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Isz Amerikos
Ares!,aI™‘ikJ’abe80' Tu ‘Trijų Didžiųjų’

MIDDLEBURG, VT. Koks 
tai Jno. Paynes 47 metu am
žiaus, likos uždarytas in kalė
jimą už sumuszima savo pa- 
czios. Ant rytojaus Paynes 
nežinomu budu pabėgo isz ka
lėjimo, bet palicija in trumpa 
laika aplaike žinia kad jisai 
randasi namie, ir sužeido peiliu 
savo paczia. Kada palicija 
pribuvo in namus rado moteria 
gulinczia ant grindų, o vyra 
surado kabojenti prie medžio 
ant diržio. Motere likos nu
vežta in ligonbute.

Pasisznekęjimas Užsibaigė
VIENI GIRIA, KITI PEIKIA

Kūdikis Užtroszkino

ALLENTOWN. — Dvieju 
menesiu kūdikis likos suras- 
tastas negyvas lovuko j e. Kū
dikis yra Albert Beckero. Kū
dikis turėjo užsitraukt ant sa
ves užklojima ir užsitroszkino. 
Tėvai tame laike pietavo.

PREZ. F. D. ROOSEVELTAS J. STALINAS

NEW YORK.— Musulaik- 
raszcziai ir žinių aiszkintojai 
dar nesuspėjo visus nutarimus 
perskaityti, suprasti ir pilnai

prakeiks. Vieni sakys kad Pre
zidentas Rooseveltas daug lai
mėjo, o kiti sakys kad jis ne tik 
marszkinius, bet ir kelnias ten 
paliko.

Taip ir turi būti, nes pats žo-
Daro Viską Adbulai invertinti. Bet jau dabar aisz- 

-------  ku, kad vieni girs, in padanges 
kels, o kiti peiks, intarines ir dis pasitarimas ar susitaiky-NEW YORK. — P. Smitas 

jaunas vaikas, viską daro ir ma* 
to adbulai, o dalykai kurie pri
siartina prie atsitolina. Visi 
laiszkai yra raszyti adbu- į 
lai, jog reikia skaityti su pa-Į 
gelba veidrolio. Gydytojai sa
ko, jog gyduoles ant jo ligos 
nnsiranda.

PENNSYLVANIA VALSTYBE
GUBERNATORIAUS OFISAS

HARRISBURG, PA.

Merginos Apsisaugo- 
kites Tokiu Vyru

CHICAGO. — J. Wellings, 
agentas kuris jieszkojo patogiu 
merginu del krutamu j u pa-1 
veiksliu ir kitokiu darbu, likos 
aresztavotas už užklupima ant 
18 metu Marie Deane. Agen- Į 
tas prižadėjo jai gera darba, ir 
pasakė kad pirma turi ja isz-; 
mieruot, ar bus tinkama ant 
tokio darbo. Iszgama pradėjo' 
ja mieruot, bet mergina gyne-Į 
si ir ant galo pasisekė jai isz-' 
bėgti pusnuogia ir sutiko pa-', 
licijanta ir Willings likos už-' 
darytas in kalėjimą.

Malda Ji Iszgydo

DENVER, COL. — J. E. Ed- 
cotte, dainininkas staigai ap-' 
sirgo czionais, ir pripažysta,' 
kad tiktai per maldos liko isz- 
gydytas, ir tai tikras stebuk
las, nes daktarai nežinojo kas 
sumanim pasidarė ir negalėjo 
jokiu budu mane gydint. Asz 
ir mano visi pažystami mielde- 
si idant Dievas mane iszgydin- 
tu ir taigai sugražino jam bai
sa ir pasveiko.

Vasario (Feb.) devinta diena, 1945, Gubernato
rius Martin vieszai ir iszkilmingai paskelbė, kad:

“Amerikos Lietuviams piliecziams Vasario 
Szesziolikta, 1945 yra brangi ir atmintina diena, ka
dangi sueina dvideszimts septinti metai nuo Lietu
vos Respublikos Nepriklausomybes atgimimo.

“Szita diena bus apvaikszcziojama per isz- 
tisa Amerika kaipo Lietuvos Respublikos Szvente. 
Pennsylvanijoje randasi apie du szimtai tukstan- 
cziu Lietuviu, kurie yra geri ir musu krasztui isz- 
tikimi piliecziai. Jie su visais piliecziais yra pasi- 
sz vente musu krasztui; j u vaikai ir mergaites szian- 
dien tarnauja kariuomenėj e ir kariauja kur tik 
Amerikos armijos kariauja. Lietuviai yra atsižy
mėję ne tik ant karo lauko, bet ir kariszkuose fabri
kuose, ir visur, kur tik jie mato proga prisidėti ir 
padėti.

“Lietuva baisiai nukentejo per szita nelemta 
kara. Už tai pripažinstant ir invertinant j u tokia 
garbinga ir didvyriszka dvasia, asz kreipiuos in 
visus Amerikieczius, in visas organizacijas, in vi
sus žmones, ir praszau kad visi prisidėtu prie tos 
Szventes ir padėtu Lietuviams tinkamai apvaiksz- 
czioti Lietuvos Respublikos diena, Vasario, (Feb.) 
16, 1945.“

GUBERNATORIUS MARTIN.

mas, reiszkia kad ir vienas ir 
kitas turi nusileisti. O bet koks 
nusileidimas vieniems patiks, 
kitiems ne.

Szitie nutarimai jau dabar 
visam svietui paskelbti. Dabar 
žmones gali skaityti, girti ar 
peikti. Bet kas padaryta, tai 
jau padaryta. Jau kitaip ir ne
bus. Dirstelkime in tuos j u nu
tarimus. Sztai, keli mums svar
biausi ir didžiausi ju pareiszki- 
mai ir nusistatymai:

1— Planai ir pasiruoszimas! 
dar labiau pulti Vokietija isz 
Rytu, Vakaru, Vasarų ir Žie
miu.

Tokis nusistatymas visiems 
patinka ir niekas nieko negali 
czia prikaiszioti. Gal tik naba-j 
gai Naciai czia norėtu pasiprie-i 
szinti.. Mes tokio nusistatymo ■ 
tikėjomės ir laukėme. Tik da-i 
bar eina apmanstinimai, kaip 
ir isz kurio kraszto bus galima 
Vokieczius pulti isz Žiemiu. Ei
na gandai, kad toks puolimas 
greicziausia bus isz Norvegijos 
ir isz Danijos. Bet isz kurio 
kraszto jis nebutu, visi mes pri
tariame ir sutinkame ir szau- 
kiame Valio!

2— Susitarimas visu trijų 
didžiu krasztu užimti po dali 
Vokietijos ir pasikviesti Fran- 
cuzija, kad ir ji dali Vokietijos 
užimtu ir prižiuretu.

Ir szitas nutarimas visiems 
patinka. Tik czia gali kilti 
klausimas ar visi vienaip val
dys, vienaip tvarkys ir vienaip 
prižiuręs. Ir dar didesnis ir 
skaudesnis klausimas kyla: kas 
prižiūrėtojus prižiuręs? Kas 
valdytojus su valdys?

3— Vokietija turės užmokėti 
visiems krasztams už szita ką
rą, turės atlyginti. Del szito 
klausimo buvo iszrinkta komi
sija, kuri veiks ir darbuosis 
Moskvoje.

Sūnūs Nužudė Tęva dejus barni su T° paczia ir

Amerikonai P a- 
skandino 31

J aponiszku Laivu
\8,000 Alijentu Eroplanu Bom
bardavo Daug Miestu Vokieti
joj; Rusai Apsiaubė Visa Mies- 
\ta Breslau; Vasario 16-ta Diena 
\Sueima 27 M. NuoLiet. Respub-

likos Nepriklauso., Atgimimo
nieko prieszinga priesz ana ne
turės, tai ji gali pareikszti ir 
parodyti kad ji dar del penkių fiotii paskandino 31 Japoniszkų laivu. Ja- 
metu nori palaikvti tokius pa- . . *
ežius draugiszkus santykius, ponai Bėga nuo Amerikonu isz Manilos 
visai nieko nedarydama, nieko niieStO, degina ESIBUS 
nesakydama. Tyla, kaip mes. v . v 
lietuviai sakome, bus byla. O ZHlOlliu IWZOde.
jeigu katra szalis nori pasi-Į 
trakti isz to susitarimo, tai ji 
turi tai paskelbti, pasakyti. Da-

I bar tik diena priesz ta San 
Francisco Konferencija, szita 
Rusu-Japonu sutartis jau bai
giasi. Sunku insivaizdinti, kad 
Sovietai viena diena atnaujin
tu draugiszkus santykius su 
Japonais, o ant rytojaus prie to 
paežio stalo su Japonu prie- 
szais, Amerikiecziais ir Ang
lais sestusi. Sovietai turės grei
cziausia dabar galutinai ar vie
na ar kita pasirinkti. Tai gali 
būti daug paskirtis ženklas ir 
mums in sveikata. Bet turime

Czia, szitas klausimas toks, palaukti; dar iki sziol nieko ne
painus ir tokis sunkus, ir toks galima pasakyti. Tie, kurie 
pavojingas visam pasauliui, 
kad turime laukti tos komisijos 
nutarimo, pirm negu bus gali
ma apie ji bent placziau ka pa
sakyti.

4—Suszaukti Suvien. Tautu 
Konferencija San Francisco, 
California, Balandžio (April) ( nojo kad tai negalima, 
25-ta diena 1945 m. Szitos Kon-' 
ferencijos darbas bus iszaisz-

Stalina pažinsta, ir kurie žino 
zai neturi jokios galios ar gali
mybes taip pasielgti su Len
kais, ir taip juos Sovietams 
parduoti.

