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Isz Amerikos Perkrato Korieczius — Sunku Atskirti
Korieti Kareivi Nuo Pabėgėlio

AMERIKIECZIAI
NEISZLAVINTI

KULKOS IN
ATLANTIC CITY

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Kulkos isz kariszko eroplano 
iszgazdino ir iszskirste vasa- 
ruojanezius žmones in Atlantic 
City.

Vienas žmogus buvo sužeis
tas szitame nepaprastame atsi
tikime.

Niekas neprisipažino kad jis 
mate ar pažino ta eroplana, ku-j 
ris paleido kulkas isz savo ma- 
szininio karabino virsz to mies
to.

Taip atsitiko apie szeszta 
valanda vakare, kai dauguma 
žmonių valgė vakariene, ir uly- 
czios buvo pustuszczios.

Tuo laiku buvo daug karisz- 
ku eroplanu virsz miesto ir už 
tai nebuvo galima iszskirti ku
ris netyczia atidarė savo kara
binus.

Karo Sztabo virszininkai da-. 
bar stengiasi dažinoti kaip ten 
atsitiko ir isz kurio kariszko 
eroplano tos kulkos buvo isz- 
szautos.

Laivyno Kapitonas Brad
ford E. Crow, Komandorius 
Pa/mona Air Station sako kad 
nei vienas isz Laivyno kariszku 
eroplanu nebuvo toje vietoje ta 
vakar a.

KORĖJA. — Iszrodo kad tai 
labai didelis žingsnis isz 1944 
metu Vokietijoje in sziu metu 
Korėjos karo lauka. Bet nuo 
to laiko iki dabar, kas ten atsi
tiko su galinga Amerikos Ar
mija ir su Amerikiecziais ka
reiviais.

Viso karo vadas Korėjoje, 
Major Generolas William B. 
Kean dabar visomis galiomis 
stengiasi per viena ar dvi die
nas musu kareivius iszmokinti 
ta ka jie turėjo per kelis mene
sius ar per visus metus mokin
tis. Daug musu kareiviu pirma 
syki gauna szauti isz karabino, 
kai jie jau stoja in karo lauka.

Mes galime girtis kad mes tu
rėjome geresnius ginklus, bet 
per szitoki kara geresni gink
lai mažai ka reiszkia, kai prie- 
szas taip puolasi, nepaisinda- 
mas savo gyvasties.

Beveik visi Karininkai sako
kad musu kareiviai labai klai
dingai yra lavinami ir rengia
mi del karo. Karininkai norė
tu pasekti Naciu Armijos tvar
ka, sudaryti mažas kuopeles

Rusai Sako Skan 
dinavai Rengiasi 

In Kara
Kinietis Sako Komunistai Ne
gali Korėjos Kara Laimėti; Ero- 
planas Netyczia Paleido Ka
rabinus Virsz Atlantic City; 
Amerikiecziai Nėra Tinkamai 

Prirengti Karui
--- *

2 LAVONAI GAISRE
PENNSGROVE, N. J. — Po- 

licijantai surado lavono dali 
gaisre, kuris sunaikino vasar
nami, prie Salem upelio, netoli 
nuo Pennsgrove. Policijantai 
dažinojo kad ežia buvo atvažia
vę du vyrai nakti praleisti.

Mažame vaitelyje ji rado 
kraujo ir iszszauta karabina.

Policijantai spėja kad vienas 
isz tu vyru sudege tame gaisre, 
o antras nusižudė su tuo kara
binu. Jie spėja kad antras vy
ras inkrito in upe.

Amerikos ir Pietines Korė
jos kareiviai perkrato, per
žiūri ir stengiasi pertikrinti 
visus Sziaurines Korėjos pa
bėgėlius, kurie dabar sten
giasi prie Amerikiecziu pri
siplakti. Bet jau daug kar
tu atsitiko kad tokiu pabėgė
liu tarpe pasislepia ir Ko
munistai Koriecziai karei
vis!. Už tai dabar taip atsar
giai Amerikiecziai ir Pieti
niai Koriecziai visus tokius 
pabėgėlius perkrato ir per
žiūri.

Czia stovi Amerikietis ka
reivis su atprovintu karabi
nu ir kiti kareiviai stovi sza- 
lia ir priverezia szita Sziuri- , 
nes Korėjos pabėgėli parody- j 
ti ka jis neszasi tame punde. 
Labai tankiai atsitiko kad 
tokiuose pundeliuose Ameri
kiecziai užtiko karabinu ir ( 
net spregstaneziu bombų. 
Tokie Komunistai Koriecziai 
nuduodami pabegeilais isz j 
paszalu ir isz užpakalio užsi
puola ant Amerikiecziu.
Amerikiecziai kareiviai nu

siskundžia kad jiems di

džiausia beda pažinai Komu
nistą Korieti nuo Pietines 
Korėjos kareivio ar pabėgė
lio. Komunistai Koriecziai 
kareiviai labai tankiai visai 
neneszioja kariszkus drabu
žius, bet apsirengia kaip pa
prasti žmones ir paskui užsi
puola ant Amerikiecziu, ku
rie juos priima ir priglaus 
džia.

Visas karas labai prastai 
eina Amerikiecziams. Jie 
nuo visu fruntu traukiasi.

Nors ana sanvaite visas 
szimtas Amerikos bombne- 
sziu bombardavo Komunistu 
armijas, kurios buvo susirin
kusios pultis ant Amerikie
cziu. Po dvieju valandų nuo 
to bombardavimo, Komunis
tai susitvarkė savo linijas ir 
puoliesi ant Amerikiecziu. 
Dabar dar nežinia, ar tie Ko
munistai taip greitai iszsi- 
skirste ir vėl susivienijo, ar 
jie tiek daug kareiviu turėjo 
kad, nežiūrint kiek žuvo per 
ta bombardavima, jie vistiek 
turėjo gana likusiu Ameri- 
kieczius pulti ir stumti atgal.

, PRIESZO
KARININKAS 

PASIDUODA

TAEGU, KORĖJA. — Daugiau negu 
puse milijono žmonių dabar neszasi isz Taegu, 
Pietines Korėjos laikines sostines.

Komunistai Koriecziai szita miestą jauTOKYO, JAPONIJA. —
isz musu kareiviu, paskui isz tu Kinietis Komunistas Karinin-
kuopeliu sudaryti pulkus, kom- kas pasidavė Amerikos kari- turį beveik apSUpe ISZ VISU kfaSZtU, 11O1S
panijas ir divizijas. ninkams, sakydamas kad jis

Ir kai reikia permainyti ka
reivius ant karo frunto, jie no
rėtu visa pulką, visa kompani
ja patraukti ir kita kompanija 
ta vieta pristatyti. Szitaip ka
reiviai eitu in frunta su savo 
pažystamais ir turėtu daug 
daugiau drąsos ir galėtu daug kiolikta divizija neteko jau 
geriau kariauti ir apsiginti.

O po musu Armijos tvarka 
tai pavieniai kareiviai stoja in 
frunta tarp visai nepažystamu 
kareiviu.

Mes dabar siuneziame savo
(Tasa Ant 4 Puslapio)

INTARIA
SKANDINAVUS

Dingusieji vyrai buvo Ray
mond Livesey, penkios de- 
szirnts penkių metu amžiaus 
kontraktorius isz Pennsgrove 
ir Michael Derrow, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus, kuris 
neseniai buvo atvažiavęs isz 
Virginia, dirbti tam kontrak- 
toriui.

Sudegęs žmogus buvo taip 
sudegintas kad nebuvo galima 
jo pažinti, bet szalia jo polici
jantai rado raktus, kuris pri
gulėję tam kontraktoriui.

Abudu buvo iszvažiave in 
szita vasaYnami apie penkta 
valanda po pietų. Darbininkas 
Joseph Hand ant rytojaus nu
važiavo tenai, nes jam reikėjo 
keliu raktu. Jis rado ta vasar
nami pelenuose. Jis tada pa- 
szauke policijautus.

