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RusaiPaemeDaugKaimeliu
Isz Amerikos
SUPLAKĖ PACZIA 
PAGAL RUSISZKA

BUDA

Nubaustas Pagal Ame- 
rikoniszka Buda

Chicago, Ill. — “Tu pra
keikta, panaudojai ant manės 
Amerikoniszkas tiesas bet asz 
tave dabar nubausiu pagal Ru- 
siszskas tiesas,’’ — taip tarė 
eavo moterei Stepas Kustnik, 
kuri pati apskundė už subjau- 
rinima jos veidelio su kumsz- 
temis. Kada Stepas stojo priesz 
magistrata, tasai paszauke in 
ji: “Nubaudei savo moteria 
pagal Rusiszkas tiesas, dabar 
asz tave nubausiu pagal Ame
rikoniszkas. Užmokėsi savo 
paežiai ir vaikams po 25 dole
rius ant sanvaites o jeigu to 
nepadarysi tai gausi 90 dienu 
in kalėjimą.’’ Stepas nuleido 
nosi, prižadėdamas iszpildyti 
sūdo nusprendimą ir daugiau 
nebausti savo motere pagal 
Rusiszkas tiesas.

9 Metu Vaikas Užmu
sze Savo Motina

“Velniszki Szunes” Su Savo Draugais

Vardas “Velniszki Szunes“ kuri aplaike nuo senei mu
su Amerikoniszki marinei kareiviai Marines, per savo nar
sumą, dabar naudoja szunis ant kares lauku, kurie pri- 
gialbsti surasti neprietelius ir neszti pagialba laike su
žeidimu del kareiviu.

NEPATIKO JAI
SENAS VYRAS

Pamėtė Ji Po Szliubui

Greenwich, Conn. — Szimas 
Rundle, 86 metu žmogelis, tu
rintis apie penkis milijonus 
turto, ne ilgai džiaugėsi su sa
vo 25-metine paeziule, su ku 
ria pergyveno tiktai viena die
na.

Nuotaka yra Miss Gladys 
Brown, isz New Yorko, turtin
gu tėvu mergaite su kuria se
nas kvailys susipažino per te
lefoną ir užsispyrė su ja apsi
vesti. Priežasties pasimetimo 
nedažinota bet Szimas tuomi 
yra labai nulindęs.

Rado $2,800 Gavo 10
Centu Dovanu

Washington, D. C. — Nevi-

Allij entai Vela
Bombardavo

V okietij a
Daug Vokiecziu Užmuszta; 
50,000 Žmonių Karkove Pri- 
sižiurinejo Pakorimui Penkių 
Judosziu; Prezidentas Sugry- 

žo Isz Europos; Baisi 
Geležkelio Nelaime

San Juan N. Mexj — Mrs. 
Matuszo Santa, pati turtingo 
Japoniszko ūkininko likos už- 
muszta isz netycziu per savo 
devynių metu sūneli. Vaikiu
kas, užtikęs, stovinti lauke ka
rabiną, kuri tėvas užmirszo in- 
neszti in stuba, atėjo in kuknia 
kur jo motina triusesi, atkiszo 
ji in motina ir patraukė vamž- 
di. Szuvis pataikė motinai in 
krutinę ir toji ant vietos krito 
negyva. Keturi maži vaikai 
pasiliko sieratukais isz prie
žasties kvailo szposo.

I Beprote Motere Ir 
Jos Kate

Seattle, Wash. — Mrs. J. A. 
Mott turi kate kuri yra prižiu- 
roma daugiau ne kaip dauge
lis isz musu kūdikiu ir ji turi 
kuopuikiaušes vigadas visame. 
Toji kvaile laiko tarnaite del 
savo kates ir szeria ja lovoje o 
tarnaite turi katei atneszti kas 
rytas pusryežius in lova. Kur 
tik ponia tosios kates važiuoja, 
pasiima ja su savim. Tarnaite 
kasdien turi kate iszprausti ir 
aplaistyt ja perfuma ir kvepen- 
cziais proszkais. Kiek toji 
kvaile galėtu palengvint varg- 
szams vaikams su tais pinigais 
kuriuos iszduoda ant kates!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

NUŽUDĖ ANTRA 
PACZIA

Idant Pirmoji Nežinotu 
Apie Jo Antra Szliuba

Detroit, Mich. — Idant jo 
pirmutine pati nedažinotu kad 
jis apsipaeziavo su antra, Milo 
H. Piper nužudė savo antra pa
eziule su kuria buvo apsivedęs 
tik kelis menesius. Surastas 
naujas kapas per palicija, da
vė pradžia ant slieetvos kuri 
daejo lyg Pipero. Ant galo pa
licija iszsznipinejo buk tasai 
rakalis apsivedė su 18 metu 
amžiaus mergina ir su ja gy
veno Crown Point, turėdamas 
gyva paezia taipgi Detroite. 
Piperis likos aresztavotas.

