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Isz Amerikos
*

FBI AGENTAS
VISKĄ PASAKYS *

Pasiszauke Laikrasz- 
czio Redaktorių

MT. VERNON, N. Y. — j 
John Huber, buvęs Slaptos 
FBI Policijos agentas, kuris 
buvo Senato Komisijos pa
trauktas in tardymus kad jis 
pasakytu ka jis žino apie tuos 
tardymus, intarimus ir kaltini
mus priesz Lattimore, per tele
foną pasiszauke vieno laikrasz- 
czio redaktorių ir pasakė jam 
kad jeigu jis pas ji ateis jis vis
ką paaiszkins.

Szitas buvęs FBI agentas 
buvo su draugu atvažiavęs in 
Vaszingtona kaipo svietkas. 
Bet jis dingo Vaszingtone ir 
paskui tik ant rytojaus jis atsi
dūrė atgal in New York mies-| 
ta isz kur jis su savo draugu 
buvo iszvažiaves, Jis sako kad 
jis nieko neatsimena ir nežino 
kaip jis atsidūrė atgal in New 
York miestą.

Szitas John Huber per de
szimts metu dirbo kaipo FBI 
slaptos policijos agentas. Jo 
žmona sako kad jis yra baisiai 
nuvargintas ir labai nervuotas 
nuo visu tu tardymu ir kvoti
mu apie Komunistus. Bet iki 
sziol jis dar nepasiaiszkino kas 
su juo tenai atsitiko ir kaip jis 
atsidūrė in New York miestą 
isz Vaszingtono, kur jis buvo 
atvažiavęs liudyti, svieczyti 
priesz Komunistus ir Amerikos 
iszdavikus.

Pirma Lekianti Torielka
------------------------- *
10 POLICIJANTU I

NUSZAUTA

SINGAPORE. — Laikraszti- 
ninkai isz Singapore pranesza 
kad deszimts policijantu buvo 
nužudyta per sukilimus. Raz- 
baininkai sukilėliai, Komunis-’ 
tu sukurstyti pasislėpė prie 
vieszkelio ir paskui užsipuolė 
ant keliu troku kurie veže gu
ma in uosta del pardavimoJSzi- 
tuos trekus sergėjo polici j an
tai. Szituose trokuose teipgi 
važiavo daug darbininku kuris 
dirba tuose gurno fabrikuose. 
Jie dirba in Johore ir Perak

i krasztus.

aivynasH

Kanszko aivo

Jau daug buvo ir yra skai
toma ir spėjama apie tas 
lekianezias torielkas, leksz- 
tes. Daug žmonių sako kad 
jie isz tikro yra mate padan
gėse plokszczius indus, ero- 
planus, kurie iszrodo kaip 
torielkos.

Karo Sztabas ir Armija 
užsigina kad jie nieko apie 
ta’i nežino, ir kad jie tokiu 
eroplanu visai neturi.

Bet dabar armija turi szi- 
ta ploksztu eroplana, kuris

padangėse iszrodo kaip to
rielka. Szitas mažas XF5U-1 
ercplanas visu žingeidumą 
šukele, kai vienas žurnalo 
redaktorius ir vienas radijo 
žinių skelbėjas staeziai pa
sakė kad Amerikos Karo 
Sztabas tokiu eroplanu slap
tomis gamina ir kad jie yra 
naujausi, kuriems lygaus 
eroplano dar nėra.

Laivyno ir Armijos Szta
bas visiszkai užsigina.
• □ o □

10 Policijantu Nužudyti Per Su
kilimus Singapore; ‘FBI’ Agen
tas John Huber Patrauktas In 

%QN^N?^i\ĄTurdymus Priesz Lattimore; 
Amerikoje Laikrasztininkai Nužudyti 

Amerikos Miestas Po 
Komimistiszka Valdžia

Per Indonesijos Žmones
NUSTATO KARO

TVARKA
MOSINEE, WIS. — Gegužio 

(May) pirma diena, kada So-1 
. vietai su parodomis ir prakal
bomis apvaikszcziojo savo 
Raudona Diena Rusijoje, vie-

IAIVVXTAQ 1 nas mažas -Amerikos miestelis
LAIVIINAd ; buvo Sovietu užimtas ir So-

REIKALAUJA vietiszkai valdomas.
Žinoma, tame miestelyje bu-i 

vo tik nuduota kad Sovietai už
kariavo. Amerikos Legijonie-

1 Kuris Galėtu Veszti riai surengė toki labai vaizdin
ga vaidinima. Jie su sa^o mies-

ant vieszkelio sustabdytas ir 
jiedu buvo priversti iszlipti. 
Paskui jiedu buvo nuvesti nuo 
vieszkelio ir nuszauti. To kai
mo žmones buvo priversti jiem- Knrk'ylzn I
dviem iszkasti duobes ir juodu ikailSZKO LaiVO,
pakavoti.

Kas juodu nužudė ir kodėl 
dar negalima surasti ar dažino
ti.

Daug Eroplanu

VISKA PRIRENGĖ

Amerikos Darbas: Ka- 
riszki Eroplanai, 
Bombardavimas

WASHINGTON, D. C. — John Mara- 
gon, kuris buvo laukiamas ir lauktinas sve- 
czias U. S. Vaszingtono ofisuose ir kuris 
yra arti Prezidento Trumano szirdies, bu
vo nuteistas ir pasmerktas už tai, kad jis 
po prisieka melavo Kongreso Komisijai, sa
kydamas, kad jis isz nieko ne eme penk
ta procentą, nuoszimti už malones ir

DU AMERIKIECZIAI 
NUŽUDYTI ;

JAKARTA, INDONESIA. - 
Du Amerikiecziai, vienas pro
fesorius, antras žurnalo kores
pondentas, laikrasztininkas, 
buvo nuszauti savo mažame au
tomobilyje. Ju vardai: Yale 
Universiteto Profesorius, ketu
rios deszimts trijų metu am
žiaus Raymond Kennedy, ir 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus Robert Doyle, “Time” ir 
“Life” žurnalu koresponden
tas, raszytojas.

Profesorius Kennedy tenai 
tyrinėjo Vakaru intaka ant In- 
donesijos žmonių, or raszytojas 
Doyle tenai buvo nuvažiavęs 

1 dažinoti kaip žmones ežia da
bar jaueziasi kai jie gavo laisve 
ir nepriklausomybe.

Keturi ar penki vyrai juodu 
nuszove isz paszalu. Czia, szita- 
me kraszte buvo daug sukilimu 
ir susikirtimu tarp valdžios ir 
razbaininku ir sukilėliu, bet 
vieszkeliai jau buvo saugus ir j 
tenai nebuvo pavojus kur szi- 
tiedu Amerikiecziai važiavo.

Jųdviejų .automobilius buvo,

Pirmiau Redaktoriui
Pranesze, Paskui 

Nusiszove
NEW YORK, N. Y. — 

Radijo skelbėjas ir raszytojas, 
trisdeszimts devynių metu am
žiaus, Hugh Ernst, pirmiau pa
siszauke vieno laikraszczio re
daktorių ir jam pasakė ateiti 
pas ji in jo kambarius, jeigu jis 
nori gauti gera straipsni savo 
laikraszcziui.

Jis tam redaktoriui pasakė 
patelefonuoti jo žmona, loszike 
Betty Furness ir jai pasakyti 
kad jis dabar save nusižudo. 
Kai ji dažinojo tai isz to redak
toriaus, ji stengiesi savo vyra 
paszaukti per telefoną, bet nie-i 
kas neatsiliepe.

Vieszbuczio, hotelio tarnai ir 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

UŽ-

Musu Vaikai
—--- 1_ •

Szesžiu metu Onute 
klausė savo broliuko:

— Kaip.tu manai Jonuk, 
ar garnys isztikruju atnesza 
vaikus?

Jonukas — Et, kvaila esi, 
tai tiktai ant kaimu atnesza, 
o ne pas mus mieste!

WASHINGTON, D. C. — < ■ • ~ - ■1 r

Admirolas Forrest P. Sherman saVo užkariautame kraszte.
Laivyno vadas ana diena paša- Ginkluoti “Sovietai” karei- 
ke Kongreso Komisijai kadį vįaį su Draugu Joseph Z. Korn- 
Laivynui yra reikalinga dar fe(įer) kuris atstovavo Juozą 

j vieno didžio ir galingo karisz- gtalina ir su Draugu Benjamin 
ko laivo, kuris galėtu veszti Gitlow, 
daug kariszku eroplanu.