KITAS ISZDAVIKAS 
SUARESZTUOTAS

FBI Policija Parsitrau
kė Szita Iszdavika

Isz Meksikos
LAREDO, TEXAS. — Mor

ton Sobell, “Radar” susineszi- 
mu žinovas ir mokslinczius isz 
New York, buvo FBI policijos 
suimtas ir suaresztuotas. Jis 
buvo susektas ir sugautas isz- 
duodant daug paslapcziu Rusi
jai. Szitas trisdeszimts trijų 
metu amžiaus elektros inžinie
rius ir buvęs Laivyno darbinin
kas pernai pabėgo in Meksika, 
kai Birželio menesyje FBI po
licija pradėjo iminėti ir aresz-

tuoti Klaus Fuchs ir Harry 
Gold ir j u patarnautojus.

Amerikos slapta FBI polici
ja dabar szita iszdavika Mor
ton Sobell parsitraukė isz Mek
sikos. FBI policija jo ilgai 
lauke. Kai tik jis peržengė ru- 
bežiu isz Meksikos in Amerikos 
jis buvo sueziuptas. Jis visai 
nesitikėjo kad FBI policija jo 
taip laukia ant rubežiaus. Jis 
nebuvo nei apsikutes, nei gerai 
apsirengęs kai buvo suimtas.

Kaucija jam tuoj aus buvo už
dėta del sziipto tukstaneziu do
leriu. Morton Sobell pasity- 
cziodamas teismui pasakė kad 
jis neturi tokio bagoto dėdės, 
kuris galėtu tiek kaucijos už ji 
uždėti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZ RUSIJOS.—Sovietu Ru- 
sijos Armijos laikrasztis “Rau
donoji Žvaigžde’ ’ intaria Skan
dinavijos kraszta, sakydama 
kad Skandinavai rengiasi in 
kara priesz Sovietu Rusija su 
Amerikos pagelba.

Tas Sovietu Armijos laik- 
rasztis sako, kad Norvegijos 
jaunimas yra rengiamas ir la
vinamas in kara po Amerikos 
karininku priežiūra. Tas laik- 
rasztis toliau raszo kad Skandi
navai su Amerikos pagelba ir 
su Amerikos pinigais stato ka- 
riszkas tvirtoves ant Bornholm 
ir Amager Salų.

Sovietai ima kabintis in vi
sus Norvegijos krasztus, intari- 
nedama kad visi tie krasztai 
rengiasi in kara priesz Rusija. 
Ir Szvedai yra intarti už tai, 
kad jie pareiszke savo nepasi
tenkinimą kad Sovietai dabar 
užima visas Pabalti jos juras.

jau yra tikras kad Komunistai kai mes szitas žinias raszome, armija vis 
szita kara jokiu budu negali g jnasj, įr nenori pasitraukti. . Bet gyven- 
laimeti. Jis buvo pagelbininkas ... . • . . ii*
komandoriui kuris vede Szesz- tojai jail UCSZdSl ISZ t O OlieStO^ SakyCldllll 
ta Korėjos Divizija priesz Ame-ka(| (jjen0S kitOS KoiTllinistai ta HUCS- 
rikieczius.

Jis sako kad trylikta ir pen- ta užims.
daugiau kaip puse savo karei- Szitame mieste randasi labai daug Ko- 
viu, keturiolikta divizija nete- munjs(u kurįc dabar yra apsiginklavę ir 
ko net asztuonios deszimta nuo- 
szimti savo kareiviu.

Jis toliau aiszkina kad jie tu
rėjo szesziolika tanku, bet kad 
Amerikiecziai sudaužė net pen
kiolika, ir dabar tik viena liko.

Jis sako kad kai jis paklydo 
viename miestelyje, jis rado 
viena isz tu plakatu, kuriuos 
Amerikiecziai paleidžia virsz 
prieszo miestu ir pataria vi
siems pasiduoti. Perskaitęs ta 
plakata, jis nutarė save pasi
duoti. Jis sako kad jam jau in- 
sipyko karas, ir kad Komunis
tai Koriecziai yra jau dabar su- 
muszti. Jis yra Kinietis Komu- 
sistas.

Trys Koriecziai Komunistai 
kareiviai buvo paimti in nelais
ve. jie ne taip bijosi Amerikie- per szita kara czia buvo subege tiek daug 
praszosi kad juos nesugražintu žmonių kad dabar czia randasi apie asz- 
Komunistams. Jie sako kad jie fuonj SZįmĮai tllkstanCZlU ŽmOIlill. 0 da- 
butu ant vietos suszaudyti. Jie . . . . , . , .
nusiskundžia, kad maistas bai- bar visi nori galvatrukcziais iszbegti isz 
šiai prastas Komunistu armijo- g^itO fflieStO 
j e, kad Sovietai karininkai vi
sa kara veda, vis prižada per- rys yra užkaltos; jokio biznio nėra daro-

~ ™ besą ar rengiasi bėgti.
frunto, nes jis bus ant vietos • ™———
suszaudytas. Jie sako kad be- TUNIS, TUNISIA. — Penki nuo lietaus. Žaibas trenke in ta 
veik visi j u draugai yra jau žu- Tunisijos gyventojai pribėgo sziena ir visus penkis žmones 

i ve ant karo frunto. Į prie szieno krūvos pasislėpti ant sykio užmusze.

tik laukia progos isz vidaus pultis ant 
Amerikiecziu kareiviu ir tu 
rie Komunistams prieszinasi.

Jau kelios sanvaites kai
gyventojai stengiasi pakavoti
net savo baldus, kur nors po žeme, pirm

1 negu jie apleidžia szita
Kai mes szita žinia 

riecziai Komunistai yra 
liu nuo szitos sostines.

Koriecziu ku-

szito miesto
savo turtą ir

miestą.
raszome, tai Ko- 

jau tik dvylika my-

Taegu mieste paprastai gyvena apie pus
ketvirto szimto tukstaneziu žmonių. Bet

Kromu, sztoru langai ir du-
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Kas Girdėt
Amerikiecziams Korėjos 

krasztas vis mažėja. Jie vis 
traukiasi atgal, vis arcziau prie 
mariu, kur, nebus jau vietos 
trauktis.

Amerikiecziai atsimusza, bet 
paskui vėl turi trauktis nes ant 
to karo lauko randasi apie de- 
szimts Komunistu Koriecziu 
del kiekvieno Amerikieczio.

Kai keturi beisbolininku ra
teliai susiginczino ir susipesze 
Mount Pleasant mokyklos beis- 
boles lauko, Providence, R. I., 
tai reikėjo net trisdeszimts pen
kių policijantu juos numalszin- 
ti. Keli beisbolininkai gavo a- 
kis pajuodinti ir galvas pras
kelti, ir trys buvo suaresztuoti.

Pesztynes iszkilo, kai visi ke
turi rateliai norėjo tuo paežiu 
sykiu ant to beisboles lauko 
loszti. Po tu pesztyniu, nei vie
nam isz ju neteki tenai loszti 
beisbole.

smert nuszautas. Policijantas' 
Charles C. McMartin nuszove 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus William Watson.

Kitiedu pabėgo, bet vienas 
isz ju, John Watson isz to grei-1 
tumo pamėtė czeveryka. Poli- j 
ei jautai dažinojo kad koks ten 
jaunikaitis iszmete isz automo- 
biliaus viena czeveryka. Poli- 
cijanta ir ta czeveryka susi- 
jieszkojo, suaresztavo ta jauni
kaiti, ir privertė kad jis tais 
czeverykais apsiautu. Jie jam 
gerai tiko.

Tada, jis iszsigandes prade-, 
jo szneketi ir pasakoti.- Tuo-! 
jaus buvo suaresztuotas Bratt-i 
en S. Pearson, keturios dę- 
szimts devynių metu amžiaus 
taksės draiverys, kuris apart 
to draiveriaus darbo, ir pa
mokslus pyszkindavo.

Jis .aiszkinasi, kad tiedu jau
nuoliai buvo ji sustabdė, apvo
gė ir paskui jiedu privertė kad 
jis juos in kelias vietas nuvesz- 
tu, kurias jiedu apvogė. Bet 
J. Watson sako kad tas draive
rys ir pamokslininkas savo no
ru su jais ėjo ir padėjo jiems 
apvogti!

Kita Iszdavike

4
Miriam Moskowitz, kuri 

buvo suaresztuota in Cliff
wood, New Jersey, su Abra
ham Brothman, atvažiuoja 
in teismą New York mieste, 
kur ji yra kaltinama už isz- 
davikyste.