Žiurkes Sukramtė 830
Doleriu

Pawtucket, R. I. — Kokia 
tai Katre Czekavicziene, gyve
nanti miestelyje Arnold Mills, 
suezedinus per visa savo gy
vastį 830 doleriu, neturėdama 
užsitikejimo bankams, paslėpė 
bumaszkas senam czebate skle 
pe. Priesz Kalėdas nusidavė in 
savo “banka“ pasiimti kelio
lika doleriu ant reikalingu pir
kiniu. Kada inkiszo ranka in 
czebata, iszeme isz jo smulkei 
sukramtytas bumaszkas, žiur 
kės viską sukramtė. Bumas? • 
kos taip buvo sukrmatytos jog 
nebuvo galima j u permainyt 
nes nebuvo ne numeru. — Kas 
tame kaltas?

Visi Ja Laike Už Ubage
Bet Paliko $35,000

Moyerston, N. J. — Salomė
ja Kellerman, 80 metu am
žiaus, kuri paėjo isz Filadelfi
jos o czionais pergyveno tik
tai keturis metus, mirė ana die
na. Senuke gyveno kaipo ubą 
ge ir kožnas buvo tosios nuo
mones kad senuke neturėjo ne 
cento. Inspektorius vargszu 
atvažiavo peržiureti lavona ir 
pradėjo daryti krata po narna 
idant dažinoti apie jos gimines 
ir netikėtai užtiko rasztus isz 
kuriu dažinojo buk senuke tu
ri keliose bankose 35 tukstan- 
czius doleriu. O kad jokiu gi
miniu nesurasta lyg sziai die
nai, todėl visas turtas pasiliks 
po globa valstijos.

sados. teisingysta. užsimoka, 
kaip apie tai persitikrino ho- 
telinis tarnas Jack Hodges, 40 
metu, kuris tarnauja Willard 
kotelyje. Ana diena pamate jis 
maszna prie duriu kurioje ra
dosi 2,800 doleriu. Locnininkas 
in kėlės minutas vėliaus pri
bėgo prie jo su užklausymu ar 
nerado masznos, Tarnas jam 
padavė pamesta maszna su pi
nigais už ka aplaike dovana — 
deszimts centu. Tarnas neno
rėjo priimti taip gausios dova
nos tada locnininkas pamestos 
masznos atsiliepė in ji: “Ge
riau bueziau padaręs kad tau 
nieko nebueziau davės nes ne 
esi mandagus žmogus.’’

— ...........——~— ★

Szviesa Be Dratu

Karaliszki Svecziai

Skaitykite “Saule”

Ar Pati Ar Bezdžionka
Jam Geresne?

Pittsfield, California — 
Cortland Bishop, milijonieris, 
turi gana didelia bezdžionka 
kuria jis labai myli, gal dau
giau kaip savo moteria. Nubo
do nelaimingai milijonierkai 
žiūrėti ant savo vyro kuris 
daugiau glamonėjosi su bez
džionka ne kaip su ja ir sta- 
cziai jam pasakė jog negyvens 
su juom po tuom paežiu stogu 
su. bezdžionka, jeigu, neatsi
kratys nuo jos, tai ji nuo jo 
persiskirs. Milijonieris su asz- 
aromis persiskyrė su savo my
lima bezdžionka ir dabar gy
vena sutikime su savo paeziu- 
le.

Vice admirolas T. T. Cra
ven, ant kaireses, sveikina 
kunigaikszezius Amid Kha- 
did viduryje ir jo broli Ami- 
ra Paisai, Arabiszki minis- 
terei kurie pribuvo in Ame
rika ant posėdžio in New 
Yorka.

