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1 . vargsta. Bet ilgai nekentes, nes W W ® ® ® W ® 101SZ Amerikos ^usu škunai Bombarduoja Manilos Porto tuojau ju visai nebus. ^j| M
Amerikonu Žuvo
z Kareje 628,441 ; ___

WASHINGTON, D. C. —
Pagal valdžios kariszkus ra- 
partus tai nuo prasidėjimo ka
res neteko isz kariuomenes, 
547,823, o isz laivynes: 80,618.

Isz kariuomenes 102,916 už- 
muszta; 319,935 sužeiszta; 65,- 
716 nesurandamuju ir 59,165 
paimti in nelaisve.

ISZ FRANCUOS

Nusižudė Isz Meiles

NEW YORK — John Holton
27 metu amžiaus, isz Barton,

Paveikslas parodo Amerikos lakunu užpuolimą ant Ma
nilos porto arba uosto, Filippinose Salose. Daug Japoniszku 
laivu sunaikinta; Taipgi daugbombu numesta ant miesto. 

_

NEW YORK. — Generolas 
Patton pasiustas pastoti Vo
kiecziams kelia. Kai Karo Szta-• I 
tas iszrinko Generolą Jurgi 
Patton sustabdyti Vokieczio 
puolimą, jis ta paczia valanda 
iszleido tukstanczius tanku ir 
pats su savo kareiviais pulte 
puolė Vokieczio armijas isz! 
dvieju pusiu. Szitas susikirti j 
mas gali baisiai daug reikszti; 
gali net ir karo pergale nusver
ti. Dabar susikirto du baisiai 
nagingi ir galingi generolai: 
Kari von Runstedt, kuri Vokie- 
cziu kareiviai beveik garbina ir 
kurio drąsą ir kariszka žiauru-

Atstumti Ant
Belgijos Frunto

Amerikonai Perkirto Vokiszka 
Linija Prie Sare Upe Ir Paėmė 
15 Miestu; Influenza Liga Pra

siplatino Vokietijoje
Vt., insimylejo in 20 metu Mary 
■Rogers. Kada ta griežtai atme
tė jo pasiulyma vestis, Holto- 
nas nusižudė gazu.

11 Užmuszti
Eroplano Nelaimėje

WESTHAMPTON BEACH, 
N. Y. — Didelis kariszkas B-24 
eroplanas kuris leke isz West- 
over Field, Mass., susidaužė 
netoli Mattituck, Long Island, 
Seredos nakti.

Banditai Nužudė
Turtinga Naszle

RICHMOND, V. — Netoli 
nuo ezionais Mrs. B. Merk, tur
tinga naszle, likos nužudyta 
per nežinomus banditus ir api- 
pleszta nuo brangiu daigtu. Po 
tam lavonas likos paslėptas.

Amerikos Submarinas 
Paskandytas

m a musu kareiviai pilnai in- 
vertina; ir Generolas Patton,' 
kuris Vokiecziams jau kelis sy 
kius suardė puikiausius plia- 
nus, kuris, kaip senas vilkas, 
jau žino visus Vokiecziu szpo- 
sus ir triksus, ir už kuri kiek
vienas Amerikos kareivis pasi
rengęs galva guldyti. Du ge
riausi generolai ir dvi galin
giausios armijos susikirto. Ir 
žut-but; nei vienas, nei kitas 
nesitrauks. Szitas susikirtimas 

savuosius, baisiai daug kasztuos, bet ir 
I nulems, pasakys ar parodys 

su- j kaip ilgai karas tesis, nes iki 
Pirmiau prieszas Vokietis, da-' prasti kad tokie klausimai ir ssiol ir vieni ir kiti vis puolė ir 
bar draugas ir Alijentas Rus- 
kis. Jeigu pasaulis, jeigu Ame
rika tucz-tuojaus neužstos, ne
padės, tai neužilgo nebus reika
lo kalbėti apie kokias ten san 
taikas ar koki ten Atlanto 
Cziarteri, nes ten visai neliks 
žmonių. Tai baisus ir pasibaisė
tinas iszsireiszkimas. Lietuvos 
ir dabar jau nėra, neužilgo ne
bus nei lietuviu. Mes sziandien 
renkame drabužius, darome va
jus, viską darome ka tik iszma- 
nom, kad tik kaip nors padėjus

ISZ LIETUVOS
Rugpjuczio, (Aug.) menesy

je buvo paskelbta atsiszauki- 
mas in visus Amerikieczius del 
Pabaltijos tautu ir del Lietu
vos. Tas atsiszaukimas, kaip 
Lietuviu Informacijos Centras 
mums pranesza paseke visus 
Amerikos krasztus ir kampus. 
Žmones Latvijoje, Estonijoje 
ir Lietuvoje yra naikinami.

1. Kodėl tu nepasitraukei isz 
Lietuvos su Sovietu Armija 
1941?

2. Koki darba dirbai, kuomi 
užsiemei po Vokiecziu valdžia?

3. Kaip ir kiek tu prieszinai- 
si priesz Vokieczius?

4. Duok vardus trijų savo 
draugu.

5. Iszduok tris
kurie Vokiecziams padėjo.

Nereikia jokio mokslo

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Submarinas ‘ ‘ Sea- 
5volf” likos paskandytas su 61 
laivoriais ant Pacifiko mariu. 
Yra tai 34-tas submarinas pa
skandytas nuo prasidejBMį' 
res. tc

ŽINUTES

Philadelphia, Pa. —1 
aresztavojo 63 metu 1 
Daktara F. W. Falteray 
Carlisle ir Allegheny Sj 
nelegaliszkas operacijoj 
ryta ant jaunas mergini

Washington, D. C j 

nas jaunos moteres r- J 
tas Potomac upe. F206 
tyrinėjo buk tai 'ma 

Erickson, 26 meti . , >ai k] 
Virginia, Minn. >. aJ

žeiga i 
Pirkit vis ok 
Czedr,nfcsztj 

•us. Vj 
re St.j

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Vokiecziu 
kaš armija isz vakariu puse Belgijoje, likos at- 

valdo Graikija valdo puse pa- sfumta an( ] 2 myliu per Amerikos 1-0108 
armijos, o Lieut. Generolo Geo. Patton’o 
armija su pagelba tanku, artilierija ir ero- 
planus baisiai sumusze Vokieczius isz tri
jų pusiu prie 
gno miesto, 
tu ir suteszkino Marszalo Gerd von Run- 
dstedto armija, daug Vokiecziu likos už- 
muszta ir paimta in nelaisve. Žinios taipgi 

Amerikos armijos apsaube 
visu pusiu Belgijoje.

i rupi Graikija atskirti nuo Ang
lijos ir prie saves prisiglausti. 
Ir tai visai ne dyvai, nes ]

’ reikalavimai daromi tik su vie- traukėsi, musze ir bego; bet da- 
! nu tikslu: pateisinti ir iszteisin- bar isz szito susikirtimo nėra 
ti Sovietu valdžia Alijentu 
akyse, ir pasmerkti lietuvius 
su j u paežiu paraszu ar prisipa-

’ žinimu.
Ncr žiūrėta, kaip tu atsakysi 

in pirma klausima, tu esi kal
tas ir gana. Jeigu nebėgai su 
Sovietais, tai buvai Vokiecziu ti Karalių Jurgi II, kuri jie jau 
draugas ar jiems prielankus.

Antras klausimas in pirma
panaszus. Nėr žiūrėta ka tu dir-i grįžtu, nes Karalius isz tikrųjų 

i bai ka veikei, esi kaltas. Jeigu j nėra tikras Grekas, bet Anglas

kelio atgal.

ISZ GRAIKIJOS
neGraikijos klausimas dar 

iszrisztas. Dabar, rodos, nėra 
kitos ‘iszeities kaip susigražin-

tiek sykiu praszalino. Daugu 
ma G’Aku nenori kad karalius

šaulio, puse viso svieto. Už tai 
Graikija sziandien turi du 
priszlius, abu seilinasi, siulina- 
si, giriasi ir giria. Anglija jau 
daug sykiu yi;a prasikaltusi 
priesz Graikija: ji supjudino ir 
Turkus ir Grekus, jis Turkams 
padėjo kariauti priesz Grekus 
ir net savo vaiska pasiuntė 
Turkams in pagelba priesz Gre
kus. Anglija isznaudojo Grai
kija kai Graikijai reikėjo jesz- 
koti paskolos. Graikija jau ko
kius tris ar keturis sykius ta i j
savo skola atmokėjo, bet vis1 PraneSza kad 
dar skolinga. Kai pinigu verte, I Vokieczius isz 
valiuta po visa pasauli nukrito, 
nusmuko, Anglija priverto 
Graikija mokėti ir procentą, 
nuoszimti ir dali skolos auksu.
Graikijos gyventojai badu mi
re, o Anglija savo maiszus auk
so skaitė.

Sure upe, netoli nuo Basto-
Amerikonai paėmė 15 mies-

Isz tokios praeities, isz tokio 
biznio, rodos maža ko butu ga
lima tikėtis del ateities. Ang
lija prastas Graikijai draugas.

ANGLIJA. — Angliszka Na
mine Ministracija pranesza, buk in laika vie
nuolika menesiu 8,098 gyventoju likos už
muszti per Vokiszku rakietinu bombų, c 
i2L,137 likos sužeisti.

Norvegijos Premjeras Nygaardsvoldas

LONDON,

lietuviams Lietuvoje. O dabar i esi ūkininkas ir savo sklypeli'ir visados buvo ir bus Anglijai 1Ja Pras as ral Ual raugas. _
išmirštame kad tu lietuviu tuo- žemeles arėjai, akiejai, tu VoJ prielankus, | *et 1SZ kltos puses st0V1.Diede praOCSe AhjentamaS, kad paskubllltl SU 1(1-
jaus visai nebus, kad jie visi kiecziams padėjai; jeigu in ko-|. .Graikijos gyventojai, Grekai’^1““8' VaZlja 10 ju kfaSZta, taipgi pranesze per
žus po Hitlerio nagaika ar Sta- ki fabriką dirbai, tu Vokie- nori nepriklausomybes ir nori^ " ° m i j i i i • •
lino botagu. ežiams padėjai ir esi vertas'patys sau savo valdžia pasi, Graikija atsidūrė tarp _ Kujo ir rei(į!0 NoiVegafilS, kad skandytU VoklGCZlUežiams padėjai ir esi vertas patys sau savo valdžia pasi-j 

mirties. Į rinkti. Tokis nusistatymas, to-
Treczias ir ketvirtas klausi- kis troszkimas iszrodo gražus i

priekalo, tarp velnio ir szeto- 
no.

