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Isz Amerikos
Visa Szeimyna 
i 'Lw\v> Nuo Gazo

BUS MAŽIAUS NE
KURIU MAISTO 

1945 M.

I
t

’ PHILADELPHIA. — Visa 
szeimyna Nathan Till, 45 metu 
amžiaus, jo pati Klara 45 metu 
ir sūnūs Israelius 14 metu, už- 
troszko nuo gazo kuris iszsiga- 
vo nuo sutrukusios paipos arti
moje namo ant 69 Emily uly. 
Visa szeimyna likos surasti per 
kaimyną Edwin Quitmeyer. Ki
ti kaimynai Harry Hampshire 
ir jo 6 vaikai taipgi likos ap
svaiginti gazu, bet in laika at- 
stsikvotejo ir atgaivinti per 
daktarus.

Trūkis Perejo Per 
Girtuokli; Gyvas

LITTLE ROCK, ARK.—Ant 
geležinkelio tarp bėgiais ėjo 
svyruodamas nežinomas vyras 
pargriuvo, tuo tarpu prisiarti
no ekspresinis trūkis. Engi- 
nierius su visu pastangų sulai
kyti truki, bet jau buvo per vė
lu ir trūkis perleke per gulinti 
Ižmogu. Trūkis po tam susto
jo ir enginierius su kitais bego 
atgal pasiimti negyva žmogų, 
bet tasai atsistojo ir norėjo at- 
siszalinti. Žmogus buvo gir
tas, ir parpuolęs tarp begiu, 
kol traukinys perejo, gulėjo 
įszliko neužmiisztas.

ir 
ir

Nelaimes Su
Automobiliais

1 HARRISBURG, PA. —
Sausio menesyje likos užmusz- 
ta 34 ypatos, o sužeista 467. Vi
sokiu automobiliniu nelaimiu 
praeita menesi buvo apie 763.

1 Dideli Szturmai
Vestuosia

WASHINGTON, D. C. —
Karo Maisto Administracija 

ir Ekonominio Stabilizavimo 
Ofisas, Washingtone, padare 
savo programa 1945-ams krei
piant dėmėsi in kiek maisto bus 
ir kiek maisto bus reikalinga 
armijai, liavynui ir civiliams. 
Szios dvi insteigos nutarė kiek 
maisto bus skiriama musu ko
vojantiems vyrams, koki pro
duktai reikalingi svarbiau
sioms karo gamyboms, ir kiek 
liks civiliams.

Peržiūrėdami iszrokavimus 
tu dvieju insteigu, Karo Admi
nistracijos Ofisas padare savo 
planus kaip dalinti liekamus 
maisto produktus civiliams. 
Judge Vinson, Economic Stabi
lization Direktorius pranesza, 
kad bus mažiau cukraus, svies
to, procesuoto maisto ir mėsos 
negu buvo. Ir todel-gi pradžio
je sziu metu nauja racijonavi- 
mo programa buvo investa.

CUKRUS—Kiekvienam as
meniui bus skiriama tik 78 sva
rai cukraus. 1944m. kiekvienas 
asmuo gavo 85 svaru ir 1940m. 
107 svarus. Civiliai suvartojo 
daug daugiau cukraus 1944m. 
negu buvo tikėta. Trūksta lai
vu, ir nukreipimas 900,000 tonu 
cukraus gaminti industrijini 
alkoholiu dirbtinai gumai ir 
amunicijai, ir militariai reika
lavimai buvo didesni 1945m.

SVIESTAS—Karo Maisto 
Administracija paskyrė 12 mi
lijonu mažiaus svaru sviesto ci
viliams Sausio (Jan.) 1945 m., 
negu Sausio men., 1944m. 
Sviestas gaminamas isz pieno. 
Amerikietis 1935-1938 gere 158 
kvortas pieno per metus, bet 
1944 m., jau 191 kvorta. Tas 
reiszkia 3% svaru sviesto ma
žiau kiekvienam. Valdžia da
bar ima beveik 40 “ Ched
dar” sūrio gamybos ir beveik 
50 džiovinto ir kenuoto pie-

Lietuvis Kareivis

Japonus Per 3 Metus
Mate Kaip Japonai Su Karabinais Iszžude 

Szimtus Musu Kareiviu Nelaisviu
MINERSVILLE, PA. — | Filipinų tarme, kad dabar taip

Amerikos Karo Sztabas, Luzon ir szneka. Alfredas Bružas 
Sala, Sausio (26) d., Sergeant 
Alfredas D. Bružas isz Miners- 
villes, kuris buvo pasiustas per 
Bataan karo linijas 1942 me
tuose, suorganizuoti Filipinus 
ir vesti kara už Japonu karo li
nijų, dabar kaip isz grabo isz- 
lindo ir pasiskelba sveikas ir 
gyvas.

Alfredas Bružas paliko Ame
rikos kariuomene 1942 m., kai
po Sergeantas trisdeszimts pir
mam regimentui. Jis sugrįžo 
in Amerikos armija po trijų 
metu kaipo kapitonas ir po sa
vo valdžia turėjo ir turi dau
giau negu penkis tukstanczius 
kareiviu.

Dvylika kareiviu buvo pa
siusta in ta kolonija, vadinama 
Tralac. Isz dvylikos tik trys 
liko gyvi, ir vienas isz tu yra 
Lietuvis kareivis, Alfredas 
Bružas. Per tuos tris metus, 
Alfredas Bružas iszmoko Fili
pinų kalbos ir taip inprato su

kaip tik sugrįžo in savo armija 
buvo pakeltas in Kapitoną.

Jis savo akimis mate ir gyvu 
kailiu patyrė Japonu žverisz- 
kuma. Jis mate kaip Japonai 
su karabinais iszžude szimtus 
musu kareiviu nelaisviu. Kaip 
jis buvo paklaustas musu Karo 
Sztabo kaip Japonai elgiasi su 
nelaisviais, jis atsake kad jie 
yra žmogžudžiai.

Buvęs Sergeantas, dabar Ka
pitonas Alfredas Bružas yra 
sūnūs ponios Antaninos Bru
žienės ir brolis kareivio Prano 
Bružo, kuris dabar su Ameri
kos armija Francijoje ir gimi
ne Kunigo J. J. Bagdono isz 
Mahanoy City, Pa. Naszle 
Bružiene gavo isz valdžios ži
nia jau trys metai atgal, kad 
jos sūnūs dingo, o dabar daži- 
nojo kad tas pats sūnūs taip at
sižymėjo, kad net Kapitono 
laipsni gavo isz Karo Sztabo.

VOKIETIJAI JUODOS DIENOS
Pereita nedelia buvo juod

žiausia ir baisiausia. Per tuos 
dvylika metus kaip Naciai už
ėmė Vokietija ir per suvirsz 
penkis metus kaip Vokietija
paskelbė visam svietui karaj 
dar tokios baisios ir pražūtin
gos nedėlios Vokiecziai nemate 
ir nesitikėjo.

mus ar savo rakandus.

ži-Tik du metai atgal ate j o 
į nios isz Stalingrado, kad Sovie
tai nepasiduoda ir kad Naciai 
traukiasi. Tik du metai atgal 
isz Casablanca buvo Vokie
cziams duota žinoti, kad Ali
jentai muszis iki Vokiecziai vi-

1 OMAHA, NEB. — Szturmai 
su ledais ir sniegu atlankė Min
nesota, Iowa, Omaha ir kitas 
dalis. Kaip kur pripūtė tiek 
sniego, kad keliai likos užpus- 
syti.

Akyvi Trupinėki

— Hollandijoj kone kožnam 
name randasi vienos duris ku
rios ne yra naudojamos, tiktai 
kada kas numirszta arba apsi 
veda ir per taisės duris perei
na.

no.
PROCESUOTAS MAISTAS 

—Civiliai 1945m. gales vartoti 
tik dvi-trecz dalis vartojamo 
1941 m. procesuoto maisto. 
Valdžia paims net 41 nuoszimti 
procesuoto maisto.

MESA—1945m. civiliai gaus 
15 mažiau mėsos negu gavo 
1944 m. Kiekvienam asmeniui 
skiriama 127 svarai mėsos in 
metus. 1944 m., kiekvienam bu
vo skiriama 148 svarai.

Rusai Griauna Ir 
Daužo Berlyną

Amerikonai Gavosi In Manila, 
Ir Iszlaisvino 3,700 Ameriko
nu Isz Joponu Koncentracijos
Vieta Prie Santa Tomas; Ame
rikonai Bombardavo Berlyną, 
Valdiszki Namai Dega; Hitle

ris Pasikavojo In Kliosztori
kaip tik del savo kraszto mirti. ISZ LUZON, FILIPINUOSE, — Nede-

Sovietai trenkia deszimts ka-' lios nakti Generolo MacArthurio pulkai apsisau- 
kiecziu, Amerika siuneria tuk-j be Manila įmesta ir m trumpa laika gavosi m ten. 
stanti Bomberiu in Berlyną, o ĄfflerikoS l-IDOS KaValenjoS Divizija UZDUOle 
Vokietis negali nei vieno ežia' • .
atsiusti, Alijentai turi daugiau ant Japonus prie Santo i omas koncentracija ne- 
negu szeszis milijonus karei -j va|ninku vieta, kur tukstaneziu Amerikonu ir 
viu, Vokiecziai mažiau negu1 . . \
tris milijonus. Dabar karas ant' Britu likos paleisti isz nevalijos. Filipinų Prezi- 
dvieju fruntu ir abu fruntai yra
Vokietijoje. dento palocius likos paimtas. Amerikos lakū

nai bombardavo Kobės fabriku taipgi Osaka ir 
Kishiwada prie Japonijos.

