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Amerikonai Prie ElbeLJpe*

Isz Amerikos
— ■ »

Suv. Valstijos Iszleido 
206 Milijonius Doleriu

Kas Diena Vedime 
Kares

WASHINGTON, D. C. — 
Pagal valdžios raparta tai Su- 
vierl. Valstijos iszleido per Ko
vo (Mar.) menesi, kas diena 
apie 206 milijonus doleriu ant 
dienos vedime kares, o per visa 
menesi iszleido $8,246,000,000.- 
00.

San Francisco 
Konferencija

_____ i
WASHINGTON, D. C. — 

Karas per greitai eina pirmyn, 
Washingtone, Londone ir 
Moskvoj viskas per daug su- 
maiszyta, suraizgyta, niekas 
neaiszku, niekas nežino kas da
rosi, visi laukia bet nežino ko 
laukia. Tokiame neaiszkiame 
padėjime randasi viso pasaulio 
vadai, dipliomatai ir politikie
riai. Už tai “Suvienytos Tau
tos’’ dabar neprisirengusios 
del San Francisco Konferenci
jos.

Dabar visur jau visai kitokis 
upas, kitokia nuotaika. Kaip 
kurie sako kad nieko gero ne- 
iszeis isz tos Konferencijos. 
Tik dabar musu vadai ir visi 
žmones pradeda suprasti kas 
ten atsitiko Dumbarton Oaks 
Konferencijoje. Tenai tiek bu
vo nutarta, tiek prižadėta ir 
pasižadėta, kad szita San 
Francisco Konferencija lieka 
be jokios reikszmes.

Ir dabar viskas dar labiau 
pairo, kaip atėjo žinios isz Ru
sijos, kad Stalinas siunczia 
prastus antraeilius delegatus, 
ir kad jau priesz Konferencija 
Rooseveltas, Churchillis ir Sta
linas derinasi apie balsus. Pie
tų Amerikos krasztai pasipik
tino kad Argentina dabar tu
rės tiek pat intekmes ant kon
ferencijos, kiek ir tie, kurie bu
vo Alijentams nuo pat prad
žios isztikimi. Jeigu taip yra 
tvarkoma, tai Japonas gali pa
skelbti kara priesz Hitlerį ir 
Hitleris priesz Japona, ir pas
kui abudu gali stoti in San 
Francisco Konferencija sykiu 
su visais kitais Alijentai.

O Stalinas, sau pypke cziul- 
pia Moskvoje ir nieko nepaiso. 
Jam visai nei nerupi szita San 
Francisco Konferencija, nes jis 
jau viską gavo ka tik norėjo, o
jeigu negavo, tai pasiims, ir, 
nieks neiszdrys jam pasiprie- 
szinti.

Lenkijos klausimas parodo, 
kad Yaltos nutarimai nieko ne- 
reiszkia. Dabar lauksime pa
matyti kaip Rooseveltas ir

Churchillis Stalinui pasiprie- 
szins kaslink priėmimo Lubli- 
no Lenku ir Konferencija, jei
gu ta Konferencija isz tikro 
invyks.

Pabėgo Dienoj Szliubo
BANGOR, ME. — John Lin- 

ke isz Augusta ir Eliz. Thomas 
isz Bangor, ketino važiuoti in 
bažnyczia būti surisztais maz
gu moterystes, bet nuotaka 
staigai dingo isz namu. Sako; 
kad nuotaka turėjo pabėgt in 
Easport su savo senu jaunikiu 
kuris pribuvo in Bangor ant 
vestuves. Linke pranesze pa- 
licijai idant sujieszkotu nuota
ka.

Pasiliko Nebyliu
Isz Baimes

KANSAS, K. — Juozas Ran- 
tiko, asztuoniu metu vaikutis, 
taip persigando ugnies ir nete
kimu tėvo ir brolelio, kurie žu
vo degancziam name, kad pasi
liko nebyliu per ilga laika pa
kol gydytojas jam vela sugra
žino kalba ligonbuteje.

Rengiasi Priimti
Garbingus Sveczius

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— San Francisco miestas da
bar virte verda. Tik dvi san- 
vaites tebeliko, o darbo baisiai 
daug. Ir ežia darbo yra ne vien 
tik tiems delegatams, kuriems 
skirta -pasaulio likimas svars
tyti, bet ir tiems, kuriems skir
ta delegatu smoku, skoniu ir 
pilvu rūpintis. Jau parūpinta 
net dvideszimts pilnu freitka- 
riu stalu ir staleliu, kėlu szim- 
tai raszomoju maszineliu, 
(typewriters). Ir ežia buvo ga
na bėdos, reikėjo gauti maszi
neliu kurios Prancuziszkai, 
Iszpaniszkai ir Rusiszkai ra- 
szo. Vežimus popieros, plunks
nų, paiszeliu, knygų, rankrasz- 
cziu ir telefonu reikėjo prista
tyti. New York miesto policija 
siunczia geriausius savo poli- 
cijantus ir detektyvus, sznipus.1 
Vieszbucziai, hoteliai iszvaro, 
iszkrausto ar iszveja visus sa
vo randauninkus ir burdingie- 
rius kad padaryti vietos gar
bingiems ir tuo pat kartu pi
nigingiems svecziams vietos.

Bet nieks tiek darbo ir vargo 
neturi, kiek restoranai ir val
giu gamintojai, kurie turi mai
tinti Moslemus, kurie kiaulie
nos nevalgo, Brahmanus, kurie 
jokios mėsos nei in burna ne
ima, Anglus ir Rusus kuriems 
arbatėlė rupi tiek kiek mums 
Lietuviams barszcziai ar kuo- 
pustai. Jie padavė praszyma 
del 500,000 svaru daugiau mė
sos. Stalinas musu delegatus 
prigirdė, o mes savo sveczius 
ketiname prižerti.

Nauja Japonijos Valdžia Sa
ko: Nepasiduos Ir Nepraszys

Taikos, Bet Ves Kara
sus Japonus kareivius, kadGUAM, PACIFIKE.

Marinai ant Okinawa salos už-1 Amerikiecziai yra žvėrys, kad 
puolė ir paėmė Unten uosta, 
isz kur Japonu submarinai isz- 
plaukdavo. In pietus ant szitu 
salų, Amerikos armija negalė
jo pasistumti toliau, nes Japo
nai isz paskutiniu jiegu ginasi 
ir net puola ant Amerikiecziu.

Kaip kurie raszytojai jau 
ima putas plakti kad Japonai, 
matydami kas atsitiko su Vo
kietija, tuoj aus praszysis tai
kos ar paliaubų, kad Japonija 
nebutu taip sunaikinta. Bet isz 
Washingtono ateina
kad nauja Japonijos valdžia, 
po vadovyste Suzuki niekados 
nepasiduos ir nepraszys taikos, 
bet ves kara ir, kaip jis sako, 
kariaus pakol sumusz visus 
prieszus.

O Japonas, kareivis nieka
dos nepasiduos, ne už tai, kad 
jis nori musztis ar kad jis mu
su neapkenezia, bet už tai kad 
jis bijos pasiduoti. Japonu pro
paganda taip kalte kale, taip 
zaunijo ir galu gale intikino vi-

žinios,

jie muczina ir kankina visus 
nelaisvius, kad Japonas pir
miau pats nusižudys pirm negu 
pasiduos. Bet dabar biski po 
biski Japonu kareiviai ima da- 
girsti kaip Amerikiecziai pa
sielgia su prieszais nelaisvėje, 
ir jau vis daugiau ir daugiau 
Japonu pasiduoda. Kaip karas 
Pacifike prasidėjo, isz prad
žios nei vienas Japonas nepasi
davė. Amerikiecziai turėjo vi
sus ligi paskutinio iszžudyti 
pirmu negu galėjo bet kuria 
vieta užimti. Dabar jau kitaip, 
dabar Japonas nesibijo ne
laisvės, nes jis žino kad jo va
dai jam melavo apie Amerikie
czius.

Bet karas Pacifike dar bus 
ilgas, sunkus ir brangus. Iki 
dabar, mes tik ant mariu ir ant 
salų sumuszeme Japona. Neuž
ilgo ateis laikas kada reikes ir 
musu armijoms susigrumti su 
Japonais kaip dabar daroma 
Vokietijoje.

Rabino Vaikas Krito 
Ant Karo Lauko

NEW YORK — Rabinas Sa- 
muel Rose gavo žinia kad jo 
vaikas Major-General Maurice 
Rose buvo užmusztas per Vely
kas ant karo lauko. Jis nei 
kerszto žodžiais neprasitarė 
nei pagiežos neliejo, bet atkar
tojo savo Szvento Raszto žod
žius: “Daryti teisingai, ir my
lėti mielaszirdyste, ir kukliai 
ir su nusižeminimu vaikszczio- 
ti su savo Vieszpacziu.“

Tie, nepraustaburniai, kurie 
taip Žydus niekina ir sako kad 
Žydai nieko prie szito karo ne-i 
prisideda, nesimusza bet tik 
savo bizni varo, gali dabar bis
ki stabtelti ir pasimanstyti. 
Sztai Rabino vaikas, ir dar ne
paprastas kareivis, Major-Ge
neral ant karo lauko krito. Bū
damas Generolu, jis galėjo ki
tus siunsti o pats pasilikti už
pakalyje, bet ne szitas Žydelis. 
Jis sykiu su savo kareiviais 
stojo in pirmas eiles, ir su savo 
kareiviais krito. Czia visiems 
mums in sveikata, pirmiau pa- 
manstyti, ir tik paskui plepėti.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

9 ta Armįj aUžeme 
Essen Ir Coburg 

Miestus
Iszpanija, Chile Ir Venezuela 
Karaus Priesz Japonija; Euro- 
piszka Kare Greitai Užsibaigs; 
Minksztuju Anglių Anglekasiu 
Unija Sutiko Ant Nauju Iszlygu*

bet neleis sumažinti ar numusz- 
ti Amerikos muito prekes.

4— Nepriims ir atmes ta in- 
neszima kad visi musu vaikai 
po prievarta turėtu eiti karo 
musztra vienus metus. Czia 
ypatingai Kataliku Vysku
pams ir Kunigams dėka, nes 
jie veikiausia ir intakingiausia 
prieszinosi.

5— Atszauks Johnson Act. 
Tai buvo nusistatymas n-eži- 
czyti pinigus tiems krasztams, 
kurie atsisakė užmokėti senas 
skolas. Dabar Kongresas ta 
nusistatymą atszauks ir panai
kins kad Amerika vėl galėtu 
tapti melžiamoji karvute.

