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Isz Amerikos DAKTARO SŪNŪS
PRIGĖRĖ

Be Darbo

GRASINA
STRAIKUOTI

Buvo Ant Pikniko
Su Tėvais

Automobiliu Darbinin
kai Balsuos

DETROIT, MICH. — Strai- 
ku grasinimai dabar virte ver 
da beveik visuose automobiliu 
fabrikuose Detroit mieste.

Fordo ir Chrysler fabriku 
darbininkai yra nutarė balsuo
ti ar dabar iszeiti ant straiku 
ar laukti derybų tarp darbi
ninku unijos ir fabrikantu.

Chrysler automobiliu darbi
ninkai nutarė dar vis dirbti ir 
leisti savo vadams derintis su 
kompanija. Jie sako kad kom
panija dabar juos priverczia 
daug greicziau ir daug sun- vo negyvas, 
kijiu dirbti. Jie sako kad jie 
dabar daug daugiau automo
biliu pagamina, bet nei kiek 
daugiau negauna mokėti.

Kitu fabriku darbininkai 
taip pat grasina straikuoti.

Du tukstancziai darbininku 
Monroe fabrike sustraikavo 
ana sanvaite, bet paskui nuta
rė gryszti in darba kol unija 
susitaikins su kompanija.

Chrysler kompanijos fabri
kas kur Dodge automobiliai 
yra gaminami buvo uždarytas 
per tris dienas kai dvideszimts 
penki tukstancziai darbininku 
sustraikavo už tai kad du dar
bininkai buvo pravaryti.

General Motors automobiliu 
kompanija yra paleidus net 
asztuonios deszimts penkis 
tukstanczius darbininku ir sa
ko kad szi menesi isz automo
biliu fabriku bus paleista apie 
szimtas septynios deszimts 
penki tukstancziai darbininku.

Kompanijų atstovai aiszki- 
nasi, kad dabar daug sunkiau 
gauti plieno ir geležies ir kad 
visa tai baisiai brangiai kasz- 
tuoja, ir už tai mažiau žmonių 
dabar perkasi naujus automo
bilius.

Philadelphijos 
ta karszti ir

Robert Wohl.

PHILADELPHIA, /a. —
Dvieju metu vaikutis, Daktaro 
sūnelis buvo vienas isz keturiu, 
kurie prigėrė 
apylinkėje per 
kaitra.

Sūnelis buvo
Jis prigėrė in Lake view Farm 
prūdą, prie kurio jo tėvai tu
rėjo pikniką. Jie tenai diena 
praleido su apie trisdeszimts 
savo draugu. Jie buvo ten ko
kia valanda kai visi pasigedo 
to mažuczio. Jis buvo rastas in 
deszimts pėdu vandenio.

Daktaras ji greitai nuveže in 
Szvento Lukosziaus ligonine, 
Bethlehem, bet sūnelis jau bu-

ANGLIJOS ATSTO
VAI IN IRANA

PASZOVE SAVO 
ŽMONA

Susibarė Už Vaikus

Eric Drake, kuris buvo 
virszininkas visu tu aliejaus 
szuliniu ir fabriku del Ang- 
lo-Irano aliejaus kompanijos 
Irane, dabar neteko darbo ir 
pargryžo in Londoną. Jis da
bar pasitarė su kompanijos 
sanvininkais ir su valdžios 
atstovais apie Irano klausi
ma.Dvideszimts szesziu metu 

amžiaus kareivis John E. Gri
ner isz Decatur, Illinois, prigė
rė ir Fillings ežerą, Clementon, 
New Jersey.

Jis buvo vaiske tik szeszis 
menesius. Jis buvo iszejes su 
Panele Claire Siroff pasimau
dyti. Ji sako kad jiedu abudu 
iszplauke, ji pirm jo. Kai ji at- 
sigryžo, ji jo jau nehemate 
jis dingo vandenyje.

Szesziolikos metu amžiaus 
Ira G. Eckenroth, isz Corner 
Ketch; netoli nuo Downing
town, Pa., prigėrė Brandywine 
upelyje, kur jis su kitais drau
gais buvo nuėjės pasimaudyti nuo Hiroshima. Devyni Laivy- 
Kadangi jis nemokėjo kaip no lakūnai žuvo szitoje nelai 
plaukti, jis tik braidžioo kur 
plaukti, jis tik braidžiojo kur 
in gilia vieta ir nuskendo.

Trideszimts asztuoniu metu

amžiaus Henry Schott isz Ro- 
yerford iszpuole isz mažo lai
velio in Schuylkill upe ir pri
gėrė.

LAIVYNO
BOMBNESZIS

SUDUŽO

i Tariasi Kaslink Tu 
Aliejaus Szuliinu 

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Užsienio Sekretorius, 
Herbert Morrison, pranesza 
kad nauja delegacija yra pa- 
siunsta isz Anglijos in Irana, 
tartis kaslink tu aliejaus szuli- 
niu, kuriuos dabar Irano val
džia yra pasisavinus. Jis dau
giau nei nepaaiszkino, tik sa
kydamas kad delegacijos va
das yra Richard Stokes. Jis sa
ko kad sziuo laiku nepatartina 
daugiau sakyti, bet reikia 
laukti ir pažiūrėti kas bus isz 
szitu derybų.

Amerikos atstovas, W. Ave- 
rell Harriman teipgi iszvyko 
isz Londono ir su eroplanu nu
siskubino in Irana, kur jis nori 
pasitarti ir pasisziĮeketi su Ira
no kraszto Premi^riu, Moham
med Mossadegh. Jis sako kad 
jis yra tikras kad bus galima 
prieiti prie bent kokios iszei- 
ties ir susitarti, kad Anglai ir 
Amerikiecziai galėtu tuos alie
jaus saulinius vėl vesti, kaip ir 
vede.

Irano ir Perzijos žmones rei
kalauja kad visi svetimtau- 
cziai butu iszvaryti isz j u 
kraszto, ir kad jie galėtu savo 
pramone patys vesti. Czia, ant 
szito klausinio buvo daug pesz-

Lakūnai Bombar
duoja Komunis

tus; Karas Siauczia 
J - ______________

Prez. Trųmanas Sako: Turime 
Rengtis In Kara Priesz Sovietu 
Rusija; 9 Laivyno Lakūnai Žuvo 
Eroplano Nelaimėje Ant Ata
da Salos; Geležinkeliu Darbi
ninkai Straikuoja Argentinoje

TOKYO, JAPONIJA.
Laivyno bombneszis nukrito ir tyniu, sumiszimu ir net kraujo 
sudužo ant Atada Salos, netoli

me j e.
Laivyno Sztabas sako kad 

tas eroplanas lipo in padanges 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

praliejimo.
Visiems suprantama, kad 

bet kurio kraszto žmones nori 
savotiszkai savo reikalus vesti, 
bet Irano ir Perzijos žmones 
neturi tiek nei kapitalo, pinigo, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Komunisto Maliko 
Dukrele

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Ponia Jadvyga Butch- yyt. 
er buvo savo buvusio vyro pa- v ' 
szauta in peczius, kai jiedu su 
sibare už savo vaikus. Jiedu 
yra divbrsJudti.' ‘ ‘

Jos vyras keturios deszimts 
asztuoniu metu Mykolas But
cher inejo in savo buvusios 
žmonos kambarius ir jai pri- 
kaisziojo kad ji laksto ir bala- 
duojas, ir savo vaiku tinkamai 
neprižiūri. Ji jam pasakė kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pasi kalba Su Szeimininkems

Valdžios kasztu prižiūrė
tojas, Eric Johnston, ir vie
no didelio New York sztoro 
virsziriinkas Ceasar Ottolina 
(po deszinei) pasitaria su 
szeimininkems apie kasztus 
ir daigiu prekes.

Eric Johnston perspėja 
kad jeigu bus panaikinti vi
si tie kasztu suvaržymai, tai 
kiekvienai szeimininkei 
kasztuos apie doleri ant die
nos daugiau pragyventi ir 
savo szeimynele aprūpinti,

Prezidentas T r u m a n a s 
taip pat sako, bet Kongresas 
nenori remti nei Trumano 
nei Johnstono ir nori tuos 
suvaržymus panaikinti.

Svetlana, septynių metu 
amžiaus dukrele Yakov Ma- 
liko-, Sovietu delegato in 
Tautu Sanjunga iszvažiavo 
su savo tėvais atgal in Rusi
ja ant laivo S.S. Grispholm. 
Jie iszvažiavo isz New York 
uosto. Jos tėvas Yakov Ma
likas gryszta in Rusija del 
atostogų ir del sveikatos.

