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LAIKRASZCZIAI
PABRANGS
Nedeliniai Laikrasz
cziai 20 Centu

KOMUNISTAI REI
KALAUJA LAISVES

Sovietu Kalėjimu
Durys Užrakintos

Sunku intiketi, bet isz pa
veikslo iszrodo kad tai tei
sybe! Czia laukiniu žvieriu
prijaukintojas Melvin Coontz, ūkininkas Chatsworth
į apylinkes žmogus, Californijoje yra prisikinkes lauki,
ni tigrą, kuris jam padeda
arti jo ūki. Tai nereiszkia

kad kiekvienas isz musu ga
lėtume panasziai pasikinky
ti toki laukini žveri, kaip ti
grą. Bet jis parodo kas ga
lima su laukiniais žvėrimis
jeigu žinoma kaip su jais pa
sielgti. Bet szitas paveiks
las nereiszkia kad tigras už
ims arklio vieta ant farmu.

NEW YORK, N. Y. —
Amerikos Komunistai labai
! Kas mums dar labiau
Atszauktas Atgal In szirdyse
garsiai szukauja ir reke, reika
rupi ir kas labai skaudu tai
laudami kad visi politiniai ka
klausimas, kur buvo visi tie
Rusija
liniai butu tuojaus paleisti,
musu Dypukai, Naujakuriai,
iszlaisvinti.
kurie taip garsiai ir sziauniai
kalba apie savo tėvynės meile?
Jie tuo tikslu sziomis dieno
Ar ir ju szirdyse ta savo karszmis yra suszauke susirinkimus
to
meile jau ima atszalti?!
New York mieste. Komunistu
lietuviszkas laikrasztis LaisKomunistai visiems mums
ve” drąsiai raszo: ‘‘Joks tiksarmata daro. Kai jie koki kad
rai dorus žmogus nepritaria
ir maža mitingeli surengia, tai
visi ligi paskutinio nario pasi
kalinimui žmonių už idėjas,
nuomones nes tas prieszinga
rodo ir dalyvauja. O mes sau
musu szalies Konstitucijai ir
už pecziaus tupime ir laukia
paveldėjimui, tradicijoms.”
me kad kiti musu dauba dirb
tu.
O tuo pat sykiu tie patys
Komunistai visomis galiomis
stengiasi ta paezia Konstituci
BAGOCZIUS
ja panaikinti ir musu laisve
Sovietu
Ambasadorius,
NUSISKUNDŽIA
pavergti ii' musu valdžia su
Alexander
S.
Panyushkin
griauti.
buvo netikėtai atszauktas
Jeigu Komunistams pasi atgal in Rusija del kito
Jo Žmona Per Daug
sektu padaryti ta ka jie nori
svarbaus paskyrimo. Jis
padaryti, tai nebūtu nei Kons
Praleidžia
buvo Ambasadorius Ameri
titucijos, nei laisves, nei val
kai per penkis metus. Jis
džios nei demokratijos in ku
W. r A CM BBACH, FI.A. —
laikrasztininkams nepasako
ria je dabar taip szaukiasi.
kur jis tikisi būti dabar pa Bagoc ius Charles E. Merrill,
pareikalaudamas divorso, perKai musu Komunistėliams skirtas?
j siskyrimo nuo savo žmonos,
nepatinka musu valdžia ar
teisėjui pasiskundė kad jo
musu tvarka, butu jiems ge
riau pasižiūrėti in Sovietu val
LABAI PRASTAS žmona baisiai daug pinigu
praszvilpia ant visai nereika
džia, kur sziandien milijonai
PASIRODYMAS
lingu daigtu.
žmonių randasi baisioje ver
gystėje.
Szitas szeszios deszimts szeTrijų Tautu Žmones sziu metu milijonierius sako
kad jo žmona tik ant drabužiu
APMUSZE
Nepripilde Sales
pra’cidžia apie $300,000 per
metus.
LyKRASZTININKA
NEW YORK, N. Y. —
. Apart visu tu savo drabužiu,
New
York
miesto
Lietuviai,
ji turi prisipirkusi visokiu
WASHINGTON, D. C. —
latviai
ir
Estai
paminėjo
bai

parfumu,
brangiu szilkiniu
Garsiame Mayflower vieszbusiuosius
1941
metu
Birželio
apatiniu, brangiu staltiesių ir
tyje, Vąszingtone, advokatas
menesio
invykius
Pabaltijoje.
!
panasziui mažmožiu, kurie
ir politikierius Charles Pat
Jie pasirodė, bet visai pras i tukstanezius doleriu kasztuorick. Clark susitiko su laikrasztai.
Trijų tautu žmones nebe- ; ja.
tininku Drew Pearson, kuris
Jis sako kad ji turi daugiau
yra vyriausias Hearst spaudos pajiege pripildyti" Town Hall
sale,
kurioje
telpa
pusantro
raszytojas, ir jie ne tik susikaip szimta poru czeveryku,
tukstanezio žmonių.
pesze, bet ir susimusze.
bateliu, du tuzįpai kuriu • yra
Iszrodo kad jau Tėvynės isz Italijos. Ir nei viena porele
Vaszingtono intakingas ad(Tasa Ant 4 Puslapio)
Meile ima gesti musu Lietuviu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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DIDE KOMUNISTE LIUDNU BIRŽELIO Karaliszkas Paveikslas SENIAI MITINGUO
JA; JAUNIEJI
DIENU MINĖJIMAS
DINGO
KARIAUJA
Ana Pautai įvažiavo Prof. V. Krėve Kalbėjo
Vis mes girdėjome, skaitome
Ku|
Szv. Kazimiero Para.
(ir mes net, atsipraszant, raVIENNA, AU1
Buvusi Rumunu i
sa, Komunistu B
raline sekretorkd
reikalu ministers
ker, dabar dingoj
ręsto.
Fasza’inus ja 1
centrinio komitl
kartkartėmis apj
Liniuku prieszu ij
liucionierka.
(Tasa Ant 4*1

WASHINGTON, D. C. — Į
Laikrasztininku ir Redaktorių
Draugyste pranesza kad visi
Ncdeliniai laikraszcziai, kurie
iki sziol kasztavo penkiolika
centu dabar kasztuos dvideszimts centu, nes visa redakci
jai popiera jau penkta syki
buvo pabranginta!”
Per praeita sanvaite popiera del laikraszcziu pabrango
po deszimts doleriu ant tono.
Tai jau penktas sykis kai ta i
popiera pabrango nuo karo
pradžios!

. L. Boczkowgki, Editor and Mgr.

MAHANOY CITY, PA.

