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Isz Amerikos
“LAUKINIS VAIKAS”

PABĖGO ISZ
KALĖJIMO

BOSTON, MASS. — Apdris- 
kes ir iszsigandes, keturiolikos 
metu vaikas pirmutinaji syki 
in savo gyvenimą pamate sau-; 
lėta svietą, nuo kurio jo moti
na buvo ji per deszimts metu 
uždarius, kad ji paslieptu savo 
“slapta nuodėmė!”

Plonas, liesas ir silpnutis Ge-1 
raid Sullivan, apsirengęs su 
dvejomis suplyszusiomis mer- 
gaicziu suknelėmis, pabėgo isz 
savo motinos kalėjimo ir buvo 
policijos surastas ant ulyczios, 
kur jis stengiesi su kitais vai
kais bovintis. Jis buvo basas, i

Viskas ji nustebino! Jis bu-! 
vo, policija sako, kaip tikrai j 
‘ Taukinis vaikas. ’ ’ Pirmutinaji I 
syki jis pamate obuoli, nieką- į 
dos nebuvo mates kate!

Policij antai isz vaiko, biski 
po biski dažinojo apie ji ir apie 
jo motina. Motina szita vaika 
laike uždarius kambaryje kad 
“neatneszus sarmatos szeimy- 
nai,” nes ne jos vyras buvo to 
vaiko tėvas!

Ji prisipažino, kad ji buvo 
baisiai apleidus ta savo vaika, 
ir už tai buvo suaresztuota.

Policijantu Kapitonas Fran
cis W. Russell szitaip atpasako
ja:

Kai Gerald užgimė, jam bu
vo parūpinta vieta su kitais, 
kuriems jo tėvas mokėjo už jo 
priežiūra ir burda. Ponios Sul
livan vyras ja paliko kai jis da- 
žžinojo apie ta vaika. Po ketu- 
riu metu, to vaiko tikras tėvas. 
pasimirė! Tada motina ji parsi-I 
vede namo ir uždare in viena 
kambari. Ir tame kambaryje ji 
ta vaika vis laike, niekados jo 
neiszleisdama!

' ... . ■
Kai szeimyna kraustiesi isz! 

vieno namo in kita, visados bu
vo vienas užrakintas kambarys, 
kur nei vienam nebuvo valia 
ineiti.

Sūnūs Jonas, dabar jau dvi-i 
deszimts metu amžiaus ir Ma-i 
rinas kareivis policijai paaisz-Į 
kino, kad kai jie augo jie vis ži-' 
ne j o apie ta slapta kambari kur 
jiems buvo uždrausta eiti. Jis 
sako, kad kai jo motina iszeida- Į 
vo kur, jis iszleisdavo ta vaika 
isz to kambario ir leisdavo ji 
pasibovinti stuboje, bet greitai 
vėl uždarydavo kai iszgirsdavo 
jo motina pareinant. Jis sako,’ 
žinojo apie ta vaika, bet nieka
dos nežinojo, kas jis per viens 
ir kaip jis ten atsirado?

Jis dabar labai bijosi, kad 
policijantai ji nesugražintu pas 
jo motina ir in ta kalėjimą, kur 
jis tiek metu praleido.

Indijonai, apsirėdė taip 
kaip j u tėvai ir pro-teviai 
rengėsi ir nesziojo, czai deri
nasi su Kongreso Komisijos 
Pirmininku Toby Morris 
apie žeme ant kurios Indijo
nai dar gali gyventi. Jie visi 
susirinko in Colville, Wash- 
ingtono valstijoje pasiszne- 
keti ir pasitarti. Indijonai

BEDARBIS
NUSIŽUDĖ

Pakiszo Galva Po 
Troko Ratu

PHILADELPHIA, PA. —
Penkios deszimts metu amžiaus 
žmogus isz Wilkes-Barre, Pa., 
palindo po sunkvežimu, troku 
ir buvo ant syk užmusztas. Poli
cija sako kad jis atsiklaupė ant 
ulyczios ir pakiszo savo galva 
po sunkaus troko ratu.

Isz popieru ir rasztu surastu 
jo kiszeniuose, policija dažino
jo, kad jis buvo Raymond Ebert 
nuo 64 Vulcan ulyczios, Wilkes- 
Barre, Pa. Jis laikinai buvo ap
sigyvenęs in Delphi vieszbuti.

Hahnemann ligonines dakta
rai sako kad jis ant syk buvo 
užmusztas kai to sunkaus troko 
ratas jo galva sutrynė.

Policijantas George Hummel 
kuris buvo pasiunstas pasitei
rauti kaip ten atsitiko, sako tas 
nabaszninkas stovėjo prie 
Szesztos ir Vine Ulyczios ir lau
ke kol automobiliai pradėjo va
žiuoti. Tada jis greitai pasilen
kė, atsiklaupė ant ulyczios ir 
pakiszo savo galva po troko ra
tu.

Troka vairavo Robert W. 
Fourman, dvideszimts dviej u 
metu vyrukas isz Greenville, 
Ohio.

Wilkes-Barre mieste žuvusio 
žmogaus žmona Ona, sako kad 
jis iszvažiavo isz namu Liepos 
(July) deszimta diena. Jis buvo 
susirupines ir nervuotas ir no

Indijonai Derinasi Del Žemes Motina Laike Vai- 
ka Uždarius Per 
Deszimts Metu

reikalauja, kad valdžia pa
skirtu vieta Indijonams, kur 
baltieji žmones nesikisztu ir 
leistu Indijonams laisvai gy
venti.

Indijonu vadai: Peter Dan 
Moses, asztuonios deszimts 
keturiu metu amžiaus isz Co- 
lombijos Indijonu apylinkes 
stovi szalia Kongreso Komi

rėjo nors del kiek laiko sau kur 
nors iszvažiuoti. Ji nuo jo isz- 
girdo tik Gruodžio (Dec.) me
nesyje kada jis parasze trumpa 
laiszka praszydamas kad ji jam 
prisiunstu kokiu ten tulsziu, 
nes jis buvo gavės darba fabri
ke.

ATVAŽIAVO PER 
KLAIDA

! Benamiu Szeimyna 
Partraukta Per Klaida

INDIANA, PA. — Indiana 
apygardos virszininkai dabar 

i turi tikra galvosūki; nežino ka 
dabar daryti su benamiu szei
myna kuri buvo parvežta isz 
Vokietijos visai per klaida.

Ponia John Artymovich isz 
Dixonville miestelio parūpino 
visus rasztus parsitraukti savo 
giminaiti isz tos dalies Vokieti
jos kur Anglija valdo. Bet kaip 
ten atsitiko, kad visai kita szei
myna atvažiavo isz tos dalies 
Vokietijos kur Amerika valdo.

Atvažiavo Ukraina szeimy- 
nele, trisdeszimts metu amžiaus 
Wasyl Babij, Jelysaweta jo 
žmona ir jųdviejų devynių me
nesiu sūnelis. Jiedu nei žodžio 
nemoka Angelskai ir neturi jo
kiu giminui Amerikoje.

Jiedu sako, nesupranta kaip 
tai atsitiko kad jie buvo atvež
ti in Amerika, bet dabar jie la
bai norėtu ežia pasilikti.

Kol kas, ta szeimynele buvo 
apgyvendinta in Apygardos se 
riatnami.

Ponia Artymovich gavo 

sijos pirmininko Toby Mor
ris; Indijonas Jim James, 
septynios deszimts vieno me
to amžiaus stovi szalia Kon- 
gresmono Walt Horan, ir vi
si skaito ir žiuri in žemlapi 
kur yra pažymėki, ko Indijo
nai reikalauja isz baltųjų 
žmonių.

□ o □

Komunistai Neapkenczia Kapi
talistu, Bet Myli Ju Pinigus; Da
bar Ir Be Straiku Daug Darbi
ninku Neturi Darbo; Senatas 
Užtvirtina Trumano Paskirta 
Žmogų Kaipo Mainu Direktorių

WASHINGTON, D. C.
misija priėmė ir užtvirtino Prezidento Tru-

Senato Ko- KOMUNISTAI
KAPITALISTAI

laiszka Kovo pirma diena kad 
“Jusu benamiai jau atvažiavo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APDAUŽĖ
KRIAUCZIU

Žulikai Pavogė Vie
nuolika Doleriu

PHILADELPHIA, PA. - 
Szeszios deszimts szesziu metu 
amžiaus kriauezius buvo ap
daužytas ir primusztas, kai du 
vagiai, žulikai ji užpuolė ir ga
vo tik vienuolika doleriu.

Visas kruvinas, tas kriau
ezius tuodu žuliku dar stengia
si pasivyti, bet jiedu pabėgo. 
Jis sako kad tie vaikinai buvo 
apie dvideszimts metu amžiaus.

Kriauezius, Max Goldstein 
buvo nuvežtas in Germantown 
ligonbute.