KAESONG, KORĖJA. — Kai derybos 
del paliaubų sustojo, ir delegatai nesutiko, 
armija vede savo kara pirmyn.

Lakūnai bombardavo Komunistiszkos Ko
rėjos sostine, Pyongyang miestą. Kiek ga
lima sužinoti, tai sostine buvo visiszkai su
naikinta ir daug žmonių iszžudyta.

Alijantai pasiuntė tiek daug savo ero
planu ant tos sostines ir tiek daug gais
ru tenai uždege, kad buvo galima isz pa
dangių matyti kiek žalos tie eroplanai su 
savo sprogstancziomis bombos tenai buvo 
padare.

Tautu Sanjungos delegatai Komunistams 
duoda žinoti, kad jie kara ves pirmyn 
to laiko, kada tie Komunistai sutiks 
ju pareikalavimu.

Alijantai neteko trijų savo eroplanu;
i

viens in kita susimusze miglose, o treczias
KORIECZIAI NORI buvo prieszo nuszautas. Lakūnai ant visu 

trijų eroplanu žuvo.

Kai musu eroplanai bombardavo priesza 
musu piestiniai kareiviai teipgi veržiesi pir-

iki 
ant

KAD ARMIJOS 
PASILIKTU

KOREJA. — Pietų Korėjos 
valdžia per savo atstovą pra myn jr atstume priesza kelias mylias atgal, 
szo kad Tautu Sanjungos, o 
ypatingai Amerikos armijos 
pasiliktu ju kraszte nors dar 
del vienu metu. Jie sako kad 
jie nepaiso ant kokios sutarties 
bus susitarta ar ka ir kaip Ko
munistai pasižadės, jie vis no
ri kad musu armijos tenai pasi
liktu, kol jie gales susitvarkyti 
ir tinkamai apsiginkluoti.

Per septynias dienas musu .armijos stumia 
priesza nuo beveik visu fruntu.

Bet 
kaslink derybų 
nori kad karas 
szimts asztunta

beveik nieko dar nėra nuveikta 
del paliaubų. Komunistai 
baigtųsi ir kad ta trisde- 
linija butu paskirta kaipo

DaktarSectoenrXJ RyTZo rubežius vieniems ir kitiems. Ant to nei 
kad jo valdžia reikalauja kad Tau t u Sanjunga, nei Amerika nesutinka! 
Kiniecziu Komunistu armijos-----------------------
pasitrauktu tuojaus isz Korė- vrvvrT

(Tasa Ant 4 Puslapio) ’SKAITYKI! “SAULE” - PLATINKI!
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Rusijoje ne ragaiszis. Sovie
tai’'turi gana bėdos savo rojuje. 
Žmones dar vis nenori atsisa
kyti savo ukiu, farmu.

Sovietu Armijos laikrasztis 
“Raudonoji Žvaigžde” nusi
skundžia kad fabrikantai ar
mijai skiria labai 
dėklą.

Vienas Sovietas 
nusipirko kelines.

Su 283 Paveikslais

prasta a li

karininkas 
Keliniu ko

jos nelygios^ viena plati, kita 
siaura.. Sztoras prižadėjo jam 
kitas duoti už dyka. Bet jis tu
rėjo net dvideszimts du sykiu 
eiti in ta šztora kol jis gavo tas 
antras kelines.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 ool. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

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

Mumis rodos, kad negalima 
per daug skustis del “Saules” 
brangumo. Tik pasižiūrėkime 
in visus kitus laikraszczius ir 
pamatysime kad visi dabar yra 
paibra.nge! Tr priežastis tam pa
branginimui yra labai 
“pabrango popiera, 
masžinos ir pakilo 
ežia' ne vien tik su 
ežiais tokia beda,
kiekviena .szeimininke 
žino

kalingu daigiu. Armijos kon
traktai jau dabar ima visa bili
joną kas sanvaite!

aiszki: 
pabrango 
algos. • Tr 
laikraisz- 

bet kaip 
gerai

“viskas pabrango! ’ ’ Bet, 
dauguma žmonių sziandien 
daugiau uždirba ir taip iszgali 
biski brangiau ir už lai.krasz- 
czius užsimokėti. Mes per daug 
aszarn neliejame kad degtine, 
cigarai ir tabakas pabrango, 
kad mums algas pakele. Ki
tiems reikalams nes neszyksz- 
tuojame, tai nenubiedniesime, 
neliksime ubagais, jeigu ir sa
vo spauda, paremkime, palaiky - 
sime!

Amerikos Lakūnu Sztafoas 
pranėsza kad jau yra sudaryta 
sutartis su Prancūzija, kad 
Amerika gales pasistatyti pen
kias eroplanams vietas in Mo
rocco. Isz szitu vietų Ameri
kos kariszki eroplanai ir bomb- 
nesziai gales pasiekti beveik 
kiekviena Europos kraszta la
bai trumpu laiku.

Eina gandai, kad Stalino 
duktė, Svetlana Dzhugasvili, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus raudonplauke, isztekejo 
už Mikhail Kaganovich, kurio 
tėvas yra Politbiuro narys. 
Vestuves tesiesi per kelias die
nas ir naktis, ir kasztavo apie 
$280,000.

Ponia Georgia Neese Clark, 
Aiiierikots Iždininke iparva zia- 
vus isz Europos baikaudama 
primine laikrasztininkams kad

Eina, gandai, kad penkios 
deszimts vieno meto amžiaus, 
Prancūzijos Komunistu bosas, 
Maurice Thorez pasimirė Alas-

ji už savo pinigus buvo iszva- 
žiavus.

Valdžia iszmete, užkasė tuk- 
stanezius tonu obuoliu, už tai 
kad ūkininkai nenorėjo juos 
pigiau parduoti. Ūkininkams 
buvo pilnai užmokėta už tuos 
užkastus obuolius.

Universitetai ir kolegijos pa
leis apie 7,500 mokytoju szi ru
deni, nes dabar jau. daug ma
žiau studentu randasi, kai bu
vusieji kareiviai užbaigia savo 
mokslus.

kvoje, kur jis buvo iszvažiaves 
gydytis. Jis buvo suparaly
žiuotas Lapkriczio menesyje. 
Prancūzijos Komunistai užsi
gina, sakydami kad ju vadas 
jau sveiksta. Sunku pasakyti, 
kodėl jie tas žinias taip slėptu. 
Kiek mes suprantame, tai jie 
taip slėptu del vienos isz dvie
ju priežaseziu: 1—Sunku pa
skirti taip greitai kita vada 
Prancūzijos Komunistams; 2— 
Gal Komunistai nenori prisi
pažinti kad ju Daktarai nega
lėjo ar nemokėjo kaip ta. Ko
munistą dranga iszgydyti.

Antanėlis neturėjo nei tėvo 
nei motinos, nei jokiu giminiu: ( 
neturėjo taipogi jis nei namu, : 
nei savo lovos, nei kąsnelio 
duonos. Vargszas naszlaitis 
gyveno lie jokio globos, niekas 
juo nesirūpino, niekas jo nie
kuomet nepasiklause, ar jis so
tus, ar ko jam netrūksta. Ėjo 
vargszas keliu nuilsės ir neži
nojo, kur eina. Norėjo valgyti, 
bet nieko neturėjo. Kojom su
skaudus, sėdo Antenelis prie 
kelio.

Pradėjo temti: artinosi nak
tis. Naszlaitis labai bijojo bu
dėti vienas per nflkti. Pažiurė
jo jis augsztyn: tamsiame dan
gaus skliaute, pamate žvaigžde 
kuri, tartum, jam mirkteleo ir 
praszuabždejo:

— Nesibijok, asz in tave 
žiūrėsiu!

Nubraukė naszlaitis aszaras 
sukalbėjo poterėli ir nusirami
no. Jis jau nesibijojo, nes atsi
minė mamos žodžius, kad dan
guje ir visur yra Dievas, kuris 
naszlaiczius ir pavargėlius lai
ko savo globoje.

Da karta jis pažiurėjo augsz
tyn, kur mirgėjo žvaigždute: 
jai meiliai nusiszypsojo, atsi
gulė ant žoles ir užmigo.

Jam pabudus, skaiseziai 
szviete saulute: buvo gražus 
vasaros rytas. Antanėlis pama
te keliu einanezia žmonas mies
tan su pienu.

