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Amerikonai Prie Okinawas- 9

¥

Isz Amerikos
Stalinas Nori Konfe

rencija Valdyti
WASHINGTON, D. C. — 

Amerika ir Anglija nepriima 
Lublino Lenku valdžios in San 
Francisco Konferencija. Stali
nas pasiuntė praszyma kad Lub 
lino Lenkams butu duota vieta 
ir balsas toje Konferencijoje. 
Amerika ir Anglija atsake Sta
linui kad to negali būti ir ne
bus, nes Yaltos Konferencijoje 
Stalinas prižadėjo kad Lubli
no Lenku valdžia bus pertvar
kyta. Iki sziol nieko panaszaus 
nematyti.

Lenku valdžia Londone taip
gi neturės nei vietos nei balso 
toje Konferencijoje. Viskas 
taip sumaiszyta, suraizgyta, 
kad dabar sunku suprasti ne tik
kas su Lenkais bus, bet ir kas 
isz tos Konferencijos bus.

Stalinui visai nerupi Lubli
no Lenkai: Jis nepaiso ar Len
kai gaus vieta ir baisa, bet jam 
butu labai gerai Lenkus ežia 
instumti, nes tai butu jam vie
nas daugiau balsas. Nes Lubli
no Lenkai taip szoks, kaip Sta
linas dainuos.

Stalinas jau ir taip nori bo- 
sauti, jau dabar reikalauja tri
jų balsu toje Konferencijoje. 
Amerika irgi nori tris balsus 
jeigu Stalinas gaus ko jis nori. 
Dar Konferencija neprasidėjo, 
jau beveik galima sakyti kad 
nieko gero isz jos neiszeis.

Amerikos trys balsai mažai 
ka reisz priesz tris Rusijos bal
sus. Rusijos delegatai visi vien
balsiai balsuos ir vienybes lai
kysis, nes jie darys taip kaip 
Stalinas jiems insakys. Ameri
kos delegatai darys ir balsuos 
kaip jie norės ar kaip jiems pa
tiks. Reiszkia Amerikos trys 
balsai susiskaldys ir Stalinas 
viską savotiszkai susitvarkys 
ir mums vėl szpyga parodys.

f

Mirė Isz Netikėto
Giliuko

BELFAST, ME. .John 
Graye kromininkas krito negy
vas po aplaikymo telegrama, 
buk jisai pasiliko locnininkas 
500 tukstaneziu doleriu palik
tus per dedienia Mrs. Sue Davi
son isz Billings, Mont.

Minksztu Anglių Ang- 
lekasiu Ir Operatorių 
Posėdis Da Vis Tesesi

WASHINGTON, D. C. —
Unijos Prezidentas John Le
wis paliepe minksztu angleka- 
siams dirbti per visa Balandžio 
menesi, o jeigu operatorai ne
susitaikins su anglekasiais, tai 
kasyklos ketina sustoti Gegu
žio 1-ma diena.

Kodėl Kanada Turi 
Daug Mėsos Ir Maisto?

WASHINGTON,. D. C. —
Kaip Senato ir Kongreso pa
skirta komisija pasiteiravo ko
dėl Kanada turi daug daugiau 
mėsos ir maisto negu Amerika, 
ir kodėl Anglija neima daugiau 
mėsos ir maisto isz Kanados) 
negu isz Amerikos, ta komisija 
gavo szitoki paaiszkinima: I 
“Už tai kad jeigu Anglija imtu 
miesos ir maisto isz Kanados, 
ji turėtu pinigais užmokėti.” 
Tai labai geras biznis. Anglija 
ima isz musu, už tai kad jai ne
reikia ir nereikes mums atmo
kėti!”

Ūkininkas Mirė Isz 
Baimes

VALLEY CITY, N. DAK. —
Geo. Forster, ūkininkas ana 
diena mirė nuo persigandinimo 
Foresteris' aplaike keletą ker- 
szinaneziu laiszku nuo bandi
tu, kuriose kerszino ji pagrieb
ti. Ūkininkas presiemes nepa
prasta baime, kad gali ne tekti 
gyvasties, pradėjo nes veikto 
nuo ko mirė.

Nepaprasta Giminysta

SANTA FE, N. M. — Kas 
turi gera protą gali iszriszt 
szita nepaprasta giminysta: 
praeita meta St. Coles, 25 metu 
apsipaeziavo su naszlia, kuri 
turėjo suaugusia dukrele. Co
les tėvas, kuris turėjo 45 metu, 
apsipaeziavo su savo podukte. 
Per ta apsipaeziavima tėvo 
motere pasiliko uoszve del sa
vo poduktes, o jojo podukte pa
siliko jam uoszve. Jo tėvas 
pasiliko jam posūniu. Nesenei 
Coles moezeka, duktė jojo pa- 
czios pagimdė sunu. Kūdikis 
yra Coles brolis, del to kad ji
sai yra Coles tėvo sūnūs. Kū
dikis taipgi yra sunum Coles 
paezios dukters ir jo anuku.

Surado Savo Broli

Anglijos Kariszki 
Laivai Stojo In Talka 
Su Amerikos Laivyniu

GUAM, PACIFIKE. — t riszki laivai tuoj aus pasuko in 
Anglijos didžiausi kariszki1 ta kraszta kur jiems buvo pa- 
Laivai jau stojo in talka Ame- sakyta kad tas Vokiecziu lai- 
rikos laivynui ir dabar jieszkOįVas plaukia ir pradėjo ji kaip 
ir praszo kad Japonas nosi isz- 
kisztu. Amerikos Laivyno Ad
mirolas Chester W. Nimitz 
pranesza kad Anglijos laivy
nas jau keletą kartu susitiko su 
Japonais Pacifike. Anglijos ga
lingas ir didingas laivynas, ku
ris jau daug sykiu su prieszu 
ant mariu susitiko ir kurio va
das yra Vice-Amirolas Sir H.

kokie szunes sekti, bet bijojo 
jam kelia pastoti, nes jis buvoi 
kur kas galingesnis už juos vi-j 
sus. Jie isz pasalu ji puolė, bet 
kelio pastoti nedrįso. Visas 
svietas per kelias dienas seke 
tuos laivus, tas Vokiecziu ka- 
riszkas laivas, visus savo ka
rabinus ir armuotas atprovines 
leidosi kiek tik jis galėjo in sa-

Rusai Užėmė, Bal
tikes P orto Miestą 

Danziga

T’

1,400 Amerikos Laivu Ir 1,500 
Eroplanu Užpuolė Ant Okina
wa Sala; Vokiecziai Sako Ka
re Neužilgio Pasibaigs; Ameri-

Bernard Rawlings ant laivo 
King George V. Szitas Karisz- 
kas Laivas, King George V., 
yra tas laivas kuris buvo pa- 
szauktas in pagelba priesz Vo
kiecziu galingiausia, stipriau
sia, drueziausia ir in visa svie
tą didžiausia. Kariszka laiva, 
“Bismarck.” Vokiecziu Ka- 
riszkas.laivas “Bismarck” pa
skandino didžiausi Anglijos 
kariszka laiva, “Royal Oak.” 
Visa Anglija sudrėbėjo ir visas 
svietas nustebo kaip tas atsi
tiko, nes iki tada, Anglija buvo 
visu mariu karaliene. O dabar 
Vokietis nuskandino didžiau
si josios kariszka laiva. Tai bu
vo juoda diena visoje Anglijo
je.

Anglijos Karo Sztabas iszlei- 
do insakyma, kad visi kariszki 
laivai, kur jis nebutu Atlantiko 
vandenyse, vytųsi ta Vokieti
jos laiva “Bismarck” ir nepai
sant kad ir puse Anglijos laivy
no žutu, turi ta “Bismarck” 
pasivyti ir nuskandyti. Angli
jos garbe to reikalavo. Kokie 
penki Anglijos didžiausi ka-

vo uosta. Anglijos laivai ji se
ke ir lauke savo vado, savo di- į 
džiausio kariszko laivo “King 
George V.,” bet kaip jo nebuvo 
taip nebuvo. Rodos tos mares 
prarijo Anglijos didžiausi ir 
galingiausi kariszka laiva. Ar į 
gal jis bijojo pasirodyti kaip ta 
kita toki pat galinga ir garbin
ga kariszka laiva, “Royal 
Oak” tas Vokiecziu “Bis
marck” buvo paskandinęs. Vi
si radijai szaukte szauke, pra- 
sze ir reikalavo kad tas ‘ ‘ King 
George V.” atsilieptu, pasisa
kytu kur jis yra ir ar jis ateina 
in pagelba. Bet Admirolas to 
laivo ir nabaszninkas, tylėjo.