Laivyno toks pats pareikala- tvarka.
vimas buvo pernai atmestas , Mayoras Ralph E. Kronen- 
kai Apsaugos Sekretorius wetter buvo suimtas, suaresz- 
Louis Johnson pasakė kad to- tuotas ir iszvilktas in lauka, in 
kis laivas yra visai nereikalin- sniegą ketvirta valanda isz ry- 
gas ir be prasmes. -■ -

Kai Apsaugos Sekretorius
(Tasa, Ant 4 Puslapio)

APVOGĖ
POLICIJANTA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Armijos Sztabo Vir
szininkas, Generolas Omar N. 
Bradley, pranesza kad visu tarnavimus isz Vaszingtono.

telio viiszininku pagelba ir pn- Alijantu kariszkime susirinki- , , ,, , . . . , .
■ ' ■ ' me buvo nutarta kaip butu ge- John Maragon, kai iszgirdo teismo 

sprendimą, tuojaus per savo advokatus 
reikalavo naujo teismo ir teipgi pareikala
vo, kad jis butu paleistas ant kaucijos.

Szitas 
draugas, kadaise 
Vaszingtone, bet 
U.S. Vaszingtono 

sprogstanezias

Czia tai pirmutinis punktas t O pJllCS 
tos tvarkos kuria iszdesti Ge- npjo-yJi 
nerolas Omar N. Bradley, pa- , 3*
aiszkindamas kodėl reikia tuo- tai Prez.

tarimu, viską savo miestelyje - . . , .
surengė, kaip Sovietai surengė riauusia apsiginti ir atsimuszti 

priesz Rusija, jeigu Sovietai 
paskelbtu kita kara.

Jis pranesza kad Amerikos 
darbas butu pristatyti karisz- 
kus eroplanus, bemberius ir 
sprogstanezias bombas, už tai 
kad mes turime geriausius ir 
greieziausius kariszkus eropla
nus ir už tai kad vien tik mes 
dar iki sziol mokame kaip pa
gaminti tas f 
“Atom” bombas.

užėmė” ta maža 
miesteli ir paskelbė Sovietisz-

to. Jis buvo priverstas pripa
žinti nauja valdžia ir patarti 
žmonėms pasiduoti.

Policijos virszininkas Carl 
Gewiss nepasidavė Sovietams 
ir buvo vieszai likviduotas, nu- 
szautas.

Miestelio didžiausias kapita- 
listiszkas fabrikas, kur popieraLOS ANGELES. CALIF. -

Net ir policijantams nesaugu yra gaminama, buvo Sovietu 
iszeiti ant ulyczios. Sztai kas 
atsitiko Policijantui John E. 
Truham, dvideszimts penkių 
metu amžiaus:

Jis iszdirbo savo valandas 
kaipo policijantas, insisedo in 
savo automobiliu ir nuvažiavo 
sau. Kai jis sustojo mieste, vie
nas razbaininkas ant juo užsi
puolė su revolveriu, nuo jo at- ant visu mokyklų, bažnycziu ir turėtu prižiūrėti kad ju pa

valdžios ofisu buvo iszkeltos krantes butu savųjų rankose ir 
raudonos vieliavos. “Nauja neprisileisti prieszo ir neduoti

John

pa-

nu-
pa-

buvo intakingas 
Jis pareina isz 

Prez. Trumanas 
Partijos, ir už

užimtas.
Miestelio vienintelis laik-

Maragon, Prez. Trumano 
tik czeverykus szvaksavo 
paskui inlindo in paežius 
ofisus ir

Prez. Trumanui. 
miesto kaip ir 
prie tos paezios
Trumanas yra jam ir dabar isz-

jaus paskirti pusantro bilijono (i^įmas nors John Maragon likos nubaus- 
doleriu del ginklu užsienio ’ °
krasztams. tas nuo asztuoniu menesiu iki dvieju me-

Antras punktas buvo kad tie į įu įn kalė jimą, jis dabar yra iszleistas ant 
krasztai kurie turi galingus . , .. ,,
laivynus turėtu prižiūrėti kad penkių tukstanczius doleriu kaucijos, kol jis 
visi keliai ant visu manu butu suspjes kreiptis in augsztesni teismą.

rasztis buvo Sovietu pasisavin- atdari, kad Rusijos povandeni-
tas ir redaktorius buvo in ka- niai laivai, submarinai negale-į gad jiS buVO 11 yiH kaltas, 0013 joklOS 
Įėjima inmestas. Ta diena isz b“ugl]Xri’ abejones; bet mes esame tikri, kad daug

ka, Angbja, Prancūzija ir Ho-(JįijggĮįj jf ailgSZteSIli ŽUlOlieS VaSZiUgtOUe 
yra dar kabesni, bet yra laisvi ir garbingi.

John Maragon yra Prez. Trumano arti
mas draugas, kuris galėdavo Generolus 

siskundžia kad jis buvo palikes Tvarka” buvo visur paskelbta, jam progos tuos uostus pavar- ^j^j^įj kllIlS buVO PlCZl*
ootta rntrnl vari nnlini ionin TVF Q VATP Q f-YI W&t.t.PV lllIVA timtl • - ‘ -

to laikraszczio redakcijos isz- 
ejo Komunistu “Red Star” 
laikrasztis.

Knygynas buvo uždarytas;
landija.

O Belgija su Luksemburgu

eme jo laikrodėli ir szeszios de
szimts penkis dolerius. Jis nu-

Mayoras Kronenwetter buvo tuoti. 
’ ; “Faszis-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

savo revolveri policijantu ofi
suose kai jis paliko savo, darba vilkte nuvilktas prie 
ir važiavo namo. I f“

V Į
Treczia punktas buvo kad

(Tasa Ant 4 Puslapio) |
dento Trumano deszine ranka; bet visgi,

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Fresno, 'California, dvy

nuke savo sesute nuszove už tai 
kad ji jos neapkentė. Ji sako 
kad ji jau keli metai kai norė
jo savo sesute nugalabinti, da
bar, kai jos sesute nužudyta, 
jai daug ramiau.

.. » » 1 " '
Velykų ryta buvo matyti tik

ros mados musu moterėliu suk
nelių ir Velykiniu drabužėliu; 
viena moterele kailiniuose pa
skendus del mados, o kita pus
nuoge del tos paczios mados. 
Abi kenczia, bet nei viena ne
pasiduoda.

“““————————1 t e ■ ■ ■ .
Panele ar moterele kuri isz 

savo draugo ar vyro gavo gra
žia eile Velykiniu .dralbuželid 
gali žinoti kad czvertis tu su
mokėtu pinigu už visas jos 
grožybes nuėjo valdžiai per 
taksas.

Pas mus Velykos, nors nebu- 
* vo baltos, bet buvo gerokai 

szaltos.

Kai tik koks pilietis ar val
džios žmogus viėszumoje iszke- 
lia ir priparodo kad valdžioje 
randasi Komunistu ar Rusijos 
draugu, tai korespondentai, ra
ižytojai ir redaktoriai ant jo 
užsipuola, ji intarineja, iszjuo- 
kia ir pasmerkia. Ar gi ne'butu 
protingiau pirmiau tokio žmo
gaus iszklausyti, pažiūrėti ka 
jis sako ir ka jis žino ?

Arba, kai kuris valdžios 
žmogus pataria panaikinti ar 
iszkasavoti kelias visai nerei
kalingas szakas valdžios darbi
ninku Vaszingtone, kaip grei
tai visi tie poiltikieriai ima Lo
zorių giedoti, sakydami kad vi
sas valdžios pamatas yra griau
namas.

Razbaininkai du razbainin- 
ku nugalabino Kansas mieste. 
Prezidentas Trumanas nuskri
do in szermenis, nes tai buvo 
Demokratu Partijos szulai.

raszcziu redaktorius ir sanvi- 
ninkas, bet kad jis jokios' vie
tos valdžioje neturi. Molotovas 
su nusistebėjimu paklausė kaip 
tai kad tokis intakingas žmo
gus nieko bendra su valdžia ne
turi? Amerikietis Bartley 
Crum jam szitaip paaiszkino: 
“Ponas Hearst yra bagotas re
daktorius; jis nepaiso nei val
džios politikos, nei partijų, jis 
in savo laikraszczius raszo ka 
jis nori ir kas jam patinka. Jis 
ir apie tave ir apie Stalina pa- 
raszo jeigu judu ka padarote 
ar pasakote, ir ant to pąties 
puslapio jis paraszo apie ar 
priesz Trumana ar Valdžia^ 
Molotovas net nusispjovė ir 
tam Amerikiecziui trumpai at
sake: “Asz matau kad tu nieko 
nesupranti nei apie spauda, nei 
apie valdžia.”

Vieno mažo laikraszczio re
daktorius paklausė vieno dide
lio laikraszczio redaktoriaus 
kaip galima gauti daug geru 
laikrasztininku ir raszytoju del 
mažo laikraszczio kai nėra ga
na pinigu. Tas to didelio laik- 
raszczio redaktorius jam atsa-į 
ke; “Labai lengvai, drauge, tu 
visus straipsnius pats para- 
szyk ir palszyvus vardus po 
jais padek.

