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Isz Amerikos
Amerikos
; Nepriklausomybes
1 Pareiszkimas

Philadelphijoje randasi 
tas namas kuriame pirmieji 
Amerikos didvyrai paskelbė 
musu kraszto nepriklauso
mybe.

Į Thomas Jefferson buvo 
tik dvideszimts-triju metu 
jaunuolis kai jis sutvėrė ir 
parasze ta garsu ir amžina 
Nepriklausomybes Pareisz- 
kima. Benjamin Franklin su 
John Adams biski padėjo ir 
pertaise pirm negu tas Ne
priklausomybes Pareiszki
mas buvo priimtas iszkilmin- 
game seime, Philadelphijoje, 
Liepos, July 4, 1776 metuose.

Thomas Jefferson buvo 
tik 23 metu amžiaus, Benja
min Franklin buvo jau 71 
meto senelis. Visas pareisz

kimas buvo sudėtas ir sura- 
szytas per asztuoniolika die
nu.

Erne net penkias dienas 
pakol tos linksmos žinios pa
siekė New York miesto gy
ventojus. Ir tai suprantamas 
dalykas, nes nebuvo nei tele
fonu, nei radiju nei eroplanu.

Pasirasze ant to pareiszki- 
mo Kongreso Prezidentas 
John Hancock ir Sekretorius 
Charles Thompson. Paskui 
ant antros kopijos pasirasze 
visi 55 atstovai.

Liepos 8 diena tas Nepri
klausomybes Pareiszkimas 
buvo pirma karta perskaity 
tas žmonėms per John Nixon 
Philadelphijoje. Laisves 
varpas nesugaudė, tas links
mas žinias žmonėms nepra- 
nesze iki Liepos asztuntos 
dienos.

Paprasti žmones nieko isz 
anksto nežinojo apie kas te
nai bus paraszyta ar kas isz 
Anglijos bus reikalaujama. 
Nei laikrasztininkai negalė
jo tuose susirinkimuose ir 
pasitarimuose dalyvauti. Su
sirinko visi bagocziai ir po
nai ir politikieriai ir patys ta 
Nepriklausomybes Pareisz- 
kima sustatė.

Dabar, kai mes vis reika
laujame kad musu vadai 
mums viską isz anksto papa
sakotu ir paaiszkintu ir vis 
musu pasiklaustu pirm negu 
ka daro, nebutu proszali pri
siminti, kad musu brangiau
sias ir garbingiausias Nepri
klausomybes Pareiszkimas 
buvo sustatytas visai nesi
klausius paprastu piliecziu. 
Czia buvo bagocziu ir politi
kierių darbas ir geras dar
bas, nors dabar mums nema
lonu prisipažinti kad tokia 
žmones ka gero butu gale j e 
nuveikti.

Tukstancziai 
Badu Mirszta
ISZ EUROPOS. — Jau tik 

kelios sanvaites liko iki pjūties 
o visoje Europoje, nuo Pabal
ti) os krasztu ligi Viduržemiu 
juru badas stūkso žmonėms in 
akis. Nors mes siuncziame 
daug maisto ir visa ko kas 
jiems reikalinga, bet vistiek 
tukstancziai badu numirs ir 
mirszta kasdien.

Dabar tenai baisus badas ir 
visokios bėdos, o szia žiema tai 
bus da baisiau. Visai nėra jo
kios vilties kad Europos žmo-
nes gales szia žiema save iszsi- 
maitinti. Jie neturi gana sekios 
pasisieti, neturi nei su kuo arti 
nei akėti.

Daug dabar geros ir derlin
gos žemes randasi Europoje, 
bet nieko negalima isz jos lauk
ti del sziu metu. Žmones neturi 
nieko sieti. Paskui daug szitos 
žemes negalima suvartuoti, nes 
visur da randasi sprogstancziu 
bombų, kurias arba prieszas te
nai pakavo j o, ar patys žmones 
del apsigynimo. Dabar sunku 
jas rasti ir susprogdinti ir už 
tai daug lauku lieka tuszti, nes 
tenai pavojinga dirbti.

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu valdžia atsisakė be 
cenzūros iszleisti praneszimus 
apie UNRA medžiagos skirsty
mą Sovietu pavietiniu žemes. 
Stalinas sziuo reikalu padare 
praneszima Prez. Trumanui.

Lenkija, kuri ir per daug 
maisto priesz kara turėjo ir in 
kitus krasztus siuntinėjo, da
bar nieko neturi. Lietuva, ku
rios laukai buvo, labai derlin
gi, dabar tik Sovietus maitina 
ir pati badauja.

Europai dabar reikia ne vien 
tik maisto, bet visokiu maszi- 
nu, gyvuliu ir žemes darbui in-

Anglij os V aidžia 
Ims 18 Metu Vyru

kus In Vaiska
rankiu.

Visur visko trumpa, visur 
viskas parduodama per ta juo
da rinka, “Blank Market.' 
Vien tik Yugoslavijoje nėra to 
“Black Market,” nes valdžia 
visus be jokio teismo suszaudo.j

Susisiekimas daug dabar 
reiszkia Europoje. Tenai rei
kia geležinkeliu, traukiniu ir 
vežimu. Visi geležinkeliai isz-

Z Apie 100 Didžiausiu Amerikos
q+ ’’ ®Kariszku Laivu Padėti Ant Bi

kini Salos Pamatyti Kiek Ble-
ardyti, traukiniai sudaužyti ir 
vieszkeliai sugriauti. Holandi- 
jcs valdžia turėjo atsiimti 30,- 
000 galviju, kuriuos ji siuntė 
badaujantiems. Nebuvo kaip 
juos iszgabenti isz kraszto ir 
badaujantiems pristatyti.

Anglija su Amerika sziek 
tiek padeda ir paszelpos sutei
kia, bet Rusija, vietoj in talka 
stojus, ima isz tu krasztu ku
riems mes siuncziame. Dabar 
Europoje baisus badas, bet szia 
žiema tenai bus da baisiau.

BOSAS APSIVERTĖ;
UŽSIDEGĘ

SNOQUALMIE PASS, WA- 
SH. — Bosas kuris veže 15 
Beis-Bolininkus, kurie važia
vo in Bremerton, Wash., nubė
go nuo kelio ir apsivertė nuo 
kalnio. Bosas užsidegė.

7 Beis-Bolininkai žuvo: Vic-

dies ta Atom Bomba" Gali
Padaryti. Martynas Jankus Ve- 

kejas Mirė Vokietijoj
tor Picetti, 19 metu amžiaus, 
isz San Francisco; Geo. Risk, 
23 metu, Hillsbaro, Oreg., Fred 
Martinez, 23 m., San Diego; 
Mel Cole, 25 m., Sacramento, 
Calif., Bob Paterson, 23 m., San
Francisco; Bob Kinnaman, 28 
m., Brooklyn, Wash., 8 buvo 
sužeisti: Geo. Lyden, 25 m., 
Tensed, Ida., Irv Konopka, 27 
m., Moscow, Id., Levi Me Cor
mack, 32 m., Lapivai, Id., Benj. 
Geraghty, 31 m., Livingston, 
N. J., Chris Hartje, 30 m., San 
Francisco; Peter Barisoff, 
Spokane; Richard Powers, 
Spokane; Gus Halbourg, San 
Francisco; ir Glen Berg, 30 m., 
Spokane.

Sprogstanti “Atom” Bomba

ISZ ITALIJOS. — Yra sakoma, kad 
mažas kupstas vežimą apverczia. Taip szian- 
dien ir Trieste miestas. Trieste miestas nors 
mažas, bet jis gali “kita Pasaulini Kara sukelti!”
Italijonai sako: “Jie žus, bet Trieste miesto ne- 
iszsižades. Yugoslavai sako jie nenurims pa
kol Trieste miestas bus ju. Amerikiecziai ir 
Anglai sutinka palikti ta miestą Italijonams. 
Sovietai užsispyrė reikalauja kad tas miestas 
butu atiduotas Yugoslavams. Prancūzai pa
taria kad geriausia visiems butu jeigu tas ne
lemtas miestas butu paskelbtas nepriklauso
mas. Taip greieziausia ir turės būti! Nors

GAISRAS PADARE
DAUG BLEDIES

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

STATEN ISLAND, N. Y. — 
Tyrinėjimai parodo kad St. 
^George pervaža termmala vie
ta tarp Manhattan ir Brooklyn! 
užsidegė nuo elektros kibirksz- 
czio prie geležinkelio Utarnin- 
ke 2-tra valanda popiet. Trys’ 
žmones žuvo, apie 26 sužeista. 
Ugniagesiai isz Staten Island, 
Manhattan ir Brooklyno buvo 
puszaukti ugni gesinti. Bledies 
padaryta ant $2,000,000.