LONDON, ANGLIJA. — Didelis muszis

Eina gandai kad Hitleris pa
sikavojo in kliosztoriu ir jau 
praszosi taikos. Du Jėzuitai ku
nigai atvyko in Vatikana ir 
pranesza kad Hitleris slapstosi

isz Rusu tanku ir artilerijų eina ant frunto prie 
Oder upe, 35 myliu nuo Berlyno. Rusai prane
sza kad 10,000 Vokiecziu likos užmuszta prie 0- 
der upe arti Kuestrino miesto. Rusai bombar
davo Kuestrin ir Frankfurto miestus ir sako kad 
jie tik 11 myliu nuo Stettino uosto prie Baltikes.

■

viename kliosztoryje. Tai kur 
tau didvyris.

Trys Didieji Vadai 
Tariasi

Tas jau taip ilgai ir seniai 
lauktas mitingas ir pasiszneke- 
jimas tarp Roosevelto, Chur- 
chillio ir Stalino dabar jau yra 
invykintas. Kur jie tariasi ir 

i mitinguoja tai dar nežinia.

Berlyno gyventojai dabar ne
žino ko laukti. Nežino ar ežia j u 
vadai ketina atsimuszti ar dar 
trauktis. Bet jeigu trauktis, tai Nuo to laiko Hitleris kas metai,
kur trauktis. Dabar isz visu pu-1 Sausio, (Jan.) trisdeszimta die- 
siu Berlynas apsuptas. Sovietai na sakydavo gražiausius spy- 
isz Rytu, Amerikiecziai, Ang-^ ežius ir kas met prižadėjo visa 
lai ir Francuzai isz vakaru ir svietą Vokiecziams. Jis priža- 
pietu.

— Quebec, Kanadoj, randa
si dvi moteres prieszais viena 
vyra kuriuos balsuoja laike rin
kimu.

— Iždo Departamento Wa
shingtone randasi merginos ku
rios skaito 1000 bumaszku in 
laika szesziu minutu.

siszkai pasiduos ar visas pra-j VaĮ^įa negali tokias žinias per 
žus. Tik dvylika metu atgal greįtai paskelbti del saugumo, 
kaip pasenės Von Hindenburg ; yokiecziai visa Berlyną ati- 
užleido savo vieta Hitleriui.’ duotu dažinoti.

Didžiausias ir svarbiausias 
klausimas szito susirinkimo tai i 
Vokietijos klausimas: ka su ja 
daryti? Kaip Vokietija gali pa
siduoti? Su kuo Vokietijoje 

I Alijentai gales derintis? Visi 
I tokie klausimai turi būti dabar 
i per szita susirinkimą iszaisz- 
kinti nes Vokietijos dienos jau 
suskaitytos.

Amerikos Karo Sztabas ir 
Prezidentas labai mažai žinių 
iszleidžia apie tokius susirinki- 

sznai- į mus ir dar mažiau apie tokiu 
o savo' susirinkimu iszvadas, vaisius, 

žmonėms kad Alijentai nei vie-' Mes labai mažai žinojome apie

dėjo visam svietui taika, kuri 
tesis tūkstanti metu, jis Vokie- 

Vokietijoje szita žiema buvo cziams Pradėjo viso to svieto 
szalcziausia in penkios deszim- Į vieszPatyste. Jis didžiavosi ir 
tys metu, o mainieriai labai ma-' §Yresi kad Vokiecziai sumusz 
žai anglies iszkase nes daugu- Bolszevikus ir sutriuszkins De- 
ma mainieriu buvo paimti in mokratijos tautas.
Vaiska. Geležinkeliai iszdaužy- 
ti, upes nuskendusiais laivais 
užtvinkusios, tiltai sugriauti ir yavo ir drąsiai prižadej 
patys namai be langu ir be sto-

— Lotiniszkai pradėjo kal
bėt Italijonai 53 mete po Užgi
mimui Kristaus.

— Geležine ruda yra iszka- 
soma 24 valstijosia, Suv. Val
stijų.

— Patagonijoj iszkase alie
jaus szulini isz kurio iszbega po

11,300 baczku aliejaus kas diena, szilumos degina medinius na-met pasakyti? Nieko neliko tinga.

Dar ir pernai Hitleris

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ame
rikos pirmos armija suteszkino Vokiecziu linija 
prie Aachenso, o treczia armija gavosi iri Vokie
cziu vakaru siena prie Prum. Musziai prie Al ■ 

i sacijos jau baigėsi. Vokiecziu Ordensberg — 
Vogelsango vieta isz vakaru paimta per Ameri
kos pirmos armija.

Isz Rytu Frunto, Sovietai tyti prieszo eroplanu. Vienas

- - — «**xV**v**w w**vv** . xtxvd jLcuuai Ziinvj viliu apie

gu. O maisto beveik kaip ir ne- no žingsnio neindes in Vokieti-1 Atlanto Cziarteri ir apie Tehe- 
ra. Žmones nakvoja ant ulyežiu jos Szventa žeme. Ka tas Hit-1 rano Konferencija, gal dar ma- 
ar ant geležinkelio stoties ir del ierįs galėjo savo žmonėms szi- žiau dažinosime apie szita mi-

' C? C7T 1 nVYl C* /-I Am O vn ArLmilCIYin ■ w . R

griauna ir daužo Berlyną su sa
vo kanuolemis, (armotoms.) 
Amerika isz padangių griaus
mingai pasiuntė net tūkstanti 
didžiausiu savo bomberiu, ku
rie paleido ant pat Berlyno 
daugiau negu tris tukstanczius 
tonu sprogstancziu bombų.

Jau dingo Vokiecziu lakūnai 
ir eroplanai. Jie arba pasikavo- 
j o ar jau j u visai nėra, nes kaip 
musu bomberiai atlėkė in Ber
lyną, beveik visai nebuvo ma-

kitas, kuris pasikėlė mums ke
lia pastoti, buvo tuoj aus su
sprogdintas.

Sovietai laužiasi in Berlyną 
isz Rytu, o kiti Alijentai, ypa
tingai Amerika perkūnais tren
kia isz padangių. Kaip ilgai 
Berlynas gales atsilaikyti tai 
tik dienomis skaitoma. O kaip 
Berlynas puls, tai nors dar ka
ras neužsibaigs, bet jau bus pa
ti szirdis isz Vokietijos isz- 
pleszta,



MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Retai kada atsitinka idant 

vyras su

tik vien del vaiku ne nori ture-,sai ka ir su 
ti sarmatos.

Mahometiszkas sultonas turi 
352 paezes, gyvendamas su vi
soms sutikimia, norints turi in 
jaises kalbėti dvideszimts šep- 

I tyniosia kal'bosia. !
' O kiek tai krikszcziouiu gy-’

mažiausiu reikalu vena sutikimia su moterių — 
bėgtu pas skvajeri su skundu viena ?
ant savo moterių. Kenczia mal-, Matyt, jog sultonas du karti 
szei visokius paniekinimus o 352 kartu yra geresnis, kaip ta-> 

viena negali duot
sau rodą. Gal but, jog Mahome-I 

Laikas susiprasti ir gyventi toniszkos moteres yra geresnes. ■ 
didesniam sutikimia. ! Ar kas žino del ko ?

-------- ::-------- o igal dęl to, kad bijosi nž- 
'Seniau girtuoklis stengėsi rustvt sultoną, nes už toki pra-; . ' paremti telegrafini 

Sziadien stengėsi ant jo 
žinot su automobiliu.

stulpą, sižengima būna gyva užriszta 
užva- in maisza ir paskandyta kaip

' kate. O gal tame (priežastis!

iic-' Sziadien Suvienyti ValstijaiGeologas Francis Detre
senei surado uoloje prie Galile- da turi valdiszkos žemes 186,-1 
jos mariu, Palestinoje žmogaus 604,733 akeriu. Drielk to nepri- 
makaule kuri turi nuo 20 lyg 40 siskaito dideles'girios, Indi jo-, 
tukstaneziu metu senumo, kas nu žeme kaipo žeme Alaskoje. ■ 
parodo buk žmogus buvo iszsi- Da tiek pasiliko valdžios žemes 
vystinias prote keli tukstan- norints milijonus akeriu prisi- 
cziai metu priesz Maižiesziu. savino sau įgeležinkelei ir kiti 
Da. tokios makaules niekas ne- vagei.
surado, kas parodo, kad žino-1 Daugiause žemes Dede Sa- 
įięiszka veisle ant tikrųjų prasi- mas turi Nevadoje, ba net 52,- 

Do teisybei isz 
tosios žemes randasi daug to
kios ka negalima iszdirbti ant

POKARINIAME 
PASAULYJE

O____ ®

Kas sanvaite garsi An- 
tropologiste, Dr. Margaret 
Mead, Associate Curator 
of Anthropology at the 
American Museum of Na
tural History, diskusuos 
rases ir tautybes ir nauju 
payrocziu ir žmonių nusi
statymu veikalas, kurios 
bus reikalingos žmonėms 
taikingai gyventi moderni
niame pauslyje. Dr. Mead 
maloniai atsakys klausi
mus. Juos pasiųskite Dr. 
Margaret Mead, Care of 
Common Council for Ame
rican Unity, 222 Fourth 
Ave., New York, N. Y.

-----o----- -

Auklėjimas Vaiku
...PER...

DR. MARGARET MEAD

Moines, Cheyenne arba Seattle 
gali viena diena statyti tilta 
Pietų Amerikoje, arba gydyti 
žmones Glasgow. Immigracija 
jau sustojo plaukti vienu keliu 
skersai Atlantika ir žmones 
skirtingu gabumu ir skirtingu 

in pietus, in 
ir in vakarus, 
sziadien ’buti-

Sziu Dienu Lietuvaite
SANDELIS KNYGŲ

IR ŽOLIŲ

Liet avail e kolegiste
Alų niauja, kaip artiste.

Blaivininkai susiraukia; 
Kaip ji ima szokt kazoka 
Sukelia nemaža strioka.

vilcziu keliaus 
šiaure, in rytus

1 Kas vaikams 
nai reikalinga ?

1 Visu pirma, jie turi pasitikė
ti kitiems, nesibijoti žmonių 
apie kuriuos girdėjo tėvus 'kal
bant szmeižianeziai ir su ne
apykanta.