Czia tai tik pradžia. Visos 
’ mažos tautos, visi Pabaltijos ir 

, nei ne-
manoma.

Lenku valdžia Londone jau

ISZ PACIFIKO. Amerikos subma-

ir daug civiliszku

padarys invazija ant 
kur randasi dauge

visa szeimyna. Vyriausias sū
nūs matydamas jog tėvas ant 
tikrųjų mano iszpildyt kerszta, 
pagriebė revolveri ir nuszau-

ALTON, WY. — Ana diena 
Wm. Kelman atėjo namo užsi
geriąs kaip nesutverimas, pra-'damas savo tęva.

Dabar Amerikonai
Corregidoro drutviete
Japonu, Amerikos kariszki laivai pradėjo 
bombarduot Corregidoro.

ISZ LONDON, ANGLIJA. — Rusai 
paėmė apie 10 Vokiszku drutvietu Silesijoj, 
o Ukrainijos armija jau paėmė visa mies
tą Budapest, Vengrijoj, dabar jie eina ant 
Berlyno ir Dresdono. Rusai perejo per 
Queis upe. Miestas Breslau jau apsiaujas 
per Rusus ir daug Vokiecziu užmuszti ir 
paimta in nelaisve. Rusai pranesze kad 
paėmė miestus: Freystadt, Neusalz, Neu- 
stadtel ir Sprottau, Silesijoj.

Apie 8,000 Alijentu eroplanu užpuolė 
ant daugybe miestu Vokietijoj ir kitur. 
Dresden miestas likos baisiai bombarduo
tas ir visas miestas liepsnoj. Kiti mies-

kinti ir iszlyginti nesusiprati-nžvakar ir <jrasiai pa-faį kaip Magdebutg, ChemUltZ ir VidlOJI 
n lri+ii vv. 11 i -v» Ir AVIT n ... — ’mus kitu susirinkimu ir konfe-^ sake ^a(j susitarimas ne- 

renciju apie Tarptautine Orga- galimas, ir taipgi stacziai pa- 
nizacija taikai palaikyti.

Ir czia dar per anksti paša- visi trys nutarė vienbalsiai, 
kyti kas bus. Tik tiek galima kad Lenku valdžia Londone tu- 
pastebeti, kad szita konferenci- Į ri Susitarti ir susitaikinti su 
ja bus laikoma tik viena diena Lenku valdžia, Sovietu valdo- 
po tos dienos, kada Sovietai tu į ma, Lubline: 
ri su Japonais atnaujinti ar nu-. chillis ir Rooseveltas gerai ži-j 
traukti draugiszkus santykius,..................

Rusu-Japonu susitarimas bu
vo sutvertas ir abieju tautu pa- 
siraszytas Balandžio (April) 
24, 1941 m. Ir tas susitarimas - džias: kaip tai Lenkijos, Jugo- 
buvo del penkių metu. Jeigu slavijos ir panasziai.
katra szalis po penkių metu

bombarduoti ir dega.
reiszke, kad tie trys didieji tu- ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. 

tu ir Kanadiecziu armijos eina 
Vokietija ir paėmė daug miestu

<ienok,ir chur- teĮju prje Rhinelando ir Ruhr,
tis tik laukia.

5—Susitarimas platesniu
mastu mieruoti mažesniu tautu 
tveriamas ar jau sutvertas vai-

(Tasa Ant 2 puslapio)

— Bri- 
tolyn in 
ir mies- 

su pagial-
ba artilerijos ir eroplanu Alijentams gerai 
sekasi prie Niers upe prie Kessel miesto 
netoli nuo Goch.
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Kas Girdėt
j Kone visi sziadien rūgo ja 
ikad niekas neguodaja tiesu ir 
'apie tai daugiaaše kalbama.
’ Rugoja palicijantai, nes jei-

J PRANESZIMAS
VISUOMENEI

rinikimo.| bonus ir 
rinkimius daigto.

R u goja 
gai dirbti

gert i suraminanezio

il-

pasakyti, bet tai plika tiesa.
6—Szitas susitarimas daug ir kad jiems nebeliko nei pa Vo Lenkams palankus, buvo 

žada mums Amerikiecziams: ‘ gelbos nei vilties. Lenku draugai kaip ta Kurzon
Visi trys viens kitam pasižade-' Vokiecziu propaganda visai! Linija buvo nustatyta. Ir Len- 
jo isz vieno dirbti ir darbuotis' nesitikėjo, kad tie “Trys Di-’ kams ta Kurzon Linija tuo lai- 
ir draugiszkus santykius palai-' dieji” iszdrystu taip asztriai ir ku patiko ir jie buvo Anglams 
kyti kaip Hitleris bus sūmusz-j taip žiauriai Vokiecziams pa-' dėkingi. Rusams nepatiko ir jie 
tas. Isz to galime iszvesti ar skelbti kara ligi pat kruvino prieszinosi, bet nieko negalėjo 
hoi's gražiai mislyti, kad Stali- galo. Net per visa para Vokie-, padaryti. O dabar kaip tik at- 

i nas mums in talka stos priesz ežiu radijo stotys, it žeme par-, bulai: viskas kojomis augsztyn. 
' Japonus. Bet czia irgi tik ap- davė tylėjo, nežinojo ka sakyti.- Italijai nepatiko. Italai nori 
manstinimas. Gal but taip, gal Baskui j u propagandos moks- kad juos pripažintu lygiais, 
but ir kitaip. j lineziai susitarė ir pradėjo sa- kad viskas jiems butudovano-

Per szita trijų pasitarima bu- vo žmonėms vėl meluoti ir juos ta.
vo paskelbta sudna diena Vo-' gazdinti. i Vatikanas ir Kataliku Baž-
ki&cziams.
kietijai žinoti, kad visi Vokie- tu

nes bilietai po $5.00. Praszome 
kreiptis in Bilietu Komisija: A. 
S. Trecziokas, 314 Walnut St, 
Newark 5, N. J.

KODĖL IR KAIP REMTI 
AMERIKOS LIETUVIU 

MISIJA
Szi istorini Amerikos Lietu- 

Vlisijas žygi privalo remti kiek- 
/ienas Lietuvis kuris nuoszird- 
;iai trokszta matyti savo senaji 
evu kraszta vėl nepriklausoma 
r laiminga. Lietuviu tauta ne-, 
bus laiminga jeigu ji szio karo 
audrai praūžus neatgaus savo 
laisves ir nepriklausomybes. 
Lietuviu tauta turi teise būti 

| laisva ir nepriklausoma nema
žiau negu visos kitos tautos. 
Lietuvos Nepriklausomybes 
teisiu apgynimas reikalingas 
invedimui pasaulyje pastovios 
taikos.

Turint mintyje pasunkėju
sias transportacijos sąlygas' 
mes suprantame kad sziuo karo 

; metu nepatogu važinėti kaip 
pirma, betgi tie kurie nebus tuo 
metu Washingtone ir negales 
szioje istorinėje Misijoje daly-' 
vauti, vis dėlto privalo prisidė
ti tiek moraliniai tiek finansi
niai. O kad szi Misija butu sėk
minga jai reikalinga visu geros 
valios Lietuviu moraline ir ma-' 
terialine talka.

Invykdymui virszminetu 
darbu Washingtone susidarys 
dideles iszlaidos, todėl gave szi 
praneszima neatideliodami siu -1 
skit savo auka. Praszoma auko
ti pavieniai ir draugijos, kuo
pos ir visi kas kiek gali. Aukos 
bus panaudotas Amerikos Lie-' 
tuviu Misijos darbu invykdy-. 
mui’

Aukokit Lietuvos vadavimo zio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
reikalams savo vienos dienos 
uždarbi. Del to jusu reikalai ne-;
nukentės, o Lietuvai jos kovoje 
del laisves ir nepriklausomybes, 
bus didele pagialba.

Savo auka siunskit tuojau 
sziuo adresu:

American Lithuanian Mis-1 . 
sion, Hotel Statler, Wash., 
C.

Naudokitės paskutine proga 
pagialbeti žustaneziai Lietuviu 
tautai.

Visais reikalais raszykite: 
Executive Committee, P. J. Zu- 
ris, Secretary 1434 Clarence 
Avenue, Lakewood 7, Ohio.