O Graikijos visi nori. Tik pa
savo draugus. Penktas taipgi atjaueziame užtariame ir giria-' žiūrėkime kas ja puolė per szi- 
taikomas in paežius lietuvius me juos, nes ir mes žinome kas ta kara: Italija pirmiausia na- 
kad jie imtu viens kita kaltinti tai yra laisves ir nepriklauso- ' gus inkiszo ir gerokai apsisvili- 
ir valdžiai viens kita skusti. j mybes laukti trokszti. Ir jeigu no. Geriausia ir puikiausia ir 

Jeigu Sovietai Lietuvi ant Anglija neleidžia Graikijai sa- J galingiausia Italu armija nieko 
syk nenuszauna, tai jam duoda vo valdžia pasirinkti, neduoda negalėjo padaryti priesz sauja- 
spalvuota kortele: jeigu rau- Į tos visu žmonių laukiamos lais- le Greku. Hitleris turėjo pa- 
dona tai lietuvis turi stoti in ves ir nepriklausomybes, tai siusti geriausius savo karinin- 
Raudonuju armija, vaiska; ža- mes sakome kad Anglija nege- kus ir savo armijas iszgelbeti 
lia reiszkia žmogelis turės eiti rai daro, mes tuojaus ja kalti-J nabaga Mussolini, kuris nuo 
Sovietams dirbti be jokio atmo-Į name, 
kejimo, be jokio atlyginimo; o, 
balta kortele reiszkia Sibirą. ,

Vat tai tau kur brace laisve sziandien negali save valdyti; gai ir sznipai ir visoki maiszti- 
ir iszlaisvinimas, sztai kur ir ii stovi viso ■pasaulio krvžkelv- ninkai buntavoja Grekus. Grai- 

k

Pabėgėliu isz szitu trijų 
krasztu vis daugiau ir daugiau. 
Visi, kas tik gali, bėga, neszasijmas priverstu žmogų iszduoti ir geras, ir ypacz mes lietuviai! 
kaip kas gali ir palieka savo tė
vynė. O kuriems nepasiseka 
pabėgti buna isztremti, paverg
ti ar nužudyti.

Dabar Sovietai, Stalinas val-

laivus ir kad praszalinti Vokieczius isz 
Norvegijos.

p icija
Lžiaus
sr, nuo. do ir naikina beveik visa Pa-
,s., už
pada-

Lavo- 
ruras- 
j; isz- 
į'adys 
Is isz

kimo 
bdus

baltijos kraszta. Nabargai Lie
tuviai bebėgdami nuo vilko už
bėgo ant meszkos. Jau dabar 
žinome apie skerdynes Vilniu
je, Kaune, Sziauliuose, Biržuo
se, Utenoje, Ukmergėje ir kito
se vietose.

Tie Lietuviai, kurie pergyve
no ir Rusu ir Vokiecziu skerdy
nes sziandien yra vėl tardomi, 
vėl kankinami. Sovietai dabar 
užduoda kiekvienam Lietuviui 
penkis klausimus in kuriuos 
Lietuvis turi atsakyti:

RYMAS, ITALIJA. — Vyskupas Mon- 
signoras Antonio Scarante, 7L metu am
žiaus, vyskupas isz Faenzos, mirė nuo szir- 
dies liga.

Greku smūgio niekados neatsi-
Bet klausimas kur kas pai-' peikejo. Dabar Anglijos armi- 

jnesnis ir sunkesnis. Graikija jos žudo Grekus, Stalino szpie-

LONDON, ANGLIJA. — Žinios „pra 
neszta isz Berlyno, buk Influenza 
siplatino po visa Vokieti ja.
mire Munich mieste. J|/

ji stovi viso pasaulio kryžkely- ninkai buntavoj 
j e, ji yra tiltas tarp Rytu ir Va- kijos praeitis, 
karu, ji laiko rakta del vidurže- Lietuvos, garJ^Į 
miu juriu, ji yra Aniolas Sar-^ Graikijos lik® 
gas Anglijos, Britanijos laivy- su Lietuvos, »

ir iszlaisvinimas, sztai kur ir 
koks tas Sovietu Rojus. Lietu
viai dabar eszasi kur ir kiek ga
li; jie bėga net in Vokietija, pas 
savo anų dienu prieszus ir už- o____ «_________________
kariautojus. Jie bėga, mirszta'niu. Sovietams dabar baisiai'

:(ir musu 
r didinga; 
aip ir mu-

Senis Apsivedė Su 
Jauna Mergina

GREENVILLE, FLO. — Se
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Kas Girdėt
jniu laikrodėliu fabrikantai 
Į naudoja ruby nūs ir szafirus, 
bet pigesni laikrodėliai, turi ak
menukus isz paprasto balninio 
krisztolo ir greitai gadmasi.

1 Nauji Metai! Ka jie mums at- 
nesza?! Darbu, rupescziu,

Betlejaus Žvaigžde

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa

visiems nPrs reiktu kensti ir 
.vargti.

Už vargus, bedas ir nesisek i- 
rnus žmones tankai buna patvs'- l kalti, nesimokydami, kaip ga
lima savo bute pagerinti, var
gus praszalinti arba nors suma
žinti. Seiliaus nebuvo mums isz kiszki valdonai,
ko mokytis, bet dabar acziu skarbas lenais 
Dievui, turime mokyklas, kuv 
gas ir laikraszczius isz 
galima naudotis!

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

No. 102 
minąliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku.

I veikslais, 177 dideliu puslapiu.
1 No. 104 Trys istorijos, apie

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; ViesxDats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
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 Ant

44 pus. L5c 
istorijos apie

404 
50-: 
kri- 
35c

182 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

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

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

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

No. T33 Dvi istorijos apie Neužmo- j
I karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, j prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 

<-<2 puslapiu....................................... 1
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 auie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai .................................20c

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

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

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

nka 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.
Nikitas . 61 puslapi" ....................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; A'zt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .................................... 15c

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

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

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

No 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
»ele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis 
co nnnlaniu ......... 15c

'J'IES B e 11 e j u m i užtekėjo Tai buvo nusiraminimo, vil- 
szviesi žvaigžde, net visas ties, džiaugsmo himnas, himnas 

: Turkiszki gyven- dangus nuo jos praszvito o dan- malonus visiems, kurie troszko
Gerumo, 
iszsiilgU-' 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: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

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

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Varsrutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

malonus visiem
ir jeszkojo Teisybe

visiems
siems neapribuotas Meiles, Die
vo.

“Ramybe gero noro žmo
nėms” pax hominibus.

Szi atėjo, Tas, kuris ta ramy-
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15i szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
ponai. 105 puslapiu.......................25c

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

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. 25c

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; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkte 
Mariu; Sruoiis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15*

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczin Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
r tai;
Preke

Per 500 metu žmones neture-J 
džiaugsmu, nuliūdimų, laimiu,’jo progos matyti milžiniszko 
nelaimiu. Kas kam teks? Neži-' skarbo kuris prigulėjo prie 
nome. Dieve duok, kad musu1 Turkiszko sultono, bet abar ta- 
brangiai tevvnei ir visiems bro- sai kambaris likos atidarytas, 
liams Lietuviams prie neisz- del žmonių kaipo muzejus tau- 
vengiamu darbu ir rupescziu tiszku braitgenybiu. 
atnesztu Nauji Metai Dievo pa-^
laiminima, kad kožnam name, tojai kas diena atlanko taji mu- 
kožna szeimynele jaustųsi es- zeju kuris randasi Seragliuja, 
ant ypatingoj Dievo apgloboj, kuri jiastate Mahometas lūgn
ei tada szi metai bus ir laimingi letojas 1453 mete, palovius, ku

riame tarnavo 5,000 tarnu ir fra 1 Į
1 galėjo šutai pyt deszimts tuks- 
taneziu svecziu.

Už 25 centus ineigos, kožnas ]0 p. medžiai tartum snaude ar-, 
^ali in ji ineiti ir prisotyt savo (ylomis meldėsi. Nuo miesto 
akis ant milžiniszku skarbu,1 puses skambėjo tai dainos, tai 
kokius surinko buvusieji Tur-!juok() aiclaS) kartais girdėjosi!

szunu lojimas, ir vėl viskas nu-' 
. tildavosi ramu, prie arklides 
nieko nesimato.

Aplinkui baltapo pievos,' 
sniego apklotos, o žemiau, pa-i 

j kainose mirksėjo piemenų lau
žai.

O arklidėje, ant szieno men
kose ėdžiose gulėjo kūdikis.

Atėjo Tasai pranaszautasis,1 
i Tasai visos žmonyjos laukia
mas, Tas, kurio ilgėjosi szimt- 
mecziai, kuri gudruoliai prana- 
szavo. Tasai laukiamasis, trok-^ 
sztamasis, szviesiausioji visos ( 
žmonijos svajone. !

Atėjo, idant kentanezia, nu-, 
vargusią žmonyja prie 
szirdies priglausti, 
aszaras nuszluostyti 
vilties žodžius.

Atėjo, idant iszmokinti tei- 
sybes, pasotinti teisybes iszsi- 
ilgusi protą, ta alkana protą, isz tolimo žemes kraszto, vede 
žūstanti bejeszkant ir ligi per kalnus, per klonis, per upes 
sziol nepakakinta. Atėjo, idant'ir girias, savo sidabrinia szvie- 

augszta'sa taka nuszviesdama.
Szviete slingdama per dau- 

kad|gu, pagalios sustojo ties arkli- 
auksz- de.
šviesos Inejo galvocziai prie Jėzaus, 

prie Die- pasveikino Ji ir pajuto, kad vi
sas ju protingumas, visi tardi-

milžiniszku skarbu, 
surinko buvusieji Tur-!

Svarbi auses 
yra vienas isz' 

puikiausiu sostu, kuris yra pa-' 
kuriu1 darytas isz gryno aukso, iszde- 

jtas su deimantais, rubinais, 
Uzsiraszykite ir skaitykite emeraldais ir kitokiais brau-! 

