-F -r, -r

'

n n ,-

w

TTT

~

tT1T - T — -

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAI

DU-KART SANVAITINIS LALKRASZTIS “SAULĘ”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $0.00. Adver. Rates on Application

Prenumerata: Suvienytoje VjUiijose $5 Metams; $3 %' Metami; 1
Kitose Viesz.palystcse $6.00 Metams; $3.50 Va Metami Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS.,

No. 55

U

MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY AND A STRS.,

U. S. A.

l
KHTEBEB - f THE MAHAIOT CITY, PA.,
A
tPOST.OFVICE 4 i SECOHB CLaSS MAIL MATTEB.I

M

SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. LIEPOS, UTARNINKAS 15, 1947 (JULY, TUESDAY 15, 1947)

v. l. b.c,e.w,i.,

MAHANOY CITY, PA.

U. S. A.

t

|

58 METAS

16 Tautu Konferencij oj e
.

-

.

_

*

Isz Amerikos Gyvanaszles Nuszove
Sznapso Kitos. Bijosi
Lavonas Ant Saliuninka Biznis Prastas
Gražuole
Rusijos
Ir
NeKapiniu
Pasmaugta

drysta Prisidėti

r

400

CHAMPAIGN, ILL. — Gel HARRISBURG, PA. —
tonplauke, 20 metu amžiaus Pennsylvanijos valstija uždė
graži mergina, Betty Gruver jo tokias dideles taksas ant vi
MARION, OHIO. — Policija' kuri dirbo už patarnautoja sa- sokio sznapso, kad dabar žmo
liune, nuszove savo bosą, saliu nes daug mažiau perka. Vals
rado pusiau nuoga lavona gra
ninka, A. C. Tilton, 40 metu tija manste kad jai ežia bus ge
žios gyvanaszles, 25 metu am amžiaus, kai norėjo jį,apvogti. ras biznis: Sznapsas bus bran
žiaus moteriszkes ir trijų vaiTilton turėjo saliuna apie j gus ir pelnas bus puikus.
kucziu motinos. Gyvanaszles dvi mylios isz Champaign ir Bet kaip tik atbulai iszejo.
vardas yra Mrs. Zora Grebes. Urbana. Szita geltonplauke, Dabar sznapso biznis visai
Betty dirbo pas ji. Ji su juo ir prastas. Žmones tik pusiau tiek
Policij antas LeRoy Retterer
su kita porele iszvažiavo pasi sznapso sziais metais iszpirko,
sako kad ta gyvanaszle buvo važinėti ir pabaliovuoti. Jie su- prilyginus prie pastarųjų mepirmiau iszniekinta, pasmaug stojo in kelis saliunus, ir viena tu.
ta ir paskui ežia ant kapiniu me saliune tas jos bosas iszValstijos politikieriai ir di
sitrauke savo pinigine maszna, džiūnai kitiems aiszkinasi ir
atvežta ir iszmesta.
kuri buvo iszsiputusi bumasz- save raminasi kad ir kitose
Du broliai Charles ir Harry
komis. Viskas gerai ėjo pakol valstijose biznis su sznapsu
Yeager, gryždami namo vaka visi persiskyrė. Tada Betty sau
dabar prastas, bet negirdeti
re pamate kad koks ten vyrisz- viena nuėjo in užeiga kur tas kad kitos valstijos taip biedakis vaikszcziojo po kapines. saliuninkas gulėjo.
votu ir Lozorių giedotu, kaip
-----------------------------*------ ----------- ----------------------=S|
Jiedu sustabdė savo automobi Matyti kad jis rodos jos ir Pennsylvanijos.
PARYŽIUS- — Delegatai isz szesziolikos Finlandija buvo paskutine atPennsylvanijos
valstijoje
liu ir nuėjo pažiūrėti. Kai jie lauke, nes ja tuojaus insileido.
sisakyti ir pareikszti kad ji to
du pamate moteriszke ant že Paskui, už kiek czieso jiedu su- sznapsas ne tiktai ka baisiai krasztu susirinko in Paryžių ant konferencijos je konferencijoje nedalyvaus.
sipesze ir ji nuszove ji su jo pa brangus, bet negalima pasi
mes, jie vis nesuprato kas ežia ties revolveriu. Ji iszkrauste rinkti; beveik visas prastas. Ir kuria Amerikos Sekretorius Marshallas suszau- Finlandijos taryba ilga laiką
tarėsi ir ginezinosi, bet galu ga
atsitiko, bet jiedu vistiek nusi jo kiszenius, bet isz to strioko to negana, darbininkai, kurie
ke, kad pasitartus kaip geriausiai ir greieziau- le pareiszke kad Finlandijoš
skubino praneszti policijai. tu pinigu nerado. Jis tuos pini tuose sztoruose dirba visai ne
gyventojai nenori insivelti irt
gus buvo suvyniojęs in abrusa paiso kiek jie parduos ar ne šiai butu galima atstatydinti Europos pramone.
tarptautiszka politika ir už tai,
Kai jiedu su policijantais suir po lova pakiszes. Policija ra parduos, vistiek ta paezia alga
nedalyvaus.
gryžo, tas vyriszkis kuris buvo do apie 1,600 doleriu pinigais gauna ir gaus. Reiszkia, jiems
Rusijos atstovas Molotovas baisiai prieszi- Matyti kad visos tautos jau-i
ir czeki del 2,100 doleriu.
ant kapiniu dingo.
biznis visai nerupi.
uosi szitokiai konferencijai ir paliko Paryžių. ežia szitos konferencijos svar
ba, nes visos siunezia savo Už
Visi tie krasztai kurie yra po Rusijos intaka sienio Ministerius.
Patvinusios Upes
taipgi pareiszke kad jie nesiims savo delegatu. Czekoslovakija buvo pareiszkus savo norą stoti in sziRusijos pasitraukimas isz szitos konferen tas derybas ir pasiunsti savo
cijos perskele visa Europa in dvi, viena kitai atstovus. Bet Rusija taip visus
Czekoslovakijos valdininkus
(Mes jau seniai sakeme ir raszeme kad taip iszgazdino su savo grasinimais,
prieszingas dalis, in Rytus ir in Vakarus, kad jie pasitraukė ir pareiszke
kad jie taipgi nedalyvaus.
bus!)
.
Visos tos tautos kurios da
bar atsisakė dalyvauti labai
Rusija dabar greieziausiai stengsis sudary norėtu dalyvauti, bet negali
ti savo konferencija ir savo tvarka su tomis nes Rusijos bijosi. Kuri tauta
Europoje dabar nenorėtu patautomis kurios yra po jos priežiūra. Ji savo gelbos ir maisto? Szita, konfe
tvarka ves ir darys su pasižadėjimais ar su gra rencija kaip tik apie maista,
pagelba ir Amerikos dolerius
sinimais.
tariasi.