Jiedu buvo FBI Slaptos 
Policijos suaresztuoti, ir 
stengiesi per melagystes isz- 
teisinti Harry Gold, nuteista 
szpiega. Jie taipgi stengiesi 
iszsimeluoti ir užsiginti kad 
jiedu ka bendra turėjo su 
Harry Gold tame iszdavikys-

tes darbe. Visi yra kaltinami 
kad jie daug slaptu rasztu 
perdavė Sovietu Rusijai apie 
Atomines bombos gaminimą.

Ne pro szali butu padaryti 
pastaba kad tiek daug tu 
szpiegu ir iszdaviku Ameri
koje yra Žydai ar isz Žydu 
gimines.

Panele Miriam Moskowitz 
isz pradžios viską užsigynė, 
bet paskui, kai pamate kiek 
FBI Slapta Policija jau apie 
ja žino, sutilo ir dabar savo 
bendradarbius nori invelti.

te tenai buvau ir man rodosi, 
kad jis yra jau daug sveikesnis 
ir todėl parengėme padekavo- 
nes maldas su aliejaus paszven- 
timo. O kad Dievas butu jam 
maloningas, turi penketą mažu 
vaikeliu.
, — A-a! Taip! Suriko dak

taras ant visos ulyczios, — tai 
eikime ten, tai eikime!

— Ir pasukęs po daug su 
Podielkovo seserimi, inejo in 
savo ligonio namus.

Du popai skaitė padekavo- 
I nes maldas taupė kodylos durnu 
ir prie deganezius žvakių pa- 
statyau ant stalo. Podielkov 
jautėsi ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su popais 
lingavo priesz inkonas.'

----- GALAS-----

Or* Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU1

apie 
apie 
15c 

apie

172 Dvi istorijos apiė 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Europos krasztai dabar yra 
susirupine apie Amerikos nusi
statymą kaslink Formosa Sa
los. Jeigu ežia Amerikos Lai
vynas susikirstu su Komunis
tais Kiniecziais ar su Sovietais, 
tai iszkiltu labai kelbus klausi
mas Tautu Sanjungoje. Tada 
Sovietu atstovai Tautu Sanjun
goje galėtu intarti Amerika ir- 
kaltinti ja kad ji tenai kara 
pradeda.

' • • 11 1

Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus Ponia Bertha Reppert 
buvo pasmaugta savo namuose 
Northampton, Pa. Szitos gra
žios moteriszkes lavonas buvo 
burdingieriaus užtiktas apie 
devinta valanda isz ryto.

Policijos virszininkas Peter 
J. Stout tuojaus iszleido insa- 
kyma sujieszkoti ir suimti vie
na žmogų, kuris prie karnivalo 
buvo laikomas Allentoyrn mies
te. Szitas vyras buvo tankiai 
su Ponia Reppert ir jis pas ja 
buvo užejes vėlai viena vakara.

Sovietai veda savo propa
ganda visoje Azijoje, sakydami 
kad jie nori kad visa Azija bu
tu Azijos gyventojams, o kad 
Amerika nori visus Azijos 
krasztus pavergti.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Thomas Thompson, 
buvo suimtas ir nuteistas už tAi 
kad jis kėsinosi stengiesi pa
vogti Ponios Mares Hassetts 
pinigine rnaszna Szvencziausio 
Sakramento bažnyczioje, Phila- 
delphijoje kai ta moteris tenai 
meldiesi.

Jis buvo už vienos valandos 
.suaresztuotas. Jis užsigynė, bet 
ta moteris ji pažino.

Jis buvo rastas kaltas ir bu
vo nuteistas, bet Teisėjas sako 
kad jis dar palauks kol jis pa<- 
sakys, kokia bausme bus jam 
uždėta, nes jis ka tik neseniai 
buvo isz-kalėjimo paleistas už 
kita vagyste.

Daktaras Androzov

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

dalykas ji iszvede isz gantrybes 
ir jis, mete asztru klausima:

— Turi penkis frankus?
— Tiktai viena franka tu

riu, teve!
— Neturi, tai ne eisiu.

L . •Biednioke iszejo verkdama.
Nakezia vaikas numirė, netu
rėdamas daktaro pagelbos.

Kita syk isz priežasties per
daug pavirsziitines dijagnozos 
parasze vienai moteriszkei, gy- 

i venaneziai biednuju tarpe, vi-

tasai Podielkov gulėjo ant len
tos, apsiaustas aplinkui degan- 
cziomis žvakėmis. Be abejones 
jis matyta, kada bego nuo kie
mą, ir pamislyta, kad daktaro 
sumene labai neezysta. Ir taip 
be abejones mislys įnirusio sįszkaį prieszingus vaistus, ne- 
szeimyna.

Tas jam atsitiko pirmu sykiu į savo klaida, kada jau mote- 
tokioj ilgoj praktikoj bedakta- riszke baigėsi.
riaujant.. Lyg sziolei buvo ga
na atsargus ir jei turėjo nors

gų buvo reikalingi. Patemijo

KATALOGAS

Kambarys kur ji buvo pa
smaugta buvo apverstas. Ant 
grindų buvo tuszcziu alaus ir 
sznapso bonku. Burdingierius 
Herbert Silfies, keturios de- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
policijai pasakė, kad vakara 
priesz tai, labai vėlai žmogus 
pabarszkino in duris. Jis nuė
jo prie duriu, ir, pamatęs nepa- 
žinstama žmogų nenorėjo jo in- 
leisti, bet ponia Reppert priėjo 
ir ji iszbare, sakydama kad ji 
lauke sveczio. Tada burdingie
rius nuėjo sau gulti.

Ponia Reppert buvo du sykiu 
ženota. Jos antras vyras, su 
kurio ji yra persiskyrus gyvena 
Allentown mieste.

Pypkes Dūmai skrybėlės.
Kaip tik praėjo penkias de-

Nors musu eiliniai kareiviai 
vis traukiasi nuo Korėjos fron
to, bet musu lakūnai su -savo 
bombnesziais daužo tuos Korė- V- -5 • ,
jos Komunistus kada tik ir kur 
tik nori. Komunistai negali ar 
nedrysta pastoti kelia musu 
kariszkiems eroplanams.

Amerikos bonibnesziai bom
bardavo viena Korėjos miestą, 
kuris randasi tik septyniolika ‘ 
myliu nuo Sibirijos rubežiausu 
kur randasi Sovietu povande
niniai laivai, sitbmarinai.

• • ’1 • •
Trys vyrukai apvogė viena 

strytkariu darbininke New 
Yorke. Kai jie bego su savo 
grobiu, vienas isz ju buvo ant

Vienumoje
Jei tau liūdna, 

neramu, nakezia;
Ar jei diena yra 

per ilga, tuszczia, 
Tai atsimink mane 

tada.
Ir nepamirszk kaip 

su daina
Szirdies jausmus tau 

atskleidžiau.
Asz tau, tik tau ja 

dainavau,
Sakiau tau meiles 

žodelius;
Bucziuojau baltus 

veidelius.
Ir prižadėjau amžinai 
Tave mylėt; isztikimai 
Tik tau tarnaut, 
Tik tau vergaut. 
Kai prižadėsi savo 

szirdi kam kitam,
Tai atiduok ja, 

bet neskolink ja, 
kaip man.