Jis policijantams pasakė kad 
tiedu vagiai atėjo in jo krautu
ve apie antra valanda po pietų, 
kada jis tenai tik sau vienas 
buvo. Vienas isz jųdviejų pa- 
prasze kad jis pertaisytu jam 
palta. Kai kriauezius eme pal
tą, vienas iszsitrauke revolveri, 
o antras lazda. Jiedu privertė 
kriaueziu ineiti in užpakalini 
kambari, kur jiedu atėmė isz jo 
tuos vienuolika dolerius ir pas
kui pareikalavo kad jis jiem
dviem pasakytu kur jis laiko 
savo pinigus pasikavojes. Kai 
jis jiemdviem teisinosi sakyda
mas kad jis daugiau pinigu ne
turi, jiedu pradėjo ji muszti ir 
daužyti, ir paskui iszbego.

mano paskirta žmogų, Daktara James Boyd KEW Y0RK N Y _ 
kaipo Mainu Direktorių, visai nepaisant kaip i Komunistu partijos kupeziu. 
. . . . ..... ... • kai dabar negana pinigu pila in
Lewisas prieszinasi ir kiek maimerm suaikuoja. savo partijos izda. o kaip ak 

471,000 mainieriu dabar nedirba, nes dabar tie kapitalistiniai p*“-31 
... yra Komunistams baisiai reika-

Lewisas jiems msake nedirbti, nors beveik lingi.

visiems dabar labai reikia pinigu.
Laikrasztininkai stengiesi dažinoti ka Le

wisas dabar ketina daryti ar ka jis sako, 
kai Senatas parodo jam kad jo nesibijo, 
bet Lewiso atstovas jiems trumpai atkirto 1
kad Lewisas dabar dar nieko nesako.

Senatoriai sako, kad Lewiso szitoks pa- 
siprieszinimas ir mainieriu sustojimas dirb
ti kaip tik užtikrino, kad Daktaras James 
Boyd bus priimtas ir užtvirtintas. Jie sa
ko kad szitokis Lewiso prasiszokimas pa
rodo, kad jis nori ir tenai bosauti, ir už 
tai jie jam labai greitai parode kas bosas.

Czia Senato komitetas ir mainieriams 
staeziai parode, kad jie negali savo grasi
nimais iszgazdinti Senatorius, nes kai tik 
mainieriai neiszejo in savo darbus, tai kaip 
tik tuo paežiu sykiu Senato komitetas pri
ėmė ta Trumano paskirta ir Lewiso neap- 
keneziama James Boyd in ta svarbia vieta.

Jeigu mainieriai dar ilgiau nedirbs, tai 
iszkils klausimas ar tik jie nesulaužo ta 
Taft-Hartley Instatyma. Isz valdžios dar 
nieko negirdeti. Ne taip seniai Lewisui 
ir mainieriams labai brangiai kasztavo kai 
jie sulaužė panasziuš instatymus.

Mainieriai tikėjosi gauti Bedarbes Pa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Komunistu Partijai dabar 
reikia apie $3,000,000 kad butu 

j galima visiems savo isztiki- 
miems tarnams gerai patepti, 
ir kad agentams butu gana pi
nigu del kelionių, szipkorcziu ir 
prakalbu.

Draugai Komunistai labai 
nori, kad tas j u vadu teismas 
New York mieste tęstųsi ko
kius metus. Jie nori visiems pa
rodyti kokie muczelninkai, 
kankiniai yra tie ju vadai.

Vien tik del advokatu, Ko- 
! munistai kas sanvaite iszmoka 
deszmits tukstaneziu doleriu. 
Tai czia mums yra isz ko pasi
juokti: Komunistai prakeikia 
visus kurie turi turteli, o dabar 
tie advokatai, begindami tuos, 
kurie prakeikia turtus sau gra
žius turtelius kraunasi. Ir teis
mas dar nei neprasidėjo.

į Szitie Komunistai neapken- 
’ czia žmogaus su turteliu, bet ta 
. turteli labai myli. Vien tik 
New York valstijoje Komunis
tai tikisi surinkti $650,000.

j

Bet Komunistai dabar jau 
į ima suprasti, kad tie kapita
listai nėra jau tokie durni ar 

! kvaili. Komunistams dabar 
sunku tas vajus vesti. Unijos, 
draugystes ir kitu kapitalisti
niu kompanijų atstovai dabar 
nei neklauso tu Komunistu. Va
jus prastai eina.

Tai tie Komunistai dabar jau 
naujus komitetus, naujas drau
gystes kad prie saves prisitrau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
“Musu tikslas yra pirmucziau- 
sia sumuszti Faszizma ir pas- Kova Priesz Szalti KATALOGAS

Vishinskis užėmė Molotovo 
vieta kaipo Užsienio Ministeris 
Rusijai. Tie kurie mislina, kad 
dabar bus geresni santykiai su 
Rusija, nieko nežino apie 
Kremlina ir nepažinsta to Visli- 
inskio.

Kai Moskva #tiek daug- savo 
vadu ir savo darbininku nuga
labino ir savo taryba, ir valdžia 
iszszlave, iszczystinA, Vishins
kis ’buvo yieszai pasakęs: “Du 
pasauliai dabar stovi viens 

' priesz kita., kaipo mirtini prie- 
szai, Kapitalizmas niekados ne
gales sugyventi su Komuniz
mu!”

lui i suvienyti Sovietu Unija su 
galinga Vokietijos revoliucija 
ir užkariauti visa Europa.” Al
ka daugiau ežia reikia pasaky
ti?

Tik kvailas ir durnius szian- 
dien sudarytu taikos sutarti su 
Sovietais ar su to paežio plau
ko Komunistais. Jeigu kas nori 
pasiskaityti ir pasimokinti,apie 
Sovietu. Rusijos taikos sutartis, 
tai tegu pasiskaito apie Rusi
jos sutartis sn Lenkija, Latvi
ja, Estonija, Lietuva ir Rumu
nija. Visi szitie krasztai turėjo 
sudarė taikos sutartis su Rusi
ja, ir sziandien lik pažiūrėkite 
kur tie krasztai atsidūrė!

Marinai Kareiviai Pratinasi Szaltuose Kraszte

Kai beveik visuose krasztuo- 
se Komunistu Partijos vadai 
paskelbė ir pareiszke kad jie su 
savo palydovais kariautu 
priesz savo kraszta už Rusija, 
tai mums nebuvo nei naujienos, 
nes mes ta jau seniai žinojome. 
Tai toks jau Komunistu nusi
statymas, jie nori savo insitiki- 
nirnus kitiems ins'kiepyti ne su 
mokslu ar priparodinimais, bet 
su karabinais ir su kulkomis.

Komunistu Partija yra galin
ga ir tikrai tobula, draugija. 
Žmogus, kuris prisiraszo prie 
Komunistu Partijos turi savo 
gyvastį tai partijai paszvesti. 
Jokis tikėjimas tokio paklus
numo nereikalauja kaip Komu
nistu Partija. Szitoks paklus
numas reiszkia kad Komunis
tas Amerikoje yra isztikimas 
Rusijai ir kareivis Raudonoje 
A rmi jo je.

Amerikiecziai turėtu dabar 
suprasti kad kiekvienas Komu
nistas Amerikoje yra tikras So
vietas kareivis.

Leninas yra pasakęs: “Daug 
geriau turėti szimta karsztagal- 
viu negu tūkstanti ramiu na
riu.” O kiekvienas Komunis
tas sziandien yra karsztagal- 
vis. ’ ’

Komunistu vadas Amerikoje, 
William. Z. Foster neseniai pa- 
rasze knyga: “Artinantis Prie 
Sovietiszkos Amerikos!” Szi- 
toje knygoje jis tarp kito ko ra- 
szo: “Amerikos Sovietiszka 
valdžia bus sutvarkyta taip 
kaip Rusijos valdžia, yra, veda
ma. Amerikos Sovietiszka val
džia susivienys su kitomis So
vietu valdžiomis po visa svietą 
ir sudarys vienybe su Rusijos 
Komunistais. Amerikos Sovie
tiszka valdžia bus diktatorius 
valdoma, ir proletaru, darbinin
ku vedama. Po szitokia. valdžia 
bus panaikinti: Republikonai, 
Demokratai, Pažangieji ir So
cialistai. (Kad Henry Wallace 
tas nemokslinczius szita pasi
skaitytu !)

Amerikiecziai vis giriasi kad 
jie yra mokyti ir kytri, bet isz 
tikrųjų turime prisipažinti kad 
mes kaip cziefcato aulas, durni 
ir kvaili! Ne taip seniai musu 
mokslincaiai parsikvietė in 
Amerika Dmitri Shostakovich, 
Ruski muzikanta. Musu moks

Amerikos Komunistas Fos
ter yra pasakęs: “Mums neru
pi prisitraukti daug* nariu, nes 
tokie nariai mums tik trukdin- 
tu; mums reikia apasztalu, pa- 
siszventusiu. žmonių, kurie mu
su tikslą augszcziau stato už 
savo gyvasti.” Ir visi Komu
nistai yra tokie apasztalai.

