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Jaunas Ugniagesys

SZIS, AMERIKOS

700,000 Žmonių Iii
Diktatoriaus Žmo-

Labai Negražiai Prasi-

MEXICO CITY, MEXICO.
— Amerikos Ambasadorius in
Meksika, William O’Dwyer,
Katalikas ir Airiszis labai ne
gražiai, staeziai kiauliszkai
pasielgė, kai jis susiszauke vi
sus Amerikieczius laikrasztininkus del konferencijos, Mek
siko City mieste.
Jis insake savo sekretorkai
suszaukti visus Amerikieczius
laikrasztininkus del susirinki
mo, kuris, anot jo, bus labai
svarbus.
Kai visi laikrasztininkai su
TAKSUOS
skubo in ta susirinkimą, ju
tarpe
buvo ir Amerikos laikAUTOMOBILIU
rasztininku vyriausias laikDRAIVERIUS rasztininkas, Robert Prescott,
kuris kelios dienos priesz tai
PHILADELPHIA, PA. — buvo paskelbęs kad Amerikos
Jau dabar eina gandai kad Ambasadorius Meksikai su kePennsylvanijos automobiliu
(Tasa Ant 4 Puslapio)
savihinkai ir draiveriai vėl tu- i
rėš naujas Taksas mokėti.
JAUNA MOTERIS SA
Valstija nori keletą milijonu
doleriu daugiau ir valstijos
KO JI NEKALTA
virszininkai iszrokoja kad jie
tuos pinigus lengvai gaus jei
MUNICH, VOK. — Devy
gu jie uždės Taksas ant visu niolikos metu amžiaus jauna
automobiliu. Dabar Byla yra moteris, Ponia Morta Wage isz
rengiama, kaip buvo per kara, Minnesota, patraukta in kakad kiekvienas žmogus kuris riszka teismą in Munich mies
turi automobiliu turėtu užsi tą, Vokietijoje, už jos vyro numokėti deszimts doleriu ant žudinima sako kad ji nenužu
dė savo vyra ir kad ji yra czia
metu Taksu.
Yra iszrokuota kad szitos visai nekalta.
Jos vyras, Amerikietis SarTaksos ant automobiliu atnesz
valstybei daugiau kaip ketu žentas Dan Wage buvo nuris milijonus doleriu ant metu. Į szautas Munich mieste, VokieAutomobiliu kompanijos ir tijoje, ir ji yra už tai intarta.
kitos draugystes labai prieszinasi szitoms naujoms Tak
soms. Jos sako kad automobiligus savininkas jau ir dabar
daug daugiau moka Taksu ne
gu jam reiketu.
Automobiliu
kompanijos
yra iszrokavusios kad žmogus,
kuris turi savo automobiliu ir
kuris iszvažineja apie penkis
i
tukstanezius myliu per metus
iszmoka Taksomis daugiau
kaip asztuonis szimtus doleriu’
ant visokiu Taksu.

Platinkit “Saule”

'nos Szermenis

MAHANOY CITY, PA.

BoczkowRki, Editor and Hgr.
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64 METAS

Mainieriu
Derybos Invyks
New Yorke

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Retai kada kur nors
buvo tokios liūdnos, iszkilmingos ir ilgos szermenys, kaip
■ buvo Jievutes Peron, Argenti
nos Diktatoriaus žmonos in
Buenos Aires, Janedelyje,
*
K
Rugp. 11 diena.
Griesheim,
Vokietijoje,
Garsiausios szernįcnys, ku
gražiai nusiszypsoja kai ji rias mes atsimenami tai buvo
ir jo draugus suaugusieji kai garsus loszikaį• Rudolph
pasveikino už ju nuveiktus Valentino pasimirė New York
darbus. Jie nutarė tapti mieste. Bet czi?r1 (daugumoje
NEW YORK. — Kietos Anglies Mai
ŽINIOS ISZ
jauni ugniagesiu pagelbi- buvo palszyva, nes aug tu kuPAVERGTOS
nieriu derybos su Kompanijomis prasidės
ninkai. Ju metai yra nuo rie atėjo in tas szer ienis buvo
penkių iki dvylikos.
Utarninke, Rugp. (Aug.) 19-ta diena.
Czia
TĖVYNĖS
papirkti, kad paroc liūs kaip
įmylimas.
tas loszikas buvę
yra klausimas del darbo szeszios deszimts
Durnos bobos apsv 4go, pusTRYS ŽUVO
Ka Pasakoje Pabege
keptos paneles apįi bb ir szimtukstaneziu darbininku, Mainieriu!
Latviu Žvejai
tos kitu apalpo vigi tak isz sa
Derybos del Naujo Kontrakto bus ve
kai mūvVyras Ir Du Anūkai votiszko kvailumėlį B
Ruing-pikezieriu
_ Kaip pernai musu 3 žvejams damos in puosznu ir brangu vieszbuti, ko
dolph Valentino .pa ipiire,
taip sziemet 5 Latviu Liepojos
BUTLER, PA. — Žmogus
Bet ana sanvaffiy ier žvarbu žvejams pavyko pasprukti in i teli, Waldorf-Astoria, New York mieste.
isz Pittsburgh, Pa., ir jo du
Szvedija ir tuo tudu pasiekti !
Edward G. Fox, Philadelphia & Read
anūkai žuvo, kai jo automobi veja ir beveik'žiajji įlietu apie
laisvaji
Vakaru
pasauli.
Apie
ikstaneziu
septyni
szigjtg^j
lius susimusze su troku ant
ing Coal & Iron Kompanijos Prezidentas
viėszkelio Nr. 8, apie trys my Argentinos žmojuri įsz arti ir j u p abėgima ir parnesztus isz
nos Aires, okup. Tėvynės paskiausias ži ir Fabrikantu Kompanijos Pirmininkas sa
toli atsilankė
lios nuo Butler miesto.
• atiduoti paskuffei- fi^tarhavi- nias placziai rasze tiek “Lat
Isz rasztu ir popieru polici- ma ir pasimelsti už savo krasz- vija”, tiek Szvedu ir kitu ko, kad jis jau yra pasitaręs su Thomas
jantai dažinojo kad buvęs to Iszganytoja, Jievute Peron. spauda, o jas, kalbėdamasis su
Szitas Ken
žmogus buvo Thomas C. Ed Dauguma turėjo laukti eileje “Eltą” bendradarbiu, papilde Kennedy, mieste Hazleton, Pa.
mundson.
per penkiolika ar dvideszimts min. R. Liepinsz, Latviu Raud. nedy yra Mainieriu Unijos Vice-Pirmininkas.
Kaip ta nelaime atsitiko po- j valandų kol jie galėjo nors per Kryžiaus pirmininkas, kuris
Szitie pasitarimai Jszdygo isz Mainieriu
licijantai dar nežinojo, bet jie kelias sekundas dirstelti in yra tiek pramokęs Lietuviszspėja kad žuvęs žmogus labai sunykusi, ligos nukamuota kai, jog pats gali laisvai sekti Boso; John L. Lewiso paskelbimo, kad jis
greitai važiavo ir to troko vi- Jievutes veidą, stikliname gra “ELTOS” biuletenius ir Lie
duoda Kompanijoms žinoti kad jis dabar
tuviu spauda.
sai nemate, nes nėra jokio be.
ženklo ant vieszkelio kad jis \ Beveik visiems įteko nors
Penki pabege isz Liepojos jau reikalauja “Naujo
Kontrakto” savo
hutu stengęsis savo automobi- pirma syki savo akimis pama- Latviu žvejai yra tralerio Ka
liu nors kiek sustabdyti pirm
įr Savo kraszto vada, Dik- pitonas A. Tuklers, . Szturma- mainieriams.
negu jis susikūlė su tuo troku. 1
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nas A. Stals, Žvejai V. Rekis,
Sulyg Instatymais, John L. Lewisas tu
Guntis Ore ir K. Strazds. Ju
pabėgimas, panaszus in per ri duoti isz kalno, per szeszios deszimts
Sulyg Instatymo
nai pabėgusiu musu trijų žve- ! dienu žinoti, kad jo mainieriai paskelbs
ju Odisėja. Dabar jie yra ap
rūpinti drabužiais ir darbu ir “Straikas” jeigu negaus jiems tinkamo
sako, kad “jei galėtu, tai
Kontrakto!
sziandien
Szvedijoje butu ne
5
tik jie vieni, bet ir visa Latviu
Mainieriu Bosas, John L. Lewisas dar
tauta,” iszskyrus nebent nedi-i
Jis
dele saujele Komunistiniu bon nėra paskelbęs savo pareikalavimus.
zų. Szvedu ir Latviu spauda sako, kad jis paskelbs ka dabar Mainieriai
mirga ju nuotraukomis ir su
Latviszkais ir Rusiszkais pa- reikalauja, kai visi susirinks ant to mitingo.
raszais “Liepojos žveju arte
les Bolszevikas” laivo atvaiz
DAR SZESZI SOVIETU EROPLANAI
dais. Latviu polit., vadovybe
veikoj a taip pat juos, pana
NUSZAUTI ANT KORĖJOS FRUNTO
šiai, kaip trys Lietuviu žve
jus, pastoviai inkurdinti JAVsc. (Amerikoj).
TOKYO, JAPONIJA. — Tautu San-

John Lewisas Reikalauja Naujo Kontrakto
Amerikiecziai “Pasveikino” So
vietų Lakūnus Su Kulkomis

■

ft'

VYRAS UŽSIGINA
ROCHESTER, PA. — Gro- i
cerninke, moteriszke pasimirė
in Rochester ligoribute nuo
szesziu revolverio kulku, ku
rias, ji sake jos vyras buvo in
ja paleidęs. Ji buvo nuo savo
vyro divorsuota, atsiskyrus.
Ji buvo Ponia Anna Mąrtyn- į
ko. Jos buvęs vyras szeszios
deszimts trijų metu amžiaus
John Martynko isz Ambridge
užsigina kad jis nuszove savo
buvusia žmona. Jis yra polici
jos suimtas ir intartas už ta
žmogžudyste.