Po Pirmojo Pasaulinio Karo 
vienas redaktorius labai dide
lio laikraszczio pasiuntė savo 
atstovą pas Vokietijos Kaizeri, 
siutindamas Kaizeriui pustre- 
czio szimto tukstanczio doleriu 
už jo prisiminimus, kad butu 
galima Amerikoje iszspausdin- 
ti- Kaizerio konceliarijus paro
de ta rankraszti tam laikrasz- 
tininkui, kuris pasakė kad jis 
sutinka tiek užmokėti, bet rei
kės visa ta rankraszti perra- 
szyti ir pertvarkyti. Koncelia
rijus, su pasipiktinimu sušzu- 
ko: “Ka, ar tu drystai nors vie
na žodi Kaizerio pakeisti?” 
Tas laikrasztininkas jam /at
kirto; “Gal tas tavo Kaizeris 
geresnis Kaizeris negu asz, bet 
asz geresnis raszytojas. ”

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

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

(Tasa)

APGAULINGA DOVANA

D. Z. Manuil'sky, kuris baig
damas Kongresą, taria: “Bu

tai, teismas, Taryba ir taip to-i 
liau; ir insteigimas ju vietoje : 
proletariszka valdžia, kurios 
pirmutinis tikslas bus isznai- 
kinti isznaudotojus. (Komunis
tu Programa, puslapiai 36 ir

Vis daugiau ir daugiau ang
lių kasyklų, mainu užsidaro. Ir 
vasara netoli.

Pypkes Durnai

tikėkime, ir laikraszczius in! 
gurbą meskime! o

(BUS DAUGIAU)

KATALOGAS 
KNYGŲ

Musu apylinkes anglių kom
panijos jau perspėjo unija ir 
darbininkus. Jeigu kompanicz- 
ni mainieriai daugiau anglių 
neiszkas, geriau nedirbs tai už 
dvieju menesiu visas antras 
sziptas bus iszkasavotas. Ir 
komponijos atstovai dabar 
mainieriu unijai sako kad jie 
visai nesibijo ir nepaiso strai- 
ku, nes jie gana anglių negali 
parduoti vistiek.

" 11 • • 1

Dabar ir mainieriu bosas, Le- 
v ūsas yra susirupines ir nulei
dęs nosi tyli.

Gegužio Menesis

Jau daug minksztos anglies 
mainu užsidarė ir dar daugiau 
užsidarys. O kietos anglies 
mainos ims užsidaryti ar tik 
viena, kita diena ant nedėlios 
dirbti szia vasara.

Aliejus, gasas ir elektra ga
dina visa mainieriu bizni. Szita 
turėjo Lewisas pamatyti ir su
prasti keli metai atgal.

Viena ryta Tautu Sanjungo- 
je, Molotovas paklausė Ameri- 
kieczio, Bartley Crum: “Kokia 
vieta valdžioje turi Ponas 
Jįearst?” Amerikietis Moloto
vui- paaisžkino kad Ponas 
Hearst yra keliu szimtu laik-

Gegužio menesis gražus ir 
malonus;

Pavasario vėjelis kvieczia in 
laukus,

Kur galima girdėt kai medžiai 
ima sprogt.

Kur saule, be sarmatos drysta 
pabucziuot.

Darbeliai jau baigti darže,
Ir viskas tvarkoje.
Dabar jau Dievui mes palieka

me,
Augint ka mes pase j ome.
Kad ir in miestą butu malonu 

iszeit.
Ten pastovėti, pažiopsoti ar 

užeit,
In karcziama ir su senais 

draugais iszkelt,
Po viena, kita; ar alaus iszgert.
Ir pasipasakot ar paklausyt
Kaip buvo laukiamas pavasa

ris,
Ir kaip gyvenimas dabar 

nuszvis.
Dabar saulute jau szviesesne;
Visa gamta daug malonesne;
Dabar ir ateitis gražesne;
Jaunimo meile daug karsztes- 

ne.

PLATINKI!!
“SAULE”

das paprastai gali keistis, bet 
bendras Tarptautinio Komu-j 
nisto tikslas del revoliucijos: 
pasilieka nesikeites.” (The 
Work of the Seventh Congress 
puslapis 65-tas).

Kitame puslapyje tas pats 
Bolszevikas irgi pranesza kad 
“Komunistai tjiri veikliai tar-’ 
pininkauti dabartiniame žmo
nių veikime ir stengtis ta vei-1 
kima pakelti in revoliucini nu
vertima Kapitalizmo ir instei- 
gima proletariszkos diktatū
ros,” (tame pacziame veikale, 
puslapis 63).

Apart to, Dimitrovas prane
sza kad Komunizmas “Tyczio- 
mis iszbrauke isz raportu, ly-į 
giai kaip ir isz Kongreso nu-: 
sprendimu, augsztai skarnlban-l 
ežius pasiryžimus, kurie lieczia i 
revoliucija.” Bet jis skubina
si mus perspėti, kad jie vis pa
sitiki ant revoliucijos: “Mes 
tai in vykdėme ne del to kad tu
rime kokiu priežaseziu, idant 
aprobuotume greitumą revo
liucinio iszisivystinimo negali
mumą, bet tik kalbame apie; 
laika, kurio reikes tokiam tiks- į 
lui. ’ ’

Dabar galima paklausti: ko
kios ruszies revoliuucija gi jie 
mano sukelti ? Ar tokia, kurio-' 
je rasis diktatūra ir praszalini-Į 
mas asmens nuosavybių ir že
mes? Sztai kaip jie per savo 
programa atsako-in szita klau-j 
s ima: “Taip; invykdana visus; 
szituos proletaru diktatūros; 
darbus, sekantis reikalavimas 
turi būti mintyje; visiszkas 
praszalinimas privatiszkos, as- 
meniszkos nuosavybes žemiu.” 
(Komunistu programa, pusla
pis 44).

Ar ta revoliucija reiszkia i 
praszalinima visu tu, kurie 
prieszinasi t a i revoliucijai, 
kaip buvo ir yra daroma Rusi
joje ir Ispanijoje?

Komunistinio Programo at
sakymas yra “Taip; buržuazi
jos žiaurumas gali būti sulai
kytas tik asztru proletaro žiau
rumu. Pagrindine ypatybe yra 
besanžiningas pasiprieiszinimo 
nuslegimas. ” (puslapis 36)-

Taip pat skaitome apie “be- 
sanžininga nuslegima kiekvie
no priesz-revoliucinio veikimo 
isz puses inteligentu ir mokytu 
žmonių, “ir negailestinga nu
slegima mažiausio pasiprieszi- 
nimo isz kaimu buržuazijos.” 
Tai aiszkiai matyti kokie nuo- 

szirdus ir gailestingi yra tie 
Komunistai, kai jie kalba apie 
Demokratija. Demokratija 
mums reiszkia teise Komunis
tai, kai jie kalba apie Demo
kratija. mums reiszkia tiese 
priesztarauti; jiems ta Demo
kratija reiszkia žmogaus teise 
su valdovas sutikti ir jiems 
vergiszkai nusilenkti.

Ar revoliucija reiszkia, kad 
musu valdžia, musu teismo ofi
sai, musu kariuomenes, ir mu
su polici ja bus nuslegai, panai
kinti? Ir vėl tas pats atsaky
mas: “Taip. Proletaro perga
lėjimas valdžios yra smarkus 
nuvertimas buržuaziszkos val
džios, sunaikinimas kapitalis- 
tiszku valstybiniu instaigu, 
kaip tai kariuomenes, policis-

37).
Ar Komunistu Revoliucija 

reiszkia, kad per ta revoliucija i 
tie, kurie prieszinsis bus “ap
valyti” Staliniszku budu?

Atsakymas; “Taip; Revoliu-į 
cija ne tiktai reikalinga, ka-į 
daugi nesiranda kito budo nu
versti valdanczia klase, bet] 
taip pat reikalinga kadangi tik 
laike revoliucijos bus galima 
nusivalyti senos valdžios ir 
draugijos purvu.” (Komunis
tu Programa, puslapis 53).

Pagalinus; ar Komunistu 
Revoliucija reiszkia tikėjimo, 
Bužu vežios persekio jima ?

At sakymas: ‘ ‘ Taip; Viena 
isz svarbiausiu užduoeziu tos 
kulturiszkos revoliucijos, yra 
tvarkingai ir be jokio iszskyri- 
mo kovoti priesz tikėjimą, ta 
truezna kuri žmones migdo. 
(Komunistu Programa, pusla

pis 53).
O jeigu kas dar abejoja ir ne

tiki apie ju revoliucinius suma
nymus Amerikoje, tai tik pasi
skaitykite szio Komunistu pa
skelbimo inaeikto ypatingam 
Komitetui, Amerikos Septy
nios Deszimts Pirmame Kon
grese-

To raporto numeris yra 2290.
Tas senas ir isztikimas Ko

munistas buvo Amerikos Kon
greso nariu užklaustas:

“Darbininkai szioje szalyje 
žiuri in Sovietu Unija, kaipo 
in savo szali; ar-gi ne tiesa?”