LONDON— Prie Novelo Rusai paėmė

Szitaš rundinis yra apszvie- 
stas per reidio spindulius be 
jokiu dratu. Samuel Hibben, 
inžinierius szviesos su West
inghouse kompanija, daro 
tuos iszbandymus su didele 
pasekme.

daugiau kai 500 kaimeliu ir užmusze 20 tuks- 
taneziu Vokiecziu. Rusai perkirto geležkeli tar
pe Vitebsko ir Rvgos ir sziadien jau randasi tik 
522 mylės nuo Latvijos.

Karkove Rusai pakorė penkis Judoszius ku
rie iszdavinejo visokes kariszkas slaptybes del 
Vokiecziu. Tam perstatymui prisižiurinejo net 
50 tukustaneziai žmonių.

Szimtai Allijentu eroplanu bombardavo 
smarkei žymes vietas Vokietijoj, padarydami 
milžiniszkas bledes ir užmusze daug žmonių. 
Manoma kad 17 Alllijentu eroplanai likos nu- 
szautiner Vokieczius. /

“Apsudino” Vyra Idant 
Prie Jo Neprikibtu

Raganos

Yardley, Pa. — Reverendas 
H. S. Dando, isz Metodiszkos 
parapijos czionais turi nema
žai ergelio su savo prisiegele, 
vienas nuo kito jeszko persis 
kyrimo o tai vis isz priežasties 
jog kokia tai moterele apraga
navo kuniguži Dando.

Jo paeziule užmetineja jam, 
buk jis insimylejo in kokia tai 
“ragana“ o idant užbėgti jos 
raganystai, motere insiuvo 
jam in drapanas druskos, api
barste druska jo lova ir net 
bažnyczioje ant altoriaus už 
pyle druskos idant raganyste 
praszalint bet tas nieko nepri 
gialbejo.

Kunigužis sako, jog butu su 
savo motere persiskyres in 
kėlės sanvaites po szliubui nes 
persitikrino jis, jog ji nebuvo 
tokia nekalta kaip jis mane.

Amerikonai bombardavo kėlės svarbes 
pozicijas ant Pacifiko, supliekdami smarkei Ja
ponus, suardė stotis ir užmusze apie 300 Ja
ponu. ... i

Prezidentas Rooseveltas jau sugryžo isz 
Europos sveikas ir užganadintas isz savo ilgos 
keliones, turėdamas pasekmingus posėdžius su 
Europiszkais diplomatais kurie nutarė neuž- 
ilgio pradėti nauja frontą priesz Vokieczius.

BAISI GELEŽKELIO NELAIME; 79
ŽMONES UŽMUSZTI J

Lumberton, N. C. — Du trukei ant Atlan
tic Coast Line susidūrė su baisia pasekme, ku
rioje žuvo 47 kareiviai o likusieji buvo civilisz- 
ki žmones. Keturi vagonai perejo vienas per 
kita. Priežastis nelaimes da neisztyrineta. Dau
gelis likos sužeista isz kuriu daugelis gal mirs.1
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Kas Girdėt
Prielankumas gesta del to, 

kad ne yra pamato del savo bu
les; Štokas žmonių doru, su ne- 
sutėrsztu gyvenimu, su doru 
būdu; negalima sziadien suras 
f v daug prieteliu nes pagal žo
džius Sokrato —- tikra sutaiką 
tiktai dorybe surisza.

Dingo senoviszka dorybe ir 
tįkra meile o .su štoku jos, atėjo 
-Htszal urnas, ingi jo netikysta o 
tas mus prapuldė.

Tiktai geras žmogų v ra geru 
prietelium. O niekszas ne niek-' 
szui ne yra geru niekados ir isz! 
szirdies nebus tau prietelium.

|kom mosavo kaip laukinei o tai per visa gyvenimą sunkei 
(buvo tokiu kurie vienas priesz stenėsi.
kita su kumszcziom szokinejo.