ILGOS LIŪDNOS
SZERMENYS

AMBASADORIUS

ST. LOUIS, MISSOURI. —
W. Stuart Symington laimėjo
Demokratu Rinkimus del Se
natoriaus priesz Advokatą Ge
neral J. E. Taylor, kuris buvo
paties Prezidento Trumano
pastatytas ir paremtas.
Czia nėra jokia pranaszyste,
bet iszrodo kad Prezidento
Trumano intaka jau susilpnė
jus, jeigu jo paties kraszte, jo
paties paskirtas Kandidatas
yra taip sumusztas.

.j.

MAHANOY AND A STRS.,

szoko, Iszkoliojo
Laikrasztininka

Jo Kandidatas

Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50;
Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika,
Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.
visados siuskite ant szio adreso:
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Besispardanti ir bespiegianti szeszios deszimts me
tu amžiaus Ponia Elizabeth
Stevens, devynių vaiku motna yra ežia iszvelkama ar
iszneszama isz savo namu,
Lapeer miestelyje, Michi
gan valstijoje. Policijantas
su dviem pagelbininkem
szita moteriszke vos-ne-vos

jungos ir ypacz Amerikos lakūnai net sta

isznesze isz namu, kuri buvo
parduoti 1948 metuose.
Jos namai buvo parduoti
kai ji nesutiko mokėti assesmentus del skolos vienos apdraudos kompanijos, kuri
buvo susibankrutinus. Mo
teriszke nemokėjo tu assesmėntu'ant skolų, bet teipgi
nesikrausti isz tu parduotu

namu.
Keli susiedai randasi to
kioje paczioje padėtyje. Ki
ti kreipiasi in Gubernatorių
Williams, reikalaudami kad
tokie žmonių isz namu iszmetimai hutu atidėti, kol vi
sa klausimas tu skolų ir
assesmentu bus teisme iszrisztas.

Lietuvoj Gyvenimas eziai džiaugiasi kad dabar Sovietu lakūnai
Yra Kiek Pigesnis iszdryso vieszai padangėse pasirodyti ir su
Nei Latvijoj
jais susitikti.
Todėl tarp abieju krasztu
gyventoju vyksta “mainu pre
kyba’’. Režimas yra nepapras
tai sunkus, vis dėlto žmonių
daugumas dar nėra palaužti.
Kur galėdami, vietos gyvento
jai. taip pat remia partizanus
(Tasa Ant 4 Puslapio)

r
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, Amcrikiecziai per pusvalandi susitiko ir
pasisveikino su szesziais Sovietu geriausiais
MIG eroplanais padangėse kur jie juos nu-

galabino ir taip paszove, kad nei vienas

lakūnas neiszliko gyvas.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

* • S A U L 15 r' MAMW CITY, K
kas, labai stipriai pasireiszke mažju vis grįždavo in didžią No.123—Septynios istorijos: No. 175—Kuczios Žemaites;
1892 metu rinkimuose. Ji su sias partijas ir ten veikdavo Stebuklingas Zerkolas; Sida- (Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
rinko apie milijoną balsu savo savo idealu labui, arba pasi brinis Grabelis; Drąsus Szuo; (darė Anglis; Kaimiecziu AimaPrezidentiniam Kandidatui ir traukdavo in “nepriklauso Kolera; Senelis; Vargo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
Dabar, kai Demokratu ir Re
in Kongresą pasiuntė du Sena mųjų” balsuotoju eiles. Pas- Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
publikonu Partijos jau iszslApgavikai Apgauna Žmonis;
Amerikos krasztas yra. kaip rinko savo Kandidatus del
torius ir 11 Atstovu.
kutiniuju prezidentu rinkimu
No.127—Trys istorijos apie Prietarai ir Burtai; Juokai ir
ta nelaiminga senmerge, kuri Prezidento, tai prasidėspranaPo keturiu metu Populistai duomenys rodo, jog mažosios Duktė Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.
Praeityje Ir Dabar
yra baisiai baigotą,. .'bet nori szavimai, ginėzai ir barniai
savo Kandidatu paskelbė Wil partijos vargu, visos kartu, su Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžią '
kad ja mylėtu ne del jos turte atpie kuris už kuri balsuos ir
liam
Jennings Bryan. Vienok, rinko viena ar du, visu balsuo No.128—Dvi isztorijos: Val- Skaitymo ir Raszypio. 25c.
NEW YORK. — Jau nuo
lio, bet del grynos meiles, O kuris Rinkimus laimes!
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
pat Amerikos Politinio gyve szi asmenybe, tiek stipri Ame toju balsu procentą.
tokios meiles ant szio svieto
rikos
Politiniame
gyvenime,
No.129—Keturios istorijos •
nimo pradžios dvi didžiosios
Kitokios Knygos
jau nesimato.
Jeigu , inusu biznieriai ar partijos, Republikonai ir De taip pat buvo nominuota ir De
Ketvirtas Prisakymas Dievo;
fabrikantai taip savo bizni va mokratai, visada taip ryszkiai mokratu, po ilgos ir varginan
Keliautojai in Szventa Žeme;
Amerikos Laivynui kasztuo- rytu kaip valdžia savo bizni
No.178—Tikinusias Kabalas
NAMELIS
::
::
::
čios
kovos
konvencijoje,
kuri
Beda; Tamsunus prigauna. 58
vieszpatavo, kad mažosioms
ja szeszios deszimts tukstan- varo, tai už sžesziu menesiu vi
arba
atidengimas Paslapczlu
susiskaldę Populistus in dvi
puslapiu, 20c. .
partijoms
niekad
nebuvo
pro

::
PUSTELNINKO
eziu doleriu iszmokinti viena si sulbankrutavuotu!
Ateites su pagelba Kažyrom.
No.132—Trys istorijos: Apie
gos parodyti savo pajiegumo. prieszingas grupes. 1896 m.
Laivyno Lakuna karininka.
25c.
Anglorius isz Valencziojs, KoVienok kartais, iszkeldamos per rinkimus Populistai praDabar biedni žmones, pa
kiszo Republikonams, po to
žnas daigtas turi savo vieta; No.180—Kvitu Knygutę
Musu “Dypukai” vis kalba prasti darbininkai perkasi di tikras klausymas nepastebetas keliolikos metu visiszkai nusi
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
Ka pasakė katras paeziuojas, del Iszmokejimo Pinigu ligo
apie Inteligentus! Mes ežia,, džiausius ir 'brangiausius au didžiųjų partijų, jos net labai baigė.
niams. 35c.
76 puslapiu. 25c.
Amerikoje jokiu kalses, moks tomobilius. Bagoli, milijonie ryszkiai paveikdavo Amerigyvi,
ar
ne.
Nemažai
ąszaru
Visa eile Reformų siūlytu
No.133—Dvi istorijos: Neuž 180y2—Kvitu Knygute
lo ar turto skirtumu nepripa- riai perkasi mažiausius ir pi kiecziu Politini galvojima. Populistu Partijos szukiuose, iszliejai; veidas tavo parodo.
Draugystėms, del Kasieriaus
žinstame. Jr tiems musu “Dy- giausius. Prascziokelis nori Ryszkus pavyzdžiai yra Ma- taip pat kitu mažųjų Darbo ir Bet Dievas tavęs neapleido, ir mokamas Žiedas, Drūta Alks nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
įukams” bus iii sveikata kai pasirodyti “Žiūrėkite kas žios Darbo, Socialistu ir Ūki Socialistu tu laiku partijeliu, kentejimu dienos pasibaigė. ni. 62 puslapiu, 20c.
kimu. 25c.
ninku Partijų 19 szimtmeczio
No.134—Dvi istorijos: Baisi
Dievas
neapleidžia
to,
kuris
jie ta supras!
asz!” Bągoczius nenori kad pabaigoje veikla. Visa eile re buvo prisiimtos Progresyviųjų
KataliŽudinsta, Urlika Razbaininka, No.194—Trumpas
jam'pasiduoda.
Kuriuos
at

