1

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

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 $6.00. Adver. Rates on Application

Prenumerata: Suvienytose V ilsėjose $5 Metams; $3
Metami}
Kitose Vieszpaiystese $6.0t‘ Metams; $3.50
Metama

-----------

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO..
MAHANOY AND A STRS.,

No. 78

MAHANOY CITY, PA.

t

SAULE PUBLISHING CO.,

U. S. A.

MAHANOY AND A STRS.,

M MAHANOY CITY. PA. SPALIS, PETNYCZIA 3, 1947 ( OCTOBER, FRIDAY 3, 1947)

M

R

v.u

MAHANOY CITY, PA.

w Mlt<,r

U. S. A.

59 METAS

Trumanas Pataria Taupinti
Žydai
Isz Amerikos Pavogė
Lenku
Susprogdi
Policijos
Vyskupai
Komusistai
Virszininka Priesz
Nenori
Namus
Komunistus
Senatorių
WASHINGTON, D. C. —
Sovietu Rusija duoda žinoti,
kad Amerikos Senatoriai ir
Amerikos Sekretoriaus pasiun
tinys nėra pageidaujami Rusi
joje. Tie Senatoriai ketino va
žiuoti in Rusija aplankyti
Amerikos Ambasadorių tenai
ir pasisvecziuoti koki menesi.
Kongresmonu virszininkas,
Styles Bridges pranesze kad
visiems tiems Amerikiecziams
duota žinoti kad jiems nėra
vietos Rusijoje ir kad Rusija
nenori kad Amerikiecziai kisztu savo nosis in Rusijos kraszta.
Szita komisija, su Amerikos
Sekretoriaus pasiuntiniu John
Peurifoy važiuoja in Europa
ateinanczia sanvaite ir aplan
kyti tuos krasztus kur Ameri
ka siunczia ar ketina siunsti
savo pinigus ir maista. Jie eetino užvažiuoti ir in Amerikos
Ambasada Rusijoje.
Žinios apie szita uždraudimą
atėjo isz Amerikos Ambasado
riaus Rusijoje, Leitenanto Ge
nerate Walter Bedell Smith,
kuris sake kad jis du sykiu
prasze pasportu ir vizų del tu
Amerikiecziu ir abudu kartu
jam buvo pasakyta kad to
kiems nėra vietos Rusijoje.
Szitoks Sovietu pasielgimas
neduoti pavelinimo Amerikos
atstovams atsilankyti in Ame
rikos Ambasada Rusijoje, aiszkiai parodo kokio plauko yra
tie Sovietai. Jie nenori kad tik
ros žinios apie Rusija butu pa
skelbtos, jie bijosi kitiems pa»
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ALLENTOWN, PA. — Be
veik visas tuzinas policijantu
stovėjo ir nieko negalėjo pada
CZESTOCHOWA, LENKI
ryti, kai jaunas razbaininkas
su atprovintu revolveriu pri JA. — Lenku Vyskupai vieszai
vertė policijos virszininka, sako kad Komunistai dabar veWayne Elliott, insisesti in savo da kara priesz visa tikėjimą ir
automobiliu ir važiuoti ten kur ypatingai priesz Kataliku Bažtas razbaininkas jam insakeJ nyczia.
Jis atprovinta revolveriu laike Jie pasiuntė laiszkus visiems
policijos virszininkui prie gal kunigams Lenkijoje. Tuose
vos, ir davė visiems kitiems po laiszkuose Vyskupai staeziai
licij antams žinoti kad jeigu jie sako kad Komunistiszka Varartinsis, jis j u virszininka ant szavos valdžia varžo Katalikiszka spauda ir stengiasi pa
smert nuszaus.
Per dvi valandas policijos naikinti tikėjimą.
Vyskupai toliau sako kad ta
virszininkas turėjo ta jauna
razbaininka vežioti kur tik jis Komunistiszka Varszavos val
jam liepe. Policijos virszinin džia nori priversti visusu Ka
kui pasisekė pasprukti, kai jis talikus prisiraszyti prie viso
to razbaininko gražiai papra- kiu partijų, kurios yra nusistasze biski sustoti Bethlehem cziusios priesz Bažnyczia.
mieste apie ketvirta valanda
Szitoks vieszas Vyskupu iszįsz ryto. Policijos virszininkas, sireiszkimas yra isz tikro drą
kai tik sustabdė automobiliu, sus kraszte, kur Komunistai
gereitai iszszoko ir pabėgo. Tas valdo. Nors Lenkija yra Katajaunas razbaininkas pradėjo ji likiszkas krasztas, bet dabar
vytis, bet nepasivijo ir paskui saujele razbaininku visa kraszsugryžo in policijos virszinia- ta valdo ir Katalikus stumia in
ko automobiliu ir da kelias va szali ir tikėjimą varžo ir sten
landas važinėjo. Jis paskui bu giasi panaikinti.
vo suimtas ir suaresztuotas.
Kaip valdžai dabar atsilieps
Tas jaunas razbaininkas yra in szitoki pareiszkima vis ne
Erbor Julius Worseck, dvide- girdėti, bet galime būti tikri,
szimts trijų metu vyrukas, bu- kad valdžia nenutyles ir steng
sis atkerszinti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

JERUZOLIMAS. — Žydu
slapta draugyste susprogdino
dideli policijos narna in Haifa
miestą ir ant smert užmusze deszimts žmonių ir sužeidė pen
kios deszimts keturis.

Szitas sprogdinimas buvo di
džiausias ir baisiaus. Kitas
toks buvo kai keturiolika me
nesiu atgal jie susprogdino
King David vieszbuti, hoteli.

-------PHILADELPHIA, PA. —
Ponia Mary Mammerella, nuo
65th Ulyczios, netoli nuo Haverford Avenue, susipesze su
savo susietka, Ponia R. Savas
tie už szuni. Vienai nepatiko
kad antros septynių menesiu
szunis per daug loja ir po jos
darža bėginėja.
Ponia Mary Mammerella, nu
sipirko visa švara mėsos ir pas
kui gavo ar nusipirko ir tru■cyznos. Ji in ta mesa inmaisze
tos trucyznos ir inmete in savo
susietkos darža kur tas szuva
buvo. Szuva užede ir pastipo.
Susietka Savastio ja apskun
dė ir ji turėjo užsimokėti dvideszimts penkis dolerius.

J eruzolimoj e
Prezidentas Sako Vartuokim
Mažiau Duonos Kad Badau
jantiems Daugiau Butu; Szeszi
Europos Krasztai Kreipiasi In
Tautu Sanjunga Kad Jiems
Duotu $1,234,500^000

Žydu slapta draugyste, Irgun Zvai Leumi ir Stern razbaininkai pilnai prisipažinsta
kad jie tuos policijos namus su
sprogdino. Jie drąsiai sako kad
tai atkerszinimas už tai kad
WASHINGTON, D. C.—Prezidentas Tru
Anglai sugavo daug Žydu ant
laivo Despite ir vipus sugraži manas dabar gražumu kreipiasi in visus Amerino in Vokietija, j
kieczius ir praszo kad visi mažiau pirktu ir nau
Szitame atkerszinimo darbe
žuvo trys Anglai policij antai,
keturi Arabai policij antai ir du
kiti Arabai. Szitas susprogimas
padare baisiai daug bledies ir
kitiems namams. Valdžios žmo
nes spėja kad daugiau negu
1,000,000 doleriu bledies pada
ryta.
— Yra ir tokiu žmonių del
kuriu maszna su pinigais už
ima svieto galvas ir padaro ji
kvailiu.

Amerikiecziai Tautu San jungoje

Rusijos
Draugai Pra
dotu kviecziu duonos ir kitu valgiu, kad bu
tu galima daugiau pasiunsti Europos badaujan
szo
Bilijono
tiems. Jie taipgi ūkininku praszo mažiau javu
duoti gyvuliams.
Doleriu
Jis sako kad visiems mums užteks ir bus ga
na, jeigu kiekvienas nors truputi sutaupius.
Kiekvienam pavieniui mažai katoks taupinimas gali reikszti, bet labai daug reiksz tiems
badaujantiems. Jeigu in kelis menesius mes
sutaupinsime nors viena buszeli kviecziu, tai
bus gana, jis sako, pamaitinti visus badaujanežius.