Lictuviszki susirinkimai yra 
taip garsus kad jeigu katroje1 
saloje susirenka tai net ant j 
treczio bloko girdot. Kitos tau- . . . ,.......... Itos pasielgia tykiai ir iszmin-i —- 
tingai laike susirinkimo.° I

Ar-gi galima tam žmogui J^JALONEK, mielas s'kaityto- 
taL jau, bent mislimis nuskristi 

ii n tolima rytu szali, in ta szali 
Ikuri taip miela tavo szirdžiai, 

yra o kuria palikes nelaimėje isz- 
vy- keliavai toli in svetima szali,' 
isz jeszlkot sau geresnio ir lemtes-

neteisi be

Vyras turi savo -silpnybe . o 
motere turi ju daugy’bia.

o idant darodyt jog musu lin
kėjimai plaukia isz tikru szir- 
džiu, siuncziaine jums savo do-

NEUZMIRSZK
APIE SAVO MYLIMUS TEVYNEJE

su-
ap- 
ku-

| Kinuose, po teisybei, ne
I užvesta, daugpatysta bet 
rams yra pavėlinta, jeigu 
savo paezios ne yra užganadin- nio’būvio.

! tas, prisiimti sau da kita pa-Į Nevisiei 
lezia. Vienas Kimczikas
szo apie tai vienam Europisz- 
kam laikrasztyje sekaneziai:

;u poroje
bevaikiai, tada Kinisz-'Garbe ir szlove lai buna 

grubusiui delnui, prakaitu 
lietu veidu, suikrumpusiui 
nui o panieka del tuju kurie
nenesza jokios sunkenybes, ku
rie neiszrovejo jokiu usniu, ne
paėmė in rankas nes atstume su 
paniekinimu. .. Darbas yra 
szviesa gyvybe, be darbo tam
si naktis ir nuliūdimas, — tusz- 
tumas ir nykumas — be darbo 
nieko nėra...

Nesigirkime niekados kad 
turime daug prieteliu, tiktai 
nelaimėje pamatysime kiek tų
jų prieteliu turime.

Žmogus lengvamislis ir žmo
gus baimingas, ant tiek tikes: 
pirmutinis-gi viską daro be 
apsvarstymo; antras-gi tada 
mausto kada reikia daryti.

Kas galva auigsztyn kelia —

vienok, kuriems 
apra įsunkus ten gyvenimas, galima 

tai padaryti; vieni dūsauja >be- 
j mastydami apie ta szali, isz 

gyvenantieji kur daugumas pažinstamu ir 
buna bevaikiai, tada Kinisz-' giminiu iszkeliavusiu raszo sa
kos tiesos pavėlina vyrui, tu-Įvo ląiszkuose in gyvenanezius 
rineziam keturesdeszimts me
tu, prisiimti sau antra paezia. 
Ant. suradimo tokios paezios 
turi jam prigialbeti pirmutine 
pati. Kasdieniniam gyvenime 
pirmutine pati visame turi va- tėvynės 
lia kaipo pirmutine pati 

Į antroji buna po valdžia pirmu- 
į tines, žinoma naminiam triūse į tur būnant;
j ir gaspadoriavimė. Kada toji czia atvykusiu 
antroji pati (pasilieka motina, 
tada pirmutine pati prigialbs- sauja, pasiilgę brangios tevy- 
ti auginime kūdikio ir dalinasi,nes, kame ne vienam buvo sma- 
su vyru džiaugsmu, 'kad susi-

mausto apie savo praeiti o gal 
apie ateiti, kame mato kapus. 
Ne! Klausykime ka jie kalta.

— Kur musu vaikeliai ? — 
prabilo drebaneziu balsu sene
lis. — Ar gyvi ir sveiki, ar jau 
sėda prie Stalo valgyt vakarie
ne 'Kuczios? — Ar- mislija jie 
apie mus.

— A, kad jie mislytu, tai

liūs o dabar jau beveik puse 
meto kaip nielko apie juos ne
bežinome! — atsake sena mo
tina.

kuriu, kaip mums rodos, g< 
riausiai busit .užganėdintais.

liai buvo priesz valanda nuliū
dę, taip dabar buvo linksmi. 
Sėdo abudu prie stalo valgyt 
vakariene ir ant abieju senu 
verdu matoma buvo ramybe ir 
laimingumas. Senas tėvas, isz- 
guldinedamas savo’ šėmikiai 

sūnaus

Adresus Gyvenimo

Namine laime yra pamatu 
szeimyniszko gyvenimo — kož- 
name name — motere.

mu klausė sutnreja dvasia kini- prasme
■4 tuotar- džiojo ii 
Atleiski- vo sunu, ypacz vyriausio, is 

ii- kurio žodžiu mate kad jis ne

tinese o laisz.ka-nes 
pu skaitė toliaus — 
te brangus gimdytojai, j 
gai in jumis nerasziau laiszko

suramino jus 
iaslink manės

tai brangus

paliktoj szalyje apie lengva ir 
linksma gyvenimą naujoj bu- 
tyneje o nors daug meluoja, 
vienok paragineja (kitus prie 
apleidimo mylimos szaleles— 

Lietuvos, vargstan- 
, toji’ežios nelaisvoje, kuria brangy!