1 Ypaez miestuose, kur žmones 
prisigrūdusiai gyvena, daug 
motinu neleidžia vaikus 'bovin-

! tis su kitu tautu vaikais. Joms 
nepatinka kaip kiti vaikai ap
sirengė, kaip jie bovinasi, koki 
maista valgo ir mažucziams vis

! pataria — “nedarykite taip
I kaip ji edaro, nekalbėkite kaip
jie kalba. ’ ’ Taip darydamos Ku|.įs turi s'au kal’.uka. 

i motinos inkvepia nepasiti'keji-

Kavalierių szirdys tirpsta.
Ji rūkyti nepaliauja,
Sznapsa kaip Kazokas niauja.

■Per naktis sau uliavoja, 
Kavalierius suvilioja.

Ji mokykloje neklysta,

Inskusta iszsimeluoja;
Akimis visus vilioja.

Jos suknele dekaltuota, 
Ir nosele iszpudruota.

Myli rubus įpirkineti, 
iSzilko sukneles dėvėti.

Ji myli ta vyruką,

Anierikiecziai sziadien turi 
svarstyti dalyka kaslink aii'k- 
lejima vaiku 'kurie prie visko 
turės prisitaikinti ir taip sa
kant “visur būti namie.” Yra 
dalykas tėvams, kurie patys už- 

Viena isz a’kyyiausiu skryp-j ukiu, bet akeriu yra augo mažioje vieteleje Europo-
geros dirvos tiktai toli nuo ge-' Je> seno pasaulio ulyczioje Mi- 
ležinkeliu.

dėjo kokioje tai dalyje Kuro- 282,278 akeriu. 
pos.

ku randasi sziadien Rusiszkam 
mažėjui Leningrade. Toji 
skrypka turi viena isz puikiau
siu balsu, 'kurias padirbo mas
kolius Ivonas "Wilde, padaryda
mas isz prastos lentos, o striu-

I lane arba naujo pasaulio uly- 
ezioje Bostone.

Motere MormerMcManus isz Draeityje, kada žmones gy- 
Bal Ibnrn, pavieto Geodbriev, veno mažiose grupėse jie retai 
turėdama vos 37 metus yra mo- apleido ta vieta arba gatve, ir 

nas užtiauke ant \ iniu inkaltas op vaiku. Daskutini karta natūralu kad tie tėvai auklėjo 
in paprastas vietas. Vėliaus, 
kada mete 1760 norėjo ta ja 
skryjka pagerint, pritaisė ;prie 
josios pilvą ir paipuosze kaip 
priguli. Ta ja skrypka nesigere- 
jo dideli muzikantai ir laike ja 
paniekinimia, bet kada ja pare
gėjo ir užtiko garsingas skryp- 
kinikas Karolius 'Senai, paėmė 
po savo apgloba ir turėjo kon
certus po visus didesnius mies
tus Europoje, aplaikydamas di
deli garbia. Dabar toji garsin
ga skrypka randasi stiklinioje 
szepoje Leningradimam muze- 
jui.

va ik u s taip kad jie kitur nega
lėjo gyventi. J u vaikai buvo 
pripratę prie ypatingo maisto, 
visas kitas maistas buvo tinka
mas tik kiaulėms arba szunims 
arba visai netinkamas valgyti.

Kepelelis duonos kuris likos Jie mokino vaikus nevartoti 
iszkeptas 560 metu priesz už- puoduką, kito asmens vartota, 
giminia Kristaus, per Assirijos Neleido jiems draugauti su ki-. 
gaspadine, likos surastas per tu grupių žmonėms, nes toks 
Francuziszka geologą. Duona draugingumas galėjo vesti prie 
radosi geram padėjime kuri bu
vo invyniota in szilka ir indeta szalintu vaikus nuo tėvu arba 
in molini puodą.

pagimde ketvertą vaiku ant 
kart, visi sūnus, sverenti apie 
penkis svarus, kožnas. Driek 
tam pagimdė po tris 'kartus 
dvynukus.

rneiles ir apsivedimo —kas pa-

Iszvažiavus užsimano
Gert 'brangiausiojo szampa- 

no.
mo ir neapykantos dvasia.

Ar galimas daiktas, per 
tisą diena dirbti su kitais, 
žinoti birsais ir strytkariais su 
žmonėms kurie visiszkai kiloki 
ir apie juos visai nekalbėti ? 
Ne! Bet galima pakeisti kaip 
apie juos kalbama. Tėvai turi 
būti pavyzdis savo vaikams,1 

j neturi kalbėti apie žmones kitu Myli vyrus su karukais. 
tautu arba tikėjimu su neapy- Moka kaip iszlenkt stikleli, 
kauta. Kiek kartu mes girdėjo- Ir kaip priviliot berneli, 
me motina savo vaikui pridu-’ Szoka, szypsos nesustoja, 
riant — “jeigu nenusiiplausi 
rankas žmonys manys kad esi 1 “toks ir toks,” ir neleis su ju 

, vaikais bovintis.” Sziadien to-į 
kios taktikos netinka. Vaikui , 
tokis palyginimas nepatinka.’ 
Jis mano, kad “toks ir toks” 
tikrai kiaurus sutvėrimas.

Tokiai motinai ar nebutu 
daug geriaus savo vaikucziu 
sakyti “jeigu tu nusiplausi sa-Į 
vo rankutes “toks ir toks” ma-j 
nys kad is’z tavęs labai szvarus 
vaikas.” Kiekvienas vaikas no-

va- Kas su ja baliavoja,
Be skatiko parvažiuoja.

Geria, szoka ir flirtuoja;
Visa nakti uliavuoja.

Niekas jai nėra užginta;
Parvažiuoja kaip praszvintą.

“Deitus” daro su žydukais;

'Aukso Altoriukas, celuloidos virszais i 
,$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge- į 
Te, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 

j odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
jmiu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus i 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba- , 
Tas su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
: Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos !
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
'yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; GirtuckLu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
'apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei
lužes paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas Vyrams ir moterims apie ly; 

‘ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 

■kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 

jmeilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
ikokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
'Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 
Ppparczio Žiedas. Kas szi žiedą ture- 
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 

Į ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
j duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal- 
'nus nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25;

Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegimu ir 

j vėžio $1.25,
I Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
'tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau-

mo 85c; Nuo Užsįsenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Ia
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
iPlaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz; 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60' 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 

i25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
:tes po 20c; Džiugelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, 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-

Naszlaite Prie Teveliu

Kad asz turecziau 
Sena teveli, 
Pasistatycziau 
Kalne dvareli.

Zerkolu langus
Asz susidecziau
Kur aug bernelis
Visad žiurecziau.

Vėjelis puczia 
Medžiai linguoja, 
Tėvelis silsis.
Kapas žaliuoja.

Asz ten nuėjus 
Susiraminsiu, 
Jam savo vargus
Pasisakysiu.

■

Įr.-.

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

/ v x 7 * v L* ai uava, v w anuivnvii uo w v v*

Sll gaidžiais vis parvažiuoja. d° Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo

— B.
į ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
idies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Marke*.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
jkus apraszymas, didele knyga, 404

atvestu nepažystama m savo . . , . v , .siekta prižadais.namus.
'Nieko naujo nesirado ant Jie norėjo kad vaikai gerbtu 

svieto, pagal Sir Williama tik savo žmones, savo kalba,'
į Budge, kurie nesenei isztlumo- savo paproezius ir kitus stan- 
I pzino senraszti paeinanti isz ' dartus.
I Abisinijos. Daga] taji senbvisz-Į Jeigu szis būdas auklėti vai- , 
i'ka raszta, tai iszmintingas Saikus butu pilnai i

v/ lamonas dovanojo patogiai ka- j maža i žmonių butu atvykę in ( 
i • i i i • v . i 11alicnci Seilini orini Imvn -kuris Suvion Veisti ins ir ^zi randasi daug tokiu žmonių *ku- . . , r x aisujdb n szi

* in j 1SZ1CK6 ant -Liaudonuju mariu ncdmtn taini tirštai au^vvpiidin- i v i*ne neklauso geru patarimu , , ... bcuuiu taiip uibiai apg\ vcnaiu būti geras pavyzdis savo
“ I nnF'lrAllAL'lrAO T X.. ' , . ) O ± •/

laikraszcziu ir duodasi save ap-

Dagai valdžios apskaityma, 
tai kas metas apgavikai pri-| 
gauna mulkius ant 700 milijo
nu doleriu, parduodami jiems 
visokius szerus ir “pajus” ku
rie ne turi jokios verties. O 'bet

iszleke ant Raudonųjų i----patarimu ’ant keliolikos mastu. Isz to 
duodasi suprast, jog jau už lai
ku Salamono, žmonis lekiojo 
ore.Rasztai rodo 'buk senoviszki;

žmonis už 'bi'bliszku laiku skai
tė metus ne ant 365 dienu bet

puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines
i imta isz Lietuviszku užlieku.
I veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104

Popierinei apdarai. 50e 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 3oc 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

m • , • . • • ,■ i • |uui» lozi juieuuviszku uzneKU. Su pa-levai turi atsiminti kad vai-,j-, . LI veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 
kai klauso jll pasikalbėjimu. Ir, No. 104 Trys istorijos, apie Ne
per diena szimtus kartu jie ap-,^alioį® p»s Maurus, Vieszkelio Duo- 

... įbes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
SZlieka kilus. Ir taip jie nustato No. 106 Penkios istorijos, apie 
vaiku atsiliopima ill nekuriuos Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

asmenis. Vaikai myli viena as-

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

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

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

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bema- 
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'z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas;
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; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ...........  15c

44 pus. 15c 
apie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kairrieczic Aimana- 

jvymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 

Tik šok- pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
■liszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
J Raganiszka lazdele; Boba'kaip ir vi- 

oavv lietuviu Buiaių'i) 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; Ajiie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; 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; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

į gonus. 45 puslapiu.......................15c
I No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61

- ", ......................................... ..15c
| No. 126 Penkios istorijos apie 
'Doras gyvenimas; Priversta links- 
iinyuc* vai^iii^v <iuivguuo J
' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
| kuris buvo protingesnis už savo poną 

01 puslapiu ........./......................15c
i No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brole> 
Varerutis ir Skuuutis. 60 pus... 15c

invykdintas, meub nekenezia kito.
1 darni tėvu pavvzdi. Tėvai turi'

i sizaliq •••>!• •• . |Kagamszka lazdele; Boatsiminti ’kad visuomet jie turi savo liežuvio sulaikyt;

*-a- ,'kams.
Žmones kurie czion atvyko' 

buvo daug narsesni už savo te-Į — 
vus. Kitaip, nebūtu atvykę. Tie ~ 
pirmieji atvykusieji tuoj par
sitraukė kitas gimines, drau
gus, pažystamus, ir jie visi at- 

|SZimt.s tukstaneziu žmonių per VJlli0 negerti isz nepažystamo'ja 
automobilius. Tokis skaitlis 
žmonių galėtu apgyventi gana 
dideli miesteli.