Per visa ta laika kariszkas 
laivas “King George V,” isz 
visu savo spėkų ir jiegu, kiek 
tik jis galėjo, skubinosi užbėg
ti tam galingam Vokiecziu 
“Bismarck” už akiu. Bet nie
kam apie tai nepranesze, net 
nei savo krasztui, nes jis žinojo 
kad tas Vokiecziu laivas gaude 
visas žinias ir taip bego kad su 
jokiu kariszku laivu nesusitik-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

\ka-Anglija Nepriėmę Lublino 
Lenku Valdžios In Konferencija 

---------- * _____
Anglijos Armija Sulau
žė Vokiecziu Tvirtoves

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Vokiecziams ilgai rūpėjo daži- 
noti kur Anglijos Antra Ar
mija su Generolu Sir Miles C. 
Dempsey. Vokiecziai žinojo 
kad ta antra Anglijos armija 
kur ten prie rubežiaus, bet kur 
taip tai niekas nežinojo. Net ir 
Amerikos laikraszcziai buvo 
prade j e klausti ir prikiszti kad 
ta antra armija nieko nedaro, 
niekur niekam nepadeda. Da
bar ir musu laikraszcziai ir Vo
kiecziai dažinojo. Generolas 
Dempsey su savo antra armija 
sulaužė Vokieczio didžiausias 
tvirtoves apie Brunen ir dabar 
eina staeziai in Westphalian 
lygumas. Szita armija perskele 
Vokiecziu armijas ir iszmusze 
j u tankas ir pradėjo pirmiau
sia laužtis ir marszuoti staeziai 
in Ruhr lygumas, kur yra ar 
buvo didžiausi Vokietijos fab
rikai ir geriausi ūkiai, puikiau
sios farmos ir aliejaus ir gazoli
no szuliniai.

COLUMBIA, S. C.— Ture- 
damas koki tai nepaprasta pri
jautimą, Walter Faust, nuėjo 
prie upes kranto ir rado savo 
dingusio brolio Irwino. Kokiu 
budu brolis dingo tai da ne isz- 
tyrineta.

Tėvas Užsmaugė r 
Savo Sūneli

JACKSON, TENN., — Moe 
Felix sugryžes namo girtas, iri 
inejas in miegkambari, puolė 
ant lovos ir užsmaugė savo ma
ža sūneli kuris miegojo ant pa- 
duszkos. Felixas supratęs ka 
padare, pradėjo nesveikotis ir 
dabar randasi ligonbuteje. Manilos Miestas, Philippinuose, Sunaikintas Per Japonus

ISZ GUAM, PACIFIKO. — Amerikos 10- 
ta armija užėmė Okinawa sala, 360 myliu nuo 
Japonijos. Japonai visai negalvojo kad Ameri- 
kiecziai iszdrystu taip arti prie pat Japonijos lys
ti, ir už tai jie buvo visai nepasirenge ir nepasi- 
ruosza apsiginti. Tik keturi eroplanai pakilo 
priesz Amerikieczius ir iii trumpa laika likos nu- 
szauti. Szitas užpuolimas prasidėjo Velykų ry
ta. Admirolas Nimitz pranesza kad 1,400 laivu 
ir 1,500 eroplanu prisidėjo prie szito užpuolimo. 
Per 9 dienas ir naktis pirma szito užpuolimo 
Amerikos lakūnai pyle ir liejo bombas ant szitos 
salos. Keletą valandų priesz tai 100,000 musu 
kareivų iszlipo ant tos salos, o laivai priplaukė 
visai arti prie kranto ir paleido visas savo armo- 
tas ir karabinus ir viską naikino ir griovė.

ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ameri
kos 1-ma ir 9-ta armija isz rytu puse Vokietijos 
apsiaubė apie szimta tukstaneziu Vokiecziu, o 
Generolo Geo. S. Pattono, Jr., 3-czia armija tik 
150 myliu nuo Berlyno. Anglijos 2-tra armija 
muszasi su Vokiecziais prie Muenter, o 7-ta ar
mija eina prie Main upe netoli nuo Nurembergo, 
ir 100 myliu nuo Czekoslovakijos rubežiaus. 
Žinios isz Berlyno sako, kad kare gal pasibaigs 
szia menesi!

ISZ LONDON, ANGLIJA.—Rusu Primie- 
rias Josef Stalinas pranesze kad invazija buvo 
padaryta ant Austrijos ir du užpuolimai ant Vi
enuos ir Itali jos, ir toli in sziauriu puse; užėmė 
Baltikos porto miestą Danziga ir iszkele Len- 
kiszka valstinia vėliava. Rusu armija dabar ar
tinasi prie Jugoslavijos rubežiaus ir užėmė Na- 
gyatada miestą, netoli sostaples miestą Zagreb.

■
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Kas Girdėt
I nu netikusiu jau prie nieko 
žmonių da ir dabar gyvuoja 
tarp gyventoju aplinkinėje Ja-

i kuoko, Shberijoj o ypatingai 
' pas sztanio gyventoju vadina- 
' muju Cz^i’kczus. 'Senis, kuris 
nori mirti, sukvieczia visas gi
mines, kaimynus ir senus drau
gus ant tuju apeigų, kurias pa- 
reng/neja su dideliu iszkilmia. 
Celebrantas arba auka tuju 
apeigų gauna apsivilkima isz 
i Miltu kailiu, naujas roges, nau
dos pleszkas elniams, kurie ke- 

i ant mir
ties in ana svietą. Kada viskas pryj

i buna parengta, sems sėdasi arba /. ®
; kerezioje (arba būdoje isz el-
I niu kailiniu kokiosia gyvena) 
ir apreiszke savo norą kasi ink 
jo u'žmuszimo, tai yra, kuom 
geidžia būti užmusztu: peiliu, 

Į durtuvu, spica ar su virvia, o 
jo paskutini norą iszpildo arty-.

I miausios gimines.
! Po tam rūbus užmusztojo 
‘ pjausto in mažus sklypelius, o 
/ kuna veža naujoms rogėmis 

prie sukrauto laužo kur sudegi
na. Dalyvautoje! tosia apeigo-

I šia' tepasi kraujais užmusztojo 
ir atiduoda anam savo pasku
tini patarnavima laike degini
mo laužo, po tam visi iszsiskirs- 
to namo. Ta paproti protėviu 
pildo net ir czionbuviai, kurie 
priguli prie pravoslaviszkos 
cerkves.

Bolszeviku valdžia geidžia 
taji paprotį uždrausti, bet žmo
nis apie tai ne nori klausyti ir 
daro po senovei degimus senų
jų- • :

Viena moterėlė isz draugu- 
ves Y. W. C. A., New Yorke ap
skaitė kiek tai laiko praleidžia 
moteres prie veidrolo (zerko- 
lo) savo gyvenime .idant būti 
(patogiomis. Mergaites lankan- 
czios augsztesni mokslą pra
leidžia po 45 miliutas prie veid
rolo. Apskaitoma bus mergaite 
, . , t rrn + i tina vežti kandidataturinti La metu lig 10 metu/ . 
praleidžia per ta laika 
veidrolo 15,056 valandas 
meta ir 9 menesius.

Daugelis isz moterių tu ri sa
vo gyvenime dvi linksmjauses 
dienas; kada apsiveda siu vyru 
ir kada, ji užkasa in žemia.

Emma Adeims, dvylika me-, 
tu mergaite gyvenanti arti- 
Kansas, kuri gyve.no urvoje su 
savo tėvais, likos surasta, per į 
mokslainiu valdniinkus ir pri-^ 
versta lankytis in mokykla.' 
Mergaitai nepatinka tokis gy
venimas ir melde kad ja sugrą
žytu pas tėvus ir kad 
vela siauti po girios.
Ą ' -------- ::---------

Czion Amerike persiskyria 
vyrai nuo savo prisiegeliu kas 
metas iszmoka joms septynioli
ka milijonu doleriu alimentų, 
tai yra turi mokėti ant ju už
laikymo, kar vadinasi anglisz- 
kai “alimony.” Tokius ir pa- 
naszius atsitikimus surinko 
garsingas rasztininkas.

Vyras gali būti persiskyrias 
Nevadoje, bet New Yorko tie-

• V , ) v , . . .sos ji pripaizysta uz vedusi, jei
gu jo motere nesirado ant teis
mo. Vyras gali persiskirt kur 
jisai nori, bet yra laikomu už 
vedusi South Carolina, nes ta
sai valstis įiepripažysta (persi
skyrimu. Jeigu tokis 'žmogus 
pribūtu in ta valsti ir apsives
tu, tai imtu laikomas už sveti- 
moterysta.

Maryland© apstivedimas netu
ri jokio ženklyvumo, jeigu ne
būna duotas -per kunigą. S. Ca
roli no je valdžia pavėlina apsi
vesti mergaitėms turinezioms 
dvylika metu.