partijos,
kuri
1912
metu
rinki

kiszkas
Katekizrnfis,
pagal
iszkas žinotų kad jis yra 'bage
Geri tėvai yra tie, kurie taip tas: Sziandien tarnaite ar dar formų, tuo laiku atrodžiusiu muose pajiege surinkti net ke skyrė, vėla suveda in daigta. 43 puslapiu, 20c.
guldima Kun. Plliauskio, su
No. 138—Apie Irlanda; Ro
savo vaikus augina, kad vai bo žmogelio 'žmona ar dukrele teik radikaliu, kurios buvo turis milijonus balsu. Szi par Taip tai Dievas ir su jumis
nekurtas Naudingais Padėji
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
kai be ju priežiūros gražiai ap daug sutaikiau rengiasi ir rė sziu mažųjų partijų siūlomos, tija, vadovaujama buvusio padare.
mais. 35ė.
:
jau seniai tapo JAV-biu (Ame
Kužnia Skripkorius Likos Tur
sieina.
Tu,
teve
Beatusai,
esi
dosi negu milijonieriaus žmo rikoj ) pagrindiniais instaty- Prezidento Theodore RooseNo.196—Stacijos arba Kal
tikru suraimintoju suspaudi tingu Ponu. 35c.
na ar duktė.
velto,
neturi
būti
maiszoma
su
varija
Viesz. Jėzuso Kristuso
mais.
No.140
—
Apie
Maža
KatiluVengrijoje jaunavedžiai, (po
muose.
Kad
asz
bueziau
isžProgresyviųjų
15c.
Isz mažųjų partijų, susitve sziandi’enine
szliubo, po vestuvių iszvažiuoVisi griekai brangiai kasz- rusiu po Civilio Karo, tik Ūki partija, ar Progresyviaisias, girdes tuos žodžius, kada bu ka Lietuvos Skausmai, Mo- No.197—Graudus Verksmai
cziutes Pasakojimai, E i le s ,
davo ant dvieju 'dienu “Me tuoja. Tai darbo žmogelis ežia
kurie 1914 metais buvo nomi vau uždarytas kalėjime, bu
arba Pasibudinimfis prie Apdaus Menulio” keliones. Szito- gal gali susirasti susiraminimo ninkai, trumpa laika, visai navę Robert La Follette. Tuo eziau Dievui dekavojes. Bet ir Vargdienis, Pirmutine Szalna,
mislinimo Kanėzios Viėsz. Mu
kis. kapitalistinis paprotys ir kad jis yra geresnis už bago- rimtai grasino Demokratu ir laiku tai buvo Republikonu dabar aeziu tau. Teve Beatu Atsitikimas Senam Dvare, Ge- su Jezuso Kristuso. Knygute
meilikavimas kasztuodavo Ko- cziu nes jis neiszgali taip nusi Republikonu Politinei galy Partijos liberaliszkasis spar sai! Juk mano pati numirusi. 64 puslapiu, 25c.
reikalinga ant Gavėnios. Pa- *
bei. Tuo pramones plėtimosi
No.141—Apie Kalvi Paszku, gal senoviszko būda, 15c., Pa
munistiszkai valdžiai apie ke dėti.
Nepamatysiu daugiaus!
nas.
Tikrumoje
ji
buvo
tapusi
laiku, žemdirbiai, ypacz kraszležinis Vyras, Smakas ir Niki gal nauja būda, No. 19725c.
turis szimtus tukstanėziu dar
— O pamatysi da.
to Pietvakariuose ir Pietuose “trecziaja” Partija, nes su
tas. 61 puslapiu, 20c.
bo dienu per metus. Dabar yra
Kandidatas, kuris liek daug radosi sunkiose sanlygose. Ju gebėjo paveikti 1912 metu Rin
Ar tikrai? Suszuko gra
No.198—Gromata arba Mu
iszleistas insakymas, kad po visko prižada per Rinkimus
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
kimus.
Jie
tiek
susilpnino
Re

fas
su
verksmu.
Taip,
pama

produktai, iszdirbimai, buvo
szliubo, po vestuvių, tie jauna yraipanaszus in ta žmogeli, ku
Gyvenimo, Nuopolei Mateiiszo
pardavinėjami
pasaulinėje publikonu kandidata Prezi tysiu, bet po smert. O Teodo- Jerukausko, Ošieczna. 40 pus Kristuso, peraszyta isz gromavedžiai turi gryžti in savo at ris savo draugams pasiaiszkitos rastos grabe musu Iszgany
rinkoje, o pirko isz jos mokė dentą Tafta kad buvo iszrink- ra, Teodora! Tada turesiu
skirus darbus už dvieju valan no: “Asz nenorėjau vesti ja už
lapiu,
20c.
tojaus Jeruzolima. 10c.
dami aukszcziausius muitus; tas WoodIrow Wilson, Demo džiaugsima.
dų. Dvi valandos gana susi jos turteli, bet asz nežinojau
No.144
—
Apie
Ranka
ApNo.200—Eustakijuszas. is?
— Garbingas tavo tikęjijuos vargino didžiules skolos; kratu Ka^įdatas.
pažinti.
Sociąlislu partijos, kurios mas, brangus grafai, tarė se veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
kaip kitaip ta turteli pasisa juos labiausiai isznaudojo Ry
Pakutninkaė, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
vinti.”
tu pramones ir pinigiszkinai bene tris ketv'irczius szimtme- nelis, saldi tavo viltis. Bet,
Pernai ant alaus, vyno ir
va Zokoninka Bernadina. 61
sluoksniai, kurio naudojosi vy ežio Įn; ;eigus Jungtinėse kad da galėtai ežia ant žemes
No.201—Istorija apie Amži
sznapso Amerikiecziai tiek
Valstyįįs
vienu laiku buvo pamatyt mylimas sau ypatas! puslapiu, 20c.
riausybes
privilegijomis.
Tai
na
Žydą. Jo kelione po svietą
praleido, kad jeigu tie pinigai
No.
145
—
A
p
i
e
Velniszkas
taip
pat
reikszmingas.
Viena
jie, susigriebė pasekti pramo
ir liudymas apie Jezu Kristų.
Tame Beątusas nutilo 'žiū
butu kiekvienam AmerikieMalūnas
Kaip
Studentas
Lo

pirmųjų,
buvo
radikali
socia

Pukius apraszymas. 20c.
nes, finansų ir darbo sluoksniu
rėdamas ant grafo.
pziui lygiai iszdalinti, tai kiek
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
listu darbo partija, kurie 1892
žmonių
pavyzdžiu
—
suskubo
— Bet del’ko-gi tai klausi? buklinga Duoda, Dainele. 47 No.202—Novena, Stebuklin
vienas gautu szeszios deszimts
metais;sugebėjo
prasimuszti
organizuotis.
go Medaliko Dievo Motinos
Tarė grafas. Vakar pasakojai, puslapiu, 15c.
doleriu.
isz
vietines
veiklos
in
visa
Garbei. 15c.
Pirmoji žemdirbiu Politine
jog numirus, o sziandien ki
No.146—Apie Auka Nihilis
kraszta apimanezia akcija.
Partija
netruko
gauti
varda
taip.
Teve
Beatusai,
jeigu
apie
Mums visi pataria nieko ne
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. No.203—Knygute, Tretinin
‘ ‘ Greenback. ’’Jie mat reikala Kiek vėliau susiorganizavo juos ka žnai, tai nevargink
Sapnas
sibijoti. Bet baime kartais yra
kių Sėraphiszkas Officium. 15c
nuosaikesnes socialistu parti manė ilgiaus. Sakyk atvirai! 62 puslapiu, 20c.
vo,
kad
vyriausybe
juos
pa

in sveikata. Mums butu in
jos. Eugene V. Debs isztisus
No.148—Apie Joną ir Alena,
— Tylėk, tylėk! Tarė BeaSveikatą bijoti Dievo, 'bijoti Sapnuoju, kad aidas dainelių, remtu nelaimes atveju specia kelius deszimtmeczius buvo
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c Kaip Užsisakyti Knygas:
liais
pinigais
—
žaliaisiais,
po

