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PertvarkytiT autu Sanj ungate-

I

Isz Amerikos Perteklių Perteklis

DU “BROLIAI
SUARESZTUOTI

Merginos Pasivogė į 
Automobiliu

Charlotte, North Carolina.— 
Dvi jaunos merginos, viena 
juodbruve, kita geltuonplauke, 
apsirengusios kaip vyrai, už
baigė savo asztuoniu szimtu 
myliu kelione, kai policijantai 
jas suaresztavo in North Caro
lina valstija. Jodvi sau važiavo 
pavogtame automobilyje.

Geltuonplauke Ann Stelzrie- 
de, kuri save vadinosi Scotty 
Long, ir juodbruve Shirley 
Mae Wills, kuri save vadinosi 
Johnny, buvo in kalėjimą pa- 
tupdintos už automobiliaus pa
vogimą Pennsylvanijos valsti
joje.

Valstybines policijos auto
mobilius jas pasivijo ant viesz-. 
kelio nakezia. Policijantas J. 
C. Rogers sustabdė ta automo
biliu kai jis patemijo kad viena 
isz tu merginu vis dairiesi ir 
žiurėjo in ta policijos automo
biliu.

Policijantas sustabdė tuodu 
jaunu “vyruku“ ir pareikala
vo kad jiedu parodytu jam sa
vo laisnes ir automobiliaus sa
vininko popieras. Jis patemijo 
kad vienas isz tu “vyruku“ tu
rėjo revolveri. Tada jis jau 
juos nugabeno in kalėjimą. Po-i 
licijos ofise policijantai abiem

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mokiri,aUszes Viesulos ■ Texas

“SAULE” VISUR
SZVIECZIA

Kai jus sziais laikais skaito
te laikraszczius, klausoties ra
dijo, ar kada nesijaueziate kad 
jus ne visas žinias gaunate, kad 
ne visa teisybe tie laikraszcziai 
jums pranesza, kad jie nepra- 
nesza kas darosi už kuliszu, už 
tos uždangos, kuri taip pat nuo 
jusu slepia žinias, kaip ta Sta
lino geležine siena?

Ar jus visas žinias gaunate? 
Ar visus tikrumus dažinote?

Ar tos žinios kurias jus skai
tote yra tikros ir teisingos?

Ar tie laikraszcziai yra be- trumpa mokslą vieszai parode, 
partyviszki, ar jie skelbia ži- iszsireikszdamas: “Mokytojai 
nias be jokiu savotiszku nusi- gauna mažai mokėti, bet ir tiek 
statymu? jiems per daug!“ Jis buvo dur-

Jus, kaipo apsilavine žmo- nas kaip czebato aulas, 
nes, esatę verti geriausiu, ve-į
liausiu ir tikriausiu žinių. Ir darbininkai mažai uždirbo, mo- 
kaip tik tokias žinias “Saule“ 
spausdina ir skelbia.

Keli tukstaneziai miestu ir kytojai ir mokytojos paliko sa- darbo. Jis greitai ji paszauke
miesteliu gauna “Saule,“ ku-i vo mokyklas ir universitetus ir per telefoną ir pasiulino jam 
ria visokiu luomu žmones skai- ėjo dirbti in fabrikus, 
to.

Panele Lorraine Adamson 
kuri dirba ant ūkininku pa
gertos sztabo Vaszingtone, 
parodo kiek visokiu inneszi- 
mu ir bylu yra inneszta ir 
investa apie ūkininku pagel- 
bos perteklius. Jeigu visi 
tie rasztai butu viens prie ki
to prilipdyti jie butu dau
giau negu dvideszimts pėdu 
ilgumo.

Mums iszrodo kad didžiau
sia kvailyste ir brangiau
sia durnyste musu valdžios 
buvo ir yra tas pirkimas isz 
ūkininku visu tu vaisiu, kad 
palaikius tu vaisiu brangias 
kainas, prekes.

Tokia kvaili tvarka mums 
kasztuoja szimtus milijonu 
doleriu ir visiems mums ken-

kia, nes visi mes visai už dy
ka turime paszieliszkai 
brangiai mokėti už, kvie- 
czius, kukuruzus, bulves, 
kiauszinius ir visus kitus 
vaisius.

O valdžia perka brangiai, 
paskui parduoda už pusdyke 
ar visai iszmeta. Ar kas su
daro kvailesni bizni; valdžia 
perka nuo ūkininku, sakysi
me bulves, jam užmoka apie 
du dolerius už szimta svaru, 
ir paskui tam paežiam ūkin
inkui tas paezias bulves at
gal parduoda už viena centą 
ant szimto svaru. Tas ūkin
inkas tas paezias bulves gali 
vėl parduoti ir vėl gauti dau
giau negu du dolerius už 
szimta svaru.

NEW YORK, N. Y. — Dau
giau negu penki tukstaneziai 
pienburniu mokiniu isz New 
York augsztesniuju mokyklų 
susitarė parodyti ka jie gali ir 
sustraikavo priesz valstijos 
mokyklas, reikalaudami kad 
mokytojams ir mokytojoms bu
tu pakeltos algos.

Jie nuėjo ar nuvažiavo in 
may oro ofisus ir tenai šukele 
riauszes. Jie tyczia ne ėjo in 
mokykla ir triukszmingai rei
kalavo kad valstijos valdžia su 
jais skaitytusi.

Policijantai juos iszvaike ir 
iszskirste. Bet keli policijan
tai buvo sužeisti.

Szitokiu mandra pienburniu 
prasiszokimas yra nedovanoti
nas. Visiems jiems, nuo pirmu
tinio ligi paskutinio reikia ge
ro diržo, reikia jiems taip kaili 
iszpilti kad jie per kelias die
nas nepasedetu! O jeigu jie dar 
vis mandriauja dar vis statosi 
didžiais, tai ne kas kitas kaltas 
kaip tik tėvai!

Tokiems pienburniams, sta- 
cziai sakant snargliams turėtu 
rūpėti mokslo suolas ir knygos. 
Ne j u reikalas, biznis kaip da
lykai stovi su mokytojais ar 
mokytojomis. Jeigu mokyto
jai nėra patenkinti su savo al
gomis, tegu jie straikuoja,

(Tasa Ant 4 Puslapio)
ir

VIESULOS OKLA
HOMA VALSTIJOJE

MOKYTOJAI JIESZ- 
KO- DARBO KITUR

Meta Mokytojavimą
X ___

Ir Eina Dirbti In
Fabrikus

rasti kelis tuzinus mokytoju 
del kokio vieno darbo, 1—r 
pirmiau būdavo.

Bet mokyklų sztabo nariai 
nenorėjo prisipažinti kad czia 
jau kita gadyna, kad reikia jau 
su mokytojais derintis. Jie vi
somis galiomis stengiesi susi- 
jieszkoti nauju mokytoju, 
jiems ne labai pasisekė, 
jiems nepasiseke daugiau

Ir Oklahoma
V alstij ose

I

New York Mokiniai Sustraikavo 
Priesz Valstijos Mokyklas; Hoo- 
veris Patarė Tautu Sanjunga 
Kad Iszmesti Visus Komunistus 
Ir Sovietus; New York Telefonu 
Darbininku Straikos Atidėtos

★

KOMUNISTAS WASHINGTON, D. C. — Buvęs Ame- 
U.S.A. TARYBOJE rikos Prezidentas Herb. Hooveris dabar pa- 

tare visa Tautu . Sanjunga pertvarkyti ir
WASHINGTON, D. C. — . . . ” 1

Buvęs slaptos policijos, FBI iSZHlCStl VISUS 
agentas buvo pasižadejes Se- Lp 
nato komisijai pasakyti ka jis,. , e 
žino apie Komunistus valdžioje palaikyti. Jo 
ir Amerikos Taryboje, bet ne-, 
pribuvo ant to susirinkimo. Jo 
draugas, teipgi buvęs FBI po
licijos agentas sako kad jis bi
josi kad czia gali būti kas ne
gero. Jis sako kad jis visai ne- 
sidyvytu jeigu ant rytojaus vi
si laikraszcziuose skaitytume, 
kad tas dingės FBI agentas bu-, 
tu surastas ant upes dugno.

Buvęs slaptos policijos agen
tas John J. Huber buvo pasiža
dejes ateiti in Kongreso Komi
sijos mitinga ir pasakyti apie 
viena Komunistą, kuris turi la
bai augszta ir atsakominga vie
ta Amerikos Taryboje. Jis bu-

Komunistus ir Sovietus, ii* 
bent kokia tvarka pasaulyje 
szitokis patarimas taip isz- 

gazdino visus Dipliomatus ir Valdininkus,
kad retas kuris dabar iszdrysta pasisakyti, 
ka jis apie toki patarima mislina? Dau
guma laikraszcziu nieko apie tai neraszo, 
bet laukia pamatyti kaip žmones in tai atsilieps. 

In Lake Success Ponia E. Rooseveltie- 
ne, Amerikos Delegate Tautu Sanjungoje 
sako, kad ji patenkinta darbuotis su visais 
nariais, kurie dabar sudaro Tautu Sanjunga. 

