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Amerikonai Prie Bastogno
Isz Amerikos Puse Milijono Doleriu

Ugnis
ZINUTĖS

NELAIMINGOS 
KALĖDOS

Apie 315 Žmonių Žuvo
Visokiose Nelaimėse

C. — 
per Ka- 
per vi-

WASHINGTON, D. 
Buvo daug nuliudimo 
ledas, Suv. Valstijose, 
sokias nelaimes. Lyg sziam lai-
kiu suskaityta kad visose val
stijose žuvo nuo nelaimiu ir at- 
sitikimiu, kaip ant trukiu, ero
planu, nusitrucinimu, žudins- 
cziu, nusiszovimu, ir savžudins- 
cziu. Gal daugiau kaip 315 ypa
tų. Norints valdžia melde 
priesz szventes kad automobi
listai saugotusi kiek galėdami 
nuo nelaimiu, bet matyt jog mo
toristai nepaklausė geru pata
rimu.

Fort Madison, la. — Stanley 
Raster, 36 metu amžiaus isz 
Janesville, la., bus pakartas 
Petnyczioj, Gruodžio (Dec.) 29 
diena, už nužudinima Glenn 
Winchell, pareita Rugsėjo 
(Sept.) 25-ta diena 1943 mete.

Strasburg, Pa., — Isz nežino
ma prežaisties, ugnis sunaikino 
publikinia mokykla. Bledes pa
daryta ant penkisdeszimts tuk
staneziu doleriu.

Pittsburgh, Pa., — Ugnis su
naikino Szv. Canice parapijos 
mokykla. Bledes padaryta ant 
$125,000.

Sunaikino Vokiecziu
Eroplanus

Gaujas Valstybes
Sekretorius 27 J aponiszku 

Laivu Paskandy ta
Amerikonai Inveike Vokieczius
Prie Bastognos; Eroplanai Už
puolė Ant Vokietijos; Graikisz- 
kas Pasikelelis Norėjo Nuszaut 
Primera Winston Churchilia

3 Vaikai Sudege 
Degancziam Name

Sztai ugnis Chicago j e kur 
sudege 750,000 buszeliu 
valdžios grudu, bledes pada
ryta už puse milijono doleriu 
($500,000).

GETTYSBURG, PA. — Ana 
diena trys vaikai; Gloria, 2 me
tu amžiaus, Byron, 4 metu ir 
Janet 14 metu, sudege ant 
smert degancziam name, Hun
terstown, szeso mylės nuo czio
nais. Tėvai ponstva Roy Reedy 
tame laike nesirado namie j e. 
Ugnagesiai tyrinėja priežasties 
ugnies.

Pasninkavo Ilga Laika;
Sveikesnis

Nužudė Motere
Ir Jos Vaikus

NASHUA, N. II. — Czionais 
vienas gydytojas, 76 metu am
žiaus, kuris gydė žmonis per 
daugelis metu, ana diena užbai- 

; ge savo ilga pasninką per du 
menesius, kad sumažint savo!i 

. riebuma. In ta laika gydytojas 
I neteko 40 svarus, jisai pirma 
sverdavo 218 svarus. Per pas-, 
ninka gerdavo tiktai tris stik
lus pieno per diena.

Edward R. Stettinius, 44 
metu naujas valstybes sekre
torius paskirtas in vieta Cor
dell Hull.

Yra Daug Moteriszku
Advokatu ' ■

NEW YORK. — Suvien. 
Valstijose randasi apie tris 
tukstaneziu moteriszku advo
katu, kurios pildo visokius 
dinstus ir varo teismus. Pa
ežiam Chicage mieste randasi 
suvirszum szimtas. Kitose val
stijose yra moteres kurie pildo 
augszcziausia dinstas.

Mieste Najorke randasi dau
giau kaip 800 visokios spaus
tuves.

Vokiecziai Nužudė
Daug Žmonių

Lietuvoje
LONDON, ANGLIJA. — Ru

su Valstybes Karo Nusikalti
mu Tyrinėjimo valdyba prane
sza, kad Vokiecziai nužudė] 
165,000 nelaisviu ir apie 300,- ] 
000 gyventoju. I

PARYŽIUS. — Czionais Ka
ro valdyba nuteisė mirti ir su- 
szaude du Vokiecziu Gestapo 
agentus Nimes ]

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Ameriko
nai atstume Vokieczius nuo savo linijų prie 
Bastognes garrisono su savo tankais kur 
musu vyrukai buvo apsaubti per Vokiszka 
armija nuo Gruodžio 16-ta diena. Dideli 
musziai tęsęsi per sanvaite pakol Ameri
konai inveike Vokieczius. Vokiszka val
dyba pranesza, buk Amerikonai inveike 

i Vokieczius isz sziauru ir pietų pusiu ant 
.Field Marshal Karl Gerd von Rundstedtso 
armija, daug tanku likos sunaikinti.

Apie 2,500 Amerikoniszku ir Angliszku 
miestelyje, eroplanu užpuolė ant Vokiszku miestu, taipgi 

Taipgi du kiti likos sugaudyti boinbardavo geležinkelius ir daug kareiviu 
Bethune miestelyje.

likos užmuszta.

COLUMBIA, PA. — Harry 
Lightman, kurisai sugryžo isz 
pamiszeliu prieglaudos, nužudė 
savo kaiminka ir vaikus, nes jo
sios vyras nesirado name. Prie
žastis žudinstos, buk kaimina 
liudijo, kad Lightmanas neteko 
proto ir likos uždarytas in pa
miszeliu prieglaudos. Light
manas likos uždarytas in kalė
jimą ir turės atsakyti už žu- 
dinstas.

Vargingas Žmogelis
Sziadien Turtingesni:s
LOBBACK, TEX. — Geo. 

Stockman, vargingas žmogelis] 
sziadien yra turtingesnių ant 
25 tukstaneziu doleriu, kuriuos 
jam paliko A. Kodell, už isz- 
gialbejimo jo gyvastį. Kodell 
mirė ana sanvaite.

Majoras William J. Hovde 
isz Crookston, Minn., sunai
kino 12 % Vokiecziu eropla- 
nai kurie užpuolė ant Ameri
kos eroplanus laike bombar
davimo Berlyno.

Žmogaus akis gali pamatyti 
ne daugiau kaip 5,000 žvaigž
džių ant dangaus.

Darbininkai Amerike uždir
ba ant meto paprastinai po 1,- 
250 doleriu.

WASHINGTON, D. C. —
Suvien. Valstijos penkiolika
Kongresmonu kurie buvo isz- 
važiave ant Amerikos karo 
frontus Europoje, griže priesz
Kalėdas, sako kad rado daly- 'pešt mieste, Vengrijoje, ir kruvini musziai

LONDON, ANGLIJA. — Rusai paėmė 
daug vietų užimta per Vokieczius Buda-

kus geriausioje padėjime.

Pirkie U S. Bonus Sziadien!
da vis tęsęsi.

Norėjo Inmest Savo
Kūdiki In Upe

Radęs Savo Dukrele;
Nusižudė

RICHMOND, VA. — Palici- 
ja surado prie upe Katie John- 
soniene, rodos beprote, su savo 
negyva kūdiki kuri norėjo in-

Sziadien galima telefonuoti 
taip toli kaip telegrafuoti be 
fratu.

LOUISVILLE, KY. — Jo
seph Gilbert atvažiavo isz War
ren, Ark., ir melde savo dukre 
les, kad sugryžtu namo, nes mo
tina labai susirupinus kad dūk 

j rele veda gyvenimą kaipo ka-
mest in upe. Jos vyras apreisz-; |)areįe szokike. Dukrele sake 
ke kad kūdikis mirė Utarninko 
vakara, o jo pati taip susirūpi
no netekimu kūdikio, kad paė
mus ji ir norėjo inmest in upe. 
Johnsoniene likos nuveszta in 
ligonbute, o kūdikis likos palai
dotas.

tėvui kad nesugryž ir pasiliks 
czionais. Tėvas po tuju žodžiu 
atėmė sau gyvastį.

