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RUSAI JAU BERLYNE!
Isz Amerikos
Amerika Nesutinka 

Su Sovietais
Kaslink Lenku

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia laikosi tu 
nutarimu, kuriuos visi trys tū
zai padare Vaitos Konferenci- j 
joje: kad nauja Lenku tikrai 
demokratiszka valdžia bus pri
pažinta. Lenku valdžia Lubli- 
ne nėra nei tikrai Lenkiszka 
nei demokratiszka.

Isz Moskvos atėjo jau keli 
laiszkai ir praszymai kad Ame
rika pripažintu Lenku valdžia 
Lubline ir ja priimtu in San 
Francisco Konferencija.

Nieko dar negalima pasaky
ti, kaip ežia viskas iszeis, pakol 
Molotovas atvažiuos ir pakol 
visi didžiūnai susieis ir pasi- 

. sznekes. Gal kaip tik del szito 
Lenku klausimo ir Stalinas 
siunezia savo geriausia ir in- 
takingiausia žmogų, Molotova.

Nauja Tarnaite
Iszczystino Namus

CHICAGO, ILLL. — Ponia 
Rudin pasisamdė nauja tarnai
te kad del pavasario iszczysty- 
tu namus, stuba. Tarnaite, 
darbszti mergele, gražiai isz- 
czystytu namus, pasiėmė $65, 
brangu kailini coata, kelias 
suknes, ir visus cigaretus ir pa
ti dingo.

25 Užmuszti
Eroplano Nelaimėje

SWEETWATER, TEX. — 
Didelis armijos transportinis 
eroplanas trenke in žeme ir už
sidegė. Visi vyrukai likos už
muszti. Tarp j u radosi: Lt. D. 
L. Bennell, isz Pittsburgh, Pa., 
Lt. Frank A. Prete, Shenan
doah, Pa., Sgt. Wm. Downey, 
Waynesburg, Pa., ir Sgt. R. C. 
Goodenough, Doves, N. J. 
Eroplanas leke isz Midland, 
Texas in Paterson, N. J.

Nužudytas

Majoras Generolas Mauri
ce Rose (Žydas) isz Denver,
Colo., kuris valde Amerikos 
lmos tanku divizija likos nu
žudytas per Vokieczius ant 

karo lauko.

Ka Mes Darysime Su 
Tomis Salomis Kurias 

Amerika Paėmė

WASHINGTON, D. C. —
Jau dabar kyla ginezai, bar

niai ir pikti nesusipratimai 
tarp musu Armijos vadu, gene
rolu ir Washingtono diplioma- 
tu ir politikierių.

Ka mes ketiname daryti su 
visomis tomis salomis, kurias 
musu armijos paėmė ir paima 
ir už kurias musu vaikai savo 
gyvastis paaukojo?

Armijos augszcziausi gene
rolai staeziai ir aiszkiai sako ir 
reikalauja kad Amerika jas pa
sisavintu ir apginkluotu, kad 
antro tokio užpuolimo isz rytu 
nebutu.

Musu politikieriai, sau betu
pėdami Washingtone sako, 
kad tas salas mes turime sugra
žinti toms tautoms, kurioms 
jos prigulėjo pirm negu szitas 
karas prasidėjo. Ir paskui ke
lias tas salas ant raudos pasi
imti del keliu desetku metu.

Szitas klausimas dar aisz-
kiau iszkils, kai mes Japonus 
visiszkai sumuszime. Tas klau
simas per sunkus ir per painus, 
kad dabar butu galima dau
giau apie ji ka pasakyti.

- KARE - Vokiecziai Isz Tri-

Nužudė Savo
Paczia Ir Sunu

I ---------------

HOLBROOK, ARIZ. — Jno. 
Arnold, 36 metu, likos uždary
tas kalėjime, kaipo nužiūrėtas 
užnužudinima savo paezios Ju
liana, 34 metu amžiaus ir sūne
li Antanėli 4 metu, kuriu su- 
anglijusius lavonus surasta po 
sudegimui namo.

LONDON, ANGLIJA —
Ruhr Slėnis kur Vokiecziai 

tikėjosi priesz visa pasauli pa
sistoti, nebeliko nei vieno lais
vo Nacio.1 • • . . I ■ I

Vokiecziai Turi
Užmusztus Pakavoti

Toks Darbas Pamokins Vokieczius, Kaip 
Ju Žmones Žveriszkai Elgiasi

NUŽUDYTU NELAISVIU YRA 1,100

Amerikiecziai Sako Nuszaus Visus 
Vokieczius Jeigu Pasiprieszins

ISZ VOKIETIJOS. — Gar- koks baisus karas, ir kaip j u
delegen miestelyje, Amerikie
cziai priverezia paežius Vokie
czius palaidoti visus nelaisvius 
kuriuos Naciai iszžude, Vokie
cziai dabar turi duobes iszkasti 
ir gražiai palaidoti. Nužudytu 
yra apie 1,100. Vokiecziai bai
siai prieszinasi ir nenori tokio 
darbo, bet Amerikiecziai stovi 
ir su atprovintais karabinais 
prižiūri kad visi Vokiecziai 
dirbtu. Toks darbas gal paro
dys ir pamokins Vokieczius,

žmones žveriszkai elgiasi. Už- 
musztuju lavonai jau atsiduo
da, pūva ir dvokia. Vokiecziai. 
ne kad loska, panevalia turi 
kasti duobes szesziu pėdu gilu
mo, szesziu pėdu ilgumo ir tri
jų pėdu platumo, paskui gra
žiai lavona inleisti ir užkasti. 
Amerikiecziai stovi ir sako, 
kad jie ant smert nuszaus visus 
tuos kurie nors biski pasiprie
szins. Dabar Vokiecziai ima su
prasti kad, lazda turi du galu!

j u Pusiu Apsupti
Sovietu Komisaras Vyaczeslav 
Molotov Atvyko In Amerika; 
Savižudyscziu Randasi Vokie
tijoje; Stuttgart Paimtas; Rusai 
Ir Amerikonai Puls Isz Visu
Pusiu Ant Vokiecziu Armijiu _ * _

ISZ LONDONO
LONDON, ANGLIJA. — 

Lenkams Londone, nepatinka 
Mikolajczyko laižymasis prie 
Sovietu ar Lublino Lenku 
valdžios. Gandai, kad Lenku 
vadai slaptai tariasi su Sovie
tais tciip eina isz visu pusiu ir 
krasztu kad net ir Lenku vald
žia Londone jau ima in juos ti
kėti.

Mikolajczykas vieszai pa
skelbė kad jis priima ir prita
ria visiems tiems Krymo Kon
ferencijos nusistatymams ir 

i yra pasirengęs eiti ir stoti in 
derybas su Lublino ar Sovietu 
Lenkams valdžia, nes jis sako 
kad jis jauezia, kad visas Len
kijos klausimas bus už dienos

WASHINGTON, D. C. —
Kiek dabar gilima pramaty

ti, tai Sovietai paims Berlyną, 
Amerikiecziai marszuos sta
eziai in Bavarija, kur Hitleris 
tikisi atsimuszti ir apsiginti. 
Amerikiecziai dabar, rodos, ty- 
czia sustojo ir laukia pakol So
vietai paims Berlyną. Taip ir 
turėtu būti, taip ir reikia, nes 
jeigu abudu pultu ant Berlyno, 
daug jiegos butu iszeikvota. 
Sovietai vieni gali apsidirbti 
Berlyne. Mes palausime ir pa
matysime kas bus po Berlyno, 
tada visos musu armijos puls 
ant Hitlerio ir jo likusiu skar
malu.

kitos iszrisztas.
Lenku Valdžios Londone va 

dai pasipiktino isz tokio pasiel 
gimo ir sako kad Mikolajczy 
kas nori kad jis butu pakvies 
tas in tuos pasitarimus, kuriuo 
se jau szesziolika Lenku pa 
siuntiniu dingo, ir nori pasiru 
pinti sau szilta vieta busiamo 
joje valdžioje.

Chinchillas Sake
Darbas Da 

Nepabaigtas

LONDON, ANGLIJA —
Anglijos Ministeris Winston 
Churchill, kalbėdamas in savo 
žmones, prasze kad jie per 
daug nesidžiaugtu kai Hitleris 
bus sumusztas, nes darbas dar 
nebus pabaigtas. Tada visi 
Anglijos kareiviai ir visi visos 
Britanijos fabrikai turės stoti 
Amerikiecziams in pagelba 
priesz Japonus. Jis primine sa
vo žmonėms kad Anglijos 
szventa pareiga Amerikai pa
dėti, taip kaip Amerika dabar 
padeda Anglijai.

Naciu Karo Sztabas prane
sza savo žmonėms, Vokietijoje, 
kad jiems dabar mėsos beveik 
visai nebus, ir kad jie turės 
maiti ir gyvuoti vien tik ant 
daržuoviu. Visi naminiai 
paukszcziai turi būti užmuszti 
ar iszžudyti, nes nėra kad jiems 
lesti. Vien tik visztas bus gali- 
dar laikyti, ir visos tos turi bū
ti suskaitytos. Vokiecziams da
bar lieka tik bulves ir sausa 
duona.

Lenku Sutartis Su 
Rusija

LONDON, ANGLIJA. — 
Lenku valdžia Lubline prane- 
sza, kad Lenkai sudarė ir jau 
pasirasze nauja sutarti su Ru
sija. Stalinas remia szita vald
žia ir dabar ja užtaria ir reika
lauja kad jai butu duota vieta 
San Francisco Konferencijoje.

Anglija ir Amerika dar prie
szinasi, dar nepasiduoda. Ame
rikiecziai ir Anglai laikosi Vai
tos Konferencijos nutarimu, 
kurie aiszkiai sako, kad nauja 
Lenku valdžia turi būti sutver
ta, kurioje ir Lenkai isz Londo
no turėtu ir vietos ir balso. Sta
linas per Vaitos konferencija 
sutiko ir labai patogiai visai 
apie tai pamirszo.