Pirkie U. S. Bonus

Arba vėl nelaimingas Kalu- 
dov? O Žydelis Nachimas? Jie 

iszeszeli, abejojimo kas link to, dabar ilsisi ant kapiniu, ir jisai 
ar atras ligbni dar gyva, ne ėjo žino del ko. Ir kiti. Teisybe pa- 
prie jo ir laukdavo kol bus pa- sakius, tai vis buvo biedniokai 
szauktas. O jei kokia nebūk1 žmones ir be jokio reiszkimo. 
priežastis moraliszka ar mate-į Ket tie atsiminimai griaužė 
rijaliszka ji priverzdavo nuo daktara ar-gi tai sumene tam 
tos taisykles nusikratyti, tai: dalykan insimaisze? Tas ji la- 
turedavo paprotį klausyties, te- į bai sunkino ir nedave jam ra- 
myties ar nepatemys namuose' mybes, kaip muses nuo kurios 
kokio nors smerties ženklo, kol atsiginti negalima, kaip vora- 
turedavo in namus ineiti nėra tinklis, kuris prisikabina prie 
tokio nesmagaus ir paiko daig- 
to del daktaro, kuris, greieziau
reikalauja sau kunigo, bet ne j Szimts žingsniu, nuolatos per- 
daktaro. Pagalios, piktas szei- sekiojamas 
mynos pasižiūrėjimas, vieszi ir staiga pamate priesz save 
paslėpti asztrus iszsitarimai nanezia Podielkovo seserį, kuri 
priesz daktara visados yra del, įai mate ji iszeinanti isz brolio 
daktaro nemalonus daiktas.) l<įemOi
Tame atsitikime Androzov bu-i Kada ji vakar vakare tenai 
vo persitikrinęs, kad veik vis-) buvo, girdėjo isz daktaro lupu 
ka, kas tik buvo galima pada- užtikrinimą, kad jos brolis isz- 
ryti Podielkovo iszgydyke vis- gelbėtas. Matomai eta nežinojo 
ka, kas tik buvo galima pada- baisios naujienos, nes jos vei- 
ryti Podielkovo iszgydmui. Pa- das buvo pilnas ramybes ir net 
galios Androzov buvo labai da szypsojosi. Androzov iszba- 
abejoniszkas akyveizdoj turtin- l0. Ji apėmė net baime ir tuo- 
gu ligoniu, o Podielkov buvo
gana turtingas. Bet jei taip ne-1 gatves puse idant su ja nesusi- 
tiketai numirė tai, matomai, tikti, bet buvo per vėlu. Ji pri- 
jam jau buvo skirta mirti sena
me amžiuje žmogui sunku su
rasti vaistus.”

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne savas ir net toji patar
le negalėjo jo sutaikinti su tik-! 
ru atsitikimu, 
jam mislie-s susijungimu, atsi
minė sau nekurias savo klaidas sijauzdamas net kur stovi ir 
arba nesugiebima, kas atvede kad po kojom turi žeme. Bet 
smerties pasekmes. Jo galvoje 
tie atsiminimai uže, kaip bites 
avilyj. Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau pav., kaip vie
na vakara, kada sėdėjo prie ka
vos, atėjo pas ji tūla biednioke- 
1c, praszydama pagelbėjimo sa
vo mirsztancziam sunui. Tasai

ka, kas tik buvo g

tomis mislimis, 
ei

jaus net norėjo bėgti in antra

siartino ir paklausė su nusi- 
szypsojimu:

— Laba diena daktarui, 
kaip laikosi mano brolis?

— Ponia, asz buvau, po
nios brolis,— -sziandien ryte,—

Nepermaldau- žmoniszkas daigtas!
Androzov maisze žodžius, ne-

matydamas susirūpinusi sese
ries veidą, mėgino idant iszsi- 
sukti isz nesmagaus sau padė
jimo.

— Ponios brolis, yra gana

Seseries veidas praszvito.
— Taip, ir asz sziandien ry-

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.
ISTORIJOS, PASAKOS, 

APYSAKOS, IR T. T.
No. 101 Kapitonas Velnias. 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

Skripko- 
ponu, 78

istorijos 
Lietuvos 
pasakoji-

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

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

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
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, 
skausmai, Mocziutes
mi, 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- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
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. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da.' 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos* a- 
pie Vaitas Šzvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg- 
dieiiis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

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 balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg- 

į Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

No.
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 r.
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 17614 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
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. 
20c. ,

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

apie
Nuo-

apie

S
“N O V E NA ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygutė 
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. lOo

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

B3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o > jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 100 
ekstra del prisiuntimo kašztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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KELI metai atgal baigiantiesj 

antrai popiėtu, keletas jam 
suaugusiu inteligentu, sueje in į 
papuosžta saliona, kalbėjosi1 
apie vasaros inspudžius, kaip1 
tai dažnai būdavo tarpe inteli-į 
gentu, kuomet Lietuva buvo 
po Caro jungu. Ilgai valgė, 
daug gere arbatos vyno; dabar 
kalbėjosi apie visokius daly
kus; atkartojo atsiminimus, se
nus, linksmus, tuos karsztus at
siminimus, kurie nejucziomis 
verte lupas szypsotis, o siela 
virpėti.

— Ar atmeni daktare, Juo
zai, musu iszvažiojima in Gai- 
ženu Pypliu vasarnamius su 
dviems merginoms isz Alekso-' 
to?

— Suprantama! Atmenu.
Ir apkalbėjo dalyką su viso

mis smulkmenomis, kurios 
linksmino net ir sziandien.

Kas-tai užvedė kalba apie 
vestuves ir kiekvienas atsidūk
sėdamas kartojo: “A, kad ta 
viską galima butu pradėti isz- 
naujo!” O Juozas Jazas pridė
jo: “Tai stacziai stebėtina, | 
kaip viskas greitai darosi. Į 
Tvirtai nutaria niekuomet ne
vesti, o vėliau, pavasaryje isz-; 
važiavimas užmiestin; szilta 
vasara, taip puiki; gėlėlės žydi; 
pas pažinstamus sutinki jauna 
mergele. Szmakszt! Ir atliktas 
kriukis. Sugryszti, jau apsive
dęs.

— Tikra tiesa! Suszuko Jo
nas Nortaitis.

Jo draugas pertrauke ji:
— Kas lytisi tavęs, tai tu į 

negali skustis. Tavo Nastute 
viena geriausiuju graži, malo- ’ 
ni; tu, be abejones, laimingiau- ' 
sias isz musu visu!

Jonas atkirto;
— Tai ne mano kalte!
— Kaip?
— Isztiesu, mano! Nastute] 

gera; bet asz jo vedžiau ne isz I 
savo noro. į

. I— Kaip tai?
— Na, taip! Sztai kaip tas1 

viskas atsitiko:
“Man tuomet ėjo jau trisde-] 

szimts penki metai, ir asz ture- ] 
jau toki pat norą apsivesti, 
kaip pasikarti. Jaunos mergai
tes neiszszaukdavo manyje jo
kio patraukimo; man jos atrodė 
suvis be skonio.

“Karta, biržely, tapau už
kviestas priesz pat Jonines in 
vesauves mano pusseseres,! 
Onytės Petraicziutes, in Gar-] 
liava. Tai buvo tikros Garliaus- 
kines vestuves. Prie stalo susė
dome penkta valanda po pietų, 
ir tebesedejome vienuolikta va-; 
landa vakare, valgydami, ger
dami ir sznekucziuodami. Pasi-

taikė man sėdėti greta merge
les, Keturakiuteę, teisėjo duk
ters. Tai buvo jauna, smarki ir

BALTRUVIENE

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

Ar žinote, kad nekuriose 
miestuose, 

Ten visokiu sztamu 
yra Lietuviu, 

Ir bajoru randasi, 
Tikrais Lenkais vadinasi, 

Isz tokiu nei Lenkai,
Nei Lietuviai naudosi 

neturi,
Sėdi kaip apuokai, 

Niekas ant ju nežiūri. 
Savo tauta suvis užmirszo, 

Kalba Lietuviszka visai 
jau pamirszo,

Iszgamos tikros, 
Niekam ne vertos, 

Ant svieto toje 
yietoje.

* * *
O kas ten atsitiko, 

Vienam mieste Miczigane 
patiko, 

Badai Mesijoszius atvyko, 
Garnys užmirszus paliko.

O gal klaida padare, 
Ba duriu neatidare, 

Tik in kita vieta 
inmete,

Isz savo snapo iszmete. 
Badai tai ir teisybe 

buvo, 
Pas ponuži užkliuvo,

Tas ant niek, 
Da tik tiek:

Kaip pasiklojo, 
Teip ir iszsimie'gojo!

* * *
Sako kad vyras 

turi būti visados, 
Galva del savo bobos,

O jeigu savo bobai 
per daug tupinės,

Tai gyvenimo gero 
neturės.

Mažai yra tokiu 
bobelių, 

Kad butu geros del 
savo vyru,

O daug tokiu atsiranda, 
Ka ant vyro visaip 

iszranda.
To szirdeles nedarytu, 
Jeigu kiek apsvietos

turėtu,
Szviesi motere nieką
' vyra,

Padaro žmogų gera.
Niekszas boba, 

Vyra savo apkalba,
i Su 283 Paveikslais š
Į 160 Puslapiu ![ 
! 8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
! Iszaiszkina sapna ir kas / 
Į ateitoje stosis. Su priedu !’ 
Į planatu ir visokiu burtu.
[ Knyga in minksztos po- ![l 
Į pieros virszeliuose. :: :: n [ ]
i Tiktai,. . . $1.00 iii
Į Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
![ Saule Publishing Co., 
![ Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ;

Ir per visa savo gyvenimą 
turi balda.