RIJA. —
irtos pabaijtgjos geneužsienio
įpina, Pauįgisz Buka-

PHILADELPHIA, PA. —
Birželio (June) penkiolikta
diena, Szvento Kazimiero pa1 rapijos saleje invyko liudnuju
Birželio dienu minėjimas,. ..
dienu, kuriose Lietuviu tauta,
butdama isztikima laisves ir
partijos žmoniszkumo nusistatymams,
M ji buvo paplūdo kraujuose ir aszarose
iįtą d ar- nuo pirmųjų Lolszevizmo smuSzitas Kara’ienes Elzbieįritrarevo- giu. '
i tos Antrosios paveikslas bu
Surengimas buvo gražus in- vo nutrauktas in Clarence
^pio)
i spudingas. Susirinkusiems bu House priesz jos tėvo Kara
vo priminta kad jau kas tre- liaus Jurgio Szestojo mir
| ežias Lietuvis sziandien nebe ties. Karaliene nepavelino
gyvena savo tėvynėje. Vieni szita paveiksią vieszai paro
KŪDIKIU
Lolszeviku isztremti in Sibirą dyti nuo savo tėvo mirties
PARDA¥I®1MAS ir pasmerkti pražucziai, kiti iki dabar.
iszsisklaide po platu pasauli.
Daktarai Iifej
Žuvusiems isztremimuose Lie
tuviams pagerbti papraszyta tine neramus pasaulio padėti,
patarė Lietuviams pasitikėti
visu susirinkusiuj u atsistoti.
tik savo paežiu jiegomis, ku
Visiems susirinkusiems bu rios privalėtu Luti musu visu
PHILADELPHIA,* PA. —
Policija yra susekus labai di vo malonu savo tarpe pamaty rūpestingai ugdomos ir stipri
deli bizni ir pfrdąvinejima ti musu raszybos ir literatū namos;
naujai gimusiu kudįkiu, už ku ros žmogų, Profesorių Dakta
‘‘Mes turim belstis in sanžiriuos yra gaunama net ligi rą V. Krėvė, kuris pasakė to ; ne galingųjų ir szauktis teisinpustreczio tukstaifcziokloleriu. kia kalba, kokios dar Philadel- gurno. Užuot kovoje tarp saphijos Lietuviu tarpe negirdė
Policija yrą diažinojus kad
ves, vieni kitus niekine ir intata.
daug daktaru ir^ feriu per
rineje, mes turime vieningai
Profesorius Daktaras Krėvė jungtis kovai su musu tautos
szitoki bizni l(ibai|grfciai pasi.
. ..
■parciszke, kad ne del musu I prieszais.
piniguoja/^^**$PĮ|ft*
Dažniausia jie daro bizni su kaltes mes kaip tauta keneziaPareiszke Prof. Krėve: ‘‘Pa
neženotomis motinomis, ku me, neturėdami tėvynės ir ne likime partinius ir asmeninius
rios nori savo nelaukto kūdi priklausomos valstybes. Galė
insitikinimus, niekam nepriekio kuo greieziausia nusikra jo Lietuvos paskutiniosios vy
tyti. Daktarai pranesza advo riausybes prieszakyje stovėti kaisztaukime praeities klaikatams kai tokis kūdikis už i A. Smetona, A. Stulginskis, ar das. Tik tas neklysta, kuris
gimsta ligoninėje, ir tada ad i socialdemokratas Profesorius nieko neveikia.”
vokatai, lajeriai suranda pore J. Kaminskas, vistiek LietuToliau Profesorius V. Krėvė
le kuri labai nori kūdikio bet į viu tautos ir valstybes likimas primine, kad ne viena smūgi
savo negali ar nenori susilauk Lutu buvęs toks pat. Mes esą- i Lietuviu tauta yra jau atlai
ti, Jie tokioms porelėms par mo auka pasaulio galingųjų kius, ne pirmąją tautos žmogduoda tos neženotos motinos tautu dorovinio susmukimo, : žudyste yra pergyvenus. Krykūdiki už tūkstanti doleriu ar i nukrypimo.
žuoeziai per pusantro szimto
daugiau. Ta motina nieko isz
Profesorius Daktaras Krėve j metu stengėsi pavergti musu
to biznio negauna.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
i trumpai apžvelgdamas dabar- 1

Užėmė Sovietu Radijo Namus
achtung
mes ®

$***$*$■» $}^ ■•':
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Anglijos kareiviai policijantai apsupo Sovietu radi
jo namus, Berlyno vakari
nėje puseje. Sovietams bu
vo pavėlinta szita radijo
stoti laikyti ir vesti kai visu

keturiu didžiu krasztu at
stovai buvo susirinkę 1945
metuose. Bet dabar, kai So
vietai pradėjo užkirsti visus
kelius in Berlyną, kaip jie
buvo pirmiau padare, Angli-

jos valdžia jauezia kad da
bar ji gali ta sutarti panai
kinti ir dabar sako Sovie
tams isz ežia kuo greieziausia iszsikraustyti.

szeme), per ana, Antra Pasau
lini Kara, kad musu vaikai
ves valdžia kai karas užsi
baigs. Ir teisybe pasakius, ke
turiolika milijonu musu vaiku
buvo vaiske. Ir kas drystu to
kiam skaieziui pa^iprieszinti
rinkimuose?
Jeigu mes suklydome, tai
dovanokite mums. Mes nuali
nome kad keturiolika milijonu
. vaiku, vyruku, balsu, tai ne
■ Laikos. Bet mes suklydome.
Keturiolika milijonu nieko no
reiszkia politikieriams.
Ir szitokia pranaszyste ar
grasinimas nebuvo vien tik
vaiske. Visi visur sake, kad
kai musu vaikai sugrysz jie
jau paims valdžios vadeles in
savo rankas.
Po septynių metu nuo V-J
dienos, pergales Japonijoje,
pažiūrėkime kas darosi.
Amerikos Prezidentas Har
ry S. Trumanas yra szeszios
deszimts asztuoniu metu aimžiaus. Jeigu jis numirtu tai in
jo vieta stotu Alben W. Barkley, septynios deszimts keturiu
metu amžiaus.
Jeigu Prezidentas Trumanas nepasimirs iki rinkimu, tai
arba Senatorius Robert Tąft,
arba Generolas Dwight D. Eisenhoweris jo vieta užims. Vie
nas yra szeszios deszimts dvie
ju metu amžiaus, antras szčszios deszimts vieno meto am
žiaus. Jeigu jiedu susikirs ir
nei vienas isz jųdviejų negales
tuos rinkimus laimėti tai Republikonai greieziausa pasi
rūks Gubernatorių Earl War
ren, szeszios deszimts vieno
meto amžiaus ar Generolą
Douglas MacArthur, septynios
deszimts dvieju metu amžiaus.
Kai Vice-Prezideito nėra tai
Senata veda laikinis Preziden
tas Kenneth McKellar, asztuonios deszimts trijų metu am
žiaus. Kongreso pirmininkas
ir vadas yra Sam Rayburn,
septynios deszimts metu ‘am
žiaus.
Kongreso ir Senato Tvarkos
Nustatytojas yra Robert L.
Doughton,
asztuonios dcszimts asztuoniu metu amžiaus.
Kiekviena Kongreso byla
turi pereiti per Teisiu Komisi
jos rankas, kurios pirminin
kas yra Adolph J. Sabath, asz
tuonios deszimts szcsziu metu
amžiaus.
Kiekviena taikos sutartis
turi pereiti per Sena,to Užsie
nio Reikalu Komisija, kurios
pirmininkas yra septynios de
szimts keturiu metu amžiaus
Tom Connally.
O tik keli metai atgal, per
ana kara, visi mes beveik pa
nasziai kalbėjome kaip tas vie
nas Saržentas, kareivis:
‘‘Tik palaukite kelis metus
(Tasa Ant 4 Puslapio)

' • S A U T. Ę ” MAHANOY CITY, PA.
Laikraszcziai nieko apie tai
nerasze, bet ana naktį, ar, tik
riau sakarft, ana ankstyva ry
ta, policijantai isz vieno mažo
vieszbuczio, kotelio Philadelphijoje iszkrauste apie tuziną porelių isz lovų ir nugabeno in
policijos ofisus. Tos poreles
buvo vėliau paleistos, bet keli
to vieszbuczio darbininkai bu
vo suimti ir suaresztuoti.