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ameri
kos 9-ta Armija tik 50 myliu nuo Berlyno ir jau 
paseke Elbe upe prie Magdeburg. Coburg ir Es
sen miestai pasidavė ir 3-czios armijos tankos 
issilauže in Scweinturst. Amerikos eroplanai 
sunaikino apie 400 Vokiecziu eroplanu per vie
na diena, ir sudaužė apie 50 eroplanu stoeziu ir 
sunaikino apie 800 Vokiecziu eroplanu. Vokie- 
cziai lakūnai dabar jau meta viską ir palieka sa
vo vietas kiti traukiasi in Szvedija ar Szveicari- 
ja, kiti ima savo vadams prieszintis ir neklausy
ti, kaip jiems buna insakoma Amerikieczius su-

Kongresas Ruosziasi 
Prie Darbo

WASHINGTON, D. C. —
Per paskutinias kelias sanvai- 
tias Kongresas ne tiek dirbo 
kiek ilsėjosi ir ruoszesi prie 
darbo, kuris jau laukia ir ku
ris turės būti atliktas pirma 
negu pavasaris pasibaigs.

Kaip kongresmonai žiuri in 
didžiausius ir svarbiausius 
klausimus sunku dar dabar pa
sakyti, bet galima ant tiek spė
ti kad maž-daug visas Kongre
sas szitaip ar panasziai nusi
statęs :

1— Dumbarton Oaks sutar
tis, kur buvo tariamasi kaip vi
sa pasauli sutvarkyti po karo 
ir kaip apsidirbti su Vokietija, 
Senatas greieziausia priims. 
Žurnalas “Time“ pranaszauja 
kad gal kokie penkiolika ar 
dvideszimts Senatorių pasi- 
prieszins, bet ne daugiau.

2— Bretton Woods sutartis, 
kur buvo tariamasi apie pasko
las kitiems krasztams po karo, 
bus priimta. Bet Tarptautinis 
Pinigu Fondas bus atmestas. 
Be tokio f undo szita sutartis ( 
niekam verta ir nieko nereisz- 
kia.

3— Kongresas priims bend
ro, tarptautinio pirkliavimo 
sutarti dar del dvieju metu,

ISZ VOKIETIJOS

Generolas George S. Patto- 
nas paniekina ir pasziepia Vo
kiecziu generolus ir szidina isz 
Vokiecziu armijos ir kareiviu. 
Vokiecziu generolai baisiai ne
apkenezia Amerikieczio Gene
rolo Pattono, bet dar baisiai jo 
ir jo armijos bijosi. Kaip Ge
nerolas Pattonas pradeda mar- 
sziuoti anksti isz ryto, jis ir Jo 
kareiviai nesustoja iki vakaro, 
nepaisant kiek Vokiecziu jiems 
kelia norėtu pastoti. Jeigu Vo- 
kiecziai kokiame mieste insi- 
kasa ir jau ima laukti Generolo 
Pattono armija, jis ta miestą 
aplenkia ir apsupa ir paskui 
visai iszczystina. Toks jo pasi
elgimas baisiai inpykina Vo- 
kieczius generolus, kurie sako 
kad Generolas Pattonas nemo
ka kaip musztis ar kaip kariau
ti. Bet tas, bemokslis Generolas 
Pattonas supleke daugiau Vo
kiecziu generolu, sumusze dau
giau armijų negu visi Vokieti
jos generolai sykiu.

MANILA. — Generolas 
MacArthuras pranesze kad Fi- 
lippinu kovu laiku Japonai ne
teko 314,854 savo kareiviu, o 
Suvien. Vals., neteko 30,000.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

stabdyti. Dabar ateina žinios kad Hitleris ser
ga, kad jis ant mirties patalo, ir jis su Himmleriu 
susikirto, kad jis paszalintas, bet tas nieko ne- 
reiszkia, nes nei pats velnias Alijentus ne
sustabdys ir Vokiecziu neiszgelbes. Dabar Hit
leris ir kiti viens kita kaltina. Tik butu gaila jei 
Hitleris dabar sau ramiai lovoje numirtu kaip 
reiketu nuo madžio szakos žvaigždes skaityti!

LONDON, ANGLIJA. — Anglijos bombe- 
riai užtiko Vokiecziu didi kariszka laiva kuris 
slapstėsi Kiel uoste ir ji taip sudaužė kad likos 
paskandytas. Dabar Vokietija liko tik su vienu 
didžiu kariszku laivu, nes visi kiti jau ant mariu 
dugno. Laivas kuri paskandino buvo vardu 
“Scheer,” ir buvo 12,000 tonu.

WASHINGTON, D. C. — Minksztuju Aug
liu Anglekasiu Unija sutiko ant Kompanijų isz
lygu ir pasirasze ant naujo kontrakto. Angleka- 
šiai dabar aplaikys $1.07 ant dienos. Valdžia 
valdys kasyklas.

MOSKVA. — Rusu Armija, 000 Vokieczius kaip paėmė 
sugavo 92,000 Vokieczius ne- Koenigsberg miestą. Garsus ir 
laisvius, kuriu tarpe yra ketu- gražus miestas Vienna jau So
ri generolai, ir iszžude apie 42,- vietų rankose.
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ISZ PACIFIKO

Džiovininko Daina LtaneziHi vyru ir moterų kas-!
1 diėn iszstato savo akis 

, , . . . . ,, . kiams pavojamsIma skleistis jau baltosios .. ,I prote jie nenesztu atdara laik-: 
'rodeii rankoje kad visokios 
dulkes jo mechanizmus sustab- atsitikimus iszvengti, pripildy-l ine patarti, 
dytu.

Kuomet tavo vaikas verkia

nelaimingu atsitikimu vis au- 
viso-j ga> Jeigu mes czionais bandy- 

pilname' tume iszdestyti visokius pavo

namu. Tam tikslui yra tam tik
ri instrumentai — juos vartok.

Nebandome patarti szeimi-
i jus, kurie randasi namuose ir Į ninikei kad ji nesziotu akinius 

prie darbo ir kaip galima tuos! cĮjr])anį apje namus i,. ____
rožes,

Ir laksztute sodelyj gieda;
Tiktai tu, manoji numylėta, 

Nusiminus prie manes sėdi.
Tu nuleiskie gelsvąsias kaseles

Ant nuvargusios mano gal-;
vos, !

I nesutinka kas'link vardo pra- 
’ džios nors dauguma žmonių 
priėmė ji kaipo sutrumpinimą

| pirmo vardo Amerigo Vespuc-
Į'ci, florentinos tyrinėtojo, kuris

Geriau turėti viena prieteli bu™ Piralas Europietis matyti 
didesnes verties, ne kaip dau-! Brazili-ios Pakra«“ Amazon 
geli prieteliu, kurie nieko ne- UP«- Tai«i gri™z>Jama “ 
yerti į Vespucci prisidėjo prie atradi-

. mo naujo kontinento. Bet var- . * L — |

’da “America” galime atskirai, 
' svarstvti. I

V I 2.X. JJULL , f ■ . I < V/A X V* •

Vlnnn fonriik vrn tn.il “ Amo t t 7 ’ Allt kaulėtos krutinės UiailOv iena teonja via Kati Ame- japonas negali musu eropla- . . .
i • ’i i’ipn nvPiPiYiPi nuo Qpnovi..... n , eJclLl (IclDcll 3SZ 114^01118 uCJC^lSjAsz visados sau llca paeina nuo senoviszua nams pasipneszmti, nedrysta . ° \ .

vietinio žodžio del nekuriu vie- su muSu laivynu susikirszti. i ^ei 111 u«ne es ■ atsz Į,, 
„ ~ J is-i Europos krasztai negali su

pasi-] tiszKii, ypatybių Pietų ir Cen- prasti ka tai reiszkia karas su
(tralej Amerikoj. Dr. Rafael Re-, Japonu, jie negali insivaizdin- 
quena, archaeologistas isz Ve-, tj kįe’K mums kasztuoja toki

lįe-'nezuela ir svarbiausias ekspo- ^ara vesti. Europos krasztai

Kaip vienas labai mokytas, 
žmogus buvo užklaustas: Kaip 
jis tiek daug žino ir supranta ? ( 
jis atsake: 
prisipažinsiu kad asz daug 
daugiau nežinau negu žinau, ir lu 'geografiniu charakteri 
niekados nesisarmatinu 
klausti ir isz kitu pasimokyti 

• Lietuviszkas priežodis teisin
gai sako: “Kas klausia, j 
klysta.”

Mes save prasilenkeme Pa- 
cifiko salose. Musu karo vadai 
ir Karo Sztabas niekados nesi
tikėjo taip greitai ir tiek daug 
nuveikti. Japonijos visa Paci- 

i fiko mariu Emperija jau dingo.

mini tokius žodžius kaip 
s

“Amaraca, Americca, Moraca, 
Americopana,” kuriuos žemė
lapiuose arba rasztuose pirmų
jų tyrinėtoju kaip Mercator, 

ja, kad ja suvalgyti. Bet gydy- Ealeigh ir v on llumboldtnan- 
tojas, pasiremdamas tuo, kad c^aine- archaeologiszki tvri- 
kianibalizmas (žmog-edyste),liejimai senoviszkos Inca ci\i-

• i Iir7n.mir»n nlidn-nn’A tt t» rl n ei w» i n-C? Kongo draudžiamas, atsisakė 
tai iszpildyti. Pastarasis isz sa
vo puses apskundė gydytoja ir 
kliniko direkcija tribunolui 
Bomboje, kad jam sugražintu 
jo turtą. Tribunolas priteisė 
karaliui koja sugražinti, kuria 
jis tuojau suvalgė.

Vienam negru karaliui Kon
go Afrike po didelio smūgio i 
buvo nupjauta koja. Po opera
cijos karalius pareikalavo ko-

Citrinai turi nauja svarbu-j 
ma valgyje, sako Su v. Valsti- 
biu Agrikalturos Departmen
t's. Netik del skonio 'bet kaip 
vitaminu szaltinis. Citrinai ne- 
užtektinai vertinti ir neužtek- 
tinai vartojami.

Gaminant valgi, galima in
validais budais vartoti citri
nas. Yra labai daug gerymu ir 
desertu, kuriuose patartina 
vartoti citrinus. Žuvies ir mė
sos dažniai pagerinti vartojant 
citrinos sunkos. Ypatingai prie 
žuvies ir verszienos reikia var
toti citrinus. Galima paimti 
citrina, supiaustyti in apie ke
turis arba szeszis szmotelius 
ir padėti ant stalo del vartoji
mo prie mėsos ir žuvies.

