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Praszo Taikos; Rusu Propa.
Isz Amerikos MERGAITE

N U Ž U D Y T A
TRUMPA

AUTOMOBILIU
TĖVO DIENA

KAPITONAS
NUSIŽUDĖ

Laivyno Kapitonas 
Gabus Studentas

NEWPORT, R. I. — Jaunas 
Laivyno Kapitonas, kuris savo 
profesorių buvo laikomas kai
po vienas isz gabiausiu studen
tu Laivyno Kariszkojc Kolegi
joje, nusižudė save.

Robert Hudson Taylor, ketu
rios deszimts dvieju metu .am
žiaus Laivyno Kapitono lavo
nas buvo surastas dcszimta va
landa vakare. Jis kelias valan
das dar pagyveno, bet pasimi
rė vidunaktyje.

Rear Admiral Thomas R. 
Cooley tos Kariszkos Kolegijos 
Prezidentas sako kad Kapito- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽULIKAS 
PRIS1PAŽINSTA

Nužudė Du Darbininku
Sznapso Sztore

PHILADELPHIA, PA. — 
Charles H. Norman, dvide- 
szimts trijų metu juodukas, po
licija sako, prisipažino kad jis 
apvogė svaiginaneziu gėrimu 
valstybini sztora ir nuszove du 
darbininku ir treczia paszove, 
sužeidė Kovo dvylikta diena.

Policijantai teisme jam paro
de iszdrukota jo prisipažinimą, 
ir jis, padejes ranka ant Szv. 
Raszto prisipažino kad jis tuos 
du darbininku nuszove. , .

Apart szitu dvieju žmogžu- 
dyseziu tas juodukas yra intar- 
tas ir kaltinamas už apvogimą 
vyriszku drabužiu sztoro ant 
801 South Ulyczios, kur jis ap
vogė Jules Fertig.

Du juodukai policijantai su
gavo ir suėmė szita juoduką 
žmogžudį. Jiedu ji sugavo kai 
jis apvogė ta vyriszku drabu
žiu sztora ir rado pas ji revol
veri ir szimta septynios de
szimts keturis dolerius. Tas va
gis prisipažino ne tik prie to 
sztoro apvogimo, bet ir prie 
asztuoniu kitu panasziu apvo-l 
girnų ir prie nužudinimo tu 
dvieju darbininku valstybinia
me sztore.

Jis sako kad jis visus savo 
pavogtus pinigus praleido ant 
sznapso, nes jo sanžine jam ne
davė ramybes.

Pbiladelphijos policijantai 
diena ir nakti jieszkojo szito 
žmogžudžio, jie buvo suėmė ir 
suaresztave daugiau negu tris 
szimtus intartu žmonių, bomu, 
valkatų ir prasikaltėliu. Dabar 
tas žulikas yra suimtas ir su- 
aresztuotas.

Isznickanta, Baisiai
Sumuszta

BET LAIKE, OHIO. — Graži 
devyniolikos metu amžiaus 
mergaite Alma Montag, buvo 
iszniebinta, baisiai sumuszta, 
nužudyta ir ant lauko iszmesta.

“Taxi” draiverys, George 
Doty, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus, yra intartas ir su- 
aresztuotas.

Ta mergaite su savo drauge 
Lora Pugla, važiavo namo in 
jo “taxi” apie puse po vienuo
likos nakezia. Draiverys jos 
drauge pirmiau nuvežė namo, 
ir po tam vėže Alma Montag in 
jos namus.

Ta mergaite niekados nepa- 
sisieke savo namu. Policijantai 
ant rytojaus surado jos isznie- 
kinta ir baisiai sužalota lavona 
ant lauko.

Nauju Ir Antru Ranku

PHILADELPHIA, PA. — 
Automobiliu pardavėjai sako, 
kad jie dabar negali gauti tiek 
automobiliu, kiek jie galėtu 
parduoti.

Žmones dabar perka naujus 
ir antru ranku automobilius ir, 
rėdos, nepaiso kiek jie kasztuo- 
ja.

Dauguma automobiliu par
davėju negali savo kostume- 
riams prižadėti naujo automo- 
biliaus pirm negu už dvieju ar 
trijų menesiu.

Žmones, kurio nenori laukti 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PACZTORIUS
NUSISZOVE

Suimto draiverio veidas bu
vo apdraskytas. Isz to polici
jantai spėja kad ta vargsze 
mergaite isz paskutinuju sten
giesi apsiginti nuo jo.

Draiverys policijantams tei
sinasi kad jis ta mergaite buvo man isz Westlawn, 
parvežęs staeziai in jos namus tas pacztorius nusiszove

(Tasa Ant 4 Puslapio) su medžiokles szautuvu.

READING, PA. — Stanley 
F. Spatz, trisdeszimts asztuo
niu metu amžiaus pacztorius, 
isz Wyomissing, buvo surastas 
negyvas savo vasarnamyje.

Per kara pacztorius buvo ju
rininkas Amerikos Laivyne.

Policijantas Daniel Holtz- 
sako kad

save

Atėjo Ir Praėjo ’

“Tėvo Diena” buvo prama
nyta, iszmislinta ir pasžirta ke
turios deszimts metu atgal. 
Nors m?s ir priesz tai, aeziu 
Dievui, turėjome tėvus.

Dskingos szeimyneles savo-

Eroplanas Dingo;

tiszkai tai “Tėvo Diena” ap- 
vaikszcziojo.

Po sunkaus visos nedėlios 
darbo, ta diena Tėvas anksti 
atsikėlė ar dar ankseziau buvo 
prikeltas.

Per pusryežius visa jo i 
ti ir mylima szeimynele suteikė 
jam savo dovaneles.

Jo žmona nupirko jam gra
žia dovanele, už žuria jam bila 
ateis menesio pabaigoje.

Jo dukrele vakar isz jo gavo 
deszimtine ir nupirko jam gra
žia dovanele už penkine.

Jo sūnelis nupirko jam gra- - 
žius ir brangius, ‘spalvotus BUVĘS KAREIVIS 
marszkinius. Jo geras sūnelis 
gerai žino kad tėvas tokius 
spalvotu marszkiniu niekados 
ncneszioja, ir 
pats pasimieravo kad jam tik
tu, kai tėvas juos jam atiduos.

Po pusrycziu, visa szeimyne
le vienbalsiai nutaria kad rei
kia tinkamai tokias szventes

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kodel Nemarsziavo Ant Berlyno?

Žuvo
Karas Korea; Debesiu Pratruki- 
mas, Clarksburg, HC V.,17Zmo- 

™^nes Žuvo, 26Nesurandami; Ro- 
bert H. Taylor r Studentas Laivy

no Kariszkoje Kolegijoje 
Nusižudė Newport, R. L >

SUIMTAS ir

ir už tai, pirkdamas (jfyŽO PaS SilVO VoklC- V(? 
nmirn Iz-nrl m m 4”ilr **

taite Meiluže

PHILADELPHIA, PA. — Komunistai 
iii draugai Amerikoje pradėjo nauja sa- 
propaganda vesti.
J’e dabar atskzaukia iii visus Amerikie-

czius su Taikos ūbaisiais.
Jie praszo žmonių pasiraszyti savo var

dus ir pavardes ant tokio Taikos Praszy-

MUNICH, VOK. — Buvęs 
kareivis isz Oklahoma, Homer 
Cook, buvo kariszkos policijos 
suimtas ir suaresztuotas savo
Vokietaites meilužes kambary m0 TiUIlC TaikOS PiaSZyOlC yi‘3 SZI toklC
je. Jis buvo beveik be sanmones , . .. .
kai policijantai in ta kambarį pi USZyillHl H p<M ClkcU3Vlin31.
in5ilauže 1—Mes reikalaujame, kad ta Atomine

Jo meiluže, dvideszimts vie- vi . »i •
no meto amžiaus Anna Sporer Bomba butu uždrausta ir panaikinta.
nebuvo namie kai jis in jos 
kambarį atėjo.

Jis.isz kalėjimo pabėgo ir be-fag TarptcUltilliS J cisfUcIS, kUHS 
bėgdamas, belipdamas per 
augszta tvora susižeidė savo 
ranka, kurioje jo kraujas buvo 
užtrucintas. Kai policijantai 
atėjo, jis visai nesiprieszino, 
bet tuoj aus pasidavė.