No.158—Apie Kapitonas
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,
Galinga ypata galybe meiles; Stormfield Danguje; Pabėgė
Rdganišzka lazdelė; Boba kaip lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
ir visos bobos; Teipgi juokai, Vagis. 60 puslapiu, 20c.
-■■■■
rodos, trumpi pasakaitymai ir
No.160—Apie Po ' Laikui;
In Miami Beach vienas barbrangsta, tavoras, popiera, mat. t., 52 puslapiu, 20c.
Per Neatsarguma in Balta
Atvykę in Jungtines Valsty szinos, ir darbininku algos, kad
iberys pamate kad jo Susiedas
No.112—Trys apysakos apie Vergija; Pusiaugavenis; Vieszbes buvę Tremtiniai privalo dauguma laikraszcziu dar la
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
barbery® atpigino plauku appinigai galva-žudžiai; Ražan- pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
registruotis ‘'‘Displaced Per biau brangsta. Redaktoriai, atkirpdinima net visu pusrubliu.
czius iszgelbsti nuo smert ; Szv. Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
sons Commission:” Per 2 me sipraszydami aiszkina kad jie tpoldas Merenas. Kada nuo
Jis tuojaus susimislino kaip
Kristupą; Juokingi szposelei; Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
tus laiko, 4 kartus, kas szeszis jokiu budu negali galas su galu evd'pas ji gavausi, turėjau de
jam atkerszinti ir sau gera geKaip traukt giliukingai Einiki dės ir Kitus Dangiszkus Kū
menesiai. Registracijai blanku suvesti.
szimts metu; nugabeno mane ir kiti szposeliai, 20c.
szfefta. pasidaryti. Kai anas
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
“Semiannual Report of Immi
vienas isz tėvo taniu.
1.barberysiszkabino savo nauja
No.116—Istorija ape Siera- li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Amerikos kareivis yra bran
Tik ana sanvaite kokis tuzi
grant Displaced Persons” ga
ipagarsinima: Plauku Apkirpi
Liūdnas
'buvo
mano
(persi

ta. Puikus aprasžymas. 119 Apie 100 puslapiu35c.
giausias už visus kitus kitu
lite gauti BALE Centre, ra- nas didžiu redakcijų pabrangi skyrimas su tėvu. Palydėjo jis
mas 75 centai. Jis tuojaus sa
No.166—Apie SunuS Malkrasztu kareivius. Palaikyti
puslapiu, 20c.
no dar syki savo laikraszczius
szydami 105 Grand St., Brook
vo nauja iszkaba iszkabino:
mane
gera
gala,
o
asz
žiurejauviena Amerikieti kareivi kasz
No.120—-Dvi istorijos apie kiaus; Iszklausy ta Malda
nuo penktuko iki deszimts cen
lyn 11, N. Y.
Mes už $1.25 stengsimės patai
si
da
nors
karta
ant
drutvietes.
tuoja $5,247.00 per metus, ir
tu už numeri, o daug kitu ren
Valukas isz girios; Ant nemu- Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
syti jusu plaukus kai jie bus
Sustojom,
.
ant
galo
tėvas
tai neskaitant kad kasztavo
giasi panasziai ar dar daugiau
no. 58 pus., 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
i apkirpti už 75 centu.
tarė:
Daka
tau
turiu
pasa

$3,600 ji iszmokinti ir prireng
pabranginti savo laikraszczius
No.119—Keturios istorijos, Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
ti.
nuo deszimts iki dvideszimts kyt, mano Henrike. Ak, jau apie Gražia Haremo Nevalnin- piu, 20c.
vislųi žinai, ka tau insakiau. ke; Luoszis; Viena Motina;
Los Angeles mieste, kolegiscentu už numeri!
No.173—Apie Talmudo Pa
Daug ir ilgai nepasakojau, ma Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
te, asztuoniolikos metu am
Turkas kareivis savo kraSzslaptys;
Du Mokiniu; Kam Isz‘ ‘Saules,” redakcija nenori
Paryžiuje Lietuviu Paszelno pamokinimai trumpi, bet 20c.
žiaus Ponia Eugene G. Polley tui kasztuoja $400, Sovietas
.<,
...
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
pos Draugija surengė Motinos dar labiau. savo skaitytojams sveiki ir jeigu taip vesiesi, ta
gavo divorsa nuo savo vyro, kareivis
Rusijai kasztuoja
pabranginta “Saule” ir nepa
No.123
—
Septynios
istorijos:
No.175—Kuczios Žemaites;
Dienos minėjimą. Kalbėjo Tė
da laime visame apturėsi:
už tai kad jis sutrumpino jų $2,000.
Stebuklingas Zerkolas; Sida Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
vas R. Braun, B. Venskuviene, brangins,“'jeigu kaip nors bus
dviejų medaus menulio kelione
Turėk
visados
Dieva
mislybrinis Grabelis; Drąsus Szuo; darė Anglis; Kaimiecziu AimaO. Baczkiene, Pulk. J. Lansko- galima išsisukti!
pasakydamas jai kad jam la
se,
mylėk
artima
savo,
bukie
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
Viena moteriszke, Columbus ronskis. Deklamavo B. StranBet, už tai ‘ ‘ Saules1 ’ redak- visados dorii ir drąsu, bukie
biau rupi mokslas negu nuo
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
mieste, Ohio, apskundė mo kauskaite ir B. Kuczinsikas.
cija labąfgražiai praszo visu tėvu pavargėliams, ubagams ir
taka.
kykla, kuri mokina žmones BALF ingaiiotinis Prancūzijai “Sauleslįrekaitytoju in laika
No.127—Trys istorijos apie Prietarai ir Burtai; Juokai ir
siratoms.
Storoki®
būti
galin

