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Isz Amerikos
VAIKAS NUSZOVE

MERGAITE

Po Tam Nuėjo Ant 
Krutamuju Paveikslu

Homestead, Pa. — Keturio
likos metu Mikas Funak, Sla- 
vokas, pare j as namo, užtiko se- 
dinczia ant gonkeliu mergaite, 
Olga Ivan. Paliepė jis jai eiti 
namo o kada mergaite nepa
klausė jo paliepimo, atsinesze 
karabina, paleisdamas jai vie
na szuvi in kakta, kuris atėmė 
jai gyvasti. Po tam jis malszei 
nuėjo ant krutamuju paveiks
lu kur ji palicija vėliaus aresz- 
tavojo. Mikas aiszkinosi buk 
jis nežinojo jog karabinas bu
vo užprovintas ir taip tuomi 
persigando kad nežinojo kur 
jis eina.

Mikas yra drūto sudėjimo ir 
(dirbo ant alinio troko. Jis yra 
jauniauses isz szęsziu vaiku to
sios szeimynos.

—" i--------------------

Vienas Daktaras Del
v

Kožno 1,500 Žmonių
• •-------

Chicago, Ill. — Pagal val
džios nustatyma tai laike kares 
tik vienas daktaras gali patar- 
jiuti del 1,500 gyventoju nes 
daktaru sziadien yra didelis 
Štokas ir jie yra reikalingi ap
turėti kareivius in ligonbu- 
tes.

Beszirdis Vyras
Trenton, N. J. — Gal beszir- 

dingiausisu vyru yra kokis tai 
Henry Lester, kuris laike teis
mo atsisakė mokėti savo mote- 
rei po szeszis dolerius ant san- 
vaites ant jos užlaikymo ir už
mokėti ligonbutei kurioje jo 
motere gydėsi o jeigu ji mirtų 
tai jis atsisakė ja palaidoti.

Sudžia jam pasakė: “Tu esi 
per žemas sutvėrimas gyventi 
tarp apszviestu žmonių’’ ir 
liepe ji uždaryti in kalėjimą 
ąnt neaprubežiuoto laiko. 

■ ■■ t , :...

Mirus Dvideszimts
Minutu, Vela Adgijo

Dougville, Miss. — Per 20 
minutu Anetta Mallon gulėjo 
negyva ligonbuteje.... pagal 
nutarimą nekuriu daktaru. 
Bet vienas isz daktaru, netikė
damas, kad mergina ant tikrų
jų yra mirus, paliepė naudoti 
pulmotori su kuriuom inleido 
ora in plauczius ir po keliu mi
liutu mergina adgyjo.

Mergina buvo nurijus truciz- 
iios ir Icrito negyva o kada ja 
daktarai adgaivino, užklausė 
josios, kur ji buvo per taji lai
ka? Mergina atsake, kad tik 
tiek jaute, kad josios kūnas lė
kė per orą labai toli ir neturėjo 
jokiu jausmu.

Suvienytu Valstijų Kareiviai
Prisižiurineja Naujai Vietai Cairo, Egipte

Suvienytu Valstijų kareiviai stovi ant muru miesto 
Cairo, po jo užėmimui, bet nuo kada tasai paveikslas likos 
nutrauktas, tai aplinkinėje Egipto siauczia baisus musziai 
su Vokiecziais. Amerikoniszki bombinei eroplanai smar- 
kei plaka Vokieczius isz užpakalio.

20 ANGLEKASEI 
UŽGRIAUTI

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Per Eksplozija
Morgantown, W. Va. — Apie 

20 anglekasiu likos užgriauti 
per smarkia eksplozija No. 2 
kasyklose prigulinczios prie 
Pursglove Coal Mining Co., 
Scotts Run. Manoma kad tame I 
laike kasyklose radosi dau
giau ka > 70 anglekasiu isz ku
riu 26 szsigavo giliukningai 
bet kitu esuranda nes randasi 
užpakaly ; ugnies.

Tosios asyklos randasi apie 
dvi myle: nuo No. 3 kasyklų 
kuriose ži ro 56 anglekasei 12 
d. Gegužio szi meta.

Moterėles, Perskaity
kit Szita Atsitikima
Louisville, Ky. — Kada mo

tere turi tiesa plakti savo vy
ra? Tada, kada jis praleidžia 
savo uždarbi eidamas namo isz 
darbo. Taip užtvirtino vyras, 
kuris to datyre, o juomi yra 
Fredas Pegler, kuris nesiprie- 
szino skundui priesz sumuszi- 
ma jo per paczia. Fredas, eida
mas namo isz darbo, su savo 
sanvaitiniu uždarbiu, užėjo ant 
stiklo alaus ir paloszti kazy- 
rems, in saliuna ir nei nepasi
juto kaip ji “iszczystino” ka- 
zirninkai. Parejas namo netu
rėjo ka atiduot savo paežiai ir 
toji su sameziu pradėjo szveist 
savo Freda. Ant armiderio at
bėgo palicijantas ir abudu nu
gabeno priesz sudžia. Vyras 
prisipažino prie kaltes, priža
dėjo daugiau nesilankyti in sa
liuna po darbui, paeziule jam 
dovanojo ir abudu nusidavė 
namo. Sudžia paliepė moterei 
vela panaudoti samti jeigu vy
ras praleistu uždarbi, tik kita 
karta smarkiau, o už tai nebus 
baudžiama.

TĖVAS NUMĖTĖ
KŪDIKI

Kada Žeme Nurijo 
Tęva

Pittston, Pa. — Kada James 
McCabe, 27 metu anglekasis, 
po darbui ėjo pasivaikszcziot 
su savo mažu šuneliu, aplinki
nėje savo namo, staigai pradė
jo žeme slinkti in kasyklas. Tė
vas baisei persigando ir numė
tė sūneli nuo saves in saugesne 
vieta ir tame žeme ji nurijo. In 
valanda laiko ugnagesiai ji isz- 
gialbejo ir nuveže in ligonbute.

Vaikutis tik mažai likos ap
draskytas ir iszgazdintas, gu
lėdamas prie skyles in kuria 
tėvas buvo inpuoles.

Visas miestelis sujudo isz to
jo atsitikimo ir užprotestavo j o 
kad kompanija kasa anglis po 
miesteliu, nepaisydami ant pa
vojaus tenaitiniu gyventoju.

Pati Melde Paszialpos, 
Vyras Degino Pinigus

Milwaukee, Wis. — Su asza- 
romis atėjo in Biurą Paszialpos 
Agota Burzynskiene, melsda
ma idant jai miestas duotu pa- 
szialpa, nes neturi isz ko iszsi- 
maityt. Josios praszyma per
trauke inspektorka Miss Gra
ce Seeger, kuri iszaiszkino, buk 
Agota nereikalauje jokios pa
szialpos nuo miesto, nes josios 
vyras degina pinigus nereika
lingai o priek tam daugeli kar
tu mate kaip josios vyras už
degdavo savo pypke su doleri
nėms bumaszkoms.

Inspektorka taipgi isztyrine- 
jo, buk moteres vyras turi na
rna vertes 5,000 doleriu o trys 
vaikai dirba fabrikuosią.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

iVokiecziai Stumia Rusus Adgal
Rusai Bombardavo

Vokiszkas Stotis

Moskva — Didelis skaitlis 
Rusiszku eroplanu užklupo ant 
Norvegijos ir Finlandijos kur 
radosi Vokiszkos eroplanu sto
tys isz kuriu Vokiszki eropla
nai užklupdavo ant laivu plau- 
keneziu isz Amerikos su viso
kiu kariszku materijolu. Apie 
30 Vokiszku eroplanu likos su- 
szaudyti.

Vokiecziai Vagia Bel- 
giszkus Vyrukus In

Kariuomene

London — Vokiecziai pra
dėjo vogti jaunus Belgiszkus 
vyrukus kuriuos siuntinėja in 
Vokietija ant kariszkos tarnys
tes ir prie visokiu darbu in fab
rikus Vokietijoj. Vokiecziai su
renka mažus vaikus isz pa- 
musztu sklypu kuriuos siunti
nėja prie darbu ant ukiu o mer
gaites prie naminiu darbu in 
Vokietija kurios ten buna kaip 
nelaisvės.

Mieste Havre Sunai
kinta 5,000 Namu

Vichy, Francija — Charles 
Tochs, burmistras miesto La 
Havre apgarsino buk in laika 
paskutiniu dvieju metu Ang- 
liszki eroplanai sunaikino net 
5,000 namu. Mieste daugiau 
kaip 32 tukstancziai gyvento
ju isz skaitliaus 100 tukstan- 
cziu, sziadien gy vena ant loska- 
vos duonos. Mieste beveik visi 
narnai suardyti.

Sargai Musu 
Pakraszcziu

Sztai sargai musu pakra
szcziu prie Atlantiko pama
rio; viduryje kareivei iszlipa 
ant kranto mariu, o trecziam 
pakrasztine apsaugojimo luo
tas kuris plaukia in pagialba 
skenstantiems isz paskan- 
dyto laivo.

