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STRAIKOS
ATIDĖTOS

Telefono Darbininkai 
Lauks 60 Dienu; Pa- į 
klauso Prezidento

WASHINGTON, D. C. — 
Telefono darbininkai ir darbi-' 
ninkes sutiko savo straikas ati
dėti du menesiu. Prezidentas 
Trumanas unijos prasze tas 
straikas atidėti, kad butu gali
ma pasitarti ir prieiti prie susi
taikinimo be jokiu straiku.

Prezidentas Trumanas buvo 
pasiuntęs telegramas Telefono 
Kompanijos virszininkams ir 
unijos vadams, sakydamas kad 
del viso kraszto geroves butu • 
patartina gražumu susitaikin- i 
ii be jokiu straiku.

Tai jau antras sykis kada, 
unija atidede straikas. Visi bu-1 
yo pasirenge straikuoti Vasa
rio (Feb.) asztunta diena.

Western Electric Kompani
jos atstovai nesutiko pribūti 
ant mitingo, kuri Cyrus Ching 
buvo suszaukes pasitarti. Val
džios atstovas Cyrus Ching isz- 
tare tos kompanijos atstovus, 
sakydamas kad jie trukdo visa' 
tvarka.

Kitos kompanijos Preziden- i 
tui tuojaus pranesza kad jos 
mielu noru stengsis pasitarti 
ir susitaikinti, ir kad jos yra 
'dėkingos kad Trumanas parū
pino dar du menesiu del dery
bų.

UNIVERSITETUOSE PRASTAI LAIMĖJO Darb. Partija Ang
Sportas Daugiau Reisz- Gavo Tik Dvi Vietas

kia Negu Mokslas Daugiau Taryboje; So-
Kolegijose Ir

Universitetuose

UŽMUSZE KUNIGĄ

Jaunas Vyrukas 
Intartas

Henry Wallace, tardymo 
del iszdavikystes komitetui 
visiszkai užsigina, kad jis ka 
žinojo ar dare ar kaip nors 
prisidėjo prie pasiuntimo 
Rusijai tavoro, kuris yra rei
kalingas del gaminimo tos 
atomines sprogstanezios 
bombos, per kara. Jis teipgi 
užsigina kad jis per savo in
taką parūpino kad Rusija 
greieziau gautu visokio ta
voro ir ginklu per kara.

Jis sako kad jis jaueziasi 
labai inžeistas kai Generolas 
Groves pasakė kad negalima 
•ant-jo pasitikėti su jokiomis 
slaptomis apie atomines 
bombos gaminimą.

Net ir dabar sunku su
prasti kur szitas Henry Wal
lace stovi ir ko jis nori. Jis 
prie kiekvienos progos re
mia Komunistus ir gina Ru
sija, nors jis pats labai mo
kintas ir turtingas. Būda
mas tokis mokintas, rodos, 
jo protas jam parodytu Ko
munistu kvailumą; būdamas 
bagetas, rodos, jo turtas pa
rodytu jam Komunizmo pa
voju.

Mes tankiai intariame Ko
munistu agentus ir padupcz- 
ninkus kad jie remia Komu
nizmą už tai kad jie yra arba 
durni arba papirkti. Szito- 
kis iszaiszkinimas nepritin
ka Henry Wallaceui, nes jis 
nėra durnas ir jam jokiu pa
pirkimo pinigu nereikia, nes 
jis yra milijonierius. Kaip 
iszaiszkinti tokio žmogaus 
toki kvailu nusistatymą, nes 
nežinome ir nesuprantame.

EXETER, N. H. — Harvard 
Universiteto virszininkas Wil
bur J. Bender, sako kad Ame- 
rikiecziai taip iszaugsztino fut- 
toles žaidimą kad sziandien 
tas futboles žaidimas yra svar
besnis musu mokslo instaigose, 
negu pats mokslas.

Jis sako, kad nei vienas Uni
versitetas ar Kolegija negali 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEPAPRASTAS
PABUCZIAVIMAS

Žmones Pasipiktino; 5 
Studentai Isz Mokyklos 

Iszmesti

Rinkimuscializmas Pasmerktas;
Rengiasi Del Kitu Rin

kimu Sziais Metais , •

1 homas Lewis, Brolis Mainieriu 
Boso John L. Lewiso Nusiszove 
Save; Karininkai Bego Isz Rusi
jos SuEroplanais, Du Užmuszti, 
Kiti Suaresztuoti
Kompanijos Straikos Atidėtos

LONDON, ANGLIJA. — 
Nors Socialistai, Darbininku 
Partija Anglijoje laimėjo Rin
kimus, bet tokis laimėjimas bu
vo baisiai prastas ir parode 
kad ta partija jau eina trepais 
žemyn.

Darbininkai gavo tik dvi 
vietas daugiau negu reikėjo 
palaikyti pirmenybe Tarybo
je. Reiszkia, dabar Darbinin
ku Partijos valdžia nieko nega
les daryti ar investi, be savo 
prieszu sutarimo.

Už tai visi dabar spėja, kad 
už keliu menesiu, ar ilgiausia 
už metu, jau bus kiti Rinkimai. 
Nes dabar valdžia be jiegos.

Kad palaikius pirmenybe ir 
kad tikrai laimėjus tuos Rinki
mus, Darbininku Partijai

(Tasa. Ant 4 Puslapio)

Telefono

Amerikos valdžia, SOVIETAI LAKŪNAI 
UŽMUSZTI

BETHANY, OKLA. — Pa
prastai kad vaikas mergaite 
pabueziuoja, tai visai ne nau
jienos, ir niekas apie tai nėra- LEWISO BROLIS 
szo laikrasztyje. Bet szitame 
mažame Bethany miestelyje 
tik vienas pabueziavimas viską 
kojomis augsztyn apvertė.

Kai szesziolikos metu am
žiaus studentas Riddell Riggs, 
apvainikavo szesziolikos metu 
amžiaus Charlotte McClain, 
kaipo sporto karaliene, jis ja ir 
pabueziavo.

Szitas pustreczio tukstan- 
cziu gyventoju miestelis bai
siai pasipiktino. Gzia, szitame 
miestelyje, rodos, viena bažny- vy^e> nusiszove save, 
ežia, vienas tikėjimas, Nazarie- 
no Bažnyczia viską valdo ir nu
stato tvarka. Czia nevalia vie- 
szai pasibueziuoti, uždrausta 
rūkyti, gerti alaus, szokti ir 
merginoms ir moterims neva
lia trumpas kelnaites neszioti.

Studentai, gerai žinodami 
kad tas studentas bus nubaus
tas už tos karalaites pabuezia- 
vima, patys nutarė neeiti in 
mokykla. Trisdeszizmts stu
dentu taip ir sustraikavo.

Isz szito mažo invykio isz- 
eis ir teismo^ byla. Pustreczio 
szimto tėvu stoja už savo vai
kus priesz mokyklos taryba.

Jie sako kad visa miesteli

WASHINGTON.
be jokio perspėjimo, suėmė visus Bulgari
jos, Vengrijos ir Rurnonijos pinigus, kurie 
randasi Amerikoje, ir pasakė, kad nuo ozi j , vietų policija Berlyne pranesza 

laiko jokio biznio nebus su tais krasztais
Tas iszsireiszkimas kad “suszaldo turtą 

NUSISZOVE ar pinigus” reiszkia kad valdžia neleidžia 
tiems krasztams ar tu krasztu žmonėms 
naudotis tais pinigais kuriuos jie czia turi dauo karininku rengiesi staii-

1 ° . . nui pasiprieszinti ir ji nugala-
pasidėję. Szitokis insakymas iszejo isz val
džios tik keturios valandos nuo to laiko 
kada Amerikos Sekretorius Dean Ache-'
sonas buvo pasakęs kad tie trys krasztai vietų Karo sztaba^ tuojaus i

• • • -W T- AUAUU uao ZUA1AUJ V AAJA

stengiasi nukirsti visus susisiekimus su Va kiems eroplanams, kad jie 

karinėmis Tautomis, ir iszpleszia vilti ir 
savo žmonių.

Ar czia Amerikos valdžia taip padare 
atsikirsdama ir atkerszindama tiems krasz
tams už 
pasakyti.

kejo tik kelios minutos priesz nXJr{ln4o 
tai kada ji nuėjo in skiepą ir "
jis nusižudė. Ji iszgirdo kad kfSSZtUS. 
kas ten susibaladojo ant vir- 
szaus ir mislino kad jos vyras 
parpuolė. Ji greitai užbėgo ant 
virszaus ir rado savo vyra vo
nioje. Jo rankoje buvo revolve- plastai 
ris. Jis buvo paleidęs kulka sau 
in pilvą. Jis ant syk pasimirė.

Thomas Lewis buvo antras Fu 
nuo vyriausiojo isz asztuuoniu 
vaiku. John L. Lewisas, mai- * » a'

BERLYNAS, VOK.__ So-
rei-

Susirgo Szirdies Liga 
Ir Nusižudė

SPRINGFIELD, ILL. —
Szeszios deszimts septynių me
tu amžiaus Thomas Lewis, ku
ris padėjo savo broliui, mainie- 
riu bosui, John L. Lewisui, pa
kilti in Mainieriu Unijos vado-

nu- 
kai 

in

Policijantai sako kad jis 
siszove save su revolveriu, 
jo žmona Leonora nuėjo 
skiepą pecziu užpilti.

Jo žmona sako kad jis diena 
priesz tai susirgo szirdies liga, 
ir per visa nakti nemiegojo. Ji 
sako kad ji su savo vyru szne-

GREGORY, TEXAS. — Ka
talikas Kunigas, Leonard Pot- 
lykus buvo užmusztas - savo 
^klebonijoje.