Jis buvo isz vaisko negarbin
gai pravarytas ir sugražintas 
in Amerika. Tada jis sugryžo 
in Vokietija kaipo armijos at-

2—Mes reikalaujame, kad butu sutver- 
prižiuretu, 
instatymakad kiekvienas krasztas szita 

užlaikytu.

per pacz-Komunistai teipgi dalina ir net 
dabar siuntinėja maža knygele, kurioje 
paaiszkina szita savo nauja Taikos Vaju. 
Paskutiname tos knygeles puslapyje yra 

stovas ir susijieszkojo savo kllOt3‘
Asz noriu insiraszyti in Taikos Vaju.
Prisiuskite man “Taikos Praszymo” blan-

ta
jie

Prancūzu Armijos gink
luoti kareiviai ir apszarvuoti 
kariszki trokai ir automobi
liai pribuvo prie nustatyto 
rubežiaus, tarp Sovietu ir 
Prancūzu, ir ežia lauke tos 
taip iszgarsintos Komunistu 
Vokiecziu parodos skersai 
szita rubežiu staeziai in Va
karu Berlyną.

Komunistiszkas Jaunimas 
grasino savo drąsą ir savo 
jiegas visiems parodyti.

Per radijo, laikraszczius 
ir per prakalbas Komunistu 
vadai grasino užimti visa 
Berlyną.

Bet Amerikos, Anglijos ir

Prancūzijos kariszki vadai 
visiems tiems Komunistams 
ir j u grasinimams turėjo tik 
viena atsakymai “Jeigų 
žengsite skersai rubežiu, mes 
szausime!”
Tai tie Komunistai ta diena 

sau ramiai ir smutnai pa- 
straksejo, kelias prakalbas 
savo puseje to rubežiaus pa
sakė ir nutilo.

Visa j u drąsą iszgaravo ir 
j u jiegos niekur nebuvo ma
tyti.

Matyti, Komunistai neisz- 
dryso pasistoto priesz Kapi
talistu karabinus.

Bet Komunistai labiau bi

jojo savo Komunistiszko jau
nimo, negu tu Kapitalistiniu 
karabinu.

Jie bijejo kad dauguma tu 
jaunu Komunistu,' syki per
žengė skersai ta rubežiu, pa
siliktu pas Kapitalistus ir 
jau in savo “Raudonąjį Ro
jų” nebegryžtu.

Kaip tik szitaip keli szim- 
tai tu jaunu Komunistu ir 
padare. Per ta paroda, per 
ta triukszma, jie paspruko 
skersai ta rubežiu in Ameri
kos puse, ir prasziesi kad 
Amerikiecziai juos priglaus- j 
tu ir nesiunstu juos atgal in 
Rytus.

meiluže. Jis dabar yra kaltina
mas už tai kad jis neteisetinai 
statiesi kaipo Armijos atstovas 
kad jis apvogė kelis žmones ir 
kad jis priesz armijos instaty- faSZtll. 
mus gryžo in Vokietija.

Jo meiluže, per aszaras ar
mijos atstovams pasakė kad ji 
džiaugiasi kad jis taip pasida
rė, nes ji sako ji gerai žinojo 
kad armijos policijantai butu 
ji ant smert nuszove jeigu jis 
butu pasiprieszines. Ji sako 
kad ji vis myli savo dranga

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MILWAUKEE, WISC. — Didis, North
west Airlines DC-1 eroplanas, su penkios 
deszimts asztuoniais žmonėmis, dingo Mic
higan ežero bangose per didele audra.

Amerikieti Homer cook ir kad Eroplanai ir laivai per isztisa diena ir 
ji lauks kol jis bus paleistas isz . ... .....
kalėjimo. kiaura naktį 10 jieszkojo ir nebuvo dar su

radę kai mes pradėjome szitas žinias spaus
dinti. Szitas didis, ketiniu inžinu eroplanas 
skrido isz New York in Minneapolis ir dingo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkie
U. S. Bonus

Laiszk.ua
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Kas Girdėt
Amerikos valdžios vietose.

Bagoti mirszta be draugu, 
galingi yra greitai užmirszti; 
tik keletą isz szimtu tukstan- 
cziu yra atsimenami iki ju pa
minklai ant kapiniu sutrūksta.

Nors rytines Berlyno puses.. 
Komunistai nutupe ir nors 
jiems ragai buvo aplaužyti, bet 
ežia klausimas dar neiszrisztas. 
Sovietai per Vokietijos Komu
nistus vis pulsis ir vis kabiu- in New Yorka atvyko szie Lie
sis prie Vakariniu tautu, ir taip tuviai Tremtiniai:

Naujas Lietuviu Transportas
NEW YORK, N. Y. — 

Nedelioje, Birželio 25-ta diena, 
laivu “General Heintzelmair”

PAŽINO
KATALOGAS

Jeigu gali pasirinkti karo 
lauka, tai jau didesne puse to 
karo yra laimėta.

elgsis Berlyne, kaip tie Sovie
tai nedrystu pasielgti Rusijo
je, kad karas nėiszkiltu.

dvinas, Maspeth, N. Y. — Jusz- 
ka: Petras, Paterson, N.J.— 
Kalaszinskas: Vytautas ir Kla
ra, Hillside N: J. — Kalvaitis: 
Juozas ir Augustina, Chicago, 
111. — Keiteris: Marie, Detroit, 
Mich. — Klineika: Vincas, El
se ir Maryte, Irvington, N. J. —

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Daktarai dabar per daug 
ima už tas naujas liekarstas, 
“Penicillin.” Jie ima net de
szimts doleriu už keletą centu 
vertes to “Penicillin.”

Jeigu Komunistai nori For
mosa Sala paimti, jie turi pa
siskubinti, nes už szesziu san- 
vaicziu ežia jau bus baisios au
dros ant mariu, per kurias jo- 
kis laivas negali priplaukti 
prie tos salos.

Adomaitis: Magdalena, Wor
cester, Mass. — Andriulis: Vy
tautas, Chicago, Ill. — Alekna:
Jokūbas ir Bronislava, Omaha, Kotovas: Ilija, Jadviga ir Ili-
Nebr. — Badauskas: Jonas, At- jus, Elizabeth, N. J. — Kukta: 
hoi, Mass. — Cziplys: Antanas, ■ Petras, Omaha, Nebr.
Easton, Pa. — Dacys: Antanas, į
Chicago 8, III. — Gražulis: Pi
jus, Worcester, Mass. — Jan
kauskas: Aldksas, Felicija, Ale-

— Kuni- 
giszkis: Antanas, Chicago, 111. 
—Lapinskas: Juozas, Elena, 
Nijole ir Juozas, Brockton, 
Mass.—Motiejaitis: Jule ir Au-

no, niekas nežinojo, niekas ir 
nesirūpino, bile tik skambėjo, 
nuolatos be pertraukio skam
bėjo, nuolatos be pertraukio 
skambėjo. Visi prie to pripra- 

ir reiketu, 
turi tokiai 
be skambi- 

koks

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

szito Katalogo.

to, rodos, kad taip 
kad szitas mūras 
ypatybe. Rodos jis 
nimo nebutu toks, 
yra.

Labai visus stebino 
ypatingumas prie szito 
buvo malonu, jauku,

dabar

Darbininku unijos rengiasi 
szi rudeni pareikalauti trisde- 
szimts penkių valandų darbo 
sanvaite, bet reikalaus kad 
jiems butu užmokama už ketu
rios deszimts valandų. Darbi
ninku unijos sako, kad szitaip 
reikia daryti, kad daugiau dar
bininku galėtu dirbti.

Amerikiecziai dabar nežino 
ka tikėti ir ka sakyti. Szeszi isz 
deszimts tiki kad karas yra ne- 
iszvengiamas, ir kad mes ne už 
ilgo jau vėl stosime in kara!

Amerikos vyriausias valdisz- 
kas advokatas, J. Howard Mc
Grath vis sako ir gina kad 
Amerikos valdžioje nėra nei 
vieno Komunisto. Jis kaip tas 
gaidys, užsimerkęs kakarukuo- 
ja ir drąsiai gieda. Keli Senato
riai rengiasi jam kaili gerai 
iszpilti, pirm negu Kongresas 
baigs savo posėdžius.

Trumanas sako kad mes da
bar jau labai arti pastovios 
Taikos ir kad karo nebus. Bet 
Sekretorius Achesonas perspė
ja kad karo pavojus visiems 
mums dabar gresia !

Ateinancziais metais Tautu 
San junga laikys savo posė
džius Paryžiuje. Mažai kam 
dabar jau rupi kur tie posė
džiai bus laikomi, nes retas ku
ris dabar tikisi kad kas gero 
izeis isz tos Tautu Sfmjungos.

