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Isz Amerikos MOTERE DA
NENUMIRĖ

15 MILIJONU LAISZ- 
KU KAS SANVAITE 

i Del Kareiviu
Washington, D. C. — Ka- 

riszkas departamentas apgar
sino buk menesiuose Sausio ir 
[Vasario likos iszsiunsta del 
Snusu kareiviu 4,800,000 svaru 
paczto del kareiviu kurie pildo 
tarnysta užrubežyje, tai reisz- 
kia buk 15 milijonu laiszku ir 
pakeliu likos iszsiunsta del mu 
su “boisu.” Daugisz tuju laisz
ku nedaejo in vietas isz prie
žasties paskandinimo laivu ant 
kuriu tasai pacztas radosi.

Vyras Iszkase Duobe

Bonnersville, Pa. — Bert 
Valvin, 57 metu, likos areszta- 
votas už prisidėjimą prie mir
ties savo paezios kuri mirė isz 
bado nes sirgdama neaplaike 
jokio sudrutinanezio maisto 
nuo savo vyro.

Negana to, kad motere sirgo, 
vyras iszkase jai duobe ir dirbo 
graba prie jos lovos idant mo
tere galėtu matyt jo užsiėmimą, 
kalbėdamas jai nuolatos, kad 
jau yra pasirengęs ant jos mir
ties. Tas da greieziau priskubi
no jai mirti.

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Pirmininkas Szve- 
dijos tautiszkos tarybos ap- 
reiszke kad gyventojai nepasi
duotu Vokiecziams bet laiky
tųsi drucziai nes Szvedija, Den 
markas, Finlandija ir Norvegi
ja gali aplaikyti savo laisve ka
da Vokietija bus supliekta am 
visados.

KA
Rusai Užmusze 2,000

Vokiecziu
London — Smarkiausiam mu- 

szyje kokis lyg sziol atsibuvo 
artimoje Volkovo, 80 myliu nuo 
Leningrado, Rusai užmusze 
daugiau kaip 2,000 Vokiecziu 
ir paėmė daugeli in nelaisve. 
Daugelis troku likos sunaikin- 
ta ir eroplanu, isznesze in pa
danges amunicijos stotis ir pa
ėmė daug visokiu ginklu.

llijentai
Plaka Rommeli

Aplaike 12,000 Už Aki
Philadelphia, Pa. — Juozas 

Saganovicz, 29 metu, isz Ce
mentown, Pa., kuris užvede 
teismą czionaitiniam sude už 
netekimą akies kada dirbo Ar
cadia Knitting Mills, būdamas 
apdegintas per rukszti kuri 
eksplodavojo kada atkiszo 
kamszti. Už tai jam sūdąs pri
pažino 12 tukstancziu doleriu 
atlyginimo.

Nužudė Tęva Kad Jam 
Paliepė Dirbti

Wilkes-Barre, Pa. — Tamo- 
szius Jankauskas, 24 metu, isz 
Fairmont Township, likos už
darytas kalėjime už nuszovima 
savo 70 metu amžiaus tėvo 
Juozo. Žudinsta atsibuvo ant 
tėvo ukes, kada senas tėvas pa
liepė sunui eiti in darba.

Nuszove Vaika Už Pa
vogimą Kepalėlio

i Duonos

Meszkos Prižiurinejo
Dingusi Kūdiki

Litcfield, Mont. — Sena 
meszka su dviems meszkucziais 
atlosze role motinos ir prižiuri
nejo trijų metu Jimmy Cotard, 
kuris dingo isz namu ir gulėjo 
prisiglaudės prie meszkos.

Kūdikis buvo dingės per dvi 
dienas isz namu ir radosi arti
moje tankioje girrioje. Tėvai 
suprasze aplinkinius gyvento
jus, kad jiems prigialbetu su
rasti dingusi kūdiki ir ant galo 
surado ji meszkos lizde. Už tą
ją geradejyste ūkininkas už
draudė medžiot ir szaudyti 
meszkas, ant jo lauko, po baus- 
mia.

Isztikimas Szuo Savo 
Ponui

Stokholmas — Stokholmo 
leikrasztis garsina buk mažiau
sia 126 tukstaneziai Žydu Ru
munijoj likos iszžudinta o 60 
tukstaneziai likos iszvaryti in 
nelaisviu abazus.

Bernas, Szveicarija — Fran- 
cijoj vieszpatauja didele neri 
mastis isz priežasties stokos 
maisto kuri Vokiecziai užgrie
bė nuo gyventoju. Prancūzai 
ragina vyrukus nuo 18 lyg 60 
metu stoti apgynime savo tė
vynės nuo užpuolu ir laukia to
sios dienos kada aplaikys žinia 
sukilti priesz Vokieczius.

Vokiecziai Karia Ir
Szaudo Prancūzus

Vokiecziai Suszaude
51 Lenkt!

London — Vokiszki slapti 
sznipai užtiko Varszavoj slap
ta spaustuve su maszinoms isz 
kur Lenkai Įeidinėjo slapta 
laikraszti, suszaudy darni 51 
žmones už taji pasiprieszinima 
priesz Vokiszka valdžia. Tarpe 
suszaudytu buvo ir naszle 72 
metu, motere Kazimiero 01- 
szovskio, kuris kitados buvo 
Lenkiszku ministeriu in Ber
lyną.

Rusai Aria Dirva Su
Karvėms

Allijentai Suszaude 77 Vokie
cziu Eroplanus Ir Užmusze 
Apie 3,000 Kareiviu; Rusai 
Smarkei Plaka Vokieczius; Ja
ponai Kerszina Užklupti Ant 
Amerikos; Pirkite U S, Kares 
Bonus Idant Suszelpti Amerika

Laimėti Kare
& ,--------------------------------

Meadville, Pa. — Palicijan
tas czionais nuszove Edwarda 
Enders, 16 metu vaikina, kuris 
pavogė isz kromo kepalėli duo
nos ir bego namo. Palicijantas 
paliepė jam sustoti o kad vai
kas nepaklausė paliepimo, szo- 
ve in ji du kartus.

Nuszauto vaiko motina, rau
dodama savo sūnelio, papasa
kojo palicijai kad jos vyras jau 
per tris menesius randasi be 
darbo ir todėl paskutiniu laiku 
nesirado jiems namie jokio val
gio.

Pakorė Sunu Po Tam 
Pati Nusiszove

Dallas, Tex. — Gailėdamasis 
labai savo motinos, kuri mirė 
ana diena, Mrs. Edna Miller, 
pakorė savo septynių metu sū
neli, po tam nuėjus in kuknia 
atėmė sau gyvastį per nusiszo- 
vima. Motere buvo naszle ir la
bai mylėjo savo motina su ku
ria drauge gyveno.

Weston, Ohio — Kėlės die
nas adgal mirė ūkininkas Jake 
Winters ir likos palaidotas ant 
kapiniu artimoje namo.

Didelis szuo, veisles “shep- 
erd”, kuris niekados neapleis- 
davo savo pono, nuseke paskui 
jo lavona ant kapiniu o kada 
visi žmones atsitolino, atsigu
lė ant kapo savo mirusio pono 
ir nuo tos dienos lyg sziai die
nai neapleidžia kapa. Isztiki- 
mas szuo nepriima jokio mais
to ir kaip rodos pastips isz ba
do ir nuliudimo.

Užsmauge Du Vaikus, 
Per Daug Tikėjimo

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Washington, D. C. — In czio
nais atėjo žinia per reidio buk 
mieste Lyons Vokiecziai su- 
szaude ir pakorė 135 Francu- 
zus, kurie užsidarė kalėjime ir 
nenorėjo ji apleisti kada Vokie
cziai atėjo juos isz ten iszleisti 
ir pasiimti in nelaisviu abazus. 
Apie du tukstacziai likos ar- 
esztavoti už visokius prasižen
gimus.

Francuzai turi didele neapy
kanta priesz Vokieczius ir Ita
lus kurie pasielgineja bjaurei 
mieste Neapoliuje kurie bjauri
na moteres ir merginas. Dauge
lis tuju iszgamu likos nudurta 
per gyventojus ant ulycziu.

Moskva — Valdžia paliepė 
gyventojams dabar naudoti 
karves ant arimo dirvos, isz 
priežasties stokos arkliu po vi
sa Rusija. Tik karves kurios 
neduoda pieno, bus naudoja
mos ant tojo darbo.

