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Isz Amerikos
SAN FRANCISCO

KONFERENCIJA

Visa Szita Konferencija 
Suksis Apie Molotova

SAN FRANCISCO, CALIF. 
*— Kaip ir buvo manyta, kaip ir 
buvo bijota, Stalino pasiunti
nys, Molotovas veda ir valdo 
visa San’ Francisco Konferen
cija.

Kai Amerikos sekretorius 
Stettinius buvo pasiulintas 
kaipo Konferencijos vadovas 
ir vedėjas, Molotovas pasiprie- 
szino ir musu sekretorių pasza- 
lino, ir pats patarė kad visu ke- 
turiu didžiausiu krasztu atsto
vai sykiu vestu ir valdytu. 
Taip jis norėjo, taip ir buvo.

Konferencija atsidarė be jo
kios maldos. Ir ežia greieziau- 
sia buvo matyti Molotovo no
ras ir ranka.

Molotovas pareikalavo trijų 
balsu Sovietams. Kaip jis norė
jo taip ir buvo.

Molotovas norėjo kad Lenki
jos klausimas butu atidėtas iki 
vėlesniam laikui. Kaip jis no
rėjo, taip ir buvo.

Jau dabar matyti kad visa 
iszita Konferencija suksis apie 
Molotovą. Molotovas yra di
džiausias ir galingiausias szi- 
tos Konferencijos dalyvy s. Jis 
ežia atvažiavo ne su mumis pa
sitarti, bet mums insakyti ir 
mus pamokyti.

Konferencija prasidėjo, bet 
maža ko gero galime tikėtis isz 
tokios Konferencijos, kur vie
nas žmogus vyrauja ir kitiems 
insakineja ir nei su vienu nesu
tinka. Isz szitos Konferencijos 
maža ko galime lauktis, tikėtis. 
Bet pagyvensim, pamatysim.

Karininkai Iszkilmingai 
Apvaiksztinejo Hitlerio 
Diena; Visi Nubausti

OMAHA, NEB.— Vokiecziai 
karininkai, oficieriai, kurie bu
vo suimti ir dabar nelaisvėje 
laikomi ežia Amerikoje, susi
manė iszkilmingai ir garbingai 
apvaikszczioti Hitlerio gimta
dienio diena. Nepaisant ant 
Amerikos kareiviu ir karinin
ku, sudarė didele procesija, 
dainavo Vokiszkas dainas ir 
sake prakalbas ir girdami savo 
Hitlerį. Už toki apvaiksz- 
cziojima visi Vokiecziai karin
inkai nubausti. Dabar jiems 
niekas nepatarnaus ir jie patys 
turi valgyti pasigaminti ir sa
vo kambarius apžiūrėti ir isz- 
siezystyti. Dabar turi musu 
kareiviams patarnauti. ..

Beveik jau laikas kad mes 
parodome tiems pasiputusięms 
Vokiecziams, kad jie ežia ne 
ponai, bet nelaisviai!

ANGLEKASIAI
NUBALSAVO

STRAIKUOTI

Kasyklos Nedirbs

NEW YORK.— Kietos Ang
lies Anglekasiai nubalsavo isz- 
eiti ant straiko. Balsavimai 
iszejo 6 balsai straikuoti del 
vieno nestraikuoti. Angleka- 
siu Unija reikalauja jiems bu
tu mokestis pakelta net visa 
czverti ir kad jie gautu de- 
szimts centu nuo kiekvieno to
no anglių. Valdžia iszleido 
ant balsavimo ir pati prižiūrė
jo tuos balsavimus. Angleka
siai už ar priesz szitoki klausi
ma: “Ar nori pavelyti kad vi
sas kariszkas darbas butu su
trukdytas del szito susikirti
mo?’’ Anglekasiai atsake, kad 
jie nori ir nepaiso kad karisz
kas darbas ir karo jiega bus 
sutrukdyta. Szito balsavimo 
pasekmes per telegrama val
džia pasiuntė in Washingtona.

Redaktoriai Važiuoja 
In Vokietija

WASHINGTON. — Asztuo- 
niolika Suv. Valstijos redak
torių ir raszytoju važiuoja in 
Vokietija, kad galėtu savo aki
mis pamatyti ir paskui visiems 
savo skaitytojams praneszti 
apie Vokiecziu žiaurumus ir 
žvieriszkumus. Jie pamatys 
kaip Vokiecziai sudegino szim- 
tus tukstaneziu nelaisviu, kaip 
jie mažus nekaltus vaikus ko- 
rojo, kaip jie moteris isznieki- 
no ir iszderge ir paskui žvier- 
iszkai nukankino.

Už tokius darbus Vokiecziai 
turės užmokėti, ir brangiai už
mokėti. Jeigu musu valdžia 
nedrys ar nenorės tuos prasi
kaltėlius tinkamai nubausti, 
tai visi Amerikos piliecziai, kai 
jie isz savo redaktorių dažinos 
apie tuos žvieriszkumus, turės 
sau už szventa pareiga privers
ti musu valdininkus ir politi
kierius ir dipliomatus daryti 
Vokiecziams taip kaip jie dare 
musu vaikams. Czia nebus 
akis už aki, bet tik bus pritai
kinta tinkama bausme už j u 
prasikaltimus priesz visa žmo
nija.

Alijentu Vadai Apžiūri Vokietija

1—Churchill ir Eisenhower kalba apie karo reikalus prie 
Reino (Rhine) franto; 2—Anglijos karo vadas Field Mar
shal Sir Bernard L. Montgomery; 3—Anglijos Primieras 
Winston Churchill su Generoliu William Simpson kurie 

vyksta per Reino upe in Vokieecziu puse.

RUSAI ATKERSZIJA

Berlyne Baisus Kraujo
Praliejimas

Vokiecziai Stumia In 
Frunta Savo Moteris

Ir Vaikus

LONDON, ANGLIJA — 
Sovietai paeziame Berlyno vi
duryje, baisiai žudo Nacius ir 
nori atkerszyti. Kai kurie So
vietai, kad ir sužeisti, nenori 
pasitraukti isz karo lauko, bet 
jieszko to ar to Nacio, kuris jo 
szeimyna iszžude ar ji pati ne
laisvėje kankino. Dabar Berly
ne baisus kraujo praliejimas ir 
pagiežos isžliejimas.

Berlynas dabar taip apsup
tas, kad niekas negali pasi
traukti ar iszsisukti. Visi Vo-

Apvogė Žmogų

PHILADELPHIA, PA.—Du 
jauni vyrukai apmusze Harry 
Moody, 41 metu, netoli 18-tos ir 
Spring Garden ulycziu ir apvo
gė ji. Jis turėjo apie $65 savo 
kiszeniuje. Policija da nesu- 
vo plesziku.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

kiecziai Berlyne dabar turi ar 
pasiduoti ar pražūti.

Vokiecziai Berlyne jau tik
ros ir tvarkingos armijos netu
ri. Vokiecziu kareiviai dabar 
tik isz pasalu, isz kampu, sklia- 
pu ir namu szauna, muszasi ir 
ginasi.

Naciai prie galo prie j e, da
bar stumia in frunta savo mo
teris ir vaikuczius. Bet jokia 
Vokiecziu jiega dabar negali 
sustabdyti Raudonosios Armi
jos ar atmuszti inirszusius So
vietus. Vokiecziams Berlyne, 
isz tikro atėjo sudno diena.

Skaitykite “Saule”

Hitlerio Tvirtove
Sutriuszkinta

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos bomberiai isznesze in 
padanges Hitlerio didžiausia ir 
tvireziausia tvirtove, kur Hit
leris ketino pasitraukti ir ten 
nuo visu prieszu apsiginti ir 
pasikavoti. Ta tvirtove randasi 
Berchtesgaden kalnuose.

Dar nežinia ar ten ir pati 
Hitlerį pagavo ar ne. Visokie 
gandai dabar eina apie Hitleri 
ir kur jis randasi: vieni sako 
kad jis Berlyne, kiti sako kad 
jis jau pabėgo, pasikavojo toje 
tvirtovėje, kuria Anglai su
bombardavo, dar kiti sako kad 
Hitleris jau visai pasitraukė ir 
in kita kraszta iszkurnijo.

Daugiau negu du szimtai di
džiausiu Anglijos bomberiu 
užpuolė ta Hitlerio tvirtove ir 
paleido tukstanezius bombų.
Kai kurios tos bombos sveria 
apie 12,000 svaru.

Toje tvirtovėje vis buvo apie 
deszimts tukstaneziu geriausiu 
ir Hitleriui isztikimiausiu ka
reiviu ir karininku. Dar neži
nia ar tie kareiviai buvo toje 
tvirtovėje, kai Anglijos bombe-l 
riai ja su žeme ir dulkėmis su- 
maisze ir sutriuszkino.

Eina gandai kad Hitleris 
mirtingai sužeistas Berlyne. 
Bet ar jis Berlyne, ar jis sužeis
tas ar ne, jam jau nero vietos 
ant viso svieto kur pasitraukti 
ar pasikavoti. Paskutine vieta,
kur is butu galejes pasitraukti miestą ir kaip koki szuni nu- 
dabar jau griuvėsiuose. mete ant ulyczios, kur tukstan-

Benito Mussolinis 
Nuszautas 

l

Amerikonai Užėmė Munich; 
Vokiecziams Liko 10 Myliu Ber- 
lynio Miesto; A merikos Ligonin
is Laivai 6 Comfort9 Paszautas 
PerJaponus29Zuvo32 Sužeisti ___ / * ________
Italijos Diktatorius Į WASHINGTON, D. C. — Žinios pranesze 

Mussolinis Nuszautas kaip pats Himmleris, kurio net pats Hitleris bijo- 
london, anglija. - si ir klauso, dabar jau praszosi taikos, ir kreipia-

Mussolinis skaitėsi save lygiu 
Rymos Ciesoriams ir kaip Cie
sorius straksėjo. Szitas papras
to kalvio vaikas svajojo ir kla
jojo apie savo garbingumą ir 
szventuma.