Pamacziusi vaikeli, žmona 
sustojo ir pasiklausė:

, — Ka tu ežia vienas darai 
laukuose? Kur tavo motina?

— Mano tėvai mirė, atsake 
naszlaitis, asz neturiu jokiu 
globėju. ■ ,4

Žmona davė vaikeliui duo
nos su pienu ir nusivedė ji sa
vo pirkion. Vaikelis pas gera 
žmona iszaugo, senatvėje ja 
maitino ir gerbe, kaip tikra 
motina,

—GALAS—

MOTERYSTE
{ ■ '

į ■i .  -------- . .

(Turkiszka Legenda)

^Pirkie U. S. Bonus!
Ponia Johanna Mil jau, De

troit mieste gavo divorsa nuo 
savo vyro, kai ji teisėjui pasi
skundė kad ji buvo priversta 
net dvideszimts szeszis sykius 
kraustytas, už tai kad jis vyras 
nenžs'i mokėtu savo skolas.

Pypkes Durnai

Thomas Oxx in Newport, 
Rhode Island gavo divorsa už 
tai kad jo žmona laike namie 
net trisdeszimts penkias kates, 
kurios pasidvigubino. ir dabar 
tenai randasi net septynios de- 
szimts kacziu.

Patarme«

Vengrijoje mainieriai, kurie 
atsižymi savo darbe gauna ke
lines darbui už dyka., kiti turi 

^pirktis. O Komunistai vis gi
ms!, kad visi jiems yra lygus!

Valdžia gal palengvins pir
kimą ant iszmokesėzio. Bus ga
lima. pirktis naujas automobi
lius už mažiau pinigu ant ran
koje. .

Valdžia dabar praleidžia vi
sa. bilijoną doleriu kas sanvaite 
ant ginklu ir kitu apsaugai rei-

Ne eik už girtuoklio mergele,
Gera nematysi,

Per amžių vargsi, sesele,
Be laiko suvysi.

Su girtuokliu laime rasti!?
Dar niekas nerado,

Tik vargeliai reikia kęsti, 
Ir patirti hado.

Už isztvirkelio mergele, 
Negali teketi.

Kas isz tokio tau bernelio, 
Kuris negali mylėti.

Isztvirkelis visur trankos,
Žudydamas dora,

Neduok, sesyte, jam rankos, 
Ne eik su juom in pora.

Tik už doro, blaivininko, 
Gero iszmintingo.

Drąsiai eikie, mergužėle, 
Tai busi laiminga!

JĮAMDI Naim’as ketino ap
sivesti, bet niekaip negalė

jo pasiryžt ant to žingsnio. Bi
jojo jis idant apsivedimu neuž- 
trotint sau gyvenimo, idant ne
reikėtų po laikui gailėtis. Ilgai 
bemislydamas tare in save:

— Paklausiu patarimo 
szimto žmonių ir pasielgsiu pa
gal, didesnes dalis nuomones.

Kaip pasakė, taip ir padare.
Klausinėjo kožno rodos kuri 

tik suėjo. Vieni patarinėjo jam 
idant apsivestu, kadangi gyve
nimas ne vedusio yra tuszczias, 
nuobodus ir ne smagus, ypacz 
kada jau senatve artinasi. Tad 
nevedusiam vargas, nes neturi 
szeimvnos kuri gali but rams- 
ežiu jam senatvėje. Kiti vėl 
smarkiai peike gyvenimą stone 
moterystes kalbėdami jog pati

Ant galo supykęs nusprendė 
pirmo geresnio, kuri pasitiks, 
paklaust da. syki rodos ir pa
daryt taip, kaip tasai pasakys.

Viena karta, anksti ryte, isz- 
ejes jis. ant gatves žvalgėsi ar 
ne pamatys ka praeinant. Sztai 
netrukus laukiamas pasirodė, 
jodamas ant lazdos, kaip kad 
ant arklio. Matomai buvo ko
kis paikszas.

— Isz kelio! Szauke juo
kingas raitelis — nes t no jaus 
su jodinsiu.

Ilamdi Naim’as pasitraukė 
in szali. Mate, jog tai žmogus 
beprotis, todėl ne norėjo prie- 
szintis prisakymui, bet kad bu
vo nutaręs “pirmo geresnio” 
kuri sziandien paregės, pasi
klaust rodos, atsiliepė in jojan
ti:

—Ei, prieteliau! Sustab
dyk savo žirgą ant valandėlės, 
turiu su tavimi maža reikalą.

— Ko-gi nori? Užklausė 
smarkiai su pasididžiavimu 
žmogus, skersuodamas po ke
lia. Sakyk greieziau, nes matai 
kaip mano žirgas nerimsta.

— Sztai, manau apsivesti, 
o todėl noriu klaust tavęs pata
rimo. Žmogus per valandėlė 
mistino, puputes usus, o po tam 
atsake: - - - -

— Mano mielas, atsakysiu 
tau szitaip: Motere dalinasi in 
tris skp’ius. Isz pirmo skyriaus 
motere tave mylės ir bus prisi- 
riszus prie tavęs, isz antro sky
riaus bus tau neisztikima, ne- 
prietelka, isz treczio-gi sky
riaus bus tau pi-ietelka ir ne- 

1 prietelka podraug. Na, isz ke
lio, nes sujodinsiu!

Ir nuszuoliavo ant savo na- 
vatno žirgo.

— Ka-gi jis ežia man pri- 
sznekejo — tare in save Ham- 
di Naim’as — kaip-gi pažinti 
isz kokia skyriaus kokia mote
re paeina? Reikia jo paklaust, 
o gal jis paaiszkins.

— Ei, prieteliau! Buk ma
lonus lukteret truputi!

Jo jautis smarkiai sulaikė sa
vo žirgą ir atsigryžes adgal at- 
si szauke:

— Ko nori ?
— Pasakyk man prieteliau, 

kaip galima pažinti motere, ko
kio ji ji skyriaus?

— Visai lengva? Motere isz 
pirmo skyriaus yra tai mergi
nos. Jeigu apsivesi su mergina 
kuri nepažinojo vyro, ji pamy
lės tave ir prisirisz prie tavęs 
ir bus tau įsztikima. Motere 
isz antro skyriaus yra naszle 
turinti vaikus nuo pirmo vyro. 
Jeigu su tokia apsivesi, gyve
nimas tavo ne bus smagus, nes 
jiji daugiau mylės savo vaikus 
negu tave. Motere isz treczio 
skyriaus tai naszle bevaike. 
Jeigu su tokia motere apsieisi 
geriau negu mirusis jos vyras, 
•tai tave pamylės ir bus tavo 
prietelka, bet jeigu ne mokėsi 
jos gerai mylėt, tai nuolat mis- 
lys apie mirusi vyra ir tavęs 
nekes. Ei, isz kelio!

Ir vėl jau szoko smarkiai jot 
savo keliu, bet Hamdi Naim ’as 
dar ii- trecziu kartu sustabdė

tai jungas ant vyro • sprando J h klausdamas: 
tai vergyba kurioje vyras turi 
vargti per savo gyvenimą, turi 
turėt daug rupeseziu, ergeliu ir 
sunkenybių idant maitinti, ir, 
užlaikyti paezia ir szeimyna,1 
vienu žodžiu kad gyvenimas' 
nevedusio yra daug geresnis ir 
smagesnis, nes jis visuomet tu
ri laisve aiba liuosa valia. Jau 
buvo klausės tu patarimu pas 
devynes-deszimts žmonių o vie
nok žinojo, arba patyrė apie 
tai kaip geriau gyvent, ar ne
vedusiam., ar paeziuotam, tiek 
kiek ir pats žinojo nesiklausęs,

nes sumandžiosiu.
Ir nuszuoliavo sau ant lazdos 

apsižergęs!
-----GALAS-----

JUOKAI

Ne Turi Valios
Tesejas — Ar tai teisybe 

Irszkau, jog Borukus ir Tin- 
kelis likosi nužiūrėtais, buk 
savo szapa uždege tyczioms?

Irszkus — Ui, ka norete, 
dabar toki szlekti laikai, kad 
nevale su savo ločnaste 
daryti tai, ka nori!

— Pasakyk ’man, iszmin- 
tingas žmogau, kuom tikrai 
esi? Ar iszmintingu žmogum, 
ar paikszu kadangi tavo pata
rimai visai iszmintingi, o elgi
masis paikas, juk joji ant laz
dos, o nuduodi, kad ant smar
kiausio žirgo joji?

