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

!* An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
[ that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscr’^eion: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

į DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAUL®U 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYC4U'

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 Mi Metami^ 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Jė. Metame

j Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szlo adreso j
į SAULE PUBLISHING CO.,
! MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA U. 8.

No. 11 . tM'KHMI AT,THE MAHANOY CITY, PA , >
’ POST-OFFICE AS SECOX II CLASS MAIL MATTER.) į MAHANOY CITY, PA. VASARIO, UTARNINKAS 7, 1950 (FEBRUARY, TUESDAY 7, 1950)  61 METAS

*

Isz Amerikos
ŪKININKAS

NUŽUDYTAS.

Brolis Suimtas; Nese
niai Paleistas Isz 

Dumiu Namo

TRENTON, N. J. — Ūkinio- 
kas buvo užmusztas netoli nuo 
Trenton miesto ant ūkio. Jo ;
brolis buvo suimtas ir suaresz-; 
tuotas.

Intartas brolis neseniai ka į 
tik buvo paleistas isz durniu 
namo. Policijantai ji rado pa- į 
sislepusi po staliuko visai arti 
namu.

Nužudytas ūkininkas buvo 
Julius Makrancy, trisdeszimts 
trijų metu amžiaus. Jo brolis,; 
kuris yra dabar intartas, yra ; 
keturios deszimts penkių metu ' 
amžiaus.

Policijos virszininkas Kapi
tonas James F. Keegan, sako 
kad broliai buvo baisiai susi- 
pesze, ir musziesi, viens kita 
vydamiesi isz kambario in 
kambari. f

Kaip ten prasidėjo, polici- 
jantai dar tikrai nežino, bet 
kiek jie dažinojo tai iszrodo 
kad jaunesnis brolis parvažia
vo su kokia ten mergina, kai 
laukai jau buvo prade j e sz vis
ti.

Kai ta mergina sau nuva-’į 
žiavo, motina susibarė su sūnu
mi Julius. Vyresnis brolis Da
nielius insikiszo ir taip broliai 
susikirto.

KLAIDA BOSTONE
_____

1 BOSTON, MASS. — Bosto-į 
no miesto Taryba labai k vai- į 
lai ir durnai pasielgė, ir vi
siems mums sarmata sudarė. 
Net sunku suprasti ar tikėti i 
kad suaugę, ir rodos jau nors 
kiek mokyti ir apsiszviete žmo
nes galėtu taip pasielgti.

Jeigu ta j u kvaila klaida bu- 
jtu parodžius kokie mulkiai jie 
yra, tai mes nieko nesakytume, 
nes ežia Amerika, ežia žmogus 
gali pasirodyti tikrai kvailas 
ir paskui Dieva kaltinti.

Bet ju pasielgimas atsilieps 
ne tik kituose miestuose ir 
krasztuose, bet ypatingai Ja
ponijoje.

Sztai kaip ta kvailyste in- 
yyko:

Keli Japonijos Tarybos at
stovai, bevažinėdami po Ame
rika, užvažiavo ir in Bostoną. 
Juos važinėja po Amerika vie-
Jias augsztas Amerikos Karo 
JSztabo karininkas. Jie ežia at- 
yažiavo su Generolo Douglas 
MacArthur pavelinimu ir net 
patarimu, kad jie pamatytu ir 
pasimokytu kaip Demokratisz- 
ka tauta valdo ir tvarko.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kinijos Atstovas TRYS KUNIGAI
SU ARESZTUOTI

_____
VATIKANAS, ITALIJA. — 

Jezavitu Vienuolyno virszinin- 
kai pranesza kad Varszavoje 
dar trys Kunigai, Jezavitai bu
vo Lenku policijos suaresztuo- 
ti ir in kalėjimą uždaryti.

Jie buvo suaresztuoti už tai 
i kad jie nesilaike nauju insta- 

tymu, kurie reikalauja kad vi
sos tikybines draugystes butu 
panaikintos Lenkijoje.

Buvo suaresztuoti Kunigai,

INTARIA AMERIKOS 
ATSTOVĄ

Komunistai Sako Vice- 
Konsulas Szpiegas

HONG KONG, KINIJA. — 
Kiniecziai Komunistai dabar 
jau kita Amerikos atstovą in- 
taria; jie sako kad Douglas S. 
Mackiernan, buvęs Amerikos 
Vice-Konsulas Peiping mieste, 
davė pinigu ir patarė razbai- 
ninkams prieszintis priesz Ko-

J, L. Lewisas Sako 
Svetimi Negali Isz- 
riszti Mainieriu 

KlausimoA

Daktaras Tingfu Tsiang, 
vyriausias Kinijos tautines 
valdžios atstovas Tautu Sau- 
jungoje, stengiasi palaikyti 
savo atstovybe, kai Rusija 
nori ji paszalinti ir Komunis
tu atstovą in jo vieta paskir
ti. Jis dabar buvo paskirtas 
Apsaugos Tarybos Pirmin
inku.

Jau dabar beveik staeziai 
galima sakyti, kad jis su sa
vo kitais atstovais bus isz- 
tumtas isz Tautu Sanjungos 
ir in ju vietos stos Kinijos 
Komunistu atstovai. Angli
ja jau dabar pripažinsta Ko
munistu valdžia Kinijoje. 
Ir labai trumpu laiku ir 
Amerika ta Komunistu val
džia Kinijoje pripažins, nes 
kaip Anglams, taip ir Anie- 
rikiecziams pramone ir biz
nis su Kinija labai rupi.

Balanda, Ziolkowski ir Naw- 
roski. Kunigas Bulanda yra 
virszininkas, o Kun. Ziolkow
ski yra jo sekretorius, Kuni
gas Nawroski yra direktorius.

MAINIERIAI
PRIESZ MAINIERI

Pasmerkė Mainieri Ku
ris Dryso Tiesa

Pasakyti

LIBRARY, PA. — Joseph 
Dickmon 30 metu mainerys ir 
buvęs jurininkas, buvo pa- 
szauktas kaip in teismą savo 
kuopos virszininku. Jis buvo 
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NUSZOVE
ADVOKATA

Jaunu Mergina Suimta
HUTCHINSON, MINN. — 

Gordon Jones, keturios de
szimts dvieju metu amžiaus ad
vokatas buvo nuszautas savo

Trisdeszimts asztuoniu me
tu amžiaus Christopher G. 
Janus, isz Chicagos, kasosi 
galva ir nežino ka dabar da
ryti. Jis ir giriasi ir skun- , 
džiasi kad jam teko labai ne
paprastas paveldėjimas. Jis 
paveldėjo keturias gražuo
les, szokikes isz Egipto ir 
dabar nežino ka su jomis da
ryti. 

■ —

SZIMTAI KINIECZIU
SUSZALO

NEW DELHI, INDIJA. —
Szimtai Kiniecziu pasimirė 
nuo szalczio, bado ir vargo, be
bėgdami nuo Komunistu. Jie 
bego skersai Himalayan kal
nus kur baisus szaltis, vejai, 
badas ir vargas daug ju pakir- j 
to. !

Keturi ar penki szimtai Ki
niecziu bego nuo Komunistu, 1 
bet tik du sugryžo pasakyti 
kas kitiems atsitiko.

Jie tuose kalnuose turėjo pa
likti draugus ir gimines v,yrai

ofise. Policijos virszininkas, 
Frank Broderius sako kad jis 
suėmė dvideszimts trijų metu 
mergina, kuri prisipažino kad
ji ta advokata buvo nuszovus, 
bet ji nepasiaiszkino kodėl ji 
buvo taip padarius.

Mergina yra Laura Miller, 
isz Minneapolis. Ji sako kad 

' ji nežino kodėl ji taip padare. 
I Gordon Jones buvo ženotas ir 
Į turėjo du vaikucziu,

munistus ir jiems nepasiduoti.
Pirm negu jis apleido sosti

ne Sinkiang, jis papirko daug 
vadu kad jie kariautu priesz 
Komunistus. Iszvažiuodamas 
jis buk davės tiems vadams 
apie $1,200.

Amerikos valdžia sako kad 
nieko panaszaus tenai nebuvo 
ir kad Komunistai visa ta pa
saka prasimanė.

Douglas S. Mackiernan, bu
vo gavės insakyma isz Vasz- 
ingtono, kad jis isz Kinijos pa
sitrauktu kai Komunistai už
ėmė. Paskutines žinios kurias 
Vaszingtonas gavo tai buvo 
kad Ponas Douglas S. Mackier
nan stengiasi iszvažiuoti isz 
Kinijos, skersai pavojingus 
Himalayas kalnus in Indija.

Komunistai sako kad Ameri
kos Vice-Konsulas patarė vi
siems nepasiduoti Komunis
tams, bet laukti treczio pasau
linio karo.

Carol Rush, isz Memphis, 
Mo., kuri vaidins, losz kin
tamuosiuose paveiksluose 
kaipo “Panele Spalis’’ ih 
vaidinima ‘ ‘ The Pretty 
Girl’’ ežia parodo savo gra
žuma. Artistas Ponas Geor
ge Petty, kuris didžiausiuo
se Amerikos žurnaluose pie-

turėjo palikti savo mirsztan- i 
ežias moteris, ir skubintis 
skersai tuos kalnus pirm negu 
ir juos badas pakirs. Jie suval-j
ge savo arklius ir szunis, j 

Jie pradėjo savo ta kelione
Lapkriczio menesyje. Komu-' 
nistai tyczia juos ilgai sulaikė 
prie rubežiaus, kad jie turėjo , 
beveik visa savo maista suval
gyti pirm negu pradėjo ta savo
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szia gražias, ilgu kojų mer
ginas, sako kad nėra jokios 
micros su kuria butu galima 
numieruoti Amerikiecziu
merginu ir moterų groži. Jis 
sako kad jis yra mates labai 
gražiu merginu kurios buvo 
trumpos ir ilgos, storos ir 
plonos, geltuonplaukes ir 
juodbruves. Jis sako kad 
kiekvienas turi savo gražuo
le sau pasirinkti.