Žmonių Intarta.

Tardo Jos Draugus. 60
Policijantu Dirba
NEW YORK. — Sheila Mannering, gražuole kuri tiek daug
draugu ir draugiu turėjo kad
dabar, kai ji buvo rasta pa
smaugta, policija nežino kur
jieszkoti jos nužudytojo. Poli
cija surinko daugiau negu 400
vardu žmonių, kurie ja gerai
pažinojo ir kurie kokius reika
lus su ja turėjo, ir dabar visus
jos tardo ir klausinėja.
Gražuoles nuogas lavonas
buvo rastas jos kambaryje ant
333 West 57 ulyczios. Policija
rado apie 25,000 doleriu bankoje ant jos vardo; jie taipgi
rado labai daug vardu vyru, su
kuriais ji draugaudavo ar už
siimdavo. Policijos darbas da
bar labai sunkus. Jie turi visus
szitus vyrus isztardyti ir dažinoti kaip, kiek ir ka jie žino
apie-ta j u drauge gražuole kuri
buvo pasmaugta.
Policij antai isz tikro yra
džentelmonai. Jie neina stacziai in namus kur tie vyrai gy
vena, kad j u žmonos nežinotu
ka policija žino, bet jie stengia
si susitikti su visais tais vyrais
ofisuose ar darbe. Daug josios
draugu vyriszku yra labai gar(Tasa Ant 4 Puslapio)

Anglys
Brangsta
■’i

______

Visu Doleriu Ant Tono

PITTSBURGH, PA. — Kai
mainieriu bosas taip lengvai
laimėjo ir gavo mainieriams
daugiau algos, mes spėjome ir
sakeme kad anglys pabrangs.
Mes spėjome kad anglys pa
brangs apie asztuonios deszimtys centu ant tono. Kai kurie
kiti laikraszcziai isz to juokėsi
ir sake kad nieko panaszaus
nebus.
Dabar jau ateina žinios kad
anglys pabrango ir brangsta
net daugiau negu mes spėjome;
nuo trijų kvoteriu ligi viso do
lerio.
Tas pats ir bus su plienu ir
paskui su visokiais kitokiais
daigtais. Algas kyla, viskas1
brangsta. Tai tas užburtas ra
tas apie kuri mes jau ne syki
raszeme. . x

Asztuonios Tautos Atsisakė
Dalyvauti Konferencijoje;
Tikras Karas Siauczia Graikijoje; Pennsylvanijos Žmones
Mažiau Perka Sznapso;
Anglys Pabrango

Rusijai nebus sunku visas tas tautas pasi
traukti in savo planus. Mes mateme kaip ji
privertė Czekoslovakija pasitraukti isz tos
Paryžiaus konferencijos. Taip ji apsidirbs ir
—
I
su kitomis tautomis.
$35,000,000 Ginklu {
Szesziolika tautu pasiuntė savo atstovus
Siuncziama
in Paryžių: Amerika, Anglija, Francuzija,
z
Graikams
Austrija, Belgija, Denmarkas, Eire, Graiki WASHINGTON, D. C. — '
ja, Icelandija, Italija, Luxumburgas, Ne Amerikos valdžia skubinasi
pasiunsti Graikams ginklu, ka
therlandai, Norvegija, Portugalija, Szvedija, rabinu,
tanku ir kariszku eroplanu, kad Graikai galėtu nuSzveicarija ir Turkija.

Graikams
Ginklai

Lietinga vasara baisiai
daug iszkados sudarė žmo
nėms kurie prie upiu gyve
na. Lietus taip ilgai ir taip
smarkiai lijo, kad žeme ne
suspėjo visa ta lietu priimti,
bet susidarė upeliai ir pas
kui upes patvino taip kad
vanduo persiverže per kran
tus ir užpludino tukstanczius hektaru žemes.
Czia, paveikslas nutrauk
tas Mississippi upes prie
Chout.eau salos, visai netoli
nuo St. Louis miesto, kai ta
upe persiveže per savo kran

tus ir visa apylinke kone pasankino.
Valdžia pasiuntė daug ka 
reiviu czia, kad jie pastiprin
tu ir padidintu upes krantus
ir ta vandeni sulaikyti, bet
visos pastangos nieko nepagelbejo.
Dabar beveik visur kur
tik upes randasi mes mato
me ar skaitome kaip tos upes
taip patvinsta kad iszsipila
per krantus. Taip dabar atsi
tinka už tai kad medžiai yra
iszkirsti kalnuose ir kalnai

nuogi ir vaguoti. Pirmiaus,
lietus ir vanduo būdavo su
laikytas nes būdavo medžiu,
žolių ir visokiu szakniu; bet
dabar, kai kalnai nuogi, nie
kas nesulaiko to lietaus.
Valdžia jau ima susirū
pinti szitu klausimu ir be
veik visur stengiasi sodinti
medžius, bet gal jau per vė
lai. Kas metai lietus, vande
nys ir patvinusios upes suda
ro milijonus doleriu nuosto
lio. O ūkininkai labiausiai
nukenezia.

Asztunios tautos atsisakė dalyvauti: Alba
nija, Bulgarija, Czekoslovakija, Finlandija,
Vengrija, Leskija, Romunija ir Yugoslav!ja.

malszinti sukilėlius, kuriu ran
dasi apie keturi tukstaneziai
kalnuose prie Albanijos rubežiaus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SAULE ”, MAHA NOY CITY, PA.

Emergency Fund. ’ ’
GUAM IR AMERI LIETUVOS TREMTI 373—Jurgeliouis, Klemensas laiszkas Birželio-June 17 d.,
United Nations General As
Kodėl?
Chicago, 111.
1785 m.; Monroe, kuris vėliau
sembly insteige “The Interna
CAN SAMOA
NIAI PAJIESZKO
374—Jurevicz, Usevoldas ir buvo penktas Suv. Valstijų
Jonukas — Mamyte, kodėl
tional Childrens’ Emergency
Valentina, jo žmona. Turi sunu prezidentas.
SAVO
GIMINIU
Petras kuprotas?
Fund (ICEF),” praeita ‘Gruo Beveik puse szimtmeczio
Jurgi ir duktė Olga. Atvyko
“
Asz
nuoszirdžiai
pageidau