Rengimo Komisija: Antanas savo lie^uy.10 suialkyG 
: Hotel Statler, Washingtone, in-' A. 01is> pijus , 2iuris Juozas L™.
vyks Amerikos Lietuviu Misi- Tysliava, Kazys S. Karpius, trumpi pasakaitymai ir t. t.

ežiai turi visiszkai pasiduoti, Rusu, bet Anglu. O Anglai bu-

LIETUVIU MISIJA
AMERIKOS SOSTINĖJE 

WASHINGTON, D. C.slidžios, kad turi
už maža mokesti, ir Dvi Dienas, Kovo-Mar. 23 - 24

. . . .. ijausti iszmetinejima savo sav-

lĄmerilkonai mažai rūpinasi tai turi gerai pildyti savo tar- 
ipolitikiszika kova, kada vienas nysta ir negali snausti po užka- 
kita supliekia laike 
Pa imlk ime priesz 
kandidatu priesz rinkimą kare
szunis vienas ant kito, bet abu
du yra geri prieteliai ir vienas 
kitam Skriaudos nenorėjo <pa-' žinių, kad turi'bausti kalėjimu j JFTUVOS LIKIMAS DI 
daryt, tiktai ėjo >ms apie savo artymus. I DŽIAUSIAME PAVOJUJE
ypatiszka garbe — kas laimes,1 Rūgo j a ant galo visokio bu-, --------
tas bus geresnis. Po rinkimu cį0 reformatoriai, kad ne visi-Dabar Laikas Mums Jieszkoti 
vienas kitam padavė delnus,1 žmonis nori pasilikti tokiaisĮ 
pasibueziavo ir ant to užbaig- jiaf veidmainiais, koki jie yra. j 
tas kriukis. Jus, kurie už juo- ir visi mausto, kas gali būti do. 
sius kovojote, gerklavote, da- priežastis tojo nepaguodojamo, 
bar galite tarp savęs ėstis. tiesu, o bet tasai klausymas yra Į

Mes Lietuvai turime imti pa- aiszkus kaip saules spinduliai, j 
veizda nekarta nuo Amerikonu į Turime už daug tiesu! 
kaip jie kovoje, jeigu eina apie! Ar kas isz mus gerai a,psi- 
jų gerove ir pelną. Iszmetineti manstino jog turime Deszimts 
jiems to negalima, jog paperka Dievo Prisakymus, o kaip tai- „ _ 
foreignerius už doleruka abba mažai žmonių randasi ant svie-! Laisve ir Nepriklausomybe, 
pripila jiems gerkles užjubal- to, kurie; tuosius prisakymus' Kut mes Lietuviu kilmes 
sa, kurie ne eina balsuoti lyg pildytu?! ' Amerikiecziai galime jieszkoti
paskutiniai valandai, kada po- Jeigu sunku iszpildyt Dievo pagialbos savo tėvu krasztui 
litikiszkas (pastumdėlis nesu-'Prisakymus, tai ka czia kalbėt jeigu ne Suvienytu Valstijų 
skambės doleruka ir užmokės apie daugybe valdiszku ir sostinėje Washingtone? Todėl, 
iiž jo Ibalsa. Tas mus daugiause miestiszku tiesu isz kuriu di- Kovo (Mar.) 23-24, sziu metu,

i Amerikos Lietuviu Misija

Hotel Statler

Jai Užtarimo Ir Pagialbos Ten 
Kur Mes Busim Iszgirsti

; Lietuvos bylai atsidūrus kri- 
itiszkiausioje bukleje, Amerikos 
į Lietuviams lieka gal but pas
kutine proga isztiesti pagalbos 
ranka savo nelaimingai tautai. 
Kiekvieno Lietuvio szventa pa-

' reiga ginti Lietuvos teises in

nužemina ir paniekina akysia desne dalis yra visai kvailos
svetimtaucziū ir juokėsi isz1 Tame tai guli svarbiause Washingtone imsis paskutiniu 
mus kalbėdami, jog lietuviszika ■ priežastis 
baisa galima nupirkti už kvotė- pildymo tiesu.
1’1,

Visi trys davė Vo-! Japonai, nieko nelaukdami, nyczios vadai galvas liūdnai 
ojaus pradėjo savo žmonėms krato ir maža ko gero tikisi su- 

! aiszkinti, kad Churchiliis nete- silaukti. Vatikanas, mat bai- 
i ko marszkiniu, o Rooseveltas šiai susirupines Lenkijos klau- 
; parvažiavo be kelnių: kad Sta- simu.
1 _. . _ _ i

Pas Saliuninka
Ateivis:—Koki ponas duo

si varda savo šuneliui?
Saliuninkas:—Žinoma jog 

savo varda Jonas.
Ateivis:—Ar Jonas Nepo- 

mocenas?
Sal:— Ne, Jonas Krikszty- 

tojas.
— O be to juk visi saliu- 

ninkai Kriksztytojai!

Tarp Dvieju Prieteliu

linas viską gavo, ka tika nore-' Francuzija baisiai nepaten- 
jo, viską laimėjo ir Anglams ir kinta. Ji tikėjosi, kad De Gaul- 
Amerikiecziams szpyga paro- je bus pakviestas in Konferen- 
de. | cija. Jis nebuvo pakviestas.

Jie taip aiszkina už tai kad Francuzija tikėjosi kad jos pa- 
jie baisiai nori taip tikėti.- siklaus apie Vokietijos užka- 
Jiems dabar kiszkos dreba, nes riavima. Niekas jos nieko nesi- 
nežino kaip ir kiek Stalinas pa- klausė. Francuzija tikėjosi, 
sižadejo kaslink Japonu karo. ' kad ji nors žinos ir bus jai isz

Lenkai Londone visai nepa-. kalno, isz anksto praneszama 
tenkinti, staeziai prieszingi. Ei- , kas ten toje Konferencijoje da- 
na gandai, kad Mikolajczykas rose ir dedasi, ir kaip viskas se
ga! važiuos in Lenkija sudaryti kasi. Ji nežinojo nei kur ta kon- 

■ susijungimo ar susivienyjirmy ferencija yra laikoma; ir tik ta- 
: valdžia. Daba Lenku Valdžia da iszgirdo apie tos konferencitai guli 

nepaguodojimo ir priemonių žustaneziai Lietuviu 
Visu tuja nau- tautai gelbėti.

KAS YRA AMERIKOS 
LIETUVIU MISIJA

Amerikos Lietuviu Misija 
O ka czia kalbėt apie susidarys isz Amerikos Lietu- 

, žmonis, del -kuriu tosios tiesos viu Vykdomojo Komiteto ir vi
su geros valios Lietuviu kurie 
Kovo 23-24 bus Washingtone. 
Szia Misija rengia Lietuvai Va
duoti Sąjungą, Amerikos Lie
tuviu Tautininku Centras, 
American Friends of Lithuania

■ ir kitos organizacijos.
i Kvecziama in talka SLA., 

Automobilistas nežino 'kad TMD., LRKSA., BALF., Ame- 
yra. girtas laike varymo auto-, rikos Taryba ir kitos patrioti- 
mobiliaus, tiktai tada. da:žino nes Lietuviu organizacijos, 
apie tai, kada jisai buna aresz- NUMATYTI DARBAI 
tavotu. Nepaprastas dalykas! Formalus inteikimas Peti-, 

i
ciju, dalyvaujant Lietuviu Ka
reiviu Motinoms. Sziose Petici
jose Prezidentas Roosevelt pr'a- 
szomas užstoti Lietuvos Nepri 
klausomybes byla. Tai bus isto-

i rinis invykis, kuriuo negali ne

ju o ir senu tiesu nežino nei pa- 
Būkite iszmintingesneis atei- tys advokatai, sud'žios ir pali- 

; cija, o kurias neatbūtinai turi! 
žinoti.

tyje!

Žymus profesoris tvirtina
bulk galima daryti auksa isz ge- j yra sukaltos. Norints žmogus 
ležies. Mes manome kad isz turėtu galva kaip rotuže, tai 
siiigliu arba guzutes galima pa- negalėtu visu tu tiesu atminti, 
daryti daugiau aukso.

Po padarymui sutaikos Eu- piae 
ropoję ne greitai viskas apsi- miszku tiesu! 
malszys. Žinunai kalba, buk 
Ameriikas turės daryti paredka 
Europoje per daugeli metu, o 
ta ji daiba turės atlikti musu 
kareiviai.

Kuom daugiau bijai senat
vės', tuos greieziau ji pas tave 
prisiartins.

Ka ežia ženklina Deszimts 
Dievo Prisakymai, prilyginant 

szimtus tukstaneziu že-

Kaip tapti Brigadier Genero
lu. Prezidento Roosevelto sū
nus, Elliot Roosevelt padarytas 
Brigados Generolu, Brigadier 
General.

i Kartas nuo karto Prezidento sidometi kiekvienas gyvas Lie-

■— Ach, jau noretau nu
mirt.

— Labai tikiu! Del tokio 
tinginio, kaip tu, tai ne yra 
didesnio, smagumo, kaip gra
be gulėt per visus metus ir 
nieko ne veikti.

Londone likosi valdžia be val
stijos, žmones be tautos, o Len
kai be Lenkijos. Lenkijos klau
simas baisiai painus. Ta Kur- 
zon Linija, apie kuria taip
sziandien visi Lenkai peszasi,; iszgirsime, placziau pasiskaity- 
buvo nustatyta, ne Sovietu, ne j sime tai daugiau ir praneszime.

jos nusistatymus, kad ir mes 
ežia namie per radija klausie- 
mes.