— Esmių Bcni Amir’as, o 
priežastis mano elgimosi yra 
ta, kad palaidojęs jau dvi pa- 
czes, gimine mano liepia, man 
būtinai paeziuotis da karta, o 
kad iszvengt to sunkaus jungo, 
nuduodu beproti! Ei, isz kelio,

pa-

O Matai
sa-Motinėlė — Asz tau 

kiau nuolatos ne užsidek su 
vaikinais, ba bus negerai!

Dukrele — Asz su vaiki
nais neužsidejau, tik su vie
nu!

Labai Gerai
Pirmas Profesorius — 

Kaip laikosi pono profeso
riaus pacziule?

Antras Profesorius — De- 
kiu, labai dekiu, persikėle in 
ana svietą, tai negaliu žino- 
tie!

^Pirkie U. S. Bonus!
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"NOVENA” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
• No. 1951

Kristupą; Juokingi sžposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
1a. Puikus apraszymas. 119 
puislapiii, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luosžis; Viena. Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sjda- 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleni ute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni, 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakntninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Alaluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą., Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62. pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
lapin, 20c. .

No.155—-Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in; Balta 
Vergija; Pugiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Ii; Aržiuolas; Uosis.; Bndyne. 
Apie 100 puslapiu35c. . '

No. 166—Apie Sunirs Mal- 
kiaus; Iszkl ausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

rso.172—Apie Duktė Mariu į 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—-Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu ; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi- . 
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—T įkrausi as> K abalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g ii t. e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OI/2—Kvitu K n y g n t. e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. , <

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygutę 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/2, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—-Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35ė.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų, 
Pilkius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c. ? :

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officinm. 15o

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apr.yszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuvįszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz ma.iszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
•Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakąitymai ir 
t. t, 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai gal va-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, -reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bank i no Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais, y.

VeV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztn.

. Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

ir Pini- 
“ visada 
tik ant
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gryžb karavanas, o paskui 
ji graudinga karieta.

Tai jau pabaiga!
Dabar gali in tuszczius na

mus v.isiszkai liuesai ineiti. Ga
li verkti, rėkti, juokties, be- 
protauti, vis viena! Jau nieko 
jos riksmas negales pažadinti. 

. Nora tenai baisiai balto, kas 
reikia apvynioti tylėjimu. Nė
ra jau pramataneziu kvietku. 
Kvietkas pasiėmė virėja ir tar
naite. Jos dovana mirusiam bu
vo tylėjimas.

Taigi kalbėtasi apie ja links
moj, sziltoj virtuvėj, kur 
szviesiai ugnele dege ant kami
no ir buvo atjaueziama arba
tos kvapsnys ir kitu patrpvu 
garas.

— Biedniokele! Atsiliepę! 
virėja. Bet turiu pripažinti,1 
kad ryksztė pakele kantriai ir 
narsiai.

— Be szirdies, atsake tar
naite, juk galėjo pravirkti nors 
kiek n or in t s del mandagumo.

— Nesuprantu to! Užpro
testavo virėja. Persitikrinsi 
kad nusiminimas pas ja užgims 
tik sugryžus isz laidotuvių.

— O ar nėra insimaisze vi
rėjos seseriete, kuri pasinau- 
duodama proga., užbėgo pas te
ta. del arbatos, nieko isz gimi
niu, arba prieteliu, kurie ana, 
suramintu tokiose valandose?

— Tėvas numiręs, atsake 
virėja, motina Indijose, vyras 
jos akyse nelaimingai sudegė ir 
tai'trumpu laiku priesz kudiko 
gimimą. Buvo tuokart ji už vy
ro iszejus neseniai gyveno da 
tik vienerius metus. Sziandien 
laidoja kūdiki. Baisus likimas, 
ane? Bet sztai, kas toksai užva
žiavo. Tai ji. Einu paduosiu ar
batos.

Vienok moterisžke, kuri pra
rado viską, nepalytėjo vaka
rienes, sustatytos valgomojoj, 
kur sieninis laikrodis beldėsi: 
Tusz-czia tusz-ezia ! Ir vaiksz- 
eziiojo isz kambario in kambarį 
nuolatos be žado su akmenejus. 
Sztai kambarys, kuriame au
ginta kūdikis. Sztai jo lovute 
maža, minksztos zoboveles, 
sukneles. O sztai vėl kambarys, 
kuriame gulėjo numiręs, tarp 
kvietku, tylėjimo, kvapsniu ir 
deganeziu žvakelių!

— Nieko, nieko, nieko, 
szvapejo. O idant galecziau pa
simelsti, praverkti!

.Parkrito ant keliu prie tus- 
czios lovutes,, vienok nei verk
ti, nei melsties negalėjo.
y — . Kūdiki manasis, kūdiki! 
Sudejavo lupos ir verksmas su
spaudė gerkle, bet akys paliko 
sausos. Taigi paszoko nuo ke
liu, kaip pata, kūri ką tokio

nusprendžia greitai, ir, greitai, 
apsirengus, iszejo ant ulyczios.

Apipūto ja szaltas vejas, 
purvynas pliurzino po kojom,

M
y*************************

Sztai viename Skulkina 
mieste,

Susiporavo vyrelis, 
Tykaus budo taigi, 

Mat, tasai musu tauto 
vyrukas,

Paėmė sau linksma
4 mergele,

Kitos tautos mylima, 
Dabar gyvenimas ne kas.

Kasdien viens kita 
bara,

' Jo mylima, valgyt 
negamina.

Nes surinka ton kokiu 
dogucziū,

Ir kožnas diena padaro 
jam kosze.

Geriause paeziuokites su 
savo tautos mergele,

O ta syk, busite kaip 
pas savo mamyte.

* * *
Girdėjau kad Clevelande, 
Yra labai nedoru bobelių,

‘ Ba gera, duszia 
kankina,

. Už maža daigteli pas 
vai ta 'bėga.

Tegul bujoja ir loja, 
Gal gala. gaus.* * *

Viename pleise buvo 
gorimo invales,

Taigi alaus ir byrio.
Buvo ta parte 

Kaip sakant Aleksino, .
Tame pleise buvo 
Vyras ir moterėlė, 

O kada, josios vyrelis!
in dauba iszejo,

Tada ta. bobele gerti 
pradėjo.

Po tam vyrelis bobele 
peikti pradėjo,

Bet po tam viskam, 
Porele apsimalszino, 
Dabar viskas gerai.

* * *
Kaip in viena miesteli 

arti Pittsburgha 
. nulapsesiu,

Tai per sanvaite darbo 
turėsiu,

Kad Jau Žydai, Tai 
Žydai

Kada Maskolius Žydus 
pradėjo imtie in vaiska ir 
apie kelis tukstanezius su
rinko, norejovie na pulką isz 
j u padaryti ir su Krikszczio- 
nais nemaiszyti. Apvilko vi
sus in mandieras, davė gink- 

. lūs ir liėpe traukt ant Voli- 
* nes pėr gires. Tada rabino 

sūnūs tare in gubematori:
— Vaisie bulharodie! Ar 

del mus ne duos kokia sze- 
sziosdeszimts kareiviu?

— Na szto?
— Nu, kaip mums raz- 

baininkai užpuls, tai kas 
mus atgins?

Kol kėlės mergeles ten 
neiszmokysiu,

Kaip kambarius iszvalyte,
O kaip szvariai rasiu, 
Tai del visu pagirsiu. 
Asz manau kad mes 

susitaikinsime.
* * *
O jus rūteles
Isz Ohajos,

Argi nepaliausite,
Ant. kitu užsipuldinėti,

'• ■ Ar tai žmoniszkai,
Taip artyma paniekinėti, 

Su apsznekima.
Prisiusiu savo slapta.

agent a,
Kur tas man viską 

apsakys.
Tada visiems 

bus niekai!

bet ant to nieko netemijo. Ėjo,' 
kaip nerege, be tikslo, tamsio
mis nlycziomis, kol jos nesulai-Į 
ke atsikiszusieji ant trotuaro,1 
platus muro namo. Kažinkas! 
atidarė namo duris. Ant uly-j 
ežios krito szviesos spindulys.

— Tenai tyku ir szilta, su- 
szvapejo1 ir užlipo tropais.

— Ponia, ponia, iszgirdo 
paskui save baisa, susimilk pa-J 
aukuok ka nors, kaip man Die- j 
vas mielas, nuo vakar esu uie-! 
ko nevalgius!

