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Isz Amerikos
Prezidento Trumano

Kalba In Kongresą
WASHINGTON, D. C. — 

■Prezidentas Harry S. Truman- 
as gražu inspudi padare su sa- 
yo pirma kalba in Kongresą. 
Jis paantrino ir pakartuojo, 
kad jis kaip ir a. a. Franklin D. 
Rooseveltas stovi už ir reika
lauja visiszko pasidavimo isz 
Vokiecziu ir Japonu.

Jis sake: “Tie kurie yra at- 
sakomingi už szita kara, bus 
pasmerkti ir nubausti!’’

Visa jo kalba buvo praszy- 
mas, kad ir Kongresas ir Sena
tas ir visi žmones jam stotu in 
talka. Jis nori ir dabar paro
dyti Vokiecziams ir Japonams, 
kad Amerikiečiai nei per nago 
juoduma neatlyž, nepaliaus 
vesti kara priesz savo prieszus.

Prezidentas Trumanas labai 
gražiai, su taktu ir jam pritin
kamu kuklumu ir nusižemini
mu paveikė visus didžiūnus, 
dipliomatus ir politikierius ir 
tiž- baigė savo kalba ^akyda
mas: “Asz nieko daugiau ne- 
praszau, kaip tik kad asz bu- 
cziau geras ir isztikimas tarnas 
savo Vieszpaczio ir savo žmo
nių.’’

Gangsteris Ir Jurininko
Žmona Nužudyti

Philadelphia, Pa. — Prasi
kaltėlis, gangsteris, kuris ka 
tik buvo paleistas isz kalėjimo 
kur jis sėdėjo 12 metu, ir juri
ninko žmona buvo ant smert 
nuszauti West Philadelphijo- 
je. Gengsteris Patsy Castagno 
37 metu amžiaus yra isz Cam
den, N. J., o jurininko žmona, 
Mary Faulkner, 25 metu am
žiaus, yra isz Philadelphijos. 
Jos vyras dabar yra su Ameri
kos laivais Pearl Harbor. Mary 
Faulkner pasisamdė kamba
rius West Philadelphijoje ir 
ten prislepe gengsteri Castag
no. Policija rado daug kara- 

, biriu ir ginklu josios kamba
riuose. Policija da nežino kas 
juos nuszove, bet spėja, kad 
szita žmogžudysta suriszta., su 
Ritomis žmogžudystėmis ir su 
vagyste ir apipleszimu Casa
blanca saliuno, kliubo, Cam
den, N. J. Ana menesi Rocco 
DeSanctis buvo ant smert nu- 
szautas tik keliomis valando
mis priesz tai, kada jis turėjo 
teisme paaiszkinti ka jis žino 
apie ta vagyste. Vienas geng
steris jau suimtas ir nubaus
tas. James McBride jau ran
dasi kalėjimą, iki gyvos gal
vos. Mary Faulkner ir ji gel
bėjo, net tris szimtus doleriu 
paaukojo jo apgynimui. Dabar 
policija jieszko kito gengsterio 
Michael Quinn, kuris buvo 
Mary Faulkneres myletinis.

Lietuviai Susilaukė
Jauno Ir Gabaus

Vado Politikoje
PHILADELPHIA, PA. — 

William M. Paschall, (Vincas 
Poszka), pasekmingas ir gera1' 
žinomas biznierius, dabar yrt 
kandidatas del Magistrato vie
tos Philadelphijoje. Jis ana

WILLIAM M. PASCHALL 
(VINCAS POSZKA)

meta buvo kandidatas del Ma
joro, bet Philadelphijos Lietu
viai per vėlai susiprato kas 
ežia darosi, ir taip nespėjo jam 
in talka stoti. William M. Pas
chall, (Vincas Poszka) ne vien 
tik Philadelphijos politikoje 
dirba ir veikia.

Kur tik Lietuviai ka rengia 
ar ka daro, ten rasi ir Vinca 
Paszka, kuris ne tiktai priside
da bet ir in vadovyste stoja. 
Jis padėjo sutverti ir surengti 
Philadelphijos Lietuviu Karo 
Bonu Komitetus. Kai Lietu
viai pradėjo savo vajus vesti 
del Raudonojo Kryžiaus, vėl 
Ponas Poszka ne tik prisidėjo 
bet ir vadovavo. Nerasi tokios 
Lietuviszkos organizacijos ar 
draugystes visoje Philadelphi
joje, prie kurios Vincas Poszka 
nepriguletu ar kurai jis nepa
dėtu, in talka ir pagelba neat
eitu.

Isz tikro net dyvai, kad ežia 
gimęs, augės ir mokslus ejes 
vyrukas butu toks karsztas 
Lietuvis patriotas ir taip rū
pintųsi Lietuvos ir Lietuviu 
reikalais. Kai visos Philadel-' 
phijos parapijos rinko drabu
žius Lietuvai, Vincas Poszka 
davė visus savo trakus, veži
mus ir isz savo kiszeniaus už
mokėjo draiveriams, darbinin
kams, kad tuos drabužius su
rinktu ir in viena vieta suvež
tu.

Kai tautininkai rinko para- 
szus tai peticijai in Prezidentą 
Roosevelta, Vincas Poszka ne
atsiliko, bet darbavosi kaip tik 
ir kiek tik galėjo. Ir kai kelios 
nedėlios atgal Lietuviai važia
vo in Vaszingtona su tomis pe
ticijomis del Lietuvos, Ponas 
Poszka (William Paschall) net 

i tik pats ten važiavo ir dalyva- 
I vo, bet ir ant visokiu komitetu 
j (Tasa Ant 4 Puslapio)

- KARE -
Stalinas Pripažinsta Vokiecziu Armija Su- 

Nauja Lenku Valdžia kilo Priesz Nacius Czechoslovak^ o j
WASHINGTON, D. C. — 

Sakoma, kad Stalinas sutiko 
pripažinti naujai sutverta Len
ui valdžia, ir insileisti Lenku J kilo priesz Hitlerį ir priesz Na- 
Valdžia Londone, kad butu ga
lima sutverti tikrai demokra- 
tiszka Lenkams valdžia.

Szitas klausimas sudarė bai
siai daug nesusipratimu tarp 
Anglijos, Amerikos ir Rusijos. 
Ir jeigu dabar tos žinios tikros, 
tai isz tikro yra geros žinios. 
Toliau yra aiszkinima, kad kai 
Stalinas gavo szitoki praszyma 
isz musu naujo Prezidento Tru
man, jis nei ilgai nelaukęs, pa
skelbė kad jis su musu Prezi
dentu Truman sutinka ir jam 
pritaria kaslink Lenkijos klau
simo.

Sunku tikėti kad isz tikro 
taip yra. Dabar pats Stalinas 
aiszkina, kad bus tik keturi 
Komunistai toje naujoje Len
ku valdžioje.

Roosevelto Mirtis
“Dievo Rykszte”

Spiegia Naciai

ISZ STOCKHOLMO, — Kai 
Vokiecziai iszgirdo, kad Prezi
dentas Rooseveltas pasimirė, 
jie per visa para tylėjo, nei žo
džio nesake, pakol gavo savo 
insakymus nuo Joseph Goeb
bels, Propagandos Ministerio. 
Tada visi laikraszcziai, visos 
radijo stotys pradėjo rėkti ir 
spiegti, kad Prezidentas Roo
seveltas buvo didžiaus prasi
kaltėlis, kad jis visa szita ne
lemta kara sukure ir pradėjo, 
kad dabar jo mirtis tai Dievisz- 
kojo Teisingumo stebuklas, 
kad dabar Pats Dievas stojo 
Vokiecziams in talka.

“Dabar,” Vokiszka propa
ganda savo žmonėms aiszkina: 
“yra mums akstinas ir ženklas 
dar spareziau kariauti, dar 
drąsiau gintis. Dabar jau Ame- 
rikiecziai likosi be vado ir bus 
lengva juos atmuszti ir su- 
muszti.”

Tokiai propagandai Ameri
kos lakūnai ta pati vakara at
sake, ne žodžiais, bet bombe- 
riais. Dar nespėjo Vokiecziai 
savo laikraszczius perskaityti, 
dar radijo stotys nespėjo szito 
“Dievo Stebuklo’’ savo žmo
nėms pilnai praneszti, kai dau
giau negu tūkstantis Amerikos 
bomberiu pakilo in padanges ir 
sprogstaneziomis bombomis 
savo propaganda pradėjo va
ryti.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LONDON, ANGLIJA. — 
Ateina gandai kad Vokiecziu 
Armija ir jos generolai vėl su- 

cius. Žinios dar nepatikrintos, 
bet, kiek dabar galima dagirs- 
ti tai Generolas Herman Goe- 
ring szita paskutini sukilimą 
sutvėrė. Yra sakoma kad 
Himmleris, Gestapo ir visu Na
ciu sznipas ir szpiegas szita su
kilimą pakrito. Dabar Genero
las Herman Goering, vienas isz 
augszcziausiu ir galingiausiu
Naciu inmestas in kalėjimą.

Visa tai, yra tik gandai ir 
paskalos. Žinios dar nepatrik- 
rintos.

Berlynas, Vokietija

— Vokiecziai aiszkiai pasakė 
kad jie nei vienos pėdos, nei 
vieno sklypelio Berlyno žemes 
neduos Amerikiecziams, bet 
muszis, peszis ir ginsis isz pat 
paskutinuju. Jie taip ir daro 
dabar. Alijentai jau prie pat 
Berlyno vartų, bet Vokiecziai 
nesitraukia. Mes Berlyną pa
imsime, bet brangiai mums at- 
seis, mes Vokieczius iszmuszi- 
me ir iszžudysime, bet daug, 
baisiai daug ir musu kareiviu 
kris.

Laukia Karo Pabaigos 
Europoje

LONDON, ANGLIJA —
Chur chillis bijojo atvažiuoti 

in Roosevelto laidotuves, in sa
vo vieta pasiuntė Ant. Eden, 
nes jis tikisi kad už dienos ki
tos Vokietija bus galutinai su- 
muszta. Anglijos dipliomatai 
ir augszti Karo vadai ir gene
rolai nesitraukia isz Londono, 
nes visi mansto kad bet kuria 
valanda ateis žinios kad Vokie
cziai jau sumuszti. Keli laik- 
raszcziai jau isz anksto aiszki
na kad szita sanvaite yra jau 
paskutine Vokecziams.

Gal tos žinios jau ir per ge
ros ir per greitos, bet isz visko 
matyti kad Vokiecziams dienos 
jau suskaitytos.

Amerikos armijos dabar jau 
neiszleidžia žinių kas darosi 
ant vakaru frunto. Tokis su
stabdymas žinių ir naujienų vi
sados reiszkia kad armijos ka 
žymaus ir reikszmingo rengia 
ar daro. Dabar turime palaukti 
pakol musu Karo Sztabas 
mums pasakys kas ten darosi.

WASHINGTON, D. C. — 
Ernie Pyle, garsus raporteris 
likos užmusztas ant karo lau
ko, le Salos Philippinuose.