BENITO MUSSOLINI

Kol jis Italijoje straksėję ir 
, bovinosi su garbingais sau var
dais ir kaip povas pasipūtės vi
sus savo pilvu stumdė, visas 
svietas tik gardžiai nusijuokė, 

1 ranka pamojo ir sake kad jam 
keliu szulu virszuje stoka ar 
trūksta. Bet kai jis susidesu
tuo kitu razbaininku, Hitleriu, 
tai jau nuo to karto Mussolinis 
jau buvo paženklintas žmogus.

Net keturiosdeszimtys sy
kius jo žmones, jo draugai, jo 
prieszai ir svetimtaueziai mė
gino ji užmuszti. Dabar patys 
Italai ne tik paėmė savo buvu
si vada, bet ir nudėjo.

Kai Mussoliniui buvo pasa
kyta kad jis bus nuszautas, jis 
meldėsi, praszesi, net žliurbe 
kad ant jo susimylėtu, kad jam 
dovanotu. Bet Italu karabinai 
ir Italu szuviai amžinai uždare 
jam burna. Paskui kareiviai 
nugabeno jo lavona in Milan

si in Anglija ir in Amerika. Anglija nei Ameri
ka su Vokiecziai nedarys jokias derybas. Vo
kiecziai turi visiszkai be jokiu sanlygu pasiduoti 
ne tik Amerikiecziams ir Anglams, bet taipgi ir
Sovietams. Vokiecziai baisiai bijosi Sovietui 
Vokiecziai nori pasiduoti Amerikiecziams ne So
vietams, reiszkia jie nori suskaldyti Alijentus, 
bet Amerikos valdžia tiesok pranesze kad ji nie
ko nedarys be Rusijos.

MUNICH, VOKIETIJA. — Vokiecziu ra
dijo kreipėsi in Amerikieczius: “Mes praszome 
Amerikiecziu pagelbos! Visas miestas sukilo 
priesz Hitlerio! Pasiųskite savo bomberius ant 
musu miesto ir sudaužykite Generolo Kessel
ring tvirtova. Mes jums padėsime!” Ir radijo 
nutilo. Amerikos bomberiai tuojaus pakilo ir 
už keliu minueziu ju bombos sprogdino pati vi
durį Munich miesto. In trumpa Amerikos armi
ja pribuvo ir užėmė visa Munich miestą.

SAN FRANCISCO. — Amerika pareika
lavo kad Pietų Amerikos Argentina gautu vieta 
ir baisa Konferencijoje. Molotovas, Stalino at
stovas sutiko su sanlyga, kad ir Lublino Lenkai 
taip pat butu pripažinti. Bet pats Prezidentas 
Trumanas insake musu Sekretoriui Stettinius 
nenusileisti ir Lublino Lenku nepripažinti.

NEW YORK. — Tukstan- 
ežius musu kareiviu ir lakunu 
siunezia isz Europos in Pacifi- 
ka priesz Japonus Visi musu 

ežiai Italu ant jo spjiove, ji kei
kė ir negyva spardino.

Viena sena moteriszke atsi- 
nesze revolveri ir paleido net 
penkias sziuviai in Mussolinio 
suspardyta ir apspjauta lavo
na.

kareiviai mano kad gaus koki 
menesi parvažiuoti namo, bet 
jau keliama in Pacifika.

Kitas viso svieto užkariau
tojas, kitas žmonijos pavergė
jas ir žmonių Diktatorius pri
ėjo prie liepto galo, ir dabar 
guli ant ulyczios su szeszioli- 
ka kitais.
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Kas Girdei
Tik tiek mos sziandien žino

me apie Lietuva ir kas ten da
rosi, kiek Sovietu radijo stotys 
mums pranesza. Nepaisant 
kaip gražiai Sovietai nupieszia 
Lietuviu 'gyvenimą, ir likimą, 
mes galime suprasti kas ten da
rosi, beskaitydami tarp eilu- 
cziu ir vartodami savo sveika 
protą.

Sovietai giriasi kad visi Lie

labiausiai patinka.
Vienas vienuolis turėjo ap- ’OĮ* M "pg

sireiszkima, jis mate Motina Jfcli M
Dievo soste debesiuose ir kada .......... ................
žmones kalbėjo Ražaneziu tai 
ant žodžiu Sveika Marija virto ( Partijos Prieszingos 
baltoms rožėms, o anuotai tas^ 
rožes rinko ir pyne Marijai vai-j 
nika. Taigi, per szi menesi kai-1 
bekime Ražaneziu ir melskim 
Motinos Dievo 
pasaulyje invyktu t 

da žmones buvo Dievobaimin
gi, labiaus pildė Dievo insta- 
tus.

Lietuvoje būdavo Ikožna die-, 
szeimvna kalbėdavo , „ ........ ." . . . ta konferencija insisukti. Ame-

v , . . *. . . . rikos valdžia dabar turėtu net;žmones laimingi sutikime visi „ . .... .. . i Saliamono iszminties praszy-gyveno norint buvo Huso prie-! . ......... . TTV. . i tis: negana kad eina kivircziaispaudoje. Uždarbiu kaip ir ne-j „ . T . . .. v . . , . ' , . ! su Stalinu apie Lenkus, dabarbuvo, uz dvideszimt penkis. .... ...i kyla klausimas apie kuriuos 
Lenkus rūpintis. Lenkai isz 
Lublino ir Lenkai isz Londono 
klabena in Konferencijos du
ris.

Tas pats ir su mumis, Lietu 
viais: dvi viena kitai skirtin
gos ir prieszingos partijos 
siunezia savo delegatus in San 
Francisco. Jie nieko ten negali 
nei padaryti nei peszti, bet vis
gi važiuoja. Nei Saliamono isz- 
mintis negalėtu mums Lietu
viams padėti, nes, tiesa prisi
pažinus, mes patys nežinome 

1 ko mes norime. Patys tarp sa
ves riejamies ir peszamies ir 
dar norime kad svetimtautis 
mus užtartu.

■ Mes už Lietuva aszaras lie ja
me, ir tuo pat kartu kitus Lie
tuvius prakeikiame. Mums ne 
tiek reikia Neprikausomybes 
Lietuvoje, kiek Vienybes Ame-

■ riko j e.

i ŽMOGUS SU AUKSO 

:: SMEGENIMIS ::

tuviai pritaria ir remia Sovietu | na visa 
valdžia Lietuvoje. Paskui, už Ražaneziu, kaip ta karta buvo 
keliu dienu tie patys Sovietai 
skundžiasi kad Lietuviai jiems 
aiepadeda ir jiems prieszinasi.

Sovietu leidžiamas laikrasz- 
tis “Tiesa” nusiskundžia kad 
Lietuviai nieko neduoda ir nie
kaip nepadeda Sovietams, kad 
darbininkai nenori dirbti ir 
kad žmones darbo žmogus ne
stoja Sovietams in talka.

Už keliu menesiu Sovietai 
pradėjo girtis kad visi darbi
ninkai jau dabar prisideda ir 
padeda Sovietams. Bet kai jie 
paskelbė vardus tu talkininku, 
tai visi vardai buvo Rusisz/ki, 
o ne Lietuviszki.

Gruodžio 13, 1944 m., Sovie
tai pasigyrė kad raszytoju ir 
redaktorių susirinkimas gra
žiai iszklause prakalbos, kuria 
pasakė Antanas Venclova, ku
ris prikaisziojo Lietuviams ra- 
szytojams ir redaktoriams kam 
jie nestoja in talka Sovietams. 
Jis teige ir aiszkino kad Sovie
tai taip daug gero padare ir da
ro Lietuviams. Lietuviai raszy- 
tojai gal ir iszklausie visos jo 
kalbos, bet nieko negirdeti, 
knd'tie raszytojai butu nors 
kiek isz tos kalbos pasimokinę, 
nes jie ir sziandien nieko neda
ro, nieko neveikia. Žingeidi! ir 
sveika atsiminti, kad, kai So
vietai užėmė Lietuva 1940 ir 
1941 metuose, jie taipgi baisiai 
nusiskundė kad Lietuviai 
jiems nepadeda ir net prieszi- 
nasi.

Sovietai melžte melžia Lie
tuvius kur tik gali, pavyzdžiu: 
mažame Deltuvos miestelyje, 
netoli Kėdainių, Lietuviai tu
rėjo surinkti ir paaukoti 100,- 
000 rubliu Raudonajai Armijai 
nupirkti eroplana. Panasziai 
Sovietai melžia ir kitus Lietu
vius.

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Nors nei Anglija nei Ameri
ka neinsileidžia Lenku in San 

užtarymo kad Francisco Konferencija, dvi 
ramybe. Ka-ĮLenku Parti30S zulinasi ir suki- .

i nejasi apie delegatus ir pasiun- x 0 1SZ S1 -110 auKf,°- kada ^mil
tinius. Abi partijos viena kitai 
prieszingos, ir sakosi yra teise- 
tinos Lenku valdžia atstovau- 
janezios, ir tikisi, kaip nors in

J^ASZO Ahvonsas Daudet.
Gyveno kada tai žmogus ku- ji mylėjo, bet dar labiau my 

ris galvoje turėjo gryno aukso jo pada'binįmus 
miegenis. Taip — smegenis bu- baltas plunksnas

Ir dar dalis jo smegenų din- baigos. Ant li'kucziu aukso, ne- 
go.

Praėjo tūlas laikas, ir aukso J brangiai velionei puikias szer- 
smegenu žmogus insimylejo. men is. Visu keliu varpai slkam-| 
Szi syki jau viskam atėjo ga-Įbino; nesztuvai buvo paskendo; 

j las. Visu kas tik buvo geriau-j aksome; grabas buvo nusags- 
sio jo sieloje jis mylėjo ta ma-l tytas sidabro aszaromis. Bet 
Žiūke, skaisezia moterėle. Ir ji tas visikas rodėsi dar neganeti- 

le-! nai puikiu. Kam jam dabar 
, menkniekiusj auksas ? Ir davė jis ji visur vi- 

ir gražius ži-i siems: bažnyczioje, neszejamsj Nežiūrint to kad ji panaszi 
buezius ant savo drapanų. i geliu pardavėjams. O kada jis'^n fantazijos iszmisla, ta legen-

Aulksas tiesog tirpo rankose'gryžo nuo'kapu, isz jo ste'buk-

laimingas naszlis iszkele savo
liiidnumu. Vienoje rankoje jis 
laike melsvus ezeverykaiezius 
apdailintus guTbiu pūkais, o ki
ta, visa sukruvinta, jis kiszo 
jai, rodydamas galuose nagu 
blizganezias dulkvtes aukso.