Devyniolika valstijiai neturi 
‘tiesu kurios uždraustu 
vineziavot pamiszeliams 
nepilno proto ‘žmonim.

galėtu

su si
ft r ba

'Kova tarp “senoviszku” ir 
“naujausios mados” knygų 
Episkopolines (bažnyczios apie 
Nekalta. Prasidejima Szv. Pa
nos Marijos ir Prisikėlimą 
Kristaus da vis tęsęsi ir gin- 
czai nepaliauna apie tikeji- 
miszkus dalykus. Senovisžki 
kunigai tiki ka raszo Biblija 
bet naujausios mados bimbaze- 
lei sako, buk tai viskas pasa
kos. Tiejei naujos mados bim- 
bazelei sako:

“Dievas yra iszminczia ir 
asabisžkumu bet ne kuniszkam 
pavydale, pasirodo visoje gam
toje, dvasioje o ne materijalisz- 
kai. Danguje ne yra auksiniu 
bromu, su arpoms ir dainoms. 
Pekloje nesiranda ugnies. Vel
nias yra tiktai iszrasta esybia.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Anglijos Kariszki Lai
vai Stojo In Talka Su 

Amerikos Laivyniu

Jeigu tankiai galva skauda, 
viduriai sukietėja, szaleziai 
lengvi užpuola, visuomet (pa-

‘‘Ar asz užtektinai kas „riakt

' girtis kad mes vieni szita kara t n
vedame ir viską aukojame, w
mums in sveikata atsiminti to- UŽTEKTINAI MIEGI 
kius dalykus, kaip “King 
George V.,” kuris paskandino 
Hitlerio didžiausia ir gražiau
sia vilti ant mariu ir atidarė 
mums visus mariu kelius už tai 
kad jis driso tam Vokiecziu 
baisiam ir galingam kariszkam 
laivui pastoti kelia. Dabar jis 
drista pastoti Japonui kelia ir

tu, nes jis žinojo kad visas ABg-!tik Praszo Pro=os su JaPonu 
lijos laivynas jo jieszko. Ant susipažinti ir susitikti, 
laivo “King George V.,” nebu- 7
_ ! PARYŽIUS — Francijos Vivo valia jokios szviesos, jun-! J
ninkama buvo uždrausta net ir daus Ministeris 
rūkyti. O jis diena nakti van- Prancūzams kad 
deni are ir kain žir-as zovadu valdžia Pasilaiky* ™aa salas 
ėjo ten kur jis žinojo tas “Bis- Pacifike- nepaisant kaip Ame- 
marek” yra ar turės būti. Ang.: rika n°res ir reikalaus kad tos 
lijos ir Amerikos laivai ir eroJjalc3 Pasiliktu Amerikos prie- 
planai seke ta “Bismarck” ir ziura- 

' visiems aiszkiai sake, kad joks 
kariszkas laivas negali ji pa
sivyti ar drysta jam kelia pa
stoti. Laivas “King George 
V.,” klausėsi visu tu žinių, L_. 
pats niekam nieko nesake. Kaip 
jis galu gale priplaukė ta vie 
ta, kur tas “Bismarck” turėjo 
perplaukti, jis sustojo ir lauke. 
Kaip tas “Bismarck” dar bu- 

i vo apie penkios deszimtys my
liu nuo tos vietos kur “King, 
George V.,” jo lauke, Admiro-j 
las Rawlings atidarė savo radi- ■ Traukiniai Reikmenų 
jo ir visiems Amerikos ir Ang-! 
lijos laivams ir eroplanams 
pranesze kad jis laukia to ga
lingo ir nenuveikiamo Vokie
cziu kariszko laivo “Bis
marck” ir kad, jei loska, ar 
Amerikos eroplanai paleistu pi’istMytas isz 50 karu maisto, 

^♦^**w*******>*4-4*m->* szvies03 bombas ant “Bis- vaistu ir bandaiža siuneziamas 
:: PAVASARIS :: ' marek” dabar, toj paezioj mi- i^zdaliuimos centrą Moss-j 

nutoj, laivas “King < 
------  V.,” visa ta atliks.

užtikrino
Francijos

I HEPPENHEIM, VOKIETI-
JA. — Amerikiecziai nelaisve- 

Ije Vokietijoje kenezia bada ir 
^Jvarga, jie negauna net ir Rau

dono Kryžiaus siuneziama pa-
i gelta, Vokietijos nelaisvei, ežia 
Amerikoje yra vaiszinami, I 
kaip kokie garbes svecziai. Mes 
Amerikos piliecziai, taip ska
niai ir gardžiai nepavalgome, 
kaip tie Vokiecziai nelaisviai.

Karo Belaisviams

WASHINGTON, D. C. —
Karo belaisviams reikmenų 
traukinys Szveicaru Valdžios

Daina
mas ir nuolatinis pavargimas.

Jeigu užtektinai miegi pabu- 1 e
Į si sudrutintas, energiszkas. Bet 
jeigu pavargęs pabundi tai ne
užteki ina i miegojai. Jeigu gali, 

' vėl atsigulk ir bandyk užmigti.
Jeigu negalima tai sekanti va
karu eik ankszcziaus gulti, ir

miegu r
Kūnas susideda isz celių, ku

rias sudaro audinėms ir sana-| 
rius. Kiekviena žmogaus min-i 
tis ir kiekvienas žmogaus jude-( Mane 'prigunde meiles szetonas 
jimas veda prie susil]mojimo 
tu celių ir audmenu. Kuo sun
kesnis darbas, protinis ar mus-, 
kuliais, tuo greieziaus celes su- 
silpnėja ir tuo greieziaus krąu-į Kam 
jas apsunkintas su visokias1 
nuodais. Jeigu norime gyventi/ 
turime visuomet pataisyti arba Kersztas per amžius priesz ta- 
naujoms permainyti. Dali per-, 
taisymo darbo atlieka maistas,’ 
kuri valgome, oras, kuri inkve-j 
piame, bet didesne dalis atlik-j 
ta kuomet miegame. Tik tada! 
iszaikvotos per diena jėgos ir 
energijos atgaivinta.

Kiekvieno žmogaus miego 
valandos mainosi, bet szioj 
sunkaus darbo ir sunkaus pasi- 
bovinimo gadynėj nemakiaus 
kaip asztuonios valandos mie
go kas na'kt reikalauta. Per 
tiek laiko kūnas gali gerai pa
ilsėti. Ar duodi kūnui užtekti
nai laiko nakezia atlikti szita 
pertaisymo darba? Jeigu ne, 
tai perdaug iszimi isz Sveika
tos Bankos. Pavojaus ženklai 
yra galvos skaudėjimas, neno-

Tenai Szeszupes pakrantes ty
lios,

Nes aplink skraido rami nak
tis.

Kai]) josios bang'os slaptingos, 
gilios j miegok pakol pabusi jausda- 

Taip tavo, nieksze, pikta mas sveikas ir energiszkas.
szirdis. | Jeigu kūnas turėjo užtektinai 

Raitei tu savo kasas geltonas,! laiko atlikti savo darba, ta tei- 
iKuna pridengus'žaliu szydu:|sybe žinosi. Ilgiaus nenorėsi 

' miegoti.
Gerai vedintas miegamasis 

kambarys daug prisidės prie 
sveikatos. Turėk užtektinai 
lengvu sziltu lovos uždehlgalu, 
ir atidaryk langus.

Jeigu del kokios priežasties, 
negalima miegoti, patartina 
priesz einant gulti sziltame 
vandenyje iszsimaudyti, arba 
lauke ant trumpo laiko pa- 
vaikszczioti. Kartais patartina 
lengvai pavalgyti priesz atsi
guliau!, nes sunku užmigti al
kanu būnant. Bet reikia valgy
ti tik lengvo maisto kaip stik-

Tiketi tavo biauriu vyliu.
Kam paslaptomis akimis gau

dai,
Kaip mano meile szalin meti b 

mano ranka sveikini, 
spaudi, 

Jei neapkesti manes keti?

ve klūpos, 
? O jo rūstybe bus tau 'baisi, 
-į Tavo ir mano sutersztos lupos

Paklaus jos tavęs kas joms

Ka atsakysi, tu apgavike,
Manei apgauti net ir mane.

Tu nekaltųjų szirdžiu pleszike,jla pieno, puoduką cocoa su ke- 
Nebeprigausi kersztu, Oi ne!, liais krekeriais.

Imk mano karda, smeik in kru-! Kartais knyga, veikalas, ru- 
ymas, kava, arbata arba per 

sunku valgis neduoda žmogui 
miegoti. Kurie bijosi nemiego
jimo, turi praszalinti tuos da
lykus kurie prie to veda. — C.

tine; 
szirdies' 

akis:
Iszpleszk jau vilti man pasku

tine,
Lai tave viena skausmai kan-

■ kys.

R a m i a i u žme r k s i u

ras valgyti, viduriu sukieteji-

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

Ar szita.ip visados man bus
Pavasaryje Ar sprogstanti 

Žiedai man niekados nebus
Tikri žiedai, kurie anksti.

Ar bent vėlai, nors rudenyj
Atsikleistu viena lukesezio

Lapeli? Bucziau rytinei v i
Nutraukęs szio nusususio.

Gyvenimo siūleli, jei
Viltis pilnesnio vakaro 

Nebūtu taip viliojancziai
Man prižadėjus rudeitio.

Pjūties. Seniai jau ketinau
Szias liekanas sulaužyti, 

Ir isz sziu rumu jau buvau
Nutaręs iszsikraustyti.

Bet tu, Viltie, man daug davei;
Ne viena szventa dovana

Sziai mano sielai suteikei,
Ir prižadėjai vasara.

Visaip tu stengeisi mane
Isžgelbet nuo paties manės. 

Draugu, kuriuos net ir sapne
Nesapnavau, gavau, tavęs.

Belaukdamas. Ir muzikos,
Skaiscziosios meiles paslaptį, 

Ir karszta skausmą deganezios 
Aistros patyriau rudenyj.

Dabar, karszedains sambresz- 
koj,

Asz su pilkąją žemele
Dėkoju tau szioj valandoj,

Nes tu ežia atvedei mane, 
Kur asz esu, ir atvedei

Mane in pati cziukura, 
Isz kur matyti, kaip liūdnai

Saulute szypsos vasara.