Darbininkai dirbanti plie- 
niuosia fabrikuosią kur randa
si karsztos grindis, neszioje me
dinius cze very kus.

Puikus auginimas vaiku yra 
dideliu skarbu del tėvu.

Padare Daug Bledes Japonams

bombo:
likosi

antMusu lakūnai naudojo tok us B-29 eroplanus ir 
Japoniszku Salų. Tokyjos mietas Japonijoje taipgi

’darni daug bledes 
naikintas per bombas.

I
- I

LEYTE, PHILIPPINUOSE. — Genero
las MacArthuras pranesza, buk Amerikos ero- 
planai ir submarinai paskandino 27 Japoniszku: 
laivu ant Pacifiko. Isz viso 1,090 Japoniszku 
laivu likos paskandyti nuo kada kare prasidėjo 
su Jonija. Didelis Japoniszkas laivas prie Min- 
doros, 150 myliu nuo Manilos paskandytas.

WASHINGTON, D. C. — Kares valdy
ba pranesza buk 70 Amerikoniszku B29 ero- 
planu vela užpuolė ant Tokyos miestą, Japoni
joje. Daug bombų likos numesta ant Musashi- 
nos eroplanu iszdirbystes.

ATĖNAI, GRAIKIJA.—Ka je po geležinkelio mieste arti 
d a Anglijos Primeras Churchill 
pribuvo in czionais padaryt 
taika tarp Graikiszka valdžia 
ir pasikelelais. palicija surado 
daug dinamito paslėpta tunely-

Grand Bretagnes hotelio kur 
Churchillas turi savo kvatera.

Vienas isz pasikeleliu szove 
in Churchilia, bet szuvis patai
kė in moteria.
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ŽINIOS ISZ VISUR Žinios Vietines

mota ir jus mieli skaitytojai!

70 kiszemaus. Jie net ir mal
daknyges ir Szventa Raszta pa 
verte in gera sau bizni. Jie isz-

Girardville, Pa. f Jonas Sib- 
las nuo 706 E. Mahanoy Avė.,

Linksmu Nauju Metu 
Visiems!

lyg laipsnio musu stengimu 
Tokia yra musu užduotis!

Pradekime szi Nauja Meta 
drąsiai, 'be beaimes, o su Dievo 
pagelba, dastosime to, ko trok- 
sztame, ko jum veliame 
tikros szirdies.

Naujas Metas!
Nauja g a d y n e 

svietu visokiu arti
nasi priesz mus.

Milijoninis lai 
kas liekasi užpaka
ly ja, kaipo tas, ka 
jau daugiau nesu 
grysz, kas praėjo.

(Sveikiname 1945

Ar labai mokytas ar nieko $ 
nemokytas, vis vadinsis žmo
gum. Turime daug mokytu bet 
kas isz tu “au'ksztai mokytu” 
jeigu sveiko proto neturi tiktai 
tiek kiek pas perkele viszta. 
Randasi czionais daugiausia 
nedamokytu kurie turi prie
kaba prie mokytu, toki dau-, 
ginusia kenkia del visuome-

BALTRUVIENE

Phi'adelphijoje drabužiu va
jus gražiai pasisekė. Lietuviai' sinųslino uždėti lentele plieno 
sr visu miesto krasztu rinko,' ar kokios geležies ant malda- 
dejo ir nesze drabužius. Vincas knyges ir paskui ja parduoti 
Poszka, (William Paschall) 
jaunas biznierius ir uolus ir 
karsztas patriotas paaukojo vi
sus savo vežimus, trokus tiems 
drabužiams rinkti. Be jo pa 
geltos vargiai kas butu iszejc 
isz viso to vajaus. Vincas Posz
ka visur dirba ir aukoja, kur 
tik lietuviu ar Lietuvos reika
lai yra keliami.

jas Metas —1945.
— Sausis — January.
-— Visiems musu 

jams, mes linkime 
Nauju Metu!”

— Szis menesis 
tas del Kūdikio Jėzaus;

nes.
į Kožnas žmogus turi prigim- 

i Su sziuom Nauju Metu velijau iszminti ir tiktai h.kis s,, Pri-I 
name musu skaitytojams ka- 
nuogeriausio ir laimingiausiu 
pasivedimo idant Dievas visus' 
užlaikytu nuo visokiu nelaimiu 
ir sveiki sulauktumem kitu' 
Nauju Metu.

'Pradekime szi meta su nau
ju gyvenimu, 'broliszka meile, 
•praszalinkime visus nesuprati
mus neapy kantas, už vy dėji
mus, lai musu szirdysia užžydi 
tikra artymo meile o busime 
laimingi ir turėsime Dievo pa
laiminimą.

To viso jum vėlina isz szir
dies “Saules” Redakcija.

1 gimta iszminczia, jeigu aplai- Tai ant visados buna riaukszle. 
ko atsakanti mokslą, buna žino-Į Taigi norint jau žmonelei 

Igum ir naudingu del visuome- sziek tiek apsimalszino po Ka
nes. Isz auksines rudos, kaip ledu, vienok kaip kur ir pridir- 
per agni pertarpini, auksas tu-1, bo invales.
ri savo verte, o asz geležines Viename pleise gere ir triupavo
rudos niekad aukso negalėsi 
padaryti tiktai geleži. Norints 
ir paauksuosi koki geležini 
daigta bet vis bus geležinis.

Ant mokslo nereikia paisyt 
tiktai reikia iszminti taisyt ir 
būti žmogum.

Naujas Metas!
Nauja gadyne svietu visokiu 

artinasi priesz mus.
Milijoninis laikas liekasi už-, 

pakalyja, kaipo tas, ka jau dau
giau nesug’rysz, kas praėjo.

Naujas Metas! Užtekėjimas 
naujos saules, szviesa naujos 
vilties, nauja užmanymu, nau
jo noro.

Užgimimas naujo gyvasezio.
Eikite ir tverkite! — szauke 

in mus balsas isz tolumo.
Tu, kuris jau pradėjai savo 

darba, nepaliaukie jo ir dabar 
su tvirtu noru iszgalek lyg pa-

Tu, kuris turėjai pilna kliu- 
cziu ir nepasisekimo, bandyk 
isz naujo!

Kožnas suskambejimas laik- 
wdžio primena mums, kad gy
vastis ne yra skubi, viena ka- 
žyra prie giliukio, bet dabar 
palengva ant kurio daug laiko 1 o o
reikia sunaudoti.

Su kožna valanda praeina 
viena valanda. Nauja valanda 
stoja priesz mus, gal geresne, 
ne kaip praeita. Atsimink, kad 
toji valanda yra geresne iszpyl- 
dymo savo užduoeziu. Ne atide
kime ju, ba laiko negalim atidė
ti norints ir norėtum.

Senas metelis praėjo ir yra 
negyvas, priguli jis prie praei
ties, o sziadien ir rytoj yra mu
su.

Visos musu klaidos, nusiže
minimai, nepasisekimai, užvy- 
dejimai, skausmai szirdžiu ir 
ižai dūliai nuėjo in kapa drauge 
su tuom senu metu, kurie jau 
daugiau nesugryž. ,

Su tuom Nauju Metu, lai mu
su veidai pražydi su nusiszyp- 
sojimu — linksmybe. Pradeki
me gyvenimą isz naujo, su nau
jais norais, naujoms pajėgoms.

