, parapijos svetainėje, tu
rės pusrycziu vaiszes, su pro
grama pritaikinta szios sukak
ties paminėjimui. Prie tos pro
gos, bus paminėta ir kitos Ku
nigo Jono Kasakaiczio sukak
tys, 38 m., klebonavimo Szv. 
Kazimiero parapijoje Pittstone 
ir jo vardadienis. Taipgi szi- 
met sueina G5 metai nuo inku- 
rimo Pittstone, 1885 m., pirmu
tines visoj Amerikoj grynai 
Lietuviu parapijos. Kitos,

savo kininkas Kimpaikil paskelbė
Szv. Miszias Szvehto teismo nusprendimą ir patarė

Aktorkos loszikes Piper 
Laurice (po kairei) ir Joyce 
Holden, ežia szposus kreczia, 
sakydamos, kad ir jodvi no
ri pažiūrėti ar tikrai galima 
geriau ir gražiau su pienu 
isžsiprausti.

Viena tokia gražuole, An
na Held, po visa svietą pra
garsėjo penkios deszimts me
tu atgal kai ji vieszai iszsi- 
maude pieno vonioje.

Szitodvi gražuoles, loszi
kes losz naujame paveiksle

ar vaidinime, “muving-pik- 
czeryje, kuris bus užvardin
tas “Pienius.”

Jodvi teipgi savotiszkai 
ežia apvaikszczioja Birželio 
menesi, kuris yra paskirtas 
kaipo “Pienių ar Milkmonu 
Menesis.”

Mes nežinome ar tas bal
tas pienas kuri viena ant an
tros lieja, yra saldus ar gar
dus, bet esame tikri kad visi 
prisipažinsite kad tos Pane
les yra ir gražios ir malonios.

ATOSTOGOS

NELAIMES
PANGESE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

JURININKAS ŽUVO žiaus Max L. Hemsley isz Ida
ho Falls, Idaho; ir John R. Les-į 
cault.

vo taip iszgazdintas, kad jam 
net ir plaukai pasisziausze. Jis 
skrido savo mažame eroplane 
netoli Fort Dix, N. J., kai tik 
sykiu isz kažin kur pasirodė 
Laivyno F6F Hellcat, karisz
kas eroplanas. Taip arti tas 
Laivyno eroplanas skrido prie 
jo, ir su tokiu smarkumu, kad

■ jo tas mažas eroplanas net pa
sistojo padangėse.

Paskui tas Laivyno karisz
kas eroplanas apsisuko ir su- 
gryžo ir paskui nebuvo laiko 
nei mirktelėti kai ta baisi ne
laime atsitiko. Ten važiavo di
delis Eastern Air Lines DC-3 
eroplanas isz Bostono in Mem
phis. Tas Laivyno eroplanas vi
su savo smarkumu davė in ta

■ prekybini eroplana. Prekybi- 
! niui eroplanui buvo nulausztas 
j sparnas ir uodega ir jis kaip 
! koks paszautas pauksztis isz
padangių nukrito. Dvylika ke
leiviu ir trys lakūnai žuvo.

Tas Laivyno kariszkas ero
planas nukrito toliau už kokiu 
dvieju myliu ir sudužo. Laku- 

i nas, dvideszimts szesziu metu 
. amžiaus, Leitenantas jaunesny- 
: sis isz Fairfax, Virginia, iszszo- 
ko isz svvo to krintanezio ka- 
riszko eroplano, kai tas eropla- 

i nas buvo apie szimta mastu nuo 
žemes. Jis pasimirė ten ant to 

- ūkio. Jo parasziutas, su kuriuo 
lakūnai nusileidžia kai nelai
me juos isztinka padangėse, vi-

SU 11 MOTERŲ Ketini Kiti Sužeisti Kai ju automobilius sudužo sai nebuvo atidarytas.