Policijantas W. A. Kline ra- 
’do kunigo lavona jo miegama
jame kambaryje, kurio buvo 
tienos ir lubos kruvinos. Poli
cijantas sako kad aiszkiai ma-j 
tyti kad Kunigas stengiesi ap- ŪKININKAS IR 7 
eiginti nuo savo užpuoliko. . VAIKAI QIIBUPF

Asztuoniolikos metu vyru- ’ AI A Ai
kas buvo sužeistas kai jis su- ■ -- -----
daužė to' Kunigo automobiliu ADDISON, MICH. — Gais
ai keliu valandų nuo to Kunigo ras isztiko ūkininko namus, 
Jiužudinimo, buvo suimtas ir kuriuose jis ir septyni vaikai valdo ta viena bažnyczia, kuri 
Buaresztuotas ir dabar yra in- sudege. Vien tik motina iszliko inveda kvailiausius instaty- 
tartas už Kunigo nužudinima. gyva. Bet ir ji. buvo baisiai ap- mus. ■: '■ 
jJis yra Arkansas Pass ligoni- deginta.
Xiejė. Prie jo lovos yra pastaty- Namai jau buvo beVeik visai ryti visiszkai. Dabar tėvai pa- Thomas Lewis ir kiti keturi

krasztu

užmuszti, kai jiedu su kitais 
kareiviais stengiesi pabėgti in 
Francuzija. Eina gandai kad 
ežia ar tik nebus kiek teisybes 
tose žiniose, kurias mes ana 

, sanvaite buvome gave, kad

binti.
Szitie karininkai pasiėmė du 

bemberiu eroplanu isz Mosk-
i vos ir skrido in Francuzija. So- 

isz- 
leido tas žinias visiems karisz-

i su
stabdytu tuos karininkus.

Kariszki eroplanai pasivijo 
juos ties Muenchenherg. Viena » 
paszove padangėse ir jis nu
krito, užmuszdamas du kari
ninku; antras buvo priverstas 
nusileisti. Eroplanas ir visi ant 
to eroplano buvo tuojaus nuga
benti atgal in Rusija. Visi sze- 
szi ant to antro eroplano buvo 

' karininkai.
Rusijos policija sako kad vi

si su savimi vežiesi daug svar
biu ir slaptu rasztu, kuriuos jie 
ketino perduoti Rusijos prie- 
szams.

Daugiau apie tuos Sovietus 
i karininkus mums dar neteko 
iszgirsti. Bet jau vis tankiau ir 
tankiau iszeina panaszios ži- 

vargiai gali dabar atsikirsti. nios>kad augszti karininkai 
nėra tenai patenkinti, ir kad 
jie prie pirmutines progos nė- 
szasi isz Rusijos kai tik ir kur 
tik jiems pasitaiko proga.

Mes jau seniai raszeme kad 
eina gandai kad Rusijoje da
bar neramu.

prasiszokima dar negalima tikrai 
Kelios sanvaites atgal Amerika 

Amerikiecziams važiuoti in tuos 
Bet kai valdžia “suszalde” tu

pinigus, turtus, tai jau labai dra- 
asztrus atsikirtimas, kuris yra pa- 
pavartuojamas tik kai jau krasz- 

kara 
trijų 

bet 
Penki studentai buvo prava- nieriu bosas yra vyriausias. Jįį kfaSZtaHlS

sudege kai ugniagesiai pribii- sisamde lajeri ir kreipiasi pir- broliai daug padėjo mainieriu Sldl TUpi ii .,13 rcikallU^aS.
Jannas Kunigas, apie trisde-. vo. Gaisre žuvo ūkininkas, Ge- miausia in mokyklos taryba, bosui kai jis stengiesi prasi- j į- AmCfikieCZiai gali labai gražiai apsieiti 

Lewiso motina, Ann Louisa be tU kiaSZtll biznio.
Amerikos Sekretorius Dean Acheson,

tas policijos sargyba.

Bzimts metu amžiaus buvo at- raid Beagle, keturios deszimts reikalaudami kad mokyklos muszti in unija 
važiavęs in Gregory miestą tik keturiu metu amžiaus, ir jo virszininke, Ponia Olonzo Nor-: 
szeszios sanvaites atgal. Poli- septyni vaikai, kuriu amžiai 
cijantai sako kad aiszkiai ma- į yra nuo dvieju iki keturiolikos 
tyti kad žmogžudis buvo ate j as metu.
Žn klebonija Kunigą apvogti. (Tasa Ant 4 Puslapio)

sus ir

stoja.
krasztu atstovai dabar baisiai

tie pinigai ir tas biznis bai- 
Bet Amerika

wood butu pravaryta. Jeigu (Lewis pasimirė Sausio (Jan.) 
mokyklos taryba nieko neda-į dvylikta diena. Ji buvo devy- ,
rys tai tada tėvai jau kreipsis nios deszimts vieno meto am- S3VO paskelbime, kelis sykius pakartuojo, 
in valdžios teismą. i žiaus. (Tasa Ant 4 Puslapio) Pirkie U. S. Bonus
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Kas Girdėt
'kitu krasztu, kuriuos mes taip 
į sziandien szelpiame.

KVAILOS RODOS I
DEL SERGANCZIU

Per szitas mainieriu straikas 
sunku pasakyti ant ko mainie- : 
riai pyksta ir priesz ka strai-1 
kuoja: priesz kompanija,
priesz Trumana ar priesz savo ' 
bosą Lewisa.

Amerika paskiria trylika bi- I  
liionu doleriu del apsiginldavi- t i z o 
mo. Visi Enropos krasztai sy- Pagal DaktlITO SpCCia 
pu paskiria tik penkis bilijo- ĮįSto NotS ISZ MlIlksZta 
; nūs, ir dar tariasi su ateinan- 
i ežiais metais daug mažiau pa
skirti. O tie krasztai prie pat 
Rusijos rubežiaus.

pikiuo Universiteto

Mokytoja: “Geros mergaites 
eina staczia.i is dangų. Tai kur 
blogos ir nedoros mergaites ei
na?“

Mariute: “Ponia Mokytoja, 
tokios mergaites eina visur.“

Kai tas savo kraszto iszdavr- / I
kas Alger Hiss, kuris iszdave 
davė daug Amerikos paslap
cziu Sovietams, buvo patrauk
tas in teismą, ir kai jau buvo 
surastas kaltas, Amerikos 
Slapta FBI policija norėjo dar 
su juo derintis. tJie prižadėjo 
kad visi intarimai priesz ji bus 
užmirszti ir kad jis bus paleis
tas ir kad viskas bus užmirszta 
jeigu jis pasakys kiek jis žino 
apie Rusijos agentus ir Komu- j 
imtus sznipus Amerikoje. Jis 
paliepiamai atsikirto kad jis 
nesupranta ko policija isz jo 
nori.

Del Nuobrodaus Kosulio: — 
Iszdžiovyk ledo su gramus, su- 

Amerika paskiria visa trecz- i trupink vėjo tris uncijas, sau- 
dali savo ineigu del apsiginkla- les tris spindulius ir gorčių osz- 

ivimo; Anglija paskiria tik dvi- ! kos pieno tiesiog nuo karves, 
deszimta nuoszimti; Francuzi- Ta viską reikia virint per tris 
ja szesziolikta nuoszimti; Bei-' valandas naujam puode. Isz 
gija asztunta nuo szimti; Nor-J ryto gert po viena puoduką nuo 
vegija keturiolikta nuoszimti. i kavos.
Amerika, kuri yra toliausiai Del Skausmo Gerkles: -— 
nuo Rusijos didžiausi nuoszim- Pririszk szmoteli lasziniu ant 
ti savo ineigu paskiria del ap- i drūtos virvutes ir reikia nuryt, 
siginklavimo, o tie krasztai ku- i o kada jau nurysi reikia su vir- 
rie yra prie pat Rusijos rūbe- i vate isztraukt ir vela, nuryt, 
žiaus mažiausiai rūpinasi apie į Paantrink tai kelis kartus ant 
apsiginklavimą. Tik viena isz- dienos. Del užkimimo reikia ta 
vada isz to galima padaryti: puti naudot.
Tie krasztai nesirengia in kara 
ir neketina kariauti.

j Mums iszrodo
į svarbiau pirmiau
savo kraszto apgynimu, negu 
prieszo užsipuolimu ar Euro
pos krasztu apgynimu.

kad daug 
apsirūpinti

Po visa' Vaszingtona eina 
gandai kad tas iszdavikas Al
ger Hiss butu galejes iszsitei- 
sinti, bet butu inveles kelis la
bai augsztus žmones musu val
džioje. Vietoj kad juos iszda- 
vus ir paskelbus kaip jie dirba 
L > nunistams ir Rusijai, Alger 
Hiss nutarė tylėti ir priimit 
savo bausme.

SKAITYKITE “SAULE“

Pypkes Durnai
Žiemos Darbas

Jau vėl eina gandai apie ka
ro pavoju, bet ne dabar, ne ki
ta meta, ar gal net nei už pen
kių motu. Bet tas karas gali 
iszkilti kad ir rytoj.

Kai tautos ima lenkytnioti 
su apsiginklavimais ir su gink
lais, tai tokios lenktynes vis 
baigiasi su Vaina, karu.

Nauja sprogstanti bomba 
“Hydrogen Bom'b“ yra baises
ne už ta baisia Atomine bomba.

Amerikiecziai dabar labai 
Grasiai sznėka priesz Sovietus, 
bet jiems visur nesileidžia.

Trumanas buvo paskelbęs 
kad Amerikos nusistatymas 
dabar yra sulaikyti Rusija. Bet 
jis Rusijos dar nei ant vieno 

.fronto nesulaiko.

