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Isz Amerikos
Pradėjo Bizni Su Rėk
tais Centais; Vertas 

$1,000,000

I NORFOLK, NEB. — Kas tu- 
ri savyje užsilikę j ima ir netin
gi dirbti tai gali pasilikti tur
tingu, kaip padare Orrin Sil
verton, kuris pradėjo bizni su 
keletais centais. Kada Silverto- 
nas buvo jaunas jo motina isz- 
mokino ji daryti saldumynas. 
Viena diena pardavė kaimy
nams tuju kendžiu už penktu
ką, ir nuo tojo laiko taip prasi
platino jo saldus biznis, jog 
sziadien turi didelius saldumy
nu kromus ir vertas milijoną 
idoleriu.

Jauna Mergaite
Turi Du Vyrus

HAGERSTOWN, MD. — 
Penkiolikos metu mergaite 
Mary Brown, randasi prieglau-| 
doje del nepataisomu mergai-1 
ežiu, nes in laika trijų menesiu 
apsivedė du kartus. Pirmas j o-j 
sios vyras likos aresztavotas 
už vagysta ir randasi kalėjime, 
po trumpa laika Mariute iszte 
kejo už kito, manydama jog ta-' 
me nieko blogo nedaro.

Užbaigė Savo Gyvasti 
Su Dinamitu

NAUSHA, VA. — Del John 
Duman, sunaus turtingo kon-l 
traktoriaus, nebuvo kitokio 
iszejimo kaip mirtis, o geide 
tai iszpildyt kanuopasekmin 
giausia ir greieziausia. Nuėjo

Angliszkas Lakūnas Palinksmina Vaikus

Szitas Anglijos oficerius T. C. Pinkertonas su savo dū
doms palinsksmina Francuziu vaikus, kurie seka paskui ji 

prie eroplanu stoties.

Lenkija Parduota

Amerikonai
Paėmė San Jose 

300 Japoniszku Eroplanu Nu
szauti Prie Mindoros; 2,012 
Japonu Užmuszta Prie Yama- 
shutos Linija; Musziai Tęsęsi 
Prie Belgijos; Churchillas Sako 
Kad Lenkija Turi Pripažinti 

Rusijos Užgrobimą
Banditai Suriszo Tar
naite; Iszkrauste Narna

REEDING, PA. — Kada Ig. 
Smulski su paezia iszvažiavo in 
kita miestą ant perstatymo, ke
li banditai insigavo in narna, 
suriszo tarnaite, užkimszo jai 
burna ir pririszo prie trepu. Po 
tam banditai iszkrauste visa 
narna, iszmetinejo viską isz 
iszepu, rakandus permete, isz- 
jplesze karpetus. Palicija jeszko 
banditu.,

in netolima vieta isz miesto, pa
dėjo ant krutinės szmota dina
mito ir uždege. Jo sudraskyta 
ant szmoteliu kuna surado ar
timas žmogus kuris atbėgo ant 
vietos iszgirdes eksplozija.

$1,000 Bausmes Už Pa
vogimą Svetimos 

Paczios

Pabego Su Mokytiniu
LUBBOCK, TEX. — Juozas 

Turley, 45 metu profesoris mo
kyklos, likos aresztavotas už 
pabėgima su savo mokytinia, 
14 metu Mary Johnson. Mergi 
na sugryžo namo, nes ja myli
mas pamėtė ja Big Spring 
Jmieste su penkis deszimts do- 
lerais. Turley turi paezia 
du vaikus.

CANTON, N. Y. — Michael 
Bolton užmokėjo $1,000 baus
mes per sudžia už pavogimą 
svetimos paczios Smithienes, 
su kuria iszbego isz New Yor 
ko. Sudžia paliepė moteriai su- 
gryžti pas savo vyra ir vaikus, 
o Boltona pasodino in kalėji
mą.

ir

Sukaktuves 100
Metines Senukes

Mitina Ir Sūnelis
Užtrucino Vyrus

Anglija ne tik pataria, bet 
beveik staeziai pasako Lenki
jai pasiduoti ir klausyti Stali
no. Ana nedelia Churchillas, 
kalbėdamas vieszai, pareiszke, 
kad Lenkija turi pripažinti Ru
sijos užgrobimą ir sutikti su 
Stalino noru. Mat jie aiszkina 
kad Rusija reikalinga apsisau
goti nuo Vokiecziu puolimo 
ateityje. Tam apsisaugojimui 
yra reikalinga daugiau žemes 
in vakarus. O ta žeme Stalinas f
turi imti isz Lenkijos.

O kas Lenkija apsaugos nuo 
prieszo isz tu pat rytu?— Chur
chillas nieko nesako. Jeigu jau! sziandien lenkiasi priesz Stali- 
Rusija pavojus, tai ka galima na ir pildo jo norus. Žinoma, 
sakyti apie mažu tautu likimą?

Ir Churchillas, kaip gaidys tarp saves susipeszti, dabar ne 
užsimerkęs gieda, kad Lenkija laikas su Rusija susiginezyti. 
nebus tuomi nuskriausta, nes Bet tokie klausimai galėjo 
Lenkams ponas Churchillas pa- laukti karo pabaigos, kada 
vėlina imti Prūsijos kiek tik szaltu protu butu galima to- 
Lenkai nori. Dar ir pats ponas kius nesusipratimus iszsilygiiį- 
Churchillas Lenkams padės Į ti.
Prūsija užgrobti ir valdyti. La-j Tokis Churchillo nusistaty- 

apvaiksztinejo gražu ir labai gerai, bet kad mas tai baisi skriauda ir prasi-' 
tas Churchillas gal nežino ir ne- žengimas priesz Lenkus. Tokis

vino ir “iszlaisvino,” kelias ISZ ITALIJOS — Faenzaos
kitas pabaltijos tautas pana-j drutvieta kur randasi prie Po 
sziai “iszlaisvino.”
Lenkijos gabala nori praryti ir armija ir suteszkino Vokiecziu 
Anglija ir Amerika sutinka, linija prie Bolognijos.
Kur jis sustos,.. k?«da.jam bus -------
gana? Ir nebutu pro szali save 
pasilkausti, kodėl mes kariau- ryžius pranesza buk kitas su- 
jamę, kam musu vaikai szian- sirinkimas tarp 
dien ant karo lauko? Ar už tai, Roosevelto, Josef Stalino 
kad Rusijai platesnius rube- 
žius parūpintume ir tam ne
praustaburniui Stalinui nau
jus cziabatus nupirktume?

Nuo pat szio karo pradžio 
Anglija ir Amerika lenkėsi ir

GENEROLO MACARTHURO KARISZ
uiiiivicia xkui idimasi pnu jl u

Dabar jau kloni likos paimta per 8-tos K A KVATIERA, LEYTE, PHILIPPINUO“

LONDON, ANGLIJA — Pa-

Prezidento 
ir 

Prime Ministeris Winston 
Churchillo atsibus Italijoj.

HAVANA, KUBA, — Bom 
3 ba eksplodavojio prie namo, 

Pedro Diaz, buvusis policijos 
virszininkas. Namas likos su- 
teszkintas.

dabar ne laikas Alijentams

Sena Porele Nužudyta

ATTICA, IND. — Anna
Rockwelliene, 
ana diena savo 100 metines su
kaktuves gimimo diena. Senu- P^žinsta Prūso ar nenori pažin- j pasielgimas, tokia sutartis, to- 
ke yra drūta ir sveika ir užsi- f 
įminėja naminiu darbu. Pergy- ■

AUBURN, ME. — Baisi žu- 
dinsta senos poros, Jos. Rutel 
ir jo paczios. Žudinsta turėjo 
atsibūti kėlės dienas priesz su
radimą lavonu praeita Ketver- 
ga. Vyras ir motere likos nu 

j durtais peiliu. Pas Rutelio tan
kiai atsilankydavo nigeris Ho
ward Tucker ir per naktis ger-

' BUFFALO, N.Y. — Arti
czionais, kokie tai Mrs. Klim ir j veno ji savo visa amži czionais. 
josios sūnūs John Mitko 26 
metu likos abudu aresztavoti, 
kaipo nužiūrėti užtrucinima sa
vo vyro Jos. Klim, kuris mirė 
ligonbuteje. Palicija dabar pra
dėjo tyrinėt mirti keturiu vy
ru su kuriais Klimiene buvo ap- 
sivedus. Klimiene žinojo buk
josios vyras buvo apsidraudęs' pirkimo sau puikios ukeles už 
ant tūkstanti doleriu ir ji isz- 
eme da du uždraudimus ant jo 
gyvasties. Po tam toji moterė
le pradėjo szandyt isz savo vy
ro kalbėdama: “Jau tu dabar 
vos gyvas, ar asz tau nekalbė
jau, jog ilgai negyvensi?”

Klimas jausdamasis užtru- 
cintu, paszauke savo broli ku
riam apsakė savo padėjimą, rytojaus Samas dirtelejo ant 
Kada daktarai padavė valgi, vietos, bet vietoje pinigu, rado- 
kuri Klimas buvo suvalgęs del si tik sukarpytos popieros. Pa 
szuno, pastipo tuojaus. [licija jeszko apgavikus.

Apgavikai Paėmė
Jo Visa

SE. — Daugybe Amerikoniszku laivu ir 
eroplanu lydėjo transportiniu laivu su karei
viais ir kariszko materijolo ant užimanti! 
vietų per Japonus Philippinuose. Ameri
konai padare invazija ant Mindoros Salos, 
155 myliu nuo Manilos. Apie 300 Japon
iszku eroplanu likos nuszauti, kada prisi
artino prie Amerikos laivu. Kariszki laivai 
prisiartino prie pakraszczio Mindoros ir musu 
kareiviai paėmė San Jose miestą.