Saule mums szvieczio!
Žiūrėkite kaip eina augsz

tyn, kas kart augsztyn ir a\ugsz- 
tyn. Eikime drauge su ta saule 
kas kart augsztyn ir augsztyn 
musu gyvenime, pakol daeisim

motinoms kad jos pasiustu sa
vo vaikams vaiske, kurie ne- 
sziotu ta maldaknyge arti savo 
srirdies ir taip jie bus apsaugo
ti nuo kulku. Pinigu kaip szie-j 
no pasidarė. Mamytes pirko ir j 
siuntė ir vaikai nesziojo. Poli-j 
ei j antai Columbus, Ohio mies i 
te, pasiszauke armijos kariniu-į

1 kus ir paklausė ka jie mano 
į apie toki maldaknyges ar Szv. Kaledo

Kunigas Macziulionis para-' &aszto apsauga. Armijos szta-l _  Nesziotojas laikraszczio!
sze ir iszleido gražia knygute, karininkai paėmė keletą to-j ugauies>, szirdingai dekavoja' 
vardu “Sister Helen.” Dar vi- kiu maldaknygių ir Szv. Rasztuį tjems si?aįtytojams už apdova- 

! sos neperskaieziau, bet kiek te- ir iszeje m lauka paleido mazas'nojima pinų>iszkoms dovanoms mirė pareita 
ko jau pamatyti, tai daugiau kulkas in jas. Kulkos perdem Kalėdų.
autobiografija, ar savo atsimi
nimai ir nuotikiai negu kokia 
historija.

na, per panele Regina Miller, 17 
metu, nuo 214 W. Phillips St., 
Coaldale, Pa. O laivas “Maha
noy City” aplaikys savo varda 
taipgi Ketverge, Sausio 25-ta 
diena per Roseanna Konsavi- 
cziute, 13 metu, nuo 538 W.

skaityto- Spruce St., Mahanoy City, Pa.
“Laimingu' — Szv. Juozapo bažnyczio- 

! je Nauju Metu pamaldų tvar- 
paszvens- ka: Szventos Mlszios bus 8 ir 9 

Utar- Suma 10 valanda.
; Ket-| — Ant pardavimo, namas 

j verge Svz. Grigorians. Subato- ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
ije, Trijų Karalių; Nedelioje Mahanoy City. Atsiszaukite 
;Szv. Szeimynios, taipgi Rusna-į pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 

Į113 N. Jardin St., Shenandoah,

Gyventi kiauliszkai ir laf-Į 
riszkai tai kožnas kvailys pa-i 
taikys bet dorai gyventi tai yra Tai vyruti Kristau 
sztuka.

Yra žmonių kurie geidžia 
kad kiti butu geri, o patys yra; 
niekam netikia, toki vadinasi: 
hipokritai ir veidmainiai. Toki- 
žmones patys ant saves sūdai 
iszduoda, prisako gerai daryti,’ 
o patys blogai elgėsi.

Juk didžiausi girtuokliai yra 
skelbikais blaivvbes.

i
Kas nori ligonius gydyti, tu

ri būti patys sveiki. — Pir
miausia tegul patys save gydo' 
o paskui kitus gydo.

Czionais Amerike jau del: 
daugelio senesniu Lietuviu 
duodasi vargas in ženklus. Oi 
kas tame kaltas? Patys tame! 
kalti! Isz pradžių kada pribu-l
vo in Amerika, nepaisė ant se . Tokios tai buvo mario Kalėdos

Kct vergą, 12:45 
į vai., popiet, sirgdamas plau-

— Pana Eleanora M. Vii-'ežiu uždegimą. Gimė Lietuvoje, 
i kaieziute, nuo 407 W. Spruce pribuvo 
St., ana diena aplaike žinia nuo adgal.
valdžios, kad jos brolis Pfc. ka- Packer 
reivis Alponsus Vilkaitis, 321 Bear Ridge Kompanijos, 
metu, likos sužeistas Francijoj, 
Gruodžio (Dec.) 9-ta diena.

— Szitie vyrukai iszvažia- 
vo in Wilkes-Barre, Pa. ant 
driktariszko peržiūrėjimo ant 
kariszkos tarnystes < 
(Dec.) 27-ta diena 1944 Sere
dos ryta 7 vai.
Mahanoy City:

Victor C. Londin, Donald E. 
Watkins, Albert V. Ladonof- 
sky, Harry M. Symons,'Samuel 
V. Cope, James E. Cook, Fran
cis J. Downey, Andrew E. Gra
liam, Victor J. Lucas, Edward 
P. Koval, Phaon D. Bartolett, 

į Francis J. Malloy, George O. 
i Davis, ir Joseph A. Lieberman, 
ĮJr.
< Morea: J. Leek. Ellangowan: 
j James R. Jones.. New Philade- 
lphia:Vinc. P. Bartashus ir Ed. 

iW. Kontertavage; Cumbola: P. 
' Krynock, J. V. Tomasliunas, J. 
! B. Serock ir L. S. iSerock; Phi- myte tuojaus pasiunezia ta de- , . . , . T . , „ ,ladelphia: .John J. Rowley; 
Barnesville: .Wm. Chappell;

!Hatboro: MTn. J. Mulenosky; 
Ridley Park: Her. C. DiGiaima- 
antoni. Ketverge penki vyru- 

!kai apleido miestą iszvažuoda- 
imi in Wilkes-Barre, Pa., tar- 
jnauti Dedei Šamui, ant 8:30 
I vai. ryta, boso: Isz Mahanoy 
i City: And. J. Pandos ir John J.
Alexander; New Philadelphia: 
Francis J. MeGowan; Kaska: 

.Raymond B. Stone, Jr., Allen
town: John H. Kern.

— Ponia A. Kuts’keliene

pere j o ir suardė jas.
Kiti gudruoliai seka laik- 

raszczius ir kai randa kad koks 
į kareivis žuvo, jie gauna jo ant-i 
rasza, adresa ir tuojaus pa-; 
siunezia laiszka jo tėveliams 
sakydami kad jie turi žinių į 
apie j u žuvusi sūneli. Jeigu tė
veliai indės ar kvoteri ar doleri 
ar kiek ten, tai jie gaus daug 

I žinių apie savo sūnelio darba ir 
' auka armijoje. Žinoma, moti- 

Valdžia uždraudė arkliu-' nele £avus toki laiszka tuojaus 
kams bėgti. Bet tai mums maža indeda tuos pinigus ir laukia, 
beda. Toks sportas tai arba mi- įIr nesulaukia. Arba kiti siuli- 
lijonieriu dykaduoniu arba tu na paveikslą tavo vaiko, kurio 
kurie nežino ka su savo doleriu-1 kopija jie greieziausia gavo isz 
kais daryti tai paszara bago-įpaties laikraszczio kur tu 
ežiu arkliams perka. Valdžia Pabs indeja ar matei. Bet tie 
taipgi uždraudė ir futbolą gra- sukeziai papraszys deszimts 
jyti. Mat, jeigu vyrukas gali syk taek gaus.
arkli joti in lenktynes ar grum-! Dar kiti pasiunezia laiszka 
tis su futbole, tai jis gali ir ka- tėveliams sakydami kad ju vai- 
rabina ant pecziu užsidėti. Tai ^as turėjo tukstanezio dolerinį 
geras nusistatymas. Jau seniai 
ko panaszaus reikėjo. ____

Ir vėl valdžia maista varžo. 
Dabar vėl reikes tu “Pointu” 
del visokiu valgiu. Mat jau vėl 
visoje Amerikoje imama pri
trukti kai kuriu valgiu, tai kad 
visi lygiai turėtu, valdžia vėl 
ant “pointu” padeda.

cziavo, 
Marszkiniai ir nektaizos iii 

skutus nuėjo, 
Visi muszesi, visi basiui 

stenėjo. 
Su kucais per galvas vieni 

kitiem trauke, 
K rali jei teszkejo, kaip upes 

plauke, 
užgimimas

Taja diena kiaules atgimė,
“ Daugelis taisės Kalėdas 

pamynės, 
Kaip kėlės dienas pastenes, 

Ir da lakupe pasėdės, 
Bausme užmokės.