Tai toki yra legenda, apie 
žmogų su aukso smegenimis.

* * *

Vienas Gegužes (May) me
nuo yra paszvenstas garbei 
Motinos Dievo, o kitas Spalius.

Gegužes menuo yra atgimi
mo menuo nes jame atgimsta 
visi sutvėrimai, o ‘Spaliuje jau 
visa gamta rengiasi mirti. Tas 
reiszkia kad Motina Dievo yra 
žmogaus globėja nuo užgimi
mo.lig mirties.

Marija yra geriausia musu 
motina. Ji ne vieno neapleidžia 
kas tik prie jos szaukiasi, Ji 
gailisi visu, net ir didžiausio 
užkietelio nes Ji yra Motina 
gailestingumo, Jai gaila visu 
.vaikeliu.

Viena dievuota ypata turėjo 
sapne regėjimą vienos augsz- 
to luomo žmogaus, nepilde sa
vo paszaukima, girtuokliavo ir 
mirė be gero prisirengimo. Po 
mirties jisai atėjo ir sako, “bu- 
cziau amžinai žuvęs jeigu ne ta 
trumpa maldele kur asz tik te
kalbėdavau “Sveika Marija,” 
mane iszgelbejo nuo amžinos 
prapulties.”

Kaip yra naudinga garbinti 
Marija, o ypatingai kalbeli Ra- 
gąuęzįu, ue§ Marijai ta malda.

buvo, už 
rublius vyras metus dirbdavo, 
o mergina už deszimt. Bet 
buvo linksmi, uganedinti.

Vasaros laike ausztant 
neliai, nuo dainų skambėdavo 
laukai, vakare užbaigus darba 
vėl jaunimas sutartine trauk
davo dainele. Ar girdėjo kas 
pirraiaus Lietuvoje kad kas sa
ve butu nusižudęs arba /kita nu
žudęs, niekados ne. O sziandien 
kad ir toje paezioj szventoj 
Lietuvoj jau kad save nusižu
do arba kita nužudo jau ne 
naujiena. Gyvastis jau paliko 
be vertes kaip kitados kad už
pykęs vartodavo kumszti, tai 
dabar szautuva. Jaunimas pa
skendo isztviikimo banguose, 
skaistybe sumindžiota. Skriau
dos, neteisybes pirmame laips
nyje. Ir delko pasaulis dabar 
paskendo tokiuose nelaimėse? 
Juk dabar civilizacijos laikai, 
visi laisve naudojasi, argi tai 
laisve prie to priveda?

O, ne! Del to pasaulis nelai
mėse paskendo nes atsitolino 
nuo Dievo eržengia Dievo in- 
status, paniekino Jo valia, ne
naudoja laisves tinkamai jei
gu toji laisve pavertė žmones 
baisesniais negu draskantieji 
žvėris, žvėris neužmusze savo, žalos padare Anglijai tos V- 
motinos o žmogus užmusza, vy- j Bombos, kuriomis Vokiecziai 
ras motere, moteris vyra, brolis j norėjo isznaikinti visus Anglį-1 
broli, sesuo seseri žudo be jokio, jos gyventojus. Per septynis ! .. , . . . 2
pasigailėjimo. Jeigu tiek tik menesius, tos bombos iszžude llK 0 as neszio
gero laisve pasauliui padare į 2,754 Anglus ir sunkiai sužeidė . 111 u’ x amžintas

n.„+1, , .. . „ ro . ! geismais, nusigėrės savo galv-'butu1 sukolieczino 6,53. Isz viso 1,- t , 2 2 .mm i . , . | be, jis apleido tėvu pastoge ir
ėjo vandrauti po baltaji svietą, 
mėtydamas savo turtą.

* * *
Sprendžiant pagal jo prasz- 

matnu gyvenimą, pagal didu- 
, ma aikvojamo aukso, galima 
buvo manyti kad smegenis jo' 
nėra galo. Bet po truputi sme
genis eme dilti, iszsisemti, vai
kino akys eme dubti, žandai in- 

i lindo. Galu gale, syki atsikėlęs 
STOCKHOLM, SZVEDIJA.' ryte tarp ll!kucziu Puotos> 

, . , , , , , szviestas bliedna besibaigian-- Eina gandai kad koks ten . . .. .
, . . . ' tt x 1 ežiu žvakių szviesa, jis nusi-bucziens apsiėmė užimti Hit- . ’
, . . . . , .. . , „ i gando tos dideles duobes kuria , .leno vieta ir stoti m karo frun- ° .... i puslapiu
... „ ,. , j ... , . f padare savo turte. Ate jo laikasta ir ten zuti, kad ne tik Vokie- 1 . °

... . • . - sustoti.ežiai, bet ir viso svieto žmones . . .
apszventintu Hitlerį kaipo sa-.‘ ’didėjo kitoks gyvenimas.
vo tautos kankini, muczelnin- 
ka. Pats Hitleris pasitrauks ir 
pasikavos ir požemini kara ves 
kad ir po szito karo. Szitos ži
nios tai tik gandai ir paskalos. 
Niekas tikrai nežino kur tas 
žmogpalaikis Hitleris slapsto

i

visi

die

y kis gimė, gydytojai inane jis
| neiszgy vens; taip galva buvo to mažuczio sutvėrimėlio —-pu-[lingu smegenų neliko veik nie- 
sun'ki ir didele. Vienok jis iszGsiau paukszteles, pusiau lėliu-', ko.
gyveno ir iszaugo kaip gražus Les. Pas ja buvo visi kaprizai ir Į Tik prie kiauszo sienelių bu- 
berželis. Tik jo galva, sunkiai užgaidos ir jie negalėjo nieką-, \o priskretę koki tai

'klankiodavo tai in viena tai in dos sakyti “ne.” Bijodamas į kucziai. 
kita puse, pasverdama ir visai ja pravirkdinti, jis šlepe liūdna 
kuna. Buvo net gaila žiūrėti 
kaip jisai u'žlkliudavo tada už 
rakandu. Dažnai jis parpulda-

, vo. Syki jis nusirito nuo trepu 
ir stukterejo galva in marmuro 
laipta. Pasigirdo matalo skam
bėjimas ir visi mane kad vai
kas užsimusze. Bet ne — pake
le ji pamate tiktai maža indu- 
bima kaukolėje, truputi kraujo 
ir keletą dulkeliu aukso. Tada 
gimdytojai ir dažinojo kad ju 
vaiko smegenis buvo isz gryno 
aukso. Ta jie laike paslaptyje.

menki li-

jis brai- 
isztieses 

svyrineda-

da yra teisybe nuo pradžios iki 
galo. Yra nelaimingu žmonių 
kuriems lemta gyventi savo 
smegenimis ir atsimokėti, kaip 
grynu auksu*, geriausiu savo 
sieloje už viską gyvenime. To
dėl jiems kiekviena diena yra 
pilna kartumo; o po to, kada 
jie pavargsta vargti tai.

Nepastoviom akim 
džiojo ulycziomis, 
rankas in prieiki, 
mas kaip girtas. Vakare, kada
krautuvių languose užsidegė 
szviesos, jis apsistojo prie vie- 

nubaltinto 
lango. Ilgai ten stovėjo inbedes
akis in pora czeverykaieziu isz 

aptaisyto gul-

savo turtingumo paslaptį.
— Mes labai turtingi, ar ne?

— ji būdavo jo klausia.
— O, taip! mes labai turtin- 

o’i e1.
Ir su meile jis szysodavos iii no didelio, elektra 

maža skaistute pauksztele ku
ri nekaltu nežinojimu ode jo 
smegenis. Retkareziais ji pa- melsvo atlaso,
gaudavo baisi baime, ir gimda- bin puku.

— Žinau kam tie czevery- 
rodydavo mažiuke moterėlė ir.kaicziai suteiks didelio smagu-

;mo, —tarė jis su szypsa. Jis

vo noras vėl skupeti. Bei pasi-

sakydavo, — O, mano vyreli!
. - . - - _ |Tu toks turtingas. Nupirk man I jau'pamirszo kad mažoji mote-

Niėko nežinojo nei pats nelai-(^a nors brangaus, labai bran- rele pasimirus, ir inejo iii krau-
gaus.

Ir pirko jiska nors brangaus
mingas berniukas. Tiktai jis' 
retkareziais klausdavo kode! j 
nepavėlina jam iszbegti ant ia'bai brangaus, 
nlyczios pažaisti sukitais vai
kais.

— Tave pavogs, brangenybe 
tu mano! — motina paaiszkin- 
davo.

Ir vaikutis eme bijoti kad jo 
nepavogtu. Jis žaizdavo vie
nas, pats su savim, sunkiai ei
damas isz kambario in kamba- 
ri.

Tik kuomet sukako asztuo- 
niolikti metai tėvai api’eiszke 
czvieringa dovana kuria jam 
Likimas davė. O kadangi jie 
augino ji, maitino, ta atlygini- 

. mui reikalavo nors 
Anglai dabar jau gali vieszai sq Vai,kinas neilgai 
prisipažinti ir net ir Vokie-j 
ežiams pasakyti, kaip ir kiek -. xpadare pasaka nepasako) at

laužė szmotuka aukso isz ]1O imta isz Lietuviszku užlieku. C 
ikauszo, didumo su rieszutu. i r!veikslais. ^7 dideliu puslapiu.

v • A v *9 AOUVJ i i J t) B j INC“
j7Lij,xxiiiįį<n iiiiuiiriu xiivLiua.1 <tn. valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-

Taip ėjosi du metu.
Po to syki ryte mažiute mo

terėle numirė, ir niekas nežino
jo nuo ko ji pasimirė. Kaip 
pauksztele. Turtas ėjo prie pa-

t uve.
Gilumoje kuri ten sėdėjus 

savininke staiga iszgirdo baisu 
riksmą. Ji pribėgo prie atėjū
no ir kruptelejus mėtėsi atgal. 
Priesz ja stovėjo, atsirėmęs in 
stala, vyras ir žiurėjo in ja pa- 
kvaiszelio akim pasriuvusiom

1

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per bffiu-' 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta 11 Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos .reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada sinusite czekiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money1 
orderio. A ežiu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa.