Nusisuko. Szale jos stovėjo 
labai iszbalus moteriszke labai 
suvargus, baisiai sumalta, skry 

■'bele turėjo ant galvos, laiky
dama ant rankos kūdiki, apvy
niota szaliku, kuris buvo sky
lėtas, kaip sietas.

— Ponia laimingesne už 
mus, atsake naszle motina, žiū
rėdama in pamelinavusi ir su- 
džiuvusi kūdiki. Užmirsžo 
krepsziuka su piinigais.

— Sztai viskas ka asz tu
riu su savim, pridūrė, paduo
dama ubagei maža pinigėli, su
rasta kiszeniuje.

Padekavones žodžius už ta 
maža pinigėli pertrauke sto
ras polio!jauto balsas:

— Vėl, vėl ežia, ubagavi
mas! Praszau adreso.

Užpulta ubage pasakė ko
kius tai neaiszkius žodžius.

— Ubagaujate visur, kal
bėjo toliau polio!jautas, užsi- 
raszydamas prie liktarnes 
szviesos adresu in savo knygu
te, net czionai ant bažnyczios 
laipsniu. Tegul da syki jus 
czionai nutversiu.

Ubage pasitraukė susirietus.
Naszle .motina užsistojo už 

biednaja.
— Juk ponas nepatrauksi 

jos atsakomybben, tarė mal
dau janeziu balsu.

— Naz nevbet jei, žmogus to 
visko neiszvaikytum, tai ja pa- 
nasziu susirinktu isztisos gau
jos ant plecziaus. Neužsimoka 
jiems aukas davinėti nes tas 
juos tiktai padrasina.

Bnvinn tiktai viena pi- — Daviau tiktai viena pi
nigėli.

— Ir už tai gaus degtines, 
atkirto iszdidžiai tiesu sargas.

Inejo in bažnyczia. Tenai bu
vo tyku ir beveik tuszczia. Isz- 
tolo po deszinei pusei, terp pi- 
loriu, spindėjo szviesa.

Nuėjo prie jos.
Perengtoj szopelej, papuosz- 

toj žolynais ir apstatytoj ap
linkui deganeziomis žvakėmis 
terp piemenėlių, trijų karalių, 
aniuolu, kartuves, avinėlio ir 
asilelio gulėjo. Kūdikėlis; 
vaszkine Dangaus Karaliaus 
iszvaizda, kuris atėjo žmonių 
tarpan, gimė stonelej. O ant jo 
buvo pasilenkus iszpjanstytas 
isz medžio Motinos Dievo pa
veikslas, su spindaneziu veidu 
linksmybe ir meile ka. patiria 
kiekviena žemiszka motina.

Naszle motina net pati nie
ko neatjauzdama puolė ant, ke

liu ir pasirėmė drebaneziom 
rankom prie pilioriaus.

Szale jos toj valandoj nie
kas neklūpo jo. Buvo pati viena 
ir antes! dalimi tu piemenėlių 
pulkelio, karalių, aniuolu aip- 
supaneziu" Kūdikėli.

— Vaikeli, mano vaikeli! 
Sudejavo užsidengus delnais 
veidą ir pajuto, kad verkia ir 
kad jos duszia pasikelia auksZr 
tyn prie Vieszpaties.

Aszaros tai buvo karsztos ir 
gausios, o malda atsidukseji- 
mu prie pagalbos.

—- O Dieve, mano Dieve! 
Paremk ir gelbėk! Dieve, ma
no Dieve!

Visus praslinkusius atsimi
nimus, kurie susidėjo ant da-! 
kartinio nuiminimo, praszalino 
nuo saves, kadangi visa jos 
esybe apėmė tikėjimas. Dieve 
juk tikėjimas kalnus sujudina! 
Tegu] tiktai malda, bus tvirta, 
karszta, o gali ji, nelaiminga 
motina sugryžus namo, atras 
savo kūdiki lovutėj, persitik
rins, ka dabar kenezia tas vis
kas yra tiktai sapnas, perei
nantis sapnas.

— Ne, ne! Tai tik kūdikys
te! (/vienok, ir glaudėsi vis la
biau prie piloriaus verkdama, 
praszydama, pagelbos.

Ar tas svajojimas? Ar jo 
isztikro sapnuoja? Bet sztai iii 
jos ausis atsimusza ramus bal
sas, taip žinomas, taip gerai ži
nomas: verksmas iszbundan- 
ezio kūdikio. Pakelia, nustebu
sias akis, apsiszluosto aszaras 
Tenai lovutėj ant balto užklo- 
dalo kruta kūdikio galvele, o 
mažos rožines rankutes pasike
lia in aukszta. Ne, tai ne vasz- 
kines Dievo Kūdikėlis tai ma
žas nuogas, žmogiszkas kūdi
kėlis.

Naszle motina greitai aplin
kui apsidairo, palengva perli
pa, niekam nematant per medi 
nes groteles, nutveria kūdiki, 
apsupa su pala ir paslepia po 
savo sziltu skvernu.

Pati nežino, kai,n ii nnrpift rali nežino, Kaip ji pareJU 
namo. Atsimena, tiktai kad pa
stūmėjo tarnaite, kuri jai du
ris atidarė, ir inpuole in kam
barį.

• — Parsinesze, sakai, kūdi
ki ir nori pripažinti už sava? 
Negalėjo nieko geresnis pada
ryti. Tuojaus jęi tai pasakysiu 
kalbėjo virėja tarnaitei ir nu
siskubino kambarin pas ponia.

f) ponios kambaryj szyiesu, 
szilta ramu. Ir sztai po valan
dėlei ponia ir virėja divijasi 
nuogu kūdikėliu.

Per tris dienas isztroszkus 
motina penejo savo iszalkusia 
szirdi kūdikėliu, stebuklingai 
apturėtu ir tik tuokart atsimi
nė sau ta antra motina, sutikta 
ant bažnyczios trepu. Jos szir- 
dis sanjausmu prisipildė, isze
jo, surado palicijauta ir gavo 
n ei a im i mn gos i o s a d r es a.

Naujas Iszradimas

Douglas Rocket, eropla- 
nas be draiverio, be lakūno, 
buvo iszkeltas in padanges, 
apie trisdeszimts penkis tuk- 
staneziu pėdu, virsz Muroc, 
California, ir paskui tenai 
paleistas nuo kito eroplano, 
B-29 bombneszio. Tada tas 
eroplanas be lakūno kilo dar

augszcziau ir skrido su bai
siu greitumu. Valdžios szta- 
bas neiszduoda, nepaskel
bia kaip greitai tas Douglas 
Rocket skrido.

Lakunu sztabas kasdien 
iszranda kaip greieziau ir 
augszcziau savo kariszkus 
eroplanus iszkelti.

sokioms problemoms ir sunkei—, 
nybems ir prie to visko jie pin
te, kuomet.tik szitame amžiuje 
moterys pasirodo visuose viė- 
tuose kur pirmiaus tik vyrai 
buvo. Yra rimtas dalykas nes 
visu pirmiausia, moterys turi 
kreipti atyda in sveikata.. Mes 
privalome mokinti savo dukte
ris kaip naudoti energija savo, 
apsisaugoti nuo ligų- Jos.-,tyri 
suprasti kaip pailsėti. ■.

Viena liga kuri daugiausia 
pasirodo kuomet žmogus pa
vargęs tai džiova. Per pereitus 
deszimts metu kad nors mir
ties mažėja, vistiek sumažėjo 
tik 32 nuoszimti tarpe moterų 
nuo 15 iki 45 metu. Tarpe vyru 
tu paežiu metu sumažėjo net 44 
midszimti. Bet tarpe dirbau? 
ežiu merginu ir moterų nuo- 
szimtis žymiai didesnis kas 
reiszkia. ne tinkama, sveikatos 
prižiūrėjimą. Tinkamai ilsėkis 
ir nepasiduok džiovai. — C.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Neszvarioj, auksztoj ulyczai- 
tei, kur namu durys nuolatos 
atviros, o vaikai bovijasi lata
kuose su tokiomis zobovelemis 
kaip tai skudurliai, apgraužti 
kaulai ir medžiu'skiedros, su
rado jieszkomus namus' Trepai 
buvo supuvę, o szaltas vejas 
anais valkiojosi.

— Po past ogia! Skambėjo! 
neszvarios moteriszkes atsaky
mas:

Užsilipo ten, bet duris rado 
uždarytas.