« .
Duktė Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.
kaip vairo! i automobilius. Ji
Hitchin mieste, Anglijoje,, tenai mokinosi, ir iszmokus il inteike BALF dovanas vyriau užsimokėti už savo prenumera gu kareiviu, o kada sugryžsi in Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
ta, kad redakcijai butu mažiau
William Newnham, szeszios ga vus savo laisnes ji sumusze siai ir jauniausiai molinėm Gasavo ievyne slenksczius, • kad
Skaitymo
ir Raszymo. 25c.
No.128
—
Dvi
isztorijos:
Valdeszimts penkių metu amžiaus savo automobiliu. Ji teisinei siunienei ir Vaicekauskienei. kasztu, sekti tuos, kurie pavė galėtai tėvui drąsiai pasakyt:
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
žmogus atėjo in taksu ofisą, yra pasakius, kad tie mokyto Lietuviu chorą ir orkiestra ve luoja ąntJaiko užsimokėti.
Eismu tokiu, teve, kaip,norė
No.129—Keturios istorijos:
Kitokios Knygos
PirmiftA “Saules” redakci jai! Dabar mano tu vienatini
užsimokėjo savo taksas ir pas jai turėjo žinoti 'kad ji nieka dė S. Užpuoleviszius.
Ketvirtas Prisakymas Dievo;
kui visus tuos darbininkus, dos neifszmoks kaip vai roti au
ja galėdavo laukti per koki tai sūriau, priimki nog manės pa Keliautojai in Szventa Žeme;
No.178—Tikrausias Kabalas
Adomas
Galdikas
su
žmona
taksu rinkėjus užrakino in vie tomobiliu, ir jie dabar turi jai
laika, kol skaitytojai užsimoka skutini palaiminima.
Beda;
Tamsunus
prigauna.
58
arba atidengimas Paslapcziu
ir B. Kuczinskas Birželio 11 d.,
na kambarį. Vėliau jis polici- nauja automobiliu nupirkti ir
už sa^o prenumerata. Mes jums
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les dėžės maisto. Daigtinės mes galėtume jums “Saule” kinimas. Czia grafas valandė Žudinsta, Urlika Razbaininka, kiszkas Katekizmas, pagąl isztas pacziutes in szeszias at randa buvo asztuonios de
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bai paimtah gailesezio. Teotos. Prancūzijos Lietuviai dė
No.138—Apie Irlanda; Ro nekurias Naudingais Padėji
Daug laikraszcziu yra instei“Asz vis nujaucziau kad jis ka bar jau pustreczio szimto.
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No.148—Apie Joną ir Alena,
tai palengvina kiszeniu.
Be tvarkos uždėta.
Kaip Užsisakyti Knygas:
•.
•' •
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
'!~i, .
Neateina verkti
ISTORIJOS, PASAKOS,
Daugįžmoniu giriasi, kad
No.150—Apie Duktė AkmėIf A” ’ Užsisakant knygas^isz
Nei sesuo, nei brolis,
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No. 101—Kapitonas Velnias,
ryžiuje santykiams artinti po
nius ir kelnes turėjo, o- dalbaislaptį. 61 puslapiu, 20c.
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būvyje parode vieni kitiems,
1 žiūrėkite. Bet mums tai niekis
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ant
ranku ir tarė:
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dėsi
su
suuum,
o
kada
pabaigė,
to
pasimeldus ir iszsiverkus in
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dus. Tame davėsi girdėt ant
tik Difeyūi ir žmonėms pasida
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rupesezio ant j u namo neužėjo.
— Dievas musu maldos
jautė nelaime, ka ketino pa
Akis iszvėrsdavo,
nesirūpinkit, nes tokia yra
Ar-gi galėjo geresnius mokslus
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In baisia baisybia,
Taip perejo ne vienas metas Ir isz tokios, patogios merginos Neilgas ežia gyvenimas žmo
gaus ant svieto.
tani palaiminime Dievo. Per
Pasidarydavo tikra
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gausių ap^ųjp, jĮ.eiv.ka ji visi Kaip būtu .galima jos dukrele verki ikvaliai. Aszaros yra
žmogui reikalingds, nės'šmnamylėjo kaipo savo tęva, o jo
piktumą smiiažiuti'?
žina' szirdies skaudėjimus.
gėrybė toli buvo garsinta. Visi
Asz davau jai szitoki
Aszaru
niekas negali užginti.
melde Dievo,,idant ji,, jo paezia
rodą:
Asz pats ta padaiycziati. Poir. sunu užlaiky tu kuo ilgiau
“Kaip tik jus u dukrele
tam-gi
apkunalszink, klaupk ir
your invitations and
sia!"''. ' '•
1 .
.. supyks,
!■;
❖
❖
❖'
melskis,
su
ta
mislia,
jog
taip
announcements must
Tai skubink veidroli jai
Dievui pasidabojo, idant su
-Tankiai Dievas ant žmogaus
parodyk,
be flawlessly
tavim bueziau ant trumpo’ lai
bandydaimas, užleidžia, kryže
Kad ji pamatytu savo.
correct!
ko atskirtu. Su visa szirdžia
lius; idant per kentejima da.
iszveizda. pilnai,
sektu žmogaus szirdies.
Kaip ji iszrodo kada yra - atsiduoki Dievui po jo szyencziausia apieka. Tada tegul da
To tai datyre Vaidenas. Disupykusi.
rosi kas noi*i, ta viską kantriai
triobas isz Felzeno, nedorus
Daryk tai tankiai,
nukeši. Jeigu tada iszgirstum,
kareivis; mito seniai kabinosi
Kada tik ji supyks,
jog tas nėprietelis Felzynas
prie Gyafo Valdeno už rubeži. .... Bet, sykiu temink,.
O. kad gerumu negalėjo atimti, Kad ji iszpiktmno nesukultu prie drūtvietes artinasi, tada
let us show you the
liovilkink nei valandėlės, prat
keršzijo grafui, jog panevalia
veidroli!’’
sisz'alink! Prastoj grinczhitej
atims. Ir tikrai retai kada pe
Alotinele taip padare kelis
)
*
tarp vargueziu turėsi geresnireidavo mėtas, kad rteUžpulda....
kartus,
ine . <
ower
VO sii goveda ant poszues gra In tokiu budu atpratino savo -gyvenimą', ne kaip palociuje
prie nedoro žinogaus. Teisybe,
fo'. Tada jeigu ingaledavo,- su
dukrele,
skauda
szirdi apleisti savo'vy
griebdavo gyvulius, javus 1 -ir
Nuo baisaus įpiktumo.
ro butine ir eiti- taip nėpažinskak jam int nagus p&puole. Ant
Naturally, they're important to you! That’s why we want you
Mat, dukrele negalėjo
tamu
žmonių,
vienok
atsidavus
galo; grafui nusibodo kęsti
nukensti,
to see these invitations for yourself. And please don't let that
ant Dievo valios apleisk ta bu
costly look mislead yOU i . . the magic is in the making of these
tas nedorybės, sUSzaukė savo
Tokios baisios iszveizdos,
tine
su
sunarni.
Visur
galima
Invitations! Feel that fine; sharp raised lettering.'It's done by a
žmonės ir parsifcėiete savo
Kokia mate veidrolyje,
ve*? special process! Feel the creamy quality Of the papers!
patikt
gems
žmones
;
tie
tave
prietelius ir tiems užpuolus tei
Ir susiprato, kad nereikia
Check the perfect form- of these invitations with people who
su džiaugsmu priims’
sirigai nukorojo,
. pykti!
really know! Come in! We will be. happy
į; Niio to laiko buvo tyku, ir
— O apie musu šimeli, ma
* . *
*
to show you the "Flower Wedding Line."
grafas mi šlijo,, kad tas jo ne- Gera motere privalo būti kaip no •: brangiausia,’ auginki taip
prietelius nusinmlszys ir prakaip iki to.. laiko, auginome
“
malūnas,
drauge, ir tokiu paežiu ubudū.
des vest .doru gyvenimą. Bet
Kuris,visados dirba,
re^^.
Tankini priminki jam apie Ie
labai toje misti je pabludo! FėlBe neprivalo būti kaip
senas per ta laika jieszkojorlel.
va, bet tankiausiai apiė ta Tė
tafotnwW'/ į inalnuas,
1 savns .sralininku/ irvėla viena
ra, kuris yradanguje!,
Kuris;,pter .dienas mala,
ryta (perejo rubeži, o buvo die Ir giržde liežuviai ir sunku
--- Dabar, mano brangiau
na miglota, per ka pradėjo
sulaikyti!
sia Teodora, ligkiė sveika,! Asz
pustyti.laukus ir imti kas1 iii ,
del tavęs buvau.priverstu tai
*
*
*
rankas papuolė. .
pasakyt, idant ant visko butai
Kada merginu susilaukia
gatava. Dievas geriausias, ku
i A Kada grafas? apie tai dažinoj; :• trisdeszimts metu,
jo; tuojaus suszauke savo žmo Pradeda mažiau maustyti apie rio rankoje musu gyvenimas,
suteikė taip kad’ del musu bus
nes. Iszdalino del visu ginklus.
Mahanoy City, Pa.
Phone 744-J
• svietiszkas garbes,
Grafas pats buvo in geležis ingeriausiai.
Bukgi
sveika
ir
O daugiau apie toki,:.
.siredes ir atsisveikino su pa Kuris jai uždirbtu ant maisto, melskis už mane toje valando
je, kada jausi, jog asz gailiuosi
ezia ii- su suuum Otonų su aszIr duotu jai pastogia.
ąromis, ba buvo dievoibaiminsu neprieteliam.
gaspatabine’ snjeff^; A > - : . Tame grafas .untile. Aszaras
Po tam stojo - grafas . prie
pradėjo isz akiu byrėti, o pati