-• George burA Vokietijoj, turėjo iszvy'k- 
Amerikos *sz Szveicarijos Kovo (Mar.)

Amerikos Rau-eroplanai ir ju lakūnai nustebo !) Pa®al 1!^z
nes jie visai nesitikėjo kad tas ^(>no.i° Kryžiaus Atstovu Geue- 

1 laivas randasi tuose vandeny-' y°j; Szveicarijoj, uesenei gautu 
se. Jie paleido savo szviesos znllu-
bombas ir gražiai nuszviete ta e>ea,aj°s 1,1 okietija nesz- 
Vokiecziu kariszka laiva. Vo-i^amas ^aro 1)(‘lais\ mins ieik-

, uesenei gautu

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas

Laikas
Malda neatnesza iszbadeiu-i v. . .. . v I Ema amžiai, bėga dienos,šiam >pagelba, jeigu žmogus 
jam neduos duonos. Kūnas ne
prisikels isz numirusiu. Tikėji
mas in Nekalta Prasidejima ne 
yra neatbūtinu. Stebuklai seno 
testamento yra pasakoms, o 
Naujam, tai tiktai prideczkas 
ir t.t.”

Laikas tirpdin visa-ka:
Žūna miestai,-pilis, sienos, 
Bocziu insteigta ranka.

Lygiai sapnas slenka metai, 
i Diena mainosi nakezia.

Greitai ritas laiko ratai, 
Veža varga su mirezia.

Paprotys užmuszincjimo se- Skaitykite “Saule”

kiecziu laivo Admirolas auste- inei)l1’ iszvy'kti sekama minaliszka apraszymas, 202 pus. 
bo kad kas drįstu ii užkibti ir diena, keliaujant isz Constance No- 103 Vaidelota, apisaka uu KdU Kas arusiu JI UZKlDtl ir ’ J pirmutines puses szimtmeczio,
pasuko savo armotas in eropla- 'leersburg.
nūs, bet jau per vėlai. Anglijos Moosburg, in sziaure nuo 
galingas ir didingas “King \ I u n ic ii, via a i ežia u. i a • m .to 
George V.,” jau nuo penkios .tas l)rie Stala‘" VILA, kuri yra 
deszimtys myliu pradėjo plekti cbttele stovykla su daug divizi- 
ir daužyti Vokiecziu ta “Bis-1!11 del įvairiu tautu. Tikime,

!marek.” Vokietis Admirolas ' kad aPie 10’000 Ameri'kiecziu 
Į nustebo ir iszsigando, jis davė ^en szduom metu laikoma, 4,-
1 insakyma pasukti visas armuo- kSZ b1 uesenei buvo perkel
tas in ta kraszta isz kur atėjo ksz Stalag Lutt 111, pirmiaus 
tie szuviai, bet jau buvo per 
vėlu. Ji pradėjo taip daužyti 
taip muszti, kad jis, kaip zupu- 
lys sūkuryje eme suktis be va
do ir be vairo. Ir kaip tik to ir 
reikėjo kitiems mažesniems 
laivams ir eroplanams. Visi ji 
užpuolė isz visu pusiu. “King

I George V.,” dar areziau prisi
artino ir isz visu savo didžiu 
armuotu ir karabinu jam tiek 
davė, ji tiek pleke, kad jis su 
visais savo jurininkais ir szta- 
bu buvo nugramzdintas in ma
riu dugną.

Tas pats laivas, “King 
George V.,” tas pats laivynas, 
dabar atėjo Amerikai in pagel- 
ba priesz Japona.

Kaip raszytojai apraszys 
szita kara, jie pripildys visa 
vežimą popieros aiszkindami ir 
pasakodami apie Anglijos gar
binga ir didinga kariszka lai-, 
va, “King George V.” Dabar, 
Japonai gaus progos su tuo lai-j 
vu ir jo Admirolu susipažinti.! 
Japonu visas laivynas bijosi 
szito vieno Anglijos kariszko 
laivo. Jis Hitlerio vilti paskan
dino ir dabar jieszko to biesOj 
Japono.

Kaip mes norime Anglija kri- laįkra8Zti
I mirszo u

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
ūnta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
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- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

į trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
i puslapiu............................................   15c
i No. 112 Trys apisakos apie pini-

didžiausia Amerikos lėktuvu 
stovykla Vokietijoj.

Szis troku konvojus turės 
maisto ir vaistu Lubeck ra jo- gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
nui ir Karls'bad-Marienbad ra
jonui kur belaisviu koncentra- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
vilnas buvo raportuotas. Tro-' No- 116 Istorija apie Sierata, 
... ,, , v. puikus apraszymas. 119 pus....15ckai Amerikos Raud. Kryžiaus. No 119 Keturios istorijos apie 
pristatyti Tarptautiniam Raud. Garžia Haremo nevalninkeT T^oszis: 
Krvžiaus Komitetui bus varno-7oiena m,oti?a; Vaikucziu P^pejimas 

jami Szveicaru (neutralu) dar-, ^o. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
bininku su Vokiecziais sargais. kas isz Ant nemuno. 58

1 puslapiu .  ................. .. 15c
No. 123 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 

iVarerutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

— American Red Cross, Wash
ington, D. <?.

JUOKAI

Geras Vaikutis
—Ko verki, vaikeli?
—Sumuszau veidroli 

paskui pasakiau, kad mano 
brolis sumusze, ir jis gavo 
nuo mamos in skūra.

—Tai dabar tave kankina 
sanžine?

—Taip, jis pasakė, kad asz 
sumusziau, ir dabar manes 
jieszko.

ir

j Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata uit i
’ ” 'i “Saule” kurie apie tai už-, 

ir prasze idant nesulaikyti i 
tikuoti, kaip mus pagunda ima iaikra«zczip. paskubinkite i j j .

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

SKAITYKIT 
“SAITE”

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

:: ::

Pirkite Apgynimo Czedinimc
Bondus ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras 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 VaJenczijos; 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 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

xNo. 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 apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 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 akmenoriauu; Klara; Nuspręsta
sis; A*kt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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; Pabė
gėk; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
6Q puslapiu

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kramto; Mistras ir Krepe- 
Fzius; 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 ................................. 10c*

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku
rtykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................26«

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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

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 knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczi” Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke

16c

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

gyve.no
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Szlubas Ponaitis
(Tasa)

damas gulti, pasiszauke seni
Szepoje, prie didelio pono 

Skurdulio raszomojo stalo, sė
dėjo szlubas ponaitis. Jis, pa
liepus, ramiai pakele rankas 
auksztyn ir leidosi suriszti. Du ’. 
karininkai atsidėję iszkrate ' 
viską szepa, bet jokiu maiszta 
liecziancziu svarbu popieriai 
nerado. Tada vienas priėjo prie 
senio Skurdulio ir atstatęs in 
jo kakta revolveri, pasakė:

— Asz skaitysiu ligi trijų. 
Jai nepasakysi tamsta, kame • 
sudėti maisztininku popieriai 

•— mirsi! 1 «
— Jis nieko nežino. Kaltas 

tik asz, ir viską atiduosiu, — 
ramiu balsu pasakė ponaitis.

Visi atkreipė dėmėsi in ji. 
Atriszo rankas ir ponaitis, ati
daręs slaptus stalo stalczius, 
patiesė karininkams visus tė
vo svarbu popieru: susiraszinę- 
jimus, atžymėtus žemėlapius, 
maisztininku sanraszus .ir ki
tokius.

Ponas įSkardulis nustebės 
žiurėjo in sunu, kramtė piktai 
lupas ir mintyse kartojo: “bai
lys!”

— Dabar parodysiu musu 
ginklu sandelius, — pasakė 
szypsodamas ponaitis, kada 
karininkas popieras susidėjo 
in masznia. Paėmė isz stal- 
cziaus dideli raktu ryszuli ir 
nuvede visus in namu sande
lius.

Parode viską, iki pat smulk
menų, neaplenkes net maiszti- 
ninkams paskirtu maisto kon
servu ir riebalu.

Jau szvito, kada baigė viską 
rodyti. Net suszilo darinėda
mas daugybe durti ir ardyda
mas gudrias pono Skaudulio 
dekoracijas, ginklus slepiant 
padarytas.

Pabaigus nuyede ji in valgo
mąjį kambarį. Atsisėdo ežia 
prie lango ir žiurėjo, kaip ka
reiviai kieme krovė in vežimus 
maisztininku ginklus. Ji sau
gojo keturi kareiviai, bet po- 
naieziui tas mažai rūpėjo. Ra
mus, patenkintas, jis visa szir- 
dimi džiaugės padaręs pirma ji 
daiba Lietuvos naudai.

Tam 'paežiam kambaryje, 
taip pat stropiai saugojami, 
nuleidę galvas, paniurę ir pik
ti sėdėjo jo -tėvas ir būrelis jau 
aresztuotu maisztininku. Po
naitis in juos nekreipe dėme
sio, nors szie sznibždedami sa
vo .tarpe, gana garsiai vadino 
ji bailiu.