Hitleris Sake6 Vokietija Yra Bai
siame Pavojuje9; Prezi. Truman 
Sake Tie Kurie Yra Atsakomin-

gi Už Kara Bus Nubausti
» ________ * _________________

Generolas von Model LONDON.—Rusai pranesze kada jau ma-
Nusižude tyt denganti miestą Berlyną. Apie pus-treczio

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Amerikos 9-tos Armijos prane
sze kad Field Marshall Wal
ther von Model, kurio visa ar
mija buvo apsupta ir iszžudyta 
ar paimta, pats nusižudė.

Von Model komendavo gar
singa ir galinga Vokiecziu 5-ta 
Armija, kuri net tris sykius 
susikirto su Amerikiecziais. 
Tas treczias sykis btivo Vokie
cziams paskutinis. Generolas 
von Model kariavo priesz So
vietus ant Rytu Frunto ir pas
kui buvo paszauktas sustabdy
ti Amerikieczius.

Jo lavono da nesurado. Bet 
tiek dabar žinome, kad visa jo 
armija jau suimta ar isznaikin- 
ta.

LONDON, ANGLIJA. —
Generolas Gari A. Spaatz, 
Amerikos Eroplanu ir Lakunu 
komandoj, aiszkiai ir drąsiai 
pasakė, kad Vokiecziu eropla- 
nai ir bomberiai galutinai isz- 
muszti isz padangių. Ta galin
ga Vokiecziu eroplanu Luft- 
waff, kuri taip isznaikino puse 
pasaulio ir paklupdė Anglija 
ir grasino Amerika sunaikinti, 
dabar yra pati sunaikinta. Vo
kietis iszleke, kaip sakalas ir 
nutupe kaip vabalas.

Panedelyje, apie 6,000 Ame
rikos ir Anglijos bomberiu ir 
eroplanu pesztuku iszleke in 
Vokietija ir isz kalno pranesze 
Vokiecziams kada ir kur jie ke
tina liekti, ir prasze Hitlerio 
kad jis ir jo eroplanai juos pa
sitiktu.

Vokiecziu eroplanai pakilo 
pasitikti ir pasitiko. Dabar 
apie devyni szimtai Vokiecziu 
bomberiu ir eroplanu guli ant 
szaltos žemes.

Amerikos ir Anglijos bombe
riai pasirinko kur jie norėjo sa
vo sprogstanezias bombas pa
leisti. Amerikiecziams Berly
nas tai tik baikos: jie tris sy
kius in viena nakti atlėkė ir 
daužė fabrikus ir dar likusios 
stovinezius namus. Vokiecziai 
jau negali ar neturi eroplanu 
pasiunsti juos atmuszti ar 
jiems kelia pastoti.

milijono Rusu kareiviu artinasi prie Berlyno.

Amerikos armijos randasi prie miestu Leip
zig, Nuremberg, Duessldorf ir Hamburg; taipgi 
prie Sudetenland Czechoslovakijoj.

BERNE, SZVEICARIJA. — Hitleris szau- 
kiasi pagelbos ir perspėja savo kareivius, kad ju 
žmones, motinos ir dukterys dabar baisiame pa
vojuje. Jis praszo del Dievo meiles ir del Vo
kietijos moterų garbes, kad kareiviai nepasi
duotu, bet gintųsi iki smerties. Bet tuojaus ima 
girtis kad jis jau seniai pramatė szitoki užpuoli
mą ir jau isz anksto pasirenge atsimuszti, sako 
kad yra parengti dideli karabinai ir paruosztos 
baisios armotos prieszams pasitikti, kad Vokie
cziai dar nesumuszti, kad Vokiecziai ne tik atsi- 
musz, bet ir kara laimes.

Už tai kad jie driso kritikuoti Reich Marshall 
H. Goering, du augszti Naciai karininkai, Mar
shalls Wolfgang von Richthofen ir Hugo Sper- 
rle buvo suimti ir laukia teismo slidžios ir gal bus 
suszaudyti už tai kad jie drąsiai sake kad Vokie
cziams reikia daugiau eroplanu apsigynimui na
mie negu puolimui ant Anglijos. Žmones trau
kiasi ir apleidžia karo fabrikus ir kraustosi isz 
miestu, nes bijosi Amerikos bomberiu. Naciai 
daugiau negu tūkstanti savo žmonių suszaude in 
viena diena už toki bėgimą.

WASHINGTON, D. C. — Nors visi politi
kieriai ir dipliomatai tikisi ir sako kad Vokie
cziai pasiduos už dienos kitos, bet Generolas Ei
senhower pranesza ir užtikrina, kad Vokiecziai 
nepasiduos, bet, mes turėsime juos visus ar isz- 
muszti ar in nelaisve paimti. Tiktai visa Vokie
tijos miestus užimsime, užkariausime, tik tada 
sako Generolas Eisenhower, mes galėsime pra
dėti kalbėti apie Vokiecziu pasidavima ir taika.
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(kiekvienas pilietis) maloneki- 
su paežiu

! laisvai draugauti su savo Pra-įKaip tai pasiekti (ta teise turi 
' nuku.
I Rožes tėvas turėjo kam'ba- te pasitarti tuojau
jrius Green Hills Farms hotely-1 kandidatu, arba su sakytos or-
! je, kur dabar yra Metodistu Se-1 ganizacijos valdyba, kuri sn-
I minari ja, ir kur skersai ulyczia į sideda isz sziu veikėju : Klem. yrai . . • • o . .[randasi Philadelphijos Diece- Steponąviczius, įpirm., Mm. M.Kokis sziadien vargas 

Europoje galima sau perstaty- . ..... . „ , ...n . , >zijos Kunigu Seminarija,ti isz se’kanczio atsitikimo, ku-... „ . ..i Czia Pranas Donaldson susi-ri patiko kaimo sudžiaus Alek-1 . , „, I A n . 1 bare ir beveik susnnusze su Ko-sandra Nagy isz Dukaraszto, 
Vengruosia.

Sudžia gyveno su savo szei
myna — paczia ir penkais vai
kais kaimo name, kuris buvo 
taip senas, jog kerszino sugriu-1 
vimu, todėl palicije jam palie-j 
pe isz jo iszsikraustyt. O kad, 
nieikur negalėjo surasti narna, [ 
todiel nulindęs sudžia užėmė la-1 
vonyczia ant vietiniu kapiniu. 
Norints turėjo pastogia bet tu
rėjo ir nemažai ergelio. Jeigu, 
kas numirdavo, tai turėjo la- 
vonyczia apleisti, o po laidotu
vių vela insikraustydavo. (To
kiu budu gyveno teuais peg de- 
szimts menesiu.

Lavonyczioje atsibuvinejo 
visokį sūdo reikalai. Vieta pas
kutinio atsilsio persimainė ant 
sūdo, o vasaros laike*, sudžia 
atlikinėjo savo reikalus ant 
lauko. Nesutinkanti [kaimynai 
ginezinosi ant kapu numirėliu. 
Ant galo kaimininkams nubo
do tokis padėjimas, joig ant ga
lo sutiko pastatyti narna del 
sudžiaus idant duoti rainybia 
ir pasilsi įnirusiems.

Roosevelta.
Szventas Tėvas, Popiežius didele skrynia, 

buvo tik kokia sanvaite priesz kad skrynioje 
tai pasiuntęs Rooseveltui savo turtai atidarė ja ir 
palaiminima, dabar prisiuntė kapota žmogų 
savo užuojautos pareiszkima.

Paschall, vice pirm., Adv. M. 
M. Szlikas, patarėjas, ir Pra
nas Pūkas, rasztininkas.”

ISZ LIETUVOS

kambaryje ndbuvo nieko, tik 
Manydama, 

pakavoti koki 
pamate su-

beplaukiojant 
kraujuose. Mergaite taip nusi
gando, 'kad iszipuole isz rankos 

t kiauszinis, 'kuri ji nesziojosi. 
; Inpuoles in skrynia jis iszsi-

greit paemes ragaže ėjo toliau.

žes tėvu. Tuo laiku buvo ir Ro- -----------
žes brolis kambaryje. Edvar- .
das, Rožes 'brolis, reikalavo a

kad Pranas liautasi jo szeimy-
uos garbe terszes. Pranas ji pa- 1

[sziepe ir apdaužė. Edvardas,'
Rožes brolis, paliko juos visus ISZ ANGLIJOS 
tame kambaryje, inszoko in sa-j 

’vo, automobiliu, nuvažiavo ko-' 
j Idas penkias mylias, pasižiezi- 
no karabina nuo vieno draugo, 
sugryžo in koteli, ir L__ _
naldsona nuszove ant smert.

Sudno teismas

j Vytautas Oskinis, buvusios 
Lietuvos Armijos buvo ant 
smert nuszautas, Vokiecziu 
priverstinio darbo tvirtovė
je, Pravieniszkiuose, 

• (March) 7, 1944.

Į i-e skrynia, bet koks buvo jos'galvot argi pinigai galėtu but 
į nusistebėjimas, kaip ji pamate toki sunkus. Norėdamas dąži- 
a'bidvi sukapotas seseris. Isz- not ar ten tikrai buvo pinigai, 
emus seserų kunus isz skry-' pastate ragaže ant žemes. Vos 
nios, sulipdė juos, Patepė 'krau- i pastales, iszgirdo žodžius: 
ju ir mergaite atgijo. Pakavo-[<‘Asz žiurau per langeli.” Ma- 
jo jas, kad žmogžudis parva-: imdamas kad mergaite mato ji, 
žiaves nerastu.

Nepoilgam laikui parvažia- Ėjo, ėjo, ir beneszdamas raga- 
kruvino. Iszemus kiauszini isz VQ žmogžudis. Visu pirmiausia’že taip pailso, kad pastate ra- 
krauju eme ji mazgot ir szluos- 
tyt, 'bet niekaip negalėjo krau
ju nmnazgot ir kiauszinis pa
siliko raudonas.

Tuotarpu sugryžo žmogžu
dis. Pirmais 'žodžiais jis liepe! 
mergaitei parodyt kiauszini. 
Drebėdama ji 'padavė. Pamatęs 
kiauszini raudona, neklausda
mas žinojo, kad mergaite buvo 
uždraustam kambaryje. Už jos 
nepaklusnumą jis ja užmusze, 
sukapojo ir inmete in skrynia. 

! Kita vasara jis , pavogė to 
Lietuvio Pa^cs žmogaus antra dukteri.

• - Su taja buvo toks pat atsitiki- 
kitu inskun- inas ^ad} 8U Plrina-

j Užmuszes antra nuėjo jis pa
vogt treczia. Pavogęs treczia, 
kuri buvo jauniausioji, jis taip
gi (parsivežė namo. Jis mergai
tei sake ta pati kaip anoms. Pa
gyvenęs su ja koki laika, ren
gėsi iszvažiuot. Iszvažiuoda- 
mas jis jai taipogi padavė rak-

Kovo,

jis liepe mergaitei, kad ji iparo-gaze ant žemes. Ir vėl iszgirdo 
amates ji'tuos žodžius, nors ir buvo la- 

, pagyre mergaite ir* bai pailsės kuogreieziausia ipa- 
Ųž tai, kad tu manes[ernes ragaže nesze, nesze ir nu- 

nesze mergaites tėvams.
Tuo tarpu kaip žmogžudis

dytu jam kiauszini. P 
balta, 
pasage:
’klausai, asz tave vesiu.”