,Anglas Iszdave Paslaptis Apie 
Atomine Bomba Sovietams, Su- 
aresztuotas; Daug Kiniecziu Su- 
szalo Himalayan Kalnuose; Jau
na Mergina Nuszove Advokata 

Mieste Hutchinson, Minn.
WASHINGTON, D. C. — Amerikos Ao- JOHN L. LEWISAS

saugos Sekretorius Louis A. Johnson, duo
damas savo metine raportą, staeziai pasakė 
kad dar vis yra didelis pavojus karo, kad 
Sovietai gali be jokio perspėjimo ir karo 
paskelbimo užsipulti ant musu kraszto.

Jis sako, kad dabar tikrai žinoma kad
Sovietai moka kai pagaminti ta Sprogsz- 
tanezia Atomine bomba, ir gal girdėjo apie 
ta Amerikos. nauja “H” bomba.

Jis toliau sako, kad vien tik musu ga-1 
linga kariszka jiega dabar sustabdo ir su
laiko Sovietus.

Amerikai reikia dar geriau apsiginkluo
ti ir didesnes armijas palaikyti, reikia, jis 
sako, palaikyti vienybe tarpu musu karisz- 
ku vadu, tarp: Laivyno, Armijos ir Lakūnu.

Jis pirma syki vieszai pasakė kas da
bar darosi Alaskoje, kad tenai mes dabar 
turime apie asztuonis tukstanezius kareiviu.: 
Czia statoma dideli uostai kariszkiems lai
vams ir jau dabar randasi daug kariszku 
eronlanu.

Į -

AMERIKOS SLAPTA F. B. L POLICIJA 
SUARESZTAVO 1SZDAVIKA

| DR. KLAUS FUCHS
- ----------------------------------------- i

WASHINGTON. — Daktaras Klaus Fuchs 
Anglijos mokslinczius, kuris dirbo sykiu su 
muši! mokslincziais, kurie pagamino ta Ato
mine Sprogstanczia Bomba, yra dabar su- 
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PERSPĖJA PREZ.
TRUMANA

«•
WASHINGTON, D. C. —

Mainieriu bosas, John L. Le
wisas atmete Prezidento Tru- 
mano pasiulinima del septy
nios deszimts dienu taikos.

Jis neatsake in klausima: Ar 
Minksztos Anglies Mainieriai 
grysz in savo darbus ir dirbs 
tris dienas ant nedėlios kaip ir 
dirbo; ar jiems bus valia dirbti 
penkias dienas?

Bet Lewisas drąsiai perspė
jo Prezidentą Trumana ir jam 
staeziai pasakė: Kad jis neguli 
iszdrysti pavartuoti ta “Taft- 
Hartley Instatyma” priesz Le- 
wisa ir priesz mainierius. Le
wisas sako, kad visi mainieriai 
sukiltu priesz Prezidentą, jei
gu jis iszdrystu ta “Taft-Hart-
tley Instatyma’’ pavartuoti.

Lewisas visiszkai atmete 
Prezidento Trumano patarimu 
ir pasiulinima, kad mainieriai 
dirbti per septynios deszimts 
dienu, per kuri laika unijos va
dai galėtu susitarti su kompa
nijų atstovais. Jis sako, kad 
mainieriu klausimas priguli 
mainieriams ir kad niekas sve
timas negali czia kisztis.

Pats Lewisas, kuris su gele
žine ranka valde visus mainie
rius, datar nežino kur jis stovi 
nes keli tukstaneziai mainie
riu dabar jo visai neklauso ir 
nepaiso ka jis sako.

Lewiso unijos kuopu vadai 
užsigina ir sako, kad nėra jo
kiu straiku tarpu mainieriu ir 
kad visi mainieriai klauso Le
wiso, bet mes jau gerai žinome,
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA,
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Kas Girdėt
Tokyo mieste, Japonijoje, 

automobiliu kompanijos Prezi- 
• dentasbuvo sugautas ir su

aresztuotas. Jis apvaginėjo 
žmones ir net isz kiszeniu bū
davo isztraukia pinigus. Kai 
policijantai nustebę paklausė 
jo: Kodėl tokis garbingas žmo
gus, Automobiliu Kompanijos 
Prezidentas nesisarmatina va
ginėti? Jis pasiaiszkino: Kad 
tiek žmonių yra jam skolingi, 
kad jis dabar neturi gana pini
gu savo darbininkams algas 

užmokėti! ' &

Nieko Nesako Keserauskiene — Stefania, 
825 Bishop Ave., Aurora, Ill.

KeValaitis—Modestas, Mon
trose, Pa.

Krygeris — Julija, Aldona, 
: Marija, 97 Warsaw St. Roches-'

PRIGAVINGA
:: MEILE ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Mums mokslincziai sako kad 
slanius niekados nepamirszta 
bet matyti kad ir žmogus ilgai 
atsimena ir negreitai pamirsz- 
ta. Toulouse mieste, Prancūzi
joje, vienas Prancūzijos pilie
tis ėjo sau ramiai ant ulyczios 
ir pamate kita toki pilieti taip 
pat pasivaikszcziojant. Jis at
siminė, kad dvideszimts septy
ni metai atgal tas pilietis jam 
buvo režes per žanda. Atsimi
nęs ta nemalonu invyki kuris 
atsitiko 1923 metuos^ jis pri
ėjo prie jo ir davė jam staeziai 
in nosi. Tas jo atsilyginimas ar 
atkerszinimas ne pigiai kaszta- 
vo. Jis turėjo užsimokėti 3,000 
franku už. garbes inžeidima, ir 
10,000 franku tam piliecziui 
nosi atitaisyti.

Gigi Durston su draugu, 
kurio vardo * mums neteko 
dažinoti, žengia in taxi prie 
jos vieszbuczio, hotelio New 
York mieste. Panele Durston 
nieko laikrasztininkams ne
pasakė kai jie jos užklausė: 
Ar teisybe kad ji yra insimy-

Įėjus in buvusio Prezidento 
Roosevelto sunu, Elliott 
Roosevelta? Ji laikraszti- 
niskams trumpai atsake kad 
ji nieko neturi jiems pasaky
ti. Bet eina gandai kad ji isz- 
tekes už to Elliott Roosevel
to.

szauke policijantus per telefo
ną kad jie ji isz tenai iszvestu.

Detroit mieste, policijantas 
Charles Brueknes buvo sua- 
resztuotas, už tai kad jis pasi
vogdavo kitu policijantu val
gius, kaip sandviezius ir kitus 
valgius, kuriuos jie atsineszda- 
vo in darba.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

Mes sziandien daug skaito
me ir dar daugiau girdime apie 
musu valdžios skolas, apie 
kiek mes esame insiskoline. 
Bet tie milijonai ir ’bilijonai do
leriu mums mažai ka reiszkia, 
nes nei musu kiszenius, nei mu
su sveikas protas neisznesza ka 
tiek pisigu reiszkia. Gal geriau 
suprasime ir invertinsime ta 
savo skola, jeigu szitaip in ja 
žiūrėsime ir szitaip ja aproko- 
sime: Musu valdžia yra taip 
insiskolinusi kad jeigu mums 
pavieniui reiketu ta skola pa- 
neszti, tai kiekvienas darbi
ninkas Amerikoje butu skolin
gas, ant savo sprando užsidė
tu $4,400. Reiszkia, kiekvienas 
darbininkas pilietis tiek da
bar yra insiskolines jeigu jis 
skaitosi szio kraszto piliecziu.

Oregon City mieste, Oregon 
valstijoje, ugniagesis, firemo- 
nas buvo paskirtas prižiūrėti 
Clackmas turga, ir tenai būti, 
kad jis ant vietos butu jeigu 
gaisras isztiktu. Jis prie vartų 
turėjo kaip ir visi kiti inžanga 
mokėti.

Jei ji tave prie lovos traukia
si nakezia; jai jos akeles mer
kiasi; jei jos balta krutinę ban
gomis alsuoja; jeigu ji savo 
nudažytomis lupelėmis tave vi
lioja, ir taip gandina, kad visa 
tavo kuna dilgina, kai ji tave 
karsztai kalbina; kai tavo 
kraujas tavo veidą ir pirsztus 
kaitina; žinok brolau, kad tai 
tu sapnuoji, ar iszsigcres sau 
klajoji.

Mokslinczius ir kalbos žino
vas, Daniel Webster, yra pasa
kęs: “Dievas duoda ir suteikia 
Laisve tik tiems, kurie yra pa
sirengė ta Laisve apsaugoti il
ginti. ’ ’

In Santa Monica, California, 
kai Richard F. Mossman buvo 
suaresztuotas už girtuokliavi
mą ir kai vienas svietkas po 
priesiek prisiekė kad jis mate 
Richard F. Mossman girta, ir 
kad dar ir dabar jo akys pa
raudonavusios nuo gėrimo; jis 
teisme iszsieme viena aki ir ten 
sejui parode kad ji yra stikli
ne. Teisėjas* tuo jaus baigė teis
mą ir ji paleido.

Susiedas: “Kaip tu iszdry- 
sai taip keikti priesz mano 
žmona ? ”

Antras Susiedas: “Atsipra- 
kad tavo

žmona norėjo keikti pirm ma
tas nes.”