Trys Amerikos divizijos pradėjo kariau
to ant Japonu Jamashu linijos prie Or- 
macos koridoriaus ir 
kos užmuszti ant 11 
MacArthuras pranesza 
eme 15 myliu 
iki Mangarios

frunto 
inlankio.

apie 2,012 Japonu Iš
myliu frunto. Gen. 

buk Amerikonai už- 
nuo Bugsangos upe

ti. Bet visi žino kad szimtas kis surėdymas sėja treczio pa- davo Palicije -a tos nuomo-1 
Lenku niekad negalėjo ir nega- j saulinio karo sėklas, rengia ki- nes_ ]og. nigeris susibares s„l 
les suvaldyti vieno Prūso. O isz ta tautu ir valstybių sukilimą. Rntelin n,.rtlir8 jL „ ka(1 netare. 
kitos puses, kaip tas Churchil- Komunizmas virte verda be
las gali duoti takas ne jo? Kaip veik visoje Europoje: Italijoje.
jis gali prižadėti gabala Prusi- Iszpanijoje, Francuzijoje ir da- 
jos Lenkams, kad Prūsija ne bar Anglija paveda Lenkija ko- 
jo? Taip darydamas jis pana-1 munizmui. 
szus in žmogų, kuris savo kai- 

gyvasti1 myno nama kitam atiduotu.
Atlanto Cziarteris ir visi to- kaip bus su Lenkija taip ir su1 

kie gražus pasižadėjimai nuėjo Lietuva. Jeigu Lenkija pralai- 
velniop. Jeigu Lenkija !
dien jau iszduota, parduota ir kaip Churchillas sziandien rei- 
suviliota, tai ko gali kitos ma
žesnes tautos tikėtis?

O Amerikos valdžia nors dar Ali j entu, viena isz draugu, o paleido szuvi in savo paezia, 
nieko aiszkaus nepasake, bet Lietuva neskaitoma kaipo vie- 
Churchillas drąsiai ir aiszkiai. na isz draugu, bet viena isz pa- 
pasake kad Rooseveltas ir 1 • ’ 1 11 -
Amerikos valdžia jau isz kal
no žinojo ir žino Anglijos nusi
statymą ir su juo visiszkai su
tinka.

Turtą

CALIF.SAN FRANCISCO,
— Kone per visa savo 
Sam Aleks czedino pinigus ant Į . ■ • « « n i v*

$2,800. Ana diena atėjo pas ji 
koki tai nepažinstamu vyrai, 
kurie prikalbino Šamo jog gali 
savo pinigus padaugtinti, jei
gu juos aplaistys su stebuklin
gu vandeniu ir prislėgs su dide
liu akmeniu. Samas paklausė, 
o nepažinstami nuėjo prižadė
dami sugryžt ant rytojaus. Ant

•. Rutelio nudure ji, o kad neturė
ti liudintoju panaszei padare ir

v su jo moteria. Palicije jeszko 
i nigerio, kuris dingo isz mieste
lio.

O mums, Lietuviams Lenki- o ir •jos likimas baisiai rupi, nes' NlISZOVC SSVO Kūdiki

BARTON, VT. — John La-

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Vokiszka 
armija smarkiai užpuldinėjo ant Amerikos 
75 myliu frunto su tankais ir parasziutiniu 
kareivų, ant Amerikos 1-mos armijos prie 
Belgijos, o du kiti Vokiszki armijos užpuo
lė ant Luxembourgo. Vokiszki parasziu- 
tinai kareiviai taipgi gavosi ant Amerikon-szian- mes ir turės Stalinui pasiduoti, gart likos aresztavotas už žu __ _

■ ■ ; . T-f • . :'aXnZ^s™:^koS linijos prie Aachens. Apie 450 Vokisz-
, kalauja, tai Lietuvai jau visai ateJas nam0 susipyKo su savj( 
j nėra vilties. Lenkija yra viena paežiai, isztrauke revolveri ir 

szuvis pataikė jai in ranka, 
szuvi perėjus per ranka ir pa

vergtųjų. Dabar iszrodo kad ki-^a^e i*1 kūdiki, užmuszdamas 
tos tautos nieko neturi ir nega
li turėti Europoje kaip tik 
Anglija ir Rusija. Kas pana-J pasaulines taikos, kuri szi ne- 
szaus buvo po ano karo, ir kas lemta kara mums iszperejo.

Lietuva jau Stalinas pasisa- panaszaus atsirūgsta isz anos------------------------ -

ant vietos.

ku eroplanu užpuolė ant Amerikos linijos, bet in 
trumpa laika Amerikos eroplanai atlėkė ir už
puolė ant tu Vokiszku eroplanu ir apie 143 likos 
nuszauti, Amerikonai neteko 35 eroplanu. Daug 
Vokiecziu užmuszta, 1059 paimta in nelaisve.
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Kas Girdėt
no tėvelis pargrįžta isz 
ko.”

vais- Taip; sziandien tas nelemtas 
ir baisus karas jau prie kiek
vieno musu duriu.

LIEPSNA

Napoleonas pasakė, 
prastas tas generolas, kuris isz 
kalno pasisako ar isz anksto pa
sigiria ka jis darys, kai]) jis' 

' muszi ar kara laimes. Geras ge-' 
nerolas pirmiau žengia, pir
miau puola, o tik po tam giria
si ka jis vakar padare, o ne ka 
jis rytoj ketina padaryti.

Mes jau dabar tariamės, ren-' 
giamęs, net ir giriamės, kai]) 
mes su tuo Vokiecziu apsidirb
sime, ka mes jam padarysime, 
kaip mes ji paklupdysime. Gal 
kaip tik už tai ir szitas karas 
taip ilgai tęsiasi. i

Rusijai labiau rupi Balkanų 
ir Pabalti jos užkariavimas ne-', 
gu prieszo nugalėjimas. Angli-

Eina gandai, kad dauguma 
Vokiecziai dabar ’žiuri in Ka
taliku Bažnyczia, in Popiežių, 
kaipo in koki iszganytoja. Jie 
tikisi kad Popiežius užtars, ir 
kaip geras tėvas jiems dovanos 
ir patars Alijentams taip pat 
viską užmirszti ir ir dovanoti. 
Vokiecziu pasiuntiniai dabar » 
nori žinotj. ar Alijentai pripa- 
žins skirtumą tarp Naziu ir 
Vokiecziu. Kažin ar yra toks 
aitvaras kaip nenazisz'kas Vo
kietis? Žinoma, dabar, kai jau 
in ožio raga suvarome visus 
tuos Hitlerininkus, kiekvienas 
pasirengęs iszsižadeti savo va- (

- - - - ' jai labiau rupi Graikija, Itali-
1 ja, Albanija ir viduržemiu ma
riu klausimas negu prieszo nu
galėjimas. Gal už tai dar kitu 
Kalėdų turėsimo laukti, kad 

1 galėtume sykiu su savo vaikais 
I ta geros valios szvente szvesti.

TWASIA žmogaus yra žva
ke Vieszpaties,” pasakė isz- 

mintingiausis žmogus. Kas ne- 
i turi meiles yra neuždegta žva- 
j ke. Dovanos genijų, savastis 
i turtuoliu, skaisti grožis mote
rių, galybe vyru yra kaipo szal- 
tas ir nevartotas vaszkas kol i 
jis neuždegtas meile. Meile yra- 
stebuklinga liepsnos 
kuri parodo tikslą

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.
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35c 
Trys istorijos, apie Ne-

BALTRUVIENE

do, kitus kaltinti ir pats ražan- 
cziaus stvertis. Dabar nei vie
nas nekaltas, visi geri, visi 
mus myli.

Tai matai prie ko priėjo tie 
visso svieto didvyriai. Matai 
ko jiems reikes. Tai kitas suims 
palaidūnas grįžta in tėvo na
mus. Bet jau bis'ki vėlokai. 
Jam tėvas dovanos, atleis ir 
priims. Bet ka tie jo broliai jam Susipesze ir sulaikė beveik visa 
pasakys? Gyvieji gal ir gales 
pamirszti; bet tie kapai, tie 
kapu kapai, tie lavonai amžinai 
kaltins juos, niekados jiems 
ramybes neduos.

Prasta turteli galima vėl su-^ 
sikrauti, isznaiikintus miestus 
galima vėl atstatyti, nelaisvius 
galima iszlaisvinti; bet kas su
gražins karo lauke kritusiam 
gyvybe, kas sugražins motinė
lei ar naszlaitelei sūneli? Kas 
paaiszkins musu vaikams ko
dėl jie turėjo palikti savo na
mus, stoti iii vaiska ir ant karo 
lauko savo jauna, karszta krau
ją iszlieti?

Kai liga, beda ar vargas pri
spaudžia žmogeli, jis tan'kiai 

' grįžta prie Dievo, randa tikėji
mą ir užsitarnauja iszganyma. 
Vokiecziai gal pralaimėjime ir 
karo lauke ras Popiežių ir razu- 
ma.

Bet visa tai ti'k gandai, tik 
gandai, tik kalbos. Nie'ko tikro 
dar nežinoma. Gal visa tai tik 
bobų pasaka. Pagyvensim, pa
kentėsim pamatysim.