įSuraszas parodo, buk Suv.1 
, . . , , i Valst. szimet dings apie de-lant menesiu ir buk Matuzelis _r 2 . v .

turėjo 939 metus kada mirė. 
Bet profesoris C. S. Longacre 
isz Washingtono, tyrinėtojas 
bibliszko mokslo užginezina IA- , . vT. . . , , ,. i Didesne dalis automobiliniu Q1ivgrin VokULotai. Jisai sako, buk Matuzelis1 .... . t . Suvien. \ a Istijas perkelta pa-

. . . nelaimiu galėtu būti apsisaugo-!turėjo 80 metu, o jeigu tai butu . . • , ... , . , i, . . , , v . , . jamos, jeigu automobilistai tu-teisy'be kad žmonis tuosia lai- , . . . . ,, .. . . [retu daugiau proto ir kieravo-
kuosia skaitė menesius kaipo , • , . .. tu maszmas daug saugiau ir tu- metus, tai Adomas turėjo tik , . ., retu blaivas smegenis.
i ( metus kada mirė, o turėjo 
tik 9 metus kada Kainas gimė.! 
Jeigu Matuzelis turėjo 939 me-1 
tus, tai ka kalbėti apie Kuoka,! 
Matuzelio tęva, kuris negalėjo1 
daugiau turėti kaip penkis me-‘ 
tus kaip gimė jo suims, pagal 
menesiui' skaitlį.

Prof. Long-acre yra tosios 
nuomones, jog žmonis biblisz- 
kuosia laikuosia žinojo apie da
lis meto ir menesius kurie turė
jo tiek dienu kiek sziadien. turi.

Norints Rasztas iSzventas ar
ba Biblije likos iszversta ant 
asztuonin szimtu kalbu, bet da 
randasi tūkstantis kalbu ir tar
mių in kokius Biblije da neisz- 
versta.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

A

vai-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci- 
“Saules,” malonekite isz- 

puoduko ir valgyti nauja mais- aiszkint koki turite reikalą ir 
ta, bet rasti geresni gyvenimą jeigu siuncziate pinigus, tai pa- 

! negu paliko savo teviszkej. In žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo n 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo-

proeziai ir gyveninio budai in- 
vairiausziu tautu Europoje. At- 

j vykę, žmones su savais gyveno 
aut ukiu, miestuose ir jie ragi- kio iszaiszkinimo už ka pri- j 
no savo vaikus neprisidėti prie siunezia pinigus. Taipgi, ra 
kitu tautu žmonių. Pasitaiko, szant laiszkus, jeigu geidžiate puslapiu 

Į kad antros ir treczios gontkar- atsakymo, neužmirszkite inde-J- No" 
j tęs vaikai buvo toki bailus koki ti markes del atsakymo, nes kJ-Įmybe: Vargingo žmogus sunu; Trys 

į buvo ju tėvai sename kra.szte. 
i Amerika jiems nieko nereiszke.
Jos progų neinate ir nesinaudo
jo. Jiems nerūpėjo gauti geres
ni darba, valgyti invairu mais-: 
ta, dirbti su žmonėms kitu tau
tybių, rasziu arba tikėjimu. To- lo kelione po svietą ir liudymas 
Ii nuo savo namu jie ne ėjo, pa-'apie Jezu Kristų, 
žine tik savo tautos žmones.

Kada tik taiTp invyksta Ame-1 
rikos puikios progos juos ne

taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus zr Pi-1 
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Istorija apie Amžina Žydą.

Per paczta 
j20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT 
“SAULE

Vargdienis Jonukas i ^aj apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Preke 1S«

feįgr “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose? $5 kitose Vieszpatystesę^ Vaikas ginies New Yorke, De

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule.’ lieczia. Tas bloga ne tik Suvien. 
Del daugelis laikas jau pasibai- Valstijose bet nekur pasaulyje, 
ge ir apie tai praneszeme!

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In LaiPirkite Apgynimo1L . .

Czedinimo Bondus ’ me, Szaltiszaiti ir Debesėlis, 
ir Markes. 25<

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



♦

“SAULE" MAHANOY CITY, PA.

— Asz nepraszau isz jusu laite ir eme raudoti. liūs, keletą žiedu, brasleta ir
W j devynių szimtu rubliu, jus ne- — Asz meldžiu jus!, — gir- atidavė poniai.
H turite pinigu, o ir nereikia man dėjosi per jos aszaras. — Juk — Imk tamista, jai nori, tik 
f jusu turto. Asz praszua ka kita, jus suardėt ir pražudėt mano isz tamistos vyro asz jokios 

Vyrai paprastai tokiom, kaip vyro gyvenimą, iszgel'bekit ji.1 naudos neturėjau. Imki, pra- 
ir jus, dovanoja brangias graž- Jus neturite užuojautos, bet 

Asz žinau kas'1)a^- Sugražinkite man tik tuos kūdikiai, kūdikiai. Kuo kudi- 
baisia|dalykus, kuriuos dovanojo jum kiai kalti?

j Pasza insivaizdino sau ma- 
Poniute, jis man jokiu žus kūdikius, kurie stovi uly- 

suczy-1 ežiai ir rauda nuo 
__ pe Pasza, pradedama suprasti r-' —. ——■ ~~ — w Ai X A |y A. 4 Ll ■ f JL V* LI J. V-/.i A X AJl___________________________ L

ku. Kolpakov ka tik pavalgė ir'Asz bejiege. Klausykite jus, nu-' 
iszigere visa bonka pigaus port-' puolusi moteriszke!, asz be jie- 
veino, turėjo prasta upa ir jau- ge, jus esate tvirtesne, negu asz, 
tesi nesveikas esąs. Abudu nuo- (bet yra kam užsistoti už mane 
bodavo ir lauke, kad atvestu ir ir mano kūdikius. Dievas mato 
galima butu eiti pasivaiksz- viską. Jis yra teisingas. Jis at- 
czioti. įsiteis su jumis už kiekviena ma-

Staiga netikėtai priemonėj no aszara, už kiekviena nemie- 
paskambino. Kolpakov, kuris gota nakti. Ateis laikas, jus at-

CHORISTE
AKTA kaip ji buvo dar jau
nesne, gražesne ir turėjo ge

resni baisa, jos vasarnamy j, 
miegamajam kambaryj paken- 
cziamai karszta, tvanku. Kol
pakov, jos garbintojas. Buvo 
nepakeneziamai karszta tvan-

garsej girdėjos insižeidimas
i akinimas.
inklampino ji in tokia
padėti! Szliksztus purvinas!1 mano vyras!
Biaurus, parsidavėli sutveri-
me! (Ponios lupos ir nosis isz- dalyku nedovanojo! 
kripo nuo pasibiaurejimo).

lo’bki ! —- Tese Pasza, inžeista 
atsi'klaupimu ant keliu. — O jei 
tamista esi prakilni, tikra jo 
Žmona, tai ir laikytum jin su 
savim. Taigi! Asz ji nekvie-1 

szalczio irieziau. Jis pats atėjo.

buvo be szvarko ir pantaplius 
užsimovęs, paszoko ir klau- 
sianeziai pažvelgė in Pasza.

— Tur. but laiszkaneszis, 
arba, gal, drauge, — atsake 
dainuotoja.

Kolpakov nepaisė ne Paszos 
drauges, ne laiszkanesziu, bet 
del viso ko pagriebė geibia sa
vo drabužius ir inejo greitiman 
kambarin, o Pasza nubėgo ati
daryti duris. Jos didžiausiam 
nusistebėjimui, ant slenksczio 
stovėjo ne drauge ir ne laiszka- 

- neszis, bet kokia tai nepažins
tama moteriszke, jauna, pado
riai pasiredžiusi, ir, isz visa ko 
buvo matyti, priklausė sziva- 
riom.

Nepažinstamoji buvo pa- 
blankus ir sunkiai alsavo tar
tum butu lipus augsztais laip
tais.

— Kokiu reikalu tamista? 
— užklausė Pasza.

Ponia atsake ne veikiai. Ji 
ženge žingsni pirmyn, pamažu 
apžiurėjo kambarį ir atsisėdo 
tokiu budu, kad rodės negalėjo 
stovėti del nuovargio arba Ji- 
gos; paskui ilgai judino nu
blankusias lupas, stengdamasi 
ka tai isztarti.

— Mano vyras pas jus ? — 
užklausė ji pagalios, pakelda
ma in Pasza savo dideles akis 
paraudusiomis nuo aszaru 
blaksztienomis.

— Kokis vyras ? — paklau
sė Pasza tyliai ir staiga taip 
iszsigando, kad jos rankos ir 
kojos nutirpo.

— Kokis vyras ? — pakar
tojo ji imdama drebėti.

— Mano vyras. Nikolai 
Petroviez Kolpakov.

— Ne, ne, poniute. Asz, jo
kio vyro nežinau.