Amerikiecziai labai susirū
pino, iszgirdus apie ta slapta 

1 sutarti.
I Ir Francuzai nerimauja.
i Nors jie turi sutarti su Rusija, 
Į jie dabar ima bijoti Sovietu,
1 kai jie prededa taip savotisz- 
I kai elgtis ir szeimininkauti.
1 Franci j a, žinoma, bijosi, kad 
Sovietai panasziai ir su ja ne
apsidirbtu. ,

Vokiecziai Valdininkai 
Žudosi

LEIPZIG, VOKIETIJA. — 
Amerikiecziai užtiko kelias 
Vokiecziu szeimynas Leipzige 
iszžudytas. Matyti kad Vokie
cziai ima nusižudyti. Jie jau 
ima suprasti kad karas pra
laimėtas ir kad jiems, ypacz 
valdininkams bus riestai. Vie
nas Burgomeistras visa savo 
szeimyna iszžude ir paskui 
pats nusiszove. Tokiu savižu
dyscziu jau labai daug randasi 
Vokietijoje.

— Daugiausia bulviu Ame
rikoje iszauga Minnesotos val
stijoj, paskui Maine. Abi val
stijos pagamina 88 milionus 
buszeliu.

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Žinios 
pranesza kad Berlyne jau visose ulyczios 
matyti baltos vėliavos. Vokiecziai nori pasi
duoti. Amerikiecziai už dienos kitos susieis 
su Rusais-Sovietais ir tada Vokiecziai jau bus 
isz visu pusiu visiszkai apsupti. Kai Ameri
kiecziai prieis prie Berlyno, dantys byres ir gal
vos kaip kuopustai risis. Jau dabar Rusu-Rau- 
donoji armija Vokieczius Berlyne gainioja, o kai 
Amerikiecziai pasirodys, visas miestas pavirs 
verdaneziu pragaru. Isz Berlyno, Hitleris keti
no visa svietą užkariauti, dabar miestas yra gra
bas ne tik Hitleriui, bet ir visiems Vokiecziams. 
Vokiecziai ima patys žudytis, jiems jau nebeliko 
vilties. Jie visam svietui prasikalto, visai žmo
nijai nusidėjo, kad dabar jie patys saves bijosi. 
Amerikiecziai randa daugiau Vokiecziu lavonu,
kurie savo ranka gala gavo, nusižudė. Kai szita 
žinia skaitysite, greičiausia Berlynas jau 
bus Rusu-Sovietu rankose.

Generolas Eisenhoweras visa savo ar-
Visaip dar gali būti: Stali

nas gali dar nusileisti, atlyžti, 
ir su Amerika ir Anglija sutik
ti. Bet jeigu galima spręsti ka 
žmogus rytoj darys isz to ka 
jis vakar padare, tai beveik ga
lima spėti, kad Stalinas nenu
sileis ir savotiszkai net ir San 
Francisco Konferencijoje szei- 
mininkaus. Molotovas yra bai
siai gudrus ir apsukrus diplio- 
matas, ir jis lengvai nepasi
duos ir nenusileis.

MOSKVA, RUSIJA. — So
vietu laikraszcziai perspėja 
Amerikieczius, kad jie nekisz- 
tu savo valdžia ir savo demo
kratija ant Europos tautu. Ne 
visos Europos nori tokios vald
žios, ne visos Europos tautos 
gali tokia demokratija priimti. 
Czia gal ir yra daug tiesos. Mes

(Tasa Ant 2 Puslapio)

mijos jiega pakreipė in Czekoslavakija, kur 
Amerikiecziai susieis su Rusais. Amerikos 
3-czia armija prisiartino prie 7-tos, kuri 
apsupo Nurembergo miestą.

Amerikos ir Anglijos lakūnai paleido 
szesziu tonu sprogstanezias bombas ant Vo
kietijos ir Czekoslovakijos, taipgi iszdauže 
traukiniu stotis ir fabrikus. Vokiecziu li
kusieji eroplanai pakilo atsimuszti ir dau
giau neguszimtas isz ju jau vėl nesikeis.

Anglijos lakūnai nuskandino paskutini 
Vokiecziu kariszka laiva “LUETZOW.” Szitas 
laivas jau nedriso iszplaukti priesz Alijen- 
tus, bet slapstėsi Norvegijos uostuose, kur 
ji Anglijos bomberiai užtiko ir nuskandino.
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Kas Girdėt
iSziandien randasi milijonu 

vyru po gin'klu, naikinti vieni 
kitus. Daug milijonu žmonių 
likos užmuszta arba sužeistais 
nuo prasidėjimo Įkaręs. 'Lig 
sziam laikui iszduota’daug bi
lijonu doleriu ant vedimo svie- 
tiszkos skerdynes. Kiek da 
kare paims turto ir gyvaseziu 
tai nieks to negali inspeti!

kame tuomet Kinai s 
auigszcziau už kitas tautas. į 

, Bet dabartiniame laike Ki
nai laikomi už viena isz tam- 

l siausiuju tautu, iii juos žiuri 
kaipo in puslaukinius žmones.

^“ DUMBARTON OAKS PASIULIJIMAI IR 
TAUTU LYGOS SUTARIMAS ::

Dabar kada konferencija Įima nugin'klavima. Szi Sztabo _ __ 1 . ' I?
Suvienytu Tautu bus laikoma komitetą sudarytu virszinin- ISZ IViOSKVOS, 

Priežastis tokio atsitikimo gan Francisco Balandžio'kaį szta'bo kiekvienos isz pen- 
(April) 25 d., pagaminti nauja |kįu tautu, kurios thres nuolati-' 
czarteri naujos tarptautines nias vietas Taryboje, arba ju 

s organizacijos, daugelis 
j žmonių klausia ar tokia orga
nizacija protaikins 
Tautu Lygos Sutarimo, 
tragiszkai užbaigė Antras Pa
saulio Karas. Kadangi pagrin
das naujos tarptautines orga
nizacijos pradėtas

nuo bitu szaliu, tai ta, kad Ki
nu labai nepatogios rybos susi-
neszimui su tolimesnėmis tau- faįko 
tomis.

I
Vidur-amžij, kuomet dar ne

buvo geležinkeliu viena valsti
ja su kita dažnai susineszdavo

J vandenimis, Kinu-gi rubos, tai 
I daugiausia sausuma geležinke-

- . .... , , v , * liu neszant 'buvo sunku kurAnglijoj ant koziio asztuo-i
.... . . . . i nors toli nukeliauti, beto ir su-nioldka. vyru pripuola po dvi- . , . ’

. . , , . . - . ‘Iv,g iu iszdirbtosios ti'kvbos, irideszimts moterių. Kozna svei-į v , ,,v.(savo žeme draudžiama msi-i
leisti 'svetimtauezius ir,patiems 
ka nors nuo svetimųjų priimti.

Viduriniuose amžiuose nors 
tie susineszimai vienos szalies 
su kita buvo grynai piukliszki 
bet jie svaibe role sulosze 
žmonijos apszvietos dalykuose.

Mainydamiesi p re ke m i s, 
pirkliai pastebėjo ka nors sve
tur geresnio, tuoj, pargryže sa-'oaks sutikimas 
vo szaliu, stengdavosi

Kožna s’vei-į 
ka motere geidžia turėti vyra 
ir save szeimynele. Bet ka 
darys szitos merginos kurioms 
neteks vyru? Ar iszkeliaus iii 
kur kitur pasijieszkoti savo 
vyruko.

(Kiekvienas atvykęs in Now 
Yorika žrnogu atsimins Laisves 
Stovyla (Statue of Liberty), 
'kuri stotvi prie, Bedloe SalosI 
New York’o uoste. Bet mažai 
žmonių apsipaižinia su szitos

> stovytos istorija. Stovyla yra 
151 pėdos laugszczia, yra tokia 
didele, kad vien tik nosis 4% 
pėdu ilgio, o rankos delnas yra 
16% pėdu ilgio. Būrelis gerai 
žinomu Francuzu sumanė 'pa
aukoti Laisves Stovyla Suv. 
Valstijoms. Jie kreipėsi prie 
garsaus Francijos skulptoriaus 
Frederic August Bartholdi, 
pastatyti tinkama stovyla. 
1877 m., komitetas paskirtas 
auka, ir Francijoj tukstaneziai 
žmonių rome ta prakilnu darba 
aukaujant kiek galint tara 
tikslui. Suv. Valstijose žmo
nes žmones sudėjo net $300,000 
tik pa pėdai. Isz viso stovyla 
ir padeda kainavo apie milijo
ną doleriu. Papedas augsztos 
yra 89 pėdu. Stovyla sveria 
450,000 svaru arba 225 tonu, 
vientik žalveris sveria 200,000 
svaru. 40 žmonių gali tiesiai 
atsistoti stovylos galvoje ir 12 
žibintuvoj, trejų nuo papdes 
iki galvos turi 154. Stovylos 
galva buvo užbaigta del Pary
žiaus Parodos 1878 metuose, 
bet rankos dalis, nuo alkūnes 
iki plaštakos buvo pasiusta 
Amerikon ir parodyta Centen
nial Parodoj Philadelphijoj 
1876 metuose. Spalio 24 d., 
1881 metuose Paryžiuje visos 
dalys buvo in vieta sutaisytos. 
Stovyla užbaigta 1883 m., ir 
Liepos 4 d. 1884 m., p. M. De 
Lesseps, prezidentas Francuzu 
komiteto oficialiszkai inteike 
stovyla ambasadoriui Mor tu
nui. Rugpiuczio 5 d. 1884 m., 
papėdė atidengta ant Bedloe 
Salos ir vėliau Birželio menesi 
1885 m., Francuzu laivas Isere 
isz Rouen, Francijos atveže 
stovyla in New Yorka. Stovy
la atidengta Spalio 28, 1886 m.

Tiejei, kurie geidžia nudavi- 
net iszmintiiigais tarp 'kvailiu- 
jn, tarp iszmintinguju iszrodo 
ant kvailiu.

Jeigu pavojinga mažai žino
ti, tai kur rasime žmogų, kuris 
nebūtu pavojuje?