* * *
In viena vieta užėjau, 

Puse tuzino bobelių ten 
paregėjau, 

Buvo ir keli vyrai, 
Tarp tu bobelių ir mergeliu, 

Inkaito bobeles, musztis 
pradėjo, 

Net laukan visos iszsi baladojo.

Nėra nuo ko pavyzdi imti, 
Geriau, moterėles apsimalszy- 

kit, 
Del geru Lietuviu armatos 

nedarvkite.

natves ir ant josios neatsiminė 
kas rytoj bus, nesirūpino kad 
sau ingyti kokia stutbele ir ne
davė vaikams mokslą, norints 
tame laike buvo sunku duoti 
mokslą del savo vaiku nes tie
ji vaikai turėjo prigialbeti tė
vams užsidirbti ant maisto ifet 
buvo tame proga isz kurios ne
pasinaudojo. Ir su biznieriais 
ne kitai]) buvo, buvo prasigy
venę ir da turteli szioki toki in- 
sigijo. Bet nemokėjo gyvent, 
mane kad visados taip bus! Ne
gana kad patys neturėjo moks
lo ant vedimo biznio bet ir vai
kams nedave atsakanezio 
mokslo; tėvelius in varga in-,1 
stūmė, sūneliai pasiliko gir
tuokliais ir freitiniais valka
toms; nuėjo ant szunc ir tėvus 
padare ubagais.

Kožnas turi atsimint ant se
natvės kol da turi sziek tiek pa- 
jiegu. Tegul nemeto sunkiai už
dirbtus dolerius. Tegul būda
mas drūtume pavargsta o ant 
senatvės turės nauda isz vaisiu 
savo darbo.

Randasi ant svieto tokiu 
“apszviestunu kurie tiktai 
blizga o ne szvieczia.”

i in Amerika 45 metu 
Buvo anglekasiu prie 
Nr. 5 kasyklose, East

Lai
dotuves atsibuvo Utarninko ry
ta, su apiegomis Szv. Vincento 
bažnyczioje, 9 vai. ir palaido
tas parapijos kapuose. Vilins
kas laidojo.

Gruodžio i j- Gerai žinomas 
A .< C1__ • TA i T'*'

Visur nesupratimai ir visokios 
bėdos.

* * *
Szirdeles, jau senas metelis 

beveik praėjo, 
Naujas, galva-trukcziais ateis, 
Asz manau kad naujas taipgi 

bus geresnis.
Dieve duok kad visiems gerai

'butu,
Darbai visur gerai vela eitu, 
Bet jeigu paezeduma užlaiky- 

. sime,
Tai ir daug pinigėliu sudesime.

Tai-gi ant Naujo Meto,
Asz vėlinu kožnam viso gero, 

Sena meteli palydėsime,
O Nauja Meta pradesime, 
Ir manau, kad visiems bus 

gerai!

L. TRASKAUSKAS
METUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanas numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių., 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* į 
reikalams. Telefono Numeras 78 I 
520 W. Centre St., Mahanoy Cityfl

- į insurance, apdraudos policy.! 
Musu Dabar buk ta kompanija nori' 

vaikai ant karo lauko krauja 1° tėveliams iszmoketi, bet rei- 
lieja, o koks ponutis, cigara in- kia deszimts doleriu apmokėti 
sikandes ant arkliuku “beczi- iszkaszczius metrikų, perraszy-į 
na” pinigus stato. Musu moti- mo sutvarkymo. Nabage ma-j 
nos namie savo vaiku verkia, o
koks petingas burlokas futbolą S2imtine ir laukia. Ji ir iki sud- 
grajina. įnos dienos gales laukti ir nesu-

_  _  _  ; lauks, nes jokios apdraudos jo-i 
Dar tik ana nedelia musu po-į ^os insurance ten visai nebu- 

litikieriams ir dipliomatams v0-
rūpėjo ka ežia daryti su Vokie-, ^z tai turime būti atsargus ir 
tija kai mes ja sumuszim. Da-i visiems netikėti. Netikėk ka' 
bar jau visai kita daina dainuo- įtau ^as Pasako. Jis tik tiek ži- į 
ja. Dabar jiems rupi, kaip ta no tu pats. Jeigu nežinaij 
Vokieti sustabdyti.

; gyvento
jas Petras Krokininkas 
(Krick) nuo 222 E. Mahanoy 
Avė., mirė pareita Petnyczia, 
11 vai., vakare, sirgdamas tris 
sanvaites. Gimęs Lietuvoje at
vyko in Suvien. Vals., 38 metu 
adgal in Shenandori, o de
šimts metu adgal atsigrauste 
in Girardville. Buvo angleka- 
sium per daugelis metu. Paliko 
savo paezia Jeva (po tėvais 
Žu'kauskiute), viena duktere 
W. Lubiene, mieste; 3 sūnūs:. 
Petras, Detroit, Mich., Juozas 
ir Antanas, mieste, ir 5 anūkas. 
Taipgi broli Juozą, mieste. Lai
dotuves atsibuvo Seredos ryta 
su apiegomis Szv. Vincento 
bažnyczioje, ir kūnas palaido
tas parapijos kapuose. Gra'lyo- 
rius A. J. Vilinskas laidojo.

Tamaqua, Pa. — SS. Petro ir 
Povilo bažnyczioje Novena 
prie Kūdikėlio Jėzaus vede Ku
nigas Jonas Szaulys, M. I. C., 
profesorius Anglu kalbos Ma- 
rianapolio kolegijoje. Sake pa
mokslus lietuviszkai ir ang- 
liszkai. Žmonių lankėsi pusėti
nai gerai. Intencijaitos Nove- 
nosbuvo suteikti dvasine dova
na parapijos kareiviams.

Isz tokios mažos parapijos 
° " liisz Shenandorio, sūnūs Juozas jau yra 2Q7 kariuomeneje, vais-

' ir armija aprūpina kareivius.^,, igz Pila4cIfljos i^ke, ir jau net devyni žuvę.
Ana nedelia iszįkilmingai pa

ezia isz Wright’s Field, Day- szventino naujas stacijas ku- 
ton,()., ana diena lankosi pas rias padovanojo Theodoras ir 
patinstamus, taipgi ir “Sau-; Urszule Norvidai, 
les” redakcija.

ir nepažysti kompanijos ar 
žmogaus kuris tau laiszka ra- 

Brooklyniecziai rengiasi isz- szo Prazo numesk ta laiszka, 
kilmingai paminėti Vienybes ner žiūrėta ko jis praszytu. Szi- 
Reraktoriaus, Juozo Tysliavos ^as g'erai atsiminti. Armija tu- 
Deszimtmeczio Sukakti. Ren-1 r* daug daugiau pinigu negu tu 
giasi iszleisti leidinį, knygute, . ~ ~ ~ |hU pne/aa rnaaunijus ir
kur bus apraszyta Redakto-, jau nori būti tokis ge-, Į<orj) juozas Melauskas su pa-
riaus darbai per tuos deszimts 
redagavimo metu. Ir Vienybes 
metinis koncertas paminės ta kas armijoje, vaiske. Tai ta sy- 
deszimtmeti. Juozas Tysliava

ras, tokis duosnus, tai velei 
duok savo susiedui kurio vai-

ki žinosi kad kareivis isz tikru-

pa ežia

ne tik redaktorius ir raszyto- £‘avo- Nepaisyk ka jie tau^ ]an]{vma 
jas^ bet ir geras poetas ir karsz-1 aiszkins. Jeigu jie tau sakys 
tas patriotas ir baisiai iszkal- kad sztai Prezidentas, Majoras, 
bus žmogus. Bus nepaprastas Daktaras, Gubernatorius už- 
c„lirnQa i tvirtino ir užgyre toki ir tokii tvirtino ir užgyre toki ir toki 

vaju irgi nieko nereiszkia. Ir 
tokie didžiūnai nekarta sukly- 
do, ir jiems nekarta akis apmui- 

i lino. O isz kitos puses, iszdru- 
koti, iszspausdinti vardus ant 
laiszkos ar popieros tai bet kas 
gali. Per daug yra sziadien tu

i “feikeriu.” Nepamirszkime 
kad atsarga geros nedaro.