Rusai Neteko Dvieju Svarbiu 
Miestu; Anglikai Užklupo Ant 
Vokietijos; Lenkai Užmusze 

Generolą; Anglikai Paėmė 
Kaire 1,500 Vokiecziu

Kairas — Anglikai suteszki- 
no Vokiszkas glitas prie EI Al- 
amein suszaudydami 12 Vo
kiszku eroplanu ir paėmė in ne
laisve apie du tukstanezius Vo
kiecziu, sunaikindami taipgi 
daugeli ginkluotu tanku. Ang-| 
likai sugryžo pasekmingai ant 
savo stoeziu.

Istanbul, Turkija — Jugo
slavijos patri jotai, skaitlyje 
milijono, pradėjo užklupinet 
ant Vokiecziu Serbiszkuose 
kalnuose ir net persigavo in 
Italija. Jugoslavai užmusze 
daugeli Italu ir Vokiecziu tuo
se musziuose.

Vokiecziai Iszskerde 
10,000 Czeku Už

Heydricha

Ankara, Turkija — Pribuvęs 
in czionais tūlas Vokietis apsa
kinėjo buk nuo laiko nužudy
mo generolo Heydricho, pra
džioje Birželio menesio, Nazei 
iszskerde deszimts tukstaneziu 
Czeku. Taipgi buk 25,000 vais- 
ko prigialbsti 100,000 slap
tiems Vokiszkiems palicijan-

Iszgydytas Per Karszta 
Malda

Middlesburg, Md. — Gyven
tojai miestelio Perryville tiki 
jog stebuklai da neiszejo isz 
mados nes patys persitikrino 
jog per malda ir tvirta tikėji
mą, žmogus gali būti iszgydin- 
tas.

Fredas Hclden, 68 metu am
žiaus senukas, kuris per 14 me
tu negalėjo vaikszcziot, taipgi 
apie tai persitikrino ir sziadien 
vaikszczioja sveikas. Pas Pro- 
testonus yra papratimas laiky
ti kas menesi pas savo pažys
tamus taip vadinamus “mal
dos susirinkimus’’ ant kuriu
jie skaito straipsnius isz Rasz- 
to Szvento ir gieda szventas 
giesmes. Toki susirinkimą ana 
vakara laike ir pas Holdena o 
kada perskaitė tūla skyrių isz 
Raszto Szvento, kuriame rado
si žodžiai: “Praszykite, ligo
niai, paszialpos bažnyczios ir 
jos maldų o busite iszklausy- 
tais,” staigai atsistojo Holde-
nas ant kojų sveikas, dekavo- 
darnas susirinkusiems už mal
das ant intencijos jo pasveiki
mo. Daktarai tuomi pasveiki
mu labai nustebo.

' — .1

MOSKVA — Vokiecziai, užklupdami ant 
Kantemirovkos ir Lisiczanko, irdamiesi ant 
Kaukazo, atstume Maskolius ant 70 myliu ad
gal in Boguczera su didėlėms bledems. Bet ir 
Maskoliai nepasidavė, užmuszdami daugeli Vo
kiecziu ir paimdami daug ginklu. Dabar Vokie
cziai randasi tik 50 myliu nuo Rostovo rube- 
žiaus kur atspyrineja Vokiszkus užklupimus.

London — Szvadronas dideliu bombiniu 
Angliszku eroplanu užklupo ant Danzigo ir kitu 
didesniu Vokiszku miestu sunaikindami sub- 

f- 

marinu stotis. Taipgi suszaude Flensburga kur 
buvo dirbami submarinai. Anglikai szaude tai
kei ir sunaikino daugeli vietų su didėlėms bie- 
dems del Vokiecziu.

London — Erich Guttart, Vokiszkas gene
rolas ir perdetinis slaptos palicijos, laike užklu- 
pimo ant Lenkiszku pasikeleliu po vadovysta 
Rusiszko aficieriaus, likos užmusztas. Lenkai, 
kurie pabėgo nuo Vokiecziu, dalyvavo tame 
muszyje kuriame likos užmusztas tasai Vokisz
kas rakalis ir kankytojas nekaltu žmonių ir bu
vo žinomas kaipo “Mažas Mėsininkas.” Szimtai 
Lenku likos aresztavoti ir suszaudyti ir sziadien 
Lenkijoj vieszpatauja tikra skerdynes pekla.

Kinai Pagavo In Šlais
tąs 30,000 Japonu

Chungking, Kinai — Kinai 
pagavo in slaistas 30 tukstan- 
cziu Japonu Kiangsi provinci
joj, isz kuriu užmusze 2,000 ir 
paėmė daug kariszko materi- 
jolo, kelis geležinkelius ir su- 
szaude kėlės eroplanu stotis, 
apie du tukstancziai Japonu li
kos sužeista. Japonai norėjo 
apsiaubti tenaitini fortą bet pa
tys pakliuvo in nelaime, 
tams užlaikyti paredka ir ap
valdyti Czekus nuo pasikėli
mo.

Vokiecziai iszsiuntineja tuk- 
stanczius darbininku in Czeko- 
slovakija dirbti in fabrikus, 
kariszkus materijolus ir prie 
sunkiausiu darbu. Neužganadi- 
nimas kyla tarp Czeku priesz 
Vokiecziu vieszpatavima. Daug 
buna aresztavotu ir suszaudytu 
kas diena.

Vokiecziai Paėmė 
Rossosha

Moskva — Vokiecziai inejo 
in Rossosha, 150 myliu nuo į 

miesto Kharkovo, perkirsdami 
geležinkeli kuris pristatinėjo 
maista ir amunicija del Mas
kolių. Per dvi dienas Masko
liai gynėsi naršei bet ant galo , 
turėjo apleisti taja aplinkine , :fį; 
su didėlėms bledems. r

Iszskerde
5,000 Žydu U į

London Vokiecziai is&tur 
skerde visus Žydus miestelyje 
Hrubiszove, Lenkijoj. Mieste
lis susidėjo isz 15,000 gyvento
ju isz kuriu penki tukstancziai 
buvo Žydai, nei vienas nepasi
liko gyvas — moteres ir vaikai 
taipgi buvo aukos tosios sker- 
dynes- z ...

Vokiecziai

I
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Mas Girdėt
“Sūnelis iszmusze tėvui dan

tis, motinai iszpere kaili, sese- 
rei isžlauže ranka, broliui isz- 
lupo aki o ipats nuėjo ant skar- 
bavos duonos in... kalėjimą,.”

Takias tai žinias tanikiai 
skaitome laikraszcziuose. Ar
gi nepereina per tave sziurpu- 
lei, teve ir ‘motin, skaitant to
kias naujienas? Ar riepamisii- 
nat jog gal kada pamatysite 
laikrasztyje pravarde savo su- 
nėlio, panasziaim atsitikime?

■ Galite tikėtis jog jeigu neser
gėsite savo vaikeliu nuo pat

1 kūdikystes, neduosite jiems ge
ro iszaukiejimo ir jeigu nete
minsite ant ju kožno žingsnio 
■lai-, gali 'taip atsitikti. Pažiūrė
kite sziadien kas darosi ant 
ulyėziu ir ant iko’žno kamipo. 
Uflyczia sziadien del vaiku yra 
mokslaine nemoraliszku kalbu, 
melo ir vagyscziu. Pažiūrėkite, 
motinos, kaip jusu dukreles at
silanko in isztvirkimo vietas, 

• karczemas ir susirinkimus o už 
jusli akiu gėria saldu vynuti, 
alų ir guzute po tam apsvaigin
tos gerymu, nežino ka daro.

Tdkis pasielgimas vaiku sto- 
‘ jasi tikra pila'ga del tėvu ir vi- 
'stiomenes. Sziadien rodos visu 
nuomone yra paniekinti visas 
blogas vietas in kurias vaikai 
ii* mergaites lankosi o locni- 
ninlkus nubausti pagal tiesas. 

‘Bet ar nebūtu geriau kad patys 
tėvai rūpintųsi auklėti savo 
vaikus be paJgialbos palicijos.

Ar-gi rykszte nebūt u geres
ne?. ..

* - r - 4 «
Owen Jackson, isz Orville, 

‘Indiana, apskundė savo tęva 
ant 1,000 doleriu kuriuos jam 
'yra kaltas pagal sutarti pada- 

' ryta kada Owen buvo da jaunu 
vaikinu. Pagal jo tvirtinimą 
tai tėvas vaikui prižadėjo duo
ti tūkstanti doleriu kada tasai 

•daeis in 21 metus ir nenaudos 
tabako. Sūnūs iszpilde savo pri- 

’’žaklejima. o tėvas dabar nenori 
dalaikyti duoto žodžio todėl 
sūnūs užvedė teismą priesz tę
va. ’ i ■

grasziu. O kas tada stosis su 
tais kurie viską iszleido ant 
“geru laiku” ir nieko neturės 
ant priėmimo ‘ ‘ sunkiu laiku ? ’ ’

Priežodis skelbia: “Laike 
pakajaus, pasirengkite ant ka
res.” Ir tuos žodžius galima 
prilygini prie “laike geroves, 
pasirenginek ant sunkiu lai
ku.”

O tas ženklina: czedinkie 
mažiausia centeli! Kada pereis 
geri laikai, tada kožnas centas 
bus vertas dolerio. Per tai ne- 
iszidavinekite pinigus nereika
lingai, naudokitės isz geru lai
ku ir czedinkite. Czedinkite!