Posėdžio Pirmininkas Carlos P. Romu
lo sako kad vienatinis būdas bendradarbuotis 

vo paszauktas kai Daktarka sn |Į[)Sjja yra j)C|- TaUtU Sanjunga.
Vladimir Houdek, Komunistiszkos Cze- 

koslovakijos Delegatas sako, kad Herbert 
Hooverio patarimas yra visai negeras ir ne-’

OKLAHOMA. — Deszimts 
___ žmonių jau žuvo, kai viešnios 

isztiko Oklahoma ir Texas vals- 
kaio tijas- Policijantai sako, kad 

gal bus'dar ir daugiau žuvusiu 
kai jie pilna apyskaita pada
rys. Daugiau negu keturios 

i deszimts žmonių buvo sužeista. 
Prie tos viesulos dar prisidėjo 

• ir krusza kuri ledais plake visa 
ta kraszta.

Labiausiai nukentejo Hol
denville miestelis, Oklahoma, 
valstijoje. Raudonasis Kry
žius pranesza kad tame maža
me miestelyje žuvo penki žmo
nes ir virsz 
žeista.

Trys isz

Kai 
mo-WASHINGTON, D. C. —

Apie 1930 metus, kai visur bu- kytoju susirasti už ubago ai 
vo beda su darbais ir kai mili- ga, tai jie daugiau darbo pra- 
jonai darbininku buvo be dar
bo, vienas pilvūzas, bagoezius, 
bankierius mažame Massachu
setts valstijoje, szitaip savo

Net ir tais laikais kada visi

kytojai dar mažiau gaudavo.
Paskui prasidėjo karas. Mo- mieste randasi mokytojas be

Bella V. Dodd pradėjo Senato
rių McCarthy ir Louis Budenz 
koliot ir pravardžiuot, sakyda
mas kad yra melagis kai jie 
intaria Owen Lattimore.

larry d. Keriey, buvęs FBi tinkamas, nes Rusija visai neketina pasi- 
agentas sako kad jis su savo 
draugu John J. Huber ta ryta 
buvo atvažiavę su eroplanu in 
Vaszingtona. Jis sako kad dvi 
dienos priesz tai du žulikai bu
vo užsipuolė ant jo draugo New 
York mieste su peiliais. John 
J. Huber

traukti isz Tautu Sanjungos.
Beveik visi kiti Delegatai ir Atstovai 

panasziai atsiliepė in buvusio Amerikos Pre
zidento Hooverio patarima. Bet mums isz- 

žmonasako tad jos rodo, kad mes busime priversti prieiti prie 
szeszios deszimts trijų metu ir szaukti per telefoną kai tik jis KSip tik tOKlOS ISZVatlOS. Gal ttOOVeHO 

.,...... betlkI patarimas biski oer anksti buvo pareiksz- sziol ji nei žodžio isz savo vyro 1 *' r
nėra gavus. faS, bet, galu gale, jeigu mes turėsime

Kongreso Komisija per teis- Tautu Sanjunga, tai ii bus be Rusijos.
ma pareikalavo kad buvęs Ko- 
munistu Partijos vadas, Earl Sovietu Rusijos laikraszcziai tuojaus pra- 
Browdens n-Jack Stachel, Ko-^ej0 įrszįj jf Į(a(Į Amerika IIOH SoVIC-
munistu Partijos bosas Amen- J # . .

Žaiba uiždege daug triobu ir koje pribūtu in tos komisijos tU Rusija iszstumti isz Tautu Sanjungos, nes 
namu Oklahoma ir Texas vals. tardymus. j (Tasa Ant 4 Puslapio)

szimtas buvo su-

vienos szeimynos

dėjo krauti ant tu mokytoju 
kurie ir kurios pasiliko mokyk
lose.

Vienas tokis mokyklos szta
bo virszininkas savo mokyto- žuvo in Clyde, Texas, szeszioli- 
jams per susirinkimus sakyda
vo: “Jeigu jus tik žinote koki 
žmogų kuris nori mokinti, pa 
duokite man jo varda ir pavar
de.

Kitame mieste mokyklų vir
szininkas dagirdo kad kitame

ka myliu nuo Abilene. Asztuo- 
nios mylios nuo ten, Baird 
miestelyje vyras ir jo žmona 
žuvo. Lavonai Steve Rogers, vyras buvo prižadėjęs ja pa-

jo žmonos, szeszios deszimts pasieks Vaszingtona, 
septynių metu buvo surasti 
griuvėsiuose.

Keturios mylios nuo Hobart, 
Oklahoma viesulą sunaikino

kur $2,300 ant metu. Mokytojas nu- visas ūkininku triobas ir na- 
trumpesnes valandas dirbo ir sijuoke ir pasakė kad jis visai mus. Czia žuvo ūkininkas, ir 

Saule’’ visai pigiai atsiei- du ar tris sykius daugiau užsi- negali jo per telefoną girdėti, jo žmona buvo labai sužeista.
na, jeigu tik aprokosime kad ji dirbdavo.

(Tasa Ant 4 Puslapio) Nuo tada jau nebuvo galima
Kai tas virszininkas pats nuva- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
rado ant policijantu baliaus.

Anglijos valdžia, sako kad 
jeigu Shanghai miestas nebus 
ateinanti menesi atidarytas del 
biznio, tai Anglijos $450,000,- 
000 dings. Ji turi tiek pinigo 
ten sukiszus.

Albany mieste, New York 
valstijoje, Joseph Padersky, 
policijantams prisipažino kad. 
jis uždege vienus namus, nes 
jam ten niekados nesisekdavo . 
isz pinigu loszti.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras , Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)

Komunistine vienybe su szio-' Nevalioje pas Maurus, Viesz 
mis partijomis turi: “prisidėti kelio Duobes, Karalaitis Žmo 
prie revoliucinios nuvertimo gus. 121 puslapiu. 25c. 
dabartines draugijos.” !

j Jeigu kas dar sakytu kad vi-; 
j si Komunistu tvarka, veda in' 
j ka kita negu in sukilimą ir re-

Valdžia rengiasi tuos ūkinin
kus patraukti in teisina, kurie 
isz valdžios perkasi bulves už 
centą ant szimto svaru ir pas
kui jas vėl parduoda. Valdžia 
ūkininkams tas bulves taip pi
giai parsziams szerti bet neseti.

Detroite viena žmona nukir
po savo vyro ilgus plaukus, ku
riais jis taip didžiavosi. Jis pa
reikalavo divorso.

vyrasIn Phoenix, Arizona 
nukirpo savo žmonos ilgas ka
sas, nes jis sake kad tie jos il
gi plaukai davė jai daug jiegos 
ir stiprumo.

Užlaikyti ir vairuoti didžius 
kariszkus eroplanus labai daug 
kasztuoja. Didis B-36 bomibe- 
ris padangėse, kasztuoja 
024.17 ant valandos.

$1,-

Žmones, kurie dabar 
visu Amerikiecziu sanskaita, 
jau baigia savo darba.

Apie penkis szimtai tokiu 
darbininku pamėtė savo dar
bus New York mieste. Viena 
pasiaiszkino kad darbas per 
sunkus, per daug reikia vaiksz- 
czioti, per daug duriu baladuo- 
ti, per daug aiszkinti. Vienas 
darbininkas sake kad jis tiek 
vargo ir skurdo mate, kad jis 
toliau negalėjo savo to darbo 
pakęsti. Kiti sake kad algos 
per mažos. Jie gauna septynis 
centus nuo galvos, .septynis 
centus už kiekviena varda.

Kitas buvo pravarytas 
jis pasivogė viena laiszka 
czekiu.

Vienas tokis darbininkas 
nuvažiavo in View Ridge, 
Vaszingtone, kur per kara gy
veno daugiau negu keturi tuks- 
taneziai žmonių. Kai jis in ta 
miesteli atvažiavo, jis nustebo 
kai dažinojo kad ežia jau nėra 
nei vieno gyventojo.

daro

New York mieste buvo su
gautas vienas vagis. Jis jau ke
lis sykius buvo sugautas ir bu
vo kalėjime. Szita syki jis poli- 
cijantams pasakė: “Asz gal 
kaip tik spėsiu beisbole loszti 
su tais mano draugais kaliniais 
Elmira kalėjime.”

Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kneziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 

jis baigė ta suvažiavima, bei; dos> trumpi paSakaitymai ir t.! žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
Kongresą. —BUS DAUGIAU^ t 52 puslapiu> 15e< i pasake katras

puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi 

Neužmokamas 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio

-----  . Czekai Užsigina; Sakd V(,hueikb kitame numeryje pa-i guiaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga 
APGAULINGA DOVANA r u —'i-'- . .

 Jis Gyvas
Tik pažiūrėkime in 

szposus: Komunizmas 
ežia savo būda. Jis

Jis pakeitė savo

■■

.2 .y '■ ■

■•y
* A

i matykime ka. Komunistu \ adas pnga ypata galybe meiles, Ba
lk Z. Manuilsky ą ra pasakos ganjsz|<a lazdele, Boba kaip ir 
tame paežiams susirinkime kai. bobos> teipgi jilokai> r0.