“Saule” kuri jums daugiausia 1 g'iais žemeziugais kuri paėmė 
duoda smagumo ir pralinksmys sultonas Šėlimas nuo szaho Is- 
per visus metus! mail isz Persijos po karai Chal- 

-------- ..-------- dirano. Verte tojo sosto žinu- 
Mes esame tikia ant tvėrimo (nai apskaito ant trylika milijo- 

kas kartas naujus užmanymus I1U<doleriu. Randasi fenais ir 
ant padarymo kas kartas nan-’daugiau visokiu brangenybių 
ju komedijų, bet praktiszku kuriu verte sunku atspėti, bet 
dargiu esame netikia.------------- I manoma kad tasai visas skar-

Mes turėdami koki kapitale- bas yra vertas ant bilijonu do- 
li (pinigu) nežinome ka su leriu. 
juom pradėti. Neiszmanome 
apie uždėjimą kokios vertel- 
gystos, tiktai laikome keliolika 
szimtus ir daugiau nežinodami 
ka su jais padaryti, o tai isz 
štoko mokslo ir neužsitikejimo j 
vieni kitiems. Kitataucziai-gi 
geriau apie tai iszmano, ba su- 
deja po kelolika tukstanezius 
doleriu, isz ko pasidaro drau
gavę su atsakaneziu kapitalu, 
uždeda koki bizni ir netrukus 
indetas kapitulas milžiniszkai 
pasididina. Juk ir Lietuviai 
kaip kur uždeda kooperativišz- 
ka krautuve, nes toji ne ilgai 
gyvuoje, ha szerininkai jokio 
pelno isz to neturi, tiktai “bo
sai.” Tokiu budu nubankruti- 
na bizni ir dingsta sudėti per 
žmonis piningai.

Prisižiūrėkime ant Izraeliaus 
vaiku, kurie, apsisedo po 
apigardas, tuo jaus uždeda kre
mus ir andelus kone be jokio 
kapitolo ir in kelis metus suren- ■ 
ka didelius pinigus. Musu-gi 
tautiecziai norints turi geresni, 
ta vora negu žydai bet negali j 
užsilaikyti ant biznio ba lai'k- - i
raszcziuosia negarsina savo, 
bizniu ir neužilgai turi viską J 
pamesti.

Geriauses liūdėjimas geros 
iszminties yra ne tas, kad žmo-( 
gus niekados nepabiustą, bet 
tas, kad antru kartu neblusta.

gaus židrumas dar aiszkesnis 
paMdare, visas pasaulis nepa- Grožybes . . . , . . . iprastai iszrode, dagi sniegas, 
dengusia žeme ir arklides sza-: 

spinksejo, tartum milijo
nais deimantu apiberta.

Naktis buvo tyli, vejas nuti-j
Į be suteikti gali, ramybe, kurios 
jeszkojome, atėjo suvargusiuju 

' dvasiu szviesioji svajone, ken- 
! taneziuju szirdžiu troszkimas.
i Jame yra visa, ko ilgėjaisi, 
ko troszkai, ko pasiekti sten- 
giaisi, visa, ka iszsvajojai, ka 
regėjai jaunuju dienu svajonė
se, ka apverkiai, nustojus gales 

!svajoti apie szvieszius idealus.
“Eikite prie manės visi, asz 

jus atgaivinsiu.”
“Kas trokszta, lai pas mane 

i ateina ir geria.”
Ir praskambėjo szitie žod

žiai pasaulyje.
Subėgo in arklide vargdie

niai menki piemeneliai ir ant 
' veido puolė atidavė garbe Ku- 
Į dikiui ir savo szirdis Jam pa- 
1 aukavo.i
1 Galvocziu szirdyse taip-pat 

ir visas' atsiliepe szventasai himnas, ir 
isztarti sekdami Dievo pasiustos jiems 

žvaigždes vadoves, atkeliavo 
galvocziai in arklide.

iSzviesi žvaigžde vede JUOS

JAUNYSTE
SKAITYKIT

Kekta Juoku ir Paveikslo.
....................................... ISe

' nurodyti žmonyja
J sviesu ir szventa tikslą ir pa- 

, daržo-'duoti savo galinga ranka, 
tai žie-, drąsiau galėtu keliauti 

auksztyn, i 
in szviesa, auksztyn, 
vo.

ateieziai ne- Ir rengėsi apreikszti pašau- mai ir iszradimai nedave jiems 
, pasenės turėsi ei- liui meile, aukszta, nesutepta tokio džiaugsmo ir nusiramini

mo, koki czia atrado, prie kūdi
kėlio apsilankė.

Jaunyste, tai yra panaszi m
vasara:

Nes jei vasara javus 
ves ir vaisius ne rink si, 
mai atėjus, neturėsi ka valgyti. ■ tyn, vis

Taip pat ir jaunyste.
Jei jaunu būdamas, tingi

niausi, nedirbsi ir 
susitaupysi, 
įgetauti, vargti ir pas kitus pra-Į iki sziol nežinoma —Meile, ku- 
szytis prieglaudos ir paramos, ri gali numalszinti ta nuo se-

Tukstanti kartu tas laimiu-'niai žudanti troszkima, Meile 
gesnis, kuris 'kitiems gali duoti neapribuota.
ir juos paremti, negu tas, kuris Ir szituo jausmu 
tur pas kitus melsti paramos žmones 
ir suszelpimo.

Jaunyste, tai dienos darbo, Į 
.1 o senatve, tai laikas atsilsio.

buprato galvocziai, jog ežia 
yra Teisybe, kurios jeszkojo ir 
kurios vietoje rasdavo kan- 

pakelti,'czias draskanezias szirdi ir nu- 
fpadaryti juos panasziais in Die- lindima.

Czia pažino jie tikra Teisy
be, kuri juos nuramino ir isz 
liuosavo nuo to, kas vargino ir 
gazdino.

Taip-pat saule szviete, taip-

suszvelnint,
Jis ketino

Ir su visu kuo pasotinti, pa
kakinti, ko szirdis geide, 
troszko, nutildyti musu dva
sios verksmą, duoti ta, ko jesz- 
kojome, per amžių amžius.

Gulėjo dežiose ant szieno.

ISTORIJŲ api'e Gregoriua 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

Adresas

Saule Publishing Co.; 
Mahanoy City. Penna

su.
Pasaulis nuo

bzaukesi dangų vėjo užimu 
kur po kalnu virszunes taip 
liūdnai gaudžia, szaukesi insze- 
lusiu juros bangu sznioksztimu 
ir auksztuju gojų siūbavimu.

pas nesuprantamaji, sfinksą, 
senasis sfinksas tuomet savo 
a'kis visada auksztyn žiurin- 
czias nuleisdavo ant Jo ir su 
didžiausia pagarba žiūrėdavo. 
O Jis maustė, maustė isiklauses

in iszkilminga, rimta ir nesi- 
mainanczia, kai}) didi praeitis, 
ūžimo gaida.

Pagal teisingiausiu apskai
tymu tai ant szio svieto randa
si suvirszum 2,000,000,000 žmo
nių. O kad žemes turime tik 25 
ir ketverti milijonu keturkam- 
piniu myliu, todėl ant 'kožnos 
ypatos pripuola po dvideszimtš' 
akeriu žemes. Sziadien gyven
tojai ne yra taip ligiai -padalin
ti, nes Azijoj, kur randasi ko
ne viena treozia dalis visos že
mes, randasi tik viena ypata 
ant trylikos akeriu žemes, En- 

Ja
Įf|Buv]>atos; Afr>-

; ki-

n 
į

ELECTRIC HOUR

with ROBERT ARMBRUSTER'S 
ORCHESTRA . . .

4:30
WABC— 880 KC—NEW YORK
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA
WHP-I46O KC—HARRISBURG

WGBI—910 KC—SCRANTON
AND ALL OTHER

C.B.S. NETWORK STATIONS

jau buvo patekėjusi ir buvo 
prasiveržusi pro juoda tamsių
jų debesiu apdanga, ilgėjosi 

pat židravo dangus, ir medžiai tos.saules, kuri vos patekėjusi 
liūdnai siūbavo, vėjo lanksto-'vėl pranyko. Ilgėjosi, saulesj 
mi ir ruseziai mecziojosi juriu Į kuri žmonių dvasia apszviestiį 

liti- žadėjo, ir Dievo karalyste pa-Į 
daryti ant žemes, ilgėjosi sau- 

3S žmo- les, kuri ketino visa tamsa pra- 
I I 1menkoje arklide- nes nesze aukas Graiku ir Ry- szalinti ir numalszinti didžiau- 
menu dievams ir slaptosios ap-'siji ilgėsi.

žmonių eigos atsilikdavo požemyje su! Žmones ilgėjosi.
viską kunigu giesmėmis, senobiszkar Žiurėjo in kūdiki saules isz- 

skambejo linksmybių atbalsiai deginti smėlynai ir smėlynuose! 
Cezaru ir patricijų rūmuose.

Taip-pat kai]) kitados deja- tartum < 
vo vergai slegiami turtingojo, žiurėjo in Ji, auksztes Sinojaus 
gniaužydami kumszczias, bet kalnu virszunes. 
nciszdrisdami nusikratyti jun
go.

Vikas paliko kai]) buvt. 
Niekas apie Ji nežinojo. 
Taip kvieczio grūdas

Niekas apie Ji nežinojo, ir 
viskas senobiszkai virto pasau
lyje.

bangos, szniokszdamos irapleido, iszsižadejo aniolu gies
mes skambėjimo, ir szit, kaipp^Ufldamos su didybe, 
menkiausis žemes vargdienis,! Taip-pat, kaip kitade 
guli ėdžiose, 
je.

Jis isz meiles prie 
atėjo ežia, taigi priima 
aukauja save žmonyjos labui.

Gulėjo ėdžiose ant szieno.
O saldžiausioji Marija klū

pojo prie ėdžiu.
Aniolu būriai isz dangaus 

auksztybiu ženge ežia in arkli
de, idant pasveikinti kūdiki, ir 
garbe Jam atidavė, grižo giedo
dami dangų.