Alvin Morris, isz Battle 
Greek, Mich., paslėpė 5,000 do-

Nepereina toji sanvaite kad 
neapilaikytumem keliolika ko- 
resipondenci j u daneszanczios 
apie parapijinius nesuprati
mus ir ergelius su klebonais.
Devynesdeszimt-devintas pro

centas tuju grebežioniu, nepa- 
raszytu aiszkiai, eina in redak- 
torisžka czyscziu—gurbą. Yra 
tai grynai ypatiszki veikalai 
kas kiszasi klebono ir kitu ypa
tų o apie kuriuos laikrasžtis, 
leidžiamas vien tik del geroves 
visuomenes, neprivalo juos tal- 
pyti ir užsidavineti tuszczia 
polemika.

Praneszame visiems tokiems 
korespondentams idant saugo
tus! nuo tokiu daneszimu nes 
jeigu turi tokius ergelius su 
klebonu, tai tinkamiausia vie
ta su skundais yra vyskupas 
nes laikrasžtis tokiu neuprati- 
mu negali apsudyt o visuome
nei gyvenancziai kur kitur, to
ki ergelei nerupi visai.

Laikraszcziai talpina apgar
sinimą profesoriaus isz Vaisti
nio Universiteto, isz Columbus, 
Ohio, idant jam- pristatytu bla
kių už kurias mokes po de- 
szimts centu už viena. Nori jis 
daryti bandymus isztirti ar tik
rai blakes platina ligas ar ne.

Nekurios Lietuviszkos gas- 
padineles gali sau užsidirbti 
daugiau pinigu ant blakių ne 
kaip ant uogu, vasaros laike. 
Pradekite rinkti blakes isz lo
vų o ne tik turėsite isz to pelną 
bet ir burdingierei bus jums už 
tai dėkingi.

Daktariszkas mokslas szioje 
gadynėje stovi ant augszcziau- 
sio laipsnio, kaip tai pasirodo 
isz sekanezio atsitikimo: Tūlas

Naminis Frontas 
Pryszakys

Kaip, Kas Ir Kodėl Yra■
Nauji Karo Laiko Kainui 

Patvarkymai
Su v. Valstijoms yra būtina 

griežtai kontroliuoti kainas di
deles daugumos daiktu, kadi 
sulaikius greitai kilanczius 
pragyvenimo kasztus. Kaiku- 
riose szalies dalyse namu rau
dos ir-gi bus sutvarkytos.

Amerikos žmones žino, kad 
s’zie žygiai yra būtinai reika
lingi. Jie reiszkia Amerikos 
žmonių saugumo tiesa priesz 
kiianczias kainas.

Klausymai ir Atsakymai:
K. — Kodėl bendras auiksztu- 

mo kainu patvarkymas iszleis- 
tas?

A. — Patvarkymas yra karo 
žygis iszleistas sulaikyti kylan- 
czius pragyvenimo kasztus ir 
kitas kainas.

K. — Kodėl kainos kyla?
A. — Karas reikalauja mil- 

žiniszkas sumas1 pinigu gink
lams ir jis pakeitė tukstaneziu 
instaigu gamyba civiliu pro
duktu in karo reikmenų gamy
ba. Algos tapsta auksztenes ir 
atsarga mažėja. Pasėkos yra 
auksztesnės kainos.

K. — Kokios kainos padeng
tos patvarkymu?

A. — Beveik visos kainos, 
kurias moka smulkmenų reik
menų pardavėjai (krautuvniii- 
kai-rėtailers), daugmeniszki 
pardavėjai (wholesalers), pra
monininkai ir gamintojai žaliu 
medžiagų. Iszskiriant tik kai- 
kuriuos maisto produktus.

K. — Ka reisžkia kainu 
auksztuma (ceiling) ?

A. — Bendrai, pirkiniu kai
nos kokios kiekvieno pardavė
jo buvo imamos Kovo menesy
je, 1942 m.

K. — Kada kainu auksztuma 
(ceiling) pradėjo veikti?

A. — (1) 'Smulkmenų reik
menų kainu auksztuma pradė
jo veikti Gegužio 18, 1942 m.

(2) Aptarnavimu krautuvėse 
(retail), t. y. galutinam varto
tojui, kainu auksztuma pradė
jo veikti Liepos 1 d., 1942m.

(3) Pardavimams pramoni
ninku, gamintoju ir daugme-

lėriu bulvėse kurias pardavė 
-‘■'fcokiAtn tai kupeziui, apie pini
gus’buvo suvisai užmirszes ir 
tik sziomis dienomis atsiminė 
ialpie tai bet jau bu'vo užvelu 
nes negali atsimyt kam jis bul
ves ipardave, drauge su pini
gais.

Tvirtindamas buk jo pato
gumas daug nukentejo per ap- 
deginima jo usu, per eksplozi
ja, daktaras A. M. Sanders, isz 
(Watertown, N. C., stengiasi 
atplaikyti atlyginimo 800 dole
riu! nuo asekuracijos kompani
jos. Daktaras laibai gailisi usu 
kuriuos augino per 30 metu ir 
buvo net asztuoniu coliu ilgio.

"N Visi sako kad dabar turime 
gerus laikus, laike kares, fab- 

t rikai dirba gerai iszdirbdami 
amunicija, tankus, eroplanus ir 
ginklus. Yra tai džiaugsminlga 
naujiena. Visi uždirba gerai, 

‘ todėl galėtu ir suezedyt dau
giau pinigu o mažiau iszdavi- 
net.

Bet atsiminkime kad tieji 
““geri laikai” po karei pasi
baigs ir vela užstos “depres
sion” kuris bus daug sunkes
nis ne kaip praeitas. Permaina 
RŽęis ir netikėtai ant uždirbtu

Anglisžkas kareivis Londone 
apsirgo ant aklos žarnos. Po 
operacijai pasirodė kad karei
vis nepasveiksta 'bet da dau
giau pradėjo kentet. Kada ji 
peržiūrinėjo su X-ray spindu
liais, rado szirdyje szmoteli 
trukusio granato. Padare vela 
ant jo operacija iszimdami 
szmoteli granato, susiuvo szir- 
di ir sziadien kareivis yra svei
kas ir vėla randasi kariszkoje 
tarnystoje.
M-K-***********)*-*****)!-*)!-****

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

VICTORY
/

BUY
UNITED 
STATES 

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

niiszku reikmenų pardavėju ir 
aptarnavimams industrialiams 
vartotojams kainu auksztuma 
pradėjo veikti Gegužes 11 d., 
1942 m.

K. — Ar kainu auksztuma 
kiekvieno daigto bus vienoda 
kiekvienoje krautuvėje 1

A. — Ne. Bendrai, auksztu- 
mia yra aukszcziausia kaina, 
kuri buvo imama toje krautu
vėje per Kovo men. Maksimu
mo (augszcziausia) kaina mai- 
nysis invairiose krautuvėse 
tai|p kaip visu krautuvių kai
nos nebuvo vienodos Kovo men.

K. — Ar kainos žemiau auk
sztumos gali būti imamos?

A. — Taip. Pagal pardavėjo 
norą. Bet jos negali kilti nei 
vienu centu aulkszcziau nusta
tytos kainu auksztumos. Rei
kia atsiminti kad tikslas szi u 
patvarkymu yra sulaikyti kai
nas nuo kylimo.
K.— Kas yra daroma del nuo

mų (randu)?’

iausios) kainos?
A. — Patvarkymas in ima 
jie 100 svarbiausiu reikmenų, 

kurias paprasta szeimyna var
toja. Augsztuimas kainu sziui 
daigtu turi būti iszstatytas po 
Gegužes 18 d.

K. — O kaip bus apie kainas 
daigtu, kurie nesirand'a pragy
venimo kasztu surasze?

A. — Iki Liepos 1 d., szeimi- 
ninke galėjo papraszyti krau- 
tuvninko koki yra kainu auksz- 
tum'ai. Po Liepos 1 d., krautuv- 
ninkas turi turėti pagaminta 
sanrasza aukszcziausiu kainu 
visu d'aigtu ir aptarnavimu, ku
riuos jis inteike per Kovo men. 
Szi surasza gali peržiureti kas 
tik norės.

K. — Ka szeimininke gali 
daryti jeigu ji jauezia kad isz 
jos pr'aszoma mokėti daugiau 
negu krautuvninko maksimu
mą?

A. — Ji gali praszyti krau
tuvninko paaisžkinti kainas. 
Jeigu ji vis tiki kad ji moka 
daugiau negu negali maksimu
mą, tai turi praneszti faktus 
Kainu Administracijos Afiso 
areziausiai Karo Kainu ir Pa
skirstymo Tarybai arba ar- 
cziausiam afisui.

K. — Kaip pirkėja gali gau
ti rekordą, kuris parodys kiek 
ji meikejo kad galėtu palyginti 
su Kovo men. kainomis ?

A. — Kiekviena krautuve tu
ri iszduoti taip vaidinama “sa
les slip” arba recyte kuri pa- 
rodo diena, varda ir adresą 
krautuves kas parduota ir kiek 
mokėta.