Valandėlė buvo tylu. Neipa- 
žinstamoji kelis sykius pridė
jo skepetaite prie pabalusiu lu
pu ir, kad sulaikius vidurini 
sziurpa, sulaikė kvepavima, o 
Pasza.stovejo priesz ja nekru
tėdama, lyg inkasta ir žiurėjo 
jon su nusiste'bejimu ir baime.

— Tai jo, sakai tamista, 
nėra ežia? — paklausė ponia 
jau tvirtu balsu ir kaip tai 
keistai szypsodama.

— Asz, asz nežinau, apie ka 
tamista teiraujiesi.

'Ponia pakilo isz kėdės ir did
žiai sujudus perejo per 'kamba
rį. Pasza žiurėjo jon ir isz bai
mes nesuprato.

Sziadien ji suras ir suims, — 
tarė ponia ir pravirko ir tame

¥ 
¥ 
V

¥ 
i 

I

SIENINIAI

KALENDORIAI
1945 M.

Pasza pajuto, 
ponia, juodai

minsite mane!
Vėl užstojo tyla. Ponia 

vai'kszcziojo po kambarį ir lau
že rankas, o Pasza vis dar žiu
rėjo jon atbukusiu žvilgsniu, 
stebėdamosi, nesuprasdama, ir 
lauke isz jos ka tai baisaus.

— Asz, poniute, nieko ne
žinau — prabilo ji ir staiga eme 
verkti.

— Meluojate jus! — suszu- 
ko ponia ir piktai žvilgterėjo 
jon. — Asz viską žinau! Asz se
niai žinau jus. Asz žinau, pas- 
saraji menesi jis visas dienas 
sėdėdavo pas jus! Biauri tu, 
niekinga ir szlikszti, — sumur
mėjo nepažinstamoji, žvalgy- 
dama Pasza su neapykanta, ir 
biaurejimosi. — Taip, taip, ta
mista szlikszti. Labai, labai 
džiaugiuos, kad, pagalios, ga
liu tatai pasakyti tamistai!

kad in szita 
pasirėdžiusia,

piktomis akimis ir baltais lai
bais pirszais, ji daro koki tai 
szliksztu, kiauru inspudi, ir pa
sidarė geda savo iszpustu. rau
donu veidu, taszku ant nosies ir 
žiupsnio plauku ant kaktos, ku
riu ji niekau budu negalėjo už- 
szukuoti virszun. Ir jai rodėsi, 
kad jeigu ji butu sudžiuvus, 
veidas be milteliu ir be to plau
ku žiupsnio, tai galima butu pa
slėpti, jog ji yra nepadori, ir 
nebūtu taip baisu ir geda sto
vėti priesz szita nepažinstama, 
paslaptinga ponia.

— Kame mano vyras? — 
tęsia ponia toliau. — Nors, ežia 
jis, ar ne, man vis viena, bet tu- 
surasta iszeikvojimas pinigu ir 
riu asz tamiistai pasakyti, kad 
Nikolai Petroviez yra jieszko- 
mas. Ji norima aresztuoti. Sztai 
ka jus privirei!

— Taip. Bet kas-gi ? Kas-gi 
tame ? Mane lanko daug svecziu 
bet asz nieko nevaržau. Lais
vam jo valia.

— Asz sakau jum: surasta

pati ome verkti. ' Ponia per aszaras apžiurėjo
— Ka-gi asz galiu padaryt,1 paduotus jai dalykus ir tarė: j 

mano ir sveti-1 poniute? — Tamista sakai, kad j — Tai neviskas. Czia ir už 
Kur-gi visa tai dingo ? asz esu nieksze ir suardžiau Ni- j penkis szimtus nebus.

Pasza smarkiai iszmete isz 
asž tamistai, kaip priesz tikra kamodo dar auksini laikrodėli 

j(5-! tabakierka ir rankovių sagutes 
isz Jo neturėjau.Iir> iszsketus rankas, pasakė:

— O daugiau pas mane nie
ko neliko. Nors iszkreskit!

Viesznia atsikvėpė, dreban- 
cziomis rankomis suvyniojo da
lykus in skepetaite ir, netarus 
ne žodžio, net galvos nelinkte- 
rejus,iszejo.

Prasivėrė gretimo kambario 
durys ir inejo Kolpakov. Jis 
buvo iszblyszkes ir nervingai 
purtė galva, tartum ka tik isz- 
gereska nors kartaus; jo akyse 
žibėjo aszaros.

— Kokius jus dalykus man 
atneszet ? — užklausė jo Pasza. 
-—Kada, pavelykit jus paklaus
ti?

— Dalykus. Tuszczia jo tie
— dalykai! — prabilo Kolpa
kov ir papurtė 
mano! Ji priesz tave verke, 
minos.

— Asz jus klausiu, kokius 
jus man dalykus esate atnesze?
— suszuko Pasza.

— Dieve mano, ji, padori, 
iszdidi, szvari, net ant keliu no
rėjo atsiklaujiti priesz, priesz 
szita mergpalaike! Ir asz at
vedžiau ja iki to! Asz daleidav !

Jis suspaudė rankomis g d 
va.

— Ne, asz niekuomet neat
leisiu sau už tai! Eik szalin nuo 
manės, niekszia! — suszuko jis 
su pasibiaurejimu traukdama
sis atgal nuo Paszos ir stumda
mas ja nuo savos drebanezio- 
mis rankomis. —Ji norėjo atsi
klaupti ant keliu ir priesz ka? 
Priesz tave! O, Dieve mano!

Jis veikiai apsirenge ir biau- 
redamasi, prasilenkdamas su 
Pasza, pasileido duriu link ir 
iszejo.

Pasza atsigulė ir eme balsiai 
raudoi. Jai jau negailėjo savo 
dalyku, kuriuos ji sujudus ati
davė, ji jautės nuskriausta. Ji 
prisiminė, kaip priesz trejus 
metus vienas pirklys ja primu- 
sze be jokios priežasties, ir dar 
balsiau eme verkti.

Verte V. Sz. — Ka.

Kame-gi pinigai ? Jis isz
eikvojo savus, 
mus.
Klausykite asz meldžiu jus! kolajo Petroviczib gyvenimą, o
Asz buvau supykus ir pripasa
kojau jum daug nemaloniu da-1 Dioya, užtikrinu tamista, 
lyku, liet asz atsipraszau. Jus' kios naudos 
turite mane neapkesti, asz ži-* Musu chore tik viena Mote turi j 
nau, bet jeigu turite pasigaile-j turtinga užlaikytoja, o mes vi
jimo jausnia, tai ineikite in ma- sos maitinamės duona ir rasa- 
no padėti. Maldauju, atiduo- hi. Nikolai Petroviez apsiszvie- 
kit man dalykus!

— Hm, — tarė Pasza 
truktelėjo petimi.
lu noru, bet nubausk mane 
vieszpatie, jis man nieko neda
vė. Tikėkit sąžinei. Beje, tamis
tos tiesa — susigėdo dainuoto
ja: jis kada tai atveže du daly
kėliu man. Praszom, asz sugra
žinsiu, jeigu jus norite.

Pasza atidarė stalcziu ir isz
eme pusta auksini braslieta ir 
laibuti žiedeli rubino akmens 
akute.

— Praszom! — tarė ji ati
duodama szituos dalykus viesz- 
niai.

Ponia paraudo, jos veidas 
suvirpo. Ji insižeide.

— Ka-gi jus man duodate? 
— tarė ji — asz ne almužnos 
prašiau, o tai, kas priklauso ne 
jum, ka jus, pasinaudodama ta nori, 
savo padėtimi, iszsunket isz 
mano vyro, to silpno nelaimin
go žmogaus. Ketverge, 
asz maeziau jus su savo 
prieplaukoj, jus devejos bran
gius braslietus ir sagutes. Tai
gi, bergždžia loszti priesz mane 
nekalta avinėli! Asz paskutini 
syki meldžiu, atiduosit mano 
dalykus, ar ne?

— Kokia tamista, kaip Die
va myliu, keista, — prabilo 
Pasza. pradedama insižeisti. — 
Užtikrinu tamista, kad isz ta- 
mistos Nikolajų Petroviczio asz 
apart szito braisletelio ir žiede
lio, nieko nemaeziau. Jis atvež
davo man tik saldžiu pyragai
eziu.

les ir visos maitinamės duona 
ir' ir raugalu davau ji. Mes negali- 

— Asz mie-j me nepriimti.
— Asz praszau dalyku! Da

lykus atiduokite man. Asz ver
kiu, nusižeminu. Sztai asz atsi
klaupiu ant.keliu! Sztai!

Pasza suszuko ir eme ranko
mis mojuoti. Ji jaute, kad szi
ta iszbliszkusi, graži ponia, ku
ri kalba taip prakilniai, kaip 
teatre, gal isztikro atsiklaupti 
priesz ja ant keliu, intariamai 
del iszdidumo, del prakilnumo, 
idant paaugsztinus save ir nu
žeminus d a i n u o t o j o.

— Gerai, asz atiduosiu jum 
dalykus! — sujudusi tarė Pas
za, szluostydama akis. — Meld
žiu. Tik jie nepriklauso Niko
lajui Petrovicziui, asz juos isz 
kitu svecziu gavau. Kaip tamis-

Dieve, 
že-

kada 
vyru

sugra-

atsaky- 
apie ka

Pasza atidarė virszutini !ka- 
iiiodo stalcziu, iszeme isz jo sa
gute su brangakmeniu, karie-
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liaudamas iszeikvojo svetimus 
pinigus! Del tokios, kaip jus, 
del jusu jis papilde prasižengi
mą. Klausykite, — tarė ponia 
tvirtu 'balsu, sustodama priesz 
Pasza. — Jus negalite turėti 
principu, jus gyvenate tik tuo 
tikslu, kad užtraukus pikta, tai 
yra jusu tikslas, bet juk negali
ma manyti, kad jus taip žemai 
būtumėt nupuolus, jog jumyse! 
neužsilaiko ne pėdsako žmo- 
nisziko jausmo! Jis turi paezia, 
vaikus. Jeigu ji ras kaltu ir isz- 
trems, tai asz ir kūdikiai badu 
numirsime. Suprantate jus tai! 
O tuo tarpu yra būdas iszgel- 
beti ji ir mus nuo elgtavimo ir 
gėdos. Jeigu asz sziadien sumo
kėsiu devynias szimtus rubliu, 
tai jam duos ramuma. Tik de
vynius szimtus rubliu!