Rodos skamba užgiriu ten kur,
tusas, plodamas per pėti. Ži
statomas ju kandidatu in pre
No.150—Apie Duktė Akmepieriniai
doleriais.
Ir
lankąs
invairiu.gėlėliu
nau tikrai, jog gyvintai dabar
Price $2.00stato point “y,e
zidentus. Neperseniausiai ju
noriaus,
Klarą, Nuspręstasis, SSr5 Užsisakant knygas, isz
Ten žydi, marguoja visur.
džiaugkis.
Žemdirbiai,
vienok
placziau
COLORS: Red, Black, Green,
kandidatu buvo minimas Nor
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa szio Katalogo, teikia paminėti
Ir, rodos, sparnais aniuolelio pasireiszke iki 1891 m. Tais
—
BUS
DAUGIAU
—
Blue, Gray, Copper.
tik numeri knygos. Pinigus
man Thomas. Ir sziu metu
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Pakilęs padange augsztai,
metais jie pasiūlė pramones kampanijoje abi — socialistai
No.151—Apie Vaitas Szvil- siuskite per Pacžtino MonLOrcwt ■
Skridau ten už ežerelio,
darbininkams vienytis. Jau se- ir socialistu darbo partija turi
deri, Express fir Bfinkino Mopikas, Pas Merga, Gražios
1284 AtondStuAKATALOGAS
Kur žydi tie puikus laukai. kancziais metais jie sudarė
savo kandidatus, Komunistu
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo ni-Ordei'i, o jeigu norite pini
Asz rodos, pažinau ta szalele, “Peoples” Partija, kuri trum
KNYGŲ
partija, susiorganizavusi 1919
nukas Karalium, 62 pus., 20c. gais siusti, tai reikia Užregis
Pažinau
tuos
žalius
miszkus,
pai buvo vadinama “Populis ir in savo eiles patraukusi dau
23J6
truoti laiszka su pinigais.'
No.153—Apie Gailuti, Du
Iszvydau gimtini kaimeli
tais”, kas Lietuviszkai butu guma radikaliųjų socialistu,
(»W
Visi pirmieji Katalogai dabar Broliai, Majoro Duktė. 62 pus ĮJSU Nepamifszkitė dądęti
Ir savo jaunystes draugus. “Liaudininkai.” Jie pajiege
desžimtuka ekstra dėl prišiunjau kuris laikas nepažiegia isz- yra negeri. Sžis Katalogas lapiu, 20c.
»442.fie* 'įUr
Rodos sveikina jie mane szir- iszsiplesti in viena intakineiti in tautini forumą. Vienok
užima visu anų vieta, todėl
No.152—Apie Kajimas, Drū timo kasztu.
dingai,
giausiu ir spalvingiausiu Ame trockistai Socialistu Darbo
užsisakykite knygas isz
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Visi lįoni-Orderiai įr^PihU
Apsako man savo skausmus,
rikos Politiniu mažųjų partijų. partija, susiorganizavusi 1940
g ai, o ir visi laiszkai “visada
szito Katalogo
lapiu,1 20c.
Apsako, kaip gyvena var Partija, kurios instatas isz- metais iszkilmingai paskelbė
No. 1952 ... ..
Nq.J55—^Szakinis
Nedoras turi būti siusti vien tik ant
gingai
reiszke kaimo žmonių nusista balsuoanti tik už savaji kanŽydas, Du Draugai. 136 pusla szio adreso:
Per taip baisios kares laikus tymą priesz jau perdaug iszsi- didata in Prezidentus;
ISTORIJOS, PASAKOS,
piu, 35c.
SAULE PUBLISHING CO.,
Ir jieszkau nulindęs namelio, pletusia miestu ir Rytinio ka
Yra dar kita tokia partijele
APYSAKOS, IR T. T.
Mahanoy
City, Pa., - U. S. A.
No.158—Apie Kapitonas
Kur likos tėveliai seni,
pitalizmo galia, o taip pat su “Prohibition” vardu, insisteii.ra
Stormfield Danguje; Pabėgė
O kaip man nuliūdo szirdele: gražinti valdžia in žmonių ran- gusi 1869 metais, kuri su ste
No. 101—Kapitonas Velnias,
Atsimink! Mielas Skaityto
UjO
Iszvydau, degėsiai vieni.
bėtinu atkaklumu per eile me Puikus apraszymas, didele lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
jai
kad nuo taves priklauso
Vagis. 60 puslapiu, 20ė.
Pažvelgiau in augszta kalneli,
tu vis nominuoja savuosius knyga, 404 puslapiu, 50c.
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
LIETUVISZKAS
Iszvydau, ten stogso kapai;
kandidatus. Sziais metais j u
No,102— Prakeikta, meilin No.160—Apie Po Laikui; si, ją indomausies, ar lAiku-at
O, varge tai mano tėveliai
kandidatu yra Koubojus evan gas krimįnaliszkas apraszy Per Nėatsarguma in Balta
Tenai guli ilsėt amžinai!
Vergija; Pusiaugąvenis; Viesz- silyginsi, ar ja paremsi! * U
gelistas. Dar kitos, paminėti mąs, 202, pus, 50c.
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; ?'ie- z ;7
Žengiu rodos, artyn prie kape
T'--'v,
nos kairiųjų Progresyviųjų
No.103—Vaidelota, apysaka
Žvake
;
Tlel
.
pirsztiniu
;
Apie
liu,
Su 283 Paveikslais
partija savo kandidata paskel isz pirmutines pusės szĮmtmė^Pirkį^ U. S. Bonus!
Mirimą, Saule, Mėnesi, Žvaigž
Po kojų vien kraujo laszai,
busi
Henry
Wallace
1948
me

ezio iszinita isz Lietuviszku
160 Puslapiu
'dės ir Kitus Dangiszkus Kū
Dievuliau, czion žuvo tėve
tais ir “vegetaru” partija,
užlieki}. Su paveikslais. 177'
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
liai,
JAV-se mažosios partijos, dideliu puslapiu,, 35c.
Iszaiszkina
sapna
ir
kas
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Tai j u ežia kraujuoti takai!
isz
kuriu
tik
keletas
ežia
buvo
No.
116
—
Istorija
ape
Si'eraateitoje stosis. Su priedu
Apie 100 puslapiu35c.
Maketoday
Suspindo langelyj saulele,
suminėta, atsirado del visos ei ta. Puikus apraszymas. 119
planatu
ir
visokiu
burtu.
NUMBERED POINT*
No.166
—
Apie
Sūnūs
MaiAtmerkiau isz miego akis,
/ y^r ^day
les priežaseziu: vienur bandy puslapiu, 20c.
Knyga in minksztos pokiaus;
Isžklausyta
Malda
Jausmingai alsavo szirdele,
ta protestuoti priesz didžiųjų
No.120—Dvi istorijos apie
pieros virszeliuose. :: ::
Tai buvo tik sapnas tokis.
partijų korupcini aparata; ki Valukas isz girios; Aut nemu- Vargšzo; Gerfis Medėjus. 20c.
Pinigai reikia siusti su
Ir viltis ateities laimingos,
tur buvo iszkeliamos ekonomi no. 58 pus., 20c.
Ko,172—Apie Duktė Mariu;
UHiw.rotur rauNiAiN utį
rifusiButo
užsakymu:
Kad da in Tėvynė sugrysziu,
Sruolis
Isz Lietuvos. 68 pusla
nio/ir socialinio gyvenimo ne No.119—Keturios istorijos,
Adresas:
geroves, trecziu atveju, jos no apie Gražia Haremo Nevalnin- piu, 20c.
' / .
Suplaks man szirdele
Tiktai,. . . $1.00
SAULE - Mahanoy City, Pa.
rėjo paskelbti viesžumai “sa ke; Luoszis; Viena Motina; No.173—Apie Talmudo Pa
džiaugsmingai,
Saule Publishing Co.,
vąsias priežastis”. Vienok Vaikucziu plepėjimas, 62- pus., slaptys; Du Mokiniu; Kam IszKad gyvus tėvelius iszvysiu.
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
dažniausiai, dauguma sziu 200.
■
'•(> davineti Pinigus, 45 pus., 20c. ^Pirkie U; S. Bonus!
Skaitykit "Saule”

Kas Girdėt

girtuokliavimo ir ’bijotis sko
lų.

AMERIKIECZIU
POLITINES
PARTIJOS

Pypkes Dūmai

SAPNORIUS
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Namelis Pustelninko
(Tasa)

— Vaiden vadinasi ir ta
ponia, ka pakalnėj gyvena. Ak
Kada užvalgė, eme Beatusas Dieve! Ar-gi tai nebus jos vy
ras ? Ant tos mislies apėmė se
eziėrka in ranka ir tarė:
■ — Na broli! Iszgersime už ni džiaugsmas, net apkaito.
sveikata geru žmonių.
Grafas nesuprato ant senio
Barsžtelejo vienas in kito tos permainos, o da mažiaus
čzįerka ir iszgere.
kas jo duszioje dejos. Pasako>. • — Na, da po viena už svei
kata tu, kuriuos mylime.
Iszgirdes tuos žodžius atei
tis sudrėbėjo. Veidas persi
ūtame ir pradėjo asžaros by
rėt. Norėjo susilaikyt ir neiszduot seniui, per ka gere savo
vyną. Bet senis jo susijudini
mą patemijo. Ir jis u'žsimislijo.
Asžaros pasirodė Beatuso aky
se.' :
; Daug'brangiu ypatų, ta
rė senis, norėtumėm turėt szalia saves. Bet kai gali pasakyt 5
TARADAIKA
★
niums apie juos? Nežinome, ar i
*
da gyvi, ar ne. Praszau Dievo
Ne vienas vyrelis sau
diena ir nakti, idant -mano
galva kaso ir sako:
maldas iszkl-ausytu. Tegul sto
Kad
mergina
gaucziąu tai
jasi Jo szveneziausia valia. Esapsi'pacziuocziau!
mi užganėdintas. Tiktai parei
Brolau,
merginu
irę stekas,
ga labai mane vargina, kada
Yra ju visur,
tik ant mislies ateina.
Tiktai pasidėk kelis
Žodžiai tie sujudino nepa-,
doleriukus, o rasi!
žystama. Dirstelėjo Ant senio,
Teisybe sakant,
kurio veidas šlepe koki tai gai
Mergina
pas tave neateis.
lesti.
Juk mergina yra visur,
— Kaip matau, tarė nepa
Kokia tik nori, tai
žystamas, ir jusu szirdis yra
surasi.
suspausta kentejiniu.
Mat,
reikia
žinoti,
— Ak! Taip yra, tarė senis
gailiu balsu, verkiu-; bet tas Kad merginos sziandien bijo,
Už biFe kokio teketi,
dszaras Vieszpacziui Dievui
0 tai del to,
dpieravoju. Jau tiek neverkKad
kita
syk turi būti
. siu, kiek verkiau. Trumpas
nevalininke namie,
mano amžius. Kada numirsiu,
Dirbti kaip mulas bė
tada ir kentėjimai pasibaigs.
pasilsio,
Turime ant to svieto 'brangius
Kad keturi laiko prižiūrėti
priėtelius, bet tuos kaip vesula
nei savo vaikeliu,
kvietkus tankiausiai iszrauja
it nuūesža. Del manes viskas Ir ant doru žmonių užaugint!
Atminkite jus seni
pasibaigė, bet tavęs, prieteliau
jaunikiai,
man gaila. Esi pacziame drū
Kas isz jus bus?
tume; , Kol numirsi, daug da
Dabai
1 dirbate del kitu
aszaru iszliesi. Vienok nesirū
ii- ant kitu,
pink,!. Tėvas Dangisžkas ne
0
kaip
jau
pajiegu
sėhiš
vieno neapleidžia. Norint,
neteksite,
kaip /suprantu, nustojai mielu
Kas
tada
bus
?
sau ypatų, tai vienok rasi žmoTaigi, dabar laikas,
niu,. kurie tave suramins.
’ 0 ilgai nemislydaiiii,
Taip, taip, atsake nepa
Pasijieszkokite
san kokia
žystamas, to jau asz datyriau;
mergele,
p kad ne geri žmones, nebu;.
Apsipacziuokite
ir
sveikai
eziau radęs kelia pas Beatusa.
gyvenkite.
kaip Dievui privalau už tai
Apsipaeziavus nesigalesi,
dėkavoti. Teve Beatusai, prie
Ir suvis kitoki gyvenimą
įus'datyriu linksmybe. Klau
vesi,
syki; kuom asz esini ir kokiu
0
ir
bus
kam
užlžibeti
badu gavausi pas tave.
žvak'ia,
t Tai iszgirdes Beatusas inpyPaskutinėje valandoje.
lė aliejaus in tampate, idant ta
Ar ne ?
neužgestu, ir sėdo prieszais sa
vo sveti. Tas nusiszluostes asz*■
*
*
aras pradėjo kalbėti:
Jeigu kas laiszka raszo,
y — Po tais zokonikiszkais
Tegul ant jos ir pasiraszo,
rūbais randasi kareiviszki ru
Asz vardu neiszduosiu,
bai., Kitados turėjau puiku
Ir niekam nepasakysiu. »
dvprą su drutyiete Šzvabijoj;
Ta asz suprantu ir nededa
Buvo tai puikiausia drutviete;
niekada,
vadinuosi Asz Henrikas, grafas
Tokias laiszas in gurbą’
Vaidenas.
,
_ patalpinu,