Kiekviename kraszte, kuri 
Komunistai užėmė, jie yra ma
žumoje, bet jie darbszcziau dir
ba ir szveneziau pasiaukoja ir 
už tai jie savo tikslą atsiekia. 
Czia. Amerikoje musu darbinin
ku unijose tik saujeles Komu
nistu randasi, bet jie tas unijas 
valdo. Tuose krasztuose, be
veik visi žmones tu Komunistu 
neapkenezia, bet tie Komunis
tai tenai valdo. Tik paimkime 
kelis pavyzdžius: Lenkija, Cze- 
koslovakija ir Lietuva yra Ka- 
talikiszki krasztai, kur dau
giau negu devynios deszimtas 
nuoszimtis žmoni u yra Kutai i - 
kai, o visus juos saujele Ko
munistu valdo!

In Kodiak, Alaskoje, kur 
žiema yra kaip Sibiro lau
kuose, szitie du marinai, ka
reiviai, Corporal William 
Renner, (stovintis) isz Al
toona, Pa., su Leitenantu E. 
W. Frank isz Oceanside, Ca
lif ornij a, iszsiverda sau sriu
bos, zupes, sniege. Jiedu ežia 
pratinasi kaip pragyventi ir 
pakęsti ta szalti dykumuose. 
Visas j u batali jonas szituose 
dykumuose gyveno ant lauko 
norėdami isztirti kokie dra 
bužiai ir kokis maistas ge
riausias kareiviui tokiame 
szaltyje.

Nors laikraszcziuose mes 
per daug neskaitome, bet 
Amerika dabar vis daugiau 
ir daugiau kareiviu, marinu 
ir net jurininku siunezia in 
Alaska del manevru, praty- 
mu, kad jie susipažintu su 
Alaskos gyvenimu ir pri
prastu prie szalczio.

Rusija czia nepasiliko. So
vietai teipgį daug savo ka
reiviu siunezia in tuos krasz- 
tu kurie yra netoli nuo Alas
kos. Jeigu mes pažiūrėsime 
in žemlapi, tai pamatysime 
kad Alaskoje mes labai arti 
susiduriame su Rusija.

Už tai dabar Amerikos Ka

ro Sztabas siunezia vis dau- 
giau ir daugiau kareiviu in 
Alaska. Musu mokslincziai 
czia yra siuneziami, kad isz- 
tirtu ta žeme, orą ir bendra 
pragyvenimą.

Labai galimas daigtas, 
kad jeigu Rusija kada nors 
užsipuls ant musu, tai ji užsi
puls ir ant Alaskos. Alaskos 
kraszta mes nusipirkome nuo 
Rusijos už biski daugiau ne
gu septynis milijonus dole
riu, bet dabar ta pati Rusija 
mielu noru mums szimta sy
kiu daugiau atmokėtu už ta 
pati kraszta.

Kanadoje dabar randasi ir 
anglies ir geležies, ir Ameri- 
kieežiams yra puiki vieta 
medžioti ir žvejoti. Amerikos 
valdžia neseniai užbaigė sta- 
czius vics?keli isz Amerikos 
sta ežiai in Alaska. Szitas 
vieszkelis yra dabar variuo
jamas taip sau žmonių kurie 
nori važiuoti ant atostogų, 
vakaciju, bet tikrumoje tas 
vieszkelis yra pastatytas su 
akimi ant kariszku reikalu: 
Jeigu karas su Rusija kils, 
tai tada Amerika galėtu la
bai greitai ir patogiai prista
tyti kariszku ginklu per szita 
plentą ar vieszkeli.

lincziai aiszkinosi kad jie szi- 
taip pasielgdami parodys gera 
szirdi ir savo vaiszinguma Ru
sijai. Tai labai gražiai skambė
jo. Bet už keliu dienu iszgirdo- 
me kad Moskvoje buvo rodomi 
“moving pikezieriai,” kruta- 
mieji paveikslai, kuriems muzi
ka buvo paraszes tas pats Dmi
tri Shostakovich. Ir visi tie 
krutamieji paveikslai, baisiai' 
užsipuolė ant ir szmeize Ame
rika! Tai muzikanto Shostako
vich padėkos žodis durniems 
Amerikiecziams.

Darbinin'kai ir biznieriai da
bar jau nosis pakorė, prisipa- 
žinsta. kad tie geri cziesai, kada 
pinigai inplauke ir iszplaiike 
jau praėjo. Dabar jau visi ima 
ne tik dolerius bet ir skatikus 
skaitytis.

Darbininkai jau negaus to
kiu dideliu algų, streiku bus 
mažiau, nes uniju vadai jau 
mato kad jie nieko nepesz per 
straikas.

Rusija dabar aiszkinasi, kad 
kad ji turi apsiginti nuo Ame
rikos ir už tai jai reikia, taip vi - 
sur ginkluotis. Tik paskutinio 
kurpalo durnelis jai intiketu. 
Jeigu, kas nori dažinoti kaitf 
Rusija rūpinasi apie taika, ir 
apsigynima, tegu tik pasiskai-

Dabar vis daugiau ir dau
giau darbininku turės priimti 
mažesnes algas, o kiti jau visai 
darbo neteks.

Kai tik viskas ims atpigti tai 
tada, jau darbininkas nebus bo
sas ir turės daugiau derintis ir 
nusileisti ir mažiau besanti ar

MAINIERYS
SUSISPROGDINO

Dūlis Jam Galva
Nunesze

GILBERTON, PA. Lucas 
Barakofsky, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus mainie- 
rys, nusižudė su duliu. Jis per 
kuri laika sirgo ir buvo labai 
nusiminęs, kai parvažiavo isz 
ligonines, kur jam buvo pada
ryta operacija ant gerkles.

Ponas Norman Tregea, kuris 
greitai pribuvo, sako kad mai- 
nierys Lucas Barakofsky prisi- 
riszo prie savo gerkles keletą 
szmotu dūlio. Tas susprogimas 
nunesze jam galva.

Susiedas Albinas Zuban isz- 
girdo ta trenksmą, kai buvo pu
se po devynių vakare, Panede- 
lyje. Jis su kitais susiedais at
bėgo pažiūrėti kas ten atsitiko 
ir rado to mainierio ląvona be 
galvos!

nedirbo. Jis buvo naszlys.

Antanas Vanagaitis

Pasimirė

CHICAGO, ILL. — Ketver
ge, Kovo (Mar.) 10-ta diena, 
7-ta valanda vakare, pasimirė 
gerai žinomas Antanas Vana- 

j gaitis, netoli New Orleans, Lou
isiana valstybėje, buvo nuvy
kęs atostogų, vakaciju proga. 
Vanagaitis leido Chicagoje mu
zikos ir satyros žurnalėli ‘ ‘Mar
gutis” ir radijo programa. Ji
sai gimęs Lietuvoje, isz Szakiu 
apylinkes, Suvalkijoje, atvyko 
in Amerika po pirmojo pasau
linio karo. Ji pakvietė “Biru
tes” chorui vadovauti tuo me
tinis choro pirmininkas P. Mil- 
leris, kuris iszrupiso jam leidi
mą ežia atvykti.

Per keliolika paskutiniu me
tu A. Vanagaitis dare nebloga 
gyvenimą isz radijo programų, 
gaudamas isz radijo stoties ko
misą už skelbimus. Jisai buvo 
vedas Lilija Žilvicziute. —N.

to žurnalą, “Communist,” 
Lapkriczio (Nov.) menesio, net 
1945 metuose, kuriame randasi 
Rusijos paskelbimai ir nusista
tymai: Jie net tada jau rasze:

streikuoti.

Pirkie U. S. Bonus

Po tos operacijos ant jo gerk- ----- —__________
les, Lucas Barakofsky visai — Saviem Valstijose serga 
mažai tegalėdavo szneketi. Jis nuolatinei kas metas trys mili- 
buvo baisiai susirupines ir nu- jonai žmonių, o 42 procentas tu 
simines. Jau trys metai kai jis iįgu galima butu užbėgti.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
krim i na.l iszkas a pra szymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. .104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kclio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypatų galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

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

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdini ieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliauto jei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsai. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Raz'baininka.. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

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

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveiksiąs gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jeruliausko, 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 malimas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stelmklas ku- 
czios mikli. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
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. 
15 c.

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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 dangiszkns kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie- Ant Prapulties Kranto, 
Mistras ir Krepeszius, Kampe
lis Duonos ir Isz ko Dideli Po
nai. 105 pus. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szvieša, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

Kitokios Knygos

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

No. 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. 176V2 Trys • Istorijos u .
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

No. 179 Tikriausia Bury
kin, sudėjo cigonka. isz Egipto. 
Yra tai buryklą del vyru ir mo
tėm. 10c.