ŽINUTES

WASHINGTON, D. O. — 
“OPA” Departamentas prane- 
sza kaip kava pabrango nuo 4č 
iki 5£ ant svario. Kompanijos 
pasiaiszkina kad jos dabar turi 
daugiau mokėti ne tik už kava 
bet id darbininkams.

ISZ RUSIJOS. — Molotovas 
nesutiko daryti nuolaidu Ita
lijos sienų klausime, nes Minis
terial nutarė svarstyti Balka
nų sutartis. Buvo svarstomos 
teises naudoti Dunojaus vande 
nis, bet ir czia Molotovas pasi- 
preszino. Sovietu ministeris 
yra pasiryžęs iszardyti minis- 
teriu konferencija.

PARYŽIUS, FRANCIJA-—- 
Naujas Francu j u valdyba isz- 
rinko George Bidault kaipo 
Francuju Prezidentą. Komu
nistai pranesze, kad jie balsuos 
priesz Bidault, be valdyba j u 
atstovai tiktai susilaikė nuo 
balsavimo.

SKAITYKIT
OF “SAULE” 

PLATINKIT!

Pirkie U. S. Bonus

Stalinui baisiai nepatiks, nes jis prižadėjo ta 
miestą paskirti del Tito, Yugoslavijos valdyto
jui. Bet tikrumoje, Rusai visai nepaiso apie 
Yugoslavus. Stalinas visai nesirūpina apie Ti
to, Amerikiecziams negaila Italijonui, bet kaip 
Rusija, taip ir Amerika su Anglija gerai 
žino kad tas kuris valdo Trieste miestą, 

valdo ir Adriatikos Juras. Rusija žino 

kad jeigu Italams tas miestas teks, tai Ang

iai ir Amerikiecziai. valdys tas juras. Ame

rikiecziai ir Anglai taipgi nedurni, jie ži

no kad jeigu Yugoslavai tenai insigales, 

tai Stalinas bus Adriatikos vandenų bosas. 

Už tai tas nelemtas Trieste miestas yra
Visas svietas laukia pamatyti kiek jiegos turės ir kiek bledies padarys ta sprogstanti 

“Atom” Bomba, kuria paleis Amerikos Karo Sztabas prie Bikini Salos. Czia tik pa
veikslas kuris parodo kiek jiegos ta bomba turės ir kiek tolio žmones pajus jos trenksmą. 
Czia, prie Bikini Salų, Pącifike, yra sutraukta daugiau negu szimtas didžiausiu kariszku 
laivu, kurie yra iszstatyti del sunaikinimo, patirti ir pamatyti kiek bledies ta bomba gali 
padaryti ant musu laivu. Czia, yra apie 200,000 tonu visokiu laivu kurie bus tam tyczia 
padėti in kelia tos sprogstančios bombos. Szitas isztyrimas kasztuos musu karo Sztabui 
apie $500,000,000.

kaip tas mažas kupstas, kuris gali visa 

vežimą apversti, visa svietą kraujuose pa

skandinti!

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
)
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Kas Girdėt
sunku sau tos kantrybes susi- 
lasti. Skanus Užkandis tenkinti!

Amerikos Generolas Ir Kiniecziai
■ Saldėje net visu menesiu 
’priesz tai, buvo pranaszaujama 

__i jurininkai nestraikuos, 
kad jie eis in darba už tai kad! 
Komunistai da nenori straiku 
szjuo laiku. Taip ir buvo!

I
Bet Saulėje taipgi buvo ra- 

szyta kad visi jurininku strai- 
kos yra rengiamos del szio ru
denio, kada visi Komunistai

'> Vienam farmeriui buvo pa-tpap 
sakyta kaip bulves reikia soti. 
Senas farmerys nusispjovė ir 
atsikirto1; “Asz jau turiu dau
giau negu dvideszimts metu 
patyrimo siu bulvėmis, o ežia 
dabar mane pamokins. ’ ’

Jam jo draugas atsake: “Tu
per tuos dvideszimts metu jo-jvįenu sykiu visur prie uostu ir 
kio patyrimo neturėjai, 'betf '• ■
taip darei už tai kafd kiti daro, szauks straikas. 
ir viskas.

ant prekyybiniu laivu isz- 
Tai bus apie 

Rugsėjo, (Sept.) menesyje.
Patyrimas reikalauja dau-i 

giau negu kad žmogus koki 
darrba dirbtu ar darytu reika
lauja kad bedirbant ar beda
rant žmogus mokint usi. O pats 
darbas be jokio, pasimokinimo 
tai tik atkartuojjimas tu paežiu 
klaidu kurias musu tėvai ir 
protėviai padare.

Valdžia insikiszo ir priverto 
Komunistas Bridges nors ir 
pats norėjo straikas sustabdy
ti, bet jam dabar negarbe kad 
valdžia jam ragus aplaužė. Jis 
dabar rengiasi ir valdžiai at- 
kerszinti.

Jau dabar viskas 
brangu, bet, nors musu 
tojams gal ir nepatiks,

skaity- 
t arime 

pasakyti kad da viskas brangs! 
Ypatingai per ateinanezius tris 
menesius. Valdžia jau ima be
veik visiems fabrikantams ]>a- 
branginti savo daigtus. O kita 
priežastis yra tai kad daibinin- 
kai gauna dabar daugiau mo
kėti, ir turi daugiau pinigu o 
da vis randasi mažai visokia 
daigiu pirktis.

Szia vasara ir szi rudeni 
maistas da daugiau pabrangs 
už visus kitus daigtus.

Vienas Generolas . buvo pa- 
szauktas in savo vyresniojo 
kambari ir buvo kaltinamas 
kad jis daug klaido padare ant 
karo lauko.

Generolas iszdidingai atsi
kirto: “Asz pergyvenau net 
penkiolika musziu, asz ant ka
ro lauko 'buvo net dvideszimts 
sykiu ir savo darba gerai ži
nau.” i

Jo vyresnysis, privedė Gene
rolą prie lango ir pirsztu paro
de asila kuris lauke sau žole 
ede, “Matai ta asila? Jis net 
dvideszimts-penkis sykius ant 
karo lauko buvo,
durnas kaip r buvo.

Kai jurininkai užsimanė 
straikuoti, tai nei pats ju 'Pre
zidentas Bridges negalėjo juos 
perszneketi, nors jis mate kad 
visi žmones jam ir jo darbinin
kams prieszinasi. Tik kai jis 
visiems savo unijos nariams 
prižadėjo iszkelti da didesnes 
straikas Rugsėjo (Sept.) me
nesyje, jie sutiko gryžti in savo 
darbus.

Prezidentas T r u m a n a s 
priėmė ir pavaiszino 885 su
žeistus kareivius. Jis :u ka
reiviais pasisznekejo, ir sy
kiu su jais biski užkando. Jis 
ežia valgo ice-creamo su 
kieksu, arba kaip mes sako
me “szaltos koszes.” Prezi
dentas paliko visus savo rei
kalus ir kitus sveczius ir 
draugus dalyvauti szitame 
sužeistu kareiviu susirinki
me.

Su pavasariu ateis da dau
giau straiku, darbininkai gaus 
da didesnes algas ir viskas da 
labiau pabrangs. Raudos bus 
brangesnes, nes nauju namu 
\ ra mažai statoma.

Tie kurie pagamina mesa del 
musu buezerniu ketina strai-į 
kuoti szi rudeni, bet da nieko 
tikra negalima sužinoti. Kiek

Vienas kontraktorius state 
didele ir garsinga katedra, Ibaž- 
nyczia Anglijoje. Jis retai ka
da pasirodydavo tarp savo 
darbininku, tai darbininkai jo 
ir nepažino. Viena diena jis at
ėjo pažiūrėti kaip visi jie dir
ba. Jis priėjo prie vieno darbi
ninko ir paklausė, “Ka tu ežia 
darai?” j

Darbininkas trumpai atsake, 
“Nugi matai, kertu szita ak
meni.”

Prie kito priėjo ir vėl pa
klausė, “Ka tu ežia darai?”

Antras atsake, “Nugi dirbu, 
prakaituoju kad savo szeimy- 
nele galecziau užlaikyti.”

Prie treezio priėjo ir vėl ta 
pati klausima pastate, treezias 
linksmai atsake, “Nugi asz pa
dedu savo bosui pastatyti pui
kia katedra.”