K. — Kokius daigtus paden
gia kainu auksztuma (ceiling) ?

A. — Beveik 'kiekvienas daig- 
tas, kuris vartojamas gyvenime 
ir darbe Amerikoj. Pagrindi
niai daigtai, kurie sudaro pra
gyvenimo kasztus — drabužiai, 
vaistai, nuo masto pirkiniai, 
•kuras, baldai, dauguma maisto, 
geležiniai tavorai, inrengimai, 
tabaka, toiletiniai daigtai. Su- 
lyg pramonininko lygmens pa
tvarkymai padengia beveik vi
sus produktus ir reikmenis ku
rie kainu auksztumos nekontro
liuojami.

K. — Bet ar yra iszskyrimu ?
A. — Taip. Nekurie iszskyri- 

mai yra reikalingi. Pav. Emer
gency Price Control Act of 19- 
42 m., kuris duoda teise nusta-
tyti kainas Kainu Administra
cijos Afisui, neleidžia kainu ad
ministratorių nustatyti kainas 
del nikiu produktu, kurie par
duodami mažiau lygmeni. In- 
statymas iszskiria laikrasz- 
czius, žurnalus, teatro bilietus, 
gelž'kelio ir busu bilietus. Sun
ku butu nustatyti patvarkymus 
del szviežios 'žuvies, vaisiu ir 
daržovių, brangiu ženkleliu ir 
monetų, ir pan. daigtu. lUkes 
žaliava kaip kviecziai neturi 
auksztumos (kainu) bet kada 
jie perdirbti ar pergaminti var
totojui, kaip duona isz kvie- 
cziu, turi kainos auksztuma 
(ceiling).

K. — Ar yra auksztumas ant 
pardavimo maisto ir .gerymu 
valgymo vietose, restoranuose 
ir vieszbucziuose ?

A. — Ne. Ju kainos neapri
bojamos. Sumažinti kieki pa
gaminto maisto, jo gaminimą

binyezioms, kriaueziams, valy
to jams, auto pataisymo sza- 
poms, radio szapoms ir pan. in- 
s taigoms?

A. — Tail). Negali brangiau 
imti negu Kovo men. Iszski
riant asmenini patarnavima 
kaip grožės instaigu, barzda- 
skucziu.

K. — Ar nejudinamas turtas 
padengtas ?

A. — Ne. Pardavimas žemes 
ar namu nėra kontroliuojamas.

K. — Ar yra patvarkymu ku
rie padėtu pardavėjui kur ypa
tingos sanlygos yra sunkios?

A. — Taip. Jeigu pardavė
jas randa kad jo maksimumo 
kainos yra labai žemos, sulygi-Į 
nūs su nustatytoms maksimu
mo kainoms del ypatingo daig- 
to ar aptarnavimo jis gali pra
szyti OPA pagėlbos. Kas reikia 
daryti sziam praszymui bu$ nu
statyta kitame patvarkyme. 
Jeigu pardavėjo maksimumo 
kainos už reikmeni yra lygios 
su kitu krautuvninku, bet jei
gu krautuvninkai kaipo grupe 
gali turėti mažai arba visai ne
turėti pelno arba turi parduoti 
su nuostoliu tai pardavėjas 
tuoj turi praneszti Retail Trade 
and Service Division, OPA, 
Washington, D. C., ir inrodyti 
faktus.

K. — Kaip tokia pagelba bus 
duodama?

A. — Pagelba bus formoje 
“gryžimo-atgall” kainu, sulyg 
daugmeniszko pardavimo ir 
gaminimo lygmens, OPA insa- 
kymu.

K. — Koki patvarkymai lie- 
czia krautuvių leidimus?

A. — Kiekviena smulkiu 
reikmenų ir 'daugmeniszku 
reikmenų instaiga automatisz- 
kai gauna leidimą pardavinėti, 
sulyg bendro maksimumo kai
nu patvarkymo kada auksztu- 
mas ja lieczia ir ikiclkviena nau
ja krautuve automatiszkai gau
na leidimą.

K. — Koks yra leidimo tiks
las?

A. — Leidimas duoda OPA 
pagrindą veikti priesz krautu
ves, kurios neprisilaiko prie 
patvarkymu.

K. — Kaip OPA ta daro “!
A. — OPA praszo teismo su

laikyti net per 12 menesiu, lei
dimą krautuves kuri gavus 
persergejima, laužo OPA pa
tvarkymus. Krautuve negali
vesti biznio be leidimo.

K. — Ar yra kitu bausmių 
už peržengimus ?

A. — Taip. Bausmes už kai- 
kuriuos peržengimus gali pa
siekti net $5,000. ir yra kalėji
mo bausme.

War Production Board, 
Washington, D. C.

— Sumelavau gyvenime 
isz viso tris sykius^—'kalba tūla 
mergina. “Ak, tik.. ” Sznabž-
dėjo iszgirdes tai vyras.
bar jau keturis sykius! ’ ’

“Da

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Sudžia Dabar Yra
Kareiviu

Pulkauninkas Fr. Mur
phy, kuris likos paliuosuotas 
nuo dinsto sudžiaus Wash
ingtone, idant apimti dinsta 
Lieutenantas-Col., kariuome
nėje, yra pasveikinamas 
per Brigadieriu Generolą Al
len, Fort Benning, Ga., kada 
pribuvo in fenais.

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

:: 25^ :: >
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Mrs. Laura Želionis isz Pitts
burgh, Pa., raszo: — Prisiiun- 
cziu tamistoms už laikraszti 
“Saule” ir meldžiu siuntinėti 
ant toliaus. Asz myliu skaityti 
“Saule” kbžna minutelia, iisz 
kurios turiu dideli užganadini- 
ma.

— Visi geležinkelci Japoni
joj yra loc'nastim valdžios arba 
po valdžios priežiūra.

— Visoje Iszpanijoj pri- 
skaityta praeita meta net 18,- 
642 ąutomobilei.

Szitos 
KIAULE S BANKA 

NESAUGI!

Geriau Indekite Savo 
Pinigus In Suvienytu 
Valstijų Kares Bonus 

Ir Markes!
U. S. Treasury Department

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

ir aptarnavima, kaip ir gery
mu, butu perdidėlis ir persun- 

A. — Kainu Administracijos &us darbas. Manoma kad jeigu 
Afisas paskyrė 323 apylinkes J restoranu kainos yra stabili- 
kaipo “ apsaugos-nuomu vie- (puotos nereikės pakelti kainas, 
tas”, ir jau pradėjo sulaikyti Toliau, yra tiek daug konku- 
kilaniczias randas sziose vieto-. rencijos szioje dirvoje, kad tas 
se.

K. — Kaip szėimininke žinos
kurios yra maksimumo (augsz- ^r yra nustatytos kainos skal-(

sulaikys kylanczias kainas.
K. —Kas apie aptarnavimą ?

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

O'p VISOS TRYS OEo
KNYGUTES 

’•SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50? O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
------- «iši’

SETAS Nr. 100 į

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsargumą In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulė, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

A - B - CELA

* l j*. :arba pradžia 
SKAITYMO

į 64 pus., Did. 5x7col.| 
Tiktai, 10c.

J ---  ?“SAULE” J
J MAHANOY CITY, PA. *

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!
IJSF “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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. 1PABEGELE
Jau saule pasislėpė už žalio, 

tamsaus szilo ir prisiartino ra
mus, sziltas vakarėlis. Žmones, 
nusikanlkine prie 'dienos darbo, 
nuėjo ilsėtis, tik viena besimy- 
linti, jauna porele, neatjausda- 
ma nuovargio, iafejo ant Nevė
žio kranto ir atsisėdo po szako- 
tomis liepomis ir pradėjo tarpe 
saves kalbėtis.

— Pasakyk man, Bronyte, ar 
ilgai ežia mudu slapstysimos 
po szitom liepom ? Ka-gi mudu 
kalti, kad tėvai nekenezia. Juk 
jau artinasi ruduo, nukris nuo 
sziu liepų laiptai, užszals upe. 
Sakyk, kur mudu tada dingsi
me, kur sueisime ir pasikalbė
sime?

— Buk ramus, Zigmai. Kaip 
lapai nuo liepų nukris ir kaida 
upe užszals, tada eisim in grin- 
ežia.

— In keno grinezia?
— In musu.
— Ne. Pas jus asz daugiau 

neisiu. Juk atmeni, kaip tavo 
motina mab karta pasakė kad 
asz ne koja per jus slanksti 
daugiau! inekelczia.

— Ka tu paisai mano moti
nos ? Ateik kad ir ryt ir žiūrėk 
ka ji sakys o gal dar ir gana 
mandagiai apsieis.

— Ne. Asz pas jus neisiu, nes 
ji man padarys geda.

— Tai ka-gi veiksim kada 
lalpiai niuo liepų nukris ? Juk bus 
szalta.

— Susituoksim. Asz geidžiu 
kad tu su savo tėvais apie tai 
pakalbėtum o gal jie nesiprie- 
szys tau už manes teket, tada 
asz be baimes galeezia ateit su 
pirszliu.

Bronės veidas (praszvito. Bet 
ji atsiminė motinos žodžius ku
riais ja bare už drangavimasi 
su Zigmu, tikrindama kad jis 
ja iszves isz doros kelio ir kad 
jis ja vest negali. Giliai atsidu
so ir nuleidus akis tylėjo.