į Brighton miesto, Anglijoje 
į susirinko visi mokslincziai ir 
žinovai isz dvideszimts valsti
jų suderinti laikrodžius, kad

Vienas neva-mokintas žmo
gelis, po misziu užėjo in saliu- 
na ir tenai su seniu Butkų susi- 
ginezino apie klebono pamoks
lą. Klebonas per suma visus 
buvo ragines visus prisidėti j
prie parapijines mokyklos už- sau; asz nežinojau, 
laikymo.

“Ka asz noriu žinoti, 
žmogelis rankomis mosikuoda
mas, užklausė Butkaus, “kam 
asz turiu ta mokykla užlaikyti, 
kad asz neturiu vaiku?”

Butkus, nesiskubindamas 
iszmauke alaus skuneri, pri-Į visur butu tikras laikas. Jie in
kimszo savo pypke ir tam žmo- ta savo susirinkimą per dvide- 
geliui, lėtai atsake: “Tu turi szimts minueziu patys 
ta mokykla užlaikyti, kad ir lino, 
neturi vaiku, taip kaip tu už -------- ::--------
vandeni miestui moki, o nieką- : In Wayzata miesteli, Minne- 
dos nesiprausi, ir kaip protą i sota valstijoje, valstybinis po- 
turi, bet jo .niekados nevartuo- licijantas Fred Steege 
ji

pasive

norėjo 
visiems parodyti kad revolve- 

-------- ::------— j ris nėra pavojingas, jeigu ląi- 
Leeds mieste, Anglijoje, Sid-' kai revolverio gaiduką užra- 

ney Parsons insilauže in dra-1 kinta. Jis iszsitrauke savo re- 
bužiu fabriką, paskui paklydo , volveri ir pats sau in koja in- 
ir negalėjo iszeiti, kol jis pa- [ siszove.

No. 129 Keturios istorijos:! No. 172 Dvi istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Duktė Mariu, Sruolis isz Lie- 
Keliautojei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

. .. , iNo. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. ; 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka I 
pasakė katras paeziuotas. 76 Į 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,

tuvos. 68 puslapiu. 15c.
No. 173 Trys istorijos apie 

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176 Ve Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga’mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų.

i 20c.

niekuo
met neeidavau ta ulyczia, ant 

; kurios ji gyveno, pastebėjos 
■ kur ant ulyczios bėgdavau in 
kita puse, pastebėjos ant ba- 

; liaus ar kur vieszoj sueigoj 
lindau in žmones ar eidavau 
lauk, idant nesutikti ir jai lai- 

' ka nesugadinti.

Lakaczauskas — Antanas, kur su ja nesusitikti, 
Marija ir Regina, 1130 E. 141- 
st St., Cleveland, Ohio.

Liauba — Pranas ir Veroni
ka, 32 Chestnut St., Randolph, 
M a ss.

Latoza — Regina ir Kasty
tis, 1508 S. 49-th Avė., 
50, III.

Lenkeviczius — Jonas, Ve
ronika, 227 W. 5-th St. Boston, 
Mass.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Cicero

apie 
apie 
15c 

apie

Taip ir pasibaigė pirmutine 
mano meile. Kaip asz dabar 
matau, tai buvo prigavinga 

i meile. Daug del jos nukentė
jau, daug laiko sugaiszau, bet 

i ir daug pasimokinau. Tik vie-
C A Vft C7TDTAIQ ! 110 ^aL'ko da lyg pat sziai die- 
OAVU d/JlVI/kS ,'naį uegaliu suprasti: Kodėl ji 

I mane vadino versziu ?
■PABAIGA—

ATSIDARYKIME

OPEN YOUR HEART

Skripko- 
ponu, 78

NEW YORK, N. Y. — Vasa
rio (Feb.) 1-ma diena, laivu 
.“General Howze” in ezionais 
atvyko szie Lietuviai Tremti
niai :

Ąncerviczius — Petronėle 
Mykolas, Silver Lake, Wise.

Aniukstis — Juozas, Route 2 
Rodney, Mich.

Azelis — Antanas, Eugenija 
ir Leonas, 46 Stagg St., Brook
lyn, 6, N. Y.

Bajelis—Vyttautas, 389 Sul- 
van Ave., Waterbury, Conn.

Bakszys — Magdalena, Pra
nas, 129 Adelaide Ave., Water
bury, Conn.

Barauskas ,— Kazys,
Aušra ir Birute, 61-39 Madison 
St., Ridgewood, N. Y.

Budrys — Pranas------— —
Cekeviczius — Jurgis, Anta

nina, Old Keene Rd., Athol,

FIGHT HEART DISEASE

ne 
pasensime, tai ateityje badu i 
ken tesime.

— Tas varga turės, katras 
jaunystėje mokintis ne norės.

— Jeigu nori turtingu bū
ti, turi Dievo bijoti ir dirbti.

Jeigu tinkame laike

KATALOGAS
HARRISBURG, PA. — Mu-j 

su amžiaus mokslincziai baisiai 
daug nauju dalyku iszrado, 
daug daugiau visokio mokslo 
mums davė ir duoda; bet net' 
baisu prisipažinti, kad tie mu
su mokslincziai dar labai ma
žai žino ar supranta apie szir
dies ir kraujo ligas.

Daktaras Leonard A. Schee
le, musu kraszto Sveikatos Pri-; 
žiūrėjimo Vyriausias Chirur-j

Onaigas, daktaras sako kad didžiau-!

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri, i 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

istorijos 
Lietuvos 

skausmai, Mocziutes pasakoji- 
rni, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

; No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-

Szis Katalogas szaukį tęva zokoninka Berna-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

dina. 61 puslapiu. 15c.
No. 145 Trys istorijos apie 

Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas

Nuo szitokios szirdies ligos j 202 puslapiu. 35c.

siais ir svarbiausias sveiktos; 
klausimas sziandien yra “Szir-j 
dies Liga.” apraszymas, Joną ir Alena, Pavojinga klai-

deszimts isz dvideszimts ligo
niu mirszta. O vienas isz dvi
deszimts žmonių Amerikoje 
serga szirdies liga.

Szitas daktaras nenori mus 
iszgazdinti, bet jis sako kad 
“išz tu žmonių kurie sziandien 
yra gyvi, gyvena Amerikoje 
szeszi milijonai mirė nuo szir
dies ligos. ’ ’ Jis saiko, kad ga
lima szita liga sustabdyti, žmo
nes iszgydyti.

Per pastaruosius dvideszim-: 
ts penkis metus daktarai ir ki-; 
ti mokslincziai jau daug daži- 
nojo apie szita szirdies liga, i 
Naujos operacijos, naujos lie-Į 
karstos ir nauja priežiūra daug 
tokiu ligoniu iszgydo.

Szitas darbas yra vedamas 
3905 daktaru ir inokslineziu kurie 

susitvėrė draugyste kuri yra 
žinoma kaipo Anierikiecziu 
Szirdies Draugyste.

Szitos Draugystes darbas 
yra ir kiekvieno musu darbas. 

Mari- ^es nežinome kada ir musu gi-1 
ja ir Mykolas, 6824 Sių.eriosJnihieins reikas tokiu dakaru ir 
Ave., Cleveland, Ohio.

Jankauskaite — Jadvyga, 12 
Swan St., Amsterdam, N. Y.

Jaszinskas—Juozas, 1 High
land Pl., Yonkers, N. Y.

Juodvalskis — Jonas, 4940 
Daniels St., Detroit 10, Mich.

Jurkūnas — Alfonas, 1534 
McKinstry St., Detroit 9, Mich.

Kaczinskas — Viscas, Aldo
na, Danute ir Evaldas, 169 N. 
Quincy St., Brockton, Mass.

Karnickaite — Ona, 1037 asztunta diena.
Portland Ave., St. Paul, Minn.; * “Atsidarykite savo szirdis 

Karaliūnas — Aleksandras, ir savo kiszenius: Aukokite', 
Elena ir Rimantas, 3622 E. Fer-! Kariaukite Priesz Ta Szirdies 

Liga!”

Dauginis — Kazys ir Julija, 
Chittendon County, Burlington 
Vermont.

Drochneris — Hermanas ir 
Marta, Spindale, N. Carolina.

Dyra — Juozas, 3846 Gilbert 
St., Detroit JO, Mich.

Dzigiene — Veronika 5155
S. Sawyer Ave., Chicago 32, 
Ill.

Eidulis — Juozas, Washing
ton, D. C.

Gaizauskyte — Brone, 6917 
S. Washtenaw Ave., Chicago, 
Hl.

Gerardiene — Gražina, 1520 
N. Hoyne Ave., Chicago, Ill.

Gestautas — Steponas, Ema, 
Loreta, Kristina ir Daiva, 3 
Fir St., East Chicago, Ind.

Ginkus — Balys, Aleksan- 
1508 49th Ave., Cicero 50, III.