2,754 Anglu Žuvo 
Nuo Bombų

■-$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- 
404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 
. 35c 

| No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 

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: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ................................... 15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
ap_1 Garžia Haremo nevalninke •- T ^oszis: 

/Viena motina; Vaikucziu plepegmas 
62 puslapiu ...... ..................15c

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

.15c 
No. 123 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

Žmogus su aukso smegenimis' gonus. 45 puslapiu.................... 15c
, I No. 126 Penkios istorijos apie gvveno vienas, isz savgo ranku „ .°1' ’ ° . . i Doras gyvenimas; Pr.versta Iinks-

darbo, nužvalgus ir nepasitikę- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
damas. Jis venge visokius pa-1--- 
gundu, bandė net pamirszti 
apie ta prakeikta turtą kuri ne- 
sziojo savo galvoje ir nenorėjo 

! jo daugiau liesti. Ant nelaimes, 
'prie jo in szita gyvenimą prisi-

Neužmirszkite Guodotini skai. peiino vienas isz buvusiujlrau- 

I Syki nakti nelaimingas žmo- 
! gus paszoko nuo skausmo, nuo 
nepakeneziamo skausmo gal
voje. Jis atsikėlė ir pamate 
kaip.jo draugas bėga nakties 
tamsoje, apszviecziamas menu

lio, slėpdamas ka tokio po Pirkite Apgynimo Czedinimo 
ploszcziumi.

LONDON, ANGLIJA. — kiek aulk- kus aPraszymas> didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

_ mausto, No. 102 Prakeikta, meilingas 
ten pat ant vietos (kaip jis ta minaliszka apraszymas, 202 pus.

puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio,

tai geriaus kad jos ir nė 
buvę.

Mieli broliai ir sesutes! Per J žeme. Dabar Churchillis paša- ■ 
szi Spaliaus menesi kalbėkim ke ir paskelbė kad tokiu bom- ‘ 
Ražaneziu prie Motinos Dievo | bu daugiau nekris ant Angli-^ 
kad pasaulis sugryžtu prie Die- jos. Ir visas Londonas jau vėl 
vo ir kad visi be skirtumo pil- užsižibino visas szviesas kaip

sukolieczino 6,53. Isz viso 1,- 
C50 tu bombų pasiekė Anglijos

dytu Jo prisakymus, ta karta 
užtekės ramybes saulele o mes 
pasinaudosime tikrąją laisve.

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

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

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

ir pirma buvo priesz kare.

Hitleris Požemini 
Kara Ves

I No.
, Doras gyvenimas;

' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
.' kuris buvo protingesnis už savo poną

1 puslapiu ................................. 15c
j No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
' te pustvniu: Peleniute: Du brolei 
iVarerutis ir Skunutis. 60 pus...15c

ISTORIJEapie na isz 13X4 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot)
szeimynele nuo lygu,Verta Ne sįt 
užmirszt, Kaip dagyvent ICC 
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.

tar
tytojai, atsilygint su prenumerata uš gu. Ir tas žinojo jo paslaptį.
laikraszti “Saule” kurie apie tai už-
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 1

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

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 

I me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 
:: 25£ ::

Bondus ir Markes.

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prieakymas 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 
paeziuoms. 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 apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 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; A^t 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
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

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

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

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. 25o

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimieczic Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai ;
Preke

Kekta Juoku ir Paveikslo.
........................ ...15«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



(Tasa) ragaut tavo tamista,
Sziuos paskutinius žodžius 

isztare nevos pro verksmus, o 
akis užsidenge skepetaite, 
idant nieks nematytu, jog akis 
jos, ne szirdis, visai neveikia.

Liudviko szirdyje
tiesinga rūstybe ant melages 
kadangi gerai suprato, 
kreczia biaurias melagystes, o 
norėdamas sudegint nedora 
mergina tarė:

— Sakai, pana Lucija, jog 
dažnai lankai kapa mano mi
rusio tėvo ir da netpriesz kėlės 
dienas buvai, o vienog tvirtini 
buk nėra jokio ten antgrabio, 
kadangi ant mano tėvo kapo 
stovi paminklas labai gražus ir 
puikus — pats regėjau ji jau 
kelis kartus. Asz isz tokio ant
grabio tikrai esu užganėdintas 
ir noriu girdėt panos Locijos 
pasarga kas link tobulybes to 
pasarga kas link tobulybes to f.I 
paminklo, nes juk jei teko būti, 
tai nearbejotinai ir matei ji.

Lucija paraudoniavo, po tam 
nubalo, susimaisze ir pati neži
nojo ka tur atsakyti. Pradėjo 
milkeziot.

— Buvau, pati nežinau, tai
gi ten.

Ir nutylo negalėdama nieko 
daugiau pasakyti. Tyla apsi- 
vieszpatavo salėj, o visu akis 
atsikriepe in Lucija, kuri doge 
narna tu akiu, linkėjo sau kad 
užėmė jia prarytu, kad tik rast 
Ipasislepima nuo tu akiu, žiu- 
rineziu in jia, ypacz akiu Liud
viko, kurios iszmetinejo jai ta 
nedorybe.

Net ir pati “teta” negalėjo 
iszrasti nieko tokio del nuteisi
nimo merginos, kurios melu isz 
luksztenta Liudviko mate visi 
kaip “ant delno,” niurnėjo ka 
tokio pikto sau po nosia, o pasi
traukus in szali kalbėjo:

— Tas žmogus tai tikras in- 
role

savo 
ant
nuo 

kapiniu, ir apie nieko daugiau 
nekalba, kaip tik apie kapus ir 
antgrabius, o prie tam atsivedė 
su savim da tris vaidyklas, taip 
jie visi iszžiuri savo skarma
luose.

Po tam lyg naujai iszganin- 
gai atėjus mislei, tarė:

— Kaip rodos, biskuti su
klydai, duktė, kalbėdama apie 
lankymą 'kapo velionio Alkme- 
rio; isztikro norėjai pasakyti, 
kad buvai ten kelioms dieno
mis priesz sugryžima Liudvi
ko Alkmerio, kuris sugrvžes, 
kaip maniau, liepe pastatyt ant 
kapo savo tėvo paminklą, tai
gi-

— Blusti ir pati, ponia! — 
pertrauke Liudvikas. — Vėl 
tui iszteisineji Lucija ir stengė
si isz melo melu padaryti teisy
be. Užtikrinu, kad Lucija visai 
ne syki neaplankė kapa mano 
tėvo, kaipo neaplanke nieks isz 
Prapuikiu szeimynos, kadangi 

. butu mate parniūkia, kuri visai 
ne asz insteigiau, nes sugrvžes, 
kada tuoj nuėjau ant kapiniu 
jau radau ji.

Ka jaute dabar szeimyna 
prapuikiu lengva dasiprasti, o 
Liudvikas tuomi tarpu trauke 
rimtai savo kalba toliaus:

— Dabar turiu sau už priva
lumą pasakyti atvirai, ka jau- 
cziu savo szirdyje, nes taip vy
rui ’ dera pasielgt. Kartus

truzas. Nesenei atlosze 
“anuo svieto” dvasios 
netikėtinu apsireiszkimu 
baliaus, dabar vėl ateina
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ku savininku turto mano tėvo.
ar ponas

laimingu, kad man Dievas pa- tis, kuri turėjai už savo tampa 
skyrė tikra mano ideala tokia mano ir asz pasilieku legalisz- 
kokios tik mano szirtis jieszfko-
jo, negaliu apsakyti! Na turai- Kaipo szeimynin’kas,
iszka gyva rože plaukuose ma- namo, meldžiu susirinkimo pa- 

[ no sužieduotines daugiau turi.ponas , . -i-I mano akyse vertes, negu visokį 
Prapulki, kaipo ir tu visu ku- brfni<m,p_
rie iszdrasket mano tėvo ir ma
no turtus ir pasidalinote jais— 
galima sakyti nedorybe ir ne- 
dekingyste, kad net už ta visa 

* -i , velionio mano tėvo jums pali- uzsdege . ,
j kima nepastatė ant jo kapo ne- 

•• i prasto krvželio. Geda jums, 
° kad turite szirdis tuszczias, be 

jokiu doros jausmu; tiek tik
I jums tarsu, gedinkites save pa
tys! O tu pana Lucija nors už
sipelnai ant iszniekinimo ir pa
žeminimo savo biauriu melu ir 
pasigirimu nenumazgosi nuo 
saves tos juodos demes ne Ve
necijos muilu, ne užbaltinsi jo
kiais “blanszais,” turėk pamo
kinama isz to, idant niekad ne- 
sižaistyt su szveneziausiais 
jausmais szirdies, nužeminai 

‘pati save akyse doru žmonių.
Po tu žodžiu atsikreipė in ki

tus susirinkusius sveczius ir 
įkalbėjo toliau:

— Tame skaitlingame susi
rinkime žmonių ne vienuodos 
mįsles matau ir tikrus garbin
tojas szventos 
tėvo, matau 
veidą brangiu 
kurie mane mylėjo ir 
kada buvau da vaiku, 
dalyvavimas pasilinksminime 
isz mano sugryžimo, sujudine- 
ja mane. Dekavoju jums nuo- 
szirdžiai .už ta smagumą koki 
man suteikia jusu akyveizda. 
Taip-gi turiu pasakyti jog 
sziandien ąpvaikszcziosime dvi 
ceremonijas, kadangi szian
dien atsibus mano sužiedotu- 
ves. Daleidžiu guodotinam su
sirinkimui sziuomi perstatyti 
mano apsiskirta pana Rozali
ja!

Kad perkūnas butu trenkęs 
in tarpa Prapuikiu, nebutu pa
daręs tblkio insipudžio ant ju, 
koki padare szis apreiszkimas 
Liudviko. Prapuikis su paezia 
nubalo ir negalėjo žodžio isz- I
tarti, Lucija isz gėdos, pikty- 
bes ir neapykantos pradėjo 
verkti, o ir “etta” nors visados 
liežuvis jos buvo miklus ir pa- 
glusnus jai, dabar atsake pa
klusnumo ir buvo stiprus, nes 
norėjo ka tokio Įkalbėti bet su
sirinkimas girdėjo tik sziuos 
jos žodžius isz kuriu nieko ne
galėjo iszjprast: “Ta, taip, i-i, 
žiūrėk, žiūrėk, na, na. — Pa-1 
galiaus isztare iszjuokencziai 
ir piktai:

— Galiu sudėt savo veliji
mus !