Priesz Kristaus užgimimą 
Kinai buvo viena isz apszvies- 
cziausiu tautu. Jie geriause ap
dirbo žeme, pas juos buvo la- 
biause iszsi platinus pramonija, 
jie iszmi'slijo raides, kurios ir 
po sziai dienai vartojamos 
spaudoj, ko pas kitas tautas 
Line amžiuje nebuvo ir daug’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

' na tvirtove ir miestą ir dar da
bar vejasi Vokieczius. Genero-

■ las Mark W. Clark pasakė savo 
kareiviams kad dabar jau ir 
Italijoje Vokiecziams pradžia 
pabaigos. Lenku kareiviu ar
mija insilauže in San Giovanni 
deszimts myliu nuo Bologna 
miesto.

Italai priima Alijentus kaip į 
kokius iszganytojus irdžiau-' 
giasi kad Vokiecziai iszvyti. i 
Dabar ir Italijoje Vokiecziai' 
bėga, traukiasi ir pasiduoda. Į

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
——  -------------- ——

FOKVICTORY

BUY 
UNITED 
STATES 

WAR 
"BONDS 

AND
STAMPS

kai kada pamirsztame kad ne 
veiktu visi žmones myli ta ka mes my

lime, ne visiems žmonėms pa

atstovu.
Saugumo Taryba 

kiekviena valstybe 
p e r s t a t o j a m a tinka, tas, kas mums patinka. į 

Czia kyla kitas baisiai pai-
cijos.” Tas vestu prie goresnes nūs ir keblus klausimas: jeigu 

mes neremsime demokratisz • Į
kas valdžias Europos mažuose

, Taryba ret- krasztuose, Rusija inves savo y | j patraukja Tafa.
-kareziais susirinkdavo. komumstiszka valdžia. Jeigu ( *

'Lygos Sutartis insteige Im mes panevalia priversime tas‘ koKUS If SklUZdeS
ternational Labor Organizaci- tautas priimti demokratija, tai; __ ;__
ja, invedimui geresniu gyveni- mes darysime ta, ka Hitleris. Tikriau&is ,budas apsau,o-oji- 
mo budo ii- daibo sanlygu vals- dare ir už ka mes ji sulenkiame 
tvbese. Szis kūnas gyvavo ka- sziandien.
‘ .... 1ro metu. Pasiulijimai pampina

kad ILO ir kiti tarptautiniai' WASHINGTON, D. C. — 
biurai jau insteigti vėliaus bu-'Anglijos atstovas, Anthony 
tu sujungti su pirma organiza- Eden, Rusijos pasiuntinys, M0-1 

j lotovas ir Amerikos Sekreto- cija. .
Dumbarton Oaks buvo laiki- rius, Stettinius jau susiejo pa-

nai mriikta kad anip damnima sitarti priesz San Francisco . , ,, • 1 , ,nai sutikta kad apie aaiųpima r mduose apba szaldytuvuose, ir arba ekspresinius money orde-
visi trupiniai nup žemes suran- rįug) pridėti deszimtuka. Bet 
kiojami, nuo Skruzdžių galima į jeigu siunsite money orderius 

į apsisaugoti. Pyragas, duona,'p__   1____ 1__
cukrus, mesa, ir'kiti valgiai pa-1 ekstra už iszmokejima money

svarbu nuolatai,
kuri “nuolatai

vyriausiame szta'be organiza-

tvarkos negu buvo galima po 
informa-j Lygos Sutartimi, nes tarpe mė

liuose (taisyklos darytos) kal-jtiniu susirinkimu 
bose Dumbarton Oaks, pasiuli
jimai padaryti lenais, apie ku
riuos daugiau vis girdesime se
kamais menesiai, duoda tik pu
sėtina atsakymu tam klausi
mui.

Sulyginus su daugiau kaip 
du tuks(ancziu metu tarptauti
nio “anarch,” Tautu Lygos 
gyvavimas buvo tikrai trum
pas. Bet, laikinas Dumbarton 
(____________ s — Didžios Bri

tai in-, tanijos, USSR, Kinijos ir Suv.
vykdinti. Net buvo tokiu atsi- Valstijų, — pranaszauja stip- 
tikimu, kad ir tikybas priimda-! 
vo nuo kitu, arba sumaiszyda- 
vo su savo.

Kad geriau insivaizdinus, 
kaip žymiai veikia tie susine
szimai vienos valstijos su 'kita 
ir 'kokia nauda atnesza — pri- 
sižiurekim in musu kasdienini 
gyvenimą. Žmogus isz'keliaves 
svetur, jei jis tik turi palinki
ma prie geroves, tuoj priima 
tos yzalies geruosius papro- 
czius po draug, nusižiūrėda
mas in kitus, stengėsi tobulini 
ir savo geriases puses. In žmo
gų, besibaseziusi po pasauli, 
dažnai sakoma: 
nas, daug žinias, 
žiūrima kaipo in pavyzdi ir ki- kara nelegaliu, 
ti stengėsi ji sekti. Tokiu budu i Dumbarton Oalks Pasiuliji- 
gerieji paproeziai jau ir veikia mai parūpina “Economic and 
ant aplinkiniu žmonių. Social” Taryba kuri bus atsa-

Ta pati regime ir susinėszi- kominga tiesiog Seimui. Lygos 
me valstijų. Sutarimas neturėjo tokio at-

Ne tai buvo Kinuose. Jie už- skiro kūno.
sidare nuo svetimtaueziu, ne-. Pasiulijimai, taikos užlaiky- 
turedami nuo ko pasimokyti, mui, pavėlintu kiekviena nari 
taip ir liko bestovi ant vietos, fUoj apsirūpinti oro-jiegu da- 
tuom tarpu kaip aplinkines bar, ir kitu jiegu vėliau.

■ Pagal Lygos Sutarti, karui 
I invykus, buvo Tarybos pareiga 
patvirti valstybėms kokias 
ginkluotas jiegas jis turėjo pri
statyti užlaikyti nepriklauso- ta, 
my'be atakuoto nario. Kiekvie-

priklausanti prie ma, negu turėjo po Lygos Su- 
taczia. Nauja gadyniszJkame 
pasaulyje greitas neiszpasaky- 
tai svarbus. Greitas nuspren
dimas ir greita, veikimą kasiu
li jimo parūpinta.

Nei viena valstybe sutiks

resne organizacija negu Lyga 
buvo.*Pagal Tautu Lygos Sutari
mo, užlaikymas tarptautines 
taikos buvo pareiga abieju, 
Tautu Atstovu Seimo (Assem
bly) ir mažesnes Tarybos negu 
Dumbarton Oaks. Pasiu'lijimai 
paveda ta pareiga tik Saugu
mo Tarybai. Pirmas Seimo at- 
sa'komumas kaipo 
Dumbarton Oaks,
szimas tarptautiniu, 
niu, socialiu ir kitu 
dalyku.

Pasiulijimai net
o, jis buvau- nelegaliu grasinimus jiega. Ly- 
Beto, iii toki

pabrėžta 
butu iszri- 

'ekonomi- 
tikiszku

padarytu

gos Sutarimas skaitė tik tikrai

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Del Musu Skaitytoju I

Siuncziant pinigus per bau-- 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centą 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts

nai s
klausimu General Assembly Konferencija. Didžiausias ir 
butu ingaliota veikti su du- pavojingiausias klausimas, ku- 
trecz daliu balsu ir Ekonomine ris turės būti iszrisztas ar kaip 
ir Sociale Taryba dauguma nors iszaiszkintas, tai 
balsu. Balsavimo veiksmą' “Lenkijos klausimas.” 
Saugumo Tarybai nebuvo nu
spręsta.

Bet Krymia Konferencija 
pranesze, kad iszriso ta klausi
ma nors sutarties parupinimai rįkQS 5.įa įr Anglijos 8-ta Ar-

nini namu nuo skruzdžių, tai
nepalikt jokio maisto ant len
tynų arba kitose vietose, kur

'jos gali prieiti, saiko Suvieny-
tiniu Valstybių Agrikultūros-centu už iszmokejima cze'kiu ir
Departamentas. Skruzdės einajekspresiniu kvitu. Busime jums 
ten, kur ramia valgio, ir jei vai- j dėkingi už tai ir neužmirszkite 
gis Ims laikomas metaliniuose ateityje, kada siunsite czekius

yra
duona,'per paczta, tada pacztas neima

traukia skruzdės.
Tarakonai ne eina in vietas, 

kur jiems nėra maisto, ir jei 
visi valgiai Ims laikomi sau
giose vietose, ir trupiniu nie
kur nesiras, tarakonai tokiose 

mija sugriovė ir paėmė Bolog- vietose neapsigyvens. — C.

orderio. Acziu visiems.

ISZ ITALUOS
RYMAS, ITALIJA. — Ame-

nebuvo paskelbti vieszai Val
ioj. Lygos Sutarime apart ke
liose aiszkiose klausimuose 'bu
tu galima veikti vienbalsiu bal
savimu.

“International Court of Jus
tice” butu svarbi dalis statutu 
naujos organizacijos del užlai
kymo taikos vieton prijungto 
kūno, kaip po senuoju Lygos 
Sutarimu.

Dumbarton Oaks Pasiuliji
mai yra skirtingi nuo sutareziu 
kurias bus galima padaryti pa-. mitiallszką apraszymas, 202 pus. 3o

baigoje karo. Lygos Sutarimas 
buvo inkorporuotas Versailles 
Treaty ir kitose sutartyse.