— Saldžiu pyragaieziu — 
nusiszypsojo nepažinsi amo ji.
Namie kūdikiam nėra kas val
gyt, ežia saldus pyragaieziai. 
Jus griežtai atsisakote 
žinti man dalykus?

— Nesulaukdama 
ino, ponia atsisėdo ir,
tai mastydama, insižiurejo vie
nai! taszkan.

— Kas-gi dabar dhryti? — 
prabilo ji. — Jeigu asz negau
siu devynių szimtu rubliu, tai ir 
jis prapuolė ir asz prapuoliau 
su kūdikiais. Užmuszt szita 
nieksze, arba ant keliu atsi
klaupti priesz ja, ar ka?

Ponia uždengė veidą skepe-

ISTORIJEapie Da isz raa 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan-

Kokius devynis szimtus iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
| rubliu ? — tyliai paklausė Pas- ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
t za. — Asz, asz neėmiau,
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TARADAIKA g

Stojesi nieksza ir valkata, 
Virve su akmeniu prie kaklo 

prinaryt, 
Ir gilumoje mariu paskandyt.
Jeigu sūnelis latraut moka, 

Ir tėvams in akis szoka, 
Ne reike daug bart, 

Tiktai tuo jaus pakart; ;■
Tasias tiesas užlaikykite, 

Ir taip padarykite.

- Užvaduoja Vyra -

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien I 

įaplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas . galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur i|iusu skaitytojas rasze 

jlaiszka ir kur seniau gyveno. 
•Jeigu prisiunsite sena ir nau- 
[ja adresa, tai greieziau galesi- 
■ me permainyt ir greieziau gau
bsite laikraszti. Kitaip ant mus P 
; nerugokite, jog laikraszczio ne- 

Saules Redvste.

Jeigu tave ant kokio baliuko 
nepraszo, 

Tai staezia galva iszpraszo, 
Jeigu mandaguma ne turi,

O reikalo jokio neturi, 
Tegul iu ten savo snapo 

nekisza, 
Ba nuo trepu nupleszka, 

Padaro dideliu balda, 
Galva suskaldo, 

Po tam daktaras turi 
siuvinėti, 

Ir kėlės dienas lovoje stenėti. 
Tankiause atsiranda ir tokiu, 

Prasiminusiu inteligentu, 
Ka pradeda isz kitu juokavoti, 

O tiejei kiti pradeda in 
kaili duoti, 

Kaip žirbli supaszo, 
Jog vos atsipraszo.* * *
Juk tuszczia galva, 

Bus tuszczia visada, 
Ir drabužis tokia puodynia 

nedabins, 
Jeigu katras yra kvailys. 

O kaip tai juokingai iszrodo, 
Jeigu katras ant pono iszrodo, 

Žiūrint ant tokio žmogaus 
reike su galva palinguoti, 

Tokio sutvėrimo gailestuoti.
Proto ir mokslo neturi, 

Nežino kad du ir du tai keturi, 
Savo vardo nepasiraszo, 

Kada reike, tai kito praszo.
Kad tok i s protą turėtu, 
Ant paredalu nežiūrėtu, 
Lementori nusipirktu, 

Nors sziek tiek iszmoktu.
Da yra ir tokiu kvailiu, 

Ka szalinasi nuo lietuviu, 
Kad paveikslėliu nematytu, 

Angliszka popiera nusiperka, 
Norint skaityt nemoka, 

Tai adbula laikytu.
Taigi, mokytis nenori, 

Ba kvaila pui'kybia turi. 
Galėtu koki amata iszmokt, 
Tai galėtu augsztai szokt, 

Ir kaip katinas pūstis, 
Savo lupa skustis.* * *

Didesniuosia. miestuosia, 
Nekuriosia vietosią, 

Susirenka iii urvas visokiu, 
Jaunu ir paeziuotu.

Ten gera guzutes per 
šventa diena, 

Nelenkdami nei* viena, 
In bažnyczia eiti ne reikia, 
Ba duoklia duoti reikia, 

Tai veluk kelis dolerius ant 
gėrimo praleisti, 

O ne kaip eiti in Tiažnyczia 
pasimelsti.* * *

Rasztas szventas mokina taip, 
O ne kitaip:

Jog akis už aki, gyvastis 
už gyvasti, 

Dantis už danti, 
O toliams vela sako, 

Ir paveizda szitokia stato: 
Jeigu katro akis piktina, 
Tegul iszlupa ir numeta, 

Jeigu niekai ranka, 
Turi būti nukirsta;

Reikėtų dabar da pridėt ta, 
Reikalingi daigta: 
Jeigu niekai boba, 

Tegul del szuniu atiduoda, 
Arba tegul sukapoję, 

o tyrus laukus iszneszioje. 
Jeigu dukra vietoje būti 

nekalta,

Kaiminkos jaunos naszle- 
les, ponios Rožes, nuolatos ja 
kalbindavo ant isztekejimo. 
Ant galo negalėdama nu- 
kensti nuobrodžiu kumucziu 
atsake:

— Kam man po szimts 
pypkių, tikėti, vela už antro 
vyro kad man ir taip links
ma; turiu szuni, papūga ir 
katina, tai man užtenka.

— Bet mano miela, atsi
liepė viena isz kumucziu, tai 
neužims vieta vyro!

— Kaip tai ne! Juk szuo 
visados loja ir kanda, papū
ga keike per visa dienai, o ka
tinas praleidžia naktis U? na
mo. Visi turi tuos paežius bu
dus ka turi vyrai, tai kam 
man teketi?

Kūmutes palingavo su gal
voms ant ženklo teisybes ir 
iszejo namo.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa-

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

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. j

O’ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 1
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ZiniosVietines Į GENYS MARGAS KELEIVIS
' — Utarninke pripuola Szv. 
'Tituso ir Szv. Daratos; Seredo- 
je, Szv. Romualdo; Ketverge, 
Szv. Jono ir Matho; Petnyczio- 
je Cyriolo Aleko; Su'batoje, 
Szv. Scholastiko; kita sanvai- 
te: Nedelioje, Szvcz. Paneles 
Liurdo; Panedelyje, Szv. Bene- 
di'ko ir Suvien. Valstijų szven- 
te Lincolno Diena.

—■ Sukatoj Readingo ka- 
gyklios nedirbo isz priežasties 
kad (kompanija neiszpilde su-į 
tarti pagal unijos iszlygiu. Į

t Laidotuves Leo Augusto 
nuo 222 E. Pine uly., atsibuvo 
Panedelyje, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 vai., ry
ta. Kūnas palaidotas parapi
jos kapuose. Velionis mirė 
Ketverge 9:45 vai., ryta Gene
ral ligonbuteje Filadelfijoj. 
Gimęs Mahanojuj, turėjo 38 
metus amž. Paliko paczia Su- 
zana (po tėvais Digriute), sunu 
Leona, tęva, 2 brolius Pranas 
ir Klerancas; 4 seserys A. Les- 
avicziene, Jean, Millie ir Mor
ta. Graborius L. Traskaus- 
kas laidojo.

Asz Be Kalendoriaus
Kaip Jurgis Be Kepures

mažas buvau baisiai gįa žvaigžde, tai tau giliukis; 
-įbusi bagotas ir laimingas.

Žvaigždes žino tavo likimą, o 
kalendorius žino žvaigždes. Ar 
dar ko reikia?

Gal tau, žmogeli trumpa jie- 
gos, gal norėtai būti, kaip ar- 
žuolas drūtas? Gerai, ežia, ant 
dvideszimto puslapio rasi gy- 
duolu, kurios padarys tave 
stipriu, drutu ir galingu. Busi 
vyras ne virbalas. Tik indek 
bumaszka in konverta ir pa
siusk. Ir viskas bus gerai.

Gal tėvai negali savo vaikus 
suvaldyti? Czia yra bevaikes 
Barszcziuvienes moksliszkas 
straipsnis apie vaiku aukleji- 
ma.

Kaip
mylėdavau skaityti ir var

tyti kalendorius. Už tai kad 
mes gyvenome mažame mieste
lyje, pas mus ateidavo, ar tik
riau sakant, pacztorius atnesz- 
davo mums musu kalendorius 

j pradžioje szito menesio. Ir ko- 
I kiu kalendorių tenai nebūdavo!
Ir dideli ir maži, ir ilgi ir trum
pi, ir rauduoni ir žali. Kaiku- 
riuos mamyte pakavodavo nuo 
musu, ypacz tuos, kuriuos sa- 
liuninkai prisiusdavo. Bet už 
dienos kitos mes ir tuos susi
rasdavome.

Taip slinko gyvenimas ryto veidą. Nuliudimo ūkai apsleje 
neta apsireikszdamaš pašau- ta visada taip skaistu, giedra 
liui nuostoliu vienos aukos. Re
tai atsitikdavo, kad tas, kuris 
vakar gynė tautos broliui rei
kalus ; tas, kuris kurstė broliuo
se jausma karta numesti ta ver
guvės junga, — to ant rytojaus 
jau nebebūdavo gyvųjų skai- 
jziuje. Kur jis dingo ?

Saint Clair, Pa. — Szv. Kazi- 
fcimiero parapijos Koras rengia 
Dideli Metini Sodno Baliu, ku
ris invyks Nedelioj vakare, Va
kario (Feb.) 11-ta diena, para
pijos svetainėje. Tikietai par
siduoda po 35 centai. Jeigu ne
galėsite ateiti ant Baliaus tai 
pavartokite sau patogu laika 
arba būda ir malonėkite taip 
paaukoti savo dali del numalia- 
yojimo musu parapijos bažny- 
czios. Jums visuome dėkingas 
Klebonas Kun. P. P. Laumakis.