Pirkite Kares Bonus

Iszskerde 5,000 Žydu
K roką v e

London — Vokiecziai iszžu
de apie 5,000 Rumuniszku Žy
du kurie radosi czionais. Vokie
cziai krauna žmones in tavori- 
nius vagonus ir juos ten suszau- 
do kaip gyvulius. Daug ŽyduUlster, N. Y. — Mrs. Verna

Graber užsmaugė savo du vai- likos iszvežta in Ozorkova in 
kus, 2 ir 4 metu amžiaus ir bu-, nelaisviu abazus, 
tu da viena užsmaugus bet jis 
tada nesirado namie, buvo isz- 
beges pas kaimynus. Kada bu
vo jos užklausta kodėl taip pa
dare tai motere atsake be jo
kios gailesties: “Dievas man 
paliepė juos paaukaut ant Jo 
garbes ir kanezios.“ Motina tu
rėjo už daug tikėjimo ir tankiai > 
skaitė Raszta Szventa. Likos' 
patalpinta in pamiszeliu prie-; 
glauda.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vela Bombardavo 
Karaliaucziu

London — Trecziu 
Maskolei bombardavo 
liaucziu-Koenigsberg, Prūsuo
se. Rusai naudojo Amerikonisz- 
kus bombinius eroplanus, pa
darydami daug bledes, sunai
kindami kariszkas dirbtuves, 
geležinkelius ir amunicijos sto
tis. Liepsna deganeziu namu ir 
dirbtuvių buvo matyta net už 
60 myliu.

kartu
Kara-

Pirkite kares bonu kiek ga
lite idant suszelpti Amerika 
laimėti szia kare. New Yorkas 
jau pirko bonu už du bilijonus 
doleriu. Kožnas doleris paau 
kautas del Dėdės Šamo pri- 
gialbsti laimėti kare ir pirkti 
amunicijos, eroplanu, ginklu, 
laivu ir tanku. Musu “boisai” 
aukauja savo gyvastis del mus, 
suszelpkime juos paskolindami 
savo pinigus ant ingalejimo ne
vidono.

Kinczikai Valgo Zievia 
Nuo Medžiu Ir Žole, 

Isz Bado
Chingtu, Kinai — Keleiviai, 

kurie sugryžo isz aplinkines 
Visi Vvrai Nnn I v<r'Honan’ pasake buk tenaitinei 
VISI vyrai 1NUO 10 b j gyventojai dabar valgo žieve 
38 Metu Bus Traukti ! nuo medžiu ir žole, kad užsilai

kyti prie gyvasties. Badai Ki
nuose sziadien badas yra kuo- 
didžiauses ir gali būti labai pa-

Washington, D. C. — Karisz- vojinga ateityje nes milijonai 
; ka taryba nutarė kad visi vy-, žmonių turės iszmirti. Daugiau 
rai tarpe 18 ir 38 metu rasis ka- kaip deszimts milijonai Kinczi-

Iii Kariuomene

Afrika----- Allijentai karsztai vejasi pas
kui Rommeli ant Tunisijos frunto. Rommelis 
stato savo paskutines spėkas idant apsisaugoti 
visiszko sunaikinimo savo kariuomenes. Alli- 
įentu eroplanai sunaikino 77 erop’anus ant sa
los Sicilijos kur padegė daug fabriku ir kariszku 
stocziu su amunicija. Ant Kairoua.no frunt* Al
lijentai su pagiaiba Prancūzu užmusze 800 Vo
kiecziu ir paėmė in nelaisve apie 3,000 Vokie
cziu ir Italu. Francuzai prigialbsti Allijentams 
Afrikoj, kur paėmė 600 Vokiecziu in nelaisve ir 
in dvi sanvaites laiko paėmė in nelaisve apie 30 
tukstancziu Vokiecziu. Daugelis Vokiecziu pa
siduoda gervalei Allijentams.

Australijoj Allijentai supliekė smarkei Ja
ponus, suszaudydami 20 eroplanu ir paskandi
no kelis laivus su kareiviais Milno Bay inlunke- 
je. Daug Japonu paimta in nelaisve. Japonai da
bar mano atkerszyti Amerikai už padarytas 
skriaudas sakydami kad neužilgio užklups ant 
Amerikoniszku dideliu pakrasztiniu miestu bet 
ar jiems tasai užmanymas pasiseks tai nežine nes 
Amerikoniszki pakraszcziai yra gerai apsaugo- 
jami nuo tokiu užklupimu ir gerai apginkluoti.

Ant Rusiszko kariszko frunto musziai eina 
smarkiai su didėlėms pasekmėms del Rusu. Ar
timoje Karkovo Rusai atmusze smarkius užklu- 
pimus Vokiecziu. Daugiau kaip tūkstantis Vo-____________________________________, ii ow ixxvzvv. a jKijip UeiaZiUUUS ĮJiaOtiO Y JLzUtUglUU IVUJĮp L t* LUI JĮ T vz

Vokiecziai Iszžude Dar ™”7bn^mX"°sX^ w°o.kiecziu likos užmuszta ir paimta daug kariszko
634 Lenkus apie tris milijonus sveiku vyrv. Daugiau kaip 600,000 Kincziku niaterijolo. Artimoje Leningrado apie 800 Vo-

  lyg tai dienai. Tame skyriuje apleido savo gyvenimus, nusi- 
London — Lenkiszka valdy- randasi net 20 milijonu vyru duodami in Shansi provincija 

ba czionais apreiszke buk in bet tik 14 milijonai yra tinkami ■ jeszkoti maisto. Vienas svaras - - _------------ . . v* I *
miltu kasztuoja 24 Kiniszkuspaskutines dvi sanvaites Vo- ant tarnystes, 

kiecziai iszžude da 634 Lenkus 
i pietinėje dalyje Lenkijos. Tuk-j 
staneziai likos aresztavoti už 
visokius prasikaltimus.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

kiecziu likos užmuszti. Prie Moskvos likos už- 
muszta 3,000 Vokiecziu, sunaikinta 83 geležke-

dolerius o torieikaite kopūstu nu tiltai ir iszversta 18 trukiu su kareiviais isz
Angliszki eropla-'ū’ makaronu kasztuouja 20 Ki- 

niszku doleriu arba viena Ame- 
rikoniszka doleri.

j London —
~'nai bombardavo dalis Vokieti
jos bombarduodami daug fab
riku ir kariszku stocziu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

begiu ir penki vagonai su amunicija iszneszta in 
padanges.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kairoua.no


SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
szmoteli liežuvio laike barnio. 

lO gal turėjo per ilga, tai vyras 
buvo priverstas truputi nukas
ti. — Gerai padare.

Lietuviai negyvena del saves 
nei del savo vaiku, tiktai gvve- 
na'del 'kitu. Prie Lietuviu, kai]:, 
prie darbszcziu biteliu, maiti
nasi visokį tranai, nepaisyda 
mi ant tuju biteliu, bile tik 
jiems, gerai. Kada tosios bite
les neteks pajiegu, apleis jas 
tranai o ir locni vaikai, pakirps 
sparnus ir bus po viskam.

Tūlas matematikas apskaitė 
Imk žmogus gyvenantis (it) me
lu praleidžia apie tris metus 
laiko ant užsegimo kalnicriaus. 
Bet, kodėl tasai iszmintingas 
matematikas neapskaite kiek 
metu motere nereikalingai pra
leidžia ant, užsidejimo skrybė
lės, pauderiavimo noseles ir 
kitu niekniekiu ?

Atmink, 
Kiekvienas Meilingas 

Krikszczione

i GERA UZ BLOGA

Atmink, kiekvienas meilingas
Krikszczionis,

Katras czionais nemoka. An’g-’ 
lisz'kos kalbos Amerikoj tai yra' 
panaszus in szlubi arba vien
ranki; sunku jam gyventi czio
nais. Iszskiriant savo motinisz- 
kos kalbos, 'kožnas žmogus, įgy
venantis Amerikoj, privalo isz-, kįt žmones:
mokti Angliszka. kalba jeigu1 Apie nuliūdimas musu At- 
geidžia czionais turėtu gerovių. | pirkėjo,
Angliszka kalba yra. naudoja-l L- Kanczia iszvyde savo 
ma visur, fabrikuose ir visuose Geradejo.
užsiėmimuose per tai privalote Apie kuri yra paminklas bai- |

Atsitiko tai Prancūzu revo
liucijos metu. Mynia, bedieviu 
vadu sukurstyta, puolė naikin
ti visa tai, kas primine jiems 
Dieva. Buvo draskyta ’bažny- 
czios bet dar labiau buvo žudo
mi bažnyczios tarnai, kunigai 

, ir vienuoliai.
Viena tamsia nakti revoliu- 

cijonicriu gauja užpuolė Saint 
Aubin vienuolyną, ’kuomet vi-„. 

i si vienuoliai buvo sumigo. Kol

pruszydami nakvynes. Vienuo- pakeleivis. — Girdėjau apie tai 
lis noriai priėmė sveczius bet bet mes jau galime eiti.
■pažvelgęs in viena, vyresnįjį—* —
nenoromis sudrėbėjo, l’riesz ji sake

su randu 'kuri jis mate ta at-J

O ne, palauk, teve, — pa- 
jaunesnysis. — Žiūrėk 

tamsu. Mudu galime dar 
]) ak lysti. Ba s i na u d ok im e 

vaiszingumu. ”

BEEINANT PAS
PACZIA

kur
mintina nakti. • szeimininko

— Dieve mano! — pamanė' Ta valanda, senesnysis palke- 
sau vienuolis, — juk tai tas pat leivis iszsieme isz kiszeniaus 
pleszikas kuris ana nakti buvo sidabrini laikrodėli bet tuojaus 

'ji inkiszo atgal ir pažvelgė in 
■ vienuoli. Ju akys susitiko. Se
nas pleszikas nuleido akis.