O, ežia Amerikoje: vieni gi
ria, kiti peikia. Kaip daugiau

$1.00 Vertes Knygų Už 50c
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

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

■ kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. - - - -

No. 102
minaliszka

No. 103 
j pirmutines

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaide! ota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
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 
paeziuoias. 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 Vaidulis; 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 Berna- 
dina. . 61 puslapiu.........................15c

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

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

No. 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 akmenoriaut,; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ... .. ........................15c

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

No. 161 Keturios istorijos apie Antį 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25e

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

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. 2E>q

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 150

No. 170 Asztuonios istorijos spi« 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 

idykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi® 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakercžio. 121 
puslapiu .......................................   25a

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........2o«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................150

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

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

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

j veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 
: No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 

. Teip-gi juokai, Rodos, 
52 

puslapiu, ................................... 15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

ngai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 116 Istorija apie Sierata, 
paikus 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 
J." „ i zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

Balkanu krasztai tuojaus ims lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
, ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 

mas paskelbtas. Paskelbtas ne puslapiu ..........................................15c
žodžiu ar kokiu nutarimu, bet No‘ 126 . Penk10^, Doras gyvenimas; Pr.versta links- 
dar baisesniu nutylėjimu. Taip, mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
. • « * • m •• 1 -  1 _. 1-X « T 1 *■ o r-,kaip apie nebaszninka: jeigu 

nieko gero negali pasakyti, tai 
j Vakarienėje ir posėdžiuose geriau nutylėk. Jis apie Lietu- 
dalyvaus daug Lietuviu isz vius labai gražiai ir mandagiai 
Washington© i? .kitu aplinkiniu nutylėjo.
miestu ir valdžios atstovai Apie szita punktą, apie szita QUAfTVK’IT

! Washing-tone, — dalyvaus visi nutarimą, dar keli geri vežimai olY/VI I
1 tie kuriems uuoszirdžiai rupi popieros bus priraszyta, bet, “SAULE”
j Lietuvos laisves ir nepriklau- kiek dabar galima numatyti, _ ______________________ -
somybes teisiu gynimas. nieko isz to nebus. Szitas karas ISTORIJE apie Gregoriuą 

PASTABA: Jeigu jums tuo perdidelis, szita taika perplati ---------- — Isz Numirusiu
metu teks buįi Washingtone, ir perpavojinga, kad mažoms Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 

______________ ~ , esat kvieczianiji dalyvauti szio- tautoms ir ju klausimams butu me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
aityktt aude” PLATINI^IT 1^ istorinėje JYEisijoje. Vakarie- ar laiko ar vietos. Skaudu taip 25^ ••

Skarbas Suvienytųjų Vals
tijai Washingtone yra gerai ap
saugų jamas ir gal neatsirastu 
IciKis vagis, kuris banditu ji szeįmyna ar vienaip ar kitaip,' tUviu kraujo žmogus, 
apipleszti. Skaibas yra apsau-bet vislka 110rs isz.simis>lina kad . 2. Kovo 23, penktadienio va- 

i visi laikraszcziai gauna progos kare, Presidential Ballroom, 
putas plakti.

Paskutinis tokis atsitikimas ’
buvo kaip Prezidento sūnūs EI- jos organizuojama Kongresine juOžas gaoys 
liot, norėdamas savo ipacziutei Vakariene, kurioje dalyvaus
pasigerinti, (ar tai antra ar tre- Kongresmanai, C__ L__™
czia paoziute, pamirszome) pa- kiti atsakingi valdžios pareigu- 
siunte net isz Anglijos jai szuni 
ir dar ne betkaip, 'bet greieziau- 
siu eroplanu. Na, kas bus, ne- 

’ bus, pasitaikė kad del to jo >pa-
.cziutes szunio trys 
į buvo iszmesti isz eroplano, 
■ tas szuva, kaip pridera P

gojamas per deszimts tukstan-' 
ežius dratu; plonu kaip szilkas 
ir taip jausli, ikad jeigu ant juj 
užeitu kokis vabalėlis, tai kiltu 
^didelis alarmas po visa skarb- 
«cziu. Kada alarmas kyla, visos 
durys skarfocziaūs užsidaro ant 
kart ir niekas isz jo negali isz- 
eiti, pakol neisztyrineja prie
žasties alarmo. Narna sergsti 
szimtas apsigiklavusiu sargu/ 
kurie dirba po asztuones valau- . , . ,, . . .1 cziutes szunio trvs kareiviai
das ant sziito. , . . • • ' i■ buvo iszmesti isz eroplano, o 

Alarmai yra sujungti su De-L n •J . . ° ‘ tas szuva, kaip pridera Presi-
jpartamentu Teisingvstes, mies-1 , , _ ■ ,H ... , i derlto stiliaus pacziutes szuniui,
to palicije, ugnagesiu departa-1,. . , ,.1 j > o © i kaip ponas keliavo, 
mentu ir Myer forteca. Jeigu i 
visiszkas alarmas butu kada 
duotas jog sklypo skarbas bu-' 
na užkluptas, tai in kėlės mi
liutas subėgtu penki tukstan- 
eziai sargu ginti valdžios sJkar- 
ba.

'Gal neatsiras tokis banditas 
kuris norėtu ta ji skarba api-Į

Asilas nieką neipamegzdžioja 
bet daugelis žmonių yra pana- 
szus jam.

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

Firkie U. S. Bonus Sziadien!

Kongresmanai, Senatoriai ir

i Na, szaip taip Armijos S'zta- kalba, 
,bas pasiaiszkino ir niekas neli- de.”) 
(ko kaltas. Gal tas zypke szuva.

nai. Ta proga sziems valdžios 
atstovams bus vaizdžiai nu- 
szviesta Lietuvos Nepriklauso
mybes byla; bus parodyta spe
cialiai pagaminta filmą, vaiz Į 
duojanti Lietuvos Respublikos 
laisvo laikotarpio pažanga, ir 
inteikta naujai spausdinama 

: knyga apie Lietuva (Angliszka
, “Kaip Jie Mus Suszau-

| Tu “Trijų Didžiųjų” 
Pasisznekejimas

Užsibaigė
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czia ir Rooseveltas ir Chur- 
chillis Stalinui nusilenke. Nors 
nieko nesako, bet sukandę dan-, 
kiek jo žodis vertas sziandien stebuklingas u (YTohalia' lira

3. Kovo 24, Sukatoj ryta, 10
Dabar ir vėl tas jo sūnūs nau- vai., tame paeziame Hotel Stat- 

jienose. Jis, del jo darbo armi- ler invyks svarbus Amerikos 
joje per tris metus buvo padaJ Lietuviu Misijos posėdis.

KAS DALYVAUSrytas, Brigadier General. Czia ‘ 
i ne mums kisztis in armijos da-į 
lykus, ir ne mums klausti ar 
pavydėti. Bet. ar kas mums at
sakytu ir paaiszkintu ar kada' 

į nors kas kur girdėjo ikad Kapi
tonas tik per tris metus taip 
augsztai pakiltu? Ir dar Kapi
tonas be sparnu: reiszkia jie ne' 
ne lakūnas. Tai jau aiszkus da-1 
lylkas, czia nepaprastas vyru
kas isz nepaprastos szeimynos.

savo pasiprieszinimus pa- 
reikszti. Czia ir Lietuvos liki-

užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 1 27 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu; Peleniute: Du brolei 
Vare-utis ir Skunutis, 60 pus...15c

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,



’•SAULE” MAHANOY CITY, PA.KELEIVIS Jaunas Mayoras Žuvo

(Tasa)

Galop metai sukako ir Afla 
staiga pasijuto ant to paežio 
virszukalnio, nuo kurio ipasku-1 
tiniu laiku atsisveikpio su gim
tąją szalim. Szirdis jo pradžiu- 

' go, kuomet iszvydo puikiai ža
liuojanti kaimu, iszgirdo links
mas'broli u dainas, pamate kele
tą nauju trobesiu. Vienu aki
mirksniu norėjo'būti tarp savu, 
norėjo visus vienu apglobimu 
prispausti prie savo, tiek nelai
miu kankintos szirdies, norėjo 
visiems pasirodyti ir visus vie
nu žvelgesniu pamatyti. Bet 
smalkios insakymo peržengimo 
pasekmes staiga ji sulaikė.

Staiga ežia pat po paežiu kal
nu iszgirdo liūdna dainele. 
Greitai eme leisties nuo kalno 
ir pamate jauna vyruką, kuris 
sėdėjo pasirėmęs jau szioj pu
sėje upes, prieszininku szalyje 
ir liūdim savo žvelgesiu veizde- 

■ damas in ramias iSvzako vilnis v

liūdnai, pusbalsiu dainavo. Ja
me tai jis ir pažino Valioros 
broli-Gyri. Pribėgės prie jo, ap
kabino ji ir nieko jau per asza- 
ras negalėdamas pratarti, bu- 
cziavo jo skaistu veidą. Galop 
vienu pratarimu apibėrė ji 
szimtais klausimu.

Gyris iszkarto norėjo 
szaukti

Paveikslas parodo Carl 
Zeidler, 34 metu amžiaus, bu
vęs Mayoras isz Milwaukee 
Wis., praneszta buk jisai žu
vęs su laivu prie karszto Pie
tų Amerikos.

su-
žmones anapus upes 

dirbanezius, bet Afla jam užgy
nė.

Tuomet tai jis patyrė kad 
prieszininkai dar ligi sziol vi
sus savo prižadus isztesejo, kad 
neiperženge duotojo žodžio. Pa
klausė paskui apie Valiora. Ji 
taip-pat labai ilgėjosi be Aflos, 
iszblyszko, visada vaikszczioja 
nuliudus, retkareziais su kuo 
tekalba, tik dažnai tenka isz
girsti Aflos vardas isz jos lupu.

Afla kiek galėdamas patarė 
Gyriui suraminti Valiora, pa
sakė tikįsis netrukus sugrįžti 
atgal, tik sake, kad ji apsira
mintu ir turėtu vilti, be kurios 
stipriausi trūksta rysziai — 
vilti, jogei karta visos tos ne
laimes liausis kankinusios.

Paskui paprasze, kad kitais 
metais, ta paezia diena'butu vėl 
czioil, nes jis kas meta apsilan
kysiąs. Liepe praneszti tautie
cziams, kad pamažu rengtųsi in 
baisia kova, nes jis gerai žinias 
kad ta santaika neilgai tesis, 
kad jai karta galas bus, taigi 
reikia, kad tuomet musu
kluptu visai neprisirengusiu. 
Liepe, teeziaus, ligi tam tikro
jo laiko, elgties atsargiai, nes 
dabar esą per silpni ir negalėsią 
kovos laimėti. Dar daugeli per
spėjimu pasiuntė per ■ Gyri ir 
buvo jau beketinąs eiti atgal, 
kuomet atsikrpipes in ji prata
rė:

— Pasakyk Valiorai kad 
Afla sugryž netrukus, kad jo 
jausmai nekiek neatszalo, kad

neuz-

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

visuomet jos vardas yra mano 
szirdyje. Afla tiki jai begalo, 
teneapgauna tik jo insitikeji- 
1110, nes tuo nuskaus ne ji, 'bet 
tėvynė. .