Grabliauskas — Stasys, 15 
Hooper Rd., Dedham, Mass.

i tokios priežiūros.
Už tai mes raginame visus 

musu skaitytojus stoti in talka 
tiems darbininkams, dakta
rams ir mokislincziams, kurie 
kovoja priesz ta baisia szirdies 
liga. Kai savanoriai ir darbi
ninkai ii- darbisinkes ateis pas 
jus praszyti, kad jus prisidete 
prie to darbo, neatsisakykite, 
bet duokite kiek iszgalite. Va
jus prasidės Vasario (Feb.) 
pirma diena, ligi dvideszimts

ry, Detroit, Mich.

da. 45 puslapiu. 15c.
No. 150 Keturios istorijosNo. 103 Vaidelota, apysaka

isz pirmutines puses szimtme- i apie Duktė akmenoriaus, Kla- 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie:
Nevalioje pas Maurus, Viesz-į pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer-j 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo-; ga, Gražios akys, Tarnas, Varg- 
gus. 121 puslapiu. 25c. j dienis Jonukas karalium. 61

No. 111 Sziupinis (3 dalis),! puslapiu. 15c.
talpinasi sekanti skaitymai:| No. 152 Trys istorijos apie 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo-! Kajifnas, Drūtas Petras, Nuo- 

j ba ka negalėjo savo liežuvio galis. 62 puslapiu. 15c.
; sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-! No. 153 Trys istorijos apie 
linga ypata galybe meiles, Ra- Gailuti, Du broliai, Majoro 

duktė. 62 puslapiu. 15c.
No. 155 Szakinis . Nedoras 

Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a-

ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t.
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie G aržia Haremo nevalnin-

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini-į 
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- .. „ .vergija, Pusiaugavems, Vi ta. Puikus apraszymas. 119 pu-.
slapiu. 15c.

No. 120 Dvi
Valukas isz girios ir 
muno. 58 puslapių. 15c.

No. 123 Septynios istorijos! 
apie Stebuklingas zerkolas, Si-j 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, i 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.’

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205.Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

lapių
No. 

apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in baltai 

~ ‘ "iesz-Į
pats Jėzus ir miszke medžiai, t 

istorijos apie, ^va^e’ pirsztiniu, Apie katalogo, reikia paminėti tik 
nc mirimą, saule, menesi, žvaigž-i numeri knygos. Pinigus sius- 

! dės ir kitus dangiszkus kimus,! kite per paczto Postal Note, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg- Money-Order arba Express 
Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, i Money-Orderi, o jeigu norite 
Puiki pasiskaitymui knygute, pinigais siusti, tai reikia užre- 
100 puslapiu. 25c. ! gistruoti laiszka su pinigais.

No. 162 Trys istorijos apie VSV Nepamirszkite dadeti 10^ 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka,| ekstra del prisiuntimo kasztu. 
Protas ant proto, Keletą trum- Visi Money Orderei ir pini- 
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. ■ gai, o ir visi laiszkai visada tu- 

No. 166 Trys istorijos apie; L būti siusti vien tik ant szio 
Simus Malkiaus, Iszklausyta; adreso: 
malda vargszo, Geras Medėjus.; SAULE PUBLISHING CO., 
15c j Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Prigavinga Meile
y IENA Nedėlios vakara, pa
rėjės namo radau svecziu, pri
buvusiu aplankyti mano szei-i 
mininkes. Ju buvo trys: dvi' 
moterys ir vienas vyras. Jie , 
visi drauge su mano szeiminin-į 
ke sėdėjo parloryje ir gere ar
bata.

Parteris su valgomuoju kam- 
bariu buvo sujungtas placzia 
anga, o ta anga užtiesta užtai-, 
domis, kurias pati szeimininke 
buvo numezgusi isz žaliu siu-į 
jin. Asz atsistojęs prie angos J 
staktos* atsargiai apžvelgiau 
visus ten esanczius sveczius 
bet ne vieno nepasinau.

Pas szia szeimininke jau bu
vau iszgyvenes keletą menesiu. 
Daug visokiu svecziu buvo at-j 
silanke, bet niekuomet pir
miau mano domesys nebuvo! 
taip labai patrauktas, kaip da-! 
bar. O tas atsitiko tiktai del 
vienos moteris, kuri buvo sve
cziu tarpe!

Ji buvo jauna mergina, ir to-1 
kia graži, kokios asz niekad 
pirmiau nebuvau mates! To
kioms gražiai žibanczioms aki
mis taip puikiai nuaugusiu vei
du, kad man pasirodė, jog ji 
tik tam ir sutverta, kad asz ga- 
lecziau žiūrėti ir gėrėtis ja.

Stovėjau prie statkos ir žiu
rėjau, negalėdamas atitraukti 
nuo jos savo akiu. Kaip ežia 
su ja susipažinti? Kaip pasi
sveikinti? Galvojau sau, netu
rėjau drąsos, nežinau kokie ten 
žmones, da galėtu priskaityti į 
mane prie neiszlavintu ir am
žinai paniekinti; likti gi nesu-! 
sįpažinus, gal reiksztu sužinu 
pasislepima nuo laimes, ar nuo 
tos Deives, kuri dalija laime ? 
'Asz atsitraukiau nuo statkos 
nuėjau in virtuve, vaikszczio- 
jau dideliais ir sunkiais žings
niais, barzdinau pirsztais in 
stata, szvilpavau, paėmiau ir 
tyczia mecziau in sinka van
dens geriamąjį stiklą, kuris 
duždamas baisiai sužvangėjo 
ir ant to žvangesio atbėgo ma
no szeimininke.

Mano szeimininke buvo sve
tinga ir sanjausminga mote
ris. Asz tuoj atsiprasziau jos 
už padaryta nuostoli ir padė
jau ant stalo kvoteri, kad nu
pirktu kita stiklą. Ji pasakė 
man, kad tai visai menkas nuo
stolis ir kad man pasitaikiusi 
nelaime. Surinkusi isz sinkos 
stiklo skeveldras ir iszmetusi 
laukan, ji paklausė manes, ar 
asz nenorecziau iszgerti arba
tos ir kad eieziau prie svecziu 
in parteri? Jos pakvietimą asz 
priėmiau su tokiu džiaugsmu, 
kad tuomi atkreipiau in save 
jos atidžia. Nežinau ka ji ma
ne, bet ji taip keistai pažiurė
jo in mane ir nusiszypsojo. O 
asz kuotik ne puoliau jai ant 
kaklo, net pradėjau bueziuoti, 
taip, kaip kita karta bueziuo- 
davau savo motina už kokia 
nors didele malone man pada
ryta.

Ji perstatė mane svecziams, 
o sveczius man, o asz sveikinau 
juos pradedant vyru ir bai
giant mergina. Merginos var
das buvo Elziute. Spaudžiant 
jos ranka, asz pajutau kaip per 
mano kuna, visus sąnarius ir 
dalis, perbėgo kokia tai elek
tros srove, koks tai sziltas, sal
dus ir malonus virpėjimas! Jos 
rankute buvo taip balta, mink- 
szta ir daili, kokios asz nebu
vau mates ne pas viena mergi
na, su kuriomis turėjau progos

Laisvas Po Kaucija

John H. Maragon, buvęs 
Amerikos Tarybai ir Prezi
dentui Trumanui artimas 
draugas ir patarėjas, iszei- 
na isz teismo kambaru, 
Vaszingtone, kur jis vis dar 
ginasi kad jis nekaltas. Jis 
buvo intartas ir nuteistas už 
tai kad jis po prisieka pame
lavo Senato Komisijai. Se
nato Komisija buvo ji su
ėmus už tai kad jis penkta 
nuoszimti imdavo nuo kiek
vieno biznieriaus, kuriam ji 
parūpindavo riebu kontrak
tą isz valdžios.

Jis buvo nuteistas ir pa
smerktas už keturis atskirus 
prasikaltimus ir dabar lais
vas tik po kaucija.

sveikintis. -Sveikinant ji tik 
nusiszypsojo nepasakiusi man 
ne vieno žodžio. Besiszypsant 
jos veiduose pasidarė dvi duo- 
bikes apie rieszuto dydžio ir, 
taip tas smego in mano szirdi, 
jog asz insimylejau in ja isz 
pirmo pasisveikinimo.

Dabar jau jokia pajiega ne
galėjo manės nuo jos atkirsti. 
Asz pirma kart savo gyvenime 
pajutau meiles karszti. Džiau
gsmas ir liūdesys, kovojo su 
kits kitu, mano sieloje. Džiau
giaus asz, jog galiu su ja susi
pažinti, pasikalbėti, bet liude-
jau, nežinodamas ar asz turiu 
teise mylėti ja ir, ar jos sie
loj randasi bent kampelis vie
tos del manes. Sakau, džiau
giaus ir lindėjau, bet džiaugs
mas visgi eme viražu ant liūde
sio, ir asz pavartojau visa ma
no gabuma, iszkalbuma ir 
mandaguma, kad jai patikus.'

Pakol asz teini jau in ja peri 
užlaidas, prie angos stoktos, 
ji atrodė lyg ir nuliudusi. Da
bar ji palinksmėjo ir dėlto pa-

j RASZYMO |
1 i *
* *  M

|64 pus,, Did. 5x7 col.J
■* Dabar Po 25c. Ii 
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sidare daug gražesne ir malo
nesne.

Asz geriau su ja arbata ir 
kalbėjomės. Ji papasakojo
man, jog ji dirbanti prie kriau- 
cziu. Dveji metai kaip isz Lie
tuvos. Lietuvoj baigusi pradi
ne mokykla; mokanti Lietu- 
viszkai ir Rusiszkai skaityti ir 

i raszyti, mokant kalbėti Lat- 
viszkai ir. jau Angliszkai biski 
pramokusi. •

Vakaras prabėgo labai grei
tai. Kada jie rengėsi važiuoti 
namo, ji padavus man savo ad
resą ir užkvietė pas save.Asz 
prižadėjau atlankyti ja už tri
jų dienu ir palydėjau juos lyg 
strytkario.

❖ ❖ ❖

Ta naktis ir sokanczįos trys 
dienok man pasirodė neapsa
komai ilgos. Nieko kito nega
lėjau mislyti, kaip tik apie ja.