“Tie.kurie toliau žengia pir
myn, tai daro. ”

“Jie laiko Sovietu Unija, 
kaipo savo szali?”

“Taip.”
“Jie laiko Sovietu vieliava, 

kaipo sftvo veiliava?”
Szios sžalies darbininkai tu

ri tik viena vieliava, raudona!”
Ar Komunistą szioja szalyje 

prieszinasi musu Respublikos 
musu kraszto valdžiai?”

‘ ‘ Kapitalistiszkai demokra
tijai, be jokios abejones!”

Ar jie nori nuversti revoliu
ciniais budais?”

“Asz nprecziau paskaityti 
isz programo Tarptautino Ko
munisto.

Proletaro nugalėjimas val
džios nereiszkia ramu suėmi
mą . -.. parliamentiszka per rin
kimus ar balsus dauguma ... 
buržuazijos žiaurumas gali bū
ti nuslėgtas tik ruseziu proleta
ro žiaurumu.”

“Jus imate savo insakymus 
isz Treczio Internationale; ar 
ne?”

‘ ‘ Komunistu Internationalas 
yra pasauline partija, sudary
ta isz masiniu partijų kiekvie
noje szalyje- Ji savo tikslus 
iszdirba sziu partijų bendrais 
tikslais visuose apsvarstymuo
se... kada nutarimas padaly
tas, .darbininkai paprastu su
pratimu proletariszkos draus
mes, ta nutarimą priima ir in- 
vykdina.”

“Ar Komunistai szioje sza
lyje remia pasauline revoliuci
ja?” Taip!”

Jeigu szitie Komunistu žo
džiai ir ju prisipažinimai isz ju 
paežiu knygų ir mitingu, dar 
vis jums neparodo kas per vien 
yra tie Komunistai, tai sude
ginkime knygas, in žodžius ne

Visi pirmieji Katalogai dabai 
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 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

No. 104 Trys istorijos apie;!
No. 158 Keturios istorijos] į 

apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-! 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus.;
15c.,

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

Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Jla isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio! 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-I 
linga ypata galybe meiles, Ra-, 
ganiszka 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-

Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15 c.

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- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 

: pasakė katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

ta. Puikus apraszymas. 119 pu-j 
slapiu. 15c. i

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

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

No. 123 Septynios istorijos I 
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 Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tis 
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.

Nepamirszkite dadeti- 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Nuoskauda
▲

jęU 0 k a 1 e j i m o k a n c e 1 a r i j o s' 
sekretoriaus Bujak paėmė 

rankas praleidžiama bileta, <la 
syfki- apsidairė aplinkui kance-j 
lapijos sienas, kur jisai laikas} 
nuo laiko buvo atvedamas isz-;
klausyti skundu skaitymo iri 
kur per purvina sztangomis ap- j 
kalta Įauga, buvo matis dabar 
ulyczios, — ir iszejo.

Karidoriui sutiko dežurna 
sarga ir su džiaugsmu m ji pa- | 
žiurėjo, mislydamas kad jau 
paskutiniu sykiu ežia ta val
džios tania mato. Iszejo ant 
kiemo, su akimis pajieszkojo 
kalėjimo vartų kuriu neužmir- 
szo nuo tos nakties, kada ji te
nai nugabeno. Su nekantrybe 
da pastovėjo prie vartų, kol 
sargas neapžiurejo iszeinamojo 
bileto. Mat jąm jau rodėsi, kad 
,jis tame kalėjime ir supus. Pa-j 
galiaus varcziukai ramiai atsi-. 
dare ir Bujak iszlindo laukan } 
per ta skyle. Perejo tuojaus 
skersai ulyczia, idant nesusi-į 
durti su patruliais, besukine-: 
jancziais aplinkui kalėjimą ir: 
tuojaus su praeinancziais ten j 
žmonėmis susimaisze, idant tuo 
budu kuogreicziausiai likties 
niekelio nepažintu- Neramybe 
jam arde krutinę kaipo sziksz-' 
nosparnis prisikabinės prie! 
szonkauliu. Jam rodėsi, jog nuo 
kalėjimo puses užgims riksmas 
liarmas, pradės ji vyties ir kad 
jam lieps gryžti kalėjimą, ta 
nupuvusiam kambarį.

Bet nieko tokio panaszaus 
nebūta. Dūsavo tyru oru, jaute i 
savo suvargusiu kūno sąnariu j 
atgyjima. Svietas jam pasirodė 
naujas ir jisai, visomis pusėmis ! 
su nuosteba tik dairosi.

Bet jau isz po szirdies iszsi- 
lauže atmintis, kuri tenai nuo-Į 
latos (buvo pasislėpusi esant 
jam kalėjimo. Toji atmintis į 
buvo tenai pasislėpusi kaipo! 
kokia liga, kuri neapsireiszkia' 
asztriuose, sopuliuose, bet nuo-j 
latos sąnarys tuno ir pagimdo 
iszsemima pajiegu, apatijos ir} 
suardo nervus. Bet laikas, pil-! 
kais rudens rytmecziais, toji; 
atmintis greitai atsiverdavo ir 
draskydavo szirdi, cziulpiant} 
isz jos paskutinius syvus, kai
po isz žaizdos paskutini krau
ją. Toksai tai būdavo skaus-. 
mas. * * *

— Motina, kas su ja veikia-1 
si? Isz pradžios nenorėjo jis, 
kad jo motina žinotu, kad jis I 
“papuolė.4’ Jam pasiseko jai' 
persiusti laiszka, kuriame pra-Į 
nesze jog turi iszvažiuot ant ; 
neaprubežiuoto laiko, praszy-} 
damas, idant su juo daug .nesi-; 
rūpintu- Po tam, kada jam bu- i 
vo duota laisvesnis laikas, pa- 
rasze vėl jai laiszka, iszpasako-1 
damas teisybe ir kviezda-mas ja Į 
pas save pasimatyti. Motina 
neatėjo. Ramino save viltimi,} 
jog motina iszvažiavo kur pas 
pažinstarnus arba gentis. Nore-} 
jo sau atsiminti, kas toksai bu
tu geras, kuris jo motina p r i-1 
glaustu, pas ka ji turėtu prie-} 
glauda ir paviesznaginejima.

Nuo to laiko, kada jis pirmu 
sykiu susirgo iszmintinga lais-! 
ves liga, jame užgimė nekaipo! 
kokia jausli svarstykle: ant! 
vienos puses gulėjo motinos} 
gyvastis, o ant antros jo kova. 
Ir niekada tos svarstykles ne-}

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. '

stovėjo tobulai lygiai, net tada, 
kuomet jisai mislydavo: kada 
visiems 'bus gerai tai ir jei bus 
gerai. Dabar jisai skubinosi pa
tirti apie savo motinos likinla.

Greitai atėjo viena ulyczia. 
Ulyczia buvo pažinstama. Su 
suakmenėjusiom kojom užsili
po trepais ir susilaikė prie už
darytu senu duriu. Atrado var
peli- Tuojaus paspaude gnzike- 
li ir varpelis kambaryj atsilie
pė. Klausėsi paskui sauso kosu
lio ir lengvu žingsniu, besiarti- 
nancziu prie duriu.

Tarp duriu pasirodė kokia 
tai moteriszke.

— Ar jau ežia negyvena 
ponia Bujakiene? Paklausė 
svetimu del saves balsu.

— Ne, negyvena, atsake 
rustai ir uždare duris.

Greitai nubėgo jis nuo trepu, 
puolėsi prie - sargo namu ir 
tarpduryj sutiko sargo paczia, 
kuri jiems nuolatos pirmiau 
tarnaudavo.

— Visokia dvasia* Poną 
Dieva, pradėjo moteriszke bet 
Bujak jai‘tuojaus pertrauke:

— Kur motina? 
— O kur turi būti? Ligon- 

butyj, atsake sargo pati, sker
sai žiūrėdama. Nebuvo kam 
jos prižiūrėti, o pinigu neturėjo 
tai ja įszveže. <

— Kaip seniai?
— Bus jau du menesiai. O 

kol gerai apsirgo, tai ir prisi
kentėjo biedniokelė! Jau ne- 
vaikszcziojau tonai apžiūrėti, 
ji pati tenai viena viską dirbo. 
Namu savininkas užmokesczio 
vaikszcziojo, rėkavo, su kėdė
mis daužo, o ji ant to visko tik
tai: ‘‘Simus parvažiuos, sykiu 
už viską užmokės-” O namu sa
vininkas sako: “žinome tbkius 
suims!” Bet matomai, jis ir 
lauko, ko] ponas pats parva
žiuosi, tai velijo jau už visus 
praleistus menesius mokesti 
paimti. Taip būdavo: eina po-i 
nia in krautuvo, o ponas savi-j 

■ __________

Jauni

Jauni pieszejai, Italijonai, 
nupieszia labai gražius • 
szventus paveikslus ant uly- 
cziu, margindami Romos 
miesto ulyežias. Szitie jauni 
Italijonukai, nuo devynių 
iki keturiolikos metu am
žiaus, atsikelia anksti ryta, 
pirm negu dar randasi daug 
žmonių ant ulycziu, ir jie už 
kelias liras (skatikus) nu
pieszia labai gražius szven
tus paveikslus su kreida.