Juk ir asz vyra 
turėjau', 

Ir asz goduot nemokėjau, 
Ir pati prisipažinau,
Jog isz szio svieto 

iszkrimtau.
Sziandien kokis mano 

gyvenimas, 
Kankina didys vargas! 

Turiu po svietą trankytis, 
Ne szeip, nei teip niaitytis.

Su tokia geruma, 
Tai jau gana.

nuolatos cziauszkanti mergai- 
1 te. Ji mane visiszkai užvaldė 
i visai dienai, nusivedė in. soda, 
privertė szokti; stacziai likau 
jos belaisviu.

“Asz tariau pats sau: 
“Sziandien perkesiu, o rytoj 
iszvažiuosiu. Užtenka. ’ ’

“Vienuolikta valanda mote
rys prasiskirste in savo kam
barius; vyrai liko vieni gerti, 

' rūkyti ir istorijas pasakoti. Per 
! atvira Įauga buvo matyt kai- 
] miecziu vakaruszkos, “Joniniu 
Naktis.” Kaimiecziai ir kai
mietes sukosi ratu, visokiais 
balsais sutartinai dainuodami; 
jiems silpnai padėjo du smuiki
ninku, klarnetas ir bubnelis, 
susodinti vietoje estrados ant 
didelio vežimo.

‘ ‘ Dvi dideles baczkos, apsta
tytos žibintuvais, teike tai gru
pei gėrimo, aluczio ir giros, ir 
isztrOszke szokejai tiese rankas 
kad kaip nors pagriebti stiklą 
ir užvertus galva praryt dide
liais gurkszniais geriama skys
timą. Ant stalo buvo duonos, 
sūrio, sviesto, kumpio ir desz- 
ros. Buvo smagu žiūrint in szi- 
ta sveika kaimo szvente po 
žvaigždėtu dangumi. Erne no
ras taip pat atsige'rti isz szitu 
baczku naminio alaus, ir užkas
ti kietos duonos su sviestu ir 
skaniu kumpiu. *

“Mane apėmė laukinis no
ras dalyvauti tame pokilyje; ir 
asz apleidau savo sandraugus. 
Gal asz buvau jau truputi užsi- 
linksmines, turiu prisipažinti. 
Asz pagriebiau už rankos al- 
suojanczia, tvirta kalniete ir 
privercziau ja pasiutusiai szok
ti su manim, iki neuždusau. 
Tuomet užgeriau alaus ir nu
stvėriau kita szokeja. Kad atsi
gaivinus, asz iszmaukiau pilna 
puodeli giros, ir ėmiau szoki- 
neti vėl kaip paszeles. Asz bu
vau miklus; vaikinai stebėjosi, 
žiurėjo in mane ir stengėsi ne
apsileisti; merginos visos norė
jo szokti su manim ir nerangiai 
apie mane sukosi kaip kalades. 
Ant galo, nuo vienos grupes 
prie kitos, nuo alaus prie giros 
stiklą, asz apie antra valanda 
ryte jau negalėjau laikytis ant! 
kojų.

“Asz jaucziau savo padėjimą 
ir stengiausi parsivilkti in savo 
kam bari. Namie visi miegojo, 
buvo tylu ir tamsu. Asz neturė
jau degtuku. Daug turėjau var
go, iki suradau trepus; ant ga
lo pavyko ir asz atsisėdau ant 
pirmo trepo stengdamas su
tvarkyti savo mintis.

“Mano kambarys buvo ant 
antru lubu, treczios durys po 
kairei. Ant laimes, asz neuž- 
mirszau szito. Pastiprintas szi- 
tuo atsiminimu, pakilau ir pra
dėjau lipti nuo vieno trepo ant 
kito, laikydamasis rankomis už 

. groteliu barjero, kad nenupuo- 
lus ir nesukėlus triukszmo.

“Rodos tik tris ar keturis 
kartus nepataikiau ant trepo ir 
suklupau, bet acziu mano pasi
stengimui ir energijai 1 mano 
ranku asz visgi iszvengiau vi- 
siszko puolimo.

“Sztai, pasijutau jau ant 
antru lubu ir pasidrąsinęs žen
giau in karidoriu, szliauždamas 
pasieniu. Sztai pirmos durys; 
asz skaicziau: “pirmos,” bet 
greitai galva apsvaigo, tartum 
kas mane atmete nuo sienos, ir

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15<f ::

priverte nustrapaliot iki kitam 
kambariui. Asz stengiausi su- 
gryszt ant tikrojo kelio. Perėji
mas buvo ilgas ir sunkus. Ant 
galo, radau siena ir nuslinkau 
pagal ja prie kitu duru. Balsiai 
suskaieziau da karta “antros,” 
ir leidausi tolyn. Ant galo ra
dau ir treczias duris. Asz ta-1 
riau: “treczios, tai mano” ir! 
pasukau rankena. Duris atsida-! 
re. Asz pamislijau “Atsidarė— ; 
reiszkia mano.” Ir žengiau in 
tamsuma, tyliai priverdamas 
duris.

“Atsirėmiau ant ko tai 
minkszto, mano sofa. Ir greitai 
iszsitiesian ant jos. Mano sto-j 
vyje nereikalinga buvo jieszko-] 
ti stalelio, lempos ir degtuku. ] 
Asz tik nusiaviau czeverykus;1 
atsisegiau bruslota ir kelines, 
kurios mane taip verže, ir už
migau.

“Iszbudino mane sziurksztus 
balsas, kuris kalbėjo visai sza- 
le manės: “Kaip, tingine, tu da 
miegi kaip rastas? Jau deszim
ta valanda.”

“Moteriszkes balsas atsake: 
“Ar jau deszimta! Asz taip pa
ilsau vakara.

“Asz klausiau pats
nusigandęs: “Ka reiszkia 
tas kalbėsis? Kur asz? Ka 
padariau?”

“Mano protas buvo 
siau apsvaigęs.

“Pirmas balsas
“Asz atidarysiu langiny'czias.” 
Ir asz iszgirdau prisiartinant 
žingsnius. Asz sėdėjau visisz-

saves,
.

SZl- !I
asz

Garsingos Sužeiduotines DAKTARAS :: :: 
:: :: ANDROZOV

(Juokinga)

1AAKTARAS Androzov labai 
susimaisze, kada inejo Po- 

diclkavo namu kieman ir per 
kambario atidaryta Įauga, kur 
vakar paliko savo ligoni, pama
te žibinczias vaszkines žvakes, 
o vien vai suuodė kodylo kvaps
ni. s

Saule Publishing Company, 
j Mahanoy City, Pa., UtS.Ą.

Wendell L. Willkie sūnūs, 
Philip H. Willkie, trisde- 
szimts metu amžiaus susi
žiedavo su Panele Rosalie 
Heffelfinger, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus mergi
na, kuri yra duktė labai gar
sios Minneapolis miesto szei- 
mynos.

Philip H. Willkie yra sū
nūs mirusio Wendell L. Will-

kie, kuris buvo kandidatas 
priesz Prezidentą Roosevel- 
ta in Prezidento vieta.

Paneles Rosali Heffelfin- 
ger tėvai paskelbė tas sužie
duotines in Wayzata mieste
li. Vestuvių diena dar nenu
statyta. Poreles paveikslas 
buvo nutrauktas Minneapo
lis mieste.

susitvėrė ir motinu tribunolas, neszima, kad mano praszymas 
kuriame buvo teikiamos visos1 maloniai priimtas!
smulkmenos tame klausime.