Kaip iszkabindavome tuos 
mirgus margus kalendorius, tai 
net sienos nebuvo matyti! Ir 
mes anksti iszmokome kaip bū
ti pacziedlyvi, kaip taupinti ir 
nieko nenumesti. Už tai ant 
musu sienų buvo kalendoriai ne 
tik nuo sziu ir anų metu, bet 
penkių, szesziu ir deszimts me
tu atgal. Juk, kaip-gi galima 
toki gražu kalendorių iszmes- 
ti!

Nori juoktis ir pasilinksmin
ti? Imkis kalendoriaus kur ra
si visokiu juoku, geru, prastu, 
nauju, senu ir dar kitokiu. O 
gal esi nuliūdęs ir nori sau ka 
smutna, liūdna ir graudinga 
pasiskaityti? Gerai. Kalendo
riuje yra kelios giesmes isz 
kanticzku. Kaip skaitysi, asz
aras liesi.

Royalston, UI. f Valis Mise- 
seviezia, senas bizniems, mirė 
Sausio 11-ta d., pas savo arnika 
Edvardą Miseviczia. Velionis 
gimęs Lietuvoje 1870 metuose. 
Atvyko in Amerika būdamas 
jaunas vyrukas. Daug metu 
adgal gyveno Shamokin, Pa., o 
40 metu adgal atsikraste in 
Royalstona. Priesz prohibici- 
jos laike gėrimu bizni, o po tam 
užsidėjo maisto Ikroma. Pali
ko savo sunu Prana isz Carlin
ville, Ill., viena seserį isz 
Bridgeport, Conn., ir antikų. Jo 
brolis Vincas mirė 1935 mete.

Velionis buvo senas skaityto
jas laikraszczio “Saules.” Lai
dotuves atsibuvo su bažny
tinėms apiegomis Royalston 
kataliku bažnyczioje ir palai
dotas parapijos kapuose.

—A. M.

Bet kalendoriai nebuvo tik
tai del sienos. Buvo ir kiti ka
lendoriai, kuriuos galėjai kaip 
knyga skaityti. Tai brace, buvo 
kas ir skaityti! Mes nei deszim- 
ta dali tiek laiko nepaszventem 
'besimokindami elementoriaus 
ar katekiszmo, kaip beskaity
dami tuos kalendorius. Ten ga
lėjai rasti, ka tik norėjai. Juk 
kalendorius viską žinojo. Ar 
nori žinoti kokia diena bus ry
toj ar kita menesi? Tik atsi
versk kalendorių ir sztai, kaip 
ant delno: “Sziandien, jeigu 
nelis ir jiegu nebus apsiniaukė,i 
tai bus gražu. ’ ’ Ar nori dažino- 
ti ar sziandien bus szilta ar 
szalta? Imkis kalendoriaus iri 
jis tau pasakys: “Jeigu saulu~j^avo Daugui užraszysiu. Bet 
te pasirodys, bus szilcziau.” 12inote’ žmogelis, bekarszeda- 
Vaitai tani Ar tai dyvai kad!mas Pražilsta> 0 kalendorius 

! LnnnM n zl n vvt n n
gaila pažiūrėti; lapai jau pa
geltonavo, kampai užsirietę, 
krasztai nurempejo, literos, 
raides, kaip senelio akys, jau 
dilsta ir blunka.

Ar tai dyvai kad sziandien 
asz apgailestauju kad jau to
kios moksliszkos knygos nega
liu gauti? Ar tai dyvai kad 
szios gadynes vaikai taip pras
tai mokinasi? Ar tai dyvai, kad 
sziandien vaikai nemoka lietu- 
viszkai skaityti? Nu, kagi jie 
skaitys, kad kalendoriaus nė
ra?

Dar turiu kelis kalendorius, 
kuriuos pasiczedinau isz jau
nystes dienu, ir dabar karts 
nuo karto pasiimu ir mokinosi. 
Bet su jais nesiskirsiu už jo
kius pinigus; tik savo paskuti
niame testamente geriausiam

mes vaikai ryte ryjome tokio l3esens(lamas pragelsta. 
mokslo? f - -

Ir to dar negana. Ten buvo 
visi dangaus szventieji, net ir 
toki, apie kuriuos mes niekados 
negirdejome ir kuriu net var
dai buvo mums svetimi. Bet 
jeigu kalendorius sako kad yra, 
tai turi būti.

yy---------------v
Chicago, Ill. t Gerai žinomas 

gyventojas Aleksandras Krau- 
cziunas (Krauchunas), nuo 
5416 So. Fairfield avė., mirė 
Sausio 9-ta diena, 3:45 vai., po 
pietų, sulaukės senatvės. Per 
ilgus metus sirgo szirdies liga. 
Gimęs Lietuvoje isz Sziauliu 
apskr., Paszvitinio para., Pel- 
aniszikiu kaimo. Amerikoje 
iszgyveno 53 metus. Velionis 
paliko nuliude: savo moteria 
Jadvyga, po tėvais Gedrimaitc 
isz Vaiguvos para., Pikeliu kai
mo ; duktė Elena Macas, žentas 
Jonas ir anūke Gertruda; sunns 
Kazimieras, marti Elena ir 
anūkas Povilas; pus-'brolis An
driejus Krauchunas ir jo szei- 
myna ir kitos gimines ir drau
gai: Lietuvoje paliko broli Ig
nacą, seseri Teresa Stasiene ir 
ju szeimynos. Rygoje paliko,
broli Kazimiera ir jo szeimyna landos, o su pagelba vėjo pada- 
ir dvi seserys: Rozalija Szerk- ro 1,542 mastus in valanda, 
fczniene ir Ona Firant ir j u

Kas palinksmina žmogų, 
kaip viskas jam’kaip isz pyp
kes eina? Nugi senas vynas. 
Kas paguodžia žmogų, kaip li
kimas jam koja pakisza? Nugi 
senas draugas. O kas mokina 
žmogų per visa jo gyvenimą? 
Nugi senas kalendorius.

Bet nei szimet, nei pernai, 
nei užpernai, nei dar užužper- 
nai nebuvo tokio kalendoriaus.

Paskui, jeigu tu nesveikuoji, 
sergi. A! ir czia kalendorius 
tau pamaezys: “Jeigu tu var
tosi tokia ar tokia mosti, nei 
velnias tavęs nepaims.”

O jeigu jau tau balandėlis ar 
rūtele rupi, pasiklausk kalen
doriaus. Jis tau patars ir paša- Už tai nei Kalėdos nei Nauji 
kys ar tu busi laimingas, ar tau' Metai mane nepradžiugino; 
teks mylėti ir būti mylimam.' kaipgi galiu džiaugtis, kad ka- 
Jeigu tu gimei po tokia ar kito-' lendoriaus neturi?

szoimyna.
Subatojc, Sausio 13-ta diena, 9 
vai., ryto isz namu in St. Clare 
of Montefako para., ba'žnyczia, 
kūnas palaiduotas in Szv. Ka
zimiero kapuose. A. a. Aleks
andras buvo senas skaitytojas 
“Saules.” Amžina atsilsi!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

TOLIMOJ, nežinomoj szaly-1 ■ 
je, savo galingu kaimynu 

susprausta, gindamosi kiek ga
lėdama nuo j u, gyveno nedide 
le, atskirta žmonių krūvele.

Sunkus jos buvo padėjimas: 
galingesnieji kaimynai skaude 

įjuos kiek inmanydami; kas tik 
geresnio pas juos atsirazdavo. 
tuoj būdavo pleszte iszpleszia- 
ma; jeigu kokis vienas drąses
nis atsirazdavo, kuris mėginda
vo ginti savo broliu-tautiecziu 
reikalus, neregėtai dingdavo 
kažin-kur; kas fi'k mergindavę 
tiesos žodžiu ginti savuosius, 
tas būtinai turėdavo žūti. Ir 
daugelis ju pražuvo.

Buvo tai nedidele žmonių 
krūvele. Atskirai stovėjo ju 
so'dybos nuo ju kaimynu kaimo. 
Trisdeszimtis trobelių riogsojo 
ant aukszto upes Syzako kran
to. Apie pusantro szimto žmo
nių darbavosi placziuose der
linguose laukuose. Tuo pažvel
gimu galėjai spėti, kad tai yra 
laimingiausia szalis. Bet ar- 
cziau prisižiūrėjus, — matei vi
sa kovos pragara.

Kiekviena szirdis buvo pilna 
nuodu, kerszto, neapykantos; 
akyse kiekvieno galėjai paste
bėti baisu kraujo troszkuli; ant 
kiekvieno veido matei nuliūdi
mo, prispaudimo ženklą; links
mybe tur but jau seniai apleido 
ta romai vietele, — czia viesz- 
patavo Kova.

Kada vakarais susirinkusios 
jaunikaieziu krūveles maustė, 
kaip reikėtų apginti savo užta
rėjai; kada seni tėvai dejavo, 
neteko laimingu praeities lai
ku ; kada skaisezios mergaites 
žadino jaunose broliu szirdyse 
tėvynes meile, o motinos neipra- 
liejo ne vienos aszaros del žu
vusiu kovoje už tėvynė sunu,— 
viens tik Afla liūdnai nuleidęs 
galva sėdėjo szalia, prie seno 
anžuolo prisiglaudės, ir isz jo 
veido galima buvo matyti, kad 
jis toli nubėgės savo mansty- 
mais, nes kada pavezdavo aki- 

, mis per susirinkusius, jo alkis 
paplukdavo aszarose; o kada 
atkreipdavo savo akis in neto
lima prieszininku kaima, — ki- 
birksztis s'krizdavo isz ju, ir 
ranka savaimi siekdavo prie 
gulinczio paszoneje kirvio.