Amerikos"valdžia jau prisi- 
pažinsta, kad Kiniecziu vadas 
Chiang Kai-shekas neiszsilai- 
kys ant Formosa Salos, ir jau 
prisipažinsta kad ta sala pa
puls in Komunistu rankas. 
Amerikos laivynas rengiasi 
daug Kiniecziu iszveszti isz tos 
salos. Amerikos Karo Sztabas 
rengiasi aprūpinti daug tokiu 
Kiniecziu pabėgėliu Philippinu 
Salose.

Žydai savo naujame kraszte, 
Israelyje vis žiauriai ir nežmo- 
niszkai pasielgia su Arabais. 
Arabu valdžia jau kelis sykius 
perspėjo tuos Žydus ir Tautu 
Sanjungai davė žinoti kad jei
gu Žydai nesiliaus taip Arabus 
ncžmoniszkai kankine, tai Ara
bai savotiszkai jiems atker- 
szins.

Komunistai jau vėl stengiasi 
susivienyti ir savo jiegas paro
dyti Graikijoje.

vadas
Karo Sztabas sako kad Kon

gresas turės Lakūnu Sztabui 
pareikalauti penkis ar de
szimts bilijonu doleriu ateinan- 
cziais metais, jeigu Lakunu jie- 
gos bus tokios, kokiu dabar rei
kia.

Japonu Komunistu
Tokuda dingo igz Japonijos. 
Laikrasztininkai spėja kad jis 
nubėgo in Maskva pasitarti ir 
naujus insakymus gauti.

ksas, Romaldas ir Vytautas, gusta, Collinsville, Ill. 
Fairfield, Mont. — Juodiszius: 
Marele ir Vytautas, Chicago, 
Ill. — Kielius: Gediminas, Chi
cago, Ill. — Kiulys: Jieva ir 
.Martinas, Chicago, Ill. — Kon- 
trauskas: Stasys ir Zuzanna, 
Omaha, Ndbr. — Kvasauskas: 
Jonas ir Magde, Antioch, 111. 
Kripaitis: Stasys ir Julia, Chi
cago 16, Ill. — Lengvinas: Jo
nas, Chicago 15, 111. — Leona- 
viezius: Jonas ir Sofija,'Wor-1 
cester, Mass. — Macziukaite: i 
Ida, So. Boston, Mass. — Mar- 
keviezius: Vytautas, Aldona,' 
Gediminas ir Algirdas, E. Chi
cago, Ind. — Matuleviczius:Pe- 
tras, Antioch, 111. — Maziliaus
kas: Stasys ir Jadviga, Dor
chester, Mass. — Merceviczie- 
ne: Terese, Philadelphia 23, Pa. 
Mikalauskas: Petras, Omaha, 
Nebr. — Oleskeviczius: Bernar
das ir Rita, Chicago 47, Ill. — 
Pacevicziene: Monika, Chitten
den City, Vt. — Petrauskas: 
Stasys, Detroit 11, Mich. — Pe- 
traviezius: Leonas, Detroit 1, 
Mich. — Pilipavicziute: Rita 
M., Omaha, Nebr. — Puodžiū
nas: Petras, Ona, Laima, Mir- 
dza, Sigitas ir Zidonija, Eddy
stone, Pa. —Sa'balys: Algirdas : 
Stamford, Conn. — Sakalaus
kas: Karolina: Portage, Pa. —į 
Surdukeviczius: Matas, Ona, 
Rimgaila, Vi talija ir Jonas; 
Brooklyn 27, N. Y. —- Tekorius: 1 
Jurgis P., Zofija, Algimantas,; 
Idilija Z., Ona-Aditha, Antan-i 
as A., Indianapolis, Ind.—Ton
ski: Janina ir Pawel, Cottage,

vickas: Bernardas, Detroit 10, 
Mich. — Orentas: Alfonsas, 
Konstancija ir Dalia, Chicago, 
Ill. — Oliszauskaite: Ona, Wa
tervliet, N. Y. — Owszernik: 
Viktor ir Salomėja, Chicago, 
Ill. — Petraška: Edvard, Med
ford, Minn.—Plausinaitis: An
tanas, Chicago 38 Ill. — Rama
nauskas: Zigmas, Chicaga, Ill.
— Ramonis: Olga-Eleonora ir 
Arvydas, East St. Louis, Ill.
— Ražaitis: Pijus, Detroit 9, 
Mich. — Rauba: Jonas ir Ona, 
Brooklyn, N. Y. — Sakalaus
kas: Bronins, Gertruda ir Al
girdas ir Violeta, Detroit 1, 
Mich. — Skabeika: Brone, Chi
cago 28, Ill. — Simanauskas: 
Stasys, Detroit, Mich.— Stane- 
eviezius: Anatolijus, Chicago, 
28, Ill. — Traskauskas: Juozas 
ir Uršule, So. Portland, Maine.
— Urbonas, Vytautas, So. Bos
ton 27, Mass.—Vanagaitte: Ge
ne, Kenosha, Wise.

—BALF Imigracijos Kom.

Bulgarai turi apie keturis 
szimtus Komunistu sznipu Vi
enuos mieste.

TINGINYSTES
PASEKMES

Komunistai stiprėja in Indo- 
Kinija ir dabar jau su didelio- 
mis anuotais ir geriausiais ka
rabinais ta kara tenai veda. Pypkes Durnai

Nors Kongresmenai ir kiti 
didžiūnai Amerikos Sztabo na
riai ar draugai piktai puolasi 
ant Senatoriaus McCarthy ir 
vadina ji melagiu, bet Ameri
kos FBI policija parodo, kad 
Senatorius. McCarthy nėra isz 
pirszto iszlaužes savo intarine- 
jimus ir kaltinimus apie iszda- 
vikus ir Komunistus augsztose

Man Mylėti Amžinai

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais £

160 Puslapiu J
8 col. ilgio, 5% ploczio j 
Iszaiszkina sapna ir kas j 
ateitoje stosis. Su priedu <[ 
planatu ir visokiu burtu. j 
Knyga in minksztos po- ![ 
pieros virszeliuose. :: :: <[

Tiktai,. . . $1.00 ]: 
Pinigai reikia siusti su j 

užsakymu: ]!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

- *
Kai diena praslinksta 
Ir saulute nusileidžia 
In mares;
Asz meldžiuos kad žvaigždes 
Tavo laivui kelia szviestu, 
Ir sugražintu tave man. 
Meldžiuos kad vejas pustu 
Tavo laivo buoreles; 
Kad bangos sudarytu 
Paduszka tavo galvelei;
Kad tau butu szilta, minkszta 

. ir ramu.
Kad visos žvaigždes kelia jau 

nuszviestu,
Ir kad tas menulis tave kviestu 
In ta uosta mudviejų sugryszti; 
Kad svajonėmis galėtume 

pasidalyti;
Kur mudviejų kelione baigiasi, 
Ir sapnai, svajones spiecziasi. 
Asz meldžiuos kad tie menulio 

spinduliai
Tave surastu, pabucziuotu 

maloniai,
Ir sugražintu man mylėti 

amžinai!

Senesniuose amžiuose auk- 
sztesnioisiose Prancūzu mokyk
lose tarpe studentu buvo pa
protys vartoti Lotynu kalba.

Syki in viena mokykla, insto-
- - - — jo trys broliai, kurie, be priver-

ski: Janina ir Pawel, Cottage, štinojo mokslo, kitoko inokin- 
N. Y. — Vec-Žemelis: Kriste- į tingėjo. Del to, sunku
pas, Ida ir Eleonora, Newark 5, ĮTems buvo iszmokti Lotynu kai 
N. J. — Vysniauskas: Alfonsas,] ^os- l^Sa^ kentėjo kitu studentu 
Rochester 11, N.Y. — Žilius: J pajuokimą, del tos priežasties 
Velys, New York, N. Y. — Zu
bryje : Amelija, Munhall, Pa. — 
Pa. — Izokaityte: Ona, Orland 
Park, Ill. — Izokaityte: Marija 
Orland Park, Ill. — Latonas: 
Marija, Chicago, Ill. — Liozer- 
is: Mikas, Elze, Gertrude ir Jo
nas, Westville, Ind.—Vasiliaus 
kaitė: Agota, ‘Chicago 32, 111.

—BALF Imigracijos Kom.