Jugoslavams buvo pasiusta 
j 7,000 tonu maisto. Tenai ju par- 

Jl( tijos tarp saves susiginezyjo,

maista. Mat, ir vieni ir kiti pa- 
trijotai nori būti geradariai, 
iszganytojai ar Santa Klauzai. 
Ir vieni ir kiti nori savo žmo
nėms duoti žinoti, kad jie, o ne 
kiti yra ju kraszto iszganyto
jai. (.) kol tie garbingi ir didin
gi patrijotai peszasi kas ta' 
maista iszdalins, ju žmones ba
du mirszta. Tokio plauko patri- 
jotu visur randasi.

•Gal niekas taip nepaveike ir 
neiszgazdino Vokieti, kaip ži
nia ir susipratimas (truputi vė
lokas) kad Alijentai, o ypacz 
Amerika vis siunezia, ir siun- 
ezia id dar siunezia. Nėr žiūrė
ta, kaip ar kiek Vokiecziai mu
su eroplanu, tanku ar karabinu 
paimtu ar iszdaužytu; ju ran
dasi vis daugiau ir daugiau. 
Kas isz to jeigu viena eroplana 
Vokietis nuszaus, kad penki 
ti jo vieton pasikelia. Amerika, 
kaip isz gausos rago pila ir pila, 
o Vokietis jau isz baczkos dug
no gramdo. Nabagui Vokie
cziu net baisu darosi; jam da
bar rodosi kad ežia Amerikoj 
visko pilna, lyg tam pasakų 
burtininkui mostelėjus savo 
lazdele, lyg tam gaidžio iszpe- 
retam aitvarui. i

Ne visu musu vaikai 'kariuo- 
meneje, vaiske. Kaikurie iki 
sziol mate tik kitu vaikus isz- 
važiuojaut iii vaiska. Ir kai tie( 
vai'kai iszvažiavo toli nuo musu 
miestelio, mes, už dienos kitos- 
juos ir pamirszome: “Isz akiu 
ir isz szirdies. ” Net sarmata 
prisipažinti, bet tai szventa 
tiesa.

Bet dabar net ir tie, kurie pa
tys ir kuriu vaikai ežia nilBiie 
tupi, ir tie, kurie vaiku visai 
neturi, net ir tie jau ima atsi
minti ir atjausti ne tik vaina 
bet ir tuos kitu teveliu, motinė
lių vaikus kurie kariauja.

'Sztai kaimyno vaika sužeidė, 
su'kolieczino; berniukas, kuris 
nesziodavo poipieras, kuris 
mums musu lai'kraszti atnesz- 
davo, karo lauke atsižymėjo; 
susiedu vaikas, kuris prie Mis- 
ziu tarnaudavo, “klapcziu- 
kas,” paszauta bomiberi, be ra
tu ir be vieno sparno, parvežė 
ir kaip koki paszauta paukszte. 
Ii saugiai ir laimingai patupdi- 
110 tai']) savųjų. Linksma žinu
te: Jis ir jo draugai grižo gyvi 
ir sveiki. Sztai, ant anos uly- 
ezos nabaige našzle gavo isz 
valdžios ta visu motinu pasi
baisėtina laisžka: “Mums gai
la praneszti, kad jusu vaikas 

■karo lauke----- .” Jau jis nebe-
grisz.
♦>*x->*****>(-**><-************ 
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Avaja, avaja, mano kūmutes, 
Jaunos patogios ir sukumpia 

bobutes,
Ar turėsite žąseliu, 

Ir parszeliu?
Juk jeigu ant Kuczios kisie- 

. liaus turėsite,
Tai ir apie gardžia mesutes 

ncužmirszite,
Nu-gi ir viry tos reike ipasi- 

szapuot,
Nes turite guzutes naudot.

Jeigu pas jus atsilankis per 
Kalėdas.

Apsakyti apie savo bedas, 
Apie kaimin'ku pasielgimus, 

Ir ju apsiejimus.
O alaus, 'kuo dau'giaus!

Ba juk privalgius mėsos, 
Iszsigerti reike visados.

Vandeni kaip karve neriauksi, 
Tiktai stiklą iszigersi, 
Reike Kiškuti iszigert,

Tiktai n epas i gert.
Vyras kad ir persigers ir 

persiesti,
Tai jo kvaraba negriebs.

Bet biauru žiūrėt ant bobos, 
Girtos ir da apsivemusios.
Tiek to asz viską žinosiu,
Ba po szventai kalėdosiu, 

In visos apygardas 
atsilankysiu,

Ir apie viską, pagiedosiu. 
Meldžiu visu per szvente 

gražia užsilaikykite,
Žmonių nejuokinkite,

O dabar vėlinu del visu, 
Mano kumueziu myliniu,

S veik a t eles, mei 1 ūmo, 
Skabros godrumo, darbszumo, 

Ir szvarumo.
Idant narna szvariai užlaikytu, 
Valgi gardžiai pagamintumėte, 

O daugiaaše liežuvius 
suvaldytumete,

Vaikelius paguodones 
mokintumėte,

Nuo tabako rūkymo gintumėte. 
Dukreles gerai privaktuokite, 
Idant bambiliais nesitrankytu, 

Naminais darbais užsiimtu,
Ba isz vaszkines lelukes, 

Niekam netikiu mergiukes!

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Sutvertu imta isz Lietuviszku užlieku.
dnikrtn ; veikslais, 177 dideliu puslapiu.

T . . . . No. 104 _r:____
Meile yra tai vienatinis szalti- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
No. 106 Penkios istorijos, apu 

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 apisakes 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. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
iisai atrado žemgali.

No. 
ouikus 

No. 
Garžia 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
>2 puslapiu ................................ 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
ga- kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

[puslapiu .................................. 15c
I No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
61 

15c 
126 Penkios istoriios anie 

; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

Ji suvaldo1 kuris buvo protingesnis už savo poną 
puslapiu .15c

1 27 Trvs istorijos anie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus.. .15c

uis džiaugsmo. Tas, kuri ji pa- 
lieezia tampa linksmu. Ant 
szios žemes yra tik vienas tik-' . . . 1 ras nuliūdimas — o tai būti be 
meiles. Visos kitos szirdperszos 
yra toleruojamos bet szita ne
toleruojama. Kuomet mes nu- 
stojam myleja mes perstojam 
gyventi; nuo ,to laiko iki mus 
laidotuvių mes vos tik gyvuo- 
jem.

Meile yra gyvatas. Ji instei- 
gia ir užlaiko szeimyna. Yra 
tai vienantine veisimo ir užlai
kymo gale. Be jos tautu gentys 
isznyktu.

Meile yra supratimas. Negali 
suprasti medžiu ir geliu, juriu 
ir nakties dangaus kol ju nemy
lėsi. Negali pažinti jokios žmo- 
giszikos esybes kol jos nemylėsi. 
Protu gali ti'k paskaidyti ir 
iszdeszti, bet vientik meile 
Ii suprasti.

Meile yra teisdaryste, 
mes niekad ne esam teisus 
imant tiems, kurios mylim.

Meile yra iszganinga. Neapi- 
kanta, pagieža ir bausme nie
kad nepadare bloga žmogų ge-! 
ru. Vienantine meile 
szita stebuklą.

Meile permaino.
nejpadorumo geismą ir padaro'*51 
ji sakramentaliszku. Kada ji 
atlanko godu jis tampa duos- 
niu. Po jos intekme nusimini
mas persimaino in vilti ir apte
mus , szirdis užžiba tukstan- 
cziais žvakių; szyksztus tampa 
prakilniu, žiaurus virsta gera 
girdžiu, aitradums ptn-šiniai-- 
110 in saldžei malonu.

Meile yra galybe. Be meiles 
gyvenimas yra silpnas.

Meile yra krauju dvasios. 
Anemiszki (be meiles) žmones 
gimdo ligas kaipo: pavydeji- 

!ma, nusiminimą, nesveikata, 
skauge, kerszta, gąszluma ir 
žmogžudyste.

Meile yra instatymas. Insta- 
tymas, kuris nėra meile veikei 
tampa atszauktu ir panaikintu, 
bet instatymas kuris yra meile 
jo nei viena jota arba titulas 

’ nepraeis ir nebus panaikinti.
Meile yra ugnis.

kares ir turto medžiojimu, svie-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

nes 
isz-

64 pus. 25c
116 Istorija t.pie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

ne Pana ir Apie Baisi istorija, 
i puslapiu .............

_ _ ■ No.
parode • Doras gyvenimas;

SKAITYKIT
A III

PLATINK ITI

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- 1 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- ' 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c i

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, 
b2 puslapiu................... 15s

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- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Moeziutes 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 apveizdos; 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. 
Mikitas . 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 .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta 
sis; Ar<t keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................15c

1 No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 

: akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu .............15c

i No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
> mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 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 daneuje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
KO nm»lan>o .15*’

44 pus. 15c 
istorijos apie

No. 160 Keturiolika istorijų apfa 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma 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. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie An*, 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25fl

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
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. 2oo

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........  15*

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimieczi” Aimana- 
/ymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 
<ai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 
•tai;
Preke

Kekta Juoku ir Paveikslo.
............................................ .15*

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

Visi geri vaikuęziai (o kur tu 
rasi negera vaika priesz Kalė
das) dabar rasz laiškas Kalėdų 
Dėdukui ir praszo kad jis jiems 
atnesztu kalėdiniu dovanu. 
Vieni praszo saldainiu, kiti za- 
bovu, dar kiti nauju drabužė
liu. Bet dauguma tu pipiruku 
baigia savo laiszkeles, kai]) Ir 
savo maldeles su praszymu, ku
ris kad ir storžieviui žambeliui 
aszara iszspaustu: “Ir, kad. 
Joska, Kalėdų Dėduk, tegu ma- Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz 
aiszkint koki turite reikalą ii 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa 
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna 
vima be jokio užvilkinimo ii 
ipsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri 
siunezia pinigus. Taipgi, ra 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
li markes del atsakymo, nes k1 
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi 
aigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

žemes prisilenkia. Žiemos snie-j 
gas rodos visa gamta apmalszi-’ 
na, ir pati žmogų suramina. 
Sniegas gražus, minksztas, bal-l 
tas ir, kaip kūdikėlio sanžine! 
ezystas. Suszalusi žeme, gruo-Į 
das trinksi ir dunda, sniegas po ' 
kojomis girgžda, cypia, ledas 
ant pradu ir ežžeru puokszte- 
lia, žvirblelis trupinėliu jiesz- 
kosi. Tvoros nuo -szalczio trasz- 
ka medžiai, lapu neteke, susi- 
martino savo nuogumu ir apsi
dengė, apsirėdė szerksznu.