Namelis Pustelninko

for the

Saule Publishing Co.

’ t..

Hatinkit “Saule”

dele linksmybe, laikydamas
glėbyje savo paezia, Atsiduo
kime Jam visuose suspaudi
muose! Dabar buk rami ir
džiaugkis, nes neprieteli toli
iszgujom, isz musų ru'bežiu./
Dabar negreitai! drys užpult.
Atsigryžes grafas po tam in
savo žmones, gyre ju drąsa ir
dėka vo jo už j u prisi riiszinia
prie jo. Visi jo žmones gavo'
gera czesni už ju puiku dauba.
Pats grafas vaikszcziojo tarpe
savo žmonių ii' ragino kožųa,
idant linksmintųsi.
Kada jau prisiartino vaka
ras, liepe iszsikyrstyt namo,
prisakydams, idant keli pasi
liktu ant saugos, o ant duoto
ženklo, kad kožnas atbėgtu.
Dabar grafas nuėjo in savo
pakajus linksmas ir pradėjo
nuširedyti. Džiaugėsi labai po
pabaigtai dauba.
Teodora viską paruošė' del
priėmimo vyro. Prie kamino
stovėjo kėdė su atloszu, prie
kurios stovėjo stalelis, o ant jo
kiužas su czerkėle pripildytas
kuogeriausiu vynu.
Prie sedinczio grafo prisiar
tino Teododa linksmai, laiky
dama pabaigta iszsiunta abroza drutvietes. Ta aibroza norė
jau tau paduot ant varduvių,
nes tos dienos negalėdama su
laukt ir iszkest, dabar del. ta
vęs duodu. Grafas labai nusi
džiaugė taja netikėta dovana.
Ilgai žiurėjo iii dovana; potam
padėjo ant stalelio szalia sa
ves.
Sedos szalia ir Teodora, o
Otonas prisiglaudė prie ' tėvo
kojų. Pasakojo apie perleista
diena. Kada grafas apie Ditricha Felzeila kalbėjo, valan
dėlė užsimislijes, tarė:
Papasakosiu jums sziandieu
nuo pradžios apie ta niekadeju, kuris nuolatos ant manes
užpuldinėja. Tai prie to daug
kiszasi su mano tėvo gyveni
mu, apie kuri iki to laiko nega
liu nieko dažiiiot. Tankiai asz
pasakojau apie mano tėvo, drą
są ; žinau, kad ir dalbai* paklau
sysite su u'kVata. Teisybe yra
vėlus laikas, nes atsitikimas
szios dienos nuvarė nuo manes
miega, o žinau, kad ir jus ne
norite. ' Uždekie pacziut dau
giau szakaliu ant ugnies.
■
Kada Teodora ugni pataisė,
grafas pradėjo:.
'
’
“Prie Czeku rubežiaus ran
dasi kalnelis, gana status viso
kiais medžiais apaugės. Ant
to kalnelio .buvo drutviete Folkenberg, isz kurios mano visi
proseniai paeina. Pakalnėje
tekėjo gpelis, apie kuri stovėjo
trobeles žmonių, kurie prigulė
jo prie tos drutvietesi
Alano tėvas, grafas Rudalfas, gyvenantis toje drutvieteje, galingas ir drąsus vyras,
buvo nuo visu mylėtas ir szenavotas, kuris mane neišzfpasakytai mylėjo. Savo motinos
nepažinojau. Vos turėjau, tik
du metų, kaip nedora' smertis
ja isz to svieto paen^.
Tada ne ka rūpinausi isz- to,
bet už. tai mano tęva spaude
gailestis.
Per labai ilga laika isz gailesties negalėjo naktį užmigt,
o diena sau niekur vietos nera
do. Teipos-gi tankiai turėjo
visokiai turėjo visokias fasynes su neprieteliais, isz kuriu
priežasties per ilga laika namieje nebūdavo.
Per ka mano auginimas men
ka vaisiu del manes galejoratneszt. Del to mano tėvas ati
davė .mane, pas mano geidausią
prieteli.* Buvo tarkareįvis Luį
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Žinios Vie tines
— Utarainke iprilpuola pir
ma diena. Liepos - July.
— Petnyėzioj ipiszkinimo
bus, tik apsaugokite vaikus
nuo pažeidimu!
— Musu skaitytojas ponas
Adomas Alanskas, isz Ham
burg, Pa., lankėsi mieste pa,s
patinstamus ir prie tos pro
gos, atlankė “Saules” Redak
cija. — A$ziu ponui Alanskui
už atsilankyma.
— Mainieriu
Vakacijos
prasidėjo.ir tesis ligi Liepos
8-tai dienai.
—. Seredoj pripuola Szvencziausios Paneles Marijos Ap
lankymo ir Szv. Martinijono,
o Tautine Szvente: Žilvine.
Taipgi ta diena: 1378 metuose
Lietuviai užpuolė Sandomyriu; 1900 Pirmutinis zepplinas,
lengvesnis už oro eroplanas
padare'pirmutine savo kelione
iii padanges.
— Ponia M. Novakiene, isz
miesto, sziomis dienomis lan
kęsi pas savo žentą ir duktere
pons. Dr. Petrą ir Ona At'kocziuniai, Cicero, Illinois.
— Ketverge pripuola Szv.
Leono, ir Szv. Anatolio, o Tau
tine Szvente: Riote. Ir ta die
na: 1908 metuose Amerikos
Laivynas insteige slaugiu szaka.
'
• —. Aną. diena į joji st va An
tanai Tomaloniai nuo 530 W.
Maliąnoy Avė., apvaiksztinejo savo 37 metu sukaktuves ve
dusi diena.
— Petnyczioj p r i p u o 1 a.
Amerikos Tautisžka szvente
“Neprik'lausomy bes Diena.”
visur szvencziama. Ir ta diena
pripuola. Szventos Bertos, ir
Szv. Prokopo, o Tautine
Szvente: Miglovaras. Taipgi
ta diena: 1776 m., pripuola.
176-ta sukaktis Amerikos
Laisves Diena, ta diena musu
Nepriklausomybes Deklaraci
ja buvo priimta Liepos 4 diena
1776 m.
— Jau turime menesi LiepoS-Džiulaju, o diena piszkinini6 pripuola 4 diena, Petny
czioj, kurioje tai dienoje szaudo “Fajerkrekius” del atmin
ties liuosybes ir iszsivalinimo
Amerikos isz po Anglijos jun
go. ' Tėvai pridabokite savo
vaikelius idant ne susižeistu
arba, neapsidegintu, nes nuo
parako kraujas užeit r neina ir
vaikas mirszta. G eriausia nu
vesti valka tuojaus pas dakta
rą.
®
— Subatos ryta, 11 valan
da, Corpus Christi bažnyczioja
mieste So River, New Jersey,
Kun. John Connelly, klebonas,
suriszo mazgu moterystes1, pa
nele Joana, duktė pons. Alber
tu Kluczinsku, ir Wilbur J.
Kern, sunns pons. W. lyern, Sr.
ikz Mahanojaus. Svotai buvo
ponia C. Hasara, Dor. Gobster
Cliff Fowler ir Jonas Kluczins
kas. Jaunavedžiai apsigyvens
in New Brunswick, N. J.