Nors .Seimas, kaip Pasiuliji- 
mas iszdesto, gali paduoti re- 
patarima apie szi dalyka, 
gali iszrinikti Saugumo Tary
bos ne-nuolatinius narius, ir vi
sus narius “Economic and So
cial Council”, valdytu biudže- 

mažesnes valstybes turėtu 
mažiaus jiegos, pagal Pasiuliji-

valstijos vis kilo augsztyn ir 
auigsztvn. O v

Kare, apie 45 metu adgalios, 
kuomet susitarė keletas Euro
pos valstijų numalszinti už 
žveriszkus kankinimus kriksz- 
czioniu, tarytum pravarė Ki-'na valstvbe 
nams akis. j Lygos, buvo prisiegdinta pa

iki sziol Kinai rokavo save tikrinti ru’bežius kiekvieno ki- 
už galingiausia ir apszvies-' to nario, bet kaip ta invykdinti 
cziausia szali, laike kares pa- nebuvo pilnai iszdirbta. 
stebėjo, jog jie visame kame. Naujas punktas Pasiuliji- 
} ra atsilikę nuo svetimtaueziu niuose butu Armijos SztaboĮ 
ir nuo to laiko sujudo visi. -Komitetas patarti Saugumo ’kad Dumbarton Oaks Pasiuli-

Tuoj kito tauto pasikvietė Tarybai apie visus militariniusLiūnai yra protiszkas. Bet tam 
mokytus vyrus, oficierius — reikalus, inimant “strategine^os, kaip asmenys, iszmoksta 
lavinimui kariuomenes ir pra- direkcija bet kuriu ginkluotu daryti sutarti kad gyventi tai- 
dejo leisti savo jaunuomene in jiegu pavestu Saugumo Tary-'koje.
Europos augsztesnes mokyk-.bai;” vartuoti ginklus ir ga-' -------------------------
las. Ir per paskutinius 25 me- ‘- 
tus daug ko nuveikta pas Ki
nus. Užteks paminėjus, kad jn 
sostapylio Pekino, gatves buvo 
neiszgristos, neapszviestos, o 
dabar jau iszgristo, elektriką 
apszviecziamos.

Ne tik paeziame Pekine vis
kas gerinama, bet ir visoj sza- 
lyj pakilo pramonija, kultūra. 
Visur rengiami geležinkeliai 
steigiamos mokyklos.

Iszdave Savo Sesute 
-----------------------------

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.

Gerai iszmokyk vaika; o jis 
pats taps turtingu.'

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, PaU

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas

404
50c 
kri-

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

Sesziu metu Elute inejo in 
parlori tame laike, kada jo
sios vyresne sesute Blancze 
bueziuojesi su savo sužiedo- 
tiniu Jonu.

— Szeim on j u Jonai—pa- 
szauke Elute. — Ka tu darai 
su mano sesute Blancze?

— Nieko, nieko, — pa- 
szauke susimaiszes Jonas. — 
Matai tavo sesuo apslobo tai 
asz ja laikau kad nesugriutu 
ant grindų. <

Ant rytojaus Jonas susi-

tinka su Elute ant ulyczios, 
pasisveikina ja ir sako:

— Kaip einasi maža Aki- 
vauckiute ir kas girdėt na
mie?

— Labai blogai mister Jo
nai —atsake nubudus Elute. 
Mano sesute Blancze yra ne
laiminga labai. Vakar, kada 
tu iszejai namo tai apmirė 
net du kartus. Viena karta ja 
laike kokis tai biznierius, o 
kita karta kada apmirė laike 
ja dentistas Krinkelaitis.

I No. 103 Vaidelota, apisaka iaa 
pirmutines puses szimtmeczio, 

; imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e
No. 106 Penkios istorijos, apie 

1 Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

jsavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

i puslapiu, .................................... ,15c
‘j No. 112 Trys apisakos apie pini- 
Igai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija tpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
I Garžia Haremo nevalninke: T Roszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;

Imybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c 
__

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

SKAITYKIT
A ITT IT”

ISTORIJE apie Gregonua
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* ::
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Bondus ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių:-Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu...............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..................................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’žt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- 

I džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždės ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Ani 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
sziūs; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10g

No. 164 Septynos istorijoj apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .......................................... 25a

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suviraz 100 puslapiu.......... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15«

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15e

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczia Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................... .!»•

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Džiaugsmo Svajones
v o jas tik kai kada ilgu bobų suėstu ja, kad galėtu. itycziotis:
liežuviai, kurie apie Jurgi ’butu Viena vėlu žiemos vakara' — jSIat ir nenusprogo mano 
ir nebutu dalyku 'pripliaukšz- gerai ingeres gryžo Jurgis isz 44 sz ve'belda ”; kita karta teks 
davo. “Yla maisze ne paslep- J. Miestelio namo. Privažiavęs pribaigti: kitaip klebonas 
si,” sako Lietuviu patarle, netoli namu mate savo pirk-’szliubo su kita neduos! Tu Jo-

SAUGUS
PLAUKIOJIMAS

------------------------------------------------h

Plaukiojimas yra vienas isz 
populariszkiausiu sportu, nes 

1 netik kad juomi manksztinais, 
bet jis taipgi priduoda daug 
smagumo.

Labai maža dalis žmonių, 
kurie plaukia isztiria, ar van
duo kuriame plaukioja yra ty
ras. Dažniausiai pasitikiama 
ant prižiūrėtoju žocjžio. Ge- 
riausis būdas yra paežiam pa
klausinėti ir sužinoti ar saugų 
plaukioti upeli ar ežere/Kuo
met yra bent kiek abejones, ge
riausia visai neplaukti.

Jei norima upeli plaukti, 
reikia žiūrėti, kad nesirastu 
ten jokiu iszmatu, nes tai gali 
priduoti daug pavojaus svei
katai. Kad tikrai sužinojus 
apie vandens sanitaruma rei
kia. kreiptis prie vietinio arba 
valstijos sveikatos skyriaus.' 

‘Sanitariai privalumai ri- 
szantis su plaukiojimu, yra du, 
pirmiausiai, privatiniu plau
kiojimo vietų prižiūrėtojai turi 
iszpildyti pareiga vandens 
naudotojams, o ant plaukioto
ju puola pareiga kitiems, kurie 
ta vandeni naudoja. Kiekvie
nas plaukiojimo vieto užlaiky- 
tojas turi parūpinti vieta, ku
rioje norintieji plaukti galėtu 
gerai iszsiprausti. Geriausias 
būdas yra turėti savo abrusus 
ir maudymui rnbus.

Nežiūrint visu apsisaugoji
mo budu vanduo užsikreczia 
nuo paežiu žmonių maudantis. 
Dėlto kiekvienas žmogus, ku
ris nesijauezia sveiku, neturė
tu maudytis. Paprastas szaltis, 
kūno iszberimas, karsztis alki, 
ausi, uosi ar gerklei arba pa
prastas karsztis turėtu sulai
kyti kiekviena nuo maudymo
si. Paprotys spjauti in vandeni 
yra labai blogas. Reikia steng
ti^ kad vanduo kuriame mau
dosi nebutu ingautas in burna 
ir praryta, nes tuomi galima 
vidurius užkrėsti. Gerai kaip 
vyrams taip ir moterims turėti 
gumines kepures, k.urios nein- 
leidžia-vandens in ausis.

Yra dar keletas patarimu, 
kuriu prisilaikant, galima tu
rėti daug naudos. Pirmiausiai, 
nereikia eiti in vandeni 'kuo
met labai inkaites. Taip'-pat ne- 
iszmintinga plaukti pavalgius. 
Turi nors dvi valandos praeiti 
nuo pavalgymo priesz eisiant 
in vandeni. Vandeny, niekuo
met nereikia tiek plaukioti, kol 
prieinama prie pavargimo. 
Kuomet taip daroma, netenka
ma viso plaukiojimo gerumo, 
ir negeistina veikimas, kaip ne
maloni taip ir pavojinga, in- 
ga imama.

Sveikatos žvilgsniu mažai 
naudos tegaunama, voliojantis 
vandeni, kartais net po keletą 
valandų ant syk. Kad ingijus 
maudymos pasekmes, nereikia 
vandeni ilgiau būti kaip po 30 
minutu ant syk. Jei galima, ge- 
riausis būdas yra, kelis sykius 
ant dienos maudytis, gerai isz- 
sitnnant po kiekvieno sykio ir 
apsivelkant sausus rubus, vie
ton kad leidus maudymos rū
bams sudžiūti ant kūno, 'kaip 
dabar yra žmonių daroma pa- , Imariuose.

Plaukiojimas yra sportas, 
kuris raginamas ne vien del pa
silinksminimo, bet taip pat ir 
del man'ksztinimos. Protiniai ir 
fiziniai sugargusiems, jis pri
duoda daug sudrutinimo. Yra 
tai sportas vertas užsiėmimo.

— C

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Taip ir ežia, daug kas isz aplin- ežioje žiburi. — Matyt laukia’nai, kada vesi? 
.. 'kiniu žinojo apie Jurgi ir Mar- manes, — pamanę, bet vos pa-! • _ 1_______ ±.___‘_

į. a a p jo cejeį auSyg nulinkusios ’be-1 sukus isz kelio — užgeso. Mat J bene nėra mieste mergų! — at- 
visiems , , v. . , i T n , -7 ■ , iklausant tikru žinių, bet ji ne- Jadvyga szi vakara ilgai vaka-' 

labai paisė. ■ rojo, triūse kaž ka pasilikus*
| — Žmones mane nori tik namie.
1 suklaidinti, — sakydavo Mar- 
leele ir pasiduodavo 
' savojanems apie

rgis ta Nedeldieni iszejes 3 , • •° d vo ji realiste, netikdavo tik- ta buvo geriausia proga.
riems faktams, kurie 
durdavo in akis, o tvirtai lai- ežia ir pareikalavo valgyti. O, panasziai pliaukszdavo. Na, ži- 
kydavos kažkokiu nujautimu, paprastai, kitais vakarais par- noma, o įkalbos nesiskyrė nuo 
svajojimu. Antra vertus, nebūt važiuodavo sotus arba pats darbu. Ūky darėsi vis didesne 

įgalima perdaug kaltinti Mar- rasdavo vakariene Marcele, ne-, betvarke. Aplinkiniai žmones 
j cele, nes jai nebuvo laiko Jurgi nujausdama, kas dėsis szi va-* tiesiog Žvanginiu gyvenimą 

cvVa i 1q_ vmniomi n Vtc1C1111(1r VO Į )Hsilcicldiu IlclRlUlS.