Mamyte — Matai Jonuk,
;
Tukstancziai Amerikieeziu džio menesi. Toliau ves specia- Suv.
Vai. Laivynas valde
1920 m. Gyveno New York, ju, kad atvažiuotum czionai.
AMERIKOJE
kaip buvo mažas tai nesziosziandien getus darbus turi les UNRRA programas del vai Guam, didžiausia isz Marianos
Nauda isz tokios keliones yra te isz ranku iszmete, tai likos
kaip tik už tai, kad Anglija ku — karo auku ir parūpins grupes salų, ir American Ša- 1Pajieszkomi Cžia Asmenys Ma
375—Kačinskas, du bro
Kreiptis In Lithuanian liai. Daukucziu Km. Radvilisz- didele. Pamatysi savo szali, jos kuprotas.
daug visko isz Amerikos perka. valgius ir reikmenis sumažinti moa, saleles tarpe Honolulu ir lones
1
bloga penėjimą ir ligas. Pini- Sydney, Australia. Kitais žo- .American Information Center kio Valsez. Apie 30 metu ani- žeme, jos lygybe, laisve, instaJonukas — Tai mamyte,
tymus,
žmones
ir
paproczius.
Broadway, New York 7, žiaus.
Rusijoje czeverykai, batai, giszka Paszelpa gaus isz val džiais, sziu vietų žmones, netu- 233
‘
Mano Dieve! Kaip mažai musu gal ir verbluda turėjo neszioN. Y.
tiek kasztuoja, kiek žmogus ga džios ir isz privaeziu szaltiniu. rejo ir da neturi civiliu teisiu.
376—Kaczanauskas, Vincas tautiecziu supranta szias bran te iszmest, jeigu ir jis kupro
li per tris sanvaites užsidirbti. Gegužes 26 d., turėjo tik $550,- Turi tik patariama baisa savo
ir Juozas. Isz Dobiliniu Km. gias aukas, kokiu niekas kitas tas?
(Tasa)
000 UNRROS aukotu. Vėliau ■reikaluose ir juos toki instatyPajvonio Valsez. Vilkaviszkio neturi. Pripažystu, kad asz
Komunistai Kanadoje jau musu Kongresas autorizavo pi mai valdo kokius iszduoda lai
Apskri.
pats to nežinojau. Nors mes at
Pajieszkojimas
mokinasi isz Amerikos Komu nigu naujai agentūrai.
vyno gubernatorius arba Lai 347—Chasen, Issack. Atvy377— Kaganow, Faicke, Isz
eityje matysime minias žmonių
nistu. Jie iki sziol lindo in poli “International Refugee Or- vyno Departamentas. Galimas ko 1940-41 m. Gyvena Chicago, Vilkaviszkio.
atvykstant czionai isz Europos
Lietuve tremtine, mokytoja,
tika ir stengėsi sutverti savo ganizaztion” (IRO) ir yra daigias, kad neužilgo invyks Ill.
378—Kairis, Juozas. Isz
insteigti naujus namus, bet nei Emilija Leimontaite, praszo
partija. Bet, kai dabar mato United Nations agentūra. Ge pakeitimas, kuri patvirtino Ci 348—Ciulkinaite, Rozalija. Kauliniu Km. Radviliszkio
vienas gyvas sziandien žmogus savo tautiecziu lietuviu ar kitu
kad politikos darbas nesiseka, neralinio Susirinkimo insteigta viliu Žmonių Komitetas, kuris Gyvena Chicago, Ill.
Valsez., Sziauliu Apskr.
nematys nors viena amerikieti tautybių geraszirdžiu žmonių
tai jie, kaip ir Amerikos Ko praeita Gruodžio men. Parei praeita žiema nuvyko in tas sa 349—Dabkiene, Elzbieta, gy
—BUS DAUGIAU—
vykstant in Europa apsigyven isztiesti jei gailestinga ranka ir
munistai, lenda in darbininku gos yra priežiūra, repatriacija lias pagal Laivyno Departa vena Detroit, Mich.
ti. Atvažiuok, pamatysi ir galė paimti pas save in Amerika!
350—Dailydaite, Marijona. AMERIKOS
unijas, ir ten kelia visokius ir mažesnėj skalėj apgyvendi mento praszyma.
si kitiems papasakoti apie j u Už iszlaidas ir gerašzirdiiinimu tremtiniu. Pradės veikti Raportas tos komisij is sake: Isz Karalkrėslio Dv. Pajevnio
buntus.
SVARBIEJI
valdžia.
Valsez.
Vilkaviszkio
Apskr.
guma sutinku tam tikra laika
tik kada 15 tautu ūžgirs pro “Pilietybe turi būti teikta.
351
—
Dalbokas,
Antanas
ar

DOKUMENTAI
Tas laiszkas tik vienas isz dirbti 'be užmokosczio. Esu vie
‘ ‘ Laikraszcziams bus trum grama ir paskirs reikalautus Tiemš žmonėms tas jau seniai
ba
jo
szeimyna.
Gyvena
Chica