Visi trys ta pati darba dirbo, 
bet ne visi taip pat in ta darba 
žiurėjo. Vienas mate tik ta ak
meni ir savo uždarbi isz to ak
mens, kitas skaitė kas jam bus 
isz to darbo, o treezias mate ir 
žinojo kad jis savo darbu, kad 
ir praseziausiu prisideda prie 
Igražiaus ir puikaus darbo.

Kuri isz tu trijų darbininku 
mes sau pasisamdytame mums 
dirbti? Kuris isz j u daugiausia 
naudos gavo isz to savo darbo 
ir prakaito ? Ir musu darbas ir 
musu prakaitas tik tiek mums 
atnesz, kiek mes in ji indesime 
ne tik prakaito 'bet ir pasi- 
szventimo. (

Generolas Dwight D. Eisenhower su Kiniecziu Generolu 
Ho Ying-Chin peržiūrinėja Kinieczius kareivius, kurie ji 
pasitiko Nanking mieste. Szitle kareiviai yra parinkti ypa
tingai sergėti Generalissimo Chiang Kai-shek. Generolas 
Eisenhower pribuvo ežia su eroplanu. Jis visur dabar važi
nėja ir leke prižiūrėti ir patikrinti Kiniecziu kareivius.

tf- - .............. i- ..........................................   M*

Ats. Tu dvieju motu laika po 
palaidojimu. Jeigu valdžia rei
kalauja tolesniu inrodymu, tai 
turi butu pristatyta in vieno 
meto laika.

Kl. — Ar dari)davis privers
tas gražinti veteranui jo sena 
darba ?

Ats — Reikalaujama, kad 
veteranas gautu savo senąjį 
darba, arba kita lygutam dar
ba jeigu tas veteranas tinka
mas tokiam darbui ir jis priva
lo paduoti aplikacija iii 90 die
nu po jo anba jos paliuosavimo. 

I Kiekvienas gryžies vetera- 
į nas gali pasinaudoti visokio- 
i mis mokslo progoms. Nepra
leiskite sziu puikiu progų.
— Catlr. W. Vet., Empire Bldg.

Kl. — Esiu veteranas. Ar gai.Office of Dependency Benefits
! iszsius mo'kesczius tiesioginiai. Pų reikalauti medi'kales prie- 

Ki. _ Kada valdžia pristato'žiūros isz, bet kurios veteranu 
dabar galima numatyti, tai isz- vėliava veterano palaidojimui-ligonines 'bet kada?
i’indo kad jie iszeis ant straiku. kas gauna ta vėliava ?

JUOKAI

Tinka Ir Ant To

visokius svailginanczius gėri
mus ant kariszku laivu. Laik- 
rasztininkai negeresni už jurei- 

| vius. Ir jiems uždrausta. Jokio 
| galiūno ar baro ant musu laivu 
nebus. Visiems po 'bausme už
drausta in larva sznapso insi- 

| neszti. Jeigu kas bus sugautas, 
I bus nubaustas sulyg kariszku 
laivyno teisiu. Ir tai paskuti
nis žodis, atliktas kriukis. ’ ’

Bet paskui, sztai kaip isz to 
keblumo

VETERANAMS
PAGELBA

Ats. — Artimiausia gimine. 
Irgi jeigu veteranas palaidotas 
užsienyje.

Komunistai ne vien tik Ame
rikoje, bet visoje Europoje da 
bar taiko ir rengia straikas Į 
ežia Amerikoje tarp Jurininku 
ir Darbininku prie laivu. Jie 
rengia dideles straikas ežia ru
denyje, kad taip pakirsti Aine- 

'bet vis toksirikos laivyno jiegas ir padėti 
Rusijos laivynui paimti Ame
rikos prekyba arba bizni.

Visos unijos ir ju bosai užsi
gina ir sako kad nieko pana- 
szaus nėra, bet visi prisipažins- 
ta kad Jurininku unijos yra po 
Komunistu valdžia. O mes visi 
žinome kad Jurininku Unijos tininkai nepriklauso prie lai- 
prezidentas Bridges yra raudo- vyno regulos ir instatymai ju 

nevaržo. Vienok ir jiems neva
lia sznapso insivežti. Bet nie- 
---------rrasztiiiinku daigius ne- 
peržiures, niekas ju valicu ar 

i maiszu nekries ir niekas nepai
sys ka jie ant laivo darys. Laik
rasztininkai atsakomingi ne 
laivyno kapitonui, bet savo 
laikraszczio redaktoriui.” Pa- 
įsirasze Admirolas Nimitz.

Visi laikrasztininkai suszu- 
ko karšu ir szaunu Valio Admi
rolui. Ir visi laivai ir keliauto
jai buvo szlapesni viduryje ne- 

! gu isz lauko. Buvo 'beveik tiek 
degtines ant laivo, kiek van
dens ant mariu ir visi buvo pa-

iriausios skuros komunistas.

Jeigu nori isz tikro būti ge
ras ir malonus, tai mylėk tuos 
žmones, kurie nėra verti tavo 
meiles. Labai lengva mylėti 
tuos kurie mus myli, 'bet tik 
plataus mansto ir prakilnios 
szirdies žmogus gali mylėti 
tuos kurie jo neapkenezia.

Labai lengva kitam pasakyti 
. kad reikia kantrybes, bet labai

Klausimas — Veteranas ke
tina lankyti mokykla pagal GI 
Bill, ir jis nori žinoti ar jis ga
les dirbti kelias valandas kas
dien? Jei Veterans Adminis
tration sužinos kad jis dirba, 
nors laikinai, ar sumažins joj 

Į szeimynos užlaikymo paskyri
ma?

Admirolas Nimitz' 
gražiai iszsisuko ir visus pa
tenkino. Jis baigę laiszka szi- 
tais saldžiais žodžiais, už ku
riuos visi laikrasztininkai ji 
szventina. ‘(Kadangi laikrasz-

Ats. — Jeigu apnegaledintas 
tarnyboje, lova parūpinta. Ka
reiviai su ligoms ne tarnyboje 
gautoms irgi gali reikalauti Ii- 
gonines priežiūros jeigu prisi- 

roikalavi-

— Asz nieko priesz tai ne
turiu, tiktai esi per jaunas 
del mano dukters!

— Tikiu tai, — tai asz 
ateisiu rytoj!

Jaunas Žentelis

Kl. — Ar galiu pakelti savo p,įp0 prie nekuriu 
apdrauda nuo $2,000 iki $5,- 
000?

m u.

Ats. — Ne. Jeigu paliuosuo- 
tas isz tarnybos, negali pakelti.

Kl. — Kada reikia pristatyti 
sanskaita del veterano palai
dojimo?

— Ak teveli! — Kalba 
jaunas žentas in savo uoszi. 
Isztikruju nesurandu žodžiu 
tau pasakyt kaip esmių lai
mingas savo vedusiam gy
venime. Noretau turėti tris 
paezias, kaip tavo dukrele!

Amerikos Laivynas nepave- ,pas Pdk 
liną nei jūreiviams nei keliau
tojams atsincszti jokiu svaigi- 
įlancziu gėrimu ant kariszku 
laivu. Didžiausia, bausme yra Į 
tam jūreiviui kuris buvo su
gautas su bonkute ant laivo. 
Nei jūreiviams nei oficieriams 
nevalia nei gerti nei laikyti pas 
įsave ant laivo jokio svaiginan- 
czio gėrimo.

Bet kai Amerikiecziai kores
pondentai ir laikrasztininkai 
rengėsi važiuoti kariszkais lai
vais in Bikini Salas, kur jie pa- 
laszys apie tos “Atom” Bom
bos susprogima, jie pasiuntė 
praszyma Admirolui NimitzJ 
kad jiems butu pavėlinta insi-1 
taisyti gera -bara, sialiuna ant 
laivo.

Admirolas Nimitz tuojaus 
atsake kad tai negalima, visai j 
nei ne inmanoma. 
dalykas!

Laikrasztininkai 
pyko. Amerikos 
stiklelis reikalingesnis negu 
plulksna. Jis be sznapso dingės. 
Amerikos laikrasztininkas be 
degtines, kaip Jurgis be kepu
res. Jie tuojaus Admirolui Ni
mitz pasiuntė kita laiszka ir 
paaiszkino kad jiems sznapsas 
reikalingas ir ikad jie be sznap- 
so negali nei važiuoti, nei ra- 
szyti.