Apie dvylikta valanda in 
dvara automobiliu isz Kauno 
atvyko aukszti karininkai ir 
ei valiai. Prasidėjo tardymas. 
Dvarininkai laikėsi iszdid'žiai 
in ’kaip kuriuos klausymus vi
sai neatsakydami. Tik vienas 
szlubas ponaitis papasakojo 
viską, ka žinojo apie rengtąjį 
maiszta, visa kalte . pasiimda
mas sau. Pasakė net, jog ta 
maiszta fenge nesenai isz Len
kijos atvykęs.

Tuoj po to in vyko karo teis
mas. Visus maisztininkus su
sodino ,in automobilius, ir rai 
telianis Ivdint, iszveže in Kau- 
na. Dvare paliko tik ponaiti ir 
seni Skardui!. Tęva iszteisino, 
o (sunu, kaipo vyriausi maisz- 
to rengėja, nutarė ta paezia 
diena suszaudyti.

niu atstu iszsirikiavo būrys 
. kareiviu. Ponaiti pastate prie 

į baslio ir norėjo užriszti akis, 
j bet jis neleido. Atsistojo prie 
j savo kapo ramus, nenusiminęs, 
i Kiek iszibales veidas szypsojas 
šviesia szypsena, o akys žibė
jo pasiryžimo ugnimi. Aplin
kui susispietė susirinkę kai- 
miecziai ir dvarisakiai. Apsi
dairė ponaitis in visas szalis, 
ir pastebėjęs susirinkusiuju 
tarpe seni kaimieti, pas kuri 
tik vakar buvo apsilankęs, 
linktelėjo jam galva. Pažiurėjo 
in debesuota dangų, in ežerą, in 

I laukus, žvilgterėjo in puiku te-! 
, vo dvara ir drąsiai paskui iribe-j 
de akis in prieszais stovin- 
czius kareivius.

Pasigirdo trumpa komanda.

TARADAIKA g

Tai ir po Velykų, 
Szventes jau pranyko, 

Vela prie darbelio, 
Ir naujo vargelio.

Nekurie szvente kėlės dienas 
Svaiguli gavo ne vienas, 
Bet man atsilsio nėra, 
Vis po svietą huzia!

* * *
Lietuvams turbut laibai gražu,

Pora deszimcziu szautuvu tutu Kaip eina iszsigert su Angliku, 
atsik'reiipe in ponaiti.

— Dabar skaieziuos ligi tri
jų ir paskui szaus, — pamanė 
jis.

Bet karininkas neskaieziuo- 
damas mostelėjo balta skepe
taite. Sausai kartu sutratėjo 
szautuvai ir szuviu garsas 
aidu paplito apylinkėse. Sumo
jo ponaitis rankomis, lyg no
rėdamas prispausti prie kruti
nės visus siisirinkusius, visa 
Lietuva ir kartu su basliu kri
to in duobe. Keli kareiviai szo- 
ko su kastuvais ir bematant 
duobe užkasė.

Mirė jaunas kilnus szlubas 
ponaitis ir nieks nežinojo, kad 
mirdamas siuntė nuoszirdu 
sveikinimą Lietuvai, laimino 
Lietuvius, in ji ginklą atkrei
pusius. Zovada perleke eskad
ronas raiteliu per jo kapa, ir 
jokio ženklo, kur guli ponai- 
czio kūnas neliko.

Daulg invairiu gandu ipo to 
pasigirdo apylinkėje. Visi kal
tino ponaiti maisztininka, ir 
(paprasti kaimiecziai Lietuviai, 
kad maiszta kele, ir dvarinin
kai, kad buvo toks bailys ir 
tardant iszdave visas paslap
tis. Kalbėjo, 
teligentas,

Net juokas ima,
Kaip pradeda tupinėti, 
Apie koki ten smirdėti.

Vienas lietuvys pribuvo in 
kita miestą, 

Užėjo iii viena vieta, 
Ir taip nusilakė,

Jog niekas neprieme in 
nakvyne, 

Kada jau pusiaunaktis buvo, 
Nakvyne pas viena žmogų 

gavo, 
Priėmė tautieti pasigailėjo 

. ir Angliko.
Bet ant rytojaus puikiai 

kambaryje užtiko, 
Lova ir asla puikiai iszrode. 
Jau turbut priveme in vales, 

Kada abudu iszvare kaip kiau
les,

Ir nuėjo pas kitus, 
Davadnus Lietuvis, 

Gavosi ant lovų, ilgai gulėjo, 
Pakol suvis neiszsipagiriojo, 

Bet kiti vyrai laukan 
iszprasze, 

Ir prasze:
Idant apie tai apraszytau, 

Ir del visu apgarytau, 
Idant su “kitais” ne užsidėtu, 

Ir su jais ne sėbrautu!
* * *

Po szimts velniu, jeigu bobe
les trauke už daug guzui es, tai

Jo Kareiviai Užkariauja Filippinus

Japonams užimant Bataan, Filippinuose, Lieut. Gen. Jo
nathan M. Wainwright gindamas ta sriti ir su daugeliu ka
reiviu pateko Japonu nelaisve Dabar kaip Gen. MacArthu- 
ras sugryžo in Filippinus, dalis pabėgusiu kareiviu dalyva
vo Japonu sumuszime. Gen. Wainwright randasi Japonu 
nelaisvėje ir laikomas Formosoj ar Japonijoj.

Pirmutinis Vargas
atva- užsistot, turejes iszvyt antstoli, 

o jis pasiliko ramus, skaitė sa
vo laikraszczius ir net pasakęs, 

—ugi sztai kas! kad Ignas “vis vien, kaip va-

PASAKYKITE, 
žiavo ?

— Dabar jau
Kas atvažiavo? - 
atvažiavo.

Mikutis isz karto nesuprato
Tas, kurs turejes vežt Igną ir .siems 
Mare in kalėjimą, 
jam dideliu, baisiu ir szlyksz-. skriaudusiems. 
ežiu ant pažiūros, o in ji žiu-!
rejo saule apdegęs malonaus * nukausiąs tęva, aukle antstoli 
veido aukles sveczias ir bežiud ir, begalvodamas apie bausme.! 
vedamas szypsojosi. Apart krapszte nagu 
aukles ir jo, daugiau nieko ne' nuo geležies dažus, 
buvo. Pagalios, Mikutis supra
to.

kad kaž-koks in-
didis Lietuvis pa- v ~. i

triotas, parasze Lietuviu val-Mau ne»ia^u? bet jeigu jaunos( 
džiai smulku praneszima apie, 
maiszta, pasirasze Lietuvio: 
slapyvardžiu.

Invairiai apie ta Lietuvi spė
liojo, bet tikrai nieks negalėjo 
pasakyti, Tik Skaudulis ir se
nis ūkininkas, kuriam szlubas 
ponaitis pasisakė greitai Lietu
vis, gal, suprato, kas rasze ta 
laiszka. Skardui is greitai pase
no, susmuko, nustojo pir- 
myksztes savo energijos ir 
apie Lenku, maiszta ne užsi
minti nenori.

Iszsirupino leidimą iszkasti 
sunaus lavona isz ežero kranto 
ir palaidojo ji parapijos kapi

1 merginos isztrauke pleczkute 
ir gere guzutes tai jau tikra 
velniava!

Savo akimis maeziau, 
Ir tyczia žiurėjau,

Kaip merginos po blumersus, 
grabaliojo, 

Pleczkutes su guzute 
isz imine jo,

O ka prie vyru meilei 
prisigretina,

O ir prie kiszeniaus pritykina, 
Masznele su pinigais 

prisisavina, 
Ir gana!

* * *

Jau gana, net man bėga seile,

kas

neisztru'ks.

Mikutis norėjo atkerszyt vi- 
tiems žmonėms, taip 

persistatė' žiauriai ji ir jo dranga nu-

Jis svajojo apie tai, kaip jis

— Pagal tavo nuomone —

Marijona! Tu man patikėk: asz () asz su tavim dabar ir kalbėt 
j apsaugosiu tavo mergaite. Asz ne noriu.
Įtau prižadu. Nepulk in kojas!1 Jis apsisuko ir buvo beeinąs 
t Ji pasilenkė, dasilytejo dre- in duris.
banezia ranka Mares peties ir
pati drauge su ja pasijuto be-'suszuko jam pavymui Mikutis 
sėdinti ant grindų. j— pagal tavo nuomone, ji rei-

i — Reikia kentet. Visiems kalinga arbata ir uogom pavai- 
reikia kentet! —paskubomis ji szint, kaip aukle?
sznabždejo. — Visiems reikia.

i — Nu, gana, gana! — ne
slėpdamas savo nekantrumo, 
prabilo tėvas.
sisielojes.
patenkintas. Ignotai.
laika, vėl ateik. Priimsiu. Kas-^

Tėvas apsistojo.
— Kiekvienas daro savo 

dariba — pastebėjo jis — pildo 
— Asz labai su- savo pareigas. Antstoliui ’buvo

Asz buvau tavim, insakyta važiuot ir parsivežt 
Atbuvęs Igną, jis ir nuvažiavo. Jis szau- 

’ ims, geras žmogus, o tu ji nu- 
. link duktes, tai nesirūpink. Da- skriaudiai. Ir tu užgavai mane, 
i bar Sudie! Sudie! 'aukle. Užka?
1 Jis paėmė paezia už rankos Mikutis iszleto nuleido akis, 
ir buvo benoris ja su savim isz- ir ant jo veido aiszkiai atsi- 
sivest, bet szi ranka paliuosavo spindėjo nesusipratimas ir so- I
ir dar karta drueziai Mare ap- pulys.