Dienos trumpos. Besilei- 
Isz siekiu džiauti saulute rauduona kaip 

į jauna mergaite, naktys ilgos, 
tas žengia in era cooperacijos kaip nuodėmė juodos. Szaltis in j 
ir meiles. Vienantine meile yra|kelius dilgina, net aszaros isz' 
galingesne už mirti; ir viena akiu szoka. Szaltas vejas žnai-1 

nema-p)0 veidą ir uosi, ir
galingesne už mirti; 
partikrinimo tiesa del 
rūmo sielos yra ta kad mirusie 
yra mylimi. Beda tam, kurio 
szirdis yra neuždegta žvake.

GRUODIS

Gruodis, (Decemberis) yra 
dvyliktas kalendoriaus mene- 
sis, ir ipaskutine gamtos diena. 
Dabar jau nėra vilties susilauk
ti bobų vasaros. Žiema dabar 
vieszpatauja; sniegas, gamtos 
paklode viską uždengė. Vove
res barsukai, czerepdkai, var-

• drabu-Jper 
žius czaižo visa kuna. 
de'les, silpnutėlės, gražutėlės, 
— kai]) mergeles aszaros.

Per žiema gamtą miega o 
žmogus ilsisi. Labai gera, sma-j 
gu ir malonu in sniegą ir leda į 
ir ledais barzduotus medžius' 
per lairga žiūrėti ir namie

i pecziaus tupėti.
už

Mastavimo Mieros

les ir 'beveik visi gyvūnai insi- rybose laikosi, 
kasė del žiemos.

Bet žiema ir gera ir gražu.'
Debesiai,

1 rodos areziau žemes; pats dan-|
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! gus rodos žemiau, areziau prie su szaliu.

JUOKAI

ISZMINTINGAS DAKTA
RAS

Ligonis — Asz atėjau pas 
poną daktara ant rodos, ba 
man nuduoda jog asz iszeiti- 
neju isz proto.

Daktaras — Ar szitaip? 
Tai jeigu tamista duosi isz- 
virsz 5 dol. ba kaip girdant 
papaiksi, tada pinigu nuo ta- 
mistos ne iszgausiu.

NORI IMT

Karczemoje: Jonai, ar tu 
nori imt pas mane alų ir 

arielka ant kriksztynu?
— Asz noriu imt, nes ant 

bargo.

Mastu ir mieru, tai veik kiek-' 
viena szalis turi savo 
gu, nuo kitu, ir kiekviena savo

GERAI ATSAKE

Pati: — Kodėl tavo veidas 
sziandien taip permainytas?

Vyras: — (kurio pati buvo 
negraži) — Jeigu asz galetau 
ir moketau permainyti veidą, 
tai senei butau tavo veidą 
permaines ant patogesnio.

Vietoje atsakymo, gavo už 
tai nuo paczios su puodu per 
galva.

DIEVUOTAS

— Kodėl nesiklonioji Sta- 
nisloviui?

— Tai! Lyg nežinai, kad 
Dievas uždraudė klioniotis 
balvonams?

metru.
Metras: turi 10 decimetru, 

arba 3 peras ir 3% coliu.
Kilometras: turi 1000 metru, 

ailba 468 sieksniu.
Gudu verszkas: turi be tru-

1 puczio 1 coli ir tris ketvirtas 
. dalis colio.

turi 1 760 Arszinas: turi 16 verszku, —- 
mastu, (jardu) arba 1 viobta'trlllI,uti kaiP 3 Pedas-

I Milimetras: yra mažiausia 
, . Jmiera, tai yra, deszimtoji dalis 
turi 4. .centimetro.

Deda: turi 12 coliu.
Mastas: turi tris pėdas.
Sieksnis: turi szeszias pėdas.'
Sieksnis gudu buvo skaito

mas 7 pėdu.
Viorstas: turi 500 sieksniu.
Myle gudisz'ka: turi 7 viors-’ 

tus.

, . i ir 256 sieksnius, s kirti u-l
Myle geograpiszlka:

anlgliszkas mylės ir 61 jarda.
Dar mastuojama ir kitokios

1 ruszies mieros.
'Centimetras: truputi mažes-

Czia paduodame tik tas, ka
lios tarp visu szaliu maž-daug

i, kaip kokie kiszkiai, yra vienaip skaitomos.
Colis angliszkas: primtas vi- nis kai puse colio.

Decimetras: turi 10 centi-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vienas Isz Daugelio

vas pyks kaip sužinos, sakys — - 
nemokė,jo rupūže 'gyventi, tai 
tegu žinosi; ir Ruzgis nusijuo
kė.

Užteks einam galu gale, tarė 
nekantriai Jonas.

Dar karta draugai atsisvei
kino, linkėdami vieni kitiems 
gero pasisekimo ir nuėjo savo

ĄNKSTI ryta atsikėlė Jonas mas in draugu kalbas; vien tik 
Kriauna ir skubiai apsiren- klausė ir szypsojo. Kuomet 

ge. Matyti ruoszes in tolima ke- draugas Jonas ir Jurginis tarė 
lione. Apsitaisęs, susijuosė ka- paskutini žodi; Ruzgis, pakilo 
reiviszkai diržu, trumpaJ^urt- ir szipsodamas tarė: “Tai te 
ka, pasiėmė isz vakaro paga
minta riszuli in rankas, iszejo 
isz busto.

Buvo ankstybas rytas. Saule 
dar buvo netekėjusi, tik už 
auksztu miesto namu buvo ma
tyti rytuose rausvas dangus; 
kas reiszke, kad saule netrukus 
te'kes. Vasario rytas buvo gied
ras ir pranaszavo, kad diena keliais, 
nors szalta, bet bus graži, sau
lėta.

Jonas iszejas isz kiemo pro : 
vartus, atsidūrė Kalvarijos 
gatvyje, apsidairė ir skubotais 
žingsniais nužingsniavo in; 
miestą.

Vilnius dar miegojo. Retkar
eziais gatve skubiai praeidavo 
žmogus, tai darbininkai in dar
bą skubėjo. Kai kur matyti in- 
siveles in vatines kelnes, vel
tiniais apsiavęs bolszevikas. 
Mieste, ant kryžkelių, stovėjo 
susitraukė nuo szalczio, su rau
donais raiszcziais ant rankovių, 
ramybes sergėtojai milicinin
kai.

Jonas skubinosi. Per trumpa 
laika perejo bemaž puse mies
to ir pasuko in gatve, kuri vede 
in Lindvaravos vieszkeli. Pa
ėjės, iszniko vienu namu var
tuose. Perejo kiemą, laiptais 
inbego in antra aukszta ir 
smarkiai subeldė in duris. Jam. 
atidarė sene ir nustebusi in ji 
pažiurėjo, lyg klausdama “isz 
kur toks ankstyvas sveczias ga 
lėtu būti.” Jonas nelaukdama' 
pakvietimo inejo in butą ir pa
klausė.

Ar jau sukilo Tamistos gim
nazistai?

Rodos jau, dar vis negalėda
ma atsistebti, atsake sene.

Jonas nieko nelaukdamas 
nuėjo in kambarius. Ten rado 
krūvele gimnazistu, apgulusiu 
žemėlapi.

Visi buvę kambary vyrukai, 
buvo jauni gimnazistai. Isz ju 
du taip pat buvo kaip ir Jonas, 
pasirenge kelionėn. Matyti lau
ke tik Jono ateinant ir laike ri- 
szulius rankose.

Visi susėdo, vieni ant lovos, 
kiti ant langu, treti po du in 
viena kede ir nurimo; laukda
mi kad kas pirmas prasitartu. 
Veidai visu buvo rimti, kiek
vienas isz ju buvo susimastęs, 
susirupines.

Na tai tarkimes, kuriuo keliu 
eisime, tarė vienas isz pasiren
gusiųjų 'kelionei, mokinys Jur
ginis.

Asz manau geriau butu eiti 
pro Maiszogala paskui Szirvin- 
tus, isz ten mus mano tėvas nu
vežtu toliau, kur mums reiktu. 
Pareiszke Jonas.

Man rodos geriau bus eiti 
czia per Lindvarava; nes Vievy 
yra musu kariuomene, tai kur 
kas areziau negu ten.