Jeigu iszkiltu karas su Rusi
ja. tai Rusijos, sprogstanczios 
atomines ar Hydrogen bombos 
daug daugiau iszkados padary
tu Rusijoje, Rusijos miestai ne
dideli ir toli nuo vienos kito, 
jos fabrikai iszmetinti po visa 
platu kraszta. O Amerikos 
miestai dideli, fabrikai arti 
vienas kito.

Europos krasztai labai arti 
Rusijos. Rusijos eroplanai la
bai lengvai galėtu pasiekti vi
ps tuos krasztus su savo ero-

: Janais,

’ Jeigu karas su Rusija iszkil- 
iių Amerika negalėtu pasitei- 
keti nei ant vieno isz Europos 
krasztu, nes jie greitai iszsi- 
gastu ir pasiduotu ar taikos 
sutarti su Rusija greitai suda
rytu.

Kai iszkilfu karas su Rusija, 
Amerika pasiliktu viena priesz 
Rusija, be jokios pagelbos isz

Kai žiema žeme užkluoja snie
gu 

Viskas iszrodo taip balta, 
gražu. 

Bet kai žiema jau inpuseja, 
Tai ir tas sniegas inkyreja. 
Tas sniegutis gal gražus ir 

baltas, 
Bet ir sunkus, žvarbus ir szal- 

tas.
Kai sniegas sukasi lauke, 
Kai viskas baltuoja lauke, 
Kaip malonu prie pecziaus tu

pėti, 
Ir in ta balta gamta pažiūrėti, i 
Bet kai reik tas sniegas kasti, 
Tai tada jau reikia susiprasti, 
Kad žiemuže, tai ne baikos; 
Kad ežia reiktu seklbti strai- 

kos.
Sniegužes gražios, kai jos 

puola, 
Bet tas sniegas greit ir nusi

bosta 
Kai atsilosziu pasilsėti, 
Ir sau pypke papipseti, 
Tada žmonele užsimano, 
Ir savo ožius savaip varo. 
Tada pamirszk, žmogeli, sma

gumus, 
Ir susirietęs eik sukast takus. 
Nes žmonele sako kad kas gali 
Ten sprandą nusisukti. Tai 

mesk in szali.
Gera pypke, ir imk sniegą kasti 
Nes ramybes jau nerasi.
Nors tau szalta, ir tau kiszkos 

- dreba;
Dantys barszka ir jau nosis 

teka;
Strėnas skauda; nagai nugriu- 

be, 
Kojos sustirusios, veidai su- 

szale.
Kasi ta sniegą iszsijuoses, 
Gerai žinodamas kad atsiloszes f
Matysi kad tas darbas nėra 

baigtas,
Nes vėl jau ima snigti. Vaikas 
Myli žiema, myli sniegą, bet 
Del manes, tai leisk man žlegt 

Krėslą ir prie pecziaus su- 
siszilt, 

skuneri aluczio prisipilt. \

In

Ir

SKAITYKITE “SAULE

Hebron, Indiana.
Į Petrauskas — Kostas, Rūta,

—- Zigmunteli mano brau-; AVinnemaug Rd., Matertown,; 
gus! Juk tu mane tiktai mane'Conn.
viena myli? Ar ne teisybe? Pa- Plėnys
sakyk taip. i \V. 20th st

buk nors tris dienas, idant tu 
i recziau laiko apmislyti, ka tu
riu su savim
iszpažinimas

I manes užkrito.
atrasti kam galeeziau
priežiūroje savo’ narna visa — Na žinoma mano balau- 
gaspadorysta. Pagalios mano dele!
brangi gal, but kad da szian- — Tai-gi del ko norėjai!

įdien suspėsiu ta viską, atlikti. Juk žinai, kad asz myliu 
Suprantu, kaip tai nemalonu viena tave. Prisiekiu, kad 
tau būti drauge su manimi po kau teisybe! Nenoriu, kad 
tam iszpažinimui. Ir man o del nele Zofija apsigyventu su 
manės yra geriausia visa ta da- vimi, juk teisybe ? Asz pati 
lyka užbaigti tuojaus, per- lesiu viskuom užsiimti, juk asz ' Martynas, Mariana, 
traukti viską ant-visados! , viską moku. Tai-gi del ko nore- Worland, V'yoming.

Ponas Zigmuudas tylėjo sto-i jai? kad ji ? ! Sakevieziute —- Stase, 811
vedamas prie lango atramos Ponas Zigmuntas atsidusio Hollins st., Baltimore, Md. 
kakta prie szalto stiklo. Bet kaip slonius, nuo kurio nuga

li uimtas milžiniszkas sna
po :kmn.as. Neturėjo pajiogu, nei 

įnori, apie tai mislyti, kas pa-

taip greitai ant
Turiu ka nors

verkdama.

pa
la

- Antanas, Eleono- 
das. Birute. 2252

24lh st., Detroit 16, Mich.
Povilaitis — Matas, 3025

>8th st., Chicago, 111. :
Prapuolenis — Juozas,

Maro, i 
v,, o i

tuojaus paszoko ir vėl pradėjo ros 
nerviszkai vaikszczioti 
kambari trindamas kakta.

— Atėjo man mislis in gal
va, raszysiu pas panele Zofija. 
Ji tokia gera tokia tikra.

— Pas panele Zofija?! O į 
kam?! Nereikia! Tarė greitai I 

Gėlimas Kauluose: .Jeigu ponia Zuzzana, o ant jos veido 
apsireiszke baime.

— Delko ne?! Seniai pasi- 
pažinstame, mane labai myli, ; 
ineis mano padėjimai!. Pūga- : 
lios gal atsimeni, kol su tavimi j 
susipažinau buvau ja visada 
užimtas ir ji prie manes buvo 
lipszni, tarė ir nnsiszypsojo, 
norėdamas nors biski iszaisz- 
kinti apsiniaukusia dąlyka.

— Kur-gi panele Zofija, gy
vens?

— Žinomas dalykas mano 
namuose, brangi Zuze!

— Kaip tai su tavimi?! Ji? 
Ji visai nesupranta namu gas- 
padorystos!

— Ka tu kalbi! Buvo visa
da szvari ir viską suprantanti 
gaspadine. O prieg tam tokia 
gera. Taip, tiktai jai vienai ga- 
lecziau namus pavesti ir jai už- 
sitiketi. O pats paskensiu kny
gose su savo likimu.

— Ne, asz tiesiog nesutin
ku, kad ji su tavimi drauge gy
ventu!

— Delko? Ntisistebejo po
nas Zigmantas. Ant galo apie 
tai nekalbėkime, tai niekis 
kaip nors gausiu rodą. Tikiu 
kad ji sutiks apie tai esu gana 
spakaina.s. Geriau kalbėkime

turi skausmą ar gėlimą kojoje; 
reikia suriszt su linu virve, 
kad ir visa sanvaite geltu tai į 
virve vis netruks.

Jeigu Negali Miegot: — Nu- 
į pirk penkis svarus cukraus ir 
į tuom issbarstyk visa lova, o tu
rėsi saldu miega.

Del Apdegusio Nuo Saules 
Veido: — Dirbki e per visa me
nesi prie menulio szviesos.

Del Nesmagumo: — Iszgerk 
szeszis ar asztuonis stiklelius 
taip vadinamos “Munszaines“ 
kuria gali gauti visur. Po tam 
iszgerk penkes bonkas alaus, o 
toji gyduole sziru prigelbes di
džiausiam nesmagume.

Del Sukatu: — Valgyk ge
rai, o gerk tik szvieži'a szlapia 
vandeni, apsvaiginaneziu gė
rynių nenaudok.

Jeigu Esi Kurczias: — Pa
liepk savo draugui szauti arti 
ausies isz dvi-vamždžio kara
bino, o jeigu szuvio neiszgirsi 
tai yra tikru ženklu kad jokios 
gyduoles tau negolbes.

Nuo Sutukimo: — Valgyk 
tik avižinius pyragaiczius, o 
vaikszcziok po dvi mylės ant 
dienos ir tai galopu.

Niežimas Kūno: — Patrink 
su nauja tarka gerai, 
neturite naujos tarkos tai 
sena surūdijusi užteks.

Geras Atsakymas

toras, 1165 Sysamore si., Wa- 
; shin u. ton. Pa.1į 'Šeduikis — Mykolas Elena, 

ežia priverto toki perstatymajMichailina, Mykolas, Emilia,
padaryti. Apkabino ponia Zu- .19 .Moseley st. Dorchester, 
zana ir pradėjo bueziuoti 
pia nuo aszaru veideli.

----- PABAIGA-
Simolinnas — Jonas-Jurgis, į

i Sofija, 2207 Oakman Blvd., j 
! Detroit 6, Mich.
į Slionys — Jonas, Maria, Os-
' karas, Lilija, Zelrna, Emilis, į
i Ema. Morta. Herta-Ida, R.F.D.
i No. 3, Svansville, Indiana. į
i Švitra —Zigmas, Elvira, i 
Arnoldas, 164 Lowell st., Meth- 

į uen, Mass.
į Tat oris — J onas, Elena, Al- 
jgis, 214 E. 21st St., New York.
! Valys — Vaclovas, Marija, 
18022 Neff Rd., Cleveland 19,

! Ohio.
Valaityte — Danute, 1383 

Madison st., Brooklyn, N. Y.
Vasiliauskas — Jurgis, Se-į 

rafina, Joana, Albinas, Juozas, 
u i 123 St., Orland Park, 111.16201 Holmes ave., Cleveland, i *

,,, . i Viskantas — Vaclovas, ht.310, Ohio.
ta -i v t 4 or \f .„ J kiro, Mich.Demikas'—Vvtautas, 36 Mar-; ’ .... :

T> , v Zalmlis — Juozas, Emilija., icv ave., Brooklvn, N. i. ’.. ' .. icn.->o I Steponas, R.F.D. Broad Brook,Didzbaliene — Ona, 18022 1 ’ ’■
Neff Rd., Cleveland 19, Ohio. . I

. ,r- tiqI ■ Žilinskas — Jonas, Maria,Endnunas — \ incas, 148. ’ ’!
. .at i> i n \r a’ 1300 N. Lincoln st. Creston, Iowa ! Mam st., New Rochelle, N. i. j

v • r £,?■ L. j - —BALF Imigracijos Kom. ib 'pivn lie K.Hnn V n _ o ,

nin, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G udrus Piemen lis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie- 

’ tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176’/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

No. 194 Trumpas 
mas pagal iszguldima 
liauskio, su neknrais 
gaiš padėjimais?25c.