Jis sugryžo už valandos, ai
da pu-; sėdo, tartum teisėjas, ir prade- 

j jo: “Kaip ten nebutu, asz en-

“Ir sztai trimis sanvaitemis 
pirm, negu asz galėjau suma
nyti kokia szelmyste, arba isz- 
sisukima, tapo paduot užsa-*

atsakeb matau tau kitokio iszejimo, kai, užkvietimai iszsiuntineti,

kai apsvaigęs. Tuomet mano
Asz

Balsas gi tu manai daryt?”
galva palytėjo ranka, 
smarkiau pasijudinau.
garsiai suszuko: “Kas ežia?” 
Asz labai bijojau atsakyti. Dvi 
smarkios rankos nutvėrė mane. 
Asz irgi apglėbiau ka tai ir pra
sidėjo baisi kova. Mes ėmėmės 
vartydami rakandus, daužyda- 
miesi in sienas, o moteriszkes 
balsas szauke, “Gelbėkite, gel
bėkite ! ’ ’

“Subėgo moterys, visi sve-

kaip tik vesti piliete Ketura- j pasiraszyta po kontraktu ir 
kiute. ’ ’ viename Utarninko ryte asz pa-

“Asz net paszokau: ' ... -
kuomet! ’ ’

“Jis piktai užklausė: “Ka-

“Asz stacziai atsakiau: “Na, 
isz,važiuot, kuomet man sugra
žins mano czeverykus!”

“Mano dede patarė: “At
meskime 'baikas, mielasis. Tei
sėjas sake perszaus tau pakau- 
szi prie pirmo susitikimo. Ir tu 
gali but tame užtikrintas, kad 
jis grasina ne juokais. Tu paga
dinai vargszes mergaites geru-

cziai. Atidarė langiiiyczias: asz' ma, ar isz girtumo, ar žioplu- 
emiausi su teisėju! Mat, pasiro-1 
do, asz miegojęs greta jo dūk 
tprs lovos.

“Kuomet mus perskyrė, asz 
nrtbegau in savo kambarį, pa
rai szes isz gėdos. Užsirakinau 
ir atsisėdau, padedamas kojas 
ant kėdės, nes mano czeverykai 
liko merginos kambaryje.

Buvo girdėtis baisus sujudi- vo vien klaida. Tai nedaleisti-j 
trankymas na, kad jauna mergaite už- i 

, smarkus mirsztu užrakinti duris name,; 
pilname žmonių. Teisėjas net!

mo.
“Ir jis iszejo, o asz szaukiau: 

“Kalbėkite viską, kas jums tik 
patinka: asz vistiek jos neve
siu!”

“Da prasėdėjau apie valan
da. Atėjo mano teta. Jinai ver
kė. Ji dare visokius iszvadžio- 
jimus. Nieks netiki, kad ten bu- ]

mas visame name, 
durti, kugždejimas, 
žingsniai.

Praslinkus pusvalandžiui, ] musze ja. Ji verke, verke visa 
kas-tai pabarszkino in mano! ryta. Tai buvo baisus, nepatai-į 
duris. Asz suszukau: ‘Kas ten? ’ 
Tai buvo mano dede, tėvas va- 
karykszczios jaunavedės. Asz 
atidariau.

“Jis buvo nubalęs ir piktas 
ir apsiėjo su manim labai žiau- i 
riai: “Tu pas mane apsieini į 
kaip kokis latras ar supranti?” i suramino. Ir asz sutikau para-

Valandele palaukus, jis pri-i szyt praszyma. Po valandai lai-

* J • • • • V ••Nie-\sijutau apszviestoje 'bažnyczioj
Į gretą jaunos mergeles, kuri 
verke kuomet pasakiau kuni
gui, kad asz sutinku paimt ja 
už drauge iki mirties.

“In mane ji nepažvelge ne 
karta iki pat vakarui ir nepra
tarė man ne žodžio.

“Apie pusiaunakti asz zine- 
jau in mudviem prirengta kam
barį. Radau ja sedinezia kėdė
je apsirengusia taip, kaip die
na, paraudonavusiomis akimis 
ir nubalusiu veidu.

“Ji pakilo ir tyliai priėjo 
prie manės: “Jonai asz pasi
rengus padaryti viską, ka tik 
jus liepsite.”

“Ji buvo graži, o asz jaunas, 
na, asz apglėbiau ja ir prispau
džiau prie savo krutinės. Tai 
buvo mano teise. Ir greitai pa- 

] jutau, kad neapsigavau.
i “Ir sztai jau penkeri metai, 
I kaip asz vedes. Asz da nei kar- 
; ta nesigailėjau szeimyninio gy
venimo.”

“Jonas Nortaiais sutilo. Jo 
draugai juokėsi. Vienas gi ju 
pratarė: “Apsivedimas tai lo
terija ; niekuomet nereikia

— Numirė! Murmtelėjo ir 
greitai iszejo ant gatves, ka
dangi ne vienos piktos dvasios 
bėga nuo kodylo.

Daktaro Androzov nuliūdi
mas ir nusistebėjimas-buvo la
bai didelis. Vakar vakare rado 
pas ligoni dideli ligos pagereji- 
ma, visoks pavojus laimingai 
buvo praslinkęs, akyveizdoj to 
visko laimingai jis apreiszke, 
kad visoks pavojus perejo ir 
kad jau jam nereikia ligonis 
lankyti, nes tai butu tik tusz- 
czias vaikszcziojimas.

Vienok szeimyna, o net pat
sai Podielkov, prasze daktaro, 
idant juos kasdiena lankytu. 
Sziandien taigi kuo ramiausiai 
užėjo ant ju namu kiemo, ir pa
mate. neklystanczius ženklus 
kad namuose randasi numirė
lis.

Kaip tai tas atsitiko, kad 
prieszingai jo persitikrinimui, 
jo kapo daktaro, kad liga grei
tai sugryžo ir taip greitai Po- 
dielkova užmusze?

Daktaras Androzov, buvo 
labai piktame padėjime. Teisy
be pasakius, daktaro piktas hu
moras visai nepaeina nuo to 
kad jis turėtu but varginamas 
ligono smerczia. Skaitlius tu, 
kuriu jis negalėjo ' iszgelbeti 
nuo smerties, buvo pakaktinai 
didelis. Androzovo piktas hu
moras paėjo nuo to, kad neap- 
mislijes užėjo ant Podielkovo 
kiemą tuo paežiu laiku, kada i

(Tasa Ant 2 puslapio)

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. .

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

Pirkie U. S. Bonus
somas skandalas. Ir mano ge-] 
roji teta pridėjo: “Visgi pra- .

i • i j i ’ • • 1 rinktis numerius; pasitaiko nu-szyk jos, kad sueitu su tavim m , ’
pora; gal būti, tau kaip nors 
pavyks iszsisukti laike sutar- 
tuviu, szliubinio kontrakto.”

“Szitoji perspektyva mane

meriis ir imk, tas geriausias.”
O kitas pridėjo juokdamasi:
“Taip, bet neužmirszkite, 

kad už Joną iszrinko numeri 
girtuokliu dievaitis!” —P. J.

Uncle Sam Says

dejo truputi minkszcziau: 1 
“Kaip kvailiukas, tu duodiesi 
save pasigauti deszimta valan
da ryte!” į

“Asz suszukau: “Bet dede,1 
užtikrinu jus, kad nieko blogo: 
nebuvo! Ar per klaida inejau 
ne per tas duris, būdamas gir
tas.”
“Jis patraukė paežiais: “Ne

pasakok bent kvailyscziu. ”
Asz pakėliau ranka: “Duodu1 
garbes žodi.” Dede prieszino- 
si: “Tavo pareiga taip sakyti.”1 
Asz insižeidžiau ir pasakojau] 
jam visa nelaiminga atsitikima. ] 
Jis žiurėjo in mane, iszpletes 

i

akis, nežinodamas, ar tikėt] 
man, ar ne. •. n !

“ Veli a u nuėjo pasikalbėtu 
I su teisėju. Asz dažinojau, kad!

ko asz iszvažiavau in Vilnių.
“Už keliu dienu gavau pra-

— GALAS —

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
____ _ Viesz. Jėzaus ir

. MALDA...

Motinos Szvencz
There are tonics for each season of 

the year, but there is only one which 
offers a wonderful cure for headaches, 
worry, or insomnia. Take a good look 
at the label on the bottle. That is a] 
U. S. Savings Bond, guaranteed to bei 
safe and to pay you back S4 for every! 
$3 you invest, after ten years. And the, 
more of this beneficial medicine you 
take, the healthier will be your income: 
—your future financial standing. So,t 
invest regularly every pay day—sum-, 
mer, fall, winter and spring—in U. S. 
Savings Bonds. ĮJ S, Treasury Department

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT
UC A ITT T?” <==Z»

PLATINKIT!
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szven- 

to Pilypo Benicijo. Ir ta diena: 
1866 metuose Rusijos valdžia 
uždraudė Lietuviszka spauda; 
1884 m., mirė žymus kelininkas 
Frid. Kuszaitis.