Ir karsztai pabueziaves Gy- 
rio kakta staiga eme lipti ant 
kalno. Kuomet užsilipo ant vir
szukalnio, dar karta atgal atsi
žvelgė, kaip ir norėdamas il
giams metams atsisveikinti su 
savo szalim, ir greitai eme eiti 
tolyn — in tyrlaukius.

Gyris namo sugrįžęs papasa
kojo visa atsitikima. Žmones 
staiga sukilę norėjo vyties sa- 
vb mylimąjį, norėjo ji nors ant 
valandėlės pamatyti, nors vie
na gyva žodi iszgirsti isz jo lu
pu, bet Gyris juos sulaikė pasa
kęs, kad Afla jau yra toli tyr
laukiuose.

Valiora ilga laika rūstavo 
ant brolio, kad nepranesze jai, 
jog Afla atsilankė tėvynės pa
ribyje. Bet galo]) sanprotauda- 
ma priėjo prie to, kad tur but, 
negalima buvo su juo matyties, 
jeigu jis pats to nenorėjo.

Žmones sekdami Atlos insa- 
kymus eme pamažu rengties in 
kova. Visi jie numanė, kad tie 
santikiai negales ilgai testies, 
kad vis isz katros-nors puses 
turės būti jie suardyti. Nors 
sziadien visi žiūrisi in vienas 
kita, kaip ir nieko nežinodami 
apie praeiti, bet teeziaus, .ten 
viduryjie, neužgijo dar tos ne
apykantos kibirksztis, kurios 
karta ūmiausiojo vėjelio pa
pustos, staiga persimainys in 
baisia liepsna, kuri vien tik 
krauju duosis užgesinti. Jaute 
ta visi, ir dėlto taip noriai ėmė
si geriaus ginkluoties.

Metai slinko po vienas kito, 
Afla vis keliavo per žmones ir 
skelbe savo jausmus, kurstyda
mas visus prie meiles, santai
kos ir broliszko pasielgimo. 
Kas metai lankėsi tėvu pariby
je ir visuomet kalbėjosi su Gy
rium apie santikius su kaimy
nais, apie Valiora, apie brolius. 
Bet visuomet kursto juos, kad 
geria us gink 1 uotus i.

Matyti, kad jo szirdis nujau-
|te artinaneziasi audra; suprato!* 
Ikad silpnais inrankiais mažai? 
kas bus galima ingyti, bet * 
neskelbe iszkalno, kad tuometi?• . ¥ ar tuomet tas tur atsitikti, bet'¥ 
kad butu visuomet prisirengė, j J’ y 
kad paskui nepasigailėtu savo * 
neatžvalgumo. I *t

Vienais tokiais metais, At- ¥. ¥lai atsilankius isznaujo, vieno *

Gyriaus vietoje rado keletą ap-1 vikresniu vaikinu ir, saulei nu-1 vimo užmuszejo 
siginlklavusiu vyru. Jis staiga sileidus, pastate juos kaip nak- kai]) jie padare, 
suprato, kas atsitiko. Jie tuo-( tie 
mot pripuolė prie jo ir su asza-1 rytoj ryta nusiunsti pas 
roms akyse melde sugryžti, uos 
prieszinitikai peržengė ju ribas, 
nes suardė santikus ir neiszte- 
sejo duotojo žodžio užmuszda- 
mi pereitąją, nakti viena isz 
darbszcziausiuju veikėju tau
tos dirvoje.

Afla ilgai neprieszginiavo ir 
ivas, stovintys paupyje, nu

kėlė ji in taip geidžiama szali.
Prie kaimo besiartinant suti

ko juos didele žmonių gauja. 
Neapsakomi džiaugsmo balsai 
skambėjo isz visu szaliu: vieni 
smagiai spaude ranka sugrįžu
siam isz “keliones,” 
graudaus sujudimo 
a sza r a s, j a u n u i ne 11 e 
ji isz visu pusiu garsiai szaūke: 
Afla, Afla sugrįžta, jis mus isz- 
liuosuos isz tu nelaimiu, po jo 
vadovybe laimėsime didžia ko
va ir 1.1., kuomet prisiartino 
mergaieziu būrelis su Valiora 
pryszakyje. Jos veidas tai isz- 
blykszdavo ir pabaldavo kaip 
sniegas, tai paraudavo kaip 
pinavijas, akyse spingsėjo as- 
zaros, krutinę smarkiai banga
vo, rankos drebėjo, tarsi, stai
ga norėtu pamesti ta vainiką, 
kuri tuojau turėjo uždėti ant 
sugrįžusio “keleivio” veido. 
Bet pasiuntinybes supratimas 
ir jos tam tikslui iszrinkimas 
stabdė jausmu liuosybe. Visi 
žinojo jos santikius su Afla ir 
visi drauge suprato, kad tėvy
nainiu paaukotas vainikas bus 
jam daug mieliau priimti isz 
mylimosios ranku — del to tai 
ja ir paskyrė tam tikslui.

Mergaieziu būrelis ženge kas 
karta artin. Kada galop Afla, 
jaunumenes apsiaustas, prisi
artino prie mergaieziu būrelio, 
Valiora iszženge pryszakiu ir 
prataro:

— “Tėvu kapai, motinu as- 
zaros ir tekanezioji drauge su 
tavo pagrižimu liuosybes saule 
tėvynei — sveikina tave. Mano 
broliai ir sesers, norėdami isz- 
reikszti tau pagarba, aukoja 
tau sztai szita ąžuolu lapu vai
niką. Priimk ji ir dėvėk garbin
gai.”

Ir ta tarus norėjo uždėti jam 
ta vainiką ant galvos, kuomet 
Afla priklaupęs ant vieno ke
lio su pagarba nulenkė galva. 
Tuomet, pajutęs vainiku ant 
galvos, atsikėlė ir pratarė:

— “Acziu tautiecziams už 
neužtarnauta dovana,bet ji da
bar man nepridera ir ne man ji 
neszioti. Tu Valiora paimk ta 
vainiką ir padek tam laikui ka
da po kovos busime liuosi, o 
tuomet gal atsiras žmogus ver
tesnis dėvėti ta papuoszala.”

Ir nuemes vainiką, nuo galvos 
padavė ji valiorai.

Netrukus prisiartino jau vi
sai prie kaimo. Czia juos vėl su
tiko naujas moterų būrys — bū
rys motinu, kurios netrukus tu
rės graudžiomis apsilieti asza- 
romis del lavonu savo vaiku.

Inženges in kaima Afla ragi
no visus nesnausti ir būti prisi
rengus kiekviena valanda stoti 
in kova. Jis tuojau isz jaunu
menes būrio iszrinko keletą

szluostesi 
apspitusi
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taip-pat, bojo kuomet pradėjo krekzisti isz mano puses,- taip-pat neisz- 
-gi visa diena. Galop atsikėlė ir nuėjo tesėsiu.” Asz savo žodi laikau 

Kitus vėl ragino tvarka padaręs nuėjo aplanky- in kaima. Czia, surinkęs keletą — ii- sztai stoviu; vardan teisy- 
kad ilgai bes sugrįžau ir pasiryžau links-pric- ti savo trobeles, kurios tiek me- senųjų, ragino juos, 

zininkus ir pareikalauti iszda- tu nebuvo mates. Maustė atra- nelaukdami, tuoj iszsiunsfu ke- mai už tėvu szali numirti. 
-------------------------------—---- sias ja apleista, aprūkusia, vo

ratinkliai, aptrauktas sienas, 
apdulkėjusia is ra kandais 
kokia buvo jo nuostaba, 
met vidun inejes pamate 
kiai visokiais žolynais i 
bintas sienas ir viską tvarkoje, kiekvienu 
Matyti, kad mergaites i 
glamonėjo tas sienas, negaleda- ju reikalavimu- neiszteses 
ma glamonėti jos savininko.' 
Staiga isz užpakalio apkabino dmai tuo sumažinti ju pajiega> 
jo kakla mažos szvelnios ranku-1 Kaip Afla sprendė, taip ir at- 
tes ir meilus, drebąs balsas nra-1 sitiko. Ne tik seniu nepaleido, 

bet tuoj galėjai pamatyti, kadi- 
prieszininkai baisiai įnirto iri -Ii subruzdo patyrė, kad Afla su-1 
grižo.

Porai valandų praėjus- isz 
prieszininku kaimo iszejo dide
le ginki uotu ju vyru kuopa ir

leta vyru pareikalauti užmu-j Staiga isz
5, szejo. Seniai sutiko ir tuoj buvo jsuszvilpe'striėla ir puolė po pa- 

bet iszrinkti seniausieji vyrai, ku- czju ,Aflos kojų.
kuo-1 rie maža ka galėjo kovoje pa
pui? gelbėti.

anos puses upes

tęs ir meilus, drebąs balsas pra
tarė:

— Galop asz tavęs susilau
kiau, galop po tiek metu sugrį
žai, jau nebiszleisiu tavęs dau
giau. Gerinus mirti drauge, ne
gu persiskyrus gyventi.