Ne visi sutinka su Prezidento Trumano pareiszkimu. Ūkininku atstovai sako kad toks
taupinimas beveik nieko nereiszkia tiems mili
jonams kurie badauja. Kiti valdininkai sako
kad žmones Prezidento nepaklausys.

NUTRUCINO SZUNI
$25 BAUDOS
i

1O Žmonių Žuvo

O kiti staeziai sako kad reikes valdžiai vėl
insikiszti ir pradėti varžyti ir skaityti ir dalinti
maista, taip kaip buvo daroma per kara. Jau
dabar eina gandai kad valdžia turės prižiūrėt
kiek javu ir kviecziu kam eina. Galimas daig

Amerikos
Sekretorius,
George Marshall pasiszneka
ir pasitaria su delegatais,
kurie sudaro Amerikos atstovybe Tautu Sanjungoje,
in Flushing Meadows, New
York. Isz kaires in deszine
sėdi: Ponia Eleanor Rooseveltienę, Sekretorius Mar
shall ir Warren Austin. O

stovi isz kaires in deszine:
Herschel V. Johnson, John
Foster Dulles, Adlai E. Ste
venson, Francis B. Sayre, ir
Charles Fahy.
Jau mažai vilties beliko
kad kas gero iszeis isz visu
tu susirinkimu ir konferenci
jų. Rusija viską ardo ir savo
ožius varinėja. Kai tik pose-

džiai szita karta prasidėjo,
tai Rusijos delegatas Vishinsky labai piktai ir žiauriai
užsipuolė ant Amerikiecziu
ir visokius priekaisztus da
re. Amerikiecziai nenutylejo
ir susikirto.
Dabar derybos del taikos
vis eina, bet visi krasztai ima
jau ilgi dantų ginkluotis.

ias kad pirmiausia valdžia sumažins kviecziu ir
javu pardavima bravorininkams. Reiszkia,
galimas daigtas kad bus mažiau sznapso ir alaus.
Visos komisijos,

kurios

dabar svarsto

maisto klausima, sutiko susirinkti kita menesi
ir pasitarti kas tada reikes daryti.

Mums iszrodo, kad gražumu nieko Prezi
dentas nepesz. Keliomis dienomis priesz tai
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Szeszi
krasztai, kurie yra Rusijos tar
nai ir padupezikai, ir kuria
taip labai prieszinosi priešė
Amerikos Sekretoriaus nutari
mą szelpti Europos krasztus^
dabar kreipiasi in Tautu Sanjunga ir praszo kad jiems duo
tu del sziu metu $1,234,500,000.
Tautu Sanjungos Sekreto
rius, Trygve Lie vieszai paskel
bė szitus praszymus kai jis iszdave savo raportą.

Krasztai kurie praszo szitokios pagelbos yra: Czekoslovakija, $168,600,000; Lenkija^
$477,000,000;
Yugoslavija,:
$376,300,000; Albanija $32,000,000; Finlandija, $74,400,000; ir Vengrija, $106,000,000.
Tautu Sanjungos Sekreto
rius Trygve Lie sako kad gal ir.
bus duota nors kokia paszelpa
visiems szitiems krasztams.
Bet jis sako kad Tarptautine
Banka jokiu budu negali tiek
duoti kiek tie krasztai praszo.
Kas ežia mums butu staeziaį
juokai, jeigu nebutu taip svar
bu, tai kad beveik visi tie pini
gai toje Tarptautinėje Bankoja
pareina isz Amerikos. Szitie
krasztai niekina Amerika, puolaši ant musu žmonių, szmeižia
musu vadus, spjauna ant visai
to kas nors Atsirūgsta Ameri
kos kapitalizmu, ir dabar paszelpos ne tik praszo bet net ir
reikalauja. ,<■
į

"SAULE”

tuszcziais kiszeniais, arba sėdė
ti namie ir skaityti “Saule,“
kuri iszeina du kartus ant sanvaites ir buna pilna visokiu
akyvu skaitymu.

MA ETANO Y CITY. PA.

p. Garszvus. 231 Bedford Ave.,
Brooklyn, N. Y. f
'
ZEBERTAVIC-ZIUS, Jonas,
U.S. pilietis iszvyko pas gimi
nes iii Seltzer City, Pa.
ZINKEVICZI'US, Aligirdas,
U.S. pilietis apsistojo 5 Whiterspoon St., Princeton, N. J.
ŽOSTAUTIENE, Prane, ap
sistojo pas p. Abraiczius, 10224 83 Drive, Richmond Hill,

— Pijui Elmer dirstelėjo ant taip piktos moteres, ir kitados
Juzės didelėm akimi, o veidas buvo ir laike save didžiausia už
paraudonavo baisiai.
kitas moteres, nes Kristusas
(Tasa Nuo
3‘ ųPuslapio)
• t
— Tai poni esi szio namo ? pasakė: “Dideli bus nužeminti
NEW YORK. — Rugsėjo 21
Paklauso palengva ant galo.
o mažieji bus iszauksztinti.“
— Ar poni namie ? Paklausė
Valdžia vis vieszai nieko ne
d. laivu “Ernie Pyle” atvyko
— Taip yra, asz esmių antra
Taip tai, meile yra ir pasilie
tarnaites, kuri jai duris atida
Tokios merginos, kurios ne isz Vokietijos 30 Lietuviu
sako, bet jau yra dvi divizijos
motina tuju vaikucziu ir antra ka ginklu drueziausiu, kuri parė.
vaisko prirengtos važiuoti in tingi dirbti, yra ne tik sau nau tremtiniu, kuriu tarpe 14 piliepati advokato Kolando, kurio sisziausi szirdi visados ingales.
— Taip, poni namie, tuoGraikija, nes Raudonoji Armi dingos, bet ir del visos visuo cziu, repatrijantu ir 16 su imi
.
pravarde gal poni jau priesz
jaus duosiu jai žinia. Po trum
ja jau turi pasiuntus kelias sa menes. Tokios merginos nesi- gracijos vizomis. Atvykusieji
Ponia. Elmer jau yra senuke
tai girdėjai.
pai valandėlei iszgirdo žingsvo divizijas in Bulgarija prie sarmatina dirbti ant savo už iszsiskirste pas gimines ir paPoni Elmer nieko ant to ’ne bet da vis randasi pas Rolan
ni u s pr i s i a r t i n a n c z i o s jaunos
laikymo ir prigelbsti tėvams žinstamus:
Graikijos rubežiaus.
atsakė, nes uždengė rankoms dus, nes yra laikoma kaip moponios.
iszmaityt szeimynele ir nesiANDR1USZIS, Juozas, Ame Atvykusius pasitiko Gen.
sau veidą ir giliai atsiduso, tina o ne už tarnaite, dažiuri
Poni Elmer pakilo
— Spalio (Oct.) 2, 3, ir 4 sarmatina kada ja kas užtinka rikos (U. S.) pilietis, giminiu
Drebėjo rodos drugyja, ant ko- vaikuczius ir garbina gera szir-.
Konsulas
J.
Budrys,
Jonas
ir
nuo kėdės ir visa paraudonavo
dienomis visame New Yorko prie kokio nors užsiėmimo; adresu Amerikoje nežino, tai
< savo buvusios tarnaitės.
Ona Valaicziai, Gen. Kons. At kaip burokas. Motere, buvo tai j u vos susilaikė. Juze pilna di
mieste ir jo priemiescziuose nuolatos turi ant savo veidelio apsistos New Yorko apylinkėje
----- GALAS—
tache A. Simutis ir būrys gimi Juze, ta pati kuria mate.karie- gerdejystes atsisėdo szalia jos!
bus BALE Tag Day’s Lietu užganadinimo šypsena. Gal jos Department of Welfare globo
kalbėjo
susijudinus:
niu ir tremtiniu draugu, kuni toje.
viams Tremtiniams Europoje rankos bus kietos nuo darbo, je.
— Poni Elmer, daug nuken
gas J. Czekaviczius, p. PaprocIlgi Andarokai
— Kuom galiu poniai pa tėjai! Pasilik poni ežia pas:
paszelpti renkamos aukos. To szlavimo, skalbimo, taukuotos
ADAMAVICZIENE, Petro kiene, p. Snieczkuviene, p.
tarnaut? Užklausė Juze. Bet mus! Asz iszvažiuoju ant 14
kiomis placziomis teisėmis vi nuo kokio fabrikinio darbo, pa nėle su sunurh Jonu apasistojo:
Nepatinka
Juszkiai
ir
kiti.
tuojaus pažino ponia Elmer. dienu su mano vyru ir vaikais
same mieste naudotis; nebuvo juodę nuo czystinimo. pecziaus, 5520 8th Avė,, Brooklyn, N. Y.
Ar tai galima būti poni Elmer? ant kaimo.
progos ne tik New Yorkiu, bet bet yra tai teisinga ir jauslinBARTKUS, Alfonsas, U. S.
Kaip džiaugiuosiu isz to atsidaugeliui net mažesniu miestu. ga ranka. Tokios merginos pra- pilietis, apsistojo pas gimines: GYVENIMAS BE
Busi czionais pati gaspadine,:•
lankimo! Prhszau, .sėst! Pa- o to nesigailėsi.
Jei paleistume ir 100,000 žmo szaliha nelaimes isz namu, o ir 6842 S. Rockwell St., vi.icago,
JUOKO YRA szauke ir pritraukė poni Elme- — Ir ta poni man tai afie-j
nių minia tarp 8 milijonu gy daugeli szeimynu sulaiko nuo Ill.
riene ant kėdės.
ventojų, ir tai nebutu neper- gavimosi ir prieglaudas del
ravoji, man! Užklausė Elme
BLAŽIENE, Rozalija, apsi
vargsziu.
Tokios
tai
merginos
Poni
Elmer
sėdo
ant
paduo