Bet tuomet pora Valioros 
kaip, kuri ji visada saugojo, 
iszsiskyrus isz būrio mergai- 
cziu, ruscziai pažvelgdavo in 
ji, o jis, ir ju suramintas nutil
davo, nuleizdavo akis žemyn ir 
vėl skezdavo manstymu vilnyse

Buvo tai jaunas vaikinas, 
aukszto ūgio, laibas; pora ma
žu akiu visada ugnies pilnu, 
skraidė, it žaibas ir kiekvienas, 
kuri jis paliete savo žvelgesiu, 
greitiu nutildavo ir nuleisdavo 
savo akis žemyn. Karsztas tai 
buvo vaikinas. Kada, būdavo, 
kas retai atsitikdavo, ims kal
bėti — žodžiai, ir perkūnijos, 
loke isz jo lupu, akis mete žai
bus, visi ir kokio dievaiezio 
klausėsi, o jis kalbėjo vien apie 
tėvynės meile, apie būda kokiu 
gales karta atsikratyti nuo 
prieszininku skaudėju. Klausė
si visi ir stebėjosi in ta visada 
romu vaikina.

Visada, tokiai kalbai pasi
baigus, atlyginimu už tuos tė
vynės meiles žadus buvo karsz
tas Valioros pa'bucziavimas in. vo paaukiui. Jis jaute, kad Va- 
augszta, užsimaseziusia, visada lioros ranka, kuri rėmėsi ant jo, 
raukszlemis apniaukta kakta J staiga, jam nutilus, eme dre- 
Meile, kaip pirmieji pavasario bet, ji tylėjo.
žiedai, kerejo ju szirdyse. | Tuomet jis ^pažvelgė in jos

veidą, ant blaksztienu drebėjo 
aszaros, krūtis smarkiai banga
vo, o veidas tai raudonavo, tai 
vėl balo. Matyti buvo jausmu 
kova, matyti buvo kad atsivė
rusios lupos norėjo ka nors isz- 
tarti, norėjo, matomai, atremti

— kaip tuos visus užmetinejimus, nore
lis dingo? — nieks negalėjo to jo pasiteisinti, bet sujudusio 
suprasti. | ,

Ir daug karszcziausiu tau- > 
tos laimes apgynėju žuvo to
kiu budu.

Kada Afla ta vakara jau ren
gėsi eiti namo, prie jo prisiar
tino Valiora ir pratarė:

— Afla, tie žodžiai, kuriais! 
sziadien brolius žadinai kovon, 
bus tavo pragaisztimi. Žinai, 
jeigu mane atskirs kas nuo ta
vęs, man nebus sziam pasauly
je vietos. Be tavęs nieku yra vi
sas gyvenimas. Mano brangu
sis, saugokis szia nakti. Žinai, 
kad kiekvienas, 'kuris tau pana- 
sziai driso kalbėti, ryto meta 
dingo isz musu tarpo. Saugo
kis! visuo-kuo meldžiu tavęs, 
saugokis! Elicziau su »tavim 
drauge šia nakti sėdėti, drau
ge ginties nuo tu smurtniu 
prieszininku, kurie taip greitai 
užpuolė pragaiszina musu tėvy
nės geriausias pajiegas, nepa
likdami jokios pedsakos atker- 
szymui. Bet ka asz, silpna mer-. 
gaite galiu, asz tik kensiu tau! 
Tu turėsi tuomet ginti save ir 
mane. Afla, meldžiu tavęs sau
gokis, — jau kone su aszaromis 
akyse isztare paskutinius žod
žius.

— Valiora, — pratarė Ąfla, 
laikydamas deszinoj rankoj 
kirvi, su kuriuo niekados nesi
skirdavo, — jei tu to nori, kad 
saugoeziausi, gerai, saugo
siuos. Bet jai visada taip ardy
si mano szirdi, kaip dabar, tai 
asz visiszkai neprivalau ginties 
ir saugoties. Prieszingai, busiu 
tiem nežinomiemes skaųdi- 
kams dėkingas jeigu jie karta

1 pertrauks vargingas mano gy- 
' Venimo dienas. Asz gimiau 
; drauge su sopuliais. Sopulys — 

tai mano tikriausias draugas! 
Asz susigyvenau su juo, — tai

’ mano tėvas, motina, brolis, se- 
1 šuo! Asz nepažinstu ne vienos 
’ mano gyvenime giedresnes die

nos. Ar mano tai nuodėmė, kad 
kiekviena artymo (žaizda — tai

! mano žaizda; kad kiek vienas 
artymo dejavimas, kiekviena

> nelaime, kiekvienas vargas — 
, aszaru upeliu atsiszaukia ma

no szirdyj, peiliu remia in szir- 
. di. Kuo-g’i asz kaltas, kad tau

tos vargas supaneziojo mano 
' vele, szirdi ir vien per nelaimes 

aszaras matau tik tėvynė ir ta
ve. Kuo-gi asz czia kaltas ? O 
vietoj priduoti man drąsos, vie
toj tildyti ir raminti tuos skaus 
mus, tu juos dar labiau kurstai. 
Kada asz jieszkau ramaus kam
pelio, kuriame galeeziau liuo- 
sai leisti skraidyt mano sopiu 
liams, aszaroms, nelaimėms — 
tu dar skaudesnius man leidi 
smagius. Kode1! tu taip darai? 
Kodėl? Ai’ tu manes nesupran
ti? ar tua neaisžki mano inde- 
ja ? ar vien per tusezia užvyda 
stinga tau tosinsitikejimo ma
nim galybes ? Atmink, be insi- 
tikejimo — ne žingsnio pirmyn, 
viskas suirs! Kas netiki — tas 
niekados prie savo tikslo nepri
eis.

Afla nutilo, užsimėtė kirvi 
ant peties ir pamažu ižingsnia-

S 
jausmu ’bangos tilde viską sa- 
vyti ir tas kas turėjo praskam
bėti, liko paslėpta krutinėję, j 
tik aszaru upeliai paliudijo, 
kaip .giliai jos — Aflos meile, 
buvo užgauta. |

Ant giedro daugaus spingso-1 
jo Žvaigždžiu miriardai, ro
miai žiūrėdamos in užmigusi 
pasauli; zefiras szvelniai pute
lio tarp užsnudusiu aržuolu la
pu ; gamta ilsėjosi, dangus tylė
jo — tik juodvieju szirdis vie
nam jausme sukibusios be žod
žiu tarp saves kalbėjosi.

Staiga kažin kas szale kelio 
tarp krūmu sukruto. Afla grei
tai sustojo ir ruscziai pažvel
gęs in Valiora pratarė:

— Sztai Valiora, ir tavo na
mai. Eik — pasilsėt. Atleisk 
man jeigu tave užgavau, tai ne 
asz kalbėjau, tik mano meile, 
mano jautrus jausmai. Dova
nok man tas aszaras, kurias asz 
iszszaukiau, Dievas mato: asz 

. ju nenorėjau. Asz tikiu tau, asz 
visu jausmu, visos vėlės pajie- 
ga myliu tave, bet kartais tu 
mane taip žeidi, kaip pikeziau- 
sias prieszininkas. Atleisk man 
asz daugiau nekalbėsiu apie ta. 
Ir jeigu szirdi draskys didžiau
si sopuliai, asz mokėsiu juos 

j paslėpti savyje — ne pirma 
. karta tas bus jau man. Dar kar

ta meldžiu, dovanok. — Ir nuti
lęs staeziai žiūrėjosi in jos gied
ras rugiagėlių spalvos akutes.

Valiora užmėtė savo smul
kias rankutes ant jo kaklo, pri
lenkė galva prie savo lupu ir 
karsztai pabueziavus ji in kak
ta, tyliai pratarė:

—■ Afla, kaip asz tave my
liu! Meldžiu saugokis szia nak- 
ti.

Ir, lyg stirna medžioklio pa
kelta, nubėgo ant namu. Netru
kus sugirgždo duris, ir jau ne
bebuvo matyti Valioros.

—BUS DAUGIAU—

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. Kas 

|naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
tka užeiga del visu Lietuviu. Jis uZ- 
| laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip* 
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Kol Dar Jaunas

Einu 
tenai

fi
į

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

>61 pus., Did. 5x7col. 
ž Tiktai, 10c.

MAHANOY CITY, PA.

¥

L?

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Kol dar jaunas, broluteli, 
Kol dar jauna, sesutele, 
Kol dar teveliu 
Meiles lankeliu, 
Vedžiojamas esi, 
Kol ateitis dar už akiu — 
Ir esi da be rupescziu;
Kol meile Dievo 
Tave vis rado, 
Visu dar mylimas. t 
Kol sunkumai, vargai visi, 
Tavo dienoms dar svetimi, 
Kolei dar mokslus 
Lankai, ir gerus 
Turi sau vadovus.
Tol, mielasis broluteli, 
Ir gražioji sesutele, 
Tik szita viena 
Szirdyi kas diena, 
Turėk ir vis pasek:
Užaugi iszmintingu žmogum 
Ir vis būti doru, blaivum, 
Dievui patinkams 
Žmonių garbinams, 
įSaviszkiams palaima. 
Garbint savo tėvu tauta, 
Savo tėvynei but nauda, 
Ir būti geru 
Žmonijos nariu, 
Pastot tikrumi žmogum.

—‘1 Anusis. ’ ’

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

Laidotuves in vyko; kada state bažnyczia Szv. Zopi- 
jos Konstantinopuoliuje, mai- 
sze su kalkėms perfuma, kuria 
ir sziadien galima suvuosti.

— Už caro laiku radosi Ru
sijoj 30 didžiu kunigaigszcziu 
kurie buvo locnininkais suvir- 
szum 5,000 keturkampiniu my
liu žemes, turėjo 32G palocius ir 
apie 23 tukstaneziai darbiniku. 
Ju metine ineiga daeitin^jo lyg 
bilijonu rubliu. Sziadien vis
kas dingo.

— Daugelis Arabiszku mo
terių praleidžia lyg $1,000 ant 
visokiu perfumu ir kvepaneziu 
moseziu.

Akyvi Trupinėki

— Puikiam ore karvelis ga
li palėkti 1,200 mastu ant va-

Tūkstantis metu adgal, Skaitykite “Saule”

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa. į