*
i♦.
i★
I

yTamė senis pabalo.
i'', —'i-Ar tai galėtu but, pamiėlijo sau.
ė
'fv .-Vy y?y ~ -'"...'-b . "

Ir ant pagalios sudeginu,
Nereikalaujate rasžyt,
Jeigu bijotės pasii’aszyt! ;

*
*
*
Geriausia gyduole del laimes
žmogui yra:
J LIETUVIŠZKAS ? Truputi dorybes, tikybos,
meiles ir pinigu,
Tai y ra geriausia gyduole,
♦ Laidoja Kunus Numirėliu. *
Del gavimo laimes ant
$ Pasamdo Automobilius Del J
svieto.
t Lddotuviu, Kriksztyniu J
♦ Vestuvių Ir Kitokiams |
v Reikalams
t:
$
Naujai . atvažiavę ‘ ‘ Dypu♦
■..
*
.* S3S WĖST CENTRE STREET 5 kai” mus bemokindami, mums
5
Telefonai Nr. 78 ‘-r- J pHrnnieria kaip tas kianszinis
* MAHANOY CITY, PENNA.
*
viszta norėjo pamokinti.
f»**-K-*-*-MH<**<-K*«***-K«ic
i
i
f>»>**»*♦*»♦***»*»»*♦»**»#

l įL MAKAUSKAS j

jo toliaus, kaip kada nustoda
mas isz didelio gailėsczio. 0
kada buvo arti galo pasakoji
mo, Sudėjo rankas ir meldėsi.
Iszenles potam iszsiuta pa
veikslą savo drutvietes, pada
vė Beatusui, tarydamas:
— Tai paveikslas, kuri
man mano pati dovanojo pas
kutine nakti, kada manė nuo
jos atskyrė, tas tai buvo kalė
jime mano visu sui-aminimu ir
per ji likaus iszvalny'tu. Po
lam pradėjo pasakot, kaip ta
paveiksią sakalas pagriebė,
kada gulėjo ant lango. Pasakė,
kaip virve nusileido ir per Be
na likos perkeltu. Kelias sanvaites, kalbėjo toliaus, perbu
vau viename kliosztdriuje. Pri
ėmė mane ir davė prieglauda,
idant D'itrichas nepersekiotu.
Ant galo apsivilkau in tuos ėubūs ir traukiau in Szveicarija.
Czia ketinau rast ieva Beatu
sa ir nuo jo daugeli naudingo
sau patirti. 0 Teodora, mano
brangiausia! Bueziau neiszpasakytai linksmas, jei galecziau
tave prie szirdies prispausti!
Tame eme Beatusas už ran
kos ir tarė su gailesczia:
— Nusiraminkį grafai! Nėsakiai iki to laiko, jog tavo pa
ti vadinasi Teodora. Bet ka,
jeigu butu numirusi ?
Tai iszgirdes, grafas apslobo ir akyse jam aptemę. Teve
dievobaimingas! Tarė po va
landai, gal jus neteisybe kal
bat? Ar pažinojai ja? Matau,
esi s’usirupines. Gal ir numirė?
Jau matau, jog in'anoĮ mieliau
sia prisiega mano gyvenimo
numirė. Kodėl ir asz tame bai
siame kalėjime nepabaigiau
savo gyvenimo? Bueziau dan
guje su ja pasimatęs. Teve Beatusai, jeigu tu man pirmuti
nis pasakei apie jos sunerti,
teiksiesi parodyt man, kur ji
palaidota.
— Stosis pagal tavo norą,
atsake Beatusas; bet turi pa
laukt, kolei atsiras tas, kuris
tave iszgel'bejo. Gal jis bus ge
resniu patieszintoju, nes pasa
kys apie tavo sunu. Dabar iszsiverkes, eiki atsigulti, nes esi
nuvargęs, reikalauji pasilsio.
Tai pasakęs nuvedė grafa
in kamaraite, kurioje ketino
nakvot. Būdamas suspaustu,
vos kojas pavilko paskui eida
mas. Potam ir Beatusas atsi
gulė. Apie pusiaunakti senis
pabudęs girdėjo verkianti gra
fa.
— Dabar verk sau, tarė
Beatusas in save patyka, iszsiverk in valias. Jeigu bus Die
vo valia, tai trumpai laukus
paliausi verkti.
Vos pradėjo szvisti, o jau
Beatusas atsikėlė apsirėdė,
ėmė ta paveiksią in kiszeniu ir
tarė grafui:
— Tūriu tavė, grafai ant
trumpo laiko palikti. Eisiu asz
in pakalne su reikalu. Buki
sveikas. Jeigu tau nubostu, tai
begk iii koplyczia ir melskis.

Trys Istorijos
Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą;
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Apie Irlanda arba Nekaltybe
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripkorius ako Turtingu Ponu.
Per paczta, 35 Centai.
Adresas:
’

Saulė Publishing

Mahanoy City, Pa.,

1
Ų.S.A.

___ -

Tai pasakęs iszejo.
<.