daiig. Rinkliavos Komitetu la
riene kone pro verksmus.
stojo: 5628 Harding Ave., De
tos
kėdės,
bet
žiurėjo
isz
augszbai rimtai rupi, kad szi nepa bus tikroms moterems del savo troit, Mich.
Bet ir nėra tikro gyvenimo
— Taip yra, del ponios mi
prastai svarbi proga butu kuo- vyru ir bus naudingos del vi BERNOTAITE, Elena, U. S, be aszaru. Svietas isztikruju to ant savo senoviszkos tarnai rusiu mergaiezin, kurias myle-:
suomenes.
tihkdfhiausiai panaudota,
piliete, apsistojo: 216 E. 96 St., persistatytu labai kvailas, jei tes. Isz trauke savo ranka isz jau kaip motina.
f Rinkliavos pasisekimas pa
New York, N. Y.
gu visi žmones iszsiszieptu nuo Juzės atsiliepdama:
— Poni esi taip gera, o asz
Randasi ant svieto tokiu
posu
—
Asz
noriu
kalbėt
reis nuo to, kięk bus rinkėju.
DI DIENE, Malvina, apsisto ausies lyg ausies kaipo žmones
tau padariau taip didelėj
žmonių kurie geistu viską apJei New Yorko ulycziose, gat
jo: 285 Albany Ave., Hartford, be szirdžiu ir jeigu tai vadytu nia namo!
skriauda! Kalbėjo Elmeriene.
laikyt už dyka, nemokėdami už
zoJuze
susimaisze
ant
tu
vėse galėtume turėti nors 2,000
Coipi.
mėm linksmu juoku.
Galima buvo jaus jos szirdyja!
ta, ka aplaiko. Toki žmones ne
džiu bet poni Elmer buvo to dideli gailesti ir gieda.
rinkėju (matuojant mums pri
GUSTAITIENE, Bronislava
Yra moterių, kuriu juoką
yra verti vadintis žmonimis.
einamu maustu), pasisekimas
su dukromis Jūrate, Rasa ir galime prilygint prie sidabri sios nuomones jog Juze buvo
■— Nejudinkime praeities.!
Panasziai atsitinka ir šu Elena apsistojo: 266 Montarik
Daktaras A. Powell Da
czionais tik slūgine ir atsikė Praeita atleidžiu ir užmirsztu.
butu užtikrintas. Tokiu atveju
nio
varpo,
o
yra
tai
patogios
lus greitai isztare :
galėtume tikėtis surinkti iki skaitytojais laikraszcziu. Isz- Ave., Brooklyn, N. Y.
Ponia Elmer puolė in glebi Ju vies,
moteres, bet kada nusijuokia,
siuntihejome
daugeliams
kal

sako kad muicm n
40,000 doleriu.
,
JURONIENE, Domicėlė, su ju veidas iszsiblaivo ir tada j u
— Negaliu czionais ilginus ze ir ant jos krutinės kuria ki
ilgesni andarokai yra nepa
New Yorke veikia Lietuviu binimus, kad atsilygintu su už dukrele Marija, U. S. pilietes, patogumas pasirodo.
Nesi pasilikt. Norėjau jieszkot sau tados laike daug žemiau už sa dorus ir begiediszki. Jis sako
mokėjimu
už
laikraszti,
kada
Tag Day komitetas. Savanoriai
apsistojo pas gimines: 36-26 juokia josios nuolatos, juokėsi dinsto, kuri skaieziau laikrasz- ve verke. Pirmom aszaroms pa
rinkėjai, Lietuviai ir mus tau ju laikas pasibaigė, bet jie ne Greenpoint Ave., Long Island
žeminimo ir susgriaudinimo. kad per daug audeklo reikia
kada pamanstina apie ka toki tyja ir manstinau jog czionais
turėjo
ant
tiek
mandagumo,
tos draugai, organizuojami, vi
City, N. Y.
— Nežinau ar gerai pada del tu nauju andaroku; kad
gero ir naudingo o tokis juokas rasiu. Tuom kart matau jog
kad
parašzyti
kelis
žodelius
in
su smarkumu. Bet ju reikia žy
KASZUBOS, Antanas ir yra szirdingas.
tarnaite czionais esi už tarnai rei, Juze, kalbėjo advokatas mes per daug to audeklo var
redakcija,
ar
skaitys
ant
to

miai daugiau.
Anele, su dukra Rimvydą apsi
te, per tai negaliu czionais pa Kolandas, kada jam pati in va iuojame kai Europos žmones
Kaipgi tai juokingai ir kvai silikt. Stovėjom kitados ant ki landa po tam apsakė apie savo neturi kuomi apsidengti.
Kreipiamės praszydami tal linus laikraszti ar ji sulaikyt. stojo pas p. Budrius ūkyje,
Del nekuriu davė užtektinai Dorothy, N. J.
lai iszrodytu jeigu pas jus at tokio laipsnio, o jeigu tu czio atsitikima su Elmeriene, nes
kos. Nežiūrint kaip toli nūo
laiko,
kad
prisiųstų
prenume

New Yorko gyvenat, galite au
KEŽENIENE, Julijona, LT. eitu kaiminka sakydama: “Ju- nais esi tai man iieiszpultu būti džiaugsiuosiu isz tavo apsieji
PAGYRE
rata,
bet
neaplaikeme
jokio
at