NEW YORK, N. Y. — 
Panedelyje, Birželio 26-ta die
na, laivu ‘General Blatchford’ 
in New Yorka atvyko szie Lie
tuviai Tremitniai:
Alasauskas: Benediktas, Eliza
beth, N. J. —Balsys: Jonas, An
tonina, Juozas ir Stase, Detroit 
1, Mich. — Baltuonis: Stase ir 
Antanas, Chicago 16, 111. — Ba- 
rentas: Ottonas, Rasa ir Judita 
Brooklyn, N. Y.—Buciulis: Va
le, Osvaldas-V.,Baltimore, Md.
— Butrimaitis: Jadviga ir Ire
ne, Gardner, Mass. — Chmie- 
liauskas: Alma, Detroit, Mich.
— Dauksziene: Stanislava, Eli
zabeth, N. J. — Gaižauskas: 
Pranas, Cleveland, O. —Gylys: 
Irvis, Chicago, Ill. —■ Jezukai- 
tis: Antanas, Marijona, Eimu
tis ir Antonina, Waterbury, 
Conn. — Juozupaitis: Mikas, 
Elze, Juris, Mikas, Morta ir Ja-

niekumet su jais ir nekalbėda
vo. Bet ir ulyczioje, ir sziaip 
jau vietose, labai buvo priimta 
studentams kalbėti Lotynu kal
ba. Kad iszvengus kitu studen
tu paszaipos, jie greit pradėjo 
mokintis Lotyniszkai kalbėti. 
Vienas pirmiausia iszmoko szi- 
uos tris žodžius: “Nos tres fra- 
tres” (mes trys broliai), kitas, 
kuriam tankiai reikdava eiti 
krautuvei! visko pirkti, iszmo
ko sziuos žodžius: “ pro bursa, 
et pecunia” (už masznele ir pi
nigus) ; treczias-gi iszmoko 
sziuos žodžius: “dignum et jus 
turn ėst” (vertai ir teisingai).

Syki visi trys iszejo pasi- 
vaikszcziotu. Eidami ulyczia 
pamate užmuszfa žmogų, prieje 
prie užmusztojo pradėjo žiūri
nėti. Tuo tarpu priėjo policmo- 
nais ir, pamatęs užmuszta žmo
gų, paklausė studentu, kas ji 
užmusze1?

— Nos tres fratres,—atsa
ke vienas.

ne-
ne-

— Su aszaromis nieko 
iszpraszysi, jeigu kumszte 
panaudosi.

— Moteres didesni dali gy
venimo praleis prie veidrolo, o 
pabuvusiuose metuosia ant pa- 
puoszto lango.

szioks 
namo 

kiekvie
nais norėjo eiti pasivaikszezioti
tik in ta gatve; kad girdėjus 
stebetinaja muzika nenuilsta
mojo muzikanto. Vakarais, nuo 
pat saules užtekėjimo iki vė
lybu sutemu, vis matėsi gatvėje 
žmonių, tai szen, tai ten slen- 
kaneziu, iszleto iszpalengvo.

Vaiksztinejo klausėsi. Nors 
nieko nesuprato, bet visi jaute, 
kad sziuose disonansuose yra 
siela, žmogaus genijaus siela.

Ir slinko taip laikas, rodos 
naujo neatneszdamas, bet gy
venimas nuolatos mainėsi. Ne
šimame tik kambarys ir jojo 
gyventojai. Kartais atvažiuo
davo tylus automobilius, iszlip- 
davo juodomis gelumbėmis pa- 
sipuosze ponai, ineidavo in 
kambari ir po valandžuikes 
gryže, sėsdavo ir pranykdavo 
gatvėse. Niekas nežinodavo 
kas ir ko ežia važinėja, niekam 
ir neateidavo galvon pasiindo- 
mauti.

Viena syki miesto sargas 
prasitarė mates, iisz kambario 
iszeinanti jauna vyra, juodais 
rubais užsivilkusi. Plaukai jo 
buvę illgi, invairiais zigzagais 

! susimėtė, net peczius sieke.
Veidas atrodęs baltas, daugiau 
liūdnas negu linksmas. Kojas 
avejes drabužiniais czebate- 
liais. Pavaikszcziojes, po soda 
pa bėgiojęs ir vėl sugryžes in 
kambari. Kita syki vėl mates, 
kaip tas pats vyras drauge su 
kitais skrybeluocziais insedes 
in automobiliu ir drauge nuva
žiavęs. Kur nuvažiavo, kada 
gryžo niekam neindomu.

Vienok ne be nusistebėjimo 
buvę, kaip patyręs, kad jauna
sis vyras kiekviena nakti 
priesz auszra apleidžiąs miestą 
ir gryžtas tuojau po saules už
tekėjimo. Taip jis darydavo vi
sados: pirma ir dabar. Kur jis 
važiuodavo, niekas nežinojo, 
tik vietiniai ir apylinkiniai gy
ventojai, tuom laiku, girdėda
vę dviratinio motoro czekseji- 
ma, kuris dingdaves tolybėje. 
Nepraleisdaves paslaptingas 
keleivis ne vienos nakties, ka-i 
da tik būdavęs gražus oras. | 
Audros nemego. Niekas jo tada 
negirdėdavo.

Vienok kas buvo tas paslap
ties kauke ? Kas buvo tas vie
numas ir muzikos sūnūs ? Kas 
ir ko važinėdavo rytmecziais ?

— Gi ne kas kitas, kaip Vy
tas! Ta ryta, kada jis vienas 
iszejo stotin, jis pradėjo savo 
kelione, kurios ne sziandien 
nebuvo baigės. Taip skaudžiai 
gyvenimo iszjuoktas, buities 
apviltas, nebegalejo žmonių gy
venimo bemiegti. Atsiskyrė 
nuo pasaulio atsiverdamas 
priesz save sielos didybe, to-, 
kiti, melodingu disonansu pa
sauli. Skambino dienomis ir, 
naktimis ir vis turėjo ko skam
binti. Vis rodėsi da tik inžanga 
in gilybes užgautojo jausmo, in 
sielos I platybes.

— BUS DAUGIAU —

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.--------

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.
.No. 132 Trys- istorijos apie 

Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos

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.

No. 166 Trys istorijos apie 
Suims 
malda 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

Malkiaus, Iszklausyta
Geras Medėjus.vargszo,

istorijbs apie
Sruolis isz Lie-

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

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
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.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

istorijos

apie 
apie 
15c 

apie
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

No*. 140 Keturios
apie Maža katiluka, 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 
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
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
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
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Bndyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos

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

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygute

apie
Nuo-

apie

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.
' No. 181 Kvitu

draugystėms, del- kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti ti.K 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
USgv5 Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti .siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U- S. Ą.
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baigė, bet kažko szirdis netrau
ko in tėvynė. Gavės universite
to atskaita, diploma da nesku-

Nuszauto Kropia no Ratas no žadėdamas laimes, visame 
laimes.

(Tasa)
kelione, 
atmini- 
Akyse,

Ana galo baigėsi kvotiniu isz 
killmes, studentai rengėsi skir
stytis. Universitetas užsidarė 
atostogomis.

Vvtas sziais metais mokslus

Sunki buvo Vytui 
vienok da sunkesnsi 
mas siege jo jausmus, 
lyg tiktai sutikdavo blakstie
nas uždengdamas dienos szvie-i 
sa, tuojau raibuliavo Emilijos i 
veido siluetas. Akyse skambė
jo josios malonus balselis at
verdamas didžiausius plotus 
prabėgusios jaunystes.

Kartais pats savimi netikė
damas abejodavo ar tai isztie-Į 
su butu ja sutikės. Jo szirdis i 
buvo tvirtai insitikinusi, kad! 
jis.tik sapnais tegali pasiekti 
net to kraszto, kur ji gyvena, i 

•— Ak tai buvo laikai. Jaunys-! 
te, jaunyste! Viskas 'buvo virte 
užburta szalimi, kuri lyg sze-i 
eželis praslinko ir dingo praei
ties sutemose. Vyto sąmone gy
vai jaute Emilijos szirdies 
szviesa, jaute prabėgusiu būty
be. Nuolatos nuniuodamas savo 
liūdna dainele, kartodavo lu
pos minėjo Emilijos varda.

Dienos nesuskaitomais žings
niais nyko skesdamos svetimoj 
padangėj. Slinko sanvaites, 
menesiai, praslinko vasara, ru
duo žiema! Vyto gyvenimas ne
pakitėjo. Aukszti miesto murai 
ir nuolatinis užimąs, nesze jo 
sielon neramumo gaivalu. 
Troszko tylos, lauke tyro inisz- 
ko oro laksztutes giesmių.