Atsirado visa gauja sukcziu, 
kurie daro gera geszefta iszvi- 
liodami pinigu isz motinu ku-1 
riu vaikai vaiske. Jie visokiu 
niekniekiu siulina ir parduoda 
ir visokius vajus ir biznius isz- 
simislina ir pinigus isztraukia.' 
Jie renka pinigus nupirkti ar 
dovanu ar drabužiu sugryžu- skait y k it -s a ule” platinki*! 
siems kareiviams, jie rengia ba-į 
liūs, szokius ir teatrus karei
viams, jie kolektas daro ligoni
nėms, szpitolems. Ir vis del sa-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Acziu už atsi

— Redakcija “Saules” ofi
sas bus uždaryta visa diena per 
Naujus Metus.

— United States Maritime 
Komisija pranesza kad trys 
nauji Victory laivai padirbti 
per Bethlehem—Fairfield kom
panija, Baltimore, MtL, aplai
kys vardai kaipo; “Pittston” 
“Coaldale” ir “Mahanoy 
City”. Laivas “Pittston” ap
laikys savo varda Petnyczioj, 
Sausio (Jan.) 19 d., 1945, per 
panele Teresa Grodzkiute, 13 
metu, nuo 94 N. Meade SL, 
Wilkes-Barre, Pa. Laivas 
“Coaldale” aplaikys savo var-

geri Tama
qua parapijos parapiecziai. 
Kunigas Pijus Czesna, Szvento 
Juozapo parapijos, Mahanoy 
City klebonas paszventino sta
cijas: Kunigas Mykolas F. 
Daumantas klebonas isz Gi
rardville ir Kunigas Juozas 
Szuke vieži us vietos klebonas 
buvo prie assistos.

Michigano valstyje ūkinin
kai uždirba kas metas suvir- 
szum 75 tukstanczius mediniu 
czeveriku.

Nemanstykite, jog rasi prie- 
teliu reikale, tiktai atsiduokie 
Dievui visame.

Gyvenkie del tėvynės ir prie- 
teliu, tada neužmirsz ne tavo

ja, Ketverge, Sausio 25-ta die- pelenu.
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vTasa) u’zmirszias, dirbo prakaituoti 
mas. Nuo iszorines sienos mesz- 
las ligi dugno iszimtas. Pradėjo 
jeszlkoti tokio akmens, kuri ga
lima butu isz po sienos iszimti. 
Surado. Bet tie akmenys, juos 
iszemus, palikdavo tokia maža1 
skyle, tik rankai iszkisztį. Jo-j 

1 nas pažiurėjo per padarytus
įplyszius. Iszejimas patogus.' 

■ Czia tuoj už sienos sodelis.
Iszrinko Jonas viena dideli

' akmeni, kuris pasirodo jam bus 
, I lengviausias iszimti isz po sie-

< nos ir kaip padūkęs pradėjo 
kasinėti'žeme isz po to akmens.

Darbas no lengvas. Suszalusi 
pasieni žeme, su peiliu, no

Ryt viską sužinosim, atsake 
nekantriai komisaras, skaity
damas isznaujo paduota, jam 
raszta.

Joną pasodino in maža kute, 
duris užrakino ir jis pasiliko 
vienas. Nuvargęs po dienos in- 
ypudžiu negalėjo ne atsisėsti; 
aplink plikos sienos, po kojų 
suszales meszlas. Jono galva 
buvo pilna invairiu mineziu.' 
Jos painiojos ir Jonas ju jokiu 
budu sutvarkyti negalėjo. AlnK 
tis viena po kitos, žaibo greitu- : 
mu, užgaudavo smagenis ir ny
ko; seke kitos ir tos nyko.

Tamsi kute ir kimo drelbu.lvs - - ■ ,
primine Jonui szios dienos nt-'lenSvai Bet Jonas ne-
sitikimus. I

Ar asz to laukiau; po tiek 
vargo? Kad bueziau nors viena 
priesza, isz po Lietuvos padai’-! 
ges, nusiuntęs in dausas. O da-j 
bar? Nieko naudingo ne
padariau. Ir taip gal teks žūti.

Kodėl kiti draugai, sėdi sau 
sziltam kambary; skaito, mo- 
kosi, kalba apie pasiszventima,j 
kurio jiems be abejo trūksta. .. 
asz kūtėj, szaltoj tamsioj kū
tėj! Ir kas mane privertė? Juk 
daugiau niekas nėjo tik asz 
Jurginis ir Ruzigis.

Ne, asz fie niekszas! Tegu ki
ti sėdi užpeczkyje tegu sau lai
minga ateiti rengia. Juk ne 
vien ginklu tėvynei galima pa
tarnauti. Asz savo tikslo neat- 
sižadesiu. Viskas Tėvynei. Da
bar ji isz manes to reikalauja, 
tada kentėsiu.

Ar asz vaikas, ar boba. Juk 
sake man Elena “tik del kitu' 
gyventi gyvenimo tikslas.” O 
nieko gera kitam nedaro, jei 
mes patys, dabar, saves negin
sime, niekas musu ir negins. 
Tada del bendro daibo ir lais 
ves savo vargo negailiu. San 
neverta gyventi.

Bet žūti kaip musei! Žūti nie
ko gera,nepadarius! Ne! Asz 
neleisiu, kad kas nors pasaky
tu: “žuvo be naudos nabagėlis. 
Dar kur? Bolszevi'ku nelaisvė
je” Ne, to nebus. Turiu isz kū
tes iszeiti. Asz ne kiaule, kad 
czia bueziau. Nutarta, 
i Jonas apeziupinejo

Buvo suvis maža. Aleszlo bu
vo 4aug, kuris po Jono kojo-i 
mis supesi. Jokio langelio. Tik 
per sienos plyszius silpna me
nulio szviesa, kaip vabalai va- I 
saros metu alksnyne, žibėjo:

Iszeiti būtinai reikia. Ryto 
laukti, negalima. Bet kaip ? Lu-j 
bos auksztai ir matyti kuo tai 
užkrautos, nepratisi ir truksz- 
mas bus. Pamatai juk netvir- 
cziausi. Tada pamėginsime.

Jonas surado būda isžsigel- 
beti. Nors būdas netikras, 
Jonas griebėsi prie darbo.

Atsiklaupęs prie iszorines į _
sienos, Jonas su rankomis pra-l <?^eS(?‘ ’^° dai\da\o ki- ]aįsves> 
dėjo ardyti suszalusia meszlo ^us asinis. Kareiviai, diau- 
pluta. Darbas nesisekę. 8’ai m?lej° ir Sei<be> virszinin-

0 gi peilis kam? Juk nedova- Į kaį P state ^vyzdžiu kitiemr 
nai Elena niauji dovanojo, i katlJ drąsu sumaninga kai ei\i.
Kvaili bolszevikai, už bato^au- 
lo tai ir nejeszkojo.