! Visai netekau apetito. Viso- 
! kios mintys, svajones, abejo- v*. . . . 'nes tai džiugino, tai kankino 
mane, taip kad asz pajutau sa
vyje liga dideles greitos meiles 
ir jei tai nepraeitu, numaeziau 
dideli pavoju.

Nuvažiavęs radau ja gražiai 
pasipuoszusia ir belaukianczia. 
Ji net eme iszmetineti man, 
kam asz taip velinuos? Ji jau 

! senai manes laukianti ir nega- 
t kinti sulaukti. Man tas labai 
patiko!

Vakar mudu paleidome vi- 
sokais pasikalbėjimais sėdėda
mi ant sofos. Kartais ji padė
davo savo ranka man ant pe- 
eziu, pakabindavo kakla, o asz

Po Pei m s y 1 v an i j oje 
važinėjau,

Vienoje apygardoje 
susilaikiau, 

Tai szirdeles tenai 'blogo 
nedažinojau, 

Tiktai viena moterėlė užtikau, 
Ka savo vyra pamėtė, 

O su kitu in czion atlėkė.
Bet vyras ketina atvažiuot, 

Ir in kaili gerai duot.
Kad net ledukai iszsineszdys, 

Tada giedos bus in vales, 
O skunstis niekam negales.

* * *
Viena Dypuke pribuvo, 
Leta kaip avuke buvo, 

Maitele, mergele, 
nekokie, 

Badai dvaroke.
O szirdeles mano, 

Dabar pakele varda savo, 
Nesenei in Masacziuže pribuvo^ 

O jau didelius ragus gavo.
•Sziandien jau vyrus su 

pamazgom laisto, 
O budo nepaprasto.
Visi pas ja užniek, 

Ba sako: Szunie tylėk!
Ba asz nebyle kokie, 
Asz esmių dvaroke!

* * *
Kaip daro motinėlė,

Teip daro ir dukrele, 
Valkelei žiuri ant motinėlės 

darbu, 
Argi galima tikėtis gero nuo 

vaiku?
Motinėlė szaiposi priesz 

vyrus,

! apkabindavau jos liemeni ir 
kožna karta perbėgdavo per 
mane sziltas, saldus ir malonus 
virpėjimas. Tokioj padėty asz 
galeeziau sėdėti kad ir sžimta 

įmetu, ir tai nenusibostu!
Jau buvo vienuolikta, kada 

ji iszlydcjo mane in prieangi. 
Asz paklausiau jos, kada kita 
karta galėsiu ja atlankyti ir ar 
mano atlankymas nepadaro 
jai nesmagumo? Ji pasakė, kad 
lauks manės kita trecziadienio 
vakara, tai yra lygiai už san- 
vaites.* Asz protestavau. Pasa
kiau jai, jog labai myliu ja ir 
man bus begalo sunku pergy
venti be jos septynias dienas!

“Asz tave da labiau myliu, 
o pergyvensiu.” Pasakė man 
in ausi ir pabueziavo in veidą. 
Da syki susibueziavome ir at- 
siskyreme.

Po to asz lankiau ja paskir
tais vakarais bent per pora 
menesiu. Tankiai vesdavaus ja 
in teatra. Teatre sėdėdavom 
suglaudę galveles ir klausyda
vom daugiausia vienas kito 
szirdies plakimo, nekaip akto
rių kalbos. Pasakodavau jai 
apie meile, apie daile, kaip vi
sa kas gyvena tik del meiles ir 
kaip butau laimingu myleda- 
mu viens kita per visa gyveni
mą. Ji tylėdavo. Prisiglausda
vo prie manės ir kvėpuodavo 
in mane szilta dvasia, o ranka 
kutendavo mane po pažasezia.

Palydedavau ja lyg namu. 
Visuomet karsztai karsztai pa- 
sibueziuodavom, kartais ji pa
kviesdavo mane in vidų, kad

Dukrele teip daro paaugus.
Motinėlė kas dien akis 

užsipylus,
O dukrele suvis iszdykus, 

Kokia gali būti pati, •
Isz tokios dukros, 

Ne bus vyrui jokios naudos.
Ne gyvens su vyru, 
Begs ant lauku tyru. 
Taip, mano mergeles, 

Jus mano patogios rūteles, 
Liūdna pabaigė ateityje 

turėsite, 
Jeigu greitai nepasitaisysite.* * *
Taigi, pakarti tik tokia boba, 

Jeigu kitiems papiktinimą 
duoda,

Luzernei pavietėje,
Viena tokia randasi, 

Kur ne Dievo, nei žmonių 
nesisarmatijesi.

O tai vis per girtuoklysTe, 
Bažnyczios del josios 

nereikia, 
Nuo ryto ligi vakaro plovoje 

ir keikia.
Davadai vyrai to negali 

klausyti, 
Turi in kita kambarį 

užsidaryti. 
Kita karta daugiau apie ja 

pasakysiu.

Iszmintingi Žodžiai

— Nepaisyk ant žmonių 
klaidu nes jau taip buvo nuo 
amžių ir ju nepataisysi. Reike 
žinot kad seniau buvo ant svie
to daug niekiau.

— Kvailiai apie kitus rūpi
nasi, o save už didvyrius sta
tosi.

— Greicziau astronomijos 
iszmoksi, negu apie būda savo 
moteres dasižinosi. /

— Žmogus kvailas, iszras 
kitu klaidas.

7— Jeigu ant svieto vieno
kiai butu, tai žmoniems gyven
ti nubostu.

Amerikietes Stu dentes Paryžiuje

Amerikietes studentes Pa
ryžiuje sau vaiksztineje ties 
Notre Dame Katedros, prie 
Seine upes ir pirkine j asi 
knygas. Studentes yra, Mar
garet Snyder, isz Gary, In
diana, isz Smith kolegijos; 
Mary MacMurdy, isz New 
York, isz Smith kolegijos; 
Connie Gilger, isz Minnea
polis, isz Smith kolegijos; ir 
Joanne Goodlin, isz Eugene,

jei užpakaly dreses kabiukes ' 
atsagioeziau, nes visi namisz- 
kiai jau miegodavo. Ji nusi- 
vilkdavo drese, likdavo po 
apatiniais nuogomis rankomis 
ir pecziai, o kokie gražus jos 
pecziai! Kokia daili‘figūra!! 
Jog akiu nenorėdavau ati
traukti: nusivilkusi drese im
davo auti kojas segioti kojines 
augsztai ir drąsini pasikelda- 
nia apatine ir isz matydavau, 
kokios baltos ir storos jos ko
jos augszcziau keliu. Man ta
šyk pasidarydavo negerai, asz 
greit atsisveikinęs bėgdavau 
namo.

Viena vakara nuėjės, radau 
ja besedinezia su kitu vyru. 
Ji priėmė mano labai szaltai. 
Mažai tekalbėjo, szypsojo lyg 
per prievarta, tai asz ir pama
niau, kad ji serga ir paklau
siau jos, kaip isztikruju yra su 
jos sveikata ? Ji pasakė kad 
nesijauezia gerai, tai asz pata
ręs jai greicziau gulti ir ilsė
tis,. iszejau. f

Man baisiai gele szirdi, labai 
rūpinaus jos sveikata, bijojau 
kad ji labai nesusirgtu, kad 
kas bloga su ja.neatsitiktu, ai' 
neduok Dieve, nenumirtu!

Nuėjau atlankyti sekama va
kara, taipgi radau sedinezia 
su kitu vyru. Ji man pasirodė' 
dar blogesne: tokia nuliudusi, 

i pikta, iszblyszkusi, žodžiu tik- 
I ra ligone. Asz patariau jai gul- 
! ti ir ilsėtis ir pasiūliau dakta- 
į ra, kurio bila ketinau apmokė- 
' ti. Ji nusiszypsojo ir pasakė, 
jog asz perdaug apie ja rupi- 

! nuos, jai neesą tajp labai bloga.
Ėjau lankyti kas vakara* ir 

i vis radau ja tokioj pat padėtyj 
i ir kas vakaru buvo tai vienas, 
I tai du vyrai. Pagalios asz pa- 
: stelbejau, kad mano atlanky- 
Imas ja tik pykdo ir. erzina. Ji 
net labai inžeidingai pAsziepe 
mane sakydama kad asz tur
būt neturis namu.

Asz supratau jos minti. Su
pratau ir iszbegau laukan ne 
sudiev nepasukęs. Jis balse ir 
veido iszraiszkoj aiszkiai ma
eziau, kad ji manės nekenezia, 
ar geriausiame atvejyje, ji 

i pyksta ant manės. Ko ji pyk

Oregon, isz Mills kolegijos. 
Szitos studentes renkasi 
knygas isz mažu sztoreliu 
prie Seine upes. Szitu sztore
liu savininkai iszdeda savo 
knygas ant ulyczios, ir žmo
nes, praeidami pasižiūri ir 
kartais nusiperka.

Daug Amerikos studentu 
ir studeneziu dabar mokina
si Užsienyje ir daug isz j u 
dabar randasi Prancūzijoje.

tų? Kodėl ta neapykanta pas 
ja atsirado, asz negalėjau su
prasti ir jokiu budu iszaisz- 
kinti. Asz jai.nieko nepadariau 
ne vieno blogo žodžio nepasa
kiau, o vienok aiszkiai ma
eziau, kad ji manes nebepaken- j 
ežia! Ir persimainė in taip ' 
trumpa laika! Tik sanvaite at
gal, kada paskutini karta bu
vau teatre, ji da taip karsztai ! 
ir meiliai su manim kalbėjo, j 
glaudes, bueziavo, nejaugi ji 
per tas kelias dienas butu insi- 
my Įėjusi kita? Ka “kita?” 
Kiekviena vakara asz maeziau 
pas ja vis kita ir kita! Argi ji 
galėtu juos visus mylėti ? Ne! ■ 
Ji gali mylėti tik viena, o dau- Į 
giausia, tai du, bet ne szeszis! 
Czia turi.but koks nepaprastas 
dalykas, kokia-nors man neži
noma priežastis, kuria asz ka
da nors patirsiu. Raminau save 
krek galėdamas, bet szirdis! 
baisiai gele, buvau nulindęs ir | 
piktas.