— Ne, sunau, negalime ežia

užpuolęs musu vienuolyną.
Tacziau tuojaus parimo ir

prie stalo vakarienes.

cziu tuojaus pradėjo rengtis in 
kelione. Keistas neramumas

Zanavyko Pasakojimas \ '

“Kiek gaivu tiek razuinu.” 
■— Szitas priežodis laibai tinka 
del Lietuviu — nes kas galva, 
tai razumas. Jeigu kas mano 
užsiraszyti koki laikraszti tai 
norėtu kad tame laiikrasztyje 
talpintus! viskas o taji laik
raszti laiko u’ž mokslingiausia 
katras duoda pipiru Dievui ir 
dvasiszkiems, tas tai yra szios 
gadynes didžiai moksliszkas !— 
O jeigu suranda kokiam laik
rasztyje apie hygena, botanika, 
biologija ir da kokius daigtus 
apie kuriuos tiek supranta kiek 
kiaule apie borvas, tai kad ir 
skaitytu per deszimts metu, tai 
vis bus kvailas kaip kiaulu.nas 
ir nežinos kas tai yra fiziku, ke- 
mija ir t.t., o ir nedasiprastu

ba idant tave Amerikonai no
ringai priimtu prie darbo ir 
mokėtu geresne alga. Tankiai 
atsitinka kad “foreignerius” 
iszjuokia visur kad nemoka 
kalbeli Angliszkai.

Czionais Amerikoj, Anglisz- 
ka kalba yra. reikalinga in ger
būvi. Jeigu jos nemoki tai ei- 
kie iii vakarine mokykla, dirb- 
kie sunkei o greitai iszmoksi.

Tegul
liūdnybes

Tegul akys rausta, aszaras
] i e damo s

meiles Jo 'trokszdamas.

i vienuolyną ir žudė žiauriausiu
I butu nekaltus vienuolius.

Jauniausis vienuoliu gyveno 
paskutiniame ilgo vienuolyno 

Į kambary je. Iszigirdes triuksz-

te, — tarė vien uolis. — A mira 
dar nenutilo. O ežia pas mane 
vietos užtenkamai. Visi kam
bariai tuszti.

— Taip, taip, — tarė skubiai

valandėlei ramybes.
—Gerai, eikite, asz jus nuve

siu in ‘kam bar i kur nebuvo te
kėjus nekaltųjų kraujas. Ten 
galėsite ramiai miegoti. Ten tik 
•gulėjo ant stalo sidabrinis laik
rodėlis.

tai senesnysis ke-

už Į) u o i i ma s. nelauikda-
dauig Jis kentėjo, mas iszszolko per langa in soda

“Ana Panedelyje einu sau 
tiltu. Ot, tuoju, ka toks navat- 
nas kur skersai ta upe eina o jo 
geležines sijos su visokiais pa
kaba rda is iszkiorytos tai]) auk- 
sztai, taip auksztai, kad negali!

Kinu greit ba žinau ka ’ mano 
jauna paeziute netrivoja isiil- 
gimu.

Beeidamas, sutinku viena 
jauna porele, jau tuoj pama- 
czau ka’ da neženoti. Mat ji tik 
czauposi ir in ji vis depezioja 
pro bryli o jis prie jos prisi- 
kiszdamas taip szneka, taip 
szneka, kad net ne mato kur be
einąs. Te auksztai žiba lektriko 

i k ta r na o nuo to sijų puola to
ki juodi szeszeliai ant talko. 
Tas vaikine pamislijo ka’ ežia 
užtverta kokios tvoros. Tik 
žirgt! žirgt! žirgt! szitaip žen
gia per tuos szeszeliųs, kojas 
iszkelia saliki nosiai. O mergi
na kat juokiasi tai juokiasi, ro
dos isz juoko paleis barszczius.

Isz to sakau, matyt, kai]) ant 
delno, 'kad tas vaikine da ne že- 
noc su ta mergina, tik midiguo- 
ja apie ja.

Taip man bemislijant, tik 
bie in aki ir irikrito szmotas du
rnu argu suodžių no pakriko. 
Na, tu durniau, sakau an saves; 
tai tau spoksot akis iszvertus, 
kur nėreik. Tai Dievs pakoro- 
jo...

Ka daryt? Atsistojas pas 
stulpą, nusiėmęs skrybėlė, kat 
vejas nenunesztu in upe ir 
krapsztau aki. O toks didelis, 
toks didelis tas kavalkas suo
džių, kad negali! Mat Lietuviai 
tilk-ka pabaigė savo streiką, tai 
dabar smalkiai dumia isz ka
minu.

Bala žino, isz kur ežia paibe- 
liai atnesze toki vaikina su dvi- 
racziu, ar baisi'keliu, kaip jus, 
merikantai, vadinate. Pastate 
jisai ta baisikeli prie stulpo ir 
paėjėjo tolyn. Ugi ateina polic- 
monas, — tai bus kaip ir žemc- 
kis pas mus, tik ka be szobles ir 
daug storesnis. Ugi tu maitele, 
tasai bjaurybe priėjės prie ma
nos, tik kapt, ma už rankos nu
tvėrė ežia palei paczia pažastį 
ir sako angelckai: “Kudel, a’ 
girdi, tu neužsižibini žiburio?” 
— Kat asz ir be žiburio randu, 
katroj akyj, tik negaliu isz- 
imt, — asz jam atsakiau, kaip 
mokėjau biski pelekai biski an- 
gelekai. ( Ka asz, sakau, kaltas, 
bine asz tyczia atstaeziau aki, 
kad tas szmotas suodžių inlek- 
tu?’

Tai]) mane betuzikaujant tam 
policmonui, tas vaikine tik 
strakt ant baisikelio ir nulėkė 
sau. Ilki tas žemekis, argu po- 
licmonas, atsisuko, tai jau tas 
už poros varsnų nuriedėjo.

I Mane paleido, — net dabar 
da jaueziu tuos jo nagus. Ale 
da paleidęs, kaži ka ma pasakė. 
Asz to nesupratau, ale misliju, 
ka jis tieszijo mane, ka tas vai
kine, pavogė neva mano dvirati. 
Asz jam sakau: ‘Noser, tai ne 
mano baisikelis!’ () kat geriau 
jis suprastu tai iszvirožijau 
jam Lenkiszkai — sakau: ‘To
go baisiklego ’. ”

vienuoli.
— Dovanok man, leve, — su-Gerai AtsakeĮ ir pasislėpė krūmuose.

! Isz krūmu mate jis, kai]) 
žmogžudžiai, lyg laukiniai žve- i 'rys, kankino jo brolius, kaip 
draskė vienuolyno rakandus, 
kai]) vogė visa, kas tik jiems in 
rankas papuolė.

Tik sztai žiuri, du revoliuci- 
jonieriu jo kambaryje garsiai 

1 ginezijasi del sidabrinio laik- 
Atsidu'sek jausdams kanezios budelio, kuri jis buvo palikes 

r ant stalo. Vienas įplleszilku isz- 
Jo | kiszo 'galva per Įauga. Vienuo

lis pamate baisu sužvėrėjusi 
veidą, ant kurio raudonavo ga
na platus senos žaizdos randas.

Tas veidas at rodė taip baisiai 
kad vienuolis jau nuo to laiko 
negalėjo jo pamirszti. Jam nuo
lat stovėjo lyg priesz akis 
žmogžudžio randimi subjau
rintas veidas.

Kuomet revoliucijonieriai ap
sidirba iszejo, anas vienuolis 
gryžo namo. Pasikvietęs geru 
žmonių isz apielinkes, Dievo
baimingai palaidojo savo drau
gus o pati vienuolyną sutvarkė

Kada ežia musu krauja savo

Matai Vieszpats Jėzus kran- 
j uose apt vi nes,

Puikiai tai iszrodo kaip gir
disi, kad tasai ar tasai dasidir- 
bo didelio turto. Bet navatnai' Iszvysk kaipo ir galva su- 
gjrdisi žodis “dasidirbo”, kuri| įspausta karūna;
])anaudoja milijonierei, kurie Krszkecziais apkalta, regi kas 
dasidirbo tojo turto su skriau
da savoz darbininku ar 'darbi- 
niiikiu, kurie paszvenczia savo 
sveikata o nekarta ir gyvastį 
del turtingu, kurie save vadina 
tureziais “be szirdies, be dva
sios” pasinaudojaneziu isz 
žmogiszku szeszeliu.