Mergaite, atsake1: “Gerai.
Pirmiau kol mane vesi, nu- iszejo, mergaite nuėjo in kam- 
nesz'k mano tėvui dovanu.! bari
Sztai ragože, pilna auksiniu pi-

 ' Sovietai szeimininkauja Lie- 
Vokiecziams iszdygo viltis tuvoje: visas maistas priguli 

y kada Prezidentas Rooseveltas Sovietu armijai: namai, bažny- 
mirė. Dabar jie tikisi ir laukia ežios, fabrikai, net ir bakūžes 

r Prana Do- kad Alijentai ims tarp saves ir klėtys yra Sovietu užimtos ir 
iszcyystytos, taip kad Lietu
viams nieko neliko. i

“Kiek tu Rusu užmuszei?” į 
klausia kiekvieno 1______
burlokas Rusas. Lietuviai yra 
intarinejami ir 1__  _____
džiami. 

Sovietu kareiviams puiki 
rugiapjutis. Visai nedyvai pa
matyti apsisnargliojusi, ne
praustaburni Sovietą kareivi 
sau sportuojant su penkiais lie- 
tuviszkais laikrodėliais ir ant 
visu abieju ranku pirsztu žie- ,inas Jls Įai luipogi pactave rai
dai žiba. Keli Sovietai tiek ede, tas l<iauszinŪ uždrausdamas 
tiek puto, kad ne tik užspringo, 
bet ir persiede.

Nevalia irtis isz uosto žve- 
i juoti ir žuvauti be Sovietu pa- 

K. Coolpaugh, bet nuo jo persi-j Amerikos ir Anglijos bombe- velinimo- Sovietai bijosi kad, 
skyrė, nes jis, anot jos, buvo' riai ir eroplanai dabar visai ne- Lietuviai nepabėgtu m Szvedi- 
neiszgydomas girtuoklis. Pas-' sibijo Vokiecziu. Jie lekia kur Ja- 
kui ji isztekejo už Richard K. ir kada jie nori ir praszyte pra-! Nevalia laikytis radija na 
Thompson. I szo kad tas Vokiecziu Luft- mie' Visus radijas Lietuviai

Kelios sanvaites atgal, poli-'waffe (Vokiecziu eroplanu ar- 
cijos saržentas, Wellesly Road mija) pakiltu juos pasitikti.1 
stotyje atsake telefoną: Rožes Bet jie jau dingo isz padangių 
vyresnis sūnūs, drebaneziu kai- ir kur skliapuose slapstosi ar 
su pranesze: “Mano mama nž- visai palieka ir traukia sau isz 
migo ir asz negaliu jos paža- ‘Vokietijos, 
dinti. Greitai ateikite.” Taip 
Rože ir mirė, bet neprisipažino.

pesztis, ir kad Amerika paliaus 
iszteisino ir taaP žiauriai puolus Vokie- 

paleido Edvardą. Rožyte nieko! cz^us- Vokiecziai dabar siun- 
■ • ■ ežia daug daugiau kariuome

nes in karo lauka ir tikisi daug 
ilgiau atsilaikyti.

Asztunta Amerikos Lakunu

nesakė, nieko neprisipažino, 
per visus tardymus ir klausi
mus. Ji, kaip žeme tylėjo.

Rožes tėvas, Ponas Allen,
pasimirė diena priesz tai, kada armija atsake in ta Vokiecziu
jo szeimynos pinigine padėtis naujai gimusia vilti su tuk- 
pagerejo. Ant rytojaus, po jo stancziais bomberiu ir pesztu- 
mirties, buvo paskelbta, kad ku> kurie po Prezidento Roose- 
jis ir jo szeimyna gavo !.
000. i

(Rožes brolis mirė 1937 me-^ 
tuose, paliegęs ir nukamuotas 
kolieka. Jis savo gyvenimą su-’ 
trumpino ir sau gala gavo ark
liais bejodinedamas.

kur nabaszninko galva 
gulėjo, paėmė galva, veidus su 

Jis ant to sutiko. Mer- krauju patepė, kad butu raudo- 
ambari, kur ui veidai. Paėmė veliona, užde- 

sudejo jo ant nabaszninko
* nr

nigu.
gaite nuėjo in ta ka
paikavojo savo seseris, sudėjo jo ant nabaszninko galvos, dai- 
jas in didele ragaže, apdėjo jas j liai papuosze galva ir padėjo 

'kad pareidamasauksiniais pinigais. Priesz už- , ant lango,
daryraa ragožes ji 'pasakė se-' žmogžudis manytu, buk ji lau- 
serim: “Jeigu kas nors jus.kia jo. Paskui ji nusirengę, in- 
nesz ir pastatys ragaže ant že-ilipo in baczka medaus, apsili'p- 
mes, tai viena isz jus tegul pa- de paukszcziu plunksnomis ir 

per lange- iszejo.
Eidama'keliu sutiko su gry'ž-

Pas'kui tžineziu 'žmogžudžiu, kuris jos 
pas tėvus, paklausė: 

leki?” —

Mirė, bet neiszdave! Kelios 
saiįvaites atgal visi Philadel
phijos laikraszicziai trumpai 
pranesze kad Ponia Rože Cool- 
paugh isz turtingos Philadel
phijos szeimynos: “Vakar per 
daug vaistu, liekarstu nuo ne
migo netyczia iszgere ir am
žinai užmigo.”

Rože Coolpaugh (buvo Rože 
Allen, kurios tėvas 'buvo nu- 
bednejes bagoezius. Allen szei
myna turėjo parduoti savo pui
kius namus Haverford, Pa., ba 
biznis nesise'ke ir buvo be galo 
sunku su savo draugais bago- 
cziais susilyginti.

Rože susinesze su. Franu Do
naldson, tikrai bagotos szeimy
nos sunumi, kuris, buvo dyka
duonis, nenaudėlis ir kaip po
vas pasipūtės.

Rožes tėvams tas Donaldso- 
nu sūnūs nepatiko ir jie visaip 
stengėsi savo dukrele nuo jo 
atitraukti.

Rože iszvažiavo in Long Is
land ant vakaruszku isz kur vi
si jaunieji ketino važiuoti, in 
Warrentown, Virginia, ant ki
tu vakaruszku. Czia Rožes bro- skelbtas lietuviu laikraszcziuo- 
lis arkliais jodinėjo ir taip sau 
gyvendavo, tai tėvai nemato 
nie'ko intartina ar bloga kad ju 
dukrele isz Long Island auto
mobiliu važiuos in Warren
town.

Isz Long Island Rože važia
vo in Warrentown automobiliu 
su Franu Donaldson. Jiedu ap
sistojo nakvynei Skrantuose. 
Czia Franas Donaldson suvi
liojo Rožyte.

‘Kai Rožytes tėvai ja užklupo 
kur ji praleido ta nakti tarp tu 
dvieju vakaruszku, jis prisipa
žino kad ji praleido ta nakti 
lietelyje su Franu Donaldson. 
Rožes tėvas nusivedė Rožyte 
pas Frano tėvus ir reikalavo 
kad tuojaus butu suruosztos 
vedybos ir parengtas szliu'bas. 
Frano tėvai nesutiko.

O Rožyte vis susineszdavo su 
Franuku. Rožytes tėvai ja ge
rai iszbare, ji susipakavo, susi
rinko savo drabužius ir apsi'gy- 
veno viename kotelyje, Phila-

$350 - velt° mirties, ant rytojaus nu- 
, skrido in Vokietija ir sudaužė 
’ baisiai daug fabriku ir namu, 
1 taipgi suteszkino tris szimtus 
! ir dvideszimts viena Vokiecziu 
eroplanu. Ta nakti Anglijos 
bomberiai pabaigė Amerikie-!

Rože isztekejo už Kenneth [ ožiu pradėta darba.

“O kur paukszteli 
“Namo.” —atsake 

Žmogžudis nepaži- 
i nes mergaites nuėjo savo keliu,

ISZ BAVARIJOS

“Lietuviai remia Wm. Pas
chall.” Pranas Pūkas, uolus 
Philadelphijoje veikėjas ir 
darbsztus raszytojas, raszo skundžiasi 
“Dirvoje”: 
can Republican League of Phi-: ■ —
ladelphia dai buojasi lietuviu kaip greitai viskas 
naudai. Szios organizacijos in- Tik ana sanvaitia,

jai eit in ta kambari.
i Bijodama sumuszt kiauszini
!ji ji nesinesziojo. Vaikszczio-; mus.
jaut po kambarius jai rūpėjo j Paemes 
kas yra uždraustame 
ryje. Inejo in kambari,

sako: “Asz žiurau
Ii.” Ta pasakius uždare ragaže 
ir apriszo su szniuru. 
liepe neszt ragaže 
sakydama: “Tik žiūrėk, nesz-
damas niekur nesilsekis ant ke- mergaite, 
lio kol nuneszi dovanas mano
tėvams. O asz czia žiūrėsiu iperį0 mergaite laimingai nukeliavo 
langeli.” Vyras su dideliu noru, pas savo tėvus. Koks buvo te- 
prižadejo iszpildyt jos praszy-,vuį džiaugsmas sulaukus gryž-

Jtantsavo visu trijų dukrelių, 
ragaže ant pecziu, tai asz negaliu ne žodžiu apsa- 

kamba- iszejo. Neszdamas ja pajautė,1 kyt, ne rasztu apraszyt.
atida- kad ji labai sunki. Jis pradėjo!

turi atiduoti Sovietams. t
Lietuvius isztremia in Sibe- Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

rija del mažiausios priežasties. 
Rusus pabėgėlius Sovietai ap
gyvendina Lietuvoje.

GUDRI MERGAITE

Vieno mažo 
ežiai skundžiasi Amerikie- 
cziams, kam jie

i aszy tojas, raszo skundžiasi Amerikiecziams,
: Lithuanian Ameri- kam jie Vokieczius neapsaugo-

I •   T _ c* r ai • 1

i ja nuo Vokiecziu bomberiu. Tai 
. _ > mainosi.

, Vokiecziu: 
tensyvaus pasidarbavimo de-; bomberiai sugojo szita miesteli 

j ka, szimet buvo gautas Guber- nuo Amerikiecziu .bomberiu.
Edward Martin pri- Dabar tie patys Vokiecziainatoriaus, J

pažinimas Lietuvos Nepriklau-

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa. 1

No. 160 Keturiolika istorijų apio 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave
rsis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiu olas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie An* 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus........................... 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25o

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas' ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; 'Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .....................  15«

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15e

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczin Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.............................!»•

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bema- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15e

No. 150 įfeturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arit keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuošalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield dancuje; Pabė
gėlė; Kaa-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ........................... „..15c

404 
50c 
kri- 
3oc 
isz 

isz-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,i gyveno girioje 

žmogžudys, Jis turėjo žiau- 
vogdavo jaunas 

merginas. Pažinojęs, kad vie
nas žmogus turi tris jaunas 
dukteris, jis ėjo jas vogt. Jam 

[pasiseko pavogt vyriausia. Nu- 
Ssivežes ja namo pasakė: “Jei
gu tu man gerai tarnausi ir bu- 

| si gera, tai asz tave vesiu, o jei
gu Irusi negera ir neklausysi 
manes, tai asz užmusziu tave.” 