Lekcijos ir lekcijos, nuolati
ne praktika, rateliai literatūra 
sunaikindavo visa laika neleis
dami ramiai atsikvėpti. Dėlto I 
mokslas gerai sekesi prana-! 
szaudamas gražia ateiti. Drau
gai kartais pastebėdavo, kad 
isz Vyto iszeis didis žmogus.

Tiesa, Vyts neamego basty
tis po kinematografus, nemego 
szokiu, nei taip kokiu pasi
linksminimu. Kartais nueidavo į 
m meno koncertus, kur persta
toma gyveninio gelme. Pats gy
venimas ir jo drama.

Taip praslinko keli metai. 
Nesustabdomomis versmėmis 
atėjo naujo pavasario buitis. 
Žiemos galy be supleszkejo. >Gy-| 
venimas atgijo lygiai mieste, 
sodžiuose ir kalnuose. Baigėsi i 
sunkus mokslo metai, ir Vytui, j 
Rūpinosi. Veidas iszbalo. Nuo-! 
latos užsimanstes rengėsi su- i 
tikti taip svarbia jo gyvenimui 
valanda. Nuolatiniu darbu ir 
u’žsiemimo spiriamas truputėli; 
buvo ir tėvynės kraszta pamir-1 
szes. In savo laiszkus nesulauk- Į 
damas atakymo, liovėsi raszes. 
Nuolatos didesni jaute neryma- 
vima.

Daug jis dabar buvo iszsi-l 
mainos. Ilgi garbiniuoti {liau
kai invairiais zigzagais susi-! 
mete, veidas balta, akys indieb-; 
tos in koki nors taszka, ilgas i 
valandas iszrymodavo.

Muzika ir vienuma, buvo jo, 
mėgiamiausias sziu dienu už
siėmimas. Dažniausiai ji užtik
davai nubudusi negu linksma. 
Paklaustas, trumpai atsakyda
vo rodos nemokėdamas su žino- ■ 
guini tinkamai pakalbėti. Ne
buvo jis toks nekalbis, kaip 
daugjima mane, tik nemego be-, 
reikalo žodžiu žarstyai.

Prisirengė, susitvarkė daik-i 
tus, atsisveikiho su szeiminin-l 
kais ir draugu lydimas isze'jo į 
in stoti. I

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Del Dievo! Kas dedasi tame 
mieste arti Detroite, 
Baisi naujiena,

Bai gali!
Gali sudrebėti ne 

viena, 
Kokia tai linskmas vakarėlis 

atsibuvo, 
Ant kurio daugelis pribuvo,

Moterėles su vyrais, 
Mergeles su sportukais, 

Taipgi pribuvo daug 
giminiu, 

Ir savo draugais.
Viena jauna moterele, 
Su szvogeru susitarė,

Norėjo vyrelio patiksit, 
Ar kaip tai sakant užskusti. 
Sztai, szoko kelios gimines, 

Permetė moterele ant 
grindų, 

Net ir nauja drese suardė, 
In skutus, ta moterele net 

naktije namon parvilko, 
Jog vargsze vos namo 

parėjo,
Teisybe sakant, 

Ar tai žmonis teip 
daro, 

’ Ar ant silpno teip 
užsivaro ?

Ta jbcVbele daug perkentejo, 
vienok skusti nenorėjo, 

Gal butu teisimi 
laimėjus,

Užpuolikus-in lakupa
- padėjus.

Mat ka ta guzute padare, 
Ka tik bobele isz svieto 

neiszvare.

O

* * *
Vilkesbarre velneva, 

Tenais kad ir Lietuviai yra, 
Tai ne visi geri, 
Randasi ten keli, 

Ka be szliubo gyvena, 
Tai jau gana.

Ka pas vaita susiporuoje, 
Po tam netrukus 

susirokuoje,
Vėl pasimeta,

Ir paima vyra kita, 
O tas negerai,

Tegul žaibas nuplaka!

Buvo jau sutemusi, kad Vy
tas pasiekė namus. Sziltas lie- 

I tus sznabždejo jaunose medžiu 
! lapeliuose pranaszaudamas 
| gražu pavasari. Vejas sukuriu 
verpetais suko aplink važiuo- 
janezius miglos szeszelius. Bet 
vežimas indriekintame viesz- 
kely miloniai bildėjo. Žirgu pa
sagos kartkartėmis - užsigauda- 
mos in akmenų inžiebdavo vir
tine kibirkszcziu.

Invažiavus in namus Vyto 
szirdis pradėjo smarkiau plak
ti, krutinę žymiai kilnojosi, ki
lo nujautimas.

Vakariene valgydamas ne su 
kuom nekalbėjo, nes neturėjo 
žmonių kurie jo lauktu. Paval
gius szeimininkas papasakojo 

i kas pas kaimynus girdisi ir t. 
p. Viso to klausydamas Vytas 
jaute nepaprasta malonumą. 
Mate, kad jau žmones visai ki- 
taip gyvena, negu pirma. Tau
tinis susipratimas inauges iki 
virszuniu, o politika giliai insi-

I skverbusi. Mokyklų skaiezius 
I nesulyginamai priaugės. Jau
nimas visai nepažystamas, ap-

Vytasį 
a t ši

. Amerikos Laivynas dar 
daugiau priparodinimu su
rado ir dabar rodo kad Ame
rikos neszarvuotas ir ne
ginkluotas eroplanas buvo 
Sovietu nuszautas Pabaltijos 
Jurose, prie Latvijos kranto.

Deszimts Amerikiecziu žu
vo ant szito Amerikos “Pri
vateer” eroplano, Balandžio 
(April) asztunta diena.

Czia, Leitenantas Koman-

dorius M. W. Cagle rodo to 
eroplano rata, kuris buvo to
se jurose surastas.

Szitas ratas, kaip Leite
nantas Komandorius, ežia su 
deszine ranka rodo, nebuvo 
isz eroplano nuleistas, kaip 
visados daroma kai eropla- 
nas leidžiasi žemyn. Reisz- 
kia szitas eroplanas buvo su- 
szaudytas ir susprogdintas 
padangėse.

Kitas tokis jo ratas buvo 
vieno Latvio žvejotojo suras
tas apie keturios deszimts 
asztuonios mylios nuo Latvi
jos kranto.

Sovietai tik tiek pasiaisz- 
kina ar pasiteisina, kad buk 
tie žuvusieji Amerikiecziai 
sznipinejo, ir norėjo sužinoti 
apie Sovietu inrengtas tvir
toves Pabaltijos krasztuose.

□ o o

Sziaudineje miesto dalyje, 
ant granitu apkalto upes kran
to, stovi, jaunais klevais apso
dintas, labai gražus muro na 
mas. Pasieniais prižiūrimi dar
želiai, invairiu geliu lovomis 
sužaveja praeivio jausina, kaip 
ir pats mūras. Visiems jis pa
tinka. Kiekvienas atydžiai pa
sižiūri iu didelius tripalius lan
gus, ąžuolo duris, marmuro tre-. 
pus ir ju szalimi'S gulinczius 
sfinksus, liūto stomenim, žmo
gaus galva. Graži, geležine tvo
ra ir Europejiszkas szvarumas 
sake czia gyvenant žmones ar 
labai poniszkus, ar begaliniai 
auksztos kilmes. Retai kada 
matydavai atlapais duris ir ka 
nors pro jas vaiksztinejant: vi
sada tuszczia, tylu, ypatinga. 
Rodos gyvos dvasios czia nėra.

Dauguma ir butu like tokio 
insitikinimo, jei nebūta girdė
ję nuolatinio klaviszu skambi
nimo visuomet, kuomet tik ei
davo pro szali: ryta, vakare, 
diena, nakti. Kas tenai skamlbi-

(Tasa Ant 2 puslapio)

JOJO 

žmo-

! szviestas, prasilavinęs, 
štai girdėdamas lengviau 
1 duso.

Ant galo szeimininkas 
isztikimas nuomininkas
gus geras Vyta dikeziai pamė
gęs, nes aiszkiai numatė, kad 
Vytas, pats savo žemęs nedirbs 
ir kitiems nęisznuomuos, pa- 
krapszte papeisoki ir tvireziau 
pypkes užtraukęs pratarė: 
. — Turbut ponas Vytas 
greitai gryžti, nes ar nenusibos 
czia gyventi, tarp musu tamsiu 
žmonių ?