Asztrus peilis gerokai Jonui: 
dauba pagreitino. Suszalusi 
meszlo pluta nuimta Apaczioie' 
bemaž, sausi szia ūda i, tik ka 
gerai susigulėje, sutrypti. Jo
nas insi'karszcziaves ir viską

( atsižvelgdamas in jokius sun
kumus dirbo ir dirbo. Prakai
tas laszais nuo jo kaktos varvė
jo. Jis jo nejuto. Viena mintis 1 e e
į jo galvoj buvo: Kad tik grot- 
cziau. Kad tik greieziau.

Jonas jau pradėjo po akme
niu kastis. Jau jam pasirodė 
užtektinai iszkasta. Pradėjo 

į rankomis traukti akmeni. Ak- 
q muo ne nejudėjo, nes Jonui ne- 

į buvo galima rankomis ji suim- 
1 ti. Jonas nusijuosė diržą. Pada- Joną Jraugai, mylėjo vadai. 
! re kilpa ir užmovė ja ant ak 
mens. Apsivertė auksztienin- 
kas ir insiremes kojomis in sie- 

!na patraukė isz visu jegu. Ak
muo sujudėjo.

Jonas, kaip pasiutęs trauke 
akmeni isz po sienos. Visas 
szlapias buvo, o krūtinėj szir- 
dis, kaip knju plake tuk, tuk, 
tuk. Isztrauke akmeni isz po 
sienos. Nepasijuto Jonas, kaip 
jau isz kūtes buvo iszsidangi- 
nes. Lengviau atsiduso. Nu- 
szluoste prakaitu. Szalezio ne
jautė; nors jis ir didelis buvo, 
jaute; nors jis ir didelis buvo, 
net sodžiaus tvoros pyškėjo.

Naktis szviesi. Kaime tyla. 
Danguje žvaigždes mirga žai 
tižia. Szviesus menulis isz auk- 
szto dangaus meiliai szypsojo- 
si. Jonas pasidairė po dangų. 
“'Kur czia “Grigo ratai?” Jo
nas nusiėmė nuo kepures gelto 
na lankeli, iszeme vyti ir inde- * jo m apatine kiszene. Suveržė 
diržą. Apžiurėjo peili; aszme- 
nys buvo baisiai atszipusios ir 
iszlankstytas, sulenkė ji ir iu- 
sidejo in apsiausto kiszene. Dar 
karta žvilgtelėjo Jonas 
žvaigždes ir nukeliavo.

Kovose su bolszevikais 
nas buvo visur pirmas. Gavo I

- — -

ku te.

m

Jo

i laipsnio vyties kryžių. Visi Vil
niaus draugai kalbėjo apie Jo
no Kriaunos žygius; vieni isz 
ju džiaugėsi, kiti ėjo Jono pe- 

1 domis ir mete mokslą stojo sa
vanoriais in kariuomene.

Smarkiausiose, su 
beį- prieszais, kautynėse,

Įlaites, Radviliszkio, 
Jonas Kriauna buvo

Lietuvos 
prie Eg- 
Grivkos, 
kovotoju

debesų, galingais sparnais, vi
dujines pajėgos valdomas, sva
jonių lydimas. Buvo galingas, 
nes ’kilniu pasiryžimu buvo ve
damas.

Iszkrido isz mokyklos Vy- 
cziai, pacziame kautynių sū
kury, ties musu sostine .Vilniu
mi. Darbas ateiti matęsi, bega- 

Į linis. Kriauna veržėsi in iron-
. ita-vakarėlius, kur degtine upeliu 

liejosi, nevaikszcziodavo. Nors 
juokėsi isz jo, žymiauseji eska
drono vėjavaikiai ir “boba

Nuliūsdavo Jonas, kada jo 
eskadronas nuvykdavo in at
sarga pasilsėti. Nors kiti, Jono 
draugai ir džiaugėsi; nes at
sargoje bestovėdami, kokiame 
nors kaime, užtektinai paužda- 
vo su mergaitėmis, kurios be
galo mylėjo “gusarus.”

Jonui atsargoj nebuvo kas 
veikia. In draugu surengtus

*

Szirvintu miesteli užėmė Že- 
i ligovskio kariuomene.

ji vadino, bet Jonas savo imsi-'dalis atsitraukė 
statymo, bet Jonas savo nusi
statymo nemainydavo.

Isz. nuobodumo, kartais ir
Joną pagunda pagriebdavo; v0 ibnrįu ], 
nueiti in vakarėli paūžti, užsi
mirszti.' Taip jam

gjbos

AIusu 
už Szirvintos 

upes ir lauke tolimesniu insa- 
kymu’.

Lietenantas Kriauna, su sa- 
;rižo isz žval- 
, dabar, Vešu

nuobodu pas viena ūkininką sek- 
kartais būdavo, kad net imda-^ ly.Czioj, keikė sziu dienu nepa- 
vo gailėtis, kam jis in karino-' Sisekimus. Ir kaip nekeiks: Žė- 
mene stojęs. Butu baigės eio'ks-' ligovskio gaujos užėmė Szir- 
la, butu rainiai gyvenęs. Ne-, vintus; kartu ir jo gimtine, 
reiktu diena dienon, būnant at- JPrieszo raitininkai praspruko 
sargoje, jausti ta sunku neri-j pro paįrijį musu daliu sparnu 
masezio ir nuobodumo jausma.Į ir nubildėjo gilyn in Lietuva.!

Ir užeidavo Jonui noras pa-| O jis czia sėdi ir neleidžia jo 
ūžti taip, kaip kiti uže: pasi- ] 
linksminti, kad viską užmirsz- dai? Jis su savo buriu eitu 
tus. Bet Jonas tuojau prisimin-1 Szirvintu imti. Nepaimtu, tai 
davo Elenos žoždius. “Pasilik žutu. Taip mane Jonas. Taip 
toks, koks esi, doras, geras ir 
pasiszventimo pilnas. Prižadėk 
kad sugriszi toks, koks isze- 
jai.”

* * *
Vokiecziai ir bolszevikai isz 

Lietuvos iszvyti. Tik dar nuož
mus Lenkai užgrobė laike musu 
kraszto dali.

Lietuvoj nurimo. Ilsėjos mus 
.žeme, po pirmu kovu del savo

Tėvynės vaikai rengėsi prie 
naujo daubo, bet seno tikslo, 

4'atvaduoti musu sostine Vilnių.
Aprimus, Jonas Kriauna in- 

Karo Alokvkla. ..Kad

sulaikė, nusėdo. Sviruodamas 
nuėjo paskui Žvaini in trioba, 
kur puotos 'balsai girdėjos.

Jonas! Jonas! Valio Jonas! 
suriko visi esantieji trioboj. Su 
mumis gerk ir szvesk szios die-

myksziczias pozicijas. Kriaunai 
toks insakymas nepatiko. Bot 
apsvarstęs nusprendė, kad vis
gi kitaip negalihia. Reikia 
trauktis ne prieszo varomiems, 
bet del tam tikru susidėjusiu 
aplinkybių.

Kova Jonui pakele upa, bet 
vis gi jautėsi ne taip, kaip kita
dos po kautynių. Kas tai Jo
nui neramu buvo. Ir kur ramu
mas? 'Czia už kilometro anapus 
Szirvintu, Kazliszkis, Elenos 
dvarelis. “Gal ji namie,” pa
manė Jonas; jau dveji metai 
kai]> nesimatėm. Josiu.”

Jonas užsėdo ant arklio pa
sikvietė burininka ir viena ka
reivi — pasiuntini.

Burininkas, veskite buri in 
Vesas, kur vakar stovėjome, 
o Tamista, tarė pasiuntiniui, 
jok su manim. Jonas pasuko 
arkli ir riszczia nujojo in Kaz- 
liszki.