Kiti vienog pradėjo iszreisz- 
kinet tikrus savo džiaugsmo 
jausmus, kuriuos jaute isz prie
žasties tokio Liudviko pasiel
gimo, kad del dorybes nieki
na turtais.

Liudvikas tada kalbėjo:
— Matau, kad mano pasiel

gimas padare ant visu inspudi, 
bet ne vienoki. Kas kitas buda-l 
mas mano vietoj gal pasielgtu gu dera vyrui kalbėt — prade-

daug randasi jo velei — bet jeigu mano kal- 
apjaki- ba buvo nemandagi, tai bent

neja blizgalai ir puikybes, ku- tiesinga, nes kalbėjau tik gry- 
rie jieszko tik kuniszlkos grožy- ua teisybe. Visą savo duszia ne- 
'bes, visai nepaisindami, kas apkeneziu melo, klastos, nuda- 
yra po ta “grožybia” ir “pui- (vinejimo ir veiclmanystes. Bet 
kybe.” Žiuri taipgi ant turtin
gumo materialiszko visai nesi-Į bekime dalbar 
rūpindami turtingumu 
siszku. Man vienog t„ 
duszia dorybėmis turtinga ku-'paemiai, pasimirus mano tėvui 
rios szirdis puiki ir duszia gra-’ir man ne esant namieje, vėl s&xtUQ UX£liiX 
ži, skaisti, nesuterszta jokiais man viskas priklauso. Turiu įmczįus moka, 
purvais nedorybes, už vislab tiesdarystes dokumentą pas sa-^______ a_______

Kaip esmių ve; todėl szioj valandoj savas-^ skaitykit "SAULE” PLATINKI^

’blizgalai, deimantai, brangme- 
nes ir milijonai. Gal manote, 
jog giriu ta dora mergele, 
sziandien savo sužieduotine,

silikt szi vakara pas mane del 
pa s i 1 i riksminimo.

Dabar seni prieteliai Alkme- 
rio pradėjo sveikinti Liudvika

0, ir iszreiszlkinet savo szirdingus 
gerus linkėjimus, o tuomi tar- 

; dėlei meiles kokia dega mano pU svetainėj suskambėjo gar-j 
!szirdis prie jos? Ne! kalbu ne- sus szauksmas: “Lai gyvuoja' 
kaipo sužieduotinis, ne kaipo dori teisingi žmones, lai gyvuo-| 
mylinti 
žmogus 
nuo pikto! P 
pelne savo gražiu pasielgimu! 
ant dideles pagirios 
neapribuotos d e k i n g y s tęs J les, nes jau jiem, ežia 
Sztai paaiszkinsiu jums apie 
parniūkia ant kapo mano tėvo, 
apie kuri kalbėjau del parody
mo Lucijos bjauraus melo.

Ir, apsako apie rožių krūmą 
kuri pasodino ant kapo jo tėvo 
dora Rozalija. Apsakęs viską 
trauke toliaus rinitu balsu, ’ka
da visi tylėdami klausė jo kal
bos :

o vien kaipo vyras ir, ja sužieduotiniai: Liudvikas ir, 
s mokantis atskyrt gera1 Rozalija!” O muzike pritarė

' “ana Rozalija naši-; tiems balsams.
iPrapuikiu szeimyna tylomis 

o mano | tuomlailk iszsineszdino isz sa- 
nebuvo

į TARADAIKA g

Norints ilgai pastenes,
Bet jau galva neskaudės, 

O ka? Puikios in'kurtuves 
Jeigu padaro galvoj skylei

atminties mano 
taip-gi

man
neviena 

prieteliu 
guodojo, 
Ju san-

kitaip, kadangi 
tokiu žmonių kuriuos

įjikausmas spaudžia man szirdi sviete brangesne.

Ar-gi neužsipelno ta dora 
mergele ant didžiausios paguo
domis, kuri apart savo gražaus 
elgimosi da ir maitina savo 
rankomis, kad nuo doro Mau- 
rico pikti žmones godus aukso 
iszplesze viską ir instume in 
varga? Kas-gi gal nebrangint 
ta jos dorybe, geruma, ko yra 
tikra paveizda ? Atsitikus ne
laimei, ta dora mergele nekei
kia žmonių, kurie iszplesze jos^ 
tėvui visa turteli ir szeimyna 
in varga instume nenusimena, 
o stengiasi ramint gimdytojus 
savo ir jiems duona pelnyti. 
Ar-gi doras ir protingas vyras 
geriau gal džiaugtis gavės sau 
už moteri pana blizganezia dei
mantais su tuszczia szirdimi ir 
juoda duszia, negu nusižeminu- 
se mergele kurios gražios ypa
tybes ir dorybes daug daugiau 
už visas brangmenias vyrui tur 
būti brangesnes? Esmių visisz- 
kai užganėdintas isz savo isz- 
rinkimo. Isztikro, kad ir bu- 
cziau taip neturtingu, kaip yra 
dabar tikrai pana Lucija, kad 
ji tuom laik žėrėtu auksu ir dei- 
mmantais, kad su jia gaueziau 
kaina aukso, kad pasilikt jos grazil> 
vyru, niekados ant to nepasi- 
ryžeziau ir ne aukaueziau sa
ves manomai ir tusztybei szios 
pasaulės. Tik turtingumas du- 
szios ir szirdies žmogaus pas 
mane turi verte, o to turtingu- 

jmo pas pana Lucija, kuria gali
ma prie “nubaltinto grabo” 
prilygint, kuris nors pavidszis 
gražus, bet vidurije puvėsis, 
visai nebematau, nes jo nėra! 
Patariu prieteliszkai tau pana 
Lucija, idant mestum tas tusz- 
tybes, kurios jau supude tavo 
duszia, stcnglkis jiavalyt jia isz 
puvėsiu ir iszgydink jia, nes 
pražūsi.

Tai pasakęs nutylo matomai 
del pasilsėjimo, kadangi kalba 
jo ji pati kaskart labiau suju
dinėjo.

— Kalbėjau karszcziau, ne-

vietos.
» Drauge su.dorais žmonėmis 

ir prieteliais savo Liudvikas su 
savo sužieduotinia ir jos gim
dytojais smagiai vakara pra
leido. Visi taip buvo džiaugs
mo paimti, kad besikalbėdami 
ir visai apie szokius ne mans- 
tejo. Pagalinus po puotai, kada 
jau laikrodis apreiszke deszim- 
ta valanda, Liudvikas apreisz
ke susirinkusiai drauguviai 
diena savo vestuvių, ant kuriu 
visus užprasze.

* *
Gyvenimas Liudviko su Ro

zalija buvo visulaimingiausias.
— Tas rožių krūmas — kal

bėdavo dažnai Liudvikas —ne- 
atnesze man jokiu digliu ir 
erszkecziu vien tik gražias rė
žias; toms rožėmis Rozalija isz- 

: barstė kelia mano gyvenimo. 
Jeigu tu mylima Rože nebutu- 

'miai isz savo dekingystes ir pa- 
I guodones mano velioniui tėvui 
' pasodinus ant jo kapo ta rožių 
■ krūmo nebūtume, sziandien 
taip laimingais.

— O jeigu tu — kalbėjo Ro- 
žalija — neturetumiai taip do
ros szirdies, pilnos suniszikos 
meiles prie savo tėvo, nebutu- 
miai po sugryžimui visupirmu 
atlankęs kapo savo tėvo, suk- 
cesoriai butu pastate marmuri
ni antgrabi, o mudu, gal ir ne
būtame susipažinę.

— Mylimi vaikeliai — kal
bėdavo motina — laimingais 
jus padare jusu dorybe, jusu 

szirdžiu jausmai, kurie 
gyvenimą jusu papuosze rožė
mis.

— Jeigu Dievas nebutu taip 
suredes — kalbėdavo tėvas 
Mauricas — nebūtumėm visi 
sziandien taip laimingais, Jis 
uždėjo pamatus musu laimes, 
Jis tai padare, kad nesuskaito
mi džiaugsmi ir smagumai isz- 
augo ir pražidejo mums vi
siems isz vieno rožių krūmo.

Ta akiai pas mus raszo, 
Ir prisigulė praszo, 

Kada visokius latrelius 
pamokyti, 

Katrie mėgsta ant Dievo 
pliovoti. 
rodą,Juk ant to yra 

Tegul iszmintingi
duoda,

O tegul duoda gerai, 
Kad net brasziketu kaulai.
Žinote, kad ir szuo loję, 
Kada pas ligoni kunigas 

važiuoja,
Ir tokis žmogus, ka loję

Dievui jokios bledes 
nepadarys 

Suuni su lazda atsigina i,
O toki besmegeni su

•Alano rodos paklausykite, 
O in kaili duokite, 

Jeigu tokiam vale pliovoti, 
Galite snuki uždaryti.
Vargo už tai ne 'bus,

eDa'bar nutylėsiu, 
Kitu kartu padainuosiu.

Jeigu mergeles vyra nutverėte,
Tai ir drueziai laikykite,

NESISKUBINO IN DANGŲ

Kunigas: — Visi tie j ei, 
kurie nori eiti in dangų, te
gul atsistoja, paszauke ku
nigas in vaikus laike kate
kizmo mokslo.

Visi vaikai atsistojo no
ringai tiktai vienas Petrukas 
sėdėjo malsziai.

Kunigas: — Ka? Ar tu 
Petruk nenori eiti in dangų?

Petrukas: — Da nenoriu 
eiti in dangų, man czion ant 
žemes gerai.

pradekime kitką! Tai-gi pakai-! 
apie reikalus

i dva-1 svarbus man ir tau ponas P'ra-j
ta kurios1 puiki. Namai ir turtai kokius

Jeigu žmogus visa savo lobi| 
sukemsza in savo smegenis, ir. 