— Delko apie tai klausi, le-

Jurininko
Pasveikinimą

mano

Tave 
kaipo 

kad

nindino. Juk czia tėvo, ne vai
ku valia.

— Tėvo, tėvo, o tamsybe! 
Su. pikeziu pamanė Vytas. 
Jiems tai už skatiką galima 
parduoti žmogaus gyvenimas 
ir užtraukt prakeikimas net 
ant ateinaneziu kartu.

Visa skausmą slėpdamas, pa- 
siprasze nakvynes, sakydamo- 
si esąs labai keliones iszvam 
gintas. Szeimyninkiai paklojus 
patala Vytas atgulė niekaip ne
galėdamas užmirszti senio žo
džiu. Ausyse taip ir skambėjo: 
isztekejo už dvarponio, Lenko. 
Akyse raibuliavo Emilijos sze- 
szelis, tylus veido siluetai. Vai
dentuvėj pynėsi praeitis. Prisi-

— Nevienas labai sparnu 
nori, o apie tai užmirszta, jog 
jis kojas turi.

— Jeigu užsigeidi laimes 
katras trokszti, tai jau isz to 
laimingas busi.

— Jeigu ir garsiai apie nie
kus kalbėsi, tai vis garbes nuo 
žmonių neturėsi.

— Kad ir gera galva turėsi, 
o jeigu nesimokysi, tai vis 
kvailys busi ir nieko nežinosi.

— Jeigu už padaryta klas
ta visi žmonis peikia, tai vaiki-' 
ne to gailėtis ne reike.

Jaunas Jurininkas, Robert 
Monroe isz Knoxville, iszlaj- 
ke mokslo kvotimus Laivy
no Kariszkoje Akademijoje 
ir gavo augszcziausius laips
nius. •

Jo drauge, Charlotte An
derson, teipgi isz Knoxville

— Per ugni ruda in plieną,! sveikina savo drauga, per 
teip ir kentejima užartavoje gražias mokslo užbaigimo 
neviena. i iszkilmes, Annapolis, Md.

tai atsiliepe Vytas, ar manai, 
kad asz žeme isz tavęs atimsiu 
ne, gyvenk, esi geras 
prietebs.

— Matai, Vytai, asz 
gerai pažystu, nes juk 
savo vaiku rupindavaus,
pas mane bučiavai; kad kitur 
t. y. pas KrikszcziunUs, tai jie 
rūpindavosi. Asz manau nusi
bos vienam.

— Delko vienam? Netikė
tai pertrauke Vytas, nes kusz- 
telejo szirdin, kad-senis nori ka 
nors apie Emilija pasakyti; da
bar net pats gailėjosi jo kalba 
pertraukęs.

— Matai sūneli, daug at
mainų pas mus invyko. Dokszn 
Jonas vecle, Emilija Krikeziu- mine netikėtas susitikimas sto- 
naite pernai žiema isztekejo, fy.
Senis Jurkus mirė, na mes se-| vienas po kito žavus pa

iniai, juk-nesvarbu, kad lkU1is. veikslai sielos gilybėje auszo 
numirsztame, bet jaunimas su įaĮmes nusiszypsojimais. Lai- 
kuriais augai, bemaž visas isz-i mingosios valandėlės viliote vi- 

! blaszkytas. Vieni kariuomene-! liojo Troszko nuskristi tenai 
i je, kiti taip kur gyveninio nu- jaUnystes szalele ir drauge 
I stumti. J
! Szia Vytui buvo didžiausias 
! smūgis. Jis nežinojo kas dary- 
: ti. Pasaulis pasirodė tuszczias, 
. tuszczias. Nieko rodos jame nė
ra už mirti geresnio. O skaus
mas taip surėmė sielos gelme, 
kad tiesa sakant sunku buvo:
tokia liūdna valanda perneszti. ke. gmegenys uže. Lupos szyp- 

surinkes. secĮamos Emilijos varda iszba- 
. ' lo, iszbalo!

Ne viena aszara nuriedėjo 
per, sapnais viliojama, veidą, 
ne vienas nusiszypsojimas pa
kilo nuo iszvargusiu blakstie
nų. Tai miela, malonu, tai sve- 

! tima, svetima, liūdna!

su Miliute, nors viena minutėlė 
pabūti. Nors vienu jos nusi- 
szypsojimu pasidžiaugtu. Atsi- 
praszytu. Apkabino Vytas pa
galve. Niekas jam nebuvo mie
la, niekas nebeviliojo nu
skriaustos szirdies. Akys, nuo- 

i vargio kankinamos, užsimer-

Paskutines spėkas 
paklausė.-

— Emilija isztekejo?!
— Taip, taip pernai žiema 

K r i k s z c z i u 11 a i t e i s z t e k e j o.
— Už ko? Tik tik sulengda- 

mas beakmenejanezias lupas, 
nubudusiu ar greieziau labai 
iszvargusiu balsu keldamosi 
isz kėdės pratarė Vytas.

— E, ponaiti, isz kur asz 
czia gerai žinosiu. Sako pasi
taikęs kažkoks ponas isz dvaro 
visados su tėvu Lenkiszkai kal
bėdavos, mat patiko ir apža

Pirkie U. S. Bonus
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Vytas k.ebas dienas pavie- 
szejes, viską nuo dagiliai isz-! 
tyres, aplankęs savo geruosius 
kaimynus, dingo! Niekas jo 
sziame kraszte daugiau nebe-1

I . •i mate, niekas niekame nebesuti-j 
ko.

I Ta ryta, kada Vytas pasi
ėmęs maža ryszuleli, pesezias 
iszejo is stoti, niekas jo einant 
neinate, tik piemens pasakojo

i apie koki tai nepažystama. Pa-: 
! saka, žinoma, pasilieka pasaka, 
! vienok kartais ir plepalai yra 
svarbus. Kad viena vakara

i parginęs dvaro kerdžius papa- 
I šakojo apie nepažystama pra- 
! szaleivi, poni J. kažko parau-

do, užsimanste, lyg susigėdo, 
lyg kas tai nesuprantamesnio ' 
invyko. Delko, niekas nežinojo. 
Vienok kam rūpės, niekam ir 
nerūpėjo.

Antra diena pietų laike po
ni J. pasikvietė piemenį ir 
smulkiai jo iszklausinejo: Kaip 
nepažinstamasis atrodė, kur 
ėjo, ka nesžesi, kaip buvo užsi
vilkės ir t. p. Piemeniui viską 
smulkiai nupasakojus Emilijai 
dilktelejo szįrdin, kad tai buvo 
Vytas.

Niekam nieko nesakiusi su
manė dalyka areziaus isztirti. 
Iszradusi reikalą pasiuntė ker
džių pas Vyto ukes nuomininką 
insakydama pasiteirauti ir 
apie pati Vyta. Kerdžius savo 
užduoti atliko. Nuomininkas 
papratęs visada Vyta girti, pa 
pasakojo jo parvažiavima ir 
iszleistuves. Kaip pirmos buvu
sios linksmos, antrosios liūd
nos.

Kerdžius viską iszpasakojo 
ji. J., sumiszo, nežinodama kas 
daryti. Pradėjo viskas nebtik- 
ti, nebemalonus pasidarė baliai! 
nebemielas lepus gyvenimas. į

Emilija pradėjo gailotis to 
kejusi. Vyra^ ir dvariszkiai at-! 
rode svetimi. Niekas isz jos pa-j 
žystamuju neatlanko, visi pa- 
mirszo. Sako, nemums lygi, 

j dvarininke. Emilijos szirdis 
į buvo taip artima Lietuvaitėms 
buvusioms draugėms, kad da- . . ’ .... 1 bar pasijautė nelaimingiausia, 

' kaip jos, paniekos žodžiais, isz- 
i skyrė ja isz savo tarpo.

Vytas dabar rodėsi, gražus, 
szviesus, skaistus, mielas, mie, 
las. Tik jos sieloje iszaugo žaiz
da, sulaužytas žodis! Juk visa
da jis .mane mylėjo, o asz pamy
niau pati save perdaviau savo 
sielos ramybe. Nežinojo ne pati 

l ka dabar pasakytu Vytui, ji!Į 
nors netyczia sutikus. Perinate, 

' kad nesuprato jo nusistatymu,! 
! auksztu siekimu, tvirtos vyro 
valios.

Taip dabar ir gyveno lauk
dama, bene galės da kada nors ! 