— Ji serganti. Nuo vakar 
jos nematyti, patemijo antru 
lubu gyventojas, basas, vien- 
marszkinis, be kalnieriaus, isz- 
girdes prie duriu barszkinima.

— Praszau atidaryti, pa
klausė neramiai.

Prieszinosi, tvirtindamas,! 
kad toksai reikalavimas prie- 
sziuasi tiesoms. Abejojimą vie-’ 
nok pergalėjo auksinis pinigas.

Szalti ubages palaikai gulė
jo aut senos geležines lovos, ap
klotos skudurinis. Per iszmusz- 
ta lango stiklu pute smarkus 
vejas sniegą kuris jau aplinkui 
lova eilėmis baltavosi.

Szale lovos stovėjo skrynute 
nuo cukraus kuri, regimai už
stojo stalo vieta. Ant skrynu
tes gulėjo suplyszes szalikas 
ant kurio buvo paguldytas Die
vo Kūdikėlio parnesztas isz 
bažnyczios stoneles.

Paszalimis stovėjo dvi tusz- 
czios bonkos. Stearino pėdse
kiai ir likucziai ant aslos liudi
jo, kad tose bonkose dege, re
gis už paskutinius centus nu
pirktos žvakes szviesdamos, 
kol ju užteko ta biedna ir baisu 
altorių. GALAS.

POILSIS

Brangus Turtas
Kodėl svetimose szalyse ma

tome moteris neszant pundus 
drabužiu, vandens kubilus, ar
ba dėžutės vaisiu ant savo gai
vu ? ■

Kodėl jos gali atlikti sun
kiausius darbus, užauginti di
deli as szeimynas, gaminti vi
sus valgius ir atlikti szimtus 
kitu užduoeziu kasdien. Ame
rikos moterys tik pamisime 
apie tas užduotis, pavargsta. 
Nepaisiant ar tos moterys ver
tos pavydėjimo ar pagailėjimo 
visvien jos mus gali pamokinti 
kaip rimtai gyventi.

ryto iki nakties, eikvodama vi
sa protine ir fiziszka. energija. 
Tik pažiūrėkime in savo drau
ges ar jos dirba, ar isztekeje ar 
neisztekeje jos turi net milijo
nus užduoeziu atlikti apart 
svarbaus kasdieninio darbo, ir 
ju kasdieniniai darbai neduoda 
joms laiko pasilinksminti.

Žmones užsienyj rado poil
sio sekretą. Czionais mes kas
met imame vakacijas nors 
trumpai permainyti savo die
nos darbus. Bet kuomet laikas 
ateina negalime tinkamai ilsė
tis, todėl, kad vieton ilsėtis 
mes užsiimam kitais darbais. 
Per sunkiai mes linksminamės 
ir bovinames. Prie visko reikia 
povaliai prasti. Povaliąi reikia 
bovintis. Tai yra gamtos insta- 
tymas. Szioje szalyje yra per 
daug nerviszkai iszsibaigusiu 
žmonių. Tankiai girdime, kad 
tas ir tas draugas protiszkai ir 
fiziszkai serga.

Pasilieka kiekvieno rankose 
padaryti ar sugadinti gyvasti. 
Czionais iszdestysime tik ke
bus budus, sekant kuriuos mu
šti merginos prisidės prie ge
resnes sveikatois. Pirmiausia 
turimo pailsėti. Kiekvieno kū
nas reikalauja užtektinai mie
go — eik gulti nors tris kartus 
in sanvaite anksti, jeigu kada 
nors per diena turi liuoso laiko 
atsigulk ant lovos ir tiesiog 
iszsitiesk. Numesk vargus nors 
ant valandėlės. Nereik pamig
ti tik pailsėti. Priesz pietus nu
siramink per kelias miliutas be 
jokio manstymo. Pirsztais 
lengvai sujudink pavargusius 
muskulius, jeigu galima priesz 
piet sziltame vandenyje nusi- 
maudyk. Taip darant netik kū
nas, bet ir protas atsigaivins, ir 
daug linksmiau praleisi vaka
ru. Sėdėk ant lauko saulėje. 
Pavaikszcziok kasdien kad 
nors tik in krautuves. Neva
žiuok strytkaruose, bandyk 
vaikszcziuoti. Anglijos mote
rys mėgsta vaikszcziuoti ir gal 
todėl jos nuolat atrodo ramios 
ir turi tokius gražius sveikus 
veidus. Ilgiau sėdėk prie stalo 
valgi užbaigus. Pasijuok. 
Pranei joj žmones gali ilgiausia 
sėdi prie valgio. Yra puikus 
pripratimas. Valgyk daugiau 
daržovių ir žalumynu. Gerk 
daug vandens ypatinai tarpe 
valgiu. Vasaroj nevalgyk daug 
mėsos ir saldumynu. Italai 
mėgsta salotas ir žalias daržo
ves, jie yra pasaulio sveikiausi 
žmones.

Negalime vyrus lyginti su 
moterims. Nuo ankseziausiu

Geras Katalikas •
Kunigas — Petrai, sergė

kis guzutes, ba tai didžiau
sias nevidonas žmogaus!

Petras — Teisybe, kunigė
li, nes rasztas szventas liepe 
mylėti musu nevidonus!

Prie Sutartuviu
Onute — Ar tu Joneli busi 

man isztikimu per visa gy
venimą?

Jonelis — Mano brangiau
sia! Juk asz’ne esmių prana- 
szu, tai negaliu žinot!

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. ir... 
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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W Pii kie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

Faith 4n Freedom made America: 
\vhat it is today. Our boys are fightingi 
for it and dying for it in Korea. And we i 
at home can fight for them by getting 
in there and doing the job that needs to 
be done with U. S. Defense Bonds.' 
Every Bond you buy proves your faith 
in America for it’s your financial secur
ity, built up by Bond saving, that puts; 
the strength of America’s economy be-' 
hind our fighting power. Don’t wait—' 
enroll for the Payroll Savings Plan: 
where you work—today!

U. S. Treasury Departmtnt, 
t

PLATINKIT “SAULE”

Szioje szalyje nepaisiant ar 
moteris biedna ar turtinga, ji 
skubėjimo pilna, skubinas nuo| laiku jie turi apsidirbti su vi

I
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ZiniosVietines Dr. Jean Kweder

■ — Petnyczioj szvento Ste- 
• pono pop., taipgi ta diena: 1863 

metuose Rusijos valdžia pakei
tė Lietuvoje, Lietuvius moky- 
tojns Rusais; 1492 m., Kristo- 
peras Kolumbas iszplanke isz 
Ispanijos su trimis mažais lai-’ 
vais, ir už deszimts sanvai-į 
ė?iu surado nauja k r a s z t a 
“Amerika.“

— Subatoj pripuola Szven
to Dominiko, o Tautine Szven
te Gilsze. Ir ta diena: 1735 me-, 
tuose Spaudos laisve buvo nu
statyta Amerikoje, kai teismas 
iszteisino redaktorių John Pe-^ 
ter Zenger, jis buvo apskustas 
už neva apszmeižirna New 
York valstijos Gubernatoriaus; 
Cosby. ’ j

— Kita sanvaite, Nedelioji 
pripuola dvylikta Nedelia poj 
Sekminių. Taipgi ta diena yra 
Szvencz. P. M. Sniegines, o 
Tautine Szvente, Nemiga. Ir 
ta diena 1936 metuose Prem. 
Generolas John Metaxas pa
skelbė diktatoryste Graikijoje, 
po karaliaus Jurgio Antrojo 
vadovyste; 1933 m., Amerikos 
valdžia susitarė su darbinin
kais, o Senatorius Robert F. 
Wagner yra paskirtas pasitari
mo darbininku sztaban.

. — Panedclyjo ,p r i p u o 1 a 
Vieszpaties Jėzaus Atsimainy
mas; o Tautines Szvente Anla- 
szo. Ir ta diena: 1945 metuose

Daktarka Jean Kweder, 
(Kvederyte) Shenadoriete, 
kuri dabar gyvena Hanover 
Twp., miestelyje, buvo pa
skirta kaipo vyriausia Dak
tarka in Wyoming Valley li
gonine.

Jai buvo praneszta kad ji 
pasekmingai iszlaike kvoti
mus ir kad ji dabar yra pri
pažinta visose Amerikos 
valstijose kaipo pilnai inga- 
liota Daktarka.