I visus savo pinigus praleidžia Į 
* ant mokslo; niekas negali ta jo' 

turtą nuo jo atimti. ------- ,
tai geras biznis ir gerus nuosz-

į kystej, ir karves pienas vė
liaus, priduoda auganeziui vai- 
įkui reikalingus pamatus del 
1 geru, drutu dantų. Po kūdikys
tes, kožno vaiko maistas turėtu 
turėti nors viena stiklą pieno 
su kiekvienu valgiu, ir apart to 
turėtu valgyt aisiu, žaliu dar- 
žovu ir gert daug vandens.

leisti kidk nors laiko in Nation-1 Dantų dygimas yra norma- 
liszkas veikimas, ir tik baisiai 
skaudus del kokiu nors isz lau
ko priežaseziu. Ypatingai tuo
met maistas gerai nežlebczio- 
tas ir kuomet dantis per greitai 

rodo, jog dabartiniu baltu žmo- dygsta. Kur matyt aiszkus isz- 
už tynimas reikia kūdiki nuneszt 

Dantys! pas gydytoja. Praeityje gydy- 
permainyta tojai pradūrė snieginius, bet

i j tas nepartartina. Visi dantų at- 
dantis sitikimai turi gero -gydytojo 

butu prižiūrėti.
Pabaigoje szeszto menesio 

jeigu kūdikis normaliszkai au
ga, pirmieji dantys, papras- 
cziausia žemesni pryszakiniai, 
kurie jau buvo jo'žande kuo- - 
met gimė, pasirodys, ir po tu, 
neužilgo virszutiniai pryszaki
niai pasirodys, po tu užpakali
niai dantys ir vėliaus iltiniai, 
arba kaip papraseziaus vadin
ti, pilviniai ar akiniai dantys. 
Pirmieji du dantys pasirodo 
kuomet kūdikis szesziu arba 
asztuoniu menesiu senumo. 
Dar du žeminiai pryszakiniai 
dantys pasirodo in nuo septy
nių iki devynių menesiu. Dar 
du virszutiniai, pryszakiniai 
dantys, nuo asztuoniu iki de- 
szimts menesiu. Keturi užpa
kaliniai dantys, vienas ant kož
no szono žando, nuo deszimts 
iki keturiolika menesiu, dar 
keturi krūminiai dantys užpa
kalyj, kitu pasirodo kuomet 
kūdikis jau sulaukė dvieju ar
ba dvieju ir puses metu, turi 
visus savo dantis.

Motina turi laukt pakol kil
savo visus dantis .

duoti jam kie-

’t

SVEIKUS DANTYS
Jeigu tau pasitaikytu pra-

Į al Museum, Washingtone, ir 
j pasitaikytu peržiureti invai- 
j rias kaukoles, kurios ten ran
dasi, matytum, tarp kitu daly- 

|ku, jog tos kankles aiszkiai pa-

Greit a psi v y r no k i t e. 
Ba jeigu ilgai kepsiu be kepsi, 

iSzuo pagriebs ir ne toksi.
Atsitaiko vyras, 

Bile žmogus geras, 
Apsivyniokite, 
Nesidairykite,

O kad ir sako, kad staigai, 
Tai negerai, 

Ant to nežiūrėkite, 
Bile pagriebsite. 
Geriau iszteket,

Negu pasenst ir dejuot.* * * ,
Vienam mieste Skul’kine, 
Vaikinai niekam netikia,

No'rints yra ir puikaus veido, 
Bet gerti už daug pasileido, 
O ir sporteliu yra grubijonai, 
Puola prie kazyru galgonai, 
Vyrai, kad to nepaliausite, 
Po gera merga negausite.
Tuoj merginos pražydės, 

Visi apsivesti pradės,
O jus aszaras liesite, 

Merginu gaut negalėsite.
Geriau tuo jaus susivaidykite, 

Pakausziu vienas kitam 
neskaldykite, 

In urvas per tankiai 
nelakstykite,

Geriau lai'kraszczius 
skaitykite, 

Mano žodžiu klausykite.
Tai busite vyrai bent, 

Gausite po merga sztant.* * *
Vienoje vietoje inkurtuves 

buvo, 
Ir muzikantai pribuvo, 

Pargabeno ir alaus, 
Ir da ko daugiaus, 
Pradėjo visi szokti, 

Ir seni kojas kilnoti, 
O kad ir guzutes nepavydėjo, 

Tuojaus apsvaigia musztis 
pradėjo.

Mokslas ' Krumpliai ir biles darbe buvo
1 Kone kožnas dalybas gavo. Įkalkiai. 
Gaspadoris ir gaspadine gavo, pamatu. 

 Jeigu visi, tai ir jedu Į ganezio 
paragavo.

niu dantys daug prastesni 
senoviszfku žmonių.
taip atsiliepia in 
gyvenimo padėjimą kaip ir
kūno sanariai. Pav., 
sziadienos skimo nekuogeriau- 
si. Tie žmones neiszsirinko 
sziaurus kaipo gyvenimo vieta 
todėl, jog mėgsta baisu szalti. 
Mes tikime, jog tie žmones, bū
dami ramus, persikėle iii sziau
rus pabėgti nuo užpuolimo ki-j 
tu Indijoniszku būreliu, kurie 
vis juos persekiojo. Ir ten gy-Į 
vendAmi turėjo vartoti pras- 
cziausia maista, ir kadangi jo 
inrankiai buvo mažus ir netin
kami, jis turėjo vartoti dantis 
vieton inrankiu. Eskimo kram
to savo avalu szniurus padary
ti juos minlksztesnius.

Kaip tikėta, matome, jog Es
kimo turi didelius, drutus dan
tis ir apart to dideli kaulai juos 
paremia. Bet su dabartiniems 
žmonėms, kuriu dantis mažai 
vartojami, matome, jog dantis 
ir kaulai nupuolė ir daugelis 
žmonių mano, jog in apie kelis 
tukstanezius metu nuo dabar, 
musu civilizuoti neturės dan- 
tiszku sąnariu.

Ir tas pats su žvėrims, turi 
dantis pagal atliko darbo. Le
vas ir tigras ėda tik mesa ir 
tas maistas reikalauja mažai 
kramtymo. Ju dantis ilgi ir pa
naszus in žyrkles, ir su jais ga
li gerai kasti ir draskyti. Ant 
kitos puses slėnius ėda žoles ir 
ir vaisius, todėl slėnius turi 
dvigubus krūminius dantis su 
lygiais pavirsziais,. kuriuos 
vartoja kaipo malimo maszina.

Žmones valgo mesa ir daržo
ves, ir todėl turi keliu rusziu 
dantis. Jie turi nomažiaus kaip 
dvylika amaluotu kaltu dantų; 
asztuonis su dviejais asztriais 
galais; dvylika drutu krūminiu 
dantų del kramtyno. Tie kalti j 
dantis yra pryszakiniai ir ilti-l 
niai arba “cuspid” dantis, ir 
dantis su asztriais galais va
dinti “bicuspids” ir krūminiai 
dantis burnos užpakalyje yra 
malėjai. Mes kandame su pry- 
szakiniais, iltiniais ir bicus
pids. Liežuvis nunesza maista, 
inburnos užpakalyj, kur krū
miniai dantis užbaigia darba.

Mes turėtume daugiaus apsi- 
pažinti apie dantų dygima. 
Kuomet kūdikiai gimsta, gia-j 
ma be dantų, bet tuom laikui 
pirmieji dantis beveik visisz- 
kai sudaryti, ir dantų smege
nys juso apdengia. Yra teisybe, 

I jog po tu pirmutiniu dantų, jau 
prasidėję dygti nuolatiniai 
dantis. Nereikalinga paaisz- 
kinti, jog dantis gerai negali 
dygti jeigu kūnas nesuteiktas 
su užtektinai reikalingos me
džiagos del iszsivystijimo. To
dėl turėtume prižiūrėti, jog 

• vaiku maistas daugiausia susi
deda isz tokio maisto kuris pri-' 
duotu stiprumo kaulams. Du 
isz svarbiausiu yra fosfatai ir

Ir pienas turi tuos du 
Todėl pienas yra nu
vaiko svarbiausias

suprast, jog 
sulaukia visus 

valgyti toki

dikis turi 
pirm negu gali 
to maisto.

Dabar turime 
kuomet kūdikis 
dantis, jis turi
maista, kuris reikalauja kram
tymo, ir todėl motinos turi pri
žiūrėti ,jog jie valgo tvirtesni 
maista. Duona, keptos bulves, 
szvieži obuoliai, ir panaszus 
maistas, padrutins dantis.

Paprastai motinos tinkamai 
neprižiūri tuos laikinius dan
tis, bet tas yra svarbu, jie tpri 
būti sveiki pakol nuolatiniai 

j dantis pasirodo. Jeigu supusta, 
žinoma vaikai negali tinkamai 
kramtyt maista ir žlebczioji- 
mas prastas, ju veidas pasida
ro netoks linksmas, ir nakti
mis negali miegot del dantų 
skaudėjimo. Ir todėl visu pir
miausia motina turėtu pamo- 

i kinti valka szvariai užlaikyt 
burna. Szvarumas užima svar
biausia vieta in burnos ir dan
tų tinkama prižiūrėjimą. Mo
tina turėtu nuvesti savo kūdiki 
pas dėntista. Jis isz anksto ga
li nukreipti dantų puvimą. Ir 
kuomet jis juos neužgauna, 
vaikai pripras dentistu nebijo
ti. — C.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
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maustas. Motinos pienas kudi-
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jose szalyse rubu dalinime da-prszuje Su Į)raugems 
lyyvaus ir vietiniai lietuviu ko
mitetai. i Pribuvo Jiai In Pagelba

Balandžio (April) 30 d., B. 
A.L.F. sandely liko 135,000 
svaru ru'bu ir jie yra supakuoti Į sjgeres visados muszdavo savo

I CK1VVQ *• Q ^en buvo> ar da-| sevieziu pryszakyje. Jo pritari-
I GE1N1O MAKGAb j:bar yra asz nežinau. Bet kai; mu, užgirimu ir raginimu, to-

1 Hitleris visam svietui paskel-' kie dalykai yra galimi.
he kad Vokiecziai dabar taps 
tokiais vilkais, Generolas Ei
senhower trumpai pasakė kad
jis ir jo kareiviai visus tokius 
Vokieczius, kaip szunis isz-

torni apie tuos laikus, kadai szaudys. Dabar Amerikiecziu 
kareiviu szukis ir obalsis yra:
1 ‘ Einame vilku medžioti. ’ ’

“Vilkalakiai
Ir Raganystes”

gENOSE pasakose mes skai-

mirė.
“Gal Hachiya ir niekad ne

žinojo ka jo Legijono Postas 
padare. Gal viena diena ji par
gabens namon ir ten palaidos.”