— Ketverge Szv. Baltra- 
miejo; Ir ta diena 1345 m., 
Keistutis užėmė Lietuvos Ku- 
nigaikszczio sostą.

:— Szvento Juozapo Para
pijos Mokykla prasidės Petny- 
czioj Rugsėjo (Sept.) pirma 
diena o Publikines prasidės Se- 
redoj Rugsėjo (Sept.) 6-ta die
na. t

— Petnyczioj Szv. Liudvi
ko. Taipgi ta diena 1946 metuo
se Jugoslavijos valdžia pareisz- 
ke kad tie lakūnai kurie buvo 
užmuszti, kai ju eroplanas bu
vo paszautas bus palaidoti isz- 
kilmingai, bet tuo paežiu sykiu 
Jugoslavijos valdžia intare 
Amerikos ir Anglijos valdžias, 
kad ju lakūnai neprisilaiko nu
statytu ru'bežiu.

— Ona, mylima pati Juozo 
Maliszausko nuo 428 W. South 
uly., numirė Subatos naktyje 
11:15 valanda, savo namuose. 
Velione sirgo per visa meta. Po 
tėvais vadinosi Ona Zaborskiu- 
te. Gimė Malianojuje. Bailgus 
Szvento Juozapo parapine ir 
Mahanoy City High School 
mokslą. Paliko dideliame nu
liūdime savo vyra Juozą; aunu 
Juozą; trys dukterys: Prane, 
Juozafina ir Anastasia. Taipgi 
savo teveli Juozą Zaborska; du 
brolius: Juozą ir Vincenta, 
mieste. Kūnas paszarvotas pas 
broli Juozą Zaborskio, 532 W. 
Centre uly. Laidotuves invyks 
Seredas rytą, su apiegomis Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidos.

— Stanley Yenal (Yenale- 
vicziuis) su paezia, isz miesto, 
iszkeliavo in Hawaii del apsi
gyvenimo. Stanislovas aplaike 
dauba prie Kodak kompanijos.

Buvo Užgriautas

* c* * ’ <
C 1B

M . : ji
■

Darbininkas, Anthony Vig- 
lione, sukandės dantis, sten
giasi iszsilaikyai kai jo drau
gai darbininkai ji isztraukia 
isz iszkasu kur jis buvo už
griautas kai jis tenai dirbo. 
Per kelias valandas Anthony

Viglione kentėjo ir lauke kol 
jo draugai gklejo prie jo pri
eiti ir ji isztraukti isz tu isz
kasu, kur jis buvo pagautas 
ir užgriautas. Jis pats nega
lėjo nei pasijudinai ir turėjo 
laukti pagelbos.

AMERIKIECZIAI
NEISZLAVINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MOKSLAS, VAIKAI 
IR LIGA

tas. Juozas Begalis buvo ženo- 
tas ir dvieju dukrelių tėvas. 
Stephen Ruble buvo ženotas, ir 
buvo vaiske per ana kara.

Pittsburgh, Pa. — Kunigu 
Vienybes Seimas invyks Pane- 
delyje, Rugpiifczio (Aug.) 28 
diena, Seserų Pranciszkiecziu 
Vienuolyne, Mount Providence. 
Seimas prasidės Szv. Miszio- 
mis devinta valanda ryte kop- 
lyczioje, o sesijos prasidės de- 
szimta valanda.

zi- 
su 

atostogavo 
Prof. J.

BADAS KORĖJOS
KOMUNISTAMS

Elizabeth, N. J. — Gerai 
nomas Prof. J. Czižauskas, 
paezia Marijona, 
Ausbury Park, N. J.
Czižauskas yra vargonininkas!
vienoje Vokiecziu parapijoje 
Elizabethe.

TOKYO, JAPONIJA.— Am- 
erikiecziai dabar vis daugiau ir 
daugiau Korėjos Komunistu 
paima in nelaisve, už tai kad tie 
Komunistai badauja ir už duo
nos kąsni pasiduoda.

Generolas MacArthur sako, 
kad tie Komunistai Koriecziai 
dabar ant karo lauko negauna 
gana valgyti už tai kad Ameri
kos lakūnai su savo sprogstan- 
cziomis bombomis yra suardė 
visus kelius ir vieszkelius, ir 
yra nutraukė visa susisiekimą 
ant Komunistu Karo frunto.

Pirmiau nei vienas Komunis
tas Korietis nepasiduodavo, 
bet dabar jie ima pasiduoti ir 
nori tapti Amerikos belaisviais,

kareivius in karo frunto, taip 
kaip mes juos siunstume in ku
ri tolima kraszta pasivažinėti 
atostogauti.

Mes giriamies kad mes parū
piname savo kareiviams gera 
maista, parūpiname net ir pasi
linksminimus, bet ar ji priren
giame tam žiauriam karui in 
kuri jis važiuoja?

Tie musu Senatoriai, kaip 
Brien McMahon ir Millard Ty- 
dings, kurie po ano karo taip 
drąsiai prakalbas sake ir taip 
užsispyrusiai reikalavo kad vi
si Amerikiecziai kareiviai butu 
isz vaisko paleisti, dabar jau 
visai kita daina gieda. Jie da
bar nori žinoti kur visi tie pini
gai, kurie buvo paskirti apsi
ginklavimui dingo.

Bet jie pamirszaa kad ne taip 
seniai jie reme Moterų Tarp
tautine Sanjunga, kuri reika
lavo kad Amerikos armija mes
tu visus savo ginklus ir kad ka
reiviui butu palikta vien tik 
paprastas karabinas.

Per Antra Pasaulini Kara, 
mes mateme kad kur tik stojo 
Vokiecziai, Naciai lygiomis su 
musu armijomis, jie sukapuojo, 
sumusze mus. Czia musu ponia 
didžiūnai turėjo pasimokinti, 
bet iszrodo kad j u žieve per 
stora ir mokslas negali inlysti.

Acziu tokiems ponams, dabar 
mes vėl su savo vaiku krauju 
užmokame už j u klaidas. Da
bar vėl musu vaikai, neiszla- 
vinti, žali, iszsigande, neprity
rę, stoja in, karo lauka priesz 
gerai iszlavinta ir prisirengusi 
priesza.

Vaikams Greisia 
Pavojus; Mokyklos 

Atsidarys
NEW YORK, N. Y. —
Sunku suprasti kas czia 

rosi. Daktarai perspėja tėvus, 
kad jie neleistu savo vaikus 
prie kitu vaiku, kad jie niekur 
neeitu kur daug vaiku butu 
vienoje vietoje. t

Daktarai szitaip perspėja, 
už tai kad sziais metais ta Pa
ralyžiaus Liga labai pleeziasi ir 
jau daug vaiku ta liga yra su
sirgę.

Sunku suprasti koks czia 
striokas visus vaikus sugrusti 
in mokyklas. Sveikatos Sztabas 
ir Taryba dar vis sako ir per
spėja kad tos ligos pavojus ne
praėjo.

Tai ka dabar mislina ta 
Mokslo Taryba, kuri nustatė 
kad visi vaikai turi gryžti in 
mokyklas?

Kam visi tie perspėjimo pa
garsinimai, kam tie Daktaru
perspėjimai, kam visos tos ap- lias sanvaites mokslo neteks, 
saugos, jeigu kaip tik paeziame 
tos ligos pavojuje Mokslo Szta
bas taip nemoksliszkai pasiel
gia?

Mokycziausi Daktarai dar

da-

tikrai nežino daug apie szita narius kalbant apie mokslo rei- 
paralyžiaus liga, bet visi jie kalinguma. Mokslo skyriai ir 
vienbalsiai sako kad vaikai tu- mokslo metai Amerikoje taip 
ri nesimaiszyti su kitais vai- kvailai sutvarkyti, kad niekas 
kais kad jie turi ramiai užsilai- neklausia kiek studentas iša
kyti, nepailsti. moka, bet kiek dienu jis mokslo

Per kolektas, rinkliavas ir suolą tryne. Pradines mokyk- 
vajus Amerikiecziai milijonus los mokinys gali kad ir visa me- 
doleriu kas metai paaukoja del nesi ta savo mokslą apleisti ir 
gydinimo nuo szitos baisios li-l 
gos. Argi nebutu protinga ir 
stengtis apsisaugoti nuo tos li
gos?