— Ne gerai, vaike!— pamo- 
kinaneziai iszmetinedamas pra
tarė tėvas ir iszejo isz kamba
rio.

Mikutis sėdėjo nesijudinda
mas.

“Ne gerai, vaike! — atsi
minė jis iszmetinejanti, beveik 
malonu tėvo baisa, — Negerai’? 
Užgavai? —kankinaneziai gal
vojo vaikas. — Asz užgavau. O 
jie visi. Igną, užka?”

Mikutis nuleido galva ir vai- 
kiszkai susiraukė.

“Kiekvienas daro savo dar
bą. O kaipgi iszejo tokis ne ge
ras piktas darbas ? ’ ’

Jis pakele akis, ir jo nusiste
bėjusiame žvilgesnyje sustingo 
kankinaneziai sunkus klausi
mas. —GALAS.

atszoiganczius 
. Staiga jis

■ intempe klausa: jau pasigirdo 
Įgarsi tėvo kalba ir bailus Igno

— Ar tu? — nuostabiai ir balsas. Akimirksnyj jis paszo- 
drasiai paklausė jis, žiureda-:ko ir iszbego 
mas tiesiogi in kariszki.

— Asz! — 'placziai nusi- galvas, stovėjo Ignas ir Mare ir 
szypsojes atsake szis, matomai laiks nuo laiko mindžikavo, 
svyruodamas, ar jam priesz! Palei Mare, paslėpus galva in 
ponaiti pakilt, ar sėdėt. Įjos rublis, stovėjo Pauliute, o

j — Tu?, Tu, tu niekszia! asz motina žiurėjo in ja isz vir- 
I tave, asz tave sudaužysiu! — szaus, ir jos veide daugiaus ma- 
: sucypė jis ir mėtėsi pirmyn.

Bet staiga jo veidas persi-1 gu ‘baimes ir vargo. Užpakalyje 
kreipe burnos kampai suvirpę-1 ju, už durų žiurėjo smalsus 
jo, ir jis garsiai ir gailestingai ! dvaro tarnu veidai.
pravirko, kaip verkia bejiegiai, i — Nu, gerai — garsiai kal- 
nuskriausti vaikai. Antstolis bėjo Mikuczio tėvas, — dabar 
drovėdamasis juokėsi ir dairy-Į,jau pervelu ir nieko ne pada- 

szalis, skeseziojo rysi. Kaslink Pauliutes nesirū
pinkit. Jai ne bus bloga, o apie 
gyvenimą ir mirti, tai Dievo 
valia. Mes pasižadam ja prida
bot. Sudie, Ignotai! Kagi da
ryt?! Sudie!

Tėvas mosterėjo ranka, kaip 
ir duodamas suprast, kad atsi- 

užbaigtas, bet 
sesers lele,' nieks nesijudino isz vietos. Ig-

in szeimy-stube.
Tarp kambario, žemai nuleidę

tesi 'bukaus nesusipratimo, ne

damasis in 
rankomis.

Mikutis nubėgo in savo kam
bari, užlindo in kampa palei 
savo lova ir prisiglaudė prie 
sienos besilaikydamas abiemis 
rankomis už 'krutinės. Bejėgis 
piktumas vis dar virė jame ir
jieszkojo sau iszeities. Jis isz-j sveikinimas 
vydo ant grindų 
pradėjo mindžiot ja kojomi irjnas tylėjo ir atbukusiu žvilgs- 
pagalios, trenkc ja in kita kam-! niu žiurėjo sau in kojas.

Ant sienos kabojo —- Taip, mes prižadam, —
jis nu-j drebaneziu balsu pridūrė mo- 

stvere ji ir numėtė ant grindų. ’ tina, isztiesdama ranka Pauly- 
Nuo tokio padidėjusio veiklu-'tei, bet tuojaus-gi ja nuleido ir 
mo jo dirbsniu tamprumas bent 
kieik susilpnėjo: jis atsisėdo, 
prisiglaudė kakta prie geleži
nes lovos, nutilo ir pradėjo sva
jot. Jis svajojo apie jėga.

Jam buvo reikalinga jėga, 
idant nubaust visus tuos žiau-'nors. 
rius ir prasikaltusius žmones: lis, pergyvensi. Ka-gi daryt?

. teisėjus, kurie nuteisė Igną, 
. isžkasa per metus milijoną to-’ antstoli, kuris atvažiavo ji vež- 

AMŽINA ŽY-' nu augliu del sunaudojimo ant tis; 'aukle už tai, kad vaisinusi 
Prie pat ežero kranto karei- DA.” Jo kelione po svietą ii savo laivu.

vi ai iszkase gilia duobe, o jos liudymas apie Jezu Kristų, 
kraszte inbede žmogaus auksz-Į 20 Centai.
tumo basli. Penkiolikos žings-, Saul° Pub> c^-» Mahanoy City, Pa.

nyne. Akmeniniame paminkle, Kaįp atsimenu apie ta veseile 1 • • • !
Nesekysiu kur tai buvo, 

Ir keno tai Veselka atsibuvo. 
Nes tai buvo Lietuviszka, 

O žinote, jog tada viskas 
pyszka, 

Galvos, nosys, stalai, kėdės, 
Kol nepribuna su paikom 

dėdės,
Kožnas anJkoves atkasojo 
Bile innagi pasijieszkojo,

kaip sūnūs per seni Simą pra
sze, liepe iszkalti Lietuviszka 
nžrasza.

Kapus lankydami apylinkes 
szlektos trauko pecziais, ta už- 
rasza perskaitė ir sznibždas, 
kad senis įSkardulis, tur but 
sukvaiszo. Kaimiecziai irgi 
stebis.

Ir nenoromis visi ima tikėti;

bario gala.
jo paties paveikslėlis

sento ūkininko pasakojimais, jr prasidėjo vaikine musztyne,
kad szlubas ponaitis ‘buvo Lit 
tuvis, maiszta iszdaves.

O barszcziu galybe!

Turkiszkos angį iukas vklos O v

Istorija apie
antstoli uogomis, ir net tęva. 
Ant tėvo Mikutis buvo supykęs 

Pirkite Apgynimo Czedinimo iiž jo matoma,, beszaliszkuma

atsisuko.
— Dabar jau reikalo nepa

taisysi! — vėl prakalbėjo tėvas 
kuram, matoma, szitu žmonių ( 
tylus nusiminimas jau pradėjo 
insipykt — Jau reikia kaip.

Laikas jau ne taip dide-

Bondus ir Markes. - kaslink Igno likimo. J is turėjos ’ isz jos akiu.

Mare tyliai atstume Raidyte, 
padare žingsni pirmyn ir tylė
dama pavirto prie ponios kojų, 
dasilytedama kakta grindų.

— Marijona! —suszu’ko szi 
ir aszaros isz karto isztryszko'

— Nesilenk inan.

] kabino.
— Reikia kentet! 

karta ji sznabždejo.
Mare pakilo. Ji apvede aki

mis kambarį ir apsistojo ant 
Mikuczio. Viena akimirksni 
moteris ir 'bernaitis žiurėjo vie
nas kitam in akis, paskui Miku
tis kailiai nuleido blakstienas *
ir pasiįre pirmyn.

— Sudie! — tarė jis labai 
tykiai ir labai meiliai. Bet Ma
re tylėdama nepaliove in ji žiū
rėjusi, lyg dar kaž-ko nesu
prasdamas. Tuomet Mikutis 
nusikreipė in Igną. Jis isztiese 
ranka, Ignas ja paėmė ir staiga 
pasileuke ties paežiu kūdikio 
veidu.

— Ar gailėsies, — Pauliu- 
tes? — paklausė jis.

— Gailesiuos! — rimtas ir 
isžkilmingai atsake Mikutis ir 
drąsiu žibarteziu žvilgsniu pa
žvelgė in liūdnas savo draugo 
akis. Ignas paglostė ranka vai
ko galva, paskuboms persižeg
nojo ir nusidavė in duris.

— Marijona! —kaž-kas isz 
tarnu paszauke: — Marijona! 
Ignas, girdi jau iszejo. Tavbs 
ten laukia! iszei’k! Vežimas pas 
prieangi.

Jaunoji moteris suvirpėjo, 
'bukas nesusipratimas iszsi- 
reiszkimas persimainė in ’bai
me. Drauge su ja, inkniubus 
veidu in rubu padelkas, stovė
jo Pa aliute ir drebėjo visu ku
liu. Ji iszleto pasisuko ir isz
ejo.

Vaikas, susilaikydamas nuo 
veiksmo, iszpradžios žingsniu 
o paskui tekinas nubėgo in sa
vo kambarį ir vėl atsisėdo ant 
lovos, tamsiai žiūrėdamas 
priesz save. Koridoriuj pasi
girdo tėvo žingsniai. Jis inejo 
iii vaiko kambarį ir sustojo ties 
Mikucziu.

— Ko tu ežia sėdi ? Eik pas 
aukle — tarė jis.