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

t. 52 puslapiu. 15c.
; No. 112 Trys apysakos apie
i 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-j 
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Clevelande vienas vaikas pa
siėmė revolveri ir pareikalavo 
kad jo tėvas jam visus pinigus 
atiduotu. Tėvas mislino kad 
sūnūs baikauja, bet tas atpro- 
vintas revolveris nebuvo bai- 
kos. Kai sūnūs iszejo isz namu 
su savo tėvo pinigais, tėvas pa- 
szauke policijantus ir jiems pa
sakė: “Mano sūnūs mane 
vogė. ’ ’

ap-

kai
su-

me
ne t

Moterėles kurios sziais 
tais nusipirko kailinius, 
džiaugiesi kad Velykos buvo 
tokios szaltos. Jos galėjo savo 
tuos kailiniukus neszioti ir dar 
kitoms parodyti.

Pypkes Durnai

Czekoslovakijos Komunis- 
tiszka valdžia užsigina kad 
Ministeris Zdenek Fierlin- 
ger buvo nužudytas. Po vi
sa Czekoslovakija eina gan
dai kad požemines armijos 
slapto pasiprieszinimo Ko
munistams nariai ji yra nu
galabinę. Gandai eina kad ir 
Komunistu Sekretorius bu
vo labai sužeistas,

Valdžia užsigina ir sako 
kad tai yra tuszti gandai ir 
kad Minsteriis Zdenek Fier- 
linger yra gyvas. Bet jau ke
lios sanvaites kai szitas Mi
nisteris niekur nėra pasiro
dęs ir jo paveikslu laikrasz- 
cziai dabar negauna.

Jis buvo kelis sykius per
spėtas liautis bendradarbia
vęs su Komunistas ir jam 
buvo patarta pasitraukti isz 
savo vietos.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

j apie Garžia Haremo nevalnin- katalogo,

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

, reikia paminėti tiK 
numeri knygos. Pinigus sius-j ke, Luoszis, Viena motina, Vai-

I kueziu plepėjimas. 62 pus. 15c.. ]<ife per paczto Postal Note,
j No. 120 Dvi istorijos apie| Money-Order arba Express
i ------------- z girios ir Ant ne-, Money-Orderi, o jeigu norite
■ muno. 58 puslapiu. 15c. . pinigais siusti, tai reikia užre-
i No. 123 Septynios istorijos gistruoti laiszka su pinigais.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas! apie Stebuklingas zerkolas, Si- Nepamirszkite dadeti 10^ , 
kriminaliszkas apraszymas,j dabrinis grabelis, Drąsus szuo, ekstra del prisiuntiino kasztu. 
202 puslapiu. 35c. ; Kolera, Senelis, Vargo sapnas vigi Money Orderei ir pini-

No. 103 Vaidelota, apysaka j ii pasaka apie čigonus. 45 pu- j ga^ 0 įr ĮaĮszkai višada tu- 
isz pirmutines puses szimtme-r slapiu. 15c.
ežio iszimta isz Lietuviszku už-Į No. 127 Trys istorijos apie adreso: 
lieku. Su paveikslais. 177 di-! Duktė Pustyniu, Peleniute ir  
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Mes kartas nuo karto prane- 
szame savo skaitytojams apie 
naujai pasirodžiusius laikrasz
czius. Sztai ka senas laikrasz- 
tis raszo apie tokius naujus 
laikraszczius:

“Paskutiniu metu laikotar
piu Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse pasirodė keli nauji Lie
tuviu laikraszcziai. Juos in- 
steige ir redaguoja daugumoj 
isz tremties atvykę musu t'au- 
tiecziai. Kai kurie da.rodo, kad 
senesnieji Amerikos Lietuviu 
laikraszcziai yra atsilikę, kal
bos grynumu ir kitais atžvil
giais. Su tuo galima sutikti. 
Dauguma musiszkiu yra atvy
kę dar priesz pirmaji pasaulini 
kara, o kiti kelios deszimtys 
metu atgal. Dauguma isz ju jo
kios mokyklos nėra mate, visa 
mokslą yra gave prie motinos 
ratelio. Taigi nedyvai, kad 
dauguma vyresnes kartos laik- 
raszcziu skaitytoju kalbos gry
numo nepaisė. Mes nenorime 
atkalbinėti nei drąsinti kas lie- 
i zia nauju laikraszcziu steigi
mą. Mums tik vienas dalykas 
rupi, kad insteigti laikraszcziai 
iszsilaikytu. Prieszingu atveju 
vietoj naudos daroma tik žala. 
Kiekvienas isznykintas laik- 
rasztis yra mažinimu visuome
nes, pasitikėjimo bendrai musu 
tp'auda. Kai vienas laikrasztis 
neisztesi savo pareigu ir “nu- 
nesza” prenumeratas, užvilti 
skaitytojai su nepasitikėjimu 
žiuri ir in kitus laikraszczius.”

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais.
Bet jis “Saule” pasiskaito,' 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

Muscatine mieste, Iowa vals
tijoje policijantai visur jiesz- 
kcjo William Newsander, kuris 
buvo pabėgės isz vaisko, Ji su-

szitus j 
pakei- 
dabar 

nekalba apie revoliucija, bet
kalba priesz Faszizma; jis da- ‘ 
bar nekalba apie ginklus, bet' 
skelbia taika; jis dabar nekal-l 
ba apie valdžios nuvertima, bet i 
kalba apie Demokratijos palai- i 
kyrna; jis dabar nekalba, apie 
Kapitalistu nužudinima, bet 
kalba apie darbininku teises. 

Kitaip sakant, jis pakeitei 
savo spalva, bet ar jis pakeitė 
savo veidą?
būda, bet ar jis pakeiezia savo 
norą revoliucijos? Jis pakei
ezia savo kalba, bet ar jis pa
keiezia savo nusistatymą? Jis 
tik nusprendė kad geriausias 
būdas atsiekti revoliucija yra 
nekalbėti apie revoliucija, bet 
slaptomis dirbti tam paežiam 
tikslui.

Baltos skruzdeles, kurios, 
suėda musu narnu pamatus ne- 
pranesza isz anksto kad jos 
atėjo sunaikinti musu namus. 
Jos, rodos, supranta, kad jos 
gali daug daugiau nuveikti per 
“Suvienyta Frunta, besidar
buodamos ir be dirbdamos isz 
vidaus. Mes tik tada sužinomoj 
kad jas yra musu namuose, kad I 
musu namai jau sugriuvo.

Ar tokia yra Komunizmo bū
das? Komunistai prlsipažins- 
ta, kad taip yra, bet vietoje 
skruzdelių pavyzdžio paaisz-į 
kinti savo nauja veikimą, jie'
pasinaudoja Graiku Fiojinio ve jjUVO neprieinama, nes jos 
Arklio pavyzdžiu. ! sienos buvo storos ir augsztO'S.

(Trojinio Arklio pavyzdys s Bet prieszas per apgaule ta 
|ar pasaka, trumpai yra tokia:, tvirtove paėmė.” (The Work- 
I Kai viena armija negalėjo tvir-jing Class Against Fascism,” 
loves paimti, ji pasitraukė nuo: puslapis 52).
tos tvirtoves sienų ir paliko Kaip su tuo mediniu arkliu 
ant muszio lauko dideli medini jie prigavo ir paėmė savo prie- 
arkli, kaipo pripažinimo perga-j szus, taip, panasziu budu Ko

munistai yra raginami investi 
tokia apgaule in musu darbi
ninku unijas, politiszkas parti
jas, sporto ratelius ir net in ti
kėjimo draugijas. Jie taip tu
rėtu daryti kol ateis laikas, ka
da jie galės mesti in szali savo 
apgaules budus ir sukurti na
mini kara, kaip jie buvo sukū
rė Ispanijoje, ir su ta pergale 
pasveikinti savo Dranga Sta
lina.

Ju suvienyti Frantai yra. da
bar reikalingi del susivienyji-i 
mo įsu kitomis draugystėmis. 
Bet visos tokios musu draugys
tes turėtu žinoti kad Komunis^ 
tas tik isznaudoja savo revo
liucijos tikslui..

Tik pasiklausykite pasiskai
tykite szita Tarptautiniu Ko
munistu rezoliucija, ir inneszi- 
ma, kuris yra paimtas isz “Co
mmunist International” Rug
sėjo 20, 1935: “Suvienijimas 
Socialiu-Demokratiszku Parti
jų bet-kokiame suorganizavi
me su Komunistu Partija turi 
būti tokis, kad pripažintu 
reikalingumą revoliucinio nu
vertimo dabartines tvarkos, ir 
invedima proletaru diktatūros 
pagal Sovietu nustatyta tvar
ka.” (Pravda, Rugsėjo 6, 1935 
perskyrimas 6, Rezoliucijos 
Rugsėjo 20, 1935m.).