Afla nieko negalėjo ant tu 
žodžiu atsakyti, jo 
greitai plake, veidas apsiliejo 
rausvumu, akyse sužibo asza- 
ros, kuriu jis beveik nepažino
jo, bet jos staiga ir dingo nenu- 
riedejusios per skruostus, tik 
stipriai apkabino Valioros lie
menį ir pirma karta savo gyve
nime juodvijeu lupos susivieni
jo viename, karsztame, bedug
niu jausmu pilname pabuezia- 
vime, ir pasakė visa, ka butu il
gomis naktimis neiszpasakoje 
viens kitam. Buvo tame pabu- 
cziavime bedugniai skausmu 
jausmai, baisios ilgejimos va
landos, karszti meiles jausmai, 
žodžiu sakant — visa, ka tik 
žmogus, ilgus metus baustas, 
norėjo žodžiais iszpasakoti.

O saule tuo kartu metusi pa
skutini spinduli pro Įauga, lyg 
norėjo tuo “ligi pasimatymo” 
pasakyti, pasislėpė už giriu ir 
kalnu, tarytum nakvynėn reng- 

’damosi. Dar jos paskutinis

Szirdeles nesitikėjau niekada, 
Kad butu virtus tokia, mada, 
Tarp lietuviszku misiukiu, 

() ir musu mergiukių. 
Tik juokai mane ima,

Kaip pamatau motere ar 
mergina,

Laikante isz užpakalio drese, 
Norint ir kad dirba namie,

Apie pecziu szvaistose, 
Už užpakalio laikosi.

Net žiūrint ant ju, net geda, 
Kaip szarka pasvilus 

uodega bėga, 
Tai szirdeles mada virto, 

In ka tos moteres pavirto?
Dabar szlebe neszioje lyg keliu, 

Neuždenge nei užpakaliu.
*

Apie Pittstona stryta, 
Darosi velneva isz pats ryto, 

Kaip kada nusisuksiu, 
Tai dzievaž sprandą nusuksiu.' 

Bet da palauksiu, 
Kol daugiau isz ten žinių 

gausiu.
* * *

Jau tokia bobelka kokia ran
dasi Oliiojuje, f ai tik kirmėlės,

’ Toje ne-' spindulys sužibo Syzako van- 
'denyse jau silpna, gestanezia 

nei vietos szvieša ir iszblyszko, o isz kru- 
savo namie, o bobelka gyvena mu praskambėjo slkraidi, jaus- 
su prielaidiniu. Žmogelis isz-?ninga laksztingalos gaida, 
gyveno poroje per dvideszimts Szvelnus vėjelis vos-vos jau- 
metus ir ant senatvės neranda cziamai puteno ir trukdė slepi- 
malszaus kampelio po savo pa- ninka medžiu lapu pasikalbeji- 

Oj Onuk ir Petruk per- nia, o tie, lyg skuzdamiesi grau- 
siskiikit ir nedarykite šarma- džiai sznabždejo

po smert sues s'kanai.
laba tiek priedą savo vyrui, 
jog nebagas neturi

stogia.

tos kitiems lietuviams, o jeigu
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į Afla tuojau pažino keno tai 
i ranka iszleido ta striela ir grei- 

Mat\ti, kad Afla skaitėsi su pasilenkęs pasiėmė ja ir pa- 
žinojo_ leido atgal isz savo saidoko, 

ranka, jau iszkalno, kad pi iešzininkai striela sukaukė ir neužilgo au- 
aleda- ju reikalavimu- neiszteses ii, ga]ofo, žila barzda vyro aptasz- 
------- 'ka(l sulaikys pasiuntinius note- įe.Zalia žolele — striela tiesiai 

'• in szirdi pataikė.
Prieszininku kuopa, inirtusi 

b tuo atsitikimu ir mirtim vieno 
isz labiausiai gerbiamu “senų
jų,”. pakele dideli truikszma ir 

j pasidalijusi in burins eme kel
sies per upe ten, kur buvo leksz- 
tas krantas.

žmogum ir

—BUS DAUGIAU—
szirdis * 8^n^° Pr^e -i11 sodybų. Afla lie-

pe visiems būti prisirengus ir 
laukti nuo jo tik ženklo ka da
ryti.

O ginkluotoji kuopa slinko 
vis artin. Staiga, prie upes pri
ėjus, sustojo. Afla tuomet sto
vėjo ant aukszto kranto ir, žai
bus metaneziomis akimis, žiū
rėjosi in ta kraugeriu gauja. 
Sztai vienas iszejo isz ju tarpo 
ir garsiai suszuko, jogei jis tuo- 
jaus atsitrauksiu, jeigu jiems 
bus Afla iszduotas.

Tuomet Afla, pirma jau nuo 
savo broliu ingaliotas, ruseziai 
suszuko:

— Kraugeriai! jus ne tik 
savo žodžio neisztesejote, bet 
dar pasiuntinius sulaikote, o 
dabar drįstate4 begodiszkai rei
kalauti to, kuris isz jusu kaimo 
iszeidamas pasakė: “jei jus sa
vo žodžio neisziesesite, tai asz,

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

ir baimingai
drebėdami liūdnai niūniavo sa-

szis mano prasargejimas liepa- vo dainužes Paukszcziai sutupe 
abieju pravardes tarp medžiu jau snaude pakisze 

žino svao galvutes po sparnais, ir
gialbes, tai 
apskelbsiu ir tegul visi 
apie jusu nedora darbeli.* * *
Kur ten Brooklinoj dvi sesutes, 

Turi labai puikes burnutes,
Biaurus žodžius plovoje, 
Kaip' nesutverimai loję,
Tai mergeles negražu, 

Ir labai biauru,
Visi isz jųdviejų juokėsi, 

Ir piktinasi.
Asz to jums nedovanosiu, 
Ba kaip da syki dagirsiu, 
Tada kailius iszkocziosiu, 
Gražiai kalbėt iszmokysiu.* * *

Gavau telegrama isz Luzernes, 
kad fenais dvi geros moterėlės, 
susikivirezino ir sau plaukus 
iszdraske ir gerai žandus isz- 
tviszkino. Badai buvo tai dvi 
labai dievuotos moterėle. Prie
žasties tos musztynes nedaži- 
nojau. * * *

Jau jeigu jaunikis pabėga,.
Tai del nuotakos būna geda, 

O jeigu dienoje szliubo dingsta, 
Kaip burbulas isznyksta. 

Mergina nežino ka daryti, 
Pradeda szfliubinias dreses 

pleszyti.
Taip visados buna, 

Kur tikros meiles nebūna.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

jau nebegirdejai daugiau ju su
vargusio balso, kuomet persi- 
metydami paskutiniais nesu
prantamos mums kalbos žod
žiais, tarė paskutini “sudiev” 
gestaneziai saulei. Syzako vil
nis ramiau plauke, tik kartais 
pribėgusi vilnis ir susimuszusi 
in kieta krauta sudejuodavo, 
tarsi norėtu kam-nors pasiskus
ti, bet diena jau užgeso ir neber 
kam klausyti jos skundo, ir su
siraminusi plauke toliu. Diena 
jua visai užgeso — pasibaigė 
drauge su ja ir dienos vargai. 
Bet gamta, tas visagalis milži- 
nu-m džinas — nemiegojo. Kas 
suprato jos slėpininga kalba, 
tas galėjo visa nakti gereties 
jos puikumu, jos galia, jos slė
piningais, ne kiekvienai akiai 
matomais, apsireiszkimais.

Visas kaimas miegojo. Mie
gojo jau ir Valiora, jausmu su
varginta. Tik Afla vaikszcziojo 
aplinkui kaimo ir žiurėjo, kad 
sargyba nesumigtu. Dažnai, 
kaima, apėjės sugrįždavo atgal 
ir, ant aukszto kranto upes Sy
zako atsisėdės, giliai susimąs
tydavo. Ir nulenkęs galva algai 
ja. laikydavo delnuose, matyti 
buvo, kad jo smegens sunku 
darba dirbo iszriszdami dar 
sunkesni klausima. Jis ne nepa-

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme L.aba Nakt. 
Minis tran turas.
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Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ii

Szv. Sakramento 
Tamosziau*- 
Vie»zpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate iii kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, 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 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikrasžczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

43T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00
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ISTORUEapie isz ma* 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

PUIKI ISTORIJA 1

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa- J
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— Ponia A. Czeszkeviczie- 
ne isz Tamakves, ana diena lan
kosi Mahanojuj, atlankydama 
gimines ir pažinstamus ir prie 
tos progos atlankė ir redyste 
*‘Saule,” nes ponia Czeszikevi- 
cziene yra musu sena skaityto
ja per daugeli metu. Acziu už 
atsilankyma.

— Ponia Marijona "Wil
liams, isz Detroit, Mich., lanko
si pas broliene ponia Marijona 
Kulins'kiene, 505 W. Spruce 
;Uly., taipgi dalyvavo vestuvo- 
se p-les Konstancijos, duktė p. 
Kulins'kiene, kur atsibuvo pa
reita nedelia. Ponia Williams 
kitados įgyveno Mahanojuj. 
Prie tos progos p. Williams at
lankė ir redyste “Saules,” nes 
yra musu sena skaitytoja. 
Acziu už atsilankyma.

— Ketvergo ryta 7:30 vai., 
iszvaižiavo in Camp Meade, 
Md., paneles Marijona ir Mar- 
garieta (slauges) dukterys 
ponstvos W. Horne, kurie bus 
priimti in tarnyste.