Galu gale nutarė eiti per Lin
dvarava, in Vievy, o ten sudiev 
“ tavorszcziai. ”

Trecziasis, isz pasirengusių
jų keliauti vyruku buvo kur- 
sistas Ruzgis. Ruzgis buvo o o
menkiau pasirengęs už du pir
muosius draugus gimnazistus 
ir visa laika tylėjo, nesikiszda-

Pasilike draugai kalbėjo 
rengdamies eiti mokyklon, kad 
ir jie tur but netrukus seks Jur
ginio, Jono, ir Ruzgio pėdomis, 
nes nusibodo klausyti “raudo
nųjų draugu” Vilniuje. O ten. 
Kauno padangėj kuriasi, auga 
jauna jaunute Lietuvos kuriuo 
mene; ten szauke Tėvynė sūnūs 
in viena szeimyna ginkluota 
draugija stoti in kova su prie- 
szais. Draugai užjautė, iszviku- 
siu mokyniu 'žygi,'bet nutarė 
szia isztisa diena nieko apie tai 
niekam nepasakoti.

* * *
Dekavokim Dievui, Jonai, 

iszsigelbejova. Dabar galim at
sidusti laisviau. Tai tardamas, 
Jurginis atsege palto apykakle 
ir atsiduso. Jonas szyptelejo ir 
nieko neatsake.

Trys musu pažinstami kelei
viai jau buvo už miesto ir kelia
vo plentu in Lindvarava. Ke
lias buvo prisnigtas ir sunku 
jiems buvo keliauti. Isz abieju 
pusiu kelio tamsus puszynas. 
Auksztos puszys dangų reme ir 
nuo lengvo vėjo osze kalbėjo, 
drapsdydamos nuo savo szaku 
sniego krislus. Gimnazistu- 
kams nepratusiems, kelione bu
vo sunki. Kojos in sniegą sme
go, riszuliai rankas vargino ir 
szalde. Ėjo sunkiais retais 
žingsniais, nes žinojo, kad dar 
toli keliones galas ir daug rei
kalinga pajėgu sutaupyti, kad 
tikslą pasiekus.

Jurginis susikuprojes, ran
kas in kiszenes, sukiszes, riszu- 
li pasispaudęs ėjo linlkezioda- 
mas tai in viena tai in kita (pu
se, kaip nendre vėjo supama. 
Jam sunki matyti kelone. Ruz
gis ir nekaip jautėsi. Jo neto
bulas apavas keliauti jam truk
do ir jis dažnai suklupdavo. Bet 
užtat Jonas tikrai jautėsi kaip 
pas save. Rankas in kiszenes 
sukiszes, ženge spareziu, isz 
tvermingu žingsniu. Trumpa 
kurtka diržu sujuosta ir jo ei
sena dare Joną greieziau pana- 
szu in kari, negu in VI klases 
gimnazistuka.

Jonas nuovargio nejuto, bet 
Jurginis su Ruzgiu jau pamaži 
ilsti pradėjo. Ir kur nepailsi, 
jau po pusiaudienio, o jie vis 
brenda ir brenda snieguotu ke
liu.

? * * * * * * * * * S ★ ★ * ★ ★
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1 kad sugriszi tokiu Joneliu, ko- 
jkiu iszejai. Duok žodi ir asz ra-

•1 • 1 T J * J ‘M

LKlausyk, Jurgiui, ar nege- szeviku. Turėjom ir mes nese- apsups mane, nauji žmone 
nauji paproeziai.

Mintys skrido, smagenis sle- mi busiu, kad tu isztesesi. 
iku kams paėmė ir nuėjo in tuos lie- ge, siela kankinos, nerimo.
lan- tu'viszkus “legijonus,” dalbar 

nors mirk, nei darbininko ne^ jo.
susitikti kalbėjo Jo- szeimininko. Tiek to butu, jie-j 

in sumindžiota gu szituos biaurybes bolszevi-i

riau butu nuo kelio szalin nu- 
Jeiti, nes matai sniegas sutryp
tas, tur but nesenai bolszevik 
czia eita. Geriau bus eiti 
kais negu su “raudonaisiais 
draugais 
nas žiūrėdamas 
kelia.

Gerai sakai, czia eiti pavo- ir mano suims galėtu sugrįžti, 
jinga; tai tardamas Jurginis O taip gali kur nukauti 
nuėjo nuo kelio iszsitrau'ke ir žinios nebus. Turi pasisam- ne Jonas, 
iszskleide žemėlapi. Pasižiurę- džius berną ir ta vakar pagavo’ apklojo galva antklode ir uz- 
je visi trvs in žemėlapi, nu- bolszevikai su arkliu miszke ir merke akis. Bet nieko negelbe- 
sprende eiti kairiuoju plento sziandien dar negrįžta, kažin ar jo, užmigti negalėjo, o mintys 
szonu, kokiais nors szunkeliais, 
bet nepertoli nuo plento, kad 
lengviau butu orientuotis. Nuo 
tos vietos, kur jie tarėsi, netoli 
buvo matytis karezema. Vyrai 
nutarė jeigu nėbus pavojaus 
užeiti in karezema, papietauti 
ir pasilsėti.

Prisiartinę prie karezemos, 
inejo visi kartu in vidų, bet su
sitarė pasiuntė Ruzgi pasitei- 
riauti ar nėra viduj nereikalin
gu žmonių. Karczemoj, be senio 
žydo, daugiau nieko nebuvo. 
Musu vyrai drąsiai suėjo in vi
dų.

IKarczemoje isz valgomųjų i daiktu nieko nebuvo. Anot žy-, 
do, pereita nakti, buvo 
karezema bolsze viku, 
trauke in Vievi

nai viena vyra, tai mano suims v 7
buvo. Bet užeinant bolszevi-

Jono mintys draikės, lakio-
Tas Vilnius, sostine, prie- 

szti rankose nevertas bueziau 
lietuvio vardo, jei in 'kova ne

kils smarves iszvytu, tai nors!stoeziau, kaip daug kitu.
gana,

ir ne dar kelione baigti reikes, pama- migus. 
apsisuko ant szono

begriz.
Gimnazistukai džiaugėsi, 

klausydami seneles kalbos, kad 
in tokiu žmonių tarpa pakliu 
vo. Papasakojo viską atvirai 
szeimininkei. Sene ir duktė isz- 
sižiojusios klausė savo švecziu 

1 kalbos ir ju džiaugsmui nebuvo 
1 galo.

J Tuojau sene ir duktė suruo- 
' sze soezia skania vakariene, 

|t.' pavalgidino, kaip savo sunūs, 
džiaugėsi jais ir kalbu nebuvo 

1 galo.
“Tai maniau, kad mano su

ims durnai padare, kad nuėjo 
■ in tuos “legijonus,” bet tur 
1 but taip reike, jai tokia mokyti 

])ilna^r ^ai eina, nes kas tuos bolsze- 
kurie' vii<us iszvis, o jai jie ežia ilgiau 

ir pereidami' - 
visiką suede. Bet žydas matyda
mas kaip jauni vyrai skaniai 
laszinius su duona valgė; pa
siūlė jiems karsztos arbatos. 
Vyrukai su mielu noru sutiko. 
Nes jiems apszi'lti buvo ne pro 
szali ir sausa duona su laszi- 
niais butu skanesne.

Vyrai iszlsigere abbatos ap- 
szilo ir gerai aplengvine savo 
ryszelius iszkeliavo savo ke
liais.

Nors kelias ne kiek neleng- 
vesnis, bet keleiviai žymiai 
spareziau ir linksmiau žings
niavo tolyn. J urginis visa laiaa 
kalbėjo tai szi tai ta. Ruzgis, 
kaip visuomet, szypsojo. Jonas, 
nors kelio sunkumo nejuto, bet 
ėjo ko tai susimastęs nulindęs; 
retkareziais tik prasijuokda
mas nuo Jurginio kalbos.

Trumpos vasario menesio 
dienos, ir jau saule leidos, kuo
met musu trvs keleiviai

įe' vikus iszvis, o jai jie ežia ilgiau 
' pasilks, reikes badu mirti, nie- 
! ko nebeliks.

Visiems ligi sotes pavalgius 
ir pasikalbėjus, sene szeiminin- 

’ ko nuvede, savo sveezius, in 
J seklyczia, kur buvo paklota lo-

va ir isz priegalviu, ant suolu, 
padarytas minksztas patalas. 
Vyrukai tuoj pradėjo taisytis 
eiti gulti. Ruzgis su Jurginių 
sugulė dviese iii lova, Jonas pa
skendo minksztam patale, ant 
suolu. * * *

Ne ilgai trukę, Ruzgis su Jur
ginių užmigo. Jonas nemiegojo, 
nuo jo miegas kaž kur pabėgo.

Apsivertos auksztieninkas 
gulėjo Jonas minksztam patale. 
Jo mintys skrajojo toli, toli, 
ten kur gimtine, kur seni tėve
liai; tarp giriu placziu, kur 
Szirvinta srauni teka; jam gim
tines namai vaidinas.

Ka tėvukas pasakys, kai su
žinos. “Et, durnai padare” —

szun- prisįmįne Jonas senes žodžius.
keliu iszejo isz misz'ko in pla- Ir kam jįe griaudinsis, kam jie;

visu
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ežia aikszte apsupta isz 
pusiu auksztais miszko nied-j 
žiais, o paeziame aiksztes gale 
pamiszikej, prie kelio, stovėjo 
gyvenami namai ir aplink ke
lios trobos. Musu vyrai nutarė 
ežia nakvoti, o ryt ryta saulei 
netekėjus iszlkeliauti vėl.

Gimnazistai suėjo in kiemą ir 
visi trys inejo in narna, 
gyventoju buvo nedaug: 
moteriszke ir jos duktė.