Amerikoj jie yra galingi, mo- 
Ika uždengti savo vilko godu- 
lysta puikiais žodeleis o bet 
kalba ir apie meile artimo, ge-

kas tai yra “girtuoklogija, ka- ’radejinguma ir t.t. Panasziai 
zyriologija, tamsologija ir ki
tokios “logijos.”

Geriausia tokis iszlkirstu, jei
gu imtųsi už mokslo “drilologi- 
ja, szovelogija ir pikszleitolo-

startines.

ten romi

Jo 'sunkybe,,
Skaityk gailėdama ronu _ .

daugybe.
Dar turedams laiko už griekus 

gailėtis.
Kolei gyvas ant svirno, gali at

sižadėti.

Ubagas: — Praszau paneles 
apteikti ubagėli skatikėliu.
Panaite: — Sarmatytumeisi 

tu ubagaut, tokis jaunas ir 
drūtas...
Ubagas: — Tai imkie mane 

už vyra...

— Taip, — atsake vienuolis 
maloniai. — Asz tuojaus tamis- 
ta pažinau. Bet visa szirdimi 
tamstai dovanoju.

Nuėjo tad senas žmogžudis 
su savo sūnumi in ana kamba
rėli, bet negalėjo užmigti. Isz- 
pažino savo sunui visa savo ne
dorybe, kuri per ilgus metus ji 
taip 'baisiai kankino.

Anksti ryta atsikėlęs nuėjo 
pas vienuoli, atliko gera iszpa- 
žinti ir susitaikė su Dievu.

Atrado tuomet jis ramybe 
kurios veltui jeszkojo per tiek 
metu.

atsitiko su loenininku 'dideliu Pamesk visa 
“fersztoriu.” Moterių darbi- 
ninkiszka unija nesenei iszty- 
rinejo buk “milžiniszkas pasi
sekimas tuju “fersztoriu” ne 
eina drauge su mokeseziu mer
ginoms kurios tuose sztoruose 
dirba.

Merginos tuose sztoruose ap-, 
laiko varginga mokesti ir neuž-!

damas teisybes, 
Kad mislis neklystu in grie- 

ku biaurybes.
blogas tuszty- 

bes, norus,
Neužmirszk Jėzaus, Geradejo 

savo, 
Kursai nuo prapulties tave 

atvadavo.
Stumk szalin nuo saves bjau

rybes visokias, 
Dekavoki Jėzui už malones 

tokias.

Tai-gi, daug tokiu “žalia-lo- 
gu” turime kurie nedabrendia 
molks'le, del kitu rodą davinėja 
o patys būdami “ spantgologais ’ 
ne yra sztant uždirbti sau ant tenka joms ant iszsimaitinimo. jPradek gyvenima nekaltybėj
^motelio ‘ ‘ duonalogi jos v. Merginos paprastai aplaiko po 

12 doleriu ant sanvaites. Drau-
Meldžiame musu skaitytoju, gUve isztyrinejo buk 10 tuks- 

jeigu geidžiate ka toki daneszti taneziai merginu, kurios dirba 
in laikraszti tai raszykite tuo- tuose sztoruose, tiktai 19 pro- 

cenas isz ju aplaiko po 18 ar 20 
doleriu ant sanvaites. Apie 70

jaus ir ne vilkinkite kėlės san
vaites. Raszykite trunpiai ir 
aiszkiai o per tai sutrumpinsi- procentas aplailko mažiau kaip
te daug laiko redaktoriui ir pa

jeigu reiketu, tai galėtumėm 
savo daneszima užtvirtinti su 
prisiėga.

Iszreiszk savo nuomone aisz-

Pas Velnią

vesti,
Tai]) sau isziganyma, gailia- 

dusziai rasti.
________ ___'įįįA___________

Reže Paczia Su Prosu;
Pats Nusižudė

po 15 doleriu ant sanvaites o li
kusios mažiau kai]) 10 doleriu.

Nerako stebėtis kad milijo- labai užvydi, Frank Jackson, 
nieriai su skriauda darbiniu-' pagriebęs prosą nuo pecziaus 
kams surenka milžiniszikus tur- tren'ke in moteres pakauszi

res su savo moterių kuri 'buvo

I * .dus kuriuos vėliaus praleidžia Žinoma, toji ir krito ant grindų 
Liai, neraszyk su alaveliu tik ant s;rvo smagumu ir vclnisžku' kaip kalada.
at ramentu, raszyk vardus ir puota arba, ju vaikai praleidžia f mas kad moteria užmusze, 
numarins aiszkiai ir trumpai, juos jio levu smereziai. 
Neraszyk kad tai buvo “vakar’ ..
arba, “sziadien.” tik naraszyk » . ..:|......... i..

Vyras manyda- 
isz- 

gere'truciznos ir atliko in kėlės 
miliutas. — Sztai vaisiai szeto- 
niszlko užvydejimo. Pati atsi-

szy'k aid abieju pusiu popieros.' j j
i..... ....i.................... .ji... 1 •

rnaczius ka vyras padare, nusi- 
szypsojo ir atsikėlė.

daneszk per telefoną jeigu gy- skiypai. Ba,(hli Amerika ketina 
veni aiti o'nelauk kėlės sanvai- ,p,a]ejs]į jn |)egį apie penkis bi
tes nes tokia persi sene jus žinia doleriu aukse>
jau netinka in laikraszti.

Visados pasiraszyk savo pra
varde ir adresa po kožnam da-

Senatoriai Harrisburg, Pa., 
lĮisvarstineja kad padidint pa- 

neszimui nes be paraszo laisz-'szialpa del senu žmonių kurie 
kai eina in gurbą ant “amžino neturi jokios ineigos ar paszial-' 
atsilsio. ’ ’ poš.

Jeigu nori privatisz'kai atsa- seneliams paszialpa nuo 30 lyg 
kyma ant kokio užklausymo,140 doleriu. Bus tai didele gėra
lai visados indekie malke už 
tris centus.

Kokia tai misiuke, Mrs. Au
na Gibson, isz Bostono, užvede 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro, tvirtindama buk jis 
yra,., žniogcd^s nes atkando jai

i isz Westfield, Mass.— Sveiki
nu gerbiamus narius redystes 
“Šaules” ir vėlinu kanuoge- 
riausio pasisekimo del tamistu 
ir nuo Dievo geros sveikatos.

I kad tamis'tos galėtumėt dar- 
~ , ... t ,. , i bnotis da ilgus metus del labiSenatas ketina padidint' ...musu Lietuviu czionais ant isz- 

eivyste®. Persipraszau kad 
užsivelinau su prisiuntimu už- 
mokesties už laikraszti su ku- 
riuom nemanau skirtis nieka
dos nes skaitau “Saule” jau 32 
metus ir s'kaitysyiu pakol gy
vas busiu. Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti szitam laiszke 
ir lieku su pagarba visiems.

dejyste jeigu tasai bylas perei 
tu ir butu užtvirtintas.

SKAITYKIT 
uc A T IT 17”

PLATINKI!!

Vienuolis pasiryžo gyventi 
vienas tame vienuolyne ir tar
nauti apielinkes žmonėms, kiek 
galėjo.

Ilgus metus pasiszventes vie
nuolis dirbo ir mokiesi, vienu 
vienas gyvendamas dideliame 
vienuolyne.

baisi audra. Žaibavo, griaudė, 
lijo, vejas uže... Vienuolis ra
miai kalbėjo savo vakarines 
maldas. Tik sztai iszlgirclo jis 
kad kasžin kas pabarszkino iii | 
duris. Vienuolis atidarė duris S 
ir in vidų inejo du pakeleiviu, *

arba pradžia
SKAITYMO
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— Uoszve: — Ar žinai, žen
teli, biedna ta tavo pati, jog 
negali su tavim subut.
Žentas:— Tai ne dyvai, mo

tinėlė nes tai jos kalte, ji kož- 
na žodi ima ant tikro.
Uošve: — Tai ka tokio?
Žentas: — Asz jai liepiau 

eiti po velniu, tai ir nuėjo pas 
tave.

llgai mylėk bet greitai

Ypjtos Kurios Yra Atsižymeja

Pirmutinis paveikslas parodo generolą George S. Patton, isz Kalifornijos, kuris szia- 
dien randasi Afrikoj ir neduola pasilsio Vokiszkam generolui, Rommel’ui, Tunisijoj. Ant
ras paveikslas parodo gerai žinoma Kiniete, pati Kinu prezidento Kai-Shek, kuri dabar 
lankosi Amerikoj, melsdama pagialbos del savo tautiecziu. Treczias paveikslas parodo J. 
Lester Perry, prezidentą Carn gio-Iilinojaus plieno kompanijos, kuris buvo paszauktas in 
Washing tona ant tyrinėjimo, tuk toji kompanija dirbo pik na del musu laivu isz netikro 
materijolo, apgaudama valdžia.