Citrino sunka vartojama su 
invairioms 'žalioms daržovėms. 
Vieton acto bandykite citrinos 
sunkos ant salotu.

ir nenori- 
kad vyras namie 

vartotu paežius apsaugojimo 
budus kuriuos, vartoja prie dar
bo, tik reikia pažinti naminius' 
pavojus įkas daug prisideda 
prie nukreipimo nelaimingu 
atsitikimu. Kitais žodžiais, ati
darant boii'kas, reikia vartoti 
tam tikrus instrumentus, 4r ne 
imti peilius ar panaszius daig
ius. Kalant vinis reikia jas kal
ti tiesiog per viduri ir ne kalti 
tik gala, vartok kopeczias ir ne 
stok ant suolu ir krėslu jeigu 
nori augšztai ka pasiekti.

Pasibovinimo yra du pavo
jai. Pirmas yra “fireworks,” 
antras orines sznudykles. Szie 
netik Liepos 4 d. vartojami, bet 
Kalėdoms ir kitoms szventems. 
Per Kalėdas tėvai nuperka 
vaikams orines szaudykles— 

i kiekvienas vaikas pageidauja 
j turėti savo.

Per ilga laika . propaganda 
varoma priesz vartojiraa “fire
works,” bet netik jauni vaikai 
bet ir suaugia jais bovinasi.

Czionais ir dabar pabandy
kime nauja patyrimą. Užmer
kime akis ant vienos minutes, 

drueziai bandyk 
insivaizdinti kaip tau butu jei
gu visa, visa gyvenimą turėtai 
praleistai tamsumoj. Ta atsi
davusiai atlik — tik tada gal 
suprasi akiu svarbumą.

tu didele knyga.
----------- -------------- . Atsiminkime,7 kad visos in- 

ai tu jam paduotuni plaktukąrijos yra j) a v o j i n g o s 
(ir tavo geriausia laikrodėli pa- akįms 

. , , . . . Isibovinti? Sziadien daug tėvuIr sudiekie baltąsias rankeles v. . . ,, . .
a..., ™™Jduoda vaikams zirkhukes ir. ja dulke.Sj

i los žirkliukes yra tiiip puvojin-j metalai; kuriose vietose varto- 
gos vaiku akims kaip plaktu-'
kas yra laikrodėliui. Laikrodė- VGrdantįs metalis visur aptasz- 

neduotum jij kytas ir kartais net szviesos ir 
1 szilumos spinduliai pavojingi.

Darbdaviai patys supranta pa
vojus, nes jie darbininkams 

Jeigu nepri
stato tai darbininkas turi teise 
praszyti akiniu. Neleisk arba 
nemetyk spilkutes, adatas ir 
popieras nes ne viens tokiu bū
du neteko akiu.

Namuose irgi randasi neku- 
rie akims pavojai. Papras- 
cziausias yra apsidęginimas 
nuo gailusio szarmo arba kitu 
preparacijų, nuo vinueziu, pei
liu, žirkliu ir panasziu daigtu. 
Akiu gydytojai tankiai pa- 
szaukti kuomet inžeistas var- 

Į tojo peili arba žirkles atsegti 
. czeveryko supainiota szniura.
Namuose kitas pavojingas pri
pratimas yra atidarymas bon- per ta laika 
ku ir ble'kucziu su visokiais in
strumentais. Ta atlikti nereik 
vartoti peilius, ledo szakutes, 
ir panaszius daigius. Tie daly
kai vartojami net in milijonus

iu u r tik vyrai ir mote
rys dirba kas miliutą ore le'kio- 

pelenai, akmuo ir

jumą pavojingi chemikalai,
tos;

Szirdi mano lyg replėmis spau
džia;

'Greitai, greitai nebus ežia 
manės. 

Sztai užeina jau rudenio die
nos, 

Ir lietutis 'kasdiena lynos.
Tu iszgirsi sutartine gaida, 

Kada mane in ‘kapus lydės.
Ir nei vienas isz draugu pirmų

jų 
Neis in kapus, kaip manę 

Ivdes, 
Tiktai tu manoji numylėta, 

Graudžiai verksi prie grabo 
lentos.

Pas'kutini jau karta bueziuosi, 
Kada mane in duobe indės, 

Ir daugiau savo lupu neduosi: 
Likie sveika, atminkie mane. 

Tu suririkie nuo 'lauko gėlėlės, 
i Ir pridengk mano kapa jo- 
i mis,
Kad tas rudenio szaltas lietu-

I ’ tisdo “Laisves Baisa.” Taip da- XT , , ,i Aępermerktu kūnelio mano. 
Kie'k svajonių jaunu prisvajo- 

ta, 
Kiek aszaru iszlieta kareziur 

Ir kodėl tas viskas nepamirsz-
i
i Kodėl myliu tave ir keneziu ?

i Ir kode] tos besparnes kanky-
1 Iszlaisvinimo Sanjunga, kuri neg
i dabar randasi Yenen mieste,1 o . r 1V. . .i bzirdi spaudžia be galo 
Komunistu Kinijos sostinėje.!
Ir ežia Stalinas savotiszkai vis ' j del tosįos kauezio3 begalį 
ka sutvarkytu. O Kinijos va-
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j Kad dar jaunas pradėjau 
nieko bendra turėti nei su Ko- ’ ,

a ... i mylėt.Sovietais.1 . , . . n . ... , .,« . -i « t . . i O gal del to, kad szirdis taipCzia reikes Saliamono isznun- . lv.geidžia.
Ėjau szaukiamos meiles ke

liu: 
'Szirdi mano lyg replėmis spau

džia, 
Peiszo galva be galo min- 

cziu.
Kad dar syki sugrisztu man 

jiegos, 
Vai kaip karsztai tave myle- 

cziau, 
•lauscziaus prie tavo 

krutinės, 
viską pamirsz- 

cziau.

nentas tos teorijos sziadien, dabar reikalauja pagelbos ka
da mes užimti Pacifike. Euro
pai reikia pagelbos, bet ir 
mums reikia daug, baisiai 
daug jiegos Pacifike. !

Generolas MacArthur daug 
nuveikė su gera ir garsinga 
orioanganda per kuria jis inti- 
kino visus Filipinus kad jiems 
vienatine viltis tai Amerikie- 
cziams padėti. Ir jie padėjo ir 

Paskui MacArthur 
pradėjo patiems Japonams 
aiszkinti kad tas j u Generolas 
Yamashita neiszsprogo isz ko
kio ten dievaiezio kaktos, bet 
kad jis isz tikro yra prastas ir 
silpnas žmogelis. Kur tik Mac-’ 
Arthur ėjo, jis pastatydino ra-

Hzacijos atidengo vardus mies
tams kaip “Cat-Amarca, Pult-
Amarca, Cassa-Amarca, ir t. tepadeda.

Primityve reikšmes “Ameri
ca,” ir iszkrypimai reiszkia 
‘ ‘ žeme kur vejai puczia ’ ’ pagal 
Dr. Requena.

Jis tiki kad Vespucci priėmė 
varda “Amerigo” nuo origina- 
lio indijonu žodžio ir vartojo ji

į kaipo pseudonimą. Tyrinėtojo dijo stotis, ir per £as stotis lei- 
tikras vardas pagal Dr Reque
na, yra 
Laurentio.

Dr. Frederick Pohl 
moksliszka biegrafija 
rikgo Vespucci—

“America,” vardas 
reiszkia namus 250,000,000 
žmonių nuo Point Barrow 
Alaskoj iki Cape Horn pat pie
tuose Tierra del Fuego, 'buvo 
pirma karta vartotas Europoje 
1507 metais ir buvo surisztas 
su Nauju Pasauliu.

Nuo tu laiku, mokslininkai

kuris

J A • |

Albericus Vespucius rydamas jis daug net ir Japonu 
intikino kad negalima Ameri- 

kurį0 kieczius sumuszti.
Ame-j Dabar, jeigu Rusija ateis 

‘ - Pilot Ma jor ” mums in talka, tai kils daug 
nesonei Columbia University'Painiu klausimu. Rusija pa-j 
Press iszleista, mažiau susini-', ymtu ūkano ir jo Japonams 
pines pradžia Naujo Pasaulio 
vardu negu Vespucci pasieki
mais. Jis tiki kad Naujas Pa
saulis tikrai gavo savo varda 
nuo Viespucci, nors netyczio- 
mis das, Chiang kai-Shek nenori

Jis kartu su Dr Requena pa
sakoja ąpie Valdessmuller, niunistais nei su 

profesorių cartografijos pro-j — ------------  --------
vincijaliszkame universitete. ^es iszl*iszti kylanezius klausi-
netoli Strasbourg, kuris, kiek, mus- 
yra žinoma, buvo pirmas duoti! “
varda Naujam Pasauliui. Jis Generolo PattODO

Armija Suėmė
Vokiecziu Aukso

paaiszkino “kadangi buvo 
Americus (lotynu, forma del’ 
Amerigo) kuris atrado ji! 
(Nauja Pasauli) tad dabar turi! 
būti vadintas Americus arba 
America. ’ ’

LONDON, ANGLIJA. —
Generolo Pattono armija su-
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liui sustojus eiti, j

pataisyti szviniui arba kokiam
paprastam darbininkui

i tukstaneziai fabriko ir ofiso
bando vi-j prįgįaį0 akinius.

_11_* ........  '

darbininku kasdien i 
šokiais czirurgiszkas akies < 
operacijas arba jeigu patys ne 
gali sziinti inkritusias daleles 
kreipiasi prie kitu artimu dar
bininku kad jiems pagelbėtų.

National Committee for the 
Prevention of Blindness nese- 

,nei parode paveikslus kaip dar
bininkai bando isz akies iszim- 
ti ka nors — jie vartojo invai- 
rius ir visokius peilius ir peliu
kus, cirkelius, ranku pielyczias 
ir visokius kitokius pavojingus 
instrumentus.

Tas parodo, arba perstato —, 
“Akies Pavojus prie Darbo ir 
Pasibovinimo. ”

Kas meta, tukstaneziai vyru 
ir moterų netenka aky-reges 
per kokius nelaimingus atsiti
kimus kurie lengvai praszali- 
nami. Ir sziadien skaiezius tu

skaudžiai ?