No. 196 Stacijos arba Kal- 
Vicsz. Jezuso

Katekiz- 
Kun. Pi

li a udin-

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK, N. Y. — Apie 
Utarninka, Vasario (Feb.) 28 
diena laivu “General Greeley” 
in New Yorka atvyksta szie 
Lietuviai Tremtiniai:

Avižienis — Antanas, Stase, 
Algirdas ir Aldona pas, 149 
Madison avė., New York.

Balcziauskas — Mindaugas, 
Aukse, Birute, 3347 S. Litua- 
anica, Chicago, 111.

Bielinis — Petras, Natalija,

vari ja 
10c.

Krist aso

Verksmai 
prie Ap-

No. 197 Graudus 
arba Pasibndinimas

i mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

į No. 198 Gromata arba’Mu- 
; ka musu Iszganytojaus Jezuso
■ Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga-

; ny tojaus Jeruzolime. 10c.
No. 200 Eustakijuszas. Isto

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
į szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

į ir liudymas, apie Jezu Kristų, 
i 20c.

Kitokios Knygosi
j No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a-

i feites su pagalba kazirom. 10c.
No. 179 Tikriausia Bury-

■ kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
toru. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

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

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

ley, Minu.
Gaška — Aleksander, Alek-! 

sander, Emilija, A’ida, Remi-' 
gins, Aleksandras, 1930 25th 
st., Detroit .16, Mich.

Gegaudas '— Mykolas, Al-! 
kertiną, Vitas, Bronius, Jurgis 
22 Blossom st. Brockton,

Gerve — Steponas, 31 
St., Rochester 5, N. Y. 

j Gieda — Bronius, 525 
lyette st., Utica, N. Y.

Gružauskas — Vaclovas, 31 
Market st., Rochester 5, N. Y. 

Tu ja myli! Taip tu ja | Ivananskas _ Vytautas, 343 
I Elm st., Newark, N. J.

— Kas-gi tau galvoje ma- jablOnskis — Henrikas 14
no Zuze?! • t Commonwealth avė., AVorces-

— Taip suprantu. Tu ja : \[ass -
myli! Džiaugėsi, kad su mani-! Jakimaviczius Kristupas, 
mi persiskiri! Su džiaugsmu . Xeonila, Konstantinas, Marija, 
mainai mane ant jos: 279 E 10th st> New York, N.Y. ■

Zuze! Kaip tik galėjo: Kligvs — Vytautas, Stasys, 
Jsztart nusistebejes Zigmuntas. i 30? W> 20th st.'New York, n'y. j 
j — Taip, taip, nusibodejai i Klimas — Albinas, 40y2 Sa-1 
manimi! Jieszkai jaunesniu ir : vįn ave>> Norwood, Mass.

Kryžius — Feliksas, 11344 
N. Martind, Detroit, Mich.

Lazdauskas — Juozas, Ago
ta, Benediktas, Elena, Vladas, 
127 Atlantic st., Bridgeport,' 
Conn. ,

Lukoseviczius — Balys, 245 į 

Berlin st., Rochester 5, N. Y.
Maskaliunas — Leonas, An-.į 

■ tanas, Paulinių 7916 S. Union : 
; avė., Chicago, Ill. į
l Maželis 
! Jurgis ir Marija 
, avė., East St. Louis, Ill.

Milauszauskas — Bronins,

o jeigu i apie tave.
ir I — Ne, asz tiesiog nesutinku o

■ su ja ja! Ne nenoriu, kad ji!
— Zuze mano brangi, tu 

esi labai juokinga. Sutik ant to 
kad asz,..

Žmogelis eidamas pro la- 
vonvežimio, užklausė vieno 
isz lydincziu: Ka laidoja? ,..

Lydintas — Nežinau, bet 
man rodosi ta, ka grabe gu
li!

— ’ Svietas butu be moterių 
kaip darželis be žiedu.

UJU Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigi, 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujt 
kožna doleri. ACZIU!

naudo jies isz aplinkybių, bile 
tik mane iszsibodeti, tasai per
siskyrimas, to persiskyrimo tu 
nori, tu, kalbėjo verkdama po
nia Zuzana.

— Mano Zuze, pamislyk, 
ka kalbi! Kas su tavim daro
si!

KATALOGAS

Mass
Mark

Lafa

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. 158 Keturios istorijos; 
apie Kapitonas Stormfield 
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 j 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-1 
dės ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas- apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
.100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka

knygute 
iszmokejimo 
25c.
k n y g u t e

del kasieriaus

MOTERĖLES, 
NEARZINKITE 

VYRU!

— Iszvarai mane isz savo I 
namu už mano meile! Už mano 
meile užmokėti tokiu bjauru ir 
juodu nedėkingumu!

į O! o! o! verke baisiai ponia 
Zuzana.

j — Suzc! Asz isz tikro ne- i
' suprantu ka tas viskas ženkli-' 1986 Kings Highway, Fairfield

1 - Z'M

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

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.
Protas ant proto, Keletą trum- Nepamirszkite dadeti 10^ 
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. ekstra del prisiinitimo kasztu.

No. 166 Trys istorijos apie' visi į,oney Or(Jerel ir pini. 
Iszklausyta-. Q visada tu-

' ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Boleslaw, Albina, i Sūnūs Malkiaus,
1311 Gross ' malda vargszo, Geras Medėjus. Į

Ponas Zigmantas pasitraukė na! Kas tau yra?
nuo paczios ir pradėjo nervisz- ■ — Asz nesutinku, ant per- 
kai vaik’szczioti po kambarį. siskyrimo! Tu neturi tiesos

— . Turiu vilti mano brangi, mane pamesti! Buvau tau do- 
kaip tuojaus mane neapleisi?! ringą, o tu mane nori dabar at- 
Sziandien neiszvažiuosi ? Pa- sikratyti! Ir už ka? Kalbėjo

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

Pinehurst avė. Dearborn, Mich. Talmudo paslaptys, Du Moki-'
Mykolaitis — Antanas, 6122 No. 102 Prakeikta, meilingas coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 

14th Ave., Kenosha, AVisc. i kriminaliszkas apraszymas, 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Niaura — Mykolas, Ona, Vy-! 202 puslapiu. 35c. ! * ‘SAULE’ ’ Mahanoy City, Pa.

U'onn.
Mingela — Robertas, 6629

Duktė 
tuvos.

Sieniniai Kalendoriai, 23%
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SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

tądien i szkuose r ubuose
auksine broszka ir su 
lenciugoliii, pakabintu ant 
kaklo.

GENIS Mattson gvveno vie- k?
name isz szirnto namu, tve- 

i ianeziu žuvininku sody ba, na
riu tai]) panaisziu in save isz 
savo sudėjimo, micros, langu, 
daru kad buvo galima ant visu 
namu -pasakyti, kad tai vienas 
namas, nes visi jie tarp saves 
neturėjo jokio skirtumo.

Visi tos sodybos namai buvo 
] ripildyti vienodais rakandais, 
visuose languose stovėjo moli- 
i lai. puodeliai su vienodomis 
Lvietkomis, ant visu komodų 
buvo toki patys iszlandai ir ko- 
] alai visos sienos 'buvo pa- 
puošztos vienodai paveikslais. 
Ir pagal seno paproezio visi tu ' 
i amu gyventojai vedė vieno- 
c us gyvenimus.

Ant senio Mattson lovos ka
bojo jo motinos paveikslas. 
Taigi viena, na.kti sapnavosi 
jam, kad tasai paveikslas isz- į 
Lndes isz rėmu, nulipęs gražiai i 
i uo sienos ir in ji prakalbėjus: ;

— Ženykis, Mattson!
Senis Mattson erne motinos ■ 

paveikslui aiszkinti, kad tas i 
padaryti negalima, turėjo juk; 
t eptynes-deszimts ir du metus. ’ 
J et paveikslas atkartojo dar 
garsiau:

Apsiženysi Mattson!
* * *

Senis Mattson savo motinos 
j aveiksla labai guodėjo. Tai 
buvo nuo daugelio metu jam 
;. erianses rodininkas svarbiau-; 
siuose jo gyvenimo reikaluose. > 
Kiek tik kartu paklausė to pa- i 
veikslo rodos, visados gerai ' 
iszeidavo. Bet tasai naujas pa-j 
liepimas drneziai jam parupo,1 
jis buvo tam įirieszingas, bet I 
kadangi ir jrats paveikslas su 
tuo savo paliepimu prieszinosi į 
savo locnai nuomone.

Mattson nors užsimiegojo s, 
atsiminė, kas stojosi, kada pir
mu kartu norėjo 'ženytis.

Toje valandoje, kada rengė
si in szliuba, iszszoko isz sie
nos vinis ant kurios kabojo me

nu-

Tuokart motinos paveikslas i ' r,‘_. ’’ 
isztiese ranka, papuosztu žie-I [(. ni()linos pa, 
dais ir labai asztriai Mattsonui įmd(> re]nnOse.

*
prisake 'būti paklusnu.

< > motinos matymas szven- 
tadieniszkuose rūbuose 
visados pagimdydavo baime. I

•lai ji butu iszmaliavota. su '

ilgiau
Tau esu 

vieniui,... Bet, asz myliu kita! 
Suszuko ponia Zuzana ir užsi
dengė su rankom veidą.