Džiaugsmai Szmuilos

Szmuila: — Kikstu, Sore! 
Kaip tam mažas Irszkus gu
lėdamas su rankoms mosuo 
ja! Jau ir tasai kupcziavoja!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA. 

UBAGO MEILE
Ant Tamaszaucku kiemo prie jam tiktu. Ba ji savyje turi kaj 

tvarto stovėjo Magde ir dabo- toki, kad jam taip limpa prie 
jo parsziukus idant jie ėdant 
nesusipjautu, arba kad neisz- 
verstu lovelio su szutytom bul
vėm ir apibarstytom miltais.

Parsziukai vienas per kita

kia dirbti. O arsziausia ankstus 
kėlimas rytmecziais. Gaspadi-Į 
ne ja vis su szaltu vandeniu pa-l 
žadina — žiema szalta, tamsu,1 
kurk ugni pecziuje.

Net pasikratė.
. J O tasai ubagas jai maliavoja

szirdies. Mergina yra tingine, 
kožnas apie tai žino. Szventu 
dienu tegul bus kad ir daugiau
sia, ji nepasikrutins — bet to
kia tinginyste ubagui taigi la-

knaisiojo snukucziais ir užga-. bai pritinka. In tokia apskretu- 
nedinti tokiu sau valgiu links-'

kalbėjomės daug, daug dalyku. 
Jis iszpasa.'kojo, kuomet visisz- 
kai pasveiko ir apleido ligoni
ne, nuo to laiko nevartojo svai
galu ir dabar jaueziasi visisz- 

?Jkai sveikas. Turėjau daug ne- 
•smagulmu, — saiko jis, — ir bu
vau priverstas kariauti pats su 
savimi, kol visiszkai atpratau 
nuo svaigalu. Maniau, kad jau 
neiszlaikysiu bet prisiminus 
tuos visus malonius pasikalbė
jimus su kunigu kuomet jis ma
ne lanke ligoninėje, tas garbes 
žodis, kuri pasakiau,, kad asz 
daugiau svaigalu nevartosiu... 
Ir kada man prisimena tie visi 
gražus patarimai, tai tuomet 
daug lengviau stoti in kova su 
tuo nelabuoju1 alkoholiu. Bet 
sziadiena jaueziuosiu kad asz 
ta sunkia kova laimėjau ir, ro
dos, kad asz laimingiauses žmo
gus sziame pasaulyje.

Trumpai pasikalbėjus mano 
draugas szirdingai atsisveiki
no ir nuėjo savo keliais.

miesto kad tamstos vakar nie
kas neatėjo atlankyti?

Ligonis maloniai in mane pa
žvelgė ir giliai atsidusęs tarė: 
draugo neturiu.

—- Asz gyvenu sziame mieste 
Bet kada buvau sveikas ir tu
rėjau pinigu, tai tada turėjau 
net tperdaug 'draugu. () szia- 
dien, kada neturiu pinigu ir pa-

[DRAUGU :: ::
:: :: APLEISTAS

Gyvenimo Vaizdelis

toki rojų. Taip kaip tyczia, taip 
kaip jis žinotu, kas jai kenkia...

Labai supyko ji ant visu žmo-1 
niu. O kad areziausia jos stovė
jo ubagas, tai ant jo ir visa sa
vo piktumą iszliejo:

— Tai ko ežia dabar jus nuo 
.. Pikta valanda Į

si, jis visur paskui tave trapai- 
lineja ir neduoda jai pakajaus! 
Sarmata, negražu! —'Kur tik 
parodysiu akis, visi isz manes 
juokiasi, buk koksai 'diedas 
paskui mane besimeilindamas 
vaikszicziojas.

Pradėjo verkti. 'Szluoste pur- 
viha veidą o aszaros kai]) žir
niai isz akiu krito. Verkdama 
kalbėjo:

— Ar tai jau neturite kitu 
sau merginu?... Ar tik mane 
viena pažinstate ir matote?... 
Nors karta atsikabinkite nuo 
manės ba reiks isz ežia pabėgti, 
ar kas jau.

Ubagas labai susijudino. 
Paskui didžiai supykęs atsilie
pė:

— Ka, tai asz koksai pastum
dėlis?... Ar asz czia-buvis ?... 
Alba asz koksai vagis ?... Kad 
man koja 
Tai-gi asz 
dirbti ant 
nes žemes 
pats ciesorius laiko savo apie- 
koje, alga gaunu kas trys me
nesiai. O ar asz diedas, ar ne 
diedas, tai jiems pasakysiu kad 
asz diedu buvau, diedu esu ir 
isz Pono Dievo loskos diedu iki 
smert busiu o tie žmones, kurie 
isz įmanęs juokiasi, tai kaip Po
nas Jėzus pavelys, dar bus ge
rai, kad jie kur patvoriuose 
gaus sau gala!

Mergina nusiramino. Lovu
kas buvo tuszczias. Stvarstė 
parsziukus tai už ausu, tai už 
uodegu ir in tvarta stumdo.

Nieko nesaike ubagui. Kvai
las mislina, kad jis ne diedas — 
tai toji sarmata... Tai kad ne 
sarmata. Tada mokecziau kai]) 
ant svieto gyventi! Iszsimiego- 
cziau už visa savo gyvenimą. 
Ba turbut ubago pirkioje ir 
darbo yra mažai. Koks ten dar
bus bus ? Ne žemes, nei jokio 
gyvulio. Gludocziau sau nuo 
ryto iki tamsiai nakeziai ir nie
ko tada neveikeziau.

Užtrenkė tvarto 'duris ir už
suko sukyne. O ubagas 
ir kalbino.

— Mistini kad ubago 
tai tokia bloga ?... A-a! 
pereik visa kairna, 'kad kas tai]) 
valgytu, kai]) asz valgau, kad 
kas tai]) nesirūpintu viskuom 
kai]) asz nesirūpinu. Ar gal 

'man szienas pusta ? Ar kibą asz 
turiu padotkus mokėti? Žmo-[ 
gus alga turi, gerus žmones 
lankai, duonutes ir mėsos susi
renki ir tankiai 
iszsigeri... Tiktai 
manes, me įgėlė,

i manes!
Ji ėjo palengva pirkion, die-' 

das paskui ja lingavo per pur- 
' vyną.

Buvo gražus Rugpįuczio me
nesio retas. Saulute auksiniais

i šia, apsileidusią kaip ji, 'liepa- norite..
mai kriuksėjo o Magde stovėjo žiuretu net niekas, bet tasai ap- įa jįeja atnesze. Kur tik ženi>

LllYLIL. J J'Cll“ | Olli V, L1111C4C, *

edanezius gui labai prie szirdies lipo, la-Į
prie ju ir dairėsi aplinkui. Lai- j skretimas, nežinia dclko, ulba- 
kais žiūrėdavo in < 
parsziukus ir tada isz jos bur
nos iszsigirsdavo pabarimo žo
džiai :

— Ar ne esi tu brude!...
Ir vela tykus parsziuku 

kriuksėjimas, sznipinejimas. 
Laikais nekuris pusmeitelukas., 
insilipdavo su visom keturiom 
in loveli, kaipo norėdamas visa 
teszla sau pasisavinti.

— O kad tave peibelis, tu 
bjaurybe! — pyko Malgde ir 
tuojaus su koja iszversdavo 
laukan parsziuka isz lovelio.

— Tegul bus pagarbintas!...
Magde atsisuko. Priesz ja 

stovėjo ubagas, ibislki plikas, 
biski pražilęs, su sveiku raudo
nu veidu ir pamėlynavusia no- 
sia. Jo visas stambus kūnas bu
vo atsirem.es tik ant vienos ko
jos. Antros kojos vietoje buvo 
koja medine, prie kurios nu
pjauta koja sulyg kelio buvo 
pridrutinta. Ant sutersztos ser
mėgos karojo medalius — per 
peti pakabinta tarba pilna pri- 
kimszta almužnos o rankoje 
lazda su pusantro sieksnio il
gio botagu, ant kurio galo da 
pririszta vinis. Tai buvo di
džiausia aplinkiniu szuneliu 
baime. Tasai jau nelaimingas 
szunelis, jeigu ubagas jam duo
da to botago paragauti.