kas rinkti pagelbeti New Yor
S. piliete, apsistojo pas gimi su dukrele apsirgo ant uždegi czionais ant tarnystos; tu bu mo mano mylima pacziule.
ke. Už surinktąsias aukas Jums sakymo. Yra tai didele netei nes: 1972 Sartoge St., Balti mo plaucziu, chi-chi-chi, o pra vai pas mane kitados už tar Bet ponas advokatas ne vi
Agute in savo jauniki —
ėjusi meta sirgo ant tipuso chi- naite ir su manim negali lygin same turėjo teisybe. Pasielgi Ar gardus buvo pietus ku
kreditas vistiek eis, o taip pat singysta isz szalies tokiu žmo more, Md.
tis; to negalima greitai už- mas Juzės parode taipgi apy riuos asz pati iszviriau?
KEBLIENE, Elena su sū chi-chi!“
aukos bus kredituojamos ir Ju- nių ir redyste per tai turi daug
kaszto.
Žmones
kurie
geidžia
didei! iszminti koki jos vaisia
num Algiu, U. S. piliecziai, ap .Už, toki juoką nebūtumėm mirszt.
$U
kolonijai.
Jaunikis — Labai gardus,
Lit-J 'd
a
' t
SI*
skaityt
laikraszti
turi
už
ji
už
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Juk ne visados yra,priežas pasilikt, ba geriau poniai czio sižeminimą, o motere, kuri nuo
džiame tuju skaitytoju, kurie
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laimingais kaip mums iszrodo.
stoja po dideliam šzturmui
Daug laimingesnių gali būti 24-ta diena Balandžio 1868 me
Patogiausia yra matyti szir
prascziokelis turintis gryna; tuose, dvylikta valanda nakdingą nusijuokimą per aszaras
sanžine ir ramybe duszios var czia, ji mirė paprasta mirczia ir
o kartais ir atsitinka kad žmo
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Pati — O ar ilgai buvai
geles, Calif., nusipirko maža
There’s no question about the um
vyrais, bet Amerikoniszkoms
pire’s decision when you come
ties
12 metu vėliaus. Bet dirb parsziuka ir parsinesze na Czyscziuje?
home with a United States Savings
moierems tai isztikruju per di
Bond in your pocket on pay day..
davo kas diena savo daržely
deles tiėsos duotos,- kad jau
Jonas — Nei valandėlė!
Each additional savings bond you
mo. Jo szuva greitai susi
acquire through your participation
daugelis vyru su joms rodos ne je. Valdžia paskyrė žinystos draugavo su tuo parsziuku
in the Payroll Savings Plan where
Szventas
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kaip
tik
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you work or the Bond-A-Month Plan
gauna ir turi net po sudus bels kamisija susidedanczia isz ge ir dabar negalima ju atskirti.
where you bank is another score for
ne pamate, tuoj aus paszauriausiu profesorių, kurie pri
kompanija ir jie žuvauja del you and your family. Get safely to,
Tie kurie myli žuvauti su
tis su girtuoklėms ir apgavi
plate as many times as you
ke: — Tu eisi tiesiog in dan pavydumu žiūrės in szita pa szitu dideliu žuvu, kurios home
Gal tas szuva jau iszgirda
pažino,
kad
jos
stigmatisžki
possibly can now while your hitting
kėms.
in the automatic savings bond
apsireiszkimai yra teisingi, pa- kokia brangi yra kiauliena ir
gų, jau asz tavo paezia paži veikslą. Hubbards mieste,
sveria daugiau negu asztuc- power
league is at its greatest strength.
U. S. Treasury Department
naszus in tubs kuriuos turėjo gal už tai jis nori ta parsziu nau labai gerai, kentėjai ant
Nova Scotia apie szimtas vy nis szimtus svaru.
Ar geriau trankytis pO karKristus.
Pirkie U. S. Bonus Sziandienj
ru susidarė in žvejoto j u
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— 'paveikslo Kristaus ir karsztai balsas ponios Elmer. Juze ap-, Žinojo jog/ mergina yra ne- laika dingo visas turtas’ir pa Turi kanecz’apie ta vieta pa
siliko tiek kiek užteko ant atsi- sirūpint, manstino sau. Jeigu
i meldėsi. Ne temino kaip abi inalšzi'no mergaitės ir atidarė kalta.
tik kas kitas mane neužvaduo
I mergaites baimingai žiurėjo duris. Dairydamasi po. pakaju — Ar panaite turi ant atei- kratimo nuo vargo.
u_____ ZD i ant -savo tarnaites, kuri verke tare:
i tęs koki uzsiemima, paklausė
In meta po tam .Juze vela da- tu. Iszrasze sau adresa ir pasi
v j ir buvo iszbalus. Tame davėsi
žinonjo nuo pono Kolando apie rengė tuojaus tenais nusiduot.
— Gerai kad mergaites ežio- advokatas.
[Tasa Ant 2 Puslapio]
nauja nelaime, o tai, jog antra
I.
Juzė atsake, jog neturi.
ežiu, kurias mylėjo isz šzirdies. j girdėt 'baladosimas in duris: nais.
pONI Emma, pati turtingo
Kada taip sėdėjo užsimansti- Praszau atidaryt, davėsi girdėt — Ar poni vis esi tosios — Tokiam laike turiu vieta dukriuke ponstvos Elmer nu
.. - nuomones, jog asz esmių va- del panaites.
kupcziaus Bostone, buvo nūs inpuole abi mergaites in ——
mirė.
Nauju Namu
pakaju
ir
apsikabino
tarnaitei
gim?
[Ar ne vėlintum nuvažiuot Juze iszgirdus apie ta pas
sziandien pikta ir garsei rėka
— Busiu tosios nuomones pas mano motinėlė. Gyvena pa- kutiniu nelaime apsiverke
vo ir plūdo savo pakajuje. Ba ant kaklo, nes paregėjo akyse
Brangumas
josios
aszaras.
pakol kitaip ne persitikrinsiu.' ti ir reikalauja pagelbos prie Į graudžiai. Ka dabar toji moti
ir buvo ant to priežastys, rodos
viskas prieszais ja susitarė. — Del ko panaite verke? Ar
— Tai praszau perkratyt iszauginimo mano vaikeliu. Es-' na keneze pasilikus viena, kaip
mano kufara ir kitus daigius, mu naszlys; trys metai atgalios ji tai panesz! O geramergaite!
Asztunta adyna vakare atsibu- gal mes tave surupinom kuom ?
vinejo balius. Dabar jau kone Jeigu mies kuom prasikaltom,
szauke graudžiai Juze.
numirė mano pati, o kad ne Paszauke advokatas. Ar jau užtrys czvertys adynos, o da tai praszome mums atleist!
Vaikai karta dirstelėjo ant geidžiau atiduoti mano vaike- mirszai apie skriauda padaryta
Meilingai prispaudė Juze
szlebes ant baliaus suvecka ne
motinos tai ant tarnaites ku- liūs in svetimas rankas, nega tau per skriauda padaryta tau
lios niekad taip susirūpinusios Įėjau vela paeziuotis, mano mo- per Elmeriene i
atnesze; rožes da neatnesztos o mergaites prie krutinės. Ne,
mano
valkelei,
ne
surupinot
nemate.
j tina paėmė anūkėlius ant iszau— E, kas apie tai maustytu,
priek tam ponas Elmer ne pri
buvo isz kromo. Ir kaip-gi czio- mane niekuom, ne isz jus prie-1
— Gerai perkratysiu tavo ginimo. Esmu tvirtas jog pa ka jau senei atkentėjau, jeigu
visus daigtus. Bet po kokiam naite prigelbeši jai iszaugint iszgirsta apie tokias nelaimes
nais ne pykt! Tarnai žino gerai žasties esmu nniiudus. Isz jus
mano vaikelius ir del to mel ir skauduli del motiniszkos
tai piktumą savo ponios ir žino turiu tik džiaugsma.
tai laikui nieko ne rado.
TARADAIKA
Kada
atėjo
laikas
guolio,'
jog tai ne szposai, del to slaps
— Tai matai jog ne galiu pa džiu ne atmest mano praszymo. szirdies!
tosi po pakampes, idant ne lyst mergaites sukalbėjo poterius,
sakyt, juk namie randasi daug Juze szirdingai padekavojo In kelis mėnesinis po tam
ir atsigulė. Po tam padarius
užpykusiai poniai in akis.
vietų kur galėtum paslėpt toki už dinsta in kėlės dienas po advokatas perkele savo biurą
Nekarta sakiau,
daigta.
Ant galo davėsi girdėt skam paredka, atsigulė vėlybam lai
tam nukeliavo pas motina gero isz Najorko in Bostoną idant
Kas
laiszka
raszo,
— Guodotina poni, jeigu advokato.
bėjimas varpelio. Atėjo ponas ke.
daugiau butu prie savo vaiku.
Ponas Frank Creedon bu
Tegul neužmirszta ir
*
*
*
II.
mane kanecz nori padaryt va
Viena diena paklausė Rolan vo paskirtas pasiteirauti ir
Elmer ir tuojaus prie duriu ga
pasiraszo, gim, tai daugiau niekas ne pa
Po pusiaunakt sugryžo ponsvo nuo savo paezios pipiriu.
Nuo to laiko perejo trys me das Juzės, ar ne pasiliktu ant dasižinoti kodėl nauju'namu
Nes
kitaip
in
gurbą
tva
Elmerei
namon.
Poni
El