daug panasziu svarbiu rasztu. na '23 metu, pilnoje sveikatoje,
pa popieros ir popiera bus pinigus padengti nors % dali priklauso, jie užsipelnijo tau
go,
HL
brangi ir brangesne net iki jos $160,800,000. Gegužio 26 d., tos padėka ir pripažinimą del
Bus Rodomi Visoje Tikima, kad “Freedom galiu dirbti visokius darbus.
352
—
Dhriileviėziutė,
Marija.
Train” aplankys 200 miestu Maloniai praszau raszyti
1950 metu. Nes ims tiek laiko 16 tautu reme IRO ir tikima, heroiszgu pastangų paskuti
Isz
Mariampoles
Apskr.
SzilaSzalyje
Jeffersono
sziuo adresu:
savo
kelionėje.
kad
musu
Kongresas
paskirs
niame kare.
pakol pradesime gauti gana
voto
Valsez.
Dumiszkiu
Km.
Invairios tinkamos ceremo Emilija Leimontaite
“Reikia, juos priimti in pil
medžio popierai isz Alaskos. Amerikos dali biudžeto priesz
■ •
Laiszkas “Laisves
Gyvena
New
York,
N.
Y.
nijos
bus laikytos miestuose
Popiera kuri dabar ateina Birželio 30 d., IRO gales pradė na brolyste Suv. Valstijų, su
(30) Kreiensen (Hartz)
353— Daraszka, Juozas ir
Traukinyje”
kur traukinys sustos.
— C.
mums isz Kanados yra labai ti darba labai greitai. IRO pre visoms teisoms ir privilegiWilhelm Str., 17, bei Godeke
Izidorius. Isz Kauliniu Km.
paratory Commission tęs UNR, joms.
brangi, ir tos Sunku gauti!”
Radviliszkio Valsez., Sziauliu
WASHINGTON, D. C. —
Germany, British Zone.
RA’s darba del tremtiniu pa Laivyno Sekretorius, ForPraeitais metais Teisingumo “Saule” Atnesza Dideli
Apskr.
Sziaiš metais Amerika par kol pastovi organizacija bus in restal, kuris iszleido raportą,
354—Daugėla, Petras. Gyve Departamentas paskelbė kad Džiaugsma Del Žmonių
VšU Neužmirszkit atnau
davė in Užsieni tavoro ir mais steigta. IRO ims atsakomybes pareiszke ir savo patvirtinimą.
jis sius rinkini brangiu Ameri
na Chicago, III.
jinti savo prenumerata už laikto už suvirsz deszimts bilijonu del priežiūros, užlaikymo etc. Kongresas turės svarstyti biliu
355—Daukantas, Augusti kos istoriniu dokumentu “apGerbiama Redyste: Asz pri- raszti “Saule.” Del daugelis
Kongresas svarstė szios val- kuris teiks sziems žmonėms pidoleriu. Už visa tai Amerikos
važineti
”
visa
szali.
Tikslas
to
nas. Kretingos Apskr. Salantu
siuncziu jums penkis dolerius laikas jau pasibaigė ir apie tai
valdžia biznieriams pilnai už džios post-UNRRA paszelposs liety'be ir pakeis ju valdžias.
yra pabrėžti isznaujo Ameri už prenumerata už laikraszti praneszeme! Bizni be pinigu
Valsez. Nasrėnų Km.
Suv. Valstijos ingi jo Guam
mokėjo nors nieko negavo isz programa tik 3 mėnesiais po
366—Dunauskas, Mateuszas. kos laisves indėj a.
“Saule.” Asz myliu skaityt sunku varyti, ypatingai laik
1898
m., pagal sutarti kuri už
Prezidento
Trumano
praszymo
užsienio. O beveik puse szitu
Specialus traukinys pava “Saule.” Lai Dievas jus laimi raszczio, kuris sureikalauja
Apie 50 m. amž. Isz Luokės
bilijonu iszejo stacziai isz musu paskirti $350,000,000 sziam baigė Spanish-American karai Valsez. Telsziu Apskr.
dintas “Freedom Train” nes na ir jusu darbuotojus ir to kožna doleri. ACZIU!
kiszeniu. Ir visai mažai yrta vil tikslui. Bilius pravedė duos pa- Tuom metu ji žadėjo insteigti
357— Elbe, Julijus ir žmona. tuos dokumentus ir pradės sa jums vėlinu isz visos szirdies,
ties, kad nors dalis szitu pini sželpa žmonėms Austrijos, pagal Kongresini Akta, “civi Isz Garliavos. Paskiausiai gy vo kelione per visa szali Rugsė
pasilieku su tikra pagarba, ju “Talmudo Paslaptys”
gu ir paskolų mums sugrysz! Graikijos, Vengrijos, Italijos, les teises ir politini stovi Guam veno Rehovo, Pa.
jo (Sept.) men., 17 diena 160 su senas skaitytojas, Kazimie
Lenkijos, Ghinijos ir Triesto žmonėms.” Ir buvusis prezi
Apie Žydu Tikybos Prisaky
358—Geczio, Petro gimines. sukaktis Konstitucijos priėmi ras Pangonis, isz Ernest, Pa.
mus. Labai užimanti Apysaka
Pirmiau Viši reikalavo vy nepriklausomos vietuose, pa dentas McKinley insteige lai Isz Putokszliu Km. Tauragės mo ir pasiraszymo.
vyno
valdžia,
pareikszdamas
::
Tiktai 150
:: ifi
no, alaus ir sznapso isz svetimu skirdama nuo $15,000,000 ligi
Apskr. Iki mirties gyveno Chi Attorney General Tom C.
Saule
Publishing
Co.,
$
ktids’ztu, nes naminis buvo lai $40,000,000., musu valdžios da “užtikrinti pilnas asmehh tei cago, Ill.
Clark patarydamas apie szias Tarp Geru Draugu
ses,
kurios
yra
laisvu
žmonių
Mahanoy
City,
Pa.
lis
“
International
Childrens
’
komas prastesnis. Dabar viso
359—-Gedutis,
Klemensas. Amerikos svarbiausias ir bran
Magde — Skauda man pajto gėrimo isž užsienio randasi Emergency Fund.” Paskyrė da paveldėjimas. ’ ’
Isz Renavos Km. Židikų Vals. giausias popieras sake: “Visi
visur, bet žmones per daug ne $5,000,000 transportuoti sava 1902 m., Guam žmones jau Mažeikiu Apskr.
isz naujo galėsime invertinti sįutiszkai dantis, jau nega ISTORIJEapie na
----------------- iszo iszlins, Al
perka, nes jis per brangus ir noriai aukotus paszelpos reik maldavo civiliu teisiu, o praei 360—Goberis Vytautas ir Amerikos demokratinius prin liu ilgiaus nukentet!
Katrie — Ir tu Magduk yva in virszu iszkils, Kaip už
žmonių kiszeniai jau skylėti. menis. Tikima, kad tas parupi- ta Sausio Jau. 4 d., Asztuntas Marija. Isz Veliuonos Valsez. cipus.”
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Psalme 45.
1*)/
Vienas bagoezius, fabrikan gyvybių da žiema. Pavasario augsztai!
Giesme Szventas Dieve.
. ’.
pradės dirbti tik po penkias London, Anglija. — Anglijos
Bet valdžia pagarsino daug tas Jacob Rosen buvo suimtas
Miszparu Maldos.
dienas ant sanvaites.
Karalius Jurgis, paskelbė savo žinelių, kurias ponas Tucker ir nabagas turėjo prie daug ko
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
— Ponia P. J. O ’Brien, nuo vyriausios dukteries Elzbietos nebuvo paskelbęs apie savo nemalonaus prisipažinti. Nors
Maldos priesz pat Iszpažinti.
212 W, Centre Ulyczios, likos susižiedavima su Liet. Philip “Tucker” automobiliu ir apie jis užsigynė kad jis nieką apie
Imdamas nuo kunigo iszriszimsu t
Malda po Iszpažinties.
I
sužeista in koja, puldama tro Mountbatten. Diena vestuves savo nauja kompanija.
tos gražuoles pasmaugima ne
Litanija
apie
visus
szventas.
pais žemyn savo namuose. Mo- da nenustatyta.
žino, jis turėjo prisipažinti kad
Prisitaisymas prie Szv. Komunija*.
“Valdžia perspėja visus, ku
teriszke gydosi Ashland ligon
kelios poros keliniu, virszutiTikėjimas in Szv. Sakramenta.
rie rengiasi ar ketina tuos szieAtsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
bute.
niu ir apatiniu, keli marszkiMalda prie Panos Szvencziausios.
Skaitys “Saule” Pakol rus pirktis, kad jie visi gerai ir niai, kuriuos policija rado in
—- Rusnakai isz SchuylkilMalda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
atsargiai persiskaitytu visus
Artindamasi prie Szv. Stalo.
tuos gražuoles kambarius, bu
lo pavieto turėjo savo “Tau- Jiegos Leis Gyventi! rasztus! ’ ’
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
vo jo. Kaip jie tenai papuolė
tiszka Dienia” Nedelioj, Liepos
Paskiaus atiduodamas Dievui gar
Sztai kaip tos naujos kompa
tai nabagas turės dabar savo
13-ta diena, Lake wood parke.
be kalbėk.
Ponia Marijona Staseliene nijos dalykai stovi:
Malda
Szv. Ignaco.
žmonai paaiszkinti.
, —r Ponia Marijona Vilins- isz Ashley, Pa., raszo: PrisiunMalda su visuotiniai: atlaidai*.
,
Pono Tuckerio didžiausias ir
Malda prie Szv. Sakramento po i
kiene isz miesto turėjo opera cziu penkis dolerius už prenu
Komunijos.
merata už laikraszti “Saule” intakingiausias pagelbininkas
cija Locust Mt. ligonbute.
Garbinimas Szv. Sakrament<a
f
Pajieszkojimas
ir
talkininkas
yra
tūlas
ponas
Malda Szv. Tamosziaus.
.
■ Petnyczioj Szv. Kamili- nes žinau, kad jau laikas senei
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
iszsibaige, todėl prisiuneziu už Harold A. Karsten, kurio tik Asz Ona (Ramoškas) Melij°’
Malda prie Panos Szvencziausios. ,
ras
vardas
yra
A.
H.
Karatz.
mokesti ir geidžiu būti jusu
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
į
. *' ' I;
,• ' . ■ ■ •
Szitas dvieju vardu ponas Ka nauskiene, pajieszkau savo gi
Panos Marijos.
n
, J; Shenandoah, Pa. f Ona skaitytoja ir platintoja laikRanžanczius prie Szv. Marijos
ratz yra advokatas, kuris buvo minaiti Joną Ramoška, isz Lie
Brozlausk,įene, ; nuo <11 So. raszczio “Saules,” jeigu man
kalbamas.
'*
nuteistas, apsūdytas ant nuo tuvos: Kauno redybos, Telsziu
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Beveik kiekvienas žmo je kad jos plaukai nesuszlapGrant Ulyczios, numirė Suba- jiega leis gyventi ir ant toliaus.
vienu iki penkių metu in kalė apskriezio ir Varnu parapijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
j
gelis turi pagunda ir nori vi tu. Ir jis, kaip ir visi kiti my
tos ryta namie, sirgdama per “Saule” yra parankamu laikPad vos.
jimą,
1935 metuose, už tai, kad Jisai kitados gyveno Pitts
sa kosere traukti, dainuoti
keletą menesius. Velione atvy raszcziu ir aiszkus, kuriame
Malda prie Szv. Antano.
li dainuoti visu balsu mau
jis buvo sugautas, kai jis norė
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
ko isz Lietuvos būdama jauna telpa visu szaliu žinutes, pui
burgh, Pa. Tegul jis pats arba kai jis prausiasi maudyklo dykloje. Jis dabar Amerikos
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
jo $55,000 nusukti nuo Amalga
je. Czia, paveiksle matome
mergina. Prigulėjo prie Szv. kios pamokinimai sziandienikas
apie
ji
žino,
praszau
.
atsiMaldos po palaiminimo Szv. Sak. ,
pilietis,
nes
jis
iszsieme
savo
mated Trust & Savings bankos,
Per Procesija.
garsu
dainininką
Lauritz
Jurgio parapijos. Paliko savo nio gyvenimo. Asz be “Saules”
szaukti ant adreso:
Chicagos
mieste.
Pilietybes
Popieras.
Jis
sako
Giesme ant Procesijų.
Melchior, kuris pareina isz
.vyra Joną ir du sunu: Petra ir negaliu būtie, nes asz jau 33
Giesme Laba Nakt.
Mrs. Auna Melinauskas,
kad jam Amerika geriausiai
Danijos. Jis užsideda savo
Dominika namie. Laidotuves metus kaip skaitau “Saule” ir Per szito pono Karatz pagel
Ministranturas.
19 Florence St.,
patinka ir jis nori czia pasi
žmonos gumine kepuraite,
invyks Utarninke su apiego- skaitysiu. Su gerais velinimais ba ponas Tucker susipažino su
Saule, Mahanoy City, Pa.
Floyd D. Cerf kompanija, kuri
New Britain, Conn.
piis "Szvento Jurgio bažnycznF
kuria ji variuoja maudyklo likti,