Už tai nebūtu pro szali, jeigu 
Amerikiecziai gerai apžiūrėtu 
visas politiszkas partijas, ku
rios priima Komunistu parama 
nes ju paežiu prisipažinimu,

les dovana. Tame arklyje bu
vo pasikavoje geriausi karei
viai. Kai tos tvirtoves žmones 
pamate tas armijas iszkeliau- 
jant ir ta ju palikta dovana, jie 
ta arkli insitrauke in savo tvir
tove. Ta nakti visi baliavuojo. 
O tie kareiviai iszlipo isz to me
dinio arklio atidarė tvirtoves 
vartus ir insileido savo drau
gus kareivius ir visa tvirtove 
paėmė.)

Tikri ir neperdeti žodžiai 
Jurgio Dimitrovo suvažiavu
siems delegatams Pasaulio Ko
munistu Maskvos Kongrese, 
kuriu tarpe buvo ir Amerikos 
kandidatas in Prezidento vieta 
pereituose rinkimuose, szitaip 
skamba: “Draugai, jus atsime
nate ta sena pasaka apie Tro
jans paemima. Trojaus tvirto-
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Persiskyrimas
A NITĄ viena sėdėjo prie lan- j 

go ir lauke kada Kleopas] 
Banga. pareis. Lauke buvo tam-' 
su, apsiniaukė, staugė nemato-1, 
nūs rudens vejas ir szvokszte ! 
parko byranti lapai. Pagaliau i 
užpiltus lempa, ji atsigulė. Gu-į 
lodama ji da ilgai girdėjo kai; 
laikrodis musza tik-tak, tik-’. 1 tuk, ir kai, jai besivartant, isz- 
r.iusze dvylikta ir pirma. “Kas 
jam pasidarė kad antra saktis 
nėra jo namie?” Manstino ji.

Kai puse dvieju parėjo Kleo
pas ir krites in krėslą pradėjo 
mislyt apie savo gyvenimą ku
ris rodos jam tuszczias ir be
prasmis. Dege jis paperosa pas
kui paperosa, ir galvojo kaip 
privalo žmogus gyventi kad 
nors kiek pasinaudojus isz gy
venimo. Deganti kraujo srovėj 
szliauke in jo galva; visokiose! 
dalybose tavaravo jo ateitis. 
Ir jis neiszmane ka pradėti.. 
“Szitoks gyvenimas! Kam jis 
vertas?” Manstino jis. i

Dideles ir mažos permainos! 
gnaibė jo mintis. Kaip daugi 
permainų isz jauno jo atsimini
mu. Kaip daug jo pažihštamu 
jau mirė, jo draugu vienmecziu 
vede, buvusiu mažu užaugę in 
bernus ir mergas. Ryszkia jis 
mate pakitoniszkejus vienme
cziu veidus, būda. “Du metai! 
Tik du metai taip daug per-i 
mainu padaro,” —- manstino 
jis. Priesz ji szmiszuliavo links- 
maus jaunimo buris dideliame 
puikiame salione. Tik du me
tai kada jie turėjo ta draugisz- 
ka vakara, kur penkiasde- 
szimts vienmecziu, mergų ir 
bernu, cziudijosi, arkesi, valgė 
ir szoko. Tada, kiekvienam ju 
veiduose slėpėsi nepasakomi 
ženklai, lyg tai vaikiszkumo, 
naivumo, lyg tai paczios vir- 
szunes jaunystes, kuriu dabar 
nebera. Tadą jie buvo artimi 
draugai, beveik vienokiomis! 
mintimis, vienokiais reikalais, 
ir taip pat laimingi, lygiai 
linksmus; dabar gi du ar tris 
juju studentas Kleopas Banga 
besueina, kiti liko jam tolimi:! 
vieni kažin kur iszsi.balde, kiti i 
vede ir užsidarė savo szeimy-l 
niniais reikalais keturi mirė,i 
tris inkaiinti. Pas vienmecziusĮ 
tolimesnius jo pažinstamus irgi 
toks pat reiszkinys. “Baigia 
isznykt! Mano meto jaunimas 
baigia isznykt, jo vieta, užima 
kita gentkarte, gentkarte kuri 
du, tris metai atgal buvo da 
maža, blozna,” — kunkuliavo 
jo mintis.

Gailėjosi jis savo jaunystes, 
nykstancziu valandų, dienu, 
metu; geide sulaikyti ju bėgi
mą; geide būti dviem-trims me
tais jaunesnis; geide kad atsi
mainytu senųjų draugu padė
tis, kad vėl viskas butu kaip i 
buvo du-tris metai atgal. ] 
“Tuojau musu jaunystos nebe
liks nei žesklo, tuojau mes pa- 
sensim, greitai ir visai mes isz- 
nyksime. A! Tuojau musu vi
sai niekur nebebus, ant žemes 
valkiosis visai nauji žmones ir 
ne vartos musu padarus, pa- 
szieps, arba invertins kompli
kacija ju mekanikos ir tekni- 
kos. Toliau puolė jam klausy
mas: — Kaip a.sz turiu pradėt' 
gyvent? Kaip butu iszmintin- 
giau man sunaudoti mano gy
venimas? Būti man kokiu tin-] 
giniu profesionalu, profesijos! 
pagelba insigyt turto ir pui-i 
kiai, aristokratiszkai gyventi, 
arbuti pabusta, trankytis isz! 
vietos in vieta ? Kaip geriau 
gyventi ? Kokiais keliais einant

galima daugiau isz gyvenimo 
pasinaudoti? Busi profesiona
las, turėsi nuosavybe, busi pri
rakintas prie vienos vietos; bu
si pabosta, turėsi alkti, ir szal- 
ti. Sziaip ir taip negerai. Pas
kui staigu puolė jam in galva: 
“Kam reikėjo man insivelti su 
ta. merga? Greicziausia asz tu
riu pasiliuosuoti nuo jos, nes ji

BALTRUVIENE

Ar žinote szirdeles, 
Jau nubodo man važinėti, 
Po visa svietą nuolatas 

sznipineti, 
Žinių rinkti, 

Gana pririnkti.
Po svietą tik keliauti, 

Begu nuo tu maisztadariu, 
Ir nepadoriu bobelių.

Taipgi merginos man pasilsio 
neduoda.

Tik daugiausia darbo 
užduoda, 

Kur tik pasisuku,
Ten visokiu pasakų ir biednu. 

Sztai, vela mano tiliponas 
suskambėjo, 

Alano bosas net szokinejo 
iszpiktumo, 

Ir sako: Ar tos mergicos jau 
niekad nenustos?

Baltruviene, rengkis tuojaus 
in keliones, 

Be jokios malones, 
Apsirengk sziltai,

O kaip pribusi, duokie joms 
gerai!

Pasiemau sandvicziu gana, 
Ir su eroplami iszkeliavau.

In Vestu miestą,
C) kad didelis balins fenais 

buvo,
Ir mano kojos in ten užkliuvo, ! 

Mergicas kėlės įsivarysiu, Į 
Su kocziolu pamokysiu.

Tagi in ta miestą pribuvau, 
Kėlės tokias ir užtikau.

Kelios mergicos iri svetainėje 
atėjo, 

Staiga i prie vyru priėjo, 
Ir ilgus liežuvius rode. 
Asz negalėjau ilgi aus 

. isžlaikyt,
Ir nuo piktumo susilaikyt, 
Bet, surinkau žinių gana, 

Ypatingai apie viena 
. bobelių, 

Apie kuria vėliaus 
padainuosiu, i

Ir su kocziolu gerai 
pakoeziosiu!

* * *
Nekurios moterėlės vienam 

Pennsylvanijos mieste, 
Pasielginejate už daug 

neszvariai, 
Jau ne karta apie tai girdėjau, 

Su daugeliais apie tai 
kalbėjau.

Man rodos tame mieste 
moterėles doros, 

Dievobaimingos rodos, 
In akis niekam nešikąbina, 

Nemislykit kad tam paežiam !
mieste, ]

Bus jus sunku surasti,
Da truputi užtylėsiu, 

Kol visu darbeliu 
neiszsnipinesiu.

bus man prikli ateityje. Kaip 
gera turėti pinigu ir but vien
gungiui: tokiu ir tokiu mergų, 
gali sueiti ir gyventi su jomis 
da geriau negu vedos. Ju nie- I 
kados nestigs.’’

Pradėjo auszti, pro Įauga pa
sirodo tirsztas ūkas, ir ji da la
biau apėmė nerimas: viskas 
jam. rodės iszardyta, iszblasz- 
kyta, viskas griūva, jo gyveni
mas sudarkytas.

— Da tu miegi, Anita? Žiū
rėdamas in užmerktas jos akis 
balsu paklausė Kleopas.