— Ko -gi nutilai ? Gal nepati
ko tau maino Įkalba ? Jeigu tau 
meilesnis tas Viktoras, tai kam 
mane klaidini ?

— Zigmai, kam prikaiszioji 
man Viktorą ? Ka asz kalta kad 
jis pas mus lankosi? Asz nega
liu jam tai uždraust. Jis sutin
ka su motina kuri nori kad asz 
už jo tekeczia. Mano motina 
nepeikalbama.

— Tai-gi asz ir bijau, kad tu 
už jo neiszteketum. Ir geriau
sia bus, jeigu ryt palklausi savo 
tėvu ir jeigu jie nebutu prie- 
szingi, asz tuojau tave vesezia.

— Praszysiu leidimo, tik ne
žinau ar jie sutiks nes jie tan
kiai mane bara už draugavima- 
si su tavim.

— Tas nieko. Kiekvienos mo
tinos szirdis juk minkszta savo 
vaikui. ' i r

— Buk ramus, (padarysiu vis
ką ka galėsiu.

— Dabar eisim namo nes. tuo
jau saule jau tekes. Ka patirsi, 
ryt ateik ežia vėl ir man papa
sakok.

Motina sziadien geram upe, 
net ir pietus iszvire geresniuš. 
Po pietų prie stalo susėdo Bro
nes motina su tėvu a.pkalbet 
dienos reikalus. Brone paėmus 
visa drąsą, priėjus pabueziavo 
jiem abiem įlankas ir tarė:
»j4-*****X-**M-*********)(->->t-**

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

— Asz vieno dalyko noriu 
pas jus, tėveliai, praszyt.

— Ka-gi tbkio? Sakyk! — 
vienkart tarė abudu.

— Labai meldžiu, kad leistu
mėt man už Zigmo iszteket... 
asz busiu su juom laiminga...

Motina staiga suraukė veidą 
ir pažiurėjo in tęva,.

— Ar girdi, tėvai, ko mus 
duktė užsimainle? Galbūt ji su-i 
kvailiojo, kad toki vyreli sau 
pasirinko.

— Motinėlė, lkuom-gi jis blo
gas? Jis mali (pamėgo, ir tik su 
juom asz busiu laiminga...

— Liaukis įkalbėjus man apie 
ta nekencziaima Zigmą! Man 
geriau 'butu tave matant mirsz- 
tant negu tavo jungtuves su 
juom.

Tėvas, matydamas kad moti
nos barimui ir dukters verki
mui nebus galo, pasikasė galva 
ir tarė:

— Brone, žinokis su savo 
Zigmu o tu motin, su savo įduk
tere. Asz jai vyra nerinksiu — 
ir smarkiai užtrenkęs iszejo 
prie dailbo.

Motina, likus su dukteire, pra
dėjo kalbėt kidk szvelniau, in- 
kalbant kad Brone teketu už 
Viktoro.

— Geresnio vyro tu negausi. 
O juk jis ir turtingas ir protin
gas. Tai kas kad jis biski jau 
senas, bile turtingas.

— Tai kias,kad jis turtingas? 
Bet neprotingas jeigu nori ma
ne vest, nežiūrėdamas kad asz 
jo neikeneziu. Tegul jis sau pa- 
sijesziko tokia kaip pats, tada 
visi ji pripažint U pro tilTg’u.

— Tai! O kokio vyro tu nori? 
Gal kulnigaiksziczio!

— Asz noriu ta, kuri myliu o 
ne sulenkėjusi bajora.

Motina galutinai inirszo, ir 
pradėjo balsu szaJukt:

— Neleisiu asz tave už Zig
mo, to bedievio paleistuvio! 
Nebus jis mano žentas! Ne!

— Motinėlė! Man geriaus 'bu
tu mirt negu už Viktoro teket!

Motina pagriebė Brone, už 
plauku ir eme ja po grinezia 
stumdyt, paskui nusigriebus 
diržą, plakdama Bronei per pe- 
czius, eme szaukt:

— Asz tave atszaildysiu nuo 
Zigmo, kad tu ji ir matyt neno
rėsi !

Musze kiek pajiege. Brone 
ndgeisdama kad motinos szauk- 
smas pasiektu kaimynu ausis, 
eme maldaut kad liautasi. Pri
žadėjo jos klausyt.

— Ar atsižadi Zigmo?
— Gal...
Kad Brone nesulaužytu žo

di, motina eidama gult ja nusi
vedė su savim kad užmigus, ji 
nenueitu pasimatyt su Zigmu,' 
dar ir duris užrakino.

Zigmas vakare ėjo po liepo
mis laukti Brones bet ten jos 
sulaukt negalėjo, nors lauke 
iki nakties vėlumai. Ėjo nuliū
dęs namo, retais žingsniais ir 
nuejas gult, negalėjo užmigt vis 
galvodamas, kas su Brone pasi
darė. Begalvojant jam ir saule 
eme teket. Zigmas atsikėlė, pa
siėmė dalgi ir iszejo baigt avi
žas pjaut. Nulpjoves avižas vėl 
retais žingsniais ėjo namu link. 
Eidamas jis susitiko dranga 
Joną.

—- Kur buvai,- Zigmai?
— Avižas pjoviau, dabar ei-

susigraudinus.
Atsisveikinę, Zigmas su Bro

ne leidosi 'kelionėn ir laimingai 
pereja inbežiu, pasiekė motinos 
nurodyta vieta, kur viskas lai
mingai pasisekė.

Brones motina, sužinojus 
apie Brones su Zigmu pabėgi
ma, vijosi juodu, bet rubežiu 
negailėdama pereit, gryžo pik- 

Nedelioj ku- tai keikdama.

subloges? Bene sergi?
i — Taip, biski...
I — Nors nenumirk, susimisli- 
jas, nei netektu vestuvėse daly- 
vaut.

j — Keno vestuvėse?
— Lyg nežinai? Nu-gi Bro

nes su bajoru.
— Kas tau sake apie tai?
— Ju bernukas vakar sake, 

buvo sugertuves o 1 
nigas bažnyczioj juodu apgar
sins.

Zigmas labai nusiminė o Jo
nas jam tarė:

— Mat, kad nebūtum snap-j
dės, būtum gavės dailia mer-vakaru ir praleido linksmai Ka.- 
gaite. Man Petras sake kad ji 'ledas.ir ilgus metus ten gyveno

laimingai.

i < * - a-’ : i i ' • ' 1 • ;

TĄOT j M A
KAIP MOTINA PASISZVENCZIA DEL

:: :: SAVO KŪDIKIO :: ::

Prie vyiges kūdikio sėdėjo 
jauna motina, susirupinus ir 
kensdama didelius sopulius. 
Kūdikis sirgo, gulėjo su už
merktoms akutėms, iszfoales, 
sunkei kvėpuodamas.

Nuvargus ilgu sergejimu,

Zigmas su Brone po sutuok
tuviu pas dėdę pavieszeja tūla 
laika, sugryžo po keliu menesiu; 
pas savo motina Lietuvoj drau- 

[ge pasidalyt plotkele Kuezios motina užmigo. Kada pabudo,

labai nemego to bajoro ir moti
nos spiriama, labai verke. Bet 
Zigman, matai, tai ne mums 
tokios mergaites. Jeigu ji ne
būtu tokia patogi, tai bajoras 
prie jos nebūta lindės kaip 
kiaule in žirnius.

Pasikalbėja jiedu valanda, 
persiskyrė ir nuėjo. Zigmas, 
ate jas namo nei pietų valgyt 
neejo.

Brone tik dviem dienom 
priesz savo jungtuves, gavus, 
proga, nuėjo po liepom, kur pir- Į 
miau su Zigmu susieidavo. Bet1 
dabar ežia jo nerado ir susi
graudinus eme verkt. Po valan
dėlei ji iszgirdo prie saves be- 
siartinanezius žingsnius ir pa
kreipus akis, pamate prisiarti
nanti Zigmą. Nelinksmas jų
dviejų buvo pasisveikinimas.

Po ilgu skundu vieno kitam., 
Zigmas parsivadino Brone na
mo, kur savo motinai iszaisz- 
kino kame dalykas. Motina ne- 
siprieszino savo sumaus susi
tuokimui su Brone bet nerado 
kelio iszejimui, kadangi Brones 
motina su tuom nesutiko. Ilgai 
ji galvojus, pasitraukė kitan 
kambarin ir po valandėlei isz 
ten sugryžo' su pluosztu popie
riniu rankoje. Prisiartinus prie 
Zigmo jam tarė:

— Vaikeliai! Szituos pinigus 
asz suezedijau per daug metu. 
Imkite juos ir keliaukite in Vo
kietija., pas mano broli. Jis ju
du priims ir viskame patar
naus. Po sutuoktuviu ilgai ten 
nebūkite, gry'žkite tuojau pas 
mane. Dabar laika negaiszinki- 
te ir rengkites tuojau kelionėn. 
Dar ne vėlu. Eikite pas Janke
li, užmokėkite jam kiek reikia, 
jis jus saugiai perves per ru- 
bežiu, kad nei lape nelos.