Kūdikėlis gulėjo tyliai, 
nemiegojo, isz Jo akeliu 
aszareleš, verke kūdikis

pirmosios Jo asza- 
mL va r gs t a n c z io j o

liai, tai 
z •ros gį 1 

paša/ k

biro

ivje suskambe- 
r sklido po vi
ii, ir kalnus.

Tula

SAULE

vakaru, temstant, 
neturtinga ūkininke 

vaikeliais kaiman iszgrizo su 
darbo laukuose. Jiems besiar
tinant prie trobos, staiga pasi-

j iszdžiuve balsgani erszkecziaiJ rodė žibanti lempa ant stalo.
. itartum apmirė nuo kaitros, “Kas ten yra?” susznko i

Saulėleidžio ir saulėtekio 
raudoni spinduliai žiurėjo in 

savo spinduliu teike

turėjo kraujo

palmelaibos 
nesuprantamas!

' Jam vaI 
ilgai nežinia

žemoje guli, kol diegą iszles ir spalva, liūdna 
iszaugs in varpa, žmonėms ant liaus krantus 
naudos ir džiaugsmo. ' giedojo Jam

Ir pasaulis vėl ilgėjosi kaip žmonėms giesmes. Ir liotoso! 
kitados. žiedai gerinosi prie Jo, siusda-

Didis aniolu himnas pa'gar- mi Jam savo kvapa.
šiuo “žmonoms ramybe” ir nu-' O Jis ilgai vaikszcziojo užsi- 
linksmo visi, s^irdise vilti pa- mastės po smiltynu platybes ir

suszuko nu- 
;musu troba 
gi užžiebė

lempa? ”
“Asz manau kad tėvelis tai 

padare,’’ tarė Magdute, “nes 
jis turbūt sugrižo isz miesto 
mums laukuose bedirbant.’

Vaikeliai inlbego triobon 
rado savo tėvuli.

Sekanti ryta Jurgutis

ir

ir 
Malgdute gelbėjo tėveliui ir ma
mutei grėbti sziena. Saule spin
dėte spindėjo, ir vaikeliai buvo 
labai linksmam upe.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

( “Na, vaikeliai,” tarė mamu
te: va'kar atminėte, kad tai tė
vulis užžiebė lempa trioboje; 
ar jus man galite pasakyti kas 
užžiebė sztai ana saulute, kuri 
dabar spindi danguose?”

“Tai])!” tarė Magdute; “tai 
musu brangus Dievulis ja už
žiebė. Nes jei mažiausia lempu
te negali pati užsižiebti, tai ir 
saule ipati neužsižiebe. Devulis 
jai suteikė szviesa.”

I “Tai tiesa,” tarė Jurgutis. 
“Dievulis sutvėrė visus daik
tus. Saulute, menulis, žvaigž
dutes, žolele, gėlės ir medeliai, 
ir visa -ka tik aplink musu ma
tome, tai yra Jo ranku darbas.” 

“Derlingoji žemele, žvaigž- dėt/

Aprę Izk, Dievo gale ir mei
le d Bnius.”

daugus,

ftUY 
(nite D STATES 
Savings fliONDS

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Ali!
pir!

Joil
pas i 
naujc 
ka u| 
laiko! 
gi “j 
cigarl 
CenM

us J. Recklitis
S KLIASOS SALUNAS 
I West Centre Street 
HANOY CITY, PA.

ir taip skubiniesi? Einu 
driu Reckliti. Kas tenai 
? Tai geriausia Lietuvisz- 
idel visu Lietuviu. Jis už- 
iu geriausiu Gėrimu, taip- 
hs gėrimu ir kvepianczius 
Įisi pas p. Reckliti. 206 W. 
I MAHANOY CITY, PA.
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SZIURPI PASAKA
JA1 matote, pradėjo Joman-I 

tas, pernai teko būti malū
ne. Belaukdamas kol prieisiu 
malti, dribsojau sziltame malu- 
nin'ko kambaryje su kitais vy
rais ir szi 'bei ta sznekejome.

Iszejo mums isz kalbos apie 
tai, kad Kalėdų nakti valkio
tis, ar dirbti ka, tai didžiausia* . inuodėmė. Žodis po žodžiu, m-j 
sikiszo ir Juras
komis. O jis tai tikras bedugnis 
pasakų maiszas.

INors Juras tikrino, kad tai 
ne pasaka, bet tikra teisybe. O! 
kaip is:girsite, galėsite ir pa-, 
tys pamatyti — pasaka ar ne. 
Man tai rodosi, kad teisybe o ir z v
kiti ta pat tvirtina.

Tai sztaikaip buvę.
Žinote Grkalniu sodžių?
Na, tai dtv nežinosi, atsiliepe 

Baltrus. Asi tenai pas Martin- 
ku bent poH menesiu darba
vausi. '

Tai, mat etoli kaimo esąs 
ežeras, o antgo kranto apželes 
miszku piliahdnis. Biauri tai 
vieta. Miszką nedidelis, bet 
kaip ineini in ji, taip baime ir 
perima. Szaltls iki pat kulnu 
kreczia.

Ant kalno virszunes ir apie 
ji riogso akmenų kavos. Vasa
ra tenai uogu, rudeni grybu ir 
rieszutu nors aruodui pilk, bet 
niekas tenai neina ju rinkt. Bi
jo. Netik bobos ar pieiiens, bet 
ir suaugusi vyra ne su pagaliu 
neiszvarysi net dienos metu, o 
ka jau kalbėti apie nakli?

Pasakoja, kad tenai kadaise 
buvę dideli rūmai ir gyvenęs 
ka'ž koks bajoras. Beveik sako 
kunigaiksztis, nes ir musu bo- 
cziai jam priklausė. Tasįi po
nas buvęs be galo žiaurus. Už 
viena žodi, už nepaklausiiua ar 
nusikaltimą be atodairos mir
timi bausdavęs. O toksai žiau
rus pasidaręs sztai del ko.

Jisai be galo meges karus. 
Sako, net in Palestina kariauti 
Jeruzolima isz pagonu ranku 
atimti norejes. Kur tik tai ka
ras — musu bajoras jau tenai. 
Viena karta tarpe kitu turtu, 
parsigabenęs isz svetimos sza- 
lies gražia mergina. Ilgam lai
kui bajoras nurimo. Nei karai, 
nei 'kitokį smagumai jo nebe vi
liojo. Sėdėjo su jauna žmonele 
namie, sziltoj gusztoj, ir džiau
gėsi laime.

Ar ilgai jisai savo laime ten
kinosi — nežinia. Tik laikas 
nuo laiko eme nuobodžiauti, ne
beviliojo jo ne skaisezios žmo
nos akys, nei jos karszti bucz- 
kiai. Iszsiilgo karo. O ežia, kaip 
tyczia, karas ir pasitaikė. Atsi
tiko taip, kad nori nenori, o jo
ti reikia.

Bajoras 'karo, žinoma, norėjo 
ir nudžiugo laja proga, bet 
baugino ji sztai kas.

Jaunoji jo žmona, 
savo kraszte buvusi, 
mylima vaikina. Kai
joras su kitais kareiviais

Kaž kokiu bajoras apie tai 
sužinojo ir labiau negu savo 
aki žmona saugojo. Taigi da
bar ir bijojo, kad jam iszvykus 
karau, žmonos kas nepavogtu.

Priesz pat iszvykstant dar 
vienas invykis nuszviete senos 
pilies sienas: bajoriene gimdė • 
gražia dukrele.

.Džiaugėsi bajoras džiaugėsi 
su savo paša-'visi jo žmones, tik nežinia, 

džiaugėsi tuo bajoriene. Ji
I ilgėjosi savųjų, o bajoro neken- 

; te.
Bet nieko nepadarysi. Kilo 

karas, bajoras nukabino nuo
I sienos gerokai aprūdijusi, se
nai kraujo ragavusi, karda, sė
do in žirgą ir iszdundejo.

Iszjodamas insake savo isz- 
I tikimiesiams tarnams, kad ba
joriene saugotu, nieko svetinio 
pilių neinleistu. O jai kokia ne
laime ras gryžes namuose, tai 
tarnai savo galva užtai atsaky
sią.

Ilgai bajoras kariavo, kuo 
ne metus kardo isz ranku nepa
leido, po svetimas szalis blasz- 
kydamasis. Kai gyžo namo, 
baisia nelaime rado: nei jaunos 
bajorienes, nei isztikimu tarnu 
neliko. Bajoriene, žinia, jos my
limasai in savo kraszta nugabe
no, o tarnai, gal papirkti, sykiu 
su jais iszkeliavo, o gal bajoro 
kerszto pabūgę, kas sau iszsi- 
slapste.-Pilis aprimusi liko. Ra
do bajoras senas pilies sienas ir 
tik viena sene, kuri dukterį pri
žiūrėjo. Bajoriene ja paliko: 
gal ir jos, kaip vyro, nekente, o 
gal bijojo imtis, kad kelyje isz 
vargo nemirtu.

Insiuto bajoras. Ka akimis 
pamate, ta tuoj nužudė. Visi 
žmones bajoro kai piktos dva
sios lenkėsi. Pasiuntė raitus vy
rus in visus pasaulio krasztus 
bajorienes jeszkoti. Nors dan
guje, ant menulio, juru gilumo
je surasti ir parvežti atgal.

Pasiimkite žirgus ir aukso, 
kiek jie kelia, lekite nors ten 
kur žeme baigiasi, bet ja suras- 
kit. Be jos gryžti nedryskite. 
Kas gryszbe jos — namie gala!

> les, vedžioja po pili ir pasakoja 
kokie ežia garbingi protėviai 
gyveno, kaip jie in kara jodine-' 
jo, kaip džiaugėsi savo laime ir 
verkė liūdesiais. Kambariu sie
nos buvo senovės ginklais, dau
geliu žygiu grobiu nukabintos,' 
briedžiu ragais papuosztosJ 
Dukrai bepasakodamas, patsai 
savo ir boeziu žygius prisimi
nės, ne karta ir apsiverke. Duk- 
tere mylėjo be galo.

Bet savo tarnu jisai nekente, 
jais nepasitikėjo ir už 'kiek vie
na žodi, už kiekviena mažiausi 
nusižengimą, žiauiai baudė.

ai | Metai slinko, duktė vis augo.t 
tO apie žmona ne garso negirde 
jo. Kaip in vandeni bajoriene 

j dingo. Iszsiustu vyru ne vienas 
negryžo.