SHENANDOAH, PA.
— Ponia J. Mockaitiene, 

17 W.rPoplar Uly., aplaike ži
nia nuo valdžios kad jos vyras 
kareivis Pfc. Adolfas J. Jr., li
kos sužeistas ant kares lauko 
Sausio 25 d., Luxembourg©.

f Vincas Savitskas Sr., 
nuo 4603 Melrose Uly., Filadel
fijoj mirė Utarninke, 1:30 vai., 
popiet. Velionis kitados gyve
no czionais. Gimęs Lietuvoj. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Laidotuves atsibus 
nuo 411 E. Mt. Vernon Uly., 
mieste. Paliko paczia Nellie, 4 
dukterys, A. Yanczikiene, C. 
Shearstone, Z. Streleckiene ir 
Florence, Filadelfijoj; 3 sūnūs 
Kazys, Vincas, ir Joną.

Gilberton, Pa. f Laidotuves 
Vinco Czesnio atsibuvo Ket
verge ryta su apiegomis Szv. 
Ludviko bažnyczioje 9 vai., ir 
palaidotas Szv. Jurgio parapi
jos kapuose Shenandori. Ve
lionis mirė Nedelioje 8:15 vai., 
vakare, sirgadmas ilga laika. 
Turėjo 24 metu amžiaus, ginies 
Shenandori, penki metai adgal 
szeimyna gyveno Mahanojuje, 
jo tėvas kitados laike buc'zer- 
nia ant E. Pine Uly., 1925 mete 
iszsikrauste in Gilbertona. Ve
lionis prigulėjo prie Continen
tal Fire Co., ir baigės 'Gilberto- 
no High mokykla. Paliko savo 
tėvelius, broli Leonarda na
mie, Lieut. Katarina, slauge, 
kuri tarnauja Anglijoj ir H. 
Jose de Blauc, slauge, New 
Yorke.

Philadelphia, Pa. — Nepri
klausomybes Minėjimas Vasa
rio 18. Visi Philadelphijos Lie-

gEVEIK visados Vasario
(Feb.) menesyje ateina lai

kas, kada oras ir sniegas kaip 
tik tinka vaikszczioti ar dar ge
riau cziužineti ant pat virszaus 
sniego. Oras biski atszyla, snie
gas sudrumsta, susunkeja; pas
kui kuri vakara biski palyja ar, 
nors pakrapnoja ir ant rytojaus 
drueziai paszala. Ta krusza su- 
szala ir sustingsta, sudruteja ir 
jau sztai gera, graži ir slidi plu
ta užsideda ant sniego virszaus. 
Tik užlipk ant kalnelio ir pasi- 
leisk žemyn. Ir Szvyst, važiuo-l 
ji: jeigu ne an ktoju, tai ant pa
sturgalio, bet važiuoji ir gana.

Isz ryto, kaip saulute nusi- 
szypsoja, daržai, girios ir lau
kai, kaip žemeziugai spindi ir 
aki veria. Bet vaikams nerupi 
tas gamtos grožis: jiems rupi 
kalnai kalneliai, kur jie užsi
traukia savo rogutes ir cziuožia 
važiuoja virsz sniego žemyn, 
žemyn iki pasiekia lygumas ar 
iki atsimusza in medi, kur ro
gutes sustoja. Tai puikus va
žiavimas.

Vieni ant pilvo iszsitiesia ant 
rogucziu ir kniupszcziomis sau 
vieni važiuoja. Vaikai isz mai
nu ir mažu miesteliu myli rogu
tes su dviejomis pavažomis. To
kias rogutes galima geriau vai
ruoti ir greieziau szen ar ten 
pasukti. Bet kiti, ypacz miestie- 
cziai, iszvažiave in laukus, myli 
rogutes visai be pavažų, be be
giu: jiems daug maloniau 
cziuožti, važiuoti sklanda. Ant 
rogucziu be pavažų, be begiu 
gali susisesti penki, sszeszi ar 
kad visas tuzinas. Juo daugiau 
juo geriau, juo maloniau ir juo 
greitesnis važiavimas. Tokia 
voga, tokia svoris labai gerai 
kaip rogutes insiena. Greitu
mas neiszpasakytas. Tik užsi 
merk, užsieziaupk ir susiriesk.

Toks pasivažinėjimas ir ma
lonus ir sveikas. Bet yra dar ir 
kitokis pasivažinėjimas ant 
sniego plutos, kuris jau isz ma
dos iszejo. Kaip asz mažas bu
vau, mes rogucziu neturėjome. 
Nežinia, ar tai kad jos buvo per 
brangios ar tai kad musu ma
myte mislino, kad jos mums 
vaikams perpavojingos. Bet 
maža mes paisėme. Visados su
sirasdavome skliape, prie ang
lių gera ir nemaža “szevela, ’ ’ 
spata, ir ji nusigabendavome 
ant kalno ir, viens po kito, ant 
jo užsisesdavome ir kaip ponai 
važiuodavome. Žinoma, nebu
vo jokio vairo ar stabdžio. Ne
galėjai nei pasukti nei sustoti. 
Tik važiavai sau žemyn ir ga
na; o tavo Aniolas Sargas turė
jo skubintis paskui tave kaip 
tu per krumus ir kelmus links
mai drožiai ir su medžiais ir 
stulpais tik per plauka apsilen
kei ir Burdinkszt! in kokia tvo-

Žmogus, Kuris Tankiai 
Eina Isz Laižybu

Pas viena milijonierių isz- 
sirenge du ubagai.

—‘ ‘Beczykim, ’ ’ jog ji už
tiksiu! namie, kalba pirmas.

—Asz ne beezinu — atsako 
antras.

Inejo in priemene.
—Beczykim, jog mus tar

nas ne inleis.
—Asz ne beezinu, — atsa

ko antras.
Užskambino. Tarnas inlei- 

do juos in vidų.
—Eime abudu — tarė pir

mutinis ubagas — nes pirma 
beczykim jog tau nieko ne
duos o man duos.

—Asz ne beezinu.
Inejo. Milijonieris užskam-

■ bino ir liepe abudu iszmest. 
Tarnas pagriebęs abudu už 
apykakles iszmete abudu 
tuom paežiu kartu puldami 
nuo trepu.

—Beezinu, — szauke pir
mutinis ubagas in savo dran
ga — jog asz toliaus nulėksiu 
kaip tu.

Tik Viena Karta 
Grajijo

Juozas — Ar moki brolau 
grajyt ant piano?

Antanas — Ne. Asz tik vie
na karta grajinau ant piano.

Juozas — Kaip tai — vie
na karta?

Antanas — Matai taip bu
vo. Kambarije ne buvo stalo, 
tai grajinom ant piano isz ka- 
zyru.

----- □-----

Palaiminti, Kas Tiki
Kunigas, eidamas ulyczia, 

pastebėjo kaimieti becziul- 
pianti isz buteliuko rojaus 
skystimėli.

— Kodėl tu taip darai, 
mano sunau? — tarė jis kai- 
miecziui, ar tu nežinai, kad 
degtine yra arsziausias musu 
prieszas?

— Taip, bet ar Kristaus 
nėra pasakęs, jog savo prie- 
sza reikia tiek mylėti, kaip 
save, — atkirto kaimietis.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ant Gavėnios
tuviai sykiu apvaikszczios ir 
mines Lietuvos Nepriklauso
mybes sukakti, nedelioj, Vasa
rio, (Feb.) 18, Muzikaleje Sa
lėje. Visos parapijos, ikliu’bai 
ir organizacijos dalyvauja ir 
dirba isz vieno.

Svecziai kalbėtojai bus isz 
Washington, Lietuvos Atsto
vybes sekretorius, Kunigas Je- 
ronimas Bagdonas, isz Maha- 
noy City ir kiti lietuviai. Taip
gi tikimasi kad ir Pennsylva- 
nijos Gubernatorius, Edward 
Martin dalyvaus. Yra suruosz- 
ta graži, invairi ir tinkama 
programa. Tikimasi kad daug 
žmonių susirinks paminėti dvi- 
deszimts septinta Lietuvos Ne
priklausomybes diena.

ra, ar Bumpt! in urvą, ar žlegt 
ir lept! in siena ir augszienin- 
kas apsivertei ir kojomis in 
dangų siekei.

Kas niekados neparėjo su 
pramuszta kakta ar sukruvinta 
nosimi, tas nežino ir nesupran
ta žiemos grodžio ir rogucziu 
malonumo.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

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

:: ARGI ::
TAI BUVO MOTINAt

^U'O to laiko jau praėjo de
szimts, o gal ir dvylika me

tu. Buvo tai Nauji Metai, apie 
kuri noriu papasakot i, asz bu
vau kaukiu vakare.

Buvo jau antra valanda, ka
da asz pasijutau blogai, nepa
stebėtas szeimininko praslin- 
kau prieszkamfoarin ir atsime
tės ant savo fantastiszko apda
ro palta iszejau gatvėn. Nuo 
traszkaus oro sukosi galva, tai 
asz sumaniau eiti namo pes- 
czias, o karieta pasiuneziau. Ir 
nepajutau, kaip priėjau Elise- 
jaus laukus. Aplinkui buvo ra
mu. Girdėti buvo tik mano 
žingsniai ir retkareziais isz to
lumos dasineszdavo miesto 
trukszmas. Asz buvau visai ne
betoli mano namu, kaip kairėje 
saves pastebėjau moteriszke, 
sedinezia ant suolo. Pamacziu-

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba niuka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5C Tretininku 
Seraphiszkas officium 10</*. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10C Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20 ė. Maldų Vaini
kėlis knygute 75C
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
_________
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si mane, ji atsikėlė ir prisiarti
no ka tai sakydama.

— Dovanokit, ponas, ar ne
galite parodyti man, kur ran
dasi policijos biuras ? ’

Asz sustojau nustebintas jos 
klausimu.