Sekama nedeldiene, drau-! 
gyste, prie kurios asz puikiau-1 

:siau renge balių. Asz pilnas' 
liūdesio ir sielvartos nuėjau in į 
ta balių, kad nusiraminti kad į 
viena kita savo dranga pama
tyti, kam nors pasiskusti, sa
vo bedas papasakoti, koki nors 
patarima gauti, ar platesniu 
žinių apie ja dažinoti. Su žmo
nėmis, maniau sau visgi bus 
ramiau, ne kaip vienam.

Ant baliaus atsilankė ir ji su 
kokiu tai nepažinstarnu vyru. 
Gavės proga asz priėjau prie 
jos ir pasveikinės, tuoj paklau
siau apie jos sveikata ir pasi
sakiau, jog baisiai del jos rū
pinuosi ir keneziu..

“Elziut, Elziut, pasakyk kas 
atsitiko ? Ko supykai ant ma
nes? Ar kas ka pasakė, ar k a 
bloga, apie mane nugirdai, pa
sakyk Elziute, viską pasakyk!

“Ir ko czia tu prisikabinai, 
prie mano merginos?” Vietoj 
j'os szoko in mane tas nepa- 
žinstamas vyras.
“(J ko tu prisikabinai?!” At- 

szoviau jam.
“Ji yra mano mergina, ir 

nieks neturi teises prie jos lys
ti!”

į “Tu prakeiktas niekszia! Ji

: yra mano!I . . ...i “Tu gausi in snuki, jei nepa
sitrauksi!” Suriko jis.

Mudviem besiginezijant su
sirinko ir daugiau vyru. Vieni 
sveikinosi su ja, o kiti tuoj eme 
ginezytis ir szaukti, kad mer
gina yra jo, o niekieno kito. 
Iszviso atsirado szeszi vyrai, 
kurie kožnas szaukeme, jog 
mergina yra mano. O ji tik žiu
rėjo ir szypsojosi. Toji tik 
sžypsoj, asz maeziau, kaip ji 
didžiavosi savimi ir, rodos gei
džia, idant tie vyrai imtu pesz- 
tis del jos ir už ja. Ir isztikru- 
ju mes 'būtume susipesze, jei 
policistas neimtu iszskirstes.'

Asz greitai durniau namo ir 
parbėgės tuoj parasziau jai 
laiszkeli isz sekamu žodžiu:

“Mylimoji Elziute!
Musu santikiai paskutinėse 

dienose pasidarė labai keisti ir 
nesuprantami. Isz mano puses, 
rodos nebuvo padaryta, nieko 
blogo del tavęs, kas butu galė
ję iszvyti isz tavęs meile prie 
manes, o sukurti neapykanta.

Tavo pasielgimai mane ste
bina ir kankina. Asz pareisz- 
kiau tau mano meile, gerbiau 
ir dievinau tave; tu sakiai, jog 
myli mane ir, rodos mylėjai, o 
kas (Įabar pasidarė ? Prie ko tu 
priėjai, ir kuomi ta komedija 
ketini baigti ?

Pasakyk man atvirai ir san- 
žiningai, ar tu mylėjai kada 
nors mane ar ne'? Jei mylėjai, 
tai kas atsitiko su ta meile? 
Asz noriu turėti teisinga su
pratimą apie tave ir žinoti kaip 
elgtis ateityje, kad nepadaryti 
nesmagumu tau ir sau.” Ji 
man atraszo:

“Ponas G...!
Manyk kaip nori ir daryk 

ka nori, man vistiek! Tokiu 
kaip tu yra daug. Prie manės 
daugiau nelysk! Asz tave my
lėjau ir labai mylėjau, kol ne- 
pamaeziau, jog tu esi ver.szis, 
o kai pamaeziau kad tu esi ver- 
szis, daugiau nebegaliu mylė
ti! — “Elze.”

Ir asz sanžiningai pildžiau 
jos insakyma: Stengiausi nie-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

"DIP-LESS”
WRITING SETS
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/or
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Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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' ¥T» • i pasisiekimo vedusiame gyveni
/1TI1AC VlPflTIAQ m<’ laimes sveikatos ir to vis 
jtillllvM I IdllK/Oi ko ko nuo Dievo trokszta.

Jodo Matieczio.
Frackville, Pa.— Bronius Bo 
s, nuo 55 S. Line l Iv., nuini-

Valiūnas 
ja, Virgil i j 
Baltimore, M d.

Vam'hutas — 
Alfonsas, Helena,

— Vincas, Valeri-; nedėlios. ■ Jis drąsiai pasakė, \ n TKAQ QI APTA 
Rimgaudas, kad Lewisas dabar yra mainie- ;jLAi 1

riu diktatorius. F.B.I. POLICIJA SU-
Konstantni,; Kai jo kuopa ji patraukė m <npn™<vn ĮC/nĄ 
Klena, Aha- savotiszka teismą, jis pasisakė AKlLoAlAVU ldZ.UA-

VIKA DR. K. FUCHS

KLAIDA BOSTONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lo. Ir ta diena 1896 metuose
Lietuvoje Rusai apsunkino : Įi011js 
Lietuviams tiesas sulyg žemes ; |fj(.p1V(>į(., 
pirkimo. j Imdama.

pieta, Ashland ligonbute. Ne
ilga. laika. Gimęs 
atvyko in czionais 

i.s da jaunas vyrukas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mieli.

nz-

Jo pat i (’ecelija mi
niotuose. Paliko broli 
isz Tania kves. Laido- 

,-yko Panedelyje, su

Scholastiko, o Tautiszkos var-1 kasyklose 
dienes Keiszgalio. Taipgi i a ! re 19 
diena 1939 m., Popiežius I 
A ’ ie n neliktasis pasimirė, 
'buvo asztuonios deszimts 
iio meto amžiaus, jo vieta 
eme Kardinolas Eugenio
celli, kuris buvo Vatikano Sek-; parapijos 
rotorius. Ir ta diena, 1276 me- ! City. Gra! 
tuose Lietuviai pergalėjo Kry- j laidojo, 
žeivius ties Kaunu.

— Nedelioj pripuola Ame
rikos Prezidento Abrahomo : 
Lincolno gimimo diena, taipgi 
bus apvaikszcziojama Panede
lyje, bankai ta diena bus užda-

J uozapo
M ahanov

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

— Gerai žinoma sena gy
ventoja Rozalija, Szymanskie- 
ne, kuri gjyveno pas savo dūk-; 
tore Adelaide Kraszauskiene,! 
.120 So. Catawissa Uly., numirė 
Ketverge, 2:45 valanda po pie
tų. Veliones vyras Adoma,« nu
mirė szeszi metai atgal. Paliko į 
dvi dukterys: Adelaide Krasz-Į 
auskiene, mieste, ir C. Bileddo, i 
Rock Island, Ill. Laidotuves in- 
vyko Panedelyje su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Kazimiero bažny
czioje 9-ta valanda ryte ir pa-i 
laidota in parapijos kapines.

— Sekantieji turėjo opera
cijos Locust M t. 
Arlene Ardickv, 
’Fomas Zamonis, 
Melauskas, Minersville, J. Dvi-j 
Jauskas, Gilberton; ir Ona. Pe-! Chicago, III. 
truska, Mahanoy'City. I Olauskas

— Po trumpai ligai John (N. Y.
Kostelnik, Slavokas, nuo 635j J’encyla—Fidelias, 211 Oak 
AV. Spruce Uly., numirė Petny- wood A ve., W. Hartford, Conn 
< zios vakara, Renovo ligonbu
te. A'elionis kitados dirbo Tun- Elena, 19 Columbia St.,

sės — Janina, Stanislo-
77 Steamboat Rd., Great

Macutkeviezius — Vladas, 
Sofija, Šarūne ir Ramūnas, 
Enosburg Falls, Franklin City, 
Vermont.

M arei us — Vincas ir Anele 
Tabor Farm, Sodus, Mieli.
•Montrimas—Joanna ir Liud

vikas, 67 Russel Sb, Edwards-

Meszkys — Juozas— —

N. Clinton Ave., Trenton, N. J. 
Mumgaudis —Vladas, Emilija,
ligonbuteje:; Qlia jr Juze, —----------- ------

Shenandoah;; Nemanius — Marija, Aleks- 
Ringtowii; J.į as, Lucius, Algis, Romualdas ir 

' Marija, 3336 S. Painei Avė.,

Morta,

Kazimieras i
Wot

paezia,- penkios dukterys ir 
viena sunu, taipgi daug arni
kų. Laidotuves invvks Utar-
j tinke su i

[ia ir Eleonora, ’l’hc Cedars, kad jis yra nekaltas, ir kad jis 
rtta, So. Carolina. nesulaužė mainieriu konstitu-
Vasinkevicziiis —• Algirdas,; cija taip iszsireikszdamas:

.ve., Detroit, priesz savo bosą, J. L. Lewisa.
Unija ji suspendavo ant 

— Antanina,: szesziu menesiu nuo darbo.
322 Manton St., Rhiladelpia,i Mes tokiai unijai, ir tokiai 

Wengras — Elena ir Irena, kuopai su savo Prezidentu T.
Pa. ’ Evans tik tiek norime pasaky-
1367 Stoepel Ave., Detroit 4, ti: Jeigu žmogus Amerikoje ne- 
Mich. ' turi Laisves pasakyti ka jis

■Iras, 82 Miller; mislina, tai kur ta “Laisve” a-
5, N. jY. ■ ( pie kuria mes taip tankiai
pasitiko organi- kalbame?! ,

zaciju atstovai.