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas -per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.11

404 
50c 
kri- 
3oc 
isz 
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I atsai Vespucci iszleisda-, eme apįe szimta milijoną dole- Meiliai 
mas serija žemėlapiu užvardi- rįu verįes aukso ir visokias 
no naujai rastas žemes Aauju brangenybes vienoje (______
Pasauliu. ’

Studentai kurie mokinasi 
Vespucci gyvenimą nesutinka 
kas'link jo charakteriaus. Dr. 
Pohl laiko, kad dvi knygos, ku- mįs, milijonai Suvien. Vai-; Spuudž krutinę 
rias sakoma kad Viespucci pa- s^ju pinigais, szimta milijonu 
raszes, nupieszia ji kaipo mela-| Francuziszku frankais, 110 
gi ii- pasigyreli, bet kad tikrai tukstaneziu Angliszku svaru, 
Vespucci tu kuriu tikrumas in-taipgi Norwegijos, Iszpanijos, 
steigtas. Tie laiszkai paaiszki-; Turkijos ir Portugalijos pini- 
ua Vespucci dvi keliones, viena: Sako kad Vokiecziams eme Tik laksztute ant krumu nutu- 
pro Santa Domigo in Šiaurepenkias sanvaites iszkelti pi-,’ pns,
dali Pietu Amerikos ir isz ten. niginia turtą isz Berlyno ban- Užgiedojo graudingu balsu, 
in Amazon (1499-1500), ir kita apįe ssįmta tonu Vokieti-^-------------------------
aplink Canary Salas iki vietos. jos aukSOj sudėta in druskos v A ip APQTQAIIC0TĮ
kuri sziandien vadinama Bra--klyktoje. Turtas bus perves- x 
zil, isz ten per tris tukstanezius j įas Alijentu komisijai, kuri nu- NUO AKIU PAVOJU 
myliu in pietus prie kranto įars ka su juo daryti, o kitos -------
(1501-1502). Szie laiszkai sako. brangenybes bus gražintos in pfj Į)arį0 Jr NaiUUOSC

druskos| I1' pasaulyj
(kasykloje prie Merkers, 140
myliu nuo pietvakariu puse Sztai gegužes naktele slaptin- 
huo Berlyno. Taipgi suimta ir ga,
trys bilijonai Vokiecziu marke-' Man ligoniui visai neramu:

; džiova pra
keiktoji,

Balta skepeta pilna krauju.
• Ima skleistis jau baltosios ro

žes, 
Vabaliukai nekliudo žiedu,

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
tninaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

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

, puslapiu, ....................................... 15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

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

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

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skuputis. 60 pus...15c

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

Praversta links

Dr. Pohl tikrai apraszo jo ke
liones. Ir Pohl nupieszia Ves
pucci kaipo garbes žmogų. Jis 
buvo mokslininkas, tyrinėto
jas, navigatorius ir geografas. 
Dr. Pohl pakelia isz naujo 
klausima “ar Vespucci prisi
dėjo prie atradimo Vakaru Že
myno?”

tuos krasztus, isz kuriu buvo 
paimti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Akys yra daug delikatesais 
ir labiaus painuotas mechani- 
zams negu puikiausias ir ‘brau

SKAITYKIT 
“ŠAULE”

ISTORIJE apie Gregoriuą
. ~ n . . i------------------ Isz Numirusiugiausias hukrodelw Pasaulyje; Dorybe

' me. Szaltiszaiti ir Debesėlis.Juo gas ga'lime nusipirkti geriau-. %

Žmogus, kuris daug moka,
giliai atjauezia, kilniai mansto sutaupius keliu sanvaieziu al-
ir didelius darbus dirba.
mažiau žmogus moka, juo ma- šia laikrodėli, bet negalima nu-
žiau jis atjauezia ir juo mažės- pirkti viena aki už visus pa-Pirkite Apgynimo Czedinimo

' šaulio pinigus; ir vistiek tuk-( Bondus ir Markes.Pirkie U. S. Bonus Sziadien! nis jis yra žmogus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu ....... 0. . .. 15cl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgume in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25<J

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

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

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruoiis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15e

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ...................................  !•<

Adresas
jpB '

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Paskutini Karta
jjuvo dar ankstybas pava

saris. Gegute nekukavo, ir 
gyvulėliai nelinksminosi isz- 
lęisti laukan. Rytas buvo ūka
notas, saulele nerodesi pro de
besis, bet sziltas pietų vėjelis 
gaivino kurtine. Tiktai upeliai 
palengva szna'bždejo bėgdami 
kur tai tolyn.

Keliu, einaneziu per nedide
li miszkeli, ėjo trys nedidelio 
ūgio vyrai, matyt dar jauni — 
vaikai. Visi apsirėdė iszeigi- 
niais, bet labai paprastais ru
bais. Juodi prastos skuros ba- 
cziukai avėjo ant ju kojų. Pa
prasti namu darbo, juodai nu
dažyti, bet szvarus szvarkiai 
denge ju liemenius. Vienas, 
mažiausias isz ju, turėjo baltu 
lentelių skrynute užsidėjęs ant 
nugaros.

— Ar 
siūk ? 
szvarka Kaziukas, vidutinio 
ūgio isz ju.

— Ne dar nepavargau, — 
atsake trumpai jis, keldamas 
savo naszta auksztyn ant nu
garos.

Taip jie ėjo mažai kalbėda
mi, visi nuliude ir kaž-ko užsi- 
manste. Žmonių nebuvo matyt 
kelyje. Ir nors kaikurie 
paukszteliai giedojo linksma 
pavasari skelbdami, bet tas ju 
nelinksmino. Rodos, kaip ma
tyt isz ju veidu, turi kas nors 
negero atsitikti, rodos eina nei 
patys nežinodami kame ju ke
lio galas turi būti.

Gailiausiai pasigirdo artymo 
kaimo garsai. Sugydo gaidys, 
tol sulojo szunes. Tuojau jie 
priėjo artyma trobele, nedidele 
žemais langais, bet isztikro 
szvariai aptaisyta. Beeinant 
jiems pro ‘ ta trobele, iszbego 
isz ten mergaite basa, in kur
pes insiavusi, palaidais plau
kais ir paklausė kreipdamasi 
in vyresnįjį:

— Jonuk, ar jau iszeini nuo 
musu?

— Taip, liūdnai atsake jis 
galva nuleidęs ant krutinės.

— O kur tavo'broliukai, Ka
ziukas su Aleksiuku eina, ar 
drauge su tavim?

— Ne, mes einame su juo 
tik iki Kvedaruos palydėti ir 
ten atsisveikinti, — atsake 
aszarotomis akimis Kaziukas 
ir liūdnai pažvelgė in savo bro
liuką, kuris, turbut, nežinojo 
kame esąs.

— Pasakyk man, geroji, ke
linta valanda dabar gali būti?
— klausė Jonukas mergaites.

— O, dar yra anksti. Juk ne
senai teiszaus’zo. Nueisi, Jonuk 
dar laiku. Nesibijok! — atsake 
nedrąsiai, žiūrėdama jam in 
akis, merg’aite.

— Na, bet sudiev, — tarė 
pagaliau Kaziukas, — eisime 
toliau o asz greit nepaeisiu, nes 
mano koja vienas bacziukas 
spaudžia.

Taip jie liūdnai atsisveiki
no. “Turbut paskutini karta,”
— pamanė Jonukas, žengda
mas per nedidele aikszte gi
liau miszka. Miszkas uže, me
džiai lingavo savo virszunemis 
minkszto vėjelio judinami. 
Pauksztelis pasibaidęs purpte
lėjo isz tankumyno. Kiszkelis 
pasibaidęs bego tolyn, rodos, 
nenori nei matyt tu liudnu 
žmogyszeziu, kurie taip links
mam pavasariui artinantis yra 
nuliude.

, balsu taip pratarti, kad savo ir tikisi dar kada pasimatyt, 
broliuku szirdžiu dar labiau bet nežinia! Taip jie priėjo iki 
nesuskaudinus. Pastebejes Ka- bažnyczios. Auksztas kryžius 
ziu'kas brolio sielos stovi, pra 
dėjo raminti:

stovėjo prie kelio, ties senosios 
bažnyczios szventoriumi. Kada 

Jonu- jie prisiartino prie to kryžiaus 
mu-1 Jonukas, gal nebenoredamas 

du, kaip didesni užaugsiva, at- saves kankinti laukimu tos pa- 
keliausim pas tave. O dabar skutiniosios atsisveikinimo va- 
nuejes tenai susitiksi su musu landeles, tarė:
teveliu, papasakosi jam apie' — Tur but nebeisite toliau, 
mudu, apie musu kraszta, ku- gryžkite namon. '
rio per tiek metu neregejo. Ne1 Tada pasipylė aszaros, iki 
lindėk, broliuk! Nes reikalas tol dar prisitaikydamos, ir rie
tuve verezia keliauti. Jeigu te- dėjo per apsikabinusiu, galima 
velis nereikalautu ir butu mu- sakyt vaiku, bet karsztai vie-1 

tai gal nekėliau- nas kita mylincziu, krutinės.' 
■ nei tu žinai, nei Ilgai jie buvo taip apsikabinę, 

matei, tiktai sziek tiek esi gir- kol akinis pritruko aszaru. Ta- 
dejes apie ji. O dabar nori pa-'da jie pabueziavo karsztai vie- 
matyt teveli, jis taip pat nori, nas kita ir galutinai atsisveiki- 
kad atvažiuotum, ir yra bui- no.
nas reikalas, del kurio tu esi 
priverstas keliauti, nes tėvelio'da jaute savo krutinės, 
reikia klausyt, kad ir 
butii pavojaus, 
mink! Neverk!

(Po szitu Kaziuko žodžiu, Jo- in besitolinanczia brolelio sto- 
truputi nusiramino J vyla. Pakeldami akis tai auk- 

Atsisuko dar karta ir graudin-1 sztyn, tai in greta stovinti kry- 
gomis akimis^ turbut paskuti-j žiu, lig maldaudami isz jo pa
iri karta, pasakė “sudiev” vi- gelbos, kad galėtu ta szirdies 
sam, kas tik po jo akimis buvo' smūgi iszlaikyti. Jau Jonukas 
matyt. Paskui nusiszluostes nuėjo ant kalnelio atsisukęs 
aszarotas akis ženge per misz-j pažiurėjo in nusvirusius bro
ką, kuris juos teskyrė nuo liukus, lig in negyvas stovylas. 
miesto. Jau iszgirdo ir miesto'Bet nelinksmybes buvo ir jo 
garsus: kaip kur ratus tarsz-( szirdyje. Atsigręžęs nuėmė ke- 
kant, maszina užant ar varpu pure, linktelėjo galva ir, susto- 
garsus skriejanezius 
szalis. Sztai jau pasibaigė 
miszkas ir miestas visas pasi
rodė priesz ju akis. Dar tebebu
vo beveik rytas, bet kadangi 
paprasta diena pasitaikė, tai 
mieste retai tebuvo matyt žmo
nių. Tiktai Žydai, jiems inejus ko isz broliuku akiu, kurie žiu- 
in miestą apstojo Jonuką. Nes rejo in ji ligi paskutinis szesze- 
raat sužinojo kad jis keliauja'lis 
kur tai toli, tai vienas prasze
kad nunesztu laiszka, kitas liuko, Kaziukas su Aleksiuku 
szaip koki mažnoži. Ir taip jie 
balsiai “bliurbejo” kad vos 
susiklausyti galėjo. Galiausiai 
visi broliai suėjo in arbatine 
atsilsėti. Jonukas ten pakeitė
savo medine skrynute lengvos- > atsisveikinau, — kalbėjo juo- 
ne popierine, nes dar reikėjo du, 
jam nukeliauti iki Tauragės.