Mes dar karta klausiame, 
Koks Czia Striokas tuos vai
kus nugrumsti in mokyklas? 
Jeigu Daktarai pataria tėvams 
laikyti vaikus namuose, tai ar 
tie žmones ant Mokslo Tary
bos geriau ir. daugiau žino? ,

Laikraszcziuose kasdien skai-j 
tome kad vis daugiau ir dau
giau vaiku yra tos baisios ligos 
pakertami. Kaip mes supran
tame ir kiek mes galime su
prasti, tai jokios iszkados nie
kam nebutu jeigu vaikai pasi
liktu namie, neeitu nei in mov- 
ing-pikezierius, nei in bažny- 
czia nei in mokykla pakol Dak
tarai pasakys kad ligos pavo
jus perejo.

Daug geriau kad vaikas ke-

MOCZIUTE, KA
PADAREI!

paskui ta savo mokslą pasivyti 
pirm negu mokslo metai užsi
baigs.

negu kad jis visa savo gyveni
mą liks kolieka.

O kaslink to mokslo, tai 
mums tik juokai, kai mes isz- 
girstame tuos Mokslo Tarybos

PA - B - CELA^gj 
arba pradžia i 

SKAITYMO į
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64 pus., Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.
“SAULE’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.

Shenandoah, Pa. — Subatoje 
apie 8:45 valanda ryte, lavonas 
Mykolo Petausko, 42 metu, am
žiaus nuo 330 W. Penu uly., li
kos atrastas Oak Hill anglia- 
kasyklos stripinisiu arti Miners
ville miesto, per darbininkus 
Charles Covolesky, isz Miners
ville ir James Burke isz Ash- 
lando, kur jis vairavo “stym- 
iszoveli.” Petauskas žuvo Lie
pos 29-ta diena, kai žeme ant 
kur jisai stovėjo, staiga ingriu
vo in atlipinsiu, ir Petauska® 
likos užgriautas deszimts pėdu 
po žeme. Velionis paliko savo 
paezia Mare (Dubitskiute); sū
neli Mykolą ir dukrele Ona; du 
brolius: Vincą, mieste ir Petra 
Los Angeles, Calif., ir seserį 
Olga Krukoniene. isz New 
York. Laidos Seredoje, su apie- 
gomis Szv. JuUgio bažnyczioje, 
devinta valanda ryte ir palai
dos in Szventos Marijos kapi
nes.

Wilkes-Barre, Pa. — Du mai- i ■ •
nieriai buvo užmuszti in Lance1 
Colliery mainas, kurias veda 

, Qlen Alden kompanija in Ply- 
inouth. Žuvusieji buvo keturios 
deszimts ipetu amžiaus Juozas 
Begalis ir jo pagelbininkas dvi- 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Stephen Ruble. Jiedu lauke kol 
kitas darbininkas pabaigs u?- 
luoduoti paskutini kara, kai lu
bos ingriuvo ir pagavo. Tas 
.treczias mainierys iszliko gy- 

’ vas visai nebuvo nei nesužeis-

Philadelphia, Pa. — J “ 
“Lietuviu Diena,” Nedelioj, 
Rugsėjo (Sept.) 3-czia diena, 
p. Mikclaiczio gražiame ’sodne' 
invyks Szv. Andriejaus parapi
jos szaunus iszvažiavimas, 
“Metine Lietuviu Diena.” Pa
silinksminimas jauniems ir se
niems. Bus lenktynes, virves 
traukimas, ir kiloki žeidimai 
isu dovanomis laimėjusiam®.' 
Bus juoku iki ausu! Szokiams 
grosz gera orkiestra. Bus ska
niu užkandžiu, gardaus aluezio 
ir kitokiu gėrimu. Todėl, malo
niai kviecziame visus senus ir 
jaunus atvykti in szi iszvažia- 
vima. Jau pasižadėjo dalyvau
ti daug žymiu žmonių, vietiniu 
ir apylinkes biznierių ir kitu 
geru Lietuviu. Nuvažiavimas 
in didžiausi pikniką yra visiem 
gerai žinomas, tai strytkariu 
Nr. 66 ir busais kurie važiuos 
ta diena nuo baznyczios ir kop- 
lyczios. Autobusu keliones bi
lietus būtinai insigykite isz- 
ankszto. Jei da kas neaiszku 
patelefonuokite PO5-2322. Tai
gi, važiuojam visi! Kvieczia ir 
laukia, Lietuviu Dienos Komi
tetas.

Metine |,įje jįe gaus nors biski
maisto.

Bet tiems Koriecziams Ko
munistams sunku pasiduoti, 
nes ju vadas yra Sovietai, ku
rie yra insake kad tie kurie pa
siduos bus nuszauti savųjų ka
rininku ar Amerikiecziu.

Vienoje vietoje ant karo 
frunto visas pulkas pasidavė 
kai Amerikiecziai juos apsupo.' 
Jie jau turėjo su savimi baltas 
vieliavas kurias jie iszkele kai 
tik Amerikiecziai pribuvo. .

KITAS ISZDAVIKAS
SUARESZTUOTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pas Daktara
Daktaras — Jau tau ne sy

ki kalbėjau, kad negert per
daug!

Girtuoklis — O ponas dak
tare, asz niekad neturiu in 
vales, o ka ežia kalbėt per 
daug!

Mocziute, ka padarei, 
Senoji, ka padarei, 
Kam iszleidai mane jauna 
Už to szelmio bernelio?
Jis pragėrė nameliu#,
Ir nuo lauko rugelius;
Jis pragers ir mane jauna, 
Ir nuo ranku žiedelius!

“Gryžk, dukrele, atgalio, 
Gryžk, jaunoji, atgalio. 
Gražink savo jaunas dienas 
Ir žaliąsias rūteles.”

“Motinėlė negaliu,
Sengalvele, negaliu,
Jau sudėtos baltos rankos, 
Sumainyti žiedeliai.
Kai broleliai rugius sės,
Ant rytojaus pražydės,
Tai tada, motuszele, 
Asz pas tave sugrysziu.
Kai žvaigždeles puldinės, 
Danguj vietos neturės;
Kai su szauksztais duona rieks 
Ir su peiliais putra srėbs;

Tai jau asztuntas tokis iszda- 
vikas, suimtas Amerikoje per 
vienus metus. Visi jie yra gyvi Kai nuo bieziu vilnas kirps, 
tarnai Rusijos.

Szitas iszdavikas, szpiegas 
yra gimęs New Yorke mieste, 
bet jo tėvai pareina isz Rusijos. 
Jis inžinieriaus mokslo laips
nius yra gavės isz Michigan 
Universiteto. 1945 metuose jis 
apsiženijo su Helen Levitov 
Gurewitz in Arlington, Virgi
nia. Jo žmona su dvejais vai
kais gyvena Flushing, New 
York.

O isz vaszko peczius dirbs;
Kai seseles rūtas sės, 
Ant rytojaus pražydės;

Kai plunksnele dugnan grims, 
Akmenėliai virszum plauks; 
Kai broleliai kuolus kals, 
Ant rytojaus jie atžels —

Kad ir grysziu, sugrysziu, 
Lankyt atsilankysiu, 
Ale savo motinėlei
Gero nedarysiu!”

Worcester, Mass. — “Ame
rikos Lietuvio” redaktorius- 
leidejas p. G. Kybą, gavo sziv- 
dies ataka ir randasi miesto li
gonine.

Pirkie
U. S. Bonus
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Each distinctive invitation 

thermographed on 25% rag 
chin a-white vellum paper, 

giving you fine raised lettering 
that speaks of the 

highest quality.
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Yonr choice 
of SIXTEEN 
individas!
TYPE STYLES
The most 
popular 
selections 
shown below.

Also matching reception cards, 
response (cards, thank you cards 

at home cards and informals.
Come in today and make your 

choice from our 
"Flower Wedding,Line" catalog.

Mrs. Paul Crosley 

fflrs. Paul Cruskg 

3\rs. Paul Crosley 

ad’įn. 2Pau/ ClodtU

SAULE PUBLISHING CO.
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.