Prijojus Kazliszki, Jonui ne
ramu pasidarė. Dvareli viskas 
netvarkoj. Kiemas meszlo ir 
sziukszliu pilnas, tvoros aplau-

1:1 į žytos, viskas panirę, purvina, 
kova. Ko laukia vyresnieji va-i jonas skubiai inejo in narna. 

Pirmas, ka sutiko Joną, buvo 
senas bajoras, ponas Bistrajus, 
Elenos tėvas, kuris bailiai žiu
rėjo in Joną.

Ka, nepažinsti Tamista. Ne
spėjo Jonas isztarti sziu žodžiu, 
kaip p. Bistrajus kibo jo pas ji 
ant kaklo. Ilgai žiurėjo Bistra
jus in savo krikszto sunu.

Galu gale Bistrajus paklau-

mane ir daug kitu.
Nakti atėjo insakymas. Ryt 

anksti ryta pulti Szirvintas. 
Jonui Kriaunai buvo insakyta, 
su buriu joti žvalgybom Jonas 
džiaugėsi. Jam patiko duotas'j 
jam uždavinys.

Dar saulei nepatekejus Lie- se: 
tenantas Kriauna su savo bu-

Jonas nemego sumanymu stojo in
atidėlioti ka sumanė, tuojau geriau patarnavus, savo žinio- 

:. vykdė, nors ir per ugni eiti rei mis ir mokslu. Jonas mokykloj 
; ketu. įmokėsi ir rengėsi užimti atsa-

Jonas fronte visada buvo kominga vado vieta.
linksmas. Su juo niekas neži-' Kaip aras galingas, iszskri- 
nojo kas tai nuobodumas; visi do Jonas isz mokyklos. Iszskri- 
buvo linksmi. Aly Įėjo, užtai, do auksztai, auksztai prie pat

Isz kur? Kaip czia atsiradai? 
riu jo jau gerokai kairiau Szir- Kas taip atsimainęs? Kaip gy
vintu, per Drubleniu kainui, veni ? Ir daug dar butu klausės, 
Szirvintos, be maž, isz visu pu- jai Jonas butu davės laiko kal
siu musiszkiu apsuptos.
kai atkakliai gynėsi. Bet bijo- trumpai paaiszlkino ir 
darni, kad visai nebūtu atkirs- nekantrumu klausė: 
ti nuo savųjų, žaibo greitumu į 
iszsineszdino isz Szirvintu, pa-i Kur Elena? 
likdami visa turtą, ginklus ir 
belaisvius.

Kada Szirvintos buvo visai 
musu rankose ir visas, paliktas 
Lenku, turtas buvo sunktas, nustebės stovėjo 
duotas insa'kymus musu dalims

Len-jbeti. Ant greitųjų, Jonas viską 
pats su

ti kur kiti jusu namiszkiai?

gui, pasidarė. Jonas padėjo ant 
peties, seno Bistrajaus, ranka 
ir jau rengėsi pakartoti klausi
ma. Senis sunkiai atsiduso ir 
pepakeles galvos atsake.

Visi mirė.
Mirė! Mirė, tarė Jonas ir uos darbus, 

kartodamas 'žodi “mirė,” lyg Klegesys nurimo, nes visi pa- 
jo prasmes ■ nesuprasdamas, mate Jone nepaprastas akis ir 
Szaltis krato Jogo kuna. Štai- liūdna, ligi sziol niekam nema- 
ga jis suriko. į tomą, veido iszraiszka.

Alire! Ir Elena mirė ? ( Geriu, tvirtu inerszusiu bal-1 . .Dar blogiau, sunau, dar blo- su kalbėjo Jonas, geriu už szios 
giau. Ji geda man padare; man dienos jusu pasisekimą, už ju- 
senam Bistrajui, gerbiamam su sveikata. Geriu už gimtines 
visos apylinkes žmonių. Asz atvaduotus laukus. Geriu už 
tau negaliu visko pasakyti; ateinaneziu kautynių laime, 
szirdi man skauda. Ir kas gale-' Jonas iszgere savo taure ir 
jo manyti, kad tokia protinga, vėl ja pripylė. Visi žiurėjo nu

nokia gera duktė, o taip save stebe in Joną nes pirma karta 
' ) gere.

Pokylis baigėsi. Jonas iszejo 
isz triobos ir vietoj eiti gulti, 
nužingsniavo lėtu žingsniu 
Szirvintos link.

Jonui nuo svaiginancziu gė
ralu, galva buvo sunki kaip 
szvino ir sukosi. Jis nieko da
bar nemane. Viskas užmirszta. 
Jam rodėsi, kad jis tik vienui 
vienas pasauly gvena.

Neapsakoma Szirvintos pa- 
krancziu ramybe suteikė Jonui 
ramybes, atgaivino minti ir jis 
pasijuto kaip kitam pasauly. 
Ramus, vėsus oras padėjo Jo
nui greit iszsipagirioti, nors 
galva ir sunki dar buvo, bet jau 
viską galėjo suvokti.

Jonas sustojo ejes.
Ilgai stovėjo vietoj. G-alva 

sviro 'žemyn. Rodos, kad jis už
migti norėjo. Staiga pakele gal
va. Bailys tas, kas mirti bijo, 
isztare per suspaustus dantis 
Jonas, bet dar didesnis bailys, ’ 
kas bijo gyventi, atsiliepe isz 
sielos gilumos, Jonui, nežino
mas balsas.

Gyvensime! Suspaudęs kum- 
szti isztare Jonas, staiga apsi
suko ir siparcziu 'žingsniu nu
žingsniavo in savo butą.

Gaidžiai jau pragydo, ry
tuos dangus raudonavo, kada 
Jonas gule patalan pasiryžęs 
“gyventi.”

* * *
Jonas daugiau negyveno 

idėjos gyvenimu. Jai ir ėjo in 
kova drąsiau negu pirma, tai 
ne pasiszventimo vedamas, bet 
sau galo jeszkodamas. Po ko
vos su draugais uže, gere norė
damas užsimirszti ir gyventi, 
kaip daug kitu gyveno, o ne 
snausti apsiblausęs, kaip da
vatka prie bažnyczios, vasaros 
kaitroj.

Dabar Jonas ir atsargoj ne
nuobodžiavo. Pramogų buvo 
pakankamai tik reikėjo noro. 
O prie geru draugu, jai noro ir 
nebūdavo, greit atsirasdavo. 
Uže Jonas ne blogiau už kitus, 
bet linksmas nebuvo.

Draugai Jono nesuprato. Pa- 
žinstami sakydavo.

Tai jau karys lyg gyvo kau
lo isz Jono pasidarė. Juk kitaip 
ir negalėjo būti; kariu visu to
kia ypatybe.

Jonas pažins tarnu kalbu 
klausės, bet nieko neatsakyda
vo, tik jo lupas skaudžia szyp- 
sena denge. Jis nekalbėjo. 
Skausmą, kurio ir pats gerai 
nesuprato, savyje šlepe.

— GALAS —

J

tokia gera duktė, o taip save stebe in i . . . 1 .. .žemai vertintu ir su tuo Lenku jis taip , 
“clioronžu” pabėgtu. Geda J 

’ Asz daugiau kęsti negaliu.
j Senio veidais aszaros riede- 
i’ jo. Žila galva dar žemiau nu
sviro.

Likau vienas, senis be jegu ir 
be duonos. Priedai! visiems ge
da, kurios niekas isz mano gi
mines nepatyrė.

Jonas sustingęs stovėjo, žiū
rėdamas in žila senelio galva. 
Szirdi kas kart labiau skaudė
jo. Dvasios krutinėję jam stigo.