Bijodama, kad jis ja neuž- 
musztu, mergaite stengėsi kuo- 
geriausia jam tarnaut. Viena 
karta žmogžudis rengėsi in ke
lione. Iszvažiuodamas jis pa- 

’ davė mergaitei raktus ir kiau- 
! szini, kuri liepe visuomet su 
savim nesziot, liepdamas jai

• iszvalyt visus kambarius, 
ne eit in viena.

j Kuomet žmogžudis 
Į žiavo, mergaite vale 
kambarius, apleisdama 
d rausta. Nesulaukdama 
jo parva žino jaut, 
p rad ėjo ž i ilgei da u t 
kambaryje galėjo but. 
galėdama savo žingeidumo, ji 
inejo in ta kambari. Tame;

RITA įkarta

Vokiecziai Woti-

praszo kad Amerikiecziai juos
somybes, Vasario (Feb.) Sze- apsaugotu nuo Vokiecziu. 
szioliktos Dienos Pennsylvani- 
jos Valstybėje. To pripažinimo 
tekstas anglu kalba buvo pa-

se. Už ta Gubernatoriui Ed
ward Martin malonu Lietu-

Molotovas Dalyvaus
Konferencijoje

WASHINGTON, D. C. —v vv noniiiui uiNj u, Lj. —

viams akta yra dėkingi ne tik Stalinas pranesze Prezidentui 
szios organizacijos nariai, Phi- Trumanui kad Užsieniu Sekre- 
ladelphijiecziai, bet ir visos torius, Molotovas dalyvaus 
Pennsylvanijos Lietuviai. į San Francisco Konferencijoje. [ 

“Kuo vieningesni busime, i Prezidentas Trumanas tuo-[ 
tuo daugiau nuveiksime: rei-‘jaus davė savo žodi kad Molo- 
kalinga visu Lietuviu talka, tovas bus priimtas in San 
Užbrėžtu darbu Lietuviu nan- Francisco Konferencija, kaipo 

Reikia veikti.' geras ir gražus Rusijos ženklas 
metu kad Rusija isz visos szirdies 

vietai, prisideda prie tos Konferenci

tiki

iszva- 
visus 

už- 
ilgai

mergaite 
'kas tame

įĮelphijįos Įuięste, kur ji galėjoj svetimiems,

dai yra daug.
Philadelphijoje sziuo 
“runija” Magistrato 
Republikonu sanraszu, jaunas, j0Sj kurios pamatas buvo a.a. 
energingas, drąsus Lietuvis, Roosevelto padėtas Vaitos
M illiam Paschall (Vincas Konferencijoje.
Poszka), 718 Callowhill St.J  
Philadelphia, Pa. “Primary” 
‘balsavimai bus Birželio (June) 
19 d., 1945 m. Kiekvieno szio 
miesto Lietuvio pareiga yra 
balsuoti už Lietuvi MTn. M. 
Paschall, kuris nesigaili nei 
brangaus laiko, nei pinigu Lie
tuvos ir Lietuviu geram var
dui kelti. Sziuo kartu žiūrėki
me, kad Lietuviu balsai neteka

bet Lietuviui, ja. su De Gaulle meldžiasi už

Isz Plataus Pasaulio

WASHINGTON, D. C.
Visi krasztai, visos tautos pa
siuntė savo užuojautos pareisz-! 
kimus, iszskiriant tas kelias li
kusias Aszies tautpalaikes. 
Anglija paskelbė visam krasz- 
tui gedulingas dienas. Franci-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
tninaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, •Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 116 Istorija i.pie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Tj<oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 

Į No.
Doras gyvenimas;

Neap- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

61 puslapiu ...................15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustvniu: Pelėniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus.. .15c

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

L. TRASKAUSKAS
LiETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centra St., Mahanoy City

SKAITYKIT

ISTORIJE apie Gregonua
------------------Isz Numirusiu

, Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
j me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::
Pirkite Apgynimo Czedinimc 

Bondus ir Markei.

rtai:
Preke

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

“Pin-Up” Katute 
Nuotaka

Paveikslas parodo rimtu 
veidu nuotaka, yra parengta 
kaip nuotaka. Jos savininke 
Pana Roslyn Stock gyvena 
Bronx, New Yorke.

. linksmi veidai, — aptemo ir su- koma. Tuojaus tapo atrasta ir ji tuojaus nusprendė: tvirtai ir kuone pesztynes, 
siranke; sveikata pranyko, o patvirtinta, kad buvo jie pas-( užlaikyti 
apsireiszke visokios ligos; isz- kutinę akimi retežyje 
siblasz'ke tarp visu meiles ir 
draugiszkumo kvapas, o iszsi-

I pleike pageidimu smarve. Pa
liovė mokytis‘ir teirautis apie 
istorija ir civilizacija, paliovė 
gėrėtis gamta ir savimi, visus, 
rodos, apnesze nuliūdimo pele
nai, pakilę isz neapykantos ug-

i navietes.
Dragomiru tautos vyresnie

ji szia baisia permaina savo 
žmonėse užtemyjo, bet negalė
jo surasti jos priežaseziu. Galu 
gale, viena diena, kada muzie
jaus kambarys buvo prisigrū
dęs žmonių, kurie karsztai ko
vojo su viens kitu už galėjimą 
pažiūrėti, paeziupineti ir in sa
vo ranka paimti pinigą, tada 
vienas perkarszias senis, krito 
pas staleli ant keliu, pakele 
rankas au’ksztyn, insmeige sa-' 
vo deganezias akis in geltona 
ritinėli ir baisiu balsu szauke: 
“Tu mano stebuklingasis lai-^ 
mes talismane! Visubrangiau- ... .. .1šioji pažadėjimo dovana! Viso 
gero ir laimes versme! Asz ta
ve myliu! Asz tave garbinu! 
Asz priesz tave meldžiuosi! 
Iszklausyik mano nužeminto 
meldimo ir nusileisk prie ma-1 
nes, in mano kiszeniu! Asz ta
ve paimsiu ir niekam neatiduo
siu, su savim mirdamas in gra
bą insidesiu!” Taip sakyda
mas, pagriebė nuo stalejo pini
gą, pradėjo ji bucziuoti, prie 
szirdies spausti ir szokinetij 
baisiai juokdamasis ir užkimo-j 
siu balsu szaukdamas: “Manoj 
mano, brangus mano!” Kada1 
ta pinigą nuo jo kiti norėjo* 
atimti, tada jis kriokė, blasz- 
kesi, spardėsi, kandžiojo, — 
baisiaus kaip ‘beprotis. Vos ne
ves supuolė keletą^ vyru seni 
apėmė," atėmė pinigą ir nuvede 
namon, kur nelioves kvailioti. 
Tas atsitikimas sujudino visus 
ten esanezius ir matanezius. 
Visa minia iszejo isz muziejaus 
su didžiausiu neramumu ir su
siskaldę in kuopas kuopeles, 
kuriose virė ginezai ir peszty
nes. Viskas maiszesi ir negali-' 
ma buvo suprasti ne kas daro
si, ne kas isz to iszeis. Vienoje 
didelėje kuopoje pakilo baisus 
triu’kszmas ir riksmas ir pa-! 
lengva tilo vieno žmogaus 
gergždžiantis balsas. Isz visur 
skubinosi žmones pažiūrėti/ 
kas ežia dedasi ir pamate, ant 
žemes gulėjo ir mirė jaunas 
vaikinas užmusztas savo tikro
jo brolio.

Seniausieji Dragomiru tau
tos žmones nei teatminė žmog
žudystes; dėlto toks atsitiki
mas ir dare in juos baisu inspu
di, nuliūdima ir geda. Visi isz- 
siskirste namon, prislėgtomis 
szirdimis, tylėdami. Pirma 
karta ju gyvenime užpuolė 
juos toks debesys ir trenke per-

tada iszsi-' Isz suploto ritinėlio ilgomis 
ir pildyti instatyma skyrė isz minios ir prisiartino sriovemis pabiro surus aszaru 

ligotu.— nusprendimą priesz pinigus, prie vadovu skaidri mergaite, laszai, isz kuriu pasidarė nau- 
jausmu, kurie apsireiszke žmo- iszleista tris szimtus metu at- turėdama už rankos gražu jau-* jos balos kalvėje. Isz tu aszaru 
nese tuojaus po pinigo muzie-( gal. O atrastaji pinigą per nikaiti ir drąsiai pratarė: 
joje isztatymo. Dėlto vyresnio- kaustyti ir padaryti in mažytes 

! plonas blekutes, kurias paskui
I pakiszti po gyvu žuvu žvynais' Visi atkreipė didžiausia aty- 
ir paleist vėl tas žuveles ingi- da in mergaite baltame sijone, 

kursai kaip la.pai ka tik pra- 
žinstanti žiedą, denge jos balta 
kuna; ji linksmai stovėjo tru
puti pakėlus g

niekas isz gyventoju buvo nie
kad nematė pinigo, apie kuri 
tiek žingeidžių, biauriu ir bai
siu apysakų skaitė savo atsiti
kimu rasztuose ir tikėjo, kad j u 
žemoje nerastum niekur jokio 
pinigo. Nors priesz .tris szimtus 
metu per visos tautos susirin-

apžiurejime ko-|kima Dragomiru proseneliai 
nusprendė ir iii “žmonių tei
se” inrasze, kad “pinigas, kai
po vedėjas prie viso pikto ir 
blogo, kaipo ženklas visu neti
kusiu žmonių palinkimu, turi 
amžinai prakeiktas, praszalin- 
tas, isz tos žemes iszvarytas ar
ba sunaikintas ir ne jokiame 
paveiksle nebebus daugiau in 
Dragomiru. vieszpatyste inves- 
tas ir niekur, nevieno ne atinin- 
cziai nebelaikytas,” bet dabar 
Dragomiru tautos vyresnieji 
iszstate atrastaji pinigą, kaipo 
tokia retenybe in muziejų. 
Žmonose žingeidumas kasdien 
augo ir kasdien miniomis pra
dėjo plaukti in muziejų, pažiū
rėti auksinio ritinėlio, pinigo, 
kurisai buvo padėta^ ant gt- 
s'kirio stalelio. Isz pradžios in 
ji žiurėjo su didžia atyda, bet 
drauge su baime ir pasi'biaure- 
jimu. Tiktai pamaželi tie jaus
mai silpnėjo ir pradėjo atsiras
ti žiurineziuju akyse pasigėrė
jimas tuo pinigėliu. Dar toliau 
rūstingose ir pasibiaurejimo 
pilnose akyse, pradėjo blizgėti 
u ž s i ga 11 e d i n i m o k i'b i r k s z t y s.
Per keletą sanvaieziu žiūrėtojų 
plaukimas neprasitrauke, ne
sumažėjo ir nepasididino; atei
davo tie patys po keletą sykiu, 
kaikurie kasdien lankėsi ir vis 
negalėjo prisižiūrėti in ta pini
gą. Nebuvo nevieno žmogaus 
visoj Dragomiru tautoje, kuris 
nebūtu net po kelis sykius ma
tes ta pinigą. Gailaus jau neuž- 
siganedindavo vienu in pini
gą pažiurejimu, pradėjo imti in 
rankas, cziupineti, o nesyki už
tikdavo ‘kad kasnors užsig-

i niauždavo savo saujoje ir ne
norėdavo padėti atgal arba ati
duoti kitam. Pakildavo 'tada 
ginezai, varžimasi, keiksmai, 
skundai, pesztynes ir, muszty- 
nes! Muziejaus kambarys, kur 
gulėjo ant staliuko pinigas, pa
sidarydavo visas triukszmo 
pilnas, tarytum koks jomarkas1 pinti prasikaltėlius.
o per duris ir langus eidavo J 
pikti žmonių balsai laukan. Vi-į sitikimai, kurie du visa Drago- 
soje Dragomiru tautoje, visu mirų tauta geda ir nuliūdimų 
žmonių, apsireiszke stebėtina apdengė, buvo jai perdaug 
permaina: seniau buvusieji svarbuirbaisu,kadnebutuda- 

j rimti žmones pavirto in kokius ryti ju priežaseziu versmes
szviesus ir. (szaltiniai) tyrinėjama ir jiesz-Į

Į^RAG-OMIRU tautoje puiku 
szviesu, rimta, ramu ir ge

rai. Dragomiru tautoje netik-1 
tai virszininkai ir perdetiniai i 
laimingai ir linksmai gyveno, 
bet laime ir linksmybe naudo-! 
josi visi tos tautos gyventojai.