Papraszi us n a k v i nes, 
sutiko. Isz pradžių, musu 
rus, atsidėjus su nepasitikėji
mu žiūrinėjo sene ir jos duktė. 
Klausinėjo kur eina? Kas esą 
tokie. Jurginis stengėsi iszpa- 

i šakoti, visiką kuo geriausioj 
szviesoj, kad patraukus sene
les sanjausma ir kad neiszda- 
vus savo keliones paslapties. 
Szeimininke mate, kad jos sve- 
cziai yra geri žmones. Ir kai dar 
Jurginis, gražiai, kelius kart 
bolszevikus nuikeike, senole vi
sai nerimo,.. Pradėjo kalbėti 
apie savo dienos vargus, pasa
koti, ka tik žinojo.

Tai jau sziandien, tarė szei- 
minirike, nėbijosiva nakvoti 
turėdamos po savo stogu to
kius vyrus. O taip, tai kiekvie
na nakti prieina nuo kiekvieno

Bute
sena

mano mylimi tėvai, raudos ma
nes, kaip žuvusio sunaus. Kad 

jgaleeziau asz jiems paaiszkinti, 
kad galeeziau jiems savo trosz- 
kiina atidengti, parodyti gera 
ir szventa pasiryžimą tarnauti. 
Tėvynei ir broliams. Suprastu 
gal mane, man atleistu. O da
bar? Ne to lauke nuo manes te-

sene

Draugai, tik draugai, gal su
pras mane. Juk nesvetimas Tė
vynės meiles jausmas, Vilnie- 
cziams. Pasiliko draugai ir 
drauges gaila ju palikti; dar 
gailiau to mokslo, kurio pasi
semti daug, daug dar reiketu. 
Naujau gyvenimai!, kaip juri
ninkas be kompaso, iszpla.ukau. 
Naujos sąlygos ir apystovos
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czirszkejimas, isz po keleviu 
kojų tyla arde.

Szalta. Jonas Kriauna stovi 
atsirėmęs senos puszies ir žiuri 
in prieszo puse. Jis dar ne kiek 
nepasikeite. Kiekvienas ji pa
matęs spręs “tai gimnazistu - 
kas savanoris. ’ ’

Jonas Kriauna jau treczia 
diena tarnauja Lietuvos sava
noriu eilese; sziandien jis pir
ma karta stovi sargyboj ir atsi
dėjęs seka, kas “raudonųjų” 
.pusėj dedasi.

Puszis, in kuria Jonas atsi-
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viena po kitos virtine per gal
va ėjo.

Prisiminė Jonui, Elenos 
kambary; jame jis vakar jai su
diev sake, paskutini kart drau- 
giszkai su ja kalbėjo.

Neik Jonai, niek in kariuo
mene, pagesi, baik mokslą, ga- < 
Įima ne vien ginklu kariauti, 
kalbėjo Elena; o Jonas klausės 
jos rimtai atsidėjęs.

“Eisiu. Jaucziu, kad man 
szirdis nerims, ramybes protas 
neturės, kol nebusiu pirmose 
Tėvynės gynėju eilese. Kas 
laisvas nori būti, tas tegu ka , 
riauja. Asz noriu būti laisvas.

Žinok, kad karas, tai baise
nybe. Žudyti teises niekam nė
ra duota. Žinok, Jonai, kad tau 
žmonių kraujuose teks maudy
tis — kalbėjo Elena vartyda
ma dideli lenktini peili kuriuo 
priesz ateisiant Jonui, plauste 
knygos lapus.

Asz nežudysiu, tik ginsiu $ 
kas musu. Kas nori iszpleszti 
svetima turtą, pleszikas. Kad 
apgynus savo ir kitu laisve ir 
gimtine szali, žudyti galiu.

Elena buvo nusiminusi, jos 
lupos drebėjo, akys buvo pilnos 
aszaru. Veidas nulindęs beribi•skausmą reiszke. Ji iszleto ta
re: “Žudysi, krauja liesi; tai 
szia tau dovana.” Elena pada
vė peili Jonui ir pridūrė: “Pa
žiūrėk, pasibaisėk, ne tau žiau
riam būti. ’ ’

Jonas paėmė peili, liūdnai in 
ji pažiurėjo, dar liūdnesnes 
akis in Elena pakale, peili su
lenkės in kiszene padėjo ir nu- 
siszypsojes tarė.
,“ Nesitikėjau, kad tu mano 

geriausias draugas, manes ne
supratai, bet asz tame nekal
tas. Visuomet tave gerbiau ir 
gerbsiu. Tu mano szviesi 
žvaigždele buvai ir busi. Dabar 
sudiev, už dovaną aeziu, nes ji 
nuo tavęs gauta, man ji brangi 
bus.

“Palauk! Asz nebusiu ego
iste. Asz tave suprantu. Tavo 
tikslas, mano tikslas. Bet asz 
norėjau tave atkalbėti. Maniau, 
kad tau pritruks drąsos ir tu 
neisi, pasiliksi. Man gaila tavos 
sunkus kelias priesz tave nuo 
szios valandos klojas( vingiuo
ja. Tau kova isz vidaus ir isz 
oro teks laimėti. Laimingas tu, 
nes szventas tavo tikslas ir pa
siryžimas. Vargai ir kova lai
me nesza. Tik gal naujai saulei 

, patekėjus, musu gyvenimas pa
virstu nauju gyvenimu.

Nugalėjęs vargus, naszta gy
venimo ligi galo prineszes, per
bridęs aszaru klanus, žmogus 
didvyriu tampa.

Gyvenimo sunkumai saldus, 
kuomet mes gyvename ne sau, 
kuomet musu darbai paszvesti 
kitu naudai, kitu gerovei. Ma
žiau apie save rūpinkis, rasi ra
mybe aszaruotam kely.

Eik, drauge, savo keliu, jis 
tau turbūt isz anksto skirtas, 
Tilk vieno praszau tavęs, nenu
žemink savyje žmogaus, kovok 
su nedora intaka. Pasilik .toks 
koks esi; doras geras-ir pasi- 
szventimo pilnas.

Duodu ir prižadu. Rinitai at
sake Jonas.

Jonas blaszkesi minksztam 
patale; galva buvo karszta, net 
skaudėjo.

“Kada bus galas toms kan-
miegot reikia, ryt kinems, kad tik greieziau už- 

Murmejo Jonas varty
damasis patale, jau ar deszim- 
ta karta.

Szlama epuszes, beržai ir eg
les ūžia. Szeszuoliu gyria gvva.
Ir kalba dainuoja. Ramu misz- rėmės buvo, stovėjo ant auksz- 
ke gulėti po szakotu medžiu, i 
Jonas guli girios pakraszty ir j 
žiuri in dangų, kur kregždes 
ore maudosi lakioja. Ramu, 
malonu ilsėtis minksztam žolių 
patale. O aplink taip gražu, 
ežia tamsi giria isz seneliu med
žiu suaugusi, ten pakalnėj Szir- 
vinta banguoja ir jos kalbos 
slaptingos kartu su szeszuoliu 
girios szlamejimu klausytis 
malonu.

Giria nutylo, tik sunkiai al
suoja jos galinga krutinę. Czia 
Jonas Szirvintos kalba užgirdo.

Ei jus medžiai seneliai stovi
te vetoje ir amžinai tik praeiti 
minite. Kas buvo, tai žuvo. Da
bar nauja gadyne, nauji laikai. 
Daug jus senos egles ir puszys 
regėjot, bet su manim susily
ginti nejums. Jus pasenusios 
tik senove minit, o nauju garsu 
ir naujienų jusu ausis negirdi.

Asz girdžiu trenksmą. Tai ei
na karžygiai, joja Vycziai. Tai 
ne nuožmus kazokai ar pikti 
Vokiecziai pleszikai; tai senos 
Dainavos szalies vaikai. Ju tai 
darbus, mieloji giruže, savyje 
paslėpki ir pasakgk didvyriu 
vaikams apie ju darbus ir dar
bus.”

Giria suuže; medžiai garsiau, 
negu pirma, tarpusavy kalbėtis 
pradėjo.

Eina, senos Dainavos szalies 
vaikai. Eina. Eina.

Ir asz eisiu. Eisiu.
Jonas pabudo. Jurginis su 

Ruzgiu jau buvo atsikėlė, 
nas paszoko isz patalo ir 
taisytis.

Pavalgė vyrai keliauti 
gesi. Sene davinėjo jiems nuro
dymu kelionei.

Eisite isz pradžių miszku li
gi Žagiliu, isz ten keliais ligi 
Zarasu, apeje Zarasus už kokiu 
keturiu varstu ir savuosius ra
site.

Pavalgė soeziai pusrycziu, 
vyrai jaute savyje daug pajėgu 
ir kelias jiems ndbaisus buvo, 

: o juk ir lietuviai netoli.
Gražiai padėkoja geriems 

vaiszingiems szeimininkams už 
; nakvyne; vyrai iszkeliavo.

Saule tik ka ant miszko me
džiu virszuniu pakilo. Dangus 
rytuose dar raudonas, kaip ug
nis buvo. Sniego spalva, taip 
spindincZiai szviesi buvo, kad 
ne žiūrėti nebuvo galima. Szal- 
tis nosis ir ausis keleiviams 
gnybo. Aplinkui tyku; ne men
kiausio balselio. Tik sniego

Prižadėk,

Jo-
eme

ren-

tos kalvos ir Jonui viskas ap
link gerai buvo matoma.