Vaikas tylėjo ir nesijudino 
isz vietos.

— Mikai! — asztriai suszu- 
ko tėvas, — ar asz tau sakau, 
ar ne?

Vaikas pakele galva ir mete 
in tęva rimta, ne malonu ir 
akyva žvilgsni.

— Paklausyk — szie'k tiek, 
sumin'ksztejes prabilo tėvas — 
tu, rodos, pyksti ant manės? 
Prie ko ežia asz? Ar-gi asz kal
tas? Jog man reiketu tau gero
kai inkrest: kaip tu iszdrysai 
rėkt ant antstolio? Taip pasa
kyk man! — ne kantriai su- 
szu'ko jis, jausdamas, kad 
smingantis sunaus žvilgsnis ji 
erzina ir kaip ir kliudo.

— Tegu, — tykiai ir ramiai 
tarė Mikutis.

— Kas tegu?
— Tegu tu mane bari. Man 

dabar vis viena.
Tėvas ne žinojo ka atsakyt.
— Nu, gerai! — tarė jis. —

dar

ISTORIJEapie Da isz
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio »u< 
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.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-, 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. 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. |
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i — Balandis — April.
— Po Velykų.
— Szventes praėjo tykiai.
— Panedelyje apie 12:15 

vai. anksti ryta, kas tokis pa
leido ugnini signola isz bakso 
4-3, iszszaukdama ugnagesius, 
bet pasirodė, kad ugnies nebu
vo.

GENYS MARGAS ISZ
PRAEITIES

— lUtarninke, Birželio 
■(June)1 11-ta diena pripuola 
rinkimai ant pavietu ir mies- 
tisziku rinkimu.

— Panedelyje Balandžio 
(Apr.) 2-tra diena, iszkeliavo 
22 vyrukai in Wilkes-Barre, 
Pa., kurie likos priimti in tar
nyste. Visi iszkeliavo bosu: 
Mahanoy City.

James B. Smith, Joseph J. 
Berosh, John Davidson, Ed
ward D. DiGiammarino, Ste
phen Bottock, Bernard J. Bob- 
bit, Francis W. Miller, Joseph 
J. Oniffrey, William L. Kinsin- 
ger, Charles I. Mellen, Joseph 
B. Onefsky, James J. MdClaf- 
ferty, Charles T. Eckrode, Ed
ward F. Marshall, Emil L. Gon
zales, Joseph E. Serano, Leo
nard C. Botkus ir Joseph 
Roos.
Morea:

Russell Williams, Jr. 
Maple Hill.

Andrew E. Downey. , 
Shenandoah, Pa.

Walter A. Finkowski.
New Philadelphia:

Andrew A. Ferrence, John J. 
Lutsky, ir Joseph C. Wassell. 
Middleport.

Carl J. Valentine.
Cincinnati, Ohio.

John J. Malone.

Karo Pabaigos Gandai”

Jis pirsztu suskambino smui- velylku naktį su savo smuiki- 
kos stygas ir tuojau užtraukė ninku, eidami nuo vieno uki- 
“visi liko, visi liko,” o kaimojuinko prie kito, ir ten giedoda- 
vaikinai susikabinę poromis mi velyku giesmes, ir vis gan
ėme smagiai ratu suktis ir darni szi-ta, linksminome kitus 
szokt. Pabaigus griežimą, vis- h- patys save, 
kas nutilo.

Antanas užsidegė papirosą ir 
lengvai isz jo traukdamas du
rnus, ir žiūrėdamas in grinezio- 
je per Įauga spingsanti silpna 
žiburėli, giliai užsimąstė, ir jis, 
nejuto, kaip papirosą pasiliuo-1 
saves jo pirsztuose, iszpuole 
ant žemes.

Tarpduryje ten pasigirdo 
plonytis dvieju mergaieziu juo
kas. Vaikinai visi sužiuro ir 
tuojaus eme vienas in kita szai- 
pytis.

— Linksma 
vienas.

— Bene ne Velykos — atsi
liepė antras.

— Na mergeles dar ne mie
ga — pridūrė treczias.

— Kur jos miegos! Jos lau- 
i kia, kad mes joms pagiedotu
me.

— Kasžin, ar daug margu- 
cziu jos duotu mums už pagie- 
dojima?

— E, kas man margutis.
— Tai ko daugiau nori?
— Taigi...
— Buczki —
—■ Buczki!!! — Ir eme visi 

juoktis isz szvento Jurgio 
buczkio.

— O, kam buczkis, • o kam 
margutis patinka.

— Na, grieszkka nors, szpo- 
sus ežia nekretes, juk žinai, 
kad per gavėnia iszsiliudejome 
užtektinai rūgo jo Jurgis muzi
kantui.

— Et, gavėnios žiūrėdamas 
tai ir numirtum buczki nega
vęs — tycziojosi kitas.

— Taip, vilkas ir Petnyczioj 
mesa ėda.

— Ka tas reiszkia! Asz ga
vės buczki, be mėsos galiu ap
sieit.

— Eime! — suszuko visi.
Naktis (buvo giedra. Menulis 

aiszkiai szviete. Mes priėjome 
prie ūkininko grinezios, prie 
kurios vienas isz mus prisiar
tinęs, lengvai pabarszkino in 
lango stiklą. Isz vidaus pasi
girdo balsas:

—Kas ežia, ir ko reikalauja ?
— Leiskit mums palinksmyt 

jus szeimmyna su velyku szven
tes giesmėmis.

— Labai gerai, mes jus jau 
seniai laukiame. Meldžiame in 
vidų.

Suleido mus visus grinezios 
vidun. Ales sueje pagiedojom 
pora velyykiniu giesmių, o ūki
ninkas mus užtai vaiszino sū
riu, pyragu, kiausziniais ir ki
tokiais velyku valgiais.

Taip mes ir praleidome visa

Sude

—Sudžia; — Tai prisipa- 
žinsti prie kaltes jog pavogei 
pinigus isz Antano skryne
les?

Taip, ponas sudžia, vienok 
praszau sunkiai ne baust.

Turėjau vogt, ba norėjau 
atsigrajint pinigus ka skle- 
puki pralosziau.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti < 
aikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresu ir miestą ku
riame gyveno! 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 
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 laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

PUIKI ISTORIJA 
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ĮMJVO tai pavasaris, Velyku 
szvente Gailiumi kaime, ku

ris ir sziadien man lyg veidro
dis atvaizdina mano jaunystes 
dienas, ir primena man tuos 
krisztolinius tekanezius szal- 
tinius, ir ta vysznios medi, ku- 

• I r i ame pirmu kartu iszgirdau 
gegute kukuojant, ir Nemuno 
krauta, ant kurio stovėdamas 

szvestlkaro pabaigair taika. 18®1 P^ian^iais ledais, 
Mums generolai ir Karo Szta- 
bas jau ne s;
Vokiecziai greitai nepasiduos, 
bet reikes juos muszte iszmusz- 
ti ir Nacius ligi paskutinio ka
reivio ar iszžudyti ar in ne
laisve paimti. Generolai dar ne
kalba apie taika, bet apie Rusi
jos ir Amerikos armijų susi
siekimą ir susiejimą. Tada jie 
ketina pulti Hitlerį isz visu pu
siu ir galutinai sumuszti. Tada 
ir tik tada jie pradės kalbėti 
apie taika.

Žinoma, karas gali pasibaig
ti visai netikėtai, kad ir pirma 
negu szita straipsneli skaitysi
te, bet jeigu taip butu, tai pir
mutinis kuris apie tai žinos tai 
bus Karo Sztabas ir Generolas 
Eisenhower, o ne kokis ten ko
respondentas, kuris tupi Wash
ingtone ir paskalas gaudo ir 
visokiais gandais mus mulkina 
ir arzina.

Nieks nelaukia karo pabai
gos taip, kaip musu generolai 
ir kareiviai laukia. Jie vargs
ta, kenezia ir prakaituoja, mes, 
ežia namie negalime jiems už 
akiu užbėgti ir imti baliavuoti, 
kaip jie dar ant karo lauko sto
vi ir krinta.

Bus gana laiko linksmintis ir 
baliavuoti, kaip karas isz tikro 
pasibaigs ir musu vaikai bus 
namie. Labai butu gera ir sma
gu ant szirdies jeigu mes szian- 
dien linksmintumies ir balia- 
vuotume ir karo pabaiga ap- 
vaikszcziuotume, ant rytojus 
iszsipagiriojus gautume tele
grama, žinia, kad vakar musu 
vaikas ant karo lauko krito. 
Taip per ana kara buvo, taip ir 
dabar gali būti.

baigtas, kad Alijentams dar 
yra ir darbo ir prakaito ir var
go-

Kol prieszas dar ginasi, dar 
muszasi ir dar gali kitas tvir
toves pasistatyti, mes negali
me ežia namie jau linksmintis, 
apvaikszczioti ir su buteliuku

kur atbėgusi kaimo mergele
yki aiszkino kad I'rause lediniu vandeniu savo 
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burna, kad butu skaisti per isz- 
tisus metus.

Kur tai toli buvo girdėtis 
vargdieniu piemenuku juokai 
ir daineles, ’ sykiu susiliejan- 
czios su pavasario paukszcziu 
c-ziulbejimais, ir tuomi tik gie
droji saulute džiaugėsi ir gėrė
josi.