Bajoras kartais tiesiog siųs
davo. Dažnai liepe jis balnoti 
žirgą, ir užsėdės ji vesulu per 
laukus dūme. Ir dingdavo ke- 

i lioms dienoms. Paskui gryžda-

žmogus, 
suplysze, 

žili. Atrodė, lyg butu z «/ O

in pilies vartus ir su- 
Pamate žmones pri'be- 

nustebe.

varės. Vėl sėdo ties dukters lo
va, vėl pasakojo apie karus, 
apie narsybe, tik apie karus, ne 
žodži u neprasitarė.

Viena, karta ties pilimi pasi
rodė senas, sunykęs 
Rūbai jo 'buvo visai 
plaukai 
elgeta.

Ine jo 
kniubo.
go, pakele ir suriko
Tai buvo vienas tu vyru, kurie 
■bajorienes jeszkoti buvo isz- 
siusti.

Nesumanė ir ka daryti. Aisz- 
ku buvo, kad bajorienes nesu
rado, O bajoras tuomet pasa
kė, kad grižes be bajorienes 
galvos neteks.

Ilgai galvojo žmones, ka su 
p a r v y k u šiuo j u pa d a r i u s.

Paslėpti ji, — tarė kiti. Te
gyvena kur nors, bene bajoras 
sužinos ?

Ne, brolau, taip daryti nede
ra. Jis yra kareivis, ir privalo 
pildyti, kas jam insakyta.

TARADAIKA g'

AMERIKOS ISTOR-
ISZKOS DIENOS

SAUSIO MENESIJE

Tai

padainuoti,
Del mano kostumeriu 

pavinczevoti, 
() pirmiausia, 
Bus geriausia,

Nuo vyru pradėti, 
Velinimus atiduoti.

Vyrucziai savo bobeles mylėkit 
Guzutes per daug neduokite, 

Tiktai kada stikliuką, 
Nedideli, tik mažiuką, 

Ba kas per daug, 
Tai szialauk, 

O kaip tai daro, 
Tai už 'duriu varo, 

Ba gali orą pagadyti, 
Kaip ka ir isz svieto iszvaryti.

O jus rūteles moteriukes, 
Jevos dukriukes,

jam galva kirs, bet jisai savo 
pareiga atlikęs ramiai ir mirti į 

gales ir savo gimtoje žemeleje 
kaulus paguldys.

Tokia 'kalba iszgirde, bajoro 
vyrai arsziau popieriaus 
Jo. Žinojo, 
nejuokauja.

Ir iszleke 
su maiszais

nuba-
kad bajoras dabar

vyrai žirgais, auk- 
prisikrovė, gink

lais aipsi kabinėję.
Ka auksu neimsime, ta gink

lu pribaigsime. — Galvojo išž
iodami vyrai.

Slinko diena, po dienos, me
tai po metu. Nei vyru, nei ba
jorienes. Nežinia, ar jie nesura
dę, žinodami kas ju laukia, at
sisakė nuo savo tėvynės, ar 
tiesiog neieszkoje spruko auk
so neszini, bajora kanczioms 
palike.

* * *
Liūdna buvo gyventi bajo

ro pilyje. Kas, kad ežeras ežia 
pat per auksztus langus mate-

Prie kitu nesilaižy'kite,
Vaikelius prižiūrėkite,

Ant dukrelių aki turėkite, 
ž prasižengimą kaili pliekite.

Jus-gi seni jaunikiai,
Nuo turgaus atlikę,

Tokis gyvenimas nekas,

T u o j a u s a p s i p a c z i u o k i t, 
Kaip cimboliai negyvenkit, 
Ba po smert ožkas ganysit.

Jus-gi sūneliai,
Prie tėvu vaikeliai,

Tėvu klausykite, 
Namieje sedekite,

S k a i t y m u užsiimkite, 
Ba bus po laik, kaip užaugsite, 

Domais pasiliksite.

Asz prie mergaieziu nepriguliu,

Czia atsipeikėjo ir patsai vy
ras.

Veskit manes pas bajora. Ta-' 
re jisai.

Pusgalvi, juk tave bajoras ne 
minutes gyvo nepaliks, sujudo 
žmones.

Tegu. Meluoti asz ne noriu. 
Bajoriene suradau, bet ir pat
sai sveikatos netekau, ir bajoro 
auksa vėjais paleidžiau ir vos 
kojas iszvilkau, kad mirti gim
tinėje. j

bajora. j
'Sustingo bajoras pamatęs' 

ap'iplyszusi vyra, suprato, kad j 
veltui žirgą varinėjo, veltui 
auksa aikvojo.

Isz kur tu ?! Suriko baisiai 
insiutes. Kur bajoriene, kodėl 
neparvedei ja ?

—BUS DAUGIAU—

Tai greieziau isztekesite.

Bus viskas gerai, 
Tiktai klausykite vyrai, 

Turite “Saule” užsiraszyti 
Vakarais sau skaityti, 
Po kokias ten urvas 

nesitrankyti.

Į Sausio 4,1877 — mirė Corne-j 
hus Vanderbilt, Amerikos gar 
sus geležkeliu statytojas, 
mandorius Vanderbilt gimė 
Stapleton’e, Long 

'Gegužio 27, 1794 m. Jaunystėj' 
|buvo laivininkas, perkeldamas 
pasažierius nuo Staten Island 
in New Yorka. Vėliaus tapo lai
vo kapitonu, ir dar vėliaus sa
vininku. Jis insteige linijas tar-

lijos uostu. 1863 m. buvo savi
ninkas Harlem geležkelio ir vė
liaus savininku Hudson River 
ir New York Central geležkeliu 
kuriuos jis suvienijo. Jis turto 
turėjo iki $100,000,000.

Sausio 10, 1579. — Yra gimi
mo diena John Smith’o, kurio 
vardas Amerikos istorijoj yra 
gerai žinomas. Jis atvažiavo 
Amerikon su ekspedicija isz 
trijų laivu ir 105 vyru, kurie 
apleido Londoną 1605 m. in
steigti kolonija Virginijoj. Ko
lonistai pirma syki mate Virgi
nijos krauta Balandžio 26 d., 
1607 m. Smith’as buvo vienas 
isz septynių nariu kurie valde 
kolonijos reikalus. Jis pasek
mingai vede visokias derybas 
su Indijonais, tuomi tapdamas 
vedeju, ir 1608 m. jis buvo isz
rinktas 'kolonijos prezidentu. 
Indi jonams pakilus, Smith’as 
pasekmingai juos pergalėjo, 
bet klaidingos informacijos bu
vo pasiaustos Anglijon, ir isz 
ten buvo siuneziama kita eks
pedicija isz 500 emigrantu r tri
jų vedeju kurie buvo paskiri: 
vesti tos kolonijos reikalus.- T' 
vienam laivui nuskenv:- 
s va rims dokumentai buvo pa 
mesti ir Smith’as pasiliko ko
lonijos vedeju. Viena karta 
Smith’as buvo Indijonu suim
tas, ir Indijonu vedėjas Powha-

'kuomet neeis. Kiti pranaszavo gaminti paraszyta konstituci- 
kad sunaikins ūkiu žemes, nes ja ir valdžia naujai respublikai, 

j iszgazdins visus gyvulius, ir Bet Balandžio 17tos, 1790 m. 
nebus galima auginti avis nes nak'czia, turėdamas 84 metus, 
durnai apjuodins vilna. Szia-' garsus Franklin ’as mire.
dien Suvienytose Valstybėse------------------------------------- -

Į yra 264,233 mylės geležkeliu ir SANDELIS KNYGŲ 
i dauginus negu 65,000 lokomo-j ŽOLIŲ

Ko-1 j IAukso Altoriukas, celuloidos virszais
•''f l$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge-

iSausio 17, 1706 — Gimimo le, misziu maidos su paveikslais, pa-
’ diena Benjamin Franklin’o, Pratu aPdaru 50c: Vainikėlis, juodais 

! . . . . ,odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies-
į pil mas didysis Amerikietis. Gi- mju knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 

Ule Boston’e. Jis buvo penkio- nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
TH j , • t, •] Iir Naujo Testamento 25c. Gudrusliktas isz septyniolika vaiku. ,

1 17 Piemenukas graži apysaka 2oc; Kaba-
Irailklin’aS lanke mokykla tik las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 

dviejus metus. Po tam turėjo Sau,e’ Žvaigždes 10c;SaPnas Marijos 
, . . • i v ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra-
dll bt 1 pi ie tėvo, kims daie z\a- szį0 lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
kės ir muilą. Jam tas darbas vi- varduose,356 pus.,$i; Istorija Abeina

„• i i • n (dalis I, pusi., $1.25; Burtininkassai nepatiko, tuomet e jo su bro- . _ 2. , ’ ’ ... „ , .
1 |ir Burtininke dac; Girtuokliu Gadzin-

1111 dirbti. Brolis buvo spaus- kos 15c; Karves Nauda riu Pada- 

tuvnillkas. Sunkiai dirbo, ir SU- rymas 25c>’ Lengvas Budas Iszmokt 
. ... ' A ngliszkos kalbos 35c; Lietuviszka

Sltaupes kelis centus JIS iszva- Gaspadyn) pamokiniai kaip padaryti 

Žiavo in Philadelphia kur vėl skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
, .j • t* t . Eustakijusas graži apysaka isz pirmuspaustuvėj gavo darba. Jis dir-. .. , , .1 •’ ° amžiau kriksczionybes arba iszgany-
bo Spaustuvėj pakol SU draugu mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
nupirko laikraszti, kuri UŽvar-'Sveikata ligoniams knygele apraszio 

. „ į apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c
dilio I eilllSJ Ivania Gazette. Ne- praĮotas darbai ir nuopelnas mei- 
užilgo jis buvo didžiausias luzos paveikiu 35c.

spaust u vninkas Pennsylvani- 
joj ir susitaupė daug p” 
Mirdamas paliko $250,000. 
32 m. jis iszleido savo “■ 
Richard’s Almanac, 
priežodžiai.