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

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

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

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

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

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

No. 203 Knygute, Tretinin- 
kiu Seraphiszkas Officium. 10c

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

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
smiovisz'ka būda 10c., pagal 
nauja Ruda 25c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 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 tik 
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.

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. A.

Ant Gavėnios

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,........10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekurtais naudingais pridėji
mais, ................................. 10c.

Tretininki u Serapphiszkas 
Officium, ....................  10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
1 iko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant' adreso:
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ŠKAITYKif
“SAULE”

» -- > ‘



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

JISAI NEPIKTADARIS!
Jam nespėjus inlyst, krautu cziausi policista; sargas policis- 

ves panaktinis patemyjo, kad ta susitiko, nusivedė in užpa- 
1 angas yra iszimtas ir guli prie! kali ir parodęs iszimta Įauga, 
pat muro, ant žemes. Sargas tai atsirakino duris, iuejo rusiu ir 

I numatęs, greitai patelefonavo pradėjo laiptais pamaži lipt

tęva ir sena., pražilusia motinė
lė, jis žinodamas, kad asz siu
vimu užlaikiau ji mokykloje 
pasigailėjo manes! Jis toks Pu

j^AULUTE, atėjus Kovo me- josi savo suparalyžiuoto tėvo 
nešini, liko daug sziltesne, 

kas žiemavotam sniegeliui lu

Į policijai, kuri tuoj pasiuntė ar-

taipgi gailėjosi jau baigiau-! 
ežios pražilt motinos, kuri da

bai nepatiko, jis pradėjo dilt ir bar savo, uždaibiu visa szeimy- 
dilo beveik per visa Kovo me- : na užlaiko. Jam grauže sanžine 
nesi, kol nesudilo. j ]<ad tas užlaikymas savo senu

Ainakiu szeimynoje, atėjus' levu jam prigulėjo, bet jis kol 
sziltesnems dienoms, pasirodė kas nenorėjo pertraukt niokini- 
sziek tiek daugiaus ramumo ant ' mosi, nes jo tėvo, jo matutes ir 
visu veidu, nes kaip jau bus, j0 paties buvo didžiausis paisi- 
kaip nebus, nors nereikės kenst szventimas prie mokslo. Viehok 
didelius szalczius szaltuose na- laikui bėgant jis darėsi vis na
melio kambariuose, nes augliu 
kaip ir praėjusiojo žiemoje, ne 
buvo galima, gaut tiems, kurio 
pinigu užtektinai turėjo, o Ai- 
nakiams būnant ibiedniems, ne 
vilties nebuvo, kad tai augliu 
turėjus užtektinai. Už Lii Ai-

kantresniu, ir and galo pradėjo 
jieszkot kelio lengvesniam isz- 
ejimui, kad suradus būda pa
pildymui szeimynos turto ir, 
kad ta visa padaryt nepamotus 
mok v klos.

pamaži lipt 
ant pirmu grindų, kur radosi 

i ir vagis, 
iptais, keli 
,, duodami 

vagiui ženklą., kad jis yra jau

■ Jiems 'belipant

tes Ainakutiš, žinoma, leidosi 
laukan per priekines duris, ku
rias isz vidaus lengvai atidarė 
nors isz lauko buvo užrakintos. 
Iszbeges in ulyczaa paguromis 
nere skersai ulyczia in kita pu
se; ])olicista.s, szvilp'damas su

eme kulokais per manu kupra 
paivyc! Ir vis szaukdamas: Tu 

vo neramus pastaras kelias die-Į sako, vaikijozi, ar ledokas tavi 
nas, jis žiūrėdavo in mane siu- 
vanezia, trusianezia kad isz- 
maitinus serganti tęva ii- ji pa
laikius mokykloje, jis, kai]) 
matau, sumanė man pagelbėt, 
bet podraug nenorėjo mokyk
los pamest. ,

A^akare, kuriame jis tapo nn- 
szalitas, jis po vakarienes atsi
sėdo, bet būdamas toks nera-

padlagos. O žbavicieliau! Kaipjkus iszkencec. Kuom daugiai! 
jisai eme mani spardzyc, kai]) aszai ju iszkenresu, po smert 

man raiiks maižau kencec.
Paslikic visi su ponu Džiovu, 

o kai]) mani kas užplampys, aie- 
pamirszkic už mani sukalbec 
ei i,s zd ro va si i i akus.

čia. mano pirkcion per langu in 
grūdo ?

Aszai nemacydamas zba.ve- 
uios, puoliau ant kulnu ir apka G ALA S

ant galo
nakiai tavo linksmesni ir pra-l jis „„lenkes galva ir ja lindusi 
dejas sziltesnei saulutei per 
langus szviest.

Ainakis, žmogus jau buvo 
pagyvenęs, pavargęs gerai po 
visa Amerika, ta garsia “Auk
so Szalele” ir paskutinius sze- 
sziu deszimtu metus vargda
mas, tapo vėjo perpūstas ir su
paralyžiuotas. Nelaimingasis 
gulėjo tris dienas ant patalo, 
kovodamas su nelaba ja mir- 
czia, ir sziaip netaip da užsiliko, 
bet eme kelis menesius gydy
mosi, kol jis galėjo su lazda pa
siremdamas nors aplink pasi- 
vaikszcziot, vienok jis nebuvo 
toks linksmas kaip pirmiau, 
nes jam visa kaireji puse buvo 
nutirpus, ir jis nors su kaira 
ranka, ka cziupinedavo, jam at
rodydavo lyg tai su kito keno 
pirsztais jis cziupinejas.

Tokiame padėjimo papras
tam žmogui būnant, jau buvo 
negalima duonos kąsni užsijyel- 
nyt, užtai visa beda, visas siel- 
vairtas puolė ant jo žmonos, ku
ri nieko nelaukus pradėjo už 
pinigą siuvinot mergaitėms 
drabužius, kad tuomi atlaikius 
alkana vilką nuo duriu ir kad 
palaikius vienatini sunu, kuris 
jai buvo saules spinduliu.

Siūdavo nabage ir tankiai 
dejuodavo, kad tankiai jai pra- 
iszant 'bargo vis nedamokeda.vo,

linguodamas, surado ka jiesz- 
kojo, jeigu pasisektu jam 
lengvai kur keletą szimtu pa
vogt, tai viskas laikinai galėtu

Pavasario szventes ateina,' 
jam reikia nauju drabužiu, o 
czia ju nėra negalima dykai 
juos niekur gaut! Pradėjo savo 
mintyse kratinei vertelgų vie-

tas szimtu doleriu ir isz ju pa
sirinko sau didele drabužiu 
krautuve. Alane sau, kad tenai 
netik galės rast pinigu, bet ga
les sau ir drabuži pasirinkt ir 
taipgi nepainirszdamas savo 
serganezio lovelio, nes jam ža
dėjo pavogt megstinc, geru vil
nų jeke.

Jis iszsirinko sau tamsia, ly
tinga uakti; da namie būdamas

bailus, jog szii'diis. lyg tai gale 
geykles dabar plake, bet jis vis 
ramino save, tvirtindamas, kad 
jo niekas negales pagaut, nes 
gyvas nesiduos niekam paimt.

Motinai klausinėjant jis 
trumpai atsakęs iszdulino in 
tamsius pakampius. Jis nuėjo 
slapstydamasis prie tos dide
les 'krautuves, jialanke kol jai 
galutinai uždare, tada pro už
pakali jis iii rasi, Įauga iszemes

užmirszdavo atlikta siuvėjos! inlindo, bet kaipo jaunas da 
darba, o czia namie skurdas; te- i pradedantis darba vagis, pa- 
vas suparalyžiuotas, nėra kam niirszo insidet Įauga, o gal ma- 
duonos kąsni uždirbt, motinos' ne kad per aivira Įauga jis grei- 
vargszes vėl maža, sveikata, cziaus gales pabėgt.
vargais dalba atlieka o prieki 
tam da nunesza visa uždarbi 
kokia grasziagautle ir ka tu jai 
padarysi, sakosi dabar neturi 
pinigu, palauk. Taip, palauk, 
atsilyginsime aname pasaulyje. 
O czia vaikas lanko universite
tą, tiek, daug ji mokinus reikia I 
pabaigt, dabar butu sarmata ji 
isz mokyklos isztraukus ir spirt ! 
kad eitu in diibtuve už maža ai- : 
ga per dienas ten sunkiai pra- ■ 
ikaituot. Ne. Tiek daug iszvar-. 
gus, reikia turėt visgi kantry
bes, nepasiduodant bile kokiai' 
blogai mineziai, kas isz tu ko-i 
liu centu, jeigu jos sunu, kaipo' 
nieko nežineli, visi pirsztais ba-1 
dytu? Niekados!