Viena tik Marcele galėdavo vi
so to nematyti; ji viena mokė
davo save raminti ir tvarkyti 
griūnanti ūki, bet ir ji kai kada 

To tik ir tereikejo Jurgiui. susidurdavo supilka realybe. 
— Ar ‘isz lovos jau neiszlipi! Ypatingai tada jai skaudu ir 

nepakeneziama darydavos, kai

sutartuviu buteli, ir sztai, vie- 
ne Nedeldieni J.
klebonas bažnyczioj, 
girdint, paemes užsakų knyga, 
paskelbė, kad eina moterysten 
Jurgis Žvangiais isz Purveliu!

— Na, o kam man paczios—Į^'ODE'L kitas merginas gali 
mylėti vaikinai, o mane net 

kaimo bernai nenori vesti szok- 
ti? — kalbėjo nekarta Rimbu 
Marcele, pareidama isz kaimo 
valkaruszku.

Sunku butu pasakyti, del ko. kaimo su Marcele Rimbaite isz 
Vienintelis atsakymas — buvo Kuturiu kaimo J. parapijos, 
nelabai graži, nors, isz tikroj Ju 
pažiurėjus, buvo daug negrą-1 isz bažnyežios pasuko tiesiai
žesniu merginu, o jas vaikinai; pas-Zarnicki. Ten jis papras-1 
lydėdavo kas vakara. Prie pil- tai, iszsigerdavo, •/ * | 7 O
ko nes'kaistaus Marcelės veido 
dar prisidėjo antras dalykas
— kalbėdama truputi szvepse- 
davo.

Todėl, anot Žemaicziu, ant 
Rimbaites ir neturėjo akies 
vaikinai. Lyg kokia pastumdė
lė, sėdėdavo per vakarus kertej 
kai jaunimas szokdavo,' arba 
visai neidavo iii tokias sueigas. *

Visa tai Marcele suprato. Ži
nojo gerai delko niekas nemyli 
jos, bet nieko negalėjo padaryt. 
Sukasdavo dantis tik, kai pa
matydavo, kad neturtingos, 
pusplikes samdininkes turi ge
resne dali, vadinas, greieziau- 
iszteka, ir daugiau nieko. Bet 
ka ir bepadarysi: sztai Baltru 
Petras apsivedė samdininke, 
kuri vos tik marszkinius paso- 
gos teatsinesze, ir dainuok, kad 
nori! O Rimbu Marcele, ruduo 
nuo rudens kai ii grėbsto rugie
nas, taip grėbsto.

“Na, • tegul daro kiti, kaipl 
jie nori, o asz savo rasiu!” — 
ramindamos sakydavo ji,— 
“pamylės ir mane koks nors 
rimtas vaikinas, o ka asz nemy
limo teketi, tai geriau visai ne
tekėti ! ’ ’

Rimtas ir protingas vyras, 
kur ja galėtu suprasti, pamaty
ti, kiek savo szirdv tur meiles 
—■ buvo Marcelės pagrindine 
mirtis.

Viena 'karta, kai Marcelei 
jau buvo sueje 26 metai, tėvas 
tarė jai:

— Jau gana, vaike, tau būti 
pas mane: užaugai, sustiprėjai, 
todėl sulyg žmonių papratimo, 
turi iszeit už vyro. Nieko nepa
darysi — persiskirsime. Ryt 
atvažiuoja isz Purvelu kaimo 
Žvangiais in pirszlius. Na, sa
kyk, ar gera vyra iszrinkau?

— Bene asz ji pažystu? Gir
dėjau tik, kad vienturtis esąs,
— pasakojo Marcele.

— Važinėja tokiais eržilais, 
kad sunku ir pasakyti! O, cho i
— Taip gyre tėvas savo busima 
žentą, kurs jau isz anksto su
kalbėjęs su tėvu apie dali, ren
gės atvažiuoti pasirodyti Mar
celei.

Na ir atvažiavo (dviem die
nom praslinkus nuo to laiko, 
kai sužinojo Marcele)! Vyras 
pusėtinas, aukszto ūgio, szvie- 
saus veido, ilgais ant szalies su- 
szukuotais plaukais. Buvo dar 
gana jaunas, gal dar jaunesnis 
už Marcele, nors barzda ir ūsai 
jau senai skutami. Vienu žod
žiu, Marcelei turėjo patikti sa
vo iszvaizda, na, o in jo vidų — 
neinlysi, kaip žmonių sakoma; 
ka tu ežia nori pažinti jo būda,

■ paproezius, per pora valandų, 
kol iszgere sutartuviu magary- 
czias.

Aiszku viskas, kaip ant del
no; Marcele Žvanginiui patiko 
— nepatiko, o Žvangiais Mar
celei krito in aki, todėl iszgere

reže pasileidęs bernas.
— Ha! ha! ha! — nusijuokė 

j Jurgis — tavo teisybe brolau; 
Jurgis senai jau rengėsi pa- kol dar jauna pati, tai dar

saldžioms sakyti szaunu pamokslą ir ap- sziaip taip, bet kai pasens, kur 
Jurgi. Nebu- kulti savo žmona, todėl szikar- dėsi? Tikra skranda juk!

Vos Tokios kalbos buvo Žvingi- 
tiesiog iszkinkes arki i, invirto iii pilk- niuose. Tarnaite irgi kai kada

susitikdavo 
su pažystamais, pasitardavo ir 
kitokias užgaidas patenkinda
vo.

\ os tik spėjo Jurgis in. vispusiszkai pažinti: tėvas la- kara, mieguistu balsu, pakėlus 
smukle inžengti, tuoj ji apspi-p)aį -greitai apsidirbo — kad tik galva, tarė: 
to pažystamu būrys ir pasipy- nusikratyti dukters, 
•le klausymai, nuomones.

— Kuris tau vejas in gal-.turėjo abudu jaunavedžiu pa- tos!
į va inlindo, kad Rimbu Marcės imti szliuba.

Prasidėjo naujas gyvenimas.
Marcele ne nepauto,* kaip trys —subliovė žvėries balsu.
sanvaites prabėgo po jungtu-i 1

todėl vie-j — Pasiimk nuo krosnies ba- 
na gražu antradienio ryta ir lana; ten auksztai yra pade-

užsimanei t — tuoj pradėjo vie
nas.

— Kvaily, tu nežinai! Dar 
neapsivede: paerzinti 
nori, — aiszikino'antras.

—- O gal jau
pridūrė treczias.

Pirma karta pamaezius toki Jurgis jai prikiszdavo Jadvy- 
tiktai'viu. Bet kaip jai visikas klojosi insiutusi vyra, Marcele vien-

— niekas nežinojo: nebuvo marsz'kine.iszszoko isz lovos, o 
Julka nusibo- pratusi ji viską iszsipasakoti, Jurgis priszokes artyn, nutve- 

nes žinojo, kad kiti isz opiausio re už plauku ir reke:
— Kas buvo pas tave szia- 

ne pati Marcele, nakt? Sakyk! O jei ne, tai tuoj 
Į nusmeigsiu!

Marcele, nors ir butu norėjus

» ido? —
— Po perkūnu, Rimbu senis dalyko juoksis tiktai. Nenuma- 

metai jau kaip kiszte kisza 5,- ne> pagaliau
000 litu — kodėl nepaimti! O kaip mielas turi būti apsivedu-į
merga tegul del manes buna ir siu žmonių gyvenimas tiktai.
vyža. Juk ir vyža galima kelis aplinkiniai kaimynai kalbėjo, bet negalėjo jau žodžio isztarti

Pajuto tikkartus apsiauti, o paskui —.kad “reikia druskos,” vadina-! taip iszsigando.
tarnaites nereiks samdyt kiau-pi, Žvanginiuose nėra sutikimo kaip su kažkuo drožė jai. per 
lems szerti! — pasiaiszkino' nei szeimyniszkos laimes.
Jurgis, supurtės 
krutinės ir paprasze 
kabineto.

Zarnic'kiui daug aiszkinti ne- 
reikejo. Jurgis ne viena karta 
ežia ateidavo ir leisdavo laika

peczius, o ji tuo tarpu surikus 
Zarnicki už' Jurgis vesdamas paveldėjo'Jėzus Marija! iszspruko pro 

atskiro isz savo tėvo ūki su ta sąlygą, ■ duris. Kas toliau dėjosi, ji ne- 
kad jis iszmokes seserei Jadvy-I girdėjo, nes basa, ant sniego 
gai dali ir iszlaikys lyg mirties iszvyta, bego jieszfkoti kur in 
tęva. Marcele dalies atsinesze troba inlysti.; sukilus szeimyna 
5,000 litu. Na, tai ar bereikia ' iszklause girto szeimininko pa

su seniau buvusia J. miestelio * geresnio gyvenimo ? Jurgis ir 
milicijos virszininko žmona sakydavo: 44Mano dienos!” 
Julija, kuri dabar gyveno Zar- Tas Zarnicki kai kada per vie- 
nickio restorane. Sziadien, -isz- 
girdes Žydas, jog Jurgio vestu- tu? per isztisus metus Zarnic- 
ves 'bus, davė antrame aukszte kis teisėtai paėmė puse Marce

lės dalies už vaiszes ir degtine, 
o likusi puse atiteko paleistu
vei Julkai, kuri jau senai buvo 
ingavus. Jurgio žmonos teises. 
Tokiais keliais ritosi Žvangi
ntu gyvenimas.

Marcele isz pradžių dar galė
jo kęsti: pavalgyti apszcziai 

• savo turėjo, • 
samdyta merga atlikdavo vi-jljafc,J 
sus sunkesnius darbus. Vieno 
tik jai truko tai ko priesz ves
tuves tikėjosi — vyro meilumo, 
bet ir ežia ji mokėdavo save 
guosti, raminti ateiezia: girdi, 

mes kada nors jaunu 
nustos gir

tuokliavęs įr mokės su ja mei
liai apsieiti. Ji peikesdavo ir 
tas scenas, kai girtas vyras, ap
siseiliojęs griebdavo glebiu ja 
bueziuoti, pilnas žžveriszku in
stinktu, nors sukandus dantis 
kartais nurydavo keiksmo ir 
pasibiaurejimo žodžius.