Gilberton, Pa. — Sena mies
to gyventoja ponia Jieva Lambertiene, nuo 438 Main ulyczios, pasimirė Ketvergo vaikara 6:30 valanda pas savo duk
tere, V. Markievicziene, 183
Boston Run. Velione nesveikavo per koki tai laika. Gimė
Wilkes-Barre, po tam apsigy
veno Gilbert one. Jos vyras Jo
nas, mirė 1919 metuose, taipgi
joties sesuo Mare Drązdiene
isz Maizevilles mirė Kovo me
nesi. Paliko dideliame nuliūdi
me, dvi dukterys: Mare, namie,
ir V. Markievicziene, Boston
Run ir sunu Alberta, Ashland,
taipgi penkis aliukus. Laidojo
Pailedelio ryta su apiegomis
Szv. Liudviko bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in
parapijos kapines Frackvilleje. įGraborius V. Menkievfczius
laidojo.

Shenandoah, Pa. — Staiga
susirgo savo namuose, Jonas
J. Czerauskas nuo 234 E. Cen
tre uly., ii' in trumpa laika pa
simirė Petnyczios ryta. Velio
nis gimė Slienadoryje. Buvo
angliakasis ir paskutini karta
dirbo Maple Hill kasyklose.
Paliko savo paezia Ona (Ka.rusztiute); sunu Joną, namie;
dvi seserys: Ona, pati Pijusio
Banonis isz Weston Place ir
Viktorija, pati Juozo Saka
lausko, mieste. Laidojo Utarninko ryta su ^Szv. Misziomis

Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapines. Gra/boriai
Oravitz laidojo.
—- Sirgdamas jau nuo Ge
gužio 26-ta diena ir gydėsi Lo
cust Mt. ligonbuteje, gerai ži
nomas Jonas Romanauskas, 24
metu amžiaus,.nuo 128 N, Le
high uly., numirė Ketvergo ry
ta 10:50 valanda. Ginies Slięnadoryje. Paskutini kairia dir
bo Columbia Brewing Col, o jo
tėvas Vincas mirė 1945 metuo
se. Paliko savo motinėlė Helen
Romanauskiene (Balbarslkiute); broli Alberta, kuris tar
nauja Amerikos Laivynoje,
Little Creek, Va., taipgi sese
rį Florence, pati Juozo Spudo,
isz Upper William Penn kai
melyje. Laidojo Panedelio ry
ta su apiegomis Szv. Jurgio
bažnyczioje 9-ta valanda’ ir
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graboriai Oravitz laidojo.
— Albertas Radžieviczius,
nuo 112 N. Emerick uly., stai
ga susirgo laike darbo Knic
kerbocker mainuose Petny
czios ryta ir likos nuvesztas in
Locust Mt. ligoribute del gy
dymo.
' Tamaqua, Pa. — Sirgdamas
per keturis menesius Adele
Barry, nuo 420 E. Union uly.,
pasimirė Pottsvilles ligonbute
je. Gimė Shenadoryje. Po tė
vais vadinosi Adele Goberiute,
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“Nepriklausomybes Diena”
------------------- o--- ------- >-------

Didžioji Amerikos
Szvente, Kuri Pripuola
Petnyczioj, Liepos 4 D.

WASHINGTON, D. C. —
Kuomet Amerikos (U.S.) kolionistai pradėjo Luti nepaten
kintais su Anglijos valdymu,
jie nemislino atsiskirti nuo
Anglijos tautos. Tik reika
lavo kad Anglija pripažintu ju
teises. Firmas svarbus nesu
tikimas buvo taksavimo reika
le ir kolionistai norėjo, kad
Anglija pripažintu ju teises
kaipo Anglu teises.
Kad nors pirmas Kontinen
tinis Kongresas pareiszke, kad
kita tauta neturėjo teises atim
ti nuo Amerikiecziu ju ‘gyvas
tį, laisve ir turtą, ’ vistiek pa
reiszke, kad kolionistai turėjo
paezias teises su Anglais.’ Net
ir Jurgis Vaszingtonas kuomet
tapo vadu armijos Liepos-July
men., 1775 metuose, nekreipė
nei nemislino apie Nepriklau
somybe!
Tuom laiku visi
Amerikiecziai žiurėjo in nesu
tikimus su Anglija kaipo in
‘ ‘ szeimyniszka nesutikima, ’ ’
ir tikėjo kad visikas gerai užsi
baigs kuomet Karalius ir Parliamentas pripažins kolidniju
teises.
Kuomet kolionistai pasiuntė
reikalavimus Anglijai tai Ka
ralius Karolius treeziasis, vie-,
ton sutikimo, pasiunste daugiaus Vokiszku kareiviu. Ir
tuomet visa szalis sukilo Mas
sachusetts kolionijos pagelbon
kuomet Anglija bandė ja inveikti. Angliai pirmu syk ap
galėti Concorde ir kuomet ant
ras Kontinentinis Kongresas
susirinko Philadelphia, Pa.,
— Deszimtas procentas mir- žmonių upas buvo visai kitocziu Anglijoje yra kūdikiai ne kis. Virginijos atstovams bu
vo insakytu reikalauti Nepri
turinti da meto.
,