Admirolas Nimitz susiszau- 
ke savo Laivyno Sztabo didžiu
lius ir galvoczius pasitarti. Jie 
galvas sudėjo ir sztai kaip laik- 
rasztininkus patenkino ir savo 
laivyno1 garbe iszsaugo jo: 
“Laivyno Sztabas uždraudžia <

Atsakymas — Szeimynos pa
skyrimas isz $90 per menesi 
} ra duotas veteranams su rei
kalavimu kad jie turi sekti pil
na mokslo kursą. Galimas daig
ias, kad szeimynos paskyrimas 
gali būti sumažintas. Bet Vete
rans Administration svarsto 
visus ir inv'airius faktorius 
kiekviename atsitikime skir
tingai.

Kl. — Veterano motina pra- 
nesza, kad jos sunui buvo pa
liktas namas, 
kotas. Motina 
paskyrima ir 
valdžia isz to
mokėti mėnesinius mokesezius 
ir kaip jos sūnūs gali ta sutvar
kyti?

Pilnai neiszmo- 
gauna szeimynos 
ji nori žinoti ar 
paskyrimo gali

Ats. — Taip. Jis privalo pra- 
neszti mokėjimą “Class E 
Allotment” bankai ar instai- 
gai kuri priima mokesezius.

Negirdėtas

baisiai su- 
raszytojui

Karves

■ w

Amerikos valdžia siunezia karves isz New York miesto 
staeziai in Pietų Amerika. Ir kad greieziau tos karves tenai 
pribūtu, tai valdžia paskyrė drug eroplanu jas tenai nu- 
veszti. Paprastai imtu kelias dienas jas tenai nugabenti, 
bet dabar per kelias valandas ir jau karves isz New York 
pribūva Pietų Amerikoje.

Tai tau kur Amerika. Ne vien tik ponai ir bagoeziai ero- 
planais važinėja, bet jau ir musu karves ima eroplanus 
samdytis,

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

50c., o sulaikysite knygas per paczta. i
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Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

85c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

No. ,102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
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
pinąs! 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; 
bos 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-noszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ........................ ’.... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemuno. 5* 
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 pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

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

Praversta links-

SKAITYKIT
“SAULE”

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

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigias 
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. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas V&idulis; Atmo
keiimas kunigo. 47 pus................ 15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns. 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.........................15c

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61*' puslapiu .................................15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nnal&pin ..........  IR'"

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugava- 
uis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir, kitus dangiszkus kunun, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiR 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

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

No. 162 Trys istorijos apie Bale* 
rtsktis; Dzuoko pasaka; Protas and 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10e

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. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs M»- 
Ikiaus; Iszklausyt* malda vargsioj 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ............. ...........................25e

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................... Ui

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Paparczio Žiedas
baime. Medžiu szakos drasko jaunikaitis ir, temydanias nuo-' 
jos veidą ir rankas, plesze ru- latini vis labiau ir aiszkiauj 
bus ir baltuti gazini apsiausta, pražydejima slaptingųjų žie-i 
bet ji vis bego. du, lupomis dasilytejo tai vie-1

— U-u-g-g-u! Staiga su- no, tai kita ugnini žiedą. Tie Ir 
skambėjo virszui jos galvos ir žiedai nesitikėjo prie tokios už-CZIANDIEN Szvento Jono ne užinterasavote, svajojau- „

naktis, naktis stebuklu, kaf-1 ežiai prataro ponia Klementi-,' mergaite ilieSamones kaip pa- jbutos ir todėl nedrąsiai slėpėsi 
' na, jog ir asz, greieziausiai, ei
siu sziandien miszkan jieszko
ti paparczio žiedo.

— Ka jau jus, užprotestavo 
Ildefonsas, jeigu daug žmonių 
eis miszkan, tuomet gerai 
siblaszkys.

—- Miszkas didis,

bėjo Gerute, baltaplauke pana 
Juze. Yra kalbama, jog pus
naktyje reikia nuskinti dvyli
ka žolių invairiu rusziu ir pa
dėti po pagalve, o tuomet, be
abejones, prisisapnuos tikrasis 
bernelis. Asz neatbūtinai eisiu 

■ szia nakti miszkan rinkti žolių.
— Ju> pavelysite man eiti 

sykiu, palydėti jus? Pusbalsiai 
užklausė szalyje jos sėdintis, 
apsirėdęs studento rūbais bai
lius jaunikaitis.

— O, ne, ne, garsiai užpro
testavo mergaite. Kuomet da
lykai lieczias burtininkystes ar 
laimes lėmimo, tuomet niekas 
ne privalo tame dalyvauti ir 
matyti.

— Visai teisingai, pertrau
ke užsimanstes jau paaugės po
nas, nes jeigu jau rinitai lemti 
ar spėti savo laime, tai reikia 
eiti vienui vienai miszkan.

— Asz ir eisiu viena! Gar
siai atsake pana Juze.

— Jėzau! Marija! Rankomis 
szvaistesi poni Klementina, 
mergaites dėdiene. Ar-gi asz 
tau pavelysiu vienai eiti misz
kan, ir da nakti! Ir vilkas gali 
tave užpulti, ir 'blogas žmogus, 
be to da koki biaurybe iszgaz- 
'dins!

— Taip, ir asz ta pati sakau, I 
pritarė poniai studentas, jaul 
geriaus asz eisiu su pana Juze
fą, vienok ne szalyje eisiu, bet 
keletą žingsniu nuo jos, kad 
reikalui priėjus, ji galėtu pa- 
szaukti mane pagel'bon.

— Jeigu taip, tai galima, eik 
ir tu miszkan, Udefonze, paga
lius sutiko tėvas studento, tik
tai nesekiok paskui pana Juze, 
nes tas iszblaszkytu jos mintis 
ir kenktu ežerams, bet patsai 
pajieszkok žolių arba, da butu 
geriaus, temyk, kaip žydi pa
partis, nuskink ta magiszkaji 
žiedą, ir tuomet tau atsivers vi
sos požemines gerybes visos 
brangenybes. Pasidalysi tuo
met turtais su tėvu ir užgyven
sime mudu taip, kaip niekas 
negailės mums lyginties! Atmo
kėsiu bankui visas skolas pri
pirksiu daugiau žemes, namus 
perstatysiu. Linksminsimos ir 
gyvensime laimingai!

— Ka jus kalbate, pone Mi- 
zerecki, nejaugi tai yra teisy
be, kad papartis pražydi tik 
Szvento Jono nakti? Gėrėda
masi klausė poni Klementina.

— Teisybe, teisybe, patvir
tino Mizereckis, kraipydamas 
savo ilgus, žilus asus. Asz savo 
akimis maeziau magiszkaji žie
dą, tiktai nemokėjau nuskinti 
jo. Pridengiau briliumi, nupjo
viau pagal žeme paparczio ko
teli, suspaudžiau brielius 
krasztus ir greitai parbėgau in 
namus. Namie iszvercziau 'bri
ku, bet jame žiedo lyg nebutu 
buvę, tiktai žaliuose paparczio 
lapuose slankiojo koki tai va
balėliai.

— Clja-cha-cha! — juokėsi 
ponas Udefonzas, tai jus, teve, 
ugnines museles vabalėlius pa
laikote už paparczio žiedą.

— Dabartine jaunuomene 
nei in ka netiki, murmėjo se
nis. Tai ka, ar jau asz toks isz- 
leptausis, kad nepažineziau 
ugnines museles vabalėlio? Sa
kau tau, maeziau tikra ugnini 
žiedą tiktai nemokėjau pasiim
ti jo. Turbut, adgal pasižiuro 
jau-

— Ą2 žinote ka, jus taip ma-

1 kirsta žole, parpuolė ant žemes. P° plonutėmis blakstienomis, j 
Ildefonsas tame pat laike,

1 akydamas paperosa, vaiksz- sislepe po blakstienų, o lupytes 
ežio jo po miszko kloni ir ran- szmizibdejo:
koje taip-gi laike laikrodėli.' — Paliaukite, ka jus darote! 
Su rinkiniui žolių jisai nuspren- Kaip jums nėsarmata ’ Ašz 

'do duoti Juzei dvi minuti laiko tiiip labai bijojau viena.
ir asz'po vidnrnakties, o paskui su-' Vienok jis karsztais ,bucz-|

Gyvena kaip kiaules, 
Ir be proto.

Jeigu Lietuviai taip 
gražiai užsilaikys, 

laikraszti “Saule” skaitys, 
Tai nueis szalin vargai,
Ir tada tik bus gerai.

* * *
Melsvieji žiedai-ugneles pa-[Ej tu vyreli isz Mont Karinio, įgzvcjaį>

isz-

stengsiuos būti ti kuotoliausiai rast i mergaite ir slaptingoje, kiais nutildo tas protestuojan-i
nuo jusu. 1 poetiszkoje apystovoje atida- czias lupytes.