Netik szis New York Times
straipsnis, bet kiti atsiliepimai'taip pavyzdingai ir saugiai, 
pakeitė insakyma Hood River J

Kompanosis, girtuoklis, pa-

Žinios Vietines
--------- »■

— Gegužis - May.
— 14 vaikai ir 13 mergai- 

cziu priėmė Pirma Komunija 
Szv. Juozapo bažnyczioje. lai
ke 9-tos vai., misziu. Vaikai ir 
mergaites buvo puikiai parė
dyti taipgi bažnyczia buvo pui
kiai padabinta su žiedais. Kle
bonas Kun. P. Czesna atlaike 
Szv. Miszias, o Vikaras Kun. J. 
J. Bagdonas pasalke insupdin- 
ga ir puiku pamokslą vaikams.

— Nedelioj popiet likos pa
leista ugninis signolas isz dė
žutės 3-4 bet pasirodė kad ug
nies nebuvo.

—- Utarninke pirma diena 
Gegužio — May.
t Tarnas Didžiūnas (Da- 

gon) nuo 434 W._ Spruce Uly., 
likos mirtinai sužeistas Ket
verge apie 9:30 valanda vaka
re, Mahanoy City kasyklose. 
Didžiūnas dirbo prie piliorių 
ant treczio lovelio kada nelai
me atsitiko, likos pataikintas 
per tripa karuku kada stovėjo 
prie propu. Velionis gimęs Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 35 
metus adgal. Paliko paezia Ma
rijona, du sunu, T/Sgt. Alber
tas Italijoje ir kareivis S/Sgt. 
Tamoszius, randasi ligonbute- 
je, Paryžiuje; dvi seserys, R. 
Leskavicziene, W o r c e s t e r, 
Mass., ir O. Kalediene, Shenan
doah, taipgi viena anūke. Lai
dotuves atsibus Utarninke, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny
czioje 9-ta valanda, kūnas Ims 
palaidotas parapijos kapuose. 
L. Traskauskas laidos.

Europoje

dainavo, 
kiti sun- 

Acziu Die- 
pasake. Vienuose mies-

W ASHINGTON, D. C. —
Subatoj visa Amerika suju

do ir visi žmones sukruto, kai 
visai nesitikėtai mes iszgirdo- 
me per savo radija, kad Vokie- t 
ežiai pasidavė, kad 
karas pasibaigė.

Vieni džiaugėsi, 
viens kitam fundino, 
kiai atsiduso ir 
vui
tuose dūdos bliovė, zvanai zva- 
nij o, automobiliai savo triubas 
rikde, sztorai užsidarė.

Telefonai skambino, žmones 
kaip pakvaisze vaikszcziojo ir 
negalėjo suprasti, norėjo tikė
ti, bet j u protas kaž kaip atbu
ko.

Kai už pusantros valandos 
pats Prezidentas Harry Tru- 
manas per radija pranesze kad 
tai visai netiesa, kad Karo 
Sztabas jokios panaszios ži
nios neturi, visi nutilo, nurimo 
ir vėl surimtėjo.

Dabar visiems mums baisiai 
svarbu ir reikalinga 
paskalas nuo tiesos ir 
nuo žinių.

Pirmas Pasaulinis
mus pamokino. Francijoje yra 
viena atskira dalis ant kapinu, 
kur pakavoti Amerikiecziai 
kareiviai, kurie ant karo lauko 
krito, PO KARO PABAIGOS.

Už tai ir dabar nebutu vi
siems mums pro szali, kai isz- 
girsime kad karas isz tikro pa
sibaigė, ne tiek dainuoti, links
mintis ir baliavuoti, bet pasi
melsti, taip kaip mes mokame 
melstis.

atskirti 
gandus

karas

žmones pavirsdavo ar galėda
vo patys persimainyti in žvie- 
ris, tankiausia jie persimainy
davo in pleszruosius vilkus.

Žmogus, pavirtęs ar persi
mainęs in vilką, sudraskydavo 
savo draugus ir artimus, net ir 
savo mylimuosius, paskui vėl 
atsiversdavo in žmogų. Taip 
mums pasakos pasakoja.

Tie žmones-vilkai, kuriuos 
Lietuviai vadindavo vilkala- 
kiais ar viikakiais, landžioda
vo po girias nakczia ir užpul
davo keleivius ir praeivius.

Dabar Hitleris spiegte spie
gia, kad visi Vokiecziai pavirs 
in tokius pleszruosius vilkus ir 
isz pasalu puls savo prieszus.

Hitleris baisiai pritinkama 
varda pasirinko sau ir savo 
žmonėms. “Vilkalakis,” mus 
žodynas aiszkina, “yra žmo
gus, kuris pavirsta in vilką, ar 
turi vilko iszvaizda, iszrodo 
kaip vilkas, ir kaip vilkas 
trokszta žmogaus kraujo.” 
Kaip tik tokie vilkai yr# szian- 
dien tie Vokiecziai.

Kai mažas dar buvau, man 
net plaukai pasisziauzdavo ir 
uteles numirdavo, kai mamyte 
man pasakodavo apie tas raga
nas, tuos burtus, tuos užkerėji
mus, vilkus ir vilkalakius.

Viena karta žmogelis be
traukdamas namo pro Juodžio 
kelmą per pelkes ten kur Lietu
voje, sutiko baisu vilką. Vilkas 
žmogeli užpuolė ir butu su
draskęs. Bet žmogelis turėjo 
gera ir dideli peili su kuriuo 
jis gynėsi isz pat paskutinuju. 
Jis viena letena vilkui nukirto. 
Vilkas nuslinko sau in tanku
mynus. O žmogelis prakaitu 
nusiszluostes, visiems szven- 
tiems padėkojo kad jis liko gy
vas. Pasiėmė ta vilko letena sa
vo draugams parodyti koks 
baisus buvo tas vilkas ir pasi
girti savo laime ir giliuku.

Beeidamas namo, jis sutiko 
savo kaimyną Juozą Butku ir 
jam papasakojo kas atsitiko 
prie Juodžiaus kelmo. Jis isz- 
trauke ta vilko letena parodyti 
savo kaimynui. Abiem blusos 
numirė. Vilko letena pavirto in 
žmogaus ranka. Ant vieno 
pirszto buvo auksinis szliubi- 
nis žiedas. Ranka, rodos mote- 
riszkes ranka, ir kažkaip 
abiem kaip nors panaszi.

Abudu žmogeliai persižeg
nojo ir maldele sukalbėjo. 
Žmogelis parėjo namo ir norėjo 
savo žmonai papasakoti kas at
sitiko ir ta ranka jai parodyti.

Jo žfnona sėdėjo prie pe- 
cziaus apsisupus dideliu juodu 
szaliku. Jos kairioji ranka, nuo 
alkūnes buvo nukirsta ar nu
pjauta.

Visokios pasakos, visokie 
burtai, visokie užkerėjimai bu
vo pasakojami, ypacz nakties 
gūdumoje ar per szermenis. 
Tie, kurie žino apie tokius vil
kus ar vilkalakius, aiszkina 
kad tokius vilkus negalima pa
prasta kulka nuszauti. Vieni 
sako kad reikia raganos krau
ju peržegnoti kulkas, kiti aisz
kina, kad reikia kulkas nunesz- 
ti in bažnyczia ir praszyti kad 
kunigas Szvento Huberto re
likvija jas paszventintu, dar 
kiti ginczyja kad tik isz gryno 
sidabro nulieta kulka nuszaus 
tokius žmogvilkius.

Tamaqua, Pa. — Marijona 
Karužiszikiene, po tėvais Jau- 
degiute, isz Ludvinavo parapi
jos Lietuvos, pribuvus in Ame- 
ri'ke priesz 54 metus, pasimirė 
Coaldale ligonbutyje Ketverge, 
Balandžio (April) 26-ta diena,. 
6:05 valanda vakare.

Velione pragyveno tuos il
gus metus szioje szalyje: Sze- 
nadoryje, Cumbola, St. Clair, 
Girardville, Mahanoy City ir 
pastordosius 30 metu Tama
qua. A. a. ponia Karužisz- 
kiene buvo geros szeimynos 
motina. Paskutini jai patar- 
navima suteikti pribuvo isz 
Pittsburgh© jos sūnūs Kun. 
Antanas, sūnūs Jonas isz Dear
born, Mich., sunns Klemensas 
su szeimyna isz Roselle, N. J., 
■duktė Marijona Colasurdiene 
isz Albany, N. Y., su szeimyna 
įr duktė Jeva Tomasziene su 
dukterimis isz Jacobs Creek, 
Pa., Girardvilleje gyvena a. a. 
ponos Karužiszkienes sesuo 
Pranciszka Santaricne.

Laidotuves invyko SS. Pe
tro ir Povilo bažnyczioje su 
iszkilmingomis želaunomis Mi- 
sziomis, kurias atnaszavo sū
nūs Kun. Antanas M. Karužisz- 
kis. Diakonu buvo Kun. Stan
islovas J. Norbutas isz Frack
ville. Sub diakonas Kun. Pran- 
ciszkus Mockus isz Coaldale. 
Prie szoniniu altorių Miszias 
laike Kun. Andrius Degutis isz 
Maizeville ir Kun. Jurgis De
gutis isz Tamaqua. Laike ek- 
zekviju giedojimo Miszias lai
ke Kun. Mykolas F. Dauman
tas . isz Girardville ir vietinis 
Klebonas Kun. Juozapas Szu- 
keviezius. Pamokslą graudin
ga pasakė Kun. Mykolas F. 
Daumantas. Prie ekzekviju 
giedojimo dalyvavo: Kun.Pijus 
K. Czesna ir Kun. Jeronimas J. 
Bagdonas isz Mahanoy City; 
Kun. L. J. Pecziukeviczius isz 
Frackville; Kun. Juozapas A. 
Karalius, Kun. Batutis ir Kun. 
Lukszys isz Shenandoah; Kun. 
Juozapas Gaudinskas isz New 
Philadelphia ir Kun. Petras P. 
Laumakis isz Saint Clair.