ra motina del jo vaiku, o del jo statymas ar pirkimas tokis
Tuojaus paskui ji atbėgo siun
silieka kaip nusiduot po apglp- tai.
patalpysiu,
ba mozeries, ineinante in paka Rodos su iszejimu Juzės, vi mylinezia pati. Panaite Juze brangus. Jis Kongreso ko
tinys su rožėm. Poni Elmer pa mer nuėmė nuo saves brange
Jeigu nenorite pasiraszyt! ju teisinos. Esmių varginga sas gilukis dingo name Elme- ne atsake nieko ant to, bet ad
ėmus dėžutė su rožėm, nuėjo in nybes ir mete ant stalelio. Po
misijai pranesza kad tie ku
*
*
pakajus vaiku, 10 ir 6 metu tam tuojaus nusidavė ant atsilmergaite ir ne turiu nieko dau ru. Maža Olga nuliūdo baisiai vokatas žinojo isz josios akiu rie materiola, medžiaga del
Sako kad szimet
giau kaip tik mano gera vardu. ir in trumpa laika apsirgo. Nu jog tinka ant to, sudedama sa
mergaites po prižiūra tarnaites sib.
bus szalta žiema, Atimt man, tai, yra didesniu ne bodo paskui tarė gera tarnaite. vo rankeles in jo. Motina advo namu statymo parduoda, per
Juzes. Persigandę mergaitės In kėlės adynas po tam jau
daug pasipiniguoja. Jis sako
Amerikoj, vyrueziai,
kaip vagysta.
Sirgdama kelis menesius, nu kato sutiko ant to ir palaimino kad medis per daug kasztuopakele galveles kaip iszbaidy- te dideli troszkuma. Mate sto
Skrandu nėra,
vinti stiklą vandens ant stale
Poni Elmer dirstelėjo ant mirė nebagele, ba ne buvo kam pora su linksmybe. Žinau, jog ja. Mes ta jau seniai žinome,
tos paukszteles in motina.
Maistas
ir
kuras
tarnaites szaltai ir paniekinan- prižiūrėt ir palinksmyt mergai busite labai laimingi, tarė su kas mums rupi tai kaip ta
— Te, praszau instatyt ro lio. Jieszkodama po patamsiu
labai brangus,
su
ranka
stiklą,
perbrauke
ir
cziai.
Gerai, ir asz nusiduosiu te taip kaip Juze, prie kurios aszarcmi.
žes in vazonika ir inpilt szviemedi atpiginti, ir kaip pri
Kas
tada
bus?
po apgloba teisinos idant savo turėjo dideli pririszima, o
IV.
žio vandenio, paliepė pasisau- surado stiklą. Bet ne jaute, ne
versti biznierius mažiau piAsz jums gera patarimą
Poni Elmer sėdėjo koteli niguotis ir daugiau visko pa
szus poni. Sztai vėla davėsi gir negirdėjo kaip brangia špilka
locnasti atrast. Pažiūrėsim kas priesz smert Olga melde idant
duosiu,
geriau ant to iszkirs. Su tais nors karta atgabentu Juze pas Bostone peržiūrėdama laik- leisti ant pardavimo.
dėt varpelis prie duriu. Poni nubrauko nuo stalelio ir nupuo
Nieko nepameluosiu,
lė
in
dėžutė
po
stalu
ir
nupuolė
žodžais atsitolino.
ja. Bet tėvai didelėm nuliūdi rasztyje apgarsinimus. Jiesz• Elmer paskubino atydaryt: at
Bosas mano turi
— Kiti tarnai perkratė ma me, norints butu taji praszima kojo sau kokios norints tarnys
ėjo suvecka su szlebe ant ba in dėžutė po stalu in ta paczia,
kurio invales,
žiausi kampeli, bet ant niek. iszpilde, bet kur jieszkot Ju tes.
liaus priimta per pone su viso- kur radosi atnesztos rožes.
Kožnas pigiai gauti
Kada Juze atsikėlė anksti
Poni Elmer tikrai tvirtino jog zės?
keis iszmetinejimais.
Josios turtas buvo jau kine
jo
gales,
Szlebe gulėjo puikei ir gerai ant rytojaus ir inejo in pakaju Žinote kad “Saule” geriause špilka padėjo ant stalo sugry- Tuom kart panaite Juze gy visas iszsemtas, o dabar niekas
žus nuo baliaus, o pakajuje nie veno didelėm mieste Philadel jai daugiau nepasiliko kaip
pasiūta ir per tai piktumas tru paregėjo dėžutė nuo rožu, ku
narna
szildo,
kas daugiau nebuvo kaip tar phia, puikiam name advokato. jieszkot szmotelio duonos tarp
puti apleido Elmeriene. Dabar ria buvo užmirszus iszneszt, už
Didžiausia szalti nuszildo, naite ir ja nužiūrėjo. Ponas El
dėjo
uždangalu
ir
tuom
kart
Poni Koland, buvo tai dievo svetiniu žmonių. Norints josios
paszauke Juze idant jau prigelBa
katras
tik
“
Saule
”
turės,
meris innesze teismą in suda o baiminga senele ir tuojaus pa pasisziauszimas ne daleidinebetu apsiredyt. Piktumas suvis nunesze ant pastoges.
Nesuszals kad ir ant
Apie
deszimta
adyna
isz
ryt,
Juze turėjo jieszkot del saves žino geruma naujos tarnaites, jd ja prie to, nes ka turėjo da
dingo ir pradėjo su tarnaite ge
sniego
gulės,
kada su kita tarnaite dare pa
advokatu, apleisdama tuojaus o anūkai pamylėjo ja da geriau ryt, ne buvo kitokios pagelbos.
rai kalbėtis:
Juk “Saule” szalti marina, naina kuriam tiek iszkente už
redka.
pakajuje,
staigai
inpuole
ne kaip mergaites Elmerienes.
Žiurėjo per Įauga. Tame per
— Žiūrėk, Juzak jau esmu
Kožno žmogaus szirdi
poni
Elmer
szaukdama:
savo
nekaltybe.
važiavo
puiki karieta, kurinė
J
urgutis
viena
karta
pasakė
in
parėdyta. Kada karta pradedu
suramina,
—
Del
ko
tavęs
niekad
ne

III.
savo bobute, jog Pana Juze taip je sėdėjo jauna motore puikiai,
tai viskas eina greitai. Isz tik
Duszia kožno aptildo,
Kėlės
dienas
priesz
teismą
matyt
kada
esi
reikalinga
!
Pa

myli jog eitu paskui ja in ugni, pasirėdžius. Paregėjus poni El
ro szlebe gerai guli, ar ne? Da
O
mano
kūma
Baltruviene
arba pradžia »
liepe
poni
Elmer
paszaukt
o maža Helena ne atstodavo ne mer, net sudrėbėjo visa. Veidas i
bar da priseksu sztai szita špil ti turėjau apredyt mergaites.
ant
ko?
SKAITYMO |
ka; tenais guli dežuteje. Grei — Klausiau kelis kartus prie Ar gal moterėliu nesuszildo?- priesz save Juze ir taip atsilie ant žingsnio nuo josios ir nuo jaunos moteries buvo jai taip t
pė:
duriu
pakajauš,
ar
ne
pabudo,
latos
laikėsi
josios
žiurksztelio.
žinoma
!
Ar
tai
tik
ne
bus
josios
tai uždėjo bronzoletkas, žiedus,,
Teisybe, daugelis net
Liepiau atszaukt apskundi- Ir Juze labai mylėjo kūdi senoviszka tarnaite? Labai bu
po tam iszeme isz dėžutės pui- nes kad buvo tyka, nenorėjau
prakaituoja,
ma prieszais tave, žiūrėdama kius, o labiause Helute. Tan vo panaszi in ja, bet tai nega
. kia deimantine špilka. Žiūrėk jais budint isz miego.
Į RASZYMO :
Kada jaises pakoczioja,
in žeme.
limas daigtas, idant tai butu ji. i
Juzuk, toji špilka yra tai na — Bet del ko taip anksti at
kiai
atvažiuodavo
advokatas
----*
Nereikes jums žiemos
Juze dirstelėjo ant josios nu pas motina ir paregėjo kaip Taip puikiai ir sveikai da nie
mine paminklą. Priek tam at sikėlei sziandien? Kur padejei
bijoti,
i64 pus., Did. 5x7col.|
sistebėjus.
kad ne iszrode kaip dabar, o ir
kreipė špilka prie szviesos isz mano deimantine špilka?
mylėjo
vaikai
Juze
ir
turėjo
Tiktai kožnas turi
— Giluki turi, špilka jau at prie josios dideli pririszima ir taip puikiai pasirėdžius. Ne, į
kurios atsimuzsinejo szviesa —• Deimantine špilka? Asz
Dabar Po 25c.
“
Saule
”
užsiraszyti,
sirado. Reikalinga man buvo džiaugėsi isz to labai. Kas kart tai gal buvo tik suvadžiojimas! *
josios nemacziau.
*
tukstancziuose spinduluose.
Juk “Saules” spinduliai,
dėžutės,
o
slūgine
atnesze
man
—
Taip?
Ne
matei?
Ar
gal
‘ ‘ 8AUL1 ”
Paėmė in ranka vėl laikrasz— Isztikruju puiki ir bran
daugiau paguodavo pana Juze.
Duoda kaitros invaliai,
nuo
pastoges
ta
pati
ka
buvo
<as
kitas
buvo
pakajuje?
*
MAHANOY
CITY, PA. |
gi špilka, atsiliepė tarnaite su
Nuo advokato Koland dažinojo ti. Sztai paregėjo apgarsinante
O priek tam,
joje
rožes
atnesztos.
Tenais
ra