Isztikimas Ir Geras 
Szuva

3
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Vel Girdot 
Po visa Amerika,. 

St paikos, bedarbes ir 
bėdos, 

Jau del daugelio,
Tas daedo, 

Kada jau pinigu 
neturi, 

Liūdnai toki iszžiuri, 
Sunkiu del tokiu 

užsilaikyti,
Bet no pas visus

Ne visi ant bedarbes 
rugoja, 

, Tiktai rugoja visados, 
Girtuokliai ir valkatos, 

Kurie ant ateities 
visi nepaiso, 

Valkiojasi dienoms ir 
naktimi,

d aduos,
Kaip bedarbe d a 

ilginus paduros, 
Taigi, ne vienas tada

Bet, kol geresniu 
laiku sulauks.

Mano rodą tokis,
Turi ant ateities 
dolerius užsiezedyti, 

Ba. doleris tavo tikras
j iri otelis geri a uses,

1 r už visus bedarbes
ir bėdos galingiauses.* * *

Vienas vyrukas mergele isz
Vokietijos p a r s i t r u k e,

Alai, rodos tiktai 
gyvent reikėjo,

visai nežiūrėjo.

Ka daryt dabar gali ? 
Klaida padarei, 
Kad ta mergele 

parsitraukei,
Sziandien nei paezios, 

nei pinigu neturi, 
Bobelka iszkeli avo, 

Girdėt pas savo 
gimines.* * *

Vyrucziai, jeigu laikraszti 
turite, 

Tai girtuokliams skaityt 
neduokite,

tik reikėjo per tvora perszokt 
ir viskas Imtu buvę gerai, bet 
jam per tvora szokant, pasigir
do szuvis. Ir jo szonan lyg kas 
degantis inlindo, atimdamas 
jam dvasia ir visa spėka.

bego ir daugiau policistu, ir jie 
rado Ainakuti kvėpuojanti 
paskutini k vapa. Duota žinia 
ligonbucziui, bet kol ambulen- 
sas atvažiavo su daktaru, Ai- 
nakutis jau buvo atsisveikinęs 
su sziuom pasauliu!

Da,žinojus Ainakiene 
krutinę sau nesusidraske 
verkdama ir tikrindama, 
jos sūnūs yra nekaltas!

— O! Jis buvo toks geras, 
toks geras vaikas! Jis, tau sa
kau, turėdamas suparalyžiuota

klausiau, kas jam yra? Žinoda
ma gerai,.kad jam reikia, pini
gu, kuriu aisz jam neturėjau ir 
negalėjau duot, asz ji buezia 
persznekejus, jeigu tik butu su 
manim kalbėjęs, o jis su ma
nim kalbėt nenorėjo, sakėsi 
esąs neramus ir eisiąs su vaiki
nais pasiri’et. A, jis visai ka ki
ta turėjo savo mintyse. Asz vi
sai nepaisau ka 'žmones kalba 
apie mano sunu! Asz sakau, 
mano vaikas man buvo geras, 
jis nebuvo piktadaris, o, jis ne 
piktadaris!

vos 
be-

finos, kuri vertino savo sunu už 
viską geriau sziame pasaulyje, 
manydama,'kad jai ne užilgo 
bus vienatine parama, vienati
nis užtarėjas, o jis žuvo savisz- 
koj kovoj už būvi. — P. A.

— GALAS —

czuoc ir jiraszyc: Dzeduli mie- 
liausjs, cik nemuszk mani, cik 
pasigailėk mano gyvascies, cik 
niekam neporykic apie manu 
pripotku susiedam, eik paleis- 
kic mani, aszai aisu ciesiok ing 
savu pirkeiu, cik susmildami 
mani paleskic.

Paskum tas dziedas su savo 
belini paemy mani už kalnieraus 
ir ai si ved y prieg duru, duris 
atidary, paomej mani už szal- 
■bierkos, ir i n suk y cik — szvysc 
priesienin, kai]) klecku siz tar
kos, iszmety mani isz pirkcios, 
o azai cik labonu ing sienų— 
triuke! Kai]) maskolis isz ar- 
motos. Čia mano braciszkai, 
pasrodej visas dangus. Žvaigž
des viena cekęj kita leidos, o 
aplink mani pasgirdo dideli Su
siedu kvatojimai, kaip kalaku
tu Marcinkonyse.

Atidarys akis pamaliau ap
iak mani stovinčius susiedus ir 
■bosjuokianezius. Suemeys visu 
vieku aszai grait priszokau 
prieg savo kamaros durti ir jas 
atsdarys, inszokau vidun kaip 
rudžio vejamas, ir užsidarys 
duris per tris dzienas tūnojau 
kaip kacinas ant girnų, nieku 
nevalgys ir negerys, dūmojau 
kai]) čia tie visi pripotkai galej 
atsieik c.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

arklys ant smako labono! Be- 
gys aszai per kelis standus, pa 
mačiau baczku su pelenais, iri1 ’ i proeevoc
cik nuog vienu rozu — strafcc!
Užkopau ant .'baczkos virszaus

Atej viena boba, kad pamie- 
Praidejus 

jinai many ir kiaušy:

— O kur tavo akuliorai? 
Kur tavo szaudzinis kapelų-

1 iruotau jai liežuvy

y^II! Tu pondzie, nei ne apsi-
žurej kaip c i ei a s metas ap

sisuko, o kiek tai sopėjimo man 
raikej praleisc per tu metu! 
Net szurpulak mani nukrato 
kaip acimenu mimo didzely pri
potku ku tai turec parsej mani rozu aszai mislinau, kad tai čia 
pereitu vasarų Vernonil kru- i mano lovele, ale dzirstelys 
muciuosi. i augszcin, paregėjau koky tai

Vi e n u rozupa. valgys 
S v i dars'k i o rest ore i ko
uodzegu ir kopusiu su bincais1, 
u s i m an i a u j >a si v ai k sc zoc

aszaii lsz kietos kilbasu padarytu ir 
kiaulių tuoj nieku nelankys cik lape, 

apskabinau jy ir pradėjau 
sliuokc auigsz'cin prieg atidary- 

spaciero. Pasėmiau aszai .sve-j to lango, nieko daugiau nejaus- 
cimu bobų ir nusivedzian ing 
krumucius.

ant

Yra tankiai ir vaiku, kurie 
daugiaus ar mažiaus kiszasi in 
savo tėvu varginga gyvenimą. 
Jie pradeda kratinei tėvu gy
venimą. jieszkodami priežaseziu 
del tokio vargingumo? Szitam 
atsitikime Ainakiu sūnūs netu
rėjo savo smegenis laužyt, kad 
surast klintis, kurios juos pri
laikė nuo laimingesnio gyveni
mo. Jis Imdamas gabus, devy
niolikos metu studentas, mate 
kas aplink ji dedasi. Jis gaile-

Mes jau seniai žinojome ir 
mateme iszmokintu szunis 
kurie vedžioja aklus žmones 
po gatves, ulyczias. Bet ežia 
yra szuva kuris vedžoja ne 
tik žmogų, bet ir arkli kai 
aklas žmogus nori nors bis- 
ki pajodinėti. Czia szuva, ku
rio vardas yra Moki, sustab
do arkli ant kurio joja Ro
bert Coleman, kuris yra ak
las. Visi trys sustojo prie 
szviesos ant ulyczios prie 
skersgatvio.

lta gert,
Tai gali ir laikraszti

Su tais girt mikliais 
neužsrduokite,

Savo protą turėkite, 
Tr “.Saule” skaitykite 

Nes “Saule” skaito 
fukstaneziai,

Jauni ir seni,
Visi isz “Saules” džiaugėsi, 

Ir isz kvaliu kitu 
juokeisi.

Bus ant sziandien 
gana.

damas cik ausies ir žan'dzinio 
Acisedom abudu, sopėjimu.

nu ir valiai aszai jai poryc apei 
divorsus, czitoc isz kiauleivio. p 
apei savo mokslu 'ku tai iszmo- 
kau kamasziu szapej. I 
aszai jai kai]) mum mus puiku 
gyveno kitam miešti kaip mu
du lynai iszvažuosim, o jinaia 
klauso many ir net seily ryja, 
kati žinotai braciszkau.

Cik kažkas už many sudun- 
dej ir priesz mano akuliorus 
pasrode vieno dzikto vyro dzel- 
nas! Kaip jis žiebs man žandon 
žaras mano akulioru puse nu
puolė žamen. Kai]) dau kitu ro
zu, mano szaudzinis kcpeluszis 
nusrito po mano ilgu nuog vie- 
arszino kamaszu. Kaip dau per 
ausy, man net smurglis per zu- 
bus nusdriekej ir daug žiežirbų 
isz akiu man pradej byrec. Alis- 
l.inau aszai, kad visas Alarcin- 
konis pas mani atvažavo ing 
vakaciju.