klausomybes. Ir tokiu kudu
prakirstas kelias pragarsėju
siai rezoliucijai kuria sudėjo,
sutęise Richard H e n r y
Lee, isz Virginijos. Berželio
10-ta 1776 m., Kontinentinis
Kongresas paskyrė komitetą
pagaminti pareiszkimas kad
“Suvien. Valstijų Amerikos
kolionijos yra, ir teisėtai, turi
būti liuosos ir nepriklausomos
valstijos!” Komitetas susidė
jo isz:
Thomas Jefferson,
John Adams,
Benjamin Franklin,
Roger Sherman,
Robert R. Livingston.
Thomas Jefferson, tik trisdeszimts trijų metu amžiaus, bu
vo paskirtas sutaisyti pareiszkirna. Thomas Jeffersonas taip
puikiai suraszc, kad isztikruju
yra vadinamas “Revoliucijos
plunksna” kaip Jurgis Vasz
ingtonas vadintas “Revoliuci
jos kardas.”
Sunku suprasti sziandien
kiek drąsos buvo reikalauja
ma imti toki svarbu žingsni.
Szalis buvo maža ir silpna ir te
turėjo tik tris milijonus gyven
toju ir tie trys milijonai turėjo
apsiimti kovone su galinga
szalimi. Apart to, didesne da
lis paėjo isz Anglijos ir nevie
nam isz ju reikėjo kovoti sun
kiai su savim, kad pertraukus
ryszius su gimtine szalim ir
stoti kovon priesz ja. Dau
giausia drąsos reikėjo tiems,
kurie pasirasze po Nepriklau
somybes pareiszkimu nes Ang
lija juos skaitė kaipo maisztininkais, kurie butu užmuszti
jei sugauti.
Bet vis tiek Thomas Joffersono pirmas pareiszkimas ne
buvo priimtas. Jis per asztriai iszdeste vergijos klausy
mą. Buvo iszbrauktas. Bet
galu gale Liepos (July) 4-ta

o 1932 metuose apsigyveno Tamakveje. Paliko savo vyra
Prana, ir broli Aleka J. Gober
isz Hometown. Laidojo Suba
tos ryta su apiegomis SS. Pet
ro ir Povilo bažnyczioje 9 va
landa ir palaidota in parapijos
kapines.

tikra Teviszke, kuri jiems da
vė užtektinai lauko ju talentu
vystymui, ir dažnai apdovano
davo juos už j u darba ir triūsa.

Dover, N. H. — Poni a
Boardman Wright, Jr., užsnū
do bevažiuodama su savo vy
ru. Ji per sapna iszsigando ir
per ta iszgasti nusistvere už
automo'biliaus rato, kai jos vy
ras automobiliu vairavo. Autoniobiliaus rataas buvo isztrakutas isz jos vyro ranku ir
automobilius apsivertė. Jiedu
ir jųdviejų keturi vaikai buvo
sužeisti ir 'buvo nuveszti in
vietine ligonine.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LIUDNU BIRŽELIO
DIENU MINĖJIMAS

DIDE KOMUNISTE
BAGOCZIUS
NUSISKUNDŽIA
DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo Į Puslapio)

dar nebuvo nei syki nesziota.
Ji turi kelis szimtus suknelių,
kelios isz ju kasztavo po tūks
tanti doleriu.
Bagoczius yra dabar supara
lyžiuotas ir serga szirdies liga
per pastaruosius szeszis metus.
Jis sako kad jo žmona vis jam
prikaiszioja, kad jai nepatinka
jo namai West Palm Beach, ir
ji vis sako kod ji labai mylėtu,
jeigu tie namai sudegtu.
Bagoczius Merrill sako kad
jo žmona, penkios dcszimts
metu amžiaus Ponia Kinta
Desmare Merrill yra isz savo
puses milijonierka, kad ji yra
verta $1,500,000, ir turi $60,000 ineigas ant metu. Jo paties
ineigos per metus yra apie
$300,060 ant metu priesz tak
sas, ir dvideszimts treczias
nuoszimtis isz jo biznio. Bet jis
sako kad kai jis savo taksas
užsimoka ir visas savo žmonos
skolas atmoka jam mažiau lie
ka negu ji gauna per metus.

Eina gandai, kad ji yra iszvykusi pas savo asmenini
dranga Stalina, malones praszytis, lygiai kaip netrūksta
teigimu, jog ji buvusi prie
varta iszgabcnta in kuri nors
kalėjimą.
Isz Užsienio Ministerio pa
reigu ji dar oficialiai nėra atszaukta.
Kai vienas Komunistas
Amerikiecziams laikrasztinin-1
kains pasakojo kaip ta buvusi
Komunistu vadove tapo kapi
taliste, prisipirkdama daug
gražiu szilkiniu drabužiu ir be
gyvendama kaip prakeikta ka-'
pitaliste, vienas Amerikietis
laikrasztininkas, nusijuokda
mas to Komunisto paklausė:
“Klausyk drauge, man nepa
sakok apie jos szilkinius apati
nius ir kitus tokius niekus, pa
sakyk teisybe, ar jus ja s.ugdvoti prausiantis, ar apatinius
mainantis tankiau kaip syki in
meta?”