Žinios Vietines
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■’SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

[ ležinem sztangom, taip jog bu- Įėjo
jo iszlaikyt amžius." -y dai- p^sii'edas stojo pakajuose Ženge keliolika pėdu prie ( Remi, tarp Moguncijos o Koivo panaszi in kokia drutvietė
Statymas bažnyczios tęsęsi nelaimingo ir nuliudusio Ulri- duriu. Staigai apsidairė rody-blencijos, kaip pats girdėjau
damas savo pageltusi veidą su | senelius man pasakojant ir 'būo ne in bažnyczia. Boksztas ga- per penkiasdeszimts metu. ko.
Tuom kart giratas Ulrikas pa-j — Grafai Ulrikai, tarė: Pa- žibantem akimis kaip deiman dai ketina būtie teisybe,
GALAS —
seno. Norints ir dabar priesz ji sveikinu tave. Esmių tuom ku- tai, tardamas su juoku:
—
Ha,
ponai
grafai,
tai
ryto
kloniojosi jo padonai, bet ne rio laukei. Asz apversu bažnyĮ^YTU szalyje Monguncijos Ulriko. Norints tasai norėjo su
kaip man rodos,' baigi du szimI
turėjo tiek drūtumo kaip kita-' ežia ir varini kryžių.
PAKEITIMAI
ant upes Beno, prie milži- savo kardu užsidengt, bet kirti
tus
ir penkesdeszimts metu.
dos ka su vienu kirtimu savo' Senis sudrėbėjo; pirma karmas
nepažinstamo
buvo
taip
niszko kalno, guli kokie tai
SVETIMKALBIU
! karda perkirsdavo aržuoliniūs ta in szimta metu iszgirdo tuos Apvaiksztinesiu drauge musu
griuvėsiai milžiniszko kitados smarkus, jog kardas Ulriko su
stalus.
' geidžemus žodžius. Pakele akis ■ svodba, ar ne teisybe.?.
dvaro. Kaip rodos, tai da nuo lūžo ant dvieju kaip kokia laz
SPAUDOJ
!
Kada
ant
galo
keturi
žmones
i ant nepažinstamo. Nes pama- . Iszejo, o Ulrikas iszgirdo szisenoviszku laiku, kada tai da dele o pats sukruvintas , puolė ■
pridrutino dideli varini kryžių tos nuvargusi ir iszbalusi žmo- dyjenti juoką (ant kitos, puses
Pirma karta per 200 metu,
vieszpatavo galingi bajorai, ant žemes. Pirma karta likos
muru.
ant bokszto naujos bažnyczios gu susikreivino tardamas:
Vokieeziu spauda Suv. Valsti
kuriu rankose buvę gyvastis ir ingaletu savo gyvastyje?
Ulrikas pakele rankas in vir- — Juokūs darai isz manes, Tikumoje nakties davėsi gir
jos randasi antroj vietoj, ne
smertis padonu. Pervežikai isz Nepažinstamas kareivis, ap-(
szu ir paszauke garsiai:
atsidusęs. Drucziausi kareiviai dėt trenksmas ekspliozijos.
leido
voliojentisi
Ulrika
krau