SI.

SOVIETAI
ATSIKERTA

Vienas žmogelis, narys mies
to tarybos, kaip tenai iszroka-

I vo kad szitie Japonai važinėja
! po musu kraszta, sznipineja,
! paveikslus musu tvirtovių
į traukia ir rengiasi

ir ant musu užsipuolimo. Jis pa- ' 
ta davė inneszima 1__

ma, kad skilvis nemala. Kad 
apsisaugojus nuo tokiu aplin
kybių reikia reguliariai valgy
ti tinkamus valgius, neper
da ug ir gerai juos side ramty ti.

Apart netinkamo valgio yra 
dar kitu skilvio nematinio- 
priežaseziu. Taip vadinama li
ga appendicitis yra viena; daž-

prie kito ji ,v,,a pradžia, vėžio ligos 
viduriuose. Inkstu ligos prasi- 

kad Bostono <4<?da su skilvio nemalimu; taip 
Sprogstanczia Atomine Bomba Miesto Taryba szitu Japonu Pat lr kepenų ligos turi arti- 
perdave Sovietams! Jis teipgi neinsileis. Inneszimas buvo ; nms ryszius. su skilvio nemah- 
daug žino apie ta nauja Hydro- priimtas ir tiems Japonu Tary- į 111 °- 
gen Sprogstanczia Bomba, ku- bos nariams buvo pasakyta At^ižvelgiant in tas pavojui 
ria mes tik rengiamies paga- kad jiems Miesto Tarybos po-’ ll^as, knnu pn'iniausis

- - - ženklas yra skilvio nemalimas
Dabar miesto atstovai teisi galima paklausti: Kodėl ne

naši ir atsipraszo, bet jau per ■ surasti ligas kuomet jos pasi- 
velu. Szitokis visiszkai nepro-: r°do, laiku kuomet jas galima 
tingas ir nelemtas atsitikimas (^ar Užgydyti L Kodėl laukti 
kaip tik patinka Komunistams ilgai, kad sužinojus tikrai 
kurie dabar kacziukes ploja ir (kokia skilvio nemalimo prie- 
visiems sako “Žiūrėkite, tai: žastis, tiktai gale atrasti, kad 
demokratiszkas laisves krasz-1 kokia nors pavojinga liga yra 
tas, tai jums Amerika!” i Jau iszsigalejus ir jau nebemz- 

Kad szitie Japonai butu pa- gydydoma .’ Kad apsisaugojus 
tys sau taip atvažiavę, tai ir ta-; nuo lakios padėties reikia daž- 
da paprastas žmoniszkumas ir i na£ lankytiis pas gydytoja. Jei 
vieszingumas jau turėtu pri-, 4)118 alnasta, kad skilvio nema- 
versti mus juos priimti. Bet' Huias yru ..tik pradžia kokios

imtas ir suaresztuotas.
Jis visas muru kraszzto 

Anglijos paslaptis apie

minti. Szita nauja bomba bus sedžio durys yra uždarytos, 
szimta sykiu smarkesne negu; 
ta Atomine bomba. Ji viską

i isznaikins ir susprogdins per 
į szimta myliu skersai ir iszilgai.

Szitas Daktaras K. Fuchs ir 
' tas slapaas žinias perdavė Ru- 
į sijai.

Musu slapta F.B.I. policija 
; ilgai szita daktara seke ir vi- 
; sas savo žinias perdavė Angli- 
■ jos slaptai policijai kuri ta dak
tara ir suaresztavo.

Jis buvo ežia atvažiavęs isz
Anglijos ir sykiu su musu . . , ..
mokslincziais dirbo, bet tuo pa-dabar, kai jie ežia atvažiavo j1101 s Pavojingos igos us g i-
cziu sykiu jis visos žinias per- Amerikos Karo Sztabo ir Ta-;ma E ’szgycjti, n pi ginta 
duodavo Sovietams. rybos kviecziami, tai jau visai! gyvenimą. Bet jeigu tik spėsi,

Dabar Amerikos slapta F.B. j°kio Pasiteisinimo nėra. ;
I. policija szaukia in teismą ke-

I lis augsztus karininkus, kurie SZIMTAI KINIECZIU
ANT TRAUKINIU tvarkė ir valde visa ta tos Ato-į 

 ; mines bombos darba. Leiten-
- - - - - - - - - - anįas Generolas Leslie R. Gro-Į

! ves turi dabar pasiaiszkinti ka;
ir kiek jis žinojo apie Daktara kelione.
Fuchs, kai jis visa ta darba Szaltis, vejas ir gilus snie

gas jiems jiegas pakirto. Daug
Szitas Daktaras yra antras j u liko tuose kalnuose suszale.

s Kom. I
- JOHN L. LEWISAS 

PERSPĖJA PREZ.
TRUMANA

kokia skilvio nemalimo prie-

Netiki Kad Amerka (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gali Hydrogen Bomba kad daugiau negu szimtas tuks

Povilonis — Viktoras, Jad-| 
vyga ir Liici ja, 146 Lafayette i

jos bažnyczioje devinta valau-; S. Emerald Ave., Chicago 16,

jos kapines. Graborius Oravitz j Radzys — Simas, Tekle, ii 
isz Shenadoro laidos. ' Laimute, Rt. 1, Peru, N. Y.

— Gerai žinomas visiems! Rekaszius — Zenonas, Rt. 5 
j 

Charles McLaughlin, nevedąs 
sūnūs policija,nto Anthony P 
AIcLaughlino nuo 105 W

Keinys — Nikolas, Prancisz- 
ka ir Dionizas, Lekington Rd., 
Box 92, Billerica, Mass.

Pagaminti j taneziu mainieriu nepaiso Le-j
• wiso ir dabar straikuoja, nors
i Lewisas yra visiems insakes' 

radi iau ^i gyvo kau
lo insipyko Lewiso mandravi-;

LONDON, ANGLIJA. 
Sovietu laikraszcziai ir 
jas per tris dienas tylėjo ir nie 
ko nesake apie Prezidento Tru-1 
mano pareiszkima kad Amerį! 
ka dabar gamins ta baisia Hy-; MANDAGUMAS 
drogen bomba. Bet dabar per 
laikraszczius ir per radija So-į 
vietai tycziojasi ir szidina isz
Trumano, sakydami kad tokia Darbininkai Mandagiai 
bomba pagaminti stacziai ne-i 
galima, ir kad Sovietai visai i OtdinOUS
nesibijo ir netiki. Sovietos ra
dijo garsintojas, Petrovas sa
ko kad visa tai skamba kaip 
kokia pasaka. Jis sako kad 
ežia tik bagoeziu, milijonierių 
iszmislas daugiau pinigu isz- 
traukti isz valdžios.

Jis toliau sako kad visi Ame- 
rikiecziai nori taikos ir 
draugiszkai sugyventi su So-

SUSZALO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MILWAUKEE. — Visiems; tvarkė.
darbininkams ant Milwaukee
geležinkelio buvo pasiunsta vi- tokis iszdavikas kuris buvo su- Kiti pasiliko mažuose mieste-; 
sa knygele patarimo, kaip ap-i sektas. Pirmutinis tokis iszda- liuose, kur gyventojai neturi 
sieiti su keliautojais. Visiems! vikas buvo Kanadoje. -- ---- --
darbininkams yra patariama; Dabar iszrodo, kad Ameri- §anczius- 
mandagiai apsieiti, keleiviams; kos mokslincziai negali pasiti- 

norį visokiais budais patarnauti ir ; keti ant Anglijos ar Kanados!
jiems viską iszaiszkinti. Toje; mokslincziu, kai jie dirba ir

rengia kariszkus ginklus, ; . . , , ,. . ,3 0 Ar meni tu balta taka,
Daktaras Fuchs buvo atva- jęaį dįeneie Temstant baigės, 

žiaves in Amerika su geriau- 0 aplink lengvai) be vėjo 
siais paliudinimais isz Angli- Skraide, krito baltos sniegas? ( 
jos valdžios, ir visi ant jo pa
sitikėjo.

jokiu priemonių aprūpinti ser-

SNIEGAS

jgyvas Nedėlios naktyje apie* 
deszimta valanda, pas savo

! gali inspeti negerai, ir jei skil
vyje rasis votis ar vežis, bran

giai turėsi atsilyginti-už klai- 
: da.
i Aiszku, kad kuomet skilvis 
įiemala, tam yra priežastis, ir 

; taip pat aiszku, kad tinkamu 
, gydymu, ta priežasti galima 
panaikinti. Niekuomet iicin- 
gauk paproezio imti in vairius; 
vaistus po valgio kad apsisau- 

i gojus nuo skilvio nematinio pa- 
' sėkmių.

Gydytojas turi invairius bu
dus, kuriais suranda, nuo ko 
skilvio nemalimas paeina. Jei 

, nesijauti gerai po valgio, ir jei 
(atmainius ir sureguliavus vai- 
; gi vis nejauti geriau tuomet il- 
■ gai nelaukęs kreipkis prie gy- 
i (lytojo, ir klausyk jo patarimu.

vietais, bet keli bagoeziai visa; knygele yra paraszyta. ; 
tvarka arda ir pjudina gerus; “Kai traukinys, del kokios: 
Amerikieczius priesz nekaltus priežasties turi sustoti, nepa-Į 
Sovietus. siekes savo stoties, tai reikia!