Nu, nėra rodos, mislinu sau, 
raikia bege kur paskavoc. Pa- 
sleidau aszai nuog rozu risčia, 
paskui) zovadu. Begu aszai uly- 
ciu, be kepeluszio ir be aku- 
lioriu, ir pac nežinau kur begu

mano 
viekas man leidžia, o isz mano

net žiežirbos pilcis 
pradej, o durnai tai ruko kaip 
isz beržines liulkos mano dzie- 
duko po szpitoli.

Began aszai uižsimerkys ir 
iszsižojys, kaip szvento Jurgio

Prisliuokys aszai langu mis- 
i sau, čia man scescis bus. 

yu, sakau, vidun paskavoc.
1 °rinu j-aįp cįk vįenu ]<ojn pakėliau,

ale 'begu visciek

sznerviu.

vienu amaszu -ir nutraukė. Pa- 
žurejau žamen ir paragejau di- 
dzeli kudlotu szuny su mano 

' kamaszu dantysi; bėga jis uo- 
dzegu parietys su mano kama.- 

Į szu ir ku tai sau po nosių mur
ma. Nu, ku daryc! Kad ir su 
vienu kamaszu, mislinu sau vis 

' ciek raikia gelbec savu skūra. 
■ Astražnai apsidairys ar kas ne
mato, inkiszau savo labonu per 
langu vidun, ir ėmiau dairycis 
kaip kači ų as prieg lasziniu 
•žirg]iodamas, o kad raikej la
bai skubyc, tai ir nepasjutan 
kaip uždrožiau per langu su al- 

jkuniu taip stipriai, kad net por- 
! čia i sndrabej ir pasdare didze- 
lis sirokas visoj gaspadoj.

Kaip cik aszai per langu in- 
sritau, žaras boba priszoko 
prieg many su ražu, ir 'kaip dau 
man per akis szurnoc, kaip dau 
szuruoc, aszai cik raitausi kaip 
rabokas ant padlagos. Netekys 
cerplyvascies asz cik — strakc! 
Atsistojau ir suszukau: Boba, 
ar tu paišintai? Ar tu nežinai, 
kad aszai daktaras, Ir kaip ro- 
zas, nuo lovos cik stryke, kaip 
kacinas nuog lasziniu, vyras su 
didzeliu kuloku, ir kaip dau 
man sprandon, aszai—žlekc ant

— Padaviau kinezikui isz- 
vanoc, acakiau jai, ir viskas 
rodzes pasbaigs.

Atsvilko kita, boba ir davai 
many klauso apie divorsu. Asz 
cik cyliu ir dusaunu nieku ne
valgys, o ji nesulaukdama ma
nu acakymu ir sako:

Tu, vakar gavai pylos, o mi
nai gausi nuog manu dziedu.

Asz cik, bime! Ir-parvirtau 
ant padlagos, ir isz mano akiu 
pradej risers visokios žvaigž- 
dzes, kai]) žirniai isz kaszes. 
Kįidu akis atmerkiau, mano ka
maroj jau nic nieko nebuvo. 
Atsikelys aszai, su drebančiu 
ranku paėmiau plunksnų in 
ranku ir paraszau korespon
dencijų ing kiauleivy, poryda- 
mas apei savu Susiedu, cik pa- 
mirszau paporyc apei savo 
Deszcescis, visus sopulius ir ki
lus pripotkus; isz didzelio siro
ko net ir adresu raszydamas 
pabludzijau, ban vieton savo 
numario, paiasziau savo Susie
do.

Užtai dabar aszai prisminys 
visus savo pripotkus ir visus 
pabludzijimus, apraszau savo 
jubileusza. Nesdzyvikic susie- 
deliai, isz tokiu pripotku. Aszai 
su jais jau apsipsatys. Jie man 
ne pirmueiniai ir ne paskuci- 
niai. Aszai tokiam planieti gi- 
mys: vienu neszceseiu pralei
džiu, žaras lendu ing kitu, o tu 
praleidzys, vėl ing kilu, ir teip 
aszai kenteesiu koliai busiu gy
vas, o gyvascis mano kabo kai]) 
ant pastaranko jei cik mani kas 
kulokais ne nžpampys kai]) 
szventu Sceponu akmenais.

O, pondzie! Priduok man 
cerplyvascies visus tuos pripot-
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ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Cyrilo.
— Gerai žinomas senas gy

ventojas Juozapas Ragažinskas 
nuo 418 W. Pine ulyczios, kuris j 
sirgo trumpa laika savo namuo
se, numirė Utarninko vakara, 
7-ta valanda. Velionis atvyko 
isz Lietuvos ir per daugelis me-1 
tu diilbo angliakasyklose. Jo 
pati Magdalena mirė 1939 me
tuose. Paliko trys dukterys: 
Marijona, pati Juozo Ardicko 
(Hardy) mieste; Elzbieta, pati 
Leonardo Pinkey, Hometown; 
Margareta, pati Kazimiero 
Ardicko (Hardy) Philadel
phia; du sunu: Juozapa, mies- 
teir Andriejų namie; keturioli
ka anukus, taipgi broli Antanu 
mieste. Laidos Panedelyje, su 
Szv. Misziomis Szv. Juozapo, 

. bažnyczioje 9-ta valanda, kuna Į 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Suibatoj Szv. Juozapo.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola Treczias Gavėnios Ne- 
delia, taipgi ta diena Pavasaris 
prasideda 5:49 valanda po pie
tų; Panedelyje Szv. Benedikto; 
Utaminke Szv. Katarinos 
Szved., Seredoj Szv. Viktori
nos, taipgi pasninkas; Ketver
ge Szv. Galbrielio; Petnyczioj 
Apreiszkimo Szvencz. Pan. Ma
rijos Pasveikinimo (Bloviesz- 

..ežiai) taipgi pasninkas; Suka
toj Szv. Ludgerio, taipgi pas
ninkas.
r' — Panedelyje, ,8-ta valan
da ryte, Schuylkill Haven li- 
igonbute, numirė Aleksandras 
Šzelinskas, nuo 834 E. Market 
Lly. Velionis pribuvo isz Lie
tuvos in czionais daugelis me
tu atgal. Velionis per daugelis 

“metu dirbo angliakasyklose. J o 
pati Alece mirė trylika metu at
gal. Paliko tris sūnūs: Vaiteka, 
.mieste, Aleksandra ir Stanislo
va isz Hartford, Conn., taipgi 
penkis anukus. Laidotuves at
sibuvo Ketverge su apiegomis 
Szv. Juozapo 'bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laido
jo.

— Seredoj 8:30 valanda 
ryte, atsibuvo laidotuves a. a. 
Mykolo Matuseviczio, kuris nu
mirė pereita Nedelia, Kovo 13 
diena, Ashland ligonbute, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny
czioje 9-ta valanda ir palaido
tas in parapijos kapines. Gra
borius K. Rėklaitis laidojo.

— Nors kalendorius mums 
sako kad Nedeloje pripuola pir
ma diena Pavasaris, bet žmo
nių paraudonavusios nosys 
mums parodo, kad szaltis ne 
taip lengvai pasiduos. Tie ku
rie žino apie orą, vėjus ir dan
gaus kelius, sako kad dar per 
kelias dienas bus labai szalta ir 
.kad gal dar reikes ir sniegas 
kasti.

—Pone Magdalena Mala- 
žinskiene isz miesto turėjo ope-

r
Intaria Raszytoja

I

Amerikos Armijos Karo 
Sztabas intaria raszytoja 
Agnes Smedley kaipo Sovie
tu Rusijos agenta ir sznipa, 
kuri talkininkavo su Komu
nistais ir su Sovietu szpie- 
gais Japonijoje per kara. 
Amerikos Armijos Karo 
Sztabas sako kad raszytoja 
Agnes Smedley ir priesz ka
ra tarpininkavo su Sovietais 
ir su Komunistais.

racija Locust Mt. ligonbute.
— C. Sims Bailey, isz Ash

land©, kuris buvo generaliszkas 
valdytojas del Schulykill Tran
sit Bus kompanijos per tris'de- 
szimts metu, ana diena, atsisako 
nuo savo darbo, isz priežasties 
sveikatos.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

838 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Shenandoah, Pa. —- Julianas 
Stankeviczius, nuo 210 N. Eme
rick lily., kuris staiga susirgo j 
Nedelioj savo namuose, numi-Į 
re Nedėlios vakara Locust Mt. i 
ligonbute. Paliko savo paeziaį 
Margareta. Likos palaidotas1 
Seredos ryta isz Graboriaus D. 
Snyderio koplyczios 215 E. 
Centre l'ly., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, kūnas pa-1 
laidotas in Szv. Marijos kapi
nes.

— Sekantieji turėjo opera
cija Locust M t. ligonbute: Ed
vardas Mickalseviczius ir Jo
nas Mikitis isz miesto.