Ten toli, gal už pusantro var
sto, juodos miszkas. Jis kaip 
uola, baltoj sniego juroj iszsi- 
kiszes stovi. Viskas kaip ant 
delno matyti. Tik nelaime, isz 
kaires puses slėnys apželes krū
mais, kaip žaltys pilkas, vin
giuodamas prie kalvos prieina, 
kur Jonas sargyboj stovi. Jo
nui tas slėnys nepatinka. Jis 
negali toli, tarp krumu, matyti.

Isz deszines, Žaslių stoties 
namai raudonuoja. Jie kaip ant 
delno matyti.

Jonas vieta gerai apžiurėjo 
ir su ja susipažino. Jis žino, 
kad jam didelis plotas saugoti 
pavestas ir jis saugo. Jonas sto
vėdamas sargyboj ramesnis 
buvo, negu ten Užpakaly senoj 
sziltoj pirty su draugais kal
bant. Jam vis rodėsi, kad drau
gas stovis sargyboje, ka nors 
pražiopsos, tai ji kankino. Da
bar jis ramus. Jis'jauezia savo 
garbinga dar'ba. Jonas jauezia 
kad ir jis sergsti sklypeli že
mes motutes ir ramybe draugu, 
užpakaly esaneziu.

Už sargybinio pasigirdo 
žingsniai, prie jo prisiartino 
sargybos virszininkas.

Kas naujo? — paklausė vir
szininkas Jono.

Nieko. Viskas ramu.
Buvo atjojės isz Žaslių, va

das; pranesze, kad gerai saugo
tumėme; sužinojo, kad 'bolsze
vikai mano sziadien pulti. Aisz- 
kino sargybos virszininkas.

Kada puls, jau tuojau vaka
ras, saule neauksztai.

E, broli Jaunas esi. Asz kai 
buvau Rusu armijoje, tai priesz 
Vokieczius naktimis dažnai ei
davome. Žinai Jurginis susirgo 
vadas insake nuvesti in Žaslius.

Kas jam pasidarė ? Nuo ko 
jis susirgo? Nerimastaudamas 
paklausė Jonas virszininko.

Žinai ponaitis. Pastovėjo 2 
' valandi sargyboj, sakos persza- 
les. Juokai.

Taip kaip dabar, likom tik 
keturi.

Taip, bet vadas reikalui es
ant atsiunstas pagiallbos. O jai 
puls bolszevikai, tai insake lai
kytis ir be insakymo neatsi
traukti.

Vieni apsieisim, nereikes pa- 
' gialbos, tarė Jonas szypsoda- 

mas.
Virszininkas nuėjo atgal. Jo

nas likos sargyboj ir mane.
(Bus daugiau)

ISTORIJE apie Da 182 m 
-----------------  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$.
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Neužmirszkite Guodotini Skai-tar
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už* 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 1

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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— Nedėlios vakara, Gruo
džio (Dec.) 17-ta diena, (buvo 
puikiai surengta programelis 
per Szv. Juozapo parapijines 
mokyklos vaikuczius, pobaž- 
nytines svetainėje. Daugelis 
'žmonių susirinko pažiūrėti lo- 
szimo, ir vakaras Ibuvo pasek
mingas, nes visus pralinksmi
no.

— Tik 6 dienos iki Kalėdų. 
’Ar jau užlbaiget savo Kalėdų 
pirkimus ?

— Szia sanvaite pripuola 
czvertis meto; pasninkas Sere- 
doj; Petnyczioj ir Sukatoj. 
JTtarninke pripuola Szv. Ne- 
me'sziono M., Seredoje Szv. Do
mininko Abb., Ketverge Szv. 
Tamoszio Ap.

— Pradedant nuo Seredos 
visos Puiblikines mokyklos sus
tos mokslą ant szVencziu; Pa
rapijines mokyklos sustos Pet-

Mudu du broliukai,
Abu neženoti, 
Užsirūkę po cigara 
Traukiam kaip bagoti. .

-----------------
Į^AŽIN kur sziandien tie du- tiek to, gal jam ir reikėjo, 
broliukai gautu po cigara? Da
bar tik kai kuriam žmogeliui 

rūksta isz po nosies galiukas 
cigaro.” Kai valdžia eme mums 
aiszkinti kad bus trumpa viso
kiu valgiu ir drabužiu, nes ar
mijai reikia ir kad reikia sius
ti in kitas szalis kur žmones 
mirszta nuo bado ir nuo szal- 
czio, mes mielu noru sutikome 
ir nieko nesakeme, sutikome, 
jog tai gera ir krikszczioniszka 
kitus szelpti. Kad ir Stalino 
czebatams musu sviesta siuntė,

Bet dabar jau per toli nuėjo 
su tuo padalinimu, su tuo ki
tiems duosnumu. Ar kas man 
galėtu pasakyti kur musu ciga-

'gas, suszalusiam szilumele, su
sirgusiam liekarstos o pavar
gusiam naujos pajiegos. O ma
ža to, kad kitiems ta žmogelio 

! pypke nepatinka.A
' Jei rūkysi cigareta, žmones 
sakys kad tu nervuotas, kad ci
garetai nesveika rūkyti, kad 
tau cigaretas visai netinka. 
Mesk ta cigareta ir buk vyras, 
imkie cigara. Pasiimi cigara, 
kiti sako: “Tai žiūrėk kur bra
ce ponas, cigara insikandes ei
na it žemes nesiekia.” Jeigu 
jau rukai cigarus, tai jau esi ir

I bagetas ir pilvotas. Trenk ta 
cigara ir imkis pypkes. Na, ir

JUOKAI
APGAVO

— Apgavai mane, Mausz- 
kau su taje karve.

— Nu, kaip apgavai?
— Labai mažai pieno duo

da.
— Uj, kokis tu kvailas, 

juk asz už ja pieno ne galiu 
duoti.

IN KRIKSZTA

rai dingo? Ar tas karo nuka- vel nepatinka. Jeigu rukai 
1 foi ion ■nacnnnc! ir nna

nyczioj popiet 3:30 vai., o atsi
darys po Nauju Metu.

■— Užsiorderilokite dabar 
baczka ar 'baksa gero alaus ant 
Kalėdų nuo savo tautieczio An
tano Kucziausko, 537 W. Ma
ple St., arba telefonuokite 832.

— Ketverge (pirma diena 
žiemos.
t Mariute, 12 metu amžiaus 

(dukrele ponstvos P. Yodeskiu, 
nito 405 W. Centre St., mire 
Petnyczios ryta 5 vai., Pottsvil- 
les ligonbuteje. A. a. Mariute 
nuo kokio tai laiko sirgo szir- 
idies liga. Gimė Ashland, Pa. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos, ir buvo mokintine pa
rapijos mokyklos, isz 7-tos sky
riaus. Velione paliko savo tėve
lius, viena broli Szergentas ka
reivis Pranciszkus, kuris tar
nauja Seiman, La., dvi seserys, 
Liet. Eleanor Želinskiene prie 
iU. S. tarnystes ir Teofilą, Fila
delfijoj. Laidotuves atsibus 
iUtaminko ryta, su bažnyti
nėms apie'gomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 vai., bus palai
duota parapijos kapuose. Gra
borius L. Traskauskas laidos.

— Ponas Andrius J. Reck- 
laitis gerai žinomas saliuninkas 
nuo 206 W. Centre Uly., ana 
diena aplaike puikus sieninius 
kalendorius ant 1945 m., ku
riuos iszdalines savo kostume- 
jiams per Kalėdas. ■ Taipgi vė
lina Linksmu Kalėdų visiems 
Lietuviams ir savo pažiusta- 
miems szioje apylinkėje.

— Ponst'va B. Milukai, nuo 
533 W. Spruce uly., ana diena 
-aplaike telegrama nuo vald
žios buk ju sūnūs Gpl. kareivis 
Juozas J. Milukas, 32 metu, li
kos sužeistas Vokietijoje, ir 
randasi lifgonlbutoje Franci joje.
t Mykolas Pajaujis (Peel), 

nuo 413 W. Centre uly., mirė 
Ptenyiezioj priesz piot, Ashlan- 
do ligonbuteje, sirgdamas per 
du menesius. Gimęs Mahanoy 
City. Buvo anglekasiu prie Ma
hanoy City kasyklose, bet per 
koki tai laika turėjo apleisti sa
vo darba. Prigulėjo prie Szv. 
Marijos Slavok parapijos. Ve
lionis paliko penkis sunu ir 
penkias dukteres: Trys sunnus 
prie tarnyste: S/Szergentas 
Juozas, Francijoj, Pfc. Myko
las, Kalifornijoj ir Pfc. Jonas 
Anglijoj, Elmer ir Jurgis na
mie; Marie Macieuniene, mies
te, Florence, Juozafine, Mar
guerite, ir Rože mieste. Taipgi 
tęva Mykolą, Tamaqua R.F.D., 
brolis: Jurgis, Detroit, Mich., 
Jonas prie U. S. C. G. tarnyste 
ir Vincas mieste; seserys: P. 
iNorvidiene, Tamaqua R.F.D. ir

K. Kenauskiene mieste. Laido
tuves atsibus Ketverge, su 
apiegomis Szv. Marijos Slavok 
bažnyczioje 9 vai., ryta. Gra
borius L. Trauskauskas laidos.

— Ponia M. Stalgaitiene 
isz McAdoo ana diena lankosi 
mieste pas pažystamus, taipgi 
atlanko ir “Saules” redakcija, 
nes ponia Stalgaitiene yra mu
su skaitytoja. Acziu už atsilan
kymu.