; 'Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
• W jterejas Vyrams ir moterims apie ly- 
pimgU. ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 

J 7-' paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
< į kam reikalinga? su paveikslais kanki- 

OO1 njmo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
jo garSUS Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas- 

jkandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 

ilisteige kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
1 >11' 0 Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 

į Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą ture- 
Sistcmos.jsis visada viską žinos savo ir kitu lai

mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
, ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 

naudingas P‘lsaU-j(]urįs su sziuom raktu, o tu atrasi kal-

pirma vieszu knyga.
pradžia sziadienos
Kaipo iszradejas, Franklin’as 
buvo labai i
lilli. Jis buvo pirmas sumislyti nūs nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve

nime bei apsivedime laimes 75c.
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25;

atidaryta pecziu kuris buvo la
bai naudingas kolonistams, ir
buvo pradžia pecziu industri- Mostis> nuo bile kokio niežulio skau-

jos. 1750 m. pardavė savo 
spaustuve ir laikraszti savo 
draugui ir pradėjo eksperimen
tuoti su elektra. Birželio men., 
1752 m. laike audros su perkū
nija, paimdamas szilkini lakū
ną su metaliniu galu,
kanapes szniuru ir pririsztu 
raktu prie szniuro jam pasise
kė pritraukti elektros žiežirga 
in speciali puodą, kuri jis paga
mino tam tikslui. Sziuo bildu

Vėlinu del visu, 
Daugybe pinigu,

Kad Dievas sveikata užlaikytu, 
Nuo nelaimes ko'žna gintu.

Jaunikaieziams gražiu paneliu, 
Del mergeliu geru vyreliu, 
Tegul kožnas aplaiko ka 

geidžia, 
T i n g i 11 i u 11 e a p s i 1 e i d ž i a,

Ba kaip kiszeniuja pinigai, 
Tai žmogeliui visur gerai, 

Visi myli, tupinėja,

Bukite sveiki, vėlinu to, 
Kad sulauktumem kito meto!

kolei dar 
turėjusi 

musu ba
rn

szali kariavo, jos mylimasis su 
musiszkiais kovėsi ir sykiu su 
kitais pateko pas mus in nelais
ve. Karui nurimus, musiszkiai 
nelaisvius paleido, bet bajoras 
savo grobi dvare pasiliko. Vai
kinas gryžes in savo kraszta ir 
sužinojo, kad mylimoji sveti
mo vyro rankose. Jisai prisiekė 
žūt, but gyva ar negyva, gra
žinti sau. Labai tos laimes ja'prie jos lovos ir 
turėti musu bajorui pavydėjo, žiuri in ja. O duktė buvo in mo- 
Suseke ir kur ji randasi, ir kas'tina kai du vandens laszai pa- 
ja turi.

link ir kas ankstyba ryta girdė
josi joj ipaukszcziu balsai. 
Liūdna dali vilko senos pilies 
gyventojai.

Bajoras, būdavo iszeis in lau
ka, taip iki tamsiai nakeziai ir 
dūlinėjo po girias, lyg beprotis.

Jai džiugino ji kas, tai tiktai ■ 
jmaža dukrele. Prises, bučiavo, 

valandomis

naszi. Abba paima ja už ranke-

SUSIKALBEJO

Ineina in knygina senute 
ir sako in pardavėja:

— Asz noriu savo anukiu 
dovanu nupirkti knygute, 
praszau duoti kokia nors jam 
tinkama.

— O koks tai vaikas? — 
paklausė pardavėjas.

— Mėlynakis, baltaplau
kis, labai gražus berniukas, 
atszove senute.
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kirsti jo galva, bet vedėjo duk
tė Pocahontas nedave tėvo pa
sekėjams to daryti. 1609 m. 
Smith’as buvo sužeistas ir gry- 
žo Anglijon. Bet neilgai ten ap
sigyveno, vėl 1614 metais atvy
ko Amerikon tyrinėdamas že
mes. Jis paskutinias dienas 
praleido bandymais gauti pini- 
giniszkos pagelbos insteigti 
kolonija Naujoj Anglijoj. Iki 
mirties buvo vadintas Admiro
lu.

Sausio 11, 1767 — Gimimo 
diena Amerikos pirmo Iždo 
Sekretoriaus, Alexander Ha
milton. Jis gimė Vakaru Indi
joj, bet atvyko New Yorkan 
lankyti Kings kolegija. Ta ko
legija sziadien yra Columbia 
University. Jis buvo kapitonas 
1776 m. kontinentinėj armijoj, 
ir vėliaus narys Washington’o 
sztabo. 1782 m. jis buvo iszrink- 
tas delegatu isz New York’o in 
Kontinentini Kongresą, bet 
jam nepatiko finansine padė
tis ir atsisakė. Ji vėl iszrinko 
delegatu in Philadelphijos sei
mą, kur federate konstitucija 
buvo paraszyta. Jis buvo vie
nas isz pasiraszytoju po konsti
tucija. Rugsėjo men. 1789 ra-| jos Kares 
kuomet Iždo Departamentas L • i„ i • ■ , i1 . i Europoj dar dviejus metus uz-

Ibuvo insteigtas, Hamilton ’as.... I ® ,baigti taikos reikalavimus su
buvo Washington’o paskirtas 
pirmu sekretorium.

Sausio 15, 1831. — ______tj_ _______________
garvežys užbaigtas netoli Bal-Jvanijos Valstybes Tarybos pre-; 
timore, Maryland. Pirmas in- zidentu. Tris terminus tarnavo, 
žinąs p a v a <1 i n t a s “Tom paskirdamas savo alga visuo-, 
Thumb” kelipvo keturiolika meniszkains tikslams. 1787 m.' 
myliu in valanda. Daugelis Franklin’as buvo iszrinktas na- 
žmoniu pranaszavo kad nie-riu konvencijos kuri turėjo pa-

bo jiegos gali būti pagautos ir 
kad elektra ir žaibas tas pats. 
Jis iszrado perkuntrauki.

‘ 1752 mm. buvo iszririktas in 
didiji Pennsylvanijos susirin
kimą ir buvo paskirtas visu ko
lonijų paczto virszininku. 1757 
m. jis buvo pasiunstas Anglijon 
praszyti Parliament© pavėlin
ti Pennsylvanijai padaryti sa
vo instatymus ir ne prisilaikyti 
prie instatymu Penu’o szeimy- 
nos. Praleido deszimts metu 
Anglijoj bandydamas ta invy-. 
kinti, bet nepasiseke. Jam bu-Į 
nant Anglijon, garsus “Stamp' 
Act” buvo praleistas. Tas ak
tas taksavo visas popieras par
duotas kolonijose. Jis Anglijai 
bandė parodyti kad tas ves prie; 
kovos, bet instatymus perėjoj 
Jis gryžo namon kuomet ‘kova! 
prasidėjo 1775 metais. Dabar 
turėjo septynes-deszimts metu. 
Buvo iszrinktas vienas isz pen- 

Ikiu vyru, kure pagamino Ne
priklausomybes Deklaracija. 
Kovoj su Anglija buvo pasiuns
tas Francijon praszyti pagel
bos kolonijoms nuo Franci jos 
karaliaus ir jam pasisekė tos j 
pagelbos gauti. Po Revoliuci-j 

jis turėjo pasilikti!

dūlio, 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- 

SZalpill gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėla 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Džiugelis, Debesylas, Cz»- 
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.

Anglija, Francija ir Iszpanija.
Nespėjo sugryžti Amerikon 

Pirmas kuomet ji vėl iszrinko Pennsyl-'

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-Ordėri arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
I Mahanoy City, Pa.
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GENYS MARGAS Musu Vyrukai Nelaisviai Svaicarijoje szaudytoja; Gruodis — kalnu 
oži. Niekiausias Velnias

Žinios Vietines

pOPIEŽIUS, Szventas Tėvas Popiežius in penkis trumpus
Pijus XII-tasis per Kalėdas metus yra mates net trejopa 

kalbėjo in visa pasauli per ra
diją ir vieszai pareiszke savo' 
nuomone apie kara ir apie pla-'

—■ Linkime su sziuom Nau
ju 1945 m. i

— 'Sausis — January.
— Vajus ant surinkimo 

$660,000 pirkime Kariszkais 
Bonais IMahanojuj eina smar- 
kei ir žmones noringai perka 
Ibonu ant suszelpimo kareiviu 
idant galėtu kovoti priesz nevi
doną.

— Petras Stakonis, nuo 11- 
35 E. Mahanoy Avė., ana diena 
sužeido koja per puldinėjimą. 
Likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbute.

J Senas gyventojas Juozas 
Aleksandraviczius, nuo 1307 E. 
Mahanoy Avė., mirė namie, Se- 
redos vakara 11:15 vai., sirg
damas ilga laika. Velionis gi
męs Lietuvoje, atvyko in mies
tą 44 metu adgal. Buvo angle- 
įkasium. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko pa- 
iczia Alicija ir sekanezius vai
kus: Bernice ir Jonas namie; 
J. Kluczinkiene, mieste; Fr. Ca- 
relliene isz. Brooklyn, N. Y., 
taipgi du anukus. Laidotuves 
atsibus Utarninke su apiego- 
mis Szv. Juozapo bažnycziojc, 
9 vai., ryta, ir bus palaidotas 
parapijos kapuose. Graborius 
L. Trauskauskas laidos.

— Ponia Marie Czesnalavi- 
cziene isz Gilbertone, atlankė 
savo pažystamus mieste ir taip
gi atlankė ir “Saules” redyste. 
Acziu už atsilankyma.

— Ana diena lankosi mies
te ponstva S. Jurczikonai isz 
Frackvilles, pas A. Bogdonavi- 
czius ant W. South Uly., taipgi 
ir “Saules” redakcija. Acziu 
už atsilankyma.

—- Ponia Ona Kubiliene, 
nuo 819 E. Centre uly., aplaike 
žinia nuo Amerikos kariszkos 
valdyba, kad jos sūnūs karei-is 
Pfc. Juozas C. Kubilius, 27 me
tu, dingo Gruodžio men., 12-ta 
diena ant kario lauko Franci jo
je. Jo 'brolis Vincas taipgi ran
dasi Franci joje. Pareita san- 
vaite ponia Kubiliene aplaike 
laiszka nuo Juozo isz Vokieti
jos.