Ten grinezioje mergele, se-; 
dedama staklėse ir ausdama 
baltas drobes, dainavo ir džiau
gėsi, kaip kada ir pati nežino
dama isz ko. Viską ta prisimi
nus rodosi, kad tas dar tik va
kar buvo, o vienok tas buvo 
1902 metuose, kada velyku va
kare augsztai padangėse žvaig
ždutes mirgėjo ir szviete. Visi 
tie metai praėjo, prasirito ir 
niekad jau jie nesugryž. Bet isz 
atsiminimu jie vis ne iszdingo. 
Visi juose buvę nutikimai yra 
aiszkiai atsimenami.

Suskambėjo smuikos stygų 
balsai, pasigirdo jaunimo juo
dai, ir netrukus asz ten atsira
dau, kad sykiu su kitais pra
leist velyku nakti. Nuėjės ten 
isz stovėjau prie grinezios ir 
nežinojau ka sakyt. Priėjo vie
nas vaikinas prie manes, laiky
damas smuiką vienoj, o szmi- 
dziu antroj rankoj, užkalbino 
mane:

— Laba va'kara.
— Laba — nedrąsiai jam at

sakiau.
— Ar moki giedot ?
— Giedot?! — ne drąsiai at

siliepiau, žiūrėdamas in jo 
smuiką.

— Taip, giedot velyku gies
mes.

— Juk jus griežiat, bet ne 
giedat.

— Taip. Mes grieszim ir gie
dosim.

— O 'kokias giesmes jus gie
dosi! ?

— Velyku giesmes.
— Atsipraszau, bet velyku 

giesmių yra daug.
—• Mums užteks tik trijų.
— Kokiu?
— 'Szvento Jurgio, Linksma 

Diena, ir Kristus Dievas musu.
— Gerai, asz jas moku.

ANA sanvaitia pakilo gan
dai ir žinios kad karas jau 

baigiasi. Žmones prilipo prie 
radijo ir lauke kada pranesz 
kad Vokietis jau sumusztas ir 
karas baigtas.

Szitie gandai kilo, kaip vie
nas raporteris ir radijo žinių 
skelbėjas gerai nesuprato ka 
Roose veltas norėjo pasakyti 
apie ateinanezia San Francisco 
Konferencija. Viena minuta po 
to klaidingo paskelbimo, visos 
radijo stotys atszauke ir paaisz- 
kino kad tai buvo klaida. Bet 
visa’Amerika virte virė, jau 
žmones pradėjo linksmintis ir 
apvaikszczioti pergales diena.

Szitokios netikros ir klaidin
gos naujienos ar žinios yra bai
siai skaudžios tiems, kuriu vai
kai ir mylimieji randasi ant 
karo f r unto.

Karo galas ir taika gali būti 
labai arti, gali būti jau ežia pat 
už dienos kitos, bet niekas to 
nežino. Ir Washingtonas tiek 
žino kiek ir mes. Bet ta taika 
toli ar arti mes turime laikytis 
lygsvaros ir nepamesti proto. 
Ypacz dabar labai svarbu kad 
mes pažintume žinias nuo gan
du ir paskalų, kad mes atskir
tume tikras žinias ir naujienas 
nuo bobų pasakų.

Kaip Vokietis pasiduos, kaip 
Naciai bus sumuszti, kaip bus 
karo galas, tik vienas žmogus 
gales mums apie tai praneszti. 
Tas žmogus yra Generolas Ei
senhower. O visos kitos žinios, 
nepaisant isz kur jos ateina ar 
kas jas skleidžia yra ir bus tik 
bobų pasakos ir viskas.

Dauguma musu dar atsimena 
kaip per ana kara, Lapkriczio, 
(Nov.) 7, 1918 m., iszejo tiek 
linksmos, kiek klaidingos ži
nios kad anas karas pasibaigė. 
Žmones linksminos, baliavojo 
viens kita sveikino ir paskui 
visi kaip juoda žeme nutilo. 
Karo pabaiga, taika atėjo Lap
kriczio (Nov.) 11,1918 m. Tarp 
tos pirmos netikros žinios ir 
palszyvos taikos ir tikrosios, 
daug, baisiai daug musu karei
viu krito ant karo lauko.

Turime dabar gerai apsižiū
rėti kad vėl taip nebutu, kad ir 
mes per anksti neimtume links
mintis ir baliavuoti. Negalime 
per daug pasitikėti tais žmone- 

, mis, kurie mums žinias atnesza 
su apeigo- per radiją, nes kiekvienas isz

praszneko

J.

SHENANDOAH, PA.
—• Gerai žinomas visiems 

(4Tony Rose (Pasquale Ado- 
nizio) isz Pittstono, parauda
vo jo Packer No.5 anglių kasyk
la nuo East Bear Ridge Collie
ry Co., ir dabar bus žinoma kai
po Rose Valley Coal Co.

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

Frackville, Pa. f Ponia Ma
rijona M. Bendrikiene, 74 me
tu amžiaus, mirė Petnyczios 
ryta, namie, 257 So. Line Uly. 
Gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 55 metai adgal. Per 
37 metus pergyveno czionais 
mieste. Josios vyras Jokūbas 
mirė daugelis metu adgal. Pri
gulėjo prie Apreiszkimo P. M. 
Liet, parapijos ir prie bažnyti
niu drauguviu. Velione paliko 
du sūnūs: Vincą ir Antana 
mieste; trys dukterys: M. Mar- 
kievieziene, J. Vaitkevicziene 
ir M. Ruthicne taipgi 19 arni
kų ir 2 pra-anuku. Laidotuves 
atsibus iUjtarninke,
mis Apreiszkimo P. M., bažny- 
czioje 9 vai., ryta, ir palaidota 
parapijos kapuose.

Akyvi Trupinėki
—■ Gal brangiause knyga 

ant svieto yra Žydiszka biblija 
kuri randasi Vatikane, Ryme, 
už kuria Žydai davinėjo popie
žiui net 100 tukstaneziu dole
riu.

— Upe Nilus turi daugiause 
visokiu žuvu ne kaip kita ko
kia upe ant svieto, nes joje su- jis perspėjo visus ir aiszkiai 
gavo net 9,652 visokiu žuvu.

j u stengiasi kitiems užbėgti už 
akiu ir praneszti ne tiktai kas 
atsitiko, bet dar ir kas atsitiks. 
O jie tankiai, labai tankiai pra- 
siszoksta ir suklysta.

Tikros žinios apie kara 
priesz Vokieczius yra tos ku
rios pareina mums isz pat Karo 
Sztabo, isz Generolo Eisenho
wer. Jis sako kad Vokiecziu 
apsigynimo tvirtove vakaruo
se yra perlaužta, kad Vokie
cziu armija jau daugiau nuken
tėjo negu ji gali paneszti. Bet

pasakė kad dar darbas neuž-

“Pasakyk Man Pasaka”
Mamyte, pasakyk man pasaka 
Apie ta sena, žiauria ragana,

Ar apie vilką, kurs papjaut 
norej

Ta geltonplauke; man dar 
neatej ’ 

Miegoti laikas, tada nors viena, 
dar 

Nors viena, nors trumpuke, 
kad ir ta,

Kuria beveik ant atminties 
■žinau,

Tyliai papasakokie man pir
miau 

Negu Smilcziu Diedukas at
važiuos 

Manos, ir nusivesz tenai kur 
tos

Taip meilios, laibos laumes 
žadina

Geruosius vaikuczius, ir 
linksmina 

Mažulėlius deivių zaibovomis. 
Pradek sakyti pasaka, nes vis 

įSunkiau man darosi girdėti: 
smiltis

Smilcziu Diedukas pila in 
ausis. 

Akiu vokai vis sunkesni ir sun
kesni, 

Ir tavo veidas taip toli —toli.
“Seniai, labai seniai, Lietu

voje
Gyveno su senąją moeziute 

Jauna sesele, geltonplau”...

i

Sužeistus Kareivius Iszgelbeti Su 
pagelba Rogutėmis

v.-.v .TV -g?
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Amerikos kareiviai ant Vokiecziu fronto veža savo su
žeistus su rogutėmis per sniegą. Toku budu daug gyvaseziu 

iszgelbeta.

1-mas, Brig. Generolas 
William C. Chase, pirmos 
kavalerijos dalies vadas, pir
mutinis inejes in Manilo 
miestą, Philippinuose. 2-tras 
Maj. Generolas Robert S. 
Beighter, komanderius 37-ta 
armijos divizija miesto už-’ 
emime.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

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 Szv. Sakramento-
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.
Ministrais turas.

ii

S z v. Tamosziau«» 
prie Vieszpaties Jėzaus, 
pris Panos Szvencziausios. 
Szv. Bernardo prie Szv.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

1. Kaip mudu vartosime ta 
arkli, kuri abudu pirkome 
kad neturime vežimo.

2. O taipgi! paprastai kada 
asz josiu tada tu eisi peksz- 
czias. O kada tu eisi peksz- 
czias, tada asz josiu raitas.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
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5 64 pus., Did. 5x7col. |
1 Tiktai, 10c. ?
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Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvin, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City