— Vyras nieko neatsako, 
bet drebėjimas apatines -lupos 
ir akys prisipilelanezios aszaro- 
mis, sake apie jo kanezia.

Meiliausia Zuze, nega
liu tave* suprasti! Ne asz bijau-

I . . .... ... .ipaežiai paveikslo istorija ir vi-: negaliu,su ' negražiausiai dukterį. Ji buvo 
sunkiu 'maža, galva in peežius iutrauk- 

la ir su atsikiszusiu žandu. Li- 
i ko priimtas, paskirta diena, 
kurioje turėjo eiti in miestą ir 
duoti ant užsakų.

Pasirodė kad Mattson o po-

Klauso Su Rankomis • satlos pridurdavo:
■ » — Paimsi ji man mirus 
pagalios, paimsi visa mano tur-

j rius turėjo raszyti in konsisto- 
■ rija. Negalėjo duoti szliubo 
Į neturint leidimo lokiam žino

f

—PABAIGA

Negalėjo taigi jai pr.ieszin- 
tis. — Dave žodi kad apsiženys

tu žuvo kraujais ir hikszlais, iszeis ant gero. Bet 
t. y., tokiame padėjime kokia- panrislyjas apie t 
me žuvis jiardavinedavo, Malt- prisakyma.
son gal butu ta vis'ka praleidęs : Ta paezia diena 
pro ausis, bet ji kalbėjo szven-: meile biedniausio

Mattson 
jame įsz])n(io^ būdamas pilnas bai

mes. Neatėjo jam nei ant mįs
lių oasiiirieszinti motinos pa-1 • ,11 ... g’ui kuris savam

| veikslui, kuri regis žinojo ge-1 . r ,I ’ ” ■’ ” i pat sz-hu'ba iszbe<
j iau už ji, k»,l tas viskas jam I v (as ’

siulvcbejo I Senis J|fi(ts<ni
' | in miestą viena, syki iii sanva'i- 

Ite. Laukdavo pastoriaus kan- 
e : celiarijoj kol visi kiti intere- 

žuviuinko snntai atlikdavo savo reikalus

B-V

< • . - ^3

H - ■ Jrafl
motino?

Duok man ramybe'. Ne- 
I kalbėkime- apie tai, gynėsi.

— Kode] ne! () atmink, ka- 
£ da vienas ar kitas uores su la

ivini žemytis, pasižiūrėk ant mo
tinos paveikslo. Sakau tau, 
niekas visame kaime taip daug 
moterystes reikalu uepažinsta no brangi ? Paklausė sulaužytu

— Asz myliu kita! Godoja 
tave labai bet. Bet turime per

BALTRUVIENE

viename mieste, 
Pribuvo kelios merginos, 

. Bet nežinoma isz kur, 
O vietines merginos, 

Rodos drignių apsiedusios, 
Ant tu pribuvusiu

mergeliu užklupo,

Tokia musztyne pakele

nagus nutvėrė, 
lu merginas Įeidinėjo, 
Net stiklai ant saliuno 

baro szokinejo.

Ar drėgni u apsiedete,

valyti,
Tai negražu taip

0 viena, mergužėle, 
In kita miestą 

nuvažiavo,
Ir nebage iii laku pa 

insigavo,
Turėjo atsedet, 

Ir da fainos užmokėt.

ir iszeidavo. Tuokart tiktai pa- 
sikeldavo nuo suolo ir klaus
davo ar pastorius da. negavo 
isz konsistorijos atsakymo ?

i — Da ne! Gaudavo atsaky- 
i ma.
i Pastorius žiūrėdavo
i Ii ir stebėdavosi, kad 
vėlame amžiuje meile
taip daug karszta ir juo neap
einama.

— Ar Mattsonui greitai 
'reikia szliubo? Paklausdavo

in sene- 
tokiame

* * *

Dideliam mieste buvo 
balius, 

Kur radosi ir kokis’1
Jonas, 

Kūmo bobele in Vesim 
iszvažiavo, 

O jis po tam didele 
valnysta gavo.

O gere nebagelis, 
Paskui prie motorėliu 

kabinosi, 
Ir su joms vedžiojos!.

Ant galo sukniubo, 
Kada reikėjo eiti 

namo,

i szsipa girioje.

— Ha! Ko greieziau!
s a k y d a v o s u ž i ed o t i n i s.

— O ar ne geriau butu vi- ; 
įsai atsisakius nuo tos moterys-1 
I tęs? Juk Mattson jau ne jau-| 
n as.

At-

— Tegul ponas pastorins j 
į nesistebi, atsakydavo, žinau, 
i kad esiu senas, bet turiu ženy
tis. Turiu ir viskas!

Ir tai]) ateina kas kanvaite, 
per visa pu smėli vaikszczioja, 
nes tik po szesziu menesiu isz 
konsistorijos parėjo leidimas.

Per ta. laika senis Mattson 
neturėjo ramumo įieaiul valan
dėlės. Kur tik pasirodydavo: 
porte, ant rinkos, net ant ma-

Helen Keller, kuri negali 
nei matyti, nei girdėti, ežia 
klausosi su savo pirsztais, 
kai operos dainininke Astrid 
Varnay jai padainuoja vie- ’ 
na arija, daina isz operos 
“Simon Boccanegra,” Me
tropolitan operoje, New I 
York mieste.

Helen Keller, nežiūrint to 
kad ji negali nei matyti, nei 
girdėti, yra save iszsimoki- 
nus ir iszsilavinus, taip kad 
ji sziandien yra skaitoma 
tarpu mokineziausiu žmo
nių. Ji pati iszmoko ir kitus 
tokius nelaimingus iszmoki- 
no kaip pasinaudoti savo ran
ku pajutimu ir taip isszgirs- 
ti ir girdėti, nors ausu klau
sos ir nebeturi. Ji yra davus 
vilties tiems kurie jau buvo 
in bevilti paskendę kai jie 
neteko balso, klausos ar akiu 
szviesos.

laiku port an 
Sėdintis prie 

nusiėmė skry- 
ibele ir jai pasikloniojo. Matt
ison ])a’temino, kad jos akys su- 
I žibo.
I . >

Tuo paežiu

tai p? Pamisimo

MOTERĖLES, 
! NEARZINKITE 
I VYRU!

su vyru pasikalbėti. Meluo
ti ir ilgiau komedijos grajyti! 
Juk negali su juom gyventi, 
kada kita myli. Isz jos puses 
jau ir taip daug pasiszventimo! 
Kam turi gvoltavoti savo mo- 
raliszka ir fiziszka “asz” del 
kokiu tenai tuszeziu visuome
nes pažiūru: Kas ja gali apeiti

Ponas Zigmuntas heperstojo 
žiurejds in paezia su aszaro^am 
akim, pilnom gailesezio. Ponia 
Zuzana sėdėjo rankom veidu ir 
su nulenkta ant szono galvele. 
Toje sulaužytoje likimo mote- 
riszkeje buvo tiek grožybes, 
kad vyras nuo jos negalėjo ati
traukti akiu.

— Kamyli? Paklausė po 
tam beveik «u szvepimu, pati

įtanavijo ir nuo to neatsisakyti
Ponia Zuzana priėjo prie 

j veidrolo ir pataisė plaukus.
Dieve! Tai bus jam, ant jo 

I kaip perkūnas nukrys. nuo 
' szviesaus dangaus. Gali tuo ji 
j iižmuszti! Bet ka daryt ? Garbe 
mumyse turi aukszcziau stoves

nes jisai gales'aprokuoti mano 
Įiasielgima ir iszties in mane 
ranka, kai]) prie tikro priete- 
liaus. Juk asz jo niekados da 

\ • ...i neapgavau, noriu tik ji perser- 
Įgoti priesz ateinanti pavoju.

— Jeigu tas yra paslaptis, 
tai už mano žingeidumą pėr 
praszau.

— Ne, visai ne! Kadzilaus- 
kas! Bet asz tavęs ne panieki
nau! Neiszdaviau!

— Myli ji? Tikrai nežinai?

linos tasai paveikslas ir 
krito su rėmais ant grindų.

Tai buvo persegejimas, 
Mattson in tai neatkreipė 
dos.

Netrukus to savo žingsnio 
gailėjosi. Jo moteryste nors bu
vo trumpa, bet nelaiminga. 
Kada rengėsi antru kariu 
szliuban, vėl vinis isz sienos 
iszkrito ir paveikslas nupuolė.

Sziuo žygiu jau nedryso pa- i 
veikslo valiai prieszintis. Pa-i 
bego nuo. savo mylimos, isz ve- 
seilios ir nuo svecziu, sėdosi 
ant laivo ir gavės darbu kaipo 
jūreivis, iszplauke aplinkui 
svietą. Ir tik praslinkus porai 
metu iszdryso sugryžti in savo 
gimtini kalina.

Ir sžtai sziandien tasai pats 
paveikslas nuslenka nuo sienos

bet

szokino.
Tuoju jus neužemino.

Paezios dabar apsiskelbcte, 
Savo kvailumą parodote.

* * *
O tu mergele,

Kad net apsirgai,
Tas dėjosi netoli,

Dėt ro it o, 
Dienoje Vaszingtono.

Motinėlė turėjo grinezia

Kad girtuokliauja.

tai nepasiliauja, 
O vaikine iszrodo

O maitele norėtu 
policijantu butu, • 

Kad tik nustotu gerti,
O kad jo moterėle 

žinotu,
Tuo jaus iri czion 

atlapsetu,
Ir Sprandu nusuktu.

Į — Žiūrėkite, kalbėta, ba
ldant pirsztais, eina'senis Matt
ison, jaunikis, numylėtinis.