Sunku pasakyti isz kur tas 
paprotys pieszti ant ulyczios

ninkas viduryj kiemo stovėda
mas jai žemai 'buk kloniojasi ir 
klausia: “O ar jau buvo tele
gramas nuo sūnaus? O ar grei
tai ponas Bujak karietoje su 
milijonais parvažiuos?” Tai 
poniaitada jam nieko neatsaky
davo, tik nuleidus žemyn galva 
sau nueidavo. In krautuve ta 
ponia su viena ant galvos plona 
skepetaite vaikszcziodavo, ba 
sztai anai Žydelkai buvo par
davus visus savo rūbus. Kada 
jai susirgus mes ana aplankė
me, butą atradome tuszczia, 
viskas kaip su szhiota iszszluo- 
ta. Ir szalta, kad ant pecziaus 
vanduo puode buvo užszales. 
Ant to vieno szieniko kerteje 
nebage gulėjo. Ta szienika pa
slėpiau palepyj mislydama: pa
gerės, pasveiks, tai jai bus rei
kalinga. Asz esu da dora mote
riszke, matant toki varga ir ne- 
datekliu.

Bujak paklausė adreso ir nu
ėjo. :4c *

Kankinosi, mislydamas apie 
motinos varga ir jos palengva 
kentejima- Dėlto tai ji negalė
jo ateiti in kalėjimą jo pažiū
rėti dėlto. Visa svarumas ir vi
sas svieto sopulis tuojaus isz- 
sileido ir susiliejo vieno kru- 
von, palytėjus kaip inkaitusios 
geležies tos vieno#, vienatiniai 
gyvos nuoskaudos. Bujak ėjo 
sustebetinu sustingimu, nega
lėdamas suprasti to 'baisaus at
sitikimo, kuris, ji labai daug 
kankino ir smaugė. Jis dabar 
jaute esąs nulaužtu, kaip jau
nas medelis, laukdamas links
mo pavasario, kad apsikrauti 
žiedais.

Sustojo priesz didelius muro 
namus ir nenoromis jam prisi
minė kalėjimas.

Tarnas, stovintis prie duriu 
nenorėjo, jo inleisti, aiszkinda- 
mas piktai ir asztriai, kad ta
me laike nesileidžia jokie lan
kytojai. Bet isz szoninio kam
bario iszejo daktaras su baltu 
žiurstu.

— Apie ka ežia einasi? 
Apie ponia Bujakiene? Paklau-

Pieszejai

grindų prasidėjo Italijoje. 
Kai kurie Italijonai spėja ir 
aiszkina kad piemuo piesze- 
jas Giotto taip buvo nupie- 
szes Tuscany miesto uly- 
czias.

Paveikslai neilgai pasilie
ka, nes jie tik su kreida nu- 
piesziami, bet daug žmonių 
iszmeta arbatpinigeliu (tip- 
su) tiems jauniems ir 
darbsztiems pieszejams, kad 
jie galėtu tik pažiūrėti kaip 
tie jaunieji gražiai pieszia.

q □ a

se nusilpusiu balsu. Leisti, yra! 
jau mirsztanti. O ponas kas per 
viekas? Simus? —Paklausė su 
n e u žs i tikėjimu, matydamas 
persimainusi Bu ja ko veidą.

Bet Bujak jam nieko neatsa
ke- Paszoko aut trepu ir bego 
a u k s z t y n n e a t s i ži u r e d a m a s, 
apgalėdamas kiekviena trepu 
laipsni, kaipo kokia didžiausia 
perszkada. Daktaro balsas, 
szaukiantis paskui ji: “Palei
szeszta, pirmas auksztas!” Ja
me instrigo ir apglobė jo žings
nius.

g TAKAUA11A «

Kuom daugiau autobyliu, 
Tuom merginos daugiau 
važinėja ant “raidų,” 
Ir daugiau tokiu yra, / 

Ka visai namie nenakvojė !
Geriau butu, kad tos mergicosj 

nesitrankytu autobylais, 
Ba per koki tai laika, 
Po tam baisiai stena, 
Ir niekai pasidarys!

* * *
Jeigu pinigėliu turi,

Tada visi ant tavęs žiuri, 
Turi ir giminiu, 

Ir draugu visokiu.
Bet kada nelaime tau 

atsitinka,
Ir pinigai po valei slinka, 

Tada tavo gimines ir 
pažystami,

Pasirodo nieki vyrai!
Palieka tave viena, 

Neduoda tau nei skatiką, 
Vienam mieste nesenei 

atsibuvo, 
Vaikineliui teip pakliuvo.

Visi apleido ji biedna, 
Paliko blogai viena, 
Mat, tokie darbai tai 

nemielaszirdingi, 
Tikrai, sakant szetoniszki, 
Ir po smert už lai užmokės, 

Nei Dievulis jiems už tai 
nepadės.

* * *
Dirstelek ant vaiku tavo, 

Ant tu, nekaltu sutvėrimu, 
Per nedorus tėvus apleisdamu. 
Nedorybių visokiu pripildyti,

Nuo visu paniekinti,
Kaip žvėrys biaurinti.

Kaltie tame tėvai,
Nes nesirūpina visai apie 

juos, 
Kiti mokslo ne duos-

Asz sakau, temykit ant ju N 
gerai,

Laikykite juos szVariai
Nes už tai atsakysite, 

Kada savo galvas paguldysite;
Po smert staugsit, 

SusismyĮėjimo szauksit!
SfC

Badai Obioje steite, 
Viename mieste,

Gana dideliam pleise,
Buvo ten funu invales, 

Isz vienos bobeles.
Taigi, manstino pamesti 

savo vyra,
Ir užsimano vyra kita!

Kaip ta monkie sumanė, 
Tei'p ir atsit iko, 

Savo vyra paliko be pinigėlio, 
Iszdume po velniu su kitu, 

Su jaunu vyruku.
Kur jie dingo, 
Niekas nežino!

Ir Bujak tokiu budu jam nie
ko neatsake 'ir inpuole ])e jaus
mu sale. Apsidairė tenai aplink! 
sienas. Audekliniai takai trau
kėsi skersai ir iszilgai ant grin
dų ir tokiu budu dare viduryj 
sales dideli balta kryžių. Sto-Į 
vėjo juodos želatinos geležines 
lovos su juodomis ant drato 
virbalu toblyczaitemis pagal-! 
vuose. Lovos užklotos pilka ge
lumbe. Ii- ta visa eile baltu gal-j 
vii po toblyczaitemis kaipo po 
sopuliu juostomis. Toji ilga ei
le gaivu muczelninku, nedrutn- 
žmoniu atiduotu žmonių nema
lones skausmai.

Tykus dejavimas ji pasiekė 
} ir tuojaus pastūmėjo palei sie- 
; na prie lovos- Pagalvi buvo už- 
i dengus stovėdama smarki tar- i! naite. Jis jau tik stengėsi tar- 
I naite nuo lovos nustumti sza- 
I lin, kad tuojaus iszgirdo ligo- 
miotyku baisa: “Vandens” 
ir pilna nuodu tarnaites atsa
kymą :

— Vandens? O davei man 
tu, dvėsena, nors deszimtuka 
uždirbti? Dabar gaiszk ir be 
vandens!

Bujak nustūmė szalin tarnai
te, kad toji net parvirto, iszlu- 
po, jai isz ranku puoduką su 
vandeniu ir puolėsi prie mirsz- 
tanezios motinos.