Antroji
tarnaite
pasakė,
jog
Juze apie nelaime pas Elmerus. vieta , kuriai labai patiktu,
nusistebėjimu.
Kas “Saule” skaitys,
do
špilka.
Jog
ji
pati
galėjo
inpakajuje
da
sziandien
ne
buvo.
Ponas Elmeris numirė nuo szir- skaitė apgarsinima toliausi
Pasiskaitymo Knygeles
i — Ar nenorėtum tokios tuTai po ulyczius
ijiest
špilka
nakties
laike,
tai
—
Poni
Elmer
paėmė
Juze
dies
ligos,
naszle
uždare
kroma,
reti, paklausė poni Elmer.
“
Naszle,
ne
jauna,
bevaike,
nesitraukys,
— Teisybe kalbant tai ne, už rankos ir iszbalusia kaip la Grinczioje pas pecziu sėdės, apie tai užtylėjo. Gana jau nu o gyveno privatiszkai. Bet pati isz gero namo, aplaikis gera Penkios Istorijos apie Buri'ke
t Burikas, Kareivis ir Velnias;
sižemino priesz slūgine prisi- ne turėdama jokio dasekimo ir dinsta geram hairiė.
nes noretau turėti pinigus kiek voną ir patraukė su savim in
Nuo szalczio ne drebes,
pažindama, jog špilka atrado. paguodones pinigus davėsi pri Dažiūrines tarnus laike ne Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
ji yra verta. Kiek tai gero gali pakaju. Žiūrėk!• Czionais padė
Ar-gi tai ne pigus kuras,
— Džiaugiuosiu labai jog kalbę! apgavikams prie viso buvimo ponstvos ir dažiurines pasaka); Užliekos isz Senovės
ma butu padaryt už tuosius pi jau špilka kada sugryžiau isž
Kur pigesni suras
Padavimu; Peary ant Žemgalio
špilka
atsirado, kalbėjo Elme kiu spekulavimu, o iii trumpa vaikus. ’ ’
nigus! O kiek toji spilkute yra baliaus, .ant szito stalelio, atsi
Per visa meta kuro
(Atminimas isz keliones in Le
riene, nes taip atsitiko, jog ne
menu tai gerai, dabar josios)
verta?
.1
turės,
dinius
Krasztus). 96 pus. . .25^
galima
kitaip
buvo
manstyt
ir
— Mažiausia $3,000. Kokia czionais nėra, niekas daugiau
Ir siema szildytis gales,
Churchillio Dovana
puolė nužiūrėjimas aut panai
Trys Istorijos apie Irlanda
tu neiszmanele, tuojaus galima pakajuje ne buvo kaip tu, tu,
Ant jokiu brangenybių
tes.
Labai
man
szliksztu
jog
arba
Nekaltybe suspausta; Ro
pažint jog esi prasto gimimo, na!
, nerugos, taip atsitiko, nes kuom asz ta
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
— Visogalis Dieve! Juk po
ne turi mažiausio pasisziauBa tiktai penkis dolerius
Kuzma Skripkorius liko Turme
kalta?
Ant
galo
nauja
tar

szimo savyje, nes tik pinigus ni ne nori pasakyt, jog, jog asz
kasztuos,
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
naite prie vaiku da ne priimta
tarė su verksmu tarnaite už-'
vėlintum turėti!
Ne vienas tiek juoku
SAULE
PUB. CO. Mahsnov City, Pa.
jeigu norėtum apimt savo vie-'
Tame inejo ponas Elmeris lauždama rankas!
datirs,
ta, tai gali tuojaus sugryžt.
kalbėdamas jog karieta jau — Žinoma! Jeigu špilka ne Kad net prakaitas apipls,
ISTORIJE “P“ na 1,2 “•
— Ne, tai ne galimas daig
----------------- iszo iszlins, Allauke prie duriu. Poni Elmer atsiras, tai niekas daugiau ne
Pilvą susiėmęs kvėpuos,
tas, atsake Juze!
j
I yva in virszu iszkils, Kaip uimete dežuke nuo rožių po stale paėmė kaip tu!
Naktimis sau gardžiai
Poni
Elmeriene
pradėjo
kosRodos
perkūnu
trenkta,
sto

laikyti sveikata ir apsaugoti
liu, paliko prisakymus tarnai
miegos,
tint.
Da
reikėjo
didesni
nusižeszeimynele nuo lygu,Verta Netei ir iszejo su vyru in karieta. vėjo Juze be žado. Poni nežinai ■
Smagu gyvenimą turės,
miniriia
pa'nėszt,
o
tai
prąszyt
ka
kalbi.
Ne,
tai
ne
galimas
užmirszt, Kaip dagyvent 100
Kada Juze pasiliko viena at
Pati nei gaspadine neurzgęs,
idant
Juze
atšžauktu
teismą
metu, Pamokinimai, Apie boba
sisėdo ant kėdės pasirėmė ant daigtas, idant poni tai kalbėtu
Ba kožnas namie sau
už nupleszima szloves. Norints
isz
tikrųjų.
Elmeriene
tik
misiĮ
ka
negalėjo savo liežuvio soranku ir pradėjo manštyt apie
sėdės,
gana
sunku
buvo
ponęi
Elmer
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
savo jaunas dienas name tėvu. juoke ant josios kalbos atsaky Linksmai su visais kalbės,
tai
padaryt,
bet
turėjo
nusižedama
:
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
Norint namie ne buvo dideliu
Galvos neskaudės,
mint.
O
kad
tarnaite
buvo
ge-j
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
turtu, bet vieszpatavo meile — Del ko ne esmu tvirta!
Nuo guzutes nedrebes,
radusze, per. tai atleido kalte
Anglijos
buvęs
Ministegus.
Churchillis
padovanojo
Žinoma,
jog
kalbu
ant
tikrųjų
Geros rodos, Gailinga ypata,
tarp tėvu ir vaiku ne kaip czio
Mano gera patarimu
savo
poniai
ir
taip
atsiskyrė.
ris
Churchillis
gavo
szita
ta kangeru miestui. Jis taip Galybe Meiles, Juokai, Ragannais, tam turtingam name! Ke ir tikiu in tai ka kalbu!
klausykite,
Kada
Juze
atėjo
pas
savo
ad

žvieriuka,
kangeru,
kaipo
gi gavo ir liūtą isz Afrikos, iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
— Tai jau už daug, atsakei
lis kartus jau norėjo pamest
“Saule” visi tuojaus
vokatą
ir
apsakė
kas
atsitiko,
dovana. Ju labai mažai da kuri jis atidavė miestui.
ba kaip ir visos Bobos. 15f.
tarnyste, bet kožnu kartu pa verkenti Juze, ir nubėgo in sa-Į
užsiraszykite!
advokatas
labai
nudžiugo.
bar
randasi
ir
jie
labai
branSaule Pub. Co., Mahanoy Cįtj
silikdavo del meiles mergai- vo pakajeli. Atsiklaupė prie
i
'

NEKALTA
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gimtinėje parapijoje net du me- 'PAVOGĖ POLICIJOS buvo namie. Kai policija apsu-1
Greicziausia, kas panaszaus
Graikams Ginklai
tus, o Girard vilios žmones in
po ta narna ir davė tam razbaidarosi dabar ir Yugoslavijoje,
du menesiu ji areziau prisi
VIRSZININKA
ninkui insakyma iszmesti savo
kur visi valdininkai yra Stali
traukė, greieziau invertino ir
revolverius ir iszeiti su iszkel- |
no padupczikai.
Į1947 OCTOBER 1947 Į'
maloniau pasisavino. Jis sake
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tomis rankomis, jis iszmete
E3 EZJ
EH
kad jam didžiausi dyvai, kad
1 viena revolveri ir lauke. Kiti į
2 3 4
SKAITYKIT
gerbiamas klebonas, da gerai vo patupdintas in Lehigh apy policijantai jau ne tik apsupo
S 6 7 8 9 10 JI
gardos
kalėjimą
ir
dabar
bus
*40 A ITT T7«
nesusipažinęs su savo vikaru,
12 13 14 1S 16 17 18
namus bet jau ir laužėsi in na
teisiamas
už
policijanto
pavo