Bet greitu laiku viskas paki
tėjo. Marcelei gimė mažutis 
kuris Jurgi visai nuo jos atito
lino. Ūkis pradėjo irti, nes ne
buvo kam ji prižiūrėti Jurgis!

r1salkydav
Pas Zarnicki kai kada per vie
na vakara palikdavo ligi 50 li-

— Kodėl Nr. 7? — mausto 
Jurgis. — Na, tur but, Zarnic- 
kis sziadien labiau pagerbti no
ri, juk ne veltui gausiu 5,000 li
tu.

Taip leido valandas Marce
lės busimas vyras. Bemaž jau

mokslo, o piemeniui net ranka 
iszsuko bemesdamas nuo pe- 
cziaus. Reikalavo visu surasti 
Marcele.

— Suraslkit man jus, o asz ja 
tuoj padėsiu! — szaulke jiesz- 
kodamas. Bet veltui.

Marcele baimes apimta atsi
dūrė Mikuos (taip vadinos gre
ta gyvenanti kaimynai). Tik 
vargsze bebėgdama perszalo ir 
ant rytojaus jau nekele. In an
tra diena jau reikėjo kunigo:
isz pradžių sukrėtė smarkus ir vaikus in varga paleis!-- -------- -- , V^XXXV^ M J 

pavirtus in prostitute Jul'ka’buvo, drabužio
“saldydavo” Jurgio gyveni
mą, kuris prisigėrės niekuo ne
siskyrė nuo'gyvulio.

O tuo tarpu Marcelę,, parėjus 
isz bažnyczios, pro pir'kczios 
Įauga žiūrėdama in savo geliu
darželi, kaž ka maustė apie1 Jurgis, 
Jurgi, kaip apie rimta, skais-Į dienu inproeziu 
ežiu mineziu pilna jaunuoli. Ji 
maustė, kad Jurgis padarys ga- 
latiems visiems nesmagumame 
kuriuos tekdavo jai nukęsti 
kaimo sueigose, kad užsibaigs 
visi pravardžiavimai, iszjuoki- 
mai. Ne viena dabar jai pavy
dės Jurgio. O Jurgis apsivedęs 
ja mylės, visados bus kartu su 
ja ir gyvens laimingai. Jurgis 
toks turtingas; jo tėvas vekse
liu puse maiszo .turi prisikro
vęs: vėl, javai užauga gerai.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcaio. PASKUBINKITE I I J

gos kavalierius ir vadindavo 
ja paleistuve. Nieko nuosta
baus — isztvirkes žmogus ir ki
ta tokiu laiko. Pats būdamas 
pasileidęs ir Marcele tokia va
dino, pramanydamas, buk ji 
per naktis, jam nebesant namie 
su kavalieriais ūžianti.

* * *
— Tai, Mykol, kad atsikel

tu, amžina atsilsi, Žvanginio 
naįiaszninlkas tėvas, ka jis pa
sakytu?!

— Ei, broleli, apalptu,, pa
matęs tokia pustyne savo gy
venime! — kalbėjo Baltru My
kolas, 70 metu senis. — Kokie 
jo būdavo javai, gyvuliai; dar 
sūnūs Jurgis eržilais važinėjo
si. Na, o dabar, ana diena Mar
cele skundėsi, kad duonos ne
turinti.

— Ka turės, užvakar iszsi- 
praszes isz musu puse pūro ru
giu, iszikepe duonutes, bet 
braukszt kiaules ir suede! Juk 
ne padėjimo neturi: visos tro
bos be dumi — pasakoja antra
sis senis.

— Iszt rauks nabage ubagais

pakilo temperatūra, 
pradėjo

1 kliedėti kalbėti 
mus žodžius ir 1.1.

Jurgis ne artyn ne ėjo prie 
žmonos. Gerai, 'kad bernas isz 
Milkų parvežė, o jei ne, tai bu
tu turėjus kaimynuos sirgti. 
Jis tomis dieomis visai mažai 
namie tebuvo: sėdėjo pas Zar
nicki prie, degtines butelio ir 
lauke kada numirs žmona. O 
szi tuo tarpu kaip tik pradėjo 
eiti geryn; tarnaites prižiūri
ma, pradėjo atsikelti isz lovos, 
po truputi valgyt, 
vaikszczioti.

Viena diena 
Marcele jau po 
va ik s z c z i o j a n e z i a, 
berną, savo “isztikimaji,

Taip kalbėjosi du seniai, ku
baisiausiai rįe iJGtados buvo geri Jurgio te- 

nesupranta- vo pažystami. Kalbėjo ir stebe-
josi isz sugriuvusio ūkio, kuris 
pirma visiems pavyzdžiu buvo.

Tiesa sakant, ir buvo del ko 
stebėtis, nes nepraėjo ne de- 
szimts metu, o tiek daug at
mainų invyko. Jurgis, pagyve
nęs po vestuvių asztuonis me
tus, nuo perszalimo mirė. Mat 
važiavo viena speiguota nakti 
gerai inkauszes, iszikrito isz ro
gių ir sustiro vargszas. Ūkis 
pasiliko gerolkai praskolintas

paskui ir suiręs. Stogai nuplyszo, tro-
bos pradėjo griūti, gyvuliai 

Jurgis pamate taip pat isz silpnumo svyravo 
kiemą be-nuo vėjo; laukus pradėjo nese- 
mirktelejes f i, sumažėjo javai; szeimynos 

eme (|apa]. jau nesamdė, nes nebuvo
----------------kuo aprėdyti, todėl sumažėjo 

, darbininkai. Vienu žodžiu, vis- 
įszo iszlins, Al kas G-i° emailyn. Na, ir taip da- 

i / yva in virszu iszkils, Kaip už lykam esant, vietoj seniau bu
josi, o samdininkais — mažai laikyti sveikata ir apsaugoti 

gražus besitikek. Pernykszczia tarnai- szeimynele nuo lygu,Verta Ne- * 
ja temps, visi dabar te (klr rūpinos ukiu, mat, Jur- užmirszt, Kaip dagyvent 100

Žeme derlinga. Tikrai jai kitos tevo vekselius baigė pragerti,! ISTORIJE apie Da isz ma 
pavydės! O ji kas szventadie- sesuo Jadvyga, kuri jau apse- 
nio ryta kartu su vyru važiuos snus buvo namie, vėl sau žiurė
ju bažnyczia, abudu, greta se-, 
dės dailioj brikelėje, 
a rikliai
Marcele matys ir nesijuoks isz'8'
jos. O jei ja kas nors nuskriaus j j° teketi, o sziemet nusisamdę 
— vyras suramins, užstos; kai j82 miesto tokia zyle, tai uode- 
grysz isz darbo vakare, tai mei-' 8a pavietus ir laksto isz vieno 
liai prakalbins, priglaus, pabu-;kl‘asz^0 iv kita.
ežiuos. Taip maustė Marcele. O
tos mintys buvo saldžios! Atei- kuri svire ant Marcelės galvos, j 
tis laime szypsojos.

Greitai bego prieszvestuviu te, o dabar kai pasidarė ūky ba kaip ir visos Bobos. ISff. 
malonios dieneles. Sudrumsda--suirute, tai virto žvėrimi: regis “saule” - mahanoy city, PA. Saule, Mahanoy City, Pa.

gis nevedes buvo: tikėjosi už metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragam 

Vyras pirma jau jos neapken-■ iszka Lazdele, Teisybes ir Bo-

lta resi dideliausia netvarka,

vusio gražaus ūkio, sziadien 
matyti vien svarnas, lyg ausu 
inlindes in žeme, pirkia, isz- 
daužytais langais, kuriuos 
skarmalas užkiszdavo ir tvar
tas su daržine, nuplyszusiais 
stogais. GALAS.

Jau gana tokie kantoriai, 
Kaip kanezemoje atsisėda, 
Kepura ant žemia padeda, 

Abiem galais dainuoja, 
Ir da takta musza su koja, 

Tai vyrueziai ne gerai, 
Ir nevyriszkai.
* * *

Visi sako, kad boba didesne, 
Tai visame geresne, 

O juom mažesne, 
Tai piktesne ir biauresne 

Asz to nežinau, 
Tiktai girdėjau, 

Jog tie maži szuniukai, 
Tai pikti kaip biesukai, 

Ir tarp moterių taij) gali būti, 
Jeigu katra negalėjo užaugti, 

A.sz tiktai apie viena žinau, 
O ir ja maeziau.

Trumpa, stora, kaip pumpure, 
Kuri savo vyrui pirti užkure, 
Turėjo drožt in platu svietą, 
Ba locnam namie ne buvo 

jam vieta.
Ba stuboje buvo meszlo 

pilni kampai, 
O lovoje gulėjo net keturi 

vaikai.
Ne noriu daugiau sakyti, 

Turiu del saves pasilaikyti.
* * *

Tai bent veseile buvo, 
Net vaikine stuba sugriuvo.

Ir porezius sulaužo, 
Ir kelis langus iszdauže.

A u tomo b ii i u važ iuo t i 
nesamdo, 

Ne rado pinigu, nors 
kiszenius gramdė. 

Ant karuko in szliuba nupysz- 
kejo, 

In kuri vos inlipti galėjo. 
Ir da daugiau funiu 'buvo, 

Kaip keli in kaili gavo. 
Daug galetau apie tai 

padainuoti, 
Nes apie tai turiu nustoti,

Visko neskelbsiu, 
Del saves puse pasiliksiu.

* * *
Isz Pittsburgo keli vyrai, 

Padarytu gerai,
Kad kariaut pamestu, 

Sue ja bile kur nesipesztu.
Jeigu muszti nori, 

Tegul eina musztis Hirohito 
ar Hitleri, 

Nes patiems musztis negerai, 
Ir iszrodo juokingai,y 
Nes akys pamusztos, 
Kaip kokio szelmos, 
Asz tiesiog pasakau: 

Jog tai girtavimas daro, 
Ir girtuoklius pas skvjeri 

varo. 
Gal jeigu musztyniu nebutu, 
Kraujo daug prisirinktu,

Ir ant galo sirgtu. 
Sergekites vyrukai, 
Ba jau parėjo laikai, 

O jeigu prasikals katras, 
Tai baisia bausme iszras, 

Ka tada darys?!...