Ąf

Sžtai užėjo pavasario dienos
ir visoj pakalnėj gyventojai
džiaugėsi. Teodora-gi isz sun
kios ligos iszejo. Po paraszymui laiszko pas sunu, apėmė
ja sZ'iltine, taip baisiai suėmė,
jog kas valanda tikėjosi smerties. Bet po keliu valandų liga
persigalėjo. Pradėjo prakai
tuoti per visa nakti. Tas jai
palengvino ir nito to p'radejo
kas sykis but gėriku. Kada
pirma diena pa vakario užži bė
jo, o Teodora sėdėjo prie lan
gelio, tada pakalnes gyvento
jai pradėjo rinktis pas ja, ve
lydami kuogreicziausio pa
sveikimo.
Ir tėvas Beatusfts tankiai ja
atlankė, kada tik buvo gražus
oras. Bet niekados taip links
mai nesiartino prie tos triobel'es, kaip dabar, nes nesze nau
jiena apie jos vyra. Buvo tuo
laiku darželyje prie kvietku ir
Gražuoles Joyce Martin
jas laistė. Da ne suvis buvo
(po kaire) ir Thelma Now
sveika, vos kojas pavilko, per
land (deszine) žiuri in Juan
ka tankiai turėjo ilsėtis. Kada
Ferrero, ir gerejasi jo ram
stojo priėsz ja., Beatusas tarė’:
meningumu.
— Ar jau vela fpriė darbo,
Juan Ferrero, isz Ispani
rodos suvis ponia nesirgo.
— Vienok jaueziu, jog sir jos laimėjo rungtynes kurio
gau, atsake Teodora. Taip es se buvo renkamas vyrisztui silpna, jog kojas vos pa kiausias vyras ant viso svie
to. Tos neva gražiu vyru
veiku.
Tarė linksmai Beatusks: Po
nia neužilgo suvis pasveiksi, traukti pas1 mane in kalnus.
kada netikėta linksmy be pasi Asz su savo svecziu iszeisiu
rodys.
prieszais jus. Bet iki rytojaus
— O kas iper linksmybe reikia turėti kantrybe! Tame
liian gali ;pasit'ody't, tarė atsi laike ponia gali melstis in gedususi Teodora. Szi’tai mano radejinga Dievą.
visa linksmybe szitame darže
Davėsi persikalbet. Puolė
lyje. Triūsu apie kvietkeles ir ant keliu ir pradėjo melstis.
Dieva garbinu. Norint meldžiu Tėvas Beatusas nenorėdamas
Dievo, o vis ant tuszczio, isz jai pertraukti, iszejo isz darže
niekur ranrtmjo neturiu, Kada lio,;
turėjau prie’ saves savo OtonePilnas linksmybes, senelis
Ii, tai kas kifta; dabar ir tas alpie rytoju užėjo pas Leitanda
dingo; nežinau ka asz vargdie praszydamas jo, idant ryto
ne darysiu.t^Bake iszeidamasi, jaus sulaukus drauge su kai
jog pavasaijtį sugrysz, bet jau mynais atsilankytu pas ji.
pavasaris baigiasi, o czia kaip Tuo jaus Leitandas iszsiunte
negryžta, taip negryžta.
kryvule pas visus, idant dievo
Tame pradėjo gailiai verkti. baimingo senelio prasZymo pa
Nenorėjo senelis ilgai ja var klausytu. Potam pats, ta pagint ir tarė: f
czia diena, nuvažiavo už ažero
— Geriausia tu ponia! Ap P’as'žentą Klausa, idant ir jam
siramink. Ne dovanai tave duoti žinia.
Dievas isžvede isz tos sunkios
Beatusas atlikęs reikalą suligos. Da dideles, labai didelės gryžo in savo nameli. Buvo jau
datirsi linksmybes. Norint iki, vėlu kada sugryžo. Kada ji pa
to laiko apie tavo sunu nieko temijo isztolo nepažins'tamas
nežinau, turiu už tai žinia apie tuojaus bego prieszais.
tavo vyra.
—• Jus czia mane buvote
— Geras tėve, tarė Teodo užmirsze, ta diena man metais
ra, neramink mane laja fusž- iszrode.
t ezia viltimi, kuri neiszsijpildis.
— Tas užtrukimas buvo
Nieko nesakydamas Beaituant jusu naudos, atsake Beatu
sas isžsitrauke suvyniota, pa
sas. Gražus oras sziandien! Paveikslą ir padavė Teodorai.
simelskime; o eisime atsilset.
— O Dieve nepaimtas! SuAsz toje kelionėje labai nu
szuko Teodora, ar tai sapnas?
vargau. Kaip matau, ir jus es
Pažinau ta paveiksią! Teve
ate susiruipine. Atilsis reika
Beatusai, pasakyk kaip gavo
lingas abiem.
si in tavo rankas?
Meldėsi abudu, o potam Be
— Apie tai ryto dažinosi!
atusas tarė:
Atsake Beatusas. Sziandien
— Puikus vy're! Nesirū
tiek pasakau, jog jusu vyras
gyvas. Vienas nepažystamas,
kuri priėmiau iii savo nameli
o kuris turėjo su savim ta pa
keiksią nori ponei da apie vis
ką papasakot.
— O eisime, ėisimė-gi tuojaus iii kalnūs! Suszuko Teo
dora ir ant 'kart pasveiko, ro
dos kad iie nesirgo ir jaunesne
desziin’ts metu pasidarė. Tėvas
Beatusas-gi sulaikė, kalbėda
mas:
' "•
— Ant to asz nėparv’elysiu,
mano brangi ponia, nes galėtai
vėla apsifgt, ir da sunkiau ne
kaip pfiėsž tai. Paklausyki po
nia, mano rodos: Ryto jaus su
laukus, galėsi ponia drauge su
keliais puikiais gaspadoriais

rungtynes atsibuvo Londo,
ne, Anglijoje.
Isz szitokiū rungtynių,
mums iszrodo nei szis, nei
tas. Mes pažystame daug
burlioku kuriu radmenys
dar didesnes ir raumeningesnes, bet kuriu protas ne
susilygintu su pirmos kliases mokinio.
pink, neužilgo džiaugsiesi, nes
atgausi sau mylimas “ypatas.
Rytoj, rytoj datirsi to.

- -

- --

...........;

--------------

jog mes sziandien busime liu
dytojais puikaus regėjimo.
Asz numanau ant tėvo Beatuso veido. Ūžia 'bus kas norint.
Tuojkus apkaisze koplyczeles altorių ir visokiais vaini
kais apkabino sienas, taip
kdplyczeles kaip ir namelio,
I
i per ka oras prisipildė puikiu
kvapu. Potam motinos eme
savo vaikus ant ranku ir nu
tilo, o tėvas Beatusas pasakė
pamoki nanežia kalbele, ku
rios visi szirdingai klausė.
Tame atsikėlė grafas isz lo
vos. Ant praszymo senelio, pa
sirėdė kareiviszkais rubais,
kuriuos turėjo sn savim. Po
tam pasirodė žmonėms.
Pamate gyventojai puiku
kareivi, negalėjo atsidyvyt 'ir
iszprasti. Vienas in kita
sznabždejo ir nežinojo, isz kur
ėmėsi. Klausas-gi prisiartinęs
prie savo Rožiukos, tarė jai
in ausi:
— Žiūrėki tiktai! Szitai
tas pats zokoninkas, kuri va
kar per ažera perkėliau. Tik
rai dideli dyvai; ' Vakar taip
prastai iszrode, kad net bu
vo gaila, o sziandien taip pui
kus kareivis!
Rože davė ženklą, idant
pats nutiltu, nes grafas žiurė
jo in Klausa, o pažines ji nusi
juokė. Rože net apkaito. Pa
traukė savo vyrui už skverno
ir prasiszaliuo.
!
Kada grafas apsidairęs pa
mate visur iszkaiszyta kvietkomis ir taip daug žmonių,
nusidyvyjes paklausė:
— Kas tai yra, teve Bea
tusai! Vakar man alpie tai nie
ką nekalbėjai. Ar sziandien
kokia szvente, jog czia> žmones
susirinko ?
— Taip, szvente! Atsakei
senis, didele szvente grafo
Valdeno. Didele szvente dėl
tavęs.
— Ka ? Tarė grafas. Asz
tavęs, teve, nesuprantu. Pasa
kyki aiszkiai.
— Tie žmones czia atėjo,
idant rastu linksmybe, jusu
linksmybėje. Iki to laiko dau
geli nukentejot. Atitolintas
nuo paezios ir sūnaus vaitoja!
kalėjime, nežinodamas ar jie
[Tasa Ant 2 Puslapio]

Vos praszvito, tėvas Beatu
sas buvo ant kojų. Iszejo lau
kan, idant szviežiu oru atsi
kvėpti. Mažai ka miegojo nak
ti. Labai linksininosi isz to, jog
grafiene Teodora atgaus savo
vyra. Net senelis jaunesniu isz
rode. Paukszte'liai aplinkui
cziulbejo^ Žiedai jo darželyje
suvis kitaip iszrode kaip
priesz tai. Szirdis jo buvo pri
pildyta saldybes jausmu. Už
giedojo szventa giesme, kurios
balsas atsimusze in dangų.
Tame paregėjo pakalnėje
renkaneziuosius isz visu szaliu
gyventojus. Visi buvo pasirė
dė szvęntadieniniuo’se rūbuose.
Nusiszypsojo senelis.
Pirmutinis, ka atėjo ant kal
no buvo Klausas. Rože su juo
drauge. Laike už rankelių pen
kių metu vaika, o kita mažes
ni laike ant ranku. Tėvas Be
atusas palaimino vaikelius, isz
ko Rože labai džiaugėsi. Klau Jo kelionė po svietą ir lindimas
apie Jezu Kristų.
sa s-gi tarė:
Per jjaczta, 25 Centai.
j
— Acziu Dievui už Jo mielaszirdyste. Dave man gera
Šaulė Publishing Čo.,
i
paeziule ir dvejata gražiu VaiMahanoy City, Pa. - - tT.S. Al
. keliu.
Iszpalengvo pradėjo rinktis
daug žmonių. Niekas nežinojo,
ant ko tėvas Beatusas liepe su
sirinkti. Jaute, kad turės ne
maža linksmybe. Džiaugėsi iszlaiko, bet Klausas tarė:

Istorija Apie . . .
(
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— Asz eieziau isz lažybų,
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Žinios Vietines
— Sukatoj pripuola Szv.
Jbakimo, o Tautine Szvente:
Rugelis. Ir ta diena: 1838 m.,
Amerikos pirmutinis “'Cable-gramas” buvo nutiestas*sker
sai Atlantiko mares.
! .

—Pennšyivanijos ' - valsti
jos Gubernatorius' litres pra
kalba per 38-tos Lietuviu Die
nos
programa, 'Pethyczioj,
Rugpiuczio 15-ta diena, LakeWood parke.
— Nėdelioj pripuola vie
nuolikta Nedeliapo Sekminių,
Szvento Roko, o Tautine
'Szvente: Sigita. Taipgi ta die
na: 1380 metuose Kestutis su
gavo Vilniuje Jagela, kaipo
savo krąszto Lietuvos vilingi;
1914 m., baisios viešnios Galverton mieste, Texas valstijo
je, du szimtai septynios deszimts penki žmones žuvo.