Dragomiru tautos gyvento
jai, kaip vyrai taip ir moters, 
aeziu gerai tvaikai ir viso
kiems naujienas iszradimams 
ir pagerinimams, sunkaus dar
bo dirbdavo labai mažai, bet 
maustydavo labai daug. Ka
dangi apygarda, kurioje jie gy
veno, buvo labai puiki, žeme 
derlinga, jie .patys gražus ir 
sveiki, tai jie gyveno visai ki
taip, negu kiti ju kaimynai. Jie 
lavino ir užganėdindavo savo 
dailiausius jausmus, stebeda- 
visi in jos gražybes ir stebuk
lus, arba gėrėdavosi savimi. 
Rytais ir vakarais iszeidavo vi
si in laukus, lankydavo upes, 
miszikus, kalnus ir džiaugda
vosi, gėrėdavosi gražiais gam
tos paveikslais. Kas sanvaite 
jie susirinkdavo in tam tikra 
puikiais žolynais prisodinta 
lyguma ir žingeidžiai prisižiū
rėdavo saviems ir svetimiems 
puikiausiems kimu sudėji
mams. Nebuvo tose parodose, 
saves ir kitu
kios tusztybes, ne gėdos, ne pa
piktinimu, ne neszvariu papik
tinimu ir pagundymu, bet tik 
tikras dailumu, gražumu, pasi- 
džiaugimas.

Bet viena karta ta Dragomi
ru tauta pradėjo nerimoti ir 
visi gyventojai pajuto permai
na.

Tarpu daugeli žingeidžių 
savo miesto užvedimu ir intai- 
symu, ta Dragomiru tauta tu
rėjo dideli, dideli muziejų, ku
riame buvo sudėta nuo keletos 
tukstaneziu metu daugybes is- 
toriszku liekami be atminties 
ženklu. Tenai matėsi visa ci
vilizacijos (žmonijos) pradžia, 
jos begis ir traukimąsi ligi sziu 
dienu. Ten buvo sudėta tikrose 
figūrose arba modeliuose viso
kį daiktai, kurie kada tai turė
jo didžia vertybe, o sziadien be 
jokios vertes esanti, kaip tai: 
torturos, saidokai, szaudykles, 
kardai, botagai, arklais vežami 
vežimai, spynos, senoviszki ap- 
redalai, vekseliu blankai, frio- 
bos be kaminu ir daugybe kitu 
daiktu, iszskirant auksinius 
daiktus, kurie buvo iszstatyti 
spalvinuose pavelkslose. Isz 
tu visu senoviszku dalyku Dra
gomiru fauta mokinosi istori
jos, stengėsi pažinti civilizaci
ja, žmonijos gyvenimą, ir ne
viena syki vede prie ju karsz- 
cziausiu ginezius, atspedami ju 
verte, amžių ir tikruma.

Priesz keletą menesiu vienas 
isz Dragomiru tautiecziu kas
damas savo lauke duobele nek- 
tarinos insodinimui, rado že- 
ipeje geltona, apvalu- ritinėli 
ant kurio vienos puses ’buvo 
atmuszta szirdis, kryžius ir in
karas; o ant kitos puses, skait
line 20 ir 2340 metas. Radėjas 
atnesze ir atidavė in muziejų. 
Mokyti Dragomiru tautos žmo
nes, kurie szita ritinėli pamate 
pripažino, kad tai senas užmes
tas, didžios vertes aukso pini
gas. Szitokia žinia padare vi
suose žmonėse didi inspudi, nes

t3F Neužmirszkite Guodotini Skai« 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už* j 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti ! 
laikraszcaio. PASKUBINKITE I l J tai pUSprOCZlUS;

liu vandenų jura. 
! u

; Ta paezia diena, tas pinigas 
buvo isz muziejaus paimtas, in 
kalve nunesztas ir paduotas isz 
tikimam daibininkui, kursai; 
užsidarė kalvėje, kad žiopsoto-i 
tojai nematytu ir netrukdytu 
darbe. Bet koletai valandų pra-l, -i pavo szviesa, protu ėjus iszejo isz kalves tas dar-j1 . n . .
bininkas persigandęs, dreban- 

jtis, nuvargęs su szlapiais nuo 
prakaito plaukais ir nubėgės 
pas vyresniuosius skundėsi:

— Negaliu perkaustyti to 
szetonisziko pinigo. Vos tik ji 
ant priekalo padėjau ir norė
jau su kuju tauksztelti, tuojaus 
jame atsivėrė dvi baisios akys 
ii begaliniai traukianti jiega. 
Rodėsi, kad tos akys pritrauks 
mane prie saves, intrauks in 
save ir sudegins karsztame ži
bėjime. Visomis jiegomis sten
giausi jas pergalėti, szaukiau 
in pagelba savo protą ir drąsą 
ir maseziau sau, kad tai tik 
taip tyczia man rodosi, ka rei
kia pergalėti: baisios akys per
galėjo mane. Kada antra syki 
paėmiau kuji, tai mano iszkel- 
ta ranka nutirpo ir dabar sztai 
lyg apmirus. Atiduokite szita 
geltona ritinėli kam kitam, asz 
jo, prakeiktojo, nebeapgalesiu!

Tuojaus tapo paszauktas ki
tas kalvis-darbininkas, kursai 
iszjuoke szita apysaka ir prisi
žadėjo kuogreicziau perkali i 
pinigą in blekites. Paėmė pini
gą ir užsidarė kalvėje, o aplin
kui daug žmonių lauke. Bet ir 
tas greitai iszbego isz kalves 
persigandęs, perbalęs ir visas 
prakaitu perpiltas.

— Butai! Piktoji galybe! — 
szauke kalvis atbėgės prie vy
resniųjų. — Atėjės in kalve, at
siklaupiau ir pasimeldžiau. Bet

Viena uoszvele ant žentelio
užklupo,

Vos jam akiu neiszlupo,
Žentelis neturėjo ka daryti,
Turėjo uoszvia su koja spirti,

O szirdeles gerai inspyre,
Kad net toli nusiyrė,

Juoku isz to nemažai buvo, 
Net kas mate, nuo juoku gruvo.

Boba lakstė ir pliovojo, 
i O buvo girta kaip strapaliojo,
Paskui da ant kiemo iszbegus,

Pašomomis susiėmus,
Plūdę 'baisiai kiek tik galėjo, 

Liežuvi visiems rodinejo.
O tu bobele netikus,
Nuo dorybes atlikus,

Visi žino apie tavo darbus,
O ežia senatve ne ilgai

taip ‘bus,
In blaivybia insiraszyk,
Dievo atleidimo praszyk,
Ba kaip smertis užklups,
Tada riestai su tavim bus!* * *
Buvau nesenei ant vienu

varduvių,
Kur užtikau ir merginu,
Tai buvo Justino diena, 

Kur buvo ir mergina ne viena.
Už ėjau ir asz in ta besieda,
Bet nemaža turėjau geda,
Zobova buvo graži, tik ne

lietuviszka,
Buvo tai angliszkai, žydisz'ka,
O'buvo jaunikaieziu ir paneliu, į kaip tik žvilktelejau in pini

Praszvitus rytui, sisirinko 
penki vyresnieji apie ta daly
ką pasitarti. Pirmiausiai jie 
nutarė ir liepe po sargyba už
daryti atskiruose namuose be
proti seni žmogžudį, jauna vai
kina užmuszusi savo broli. Ir 
taip po trijų szimtu metu, laike 
kuriu neatsitiko pas Dragomi- 
rus nė vieno užmuszimo reikė
jo insteigti pirma beprotnami 
ir pirma kalėjimą, kur patal-

Abudu szituo du netikėti at-

Lietuviu ir peisuotu žydeliu.
Tai 'buvo isz dirbtuves 

formonai,
Tiek to, tegul buna gerai, 

Nekurie lietuviszkai ir mokėjo 
kalbėti, 

Bet nenorėjo szneketi.
Kada insitrauke ir norėjo 

padainuoti, 
Merginos pradėjo sznairuoti, 

Ne norėjo iszsižioti, 
Tiktai angliszkai, 

O bus gerai.
Ir pradėjo dainuoti, 

Angliszkai szokt, 
Buvo kaip majofes, 

Giedalas ne kas.
Tada žydelei užtraukė 

saviszkai, 
Tikrai žydiszkai.

O kad merginos nemokėjo, 
Su siczia u pus ios tylėjo, 

Mergicos nuo žydeliu pipiru 
gavo, 

į Kad lietuviszkai nedainavo, 
i Ir kad lietuviszkai nenori 

kalbėti, 
Ne su lietuviais užsidėti, 

Ant galo szokiai prasidėjo, 
Paszokusios žydelems ant 

keliu sėdėjo.
Ir bucziuotis pradėjo, 

Lietuviai isz to raukėsi, 
Ir labai piktinosi,

Ne dyvai, bat tai naktigonikos, 
Rodos ne lietuves, tik 

pagonkos.
Negerai mergeles darote, 
Jog su kitais sebraujete, 

Juk su jais neapsiporuosite!

į balu pradėjo kilti kitos isz 
— Mano Ar jas perkals pini-’džiūvusios, liesos žmogystos, 
i! kurios verkdamos užtraukė la

bai graudžiai gjesme, pilna gi
liausio nuliūdimo. Bet tie bal
sai tilo, žmogystes nyko, kol 
pamažu in žeme sukrito.