Pasistiprinę trupueziuka ir tete! 
pasiszalde karszta arbata, pra
dėjo rengtis toliau. Skaudu bu
vo jiems dabar, o ypaezai ma
žiesiems nes tuojau turėjo per
siskirt, o nežino kuriam laikui. 
Graudžios aszaros pasirodė ju 
akyse, ir ne vienas nedryso kel
tis ir tarti: “Eikime toliau, kur 
reikia nueit!”

Sėdėjo jie lig užmirė, kalbė
tis negalėjo, nes gailesczio pil
nos ju szirdys kuone plyszo. 
Bet galop parupo Jonukui to- 
limesnioji kelione. Tada jis at
sistojo ir tarė:

— Eisiu, broliukai, toliau 
priplaukė upeli nes toli dar reikia man nueit, 

valtimi ir inlipo in kaina. Cziaj nors ir tebera dar kokia vie- 
Jonukas pamate savo kaipo irjnuolikta valanda, bet visgi ne
gimtąjį kraszta, nes ežia buvo, daug laiko beliko, o dienos da- 
visas, nuo pat savo atmenamu bar maža tėra, 
laiku, visas dieneles praleidęs.

— Duok man, Aleksiuk, pa-j _ Mielasis broliuk, . 
nes'kai, neliūdėk! , Nes gal irneszti bent trupueziuka, 

turbut jau pavargai, — tarė 
Jonukas nebežinodamas ka be
pradėti.

— Ne, ne, Jonuk, tau ir taip 
inkyres beneszant iki pat Tau
ragės, —sake Kaziukas ir pa
ėmė ryszuli nuo mažojo.

— Geriau, Jonuk, kad man 
nei tavęs reiktu lydėti, nei szi- 
to sunkumo neszti. Nes man su kraszte,
taip gaila, tavos, 'kad asz apsa-'tum teil> kur 
k,.4.:  ’ ....kyti negaliu,—kalbėjo Kaziu
kas dedamas skrynute ant nu
garos.

— Ir man butu geriau, — 
atsake susigraudinęs Jonukas, 
— nes man dar labiau gaila 
palikti judu ir paežiam keliau
ti per nežinomus man krasztus, 
per neiszmatuojamus vandeny
nus in svetima tolima, tolima

Negalima apsakyti ka jie ta- 
Sztai 

gvybei jau Jonukas atsitolino nuo jud- 
Tik nusira-' vieju, bet Kaziukas su Aleksiu

ku žiuri nejudėdami isz vietos

PadalinaVASAROS PAVOJAI;
MAŽAM VAIKUI i Kaip tu gali pavėlinti, kad 

------- : vyriausias tavo sūnūs mu-

nepavargai, Alek-
— klausė sagstydamos kraszta.

— Vistiek tau geriau, Jo
nuk, — insikiszo in ju kalba 
Aleksiukas. — Tu nuvažiavęs 
rasi teveli, dede, tetule, ir nors 
dabar pavargsi kol nukeliausi, 
bet užtai paskui bus geriau. O 
mudviem kas? Paliekam vie
nodu, kaip balandėliai, sava
me bet kietaszirdžiu del mud
viejų žmonių valdomame 
kraszte. Tik vargti lieka ir 
daugiau nieko.

— Taip! — atsake Kaziu
kas, bet nežinome kokia laime 
jis tenai ras, nes keletą straips
niu esu skaitės, kur sako, kad 
Amerikoje esą daug blogiau 
musu žmonėms, o ypatingai, 
sako, prastuoliams, kurie jokio 
amato nemoka. I

Taip jie palengva beszneku- 
cziuodami atėjo iki upelio — 
Jura vadinamo. Užtvinusios 
Juros bangos daužėsi in kran
tą, puolė ir vol atszo'ko putoda
mos atgal ir vėl bangavo to
liau. Prieje arti kranto szukte- 
lejo, ir tuojau iszejo isz trobos, 
esanezios anapus Juros dikto- 
kas vyras. Jis priėjo prie val
ties, esanezios anam pakrasz- 
tyj upes, insedo in ja ir greitai 
atplaukė pas tuos pusgyvius 
žmones. Tada jie visi susėdo in 
valti ir pradėjo plaukti per 
upe. Nedidele valtele siūbavo 
in visas szalis. Bangos puldavo 
norėdamos ja pagrobti, bet 
stipri vairininko rąnka sulaikė 
visados.

— Gal paskutini karta be
plaukiu per szita garsia Žemai
tijos upele, — kalbėjo tylomis 
Jonukas, — gal paskutini kar
ta jos giedrias ir putojanezias 
bangas, — ir jo akys prisipildė 
aszaromis.

Greitai jie

nas lyg

in visas j jo. Rodos, dar norėtu gry žti ir 
■ dar karta apkabinti nuliudu- 
sius brolelius, bet supranta, 
kad nieko negelbes. Dar karta 
linktelėjo galva, palinkėjo 
jiems laimiu isz visos szirdies /
ir nuėjo tolyn. Greitai jis iszny-

> pranyko.
Nebeteko savo mylimo bro-

nutarė gryžti namon. Bet vis 
nenorėjo atsitraukti ir žiurėjo 
ton pusėn, kurioje ju mylima
sis Jonukas pranyko.

— Turbūt paskutini karta

Taip jie sukilo ir pradėjo 
O gimęs buvo kur tai tolimam taisytis. Jonukas susitvaike 

ryszuli, Kaziuką nupirko, kas 
jam dar buvo reikalinga, Alek
siukas taip pat triūse apie Jo
nuką. Paskui galutinai apsi
rengė iszejo laukan.. Eina jie 
miesto viduriu nedrąsiai, asza- 
rotas veidais o akyse kaskart 
daugiau ir daugiau renkasi 
aszaru. Tuojau, jau tuojau rei
kės jiems pasakyt vienas ki
tam “sudiev” — Jonukas tu- 

1 res atsiskirt nuo mylimu bro- 
Bet nežino, gal tai bus

in vakarus kraszte, bet žinojo, 
jog ne tame, kur dabar keliau
ja. Pamatęs savo numylėta 
kraszta, Jonukas nulindo ir 
atsigryžes gailiomis akimis 
žiurėjo ten, kur jis nuo pat ma
žens žaidė, kur miszkeliai osze, 
kuriuose jis gyvulėlius ganė, ir 
kur jo tėvu suminti takeliai 
vingiavo tarp lauku ir misz'ku.

— Paskutini, turbut, karta 
bematau ta mylima kampeli,- 
paskutini karta bežaliuoja tas liuku.
krasztas mano akyse, •—kalbe- paskutinis ‘‘sudiev,” gal juos 
jo iszeivis szirdyje, nes bijojo likimas amžinai perskirs, nors

* i ~ »
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sztu jaunesnius?
— Tai mat daro isz mano 

paliepimo. Žinote reikia ir 
tai, jog asz neturiu laiko kož- 
na isz paeiles muszti? Duo
du in kaili vyresniam tiek 
plegu, o tas paskui iszdalina 
tarp kitu.

i . Kad palaikius sveikata ir 
.gyvastį mažo vaiko vasaros 
’ laiku reikalauja daug prižiu- 
j rejimo, kantrybes, sumanumo 
ir ypatingai žinojimo visu pa- 

i voju kuriu reikia vengti vasa- 
i ros laiku. Be abejo vienas isz 
svarbiausiu sziu pavoju tai 
paprasta muse, kurios priežas- 

[ tinri mirszta daug mažu vaiku. 
'Kur tik ji eina, visur užkreczia 
ligos perais. Žinoma, kiekvie
nas namas turi turėti tinkamus 
sietus, bet ten kur randasi ma
žas vaikas, reikia žiūrėti kad 
sietai labai atsargiai butu su
dėti. Jo kambarys turi būti ap- 
sergetas nuo mušiu. Muses pa
traukia valgis. Atsargios szei- 
mininkes kurios užlaiko savo 
namus szvariai ir tvarkiai, turi 
mažiausia bėdos su musėmis. 
Muses nesza ligos perus savo 
plaukuotomis kojomis ir lim- 
paneziais snukucziais ir taip 
užkreczia neviena maža vaika. 
Jos užlekia ant pieno kuri pri
rengi vaikui ir ten palieka tuos 
perus kurie yra viduriu suiri
mo priežastimi. Apsaugok sa
vo mažyti nuo j u. Apsisaugok 
ir save.

ISTORIJE apie Da 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£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Dideliam mieste buvau, 
Daug ten riksmo užtikau, 
Ant pasilinksminimo ten 

buvau, 
Juoku užtektinai maeziau.

Kelios moterėlės buvo girtos, 
Bet ant kojų tvirtos, 

Sesutes* baisiai nesutiko, 
Ir už nieką baisiai susipyko. 

Badai senmerge kvaitulį gavo, 
Borika rankoje lingavo.

. Motore szliura nusimovė, 
Ant kaklo senmergei užmovė, 
Su kūdikiu isz miesto iszvare, 
O moterei dovana už tai davė.

* * *
Isz Newarko tuoj pasukau, 
Bajone truputi užtrukau, 
Ant baliuko tenais užėjau, 
Kampelyje sau atsisėdau.

Sztai atėjo kokis tai sportulis, 
Nuduodamas kad yra 

milijonierius, 
Szimtine ant stalo padėjo, 

Ant mergeliu aplinkui žiurėjo. 
Norėjo priesz visas pasirodyti, 
Ir pinigais prie ju prisigėrėti, 

Kad prie saves prisitrauki, 
Ir su joms draugaut.