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

Romos miesto užkariavima: I 
pimiausiai Faszistai, paskui 
Naziai ir dabar Alijentai. Ir su 

nūs apie pokarine taika. Ka visais, su visu tu armijų vadais!
Kataliku Bažnyczios Popiežius ir pasiuntiniais Popiežius ture-' 
mano apie kara ir kaip jis žiu
ri in visus musu vadu planus, 
rupi ne vien tik katalikams bet 
visiems visu krasztu ir szaliu 
valdovams.

Szventas Tėvas aiszkiai ir 
drąsiai pasakė kad valdžia tu
ri būti pritaikinta žmogui ir tu- Į 
r i neszti garbe kiekvienam pi 
liecziui Popiežius sake, kad 
szio karo visai nebutu buvę, jei
gu nebutu buvę diktatorių, ir 
jeigu darbo žmogus, paprastas 
pilietis butu turejes daugiau 
valdžios ir didesni baisa val
džios reikaluose. Reiszkia, da
bar Szventas Tėvas aiszkiai pa
sako, kad demokratija, žmo
nių iszrinkta valdžia geriausia. 
Szis Szvento Tėvo iszsireiszki- 
mas primena mums jeigu mes 
jau pamirszome už ka ir kodėl 
mes sziadien kariaujame, kodėl 
musu vaikai ir musu broliai sa
vo krauja lieja. Mes pasirinko
me kariauti, kentėti, net ir žūti, 
bet vergais nebūti.

Popiežius kalbėjo in visa pa
sauli isz pat vidurio, isz pat sū
kurio szio baisaus karo. Jau 
szesztos Kalėdos praėjo kai 
szis karas siauezia. Popiežius, 

, gyvendamas pat viso muszio ir 
karo viduryje drįsta spėti kad 
greieziau negu mes sziandien 
apejame. Jis nesako kas Vokie
tis tuoj aus pasiduos ar kad Hit
leris gala gaus, bet visgi duoda 
pasauliui vilties kad karo pa
baiga areziau negu mes tikime. 
Ir tokis iszsireiszkimas tai ne 
kokio prasto žmogelio plepalas.

jo skaitytis. Pas ji važiavo ir 
sziandien važiuoja isz visu pa
saulio krasztu siuntiniai, am-’ 
basadoriai ir visokie valdiniu- 
kai. Dabar, jau daugiau negu 
puse metu, kai Popiežius susi-j 

I pažino su Alijentu su Amerikos' 
j ir Anglijos valdininkais, kariu-!
inkais ir kareiviais.

Ir tai daug, baisiai daug 
reiszkia. Kataliku Bažnyczia 
ne kuriai vienai tautai ar ku
riam vienam krasztui, bet vi
sam pasauliui: kaip Anglui, 
taip ir Vokiecziui, kaip Ameri- 
kiecziui taip ir Japonui. Iki 
sziol Popiežius galutinai ne- 
pasmerke nei vienos kariaujan- 
czios tautos, nors syki kita pa
sakė kad ta ar ta tauta negerai 
daro. Bet dabar vieszai ir isz- 
kilmingai jis visiems pasakė, 
kad sulyg jo nuomone demo
kratijos valdžia geriausia ir 
saugiausia. Jis taipgi pareisz- 
ke kad jeigu prievarta bus rei
kalinga palaikyti taika po szi- 
to karo, tai prievarta turėsime 
ir vartoti.

Jau seniai visi lauke ir neri
mavo iszgirsti ka Szventas Tė
vas pasakys apie szi kara. Vo- 
kiecziai siuntė ir sziandien 
siunczia savo palydovus pas 
Popiežių, Anglai ir Amerikie- 
cziai turi savo atstovybes pas 
Popiežių. Szventas Tėvas visus 
priėmė, visus iszklause ir da
bar vieszai pasisakė kad musu 
valdžia yra ir geriausia ir sau
giausia.

APIE MENESIU ŽENKLUS, TANKIAI 
:: RANDAMUS KALENDORIUOSE ::

Shenandoah, Pa. — Baisi ne
laime atsitiko del Vinco Bar
anausko (Baran) szeimynai, 
pareita Utarnirika ant Harris
town geležinkelio kelio, netoli 
Glen Rock, N. J., kada ju auto
mobilius likos pataikintas per 
ekspresini truki. Automolbilas 
likos suteszkintas, ir sekantieji 
likos užmuszti: Vincas Baran
auskas, 31 metu amžiaus; jo pa
ti Teresa, 26 metu ir sūnelis 
Richardas, 4 menesiu, o kitas 
sūnelis Vincukas, 7 metu, rau
dasi pavojingam padėjime Pa
terson General ligonbuteje, 
Paterson, N. J. Laidotuves 'at
sibuvo Sukatos ryta, su apiego- 
mis Szv. Kazimerio bažnyczio- 
je.

Kam neteko matyti kalendo- žvaigždes, 
riaus su paduotais ant kiekvie
no menesio tam tikrais ženk
lais, tankiausia dar nuopiesz- 
tais (maliavotais) ? Truputi se
iliaus szitu ženklu neapleisda- 
vo beveik ne vienas kalendo
rius, nors tie, del kuriu tuos ka
lendorius iszleisdavo, tik kelin
tas tesuprasdavo, ka tie visi 
ženklai reiszkia. Bet nereikia 
tuomi stebėtis, nes ir patys isz- 
leistojai kalendorių tankiai 
apie juos nieko neiszmanyda- 
vo: užtiko tuos menesiu ženk
lus kokiam senesniam kalendo
riuje, jie bruko juos ir iii sava- 
ji.

Talpi namie kalendoriuose 
ženklai del visu 12 menesiu, 
pradedant nuo Sausio, paei- 
lium yra: vanduo, žuvys, avi
nas, tekys (jautis), dvynucziai, 
vėžys: liūtas (levas), merga, 
svertuvai (vogos), kurklys 
(turklys), szaulys ir kalnu 
ožys. Ka-gi isztikro jie visi 
reiszkia ? Tiktai klausykite.

Truputi akyliaus pažiurėjus 
in žibanezias nakti ant dangaus

lengva užtemyti 
daigtas jei kokias figūras (pa
vidalus), daigtais krūveles, su- 
sidedanczias isz keliu tukstan- 
cziu aiszkiausiai ži'bancziu 
žvaigžducziu. Tokias krūveles 
mes czionai vadysime žvagždy- 
nais, žvaigsdynu dabar jau yra 
suskaityta 100 suvirszum; ki
tus, taip antai sietyną, grynuo
lio ratus, szienpjuvius mes be
veik kiekvienas pažinstame. 
Gilioje, kur tai dar pirm Viesz- 
paties Kristaus pagal padėji
mą ant dangaus žvaigždynu, 
nakti žmones pažinojo, kur ry
tai, o kur vakarai galėjo dagi 
suskaityti valandas, kaip mes 
dabar ant laikrodžiu. Geriau
siai pažinojo žvaigždynus 
Egipto gyventojai.

Egipto žvaigždininkai užtė
myje, kad tarp žvaigždynu yra 
12 tokiu kurie kiekvienas pasi
rodo j u szalyje ant dangaus tik 
per viena menesi in vienus me
tus. Kadangi tie 12 žvaigždynu 
kiekvienas būdavo matomas 
vis per viena (ir. ta pati) mene
si, todėl Egiptiecziai ir prarni-

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Gilberton, Pa. — Ponstva Al
bertas B. Leskei, nuo Main uly., 
Maizevilles aplaike žinia nuo 
valdžios buk ju sūnūs Lieute- 
nantas Jonas B. Leskie, 22 me
tu amžiaus likos užmusztas 
eroplanam nelaimejei Kinoje 
Gruodžio (Dec.) 13-ta diena.

Veliones instojo in tarnyste 
Lapkriczio Men., 1942 m., Gi
męs Maizevillei. Prigulėjo prie 
Szv. Ludviko parapijos. Paliko 
savo tėvelius taipgi seserį Hele
na ir (broli Vincu, prie tarnys
tes, Sewell, Me.

*

v

ISZKLAUSYTAS 
:: ANTANUKO :: 

PRASZYMAS

ĮTOŽNAS velnias yra neprie* 
telis Dievo ir žmagaus. Bet 

kaip tankiai atsitinka kad vie
nas velnias niekesnis už kita. 
Niekiauses turi būti tas, katras 
turi varda: “Arielka.”

^NTANUKAS 'buvo netur- Gyvena jisai ne vienoj grin- 
tingos naszles siuvėjos su- ežioj ir ne vienam kaime, nie-

nus. Gyveno jiedu su motina kiausia yra jisai del to, kad ne 
mažame miestelyje. Dažnai Au- vienas eina, bet vedasi paskui 
tanuko mamytei pritrukdavo save visa pulką velniu, isz ku- 
darbo ir tai 'būdavo sunku, nes riu vienas už kita yra biaures- 
neturedavo nei už ka duonos uis. Kožno matyti ant kaktos

Apie 600 Amerikos lakūnai kurie buvo priversti nusileis
ti Svaicarijoje, turės ten būti iki karo pabaigai. Szitie 
lakūnai randasi prie Camp Moloney prie Adelboden, Svai
carijoje.

ne juos vardais svarbesniu at
sitikimu savo szalies, podrau- 
gei dar paskirdami juos už 
ženklus menesiams.

Tai-gi Liepos (July) mene
syje Egipte, placziai patvinus 
upei Nilui, laukus apnesza 
dumblu, kuris yra labai geras 
meszlas dirvai, todėl ir žvaigž
dynas, szviecziantis per visa 
szita menesi, tapo pramintas 
Egiptiecziu, per dėkingumą 
vandenims, vanduoniu.

Paskui jau ir pats Liepos 
menesis nuo savo žvaigždyno 
apturėjo už ženklą vanduoni.

R1UIGPIUTYJE, (Aug.) nu
sekus vandeniui upese, del 
Egiptiecziu buvo geriausias 
laikas žvejoti, todėl ir tas 
žvaigždynas, kuris buvo mato
mas jiems per visa szita mene
si, tapo ju pavadintas žuvimis. 
Sztai nuo to ir paliko ju ženk
las del Rugpiuczio menesio.

RUGSEYJE, (Sept.) Egipte, 
pradžiūvus po tvanui žemei, 
pasirodo jau ant lauko žole, ant 
kurios galima iszginti avis, to
dėl ir žibantis per szita menesi 
žvaigždynas gavo vardu avino. 
Tokiu budu avinas stojosi 
ženklu Rugsėjo.