pirmoj. Pirmas laikrasztis,
kitos puses Peno akvatnej paSubėgo iszbaidinti dvarokai
geriausi
ir
didžiausi
mekanikai
i
—
■
Norecziau
gyvent
taip
il

svetimoje kalboje pasirodė
pasakoj 3 pakelevingams histo- juose o paszaukes savo tarnus
gai, pakol toji bažnyczia sto isz viso pasaulio neapsiėmė ta ir pamate bažnyczios mure mil
atsitolino,
ne
isztardamas
ne
Germantown,
Pennsylvanijoj
rijiai apie viena baisu bajora,
žiniszka skyle isz priesziaistics
ves!
padaryt.
O
tu
mažas,
iszbales
ir
1739 m. Pagal statistikų Com
kuris už papildinta žudinsta li žodžio in nieką.
padėto tenais parako. Ulrikas
I Ateinanczia nakti iszgirdo nuvargęs.
*
*
*
mon
Council for American Uni
kos sunkiai nubaustas ant ilgo
stojo
priesz
skyle, bet ne tas se
Ulrikas
savo
varda
tamsumoje
—
Grafai
Ulrikai,
atsake
Ulrikas ne numirė. Su visom
ty iszleistu Ispanu laikria&zgyvasezio.
nakties, o po tam kas toki s nepažinstamas tvirtai, asz'ap nis kuris vos slinko su pagelba
Kad jus mergeles
pajiegom pasikėlė nuo žemes
*
*
*
ežiai 130, yra pirmoj vietoj.
szauke:
versiu bažnyczia. Sztai mano lazdos, bet tiesus ir atnaujin
tylėtumėte,
Buvo tai tuose laikuose, ka atstumdamas nuo saves tarnus
Statistikos padengia 1,010
— “Grafai Ulrikai, ant iszlygos. Vienas isz žokoninku tas taip kaip isz jaunu dienu.
da gyveno žmones daug drutes- kurie priszoko savo ponui in Ir tiek funu nedarytumėte,
Frankhenthalaus, tavo noras Moguncijoj turi stebūklingas In ketvirta adyna po pirmam svetimu kalbu laikraszcziu
Kaip tai vienoje mieštoje,
ni ir didesni ne kaip sziandien, pagelba, sza ūkdamas baisu
bus iszpildintas. Gyvensi taip pieskas. Už kožnh atneszta man trenskmui davėsi girdėt Suv. Valstijose,,arba 5.6% viSu
Tiek koszes prisivirė,
kurie be jokios sunkenybes ne- prakeikimą:
ilgai kaip ir tavo bažnyczia. Ne maiszeli tuju piesku paimsiu antras da baisesnis o per griu- 17,831 laikraszcziu ir leidiniu
Tik sau giedos pasidarė,
sziojo taip sunkius ginklus, o — Prakeikiu tave! Tu kuris
bijok idant tau kas gyvasti at ma išželi įaukso. Pavėlink man vaneziuosius murus likos ke ežia iszleistu 1946 m. Pagal
Badai viena aresztavojo,
dabartiniam laike paregeja nu- mane ingalejei. Idant sergeimtu, nes tik tada numirsi ka pradėt.
liolika dvaroku užmusztu. Li kalba szie 1,010 leidiniai pada
Už tai kad vyrelis
sigastumem. Tai-gi, tuose lai cziai tave volojentisi savo loti
linti sekamai:
josios ne eme, da ateis pas tave žmogus kuris Balsas tojo žmogaus buvo kusioje bego ant artimo kalne
kuose buvo isz visu žmonių Ul nuose kraujuose, melsdamas
Ispanu ................ ........... 130
tavo bažnyczia pats sugriaus.” tvirtas ir iszvere didele dntek- lio ir melde Dievo iszgelbejimo,
O su kita mergele norėjo
rikas bajoras, didžiausiu, isz mano susimylejimo! Prislegiu
Ant
rytojaus
Ulrikas
surin

vestis,
me ant Ulriko. Pakilo isz sėdy maustydami jog jau pabaiga Vokieeziu ........... ........115
Franhenthalaus. Niekas jam ant mano herbo, jog ant vietos;
Italu .................... ........102
ko vista savo sžeimyna ir pasa nės o paėmus nepažinstama svi'ėto atėjo.
Bet ežia vela mergele
negalėjo susilygint su valdiniu tavo kanezios pastatysiu baž
kė
ka
buvo
girdėjas
praeita
apskundė ta vyruką,
už rankos nuvede ji in skiepą.
Trenksmas (atsibuvo vienai Lenku .................. ............. 7t)
milžiniszko kardo, kuris buvo nyczia kuri bus augsztesne už
nakti, o visi bijodami rūstybes Tenais gulėjo milijonai visokiu paskui kita ir iii trumpa laika "Žydu.................... ....... ’5’6
Kad su ja neapsiženijo,
ant dvieju ranku pločio, o ilgis visas kitas ant svieto.
Vengru................ ............. 54
Tai isztares, davėsi save ap Tiktai kita sau prisikalbino. savo pono, atsiklaupė priesz ji, pinigu nuo laiko karalius di bažnyczia buvo griuvėsiuose,
kaip dabartinis žmogus. Turto
rodos in stebuklą intikedami. džiojo, Fredriko II, sidabrinei nes Ulrikas stovėjo nejudinda Czeku............... .'. ............52
turėjo invalespo ir neprieinama žiūrėt tarnams ir sviruodamas Jau kad teismos, tai teisinos,
Tiktai jauniausi sznabždejo pinigai isz laiko Henriko Le- mas kaip stovylas ir lauke pa Francuzu .......................... 43
O tai vis už nieką,
dvara, puikiause ant visos apy nuėjo in savo palociu.
tarp saves:
wo ir Fredriko Rudbarzdžio ir kol negrius boksztas. Tuom Šzvedu ................. ............42
Bet ant kart kelios
In trumpa valandėlė po tani,
linkes.
— Musu grafas turėjo na- su navatnais paraszais Arabu kart ugnis apetfie visa bokszta Norvegu .............. ............. 33
teisinos bus,
Po smertei savo tėvo Vini- inbega apsiginklavęs vienas
vatna sapnai
pinigai paimtu da per Ulriko ir in vandenele griuvo augszta Slovaku ............... ............ 31
Isz to nieko gero nebus,
baldo, kuris pražuvo laike ga- isz Ulriko kareiviu, szaukdaO senesni, žinodami savo po rosenius.
O nekurie in kalėjimą
boksztas o varpas užskambejo LIETUVIU......... ............. 2Š
lejimosi, 19-metinis Ulrikas, inas idant visi girdėtu, jog ne
Graiku ................. ...... 26
ną
gerai,
sake
:
pateks,
Su drebanezia ranka Ulrikas verksmingai.
pasiliko valdytojum milžinisz pažinstamas kareivis pulda
— Sumelavo senas rakalis. parode ,ant skarbu tardamas:
Ir fainos užmokės.
Tada isz griuvėsiu bažny Portugalu ........... ............. 23
ko turto palikto tėvui. Jaunas mas nuo savo arklio iszsisuko
*
*
*
Suomiu................ ............. 20
*
*
*
— Tas viskas tavo, viskas czios pakylo kokis tai žmogus
valdonas buvo didžiausiu nevi sau ranka ir dabar guli apal
Tuom kart Ulrikas dagyveArmėnu....... . . . . ............ 17
O tu mano varge,
tavo; tiktai apversk bažnyczia. navatnei apsirėdęs, tarp sumidonu del savo padonu, kurio pęs ant žemes artimoje girio
no
szimta
pehkesdeszimts
me