;—•. Panedelyje pripuola Szv.
Agapito, o Tautine Szvente:
Ale. Taipgi ta diena: 1914 m.,
per Pirma Kara Rusu karei
viai pareina Prūsijos ru'be'žiu
ir susiremia’ su Vokiecziais
ties Staluptriais.
— Utairriinke pripuola Szv.
Jono Judės.' Tautine Szvente:
Szviesuolė. ir ta diena; 1939
m., Vokiecziu-Rusu septynių
pietų Sutartis Sudaryta del
pramones ir prekybos; 1812
iri., per Antra Kara su Anglais,
Amerikos laivas sumusze Ang
lijos laiva ‘ ‘ Macedonian ’ ’ prie
Azores Salų; 1948 m., Amerika
pareikalavo kad Sovietu Rusi
jos Konsulas, Jacob Lomakin
butu prasza'lintas isz Ameri
kos, jis insivele in ta klausima
kai ta Ruske mokytoja Kasenkina iszszoko isz Sovietu Konsulatos ofiso lango ir paskui
Konsulas per priverta stengia
si ja atsiimti isz Amerikos ligonbutes.
“ Isž priežasties kad iszkasimo anglies isz mainu bran
giai kasztuoja kompanijoms,
valdžia davė pavelijimą pakel
ti kaina, preke 75c., ant kožno
tono.
— Lietuviu Moterų Kliu
kas isz Schuylkillo pavieto,
laike savo srisirinkima Utarninko vakara Necho Allen sve
tainėje Pottsvilleje, ant kurio
Susirinko daugelis moterėliu.
Nares
nubalsavo paaukoti
szimta doleriu del Villa Marie
vieriuol^riaį' in Newtown, arti
Philadelphijos. Kitas susirin
kimas in vyks Rugsėjo Sept. 9
diena, Elk’s svetainėje, Malianoy City.
—- Szia sanvaite, mainieriai aplaike savo mokestis.
— Visos angliakasyklos ne
dirbo per Žolines, Petnyczioje.

Shenandoah, Pa. — Helena
Matakonįene, (Shci ple-Chapley) nuo 957 W. Coal uly., pa
simirė Utarninke, penkta va
landa vakare, Locust Mt. ligonbuteje. Velione sirgo trum
pa laika. Gimė Slienadoryje.
Paliko savo vyra Simona; pen
kios dukterys: Evelina, pati
Angelo Saner (slaugė) mieste;
Florence, pati Fr. Del-Viscio,
Philadelphia; Jeniila, slauge,
nanria; Marina, pati John
Moyer, namie ir Dorota, nanmie; du sunu: Alberta, mieste,
ir Edvardą, Philadelphia. Pen
kis brolius: Andrejų isz Maryd
Alberta, mieste; Edvardą ir
Liudvika ir Mairie Chapley
mieste ir daug anukus. Laidos
Suriktos ryta su apiegomis Szv.

Jurgio bažnyczioje devinta Į
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Grabelius V. Menkieviczius laidos*.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS
TĖVYNĖS
_

ežio 23-czia diena Philadelphijoj lankysis Jo Ek. Vyskupas
Vincentas Brizgys, kaip'Lietu
viu Dienos dalyvis.

10 taksiu, taip pat labai maža
dviraeziu, dviratis-, kasztuoja
780 rubliu. Vykstant in Lietu
va ar Estija, reikalingi specia
lus leidimai, kurie ne kiekvie
nam iszduodami.
Kaimuose Rusu yra nebent
didžiųjų kolchozu vadovybėse,
bet ir ten jie jaueziasi nelabai
saugiai ir mieliau norėtu per
sikelti in miestus, kur yra dau
giau ju tautiecziu. Daug kur
net ju vaikai pramoko Latviszkai. Žymesni Rusu kiekiai yra
Rygoj ir kituose miestuose,
ypacz juru laivyno ir aviacijos
bazėse, kur su Rusais taip pat
gyvena ir ju szeimynos. Liepo
joj jau kokia viena ketvirtąją
visu gyventoju dali sudaro
Rusai. Tendencija dar smar
kiau stiprinti Bolszevikinima
ir Rusinimą. Algos, panasziai,
kaip Lietuvoje, tik kainos
maisto produktu biržoje gal
kiek brangesnes, o pigesnes
nebent tekstiles. Paprastas

darbininkas menesiui gauna
i 300
ILGOS LIŪDNOS
rubliu specialistai ir sun
kiausio darbo darbininkai 600,
SZERMENYS

bet direktoriai ir auksztuju
kategorijų
tarnautojai gauna
— Petrone Rad'žievicziene
1,500 — 2,000. Vienok tiek su
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
isz miesto numirė Utarninko
daro ir inmanomo gyvenimo
ryrta, 5:10 valanda Ashlando
ligonbuteje. Gimė Lietuvoje, ir aktyvu pasiprieszinimo san- minimumą.
Ypacz stipriai saugojami
ritvyko-in Slienadoryje dange- j judi, bet paskiausiai Bolszevikariniai
centrai ir bazes pajū
lis metu atgal. Jos vyras Ado- i kai isz tu apylinkių, kur pa
mas, mirė keletą metu atgal. stebimas nors koks partizani ry, kaip Ventpily ir kitur. Ten
Paliko sekančiais po-vaikus: nis sanjudis, eme isztremti be pajūris yra iszdalytas tam
dvi dukterys: C. Spudiene, iszimties visus gyventojus. tikrais kvadratais, kuriu vie
mieste ir Irena Meyers, Chica- i Pirmiausia surenkami vyrai, o nuole leidžiama žvejoti, o ki
go, III., ir sunu Alberta, Wig paskiau, moterys, vaikai ir se tuose, ne. Isz to daromos iszvanaris. Laidos Sukatos ryta, isz ■ neliai. Isztremti stengiamasi dos, kad ten vyksta kokie ki
Graiboriaus Vinco Menkievi- ' daugiausia isz kaimu, kur ir tiems negalimi matyti dalykai:
Manevrai, deliojamos minos ar
ežio koplyczios 15 E. Cherry j žmonių
nepasitenkinimas,
uly., su apiegomis Szv. Jurgio ypacz del investos Bolszeviku kas kita. Pakrantėse nuolatos
bažny'czioje 10:30 valanda ir kolchozines budos, yra gal net budima. Kai kur intaisyti ar
palaidos in Szventos Marijos stipresnis nei miestuose. Lat kas vakaras iszdestomi tikami
intaisai, kurie rytojaus diena
kapines.
vijos kaimuose jaunimas iszpatikrinami ir parodo, ar kas
gaudytas, daugiausia like mo
yra
iszvykes in jura, arba stai
Girardville, Pa. — Juozas terys, seniai su paugliais ir
A. Krick ir žmona Isa'bele, par vaikai. Kaimuose, kaip ir Lie ga duoda signalą ir sukelia
davė savo “A” uily., narna del tuvoje, gyvenimą^ yra labai aliarma, todėl nežinantieji to
Alberto Karaviczio ir žmona skurdus ir eina dar skurdyn. neatsargiai juos palieczia ir
tuo budu yra labai lengvai su
Edna, už $6,000.
Skursta ir žveju kolchozai su
sekami. Žvejams daugiau lais
artelėmis, ju sugaunama žu
ves yra nebent Rygos inlankoj,
Pottsville, Pa. — Harry C. vis eina valstybei ir daugiau
vienok visais jais ir visur la
Hoffman, 73 metu amžiaus, sia tenka Rusams. Tiek Liepo
bai nepasitikima. Daugiau pa
Redaktorius ir Menedžeris del į ja, tiek kiti uostai nepaprastai
sitikėjimo parodo nebent jau
“Pottsville Republican” laik- ! apleisti. Jie “žydi” tik Bolnaisiais, pravarytais per Koraszczio pasimirė Utaniinke j szevikinese
propagandinėse
munist. mokyklas, bet ir jie
12:30 valanda ryte, savo na nuotraukose ir tikruose pranenepaprastai griežtai kontro
muose, 2161 AV. Norwegian szimuose. Svetimu laiyu at
liuojami. Jei kas pavėluoja
uly. Gimė Girardvilleje 1879 plaukia labai nedaug, o ir tu
kiek gryžti sii valtimi, tuoj tu
metuose. Paliko paezia, penkis paežiu ingulos MVD pareigū
ri eiti in saugumą ir aiszkintis
sūnūs, duktere ir trys seserys. ! nu nepaprastai sekamos. Net
kas atsitiko, kodėl pavėlavo,
Laidotuves, privatiszkos, in- I Liepojos ežero visi priv. lai
ar nemane padegti ir t.t.
vyks Petnyczioj po pietų isz veliai suregistruoti. Liepojos
Apskritai, gyvenimas, kaip
Grahoriaus Lord koplyczios, opera “likviduota” 1950 m.,
ir
visam Pabaltijy, yra sunkus
410 Garfield Square ir palai vietoj jos paliktas dramos te
dos in Charles Baker kapines. I atras, kuris stato tik propag. ir liūdnas. Žm/nes tik laukia,
Komunistinius dalykus. Vi kada bus laisvojo pasaulio iszPhiladelphia, Pa. —Rugpiu- I sam Liepojos mieste tėra tik. vaduoti.

POLITIKIERIŲ
DVIKOVA
SANTIAGO, CHILE. — Sonatorius Salvador Allende,
kairiosios Komunistu remia
mos partijos Kandidatas del
Rinkimu Rugpiuczio (Aug.)
ketvirtos dienos rinkimu, susipesze su Radakalu Senatoriu
mi Raul Rettig už politikos
klausimus.