Kas arsziausia, jis pats la
biau da ir už kitus mate, 

lyra juokingas.
į Motinos paveikslas liemažko

Geriausias Dainininkas

Nežinrint dideles pagnodo- 
?ies prie to paveikslo, Mattson 
pamisimo kad motina isz jo 
pasijuokia

y#

Po pieta ta Nedelia, kuria 
ajįgarsinta jo jiirmas užsakus, 
senis Mattson, norėdamas pra
silenkti. žingeidumo ir apkalbu, 
klaidžiojo pamaremis ir nuėjo 

i taip sau labai toli, net iki ma- 
jriu liktarnes. Tenai atrado sa- 
'vo sužiedotinei Ji verke. Pa- i
klausė jos, kodėl ji liūsta? Gal 
nori eiti už kito? Ji stovėjo nu
leidus akis ir su pirsžtais krap- 
szte liktarnes siena.

— Gal ka myli ? Klausinė
jo.

Ne, nieko, atsake.

JUOKAI

Laimingas

tur

t ei-

vo seno reiszkimo ir balsu, ži
nomu kadaise gaspadtnems, 
perkanezioms žuvis ant 
gaus, aiszkiai atkartojo:

Apsivesi. Mattson.
Senis Mattson pradėjo

sintis ir atsipraszineti, kad nie
kas visoj sodyboj nepasielgė 
kitaip, kaip visi.

Juk ir motina visuomet sto
vėjo ant sargybos senu papro- į 
ežiu. O toje sodyboje nebuvo 
paproezio ženytis, turint septy- 
nes-deszimt ir dar du metus.

«lwįįiįž^

i te®s
Robert C. Charlebois, bu

vęs Amerikietis kareivis, da
bar veda visus pasilinksmi
nimus musu kareiviams Mu- 
niche. Jis ežia pasiszneka su 
Fritz Wolff, augsztesniuju 
muzikos mokyklų Munchine 
direktoriumi. Saitas muzi
kos direktorius ir žinovas 
sako kad buvęs kareivis 
Amerikietis Robert C. Char
lebois turi gražiausi ir pui-

kiausi “Tenoro” baisa pa
saulyje.

Muzikanto ir operų raszy- 
tojo, Vagnerio anūkas isz- 
girdo ji dainuojant ir ki
tiems muzikos žinovams 
apie ji pranesze.

Charlebois dabar dainos 
Bayreuth muzikos iszkilme- 
se. Tai nepaprasta garbe kad 
Amerikietis yra tenai pa
kviestas.

? juk su ; liet, myliu kita! Tas isztikfo ji 
?-į U'žmnsz! Bet kada persitikrins 

ne laukti | apie mano budo prakilnumą, 
! Tai]i jis main- po 

kai]) asz to esu

! sos musu sodybos
tavim nea])siženys. Jau net gc
riau ('iii už manės,
kito. j at sigaivim

Jai jo siižiedotine butu my- ; tam brangiu
Įėjus kita, jai butu buvus vii- verta! Bet ta

■s su Įiras ir brangins, busiu jam ta- 
butu i da meilesne ir brangesne! O 

kadlturejas gera priežasti per- ‘ mano biednas Zigmantai!
įtraukti ta moteryste ir tai Ibu-jriera ant to jokios rodos! 
tu padaręs su didžiausiu Į Ponia Zuzana jiasuko 
džiaugsmu. Bet akyvaizd’oje žigsnius in vyro kabinėta, 
jos beviltiszku jausmu ueture- — Ar galima ? Paklausė 
jo progos suteikti jai seliovisz- sil))iiu» rodos pilnu sopuliu bal-

Mattson

*
itsjbuvo

*

Bet

<
Mare — Kas buvo laimin

giausias ant svieto?
Jonas — Adomas!
Mare — Kodėl?
Jonas — Ba nereikejo pir

kinėti del paczios nei dresiu, 
nei skrybėlių!

*
Szliubas atsibuvo po tam,'ai; 

praslinkus dviem sanvaitem, o 
netrukus pakilo rudenio vėtra, i nP

Mažos ^sodybos vienas valt is 
prarado’styra, vejas sulaužė 
stiebus ir ana. nunesze net ant 
Sando vilnim

Valtyje buvo Mattson su ki
tais penkinių žuvininkais. Bau-. 
ga juos vare per dvi dienas ir 

.per tris naktis; kada pagalios 
I jie is'zgelbeta, buvo pusiau nu-1 
I mirė nuo szalczio, bado ir bai

gmes. Mattson nuo to atsilikimo
■ sveikatos jau neatgavo. Per du 
į metus da sirguliavo ir pagalios 
! numirė.

Tada žmonos pradėjo• stebė
tis, kad jam tai-gi priesz ta ne

Praszau labai, •Aniuoleli,

Teisybe

Ponia Žinaitiene — Kat
ram menesyje moteres ma
žiausia szneka?

Ponas Žinaitis — Menesy
je, Vasaryje, ba tik turi 28 
dienas!

apgaudi-

atsikėlė 
prie pa-

tare užsi- 
a t vi r urna,

— Jisai tave taip-gi myli! 
— pertraukęs vyras.

— Na, žinoma ! — tarė in- 
žeista ponia Zuzana ir atiden
gė veidą.

— Tai reikalauji persisky
rimo?

— Nenoriu tave 
net i!

Ponas Zigmantas 
nuo kreses ir priėjo 
ežios.

— Mano brangi, 
•tikimu balsu, tavo
už tavo tikruma godosiu tave 
visados! Jeigu priėjai prie per
sitikrinimo, kad’ persiskyrimas 
yra reikalingas, tai nežiūrint 
in sopuli kuris mane kankina, 
priverstas su‘vi šokliom sutik
ti! Žinau kad tokio praradimo 
niekados jau neužmirsziu ir 
niekados nesusiramisiu! Tu 
buvai del manes viskuom. Dū
savau ir gyvenau tiktai tavimi! 
Kas man dabar lieka mano gy
venime? Knygos, tiktai kny-

Aniuoleli. Kaip jis mane 
myli! Pamisimo pati žengda
ma kabinetan.

Ponas Zigmuntas sėdėjo prie 
didelio biurko apkloto popie- 
rais, laikrasztomis ir knygo
mis, o isz po tos krūvos popie- 
ru matėsi tankus plauku kuo
das, aukszta kakta ir stora no-

P'raboezyk, kad asz tave 
turiu taip kankinti, tarė Zuza
na, prisilaikydama nuo verks
mo.

— O ne, tai asz praszau pra- 
boezyti, už tai, kad būdamas 
daug vyresniu už tave suri- 
szau musu likius! Bet dabar 
busi liuesą. . - .

(Tasa Ant 2 Puslapio)1
“Talmudo Paslaptys”

’ mantas, pakele galva ir žiūrė
damas in kokia tai popiera, pa
kele skruostus kaipo del klau- 

I symo.
— Zigmantai! Turiu su ta- 

j vim pasikalbėti. Turiu tau vis
ką iszpažinti. Zigmuntgį, isz- 

laiminga alsitikinm užsinorėjo ' kl'"ls-vk man<’s! Kali,,-i0 Z««>- 
ženytis. O negalėjo sau iszsb 

j rinkti geresnes pa'ezios. Ji gra- Į 
i žiai prižiūrėdavo. Jai būtu jis 
I apsirgęs Imdamas naszliu, be 
; abejones butu tuojaus uiunires. 
O tai]), nors du įlietus sari pagu
lėjo. Dėkui dabar rūpestingu-1 
mui apie uebaszninka, naszlc 
užkariavo sau abelna visu pa 
garba.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15^ ::

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

na, muezelninko balsu . pilnu 
susijudinimo, sėdama gražiam 
minksztasuolim

-A- Apie ka nori sakyti 
Aniuoleli? Kas atsitiko mano 
balandytei, paklausė vyras žiū
rėdamas jausmingai in paezia.

— Atėjau pasikalbėti su

*

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Banke 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. .. 25^

(avim. Atėjau idant tau viską | Trys Istorijos apie Irlanda 
pasakyti. Asz myliu,... arba Nekaltybe suspausta; Ro-

— Lengvai suras sau antra Po.nas Zigmuntas iszbalo. bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
vyra, kalbėta. ! — Asz myliu tave! Tart' Kuzma Skripkorius liko Tur-

Visa sirgimo laiko, kasdie- greitai ponia Zuzana. Tai yra, ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
na, senis Mattson apsakinėjo Asz tave labai godoju, bet,.... 8aule pub. co. Mahanoy City, Pa.
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FUTBOLES SPORTAS DARBININKAI 
UNIVERSITETUOSE PRASTAI LAIMĖJO

Gražuole Nerike

— - Szaltas ir nepastovus 
oras.

— - • Seredoj pripuola pirma 
ei iena Kovo — Alarch. Taipgi 
L/\ento Albino. Pasninkas. 
Szis menesis paszvenstas del 
8z\. Juozapo. Ūkininku prie
žodžiai: Drėgnas Kovas, tai 
ūkininko skausmas, jeigu Ku-

-g undos dienoje perkūnijo 
griauja, reiks tankiai prrszti- 
nes užsimauti, o jeigu szitam 
menesyje erycziai szokineja, 
tai ateinaneziame menesyje 
tvarte bliaus.

— Panele Eleanora, duktė I 
ponios Zuzanos Boczkauskie- į 
nes nuo 338 W. Alahanoy Avė., 
turėjo operacija Pottsville li- 
gonbuteje. Vėliname greito pa- 
risveikimo del paneles Eleno-j 
riai.

— Pottsvilles Sudas turės 
daug darbo Kovo menesi, nes 
turi daug naujus teismus už vi
sokius prasižengimus.

—• Ponia J. Anceravicziene 
nuo 409 W. Centre uly., tar- į 
liaus ant Džiures in Pottsvilles ’ 
Luda, Kovo mėnesyje.