Kas dėjosi vienam
szimo ir riksmo davėsi girdėt Danu ................... 17
je.
visi bijojo kaip pavietres.
Nieko
nesakydamas,
juodas
mieste, tu.
užrustines balsas kylusio isz Rusu.................... ............. 17
žmogus
paėmė
pilna
maisza
Kada pabaigė dvideszimts — Garbe Dievui! Paszauke
Ne galėjo jau vaikszcziot be
Ukrainiecziu....... ............. 15
Vestuves atsibuvo,
aukso ir atsitolino, prižadėda griuvesu.
penkis metus. Ulrikas apgarsi Ulrikas jeigu pasakei teisybe
pagelbos
lazdeles,
mažiauses
Chinu .................. ............ 14
Daug svieto pribuvo.
— Grafai Ulrikai, jau atsimas
neužilgo
su'gryžt.
Ir
tikrai
no didelius galinejimus (turni- tai tau atskaitysiu tūkstanti
vaikas galėjo ji perstumt. Visi
Hebrew ............... ............14
Szoko ir dainavo,
u'ž trijų dienu sugryžo su mai- liginau tau!
jes,) ant kuriu pribuvo galin raudonikiu. Veskie mane pas
jo
draugai
iszmire
senei.
Sūnūs
Kroatu
................. ............13
Ir merginos isz kito
Ulrikas ražbahiinkas supra
szeliu stebuklingu piesku; kuri
giausi kareivei isz visos Euro ji.
................12
jo
ir
numirė,
ba
ne
tik
sūnūs
Arabu
..................
miesto pribuvo,
Kada Ulrikas stojo prie pa
to dabar, primine sau ta baisa.
indejo
in
viena
isz
palociniu
pos. Baisus valdonas niekad
nes ir musu sūnūs; del savo
Carpatho-Rusu ... ...... 12
Tai del vyru džiaugsmo
Isz griuvėsiu kylo kūnas
boksztu, o paėmė vela maisza
da taip ne kariavo kaip szian- žeisto kareivio, apėmė ji dide
pra-anuku
buvo
tik
sunkeny

Slovėnu
.............. ............. 12
'buvo,
žmogaus
be
galvos
prisiartino
aukso
ir
atsitolino.
Taip
dare
dien.dien. Per visa laika gale- lis džiaugsmas ir atkerszinibe. Kaimynai jo bijodami pir
'Olandu................. ............. 9
Su vyrukais sportavo,
per tris menesius, atneszdavo prie grafo, pakele ranka. O ka
jimosi sumusze suvirszum pen- mas už papildinta nužeminimą.
ma
Ulriko,
dabar
isz
jo
visaip
Japonu ................ ...............9
Vos galo negavo.
Pirmiause
visaip
ji
iszvadino
o
da
sunki
kumsztis
kareivio
maiszeli
juodu
pieszku,
o
paim

kesdeszimts galingiausiu ka
iszjuokinejo, bet turėjo ta vis
Rumanu ......... ............. 6
Iszsirinko sau sportukus,
puolė
ant
galvos
Ulriko
atsimi

davo
maisza
aukso
pakol
suvi

reiviu. Per ka džiaugėsi isz sa iszemes karda isz maksztu nu
ką nukenst malszei. Kada su
Bulgaru ............... ..............4
Ant kitu nei nežiūrėjo,
sai ne isztusztino skiepą. Tada nė sau jog senei, labai senei ir
vo galingumo ir augo dideliam trenkė jam nuo galvos kaszkieprato
gertai,
jog
jau
ne
yra
Serbu
.................. ..............4
Ba sportukus turėjo.
atsiliepe:
jisai
pakele
savo
ranka
ant
ne

papuoszime neatsimindamas ta, staugdamas kaip žvėris:
tuom paežiu Ulriku, ka tai ki
2
Albanu................
Bet kiti vyrukai susitarė,
— Puikus kareivi, szunis
— Grafai Ulrikai, dirbau kalto žmogaus.
ant nieko.
tados
buvo,
norėjo
numirt.
Estu
....................................
2
Duris atidarė,
mano yra alkani, tai duosiu
tavęs esmių užganėdintu Ir puolė ant žemes negyvas.
Numirt! Nustot kentet, ne- del
'
Paskutinioje dienoje galineLatviu ................ ............... 2
Sportukus ir mergužes
jiem tavo galva ant vakarie
Tokie
tai
historije
pasakoje
isz
užmokesezio
ir
isz
savo
dar