Zigmas ir Brone labai nu
džiugo tokia motinos pagelba 
ir patarnavimu, ir bueziavo 
jai rankas, szirdinigai dekavo- 
dami. Motina net verkt eme

To neužmirsziu niekados, 
Ka macziau ant Ilgos Salos, 
Mergina, nuo penlkiu metu 

grinorka, 
Gali sakyti, Lietuviszka 

Amerikonka.
Mat sulrezgia Angliszikai, 

Ir tai norints szvakai, 
Dainuot moka visokeis balsais, 

'Storai, plonai ir visokiais 
alasais.

Galima vadinti karezemine 
kaiiitarka, 

Alba komėdijantka, 
Apie piultebeli bėgioja;

Vaikinelius vilioja.
Kad tryta duotu, 
Jai užpundytu, 

Ateinla ir treezia adyna, 
Vyrams nemiga, z 

Ant tuju komedijų žiuri, 
Isz to daug juoku turi.

O ika, juk czion pri kontri, 
Niekas negali barti, 
Niekas namo nevaro, 

Ka nori klarczemoje daro.
Su saviszkeis nenori užsidėti, 
Ba nemoka Angliszkai kalbėti, 

O kaip mandruma parodys, 
Jeigu Lietuviszkai porys?

Mat tavorszku neturi, 
Tai in vyrus žiuri, 

Praszo kad namo palydėtu, 
Ir kur buvo, niekam nekalbėtu. 
Kur tau, mergele, žmones ne-

kūdikio jau nebuvo vygeje. Su 
neiszpasakytu skausmu szir- 
dies iszlbego laukan ir sutiko 
aulgszta, juodai pasirėdžiusia 
motete. Buvo tai Naktis.

— 0 Nakti! — užklausė mo
tina, — ar nežinai kur mano 
kūdikis ?

— Tavo kūdiki paėmė Smer
tis, — atsake Naktis ir nuėjo 
in szali artimos girrios.

Motina nubėgo in girria bet 
czionais kolei skirstėsi in sza- 
lis ir ji nežinojo in kuria szali 
turi eiti.

Ant kryžkelių augo krūmas 
erzkecziu, kurio motina už
klausė :

— Ar nematei Smerties kuri 
man ipaeme kūdiki?

— Macziau, — atsake krū
mas ir pasakysiu tau bet Už tai 
suszildyik mane prie savo kruti
nės nes perszalau praeita nakti 
baisei.

Motina atsiklaupė, apėmė 
kruima erszkecziu su rankomis 
ir prispaudė prie krutinės. ■ 
Erszkecziai perdurinejo jos 
krutinę, kraujas pylėsi dide
liais laszais. Krūmas atgijo ir 
pražydėjo taip karsztai kaip 
motiniszika szirdis.

Parode (krūmas kelia motinai 
kuriuomi ji nubėgo toliaus. Ant 
kelio sutiko upe, pusiau užsza-

lusia ir pereit nebuvo galima. 
Puolė ant keliu, szaukdama pa- 
gialbos.

— Niekas tau nepagialbes, 
atsiliąpe isz uipes vandenine 
dvasia, tik asz. Klausykie, ren
ku. brangius akmenis ir nema- 
cziau .puikesniu deimantu už 
tavo aszaras. Verki© taip ilgai 
pakol iszverksi akis o aszaros 
tavo persimainys ant deiman
tu. Tada asz tave nunesziu ant 
kito kraszto upes kur Smertis 
augina savo žiedus. Kožlnas žie
das tai viena žmogiszika gyvas
tis.

— Atiduosiu tau mano akis 
kad tik surascziau savo kūdiki.

Ir verke taip ilgai pakol in- 
jpuole in upe jos puikios akys 
kurios persimainė ant puikiu’ 
deimantu. Tada vandenine dva
sia pelkele. motina per upe ir 
nuneszse ja in darža Smerties.

Motina atėjo su isztiestomis 
rankomis, jeszkodama kelio. — 
Pasakyk-man, kur jis randasi'?

— Nepažinstu tavo kūdikio 
o ir nematysi jo. Szia nakti nu
mirė daug žiedu ir auguoliu, 
neužilgio ateis czionais pasi
imt juos Smertis. Gal žinai jog 
kožinas žmogus turi szitam dar
že savo žiedą. Sūnūs tavo da 
nenumirė, norints (paskirta jam 
numirti... Gali ji pažinti antIt'S. I

• I plakimo szirdies.

dužiuos,
Bradas niekad nepasikavos, 

Ypacz mergina valkata, 
Norints ir bultu nekalta.

* * *

Užtikau vienam miestelyje, 
Ties seinla szapa tam kampelyje, 

Yna moterele viena,
Kuri žentelius kasdiena 

kalbina, 
'Norints neturi savo dukterų,
Ir yra labai godus ant už

darbiu, 
Jeigu katra isz merginu ženy- 

tis netrivoja,
Tai pas taja sena ragana 

latszleivojia,
O jeigu penkine jai prižada, 

Tai ji tuo jaus suranda vaikina. 
Jau dlaugeli kvailiukiu tokiu 

bildu prigavo,
Ba penkinių jau daugeli gavo, 
Kvailiukiu tokiu netrūksta 

niekados,
Ir žentus pirszdama sau ūžia 

visados,
Bet ženteliams laikas apsistoti,

Su taja bobele paliauti 
baliavoti.

*

Ten kur steite Viskonsine, 
Szalyje tolimoje,

Badai miesto popieros>
Randasi szeimynos kelios, 

Lietuviu,
Bet ne kam vertos.

Geria namieje ir karezemoje,
O szventoje dienoje,
In baižnyCzia ne eina,

Tiktai in spykyzes sueina, 
Geria per diena,

Nematysi blaiva ne viena, 
Bobos lenda prie vyro,

Praszo (kad užfundytu byro;
Tai ir baigiu dainuoti, 

Ba turiu in kitur važiuoti.

Prisiegdineje Apginti Bombini Regykla

nu namo.
— Kas tau yra, kad tu taip

Didelis "būrys nauju lekiotoju, kurie užbaigė lekiojimo 
mokslą, Midland Army Flyinj School, Teksuosia, priima 
prisiega prie regyklos kad apginti bombini regykla. Szitie 
vyrukai iszmoko lekioti eroplanais ir mesti pasekmingai 
bombas ant paskirtu neprieteliszku vietų.

— Pažinsiu ji! — paszauke 
motina, juk taip ilgai klausiau 
plakimo jo szirdies!

— Gerai,' nuvesiu tave pas ji 
bet už tai atiuosi man savo pui
kius-juodus’ plaukus o pasiimsi 
mano žilus. "

Motina su noru atidavė se
nukei savo puikius plaukus ir 
inejo in darža. Stovėjo ten rede 
medžiai ir krūmai, žiedai ir vi
sokios auguoles ir silpnos sza- 
kutes.

Motina priėjo prie auguoliu 
ir prie kožnos klausė temingai. 
Ant kart mažam kaktuse isz
girdo plakimą szirdies savo sū
naus.

— Sztai yra! Tai jis! — pa
szauke.

—■ Nedalypstek ji, — praser- 
gejo senuke, — nes priskubinsi 
jam pabaiga. Tuojau pribus in 
czionais Smertis, melskie jos 
užlaikyti tavo sūneli. Jeigu ji 
atsisakys tai paimkie du žiedus 
ir kerszink jog juos iszrausi. 
Smertis nusigąs ir iszpildys ta
vo praszyma...

— Gerai bet kodėl mane to- 
kis szalitis apima?— užklausė 
motina.

— Tai smertis artinasi! — 
atsake balsas.

Motina kas kart labiau dre
bėjo. Smertis sztai jau atėjo.

— Ko czionais jeszkai? — 
užklausė Smertis.

— Esmių motiną... — atsake 
ji tykei. “ ;

Smertis tiese ranka, link kak
tuso tiksle iszrauti ji bet moti
na, prijausdama tai, uždengė 
kaktusą rankomis. Smertis da- 
lypstejo jos rankas o tosios nu- 
puolė bevaldingai.

■— Paiksze! — paszauke Smer
tis, ar tu man priesztarausi?

— Meldžiu tavęs, vardan Die
vo...

— Asz Užpildau norą Dievo. 
Egmiu. Jo sodauniukii, auginu 
auguoles ir žiedus žmogiszkus 
ir persodinu juos in Rojų.

— Atiduoikie man mano stpiu

arba paimkie mano ąyva^ti!
— Negaliu tu da pagyvensi 

i trisdeszimts metu. Tokia yra 
■ vale Dievo o asz tau nieko ine- 
1 galiu ipagialbet.

Motina pagriebė rankomis už 
dvieju lelijų, auganeziu tuojau 
prie jos szono.

— Klausyk, Smerti! Sugra
žink man 'suliu mano arba isz- 
rausiu tais lelijas.

— Palikie jas pakajuje, —• 
tarė Smertis. — Tai yra dvy
nukai ir motina j u butu nelai
mingesne už tave.

Motina paleido rankas beval- 
diszkai, Smertis susimylėjo ant 
motinos.

— Sztai paimkie savo akis,— 
tarė paduodama jai deimantus, 
iszgavau jas isz upes. Dabar 
dlažinosi apie ka meldi. Sztai 
veidrodis kuriame paregėsi 
ateiti žiedu kuriuos norėjai isz
rauti.