— Ne, netaip jeigu staiga ryti priesz ja savo szirdi. Ly-’ “ U-u-a-a-! — suskambėjo 
ant jusu užpultu vilkas ar mujgiai kaip dvi minuti jis numėtė Į storas Mizereckio balsas misz- 
szeika, ir jus suriktumėte, ir da nedarykite paperosi ir ėjo ko gilumoj, 
jeigu tuo paežiu laiku [ 
Juzefą szauktusi pagelbos, kas 
gi man tuomet daryti?

-— Galiu ir asz eiti su jumis, 
pasisule senas Mizereckis. Ko
dėl ir man nebandyti jieszkoti 
laimes? Ir pasitaikius reikalui, 
kiekviena isz moterių turės po 
užtarėja.

— Sztai ir puiku! Suplojo 
rankutėmis pana Juze. Ponas 
lidefonas rasis apie keletą 
žingsniu nuo manės, o ponas 
Mazereckis laikysis areziau 
prie dedienes Klemutes. Tuo
met asz surinksiu* dvylika žo
lių, o jus rasite po paparczio 
žiedą, mes pasiszauksime vie
nas kita ir visi sykiu eisimo 
namo. Tai-gi dabar tik visi in 
kelione!

j — Ka tu, Juze, da jo<g nėra 
j deszimtos valandos, pažymėjo 
dėdienė. Mes su ponu Miz.erec- 
kiu suspesime da suloszti “Pi
ketą.”

Seniai sėdosi prie kortu, o 
jaunuoliai pradėjo peržiūrinėti 
al'bomus ir sziaip paveikslė
lius.

— Kur yra toji grupe, kuria 
jus nuomete piknike? Da, at- 
nemate, asz laikiau prie pat 
burnos, lyg bueziuodamas, ju
su rože, užklausė studentas.

— N-n-n-nežinau! Kur tai 
kitoje vietoje, sujudintai ir 
maiszydamosi atsake mergaite, 
o rankutėmis tuojaus užblosz- 
ke alboma.

*
Artinosi 

drebanezia

ir da nedarykite paperosi ir ėjo9 I
pana tuo paežiu takeliu, kurio vos 

1 keletas minueziu adgal atsito
lino nuo jo Juze.

Nenorėdamas iszgazdinti 
mergaites, jis stengėsi padary
ti kuomažiausi sžlamesi ir to
dėl atsargiai žingsniavo tarpe 
tankiu, jaunueziu atžaliu.

Tik staiga jo atyda atkreipė 
kokia tai 'blizganti, mirganti 
kibirksztele, kuri aiszkiai 
szviete ant vieno paparczio la
po. Beabejones, tai nebuvo ug
nine musele-va'balelis, vienog 
sziame atsitikime kas-gi tai 
galėtu būti? Labiausiai tai .bu
vo panaszu in dideli, puiku ra
sos lasza, isz kurio atspindėjo 
spinduliai szviesiojo menulio. 
Vienok kodėl gi tik viens toks 
laszas matyti? Nejaugi tai bu
tu teisybe, kad papartis žydi 
ugnine spalva?

Ildefonas pasilenke ir pake
le auksini, iszpuoszta 'brilian
tais, Juzės medaliona.

— Kaip tai, vienok ji skubi
nasi surinkti savo žoles, szyp- 
sodamas pamastė jisai ir ne- 
jaueziomis atidarė medaliona.

Isz po apvalaus stiklelio in ji 
žvelge jaunuolio veidas, isz ku
rio dideliu akiu szviete pasidi
džiavimas ir arti, prie pat la
pu, laike rože.

— Tai sztai kas atsitiko su 
grupe, nejausdamas prasznibž- 
dejo jis, ji iszkirpo mano galva.

— Myli, myli, myli, links
mai dūzgeno krūtinėj jo szir- 
dis.

Jisai uždare medaliona, pa
kele galva augsztyn ir pamate

Mizerėckis. Nema-

* * 
vidurnaktis. Juze, 
szirdžia ir priesz

akis laikydama auksini laikro-j ailt kūlyno kabanti auksini 
deli, lenda per miszko tanku-'laikrodėli, o toliaus ant szaku--- , ------ ..... 
myna. Norėdama, kad spėji- šmotelius baltuczio gazimo 
mai-ezerai butu pasekmingos- apsiausto, batistą ir kruczkus. 
ui, ji priverto poną Ildenfonsal — Su jakas tai atsitiko, pa
eiti visai kitu takeliu. Dabar1 si'baisedamas pamastė jisai ir 
jai labai baisu ir ji pasirengusi leidosi bėgti in ta puse, kur ve- 
surinkti, szaukti isz baimes,1 de sudraskyti ru'bu szmoteliai. 
szaukti pagelbos, vienok ji ne- 
iszdrysta to daryti, jai geda.

Sztai ir abidvi 
paikutes susieina 
skaitlines XII. 
Mergaite pasilenkia 
da rauti žoles. Viena, antra, 
treczia, ketvirta, ir staiga jos 
rankute sueziumpa už kotai 
szalto, slidaus, gyvo. Varle! 
Juze sudrėbėjo perjos kana szviestas, pro medžiu lapus, 
perbėgo sziurpuliai baisaus i sHpna menulio szviesa. Tas ap- 
jausmo; mergaite isz baimes 
iszplete akis ir isz krutinės pa
sigirdo tylus skausmo balsas 
vaitojimas, 
bego greitai, kur akis vede.

Kabojęs ant kaklo auksinis 
laikrodėlis užsikabino už krū
mo ir plonutis auksinis retežė
lis truko, in trupuezius šmote
lius. Tie auksiniai szmoteliai 
byro tiesiog ant paparczio lapu

— A-y — jam atsake dis
kantas ponios Klementinos.

— U-a! Op-op! U-u! Kuku!
— Jau skambėjo abudu bal

sai vienoje vietoje.
— U-u-a-a---- - pasigirdo at

sakymas Ildefonso baritono.
Ir szalyje jo linksniai pra

skambėjo turtingas ir malonus 
altas Juzės:

— Op-op!
Greit abidvi *pori susiejo in 

viena vieta.
— Man nepasiseke szi syki, 

skundėsi
cziau asz paparczio žydėjimo.

— Asz
pranesze poni Klementina, tur
būt tai yra dalykai piktos 
d vasios ir tokiu budu ji negalė
jo apreikszti slaptybių, ežeru.

— Asz-gi pasaugojau, kaip 
pražydėjo du slaptingi laimes 
žiedai, nuskyniau juos laiku ir 
aeziu tani atradau didžiausi 
turtą, neapkainuojama brange
nybe, pasididžiuodama tarė Il
defonsas ir perverianeziu, ug
niniu žvilgsniu juoduju akiu 
apipylė paraudusia mergaite.

— Kad pamatyti sapne sa
vo žadetaji 'berneli, asz ir-gi 
rinkau dvylika žolių, vienok 
kuomet surinkau vos keturias 
žoles, pamaeziau ji tikrenybėj, 
o ne sapne, sujudime ir nuleis
dama akutes žemyn, isztare pa
na Juze.

— Te-te-te sztai kame daly
kas, sudavė sau kakton Mize
reckis. Tai ka gi asz labai esu 
linksmas, kad szvento Jono 
naktis iszejo tokia laimingas 
tau, įliek. Svekinu ir laiminu 

I tave. Gi rudeni, po pjūties bus 
I galima pasilinksmint, na ir 
vestuves turėsime. — D. 0.

Greitai, po szakotu medžiu 
ant minksztu samanų, jisai pa

ine rgaite. Jo-laikrodėlio 111 ate gnlinczia
tiesiog ant YPata buvo isztempta, dailute. 

Vidurnaktis. Visa 'baltuose rūbuose, skaisti
ir prade- angelas dangaus. In gelto

nus, dengianezius peczius, pa
laidus plaukus buvo insipyne 
žoles, gėlės ir lapai. Skaistus ir 
malonus veidelis visas ap-

szviestas, tyras vedelis iszrode 
permatomas, lyg krisztalas. 
Mergaite iszrode lyg užsnudu- 

Ji leidosi bėgti ir,si miszko deive driada ar fėja.
Ildefonsas greitai priklaupė 

ant keliu prie mergaites szalies 
pakele jos galva, rankomis pa
trynė veidelius ir alsavymu su 
szilde atszalusias rankytes. 
Tik staigu sudrebėjo plonu- 
cziai antakiai pamaželi ir virsz

taip-gi nemaeziau,

— GALAS —

jeigu taip darysi, 
Mergeles be reikalo apkabinėsi 

Tai su koeziolu nuo 
manes gausi, 

Ne pagelbos neprisrszauksi.
Jeigu tave merginos ne 

nori mylėti, 
Tai vaikinia turi susikniaubes 

tylėti.
Turi gražiai pasidabinti, 

Jeigu merginoms nori intikti.
Mont Karinio nekurios 

merginos, 
Da suvis jaunos,

Joms ne galvo vaikinai, 
Tai tikra teisybia.