'SPALIU (Oct.) menesyje 
Egipte jau buvo Įmiki geneva, 
jau turėjo kur paėsti iszginti 
galvijai, per tai ir pasirodantis 
tenai sziame mėnesyj žvaiždy- 
nas tapo pramintas tekiu, kuri 
szis menesis gavo per savo 
ženklą.

LAPKRITYJE (Nov.) Egip
to szaly burszkesi oszkoš su 
ožiais, nuo ko ir kilo vardas at- 
sakanezio žvaigždyno ir ženk
las szio menesio ožiukai.

Pradedant nuo Gruodžio me
nesio saule Egipte vis labiaus 
leidžiasi in pietus, lyg eidama 
atgal, kaip vėžys, dėlto tai ir 
žvaigždynas, szviecziantis ant 
dangaus per szita menesi, tapo 
pramintas vėžiu, kuris vienkart 
stojosi ženklu Gruodžio mene
sio.

SAUSYJE (Jan.) Egipto es
ti didžiausi karszcziai, todėl id- 
liuto vardu gyvonanezio karsz- 
tose szalyse žvėries, buvo pra
mintas to menesio žvaigždy
nas; tas pats liūtas tapo priim
tas Egipte už ženklą szito me
nesio.

VAS AR Y JE (Feb.) pas 
Egiptieczius prasideda Rug- 
piutis, kada negalima apsieti 
darbe be mergų, pertai ir

žvaigždynas, matomas pas juos 
per szita menesi, gavo varda, o 
pats menesis ženklą — mergos.

KOVO (Mar.) menesyje 
Egipte naktis susilygina su 
diena, taigi lyg ji atsveria die
na; nuo to ir kilo vardas žvaigž
dyno ir ženklas szio menesio — 
svertuvai.

BALANDŽIO (Apr.) mene
sio tarp Egiptiecziu platinasi 
baisios ligos, dėlto ir szis me
nuo apturėjo ženklą žvaigždy
no, vardu, kuklys (nes kurklys 
(skorpionas) skaudžiai kan
dąs).

GEGUŽYJE (May) Egipte 
eis labai dideli vejai, puczian- 
teje beveik greitumu lėkiau 
ežios vilyczios, todėl ir szvie
cziantis per szita menesi 
žvaigždynas tapo pramintas 
szauliu; o pats menuo kaipo 
žženkla apturėjo szaudytoja, 
kuris leidžia isz kilpinio (lan
ko) vilyczia (striela).

Ant galo, sėjos menesyje del 
Egipto saule stovi ant dangaus 
augszcziausia, dėlto tai ir szio 
menesio žvaigždynas tapo pra
mintas kalnu ožiu, t. y., vardu 
žvėrys, gyvonanezio ant augsz- 
cziausiu Egipto kalnu. Tokiu 
budu ir ženklu sėjos menesio 
pas Egiptieczius tapo kalnu 
ožys.

Tai taip kilo menesiu ženk
lai pas Egiptieczius. Kitos tau
tos tiesiog paėmė nuo Egiptie
cziu vartojamus pas juos me
nesiu ženklus, perkeldamos tik
tai juos ant kitu menesiu. — 
Musu kraszte kiekvienas isz 12 
žvaigždynu pasirodo ant dan
gaus 6 menesiais vėliau, nei 
Egipte todėl ir visi angszcziaus 

' paminėti ženklai pas mus tapo 
perstumti ant 6 menesiu toliau 
perstumti ant 6 menesiu toliau.

Tokiu tai budu pas mus me
nesiai gavo sziuos ženklus: 
Sausis — vanduoni, ženklą sep
tinto men. (Liepos) pas Egip
tieczius; Vasaris — žuvis; Ko
vas — avina; Balandis — teki; 
Gegužis — dvynuezius (viton 
ožiuku nes pas mus szi menesi 
pasirodantis žvaigždynas tapo 
pramintas dvynueziais); Sėjos 
menesi — veži; Liepos menesi 
—liūtą (nes per szi menesi bu
na didžiausi karszcziai); Rug
pjūtis— merga; Rugsėjis — 
svertuvus (pas mus szi menesi 
pripuola rudeninis dienos su 
nakezia susilyginimas); Spali
nis — kurkli; Lapkrity s —

nusipirkti. Jonukas ėjo devin
tus metus. Geroji jo mamyte 
iszmokino Antanuką skaityti 
ir raszyti. Dažnai jam mamyte 
parneszdavo in vairiu knygu- 
cziu, kas Antanukui labai pa
tikdavo ir perskaitęs jis pra
rydavo daugiau.

Mamyte, mamyte, paklausė 
karta Antanukas, pasakyk, 
kam žmones laiszkus raszo, asz 
sziadiena skaieziau knygutėje, 
kad žmones ne tik susiejo tarp 
saves kalbasi, bet ir laiszkus 
dar raszo.

Taip, Antanuti, žmones ra
szo laiszkus, jeigu gyvena toli 
vienas nuo kito; tokiu budu jie 
tarp saves susikalba.

Mamyte, mes ar turime kam 
raszyti ? — paklausė Antanu
kas.

Ne, Antanuti, mes neturime 
kam raszyti laiszku, mes netu
rim nei giminiu, nei pažinsta- 
mu, atsake motina.

Antunukas užsimanste, pas
kui paėmė szmotuka popieros, 
sėdo ir parasze szitoki laiszka:

“Gerasis Dievuli! Asz esiu 
sveikas ir mano geroji mamyte 
taipgi yra sveika, bet mums 
sunku gyventi, nes neturime 
nei duonos už ka nusipirkti, o 
sziadien ir druska pasibaigė. 
Mamyte dažnai mini, kad Tu, 
gerasis Dievuli, visko duodi, 
jeigu nori. Taigi asz praszau 
Tavęs, duokie mums ko reikia. 
Taiįp-gi man pravartu 'butu ko
kiu gražiu knygucziu paskaity
ti, nes asz labai tai mėgstu.”

Ir pasiraszia: “Antanukas 
Karvelis.”

Sudėjo Antanukas laiszka, 
užlipdė ji duona, nunesze in 
bažnyczia ir inmete in dėžutė 
kur aukas renka, nes mane kad 
visi tie pinigai kuriuos žmones 
sumeta, eina tiesiog pas Dieva, 
taigi mane kad ir jo laiszkas 
nueis pas Dievą.

* * *
Viena vakara in varginga 

triobele inejo žmogus ir atno • 
sze pilna pintine visokiu val
giu. Buvo tai klebono tarnas. 
Radęs laiszka klebonas tuo jaus 
nusiuntė pas vargsza Antanuku 
savo tarnu. Tarnas palikes, isz- 
ejo. Nustebo vargsze moterisz- 
ke, nes nežinojo kas ežia.pasi
darė. Atideengus pintine rado 
laiszkeli ant kurio buvo para- 
szyta : ‘ ‘ Atsak ymas Antanu
kui.”

Antanukas pamatęs raszteli 
suszuko: “Mamyte, iszklause 
manes Dievulis!”

Rado Antanukas taiip-gi ir 
dvi labai gražias knygutes. Isz 
džiaugsmo nežinojo ne kas da
ryti.

ardas: pirmas Tinginyste, an- 
•as Vaidai, treczias Provinin- 
as, ketvirtas Ubagyste, įlenk

tas Liga, szesztas Žudinsta, 
septintas Kalėjimas ir aštun
tas Paleistuvyste.

Stebėtinas daigias, kad tas 
velnias kuris vadinasi Arielka 
neiszsiduoda pradžioje savo 
gyvenimo pavojingu. Mažas 
tas velniukas inlindesin stikle
li, juokėsi labai drMgiszkai, 
pakol nepritrauke p’ie saves 
žmogaus. Paskui, kap jau kar
ta turi savo naguose tai kas 
karta tankiau kuteni liežuvi ir 
gomuri.

Turi jisai savo :arnus, ne 
teisingus kupezius lurie pila in 
gerkle nelaiminga# žmogui ir 
girtuoklius kurie prikalbina ji 
in geryma.

“ Viena stikleli — kalba jie— 
ka-gi gali kenkti ? ’ ’

Teisingai yra, kad visados 
gėrėsi tik po viena, bet kiek tai 
susirenka iii viena daigta! Ga
na, kad tas velnias isztusztina 
kiszenius žmogaus, atima norą 
prie darbo, naikina laime szei- 
mynos, atskire tėvus nuo vaiku 
ir užmusze duszia ir kuna mote- 
res ar merginos.

Yra tokiu bepro-eziu kurie to
ki velnią laiko savo namuose 
paveiksle butelio, dedami i# 
szepa. Kožna ryta tas velniukas 
daužosi szepoje ir praszo kad 
norints biski paragaut, tarda
mas kad tai bus palenigvinimas 
ant szirdies isz ryto, bet ir taip 
pasakoja priesz pietus, po piet, 
prie vakarienes, o da ir nakezia 
szauke kad ji paimtu in lova.

Tuom kart atsiliepe balsas 
sanžines: Iszmesk velnią isz 
szepos, iszvaryk ji isz namu, ne 
eik in karezema! Bet velnias 
pažysta savuosius, moka jisai 
prisikalbyt gražiais žodžiais 
pakol neapsuka visai. Tada tai I 
su savo arklio naga trankosi po 
visa narna, kiemą, po miestą, 
linksmai ir drąsiai. Kur tiktai 
apsistos fenais nelaime. Pinigai 
ir gyvenimas garbe ir laime, 
viskas eina pas velnią.

Saugokitės to niekiausio vel
nio kuris Arielka, vadinaso ir 
kaip tiktai pasirodis ant 
slenksczio musykite ji su lazda 
ir iszvarykite už deszimto ru- 
bežiaus! Nes jisai vienas nie
kada ne eina, be t trauke pas
kui save visa uodega velniu isz 
kuriu vienas už kita yra nie
kesnis ! ' . ,

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

Paibucziavo mamyte Antanu
ką, o Antanukas labai džiaugė
si kad ir jo menko vaikuczio 
Dievulis iszklause ir nuo to lai
ko visuomet melsdavosi prie
geriausiojo Dievulio.

------  GALAS ------

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese,

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City