Ponu Aleksandro Kvede- 
ru dukrele Jean yra gimus

• • ! Shenandoah mieste, kur Ji 
savo pradinius mokslus ėjo. 
Ji mokslo laipsnius yra ga
vus isz Pennsylvania State 
College, Bucknell Universi
teto ir Hahnemann Medical 
Kolegijos.

Girardville, Pa.

PRĘZ. TRUMAN AS 
PERSPĖJA

Sovietai Gali Kitur 
Pradėti Kara

kalėjimą. Po keturiu metu jis 
buvo paleistas. Nuo to laiko 
jis buvo du sykiu suaresztuo- 
tas ir in kalėjimą vėl pasodin
tas.

Jis buvo nuteistas ant tris
deszimts dienu in kalėjimą už 
tai kad jis varinėjo automobi
liu kai buvo girtas. Jis sumu- 
sze policijanta, “Sarženta Har
ry McErlane ant Delaware 
upes tilto. Tas policijantas bu-! 
vo ji ant to tilto sustabdęs, kai' 
jis pamate kad jis kreivai va
žiuoja ir moteriszke automobi-Į 
lyje daužo ir musza. Ta mote
riszke buvo jo antra žmona.

Jam dabar bus sunkiau isz- 
sisukti, nes Philadelphijos ir 
Camdeno policijantai ji kalti
na už invairius prasižengimus.

Straikuoja Ant Mėsos

Sprogst.anf i atomine b o m b a rnas jau nuo Gruodžio menesio, 
.buvo paleista ant Hiroshima1 senas angliakasis, Petras Sta- 
miesto; 1930 m., New Yorl 
miesto Augszcziausiojo Teismo kaimelio 
Teisėjas, Joseph F. Carter din- simire l tarninke 3 
go^ kaip kad žeme butu ji pra- rytd, savo namuose 
rijus. Ir iki sziai dienai niekas 
nieko apie ji nežino.

Utarninke Szvento Ka
jetono, o Tautine szvente, Pro
telio. Taipgi ta diena: 1933 me
tuose Naciai nepripažinsta 
Anglijos-Prancuzijos ' insaky- 
^no.nelysdl in Austrija; 1252 m.,1 
Aįindaugo Kriksztas.
'■ • 'Utarni n ke R ngpi uezio
.(gVug.) 7-.t.a diena, 5-ta valanda. . .

"LJ i • • ' *• ir palaidotas m parapijos kalyte, 22 vyrukai iszvaziuos m . 1 1 H J
■pĮfiladelphia, Pa., del kariszko 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanov Cit v b- Jos. Pe
traška;

' McAdoo — St. Trella ir Jos. 
Chay.a (lights.).

•i Keląyres — John Longo.
* Nuremberg-

’ Barnesville — 
'Jiv

, Ellengowan — Ed. Ryan.
Lavelle — Daniel Welker ir 

Lawrence .Welker.
Shenandoah — John Met-, 

kus, Jr., Robert Beddall, Jr., 
Walter Kankowski, Thomas 
f^uresli ir Dominick DiRenzo. 
'į (JIrlberton —Ed; Okum.

Mahanoy Plane — James O’
Connell.

Frackville — Paul Anthony, 
'Fr. Fields, Geo. Jannson ir Fr. 
Patrick.

Shaft — Albert Jone’s.
;. t,V iy ■■ ■ ,_______________________________________

: Ashland, Pa. — Keturios de
szimts metu amžiaus motina 

Anivd suarešztnota ir in kaleji- 
nia patiipdinta už tai kad ji nu
dūrė savo vyra) keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
mąiniėri, Martina. Higgins. 
Kiek policijantai galėjo dažino 
ti, tai iszrodo, kad jiedu labai 
susibarė ir susipesze anksti 
ryta, kada ji ji ir nudure su 
dideliu peiliu.

naviezius, isz Rappahannock 
arti Girardvilles, pa- 

:45 valanda /
Velionis 

gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1906 metuose. Pasku
tini karta dirbo Packer N r. 2 
kasyklose. Paliko savo paezia

DETROIT, MICH. — Prezi
dentas Trumanas perspėja, 
kad kas atsitiko Korėjoje, da
bar gali ir kitose krasztuose at
sitikti.

Jis sako kad visi tie Sovietai 
užkariauti krasztai dabar yra 
pilnai inrengti karui, ir kad 
Rumunijos ir Bulgarijos žmor I 
nes jau yra insakyta iszsi- 
kraustyti nuo Yugoslavijos ru- 
bežiaus. Jiems insakyta palikti 
trisdeszimts myliu linija ties to 
rubežiu.

Trumanas, taip perspėdamas KOMUNISTAI 
sake kad Amerika dabar turi 
visai nepaisinti tu derybų ir 
gal busianeziu paliaubų Korė
joje, bet kad mes turime gink
luotis ir rengtis in kara priesz 
Sovietu Rusija.

Jis sako kad net ir per tas 
derybas Korėjoje, Kiniecziai 
Komunistai siunezia vis dau
giau ir daugiau savo armijų in 
Korėja.

Patys Sovietai dabar turi 
daugiau kaip keturis milijonus 
kareiviu savo armijoje.

Kalbėdamas apie Korėjoje 
vedamas derybas Prezidentas 
Trumanas sako: “Mes dar ne
žinome ar tie Komunistai isz 
tikro nori susitaikinti, ar gal 
jie czia rengia mums slastus!’’ na tas dėžutės.

Jis sako kad mes ne už ilgo Komunistine policija taip 
dažinosime ko isz tikro tie Ko- pat sudaro ypatingas plesziku 
munistai nori, bet mes turime gaujas, kurios vagia turtą isz 
būti prisirengė jiems su kaupu Kataliku Bažnycziu ir vienuo- 
duoti viso to ko jie nori, ar tai lynu, isz kuriu jau iszvaryti 
butu taikos ar dar daugiau ka
ro!

Prezidentas Trumanas kai-

KREIPIASI
PRIE SZVENTUJU

JUOKAI

Dvi Kūmutes

Ne Žino

I

I

įBaltiene — Ar girdėjai

' .4* 
i

■Į , T'
'f Juozaitis pats insisziurino?
’ * KJuodiene ■— Ar szitaip! 
Nugi kas jam in galva in- 
lindo?

■Baltiene — Ugi tas, kad 
po smert bobele galėtu kita 
vyra pirkti!

aust

Jonas -7- Kada tu man ati
duosi skola, ka įnamei isz 
sztoro?

Petras — Mislyti asz nuo
latos apie tai mislinu, nes 
pasakyti negaliu!

Elzbieta; du sunu: Joną, namie bėjo Detroito mieste, kur to 
ir Juozą isz Mount Carmel; so- miesto žmones apvaikszcziojo 

Karacziauskiene, savo miesto insteigimo pus 
i 
treczio szimto metu sukaktu
ves.

šeri
Scranton ir viena arnika. .... 
dotavęs invyko Petnyczios ry
ta su aipiegoinis Szv. Vincento'

• bažnyczioje, devinta valanda'

pines.

37-ta Lietuviu Diena
15 Rugpiuczio-Aug.

Lakewood, Pa.
PA. — j 
ir visu , , .. IUiolopi, u

ne
jau 
ap-

MAHANOY CITY, 
Šelmy I k i 11 apygardos 
apylinkes Lietuviu 
žmones rengiasi in ■ “Lietuviu
Diena,’’ Lakewood Parke 
toli nuo Mahanojaus, kur 
daug metu ta diena yra 
vaikszcziojama.

Yra pakviesti kalbėtojai ku
rie painvairius ir kiti pamar
gins trumpa programėle ta die
na.

ŽMOGŽUDIS
SUGAUTAS

Norėjo Pabėgti Isz 
Kalėjimo

Ponia Louis Wright, isz 
Vaszingtono, taip supyko 
kad visokia mesa taip pa- 
szieliszkai pabrango, kad ji 
Nepriklausomybes Dienos 
szuki iszkele sakydama “Te
gul visi galvijai ir versziai 
gyvena ir pasehsta, asz tos 
mesienos nepirksiu.’’ Czia ji 
savo šuneliui, Louis duoda 
visztienos, kai visos jos 
drauges jai pritarė ir neper-

PRAGAS, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czekoslovaku Ko
munistai jau surado nauja pa
jamų szaltini. Szi karta jie isz- 
naudoja žmonių pamaldufna in 
szventuosius. Antrajam Di 
džiajam Karui beszelstant. 
Szvento Judo Tadiejaus stovy - 
los ir paveikslai pasirodė dau
gelyje Kataliku Bažnycziu. 
Kadangi Czekai Katalikai pra- 
szydavo daug maloniu isz Szv 
Judo, jie mesdavo stambias sa-Į 
vo aukas in dėžutės, intaisytas LAIVYNO 
po szventoj o stovylomis.