— Jurgis Kubilus kuris 
priguli prie Elk’s draugijos, 
ana vakara, likos aprinktas 
kaipo pirmsedis tosios draugi
jos.

Minersville, Pa. — Sirgdama 
ilga laika sena'gyventoja, Ma
rijona Medelis, 7(J metu am
žiaus numirė, ir likos palaido
ta Seredos ryta. Velione gimė 
Lietuvoje, ir atvyko in Shena- 
doryje, o apie dvideszimts pen
ki metai atgal persikrausto in 
Minersville. Paliko savo vyra 
Juozapa ir keletą vaikus.

— Pone Marcele Bagdonie
ne, nuo 329 St. Francis Uly., 
kuri Ibuvo laibai susirgus, ima 
sveikti.

praleido!
Darbininkai ne taip greitai 

straikuoja, kai jie žino, kad ke-i 
Ii szimtai žmonių be darbo lau-; 
kia ju vietas užimti, in darba 
stoti.

Plieno ir automobiliu fabri
ku darbininkai pareikalaus 
pensijų, paszelpos ir ko pana- 
szaus, bet vargiai jau reikalaus 
didesniu algų. Kompanijos ga
li ant szitu pareikalavimu ir su
tiks, nes jos tuos pinigus nu- 
musztu nuo savo taksu ir taip 
joms nieko nekasztuotu.

Mainieriai gal ir galėtu sziais 
metais sustraikuoti. Lewisas 
nori kad mainieriai dirbtu tik 
trisdeszimts valandų ant san- 
vaites, bet gautu mokėti už ke- 
turiosdeszimts valandų. Kom
panijos dabar turi daug iszkas- 
tu anglių ir mažiau pirkėju, 
kostumeriu ir ne per daug bi
josi straiku. Kai kurios anglių 
kompanijos rengiasi pareika
lauti, kad butu panaikinta tas 
reikalavimas, kad jos mokėtu 
dvideszimts centu ant tono del 
mainieriu pensijų ir paszelpos. 
Czia unija gali ir labai susikirs
ti su kompanija.

ATVAŽIAVO PER
KLAIDA

Ar Vagis, Ar Didvyris? bendro neturi ir nenori turėti 
su Komunistais. •

Komunistams dabar gyva be
da, jiems reikia pinigu; Kapi
talistai turi pinigu, bet Komu
nistai neapkenezia tu kapita
listu.

SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLI

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento Parapijos parapie- 
cziai turėjo laibai svambia mi
tinga Seredos vakara, pasitar
ti apie savo Gerb. Klebono Kun. 
M. F. Daumanto Jubiliejaus ap- 
vaikszcziojima.

Per susirinkimą buvo sutver
ta isztai Komitetai:

Veikimasis Komitetas: 
Pirmininkas, Juozas Burkevi- 
czius; Vice-Pirmininkas, Vla
das Leskeviczius, Mokyklos 
Tarybos Direktorius, Butler 
Township; Rasztininkie, Ona 
Scrobol ir Iždininkas, Andrius 
Czekota.

Komiteto Nariai:
Kunigas Jonas Birikus, Jonas 
Stepulaitis, Pranas Mažeika, 
Bernadas Antonaviczius, Kazi
mieras Grigas, Jurgis Tada- 
minskis, Vincas Scrobol, Go
mer (Minskas, Burkevicziene, 
Visois'kiene, Czeleviniene, Pone 
Grisk, Ona Pužiene, Mare Ma
žeikiene, Ona Kuczinskiene ir 
Jurgis Balutis.

Aprūpinimo Komitetas;
Ona Kuczinskiene, Nellie Fritz, 
Jurgis Ambraleviczius ir Mare 
Užupiene.

Priėmimo Komitetas:
Ona Glinskiene, Adele Jeselevi- 
cziene, Adele Lakoms ir Julia 
Simons.

Papuoszimo Komitetas: 
Jonas Mažeika, Jonas Stepu
laitis ir Juozas Burkevicžius.

Program© Komitetas:
Kunigas Jeronimas J. Bagdo
nas, Profesorius L. SoryS, Se
suo M. Consolata ir Helen 
Winkler.

Svecziu Komitetas:
Ponios: Mary Macey, Anna 
Bilski, Alien Stravinsky ir pa
nele Veronika Vezis.

Tikintu Komitetas:
Vincas Scrobol, pirmininkas ir 
Elzbieta. Uložiene.

Virėju Komitetas:
Ona Boniskevicziene, Veronika 
Czikotiene, Alese Robaitiene ir 
Paulina Pr an sk unai t e.

Pagarsiuimo Komitetas: 
Helen Winkler ir Eddie Razzis.

— Juozas Daibilus isz mies
to, gydosi Ashland ligonbute, o 
Klera Andrulevicziene isz At-

Washington, D. C. — Buvu- 
sis Senatorius Thomas Pryor 
Gore, 78 metu amžiaus, advoka
tas, Demokratas isz Oklahoma 'J * •
vals., kuris staiga susirgo, nu
mirė Seredoje savo namuose. 
Velionis buvo aklas per visa sa
vo gyvenimą.

STRAIKOS EINA ISZ 
MADOS

las turėjo operacija.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York miestą szian- 
Jie greitai nusiskubino

in 
dien.
in New York miestą, bet ten jai 
buvo paaiszkinta kad jos gimi
naitis jau nuvežtas in Philadel
phia, Pa. Ji dar greieziau nuva
žiavo in Philadelphia, bet ir 
czia jai buvo pasakyta kad jos 
giminaitis jau atvažiavo pas ja 
in jos namus, «■ in Dixonville 
miesteli.

Parvažiavus namo, vietoj sa
Mažiau Darbu- Daugiau vo siminaicz10’ iį rado S2ita iai mažiau varnu, vangiau visai svetima szeimyneie
Darbininku Be Darbo Szeimynele kuri per kokia 

klaida czia in Amerika atva
žiavo, sako kad jiedu yra Uk- 
rainaieziai, kurie buvo per ka
ra paimti in nelaisve. Jiedu sa
ko kad jiedu greieziau pasi
rinktu mirti, negu gryžti in Vo
kietija.

Valdžios žmones dabar gal-

DETROIT, MICH. — Dide
liu ir ilgu straiku sziais metais 
jau turbut nebus. Darbininku 
Unijų vadai mato, kad apylin- 
kybes dabar nepalankios. Da
bar ir be straiku daug darbinin
ku neturi darbo.

Mainieriai beveik per visa vas kasosi, nežinodami kas da- 
žiema dirbo tik tris dienas in ryti, o Ponia Artymovich dar 
sanvaite. v^s laukia savo giminaiezio.

Pragyvenimas jau ima nors;--------------------------
biski atpigti. Unijos dabar ne- Du Kunigai Nuteisti 
gali reikalauti, kad darbininku i 
atlyginimas butu lygus su pra
gyvenimo brangumu, nes tas 
pragyvenimo brangumas jau 
ima atpigti.

General Motors Automobiliu 
darbininkai jau dabar buvo 
priversti sutikti ant dvieju cen- j 
tu ant valandos mažįau. L 
automobiliu kompanija jau ir 
biski atpigino savo naujus au
tomobilius.

Fabrikantai sako, kad daba-r 
beveik visur randasi ir peri 
daug darbininku, ir už tai, da
bar kompanijos nesirūpina dar
bininkams pakelti algas, kad 
juos palaikius ar prisiviliojus.

Kompanijos dabar turi dau
giau tavoro negu gali parduo
ti, ir už tai keli fabrikantai sa
ko kad jie straiku visai nesibijo 
nes tada jiems butu proga visa 
užsilikusi tavora iszparduoti.

Kai darbininkai dirba tik 
tris ar keturias dienas ant san- 
vaites, jie nieko negali susi-

Lenkijoje
ITALIJA. — Per Vatikano 

radijo buvo praneszta kad ka- 
riszkas teismas, Lodz -mieste, 
Lenkijoje buvo pasmerkti mir
ties bausme už tai kad jiedu 

t/T“ | “suszelpe ir pritarė sukilę-' 
Szita . __ • x- 1 'liams priesz Komunistiszka 

valdžia.” Isz kitu szaltiniu Va
tikano radijas pranesza, kad 
Kunigai Losos ir Ortotowski 
buvo nuteisti ant smert, o tre
czias kunigas, Kun. Sarys buvo 
nuteistas ant asztuoniu metu in 
kalėjimą.

— Kožna meta ugniai Su- 
vien. Valstijose sunaikina giriu 
ant 20 milijonu doleriu.