Anita nubudo ir nusistebėjo:
— Kur tu buvai szia nakti?
— Namie, kresle persėdė

jau.
— Kodėl taip, kada parė

jai ?
Studentas pasisakė ir pridu-l 

re: Tu taip ramiai gali miegoti, j
— O tu kaži kur daužaisiį 

naktimis?
Jis atsistojo ir ranka pasi

rėmė in stalą. '
Man pradeda Imt nera

mu, ir miegoti asz dorai nega
liu, sake jis.

— Ko gi tau trūksta?
— Nebekencziu. asz tokio 

gyvenimo.
Ji pamate jo rimtumą, ir nu

siminė.
— Sakai tu nebekenti tokio 

gyvenimo? Ko tau trūksta? 
Kaip tu nepastovus žmogus. 
Tik stebėtis reikia. Ka tu 
priesz menesi kalbėjai, ar atsi
meni ?

Banga nesamislino ka atsa
kyt, kaip pasiteisinti; jautės 
esąs kaltu. Priesz menesi jis 
laike ja savo glėbyje, prikalbi
no ja eiti su juo gyventi. Ji pa
klausė jo ir dare kaip tik jis 
norėjo. Dabar g jiis svajoja vis
ką su ja užbaigti. Tokia, ji jam 
gera, ir kartu jie augo, kartu 
mokinosi. Kaip jis gali ta pa
daryti ?

Priėjo jis prie lovos, paėmė 
jos ranka, ir pabueziavo jos 
skruostą.

— Gulkis, Kleopai, vos g’;- 
d imu balsu tarę Anita.

Ir jis prigulė.
— Tu myli mane, ar ne? 

Glausdamasi prie jo ir trinda
ma savo veidą in jo sake ji.

— Taip, bet man neramu 
dabar, vistiek. '

—: Asz žinau kad greitai, 
tau viskas atsibosta. Tu Kleo
pai, toks nepastovus. Bet ko gi 
tu nori, ka manai daryti?

atsikėlė.
— Gersi kavos? Anita pa

klauso savo draugo
Jie iszgore kavos ir užvalgė 

pyragaieziu. Paskui studentas 
užsidegęs paperosa ome vaiksz- 
czioti iszilgai kambario. Jo; 
mintyse stovėjo klausymas:' 
“Ka man padaryti su ja? Kaip! 
asz turiu gyventi?”

— Sėskis Kleopai, pasikal
bėsimo, versdama knygos la
pus tare Anita.

Studentas pažare jo in ja ir] 
mate kai ji nusiminus. Jis at
sisėdo szale jos.

— Ko tu nurimauji, Kloe- 
pai? Klause mergina.

— Nežinau. Nesmagus žmo
gaus gyvenimas, Anita.

— Nelabai. !
Jis paėmė jos .ranka.
— Kur tu buvai praeitas! 

dvi naktis? Užklausė ji.
— Kavinėje su aptiekoru! 

Stiklių.
— Ona jum patarnavo?
— Taip.
— Už tai dabar tau ir ne

ramu. Ji užima tavyje mano' 
vieta!

— Visai ne taip! Toks gy
venimas man inkiro, tai viskas.' 
Asz nežinau ar asz galėsiu ii- i 
gai taipos gyventi. Kaži ko! 
man taip neramu? Asz manau 
gryžti mokyklon.

— Isz kur tu pinigu gausi?
— O, yra žmonių kurie man 

duos. Asz nusprendžiau mokin
ti medicina.

— Szitaip! Reiszkia tu ne , 
benori daugiau su manim gy
venti ?

— Alau rodosi, po viena 
mum butu geriau gyventi. Asz 
noriu but visai laisvas mokslą 
pabaigęs.

— Asz galeeziau pagelbėt 
tau mokytis.

— Bet asz nenoriu turėti' 
menkiausio ryszio prie nieko; 
profesija pabaigęs.

— Tai musu turime persi
skirt?

— Asz taip manau. Kitaip 
man rodosi irr ngalima. Tu ne-! 
pyksti ant manes, ar pyksti?

— Ko man pykti? Asz ma
žai ko paisau. Vistiek, ne kas 
gero isž mano tokio gyvenimo!

Kleopas paleido jos rankas, 
kumsztes sugniaužęs atsirėmė 
rankom in kelius ir nuleido 
galva. Priesz ji stojosi mažos 
mergaites paveikslas, kuris 
laipsniszkai augo ir taip metai

Karalaites Pat areja Ir Drauge kartais mergaites, esti atima
mi, isz mokyklų. Nors tėvai

— Asz nežinau?
— Alano biednas vargszas!
Staigai Anita apglobė ji ir' 

trauke prie saves. Jiedu nutilo. ’
Buvo jau arti pietų kai jiedu ;

isz metu lėtai slinko panorama, ' 
kuri kitoniszkejo ir kitoniszke-1
jo savo susivienijimą: jis mate.! 
ta mergaite, Anita, auganezia,:

Gimtadienio Pyragas

Mažute Wende Eccles ga
vo gražu pyraga del savo 
gimtadienio szventes. Ji ta 
pyraga gavo nuo eroplanu 
kompanijos in Los Angeles. 
Bet ji nutarė savotiszkai ta 
pyraga su vartuoti: Vietoj 
kad ji suvalgius, ji visa ta 
pyraga iszsitepė ant saves ir 
dabar parodo kokia ji graži 
su tuo pyragu.

kartu su juo begiojanezia, kar
tu mokykla lankanezia; jis ma
te kaip jis laiko ja savo glėby
je, bueziuoja; jis girdėjo savo 
žodžius kuriais jis vaizdojo bu
simąjį ju gyvenimą; jis mate 
kaip jiedu susiejo in viena, na
rna gyventi, ir per jo mintis] 
plauke viso menesio kiekviena ] 
diena, valanda, minuta, ir se
kunda. Paskui jis pakele galva . 
ir pažiurėjo in ja, ji ramiai se- j 
dėjo nieko nesakydama. Jis! 
staigu pamate griūvanti Ani-! 
tos gyvenimą, nupuolusiujn 
name ja besedinezia. “Vistiek 
nę>kas gero isz mano gyveni
mo,” musze in jo galva, ir jis 
klausė pats saves ka pradėti. 
“Kam man reikėjo padaryti 
tokia klaida? Kam man reikė
jo insivelti su ja?” Manstino 
studentas.

— Nekalbėk taip, Anita. 
Tu d a jauna ir visko gyvenime 
gali sutikti. O su manimi gy
vendama nieko gero nesulauki, 
asz vistiek negaleeziau visa 
amžių su tavimi gyventi, tar
tum isz miego pabudęs eme kai-

Mergaite už Karalaites 
Margaritos yra Jenifer Jane 
Bevan. Ji eina visur su Ka-

nei viena karalaite ar kara-' 
liene niekados neiszdryso. 
Ji buvo pirmutine Anglijos

sziu vaiku ir nujauezia, kad 
vaikams dirbti negerai, bet jie 
remiasi ant ju pa.gelbos, nes 
neiszsigali samdyti darbinin
ku.

įlietose, kur auga, kviecziai 
mokyklos laikas ilgiau užsitę
sia, kartais asztuonis mene- 
įsius. Bet ir ežia vaikai netenka 
menesio ar daugiau mokinimus 
laiko. Ir tai ne isz priežasties, 
kad turi dirbti, blogai keliai, 
blogas oras ir liga yra svarbios 
priežastis, bet tokioje vietoje, 
kur staigios pusnis padaro ne
galima matyti khr eiti, ir kur 
tirpstantis sniegas žiemai bai
giantis pa.verczia lankąs ir ke
lius ir ežerus, ten yra didesnis

ralaite Margarita, jai pata
ria ir padeda. Vien tik ji gali 
ar drysta Karalaitei patarti. 
Karalaite Margarita yra to
kia drąsi kad ji daug dalyku 
daro ir daug vietų eina, kur

karalaite iszdrysti vieszai 
rūkyti cigar eta. Jenifer Jane 
Bevan motina yra artima 
drauge karalaites Margari
tos motinos.

□ o o

re i kai i n gum a>s lauk yt i mokyk
las atėjus gražiams sziltam 
orui. B.et kaip tik pradeda, ke
liai ir laukai apdžiūti, praside- 

;da žemes arimas, ir tai, papras- 
' tai, pavedama vaikams daryti.
Jis nereikalauja, didelio suma-

beti Kleopas.
— Na, ir užtenka, viskas 

gerai. Kaip yra taip ir gerai, 
atsiliepe ji.

— Tu nepyksti ant manes? 
Pakartojo studentas.

— Kam ežia pykti, nusi- 
szypsojo Anita.'

— Alokyklon ar da tu gry- 
szi? Truputi patylėjus paklau
sė ji.

— Ne.
— Ka gi tu manai daryti?
— Asz nežinau, pamatysiu.
Jis paėmė ja in rankas.
— ATistiek mudu busime

geri draugai ir susieisime, pra
dėjo jis.

‘ — Asz manau, glausdamo- 
si prie jo atsake ji.

— Visa ko asz noriu tai 
kad tu nedetum in mane amži
nos vilties, nes paskui butu ne
smagus tavo gyvenimas. Ir! 
man taip pat butu nesmagu.