Magde pasižiurėjo in diedą 
labai sznairiai.

— Ant amžių... — atsake su
duodama su ranka per nugara 
vienam parsziukui, kuris in- 
kando kitam ausi.

Ubagas pasirėmęs ant lazdos 
tylėjo, žiūrėdamas staeziai in 
mergina. Magde apėmė didis 
piktumas. — Nuo kiaulių sun
ku pasitraukti o ežia priesz ja 
da toksai diedas-ubagas atsi
stojas typso. Užsigryžo nuo jo 
pecziais ir suniurnėjo:

— Eikite piikion, pas gaspa- 
dine... Asz ežia jums jokios al
mužnos neduosiu...

— Et! Kas ten man almužna! 
Geras žodis tai taipgi almužna. 
Ir nors žodis yra laibai pigus o 
bet dėlto ilgas laikas jo nega
liu sulaukti...

Mergina neatsiszauke, kibą 
eik in,parsziukus. Ubagas buvo 
susimaiszes kaip szuo, kuris 
lenda ka nors nusitverti prie 
žmonių ir kurie jam iszkauszia 
nugara su lazdomis ir botagais. 
Bijojosi prisiartinti, bijojo pra
kalbinti, nors akys jam in vir
szu isz kaktos lindo — taip bai
siai lokamniai žiurėjo in mer
gina Magde.

Ar-gi ji gražesne už kitas?... 
Gink Motina Dievo!... Seniai, 
kada jis kariuomenėj tarnavo, 
tiek daug visokiu merginu ma
te, bet dar kokiu!... Magde-gi 
pamylo jis del to, kad ji biedna, 
kad ji pas gaspadorius tarnau
ja ir kad bus lengviau ja pri
kalbinti, prie saves pritraukti. 
Kad ji nors butu ne Tamaszauc
ku tarnaite, kad ji nors butu ju 
duktė, kad ji butu kasžin ko
kia, kad turtingiausia, tai vis- 
tiek jam butu gera pati ir ji

baipatiko. Ir kada ji nuo jo už-i 
sisukus stovi, užsisnaudus, vi
sa purvina, su meszlais apsi- 
draibsezius — tai ubagas žiuri 
in ja, kaip in savo maldakny
ges abrozeli, nenukreipia net 
akiu.

Pradėjo nedrąsiai:
— Na, ir kaip tenai?... Ar no

ri už manės iszteketi?... ka?... 
Sakau tau mergele: isztekek už 
manes. Turėsi szventa gyveni- 
ma. Tau neliepsiu nieko o nie
ko... Galėsi sau miegoti nors 
iki pietų, galesis įdaryti, ka tik 
tu norėsi... Asz tau visiko in na
melius pristatysiu... kibą pauk- 
szczio pieno tau negalėsiu nie
kur gauti... tik isztekek.

Susimaiszymas nuo jo veido 
nyko — su medine koja viena 
žingsni padare ir tuojaus atsi
rado prie 'Magdės szono. Pra
dėjo jai vėl viską pasakoti, 
pradėjo kalbinti.

Mergina buvo pasiputus ir 
nieko neatsake. Nuo jo nusisu
ko, susiraukė ir pradėjo par- 
sziukus muszti, jeigu kuris ka 
blogo padarydavo. Bet ubago 
žodžiai jos duszion krito ir ten 
neskendo be jokio ženklo.

Biedna mergina, be tėvu isz- 
augus, valkiojasi po svietą, ne
žino net kiek turi metu. Visa
dos tarnauk, visados uždar
biauk, dabar jau ir vilties nėra, 
jog kada nors gyvenimas persi
mainytu. Sunkus gyvenimas — 
dirbk, dirbk ir dirbk, visados 
stovi ant tavo sprando ir da rė
kia:

— Tingine I...
— Niekam netikus!...
— Dykaduone!...
— Kad ir in siena mestum tai 

priliptum!...
Visi juokiasi isz jos darbo, 

isz jos vaikszcziojiimo, isz jos 
purvinamo, isz jos iszrodymo. 
Viskas, ka ji tik daro — tai ne
gera ka pasako, — tai durna, 
apsirengia — tai juokinga. Va
ro, vaiko, reikia, pravardžiuoja, 
keikia, o ežia priek tam vis rei-

Jau gana, bagotas, bagotas, 
O kaip szuo kudlotas, 

Vienoje stuboje, 
Net septyni apsistoja.

Negalėjo Suprast

Vyras, sugryžes vėlai namo, 
likosi per paczia užkluptas. 
Iszsisukinejo nebagelis kaip 
galėdamas visokiais budais 
bet jam nesiseke. Indukus pa 
ti tarė:

— Tu manes neprigausi, rei
kėjo su kvailesne apsipa- 
cziuot!

— Kad duszele, kvailesnes 
už tave neradau, — atsake 
vyras.

vainoję nupjovė?... 
nesipuolu szokti o 
žemes nereikalauju 
■neturiu. Bet mane

prasze

duona
Eik ir

Jeigu tiktai netingi, 
Visi norėtu ponauti,

Ne vienas gaspadoriauti.
Tarp tuja yra trys broleliai, 

Dideli pagyriai,
Ir turtingi ir bagoti, 

Ne bile kam nori pasiduoti. 
Karta vienas isz broliu, 

Sėdo kazyriuoti su mažiulelin, 
Beloszdami susiikivi rezino, 

Ir abudu susikabino.
Mažiukas virszu imti pradėjo, 
Sztai du brolei gialbeti ad'bego, 

Na ir ta ji mažiuką,
Supesze baisiai vaikiuką.
Jeigu nebutu svetimi isz- 

gialbeja,
Tai butu gal užgaiiubija, 

Mažiukas baisiai suteriotas, 
Likosi nuo kitu prikali) y t as, 

Kad jiems nedovanotu.
In suda tris brolius padavė, 

Iszveže pas poną vaita, 
Tasai viroika skaito,

Liepe 50 doleriu užmokėti, 
Ir namo tuoj keliauti.

O kas po tam iszsirode, 
Bagocziai su turtu pasirodė,

Ba pinigu neturėjo, 
Tai pasiskolinti turėjo.

* * *
Kur ten Masacziužeje, 

Nedidelėje apygardoje. 
Tanikiai susirupeziuoja,

Ir akis iszsikapoja.
Su buteliais taszlkinasi,

Galvas viens kitam skaidosi, 
Su revolveriais szaudosi,

Su peiliais smaigesi.
Katras in j u susaide priguli, 

Tai paszialpos neturi, z
Jeigu per girtybe liga gauna, 

Tai paszialpos negauna.
* * *

Tokia Veselka tai kas kitas, 
O ir pared kas atliktas,

Tas dėjosi Nedėliojo, 
Ant katros dėjosi Sodomija.
Susikruvino kaip meitelei, 
Susiskaldę galvas balsei,

Kad butu palicija neatbegus, 
Musztyne negreitai hutu 

pasibaigus.
In koza visus pasodino, 

Dureles su raktu užrakino,
K u r i Ilgoka i pa s ede s, 

Ir da bausmia užmokės.
Tos visos musu kvailybes,

.1 Paeina tik nuo girtybes,
. Nėra ka, pasirodom, puikiai, 

Kai]) didžiausi kvailiai.

sau arielkos 
isztekek už 
isztekek už

ir kaip-gi? A'!
Magde atsisuko in 'diedą szo- 

nu.
— Palaukite dar dvi nede-

\ . ... p—--“y ° . .
spinduliais szviete įn 'dideli Ii- tekau in szia ligonine, tai visi 
gonines kam'bari, kuriame gu- 
Įėjo apie keturiolika ligoniu.
Visi ligoniai gėrėjosi tokio ryto 
gražumu.

Apie devinta valanda isz ry
to inveže in kambari vyra apie 
tris-deszimtu penkių metu am
žiaus. Veidas jo buvo paraudo
navęs tamsiai raudona spalva 
o nosis mėlyna, kai]) rudens 
slyva. Krutino labai kilnojosi,

smarkiai plake ir jis (nuolatos 
žageziojo.

Tai buvo nelaiminga alkoho
liams auka, arba alkoholikas.

Netrukus atėjo gydytojas, 
apžiurėjo ligoni ir skubiai nu
ėjo, isz ko buvo aiszku, kad li
gonis buvo labai blogame padė
jime.

Vos gydytojui pasiszalinus, 
skubiai prie ligonio ėjo gailes
tinga sesute. Tai buvo to sky
riaus vedeja. Prisiartinus prie 
ligonio ka tai tylomis kalbėjo. 
Tasai seseles pasikalboj imas, 
matyt, sugraudino ligoni, nes 
dideles aszaros riedėjo per li
gonio veidą. Buvo aiszku, kad 
seseles malonus pasikalbėjimas 
sužadino ligonio jausmus nes 
ligonis nuolatos savo galvos 
palenkimu pritarė seseles kal
bai.