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

20 Centai.

ISZ KO JISAI GYVENA

Ignas —Isz ko tasai jau
nas žmogus gyvena?

Juozas —Raszineja.
Ignas —O ka jisai raszine

ja?
Juozas —Ugi laiszkas pas 

tęva idant jam prisiuntinetu 
pinigu. -



Žinios Vietines’
— Juozas Szukaitis, nuo 

11 E. South Uly., aplaike tele
grama nuo valdžios, kad jo sū
nūs (kareivis Opi. Edvardas, 23 
metu, likos sužeistas, Balan
džio 8-ta d., ant kares lauko 
Vokietijoje.

t Ignas Minelga, 55 metu 
amžiaus, nuo 435 E. South Ely. 
likos mirtinai sužeistas per 
eksplozija dinamito, Mahanoy 
City kasyklose. Nelaime atsi
tiko Petnczioje, apie 1:52 vai., 
po piet. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos 35 metus adgal. Jo 
pati Ona mirė du metai adggil. 
Paliko tris po-vaiku: Ignas By- 
rom, Kingston, Pa., Matilda, 
Buffalo, N. Y., ir 0. Richardie- 
ne, mieste. Taipgi broli Joną, 
434 E. Mahanoy Avė., ir sese
rys p. Rockiene ir p. Mikuliene 
Brooklyn, N. Y. Laidotuves 
atsibuvo Panedelyje, su aipie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9 valanda ryta, palaidotas 
parapijos (kapuose. L. Tras- 
kauslkas laidojo.

—• Panedelio vakaru Ba
landžio (Apr.)23 d., Lietuviu 
Moterių Draugiszkas Kliubas 
isz Skulkino pavieto, laike sa- 
vo Metini Ibanlkieta, Necho Al
len lietelyje Pottsvillej, kuria
me dalyvavo apie 300 moterių 
isz viso pavieto. Buvo taipgi 
palinksminimo programas ku
ris puikiai likos nuveiktas. 
Svetelei likos pavieszinti ska
nia vakariene ir su visokiais 
žaidinais. Daugelis moterėliu 
dalyvavo isz Mahanojaus.
t Petras Hendrikas, nuo 

1100 E. Pine Ely., mire Pctny- 
czioje, Schuylkill Haven ligon- 
butejc. Gimęs Lietuvoje. Velio
nis neturėjo jokiįi artimu gi
miniu. Kūnas 'bus palaidotas 
Utarninke, per L. Traskauska.
t Kasperas Jankauskas 67 

metu amžiaus, nuo 1210 E. 
South Ely., likos surastas ne
gyvas, namie, Subatoje, 12:45 
vai., popiet, per savo svaine po
nia Jeva Petrus. Jo pati, mirė 
du menesTs adgal. Velionis sir
go per koki tai laika. Prigulėjo 
prie iSzv. Juozapo parapijos ir 
prie Susivienijimo Lietuviu 
Amerikos. L. Traskauskas lai
dos.

''SAULE” MAHANOY CITY, ML

“PRANASZAS HITLERIS”
yOKIECZlU vadas ir viso 

svieto iszvaduotojas, Adol
fas Hitleris, liūdnai ir smutnai 
apvaikszcziojo savo penkios 
deszimts szeszta Gimtadienio į 
szvente. Jis stojo kaipo viso 
svieto garsus ir galingas pra- 
naszas.

“Su szita pergale, didžiau
sias muszis, didžiausias karas 
visoje pasaulio istorijoje, yra 
jau užbaigtas ir Vokiecziai yra 
in visa svietą galingiausi. ” 
Birželio ( June) 5, 1940 m. Kai 
Vokiecziai sumusze Anglijos 
kariuomenes prie Dunkirk.

:: JUOKAI ::
NUILSĖS

— Na kelkie tu tingini, 
jau deszimta adyna!

— Nu-gi kelt kelsiu, nes 
jau sziadien nieko nedirbsiu 
kaip tik pavalgysiu.

GALI PERMAINYT r

:•: PATARIMAI DEL MOTINU :-: --- *------------
del kūdikio.

Kūdikio Penėjimas

ADOLPH HITLER

“Kas bus, kas nebus, o Ang
lija žlugs.“ Rugsėjo 4, 1940 m.

“Rusija yra taip sumuszta, 
kad ji jau niekados neprisi
kels.“ Spalio (Oct.) 3, 1941 m.

“Mes atsimuszime, mes juos 
taip sukulsime ir iszvaikysime, 
kad jie niekados prie Vokieti
jos neprieis.“ Spalio (Oct.) 18, 
1944 m.

“ A.SZ, Adolfas Hitleris, 
szventai pranaszauju, kad per
gale bus musu. Vokiecziu žmo
nes ir Vokiecziu tauta visus 
prieszus nugalės ir bus galinga 
per amžius.“ Vasario (Feb ) 
24, 1945 m.

Tie, kurie jo klausė, jam ti
kėjo ir ji seke dabar gali dirste
lėt atgal in tas pranaszystes ir 
pamatyti kaip tas j u pranaszas 
liko be garbes, be vilties ir be
veik be kelnių.

Sztai keletą to “feikerio,“ 
to palszyvo pranaszo prana- 
szyseziu:

“Mes nenorime ir neketina
me kitus prispausti ar paverg
ti.“ Rugsėjo, (Sept.) 30, 
1939 m.

“Jokia jiega, jokia tauta 
niekados negales Vokietijos 
dabar paklupdyti ar jai kelia 
pastoti.“ Spalio, (Oct.) 10, 19- 
39 m.

“Vokietija gali sumuszti vi
sus savo prieszus. Vokietija ne
paiso kiek bilijonu doleriu ar 
milijonu kareiviu prieszas ga
li priesz ja pastatyti. Ji juos vi
sus sukuls ir sutriuszkins.“ 
Spalio (Oct.) 2,1941 m.

Iki sziol tik viena isz jo visu 
pranaszyscziu iszsipilde ir 
sziandien pildosi. Tai ta, kada 
jis Lapkriczio (Nov.) 9, 1939 
m., pasakė kad “Vokiecziai 
niekados nepasiduos.“

Czia gal ir jis tiesa pasakė. 
V okiecziai niekados nepasi
duos, bet žus, kaip j u miestai 
žuvo. Vokiecziu tauta bus taip 
sutriuszkinta kaip j u namai ir 
miestai yra sugriauti.

Dabar, to protiszkai szuketo 
ir pakvaisziusio Vokiecziu va
do gimtadienio szventes proga, 
mes jam linkime, ne kaip ki
tiems, ilgiausiu metu ir viso ge
ro, bet kad szitas gimtadienis 
butu jo paskutinis ir kad jis ga
la gautu.

Hitleris, besistatydamas sa
ve pranaszu, pamirszo kad 
pirm jo buvo vienas pranaszas, 
kuris pasakė, “kad tas, kuris 

(kardu pakilo, kardu ir kris.“

Francija Atmoka “Lend-Lease” Skola

Sveczias restauracijoje:— 
Kelneri toji kava ka man da
vei suvis szalta.

Antras sveczias: — Mudu 
su ponu galime permainyt, 
ba mano alus suvis sziltas.

BUS GERAI

Jonas: Kiek tu turi metu 
Jurgi?

Jurgis: Nežinau.
Jonas: Juk tau pasakė mo

tina ar tėvas?
Jurgis: Ugi pasakė, bet 

užmirszau, o kada j u vela 
klausiau, tai jie užmirszo.

Jonas: Na, tai kas isz to 
bus?

Jurgis: Gerai! Neturėsiu 
metu, ne ims mane in vaiska, 
nepasensiu ir lig pabaigai 
svieto gyvensiu. ’

— Ar pono sesuo sveika?
— Ne, pone.
— Ar serga?
— Ne, pone.
— Na tai kaip?
— Taip, jog asz jokios se

sers ne turiu! .
-----------□-----------

Nora tokio mokslo, kuris 
žmogui nesusigadintu.

Mokslas sunku insigyti, bet 
lengva neszioti.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Pusrycziai Mažam Vaikui

Gerai iszvirta koszele duo
dama vaikams ant pusrycziu ir 
syki kitu dienos laiku, paragi
na juos vartoti daugiau pieno.

Sunku duoti patarimus ko- 
szeliu virimui, nes ju yra viso
kiu rusziu, bet galima sakyti, 
kad nėra pavojaus ja perviri- 
nant, bet yra didelis pavojus 
nedavirinant kiek reikia. Ne- 
kurie grudai reikalauja dau
giau laiko virinimu — kaip ku- 
kuružu grudai, kuriems reikia 
trijų valandų, o ryžiams už
tenka pusvalandžio. Abelnai, 
cieli grudai reikalauja ilgiau 
virtinti negu sumalti. Nekuria 
yra dalinai apvirinti kada juos 
perkame, kaip avižiniai gru
dai. Bet jei jie vaikams duoda
mi reikia virti mažiausiai va
landa.

Avižinius, kukuružinius ir 
kitus tam panaszius grudus, 
galima tuojaus dėti szaltara 
vandeni ir virti, ir toks būdas 
geresnis, negu dėti juos karsz- 
tan vandeni, kuomet isz ju pa
sidaro kleckai.

Kiek vandens vartoti pri
klauso nuo grudu. Puodeliui 
avižiniu grudu reika keturiu 
puodeliu vandens, ir ryžiams 
trijų puodeliu.

Lygus druskos szauksztelis 
vienam puodukui abelnai gerai 
bet reikia iszmeginti, nes nenu- 
sudžius kiek reikia, dažnai pri
veda vaikus nemėgti jokiu ko- 
szelu.

Bile koszele galima ir piene 
virti. Skystas pienas be Sme
tonos gali būti vartojamas. 
Ryžiai gali suimti net szeszis 
pieno (puodelius verdant juos 
iszleto. Ryžiai taip virti, turi 
tiek pat maisto kiek puse sva
ro jautienos.