Ar tai gali būti. Blogiau ne
gu mirė. Mane Jonas. Kur jos 
žodžiai, tie gražus kilnus žod
žiai, kurie man vadovavo. Ma
no idealas Elena. O dabar kas? 
Nusivilimas. Kur mano kelio 
žvaigžde, kuria asz sekiau?

Jonui baugu net pasidarė. 
Krutinę, tuszczia, szalta ir 
skaudu. Bėgti isz czia, bėgti, 
pamanė Jonas; pažvelgė in seni 
kuris stovėjo nejudėdamas, 
galva nuleidęs. Jonas prisiarti
no prie seno Bistrajaus paėmė 
už abieju ranku ir tarė kureziu 
balsu.

Tamista nurimk; gyvenimas 
buvo kartus ir bus. Tamistai 
geda, man užvilimas mano 
szveneziausioje svajonėje. Ta
mista nustojai dukters, o asz 
gal ir daugiau. Baigė Jonas, 
suspaudė rankas seniui ir isz- 
bego in kiemą. Inszoko in bai
lia, pentinais arkli suspaudė, 
taip smarkiai su inirtumu, kad 
arklys piestu paszokes, kaip 
viesulas isznesze Joną isz Kaz- 
liszkiu dvarelio ir nudundėjo in 
Szirvintas.

Arklys skrido, kaip viesulas. 
Debesis dulkiu kilo in padan
ges, vejas pro ji uže, szvilpe. 
Kareivis pasiuntinys toli pali
ko; jo arklys nespėjo su Jonu 
lėkti!

Jono mintys blaszkesi, 
nieko negalvojo. Jo akys 
žaibus mete, tai aszarojo; 
Jonas verkti nemokėjo. Žūti 
szia valanda Jonas sutiktu, kad ‘ 
nematyti juodo pasaulio.

Arklys kriokė, kelias dundė
jo, dulkiu debesys in padanges 
kilo, Jonas skrido. Jis sielos ra
mybe pavyti norėjo.

Arklys, bėgimu nukankintas, 
ilsti pradėjo. Jonas neinate kur 
jo arklys, in sena vieta pats ke
lia rado ir jau žingsniu visas 
putotas per Vešu kaimo žings
niavo.

Jonai, pas mus! Szvesim mu
su nugalejima, o ju prie Szir- 
vintiszkiu didvyriu priskaity- 
tas. Užeik, kalbėjo pamatęs Jo
ną jo draugas Žvainys.

Jonas pabu

jis 
tai 

‘bet

Seno Bistrajaus kakta susi
raukė, galva nuleido, taip že
mai ant krutinės, kad Jonas jo 
akiu ne veido nemato. Jonas

Kas tam seniui, amžinai gy- 
atsitraukti isz Szirvintu in pir- vybes pilnam, energingam žmo-' go. Nįg
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Ant Naujo Meto
Vėlybas vakaras-da žmonis nemiega, Niekam nepažinstamo, dauggaiinczio,

mat, laukia sveczio pagedauto, Kurs nevienokiu esti del laukencziu

mintimis praeiti apibėga Bet visi laukia dvyliktos valandos,.w-:

Ar kitaip tariant, pusiaunakczio,uzsiziurejan m ateiti, mansto

bicziuolio? Ant sienos bekabanczio laikrodžio
Sztai ir dvylikta!-Varpai suskambėjo

Kurio-gi malone visiems reikalinga

Nei tarnai savo poną rūstinga,

Kurs mėgsta neviena skaudžiai pabausti Atverk akis puikybia apjakintiems,

Idant pažintu krikszczioniszka dorybe,Isztikro laukia didžiojo sveczio,

Kuri draudžia daryt skriauda kitemsSveczio skirtingo nuo kitu svecziu,

SAUSIS (JANUARIUS)

MON

Ir laukia visi, nei tikro

ĄNT ateinanczio Naujo Meto, redyste vėlina musu skaitytojams ir po 
drauge visiems Lietuviams Amerike ir Kanadoje, idant Dievas 

užlaikytu visus sveikatoj a ir prie gyvasties, kad sulauktumem sveiki 
ateinancziu Nauju Metu.

Linksmu Ir Laiming 
Nauju Metu!

Melskime Dievo, idant užbaigtu baisia kare ir kad musu Tevynia 
vela pastotu isz griuvėsiui, o musu nukentejusiams broliams Lietuvoje, 
užžibetu žvaigžde ramybes ir kožnas pasilikusis prie gyvasties sugrysztu 
pas savo mylimuosius! “SAULES” REDAKCIJA.

Sausis yra pirmutinis menuo 
metuose, ir nuo jo pirmos die
nos pradedame skaityti viso 
meto dienas.

Priesz užgimimą Kristaus 
kaikurios tautos, taipat ir Lie
tuviai, ta menesi skaitė pasku
tiniu meto menesiu, nes senuo
se amžiuose buvo skaitoma me
tuose tik deszimtis menesiu.

Rymonys savo skaitlyne, me

tu pradėdavo nuo menesio Ko
vo (Mareli) ir baigdavo Gruo- 
klyje, (December).

Metuose 452, priesz Kristaus 
g imima jau buvo pridėtu metu 
s'kaitlyneje du menesiu, būtent 
S ausis (Januarius) ir Vasaris 
(’ Fe’bruarius) ir jau pradėta 
si raityti metu menesius taip 
kžiip dabar yra skaitoma.

IRegisi kad tai vis Vieszpa- 
ties. Dievo buvo surengta priesz 
ate isiant jo brangiausiam Šū

viui, kuris netoli ten yra, tuoj 
gyventojai puolasi prie savo 
Szventojo globojo Januarijaus 
melsti užtarimo, ir visuomet 
apturi per savo maldas to 
Szventojo užtarimą, apginima 
nuo didžiausiu ugniakalnio pa
voju.

Lietuviaigi Sausi menesi yra 
praminė tikru vardu, nes veik 
kiekvienais metais tas menuo 
būva Sausas, viskas suszala, 
viskas ir sausuma pavirsta.

metu.
Tas aiszku isz Dievo suvedi

mo, kad Isfcganytojui atėjus ant 
žemes, tarpe senu ir nauju me
tu, didžiausios paslaptys jo 
Dieviszko insikunijimo invyko.

Kataliku Szv. Bažnyczia tai
pat turi Szventaji kankytini 
vardu Januarius. Jis gyveno 
pabaigoje treczio szimtmeczio 
po Kristaus gimimo. Jis buvo 
Benevento mieste, Italijoj, vys
kupu, laikuose ciecoriavimo

Dioklecijono. Szventaji nukan
kino didems kankynėms ir gal
va nukirto.

Laike jo nužudymo apie pen
ki tukstaneziai stabmeldžiu in- 
tikejo in Kristų. Daug isz ju 
buvo paežiu Rymo miesto vir- 
szininku. Atsitiko tai metuose 
305 Kristaus gimimo.

Neapolio szalies gyventojai 
Szv. Januariu laiko už savo 
szalies globėja. Sudrėbėjus pa
vojingai agnia kalnui Vezu-

nui (Mesijui) ant žemes.
Rymonys ‘ ‘ Januariaus ’ ’ me

nesi pavadino vardu dievaiezio 
Janus. Ju buvo tikima, kad tas 
dievaitis stovi tarp dangaus 
vartų ir turi dangaus raktus. Jo 
simbolis reiszke, kad buk tarė
jas dvilypi veidą, ir reiszke 
szviesa ir tamsa, diena ir naktį, 
kava ir taika, vienu veidu žiu
rėjo praeiti, o kitu ateiti, tod^l 
tas menuo ir buvo pastatytas 
tarp praėjusiu ir ateinancziu
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