— Ketverge Szvento C.
1 landero.

—• Petnyczioj Szv. Kune- 
gundos.

— Sukatoj Szv. Kazimiero, 
Lietuvos patronas, taipgi ta 
įdiena 1863 metuose Lietuviai 
paleisti isz baudžiavos; taipgi 
] -asninkas.

— Pareita Subata suėjo 41 buvo palaidotas 
m., kai uždėto jas “Saules” a.a. 
Dominikas T. Boczkauskas-ap
leido szi svietą; mirdamas Ara- 
sario (Feb.) 25-ta diena 1909 
metuose.-

— Angliakasy klos mokėjo kas, 
savo darbininkams isz
< žiu kasykliu: Locust Coal Co., sirgo per koki tai laika, pasimi- 

anu-

Ponia John E. Horton (bu
vusi “Drucie” Snyder) 
Amerikos Iždo Sekretoriaus 
John W. Snyder duktė, isz- 
eina isz Katedros Vaszingto- 
ne, su savo vyru, Major John 
E. Horton, kur jiedu apsiže- 
nijo. Czia del szito szliubo 
buvo susirinkę visi didžiausi 
ponai ir valdovai isz Vasz-

ingtono.
Palydi jaunavedžius, Pre

zidento Trumano duktė, 
Margarita (po deszinei).

Garsus loszikai, milijonie
riai, bagocziai, dipliomatai 
ir valdovai su savo szeimy- 
nomis dalyvavo szituose ne
paprastose iszkilmese.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

linkės ir isz toliau, kuriu tarpe 1 
apart vietiniu kunigu buvo 

i Kunigai: Juozas Karalius, Sta-f- 
orbutas, Petras Lauma- 
indrius Degutis, Jonas 
vs, Stasys Vasiukevi- 

czius, Antanas Alisiunas, Alari- 
joiias, S. Kryty n i ak, Herbert 
G. Engelhardt, John V. Kowal
ski, Vincent Hillebard, Fran
cis Hornberger, James J. Don
nelly, ir keli kiti kuriu pavar
des mums neteko gauti.

Kun. Pranas Auksztakalnis 
ant Saldžiau

sios Szirdies parapijos kapi
niu.

KONGRESMONAS

KALĖJIME
kis

Parode Mažo Miestelio
Teismo Neteisingumą

Kongresmonas Iszbuvo 
Dvi Dienas Kalėjime

Strathaven, Szklandija. —
Gerai žinomas garsingas Komi-

Dainininkas Sir Harry
sekau-1 Lauder, 79 metu senumo, kuris

('ontinental, Alammo'th, PcEfd- re savo namuose. Paliko 
i ng Briquet, Alidvalley, Ger- ko paifelo Greta Lauder, 
niantown, Hammond, Kohi- 
’U ."“I? Morea, Bq.-, pŲ0LASI ANT 
plier ir Buck Run.

-- Raudono Kryžiaus Drau-i 
guves Vajus prasidėjo mieste, i

kas metai turėti tokius gerus 
futboles ratelius, jeigu tiems 
sportininkams nėra gerai už
mokama. Kolegijos dabar 
sportininkus, futboles loszikus 
perka ir mainikauja, kaip ūki
ninkai turge arklius ar galvi
jus.

Profesorius vardais neisz- 
vardino tuos Universitetus ar 
tas kolegijas.

Jis sako kad mums dabar 
į sarmata kad raumenys užima 
smegenų vieta, kad petingas 
burliokas daugiau reiszkia ko
legijai ir universitetui, negu 
sveikas protas ar augsztas 
mokslas.

Tas kuris veda Universiteto 
futbolininku rateli gauna de
szimts sykiu daugiau mokėti 
negu geriausias profesorius.

Mes tam profesoriui prita
riame! Mes jau seniai raszeme, 
kad sportas ir futboles žaidi
mas jau visai isz galo ir krasz
to iszejo musu mokyklose ir 
Universitetuose.
“Kolegija, Universitetas yra 

mokslo vieta, o ne sporto are
na!”

Europos Universitetuose nie
ko panaszaus nėra. Tenai 
mokslas turi augszcziausia vie
ta. Gal musu Universitetai ba- 
gotesni, gal jie randasi dides
niuose kambaruose, bet prily
ginus Amerikos Universiteto 
studentus prie Europos Uni- 

i versitetu studentu, tai Ameri- 
kie ežiai negali susilyginti 
mokslu, nors jie daug daugiau 
žino apie futboles žaidimą.

Jau laikas ir mums susipras
ti ir pareikalauti kad mokyklo
je, kolegijoje, ar universitete 
musu mokiniai, studentai 
mokslo mokintusi, o ne futbo- —
les.

CHURCHILLIO

New Philadelphia, Pa. — • 
Kunigas Pranąg Auksztakalnis | 
buvo iszkilmingai palaidotas - 
Fubatoje, dvideszimts penkta 
< i iena Vasario, (Feb.). Augsz- 
tos Iszkilmingos Szventos Ali-, 
;szios buvo Kunigo Kazimiero 
Klevinsko atnauszautos. Tik 
deszimts metu atgal, Kunigas 
K. Klevinskas, Szv. Prancisz- 
kaus parapijos klebonas, Ali
ni ersvillc, Pa., buvo pasakęs pa
mokslą kai Premicijantas, jau
nas Kunigėlis Pranas Aukszta
kalnis laike savo pirmąsias > 
Szv. Miszias, Primicijas.

Per tas Iszkilmingas Szv. 
Aliszias,. padėjo kaipo Diako
nas Kunigas Klemensas Balu
tis, Szv. Petro ir Povilo bažny- 
czios klebonas, Tamaqua, Pa.
įSub-Diakonas buvo Kun. Jero- da ir numalszins Raudonąja ar
simas J. Bagdonas, Szv. Vin-; mija. Bet jis apsiriko. Jauna jime, paskui užsimokėjo dvide- 
ceuto 'baž., vikaras, Girard- Raudona Armija'pasirode ga- szimts asztuonis dolerius ir bu- 
yille.

Žmonių in jauno Kunigėlio 
laidotuves susirinko labai 
daug. Kunigu buvo ir isz apy-

Maskva Vadina Ji 
Rusijos Neprieteliu

LONDON, ANGLIJA. — 
Winston Churchill, buvęs Ang
lijos Ministeris pareiszke norą 
su Stalinu pasiszneketi ir pasi
tarti apie tos naujos “Hydro
gen” bombos gaminimą. Už to
ki iszsireiszkima jis gavo gerai 
iszkolioti nuo Maskvos radiju.

Major Generolas Alexander 
Schyerbakovas per radija 
Maskvoje szitaip Churchilliui 
atsikirto:

Upper Marlboro, Md. — 
Kongresmonas Fred Crawford 
buvo suaresztuotas už tai kad 
jis susimusze su vienu isz savo 
darbininku, ir tam darbininkui 
pataikė in aki.

Kai szitas szeszios deszimts 
vieno meto amžiaus Kongres
monas isz Michigan, buvo pa
trauktas in teismą, jis norėjo 

' padėti du szimtu doleriu kau- 
; cijos kol teismas svarstys jo
byla.

Teisme jam buvo pasakyta, * 
kad jo pinigai ežia negilioj a, __
kad is turi arba gauti žmogų S. SUĖMĖ TRIJŲ 

; kuris turi nuosavybes tame 
Į miestelyje už ji kaucija uždėti,
ar eiti pas tuos kurie kaucija 
parūpina tame miestelyje ir lu
pa kaip Žydai koki dvideszim- 
ta nuoszimti.

Kongresmonas Crawford 
baisiai supyko ir pasakė kad 
jeigu jo pinigai negilioj a, tai 
jis eis in kalėjimą, bet suk
eliama nemokės.

Teisėjas ir jo palydovai ta
da jau iszsigando, ir norėjo ji 
paleisti be jokios kaucijos, bet 
jis paklausė: Ar teisėjas visus 
taip paleidžia, ar tik ji už tai 
kad jis yra Kongresmonas! Kai 
jam buvo pasakyti kad tik jis 
bus taip paleistas, už tai kad 
jis yra garbingas žmogus, jis 
pasakė kad jis jokiu malonumu

“Ponas Winston Churchillis 
būdamas Anglijos Karo Minis
teris 1919 metuose buvo pasa
kęs, kgd jis pats ves armijas sau nenori, ir dabar pasirengęs
staeziai in Maskva ir Petrogra- eiti in kalėjimą.

Jis iszbuvo dvi dienas kale-

linga ir Churchillis turėjo nu
tūpti.”

Per radija isz Varszavos 
Churchillis buvo gerokai isz- 
bartas. Lenkai Komunistai s?a- 
ko kad Churchillis dabar taip 
drąsiai kalba vien tik del rin
kimu. Jis dabar savo žmonėms 
viską nori prižadėti, kad tik jie 
už ji ir jo partija balsuotu.

Sutverti koki daigta, tai 
labai sunku ir ant to reike ke
liolika iszmintingu vyru, bet 
sugriaut, užtenka vieno kvai
lio. ................... ....

TAUTU TURTĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Amerika czia nekerszina 
tu krasztu žmonėms, bet j u va
dams, kurie taip prasiszoko.

vo atliktas kriukis. Bet dabar 
jis visiems papasakoja kokis 
prastas to miestelio kalėjimas 
ir kokie sukeziai randasi teis
mo ofisuose. Dabar visiems to 
miestelio virszininkams nei 
szilta, nei szalta, nes jie mato 
kad jie labai neteisingai pasi-1 
elge. Ir kas jiems labiausiai 
skaudu, tai kad dabar visi žino 
apie tas suktybes.

ŪKININKAS IR 7

VAIKAI SUDEGE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kejo gauti keturios deszimts; 
ar szeszios deszimts daugiau i 
vietų Taryboje.