kraszta; musu protėviai priesz
juos atsilaikė. Kryžuocziu
puolimai buvo taip pat taiko
mi in viso kraszto isznaikinima, kaip dabar Sovietu yra da
roma.
M
- Toks pats pavojus grėsė kai
Lenkai stengėsi musu sulen
kinti per bažnyczia ir dvara.
Devyniolikto szimtmeczio
pabaigoje ir dvideszimtojo
Lansford, Pa. — Lansford szimtmeczio pradžioje Lietu
kasyklose* kurios priguli prie viu tautos prieszakyje atsisto
Lehigh Valley Navigation jo eile Lietuviu inteligentu,
Coal Co., kilo baisi ekspliozija kurie pasiprieszino - Lenku
gazo, kuri užinusze keturis tautžudystei.
Pergyvenome ir baudžiava
angliakasius: Gennero De Mi
chele, 32 metu amžiaus, isz ir Rusu Caro žiauru laikotarpi
Lansford.* Robert Rosen'bauin, kai nebuvo valia nei skaityti
32,Summit Hill; Robert Endy, Lietuviszkai, kai nebuvo nei
37 metu, Lewistown ir Peter vienos Lietuviszko mokyklos
Staivec'ki',-26 metu isz Nesque visoje Lietuvoje.
honing, o penki sužeisti kurie
“Kaip skaudu,” sake Prof.
randasi Coaldale ligonbuteje: Krėvė, “kad ir laisvoje Ame SENIAI MITINGUO
Serafino.Cattivera, .36 metu rikoje nesame laisvi nuo tuos
JA,; JAUNIEJI
amžiaus'išz Lapsford;. Jacob mums gresiamos pražūties, ku
Haąs, 36.metu, isz Lehighton, ria mes patys vykdome namie
KARIAUJA
R. F. D.*2;, Peter Pavilis, 31 ir per mokyklas. Tėvai, budė
metu, Lansford, Joseph De kite, kad meile gimtosios kal
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Lawretis, 25 metu, Lansford ir bos, tėvynės, protėviu nebutu
Robert Michalik, 30 metu isz isz musu vaiku iszpleszta. ’ ’
po szito karo (tai buvo tas An
Summit Hill. Nelaime atsitiko
“Žuvo kryžuoeziai, žus ir tras Pasaulinis Karas), “ma
szesztam lovelyje prie Nr. 6 kruvinieji Bolszevikai. Lietu
tysite kai jaunieji paims val
szefto, 600 West Gangway. Vi va buvo ir bus amžinai. Tegul
džios vadeles in savo rankas.
si mainie'riai dirbo del kon- Dievas laimina musu kova, ve
Jie iszmes tuos senius, kurie
traktoro . Delauritis kaipo dama del Lietuvos iszlaisviniiki sziol savotiszkai viską
“Rockmen.” Inspectorial ir mo.” Tokiais žodžiais baigė
tvarkė ir valde. ’>
inžinieriai atvažiavo tyrinėti savo prakalba Prof. Daktaras
Kaip pirmiau buvo, taip ir
priežasti ekspliozijos.
V. Krėvė.
dabar:
Seniai mitinguoja ir
Nelaime atsitiko popiet, PetBaigus tai paskaitai, pra jauniems kitus karus, kitas
uyezioj Birželio (June) 27-ta kalbai buvo surengta rezoliuvainas rengia, o jaunieji in ką
diena.
eja, kuri buvo pasiunsta Pre rą stoja.
teta fe ėi te ta ta ta ta ta zidentui Trumanui.
Nors oras buvo baisiai tvan
diena 1776 m., Nepriklausomy
DU EROPLANAI
bes pareiszkimas buvo priim kus ir karsztas, bet daug žmo
SUSIMUSZE
tas, pabaszytas ir po juo pasi nių susirinko in ta surengimą. I
/
....
rasze Kongreso Prezidentas,
John Hancock. Vėliaus kiti APMUSZE
Du Ant Mažo Eroplario
Kongreso na r i a i pasirasze.
Tuo budu trylika kolioniju pa- LAIKRASZTIN1NKA Žuvo; Didis Eroplanas
siliuosavo nuo Anglijos val
Nusileido
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
džios, ir nuo to laiko buvo liuo
sos ir Nepriklausomos val
DALLAS, TEXAS. — Didis
vokatas ir garsus politįkierius
džios.
eroplanas susimusze padango
Liepos 4-ta diena, yra Ame Clark apmusze dar intakingesse su mažu eroplanu virsz Dal
rikos (U.S.) Tautos Gimimo ni laikrasztininka Drew Pear
son, už tai kad tas raszytojas ias Love Field.
Diena!
Didis eroplanas nusileido
Besidžiaugiant
Amerikos savo straipsniuose buvo pa
saugiai,
bet tas mažas eropla
tautos gimtine dauguma pa- skelbęs kad tas advokatas buk
mirszta, kad Nepriklausomy isznaudojas savo geras pažin nas nukrito ir lakūnai ant to
bes pareiszkimas yra nevien tis Ispanijos valdovo Franco eroplano žuvo.
Žuvusieji buvo dvideszimts
tik tautines svarbos dokumen naudai ir labui, ir kad jis už
tas, bet prokliamacija, kuri tu toki savo pasidarbavima gau metu amžiaus Paul Winfield
rėjo daug intekmes viso pasau na po szimta tukstaneziu dole Brower isz Golden Hoof Ranch
Denton ir Don Edward Wal
lio vystimui. Nuo dienos jos riu in metus.
ker,
dvideszimts metu amžiaus
Nors tas politikierius apmu
priėmimo, atsiliuosuota nuo
visokiu privilegijų, karalisz- sze ta laikrasztininka, jis ne sūnūs E. J. Walker, virszininkumo ir aristokratijos. Visur parodė kur tas laikrasztinin- ko Texas Kolegijos Denton
mieste. '
sutvirtino sielas visu tu žmo kas klysta ar kur meluoja.
Jųdviejų eroplanas nukrito
nių, kurie kovojo už liuosybe,
Už toki savo prasiszokima
staeziai
ant ulyėzios. Vienas ju
ir visur žmones kurie mokėjo jis gali gauti visu metu kalė
skaityti, iszmoko naujus pa- jimo ir gali butipriverstas už eroplano sparnas buvo nulauž
reiksztus pagrindus, kaip:
simokėti penkis szimtus dole tas to didžio eroplano. Tas di
dis eroplanas skrido isz San
“Mes laikome szias riu.
Francisco, Tuoson ir EI Paso.
teisybes, aiszkiai matomas,
kad visi žmones sutverti lygus
N-***-**
Lakūnas to didžio eroplano,
kad jie inkvepti ju sutvertojo J L. TRASKAUSKAS j Kapitonas G. H. Woolweaver,
su nekurtoms neužleidžiamoms *
—--* sako kad jis nei nemate to ma
teisėms; kad tarp ju yra Gyvy i LIETUVISZKAS J žo eroplano kol eroplanai susi
GRABORIUS
? musze padangėse. Visi penkios
be, Liuosybe ir Laimes jieszko- *
jimas, kad dasiekus sziu tei- * Laidoja Kunus Numirėliu. * deszimts penki keleiviai ant to
Sustojom, ant galo tėvas te * Pasamdo Automobilius Del J didžio eroplano iszsigando,
steigiamos, ir kurios gauna ga * Laidotuvių, Kriksztyniu j bet nei vienas nebuvo sukries* Vestuvių Ir Kitokiams J tas kai tas eroplanas nusileido.
lybe nuo valdomu žmonių!”
::
Reikalams
::
*
Czia visi, kurie bego nuo po *
:
------:
— Didžiausi karszti sauli
litines ir sociales priespaudos, * 535 WEST CENTRE STREET J
Telefonai Nr. 78
niai ant svieto randasi Ther
nuo nudėvėtu instaigu ir nebu J
* MAHANOY CITY, PENNA.
J
mopolis, Wyoming.
vimo atsakaneziu progų, raęlo tat****-|c**-»t***-Mt******-tac«+
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VAGIUI
NEPASISEKE
WESTMONT, N. J. — Vagis sustabdo Amerikos paczto
troka in Westmont, New Jer
sey apie puse po antros valan
dos po pietų, bet buvo nuvary
tas pacztoriaus, kuris ne taip
lengvai pasidavė tam vagiui.
Ta vagyste atsitiko apie
penkios mylios nuo Camden
miesto. Paczto troko draivęrys
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Eugene R. Lukasiak, pri
ėjo prie savo troko ir paimate
ta vagi savo troke, bet jam jau
buvo per vėlu trauktis. Vagis
jam davė su atgalu galu revol
verio per galvA Jiedu susipeszc ir susimusze, kai pacztorius iszsitrauke savo revolveri
vagis pabėgo. Per daug auto
mobiliu buvo ant vieszkelio ir
nebuvo galima ta vagi pasivy
ti.

POLITIKIERIAI
NORI ADLAI
STEVENSON(?)
CHICAGO, ILL. — Nors visi dabar tiek daug kalba ir raszo apie Generolą Dwight Eisenhoweri ir apie Senatorių
Robert Taft, bet beveik visi
Politikieriai žiuri in ir laukia
Illinois Gubernatoriaus Adlai
Stevensono žodžio. Jie visi ji
kaip vienas remtu jeigu tik jis
sutiktu stoti kaipo Kandidatas
del Prezidento.
Skaitant balsus, jis visai nei
nestodamas in rinkimus daug
daugiau balsu gauna negu visi
kiti sykiu.
■
Bet jis dar vis sako kad jis
nenori tos vietos nei tos garbes
bet jeigu žmones tikrai derėtu
ji iszrinkti Prezidentu tai jis
nesiprieszintu.

Ir labai galimas daigias kad
tokis žmogus kaip Adlai Ste
venson galėtu laimėti Rinki
mus kai visi kiti apie kitus
Kandidatus kalbės ir juos kels
in virszu.
Republikonu Partijos Sei
mas invyks Utarninke Liepos
(July) 7-ta diena iii Chicagos
Convention Building ant In
ternational Amphiteater.