Seselei vos pasiszalinus, už 
valandėlės inejo in ligoniu 
kambarį jaunas ramaus veido 
žmogus.

Tai buvo kunigas. Ligonis ji 
tuojaus pažino ir graudingu 
'balsu szaukesi prie saves. Ku
nigas prisiartinęs isztiese jam 
savo deszine. Bet ligonis nega
lėjo nei žodžio kalbėti, kad be 
galo susigraudino. Netrukus 
kunigas užsidėjo stula, padaręs 
kryžiaus ženklą prisilenkė prie 
ligonio ir tylomis ka tai kalbe- 
jo. Pasikalbėjas kunigas pake
le in virszu deszine ranka ir 
žiūrėdamas in dangų ka tai kal
bėjo. Tuomet ligonio veidas bu
vo ramums tik lupos judėjo, 
turbut ligonis susitaiko su savo 
Vieszpacziu.

Kunigui apleidus kambari, 
ligonis ta visa diena gulėjo ra
mus. Sulaukus vakaro atėjo 
daug lankytoju bet prie minėto 
ligonio nieks nepriėjo.

Sulaukės rytojaus prisiarti
nau prie ligonio ir užklausiau:

— Turbut tamsta isz kito riau N. ligoninėje. Nuoszirdžiai

[draugai mane apleido ir atro
do kad sziame mieste nei vieno

Kadangi asz ir-gi buvau li
gonis tai ir su ligoniu užtekti
nai turėjau laiko pasikalbėji
mui. Pirmiausia ligonis manes 
užklausė, ar esu kokios nors or
ganizacijos nariu. Asz jam at
sakiau kad mes Lietuviai be
veik visi esame organizuoti, 
iszskyrus maža 'dali, kurie da 
nesupranta kai]) yra naudinga 
priklausyti prie Katalikiszku 
bažnytiniu organizacijų. Li-

dęle Katalikiszlka organizacija 
kuri vadinasi K. of C., bet jis 
da nėra jos nariu. Bet jeigu pa
sveiks, tai tuojaus prisiraszys. 
Kada buvo sveikas ir da galėjo 
diibti, tai mane, kad da yra lai
ko. Tuomet turėjo daug draufgu 
ir mane kad ir nelaimei iszti- 
kus, turės 'draugu. Bet pasirodė 
kad tik smuklėje stovi neziam 
yra daug draugu bet isztikus 
nelaimei nei vieno nesiranda ir 
prisipažino kad tapo alkoho
limis auka. Tik tuomi liko pa
tenkintas, kad vakar ji atlankė 
kunigas. Pasirodo, kad kuni
gas 'pirmutinis ir geriauses 
draugas nelaimėje, jis nuliudu- 
si suramino ir asz jam, — pasa
kojo toliaus ligonis — daviau 
garbes žodi, kad jau asz dau
giau svaigalu nei in burna ne
imsiu. Priek tam ir kitus kal
binsiu prie pilnosios blaivybes, 
jeigu tik iszliksiu gyvas. Nieks 
manes taip nenuskriaudė kaip 
alkoholis, kuris ne tik sunaiki
no mano sunkiai uždirbtus pi
nigus bet, svarbiausia, sunai
kino mano brangiausi turtą, tai 
yra sveikata ir sziadiena guliu 
bejėgis visu draugu apleistas. 
Rodos, nėra to žmogaus sziame 
pasaulyje, kuris atjautu mano 
sziadienini likimą.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

* * *
Už kiek laiko, eidamas gat

ve, sutikau vyra. Jis buvo pu
sėtinai apsitaisęs. Jis ūmai su
stojas ir isztieses man savo de-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

TIKTAI 50č O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

stebau ir žiūrėdamas jam iii 
akis nežinojau ka atsakyti.

Tuomet jis tuojaus suprato, 
kad asz jo negaliu pažinti. Tuo
jaus man paaiszkino, kad esąs 
tas pats J. N. su kuriuo susidu-

Lietuvis z k u v a ik u, 
Ant tokiu pasielgimu tfu, 

Dalibuk, jau 'daugiau negaliu, 
Tai ir bus gana, 

Jau pradeda man skaudėti 
galva.

§ Jeigu įkas mylėjo tai nesi
gailėjo o kas už daug kalbėjo, 
nekarta gailėjosi.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

“Saule” dabar $4.00 § Ka vienas kvailys paga-
metams in Suvienytose Valsti- dina tai taukiausia tukstan- 
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. ežiai protingu nepataiso.
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Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
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Kariszki kukorei Verda Valgi Del Savo Draugu ^DEFENSE
Sziam pavo

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

BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS 
BONDS 
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Iszmintingi Žodeliai
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Bondas ir Markes.

Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Taip, szitie kareiviai yra iszalkia po sunkiam darbut 
iszguidami Japonus isz Guadalkanalo. Draugai verda ka
reiviams valgi, kuri indeda in kleszines ir gabena ant mu- 
szio lauko kad nebutu alkani.

Yra 
gate, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

atsirem.es
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Verbų NedeliaSziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Žinios Vietines

Patronas Vaisiu Ir
Medžiu

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Senas Beis-Bolininkas

— Subatoje Szv. Aniceto, 
ikankytinio.

—■ Nedėlioję Verbų Nede- 
lia.

— Mare Urboniute, duktė 
ponstvos Jono Urbonu, 535 AV. 
Spruce ui y., isz važiavo in Fort 
Oglethorpe, Georgia, pradėti

Diena 18-ta Apriliaus pri
puola Verbų Nedelia. Sztai 
penkių metu Edwardas Fie
ri neszdamasis verba, iszei- 
na isz Szv. Vincento bažny- 
ezios, New Yorke, pasirėdęs 
in aficieriaus mandiera.

Kariszki Szunes
«avo kariszlka tarnysta Moterių
(Korpuse AVAA.C, Pana Mare 
jau turi du 'brolius Joną ir Al
bina tarnaujanezius kariuome
nėje.

— Seredos valka,ra apie 8:30 
valanda, kada Mikas Smcllovs- 
'ki, 65 metu, ėjo iu darba in Tun
nel Ridge stripinsus, Ikaipo sar
gas, likos pagautas per tralkto- 
ri “bu'll-dozzer” ant kelio ku
ris ji pervažiavo, užmuszdamas 
ant vietos. Nelaimingas žmo
gus buvo Slovakas, paliko 'di
dele szeimyna ir prigulėjo prie 
Szv. P. (Marijos Slovaku para
pijos.

— Seredos vakaru 9-ta vai., 
atsibuvo užtemdymas miesto 
(black-out) Ikuris tęsęsi per 
puse valandos. Bandymas buvo 
pasekmingas. .

— Matyt girta vyra ’tai ne- 
dyvai, bet matyti jauna mergi
na [sziandien tas lankei atsi
tinka | stovinezia su apsvaigin
ta galva nuo gaižutes, tai kiau
rus regėjimas, o priek tam da 
Lietuvaite. Toki regėjimą tu
rėjau negiliuki matyt ana va
kara, netoli Airisziu bažnyczios 
ir kad nebūtu geri žmones nu
vedė ja namo gal hutu suszalus. 
Sarmata ir geda jeigu .musu 
Lietuvaites taip save nusiže
mintu. Toji nelaiminga buvo 
nuėjus ant “partes” kur pasi
gėrė paimdama viena už daug.

Giedojo Žymia Ameri- 
koniszka Krikszczion- 
iszka Giesme; Likos Už- 

muszti Per Truki

Kariszkoje stotyje San An
tonio, Tex., randasi daug szu- 
nu kurie tarnauja su karei
viais. Idant neprasiplatintu 
t arpe j u szunu ligos, dakta
rai ineziepina jiems gyduo
lių nuo pasiutimo.

Sumusze Savo Sena
Motina

Pittsville, N. J. — Policija 
aresztavojo 38 metu Miką 
Stepko, ant paliepimo savo pa
ežius, kuris sumusze ir iszmetc 
ant ulyczios savo 80 metu am
žiaus motina. Senuke pati am 
saves užsidirbdavo sziuruoda- 
dama grinezias kruomuosia, <; 
nelabas suims atimdavo dides
ne dali uždirbtu pinigu, ir pra
gerdavo. Marti negaJ.edama 
tolinus žiūrėti ant paniekinimo 
savo senos uoszves pet josios 
sunu savo vyra arsztavo-

Borden, N. J. — Penki jauni 
vyrukai važiuodami namo nuo 
szokio, likos užmus'zti per eks
presini truki ant skerskelio ku
ris trenke iii automobiliu ir vi
sus baisiai sumalė.