Jis sako kad pirmiau Ame-i tuojaus visiems keliautojams 
rikiecziai gyriesi su savo Ato-1 praneszti kas ten atsitiko, kad 
mine bomba, ir dabar taip pat, traukinys sustojo, ir kaip ilgai 
giriasi su ta nauja ‘Hydrogen’ jis ten stoves.’’ 
bomba. Bet tas radijo garsin-! 
toj as pamirszo savo klausyto-; 
jams pasakyti kad Amerikie-; 
ežiai ne tik gyriesi su ta Ato-! 
mine bomba, bet dvi jas ir pa
leido ant Japonu ir taip visa 
kara užbaigė.

Tas radijo garsintojas ir vi-į 
si Sovietu redaktoriai dabar; 
nori savo žmones nuraminti,!

- - - Czia tai jau isz tikro links-
Amerika su savo pinigais gaU mos ir beveik netiketos naujie- 
ir kelias tokias “Hydrogen’J ° i nos. I
bombas pagaminti.

Ir Sovietai gal tiek žino apie 
ta nauja “Hydrogen” bomba 
kiek ir mes bet jie neturi nei

Kompanija paaiszkina savo 
darbininkams kad keleiviai 
yra supratlyvus žmones ir jie 
supras ir nepyks jeigu jie žinos 
kas atsitiko. Darbininkams yra 
insakyta praneszti viską ne 
vien "tik tiems, kurie ant to 

; traukinio važiuoja, bet ir tiems 
! kurie stotyje to traukinio lau- i 
i i - .

Jadvyga, 1028 Brandywine St. nors jie patys gerai žino kad 
broli AVilliam McLaughlin, 139 Philadelphia 
AV. Mahanoy Ave. Lavonas li
kos surastas skiepe. Velionis ’ 
dirbo del Mahanoy Restaurant! Sarka. — Adolfą; 
ant 139 E. Cėntre Uly. Paliko! St., Dorchester, Ma 
savo teveliu 
viena broli.

Sakalauskas — Albinas, 560

10 Suden

Šepka—Antanas, 8715 Com
mercial Ave

Šilkas—481 ase ir Milda, 6142į
S. Monitor Ave., Chicago 111. 1 

Sinkeviezius — Leona, 194! 
Hum holt St., Brooklyn, N. V. !

Ant Gavėnios
Koks gražus mus buvo takas '

. .. . . -r, -o t Sniegucziu minksztai nuklotas 'Amerikos slaptos F.B.I. po- ®.................... . ............................ . „ . i Kaip m toli lis viliojo, licijos virszinmkas, Hooveris „ r . , • , ..... , . Nors neaiszkus, nors miglotas,sako kad jo agentai tikrai žino 
kad szitas Daktaras Fuchs yra Ir sniegucziu apkaiszyti, 
susineszes su tais iszdavikais Nejuczioms abudu ėjom 
Kanadoje, kurie buvo suimti ir Ir malonia, jaukia szneka 
suaresztuoti pernai.

F.B.I. policijos virszininkasį jy[e]svo prjeblindžio ukuose 
sako kad dar daugiau tokiu Skraidė, puolė baltos sniegas, 
iszdaviku randasi musu moks- Lyg gležni žiedai aiyvU) 
lineziu tarpe, bet kad policija Kai pavasaris jau baigės, 
negali visus juos suimti, del 
politikos ir del augsztu žmonių Bekeliautum, mano drauge, 
politikoje, kurie tokius iszda-Tuo taku slaPtai ““S101"- 
vikus apsaugoja. ; Kur nežinomu svajonių

, x „ . x Musu sielos pasvajotu.Daktaro Fuchs tėvas yra 
profesorius Leipzigo Universi
tete, kuris randasi Sovietu Vo-j 

I kietijos dalyje. Jis buvo Na
ciu kalėjime per devynis me
nesius, jo duktė nusižudė Ber-I 
lyne, kai jai nepasiseke pabėg
ti nuo Naciu in Czekoslovakija. !

Nuoszirdžiai ramiai kalbėjom, jv
No. 196 Stacijos 

arija, 10c.
No. 197 Graudus

1 arba Pasibudinimas

a rba Kai-

Verksmai 
prie Ap- 

mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 

! reikalinga ant Gavėnios, pagal 
! senomszka būda 10c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin- 

1 gaiš padėjimais 25c.
! No. 202 Tretininkių Serap- 
j phiszka.s officium, 10c.
j No. 203 Novena, Stebuklin- 
jgo Medaliko Dievo Motinos 
; Garbei 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 

j ir liudymas apie Jezu Kris- 
! tu 20c.

No. 198 Gromata arba Muka 
Iszgany tojaus Jezijso 

Kristuso, peraszyta isz groma- 
rastos grabe musu Iszgany-

Jau seniai kai mes važiavo-; 
i me traukiniu, bet kiek mes at- i 
simename, tai tie konduktoriai, j 
inžinieriai, firemonai, breik-i 
monai ir kiti, buvo kaip kokie I 
žandarai, policijantai. Žmoge
lis neiszdryso ju nei užkibinti. 
Tas konduktorius, priėjo prie ( 
tavęs, prunksztelejo, tavo tike- ■ 
ta nustvėrė, savo ženklą paliko 
vėl prunksztelejo ir prie kito

i J nabago nuklepetavo, 
i

Jeigu kas kada nors iszdry- 
so paklausti kodėl traukinys 
sustojo, ar kada pradės va-

I žiuoti, tai tas konduktorius to 
PRIESZ MAINIERI kiam galva kone nenunesze. O

i dabar jie mandagiai su mumis 
į pasielgs ir dar mums paaisz- 
; kins kas darosi ant to trauki- 

kaltinamas už tai, kad jis isz- nio ir kodėl ir kiek vėliau tas 
dryso teisybe pasakyti, šaky-’ traukinys pribus in ta ar ta 
damas, kad visi mainieriai ne- stoti. Mums sunku tikėti! Rei-i 
turėtu paszvesti Lewiso insa- kės per atostogas toki traukini ; 
kymo dirbti tik tris dienas ant paimti ir važiuoti kur. į

Chicago 17, Ill. maszinu, nei fabriku, fcei pini

Runnemede, N. J. — Su balo
je, Sausio 28-ta diena, 3:30 va
landa popietu, Szv. Teresos 
bažnyczioje, Evesham Rd-,, 
Kun. T. E. Sharkey, vik., sūri- 480 Ave. Jersey City,!
szo mazgu moterystes p. Mari-; ‘ j
joną, duktė poust. Anthony Del Snmakeris — Jonas, Alek-; 
Andrea, isz, Runnemede, S1,l san.ha, Alfonsas. Deimule, Al-| 
Pram-iszk,, J. Yodeska, sūnūs! do,la lr 032 S. 49th Ct, j 
pons. P. J. Yodesku, nuo 405 
W. Centre uly., Mahanoy City, 
Pa. Svotai buvo nuotakos bro
lis John DeAudrea. ir jos sešu-l 4441 (^’a’ a’
te Claire Carteriene. Vestuves’ ' J nraskeviezius — Albertas, 
atsibuvo Mondelli’s lietelyje. 
Clements Bridge Rd., Runne-j 
mede. Jaunavedžiai iszkeliavoj 
ant saldžiosios keliones in Flo
rida. “Saules” redakcija vėli
na jaunavedžiams ko geriausio!

Stiklorius — Marijona, Jo- 
s, Aasiija. ir Jonas, 211 E.

I Elena ir Vytautas, 148 Grand 
St., Waterbury, Conn.

l’gianskas — Jieva, 6142 S. j 
Monitor Ave., Chicago 38, 111. j 

-->■ —■ MII i 
Urboseviczius — Jonas, Rt.2;

:: SKILVO 
NEMALIMAS

gu ja pagaminti. Viena tokia 
bomba kasztuos apie $50,000,-! 
000,000. Bet viena ji tiek isz-j 
griautu, tiek iszardytu, tiek 
iszžudytu, kiek dvideszimts 
Atominiu bombų. (Jeigu ja pa-į 
leistu Mahanoy City, tai visas 
New York miestas butu isznai-į 
kintas.)

MAINIERIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Geri aus ramy bėje grin- 
czeleje gyvent, negu paloviuje 
baime turėti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam# 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Skilvio nemalimas gali būti; 
priežastimi bile kokios ligos,j 
kuria galimu surasti tik per! 
gera fizini iszegzaminavima. j

Kuomet skilvis nenori priim-Į 
ti valgio, kuomet atsiraugiama! 
ir jaueziama skausmas skilvy,! 
tuomet skilvis nemala. Jei kas! 
nors taip jaueziasi turėtu grei- musn

Dažniausiai sk i i v i o 
mo priežastis yra netinkamas 
valgis, (lai kartais per daug 
valgoma, arba valgis nėra tin
kamas, arba per,greit valgoma.. 
Atsižvelgiant ant kiek skilvis 
yra skriaudžiamas stebėtina 
dar kad jis dirba.. Žmones pri

tojaus Jeruzolime 10c.
Užsisakant knygas, reikia 

paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paežio Pastai Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun-70 1 ,

prate skilvi prikimszti netiri-! timo kasztu. Adresas:
kainais valgiais ir kuomet skil-Į Saule Publishing Co. 7 
vis nebegali dirbti, tada sako-; _ Mahanoy City, Pu. ‘ . Jj