Merginos suprato kvailio rnieri, 
Kėlės sti'klcles drauge iszgere, 

Bet namo su juom ne ėjo, 
Nes, daugiau proto turėjo.

Kad butu daugiau tokiu 
me r giežiu, 

Ka laikosi doru vaikinu,
Q toki kvailiai nesikabintu, 

Ir kitur iszbostintu.
* * #

Kas ten Pittstone pasidarė, 
Kad man akis atidarė, 
Buvau apie taja vieta 

užmirszus, 
Visai pamirszus.

Ana diena laiszka gavau, 
Kurioje akyvu žinių skaieziau, 

Apie viena fain moterelia, 
Lietuviszka 'balandėlių.

Bet ar tai teisybe, nežinau, 
In tenais nukeliavau, 
Ir apie ja dažinojau. 
Ant toliaus paliksiu, 
Pakol ja nesutiksiu.

* * *
Brooklyne moterėles, tegul su
sitarė, kaulus gerai apdaužo, 
Tiems, ka neteisingai jaises 

apšmeižė, tegul dilius sudaužo, 
Ypatingai tiems, ka in sve

timas namus landžioja, 
Ir liežuvius apie moterėles 

po miestą neszioja, 
Karsztu vandeniu snukius 

apliekit, 
Mėlynus akulorius ant akiu 

uždekit.
Jeigu da karta taip padaris, 

Tegul man duoda žinia, 
Ir vardus visu suraszo, I 

Tiesiog pas mane paraszo.
Kumui Taradai'kui paduosiu, 

Visu del svietui iszduosiu, 
, O tada apie jus nemeluo,s 
Geriau moterėles paguodos.

* * *
Vienam mieste atsibuvo svod- 

ba puiki, 
Ant kurios gere ir szoko, 
Ir sporteliu tenais buvo, 
Bereikalo tenais užkliuvo. 
Kas tenais buvo, tai vajai, 

Priek tam pasiliejo ir kraujai, 
Kas daugiau buvo, dabai* 

užtylėsiu, 
Pakol daugiau neparegesiu.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

— nebematysime daugiau.
— Paskutini karta bema- 

suszūko bažnyczios 
varpai juodvicm rodės, kad
skambino už jųdviejų brolelio 
vėl e.

Nors ir žiurėjo juodu ar ton 
puse, kurioje dabar Jonukas 
keliavo, bet nieko nebeinate. 
Varnos kapsto kelyje nesenai 
Jonukp numintas pėdas. Nusi
lenkė juodu bažnycziai ir gry- 
žo tenai, kur nei pamatyti ne
norėjo. Bego per ta pati misz
keli, kuris taip pat tebeosze, 
kėlėsi per ta paezia upele, kuri 
taip pat tebebangavo, bet juo
du jau be brolelio. Eina juodu 
tais paežiais takeliais, kuriais 
per visa diena vaikszcziojo, 
bet sziurksztus dabar darosi 
jiem kiekvienas akmenėlis, 
kiekvienas kampelis. Nieko 
juodu tame kraszte nebeturi, 
nei tėvelio, nei tetules ir nieko, 
nieko. Tiktai szaltos motine- 

• les kapas gali paguosti ir var
guose nuraminti. Bet links
miausia valandėlė juodvicm 
randasi tada, kada gauna nuo 
tėvelio ar nuo brolelio nors ma
ža laiszkeli, kuris juodu visa
me pastiprina ir nuramina.

Kitas sveikatai grasinimas 
vasaros laiku tai temperatūra. 
Labai sziltas oras kenkia ma
žiems vaikams, ir jie negali ap
siprasti su juo. Reikia stengtis 
kiek galima kad apsergejus 
juos nuo karszczio. Reikia la
bai lengvai aprengti. Kasdien 
prausti po kelis sykius ar dau
giau tuonri atvėsinant jo kūne
li. Vasaros laiku reikia jam 
duoti daug daugiau vandens 
gerti negu kitais meto laikais. 
Jeigu galima, reikia ji laikyti 
tyrame ore, nors pora valandų 
kasdien. Vienok, nereikia leis
ti saules spinduliams kaitinti 
tiesiog ant jo.

Kitas pavojus kurio labiau
sia reikia bijoti tai tas kuris 
paeina nuo. maisto. Jei vaikas 
yra maitinimas bonkute, yra 
persivalgymo pavojus paežiuo
se karszczio laikuose. Tuomet 
reikia sumažinti valgi bent ant 
puses ir duoti daugiau van
dens.

Reikia atminti, kad netik 
kad noras valgyti sumažėja 
bet ir vaiko virszkinimo jėga 
sumažėja. Ta atmaina kartais 
yra maisto surugimo priežasti
mi. Sustabdo veikimą viduriuo
se taip kad ligų perai kurie in- 
sigauna su maistu pradeda 
daugintis ir plėtotis. Patarti
na, duoti gerti apelsinos skys
timo, gerai ji persunkus. Jei 
tinkamas maistas bus duoda
mas, tai apelsinos skystimas 
greitai sureguliuos vidurius. 
Pradek su vienu szauksztuku 
vieno menesio senumo vaikui,
ir kas karta daugink kol kada j Saule Pub. Co., Mahanoy City 
pasieks szeszta menesi gales 
iszgerti cielos apelsinos skysti-

I ma. Reikia saugoti, kad vai
kas vasaros laiku nemažėtu 
svarume, nežiūrint to, kad tuo 
laiku jo augimas bent kiek su- 
sistabdo. — C.

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. (
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Szv. 
prie 
pH® 
Szv.

$

i

ir

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.
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FCBVICTORY

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. * - U.S.A.

OV “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti 
jose. $5 kitose Vieszpatystese i
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Žinios l ietines ! genys margas

— Petnyežioje p r i p u o 1 a 
Szv. Hermengildo; Subatoje 
Szy. Justino; kita sanvaitia: 
Szv. 
Szv. 
Szv. 
Szv.
Leo IX P., Pctnyczioje Szv. 
Agneszkos M. V., Subatoje 
Szv. Anzeliuos.

Linksmos Naujienos, 
Bet Ar Tikros Žinios?

DOVANOS IR PATA
RIMAI NAUJAI
ATVIRUSIEMS
GYVENTOJAMS

renge Kalėdų festivala. Festi-fka pakelti 
valas 'buvo vaikams, per Nau- nu kainas nebus sustabdytas,

gyvenimo reikme-

Anastazijos; Panedelyje 
Bemadeties; U tarninke 
Aniceto; Seredo je Sol. 
Juozapo; Ketverge Szv.

KAIP James Byrnes apleido 
savo vieta kaipo Karui Ap

rūpinimo vadas, (War Mobili- 
zer), jis daug saldžiu žodžiu 
mums paliko ir pati dangų pri
žadėjo. Jis sake kad Vokietija

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. . Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

ANT PARDAVIMO

Viena lota, ant nauju Lietu
viu kapiniu. Atsiszaukite ant 
adreso: Jurgis Budrikas, Shoe
makers, P. O. Box 285, Maha
noy City, Pa.

SHENANDOAH, PA.
t Laidotuves a.a. Elzbietos 

Go vis, nuo 425 E. Mt. Vernon 
Uly., atsibuvo Ketverge su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny-i 
ežioje 9 vai., ryta ir palaidota 
parapijos (kapuose. Velione 
sirgo ilga laika, mirė Nedėlios 
ryta namie. Gimė Lietuvoje, 
pribuvo in Amerika perikisde- 
szimts metu adgal. Prigulėjo 
prie Susivien. Liet. Amerikos. 
Paliko viena sunu Petra, na
mie ir szeszis dukterys: M. Ru- 
dalavicziene namie; G. Har- 
cheriene, J. Ilenkelicne isz 
Stratford, Conn., H. Waterie- 
ne, J. Wateriene ir Agneszka 
visi isz Philadelphia, Pa., taip
gi daug aliuku ir pra-anuku.

Amerikos Armija
Iszlaisvino Lenka

Kardinola

Kolonijaliszkose dienose, 
pionieriai vakaruose siuntė va
gonus -prikrautus maistu ir 
vandeniu atvykstantiems ka
ravanams isz rytu. Inspiruoti 
szia tradicija, moderine orga-

už dienos, kitos jau sugrius. O)nizacija> pavadinta “Welcome 
kaip mes Hitlerį sumuszime, 
jis sake kad:

1— Mes galėsime vėl po sa- 
liunus po vidurnakezio ligi 
gaidžiu ūžti, baliavuoti.

2— Visi ponueziai gales vėl 
savo pinigus ant arkliuku dėti. 
Arkliu lenktynes vėl bus atida
rytos visiems tiems mulkiams 
kurie turi per daug pinigu, ar 
kurie yra tokie durniai kad jie 
mano kad jie gali ežia pasipini- 
guoti.

3— Bus daugiau gazolino. 
Gausime nors viena galioną 
daugiau gazolino už . savo ta 
“A” tikieta — kuponą. Galė
sime nors biski daugiau ir to
liau nuvažiuoti.

4—Fabrikai ims gaminti vi
sokius pabūklus ir tavorus. 
Bus net ir nauji automobiliai, 
jeigu bus gana pinigu.

Isz kitos puses, jau isz kalno 
praneszama kad:

1— Moterys negaus tu savo 
paneziaku “nylons,” isz gele
žies darytu kojiniu.

2— Nebus “t ai j erių” gumi
niu ratu automobiliams...........

3—Nebus daugiau maisto, 
nebus nei tu bifszteiku, nebus 
nei daugiau sviesto. Nes, atsi
minkime, Stalino cziebatams 
dar vis reikia ir reikes sviesto.

PARYŽIUS, FRAKCIJA.— 
Amerikos 9-ta armija iszlais- 
vino Lenku kardinola Hlond, 
kuris buvo per penkis metus 
Vokiecziu nelaisvoje. Ameri
kos Generolas Simpsonas davė 
savo eroplana ir atveže kardi
nola in Paryžių.

Czekoslovakijos Prezi
dentas Sudarė Nauja 

Valdžia
LONDON, ANGLIJA. — 

Praneszta buk Kassa, Czeko- 
slovakijoj, Prezidentas Bene- 
szas jau sudarė nauja Czeku 
valdžia. Czekoslovakijos pre- 
mieru paskirtas Zdenek Fier- 
lingeras, kuris kitados buvo 
Czeku ambasadorium Moskoje. 
Premiero pavaduotoju paskir
tas Element Gottwald, Czekos
lovakijos Komunistu partijos 
pirmininkas. Generolas Svobo
da paskirtas kaipo Czeku ka
riuomenes virszininku.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

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

4— Taksos ir mokeseziai nei 
per nago juoduma nesumažės.