Minersville, Pa. t Laidotu
ves a. a. Vince Paliausko, 45 
metu amžiaus, gerai žinomas 
graborius ir prezidentas Ko- 
lumbios Bravoro Shenandorio, 
atsibuvo Panedelio ryta, su 
bažnytinėms apiegomis Szv. 
Pran’ciszkaus bažnyczioje 9 
vai., kūnas palaidotas parapi
jos kapuose. Velionis sirgo per 
du metu nuo' szirdies liga ir 
nors gydėsi pas geriausius dak
tarus, bet mirties ji ingalejo.

Velionis stai'gai apsirgo kada 
landesi pas savo dukteria Trr- 
szule New Yorke ir miro parei
ta Sereda popiet Post Graduate 
ligonbuteje. Velionis paliko pa- 
czia (po tėvais Agneszka Palo- 
niute isz Shenandorio), sunu 
Vinca, studentas Notre Daine 
Universitete, dukteria Urszule 
isz New Yorke; taipgi tėvus 
ponstva Ad. Paliauskai, seserį 
daktafka Marie Pa bausk into ir 
brolius daktaras Juozas isz 
miesto ir Lieutenantas Anta
nas prie U. S. tarnystoje.

muotas szalis mes cigarais nuo 
bado saugojame, ar Europos 
žmones prie to priėjo, kad da
bar net ir cigarus valgo? Kai 
kurie mums aiszkina kad vald
žia musu vaikams in vaiska pa
siuntė ir siunezia visus cigarus. 
Mano brolis Anglijoje bedavo- 
ja kad cigaru nėra; draugas isz 
Pacifiko salų raszo man, kad 
asz susimildamas jam prisius- 
cziau nors kelis cigarus.

O nueik in sztora cigaru. Už 
penktuką jau visai nerasi nei 
prasmirdusi© cigaro; po de- 
szimtuka kur-ne-kur, viena ki
ta dar galėsi susigrabalioti. 
Bet jeigu jautiesi, kaip tie du 
broliukai, bagotu ir kiszeniuje 
turi per daug pinigu, gali nusi
pirkti kiek tik nori, jeigu mo
kėsi po kvoteri ar tris už pus- 
doleri.

Beveik suprantu kodėl sun
ku gauti cigaretu. Juk ne tik 
merginos, bet ir bobutes ir kū
mutes dabar jau ruko. Tai asz 
jas kaltinu, kai negaliu nusi
pirkti cigaretu. Bet, kiek man 
teko matyti, dar jos prie ciga
ru nepriėjo. O gal ir butu ge
riau ir gražiau jei jos ir pradė
tu cigarus rūkyti, nes dar ne- 
maeziau nei vienos merginos, 
kuri mokėtu kaip cigareta lai
kyti ar rūkyti, ir kuriai cigare- 
tas tiktu. Gal cigaras ir butu 
tinkamesnis. Bet kol kas, nega
lima jas už cigaru trukumą kal
tinti.

SHENANDOAH, PA.

O geram žmogui be cigaro, 
tai kaip Jurgiui be kepures. Ir 
daug nereikia: kokia deszimts 
cigaru in diena užtenka naba
gui žmogeliui. Surukęs kokia 
deszimts cigaru, žmogelis jau- 
cziasi kaip ant patalu; kojos 
palengvėja ir žemele suminksz- 
teja ir visa gamta pasidaro jam 
malonesne ir gražesne. Net ir 
jo likimas, kaž-kaip pagerėja, 
kad net jo akys sublizgeja.

pypke tai jau pasenės ir nie
kam nevertas. Jau kas, kas, bet 
pypke tai jau visai netinka. O 
darbo žmogelis, kaip pipsėjo 
pypke, taip ir pipsės; kitiems 
nepatinka, kitiems biauru ir 
negražu, bet žmogeliui gera ir 
gardu, ir taip ramu ir smagu.

O pypkorius sziandien gali 
gardžiai nusijuokti. Vyrams ir 
merginoms cigaretu trūksta, 
ponams ir poneliams cigaru 
trumpa, o pypkoriui dar tabo- 
ko yra gana, jis “savomis pa- 
jiegomis durnus dar iszsitrau- 
kia ir sau smilkoja.

Cigareta amerikoniukas tran
kia, cigara anglas kramto o 
pypke tai lietuvis cziulpia. Mu
su Prezidentas, Rooseveltas 
cigaretus ryte ryja, Churdūl
ias cigarus kramto ir ruko, o 
tas musu dede Stalinas, turbut 
Lietuvoj užvažiavęs, kad isz- 
moko kaip ta liuika ar ferca 
glamonėti.

Tad kad ir visi cigaretai 
dingtų, kad cigaru ir nebutu, 
darbo žmogelis bus ramus: jis, 
prisikimszes savo pypke, kaip 
geras pypkininkas sau pipsės 
ir niekam nieko nesakys.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien'.
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Atnesze in krikszta kūdiki 
o kunigas klausė:

— Kokis bus vardas?
— U-gi Motiejus, Juozas 

ir Filipas.
— Tai ne reikalingai net 

tris vardai.
Amerike vis geriaus, ba 

jeigu užaugias užsidės bizni, 
o norėtu bankrutyt, tai su 
vienu vardu ne gali.

'Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už lai'kraszti ‘Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasibai
gė ir apie tai praneszeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszidavysta lai- 
kraszczio, įkuris sureikalauja 
kožna doleri.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą i) 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

ELECTRIC HOUR

with ROBERT ARMBRUSTER’S 
ORCHESTRA . . .

4:30 E%.
WABC- 880 KC—NEW YORK 
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA 

WHP—1460 KC—HARRISBURG
WGBI—910 KC—SCRANTON

AND ALL OTHER
C.B.S. NETWORK STATIONS

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

:: 25< ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra? 
ka užeiga del visu Lietuviu,
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

*

m

L. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
B2O W. Centre St., Mahanoy City

B
*>

t Juozas T. Burlba, nuo 132 
N. Lehigh St., mire namie Pet- 
nyezios ryta, sirgdamas per ko
ki tai laika po operacija. Buvo 
anglegasiu prie Maple Hill ka
syklose. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Velionis pa
liko savo paezia Konstancija, 
ir du brolius: Jurgis, Brooklyn, 
N. Y., ir Jonas, Filadelfijoj. 
Laidos Utarninke ryta su apie
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 vai., ir 'bus palaidotas parapi
jos kapuose.

t Gerai žinomas visiems 
Antanas Vaicziunas (Wychu- 
nas), nuo 8 So. Emerick uly., 
mire Sukatos ryta 3 vai., sirg
damas trumpa laika. Gimęs 
Lietuvoje, atvyko in/Amerika 
40 metu atgal. Velionis paliko 
paezia Ona, sunu Antaną prie 
Laivynes tarnyste, ir duktere 
Helen Filadelfijoj. Laidotu
ves atsibus Seredos ryta, kūnas 
bus palaidotas Kalvarijos Ka
puose.

Bet dabar sunku gauti ciga
retu, dar sunkiau susijeszkoti 
sau cigaru, tai reikia vel prie 
pypkes grįžti. Pypke, tai dar
bo žmogelio geriausias ir iszti- 
kimiausias draugas. Žmona ga
li supykti ar tave pamesti, 
draugas gali tave palikti, pini
gus gali szuo ant uodegos nu- 
sineszti, namai gali sudegti, 
dukterys gali iszteketi, vaikai 
iszvažiuoti, žmogeli vienu vie
na palikti, bet gera ir gardžiai 
prasmirdusi pypke niekados 
žmogelio nepaliks, niekados ji 
nepames, bet liksis su juo kai 
visi kiti paliks ji viena. O tikė
kite manimi, ji visi ir 
jeigu jis pypke rūkys.

paliks

Kaikuriems pypke 
nepatinka; jie primanė 
isz dantų iszmusztu. Bet jiems 
geras pypkorius dovanoja, nes 
tokie nežino ka jie sako ar daro, 
Jie nežino kad pypke, tai nu
budusiam draugas, iszalku- 
siam maistas, nemigusiam mie-

baisiai 
ja tau

A A
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it LIKE TO SWAP NIGHT CLUBS, PAL?”

"Sorry, chum—no ringside seats. You sit in 
the mud, see?

“You got a floor show of lizards and mos
quitoes crawling over your face.

“You got a nice little 4-piece orchestra of 
Jap mortars, Zeros, machine guns, and your 
best friend screaming in the next foxhole.

“Come any time, pal. The show goes on all 
night. For a long time. There’s never a cover 
charge. Not even for the flag they put over 
you when they carry you out.”

We're all human.
We all like to go dancing or^see a show or 

buy an extra suit or dress occasionally. But

this war still has a long way to go. There are ® 
still 75 million Japs who don’t believe in 
surrendering.

So during this 6th War Loan, how about 
putting all that luxury money into something 
a little more permanent—an extra $100 War 
Bond at least—to help get this thing really 
over and bring those boys ffiMD - > 
of ours home? \ I

It'll hurt. But not as \ \ ĮįįĮ^ / / 
much as the Jap bayonet \\'S «|| 7/
in your neighbor’s stom- \\ R, //
ach. You get something ETnvl 
back—in ten years — $4 
for every $3 invested. He 
doesn’t. A

BUY AT tfASFDNE EXTRA HOO WAR BOND TODAYS

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 

(pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
|odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
,miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
'nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokl'u Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 2oc; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c;

■Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei
lužes paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo ikontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 
Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą ture- 
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal- 
nuš nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 

Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegimu ir 
vėžio $1.25.

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
(Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
i burnos 85c; Reumatiszku sausgėla 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
35c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Tuplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
ies, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport. N. Y.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

I

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