Jeigu norite idant jus 
merginos mylėtu, 

Kad ant jus gera aki turėtu, 
Ne rei'ke girksznoti,
Pasigėrus pievoti,

1 Tada ne vienas pikto 
žodžio neiszirs, 

Isz stubos su koja 
neiszpirs.

Geriausia Mont Karinio, 
mergeles padarykite, 

Szluota pavilgykite, 
Per tcrla tokiems vyrukams 

suduokite, 
Žiotis tokiem uždarykite 

Jeigu taip darote vaikineliai, 
Tai neiszkirsite gerai 

dobilėliai, 
Niekad neapsipaeziuosite, 
Po smert ožius ganysite.

Jeigu mergaites moka 
szneketi, 

Tai su kito tauto gali kalbėti, 
To nieks joms neuždraus,

Niekas nei nebaus, 
O jus tai tilk per užvydejima 

taip darote, 
Ir del bcreikalo apie 

jas pas mane raszote.
* * *

Pennsylvanijoje dvi ’bobos, 
Kaip pagedia rodos, 

Bartis pradėjo,
Viena kitai ncapsileido.

Negana, jog plūdosi, 
Ant galo už plauku griebėsi, 

Ir kada susitveria buvo, 
Nuo poreziu abidvi 

nugriuvo.
Viena isz ju ka tik 

sprando nenusisuko, 
Mane, jog ant vietos 

atliko;
O antra suaresztavojo, 
Ir in kalėjimą padėjo.

Kaip 'bus, tai da nežino, 
Tai bus sūdo vale; 
Kad butu blaivios,

Ndbutu buvę tos baldos, 
Tai vis daro girtybe, 

Nelaba toji bjaurybe.

ilgu ir asztriu gi nežili insteige 
valdžia prie kurios prisidėjo 
visi jos žmones.

Net pradžioje savo istorijos, 
szie žmones, kuriu didžiuma 
buvo Britu (Anglu) kilmes bu
vo tikri Amerikiecziai. Ilollan- 
dai, Francuzai, Vokiecziai, 

grai — kaip ir Bri
tai —jau pradėjo vystyti savo 

• auklėjimas, savo pąproczius 
naujoje szalyje. Kolonistai ir 
žmones kitu kilmių, Finu, Da
nu, Norvegu, Lietuviu, Portu
galu, Lenku, Ispanu, Szveica- 
ru, Ukrainiecziu — sujungė in 
viena tauta, vyrus ir moteris 
visu tautiniu kilmių, rasiu ir 
tikybų.

Tose dienose ežia buvo ir 
svetimos kalbos spauda. Gerai 
žinomas Vokietis spaudejas 
paskelbė užtvirtima “Nepri
klausomybes Deklaracijos” sa
vo “Staatsbote 
priesz paskelbimą kitose Phi- 
ladelphijos laikraszcziuose.

Pati “Nepriklausomybes 
Deklaracija” parodo, kad da
bartinio Amerikoniszko gyve
nimo būdas pradėjo vystytis 
18-tame szimtmetyje. Ne vien 
Britu kilmes vyrai pasirasze 
po “Nepriklausomybes Dekla
racija.” John Morton, ainiai 
paėjo isz Szvedijos, nors Nor
vegai ir Suomiai ji savino; 
John Paca, kitas pasiraszyto- 
jas, buvo Czeku kilmes, (Italai 
ji irgi savina). Keturi pasira- 
szytojai buvo ‘‘nauji” Ameri
kiecziai, jie gimė Anglijoj ir 
Škotijoj, ne Amerikoje.

Mokinamasi kova už laisve 
matome vardus narsiu vyru — 
Lafayette, Rochambeau, De 
Kalb, Von Steuben, Pulaski, 
Kosciusko, Kovats ir Febiger 
kurie atvyko isz invairiu szaliu 
Europoje kovoti už žmogaus 
lygybes tobulybes. Namu pry- 
szakys turėjome Robert Morris 
ir jo padedeja Haym Solomon, 
Žydą isz Lenkijos. Jie šukele

pinigus, kurie buvo taip būti-* 
nai reikalingo Kontinentiniam 
Kongresui vesti kara. Tie visi 
vyrai aukojo savo turtą ir savo 
gyvybe naujai tautai.

Per Revoliucijos Kara tos
i trylika valstijų, lygiai kaip 
Į sziandien stengia Saviem Tau- 
tos insteige stipresne sau jun
ga. Jos priėmė “The Articles 
of Confederation” pagal kuriu 
ccntralc valdžia, buvo insteig- 
ta. Bot szi valdžia negalėjo in- 
galinti Kongreso padarytus in- 
statymus, neturėjo juridines 
teises baigti ginezias tarpe 
valstijų, ir viena valstija galė
jo vetuoti instatyma, kuri vi
sos kitos rėmė.

Pasiszkejo, kad jau reikėjo 
nauju instatymu, ir 1787 m., 
seimas suszauktas priimti 
Konstitucija kuri gyvuotu. De
vynios valstijos turėjo inszak- 

, n. nijimi Konstitucija ir nors ne- net dienai. . . ,.kurios valstijos nepritaro stip
ria centraline valdžia, 'bet szis 
istorinis dalykas insteigiant 
kuopuikiausia sanjunga, buvo 
inszaknijimas sekaneziais me
tais. Net ir toms dienoms žmo
nes rūpinosi apie asmeninias 
laisves ir 3 metais vėliau gar
sus “Bill of Rights” paden
giant žmonių teises buvo pri
dėtas prie Konstitucijos.

Amerikiecziai žino, kad ju 
federate san junga yra vieninte
lis būdas kuriuomi laisvus 
žmones gali tikėti sukurti lais
va tauta, su laisve ir teisingu
mu visiems. Szis būdas yra de- 
mokratiszkas būdas — per 
miesto susirinkimą, komitetu 
ir instatymu leidimo kamba
rius.

Ir Suvien. Tautos pradėjo 
sekti szi būda — demokratini 
būda kuris veikia ežia Ameri- 
ke.

Yra pareiga kiekvieno Su
vien. Tautu nario sziame ato
mo amžiuje invykdinti demo
kratini gyvenimo būda.

— C. C. F. A. U

OyiO tiesiog am papuivzjiu lapu^“—- —-—i—*—— j 
bet mergaite to nepatemijo ir link skyrėsi ilgos blaksztienos 
bego vis tolyn. Pagaliaus, neto- ir priesz ji, priesz Ildėfonsa, 
ko sąmones, ir neszaukia pa- pražydėjo du melsvi ugniniai 
gelbos, vienok stengias bėgti žiedai.
kuotoliausiai nuo tos vietos,1 — Laime man! Linksmybe!.

1 kur pergyveno ta baisu ausma, Turtai! Sziiabždejo nudžiugęs^

Isz Vaukega.no gavau 
laiszka, 

Ir likos in gurbą inmesta,
Ba paraszo nebuvo, 

Už tai in ezyseziu pakliuvo.
* * *

Jus szirdeles ka “Saule” 
turite,

Del kitu bobelių neduokite, 
Tokiom laikraszcziu nereikė, 

Josios ir taisės ka skaito 
peike,

Yra tai dideles girtybos, 
Nes joms nereike 

nei bažnyczios,

KAIP 
SUV. VALSTIJOS

SUSIKŪRĖ
WASHINGTON, D. C. —

Liepos (July) ketvirta diena 
duoda Amerikiecziams puikia 
proga atsiminti dvylikos motu 
laikotarpi nuo “Nepriklauso
mybes Deklaracijos” iki die
nos kada Suv. Valstijų Konsti
tucija 'buvo galutinai užtvirtin
ta. Saryszyje su sziu dienu 
klausimas, kurios stoja kelia 
Su'vien. Tautoms, privalome į£ 
atsiminti tu dienu visokius ne- $ 
sutikimus, susitaikymus ir pri- * 
taikymus insteigti žmonių vai- J 
džia žmonėms. *

Tos naujo pasaulio pirmos *| ‘T’ 
valstijos — ju buvo trylika, — J 
karo sujungtos, stipriai laike *
savo sanjunga taikoje ir tik po *****************************************************

¥

SZIANDIEN!

i

Pirkie Amerikos
'■ ■' V •

Czedinimo Bonus

Vajus prasidėjo 
June 6, ir Trauksis 

iki July 4 Dienai.