Darbininku Partija gavo 
15,178,787 balsu..

Churchillio Partija gavo 
11,236,413 balsu.

Liberalu Partija gavo 
2,596,058 balsu.

Komunistu Partija gavo 
91,746 balsu.

Aiszku kad Darbininku Par- • 
tija, vos-ne-vos sumusze Churc-- 
hillio Partija, ir teipgi aiszku, j 
kad nuo szio laiko Darbininkai1 \ • I
turės su ta partija skaitytis.

Ir teipgi labai aiszku kadi 
Komunistu Partija visiszkai; 
susmuko. Tik 91,746 balsus. :

Anglijos Komunistai gavo 
gerai iszbarti isz Sovietu Rusi- ■ 
jos, už toki prasta pasirodini- 
ma.

Darbininku Partijos vadai 
dabar labai pikti ir susirupine 
ir negali suprasti, kas czia atsi
tiko? Ministeris Clement Att
lee gal eis pas Karalių pasitar
ti ir papraszyti, kad Karalius 
tuoj aus paskelbtu kitus Rinki
mus!

Nors Darbininku Partija per 
nago juoduma iszsisuko ir lai
mėjo Rinkimus, bet parode kad 
Socializmas jau prie galo pri
ėjo Anglijoje ir kad Darbinin
ku suskaitytos.

Isz szitu Rinkimu aiszkiai 
matyti, kad Anglijos žmonėms 
jau insipyko netik Komuniz
mas, bet ir Socializmas ir Dar
bininku Partija.

Du Darbininku Partijos kan
didatai labai drąsiai per Rinki
mus kalbėjo ir puolie ant Ame
rikos, pasziepdami visa Ameri
kos pagelba ir paszelpa Angli
jai. Jie per savo prakalbas pa- 
sitycziodami patarė Anglams 
siunsti maisto ir drabužiu 
Amerikiecziams. Wm. Warbey 
ir Claude Morris buvo sumusz- 
ti per tuos Rinkimus. Ir kiti 
kurie reme ar Stalina ar Yu- 
goslavijos Tito teipgi atsidūrė 
už duriu.

Pats Churchillis labai leng
vai laimėjo savo vieta tarybo
je, ir linksmai pasakė kad da
bar, po szitu Rinkimu, visas 
Tarybos pamatas nėra pasto
vus. Jis ne daug daugiau ka 
pasakė ir visai nedare jokios 
pranaszystes kaip dabar daly
kai bus, ir ka jo partija ketina 
dabar daryti. Jis tik tiek pa
sakė, kad jam labiau rupi viso 
kraszto gerove negu kuri par
tija.

Komunistai buvo pastate 
daugiau negu szimta kandida
tu, ir nei vienas neiszlaike, ne
laimėjo. Komunistu Partija 
prarado ir savo dvi vietas Ta

f

Dvideszimts metu amžiaus 
graži Margie Fletcher, lai
mėjo pirma garbes vieta tar
pu visu tu kurie stojo in 
rungtynes pasirodyti kuris 
ar kuri moka ir gali geriau
sia ir gražiausia nertis. 
Rungtynes buvo laikomos 
žiemos laiku in Daytona 
Beach, Floridoje.

MOKYKLA LANKAN- 
CZIU VAIKU MIEGAS

Ugnis prasidėjo nuo pe- 
cziaus skiepe ir taip greitai tas 
gaisras apsupo visa stuba apie 
puse po vienos isz ryto, kad vi
si žuvo savo kambariuose.

Motina iszmusze langa, isz- 
szoko ir nubėgo pas susiedus
paszaukti ugniagesius. Ji sako rytoje, kurias ji iki sziol buvo 
ji girdėjo kai josios vaikucziai tureje. Komunistai ir kituose 
verke ir spiegė tame gaisre, bet krasztuose gali czia pasimokin- 
ji negalėjo juos iszgelbeti.

Tik metai atgal szitos szei- czia. Tai tikrai galima sakyti 
mynos namai sudege ant kito kad Darbininku Partija, lai- 
ukio.

ti ir pamatyti isz kur vejas pu-

medama szitus Rinkimus viską 
prakiszo.

Ant Baliaus L. TRASKAUSKAS
Agota — Ach, Juozeli, net 

man szirdis spaudžia, kaip 
tu su kitom szoki!

Juozelis — O kas kaltas, 
kad teip susivaržius! t

Žmogus turi turėti pa— Dora motere nedaro lie
žuviu; tosios, ka apie kitas skirta dali iszminties idant su- 
plauszke ne turi darybes savi- prasti kokiu kvailiu randasi 
je. ant svieto.

LIETUVISZKAS 
GRABORTUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Aleksio Biuras yra užsiinte
resavęs mokykla lankancziu 
vaiku sveikata. Todėl būdamas 
užsiinteresavęs ju sveikata jis 
lygiai interesuojasi ju miegu, 
nes miegas yra vienas svar
biausiu dalyku vaiku sveika
toje.

Peikia žinoti kaip svarbus 
yra miegas vaiko sveikatai, ir 
jo progresui mokykloje. Taip
gi reikia žinoti kokius ryszius 
turi miegas su valgiu ir vaiko 
svarumu.

Ar žinai kad vaiko miega 
galima pasverti? Negali isz- 
mieruoti kiek valandų vaikas 
miega bet gali žinoti ar jis už
tektinai miega.

Kad aiszkiau ta supratus, 
turimo žinoti, ka gydytojai ir 
kiti mokslincziai sako apie val
gio vartojima musu kūnuose. 
Pirmiausia, valgis reikalingas 
kad sudrutinus szirdi, virszki- 
nimo raumenis, ir kvėpavimo 
raumenis. Kitais žodžiais, val
gis pirmiausiai turi palaikyti 
gyvybe. Bet, yra ir kiti kūno 
reikalavimai, ir valgis turi 
juos parūpinti. Szie reikalavi
mai yra dvieju rusziu: veiklu
mo ir augimo. Tas pats valgis 
negali būti vartojamas abiem.

Sakysim, žmogus turi me
džio szmota. Jis gali sunaudoti 
ji statymui ar taisymui savo 
namo, arba jis gali sudeginti ji, 
kad susi sz ii džius. Jei jis ji su
degina, jis negali statyti su juo.

Valgis yra kaip tas medžio 
szmotas; jis yra kuras ir staty
mo medžiagų. Jei jis visas var
tojamas kurui, suszildymui ir 
kūno veiklumui, mažai arba 
niekas nelieka pataisymui ir 
statymui.

Žiūrėkime ka tai reiszkia 
vaiko sveikatoje.

Ar esi kada mates vaika ku
ris yra mažutis, bet labai gy
vas? Tas vaikas niekuomet nė
ra tykus, ir koks vaikas sunau
doja visa, savo maistu kaipo 
kurą. Labai mažai jam lieka su 
kuriuo galėtu kuna. statyti. ■ 
Kad tikrai ta dalyku isztyrus, į 
reikia sužinoti: Ar vaikas auga 
svarume ar ne? Tuomi galima 
sužinoti, ar maistas eina jo kū
no naudai ? Jei vaikas nedaro 
jokios pažangos svarume, yra 
du dalykai, kurie labai svar
bus. Reikia padauginti muistą 
ir sumažinti veiklumą. Vaikas 
turi gauti daugiau statymo me
džiagos, ypacz geresnius ir di- 

; dėsnius pusny ežius. Reikia žiu-

.’reti kad vaikas anksti gultu ir 
■ gautu pora valandų daugiau 
miego negu, kad pirmiau gau
davo. Poilsis dienos laiku, 
taipgi labai naudingas.

Kokius ryszius turi miegas 
su auginiu ? Alingas sumažina 
veiklumą. Didesne dalis vaiko 
augimo invyksta kuomet jis 
miega. Todėl ir buvo1 sakoma, 
kad galima vaiko miega- pa
sverti. Ka tikrai galima kas 
menesi. Klausymas paprasto 
ir nuolatinio augimo yra svar
biausias vaiko sveikatos begis. 
Ar savo vaiko užauga per me
nesi tiek kiek reikia? Jei no, tai 
♦ari daugiau miegoti.

Vaikas turintis septynis me
tus turi miegoti vienuolika va
landų kas nakti. Jei jis keliasi 
septyniose rytmeti, turi eiti 
miegoti ant asztuoniu vakare, 
kad iszmieg'ojus vienuolika, va
landų. Butu geriau jei jis eitu 
miegoti ant septynių ir keltu 
septyniose rytmetį, ir apart to 
pasilsėtu dienos laike. Poilsis 
dienos laiku tiek pat reikalin
gas kiek ir miegas nakties lai
ke. Vaiko kuna galima prily
ginti prie mažo maszino. Nega
lima nekalanti kad jis eitu de
szimts ar dvylika valandų be 
poilsio. \

Tėvai, paprastai, nelabai ti
ki kad daug miego ir tinkamas 
miegojimo laikas yra reikalin
gas vaiko augimui. Reikia ži
noti kad miegalius vaikas ne
gali gerai mokintis mokykloje. 
Alkanas vaikas taipgi negali 
nukreipti atydos ant pamoku. 
Alaistas, veiklumas ir miegas 
tai trys dalykai, kuine labai ar-‘ 
tymai suriszti. Alaistas yra. 
statymo medžiaga augimui ir 
taisymui. Alaistas yra kuras, 
kuris duoda sziluma ir tvirtu
ma. - . - ................... ■ — C.

— Ne vienas jaunikaitis 
savo mylima suvalgytu priesz 
szliuba, o jeigu to nepadavė, 
gailesi po szliubui visada.

Ant Gavėnios

No. 196 Stacijos arba. Kal
varija, 10c.

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kuhi Pi- 
liauskioį, su nekupiais naudin
gais padėjimais 25c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10, c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.