jaust
savo
vargo
ir
nužeminki;
jimu, kurioje tai ketino apgar2
Welsh..................
'
lauk iszvare,
nes!
apie Ulrika Ražbaininka po
bo.
mo.
Norints
smertis
paiminejo
sint Ulrika, kaipo galingiausi
1
Esperanto
.................
Merginos vyrukus už
Nepažinstamas pasikėlė tru
senus
ir
jaunus,
bet
ne
eme
se■
kareivi, pribuvo kokis tai ka
1
Flemish......................
ranku paėmė,
puti ant alkūnes, atsiliepe in
na
galva
grafo,
razbaininko.
reivis isz nežinomu szaliu. Pri
Korėjų
......................
1
Na ir in kur ten
Ulrika:
Ant
Nakvynes
Automobilyje
Suprato dabar Ulrikas, jog
siartinęs prie Ulriko, dalipste1
Ladino ........................
nusivedė.
prisiega
numirelo,
isz
kurios
jo jo pancieriaus su savo kar — Esi pirmutiniu niekadeWendish
..................
1
Ka davė nesakysiu,
jum,
Ulrikai,
atsimokėsiu
tau
du. Ulrikas taip užkabintas
taip džiaugėsi, buvo tik atkerIsz viso 1,010 leidiniai.
Ant kito karto paliksiu,
szimu
ir
bausme.
per nežinoma kareivi, stojo už tai. Neužmiršk!
Tos mergeles ant tu
Tame akimirksnyje kirto Ul
•'V. į;
Kada kitus sudijo ant smert
kaip nebilis ir 'žiurėjo in ji,
SKAITYKITE “SAULE”
sporteliu užklupo,
už.
žudinsta,
jisai
liko
nubaus1
stebėdamasis isz milžiniszko rikas su kardu, o nelaimingo
Del vyruku kaili iszlupo,
tas ant gyvasezio!
kareivio kuris buvo paniaszus galva pasirito nuo stuobrio. Ul
Kas tokis tilipona pas
Pasiskaitymo Knygelės
rikas
pakele
galva
už
plauku
in ji. Tuojaus paszoko nuo že
Milžiniszka ir nepajudinama
palicija paleido,
y £
mes, uždėjo savo sidabrini kel mete szunim. Bet sžunis nei ne
stovėjo bažnyczia su žibaneziu
Penkios Istorijos apie Burike
O palicijantai tuojaus
i'''
dalypstejo
josios,
nes
staugda

mą, pagriebė milžiniszka kar
ir
Burikas, Kareivis ir Velnias;
kryžium
ant
visos
apylinkes
o
atbėgo,
■ ■ ŠV®
du, szoko ant arklio ir stojo mi bego in giria.
Ulrikas su baime manstino, jog'
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Ir in lakupa pasodino,
ant . pleciaus. Nepažinstamas — Tai ve, nei szunis jo ne
nedasilauks
jau
tokio
žmogaus
pasaka); Užliekos isz Senovės
Ant bausmes apsudino.
jau tenais jo lauke ir rengėsi in nori, užriko Ulrikas pajuodęs
Padavimu; Peary ant Žemgalio
kuris sugriaut bažnyczia ir isz-'
> Tai mat, ar Veselka
isz piktumo;
mUsztine.
(Atminimas isz keliones in Le
valiutu
ji
nuo
pakiltos.
nebuvo gera,
dinius Krasztus). 96 pus. . .25fJ
Atsiliepe garsios trinkeles, Atsisukęs in savo tarnus ku
Suszaukinejo visokius drutAsz manau kad
rie
buvo
perimti
didele
baime,
Trys Istorijos apie Irlanda
tosios mergeles,
vyrus isz visos pasaulės, bet vi-’
tarnias davė signalą ir abudu
arba Nekaltybe suspausta; Ro
milžinai szoko viens ant kito. paliepė:
Niekad ne norėtu
si atsisakinėjo nuo tokios už
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
tokios vestuves!
Girdėt buvo tiktai lūžimas gin — Sergekite jo kuna, noru
duoties. Paskalas ėjo, jog ITlri-!
Kuzma
Skripkorius( liko Tur*
*
*
klu ant sidabriniu paiicieriu. su juom ka toki padaryt!
kas gavo sumaiszyta protą,
ting Ponu. 78 puslapiu,
20^1
*
*
*
Ant kart visi kareiviai iszdave
Sztai, vela del vienos
kad reikalauje negalimo.
SAULE
PUB.
CO.
Mahanoy
City,
Pa.
Ulrikas jau nuo penkesdegarsu baisa, ba paregėjo jog Ulrikas dalaike savo priža
mergeles negerai atsiejo,
Ulrikas likos nustumtas nuo dėjimo: pastale'bažnyczia prie-;
szimts metu, kas diena mel
Garnys namie prezenta
padėjo.
arklio su nulaužta ginklu per szais savo palociu ir taip aukdžia Dievo szaukdamas sinerL. TRASKAUSKAS
szta bokszta, jog sieke net irgi
nepažinstama.
Mergina dabar serga,
tie. Keliolika kartu jau buvo
Apsikabinus savo iszti■iszvarytas isz namu kuriuos
pagriebęs už peilio idant atim
Už ta dovana nuo
LIETUVISZKAŠ
Drebėdamas visas isz sarma miglu. Ant paliepimo Ulriko
likos
iszkasta
gili
grabe,
in'
tai
kad
kima
szuni,
“
Butch,
”
szita
garnio.
jie
randavuojo,
už
ti
sau
gyvasti,
bet
kožna
kart
tos ir rūstybes, Ulrikas iszsiGRABORIUS
nematoma ranka jam isztrauke mažute, septynių metu am randauninkas rado kitus
O kas tame kaltas ?
tratike milžiniszka karda su kure likos inmestas kūnas ne
Laidoja Kimus Numirėliu.
žiaus Linda Henderson, vis
kostumerius kurie sutiko
peili isz ranku.
Kam blogai elgesi?
kurio da niekas ne galėjo ji laimingo kareivio, kaipo pir
Pasamdo Automobilius Del
*
*
*
miegodavo automobilyje per
daugiau jam mokėti.
Tegul dabar sau
ingalet. Nieko ne kalbėdamas mutinis akmuo ant pamiatu.
Laidotuvių, Kriksztiniū,
Policijantai užtiko szita
žinosi,
Ir vela perejo penkesde- nakti, kai jos motina eidavo
nepažinstamas ir iszsitnauke Po tam ant tosios vietos IiVestuvių Ir Kitokioms
ant
nakvynes
pas
savo
drau

mergaite
bemieganczia
auto

szimts
metu.
Ba
kaip
kas
kos
padėta
daug
akmenų
isz
ar

sunku karda. Bet galinejimas
::
Reikalams
::
mobilyje kuris buvo pastaty
pasikloja,
Viena Vakara, o buvo tai vi- ges ir jos tėvas eidavo pas
buvo trumpas. Nepažinstamas timu kalnu. Bažnyczia likos pa
535 WEST CENTRE STREET
duryje XIV amžiuje, kokis tai' savo motina. Ponas Hender tas ant ulyczios in Los Ange
Taip ir isžšimiėgoja.
prisiartinęs truputi in užpaka statyta isz milžiniszku akme
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.
les miestą, Californijoje.
! žmogus kudas ir iszbales juo- son buvo su savo szeimynele
li ir pakele karda ant galvos nų su cementu ir surakintu gel
.
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