Vaukega.no


"SAULE” MAHANOY CITY, PA,
— ■     . ■ ■  - ______ ____

Vieliava, Tėvynės Garbe Ir Szlove Mirtis Jam
Laisve Dave

Karo Didvyris Inteikia Vieliava

Musu žvaigždėta vieliava gimė su musu krasztu, kai Amerika augo ir brendo, tai ir 
ta žvaigždėta vieliava augo ir gražiau spindėjo. Dabar ta ihusu vieliava plevėsuoja ant 
kraszto, kuris yra tokis didelis ir tokis platus, kad saulute an. jo niekados nenusileidžia.

Amerikos didinga ir žvaigždėmis iszbarstyta vieliava yra musu garbe, musu kraszto 
szlove, yra ženklas musu galybes ir musu garbingos ateities. Ji mums yra szventa. Kas ja 
paniekins tas turės milijonams atsakyti.

Visi prieszai Amerikos vieliavos bijosi, draugai gerbia o Amerikiecziai myli ta vielia
va kuri mums stovi už visa tai kas mums brangu.

Žinios Vietines
—< Ketverge 6:45 valanda 

ryte iszkeliavo 21 vyruku in 
Philadelphia, Pa., ant dakta- 
riszko peržiūrėjimo del kariuo
menes tarnysta. Visi iszkeliavo 
ant 'boso.
Mahanoy City, Pa.

1 Joseph Shemansik, Joseph 
iT. Whitaker, Francis J. Testen 
jGeorge L. Brokenshire, Wil
liam G. Bob'bit, Jr. ir Thomas 
'J. O’Connell.
New Boston.

Frank S. Walczyk.
Jacksons

John J. Noonan.
Barnesville.

John H. Herring.
Park Place.

John J. Pushkar. >
New Philadelphia:

Edward S. Zimmerofsky ir 
'Andrew J. Liptock.
Middleport.

Michael F. Barta ir Charles 
Soltysiak.
Cumbola.

John Garnish.
Philadelphia, Pa.

Joseph M. Onuschak ir Alex 
J. Kansas.
Newark, N. J.

John J. McGee.
Baltimore, Md.

Joseph S. Zuramski ir Al
fred F. Dobrosielsky.
Flushing, L. I. N. Y.

Peter J. Shadis.
—I Karsztas oras.
— Panedelyje pirma diena 

Liepos (July) nienesis pa- 
szvenstas ant garbes “Bran
giausio Kraujo.” Ūkininku 
Priežodžiai: Jeigu per Jokūbą 
nelyja, bus szalta žiema. Koks 
Liepos menesis, toks bus ir 
Sausis.

— Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Ježaus Szirdies 
Szvente; Sukatoj SS. Petro ir 
Povilo. Kita sanvaite: Nede- 
lioj tai yra 3-czia Nedelia po 
Sekminių; Panedelyje Szvencz. 
Jėzaus Kraujo, taipgi pirma 
diena Liepos (July); lUtarnin- 
ke Szvencz. P. Marijos aplan
kymo; Seredoj Szv. Leono; 
Ketverge Szv. Bertos, taipgi 
Suvien. Valstijų Nepriklauso
mybes Szvente (4-th of July), 
per ta diena laikraszczio “Sau
les” ofisas Ibus uždarytas visa 
diena; Petnyczioj Szv. Antano 
Zakarijo; Sukatoj Szv. Tomo 
Moro. •,

— Petnyczioj, Wm. Penu, 
Packer Nr. 5, Continental Coal 
Co., kasykliu pede, o Sukatoj, 
Midvalley, Germantown, Park 
Place, Primrose, Hammond,

Kohinoor, Gilberton, Morea ir 
New Boston kasykliu pede.

— Laidotuves a.a. Cecilijos 
Boczkauskienes, 312 W. Pine 
Ulyczios atsibuvo Seredos ryta 
8:30 valanda. Buvo atlaikytos 
trejos Szventos Miszios Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9-ta va
landa. In namus, bažnyczioje ir 
ant kapiniu Kunigas P. Czes- 
nia klebonas, Kunigas K. Ra-j 
kauskas, vikaras ir Kunigas J. 
F. Mrožiauskas isz Mayfield, 
Pa., Boczkausku gimine gra
žiai atliko ir atidavė paskutine 
patarnavima. Pamokslą pasa
kė Kunigas K. Rakauskas. 
Graba nesze: Klemenas Kazu- 
nas, Romanas Boczkauskas, 
Leonas Levitskas, Bernardas 
Vengrauskas ir Leonas Bocz
kauskas. Likusi szeimyna, su
deda' szirdinga acziu už pui
kius žiedus, Szv. Misziu Korte
les, automobilius, taipgi vi
siems kurie nors kokiu budu 
prisidėjo prie laidotuves.

— Ponas Simonas Czer- 
niauskas isz Shenandoro, mo- 
toravo in miestą su reikalais 
prie tos progos atlankė ir 
“Saules” redakcija, nes ponas 
Czerniauskas yra musu skaity
tojas. Acziu už atsilankyma.

Girardville, Pa. — Birželio 
16 d., 1946 m., Szv. Vincento 
parapijoje, pas Didžiai Gerb. 
Kleboną, Kun. Mykolą Dau
mantą, Kun. J. V. Skripkus, 
Szv. Pranciszkaus Seserų Vie
nuolyno kapelionas, padare Se
serų Naujos Koplytėlės vajaus 
rinkliava. Kadangi Gert). Kle
bonas labai gražiai prirengė 
savo gerus parapijomis prie to 
szvento ir naudingo darbo san
vaite ankscziau, aukos buvo 
gausios nes sudėta $215.53, gi 
prie ju prisidėjo pats klebonas 
su $100 sudarant viena diena 
$315.53, tapdamas Amžinu 
Garbes Rėmėju.

Tai labai graži auka ir didele 
parama Seserims ju naujai 
koplytėlei. Prie jos da yra ir 
pasižadėjimu pasiusti asme
niui in vienuolyną, taigi, Gi- 
rardvilliecziu auka sieks ir 
virszys $400.

Už toki dideli Gerb. klebono 
geruma ir jo geru parapijonu 
labdaringuma tealygina Gera
sis Dievulis ir gausiai laimina 
ju visus darbus. Seserys bus 
amžinai dėkingos ir teisingai 
atsimokės savo nužemintomis 
maldomis.

Dėkingos Szv. Pranciszkaus 
Seserys ir Kun. J. V. Skripkus, 
kapelionas.

kareivis isz pirmos kares Do
mininkas Bendiuskas nuo 
130^2 W. Girard Ave., numirė 
Utarninko vakaru. Jisai dirbo 
prie Pennsylvanijos geležinke
lio Kompanijos Harrisburg, Pa 
Velionis paliko dvi dėdienės: 
Pranciszka Laučiene isz She
nandoro Hghts., ir Domcelia 
Dromstiene, Detroit, Mieli., ir 
dede Joną Jancziuna mieste. 
Laidotuves atsibuvo Petny- 
czios ryta isz H. Valukievi- 
cziaus koply'czios su apiegomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 
9-ta valanda, ir palaidotas Szv. 
Marijos kapinėse.

— Teresa Tamulonis turė
jo operacija Locust Mt. ligon- 
butoje.

Coaldale, Pa. f Gerai žino
mas visiems Antanas Užupis li
kos užmusztas per nupuolimo 
rako ir timberio Nr. 8 Lehigh 
Navigation kasyklose pereita 
Sukata. Velionis ginies Lietu
voj, turėjo 53 metu amžiaus. 
Paliko paezia Elzbieta; trys 
dukterys: Marc, New York; 
Jozefina, Fort Meade, Md.; 
Elzbieta ir sunu Bena namie. 
Taipgi seserį Agnieszka Mar- 
cusiene isz Brooklyn, N. Y. 
Laidotuves atsibuvo Seredoj, 
su apiegomis Szvento Jono 
bažnyczioje 9 valanda, ir kūnas 
likos palaidotas SS. Petro ir 
Povilo kapinėse, Owl Creek, 
Pa. Velionis buvo “Saules” 
skaitytojas. Amžina atsilsi. 
Gra'borius D. J. Griffiths laido
jo.

Frackville, Pa. — Edvardas 
Ra'gažinskas likos sužeistas in 
ranka ir koja Hammond ka
syklose. Gydosi Ashland li'gon- 
butoje. i

New York. — Ponie A. Car
negie, milijonierka, 89 metu 
amžiaus numirė, sirgdama 
trumpa laika.