— Manai kad asz nežinojau 
jog greitai tau atsibosiu? Asz 
žinojau, bot asz ėjau su tavim 
gyventi, nes norėjau taip pa
gyventi. Juk mudu linksmai ir 
gyvenome visa menesi, ar ne?

— Tau linksma su manim 
gyventi ?

— Linksma! Ar tau ne
linksma su manimi?

— Linksma! Bet man atei
tis rupi!

—• O man nei kiek!
— Tai tau gerai.
Anita atitraukė veidą nuo jo 

veido, nusiszypsojo jam in akis' 
ir paskui vol prisiglaudė prie 
jo ir priszliojo savo veidą, jo 
veidan.

-— Kada tu pabaigsi moks-

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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la. ir apsivesi, paimk mane 
grindis plauti, pasitycziojimu 
pasakė jam Anita.

— Daugiau reikalauk isz!
gyvenimo, Anita, spausdamas 
ja prie saves sake jis.

— Ar tau ne keistai viskas 
reiszkiasi, Kleopai? Alau keis
tai. Taip miglotas musu gyve
nimas. Tai kada tu nori, kad 
asz iszeicziau?

— Uz sanvaites asz iszva- 
žiuoju mokyklon.

— Tai galim da pagyventi 
kartu kol tu iszvažiuosi?

— Taip, galim. O paskui, 
tu atvažiuosi pas mane kai ka
da? A?

— Jei tik tas priklausys 
nuo manos vienos. Asz nežinau 
kaip asz gyvensiu. Priėjus rei
kalui pinigu, nesidrovėk pa- 
praszyt. Jei asz turėsiu, pri
siusiu.

— Acziu. Kad kaip, gal ir 
visada mudu galėsim kartu gy
venti. Asz tave myliu.

Studentas susimaiszc ir ne
žinojo ka daryti.

— Kaip tik tau tinka, man 
vistiek.

— GALAS —

VAIKU DARBAS 
PAVASARI IR

VASARA

numo ir mokslo, bet yra sunkus 
ir pavojingas.

Po arimo seka akėjimas ir 
sodinimas ir prie sziu darbu
vaiku pagelba panaudojama. 
Ir taip ūki u darbas taip užima 
visas vasaros dienas ir atima, 
vaikus isz mokyklų kol žeme 
užszala ir nebegalima ant jos 
bedirbti. Nors miestuose yrk 
instatymas, kuris gina, sunku 
darba, vaikams neturineziams 
szesziolikos metu, bet nekreip
iama dome visai in tuos vai
kus, kurie dirba ant nkiu, net 
tokie jauni kaip asztuoniu mo
tu. Dauguma ju sužeidžiama 
variuojant nkiu inrankius ar
ba prižiūrint gyvulius.

Ties, yra daug naudos vai
kams dirbantiems ukese, nes 
jie gauna tyro oro. Ir nėra jo
kio klausymo, kad jiems pri
duoda daug džiaugsmo iszlrulc- 
ti isz uždarytu kambariu ir su
sidurti su žeme. Bet ilga, karsz- 
ta vasara reiszkia nepertrau
kiama darba iki Lapkriczio. 
Kada neužaugusio vaiko dar
bas yra naudojamas vientik už- 
darbui, o ne jo iszsivystimui ir 
mokinimui, jis negauna labai 
tinkamo darbo. Kaimas yra 
puiki vaikams vieta. Bet turi, 
savo klausimas vaiku auklėji
mui lygiai taip pat kaip ir 
miestas. — C.

Daugumai žmonių vasara 
reiszkia labai daug dalyku. 
Alieste gyvenaneziam, ilges
nius pasilinksminimui vakarus 
po sunkios darbo dienos, arba 
odminius mažu darželiu; iszva- 
žiavimus in laukus. Aliesto vai
kui, reikia ilgu atostogų ir 
daugiau nieko nedaryti kaip 
žaisti.

Bet daugumai vaiku gyvo- 
naneziu kaimuose ir priemies- 
cziuo'se mokyklos baigiasi ank- 
szcziau nei miestuose. Ir tie 
vaikai nevisuomet gali atosto
gomis pasidžiaugti. Kaimai, 
kurie turi ilgiausias atostogas 
tai tokie, kur darbas skaitomas 
vaikams daug reikalingesnis 
nei mokslas, ir žaidimo verte 
nesuprantama.

Nekufioše vietose, kur anga 
vata.mokykla tęsiasi tiktai tris j 
menesius. Ir per ta laika mo-! 
kykla labai ireguliariai lanko- Į 
ma isz priežast ies buvimo daug 
darbo ant akiu. Didesne dalis 
vaiku gyvenaneziu tokiose vie
tose yra toli užsilikę moksle.

Vaiku darbas vatos laukuo
se prasideda pavasari, — apie 
vasari, tada vaikai deszimties 
ar dvylikos metu senumo, ir

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

20 Centai.
Saule, Alahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says j

The U. S. Savings Bonds “Independ
ence Drive” opening May 15 will earty 
a most appropriate theme: “Save.for . 
Your Independence.” The Liberty Bell, 
symbolic of political independence, will 
once more ring out, suggesting that you, 
plan NOW to buy more U, S. Savings 
Bonds to better equip yourself for a 
secure and comfortable future. Thtsre 
are three simple ways to buy Savings:. 
Bonds—enroll for the Payroll Savings 
Plan where you work, if self-employed,, 
the Bond-A-Month Plan at your bank, or] 
cash purchases at your bank or post 
Sffiee. U. S. Treasury DeparttntMi

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandient
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szitas sanlygas nustaczius vi
siems mainieriams ana menesi, 
ir buvo griesztai pasakius, 
kad jeigu mainieriai tiek karu 
angių nepagamins, neiszkas 
per diena, tai tos mainos bus! 
uždarytos. Per visa menesi, nei! 
viena diena tiek augliu nebuvo 
iszkasta. Bet yra vilties kad 
mainieriai taip padarys, nes 
diena po dienos jie vis daugiau 
ir daugiau augliu iszkasa, bet 
ilcda siekia kompanijos parei
kalavimo. Kompanijos atstovai 
atvirai ir stacziai pasako vi
siems mainieriams, kad jeigu
jie nori gauti taip gerai mokėti
tai jie turi ir dirbti, daugiau

Gene-

— Gegužis — May.
— Seredoj pripuola Szven- 

to Kryžiaus atradimo. Ir ta 
diena 1791 metuose Konstitu
cija apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 1937 m., Italija su 
Vokietija sutinka stoti
ralissimo Francisco Franko in 
talka per namini kara Ispani
joje. 1938 m., Hitleris Romoje 
prižada taika Hali jonams.

1939 m., Litvinovas pastrau- 
kia, užleidžia Užsienio Ministe- 
rio vieta Molotovui.

1851 m., Baisus gaisras San 
Francisco mieste, California; 
2,500 namu sudegė.

— Ketverge Szvento Au
gustino motinos AI o n i k o s 
iszvente teipgi ir SzV. Florijono. 
Taipgi ta diena, 1942 m., Japo
nijos laivynas sunaikintas in 
Coral Juras.

— Petnyczioj Szv. Pijaus 
L nito jo Popiežiaus szvente, 
1 .’p 'i ir Aniuolo ir Irene jaus 
szvente. Ir ta diena: 1936 m., 
Italijos armijos užima Addis.1 
Ababa ir karas su Ethiopie- 
< lis baigtas. 1949 m., Fordo 
a..i omobiliaus darbiniu k u 
straikos; 62,250 straikavo. 1821 
m., Napoleonas Bonaparte pa
simirė ant Szventos Elenos Sa
los, kur jis buvo isztremtas.

— Pamaldos ant garbes 
Motinos Dievo, per menesi Ge
gužio bus laikomos visose Ka- 
talikiszkos bažnycziose. Szven
to Juozapo Lietuviu bažny- 
czioje pamaldos bus laikomos 
Seredomis rytais 8-ta valanda, 
ir Petnycziomis vakarais 7-ta 
valanda.

— Visos Schuylkill o Apy
gardos Mergaites Sodai ietes 
laikys savo Metini Konferenci
ja arba Seimą Nedėliojo, Gegu
žio (May) 14-ta diena, Girard
ville, Pa. Lietuvaites isz visu 
apylinkes miestu ir miesteliu 
suvažos in Szv. Vincento Para
pija, ir Girardvillietes Sodalie
tes visas gražiai priims. Soda- 
lietes dalyvaus isz: Mahanoy 
City, Shenandoah, Tamaqua, 
Frackville, Hazleton, Girard
ville, New Philadelphia ir Alt. 
Cannel.

— Saliuninku Susivieniji
mas isz Schuylkillo pavieto, 
laikys savo Bankieta Utarnin- 
ke, Gegužio (May) 2-tra diena 
Lakewood. Irvin R. Shipe isz 
Port Carbon yra prezidentas 
susivienijimo.