Motina dirstelėjo in veidrodi 
ir paregėjo jog lelijos turėjo 
priesz save puikias , ateitis. 
Dvynukai 'ketino pasilikti ge- 
radejais del visuomenes ir visi 
juos laimino.

— Gerai kad neiszroviau jas, 
— susziiabždejo motina.

— Dabar paregėsi kas laukia 
tavo sunu jeigu jis da ilgiau 
gyvens.

Motina vela dirstelėjo in 
veidrodi. Kaktusas persimainė 
iii kūdiki ir iszaugo ant jauni- 
kaiezio. Jaunikaitis inpuole in 
bjaurus papratimus ir pabąige 
savo gyvenimą pat-žudinsta, 
keikdamas tuosius kurie jam 
davė gyvastį.

Nelaiminga motina pagriebė 
sau už szirdies su dejavimu. 
Dirstelėjo in dangų tardama 
maldingai:

— Dieve! Paemei man ji, te
gul stojasi valia Tavo szventa. 
Negeidžiu idant jis butu nelai
mingu !

Smertis isztiese kauluota ran
ka iszrauti kaktusą bet motina 
da (karta ja sulaikė:

— Susilaikyk! Paimkie sau 
mano akis, nenoriu žiūrėti ant 
jo smerties.

Nelaiminga motina pergyve
no ilgus trisdeszimts metu bet 
niekados neipriesztaravo ant 
(praeities, kuri paėmė jos sunu.
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Žinios Vietines
— Utarninlke pripuola Szv. . 

Bonaventūro vyskupo; Ketver- , 
ge Szv. Panos Marijos Szkap- 
liernos.

—• Seržantas Jonas Czecz- 
kus su paeziule Agota, gyven- : 
anti #84 Sanger uly., Philadel
phia, Pa., ana diena lankėsi 
szioje aipidlinkeje kėlės dienas 
ir prie tos progos atsilankė pais 
p. Fr. Žaliene ant W. Mahanoy 
uly. Seržantas Jonas yra Ma
riniu kareiviu jau 30 metu ir 
tarnavo Dedei Šamui Pirmoje 
Svietineje Karėjo, būdamas su
žeistu Francijoj. Taipgi jie 
svecziavosi Shenandorije pas 
p. Czeczkienes seseri.

— Daugiau kaip 1800 žmo
nių u'Žžsirelgistravojo ant gazo- 

‘ lino “A” khygu'cziu, szioje 
apielinkeje. Isz pat miesto už- 
siregistravojo 1,304.

— Pana Helena Goberiute, 
70 N. Main ully., dūkte ponios 
J. Go'berienes, likos suriszta 
mazgu moterystes su William u 
Stoczku, W. Spruce uly., sa'liu- 
ninku, Subaitos ryta, 9-ta vai., 
Szv. Juozapo bažnyczioje per 
Kun. S. Venslauska. Pana Ve
ra1, sesuo nuotakos buvo pa
merge o Albertas Jaczinskas 
isz'Tamaikves buvo broliu. Ves
tuves atsibuvo pas jauniki ant 
N, Main uly. Jaunavedžiai isz- 
keliavo ant saldžiosios kelio
nes.

— Szeszioliktas metinis ap- 
vaikszcziojimas Rusiszkos Die
nos 'buvo laikomas Lakewood 
parke Nedelioje, ant kurio su
važiavo Rusnakai isz visos 
apielinkes apvaikszczioti savo 
tautiszika diena.

— Vietinis ipatrijotu komite
tas rengia apvai'kszcziojima del 
“ Amerikoniszku Narsunu ’ ’, 
Petnyczioje ir draiva ant pir
kinėjimo kariszku markiu ir 
Bonu. Valdžia mano nutrauki- 
neti po deszimta procentą nuo 
uždarbiu ant tojo tikslo.

Tamaqua, Pa.— Pana Ida 
D. Mil’bucziute, dažiuretoja li
goniu, kuri buvo liūdinioja 
bombardavimo Pearl Harbor 
ant Filipinų, kur dažiurejo 
daugeli sužeistųjų kareiviu, a- 
na diena sugryžo namo isz Ho
nolulu, atlankyti savo teveliąs 
ponstva Mikolus Milbucziuis. 
Pana Ida mate bombardavima 
Pearl Harbor ir tenaitini baisu 
padėjimą laike tojo užklupimo 
per Japonus. Ida su kitoms da- 
žiuretojoms ligoniu prižiurine- 
jo daugeli sužeistųjų kareiviu 
ir neužmiršz savo atsitikimo 
kol gyva bus. Laime kad iszii- 
ko isz tos peklos ir pasekmin
gai sugryžo namo. Po trum
pam atsilsiui vela sugry'ž prie 
dinsto.

Tamaqua, Pa. t Mare, myli
ma pati Juozo Dunsevicziaus, 
24 Vine uly., mirė praeita Pet- 
ny'czia namie. Velione buvo gi
mus Lenkijoj ir pergyveno 
Amerikoj 53 metus. Paliko vy
ra ir trylika vaiku. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos S. 
S. Petro ir Povylo.

Lėliukės Baisei
Iszgazdino Szoferi

SHENANDOAH, PA
t Juozas Dzinkeviczia mi

re praeita Petnyczia namie ant 
232 W. Centre uly. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika jaunu vaikiniu, pas 
savo seseri Marijona Lietuv
ninke'. Buvo kalviu 'bet nedirbo 
paskutinius vienuoliktus me
tus. Palikai paezia Julia (Nor- 
kevieziute, po tėvais), sunu 
Juozą, Mobile, Ala., dukteres 
Ona ir p. Al. Cziglinskiene, isz 
miesto, dvi .poduktes Ona Asu- 
taitiene namie, Alicija isz Sea 
Isle City ir E. Delnickiene isz 
New Britain Conn. Dvi seseres 
Mare LietuVnikiene ir Marga- 
rieta1 Dzakevicziene, isz miesto, 
kaipo ir dvi seseres Lietuvoje 
ir keliolika giminiu. Laidotu
ves Utarninke su apeigomis padėjime, prikalbino mergina 
Szv. Jurgio bažnyczioje. O j kad sestu su Ann automobiliu- 
Hearn laidos. je nes nori nuvažiuoti pas pry-

----------------- j czeri paimti su ja szliuba. Mer- 
Girardville, Pa. f Simanas J gina nedasiprasdama.jokio pa- 

Morinikaitis, nevedes, kuris vojaus, sėdo in vidų o kada bu- 
laike saliuna ant 1 West Ogden
uly., mire praeita Ketverga roji mergina valde automobiliu 
Danvilles ligonbuteje, tureda-p Simonas užsmaugė mergina

Naujas Budas Priskubinti Iszdirbysta Laivu

Matėt paveikslus dideliu laivu, greitu eroplanu ir armotu del Dėdės Šamo, bet czio- 
nais parodo kaip darbininkai dirba didelius ventilatorius (Vedinimos Triubos) del laivu.

NAUDOJO SZLUOTA
ANT JO

New York — Juodas szofe- 
ris troko, Alex Ferndale, ana 
diena staigai nuszoko nuo tro
ko ir inbego in aptieka isz kur 
davė telefoną palicijai buk di
delėje skryneje, kuria jis veže 
ant troko, randasi užkalta ypa- 
ta.

Atvažiavęs palicij antas at- 
musze skryne isz kur paeitine- 
jo balsas “užkaltos” ir tuo- 
jaus persitikrino priežastsi bai
mes juoduko. Skryneje radosi 
daug mažesniu dežukiu kurio
se radosi “kalbamos” lėliukės. 
Kada trekas pataikindavo ant 
akmens ar grabes, trekas pa
svyruodavo o lėliukės szauke 
“mama.” Juodukas isz savo 
baimes atsigavo ir prisijuokė 
užtektinai bet tojo atsitikimo 
negreit užmirsz nes kaip pats 
prisipažino tai isz baimes net 
“pabalo.”

Prigialbejo Mylimai
Nužudyti Savo

Pirma Mylima
Wauwatosa, Wis. — Devy

niolikos metu Ann Kennedy 
prisipažino buk ji prigialbejo 
Simonui Barber nužudyti Co
ra Wright jo pirmutine mylima 
ir po tam paslėpė jos kuna, už 
ka likos nuteista ant 15 metu 
in kalėjimą.

Simonas, norėdamas atsikra
tyt nuo savo pirmutines myli
mos, nes ji buvo motiniszkam

Beveik Kožna Diena
Detroit, Mich. — Ignotas 

Mulinski užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo prisie- 
geles Onutės, 24 metu, kad ji 
už daug naudoja ant jo pecziu 
szluota o ant galo ji iszvare isz 
namu. Norints jo prisiegele 
taip tankei naudojo szluota ant 
jo pecziu bet nemokėjo jos nau
doti stuboje ir stacziai atsisa
kė užlaikyti paredka kaip gerai 
gaspadinelei iszpuola. Todėl 
pats buvo priverstas virti sau 
valgi, kloti lovas ir daryti pa
redka stuboje. Porele apsivedė 
tik praeita meta. Moterele la
biau mylėjo zulyt po miestą ne 
kaip sėdėti namie.