SENATAS NEPAISO 
LEWISO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szelpa per szias dvi sanvaite
taupinti, susieziedyti, ir už tai, 
straikos jiems butu baisiai sun
kios. Beveik visi jau iszsimaine 
in pinigus pavertė savo Karo.

vargiai jie ka gaus, nes jie nėra 
bedarbiai. Patys mainieriai szi- 
tas savo naujas straikas vadina 
atostogomis, vakacijomis. O. už

Bonus ir dabar tuos pinigus jau atostogas jokios

: Aukso altorukas, maldų knyga grąžais 1 
celuloidos virszais paveiksluotos mi*a 
sziu maldos aiszkus drukas Tilžės sp
audimo $1.75. Vainikėlis mažesne 
madų knygute 75c. Ramybes Szaltin:s 
su daugeliu visokiu reikalingiausiu 

: maldų panaszi knyga in senovės Szal- 
tini, stambus drukas gera knyga del 

■ senesniu kurie slabnai mato $4.00;
Gyvenimas Szventuju per visus me
tus su daug., paveiksliu $4.25; Fran- 
cijos liurde knyga, apie 500 puslapiu, 
ir czion nėra kokios baikos, tik tikri 
stebuklai, patvirtyti per .Szv. sostą, 
stiprais virszais $3.75. Evangelija 
knyga per visus metus $3.25. Biblija 

jsvietiszka, su 379 paveikslais, su ap
skaitymu $2.25. Biblija, tai yra visas 
Szventas rasztas apie 1100 puslapiu, 
stiprais virszais $3.50: Angliszkai ir 

i, Lietuviškas žodynas stiprais virszais 
• | $3.10.Ancikristas ir Komunizmas 35c 

Kaip tapti amerikos piliecziu 25c. 
Pranaszystes apie svieto pabaiga ir 
ancikristo gimimą $1.25. Gudrus pie
menukas graži pasaka 25c. Juoku ve
žimas juokingi skaitymai 35c. Saviž- 
rolas didelis stukorus 50c. Raktas in 
laiminga gyvenimą $1. Nauja didele 
sapnu knyga $1.75; Kabalas laimes 
rodykle 15c. Saules ratas ir jos visos 
planetos su keliais pabriežimais, as- 
tronomiszka mokslo knyga 75c. Ragi
nis grąžos žiemiszkos pasakos 35c. 
Dainų knyga apie 120 gražausiu dai
nų 75c. Girtuokliu gyvenimas, mirtis 
ir laidotuves su paveikslais 30c. Nebi
jok mirties, nes isz jos nepabėgsi su 
paveikslais 60c. Lietuviszka gaspadi- 
ne su apie 450 geriausiu receptu$1.25 
Smakas ir galežinis vyras 25c. Leng
vas būdas iszmokt angliszkos kalbos 
be kito pagelbos 35c. Sveikata- ligo
niams apraszo, apie 350 visokiu vais
tą žolių 25c. Istorija seno ir naujo tęs 
tamento 25c. Karves ir nauda ir geru 
suru padarimas, su paveikslais 25c. 
Didysis Lalio Žodynas drūtais apda
rais apie 1300 puslapiu $15.00. Pekla 
kur ji yra ir kokius prasikaltėlius ten 
ima ir kankina, su paveikslais kanki
nimo in rankiu 35c. Praloto OlszaUs- 

- ko darbai ir užmokestis už gerus dai‘- 
.... . . . i bus 30c. Paparczio žiedas, kaip isz rb-

ra. Nors kai kurie mainieriai ir ti musu darbininku unijose. Be- do ir kada ir kur gali ji surasti 25c. 
kelies unijos stengsis teisme veik visos unijos dabar jau isz- Apmrazbaininkus ir žudynes 35c^ 
reikalauti paszelpos 
dvieju sanvaieziu.

Jau net nuo szesziolikto 
szimtmeczio, Szveicarija yra 
po visa svietą iszgarsejus del 
savo dziegormeistru, dziego- 
riu ir laikrodėliu. Bet niekas 
negali tikrai pasakyti kaip 
tas dziegormeistru amatas 
prasidėjo. Dauguma tu kurie 
raszo apie senovės atsitiki
mus, sako Charlee Cusin ta 
amata Szveicarijoje pradėjo.

Pasaka apie ta Charles Cu
sin neaiszki ir sunku pasaky
ti ar tikra, bet beveik visi tie 
senovės žnovai sako, kad tas 
Charles Cusin atvyko is Ge
neva 1574 metuose. Jis atjojo 
ant arklio. Ir kaip tik tas 
arklys daugiausia bėdos 
sziandien duoda senovės ži-

novams. Vieni sako kad jis ta 
arkli buvo pasivogęs ir už tai 
turėjo sau greitai nesztis isz 
Francuzijos. Kiti taip pat 
moksliszkai tikina ir sako, 
kad jis buvo Francuzijoje 
persekiojamas už savo tikėji
mą ir už tai pabėgo kad galė
tu savo Dieva garbinti Szvei- 
carijoje.

Kaip tsn nebutu buvę, ir 
del kokios priežasteis jis at
vyko in Szveicarija, mes tiek 
žinome, kad jis dziegormeis- 
tru amata ežia pradėjo. O 
klausima apie tai ar jis buvo 
vagis ar didvyris, mes palik
sime tiems barzduotiems se
novės žinovams.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Visokios žoles yra is pakelius su nu-

Phil Murray, darbininku uni- rodymais nuo ko ir kaip vartuoti. Nuo 
jos Prezidentas sako, kad jis 
jau dabar yra pasiuntęs daug 
savo atstovu in New York mies-

KAPITALISTAI to unijas. Szitie jo atstovai tu
ri tik viena darba: iszszukoti, 
iszvalyti visus Komunistus.

Kai Komunistams jau nebus 
vietos darbininku unijose, 
labai greitai turi susirasti kitas 
vietas. Už tai, 
greitai stengiasi sutverti komi-Tataisimui’ szita arbata labai serai 
tetUS ir draugystes del taikos 25. Palangos Trajanka del arielkos 
ir priesz kara. Jie dabar rengia 75c. Nesiszlapyk lovoj bemiegant 6bc 
parodas, prakalbas ir susirin-‘y1." ir str““ ‘ik-iudojimo coe.

Nuo sunkiu ir nelaikiniu menesi 75c. 
kimus. Ramunėlių svaras $1.75. Liepos Žiedu

:sv, $1.50. Pelynu 75c sv. Apynu $1.75
Jie dabar seilinasi prie juo- sv.pinigus siuskit per moni-orderi ar 

duku, nigeriu kurie juos atme- per C.O.D., bet nepamirszkite kiek 
, . , . t» x -i • i j dadeti del prisiuntimo kasztu.te per rinkimus. Bet, kiek da- 
, X X- X • • J 1 • • 1 M. ZUKAITIS,bar matyti tai juodukai nieko 336 De,n S1> Spepc„pprl, N. Y.

KOMUNISTAI

del tu meta Komunistus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kus kelis milijonus mulkiu. Jie 
dabar tveria “Taikos” drau
gystes, kurios neva stos už tai
ka ir priesz kara. Jeigu jiems 
nepasiseks szitokias draugys
tes sutverti, tai nabagai turės 
isz savo kiszeniu iszsikrapszty- 
ti tuos kapitalistu pinigėlius, 
nes visiems jau insipyko visi 
tie Komunistu szposai.

Komunistai jau prisipažins- 
ta kad jie negali szeimininkau-

nervu sugedimo, iszgasčzio, galvos ir 
sprando skaudėjimo, ausyse užejimo, 
bemieges, suklajojimu ir visokios nėr 
vu suirutes, szita arbata tai yra vie
nas isz geriausiu vaistu nuo virs mi
nėtu ligų. Teipgi gerai yra duoti ir 
del mažių vaiku nuo iszgasčzio ir be
mieges 85c. Nuo kosulio, dusulio, mai
nu astmos, palengvina atkoseti ir va
ro laukan visokį bruda nuo plaucziu 

■60c. Nuo sauso kosulio, Bronkaitis ir 
jie visokiu užsenejusiu Bronkaicziu 75c.

i Nuo neuralgijos, nuraitis, antraitis, ir 
visokiu sanaru gelimo$1.75. Nuo Gelt 

jie dabar taip [jg-es ir kepenų ligos 75c. Vyriszkumo

Sveika Mergyte

Nors szita mergyte atėjo 
in szi pasauli keliais mene
siais priesz tai kada jos bu-
vo laukiama. Ji užgimė su 
dvejais gražiais ir sveikais 
dantimis. Daktarai sako, kad 
tai isz tikro nepaprastas at-

paszelpos ne- sitikimas, kad kūdikis priesz
i

laika užgimtu ir dar turėtu 
du tokius gražius ir sveikus 
dantis. Mažyte Christine
Schilby czia parodo kad ji 
nemyli nei laikrasztininku 
nei tu kurie nori jos paveiks
lą nutraukti. Ji dabar yra tik
dvieju sanvaieziu amžiaus

bet jau turi dantelius, kuriu 
kiti kūdikiai susilaukia už 
metu ar kitu. Daktarai sako
kad mergyte yra sveika ir 
kad jos tie du danteliai yra 
drūti ir sveiki.

□ □ Q