'savo klaida pataisyti, gal vėli 
pasijaus laiminga ir tyra, kaip 
tada, kada juodu su Vytu bėgi
nėjo Nemuno pakrantėmis 
smilteles pilstydami, priskynu- 
si lankose žiedeliu, skubindavo 
seneliui tėvui, kuris juos laimi-j
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per paczta 15 Cts.
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Žinios Vietines BUVĘS LIETUVOS PREZIDENTAS Į

— Seredoj pripuola Szvem
to Irenio ir Szv. Leono Antrojo 
Popiežiaus. Tautines Vardines: 
Taugela. Ir ta diena: 1919 me
tuose Taikos Sutartis sudaryta 
in Versailles; 1948 Sovietai pa
smerkia Yugoslavijos Premie- 
ra Marshal Tito; 1914 m., Aus
trijos augsztas Kunigaiksztis 
Francis su savo žmona buvo 
nužudytas in Sarajievo, Bos
nia. Serbas studentas Garvillo 
Princip juodu nužudė ir pradė
jo pirma pasaulini kara; 1865 
m., Panevėžyje ir Kėdainiuose, 
Rusijos valdžia uždare gimna
zija.

— Ketverge SS. Petro ir 
Povilo. Tautines Vardines: 
Giedrime.

—• Petnyczioj pripuola C. 
Szvento Povilo, Szv. Emilijo ir 
Szv. Lucino. Tautines Vardi
nes: Uogele. Taipgi ta diena: 
1900 m., gaisras, ugnis kilo Ho
boken uoste, New York, szim- 
tas keturios deszimts penki 
žmones žuvo, deszimts milijonu 
doleriu iszkados padaryta; 
1934 m., Hitleris iszvalo savo 
partija, nužudo Ernst Roehm 
ir kelis desetkus Naciu vadu; 
1946 m., Ketvirta sprogstanti 
r temine 'bomba buvo paleista, 
rzita syki ant sepaynios de
szimts trijų Japonijos kariszku 
laivu in Bikini Atoll, Pacifike; 
1949 m., Mainieriu bosas John 
J ^evvisas insako mainieriams 
dirbti tik tris dienas ant san- 
vaites; 1949 m., Žydelkaite Ju
dith Coplon, kuri dirbo val
džios ofisuose, ir kuri vienam 
Ruskui, Gu'bitcdevui buvo isz- 
davus daug Amerikos paslap- 
cziu, buvo nuteista nuo ketu
rios deszimts menesiu iki de
szimts metu in kalėjimą. ,

— Sukatoj pripuola pirmai 
diena Liepos (July).

— Ugnagesiu Seimas pra
sidėjo Pottsvilleje. Visas mies
tas puikiai papuosztas. Daug 
svecziu isz visu apylinkes su
važiavo. Puikios parodos in- 
vyks Utarninke vakare ir Ket
verge po pietų.

— Petnyczioje, apie 12:10 
valanda ryte, nelaime atsitiko 
ant Mahanoy City-Brockton 
vieszkėlio, kai automobilius 
nusiverte nuo kalno arti Saint 
Clair. Du vyrai likos sužeisti:j 
Leon Thornton, 26 metu, nuo 
80 Main Uly., Joseph Getz, 34 
metu nuo 58 Main uly., o tre- 
ezias, John Garber, 55 metu, 
nuo 63 Main uly., (visi isz New 
Bostono) likos užrnusztas.

DAKTARAS KAZYS GRINIUS
Gimė, Gruodžio 17 d., 1866 m. — Mirė, Birželio 4 d., 1950 m.

Palaidotas, Birželio 8 d., 1950, Chicago, Ill.

GRINIŲ SZEIMYNA

Daktaras K. Griniaus szeimynos fotografija, daryta 1947 m. 
Isz kaires in dcszine: sūnūs pulk. Kazys Grinius; Daktaras 
K. Grinius; ponia Kristina Griniene ir sūnūs Liūtas Grinius.

Buvusiam Nepriklausomos Lietuvos Prezidentui ir ncriuilsto- 
mam Lietuvos laisves kovotojui Dr. Kaziui Griniui mirus, 

jo szoimynai, reiszkiamo giliausia užuojauta,

Admirolas Cooley sako kad 
Kapitono Taylor žmona, dabar 
naszle Agnieszka su jųdviejų 
dvejais vaikais, dvi sanvaites

MERGAITE
NUŽUDYTA

atgal buvo iszvažiaves in Santa 
Monica, California, kur jis ke
tino už keliu dienu iszvažiuoti.

TĖVO DIENA i
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apszvesti ir savo teveli tinka
mai pagerbti. Sziandien negali-1 
ma paprastus pietus valgyti! 
Visi važiuoja ir tęva vežasi in 
geriausi restauranta pietų!

Gerbiamas, nabagas Tėvas 
visa savo szeimynele veža. Nu- 
birbina in restauranta. Jo szei
mynele jam nieko nesigaili, nes 
jis geras Tėvas. Visi .valgo, ge- 
ria, savo gera Tęva sveikina ir 
po tu skaniu ir brangiu pietų,! 
geras Tėvas gerai užsimoka.

Kai vaikai yra geri ar kai jie 
ka gero padaro, tai motina vi
sados juos pagiria, paglosto ir 
pyragaieziu užpundina.

Bet kai jie prasikalsta, tai 
motinos amžinas grūmojimas 
ir nuolatinis perspėjimas — 
‘ ‘ Palauk, kol tavo Tėvas pa
reis!”

PRASZO TAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

si, bet to dingusio eroplano skelbės savo vieta padangėse 
kompanijos virszininkai sako dvideszimts minueziu nuo to 
kad tas eroplanas nesiveže to- laiko kada jis buvo perskridęs 
kiu vaiteliu. virsz Battle Creek, Michigan.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir paskui buvo gryžes in mies
tą.

Savo apdraskyta veidą jis 
policijantams stengiasi pa- 
aiszkinti, kad buk jis miegoda
mas pats apsidraskė.

Policijantai paėmė jo auto
mobiliu ir patupdino ji in. ka
lėjimą kur jis teismo laukia.

TRUMPA
AUTOMOBILIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Petrone 
(Sheirs) Szerkaliene nuo Ring

town R. D. 1, numirė Petnyczio
je, savo namuose. Velione pali-1 
ko savo vyra, dvi dukterys: J. Į 
Kazlauskiene ir Ona Roth, isz į 
Brooklyn, N. Y.

— Regina, penkių menesiu 
dukrele, pons. K. Križanausku 
nuo 207 E. Lloyd Uly., pasimi
rė Petnyczioj, Szv. Kristaporo 
ligonbute, Philadelphia. Paliko 
savo tėvelius, sesute Diane. 
Laidotuves in vyko Nedelioje, 
treczia valanda popietu ir pa
laidota in Szv. Jurgio kapines.

— Petras Paleviczius, nuo 
330 W. Arlington Uly., likos su
žeistas in nugara laike darbo 
Knickerbocker kasyklose. Li
kos nuvežtas in Locust Mt. li
gonbute.

-----------a----------- |
— Senoviszkuosia laikuo- 

sia žmonis naudojo sviesta kai
po kurą,

—“SAULES”

ALUS ATPIGS | 
Biavoiininkai Nori 
Daugiau Parduoti _ _

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos bravorininkai tikė
josi kas metai parduoti szimta 
milijonu baczku alaus. Bot per
nai jie pardavė tik asztuonios 
deszimts tris milijonus baczku 
alaus. O sziais metais iszrodo 
kad jie dar.mažiau parduos. 
Jie tikisi kad daugiau žmonių 
gers alaus kai kitokį gėrimai > 
dar labiau pabrangs. Jie teipgi 
dabar tariasi ir rengiasi alų at
piginti. Gal vėl bus galima sa- 
liune gauti gero alaus skuneri 
už penktuką.

' NUSZOVE SUNU
Mistino Kad Vagis

PUEBLO, COLO. — A. L. 
Groves, septynios deszimts 
trijų metu amžiaus tėvas, paibu 
do isz miego ir iszgirdo kad kas 
ten vaikszczioja po jo langu 
nakezia. Jis nusistvere karabi
ną ir paleido per langa szuvi.1 
Jo sūnūs krito negyvas. Sūnūs 
Donald, septyniolikos metu,

REDAKCIJA.
______ i-i— ■ . j’j'i—■ - . . j. _ --- i.----------.- Jre— — 

\

amžiaus buvo parėjės namo ir 
rado duris užrakintas. Jis nu
ėjo aplinkui prie savo tėvo 
kambario, ketindamas savo tę
va prikelti, kad jis ji. inleistu. 
Tėvas sako kad jis isz gilaus 
miego pabudęs, mislino kad 
prie jo lango taikosi kokis va
gis, ir už tai jis ta szuvi palei
do.