5— Musu vaikai, kurie szian- 
dien ant karo lauko Europoje 
stovi, neparvažiuos.

'■ Tokie prižadėjimai, ir tokie 
perspėjimai palieka mus toje 
paežio j te vietoje, kur mes buvo 
me ir sziandien esame. Dieve 
Duok, kad tas James Bvrnes 
teisybe sako kaip jis prižada, 
ir kad jis nežino ka jis sako 
kaip jis mus grasina. Bet pagy
vensim, pamatysim.

Neperbrangu
Vienoje ceikiu krautuvėje 

jaunas pardavikas norėjo pa- 
erzyt viena mergina, kuri buvo 
atėjus ka pirkti, ir pažiurėjus 
vieno brangaus cei.kio, paklau
sė. — kiek prekiuoje?

— Mastas prekiuoje ketu
ris pabuicziavimus. — Atsake 
mandagiai pardavikas.

— Gerai, atresz man ketu
ris mastus. — Paprasze mergi
na.

Atrėžė jai pasakyta miera, 
mergina pasiėmus cciki ir eina 
per duris laukan.

— O užmokesti? — suszuko 
pardavikas.

— Atsiusk tamista sanskaita 
mano moeziutei, tai ji užmokės, 
nes už keturis mastus prisieis 
iszkaszcziu 16 pabueziavimai. 
Asz dabar del tamistos netu
riu tiek isztekliaus.

Pardavikas nuleido uosi,' ir 
suprato kad yra už ji geriaus 
mokanti szposuot.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Wagon,” bado atgaivinti szia 
geros valios dvasia musu mies
tuose.

Praeitais metais, dvylika 
szimtu “Welcome Wagons” 
szeiminirikiu padare net 300,- 
000 vizitu naujai atvykusioms 
szeimynoms arba naujai iszte- 
kejusioms ir motinoms naujai 
gimusiu kūdikiu net in 600 
miestu. Thomas W. Briggs, 
prezidentas “Welcome Wa 
gon” ketina panaszia organi
zacija investi Pietų Amerikoje 
kada karas baigsis.

Kada szeima atvyksta in 
, svetima miestą “Welcome Wa

gon” szeiminirike ateina in na
mus su pintine dovanu ir prašo 
kaip ji gali padėti. Szi szeimi
ninke kartais pagamina valgi, 
arba padeda sutvarkyti namus 
ir t.t. Ji padeda telefoną grei
tai investi, elektra užsukti, pa
samdo tarnaite, užregistruoja 
vaikus mokykloje. iSzeiminin- 
ke duoda patarimu apie bažny- 
czia, kliubus, visas miesto in- 
steigas. Suveda žmones vienos 
kilmes, ir t.t. Pataria kokias 
krautuves lankyti, ypacz tas 
kurios remia szia “Welcome 
Wagon” projektą.

“Welcoriie Wagon” yra ko- 
mcrcijinis projektas ir pasek
mingas. Vietiniai krautuvnin- 
kai randa kad samdydami tas 
szeiminirikes, ir remdami ta 
darba, tik pagerina savo bizni 
ir užsipelnija žmonių gera va
lia. Kiekvienas krautuvninkas 
duoda dovana pirmam “Wel
come Wagon” vizitui.

Geros valios pintines naujai 
atvykusioms szeimoms papras
tai turi pieno, duonos ir kito la
bai reikalingo maisto, vietini 
laikraszti, geliu ir korteliu su 
kurioms nauja gyventoja gali 
gauti dovanu kada atlanko vie
tines krautuves. Pavyzdin, ji 
gali eiti in filmas nemokamai 
pirma karta, ir pan.

Naujai isztckejusioms intei- 
kiama geliu, naudinga “cook 
book,” ir dovanoms korteles 
isz invairiu krautuvių.

Bet gražiausia ir gal naudin
giausia pintine yra naujai gi
musiam kūdikiui su vioskiais 
naudingais daiktais. Motinai 
inteikiama gražiu geliu. Visi 
yra geri biznio investmentai. 
Kiekviename mieste kur szie 
“Welcome Wagon” insteigti 
visi krautuvninkai nori prisi
dėti.

Biznis yra pusiau-vieszo pa
grindo, ir beveik kiekviename 
mieste szeiminirikes atsinesza 
oficialu pasvekinimo laiszka 
nuo vietinio valdininko. Yra 
tiek daug karo darbininku ku
rie kraustosi isz vienos vietos 
in kita, vietiniai pareigūnai 
mano, kad szis tikrai svarbus 
darbas.

ANesenei, viena valdiszka in- 
steiga buvo perkelta isz vienos 
vietos in kita, toje insteigoje 
dirbo suvirs du szimtai szeimu. 
Persikėlimas invyko kaip tik 
priesz Kalėdas. Vietine szeimi
nirike aplanke may orą, Vaiz
bos Butą ir vietinius krautuv- 
ninkus ir su visu pagelba ji su

jus Metus buvo surengta susi- • 
pažindinimo vakarėlis augu- , 
siems. Tikrai linksmai visi pra
leido szventes.

Szis projektas buvo insteig- 
tas priesz 16 metu, Thomas W. 
Briggs, žurnalistas isz Mem
phis, Tennessee. “Welcome 
Wagon” dabar operuoja net 
49 Kanados miestuose.

Briggs ketina insteigti 
“welcome wagon” projektą 
net Pietų Amerikoje, Antras 
Pasaulio Karas laikinai su
stabdė jo plana. Bet bus pirmas 
po-karinis žygis. Tenais jis 
samdys vietines moteris tam 
darbui.

Szeimininkems tenka atlikti 
visokiu nepaprastu darbu. Vie
na karta, viena szeiminirike ėjo 
aplankyti jaunavede kuri ka 
tik atvyko in miestą. Atvykus 
sužinojo kad jaunavede vale 
namus per visa nakti. Po gra
žaus pasikalbėjimo szeiminin- 
ke iszsieme kortele su užraszy- 
tu antraszu ir rado kad szi szei
ma ne in savo nameli insikraus- 
te. Jaunavede nenorėjo vėl 
kraustytis. Ir liko szeimininkei 
visa dalyka sutvarkyti, ka ji ir 
padare.

Kita szeimininke buvo isz- 
siusta aplankyti iszvykusio ka
reivio žmona. Baladojo ir bala
dojo būti inleista. Galu gale 
iszblaszkusi moteris atidarė 
jai duris. Gazas visur bute. Ap
tarnavus motore, szeiminirike 
sužinojo kad ji bandė nusižu
dyti. Per kiek laiko negirdejo 
nuo vyro ir mane kad jis už- 
musztas. Be pažystamu, sveti
mame mieste, ji nežinojo ka da
ryti. ISzeiminike nuramino szia 
žmona, pasikvieti kartu valgy
ti pietus, ir nusivedė pas para
pijos kunigą. Biedna žmona 
niekad netikėjo susilaukti to
kio draugiszkumo. Už trijų 
dienu gavo laiszka nuo vyro 
kad jis gryžta. namon.

Kita szeimininke aplanke 
žmona su dviejais vaikucziais. 
Atėjus in jos namus rado kad 
tai žmonai ka tik buvo pranesz
ta kad jos vyras žuvo nelaimin
game atsitikime. Irgi be pažys
tamu. Szeimininke stojo in dar
ba, kreipėsi prie invairiu orga
nizacijų tame miestelyje, rado 
darba moterei ir viską gražiai 
baigėsi.

Vyriausias ofisas organiza
cijos randasi New Yorke. Te*. 

■ nais iszkabinta — “Buk prisi- 
! ruoszes. Bet kas gali atsitikti, 

tikėk kad atsitiks.”
’ • “ Weleome Wagon ’ ’ bando 
’ būti draugu. — C. C. F. A. U.

INFLACIJA
SUV. VALSTIJŲ

ISTORIJOJE
Karo raketieriai, juodos rin

kos, spaudimo grupes ir infla
cija. Daugumui szie žodžiai 
prisimina Graikija, Francija ir 
Kinija sziadien. Nepritaiko
me tuos žodžius Su v. Valsti
joms. Szi szalis su savo milži- 
niszkais rezursais, jos industri- 
aliszka dvasia ir gyvenimo 
auksztais standartais netur 'bi
joti inflacijos. Bet taip tikeda- . 
mi, klystame. Mes ežia turėjo-! 
rne inflacija ne viena, bet ketu
ris kartus.

Revoliucijos Karo dienose 
kainos kilo taip auksztai kad 
Jurgis Washingtonas, laiszke 
John Jay, sake, “vagonas pil
nas pinigu nenupirks vagona

- ■ • ’ 'y/ • ' *

SZLIUBAS :: :: :: 
:: :: :: SU VIRŽIUneturėsime užtektinai pinigu 

maitinti savo Armija.
Juodos rinkos irgi buvo.1 Komedija viename atidengime. 

Apie tuos operatorius, Jurgis! -------
Washingtonas rasze: “Baus-j (Beje miesteleno grineziojd 
me negali būti per aukszta '------- 1:
žmogui kurio didunas priklau- 1 
so nuo jo szalies pražūties.” :

Washingtonas pilnai tikėjo 
in prekių priežiuravima. Jis < 
mane “svarbu nustatyti kai- : 
nas; ir jeigu žmones neprisilai
kys prie to, turi būti priversti 
taip daryti.” Kelios kolonijos 
tarpe ju Naujos Anglijos vals
tybes, pripažino reikalingumą 
Kainu Priežiuravimo Instaty- 
mo.

Bet nepaisant priežiuravimo 
pastangų, Revoliucijos laikuo
se kainos vis aukseziau kilo. 
Sviesto kaina buvo $12.00 už 
švara Bostanc 1780 m. Samuel 
Adam užmokėjo $2,000 už nau
ja kostiumą ir kepure. Ir dau
gybe Amerikos szeimu sutaupu 
dingo, vargas ir trukumas 
vieszpatavo, ypacz tarpo ka
reiviu Revoliucijos Armijos ir 
ju szoimu.

1812 m., kare panaszi padėtis 
egistavo. Paminėti tik kelius 
pavyzdžius arbatos kaina kilo 
nuo 28 mentu už švara iki 1.19; 
kavos kaina nuo 13 centu iki 
32 centu, bagines žuvies aliejus 
vartojamas lempoms nuo 50 
centu iki $1.26, kiaules nuo $5 
iki $14 už szimta svaru.