— Policijos biuras? Jums, 
tuibut, reikalingas yirszinin- 

I kas ?
— Taip, jus užtikot.
— O kam jums jis reikalin

gas?
— Tai mano dalykas.
— Bet ji beveik kad negali

ma rasti biure tokiu vėlu laiku, 
o taipgi galiu jums pasakyti, 
kad nieks nesutiks jieszkoti. 
Argi tokiame atsitikime, jeigu 
isztikro kas nors nepaprasto, 
arba koks nors prasižegimas.

— Man neatidėtina su juo 
kalbėti, nuveskit mane in biu
rą, arba, jeigu jus žinoti, nuro
dykit antrasza.

— Ponia, sakau asz, biski už- 
interesuotas, — jeigu jus pave
lysi!, asz palydėsiu.

— Dėkoju, — atsake ji. Bet 
vadinkit mane panele.

Prisižiurejes atvdžiai, asz 
pastebėjau, kad tai buvo visai 
jauna mergaite, septyniolikos 
metu, labai graži, iszblyszikusi 
tamsiaplauke.

Ji buvo apsirengusi juodais 
be skrybėlės: jos galva denge 
plona skepetaite.

Ji ėjo deszinej pusėj nuo ma
nes nekalbėdama, nežiūrėdama 
in mane ir nepastebėdama net 
viso invairumo mano juokingo 
apdarko. Praėjus deszimcziai 
minueziu mes priėjom policijos 
biurą. Mes inejom, tenai, visuo
se kampuose atsigulė ant mat
racu knarkė policistai. Nemie- 
goj tik prižiūrėtojas. Jis ka-tai 
rasze ant nedidelio staliuko.

— Sztai ta panele nori ma
tyti virszininka, kad suteikti 
jam žingeidžia žinia.

Priežiuretojas pakele galva 
auksztyii ir, pamatęs mane kau
kiu apdare, papuoszta kaspi
nais, užmirė nuo nuostabumo. 
Jis matyti persistatė, kad asz 
noriu pasityczioti isz jo, jo an
takiai susiraukė. Tuo laiku at
sidarė durys.ir kambarin inejo 
virszininkas. •

Asz pavadinau save ir dvie
juose žodžiuose paaiszkinau 
kame dalykas. Mes visi trys pe
rėjom virszininko kabinetan. 
Jis atsisėdo ir, kreipdamos in 
jauna mergina, mostelėjo jai 
galva, su žodžiais:

— Asz jusu klausau.
— Ponas, — pradėjo ji pa

Jeigu Žinotu

—Labas rytas Ickau, atei
nu pas tave paskolyt biskuti 
pinigu.

—O užstatą ar turi?
—Sztai skrynele da mano 

prabobutes.
—Tai niekam ne tikus. Se

nas laužas.
—Tai rots, nes jeigu ponas 

žinotumei, kiek seniau buvo 
toje skrynelėje pinigu.

Karczemoje
— Girdėjau, kad tu Pilva- 

vieziau ketini važiuoti in se
na kontra.

—Yes, dėdžiau, važiuosiu.
— Neiszmanes darai, ba

-manes. Tankiai jie ginezijosi, 
kaip žmonės, ’kurie negali ko
kiame tai dalyke susiderėti. 
Kartais jis pasilikdavo pietai - 
ti. Iszvažiuodamas nuo musu 
vėlai vakare, jis Imcziuodavoį 
mano kakta arba galvos virsziu- 
ne.

I Treczia diena man motina 
pareiszke:

— Žinai, musu draugas — 
taip ji vadindavo ' ta poną — 
užprasze mus pas save ant va
karo. Tu nežinai jo namo? Jis 
labai gražus.

Lygiai devinta valanda va
karo mes sedome in vežimą. Ne
trukus privažiavom isz tikro 
labai gražu narna. Per dideli 
prieszkambari mes inejom in 
neapszviesta sale. Motina ma
ne paliko, paprasziusi palaukt, 
o pati iszejo in sekanti kamba
rį.

'Praėjo deszimts minueziu, 
penkiolika, galu gale pusva
landis. Asz nieko negalėjau su
prasti. Mane pradėjo bauginti 
ta tyluma. Asz atsistojau, kad 
ka nors paszaukti, kaip staiga

ten vaikine tavo pilvukas su
mažės tuoj aus. Lenkponei 
tuoj viską isz jo iszgniausz.

— E, ka ežia apie niekus 
kalbėt, geriau paklausyt ka 
laikraszczei raszo.

— Na oka tokio? —skai
tyk.

—Galicijoje, pagal pasku
tini apskaityma, tiespanaszei 
yra 915,811 arkliu, 3,700,618 
raguotu gyvuliu, 960 mulu ir 
asilu, o...

— Taip mažai asilu?
— Taip czion raszo.
— O tai dabar bus j u ten 

daugiau.
— Kodėl, dėdžiau?
— Ba tu ten važiuoji.
— O kad jus paralei, dė

džiau! Tai tokia užmokestis 
už mano fundinima? Mane 
skiri prie asilu!

----- □-----
UST “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

-----------o----------—
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prasztai, — asz atėjau, kad at
siduoti in jusu rankas: asz už- 
musziau vakar savo motina.

Nuo netikėtos žinios asz net 
ipaszukejau. Virszininkas grei
tai pažvelgė in ja ir paklausė:

— Kas yra priežastim jusu 
prasižengimo ? Gal malonėsite 
papasakoti ?

Ji atsistojo.
— Asz esu vienintele duktė 

mano tėvu. Praeita menesi man 
sukako septyniolika metu. Asz 
vadinuos Raszel. Tėvas mano 
mirė jau deszimts metu tam at
gal. Po jo mirties, mes, — asz 
su motina, — gyvenome visai 
vienos. Pas mus niekada niekas 
neatsilankydavo. Staiga, viena 
gražia diena parėjus namo, asz 
radau koki tai sena poną, ku
riam motina rode labai daug 
atydos. Ji man paaiszkino, kad 
tai yra turtingas bankininkas, 
kuris prijauezia mums ir ūksi
ma musu reikalais. Prie to ji 
dar pridėjo:

— Ji reikia mylėti, nes jis 
yra mums atsidavęs!

Tas bankininkas man nelabai 
patiko, bet asz sutikdavau ji 
meiliai. Nepraeidavo sanvaites, 
kad jis neatsilankytu musu na
muose du tris sykius. Jis pasi
likdavo gana ilgai, kalbėdamas 
su mano motina taip tyliai, kad 
asz negalėdavau pagauti nei 
vieno žodžio. Retkareziais juo
du pažvelgdavo in mane. Tada 
man rodėsi, kad kalba lieczia

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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j L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78
S2O W. Centre St., Mahanoy City

tamsumoj kieno tai rankos su
griebė mane in glebi.

— Asz pradedu suprasti per
trauke virszininkas. Kokiu 'ba
du ir kada jus iszejot isz to na
mo ?

Raszel tese toliau neatkreip
dama atydos in virszininko pa
klausima.

Iki tai minueziai asz nieko 
nesupratau. Bet tame laike 
man lyg uždangalas nuo akiu 
nukirto. Akimirksnyj asz su
pratau, kad motina mane par
davė savo draugui, turtingam 
bankin inkai užs iimancziain 
musu reikalais. Asz nesigyniau. 
Nei dejavimo, nei szauksmo. 
Nei vienos aszaros. Asz perne- 
sziau viską tylėdama. Dabar ta- 
naktis taip toli nuėjo nuo ma
nės, kad asz net užmirszau vi
sas jos smulkmenas.

Asztunta valanda ryto asz 
iszejau isz bankininko su dviem 
auksiniais braslietais — o tei
singai uždirbtais! Neatmenu 
tikrai kiekviena mano žingsnio. 
Iszejus gatvėn asz paiszaukiau 
karieta ir daviau savo adrėsa. 
Parvažiavus ėjau tiesiai in 
kambari motinos. Szirdis mano 
smarkiai plake.

Motina dar gulėjo lovoj. Pa- 
maeziusi mane, ji nusiszypsojo 
ir paklausė:

— Na?
Ąsz prisiartinau prie lovos ir 

pusbalsiu paklausiau:
— Tu pardavei mane? Už 

brangia kaina. Atsakyk!
Ir nelaukdama atsakymo, 

asz sugriebiau ja už gerkles ir 
pradėjau spausti, smaugti — 
užmerkusi akis ir neatgauda
ma dvasios. Ir juo daugiau asz 
janicziau, kad sipekos mane ap
leidžia, tuo daugiau smaugiau 
asz jos kakla. Staiga ji pakilo 
baisiai iszplestomis akimis pa
žvelgė in mane ir pargriuvo. 
Asz isztiesiau pirsztus. Ji buvo 
nebegyva. Tada mane apėmė 
baime ir, pametusi kuna, asz 
iszbegau. Visa diena klajojau, I 
— neatmenu kame. Norėjau at-j 
siduoti in rankas teismui, bet 
nežinojau prie ko kreiptis. Ir 
valanda tam atgal sutikau szi- 
ta poną, jis man parode kelia. Į

Teismas buvo pora menesiu 
vėliau. Asz buvau iszszauktas 
liudininku.

Manau jus iszanksto dasi- 
protesit, kad mergaite buvo isz- 
teisinta.

Ir duodu garbes žodi, asz 
randu, kad teisėjai pasielgė tei
singai.

— GALAS —

& A - B - CELAISS « <

| ...ir... |
į RASZYMO I
5 *Į -------
J 64 pus., Did. 5x7col. J
! Tiktai, 10c. s
i — ?“ŠAULĮ” J
S MAHANOY CITY, PA. *

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. i