PEKIN, ILL. — Harry Sar
nes iszvažiavo ant atostogų in 
Wisconsin. Viena isz tu mote-' 
ru yra jo žmona. Deszimts tui 
moterų yra jo tarnaites restau- 
rane. Jis sako kad visos tos 
moterys dabar turės labai gra- 
žias atostogas ir jis už viską už
mokės. Visos tos moterys pra
leis visos nedėlios atostogas ir

Automibiliu Nelaimėse « medi visi tie jurininkai buvo: -----------;—
to trenksmo iszmesti ant viesz- SUGRYZO 
kelio. Nelaime atsitiko apie 
treczia valanda isz ryto.

PHILADELPHIA, PA.
Vienas jurininkas žuvo ir ke
turi kiti buvo sužeisti kai j u 
automobilius sudužo in medi 
ant placzios Broad ulyczios, 
mieste.

Žuvęs jurininkas buvo Do
nald D. Englehart, dvideszimts

ISZ SZTORO

ankseziau inkurtos parapijos joms nieko nekasztuos, nes ju dvieju metu amžiaus, isz Glad-,
buvo miszrios su Lenkais. Szios bosas su savo žmona už viską stone, Michigan valstijos.

DRA1VERYS
GIRTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

du žmones tame taksi buvo nu-

metu amžiaus kai jo motina 
Augusta, ji in ta sztora duonos 
buvo pasiuntus.

Vietoje ejes in sztora, jis už-
szoko ant freitkario ir dingo!

Jis dar nevedąs. Jis jau buvo
įsUkakties proga, pagerbiantį 
Kum J. Kasakaiti, verta už pa-i 
siszventima ir nuopelnus Lietu
vybei, Lietuvos Respublikos i 
valdžios apdovanotas Lietuvos; 
Didžiojo Kunigaikszczio Gedi-' 
mino ordino Medaliu. — A. G. ■

užmokės.
-----------n-----------

— Tūlas milijonierius Cal- 
eutoje, Indijoje turi lova pa
dirbta iszpjauto stiklo.

— Ant moterių sutaikos, ne 
reike paiset niekados.

Sužeistieji yra dvideszimts 
keturiu metu amžiaus George 
S. Case isz Running Springs, 
California; dvideszimts metu 
amžiaus Donald A. Smith ,isz 
Port Angeles, Washington; ir 
dvideszimts vieno meto am-

veszti in ta paezia ligonine. Jie užejes pas savo seseris ir gimi- 
yra Ponas ir Pone Herbert Has- nes, ir sako kad už keliu dienu 
lam. Nei vienas nebuvo pavo- jis nuvažiuos aplankyti savo 
j ingai sužeistas, bet to automo- žilaplauke, de vynios deszimts 
biliaus draiverys George D. metu amžiaus motina, kuri da- 
Chambers buvo surastas girtas bar gyvena seneliu prieglaudo- 
ir dabar in teismą patrauktas, j e. Jis sako, kad po tiek metu

Girardville, Pa. — Nedelioje 
Birželio 18-ta diena, 10:30 
vai., ryte, Szv. Vincento bažny
čioje, likos suriszti mazgu mo
terystes, panele Jean Virginia, 
duktė pons. Charles Simons 
(Simanavicziu), 207 N. Second 
uly., su Jurgiu P. Sutkevicziu, 
■sūnūs pohs. Poviliu Sutkevi
cziu isz Minersville, Pa.

i

jis iszsiilgo namu ir už tai da
bar sugryžo.

MOTERISZKE 
i SUMUSZTA

61 Meto Vyras In tartas
NORRISTOWN, PA. — Vie- 

na moteriszke buvo labai su- 
i muszta ir apdaužyta Eagleville 
; vieszbutyje, netoli nuo Norris
town.

j Szeszios deszimts vieno meto 
vyras isz Philadelphijos yra 
policijos suimtas ir intartas,

Moteriszke, kurios vardo po
licija dar nesužinojo buvo su
rasta be sanmones to vieszbu- 
czio kambaryje.

Policija suėmė ir dabar laiko 
szeszios deszimts vieno meto 
amžiaus Henry Schlotthauer, 
kuris buvo tos moteriszkes 
kambaryje ta nakti.

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

20 Centai.
I

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien|