“Talmudo Paslaptys” 
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Shenandoah, Pa. f Sirgda
mas per koki tai laika, buvusis!

L. TRASKAUSKAS
‘LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SIAM. — Ana sanvaite, vie
ns. gražu ryta, tarnas inejo in 
Karaliaus Ananda Mahidol 
miegamąjį kambarį ir rado ji 
negyva. Szalia jo buvo revol
veris. Jo kaktoje buvo kulka. 
Revolveris buvo prie jo kaires 
rankos. Jo draugai ir tarnai ge
rai žinojo kad j u karalius gerai 
mokėjo szauti, bet ne su kaire 
ranka, o su desznia.

Daktarai ir palociaus polici
ja nusprendė kad ežia buvo ne
tikėta nelaime, kad jaunas, 
vos tik dvideszimts metu kara
lius netyczia pats nusiszove.

Kai žmones raudojo ir jo mo
tina verke, Taryba susirinko ir 
paskyrė numirusio ar teisin
giau sakant, nužudyto kara
liaus broli in jo vieta. Karalai
tis Phumiphon Aduldet, asz- 
tuoniolikos metu amžiaus vai
kezas dabar yra Siam vieszpa- 
tystes karalius.

Nužudytas jaunas karalius 
Ananda buvo ramaus ir tykaus 
budo žmogus. Jam jo karalys
te ar jo sostas ne perdaugiausia 
nerūpėjo. Jis mokslo troszko. 
Jis daugiausia laiko praleido 
užsienyje. Jo tėvas gavo laips
ni isz Harvard Universiteto 
Amerikoje. Jis pats buvo gi
męs Vokietijoje, mokslus ėjo 
Szveicarijoje. Jis karaliaus 
sostą užėmė 1935 metuose kai 
Prajadhipok apleido savo 
kraszta ir savo žmones.

Ana menesi karalius Ananda 
buvo davės savo žmonėms nau
ja konstitucija, kurioje buvo 
visiems duota pilna “Laisve ir 
Lygybe.” Jis jau rengėsi va
žiuoti in Szveicarija tęsti savo 
mokslą in Lausanne Universi
tetą. Jo szeimyna ir jo gimines 
jam prieszinosi ir sake kad 
jam bus partraukta geriausi 
profesoriai ir jis gales savo 
kraszte tęsti mokslus. Bet jis 
užsispyrė važiuoti ir gana.

Pereitais metais, Balandžio 
menesyje vienas Amerikietis 
korespondentas, laikrasztinin- 
kas norėjo su karaliumi Anan
da pasikalbėti, bet politikie
riai ir palydovai jo prie kara
liaus neprileido. Jau tada buvo 
aiszku kad ‘karalius buvo tik 
vergas. Kaip jis pasimirė, ar 
jis pats nusižudė ar kas kitas ji 
nužudė, mes gal niekados neda- 
žinosime, bet tik tiek dabar ži
nome, kad karalius Ananda 
dabar jau atsikratė savo paly
dovu ir politikierių. “Mirtis 
jam laisve davė.”

Vagis — Duoki pinigus ar 
gyvastį!

Pakelevingas — Gali ma
ne ir užmuszti, nes nerasi nei 
skatiko prie manes! Sugryž- 
tu dabar isz Atlantiko Siti, 
kur randasi mano pati su 
dukterimis.

Vagis — Esi nelaimingu. 
Eik sau!

Audie Murphy labai atsižymėjo per kara ir gavo dau
giausia garbes ir drąsos medaliu, inteikia vieliava Ponei 
Eugenia Clair Smith del paroj os kuri buvo laikoma del vi
su tu motinu kuriu vaikai žuvo per kara. Szita vieliava ple
vėsavo ant Baltųjų Namu Washingtone kai Japonai užpuo
lė musu kareivius ant Pearl Harbor.

Amerikos Tautine
Giesma

(Giedok kaip, 
“My Country tis of Thee)

Liepos (July) 4,1946

Laisves Diena? Kiekvienam ir 
kiekvienai, senam ir jaunam, 
Pittsburgh© ir apielinkiu gy
ventojui, savo tauta mylin- 
cziam lietuviui neturėtu Ibuti 
jokio klausymo kur jis ja pra
leis, nes ta diena szios apskri
ties lietuviai laiko ja “Lietu
viu Diena” nuo ilgu metu ir 
szvenezia ja linksmai ant Ap
vaizdos Kalno, Seserų Pran- 
ciszkiecziu gražiame lauke.

Czia kitados suvažiuodavo 
lietuviu isz arti ir toli, net ir 
matydavosi lietuviu isz Ohio. 
Tikimės, kad ir szias metais 
taip bus. Lietuviu Diena atsi
bus Liepos (July) 4-ta diena!

Numirėlis Gyvas l

Tėvynė manoji 
Szalele laisvoji

Giriu tave 
Žeme mano tėvu, 
Prieglauda ateiviu, 
Lai isz visu szaliu

Bus tau garbe.
Žemele prigimta 
Laisves szalis szventa,

Gyvuok ilgai! 
Szalis lauku gražiu, 
Žeme giriu žaliu, 
Tave szirdyj turiu,

Keliautinai.
Tegul laisves daina, 
Maloniai linksmina,

Szirdis visu.
Lai pievos ir giria, 
Ir kas tik gyv’s yra, 
Po draugiai pritaria,

Savo balsu.
Dieve musu tėvu, 
Apgintoj au savu,

Lai giedame.
Ilgai tepatenka, 
Laisva Amerika, 
Szelpt mus savo ranka,

Dangaus Pone!

Vieszpatie Dieve, Tavęs 
szaukiamies.

Duok mums meiles ir iszmin- 
ties,

Saugok mus nuo pragaisz- 
ties,

Iszvesk mus isz nelaisvės, 
Gelbek mus nuo pražūties, 
Praszome taikos ir ramybes.

Ant Pardavimo

Iszliko Gyvi

NEW YORK, (LAIC) — 
Isz Europos gauta žinių apie 
tėvus domininkonus: daugeliui 
Amerikiecziu pažįstamas Bo
naventūra Paulukas esąs Wal- 
berge; Albertas Rutkauskas ir 
Tomas Žiūraitis randasi iszvie- 
tintu Lietuviu tarpe. Neturima 
tikru žinių apie T. Domininką 
Grigaiti. Spėjama jis gali but 
likes ir Lietuvoje. i

65 akeriu Farma (35 akeriu 
dirbamos žemes); 9 kambariu 
st ubą; elektriką; vanduo; gera 
žeme. Didelis klonas. Visi bu- 
dinkai gerame padėjime. Pri- 
vatiszkas savininkas. Tuojaus 
galima užimti. Farma randasi 
Brandonvilleje, tik 6 mylios in 
Shenandoah, o 7 mylios in Ma- 
hanoy City. Parsiduodasi pi
kiai. Atsiszaukite ant adreso:

John Anskaitis,
Rt. 2 — P. O. Ringtown, Pa.

Lietuviu Diena
Liepos (July) 4 Diena

Pittsburgh, Pa.
PITTSBURGH, PA. — Ar 

jau nusprendete kaip ir kur ap- 
vaikszcziosite szios szalies

REDDY KILOWATT

THE SIZE OF THIS ICEBOX’
IS REALLY ABSURD

IT WON'T HOLD ENOUGH
FOR. A MEAL FOR. A BIRD

ON THE OTHER HAND 
LET'S CONSIDER. THE NOODLES 
THEIR REFRIGERATOR 
HOLDS OODLES AND OODLES

Francis O’Gara buvo Ja
ponu nelaisvėje per du metu. 
Per ta laika, kai Karo Szta- 
bas negavo jokiu žinių apie 
ji, tai paskelbė kad jis ant 
karo lauko žuvo. Paskui val
džia viena lai va pakriksztijo 
jo vardu. (Laivams niekados 
neduoda vardo gyvo žmo
gaus). Tai dabar Francis O’
Gara yra pitmutinis ir viena
tinis žmogus kuris būdamas 
gyvas turi laiva pakrikszty- 
ta del savo atminties. Jis 
pats gyvas ir sveikas.

Feierverkai
Vėl Liepsnoja

Per kara nebuvo valia 
griausmingai szaudyti ar 
szviesas in padanges leisti 
per iszkilmes kaip paprastai 
buvo daroma. Dabar jau val
džia vėl pavėlina, tai daug 
miesteliu vėl rengia gražias 
szviesas ir griausmingus 
szaudymus naktimis. Ypacz 
Italijonai myli per savo isz
kilmes ar szventes daug to
kiu szviesu leisti in padan
ges. j , j
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