Shenandoah, Pa. f Sirgda
mas per keletą menesius, Pra
nas Velevis, isz Lost Creek, Nr. 
2, mire pareita Ketverga, na
mie, 8:30 valanda ryta. Gimęs 
Lietuvoje, pribuvo in Amerika 
daugeli metu adgal, ir pergy
veno visa laika czionais. Ve
lionis paliko savo paezia Ona 
(Valakiecziute), dvi dukteres: 
J. Kugriene, isz Newark, N. J., 
ir J. Buddiene, Shenandoah, 
taipgi sunu Leonarda, Newark, 
N. J., ir tris anūkus. Laidotu
ves atsibus Utarninke, su apie- 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 valanda ryta. Kūnas bus pa
laidotas Szv. Marijos pakuose. 
J. Levanaviczius laidos.

Francijos Karo atstovas Christian Valensi, ant desžine- 
je, paduoda 40 milijonu doleriu czeki del Amerikos atstavui 
Leo T. Crowley, kaipo Francijos laikinos vyriausybes dali 
atlyginimo Suvien. Valstijai užteikta “Lend-Lease“ pa- 
gelba per dvieju metu pradedant nuo rėmimo Francuzu ka
riautoju vakaru ir sziaures puses Afrikoje.

Skaitykite “Saule” -:- MOKSLAS' -:----------- *----------
L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam, 
reikalams. Telefono Numeras 78.
620 W. Centro Si., Mahanoy City

Labai retai yra mums pavo
jus kad mes per daug žinome ar 
mokame; bet baisiai didelis pa
vojus gresia mums visiems kad 
mes negana žinome, ne gana 
mokame. Daug greieziau mes 
paklystame tamsumoje negu 
prieblandoje; o prieblandoje 
mes greieziau paklystame ne
gu dienos szviesoje. Tamsuma, 
tai nežinojimas; prieblanda, 
tai pusiau keptas mokslas; die

nos szviesa, tai pilnas ir tikras 
mokslas.

Visam svietui sziandien ne 
tiek reikia geru pamokslininku 
kiek geru klausytoju.

Daug yra gražius žodžius 
kalbancziu, bet mažai, labai 
mažai yra tiesos jieszkancsiu.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in ■ Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*, 
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda pris Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme I.aba Nakt. 
Ministrai! turas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Žirkles Virtuvėj

Vidutinio didumo žirkles ka- 
banezios tinkamoj vietoj virtu
vėj, yra didele pagelba. Sztai 
keletas patarimu kur jas gali
ma naudti, sulyg Suvienytiniu 
Valstybių Agrikulturs (Žem
dirbystes) Departamento.

Sukarpymui szaltos mėsos in 
mažus gabalėlius.

Sukarpymui salieru ar žaliu 
pipiru in mažus szmotelius.

Sukarpymui kopūstu ir salo
nu.

Sukarpymui razinku ir da
tulių (dates).

Iszkirpimui vidurines pieve
les isz grapefruito.

Nukirpymui akiu nuo szvie- 
žaus ananaso (pineapple).

Nukarpymui skuros nuo la- 
sziniu.

Kiekviena syki vartojant 
žirkles reikia gerai nuplauti ir 
nuszluostyti.

Tinkama Priežiūra Del 
Motinos

/

Laikas pradėti prižiūrėti kū
diki yra priesz jo gimimo. Ku 
dikio gyvastis, sveikata ir isz- 
sivystijimas priguli nuo svei
katos ir apsaugojimo motinos.

Tinkama gyvenimo pradžia 
priguli nuo:

1— Užtektinai ineigu del 
szeimynos reikalavimu.

2— Tėvu sveikata ir teisin
gas gyvenimas.

3— Apsaugojimas neszczios 
motinos nuo persidirbimo, ne
tinkamo maisto ir rupesezio.

4— ‘Gero prižiūrėjimo moti
nos laike nesztuom ir gimdi- 
mo.

5— Pasilsėjimo ir tinkamos

priežiūros per pasveikimo lai
ka.

6— Krutu penėjimo.
7— Pramokintos motiniszkos 

priežiūros namuose.
Motina gali pažeisti kūdiki, 

kuri nesziojo, per devynius me
nesius priesz gimdima, kaip ir 
devynius menesius po grindi
mu.

250,000 kūdikiu nesulauke t
pirmu metu savo amžiaus kas
met Suv. Valstybėse mirszta. 
Beveik puse isz ju mirszta nuo 
priežaseziu kurie lieczia moti- r
nos sveikata ir padėjimą. 100,- 
000 kūdikiu mirszta nesulauke 
vieno menesio senumo. Dauge
lis tu mažucziu mirė todėl jog 
motinos nežinojo kaip apsau
goti savo krutu pieną arba ne
suprato (kaip svarbu yra peneti 
kūdiki krūtimi.

Motinu Mirtingumas.
Kūdikiu gimdimas yra tik

ras veiikmas ir jeigu motina tu
ri tinkama priežiūra reiketu 
būti mažiaus mireziu. Kelioli
ka metu adgal netekome Suv. 
Valstybėse 23,000 motinu nuo 
kūdikiu grindimu priežaseziu. 
Ir beveik visus buvo galima 
iszvengti.

Priesz Gimimo Kūdikio
Pirm negu kūdikis girna, 

kiekvienai motinai sekaneziai 
dalykai būtinai reikalingi:

1— Pastarimas su gerai isz- 
lavintu gydytoju: pilnas kūno 
peržiūrėjimas inimant pilvo 
mieravima, ir szlapumo dažnu 
analizavima.

2— Maitingas maistas su už
tektinai įpieno.
' 3—Sumažinti krakmolo ir 
cukraus dalis valgiuose ir re
guliuoti tanku sverima perdi 
delio augimo.

4—Užtektinai skysti m u, 
ypatingai vandens.

'5—Vartojimas viduriu už- 
kietejimo, jei galima maistu ir 
ne gyduolėms.

6— -Kasdeninis maudymas.
7— Dantų priežiūra ir jei rei

kalinga lankyti dentista.
8— Užtektinai poilsio ir mie

go.
9— DiiJbti ir manksztytis be 

nuovargio.
10— Neszioti tinkamus dra

bužius ir tinkamai pasilsėti.
11— 'Kasdien ant oro pa vai k- 

sztineti ir gerai iszvedinti mie
gamąjį kambari.

Nęsztumas nėra liga — tik 
sveikata po apsukinimu. Pasi- 
mekink kaip palengvinti ta ap
sunkinimą.

Motinos pienas yra geriau
sias kūdikiams maistas. Kuo
met krūtyse pieno nėra, kūdi
kis turi būti kuo atsargiausiai 
penėtas.

Penėjimas krūtimis priguli 
nuo motinos prisižiurejimo sa
ves.

Priesz gimimą —Geras mais
tas ir priežiūra per nesztuma.

Poilsis ir gera priežiūra pa
sveikau!.

Po gimimu —Užtektinai tin
kamo maisto ir skystimu.

Atyda in užkietiejima.
Užtektinai miego ir polisio.
Kasdieninis ant oro pasi- 

vaikszcziojimas ir mankstini- 
mas.

Visas geras maistas pavirs
ta in pieną, bet pienas motinos 
maitinimas yra geriausias pie
no gamintojas.

Krutu pienas gali būti pri
taikintas kūdikiui.

Kartais motina nusilpus ar
ba susirupinus ir neturi kūdi
kiui užtektinai pieno. Ypatin
gai per (pirmus szeszius mene
sius yra labai svarbu motinoms 
krūtimi peneti kūdikius. Pavo
jus atsiranda tuose mąnesiuo- 
se. Kūdikiai, isz bonku peneti 
daugiaus mirszta per pirmus 
savo gyvenimo metus negu 
krūtimis peneti per pirmus sze
szius menesius.

Jeigu kūdikis nepatenkintas 
krutu pienu nereikia atpratin
ti pakol nebandyta, pagerinti 
pieno kokybe per atsargu mo
tinos valgi, geryma skystimu 
ir atsargesnis kasdieninio gy
venimo prižiūrėjimas.

Reikia peneti kūdiki regu
liariai kas keturiais valandas.

Sutrumpinti penėjimo laika.
Duoti kūdikiui nuo puses iki 

vienos uncijos virinto vandens 
priesz žindant.

Jeigu krutu pieno permažai, 
duok kūdikiui karves pieno 
tarpais su žindimu.

Motina turi valgyti kuodau- 
giausia maitinaneziu valgiu, 
kaip tai, pieno, Smetonos, kiau- 
sziniu, mėsos, szviežiu daržo
vių, vaisiu ir t.t.

Iszmintinga, kuomet kūdikis 
krūtimi penamas pakol apsi
pranta su naujuoju maistu, isz 
pradžių vartoti silpnesni at- 
miesima ir su laiku stiprinti. 
Jeigu kūdikis nepatenkintas 
tuoj reikia gryžti prie silpnes
nio mieszimo. Jeigu patenkin
tas ir gražiai auga, tvarkiai vi
duriu liuosuoti, tai maistas yra 
tinkamo stiprumo. —C.

Kuomet kiekviena motina 
tinkamai prižiūrėta namuose, 
kuomet jei duota iszlavinta 
priežiūra nesztumo laike moti
nyste bus saugi.

Iszlavinta priežiūra apsau
goti gimdima reikalauja spe- 
cialio mokinimo. Geriausias 
gydytojas ne per geras kuomet 
žmogus serga apendicitu ar su
laužyta koja. Kuomet brangips 
galvijos suserga gabus vetere- 
narai paszaukti. Ar gyvastis ir 
sveikata motinos ir vaiko neuž
sipelno geriausios 'gydytojas 
priežiūros ?

Motina, kūdikiui atsiradus, 
turi nors sanvaite ilsėtis lovo
je, ir neturi atlikti savo nami
nius darbus iki sueis menesis 
po gimdimu. Ji reikalauja tiek 
laiko pasilsėti kad atsigautu, 
iszvengti kraujo tekėjimu, ir 
pagamini pieno savo kūdikiui.

Motinos tvirtuma neturi 'būti 
suvartota atliekant sunku dar-

II •••Alos* *
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