— Philadelphia & Reading 
Kompanija pratęsia laika mai
nieriams, kad jie galėtu iszkas- 
ti pusszeszto szimto karu aug
liu per diena. Kompanija buvo

angliu iszkasti. Jie dabar mai
nieriams yra pasakė kad kom
panija vis nėra patenkinta, bet 
kad ji da lauks, ir kad ji tikisi
kad mainieriai sutiks su jos nu
sistatymu ir geriau ir sanžinin-
gi a u dirbs.

New Philadelphia, Pa. —
Laidotuves a. a. Juozo Kisielio 
(Kissell) nuo 146 Water Uly., 
invyko Panedolyjo, o ne Suba- 
toje kaip buvo praneszta perei
tam “Saules” numeryje.

MOKYTOJAI JIESZ-L Mokytojas, kaip ir Kunigas,* 
turi visam savo miesteliui uz 

KO DARBO KITUR savo gyvenimą ir pasielgimą 
--------  atsakyti.

Tukstancziai mokytoju me-, 
ta savo darbus, už tai kad 
jiems insipyksta politika. Visi 
mes gerai žinome kad politi
kieriai valdo musu vieszasias 
mokyklas, ir kad jie samdo ir 
paskiria mokytojus ir mokyto-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Philadelphia, Pa. — Szv. An
driejaus Parapijos Sodalietes 
surengė labai gražu ir szaunu 
vakarėli, szoki. Atsilankusiu 
buvo nedaugiausia, bet vakarė
lis buvo isz tikro gražus. Para
pijos vikaras Kun. Jonas Gi- 
bas, uoliai darbuojasi su Soda- 
lietemis ir szitokias jaunimui 
pramogas kas sanvaite rengia. 
Ir tai mums iszrodo, labai ge
ras dalykas, nes tai duoda pro
ga iszeivijos Lietuviu jaunimui 
susieiti ir susipažinti. Tik 
mums iszrodo kad ežia nėra ga
na talkos, kad tik kelios, susi
pratusios Sodalietes visa ta 
darba. ir naszta nesza, o kitos 
ar nepaiso, ar nesidomi tokia 
labai gera, ir pagirtina, veikla. 
Ir tai gaila! Musu korespon
dentui teko su keliomis Soda- 
lietemis tenai pasiszneketi. Ir 
isz tikro mums nuostaba kad ir 
tiek Lietuviu jaunimo tenai bu
vo sutraukta, kai tik saujale 
visa, darba dirba. Parapijos 
svetaine buvo labai gražiai ir 
skoningai paruoszta, orkiestra, 
kapelija buvo viena, isz miesto 
geriausiu. AIusu koresponden
tas mums sako kad jis ta vaka- 

■ ra kuo maloniausiai praleido.
Teko matyti kelis ir Dypu- 

kus ir Dy pukes tame szokyje, 
bet visi jie, kaž-kodel nuosza- 
liai laikiesi. Kai ir Lietu visz- 
kas dainas pradėjo dainoti, tu 
Dypuku nebuvo matyti! Alums 
labai malonu buvo matyti tiek 
daug- iszeivijos Lietuviu vyru
ku ir morgaieziu viename būre
lyje. Ales negalime atsiminti, 
kur kitur mes kada esame mate 
Lietuviu jaunimą taip vienybe 
palaikanti ir taip Lietuviszkai 

i pasilinksminanti. Visu szit.u 
parengimu ir visos szito Lietu- 
viszkumo talkos vadas ir dva- 

! šia yra Kunigas Jonas Gibas, 
be kurio pasiszventimo vargiai 
kas ir ežia butu.
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žiavo pas ta mokytoja, jis turė
jo visu tukstaneziu jam pakelti 
alga, pirm negu jis sutiko eiti 
ten ir mokyti.

Kai karas užsibaigė, tai visu
mokyklų, kolegijų ir universi- jas. 
tetų virszininkai atsiduso: Da- Visai ne naujiena iszgirsti 
bar jau bus gana mokytoju, da- kad kokio miestelio politikie-j 
bar tie mokytojai ant keliu riu partija pareikalauja kad 
klaupsis ir praszysis darbo! visi mokytojai prisidėtu prie

Bet nieko panaszaus nebuvo, partijos rinkimu fondo. Jeigu 
Jau keturi metai kai tas karas mokytojas neprisidės, jam te- 
pruže, o mokytoju dar mažiau 
randasi. Kolegijos ir universi
tetai, kurie jaunus studentus 
mokina ant mokytoju yra 
sziandien tuszti!

Daktaras Walter E. Hager, 
Wilson Teachers College Pre
zidentas, Vaszingtone, sako 
kad dabar mums reikia ma
žiausia penkių szimtu tukstan
eziu nauju mokytoju.

Mokytojai, studentai ir kiti 
mokinti žmones jieszko darbo' 
kur jie gali daugiau užsidirbti. 
O mokytojavimas praseziau- 
siai moka. Kuris isz musu ga
lėtume juos kaltinti kad jie ge
resnio užmokesnio jieszko? Ar 
mes patys taip nedarome?

Bet prasta mokestis yra tik! 
viena priežastis, del kurios mo
kytojai pameta savo darbus ir 
eina in fabrikus. Randasi ir ki
tu priežaseziu.

Vienas mokytojas pamėtė 
savo mokytojavimo darba ir 
ėjo in ofisą dirbti kur jis ma
žiau uždirbo negu mokinda
mas. Kai mes jo užklausėme 
kodėl jis taip padare, jis mums 
atsake: “Mokytojavimas mano 
nervus sugadino. Suvaldyti ke
lis tuzinus biesuku, velniuku, 
mokykloje kurie namie savo tė
vu neklauso, yra darbas ku
riam asz neesu lygus. Asz 
priesz laika hucziau pasenės. 
Dabar asz mažiau uždirbu, bet 
nors ramybe turiu.”

Ir tokiu mokytoju daug ran
dasi, kurie nusiskundžia sziu 
dienu vaikais, kurie nenori nei 
klausyti nei mokytis, ir kuriu, 
tėvai taip iszdykino savo tuos 
aniuoliukus kad jiems ragai 
iszdygo.

Kitas mokytojas paliko savo 
mokytojavimo darba už tai 
kad mokyklos sztabas per daug 
in jo darba kiszosi, kad virszi
ninkai per daug ji bosavo ir in
sake ka daryti ir kaip mokinti.

Ir szitas mokytojas baisiai 
daug tiesos pasakė. Musu mo-! 
kyklu sztabus sudaro miesto ar 
miestelio biznieriai ir politi
kieriai, kurie tankiai nieko ne
supranta ir nieko nežino apie 
mokyklas, mokytojus ar moky
tojavimą.

Vienas mokytojas, kuris mo
kino mokykloje Pietinėje vals-i 
tijoje mums sako ir prisiekia PERTVARKYTI 
kad mokyklos virszininkas ne-| 'J'ĄĮJTĮJ S 4NJUNGA 
mokėjo nei savo vardo pasiraj 
szyti, o visus mokytojus valde 
ir stramužino.

Kitas mokytojas mete savo 
mokytojavimo darba už tai' 
kad jis insitikino kad sziandien 
vieszcse mokyklose vaikai nie
ko neiszmoksta ir mokytoj ai j 
nieko juos negali iszmokinti už: 
tai kad visokiu nereikalingu 
mokslu dabar yra investa in 
musu mokyklas.

Viena mokytoja pamėtė savo 
darba kai miestelio 
pasipiktino, kad ji 
“boy-frenta” turi.

Mokytojai nevalia 
venti, kaip tu kumueziu ir 
bueziu dukreles gyvena.

nai vietos nebus ateinaneziais 
metais.

Teipgi visai ne naujiena, kad 
kai mokytojas gauna darba 
mokyti, kuris narys to mokslo 
sztabo ar tarybos su juo isz 
kalno susideres, kad kai jis 
gaus pusantro szimto doleriu 
ant menesio, kad jis tam ponui, 
mokslo sztabo nariui atmes 
kas menesis dvideszimts pen
kis dolerius.

Dar'ir kita priežastis varo 
mokytojus isz musu mokyklų 
tai yra kad visur reikalaujama 
jaunu mokytoju. Mokytojas, 
sulaukės trisdeszimts penkių 
metu amžiaus jau ne greitai su
siras sau vieta.

užtiko ant vieszkelio, ir jame 
buvo raktukai, ir už tai jos sau 
ir nuvažiavo.

Kai policijantai paklausė: 
Kodėl jodvi turėjo su savimi 
revolveri! Scotty Long, gel
tuonplauke Ona Stelzriede nu- 
siszypsodama pasiaiszkino kad 
geros mergaites turi save apsi- 
sa: geti kelionėje.

Jodvi abi dabar tupi kalėji
me.