Jauni vyrukai važiuodami 
giedojo žymia Amerikoniszka 
krikszczioniszka giesmeNear
er my God to Thee’ [Arcziau 
Prie Tavęs Vieszpati], ir negir
dėjo prisiartinanezio trūkio. 
Nesitikėjo jauni vyrukai kad 
taip greitai stos prie savo Su
tvertoj aus.

Afrika — Badai daugiau kaip 
180 visokiu eroplanu likos su
naikinti ir suszaudyti per Alli- 
jentus. Tieji eroplanai pristati
nėjo del Vokiecziu gazolino ir 
amunicijos.

Užvydus Vyras Iszde- 
gin’o Ženklą Ant

Paczios Kojos

Detroit, Mier... — Feliksas 
Z a go r s'k i, 30 m e' t u, d a r b i 11 i 11 k a s 
Taikė dienos Fordo fabrike, o 
muzikantas vakarais, buvo bai
siai užvydus savo 23 metu pa
togiai paeziulei, motinai dvieju 
mažu vaiku. Ana diena taip 
insiuto ant jos, kad Surrszo ja, 
inkaitino geleži ir paženklino 
savo paeziule su li'tara Z ant 
kojos, kaip tai daro “kau-boi- 
sai” su gyvuliais Vestuosia.

Dabar Feliksas praleis kelis 
menesius kalėjimo ant atvesi
mo nuo savo užvydejimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Po visa Amerika kas meta > 
yra apvaikszcziojarna diena į 
“Sodinimo vaisiu ir medžiu” | 
arba Arbor Day. Senovės lai
kuose tūlas žmogelis, vardu 
Jonathan Chapman, keliavo 
isz vietos in vieta, melsda
mas žmonių kad sodytu kuo- 
daugiausia vaisiniu medžiu. 
Gimė jis Springfield, Mass. 
Žmones ji praminė kvailiu 
bet jis platino savo mokslą 
visur ir ant galo žmones jam 
pripažino teisybe ir pradėjo 
iszpildyt jo mokslą. Kada jis 
atsilankė pas Indijonus, jie ji 
užvardino “Didelia Dvasia.” 
Jis mirė 1847 mete bet jo at
mintis pasiliko po visa Ame
rika. kaipo platintojas me
džiu tarp žmonių, raginda
mas juos kad setu vaisinius 
medžius ir ant jo atminties 
užvardino ta j a diena “Arbor 
Day. ’ ’

Ponia Anele Danieliene, isz 
Broad Brook, Conn., raszo: — 
Prisiuncziu tamistoms prenu
merata ant viso meto uiž laik- 
raszti “Saule” ir szirdingai 
de'kavoju- už laifkraszti “Sau
le” už kuria esmių labai dėkin
ga nes ja. myliu skaityt ir skai
tysiu pakol Dievas 'duos svei
kata ir užlaikys gyva. Man la-j 
bai malonu taja diena kada su
laukiu savo mylimos “Saules”.

Ponia Elzbieta Vosyliene, isz 
Nanticoke, Pa., raszo: — Pri
siuncziu tamistoms užmokesti
už “Saule” kuri mane surami
na po mano sunkei operacijai 
kuri buvo man padaryta Nan
ticoke State Ligonbutejo. Es
mių sena skaitytoja “Saules” 
kuri sziadien mane pralinksmi
na ir suramina.

Bombos Del Vokiecziu

Sztai kokias bombas naudo
ja Allijentai ant Vokiszku 
miestu. Kožna isz tokiu bom
bų sveria 4,000 svaru, kurios 
yra padirbtos Amerikoj. To
kia bomba paleista isz ero- i 
plano 2,200 pėdu augszczio, 
padaro nemažai bledes kur 
ji nupuola.

Ir Vaikai Prigialbsti
Naminiam Darbe

<». .O*

Ir vaikai mokinasi naminio 
darbo mokyklose, Central 
High School, Long Beach, N. 
Y., kur plauna torielkas, sku
ta bulves ir dirba kitokius 
darbus kuknioje.

Senas beis-bolininkas Connie Mack, manadžeris Phila- 
delphios A Kliubo, taipgi ima dalyvas loszime beis-boles 
Wilmington Parke, Del.

“President Coolidge” Laivas Paskandytas

§ Tasai labiausia teisybėje 
mylisi 'kas del saves teisybe 
kalba.

Ponia Julija Stanch, isz St. 
Louis, Mo., raszo: — iSzirdin- 
gai de'kavoju kad nesulaikote 
man laikraszti “Saule” kuri 
yra man labai linksma skaityti 
apie savo sena Ievyne nes yra 
jau ilgas laikas nuo kada mes 
gyvenome Mahanojuj. Tada da 
Lietuviszka bažnyczia nebuvo 
pabaigta statyt ir nekarta rin
kome uogas ant artimu kalnu. 
Mano tėvelis ir sesute ilsisi ant 
Lietuviu kapiniu (Mahanojuj, 
motinėle ir 'brolelis silsisi ant 
kapiniu Chicaigoj o kur asz sil
sėsi uosiu tai tik Dievas žino. 
Vėlinu jums viso gero ir svei
katos su Dievo palaiminimu. 
(Prisiuncziu užmokesti aut vi
so meto už mano mylima laik-
raszti “Saule.”

Iszmintingi Žodžiai

§ Per sutaiką mažas daig
ias auga; nesutaika girniumi 
viską. )

§ Kaip iu tavo tėveliams, 
tai]> sulaukus senatvės, busi 
tavo vaikams.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 

j$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa
prato apdaru 50c; Vainikėlis, juodais į 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- ' 
miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 

(nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
į ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 

; Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu į 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos; 
ant Kalno Alyvų 15c Gyven. Marijos; 
Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Marijos 
35c; Orakulas knyga visokiu inspeji- 
mu: planetų kazyru ir delnažinystes; 
$3;Geografija,žemes apraszymas 464 
pusi., $3; Raistas, knyga apraszo lie
tuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose, 356 pusi., $1; Istorija Abelna, 
dalis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Pamokinimai kaip gauti angelskas po- 
pieras pylieczio 30c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; . Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilinto ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 

(c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
'c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

Amerikoniszkas kariszkas transportinis laivas ^‘Prezi
dentas CjMidge”, likos pataikintas per Vokiszka bomba ir 
paskandytas ant Pacifiko mariu. Iszgialbeti kareiviai silsi
si ant pakraszczio. Isz skaitliaus 4,C00 kareiviu, tik du žuvo. 

Laivas kasztavo valdžiai 8 milijonus doleriu.

Yra lai nemaža iszmintis, 
iszmintingai 'kalbėti, bet yra 
tai didžiausia iszmintis gerai 
daryti.

§ Tasai yra ponu savo laiko 
kas tuom laiku gerai kalba.

§ Neprižadek per daug jei
gu negalima tik mažai iszteset.-

KAIP TU PAGAMINI SAVO VYRUI 
UŽKANDI, MARIUK? .... MANO 
JUOZAS SAKO TAVO FREDAS VI
SADOS ATSINESZA GERIAUSIA

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

TAI LENGVAS BUDAS, KATRIUK..........
IMK PATARIMA NUO VALGIO ŽINUNU 

KURIE GARSINA LAIKRASZCZIUOSE 
IR KNYGOSE APIE GERA PAGAMINI- 
MA UŽKANDŽIU, NES GERAS VALGIS 
YRA DALIS MUSU AMUNICIJOS !

MAISTAS SZIADIEN YRA SVARBUS DALYKAS. 
Amerikos Sveikatos Žinunai sako, kad vienas žmogus isz 
skaitliaus kožno trijų, nevalgo kaip priguli jr per tai negali 
dirbti kaip reikia.

Užlaikyk savo szeimyna sveika ir prigialbesi Amerikai 
laimėti. Iszmok kaip pagaminti kariszkus sveikus valgius 
ir pridekie in dinerke gera valgi del darbininko kuris dirba 
kariszkam fabrike. Laikraszcziai, Raudono Kryžiaus 
Drauguve, Civiliszka Apgynimo Drauguve ir kitos draugu- 
ves gali tau tame prigialbeti ir duoti patarimus. Amerika 
sziadien reikalauja sveiku ir drutu žmonių.

Pagamink Loncziu
Ponczium!”

BUY WAR BONDS 
FOR VICTORY

PRISIRASZYK PRIE

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
."’JRI PRISTATO ELEKTRIKISZKAS PAJIEGAS DEL AMERIKOS KAREIVIU

Amerika Reikalauja Daugiau Akvatninkiu
• in Women’s Army Auxiliary Corps

INSIRĄSZYK DABAR—o tokiu budu paliuosuosi viena vyra eiti in 
kova už laisve.