Jie taip insikarszcziavo kad
jiedu sutiko stoti in dvikova
su revolveriais. Jie buvo taip
insikarszcziave ar taip supykę
kad jie gerai negalėjo nei ma
tyti, nes jie paleido po szuvi in
vienas kita ir nei vienas nepa
taikė. Jiedu isz tos dvikovos
sugryžo draugais.
1

Generolo Dwight Eisenhowerio
Gimines
•
»

Szitai Generolo Dwight
Eisenhowerio
moteriszko
gimines, kurios buvo susi
rinkusios Chicagoje, per sei
mą: Isz kaires: Ponia Fran.
Moore, Generolo žmonos se
suo; Ponia D. D. Eisenhow

er laiko keturiu metu Dwig.
David, Ponia Percy Thomp
son, Generolo sunaus uoszve, kuri ant keliu laiko Bar
bara Ann ir Ponia Milton
Eisenhower, Generolo svai
ne. ' '
•

KATALIKAS, AIRISZIS„ AMERIKOS
AMBASADORIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lįais savo draugais buvo pasi
taręs ir nutaręs pasilikti Mek
sikoje ir pamesti savo piliety
be Amerikoje. Szitas laikrasztininkas buvo paraszes, kad
Ambasadorius O’Dwyer keti
na atsisakyti savo pilietybes
Amerikai kai jo laikas užsi
baigs laikyti dąrba kaipo
Amerikos Ambasadorius kita
meta.
Katalikas, Airiszis Bill O’
Dwyer atvyko in ta mitinga
gerokai inpykes, (ir gal gero
kai isžsigeres) ir tuo jaus-jis
pirsztu prikiszimai parode in
Amerikos vyriausiąjį, laikrasztininka Prescott ir f pasakė:
“Szitas prakeiktas ‘Basteris’
tik melus raszo”. Laikrasztininkas Prescott labai ramiai ir
įimtai atsake: “Ar tai tinkami
žodžiai isz Amerikos Ambasa
doriaus?”
• ’ .
Ambasadorius,* Katalikas,
Airiszis O’Dwyer atsikirto:
“Asz tave vadinu tuo žodžiu,
kuri musu kalba turi tokiems
niekszams.”
Ambasadorius dabar .ginasi’
kad jis nieko panaszaus nėra
pasakęs, o visu laikrasztininku
virszininkas Prescott stovi a!nt
savo žodžio ir sako kad Amba
sadorius O ’Dwyer yra taip pa
sakęs ir taip jis ketina pada
ryti!
Mes gerai žinyne kad Am
basadorius Wm. O’Dwyer stacziai pabėgo isz musu kraszto,
kai Senato Komisija buvo pra
dėjus tyrinėti jo pasielgimus
su razbaininkais ežia, namie,
New Yorke.
į

“Asz visame savo vargingame
gyvenime neesu maezius to
kios skausmo ir gedulio, kaip
per szitas szermenis.” '
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
■ Vien tik kvietkos, gėlės del
Jievutes Peron szermenu kasztatoriu Juan D. Peron, kuris tavo daugiau kaip du milijo
ilgas valandas praleido szalia nu doleriu.
savo žmonos grabo.
i ■’ Darbininku unijos nariai ir
fcer ta žmonių susikimszima, fabrikantai pasiuntė teĮegraszesziolika žmonių buvo su i ma Szventam Tėvui, Popiežiui
trinta ar sumindžiota ant Dvyliktajam kad Jievute Pe
smert, trys tukstaneziai devy ron turėtu būti paskelbta tarp
ni szimtai buvo sužeisti ir bu Szventuju.
vo nuveszti in miesto ligoni
Sveikatos Priežiūros Minisnes.
■
teris Ramon Carrillo insake
Eiles buvo sudarytos isz ke kad pustreczio szimto svaru
turiu žmonių skersai ir tesėsi žvake hutu pagaminta tokio
daugiau kaip mylia. Armija pat dydžio kaip buvo Jievute,
parūpino virtuves, kad szi- (penkių pėdu ir penkių coliu)
tiems žmonėms butu duota fr kad ji butu uždegta del vie
nors kiek maisto, kai jie taip nos valandos dvideszimts
ilgai laukia, pamatyti Jievute. I szeszta diena kiekvieno mene
Viena, szimto dvieju metu sio. Tai diena kada Jievute pa
amžiaus moeziute, iszstoveda- simirė. Jis iszrokoja kad ta
ma eileje ilgiau kaip dvide- žvake gilios nors del szimto
szimts valandų, 1 pastabejo: metu. ’ '
'

New law gives your Series E Bonds
ten more interest-bearing years I
Congress has passed a new law that now makes it possi

ble for all United States Series E Bonds to continue earn
ing interest ten years longer. There is nothing for you to
do. Simply hold your bonds and they’ll go on earning.
You may still cash your bonds at any time after the first
sixty days you have held them. But holding your bonds
is the smart thing to do! For your government bonds are
as safe as America itself.

Money you put into U. S. Bonds regularly and leave
there is steadily growing into a larger and larger sum.
And now, too, remember, your Series E Bonds earn 3%
interest compounded semiannually when you hold them
to maturity!
So if you have bonds which are coming due this month,
remember the new money-making chance your govern
ment is giving you. Just hold onto your bonds and they’ll
go on earning for you. In the meantime keep up your
regular saving with more U. S. Defense Bonds—through
the Payroll Savings Plan where you work. It’s the easy,
systematic saving plan that lets you save before you
draw your pay.

3 new money-making opportunities for you!
New Series H, J, and K

Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

If you want to get the interest on your bonds in the form
Of ’Current income, or if you want to invest more than the
annual limit for E Bonds, ask at your bank about these
new bonds:
.
,
,
SERIES H. A new current-income bond, available in denominations
of $500 to $10,000. Sold at car. Matures in 9 years 8 months and
pays approximately 3% interest per annum if held to maturity.
Interest paid semiannually ’by Treasury check. Annual limit,
$20,000 maturity value. Issued only by Federal Reserve Banks and
Branches and at the Treasury.

SERIES J. A new 12-year appreciation bond, available in denomina
tions of $25 to $100,000. Sold at 72% of par value. Pays '2.76% com
pounded semiannually if held to maturity. Annual limit, $200,000
issue price jointly with Series K Bonds.
SERIES K. A new 12-year current-income bond in denominations of
$500 to $100,000. Pays interest semiannually by Treasury check at
the rate of 2.76% per annum. Sold at par. Annual limit, $200,000
issue price jointly with Series J Bonds.

Now even better!
Invest more in Defense Bonds!
The U.S. Government doee not pay for this'advertising. The Treasury Department thanks,
for their patriotic donation, The Advertising Qouncil and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Mokiniai mokyklose gavo
dovanas už rasztus, eiles ar
paveikslus priminanezius Jie
vute, ju iszganytoja. Jiems bu
vo aiszkinama kad Jievute pa
simirė už tai kad ji isz meiles
ir mielaszirdystes bueziuodama ligotus, raupsotus ir džio
vininkus, užsikrėtė j u ligomis
ir taip pasimirė.
Carlos Aloe, Buenos AircS:
gubernatorius pravarė vieną
augsžta valdininką, už tai kad
jis nesutiko ncszioti juoda ,
kakliaraiszti, naktaiza, pa
gerbti mirusia Jievute. ;
,
Vienas Jaunikaitis buvo suaresztuotas ant strytkario už
tai, kad jis už ka ten gardžiai
nusikvatojo. Nevalia nei nusiszypsoti, nes Jievute yra mi
rus.
Jievutes palydovai dabar la
bai rūpinasi palaikyti Jievutes
varda ar nors atminti, nes
jiems labai rupi visi tie fondai
tas iždas, kuri Jievute buvo
sutverus labdarybei. In szita
iždą pJailkia daugiau kaip
szimtas milijonu doleriu kas
metai, ir jokios apyskaitos ne
reikia iszduoti. Jie klausia:
“Kaš butu buvęs Kristus jei
ne Jo Apasztalai? Mes Jievu
tes Apasztalai, ir kaip Kris
taus Apasztalai nesže visiems
Kristaus mokslą, taip mfes ir
Jievutes.”
Tiek daug žmonių pribuvo
in tas Jievutes laidotuves, ikad
valdžia nutarė pratęsti jos
szermėnis ir ja visai nepąląĮdoti. Jos grabas yra pernesztas in Kongreso rumus. :
Yra rengiami jai tinkami
kambariai miešto paežioje
szirdyje, kur ji bus palaidota,
kaip didžiausi ir- galingiausi
valdovai viso svieto buvo pa
laidoti. Jos palaidojimo vifeta,
bus puoszesni negu patis Leni
no Rusijoje.

DAR SZESZI SO
VIETU EROPLANAI
NUSZAUTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Dabar rodos kasdien Amerikiecziai su savo prastesniais
eroplanais susikerta su Sovie
tu greitais MIG eroplanais ir
beveik kasdien apie asztuoni
Sovietu eroplanai nukrinta
kaip paszautas pauksztis. >
Amerikos kariszki eroplanai
ir bombnesziai beveik ant viso
Korėjos frunto yra sustabdė
Komunistu pažanga, nes jie
diena ir nakti bombarduoja
Konįunistu tvirtoves ir tyko ir
laukia tu taip garsiu ir greitu
Sovietu Rusijos MIG eroplanu.
Musu greiti eroplanai pasi
kelia labai augsztai, bejiesžkodami tu Sovietu Rusijos gar
siu MIG eroplanu, o musu
bombnesziai žemiau lekia ir
jieszko Komunistu tvirtovių
ant žemes.
Iszrodo, kad, nors musu ero
planai prastesni, bet musu la
kūnai daug geresni ir jiems
Sovietai negali prisilyginti.
i Kad tik Vaszingtono ponai
pavėlintu musu lakūnams
skristi staeziai in Korėjos Ko
munistu tvirtoves, tai galimas
daigtas kad jie juos taip apmusztu kad jie greitai praszytusi paliaubų ar taikos. Bet,
gaila, kad szitas karas yra ve
damas ne musu karininku, bet
musu politikierių, kurie Vaszingtone tupi kaip pas Dieva už
pecziaus.