Kun. Antanas M. Karužisz- 
kis, jo broliai ir seserys dideliai 
dėkoja visiems gerbiamiems 
kunigams, giminėms ir pažįs
tamiems už dalyvavima laido
tuvėse ir suteikimą ju motinė
lei paskutini patarnavima.

Dėka, taipgi, gerbiamos Ale
nos Kazakauskienes vadovy
bei ir jos padejejiu, gerbiamu 
poniu E. Žukauskienės, Alenos 
Sabienes ir paneles Monikos
Pecziukevicziutes pasidarbavi- Oregon, 
mui, ir žinoma, geru rėmėju bei braukti pravardes tu kareiviu, 
dalyviu parėmimui, szi pramo
gėlė davė labai gražaus pelno 

Į — $900.00. Tai stambi mums 
parama, kurios pagel'ba ir Phi- 
ladelphiecziu atmineziai patai
sysime baisiai iszvažinetus ir 
žiaurios žiemos sutrupintus ke
lius aplink vienuolyną, kurie 
dabartiniame padėjime daro 
matantiems prasta inspudi.

Be tokiu geru žmonių pasi
darbavimo bei pasiszventimo 
artimo labui, tokie reikalingi 
darbai nebutu inmanomi.

Acziu, dideliai, irgi pridera 
ponui A. Džik-ui, kuris neapmo
kamai skel'be ta pramoga savo 
radio programose, kas, bea'be- 
jo, žymiai prisidėjo padaryti ja 
pasekminga.

Taigi, dar karta, didelis 
acziu visiems ir visoms, dar
buotojoms, rėmėjams ir daly
viams. Acziu, tacziau yra ap
dėvėtas žodis, kuris lengvai 
isztariamas ir dažnai lengvai 
užmirszamas. Kad jis tokiu ne
pasiliktu isz musu puses, mes, 
Szv. Pranciszkaus Seserys ji 
paremsime savo karsztomis 
maldomis praszydamos Auksz- 
cziausiaji palaimos jums vi
siems ir visoms jusu gyvenimo 
reikaluose.

Dėkinga Motina M. Dovydą, 
1 Vyresnioji, ir Seresys.

PITTSBURGH, PA. — Ne 
karta esame patirusios Phila- 
delphijos lietuviu geraszirdin- 
guma, dosnumą, ir esame labai 
dėkingos, ir ju paskutinis, mu
su reikalu parėmimas, kortu 
baliaus keliu, tikrai mus stebi
na ir žadina prie didesniu pasi 
ryžimu ir prie karsztesnes mal
dos ju vardu.

Nuoszirdus acziu 
gio (Richmonde) 
darbuotojoms su ju 
szirdies energingu

Szv. Jur- 
parapijos 
didingos 

gerbiamu
klebonu, Kun. Dr. V. J. Martu-

KAIP AMERIKE
DAROMA

paezia. Viena karta ji sztai ka 
,1 kad jiems negresia joks pavo- sugalvojo: Žinodama kada jos 

Legijono Posto isz- jus sugesti per penkeris metus. ^Vyras pareis girtas, ji pasikvie- - 
Sandely jis ilgai nepasiliks: į0 sžcszias savo kaiminkas ir 
bus palaukta žinių apie labiau-Į 
šiai nukentėjusias 
kuopas, kur rūbai skubiau rei
kalingi. Taipgi telks prisiderin
ti prie labai apribotu transpor
to galimybių ir gauti atitinka
mu valdžios instaigu leidinius 
rubu eksportui.

Del ru'bu pagedimo visuome
nėje neturėtu kilti joks rūpes
tis, nes ekspertai tvirtina, kad 
New Yorke nėra nei vieno san
delio saugiau ir tvarkingiau 
paruoszianczio drabužius. Uni
ted Lithuanian Relief Fund, 19 
W. 44th Street, New Yorke, 18,

Visos pravardes, apart vie
nos, bus vėl sugražintos. Tas 
vienas kareivis ne garbingai 
paliuosuotas isz armijos.

Szi pasakėle tik parodo kaip 
Amerikoj daroma.

TIESA APIE B.A.L.F.
SURINKTUS RUBUS

1944 m., Hood River mieste
li, Oregon valstijoj, Amerikos 
Legijono Postas balsavo pasza- 
linti vardus szesziolika karei
viu Japonu-Amerikos kilmes 
nuo apskrities karo paminklo. 
Visoje Amerikoje žmones susi
domėjo tuom invykiu. New 
Yorko “Times” dienrasztis 1 atspauzdino straipsni apie 
Frank T. Hachiya, viena isz tu1 
szesziolika.

“Japonu užpuolimas Perlu 
Uosto padare to>ki inspudi ant' 
Hachiya lygiai kaip ant visu i 
patriotiszku amerikiecziu,? ’ 
rasze New Yorko Times. “Tei
sybe, kad jo akys Japoniszkos, 
jo oda geltona, jo pravarde ki
tokia. Bot Hachiya'buvo ameri
kietis. Jis tuoj insirasze, ir gal 
buvo dramatiszkas laikas kada 
jis Japoniszkai tėvui pasakė 
kad jis instojo in Amerikos ar
mija. Sunns iszvyko in frontą, 
tėvas buvo suimtas ir iszsius- 
tas in War Relocation Autho
rity stovykla.

“Kaipo kareivis, Hachiya 
dalyvavo Kwajalein, Eniwetok 
ir Leyte kautynėse. Vienas gu
lėjo klonyje, aplink Japonu 
szuviai puolė. Visur vyrai kri
to, kiti sužeisti, užpuolimas su
stojo. Buvo būtinai reikalinga 
sužinoti priesz stipruma. Vy
riausias karis prasze pagelbos. 
Hachiya save pasisiūlė. Gerai 
pažindamas sala jis bego, slin
ko, puolė ir ve] bego prieszo 
link. Bet staiga krito. Mirtin
gai sužeistas. Jis negalėjo ten 
gulėti. Turėjo gryžti prie savo 
žmonių, jiems praneszimai bu
vo labai reikalingos. Vos pasie
kė savo linijas. Mirsztantis isz- 
dave savo raportą. Ir menesi 
po iszbraukimo jo pravardes ‘ 
nuo Hood River paminklo jis ■

Pora laikraszcziu paskelbė 
buk “Bendrasai Amerikos Lie
tuviu Fondas” surinkęs 750,- 
000 svaru ru'bu arba drabužiu o 
iszsiunte tiktai labai mažute ju 
dali. Szita nauja iszmisla ko
munistai nemažai garsina savo 
spaudoje ir susirinkimuose ir 
net ragina savuosius auksztcs- 
niems Amerikos instaigoms 
praneszti: tegu visi mato kaip 
dirba B. A. L. F., visu demo
kratiniu lietuviu instaiga.

Kam rupi tikra tiesa apie 
Fondo veikla — tai gali gauti 
žinių jo centriniame ofise. Szia 
proga visuomenei praneszame, 
kad B.A.L.F. iki Kovo (Mar.) 
31 d., savo sandeliu surinko 
tiktai 255,000 svaru ru'bu. Szi 
skaieziun taipgi ineina arti 10 
tukstaneziu padėvėtu batu ar
ba czeveryku.

Isz surinktu kiekiu iszsiuns- 
ta Lietuvon 80,000 svaru rubu, 
tame skaieziuje 2,000 batu. 
Prancūzijoj atsidurusiems lie
tuviams iszsiusta apie 20,000 
svaru per American Relief for 
France. Taipgi 20,000 svaru 
paskirta Italijon, kur taipgi at
randama vis daugiau lietuviu. 
Ypacz daug ju esama atvaduo
toje sziaurineje Italijoj. Siun
tiniai Italijon eina per Ameri
can Relief for Italy. Bet abie-

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

SKAITYKI! “SAULĘ” PLATINKI!

apginklavus jas lazdomis pa- 
Kada 

vyras parojo ir pradėjo paezia 
muszti, ji suszuko: “Szventos 
patronkos, gelbėkite mane!!!” 

Bobos, apdengusios veidus 
skepetomis, kad girtuoklis ju 
nepažintu, iszszoko isz kamba
rio ir danu vaizdais Kumpano
si vanoti. Pamacziusios kad 
jau gana, visos nepatemytos 
spruko lauk.

Po tokios pirties iszsipagi- 
riojes Kumpanosis, manyda
mas, kad tai isztikruju szven- 
tosios ji vanojo, giliai atsidu
sęs tarė:

— Brangioji — prižadu tau 
daugiau negerti ir tavęs ne- 
muszti. Gerai dar, kad tu nepa- 
szaukoi szventos Urszules su 
drangomis, nes, dievaži, jau 
bueziau negyvenęs! Jei kiek
viena j u butu davus man tik 
viena y pa, tai jau butu vienuo
lika tukstaneziu ir vienas. O 
turi žinoti, kad tu szventuju 
ypai ne kiek nėra skirtingesni 
nuo ypu vyro.

Asz patareziau kiekvienam 
girtuokliui suteikti panasziu 
“vaistu.” —K. V.

lietuviu' s]epe kitam kambary.

Lawrence, Mass. — Ana die
na ponstva M. Grinkevicziai, 
nuo 393 Park Uly., ąplaike ži
nia nuo valdžios, kad ju sūnūs 
T/Sgt., Mikolas, kuris prigulė
jo prie 8-tos eroplanu bomberiu 
pulko, likos ..užmusztas Kovo 
(Mar.) 4-ta diena Europoje. 
A. a. Mikolas instojo prie tar
nystes Gruodžio (Dec.) 29-ta 
diena 1941 metuose, Keesler 
Field, Miss., po tam iszvažiavo 
in Anglija.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FOgyiCTORY

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimai. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimti* 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 Iszpažintie*.
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. Jėzau*. 
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 Laba Nakt. 
Ministrantura*.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotavia, 
kriksztiniu, vestuvia ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

Szv. Tamosziaua.
prie Vieszpaties Jėzau*.
pris Panos Szvencziausios.
Szv. Bernardo prie Szv.

A

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

?

s
g

i
1

i MAHANOY CITY, PA. į

į 64 pus., Did. 5x7col 
| Tiktai, 10c.