Jaunikaitis vis kuju kauste 
’•alvute, ant ku- ir kauste, o ant priekalo plojo- 

rios s.ziaudine skrybėlė, nulei- si didis aukso gabalas ir darėsi 
dusi truputi brylius, glostė juo- plati bleta. Tada pradėjo 
'dus jos plaukus, jos veide žy-1trilkszti auksztyn ir in szalis 
dėjo laimingo ir skaistaus pa-'kraujo pieniai kurie rinkosi in 
vasario gražumas

tuo patemyjau, kad jis mainė
si: pirmiausiai pasirodė pui
kiausios juodos akys; paskui 
— iszpusti nasrai; paskui — 
raudonos szypsanczios lupos 
paskui apsireiszke visa galva 
ir gražiausia moteriszkas vei
das taip gundantis ir traukian
tis prie saves, kad asz parpuo
lęs ant keliu ėmiau karsztai ji 
savo drebancziomis lupomis 
bucziuoti. Dieve, ir visi szven- 
tieji, gelbėkite! — suszukau, 
bet nieko nebegelbejo. Geriau 
jo apsvaiginanti gražuma be

ji tarsi kve- viena krūva ir augo kalvėje, 
i ir iszmin-'Ant raudono pavirszio tos kru- 

czia, kada in ja visu akys tapo* vos pasirodė lavonu eile su at- 
insmeigtos. Į daromis žaizdomis

ežiu pilnais veidais. Bet neil- 
klausejgai trukus, kartu su kraujais, 

pražuvo lavonai ir aszaru ba
los. Jaunikaitis kauste ipe at- * • 
silsio, o aukso bleke darėsi plo
nyti ir plonyn, jau ji iszrode, 
kaip plona szilku skepetaite.
Isz po k ujo, kaustant, niekas 
tada nebesisunke ir nesirodė, 
bet vis dar girdėjosi tykus de
javimai, veiksmingi skundai, 
raudojimai ir iszmetinejimai. 
Galu-gale ir jie nutilo. Tada tai 
suskambėjo tasai grynas gar
bingo metalo-au'kso balsas, ku
ri pati gamta jam suteikė, o 
pirmiau, tai kūjis vis atsimu- 
sze kaip in kokia kieta teszlą. 
Juanikaitis tai matydamas su
stojo kalti r numėtė sunku ku- 
ji, kuris ji gerai inszildę. Su 
isžblyszkusiu nuo pavargimo 
veidu, nuėmė nuo priekalo plo
na kaip vortinkli blekele apvy
niojo sau apie skrybėlė ir iszejo 
isz kalves. Saules spinduliams 
ta bleke užgavus, ji sužibėjo 
apjakinaneziu žibėjimu. Pama
te Dragomiru žmones savo isz- 
gelbetoja su toku žibaneziu 
galvos papuoszimu, sveikino ji 
kaipo pergalėtoja. Ramybe už- 
vieszpatavo visu gyventoju 
szirdyse.

— Ar esi-gi persitikrinusi, 
kad jis tai padarys? 
vienas isz vyresniųjų.

— Taip! —atsake ji su tvir
tu pasitikėjimu in savo Arja. 
—Arjau! — tarė ji kreipdamo- 
si in jaunikaiti ir savo puikio
mis akimis ji žavėdama, — ai
tu myli mane?

— Myliu! — jis atsake tvir
tu balsu, lyg priesz visus pri
siekdamas.

Ji vėl paklausė:
— Ar myli žmones?
— Myliu, — jis atsake.
— Na tai eik ir iszgelbek 

juos!
Jis dar syki apėmė ja savo 

jautriomis akimis ir nuėjo taip 
skubiai, il^ad rodos tik jo plau
ku garbiniai, nekantriame ju
dėjime lakstė po placziais jo 
skrybėlės bryliais, kurie dare 
ant jo veido szeszeli.

Baime ir žingeidumas dras
kė Dragomiru szirdis, kada 
jaunikaitis pacmes pinigą už
sidarė kalvėje. Su didžiu nera
mumu lauke jo pasirodymo. 
Bet praslinko keletas valandų, 
o jisai neejo lauk isz kalves tik
tai girdėtis buvo kūjo pyszke- 
jimas.

III.
Padejes pinigą ant priekalo 

— kaip pats paskui pasakojo 
pamate, kad gulintis pinigas 
pradeda mainytis ir atgyti: 
virto jisai tai in baisu veidą, 
tai in biauru, tai meilu tai in. 
iszjuokįanti, in — insiutusi, in 
—rimta ir 1.1., o tos permainos 
ėjo viena po kitos su žaibo grei
tumu. Jaunikaitis paėmė dide
li kuji ir trenke užsikeses in pi
nigą isz visu jiegu. Subildėjo 
perkūno trenksmas, tarytum 
žeme perplyszo ir dangus su
griuvo. Paskui vis su kuju dau
žant ir daužant pinigą pradėjo 
tikszti in virszu tirszta, neszva- 
ri, limpanti, smirdanti sriuba, 
kuri apterliojo visas lubas ir

galo, bekraszto ir visi mano pa- sienas kalves ir dar to skysti- 
jautimai inpuole in didžiausia 
pagundinima, kaip iszalke vil
kai in aviu banda. Galu gale 
surinkau visas savo jiegas ir 
su didžiu-didžiausiu pasisten-

mo kalvėje ant žemes pribėgo. 
Sztai isz tos purvinos 'balos isz- 
sinere moterų ir vyru vainikas, 
kurie szokinedami ir vieni in 
kitus taszkydami, biauriai už

gimti atplesziau save nuo jo ir kauke Ju gerklese gargaliavo 
sztai ežia pas jus, pasisakyti | nesuprantami balsai, ju akys 
kad tu burtu nepergalesiu ir.insmigo su pageidimu ir godu-

1 atnesziau ta prakeikta ritinėli, mu in auksini ritinėli ir piktai,
. Jeigu pirmasis atsitikimas J su neapykanta žiurėjo in kaus- 

vyresniuosius perdetinius per- tantiji jaunikaiti. Toliaus akys 
gaudimo ir invede in neramu
mą tai antrasis — staeziai juos'kaktų o jie iszkiszdavo savo 
■sužavėjo. Nebežinojo, ka pada-! liežuvius kaip gylius, nuo ku- 
ryti, kad apgalėti ta biaura ga-riu tekejo rausvos nuodingos 
lybe. Paszaulkti gyvento jai. su- seiles. Jaunikaitis nieko nėbB 
sirinko pas tautiszka narna, bet jodamas vis kauste ‘ir kauste 
ir juose visuose daugiau apsi-* pinigą. Galiaus baidykles bai- 
rciszke sumiszimo, negu proto šiai suriko, sustojo in rata, pas- 
ir iszminties. Isz visokiu tan-’kui mėtėsi vieni ant kitu, pra- 
kiausiai gana juokingu patari- dėjo inirte kandžiotis, pjautis, 
mu, vyresnieji nevieno negale-ir susipainioja in didi urzganti 
jo prie pinigo pražudymo pri- (kamuoli, sukrito in purvina ba- 
taikinti. O kada nuomones su- la ir ten begediszkai pražuvo, 
sipainiojo ir prasidėjo įgiuczai Jaunikaitis kauste toliau.

ju iszszokdavo ant virszaus

ir paslap-

IV.
Tautos namuose, ant didžio 

stalo, dvideszimts p e n k i o s 
mergaites, pradėjo karpyti isz 
tos aukso blekes pusritinelius 
ir kaiszioti juos gyvu žuviu- 
laszcziu 'žvynais. Visos buvo 
linksmos ir niekur nesijautė ir 
nesimatė 'baimes. Susirinku
sioms žmonių m y n i o m s 
džiaugsmingais balsais kly
kaujant, perdetiniai ir vyres
nieji, veže žuveles in jura ir 
ten paleido isz laivo, kurios 
kuogreicziau, su paauksintais 
žvynais, in dugną nunėrė.

Taip žuvo Dragomiru tauto
je paskutinis pinigas. Stovin
tieji ant kranto atsidūsėjo kaip 
po sunkaus, praėjusio, rupes- 
czio. Visu veiduose praszvito 
giedra, o žodžiuose suskambėjo 
szirdingumas ir meile. Visi 
gryžo isz pajūrio namon. Pry- 
szakyje ėjo skaidri mergaite, 
turėdama ui? rankos ta jauni
kaiti, kuris pinigą pergalėjo ir 
kalbėjosi:

— Ar tu mane myli ? —klau
sė ji jo.

— Myliu! — jis atsake.
—* Ar karsztai?
— Karsztai!

J

— O žmones ar myli?
— Myliu!
— Ar karsztai?
— Karsztai!

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

20 Centai.
Saule, Malianoy City, Pa.

»



'’SAULE’1 MAH ANO Y CITY, EX

ZiniosVietines| GENYS MARGAS
— (Seredos vakara, apie 

10:45 vai., likos iszszaukti ug- 
nagesiai ant W. Market Uly. 
jUgnis kilo And. Reklaiczio ga- 
radžio 205 W. Market Uly. Ble- 
des' mažai padaryta, tik per du
rnus ir vandeni.

■—■ Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Albertas Banonis, isz 
miesto, su pana Teresa Pole- 
kiute isz William Penn.

— Nedelioje pripuola S'zv. 
Liudvinos; Panedelyje Szv. 
Jurgio kentėtojo; Utarninke 
Szv. Fedelio; Seredoje Szv. 
Merkio Evang.

— Petnyczioje, Balandžio 
(Apr.) 20-ta diena iszkeliaus 
43 vyrukai in Wilkes-Barre, 
Pa., kurie bus priimti in tar
nystes. Visi iszkeliaus ant bosu 
7 valanda ryta.
Mahanoy City:

(Martin J. Clark, John P. Ho
ran, Allen E. Brown, Gerald M. 
.We'ber, Joseph F. Mulacheski, 
Alphonsus F. Laukaitis, Jo
seph A. Tertel Baltzar E. Cor
nelius, Harold L. Eck, Samuel 
V. Cope Brownie J. Lenorta- 
yage, George J. Lesko, Jr. Ed
ward D. Schaeffer, Eugene D. 
'Boyle, Elmer J. Petriskie, Jo
seph J. Kaier, ir George O. Da
vis.
New Boston:

I J

Walter J. Kurpeli.
Morea:

John Krolick, Charles C. Mc- 
Elhenny, ir Stephen Matrishin. 
Shoemakers:

Emil Malasavage.
Jacksons.

James V. Tracey.
Barry’s Junction:

(Charles J. Chesiko.
Yatesville:

William S. Oliver. 
Barnesville.

Joseph J. Kovach.
Shenandoah, Pa.

John M. Sverha.
New Philadelphia:

Peter J. Marchetti, Albert E. 
Chizouskie, Patrick L. Boran, 
ir Joseph J. Frariko.
Middleport:

Joseph Matlock, Edward 
Zembus, Etalo J. Piersanti, 
Joseph J. Wilgo.
Lewisburg, Pa.

Joseph H. Gearhart.
Camden, N. J.

Joseph A. Domanski.
Kaska:

Frank Harden, ir Raymonc 
Jukus.
Cumbola:

Edward D. Quirk.
Muncy, Pa.

Earl F. Wertman.
Philadelphia, Pa.

Andrew H. Matthews.
Wilmington, Del.

Leroy P. Rhodes.

yiENA davatkėlė, pasiklau- [ 
sius politikieriaus s p y- 

cziaus, ruseziai jam veptelejo: 
“Kad tu butai pats Szventas 
Petras, asz už tave nebalsuo- 
cziau.” O politikierius, pąžiu- 
rejes in davatkėlė, nusiszypso- 
o ir paaiszkino: “Mamyte, 

jeigu asz bueziau Szventas Pe
tras, tai tu negalėtai už mane 
balsuoti, kad ir norėtai, nes tu 
nebūtai mano dirtrikte.”

Mes, Lietuviai apie politika 
beveik panasziai maustome, 
misliname, kaip ta davatkėlė. 
Mums Lietuviams, visa politi
ka tai melagystes ir prigavys- 
tes tėvas. Jeigu jau politikie
rius, tai jau ir sukezius.