Motina savo indubusiom 
akim ji pamate, bet ir jis žiu
rėjo iii jos pasibaisėtina liki
mą ! Motinos lupos norėjo szyp- 
soties, bet jau negalėjo ir tiktai 
su dideliu sopuliu isztare: 
“Vaikeli!” Pakiszo jai puodu
ką su vandeniu prie lupu, bet 
puodukas tik in dantis atsimu- 
sze ir lupos neatsivere. Du van
dens laszai iszsiliejo ant lupu, 
po tam per dantis nusirito bur- 
non, kaipo paskutinis sopuliu 
pasaldinimas. Jisai laike jos 
ranka, per kuria bėgiojo mirti
ni szurpuliai ir jaute, kaip jo 
rankoj būdama szalo. Jos sun
kus ir retas dūsavimas arde 
jam plauczius. Surinko savyj 
visa prie gyvastes valia ir no
rėjo ana. savo motinai rankos 
spaudimu inlieti, norėjo per 
burna inkvepti. Bet, nebuvo jo
kio stebuklo. Motina, mirė! Ir 
mirė, akmenėjo ant visados! 
Kiekvienas tvinksėjimo silp
nas atsibeldimas jame atsiliepe 
kaip kojas plake jam szirdi- 
Nes mirė jo gomdytoja, jo auk
lėtoja.ir vargdiene motina. Da 
syki akys atsivėrė ir blaksztie- 
nos atgal sukrito. Da syki 
tvinksėjimas subeldė. Lauke. 
Neatjaucziama. Mislijo, kad 
pirsztas nuo pulso nuslydo sza
lin. Pradėjo jieszkoti pulso ir 
vartyti jau Sustingusia moti
nos ranka. Kaziukas pakiszo 
prie motinos lupu veidrodėli ir 
pasakė:

— Jau galas.
Bujak nustūmė szalin nepa- 

žinstama sau ranka ir patsai 
prispaudė da sziltas motinos 
blakstienas, su kuriomis uždą- 
re geras, geriausias, motinos 
akis! Po tam iszsitiese ir apsi
dairė- Savo neprisotinamu re-
gejimu gaude tas biaurias, kur- 
czias ir -nuogas sales sienas,

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Nauja Skrybėlaitė

Gražuole Laura Darnee 
ežia parodo nauja moterisz- 
ku skrybelaieziu mada. Szita 
jos skrybėlaitė yra padaryta 
isz verbų. Beveik visos mer
ginos ir moterėles in Miami 
Beach, Florida tokias skry
bėlaitės dabar neszioja. Mes 
tankiai girdėjome kad Ame- • 
rikoje bumaszkos auga ant 
medžiu, bet dabar matyti 
kad ir moterėliu skrybėlai
tės ant tu medžiu auga.

tarp kuriu kentėjo jo motina. 
Bejausmingas daktaras su mie- 
laszirdystes seserimis ir tar
nais tik isztolo in ji žiurėjo, bi
jodami prisiartinti.

— Tau ežia buvo labai blo-' 
ga, matule, tykiai pats sau} 
skundėsi. Per vėlai tavo sunns 
sugryžo, kuris karžygiszkai 
kariavo del mineziu kad tuo 
tarpu tu pražuvai badumi ir 
mirei ligon'butyj, aplaidyta ak- 
menais už tavo vienatini grie-} 
ka, kuris vadinasi skurdas. 
Tau ežia buvo bloga, motinėlė 
brangi!

Dvi tarnaites su baltais' 
V. . . V 1žiurstais atsivežė ant keturiu 
ratuku vežimėli. Daktaras pa
lytėjo jam peti.

— Praszau pasitraukti ir 
leisti paimti kuna'. ■

— In kur? Paklausė tuo-' 
jaus Bujak.

Ant sekcijos. Ligonbuty tok-! 
sai paprotys.

— * Tai pjaustis jos kuna?Į 
Ar ir po smert ims da ja kan-1 
kinti? Asz neleisiu!

— Pono apie leidimą nie-l 
kas neklausia! Ponas galėjai1 
motina laikyti namie ir neduo-l 
ti in ligonbuti. Bet jai atidavei, 
dabar kęsk! Kas neturi pinigu, 
tasai mokslui užmoka savo la- ’ 
vorui- Jei nebūtu biednu, kurie, 
tarnauja, musu patyrimams tai | 
tada musu mokslas .visai nesi-! 

, vystytu.
Bujak nerado atsakymo, nes 

tuo atsakymu butu buvęs bai
sus riksmas ir keiksmas ant ko-. 
nors. Tasai riksmas jam arde) 
krutinę, vienok in virsziu nega-} 
Įėjo iszsiveržti.

Kūnas padėta, ant vežimėlio 
ir nuvežta. Bujak ėjo paskui ir 
tik susilaikė prie duriu, kada 
anos priesz ji uždaryta. Jis sto
vėdamas mislyjo apie motinos 
kūno pjaustyma.

Ant galo sau nuėjo, žiureda- 
mas priesz save sunkiu, bepro- 
tiszku žiurejimu- Szirdi jam 
kai]) su peiliais kas draskė. Ko
kiais tai trepais nulipo ligon- 

! buezio daržan. Atsisėdo ant 
suolelio prie muro. Vejas ant 
ežiu judino augalu sudžiovu
sius kamblius.

} —’ Kaip reikėjo buvo matu- 
| lo? Kaip reikėjo? Szvapejo 
} besiubuodamas ant suolelio.

Ir nebuvo atsakymo jo sau- 
! so j krūtinėj be malones, kruti- 
} nej be Verksmo.

Pagaliaus atsistojo ir nužen- 
Į'e prieszakiu.

Kokiu tai budu iszejo ant 

placziosios ulyczios. Su apsi
niaukusiu protu eidamas, ant 
kelio sutiko perszkada. Ir toji 
perszkada inSkele jame silpna 
ir biedna pastebėjimo kibirk- 
szti-

Viduriu ulyczios slinko mil- 
žiniszka juoda minios stanga, 
kai kur sumarginta raudonom 
veiliavom. Nekuri laika, tylu
moj .buvo girdima, tiktai rubu 
sziiikždejimai, žingsniu atbal
siai, susiliejanti viskas krūvon. 
Po tam isz pirmutiniu eilių isz- 
sigirdo žinoma revoliucijonie- 
riu' giesme.

Nežinomu budu jame užvirė 
sziltas, linksmas kraujas o szir- 
dis iszsitempe kaipo gumas. Ir 
atgimė jame tikrasis linksmas 
pavasaris.

Iszbudintas isz baisaus letar
go, žiurėjo in jodus ir suvargo- 
tus veidus, in sužeistas ir su- 
rumbetas rankas, in neszvarius 
skarmalus ir purvynus smir- 
danezius kūnus nuo szlapin gy
venimo skylių. Sunkus dūsa
vimai, badas ju paežiu ir szei- 
įnynu skurdas varantis in ka
pus. Ta viską jiems padare 
nuoskauda. Jie jiems ant viso 
kūno iszvagojo žaizdas.

Visur esanti nuoskauda su
spaudė jiems szirdis.

Jisai su pilnom sielvarto lu
pom norėjo rėkti kad negalima 
taip ilgiau gyventi, negalima 
kentėti negalima iszlaikyti kad 
reikia viskas malti ir griauti, 
idant tuo budu uždengti baise- 
nvbes- t'

Sunkiai dūsuodamas su isz- 
džiuvusiom lupom aprege tuo
jaus eiles žmonių akiu, kaip ei
les triumfaliszku žibintuviu.

Ir buvo linksmos ir pilnos 
džiaugsmo tos akys.

Prisiartino blizgantis laikas, 
ir ėjo visi užsnūdę ir ėjo, plau
ke žiūrėdami po savimi neatsi
mindami saves.

O žodis stojosi kimu,
Didi tyla gražus giedras oras.

Nežurint didelio skurdo ne
žiūrint smerties ir grabu. ■■

Nežinia kas toksai broliszkai 
ji ramina:

— Motina mirė? Už teisy
be? Alau numirė pati ir vaikas! 
Mirė nuo tifuso. Ir nieko. Di
di ji, teisybe, ir dideles aukas 
ima.

Tasai aiszkus miegas pra
slinks. 0 po tam vėl užtekės 
laimes saulute, palaimos diena-

Didi nesmertelna diena!
Juodas kaspynas susisuko ir 

namo didelese duryse isznyko.
(TOLIAUS BUS)

Pirkie U, S. Bonus

t
‘ ‘ N 0 V E N A ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.
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Žinios Vietines sietus pirkti ta knyga. —Szir- 
dingai acziu už atsilankymu. O •'

•—• Subatoj pripuola. Szven
to Jono Apasztalo . ir Evange
listo, taipgi palaiminto Myko
lo Qiedraiczio szvente. Ir ta 
diena Armijos Diena- Taipgi ta. 
diena: 1937 metuose Vokietijos 
lengvesnis negu oras orlaivis 
užsidegė in Lakehurst, N. J. 
Trisdeszimts szeszi žmones su
degė, ju tarpe žuvo ir Kapito
nas Ernest Lehmann. 1840 m., 
pirmutinis paežio ženklelis, 
stempas, buvo pavartuotas ant 
laiszko Amerikoje. 1942 m., Ge
nerolas Wainwright, Japo
nams pasidavė ant Corregidor 
Salos. 1932 m., Prancūzijos 
Prezidentas Doumer buvo pa- 
siustusio Ruskio nuszautas.