Raudonieji dabar isztuszti-

ka mėsos isz buezernes. Ji 
buvo paszaukus deszimts sa
vo draugiu moterų, ir visos 
pasižadėjo nepirkti mėsos 
per visa Liepos (July) me
nesi. Ir visos tos deszimts 
buvo pasižadėjusios dar 
kiekviena kita deszimts to
kiu pat moterų prikalbinti 
in tas straikas priesz huczie- 
rius.

Sudia

Ne mano

. • ■ - «

Sudžia — Jau penktu kar
tu stovi czion priesz mane!

Kaltininkas
tame kalte, jog stoviu.

Sudžia — Kaip tai?
Kaltininkas — Na taip, ba 

ponas sudžia ne viena karta, 
ne prasze manes sesti!

Nepagelbėjo

BOMBNESZIS
SUDUŽO

PASZOVE SAVO 
ŽMONA

■ ■ ■. 1. ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isztikimi Kunigai ir vienuoliai
Jaunieji Czekai ir Slavokai 

teologijos, Dievo mokslo stu
dentai, atsisakė tęsti toliau 
mokslą seminarijose, Komu- 
nistines valdžia primoje,' 
yra vereziami stoti in karino 
mene ir dirbti sunku statybos 
darba.

tai ne jo biznis. Tada jis iszsi- 
trauke revolveri ir paleido szu- 
vi stacziai jai in peczius, kai ji 
buvo užsigryžusi nuo jo.

Jis lauke kol policijantai pri
buvo ir pats pasidavė. Teisėjas 
Keiser uždėjo tūkstanti dole 
riu kaucijos ant jo ir pasakė

Juozas — Kaip tai, tomis
tą perstatoj ai rūkyti?

Jokūbas— Gydytojas už
gynė man rūkyti! *

Po menesiui: v : i
Juozas — Ir vėl tomistą 

rukai? Juk šakiai, kad gy
dytojas užgynė? ■ " ‘

Jokūbas — Taip. Bet gy
dytojas numirė /dvi s&nvai- 
tes atgal!

KORIECZIAI NORI 
KAD ARMIJOS 

PASILIKTU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

CAMDEN, N. J. — John D. 
Caruso, kuris buvo paleistas 
isz Philadelphijos kalėjimo, 
kur jis buvo del žmogžudystes, 
buvo suimtas ir pagautas kai 
jis stengiesi isz Camden kalėji
mo pabėgti.

Jis Camden kalėjime buvo 
patupdintas ant szesziu mene
siu už tai kad jis buvo sumu- 
szes policijanta ant Delaware 
upes tilto.

Jis buvo iszsipjoves skyle 
per kalėjimo siena.

Jo antra žmona, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus Elena bu
vo policijantu suimta, kai jie 
ja užtiko netoli to kalėjimo vi
durnaktyje. Policijantai spėja 
kad ji norėjo savo vyrui padė
ti pabėgti, ar norėjo ji nors ap
lankyti. Bet, po kiek laiko ji 
buvo paleista, nes policijantai 
nieko tikro negalėjo jai pri- xorejos fcrasztas butu nugink- 
kiszti ar ja kaltinti. luotas ir jo armijos panaikin

tos.

Pietų

jos, bet kad Tautu Sanjungos 
armijos tenai pasiliktu nors 
del vieno meto po sutarties ar 
paliaubų.

Jis sako: “Mes patys pasi
kvietėme Tautu Sanjungos ar
mijas in pagelba, bet Komunis
tai Kiniecziai czia insibriove 
nepraszyti, ir už tai jie dabar 
turi pasitraukti.*’

Jis toliau sako kad
Korecziai galėtu save apsiginti 
jeigu jie turėtu gana ginklu ir 
kariszku eroplanu. Jis sako 
kad jo krasztas dabar turi 
czverti milijono kareiviu, bet 
kad puse j u neturi ginklu ir ne
turi progos iszsilavinti ir 
mokti kaip kariauti.

Prie to is dar prideda, 
pirm negu bus susitarta 
bet kokiu paliaubų, reikia 
reikalauti kad visas Sziaures

“Lietuviu Diena“ anglia 
kasyklose, yra jau visiems ge
rai žinoma. Ta. diena czia suva
žiuoja žmonių isz toli ir dar to
liau, czia jie susieina su savo, 
draugais, senais pažystamais ir 
giminėmis.

Tikimasi kad ir daug tu mu
su kraszto Benamiu ‘.Dypuku,’, 
kurie dabar yra atvažiavę in * . •Amerika, atvažiuos, pamatyti, 
pasižiūrėti ir susipažinti.

Lietuviu Dienos 
stengiasi viską I 
ir surėdyti, kad visiems bus’ Hu, netyczia kita moteriszke, 
malonu ta diena tarpu savųjų j° žmonos drauge užmusze, ja sako kad szi menesi bus pa- 
Lakewood Parke praleisti, Se- 1947 metuose. į leista nuo darbo szimtas septy-

kiszti ar ja kaltinti.
Caruso buvo nuteistas už tai

Komisija kad jis, norėdamas savo pirma 
taip sutvarkyti paežia užmuszti su automobi-

isz

kad 
ant 
pa-

Detroit, Mich. — .General 
Motors Automobiliu Kompani-

Lakewood Parke praleisti, Se- 1947 metuose. į leista nuo darbo szimtas septy-
redoj, Rugpiuczio (Aug.) 15-ta Teigėjas McDevitt buvo ji nios deszimts penki tukstan- 
diena. nuteisės ant dvylikos metu in ežiai darbininku.nuteisės ant dvylikos metu in ežiai darbininku.
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isz Iwakuni aerodromo ant 
Honshu Salos, kai kas ten at
sitiko ir eroplanas tik sykiu 
pasisuko atbulas ir nukrito.

Nelaime atsitiko anksti isz 
ryto kai dar tamsu buvo.

Laivyno Sztabas dabar sten- kad jis bus kaltinamas už nžsi 
giasi isztirti kas ten atsitiko, puolimą ir mėginimą nužudyti 
nes to eroplano inžinai buvo 
gerai apžiūrėti ir patikrinti, 
pirm negu jis pakilo isz tos sa
los.

ANGLIJOS ATSTO
VAI IN IR AN A

KETURI ŽUVO

Mažas Eroplanas
. Nukrito

MASON, N. H. — Keturi vy
rai, kuriu tarpe buvo asztuo- 
nios deszimts metu fabrikantas 
žuvo, kai j u mažas vieno inži- 
no eroplanas sudužo in kaina, 
netoli nuo Mason miesto, New 
Hampshire. Eroplanas sudužo 
in kaina per baisiai didele au
dra. Visi keturi važiavo namo 
isz Boston, Mass., kur jie nu
važiavo pasižiūrėti beisboles 
loszimo.
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nei mokslo tokia baisiai didele 
pramone vesti. Anglijos kom
panijos czia, in tuos aliejaus 
szulinius turi inkiszusios mili
jonus doleriu. Anglai sutinka 
duoti Irano krasztui nuoszimti 
nuo viso to aliejaus,'bet Irano 
žmones nori visa bizni vesti ir 
visa pelną pasiimti.

Szitas klausimas ant tiek 
svarbus, kad Anglams ir Ame-^ 
rikiecziams tas aliejus yra bai
siai reikalinggas ir kad Rusija 
taikosi tuos szuliniu pasisa
vinti.

Ne Užgauadintas '
Ignas — Na, na, vyruti, 

matau jog tavo mergina per 
gamta puikiai apteikta! .

Pranas — E. ka czia per 
gamta, kad butu per tęva ap
teikta, tai kas kitas!

Gera Patarimu. Nuo 
Mirties

Vincukas — Te t e , kas tai 
yra smertis?

Tete — Mano vaikeli, da 
tu esi jaunas, tai nežinai ir 
ne supranti. Asz tau pasaky
siu: Sztai žmogus buna Svei
kas valgo, gere ir linksmina
si, ant kart pradeda kas tai 
viduriuose gesti, apserga, 
szaukia gydytoja, tas duoda 
liekarstas ir numiršta!

Vincukas —' Tai kam ima 
nuo gydytojo liekarstas? 
Kad ne imtu tai ne mirtų!Pirkte U. S. Bonus Sziandien!
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