19 20 21 22 23 24 25
taip ji remia ir giria savo paramus peružpakalines duris. Raz
26|27|aa|29|3Q|31
PLATINKI!!
pijiecziams. Baigdamas savo gimą, nesidavima suaresztuoti, baininkas Worseck vis ketino
pavogimą
automobiliaus,
turė

kalba, naujas vikaras pasižadė
nepasiduoti, bet jam kiszkos
:-L Spalis— October.
jo visomis galiomis stengtis jimą revolverio, pasipri.eszini- pradėjo drebėti ir jis pasidavė.
Petnyczioj pripuola Szv. būti tokios garbes .ir tokios ge ma policijai.
SAULE” YRA
Policija rado ir kitus du revol
Teresa Vaik. Jėzaus.
Jaunas
Erbor
Julius
nėra
.
ros szirdies vertas klebonui ir
verius kai ji suėmė.
GERIAUSIA I
koks paprastas razbaininkas. j
— Ponia Urszulą Vylonieparapijiecziams. Vakarėlis bu
lifedr sūnūs Pranas isz Wm. vo pamargintas ir painvairin- Jis buvo neseniai paleistas isz
PREZIDENTAS PA
DOVANA!
Penu motoravo in miestą su tas gražiomis dainomis ir dai Pennsylvania Indust rial
reikalais ir prie tos progos at nelėmis.
School ant Camp Hill, kur val TARIA TALPINTI
silankė ir redyste užsimokėda
džia padeda tuos vaikus ku
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jeigu nežinai kokia
ma už “Saule.” Acziu už atsi Shenandoah, Pa. — Susivie riuos niekur kitur negalima su
Czia vienas laivas pripil ginklu Graikams, kad jie ga
kada Prezidentas Trumanas, dytas ginklais, karabinais,
lankymą.
nupirkti Dovana savo
nijimo Lietuviu Amerikos 23 valdyti; priesz tai jis buvo pa
lėtu atsiginti, jeigu kuris
— Sukatoj Szv. Pranciszko Kuopa rengia savo 60 Metu Ju dėtas in Glen Mills vaikams pa Amerikos Sekretorius ir kiti armotais ir visokiomis
krasztas ant j u užsipultu.
Draugui ar Draugei,
valdininkai
susirinko
pasitarti
ĮAsyž.'
taisų
namus.
sprogstancziomis bombomis.
biliejaus Sukaktuviu Vakara
Pavojus Graikams gali atei
— Ana diena ponas Raulas su programų, Nedelioj Gruo Visi sziti szposai prasidėjo apie maista, iszejo gandai kad Jis plaukia isz Amerikos in
tai užraszk jiems laikti isz Sovietu Rusijos ir už
Milius gerai žinomas biznierius džio (Dec.) 21-ma diena 1947, kai policijos virszininkas, be bus nutarta mažiau to ir to isz- Graikija. Amerikieežiai siuntai Amerika taip rūpinasi
raszti “Saule.” Pra
isz Minersvilles lankėsi Maha- Mainieriu Svetainėje, kampas revolverio atėjo pas Lloyd leisti. Atėjo gandai kad nebus czia daug visokiu kariszku
Graikus gerai apginkluoti.
nojuj ir prie tos progos atlankė Main ir Oak Gat., Pradžia 8:30 Schaffer ant Green Ulyczios, cukraus ar kad jis labai pa
linksmins jiems gy
ir “Saules” redakcija, nes po valanda viak. Inžahga 75 cen kur Worseck gyveno ant burdo brangs. Szeimininkes tuojaus
Rugsėjo penkta diena, Tirana
venimą, ant viso me
nas Milius yra musu szimt- tai. Nuoszirdžiai kviecziai vi pasiszneketi su to Worseck suskubo in sztorus ir buezernes 16 ALBANIECZIU
mieste, Premieriaus Enver
procentinis skaitytojas. Acziu sus.
apie kelias vagystes mieste. ir pradėjo cukru pirkti po szim
Horcha valdžia kaltino juos ir to ir džiaugsis isz ta
APSŪDYTA
tais svaru. Kiti sztorninkai net
UŽ atsilarikyma.
policijos
virszininkas
at

Nors
sake kad jie ketino nuversti
— Jonas Dereszkieviczia
ANT SMERT valdžia su Amerikos ir Angli vo dovanos! Prenu
, 4- Kita sanvaite: 19-ta Neėjo be revolverio, bet jis insake plikatus in savo sztoru langus
isz miesto turėjo operacija Lo
delia po Sekminių, taipgi ta
savo policijantams visa narna indejo: “Pirkities cukraus,
jos pagelba, ir kad jie daug vi merata Suv. Valstijo
cust Mt. ligonbute, o C. Branpirm negu daugiau nebus ir bus
diena yra Szv. Placido; Pąneapsupti,
kad
Worseck
nepas

Jie Intarti Kaipo Ame sokiu žinių iszdave Amerikos
zalis isz Shamokin turėjo ope
baisiai brangus!”
delyje pripuola Szv. Bruno;
se metams $5.00
pruktu.
Kai
jis
pabarszkino
in
ir Anglijos agentams.
racija Ashland ligonbute.
Szitokie
gandai
ardo
visa
rikos Spiegai
jlĮtarninke Szvencz. Pan. Raduris, szeimininkas Schaeffer
Vieszpatys- j
Amerikos valdžia tuojaus Kitose
— Juozapas Zimnitskis li
žaneziaus, Seredoj Szv. Brigyatidarė duris ir pasakė kad pramones tvarka ir brangina
atsake in tuos priekaisztus ir
kos aprinktas kaipo komando
tes; Ketverge Szv. Jono Leo
Worseck yra savo kambaryje. visokius daigtus. Tik paskelbk BELGRADE, YUGOSLAVI užsigynė kad tie žmones buvo tese $6.00. Užraszant
ras del Szvento Jurgio Katanardo, taipgi ta diena 1920 me
Policijos virszininkas priėjo kad bus ko nors trumpa, tai vi JA. — Szesziolika Albanijos Amerikos szpiegai. Amerikos
liszko Veteranu Posto 1107,
si begs ir pirks, nepaisant ar piliecziu buvo apsūdyti aut valdžia sako kad visi tie prie- reikia drauge ir pre
tuose, Vilnių užgrobė Lenkai
Kunigas Bernardas A. Szim- prie jo kambarid duriu ir vėl
įsu Zeligovskiu. Petnyczioj Szv. kus kaipo kapelionas, o Juoza parapavo. Worseck pasirodė su jiems reikia ar ne. Už tai mes smert už tai kad Yugoslavijos kaisztai ir kaltinimai yra isz- numerata siunsti per
mažai vilties turime in szita valdžia juos intaria kaipo manstyti, neteisingi ir be jokio
Pranciszko Borg., Sukatoj
pas Dilginis vice-komandonas. revolveriu rankose ir suszuko,
Money-Orderi arba
Amerikos sznipus. Keturi kiti pagrindo.
‘‘Stok kur stovi.” Tai buvo musu Prezidento patarima.
Szvencz. Pan. Motinystes.
— Sukatoj Szvento Jurgio
buvo nuteisti ligi gyvos galvos
t-.Į‘ —* ĮUbarninke apie 11:45 va bažnyczioje, Kun. Jonas Luk- vidunaktis. Per visa valanda
Yugoslavai labai gerai pasi pinigais registruotam
Komunistai Nenori in kalėjimą, o trys gavo po dvi mokino isz Sovietu Rusijos, ir
landa vakare du automobiliai szys suriszo mazgu moterystes jis laike policijos virszininka
deszimts metu, vienas laimin isz visu teisiamu žmonių gavo laiszke
susidūrė ant kelio arti St. Nich panele Irene, duktė ponstvos tuose namuose. Paskui, už pu
Senatorių
gesnis
gavo tik penkiolika me pilnas iszpažintis kad jie ne tik
olas. Vincas Palubinskas isz W. Kazimieru Czernavicziu isz santros valandos jis privertė
tu in kalėjimą.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
.Washington Uly., Shenadoro Lost Creek Nr. 2, ir Albertas policijos virszininkai marszuosznipinejo del Amerikos, bet ir
Rusijos laikraszcziai pasi- buvo iszlavinti Amerikos mo Saule Publishing Co.,
likos sužeistas in galva ir koja, Dubitskas, sūnūs pons. Pranu ti pirm jo in lanka ir garsiu bal rodyti kas tenai darosi.
aiszkina kad keli nuteisti bu kyklose ir gavo geras algas už
o Russell Smith isz Boston Run Dubitsku, nuo 216 N. Catharine su visiems tiems laukiantiems
Mahanoy City, Pa.
Szitoks pasielgimas taipgi
-taipgi sužeistas in galva ir ko Uly. Vienuole Sesuo M. Sirapli- policijantams pasakė kad jeigu parodo kad Sovietai labai ap vo Albanijos Tarybos nariai. savo darba isz Amerikos val
Trys isz tu nuteistųjų ant džios.
ja ir randasi Locust Mt. ligon cija vargoninke asistavo. Svo jie in ji szaus tai jis ant smert žiūri ir isztiria tuos Amerikienuszaus
j
u
virszininka.
smert
bus pakarti, o trylika bus
bute- Bledies padaryta ant $1,- tai buvo nuotakos sesuo panele
Szitokios iszpažintys Rusijo
czius kuriuos insileidžia. ReiszKai policijos virszininkas kia vien tik Rusijos draugai ir nuszauti. Teismas nepaskyrė je visai ne naujiena. Kai teis L. TRASKAUSKAS
<500.
Berta Czėrnavicziute, taipgi
paspruko, jis tuojaus patelefo užtarėjai gali in Rusija važiuo dienos kada szita mirties baus mas paima kuri nebaga in savo
LIETUVISZKAS
Eleanora Rowland ir jaunave
navo savo policijantams ir jie ti. Taipgi reiszkia kad nuo szio me bus invykdinta.
Ponia
nagus,
tai
tas
žmogelis
ar
del
Girardville, Pa.
GRABORIUS
džio sesuo Mildreda DubitskiuSzitas iszkreiptas ir netei kankinimu ar isz baimes prisi- Laidoja Kunus Numirėliu.
Barbora Stockaliene, ana san- te, ir jaunavedžio broliai Pra pradėjo po visa miestą to neap laiko bus maža garbe tam kuris
vaite sugryžo isz Chicago, Ill., nas ir Jonas Du'bitskai, ir Al sakomai drąsaus razbaininko gaus leidimą važiuoti in Rusi singas teismas atsibuvo tik pažinsta butus ir nebūtus daly Pasamdo Automobilius Del
kuri praleido savo vakacija bertas Yanczius. Svodbinis pul jieszkoti.
ja, nes toks leidimas parodys penkiomis dienomis po nužudy kus. O tankiai tas žmogelis nie Laidotuvių, Kriksztiniu,
Valstybine
policija
isz
Allen