Ar Daug Moterių
Padarytu Kaip Szita

rodos užkerėjo klausytojus, 
jau balsas melodijos nutilo o 
klausytojai stovėjo tylėdami 
mislyse pagrimzdę — ir tik ta
da sujudo kada skripka iszpuo- 
le isz senuko ranku; seneliui 
nusviro galva ir kada prie jo 
prisiartino sveczei, jau senu
kas buvo nuejas in “Saldu j i 
Narna. ’ ’

Norristown, Pa. — Tavorinis 
trūkis trenlke in prisigrudiusi 
strytikari uižmuszidamas 8 ,pasa- 
žierius ir sužeidė 26. Buvo tai 
baisus reginys kada sumankio- 
tus 'žmonies isziminejo isz su
daužyto strytklario.

Geras Sargas

Tullerstown,' Ky. — Nema
žai nukente motere Natasa 
Montella nuo savo vyro, kuris 
jai buvo labai užvydus. Motere 
buvo patogi, tai daugelis vyru 
maloniai ant jos žiūrėdavo o 
jos vyras buvo baimėje kad ja 
nepaviliotu nuo jo.

Tas moterei nepatiko ir ji 
nutarė sunaikinti savo pato
gumą. Mete ji sau ant veido 
karbolines rukszties, apside
gindama sau veidą baisiai. Da
bar ji sako vyrui jog nebus jam 
ko rūpintis idant ja kas nuo jo 
paveržtu. Norints vyras nusi
davė su ja pas visokius dakta
rus kad jai sugražintu jos pa
togumą bet motere likos taip 
subjaurinta kad nėra jai vilties 
adgavimo patogumo ir ji pasi
liks subjaurinta ant visos gy
vasties. Kvailas pasiszventi- 
mas moteres del' tokio užvy- 
duolio.

Mire Grajnulamas
Paskutini Szmoteli

Knoxville, Tenn. — Ana die
na namie Szimo Bailey ap- 
vaiksztinejo auksine svodba 50 
metu sukaktuviu jo vedusio 

mas 56 metus. Gimė Lietuvoje kuria vėliaus iszmete isz auto-Į gyvenimo. Svecziai grąžei ir 
pribūdamas in Amerika dauge-

vo nuvažiavę kėlės mylės, ant-

Teisybe, man reikalin-
gas sargas, apie narna, bet 
asz
idant su randauninkais nesi
plūstu ir nesivaidintu.

— Ponuli, asz buvau sar
gu penkiolika metu ir asz 
ne su vienu žmogum nekalbė
jau.

— O kur tu buvai sargu.
— U-gi buvau sargu ant 

Shenandorio kapiniu!...

noriu tokio žmogaus,

IR JUS GALITE 
PASKANDYTI 
SUBMARINES

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstyju Kares Bonu 

Ir Markiu
U. S. Treasury Department

mobiliaus ir vėliaus ji likos su-^nksmai viėszejo. Kada jau 
Ii metu aidgal. Prigulėjo prie!rasta per pravažiuojanezius viskas užsibaigė, James Kel- 
vietines ugnines kamandos. Pa- žmones. Jaunikis už tai gavo metu senukas, paemes 

skripka, sėdo ir užgrajino nu
mylėta Amerikoniszka daine-

Bymas — Didelis vulkanas i le “Home Sweet Home”. Gra- 
Etnia atsigaivino mesdamas isz jino puikei su dideliu karsz- 
saves smala ir akmenis, pada- ežiu, kad visi klausydami gi- 
rydamias aplinkinėje daug ble-Įlei užsimislino. 
dės.

GARSUS
MEDŽIAI

Apie szimtas medžiu—talpiu 
medžiai, ‘‘buckeye”, skirpstai, 
rieszutiniai medžiai, aržuolai. 
šilkmedžiai ir daugybe kitu 
sziadien nesza varda Jurgio 
Washingtono. Vienas isz gar
siausiu medžiu su pirmo prezi
dento vaidu yra “Washington 
Elm” prie rytiniu duru Suv. 
Valstijų Sostines Senato, Wa
shington, D. C. “The Great 
Elm” stovi Palmer miestelyje, 
Massachusetts valstijoj, po 
sziuo medžiu Washingtonas 
kalbėjo in jo pulkus Liepos 
men. 1775 m. Kitas Washing- 
tono medis auga Valley Forge.

Thomas Jeffersonas buvo ge
rai 'žinomas medžiu mylėtojas 
ir medžiu sodintojas. Yra 
daug “Lincoln medžiu”’ invai- 
roso szalies dalyse. “General 
Grant Medžiai” buvo pasodin
ti jo garbėje, kada jis keliavo 
po Suv. Valstijas ir užsienyj. 
Yra labai daug Theodore Roo
sevelt medžiu.

Lafayette, labai mylimas 
szioje szalyje kaipo draugais 
kolonijų ir naujos respublikos, 
turi daug medžiu. Yra “Lafa
yette Elm” ir “Lafayette 
Oak” Massachusetts, Connecti
cut ir New Yorko ir Pennsyl- 
vaniijos valstijose.

Beveik szimtas Amerikos 
medžiu 's|u,riszti su szios szalies 
istorijos pradžia. Pennsylva- 
nijos vals., yra “Penn Treaty 
Elm” Kensington dalyje Phi- 
ladelphijoj. Jis pažymi vieta 
kur Wm. Penn užbaigė garsia 
sutarti su Indijonais 1682 m.

Baisus vejai 1856 m., nukirto 
“Charter Oak” Hartforde, ku
riame kolonijų patriotai paslė
pė czarteri, kada gubernator
ius, Andros reikalavo kad butu 
atiduotas 1687 m. Kede pada
ryta isz to medžio,/'dabar stovi 
Senato kambariuose Valstijos 
sostinėj.

“De Soto Aržuolas” po ku
riuo garsus Iszpann isztvyine- 
tojas padare sutarti su Indijo
nais vis stovi Tampa, Floridoj.

Stovykla pažymi vieta kur 
“Old Mulberry” stovėjo St. 
Marys City, Maryland valsti
joj. Po szakoms .szio 
Maryland valstijos 
Bendras Susirinkimas 
1635 m.

Fort Niagara stovi
hardy Poplar,” paskutinis isz1 
daug medžiu ten Francuzu gy
ventoju pasodintu priesz 200 
metu.

Virginijoj, netoli Winches
ter, įauga “Hessian Obuolys.” 
Per revoliucija Hessian karei
viai 'pasodino soda tenai. Sze- 
sziolika tu medžiu su ju vai-.

(sems vis ten auga.
I Netik iszradejai, revoliucijos 
klid'vyrai ir dipliomatai davė 
vardus medžiams, nes medžiai 
nesza vardus filozofu, moksli
ninku, raszytoju ir poetu. Sti
prus aržuolas pasodintas To- 
jlume Apskrityje, Ca'lifornijoj 
ir užvardintas “Mark Twain 
();k.” Kitas aržuolas, paso- 
Idintas Oakland, Califoriiij'oj 
yra “Jack London” medis.

Musu sostinėje, netoli New 
Academy cf Science auga szesi 
aržuolai su vardais Ralph Wal
do Emerson, John Burroughs, 
John James Audubon, Harry 
D. Thoreau, John Mair ir Walt 
Whitman. Ir Maicon, Georgia 
valstijoj stovi “Lanier Aržu'o-1 
las” atmincziaii Sidney Lanier, 
eilių raszytojas apie pietus. 
Yra medžiu su vardais Oliver 
Wendell Holmes, Louisa May 
Alcott, James Fenimore Coo
per, Joyce Kilmer.

Bet yra1 ir keistu medžiu.
iScotia Californijoj ihedliopis 

augo isz raudonmedžio.
Plumas Tautinėj Girelėj trys 

atskirus medžiai iszaugo isz 
vieno kelmo.

Netoli Winchester, Connecti
cut valstijoj, medliepis augo 
ant perskilto akmenio, ir netoli 
to medžio stovi indubes aržuo
las kuris slepia dviejus senus 
kapininius akmenius.

bu milžinai, 65 pėdu auksz-
ežio, auga netolli Sea Isle City, 
New Jersey valstijoj ir jie va
dinti Siamese Twins.

Cedar Falls, Iowa, keistas 
medis sau pova'liai gala daro. 
Medžio szaknys apsupę medi, 
ji smaugia. —C.C.F.A.U.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio už vilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

A.

—
SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Ila isz “*■ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<I. 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City

medžio 
įpirmas 
invvko

‘ Lcm-

liko seseri M. Urboniene, isz 
miesto, 'broli Lietuvoje ir kelis 
seserunus. Likos palaidotas 
Panedelyje su apeigomis Szv. 
Vincento bažnyiczioje. Palaido
tas ant parapijos kapiniu 
Fljckvilleje.

25 metus kalėjimo.

Meliodija graudžios daineles

Beveik kiekvienas garsus 
žmogus, kiekviena garsi vieta 
ir daug istoriniu invykiu su- 
riszti kaip nors su medžiais, sa
ko: “Garsus Medžiai,” nesenei 
Žemdirbystes I Jepartamento 
iszleista.

Amerikonai Ji Suteszkino

Paveikslas parodo suteszkinta Japoniszka laiva prie 
Midway Salos per Suvienytu Valstijų lekiotojus. Dau
gelis Japoniszku kareiviu ir laivoriu žuvo, kada inszoko in 
mares gialbedamiesi nuo szuviu.