LIETUVIU
SURASZINEJIMO

KLAUSIMU

Cenzo Biuras Davė 
Patvarkyma 
Tarnautojams

Paskui negalima apleisti ar 
užmirszti ir tu mokmiu, tu vai
ku tėvus. Tėvai per \ mg isz 
mokytoju reikalauja. Tėvai, 

! nepajiege ar nežinoję kaip savo 
vaikus iszmokinti ir iszlavinti, 
reikalauja kad mokytojai ste
buklus padarytu, bet tuo pa
ežiu sykiu kad j u Mariute ar 
Jonuką ant ranku nesziotu.

kūmutes 
ruko

taip

ir

gy- 
bo-

Amerikos Sekretorius 
Dean Acheson, po kairei, pa- 
siszneka su savo nauju pa- 
gelbininku John Sherman 
Cooper, Vaszingtone. John 
Shermap Cooper priėmė sa
vo isztikimybes prisieka Ta
rybos ofisuose. Jis yra buvęs 
Republikonas Senatorius isz 
Kentucky valstijos, ir buvęs

atstovas Tautu Sanjungoje. 
Jis dabar bus Sekretoriaus 
Achesono pagelbininkas ir 
patarėjas Trijų Didžiųjų Mi- 
nisteriu susirinkime Londo
ne Gegužio menesyje. Jis bu
vo in szita vieta paskirtas 
nes Demokratai nori parody
ti kad ir Republikonu randa
si Taryboje.

“SAULE” VISUR
SZVIECZIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sykiu in sanvaite pas savodu
draugus atsilanko.

Tik praneszkite kur jus gy-‘ 
venate ir pasakykite kad jus 

“Saule” 
jums

VEŽA ISZ
PABALIUOS

v \

Daug Žmonių Iszvežta;
Dar Daugiau Vežama

Visai ne naujiena iszgirsti 
kaip kokia motina ateina in 
mokykla ir mokytoja iszkolioja 
iszkeikia kad jis ar ji jos vaiko 
neinvertina ar gerai nemokina. 
Mokytojas gerai žino kad to
kiems tėvams ar tokioms ma
mytėms reikia lazdos ar gero 
diržo, už tai kad r , to diržo 
savo vaikams pasigailėjo, bet 
nabagas mokytojas nieko nega
li daryti, nieko negali sakyti, 
nes jo darbas priklauso nuo 
malones tokiu nemokytu pras- 
cziokeliu, kurios gal pažinsta 
miesto politikierių.

O paskutine ir didžiausia 
priežastis del kurios mokytojai 
dabar meta savo dar
bus yra tai kad vaikai nenori 
mokintis. Visa musu mokyklų 
tvarka ežia kalta, kad vaikas 
yra privereziamas eiti in mo
kykla ar jis nori ar nenori. Per 
daug vaiku eina in mokykla gajį užtarti darbininkus, darbo 
vien tik už tai kad jie dar per žmones, nes tokie sudaro jos 
jauni eiti in darba. Už tai jie 
nieko nepaiso nei apie mokslą,!
nei apie mokykla, nei apie mo
kytojus.

gau-

BERLYNAS. — Ateina pa
tikrintos žinios isz Vokietijos,; 
isz Vokiecziu laikraszcizo “Die 
Nene Zeitung,” kad labai daug 
žmonių yra iszvežta ir dar dau
giau yra vežama isz Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos in tolimus 
Sibiro kampus.

Tas laikrasztis raszo kad Pa
baltų os žmones yra iszvežami, 
ir in j u vietas atvežami Ruskiai 
saugumo sumetimais. Visos tos 
trys Pabaltijos szalys yra per 
arti frunto jeigu iszkiltu ka
ras. Už tai Sovietams labai ru
pi turėti tenai savus žmones.

Szito laikraszczio redakto-’ 
rius sako kad jis savo žinias 
yra gavės Pabaltiecziu pabege-! 
liu Szvedijoje.

Mes jau žinome kad pereita 
žiema isz Lietuvos buvo iszvež
ta in Sibirą apie milijonas žmo-l 
niu. .

norite, kaip ir kiti, 
skaityti, ir mes tuojaus 
pradesime tarnauti.

Skaitant “Saule” jus
nate tikriausias žinias, be jokiu 
lamdymu ar kokiu kokios par
tijos nusistatymu. “Saule” jo
kios partijos nepripažinsta ir 
už tai teisingai skelbia žinias 
kaip jos atsitinka.

“Saulėje” rasite daugiau ži
nių apie savo valdžia, ir tos ži
nios jums ateina be jokios poli
tikos.

“Saule” daugiau žinių pa
skelbia apie nuotykius ir atsi
tikimus po visa pasauli.

“Saules” laikrasztininkai 
isz visu Amerikos kampu ir 
miestu siunezia savo žinias in 
redakcija.

‘ ‘ Saule ’ ’ per daug negarbina 
biznierius ar fabrikantus, bet 
stengiasi suprasti ir ju reika
lus. Ji teipgi stengiasi, kur tik “BROLIAI”

SUARESZTUOTI

ALT Vykdomasis Komitetas 
yra gavės Bureau of the Census 
Washington, D. C., atsakymu 
Balandžio (Apr.) men., 11 d., 
telegrama, kurioje buvo iszkel- 
tas nesuprantamas kai kuriu 

■ gyventoju suraszinetoju nusi- 
! statymas žymėti Rusija kaip 
Lietuvoje gimusiu Suvien. 
Vals. Amerikoje gyventoju gi
mimo vieta ir buvo praszyta 
duoti aiszkias patarme, nu
rodymas gyventoju suraszymo 
personalui visame kraszte, kad 
tokiom klaidom butu užkirstas 
kelias.

Cenzo Biuras in ALT tele
grama nedelsiant reagavo ir 
Balandžio (Apr.) men. 13'd., 
visam gyventoju suraszymo 
asabiszkui kraszte iszsiuntine- 
jo patarima (17th Census 
Technical Memorandum No. 
23), kad “Lietuva” turi būti 
žymima kaip atsakymas in su
raszymo lapo klausimus 13 ir 
25, jei apklausiamasis taip nu
rodo. Szia patarima gavo vi
si gyventoju suraszymo srieziu 
ir rajonu virszininkai ir tech
nikiniai mokintojai.

Reikia tikėtis, kad Cenzo 
Biuro tarnautojai, gave toki 
paaiszkinima isz Washington©, 
liovėsi žymėj e ‘ ‘ Russia’ ’ kaip 
Lietuviu gimimo vieta. Gal but 
jie atitaisys ir klaidas, kurios 
pradžioje gyventoju suraszy- 
me buvo daromos.

— P. Grigaitis, ALT Sekre
toriatas.

MOKINIU
RIAUSZES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

skaitytoju rateli.
‘.‘Saule” paskelbia apie 

straikas, ko darbininkai reika
lauja ir ka fabrikantai nori 
duoti.

“Saulėje” rasite visko daug 
daugiau negu kituose laikrasz- 
cziuose.

Tai kam ežia dar ilgiau lauk
ti? Sziandien užsiraszykite 
“Saule.” Prenumerata Suv.

Amerikiecziai nori ta Sanjun-į Valstijose Metams $5.00. In 
ga valdyti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Kanada $6.00. Užraszant reikia 
drauge ir prenumerata siunsti 
per Postai Nota, Moni-orderi 

! arba pinigais registruotam 
laiszke. Adresas:

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

t
‘ ‘ N O V E N A ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

mes busime pirmutiniai jiems 
i pritarti; bet tegu tie pienbur- 
: niai pirmiaus iszmoksta kaip 
i sau snarglį nusiszluostyti pirm 
negu jie kiszasi in reikalus ku- 

vyrukam insake nusirengti, rie nėra ju biznis.
kad policijantai galėtu j uodu i 
pilnai iszkresti.

Vyrukas kuris save vadino
si Scotty Long, kuris isz tikro 
yra geltuonplauke Ann Stelz- vįsas įas riauszes ir tuos nedo- 
riede, paraudonavo ir polici- vanotinus susikirtimus, tai te- 
jantams, nusijuokdama paša- gU jįs ^įg^į pasiteirauja ir ju 
ke: “Jei asz nusirengsiu tai vi- o+c^0^70 w

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir ežia niekas kitas nėra kal
tas,kaip tik tu vaiku tėvai.

Ir jeigu tie vaikai ir j u tėvai 
nori tikrai tiesa dažinoti apie

si jus susisarmatinsite.” Bet 
pclicijantai, baiku nekriesda- 
mi piktai insake pasiskubinti 
ir nusirengti. Kai Johnny Scott 
nusivilko savo marszkiniu, po
licijantai tuojaus paszauke po-! 
licijante moteriszke, kad ji 
tuos du “vyruku” nurengtu 
ir iszkriestu. '

Abi merginos pasiaiszkino 
kad jos buvo pasivogusios ta 
automobiliu netoli nuo York 
miesto, Pennsylvanijoje. Jod- 

! vi sako kad jie ta automobiliu,

akys atsidarys, kad jie net isz- 
sižios, pamate kad visos tos 
riauszes yra Komunistu su
rengtos. Tik pasiskaitykite 
Komunistu laikraszczius ir pa
žiūrėkite kaip jie raszo apie 
tuos mokinius, kurie taip dur
nai ir kvailai lyginasi save su 
mokslincziais.

Pirkie
U. S. Bonus