jpas savo svaine ponia Ona Pa kas nusidavė in Rainbow Cen
Vestuvių Ir Kitokiams
kad tas žmogus yra Komunis mo Nikola Petkov, Bulgarijoje. ko panaszaus neprisipažinsta,
plauskiene ir pas gimines ir ter Svetainėje ant Main ir Oak town ir Bethlehem tuojaus ji tas ar Komunistams palankus. Negalima pamirszti kad Alba bet negali užsiginti, kai Komu::
Reikalams
::
nija ir Bulgarija yra Rusijos nistiszki laikraszcziai isz pirszsurado. Jis buvo inlindes in
-pažinstamus.
Uly. Jaunavedžiai iszkeliavo
535 WEST CENTRE STREET
valdomi krasztai.
to iszcziulpia kokias ten nebū
Telefonas Nr. 78
— Szv. Vincento parapijos ant saldžiosios keliones in New Kern szeimynos skiepą. Pono
NUŽUDĖ
IR
MAHANOY CITY, PENNA.
Per
teismą,
kuris
prasidėjo
tas
iszpažintis.
Kern
nebuvo
namie,
bet
jo
žmo

choras susirinko, Panedelio va Yorka. Jaunavedžiai apsigy
NUSIŽUDĖ
karu in klebonijas, iszkilmin- vens pas nuotakos tėvus Lost na su savo septyniais vaikais
gai pasveikinti savo kleboną, Creek Nr. 2.
PHILADELPHIA, PA. —
Kunigą Mykolą F. Daumanta, — Edvardas
Stepanavi- Katinas Ir Stulpas
Vyras ir jo žmona žuvo, kai
su Vhrduviu sveikinimais ir czius nuo 315 W. Washington
jųdviejų vaikas ir kiti du žmo
linkėjimais.
Uly., puolė nuo kreslio, sužeines miegojo namuose in Bucks
■ Su choro vedeju, profesoriu damas galva. Gydosi vietinoje
apygarda.
mi Sauriu, visas choras uždai ligonbute.
Ponia Margaret Medland,
navo ‘‘Ilgiausiu Metu,” ir ki-J
penkios
deszimts metu amžiaus
tas dainas, daineles pritaikin
Iszmintingi Žodžiai
moteriszke buvo surasta negy
tas tai iszkilmei. Po tam, klebo
va virtuvėje ant grindų. Jos vy
nui, Kunigui Mykolui Dauman
ras
George W. Medland gulėjo
tui choras inteike varduvių do — Gražium daigtu žmogunegyvas lauke, szanteje. Jis bu
vanas. Klebonas, Kun. Myko ja, yra dalaikymas puikiuosia
vo
penkios deszimts dvieju me
las Daumantais visiems gražiai mieruosia del gero žmogaus.
tu. Abudu buvo nuszauti su re
padėkojo ir visus užsiprasze — Gardžiausia duonele yra
volveriu.
Abiems kulka buvo
savo rankom uždirbta.
pasilikti ant vakaruszku.
galvoje.
Choro pirmininkas, Albertas — Niekas tokios intekmes
Policija nusprendė kad vy
įValinskis, viso choro vardu pa ant žmogaus nepadaro kaip
ras savo žmona nuszove virtu
sveikino ir nauja vikarą, Kuni- mokslai, davinėta jam kudikysvėje, ir paskui iszejo in szante
■ga Jeronimą J. Bagdoną, kurio teja per motina, to negales užir pats sau in galva paleido szumirszti
lyg
smert
ir
nors
gyven

varduves pripuolė, ant ryto
vi.
jaus. Choro pirmininkas pa- tu szimta metu.
Jųdviejų sūnūs, Tamoszius,
aiSzkino kad tas vakarėlis yra
devyniolikos metu vyrukas sa
tikrai iszkilmingas, nes tai yra Reikalaujame Cash
i ko
kad jis nesupranta už ka jo
Klebono ir vikaro varduvių aptėvas butu jo motina nužudęs.
Register!
vaikszczipjj^^^’Vika|o vieVisai ne naujiena kad ka Jis sako kad jiedu niekados
ązas, priemįrhaš^ parapi jiecziu
nesipesze ir viskas rodos buvo
thrpe. Vikaras, Kunigas Jero Bile kokiam padėjime. Kiek tes inlipa in medžius ir stul
tvarkoj.
nimas Bagdonas tada visiems reikalaujate už savo Cash Re pus ir užsirioglina in keb
Vyras, George Medland bu
choristams padėkojo ir savo gister! ir kokios iszdirbystes liausiasvietas. Bet szitas ka
•trumpoje kalboje pasakė, kad arba kompanijos. Atsiszaukite tinas, bėgdamas nuo szunio vo vaiske per pirmutini pasau
inlipo in akmenini stulpą, lini kara. Jis su savo nužudyta
jis da tokiu geru ir nuoszirdžiu tuojaus ant adreso:
Dorchester, Mass. Visiems žmona palieka kita sunu, Jurgi
žmonių niekur nesutiko ir ne Saule Publishing Co.
buvo dideli dyvai kaip jis dvideszimts trijų metu amžiaus
matė kaip Girardvilleje. Jis paOffice Box 100
ten inlipo, nes stulpas yra kuris dabar yra su Laivyno la
Idare pastaba kad jis iszbuvo
Mahanoy City, Pa.
kūnais in Seattle, Washington.
slidus ir akmeninis.

Žinios Vietines

■