— Nedelioje, priims Pirma 
. Komunija, vaikai ir mergaites 
isz Szvento Juozapo Parapijos 
Mokyklos, laike Szv. Misziu, 
9-ta valanda ryte.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų. Ir ta diena 1945 m-, 
Vokiecziai pasidavė. 1904 m., 
Atgavimas spaudos Lietuvoje. 
1938 m., Kariszka ir politiszka 
sutartis tarp Vokietijos ir Ita
lijos buvo paskelbta. 1915 m., 
laivas “Lusitania” Vokiecziu 
nuskandintas su 1,195 žmonių. 
1 o szito in vyko Amerika pa- 
? Ktlbe kara priesz Vokietija, al
kai p ta:1a buvo sakoma “priesz 
1 .aizeri.”

- Panedelyje pripuola Szv- 
M,;.vg1o Arkangelo Apsireisz- 
kimas; Szv. Domicėlės szvente 
(kai kurie kalendoriai paskire 
septinta diena Szv. Domicėlei). 
Ir ta diena: 1900 metuose nar
sus jurininkas Leitenantas 
Perry atrado Greenland krasz- 
ta. 1884 m., gimė Prezidentas 
Harry Trumanas.

—- Utarninke Szvento Gri- 
galio Vyskupo. Taipgi ta diena 
1863 motuose Amerikietis Ge
nerolas Stonewall Jackson bu
vo nužudytas. 1926 m., Leite
nantas Komandomis Byrd pa
siekė pasaulio žiemini aszigali- 
1609 m., gimė Lietuviu veikė
jas Vyskupas Merkelis Gied
raitis.

— Musu senas skaitytojas, 
ponais Adomas Alanskas isz 
Hamburg, Rįi., ana diena lan
kėsi mieste pas savo draugus, 
Mykolą Szielinska ir Mata Cze- 
vihska ir prie tos progos atlan
kė “Saules” redakcija atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponas Alanskas taipgi 
pirko knyga ‘ ‘ Lietu viszka 
Sapnoriu,“ ir sako tai “Best” 
knyga ka iszguldo sapnus, ir 
Ponas Alanskas pataria vi-

Pajieszkojimas
Pajieszkau dėdės Petro Am- 

brazo. Praszau atsiszaukti ant 
adreso:

Wilimas Ambrazas, 
2200 53rd Street

Kenosha, Wis-

Shenandoah, Pa. — Simonas 
Želionis, nuo 408 E. M t. Ver
non Uly., likos sužeistas in kru
tinę per szmota plieno, laike 
darbo Knickerbocker kasyklo
se. Gydosi namie.

Frackville, Pa. — Senas gy
ventojas, Mafeuszas Sinkievi- 
czius kuris gyveno pas žentą, 
Joną Sabol, 148 So. Second 
uly., pasimirė Utarninke, de- 
szimta valanda ryte, po trum
pai ligai. Velionis atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu atgal. 
Buvo augliu kas is, ir. paskutini 
karta dirbo Lawrence kasyklo
se. Jo pati Viktorija mirė 1924 
metuose, o duktė, Adele, pati 
Jono Sabol, mire Balandžio 
24-ta diena 1950 m. Paliko du 
sunu: Prana, Maple Shade, N. 
J., ir Juozu, mieste taipgi daug 
anūkus ir pro-an tikus. Laidos 
Petnyezios ryta su apiegomis 
Apreiszkimo Paneles Marijos 
bažnyczioje 9:30 valanda, ir 
palaidos in parapijos kapines.

Springfield, Mass. — Kovo 
31-ma diena, pasimirė Jonas 
Valant inaviezia (Wallace), 75 
metu amžiaus, kilęs isz Lietu
vos: Suvalkijos; Marijampolės 
apskr., Prienų para., Božnyt- 
žiemio kaimo. Amerikoj iszgy- 
veno penkios deszimts metu. 
Velionis paliko dideliame nu
liūdime savo motore Vincentai 
lir sunu Alberta. A. a. Jonas bu
vo pavyzdingas žmogus rimto 
budo, taikus gražiai sugyven 
budo, taikus gražiai sugyveno 
įsu visais. Paskutiniam patar
navimui a. a. Jonui susirinko 
didelis būrys Springfieldo ir 
apylinkes Lietuviai atiduoti 
psakutini patarnavima. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms Said. J. Szirdies Ai
riu bažnyczioje, kūnas palaido
tas Szvento Mykolo kapines 
Springfield, Mass. In kapus 
palydėjo apie 30 automobiliu. 
Visi palidovai, ir szeimyna lin
ki a. a. Jonui rainei ilsėtis szios 
szalies žemelei.

— Palidovas J. Y.

Girardville, Pa. — Ponia A. 
Macys, nuo 232 B Ulyczios, ku
ri gy d e s i Good Sama r i ta n 1 i- 
gonbute Pottsvilleje, ana die
na sugryžo namo jausdama 
daug sveika u.

Pottsville, Pa. — Pana Mare 
Kralikaite, isz Saint Clair, vela 
Lietuviszkai dainuos, per radi
jo, Panedelyje, Gegužio (May) 
8-ta diena, pirma valanda po 
pietų per “W.P.P.A.” Radijo 
Stoti, Pottsville, Prof. L. Ed
wards ‘ ‘ Keyboard Moods ’ ’ 
programa. Pana Kralikaite 'Su
dainuos: “Mergu'želio Noriu — 
Kur Banguoja Nemunėlis — 
Bijūnėli Žalias — Kam Man 
Auksei Kelcis“ ir 1.1. Mes isz 
anksto praneszame savo skai
tytojams apie tai ir patarėme 
kad musu skaitytojai kurie ja 
iszgirs, kad paraszytu laiszkeli 
in radijo stoti “ WPPA” Potts
ville, Pa., kad tos stoties virszi- 
ninkai žinotu kad Lietuviams 
tokios Lietuviszikos Programos 
patinka ir kad jie ju klausosi. 
Per “Motinos Diena,” Nede
lioje Gegužio (May) 14-ta die
na Pana Kralikaite dainuos 
Angliszkai, Szvento Banifacijo 
(Vokiecziu) R. Kai. bažnyczio
je Pottsville.

Pittsburgh, Pa. — Stephen 
Bassick, 64 metu amžiaus gro- 
cerninkas, buvo paszazutas ir 
labai pavojingai sužeistas savo 
sztore. Žulikas kuris ta sztor- 
ninka paszove pats taip iszsi- 
gando kad jis iiszsinesze, nieko 
nepasivoges. Viso miesto poli
cijantai dabar jieszko to raz- 
baininko.

New Delhi, Indija. ■— Tryli
ka žmonių likos užmuszti, o 23 
likos sužeisti per ekspliodoja
ma parako mieste Patiala.v
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GUBERNATOKIUS teli0 teisejas Frank Harroun I pijines mokyklos teipgi buvo, •»■■■■»«««■«■■■■■■ 
buvo suaresztuotas saliune, nuvesztos in kalėjimą. Kuni-i LIETUVISZKAS 

ISZLIKO .GYVAS kur Jis alų gere ir prasitarė gužis Bennett pareikalavo at- -

. Jam buvo pasakyti už- SAPNORIUS 
i sidaryti savo burna, nes jie da-!
bar czia tvarko ir valdo.

Mokyklos buvo uždarytos ir 
visas jaunimas buvo priverstas 
marszuoti raudonas vieliavas 

į neszti ir Komunistiszkas dai-j 
1 nas dainuoti.
i Juoda duona, bulviu sriuba

, T . , , . , ... ir barszcziai sudarė pietus irlūs. Ir szitu ginklu buvo baisiai. . . vakariene,daug, nes beveik visi gyvento
jai yra medžiotojai. O medžiok
les szautuvai yra skaitomi kai
po ginklai.

Apie vidurnakti szitu Sovie
tu Sztabas laike mitinga ir su
sitarė kaip ant rytojaus užim-

-------  kad jam nepatinka szita “Nau- ■ viro teismo ir pavelinimo apsi 
SINGAPORE. — Kas nors ja Tvarka.’’ Jis tuojaus buvo , ginti.

paleido namie padaryta nugabentas in kalėjimą. ■ < 
sprogstanezia bomba in Singa
pore Gubernatorių, Sir Frank- 

i 

lin Gimson. Bet ta bomba nebu
vo taip gerai padaryta nes ji 
nesusprogo. Gubernatorius ne
buvo sužeistas. Policija dabar 
jieszko to žmogaus kuris 
bomba pagamino ir kuris 
mete in Gubernatorių-

Advokatas Eban Jackson! * 1 
stengiasi pasakyti prakalbas 
apie Kapitalizma. Ir jis buvo 
sueziuptas ir in kamara patup- 
dintas.

taj Visi gvventojai turėjo nau-! 
ja jai valdžiai suneszti savo gink-

NUTEISTAS KAIPO 
SZPIEGAS

nius miestus.
Maistui ir drabužiams korte

les, kaip buvo pas mus per kara 
buvo iszdalintos tik tiems, ku
rie pritaria Sovietams. Bet tu

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa..U.S.A.