Musu tėvai ir tėveliai Lietu
voje pažino tik Caro ar Lenko 
valdžia ir politika ir už tai net 
ir sziandien žvairai in visus po
litikierius ir valdininkus žiuri. 
Paskui, kai atvažiavo in Ame
rika, visokie sukeziai ir apga- 
vaikai melžte melže ateivius, 
kurie nemokėjo Angelskai 
szneketi ir gerai nesuprato 
Amerikos teisiu ir Amerikos 
gyvenimo. Dar ir to nebuvo 
gana, j u paežiu vadai ir moky
tesni žmones negeriau su jais 
pasielgdavo. Atvažiavo isz tos 
paezios Lietuvos visa,gauja vi
sokio plauko prakalbininku, 
kurie prakalbas sake ir kolek- 
tas rinko, o pinigus sau in ki- 
szeniu kiszdavo. Ir tai nebuvo 
koks vienas, kitas toks melžė
jas, bet szimtais jie czia važia
vo, prakalbas sake ir Lietuvius 
lupo. Galu gale Lietuviai Ame
rikoje pasimokino, susiprato 
ir tokiems lupikams savo du
ris ir kiszenius uždare.

Už tai musu Lietuviai dabar 
net ir saviemsiems nepasitiki. 
O prie szito nelemto saviem 
siems nepasitikėjimo iszkilo 
dar ir kitas Lietuvio būdas, tai 
pavydas!

J. 
ir

Mount Carmel, Pa. — Parei
ta Nedelia kada keli vyrukai 
ėjo per giria arti parko, surado 
negyva žmogų. Tyrinėjimas 
parodo kad tai buvo Juozas 
Kudenaviczia, 57 metu am
žiaus, Lietuvis. Velionis sirgo 
per Ikofki tai laika. Policija sako 
kad tai buvo savižudyste. Vie- 
lionis gimęs Lietuvoje. Koons 
palaidojo. ■

Girardville, Pa. — Ana die
na ponia Jeva Arnavicziene 
skaudžiai sužeido kaire ranka, 
puldama trepais namie. Gydosi 
Ashlando ligon'buteje.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bpndus ir Markes.

“ musu pagelbos, praszo kad mes 
stotume jiems in talka. Czia ne- apie partijas, 
gali būti jokio klausimo apie 
partijas, sroves ar insitikini- 
mus, czia yra grynai Lietuvy
bės ir Lietuviszkumo klausy
mas. Jeigu vyrukas yra Lietu
vis, geras Lietuvis, jeigu jis su 
mumis dirba ir darbuojasi tai 
ir gana, ko daugiau ir reikia?

Jeigu mes padėsime ir prisi-

Czia nėra jokio klausimoj j ę'j-ygne’Hrikti kur gyventi. Netur būti
ar tai esi Repu-| " i CzvIt-* ■»-» Ura T»lrTTTVm Lniv-1 CC m /Air _

blikonas ar Demokratas, czia Už Prastesnius Gyveni-Į 
yra Lietuvystes ir tautos klau
simas. Už tai, nepaisant ar tu 
Demokratas ar Republikonas 
ar koks kitas ponas, visiems 
Lietuviams dabar yra pareiga 
savo žmogui padėti, ir taip vie
ningai už ji balsuoti, kad jis 
visa galva augszcziau stotu už 

deiimkvienam'U musu rinki- kitus kandidatus ir paro
tu. mus laimėti, jis mums kur kas ka Philadelphijos Lietu- 

J viai rral-i niitranlrii Irai i i o ic<7

už ji balsuosime ir ji iszrinksi- 
me. Bet jeigu koks Lietuvis1 
nors drįsta stoti in politika irivi 
gražiai papraszo kad mes jam 
padėtume, ji remtume. Ptfu.1 
Net nusispjauname! “Kas jis 
mano jis per do viens! Asz jo 
tęva pažinstu! Asz ir ji pažino
jau, kai jis nieko neturėjo, 
vo toks kaip asz, o dabar žiu-: greieziau ir geriau padės negu 
rėk, jau in ponus statos.” Ir tas svetimtautis, 
taip mes skurstame, taip varg
stame, taip ubagaujame.

Kad ne tas nepasitikėjimas 
ir tas viens kitam pavydas, mes 
Lietuviai czia, Amerikoje kal
nus nuverstume, o dabar sau 
tik skyle kasamės.

Czia, mainuose, Lietuviai 
galėtu savo miestelius savo
tiszkai vesti ir valdyti. O sau
jele Prusu ar Airisziu Lietu
vius už nosies vadžiuoja. Tas 
pats ir didesniuose ir dideliuo
se miestuose, kur Lietuviai ap
sigyveno.

Bet gaila, kad Lietuviai mo
ka tik giedoti ir dainuoti apie 
vienybe, o* vienybes nesupran
ta, nepažinsta.

Ir czia ne vien tik darbo žmo- 
įgaus, nemokyto darbininko 
Lietuvio kalte. Czia ir musu 
vadai prasikalsta. Tik pažiūrė
kite kai musu vadai surengia 
kokias iszkilmes, balių ar va
kariene: Jie laiko už garbe, 
kad atvažiuos toks ar toks sve
timtautis politikierius prakal
bęs, spyeziu pasakyti. Ak, tai 
brace garbe! Toks ir toks sve
timtautis taip nusižemins, kad 
jis sūtiks atvažiuoti ir in Lietu
vius prakalbęs. Taip, jis atva
žiuos, pakalbės, daug sznekes, 
bet nieko mums Lietuviams ne
pasakys, nes jis musu Lietuviu 
nepažinsta ir nenori pažinti, 
tik musu balsu, votu nori!

kuris per 
anuos rinkimus mums užpun- 
dino ir paskui net ir musu var
dą pamirszo. Atsiminkite: ran
ka ranka mazguoja!

Lietuviai Susilaukė
Jauno Ir Gabaus

Vado Politikoje
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mo Taisyklus

Per Dr. Margaret Mead

Tas nelemtas nepasitikėji
mas ir pragaisztingas viens ki
tam pavydas gal ir iszaiszkina 
iszeivijos Lietuvio neranguma 
ir apsileidimą politikoje.

Net ir biznyje ta matome. 
Mes visa kosere sziaukiame: 
“Savas pas savus,” o bėgam 
pirkti pas Žydus. Paczioje Lie
tuvoje tas pats buvo. Lietuvis 
vis pas Joszke ar pas Moszke 
trauke iszsigerti. Mes kaltina
me ir prakeikiame Žydus kad 
jie visa bizni Lietuvoje vare ir 
dare. Argi negalėtume pasaky
ti kad ir patys Lietuviai buvo 
czia nors biski kalti?

Taip pat ir ežia iszeivijoje, 
Amerikoje. Darbo žmogelis 
pravardžiuoja Lietuvi biznie
rių sukeziumi, o Lietuvis biz
nierius, savo žarų, pravard
žiuoja darbo žmogeli nenaudė
liu, iszgama ir niekam nevertu. 
Czia tai amžino vergo būdas. 
Mes taip jau inpratome sve- 
timtaueziams cziebatus laižy
ti, kad net ir dabar mes kur 
kas greieziau kitiems tarnauja
me negu su savaisiais bendrau
jame.

Maža man garbe kad miesto 
majoras ar valstijos guberna
torius atvažiuos in Lietuviu 
parengimus. Jie to ir nori, to ir 
laukia. Bet kad Lietuvis kada 
nors butu pakviestas tam Ma
jorui ar tam Gubernatoriui pa- 
spyezyti ir in jo parengimus 
nuvažiuoti, vat tai butu garbe. 
Bet to dar laukiame, kaip pa- 
pareziaus žiedo.

O jeigu miesto ar valstijos 
didžponiai žinotu kad visi Lie
tuviai padeda ir remia savo 
žmogų ir už ji stoja ir balsuoja; 
Aha! Tai butu visai kita pasa
ka! Tada iszgirstume ir skaity
tume, kad tas ar tas Lietuvis 
kalbės, prakalbas sakys pas 
Airiszius ar Prusus, o ne ta, 
kaip sena mazgote sunesziota 
praneszima, kad toks ir toks 
svetimtautis pasakys Lietu
viams ka daryti.

O politikoje tai dar liūdniau, 
dar skaudžiau: jeigu koks pra
smirdęs Žydelis gražiai mus 
užsznekins, mes jam viską ati- 
duosim. Jeigu koks akyplesza 
Airiszis ar pasipūtės Prūsas 
.mums užpundys, o dar jeigu ir 
cigara in dantis instums, tai 
mes už ji galvas paguldysime,

darbavosi ir Lietuviams visur 
padėjo.

Jis yra prezidentas Lietuviu 
Republikonu Kliubo, Citizens 
Combine Club, iždininkas Lie
tuviu Republikonu Paszelpi- 
nio Kliubo, ir Lietuviu Raudo
no Kryžiaus ir Karo Bonu Ko
mitetu ir vice-pirmininkas Lie
tuviu Amerikoje Vykdomojo 
Komiteto, kuris turi szakas in 
dvideszimts tris Amerikos val
stijas.

Ir czia dar ne viskas, czia dar 
nei puses nepasakyta apie Vin
co Poszkos veiklumą ir pasi- 
darbavima Lietuviams. Gana 
pasakyti, kad William Pas
chall, (Vincas Poszka) yra tik
ras Lietuvis, kuris tarp Lietu
viu darbuojasi ir Lietuviams 
dirba.

Vincas Poszka yra geras Ka
talikas, jis yra narys Knights 
of Columbus, kuri yra didžiau
sia kataliku vyru draugyste 
Amerikoje. Jis bus invesdin- 
tas, priimtas in ketvirta tos 
draugystes ordiną, skyrių szi 
pavasari. Mums lietuviams tai 
isz tikro garbe skaityti toki 
žmogų tarp savųjų.

Vien tik musu raudonskuriai 
Bolszevikai jo neapkenezia, ir 
ji szmeižia. Ir ne be priežasties. 
William Paschall (Vincas 
Poszka) jiems daug sykiu pa
kirto kojas Philadelphijoje. 
Kai Bolszevikai inlindo in Lie
tuviu Raudonojo Kryžiaus Ko
mitetą ir pradėjo savotiszkai 
szeimininkauti, Vincas Posz
ka buvo pirmutinis jiems pasi- 

, prieszinti ir juos isz valdybos 
paszalinti.

Toks žmogus dabar nesza 
, garbes visiems Lietuviams kai 

jis stoja kaipo kandidatas in 
Magistrato vieta. Vincas Posz
ka (William Paschall) stoda
mas in rinkimus, stato Lietu
viu varda tiek pat, kiek pats 
save. Kai jis rinkimus laimes, 
ir visi Philadelphijos Lietuviai 
tuo pat sykiu laimes. Nes jis 
drąsiai skelbia kad jis yra Lie
tuvis ir kad jjs tikisi kad Lie
tuviai ji rems ir jam padės lai-1 
meti rinkimus.

Jau seniai. Philadelphijos 
Lietuviams tokio žmogaus rei- 

,kejo. Lietuvis Magistratas 
daug, baisiai daug gales pade- 

Lietuviams viso-

viai gali nuveikti, kai jie isz 
vien dirba.