K A PIT O N A S
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas Taylor buvo vienas isz ga
biausiu ir mokineziausiu stu
dentu toje Kariszkoje kolegijo
je.

Admirolas Cooley sako kad 
jis negali suprasti, kodėl Kapi
tonas Taylor save nusižudė. Jis 
sako kad Kapitonas Taylor per 
isztisa kara kovojo priesz Ja
ponus po Admirolo Thomas 
Kinkaid vadovybe, ir Pacifiko 
vandenyse buvo iszkilmingai 
ir garbingai atsižymejes.

Kapitonas Taylor buvo biski 
susirgęs praeita menesi, bet tai 
buvo visai mažmožis.

Jis vede tos Kariszkos Kole
gijos visu studentu tvarka.

Prisiuskite man daugiau ži
nių apie “Taikos Praszymo” 
Vaju.

Szitai asz jums prisiuneziu 
savo auka “Taikos Praszymo” 
Vajui.

Visas tas Taikos Praszymo 
Vajus yra palszyvas! Jis pa
reina staeziai isz Kremlino!

Jeigu jus kas praszys ant to
kio praszymo pasiraszyti, tai 
visiszkai atsisakykite! Jeigu 
jums kas duos ar per paczta 
gausite ta knygele ir tuos pra- 
szymus, meskite juos in gurbą 
ar staeziai in pecziu! ..

Jeigu tiems raudonskuriams 
isz tikro jau taip rupi Taika tai 
tegu ju bosas, Stalinas, apie ta’ 
Taika, kaip žmogus pasitaria 
su kitais, jam lygiais.

VAGIS NUŽUDĖ DU
Pabėgo Be Grobio r
Langton, Ontario, Kanada — 

Du vyrai buvo ant smert nu-l

taip ilgai ar neiszgali naujo au- 
aomobiliaus pirktis, perkasi 
antru ranku automobilius už 
kuriuos teipgi baisiai brangiai 
moka.

Yra kelios priežastys del szi- 
to nepaprastai gero biznio.

Vasaros laikas yra iszvažavi- 
mo laikas. Visi nori važiuoti 
kur.

Darbininkai gerai uždirba 
pinigu turi, ir tikisi kad darbai 
gerai eis.

Daug žmonių net nuo karo 
pradžios lauke naujo automo-i 
biliaus ir nesulauke. Jiedu da-! 
bar tikisi nusipirkti.

Kiti prisibijo tu gandu kad 
net užilgo vėl karas kils ir vėl 
nebus galima naujus automobi
lius pirktis. Tai jie dabar viso
mis galiomis stengiasi nauju 
automobiliu insigyti.

Kareiviai gauna isz valstijos 
savo Bonus ir apdraudas ir su 
tais pinigais perkasi automobi
lius.

Kiti visi dar lauke, vis tikė
josi kad automobiliai atpigs. 
Bet jie dabar neteko vilties ir 
perkasi automobilius, nepaisy
dami kiek jie jiems kasztuoja.

Per keturis pastaruosius me-1 
nesiūs Philadelphijoje buvo' 
parduota devyniolika tukstan- 
cziu devyni szimtai ir trys nau
ji automobiliai.

Pernai tuo paežiu laiku buvo 
parduota tik szesziolika tuks-j 
taneziu ir dvideszimts asztuoni 
nauji automobiliai.

Reiszkia, sziais metais, per 
tuos keturis menesius buvo 
parduota trys tukstaneziai asz
tuoni szimtai ir septynios de- 
szimts penki nauji automobi- ’ 
liai daugiau negu pernai.

Kariszkas laivas Daniel Joy 
pranesze kad jis su savo grieb
imais buvo ka ten užkabinęs ant 
ežero dugno, apie szeszios de
szimts szeszios pėdos gilumo. 
Tuojaus buvo pasiunstas neri- 
kas, žmogus kuris neriasi giliai 
po vandeniu, kad jis isztirtu ka 
ten tas kariszkas laivas užkabi
no. To kariszko laivo kapito
nas pranesza kad jis buvo ma
tes burbulus vandens ir oro a- 
pie ta vieta ir kad tenai, ant 
bango iszrodo kaip aliejaus 
plėvė.

To dingusio eroplanas buvo 
praszesis pavelinimo nusileisti 
nuo 3,500 pėdu iki 2,500 pėdu 
padangėse, kad jis galėtu skris
ti žemiau tos audros kuri siau
tė padangėse.

Lakūnas buvo per radija pa-

Jis tada nieko nesake kad kas 
nėra tvarkoje, ar kad jam pa
vojus gresia.

Eroplanas buvo gavės 2,500 
goreziu gazolino New York 
mieste, ant La Guardia Lauko. 
Jam tiek gazolino turėjo užtek
ti del dvylikos valandų ir jis 
butu galėjas skristi staeziai in 
Billings, Montana.

Dauguma tu žmonių kurie 
važiavo ant to eroplano buvo 
studentai isz kolegijų ir univer
sitetu, kurie važiavo namo po 
mokslo metu del atostogų, va- 
kaciju.

Eroplanas nesiveže nei mažu 
vaiteliu, nei tu deganeziu szvie- 
su, kurias eroplanas paleidžia 
ir uždega kai jis bedoje, kad tie 
kurie jo jieszko greitai ir leng
vai ji surastu.
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Suppose you never 
build a better 
mousetrap ? ■
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Just about everybody dreams that some day he’ll 
build a better mousetrap and retire on the royalties.

szauti kai jiedu vijosi razbai- 
ninka, kuris buvo isz bankos 
pasivogęs $23,000.

Vienas biznierius De Lier
man, 31 metu amžiaus ir vienas 
ūkininkas William Goddyn, 24 
metu amžiaus, tuo laiku buvo 
banko j e.

Jiedu buvo nuszauti kai jie 
pasivijo ta razbaininka ir rado 
jo tuszczia automobiliu.

Razbaininkas isz už krumu 
jodu nuszove ir pabėgo, palik
damas savo grobi automobilyje.

Policij antas su armijos ero
planu lakūnais apsupo viena 
maža miszkeli, kur jie tikisi tas 
razbaininkas ir žmogžudys yra 
pasislepes.

----- o——
— Ant savo kentejimu ne- 

rugok, tiktai gyliai pas save 
užkavok.

— Jeigu su mažu protu 
žmonis daro dideliu, tai yra di
džiausiu kvailium.

— Jeigu motere sensta, tai 
turi nors ta Mžiaugsma, jog ir 
ju prietelkos drauge su ja sens
ta.

EROPLANAS DINGO;
58 ŽMONES ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

audroje virsz Michigan ežero. 
Tąd didžiausis eroplanu nelai
me Amerikoje.

Lapkriczio (Nov.) pirma die
na, 1949 metuose kitas szitokis 
eroplanas nukrito netoli nuo 
Vaszingtono. Penkios deszimts 
penki tada žuvo.

Daug eroplanu ir laivu visa 
diena to dingusio eroplano 
j i e s z k o j o , nors miglos ir 
szniokszczianczios bangos 
trukdė j u darba.

Vienas eroplanas užtiko ant 
bangu daug aliejaus. Lakūnas 
per radija tuojaus pranesze vie
nam laivui, kuris greitai prie 
tos vietos priplaukė ir pasisė
mė to aliejaus kad galėtu isztir- 
ti ar tai butu gazolinas isz to 
eroplano. ,

Vienas kariszkas eroplanas 
pranesze kad jis užtiko ant to 
ežero kelias mažas valteles, ko
kias eroplanai su savimi veža-

But the wise man doesn’t plan on sudden riches.

He does something about the future—saves regularly, 
surely, so that he has money when he needs it.

You can do something about your future by buying 
U. S. Savings Bonds through the Payroll Savings Plan. 
Or, if you’re cot on a payroll, get in the Bond-A-Month 
Plan at your bank.

Remember: for every $3 you put in U. S. Savings 
Bonds now, you get $4 in 10 years — when you may 
need it more.

SAVE FOR YOUR INDEPENDENCE
BUY U.S. SAVINGS BONDS

This is an official U. S. Treasury advertisement— 
prepared under auspices of Treasury Department and Advertising Council.