Pirmo Pasaulio Karo dienos. 
Netik kainos neiszpasakytai 
kilo karo metu bet po taikos 
pasiraszymu kilo dar auks
eziau. Nužeminimą užpuolė 
kr aszta.

Per penkis metus daugiau 
negu szimtas tukstaneziu biz
niu žuvo, bedarbis pasiekė be
veik szeszis milijonus, pasam- 
dymas žmonių fabrikuose nu
puolė riet 31% algos numusztos 
net 44%, ukiu kainos suiro, ir 
ukiu ineigos puolė 66%, beveik 
puse milijono užkininku nete
ko ukiu.

Inflacija nėr kas naujo. Bet 
neturime vėl jos sulaukti:

Jeigu visi Amerikos žmones 
. ir kainu priežiūra, jeigu jie 

rems užlaikyma tinkamo prie
žiuravimo kol inflacijos pavo
jus praeis, tai galime tikėti kad 
neatkartosime praeities klai
du.

Szi karta, mes padarome ge
resne pradžia. Linija stipriai 
laikoma, Bet su galutina per
gale inflacijos spaudimai taps 
stipresni. Reikalaus bendras 
pastangas darbo, agrikultūros, 
biznio, vartotojo ir valdžios, 
dabai* ir po-kariniame pasau
lyje, kad užtikrinus kad taip 
vėl neatsitiks.

Chester Bowles, Administra
torius Offico of Price Adminis- 
tration, nesenei sake — “musu 
ekonominis ateitis lygiai kaip 
laimėjimas karo, guli musu pa
ežiu raukuose.”

Kurpius myli miesteleno duk
terį. Mariute siuva. Ineina tar
naite, paskui Jonas.) -Prie manes ? O ko

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING 00
Mahanoy City, Pa-

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti ‘‘Saule” kurie apie tai už- 

I mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
reikmenų. Jeigu kiauri prakti-Įiaikra»zczio. paskubinkite i i j

T-*.?'.7 ----------- -
eina. Mare sėda, ir kavoje vir
ve po kede. Ineina Jonas).

Jonas. —Gera va'kara Ma
riute.

Mariute. —Gera, gera. Ma
niau kad Jonas ne neateisi jau.

Jonas. —Kodėl Mariute taip 
kalbi. Kurgi asz eisiu jai ne 
prie tavęs. 

j Mariute
Mariute: (Viena) Ak kaip ar pinigu pasiskolyt? Ityt va- 

asz myliu ta Joną, tarsi be jo žiuoji in Kauno szlebiu Mag- 
negaleczia visai būti. Ir jis ma- jeį pirkt. Gerai, asz paskoly- 
ne labai mylėjo, būdavo sako siu< (Netyczioms užmę(ą vir- 
kad ne vanduo neperbegs per ves kylpa Jonui ant sprando 
mudu. Dabar nežinau kas jam jj. gzauke). 
pasidarė, nors ir ateina kada, 
bet jau netoks meilus, rodžios 
kas ji stumia nuo manes. (In
eina tarnaite Onute.)

Onute: —‘Gera vakara. Ma- 
rinte.

Mariute. —'Gera ir tau Onu
te. Kaip gerai sveika?

Onute. —Acziu, labai gerai 
tarnauja svei'katele. O kaip par 
ežiai vedasi?

Mariute. —Ne sziaip, ne taip, 
negaliu ne pasakyt. Liūdna. 
Savo Joną senei maeziau.

Onute. — Ar vis dar tu su 
tuo Jonu sėbrauji?

Mariute. — Taip Onute, asz 
ji myliu taip, kaip pirma my
lėjau, nes nežinau kas su Jonu 
darosi, nes jau kaip dabar atei
na, tai ne puse nėra toks mei
lus kaip pirma.

Onute, (nusistebus.) Gana, 
tu kvaile! Ka jau jis bus taip 
meilus, kadangi ponedelei jau 
jo szliubas.

Mariute. (paszokus) Su 
kuomgi? Kad jis man nieko ne
sako.

Onute. —Mat, paika tu. No
ri, kad jis tau pasisakytu.

Mariute. —Nugi kaip? juk 
asz ji myliu.

Onute. —'Maža ka: Bet jis 
tave nemyli.

Mariute. —Nugi tas neprie
telius prasze anuosyk dar pini
gu szimta rubliu paskolinti, 
važiuoses in Kauna skuru pirk
ti, ir prižadėjau duoti, sztai 
skrynioje turiu gatavus maz
geli surisztus. Dar vis netikiu 
tavim Onute ir gana?

Onute. —Ogi netikėk, žino
kis. Paskolinsi, tai 'bus jam ve- 
seilei.

Mariute. n (Daugiau nuste
bus.) Nugi ar tu tikra teisybe 
kalbi?

Onute. — Kamgi kalbeczia
■kad nebūt teisybe. Vakar susi
ejau Berukszczio Magde, sake 
buvo pas kleboną, iszpirko at
laida be užsakymu, o po nede- 
lei szliubas. Ryt anksti abudu 
važiuoje in Kauna szlobiu pirk
ti.

Mariute. —Taigi ar jis su
Magde ženysis ?

Onute. —Na tai su kuom tu 
manai, kadangi jau jie senei 
susitarė.

Mariute. —Na, tas biaurybe
■ ateis man.

Onute —Žinoma kad ateis, 
nes jam pinigu žadejei, o ryt 
jam reikes, Magdei szlebems 
nupirkti.

Mariute. —Na, tai jau ne
gaus. Asz jam užtaisysiu ir ge
ra szposa. Tu Onute nueik in 
kamara, rasi pakabinta ant va
gio virve, atneszk in grinezia, 
o asz eisiu prisitaisyt inranki. 
(abidvi iszeina. Greitai sugrįž
ta, inbega viena su virve, kita 
su szlapiu viržiu).

Mariute. —Skubėk Onute, 
duok szia virve, pakavosiu. 
Žiūrėk jau atsivelka tas biau
rybe. Tu dabar iszeik in lauka, 
nesirodyk jam, o kaip iszgirsi 
mane surinkant, inbegk greit, 
padėsi man apimti. (Ona isz-

Mariute. —Ona, Ona, szok 
szia, duosiva Jonui szliuba. 
(Ona priszo'kus laiko virve, 
parsimusza ant žemes, o Ma
riute su szlapiu viržiu svoja. 
Jonas rėkia — Ai ai, gelbėkit. 
— szios nepaiso, musza.)

Mariute. —Tai tau Jonuk 
pamokinimas, kaip pradėti ap
sivesi. Tegu ir kiti vaikai pri
sižiuręs, kad mergina reikia 
mylėt tiktai viena; ir jai tau ji 
patinka, su ja apsivesk!

. Jonas. (Pro verksmus.) Kad 
man ana daug geriau patinka, 
todėl su ja ir apsivesiu. (Mare 
vėla musza.) • ; ,

(Uždanga Užsileidžia.)

Skaitykite “Saule”
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos viražais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų kny
gele, misziu maldos su paveikslais, 
paprastu apdaru 65c. Gydyklos nuo 
Baimes Mirties 50c; Istorija Seno ir 
Naujo Testamento 25c; Kabalas su 
Saliamono Nosia 10c; Dangus, Saule, 
Žvaigždes 10c; Sapnas Marijos ant 
Kalno Alyvų 15c; Raistas, apraszio 
lietuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose 356 pus., $1; Burtininkas ir 
Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pa
darymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoiki kepiniai $1; 
Eustakijusas apysaka isz pirmu am
žiau kriksezionybes arba iszganymas 
Szv. Kryžiuje 128 pus., 35c; Sveikatą 
ligoniams knygele apraszio apie 350 
visokiu vaistiszku žokliu 25c; Pralo
tas, darbai ir nuopelnas su meiluzos 
paveiksi#; ,35c; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga?, su pavęikslais kan
kinimo inrankiu 30c; ScfiiĮiittas Pa- 
piove Savo Meiluže Ir In Hudson Upe 
Paskandino, padalines in 9 gabalus su 
meilužes paveikslu 15c; Celibatas ar
ba kokis neženotu kunigu gyvenimas 
30c; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugo
ti 30c; Paparczio Žiedas, kas szi žie
dą turesis visada viską žinos savo ir 
kitu laimes 20c; Raktas, knygą viso
kiu laimiu ir turtu nuo tavęs užslėp
tu, atidaryk duris su sziuom raktu, o 
tu atrasi kalnus nuo tavęs paslėptu 
turtu ir gyvenime be apsivedime lai
mes 75c; GROMATOS in Lietuva, 
Apie 15 skirtingu pasveikinimu be 
dainų, papuoštos su kvietkelems, 12 
už 40c, 3 tuzinai už $1, arba 10 tuzi
nu už $3; Taipgi turiu ir Lenkiszku 
po ta paezia preke. LENKU KAL
BOS KNYGOS: Dzielo zbiorowe 327 
pus. drūtais apdarais $1.75; SLOW- 
NIK, Angielsko-Polski i Polsko-An- 
gielski 444 pusi. $2.25; O Ziemi, slon- 
ce i gwiazdy 75c; Bukiet piesni swia- 
towych 75c; PERLY poezyi polskich 
320 pus., apdar. $1.25; RAMOTY i 
Ramotki 460 pus. $1.25; Zywoty 
swientych panskich, tom V, apdaryta 
$1.25; Tysiac Nocy i Jedna Tom 3 i 4 
-ty 735 pusi. $3; Historija o Kolum
bus $1.25; Historija swienta 35e; 
ZARYS panstwa polskiego 422 pusd. 
75c. i8b ■ ' .

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo veneriszku ir Vėžio ligų $2.25; 
Nuo papuczku ant burnos ir kitokiu 
odos iszberimu $1.25; Tyra Mostis 
nuo Pailiu, Rožes, Vėžio ir bile kokio 
niežulio $2.25; Nervu ir nuo sutuki
mo po 85c; Inkstu arbata, varo akme
nėlius 60c; Kraujo Valytojas 60c ;Ko- 
sulio, Kokliuszo ir Dusulio po 60c; 
Vandenines ir Szirdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriszkumo 85c; Nuo Užsi- 
senejusio Kataro (hey-feaver) 85c; 
Nuo Cukrines Ligos (diabetu) 85c; 
Nuo Pražilimo ir Paiskanu 60c; Ne
malonaus kvapo isz burnos 85c; Reu- 
matiszku sausgėlų 60c; Palasgos Tre- 
jankes (stambios) 60c; nuo surūgu
sio pilvo (heart-burn), Pailiu arbata 
85c. Adresas:

M. ŽUKAITIS,
336 Dean St., SPENCERPORT, N.Y.