Lietuviai Philadelphijoje la
bai gražiai dirba ir veikia ir į 
vienybe tarp saves palaiko. I 
Bet jie, del kaž kokios priežas-l 
ties baisiai atsiliko politikoje. 
O be politikos žmogus Ameri
koje dingės ir niekam nevertas. 
Jau seniai reikėjo Lietuviams 
Philadelphijoje pasirodyti ki- 
tataueziams. Dabar labai gera 
ir graži proga. Ir czia turėtu 
būti tik pradžia. Kai iszrink- 
site Vinca Poszka (William 
Paschall) už Magistrata, galė
site ir kitus, net ir savo vaikus 
iszrinkti in kitas politikos vie
tas, nes tada jau Vincas Pas
chall gales jums daug daugiau 
padėti ir padės. Gera pradžia 
tai puse darbo: O dabar su Vin
cu Poszka, (William Pasrhall) 
yra gera proga gražiai pradėti.

Drabužiu Rinkimo Lie
tuviu Diena Brooklyne

Balandžio - April 22-ta

“Ka Jus Galite Duoti, 
Ta Jie Gales Naudoti!”

Mums jau insipyko kitiems 
gerintis, svetimtaueziams czie
batus laižyti. Dabar laikas, ir 
geras laikas patiems atsistoti 
ir kitiems pasakyti kas yra tas 
Lietuvis ir ka jis gali. Bet del 
tokio darbo, del tokio pasiro
dymo reikia vienybes, reikia 
pritarimo, reikia viens kitam 
pasitikėjimo.

Pirmas žingsnis, kad ir ma-.ti visiems -------------- ----
žas, kad ir silpnas, bet visgi kiuose reikaluose. Philadelphi- 
jau žengtas. Dabar tik reikia' jos Lietuviai labai lengvai gali 
paramos ir pritarimo. Beveik savo žmogų, (William Pas- 
visuose musu miestuose ir chall) Vinca Poszka iszrinkti 
miesteliuose randasi jaunu, už Magistrata, jeigu tik laiku 
czia augusiu, czia gimusiu vy-j atbus ir susipras. O tokis 
rucziu, kurie stoja ar norėtu žingsnis bus visiems Lietu- 
stoti in politika. Jie tik laukiajviams in garbe ir sveikata.

i tokiu patvarkymu kaip ‘ ‘ mek- 
sikiecziai neleidžiami,” “neg
rai negali czia apsigyventi,” 
arba “Žydu nereikia.”

Pirmiausia mes patys ameri- 
kiecziai turime dėti visas pa
stangas pakelti gyvenimo bu
vimą. Naikinkime kiek galima 
visokias diskriminacijas, kas- 

? (link rasiniu, religijiniu, tauty- 
biniu ir apylinkių linijų.

Kokiu progų mes siūlome 
musu naujiems gyventojams. 
Jeigu jie nekalba ir* nesupranta 
anglu kalbos kaip mes juos pa
siekiame ju kalboje.

Mes norime kad jie elgutusi 
kaipo pilni piliecziai, bet ar 
mes leidžiame jiems gyventi 
kaipo pilni piliecziai? Jaustis 
pilnais piliecziais?

Užklauskime tuos tris klau
simus kada kalbose, spaudoje, 
politiszkame susirinkime, su- 
siedijos komitete, darbe, baž- 
nyczioje arba kitus, girdime 
“jie neszvarus,” “tarpe savų
jų gyvena ir kitur nepaiso,” ir 
panaszius užmetimus.

— C. C. F. A. U.

Geriau suprasti žmones, rei
kia gerai suprasti ju dabartini 
stovi, ir ar jie visada taip gyve
no ar pripratę prie geresniu 
gyvenimo sąlygų. Svarbu 
kreipti dėmėsi netik in gyveni
mo sąlygas bet ir in žmonių pa-, 
sielgima. Užsiėmimai reikalau
ja ko ypatingo nuo 'žmogaus, 

įlinkime sunkiai dirbanti žmo- 
Įgu, jis turi dėvėti kitokius dra
bužius negu balto kalnieriaus 
darbininkas. Profesijonalai tu
ri pagal užsiėmimą elgtis.

Immigrantai isz kitu szaliu 
padėjo pastatyti musu didžiau
sius miestus. Praeityje immi-

L grąntai atvyko czia isz Euro
pos szaliu, bet dabar jau isz ki
tur atvažiuoja. Isz Lotynu 
Amerikos ir pan. Kada 
gruntai atvyko czia jie 
priversti imtis už tokio 
kokio jie rado. Per ilga 
jie buvo neprityrę darbininkai. 
Jie nežinojo kur apsigyventi ir 
apsistojo ten kur ju tautiecziai 
gyveno. Daug immigrantu at
vyko czia isz mažųjų vietų Eu
ropoje, kur gyvenimas buvoĮ dienas ir naktis visas miestas 
kuklesnis. Jie nepratę prie 
Amerikos gyvenimo 'bildu.

(Senesni miesto gyventojai, 
kurie czia jau ilgai apsigyveno 
bet vistiek kurie patys prad
žioje pergyveno visokius sun
kumus,

BROOKLYN, n. y. _ 
“United National Clothing” 
(Drabužiu Rinkimo) Lietuviu 
Diena yra Panedelije, Balan
džio (Apr.) 23 d. New Yodko 
Lietuviai ta diena pradės mi
nėt iszvakarese, Nedėlioję, Ba
landžio (Apr.) 22 d., B. A. L. F. 
sandelio patalpose, 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., 4 vai. po
piet. Bus trumpai nuszviesti 
musu paszelpos reikalai, “Na
tional Clothing Collection” 
veikla, indomi pamarginimo 
programa. Kas gali, praszome 
atsineszti drabužiu padovanoti 
nukentejusiems. Programa bus 
indomi, nevarginanti, trumpa. 
Ta proga, bus parodomas san- 
delys, jame atsiusti paruoszia- 
mi ir paruostieji drabužiai. 
Kiekvienas daugiau patirs 
kaip naujagadyniszkai tvarko
ma paszclpa, kaip veikia dra
bužiu rinkimas Lietuvai, kaip 
drabužiai paruosziami kaip 
siuneziami ir kokia tvarka 
vykdoma “National Clothing 
Collection darbas, ir kaip mes, 
Lietuviai su juo esame suriszti. 
B.A.L.F. New York Apskritis

Eiž7" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

SVARBI ZINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Panedelis, Balandžio — Apr. 
23 d., 1945 m., bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

immi- 
buvo 

darbo 
laika

GUAM, 'PACIFIKE. — 
Amerikos bornberiai iszdegino, 
iszsprogdino ir isznaikino dau
giau negu puse visu Tokyo 
miesto fabriku. Per keturias

dege. Japonai dabar jau mato 
kad jiems tas pats laukia, kas 
atsitiko Vokiečiams, kur var
giai liks akmuo ant akmens.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

sziadien praturteje, Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
žiuri in naujai atvykusius su J1-75- 
panieka, juos kaltina už viso- rastu apdaru 65c. Gydyklos nuo 
kilis blogumus. Neatsimena ka-Į Baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir 
cla jie patys tokiame padytyje e ... 
buvo. Jie jau kritikuoja naujai žvaigždes 10c;
atvykusiu vaikus, kaip jie el-jKaln0 Alyvų 15c; Raistas, apraszio 

giasi jiems nepatinka, kad vai
kai neszvarus. Nekreipia aty- 
dos in teisa kad namuose nėra 
szilto vandens ir kitu patogu
mu. Tik atsiminkime kiek kar
tu girdėjome tuos žodžius “ne
szvarus, ” “ triukszmingi 
“nemandagus” pritaikinta a-
teiviams. Daug ateiviu gyvena visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo- 
lusznuose, 'bet ar tai ju kalte? tas> ^bai„tr nuopelnas su medūzos 

Kodėl miestuose turi 'būti lusz- 
nu?

Mos turime suprasti kodėl

Vainikėlis, maža maldų kny- 
įgele, misziu maldos su paveikslais, 
Ipaprastu apdaru 65c.

Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 

; Sapnas Marijos ant

lietuviu gyvenimą Chicagbs stockyar- 
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoiki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am

ir žiau kriksezionybes arba iszganymas 
iSzv. Kryžiuje 128 pus., 35c;,Sveikata 
(ligoniams knygele apraszio apie 350

paveikslu 35c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su paveikslais kan
kinimo inrankiu 30c; Schmittas Pa
plovė Savo Meiluže Ir In Hudson Upe 

. Paskandino, padalines in 9 gabalus su 
ill vairios grupes czia negyvena meilužes paveikslu 15c; Celibatas ar- 
kaip amerikiecziai. Tik užklau-'^ kokis neženotu kunigu gyvenimas 

skime saves tris klausimus 
ar bet kuri grupe uždirba ma
žiau negu eilinis pilietis? ^1 kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tas juos verezia gyventi pras-'tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 

tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai- 
mes iMc, vrrtv7ivi2A. ± v/o m uiciuvd, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu be 
dainų, papuoštos su kviėtkelems, 12

130c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo- 
— ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie

dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knyga viso-

tose vietose? Jeigu taip, VWX VV* XX &J 1 Vz-XXXXXXVz MV T VZVXXXXXVz XVXX
musu kalte. Mes prisidedame mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
prie apylinkes neszvarumo,
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pilC ligi! iszsiplctojilHO ii pins- 4OC> 3 tuzinai už $1, arba 10 tuzi- 
tesnio gyvenimo buvimo.

Antras klausimas — ar 'bet
kuri grupe turi gyventi vienoje Į pus. drūtais apdarais $1.75; SLOW- 

vietoje del rasiniu adba tikeji- 
miszku aprubežiavimu ?

Ar czia vienaip kalbama Syį.’6c.i.T?R^“y!
apie žmogaus lygias teises bet Ramotki 460 pus. $1.25; Zywoty 
kitaip invyksta? t

Toki nejudinamo turto pa- uty 735 pusi. $3; Historija o Kolum- 
tvarkymai netik peržengia 
fundamentales žmonijos teises, 
bet izoliuoja grupes, neduoda 
joms progos jausti kad jos pa-

nu už $3; Taipgi turiu ir Lenkiszku 
po ta paezia preke. LENKU KAL
BOS KNYGOS: Dzielo zbiorowe 327
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(NIK, Angielsko-Polski i Polsko-An- 
gielski 444 pusi. $2.25; O Ziemi, slon- 
ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swia-

|320 pus., apdar. $1.25; RAMOTY i

swientych panskich, tom V, apdaryta 
$1.25; Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4

bus $1.25; Historija swienta 35c; 
|ZARYS panstwa polskiego 422 pusd. 
75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 

|Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu
geidaujamos. Ne koks gyveni-jodos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
mas naujams pasaulyje. Daug nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
, ' ( .. . . i niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo kito Jie tikėjo susilaukti. Imo p0 85c; Inkstu arbata, varo akme- 

Jeigu del kokiu nors ekonO-Įnelius 60c; Kraui° Valytojas 60c;Ko- 
. . . v . .'sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c;

miniu ])1 lOZcTSZCZlU bot kili Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa- 
grupe prastai arba biednai gy-:taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 

i vena tegul senesni gyventojai “nei“si° .Kitarr° (heLfT7! si'! 
° . ° v d |Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c;

pilnai pripažysta priežastį ir Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS,

jokiu užmetimu apie tai neda
ryti.

Žmones nuo viens kito daug 
gali iszsimo'kinti.

I Žmones patys privalo pasi- 336 Dean st., Spencerport, n.y,