NUSTATO KARO
TVARKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York, N. Y. — Susivie
nijimo Lietuviu Am., (SLA) 
46-tas Seimas in vyks Panede
lyje, Birželio (June) 26-ta die
na, 1950 m., ir tesis iki užbaig
ti visi seimui priduoti reikalai. 
Seimo posėdžiai invyks in Lord 
Baltimore kotelyje, Baltimore, 
Maryland.

TRUMANO DRAU
GAS NUTEISTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mes sakome, kad jis buvo ir yra 
mažas žmogus Vaszingtone pri
lyginus prie kitu, kurie yra 
daug daugiau prasikaltę.

VISKĄ PRIRENGĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

policijantai insilauže in jo 
kambarius ir rado ji negyva. 
Jis buvo szautuvo vamzdi insi
de j es sau in burna ir paskui to 
szautuvo gaiduką paspaudės.

Ant jo lovos policijantai ra
do trumpa raszteli, kuris szi
taip skambėjo: “Mano žmona 
seniai norėjo ir lauke szito in- 
vykio. Dabar jai bus daug* leng
viau ir jai nebus jokio bade- 
rio.

BUCHAREST, RUMUNIJA. 
— Penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus Konstąntin Mu- ti dar szeszis Amerikos dides- 
gur, kuris buvo Anglijos Žinių 
Sztabo darbininkas buvo Ru
munijos Komunistiszkos val
džios nuteistas ir pasmerktas 
kaipo Amerikos ir Anglijos
sznipas, gavo iki gyvos galvos korteliu nebuvo galima nieko 

pirktis. Buvo teipgi tuojaus in-! 
steigta “Juodas Turgas,” 
(black marketas) kuriame bu
vo galima visko pirktis, bet už 
penkis ar deszimts sykiu bran-! 
giau negu buvo pirmiau.

Net ir vaikai gavo paragauti 
tos “Naujos „Tvarkos.“ Kur 
vakar kasztavo kvoteris ineiti 
in kina, Krutamuosius Pa
veikslus, sziandien jau kaszta
vo jiems pusantro dolerio. Ir 
rodomasis paveikslas buvo Ko- 
munistiszkas. Saldaines, ku
rios vakar kasztavo tik penk
tuką, sziandien jau kasztavo 
visa doleri.

Kunigužis Lyle J. Koenig, 
Evangelikas Liuteronas buvo 
iszgabentas isz savo klebonijos 
ir in kalėjimą užrakintas, nes 
jis “Mokino Prietarus.“

Kunigužis W. L. Bennet, Me
todistas, kuris Nedelioj buvo 
pasakęs audringa pamokslą 
priesz Komunistus, buvo nuga-

kalėjime. Ji nuteisė Rumunijos 
Komunistiszkos valdžios Karo 
Sztabas.

SOVIETU VALDŽIA 
AMERIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ĮjfoF’ Czia nebuvo kokie tuszti 
szposai ar koks meno vaidini
mas. Bet czia Amerikiecziaii 
gavo paragauti tos “Naujos 
Tvarkos.’’ Nors tu “Sovietu’’ 
kareiviu karabinai buvo tuszti, 
nors nuszautas Mayoras vėl 
prisikėlė ir savo vieta vėl atga
vo, nors viskas viskas ant ry-l 
tojaus vėl atpigo; tie vieszke- 
liai, keliai ir geležinkeliai vėl
laisvi ir atdari; nors laikrasz- didžiausias armijas, daugiau- 
tis vėl yra laisvai redakto- šia kareiviu pristatytu Euro- 
riaus redaguojamas, bet buvo pos krasztai- Generolas Omar 
labai aiszkiai parodyta kas Bradley sako kad jis gerai žino 
Amerikoje atsitikt, jeigu So- kad svarbiausia viso kariszko 
vietai galėtu savo tvarka in- budo szaka buvo ir dar bus tas 
vesti.

Už szitoki sumanymą reikia karo frunta ir užima tuos 
to miestelio Legijonierius ir krasztus, kuriuos kariszki ero- 
visus, žmones pagirti. Buvo planai nusilpnina ar kuriu tvir- 
prie to miestelio suvažiavę teves sudaužo, 
tukstaneziai žmonių isz arti iri 
toli pasižiūrėti. i

kareivis kuris pesezias eina in

tu’’ Amerikos Legijonieriu ofi
su ir tenai turėjo paskelbti 
Komunistu dvideszimts ketu- 
riu punktu proklamacija, pa- 
skeldamas kad dabar Demo
kratija yra panaikinta. Žmones 
iszkele sugniaužtas kumsztis ir 
szauke “Valio!“ Jie taip turė
jo daryti, nes Sovietu karabi
nai gumszojo ju akyse.

Visi keliai ir vieszkeliai bu
vo užkirsti. Žmones turėjo gau
ti pasus, rasztus isz naujos vy
riausybes jeigu jie norėjo eiti 
isz vienos miestelio puses in ki
ta. Traukiniai buvo stabdami • > 
ir keleiviu bagažai buvo krato- ! tentas in kalėjimą.
mi. I Trys Katalikes Seseles Vie

Policijos advokatas ir mies-! nuoles isz Szvento Povilo para-į vaizda.

' ‘ ” i Ketvirtas punktas yra kad 
Ne vienam Anglija su Francuzija prista- 

prakaitas iszpyle kakta ir tys kariszkus eroplanus kurie 
sziurpulys pervere, kai jis savo ne taip toli lekia, bet kurie 
akimis pamate tai ka jis tik bu- priesza galėtu kamuoti ir truk- 
vo laikraszcziuose skaitės ir tik dyti, ir savo rubežius palaikyti 
pusiau tikejes.

Nebutu pro szali ir kitiems rikos.
didesniems miestams ka pana- O Amerikos pareiga per toki 
szaus surengti. į kara, butu visa tokio karo tvar-

Tikriems Komunistams szi-! ka vesti ant mariu ir padaugė
tas sumanymas baisiai nepati
ko. Jie diena priesz tai tuks- 
tanezius numeriu savo tikro 
Komunistiszko laikraszczio isz- 
dalino tiems žmonėms. Jie 
keike, intarinejo ir plūdo ant 
tu Amerikos Legijonieriu, ku
rie renge szita baisu ir sziurpu o

pakol pagelba pribūtu isz Ame-

se, ir daugiau pultis in pat to
kio prieszo tvirtoves, kada ki
ti krasztai tik gintųsi.

Generolas Bradley, szitaip 
Kongresui kalbėdamas ir aiš
kindamas atstovavo visu kitu 
Karo Sztabo szaku vadus. Jis 
kalbėjo vardu Admirolo Louis 
Denfeld ir Generolo Hoyt Van
denberg, lakunu sztabo vado.

Generolas Bradley sako kad 
dabar, kai ta Atlantiko Karisz
ka Sutartis yra priimta ir yra 
vykdoma, tai galime tiketsi 
kad visi tos sutarties prieszai 
stengsis visokiais budais szita 

■ darba trukdyti.
Generolas Bradley isz paty

rimo kalbėjo, nes per ana kara 
jis buvo armijos Generolas, ku
ris daugiausia kariavo ne pa- 

I dangese, bet ant žemes su pa
prastais kareiviais.

Jis sako kad per ana kara 
Europos krasztai galėjo nors 
apsiginti ir palaukti kol mes 
prisirengeme, ir už tai mums 
buvo lengviau ir saugiau. Bet 
dabar, jis sako, tie krasztai yra 
nukamuoti, silpni, ir už tai ir 
mums didesnis pavojus gresia 
isz prieszo.

Už tai visi karininkai dabar 
sako ir reikalauja kad Ameri
ka ne vien tik save apsigink
luotu, bet ir kitus krasztus ap
ginkluotu, kad musu karo 
fruntas butu už mariu, o ne 
prie musu kranto.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LAIVYNAS
REIKALAUJA

Louis Johnson szitaip iszsi- 
reiszke ir pasiprieszino tai ta
da Laivyno Sekretorius John 
L. Sullivan pasitraukė ir visam 
karo sztabui pasakė kad jis sa
vo rankas nusimazgoja visos 
tos veidmainingos ir durnos 
politikos. ,

Per visas szitas kivirezias ir 
per szituos susikirtimus Admi
rolas Louis C. Denfeld teipgi 
atsisakė ir pasitraukė-

O dabar ir Karo Sztabas ir 
Taryba ir visa valdžia pripa- 
žinsta kad tokio laivo reikia, 
ir tokis laivas bus pastatytas. 
Musu vyresnieji dabar jau pri- 
sipažinsta, bet jau per vėlu, nes 
tie geri vadai negrysz.

Pirkie
U. S. Bonus

L? TRAŠKA USKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS
Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::
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