įiszmoksta daugumas tik svie- 
daugumas ir in 

, nors turi lais
ve ir lemtesni gyvenimą, du-

gesnis gyvenimas nors varge,
lanke patamko. Tasai kūdikis, negu svetimoje szalyje. Tai-gi 
o ir kiti valkai, liekasi palai-

| kūnais tevisziko turto. Kada 
pirmutine numirszta, tada an
troji apima visa namine val
džia po pirmai.
Isz tojo papratimo galima su

prasti kad Kiniszkos moteres 
yra. taikesnes tarp saves negu 
moteres balto sztamo.’

Katros merginos neprivalo 
teketi už vyro ?

Mergina katra giriasi su 
tuom kad nemoka pasiūti nosi
nes skepetaites, nepataikys 
paklot lovos ir katra giriasi 
kad turėdama szesziolika me
tu, su jaunikiu draugavo.

Takios, kurios mėgsta ge
riau su szunim draugauti ne 
kaip su (kūdikiu siausti.

Tokia, katras vyrus 
aniolais.

Kuri kas meta nori 
nauja skrybėlė.

Kuri visokius niekus
ant papuošzimo stu'bos o netu
ri reikalingo puodo kukniojo 
tik skolina nuo kaimynu.

Kuri nepaiso apie valgi 
stalo, tiktai kad ant stalo 
tusi visolki niekai.

Katra paregėjus ant kitos 
nauja paredala ir nori tuo jaus 
toki pat turėti.

Nuo tokiu, vyrueziai, saugo
kitės, kaip nuo pavietres.

meldžiu tavęs, kursai pasiilgai 
tos brangios mums szaleles, 
bent mislimis atlankyt ja.

Eisime abudu in ta tyku kai
meli su žemoms triobelems, ku
riu sziaudiniai stogai žaliuoja 
samanom apžėlė arba baltuoja, 
žiemos kauru užkloti. Vakaras. 
Visur tyla vieszpatauja, net ir 
szunes slėpdamiesi nuo szal- 
czio ir žiauraus vėjo, susislėpė 
kur in pastoges ir guli susirie
tė snausdami, ir tik ju jautrios 
ausys ir sznerveš nuolat juda, 
kaipo jautriu sargu, dabojan- 
cziu lobi savo duondavio. Vie-

— O, kaip sunku pasilikus 
vieniems ant senatvės! Augi
nome, rūpinomės — ir ar tike 
jomes kad parsieis užmerkti 
alkis nematant ju ne vieno prie 
saves. Szirdi spaudžia, skaus
mai, aszaros aprangina mane 
kada tik pamisliju apie tai kad 
likomės ant senatvės du vienu, 
vienatiniais, kaip medelis pus- 
tyneje: sunkus padėjimas, sun
kus 'būvis musu Lietuvoje, 
vargstanezioje nelaisvėj, sle
giamoj per nevidonus. Juk ne 
.<as kitas isztreme iii svetima 
szali musu vaikelius, ypacz sū
nelius, kaip tik tas sunkus pa
dėjimas. Džiaugcziasi, vienok, 
jeigu bueziau tvirtu, jog jie ir 
svetimoje szalyje gyvendami, 
myli musu tėvynė Lietuva, nc- 
užmirszta jos ir duok Dieve 
idant kada sugryžtu in ja, ka
da bus laimingesne. A, smagu 
butu ir kape, jeigu pajuseziau 
bent vieno isz ju koja ant savo 
kapo, iszgirscziau ju malda 

į prie kapo...
Ir doram seneliui aszaros pa

sipylė isz akiu o isz krutinės 
iszsiverže graudus atsidūsėji
mas.

užmirszta tėvynės no teviszkes, 
kad tas jam yra 'brangiu daig
iu ir kalbėjo:

— Dabar jau laimingas ga
liu ir mirti, kada žinau jog ma-

sziau ne 'delei pamirszimo apie no suims tikrai myli tėvynė, 
jus, vien delei to, kad raszy-j 
mas laiszlku žadina duszioje 
mintis tėvynės ir tada neno- 
roms spaudžiasi po plunksna 
žodžiai:
“ Lietiiva brangi, tėvynė mano, 
Ar kada nors pasilsėsiu ant 

krutinės tavo?
Teviszikia pastogia, ikeno sa

vastimi tapsi, 
Kada savo senu savininku 

neteksi ?
Ka matysi verkiant ant grabo 

motinos ir tėvo ?....
Tėvynė, tėvynė kaip nelaimiu-

Tas tik, brangus gimdytojai, 
daro mane nelaimingu, sziaip 
viskas gerai. Būkite linksmi, 
pasidžiaiiglkite bent musu už
tikrinimu, kad pamename jus 
gerai ir rūpinamės justi būviu 
kaipo paliktu senatvėje vie
nu”...

— Esame linksmi — tarė 
vienbalsiai seneliai. — “Garbe 
Dievui ant augsztybiu!

— O pakajus ant žemos, žmo
niems geros valios
re skaitytojas laiszko.

Pabaigęs skaityt laiszka, lai- 
szika-neszis atsisveikinęs ir su- 
dejas savo velijimus linksmos 
szventes Kalėdų, iszejo.

Dabar ežia matoma buvo di
dele atmaina; kaip labai sene-

vadina

turėti

perka

ant
ras-

ir

Tulas tyrinėtojas tautisziku 
budu czionais Amerikoj, szi- 
taiip apraszineja: Jeigu kas 
geistu dasižinoti apie civiliza
cija tautu, tegul nusiduoda ant 
susirinkimo ir paklauso kaip 
ant. tuju susirinkimu pasielgi- 
neja. Jeigu ciVilizavota tauta 
susirenka, tai pasielgia ant to
kiu susirinkimu malsziai
priderenežiai. Visas tautas jis 
perstato gerai bet sztai 'ka jis 
kalba apie tokius Lietuvisz- 
kus susirinkimus: Buvau ne- 
senei ant keliolikos Lietnvisz- 
ku susirinkimu kurie atsibuvi- 
nejo, apie reikalus parapijos, 
tai per dvi sanvaites po tara 
mano galvoje uže ir cypė, bai
sus tai buvo armideris jog ne
galiu ne apraszyti, visi kalbėjo 
ant syk, visi roke, visi su ran-

Geriauses kunigas turi para
pijoj savo nevidonu bet jeigu 
tuju nevidonu buna nedidelis 
Jkaitlis, tai sėdi ausis suglau-i 
de kaip pelukai bet tegul tik
tai atsiranda keli desetkai o
da insimaiszo kokis biznierius sula vien siauezia, blasz’kyda- 
ar.ba krepszelniukas tai jau at-'ma medžius, purtydama nuo- 
liktas kriukis.

Davadnas paraipijonas ne ant 
parapijinio kermosziaus ne ei
na, tiktai susirenka toki kurie 
ne yra iszsimokeja — ir tiktai 
kvailei maiszatis ant tokiu jo- 
marku pakeline ja. O vela vys
kupai taip yra persi tikrine apie 
kvailiszkus norus parapijom!, 
kad jau “polanderiu” nepri
leidžia pas save isz tolo.

Jeigu sztorninkas sztore o 
sali liniukas saliune yra 'bosu 
savo vietos, taip kunigas turi 
pilna valia bažnyczioje o jeigu 
kas nepatiktu bažnyczia, tegul 
in ja ne eina daryti ergelius.

Czia mes, nelaikydami szali 
kunigu, talpiname szita straip 
sneli, tiksle gero velinimo vi
siems Lietuviams, idant nors 
karta nustotu rūpintis apie pa
rapijos reikalus, ant to yra ku
nigas ir vyskupas. Geriau nu
kratykite rankas nuo visko o 
tada nustos visolki nesuprati
mai tarp kunigu ir žmonių. 
Yra tai didžiausia k va įlysta 
lysti in bažnytinius reikalus. 
Mes czion trumpai pasakome:

Jeigu kiaule ragus turėtu tai 
visus žmones iszbadytu. O jei
gu bažnyežios prie vyskupu 
nepr įgulėtu tai bile pakulius 
kunigą isz vyt u.

gas szakas, sziaudines pale
pins, daužydamasi in kampus 
trio'bu, sikausmingai vaitoda
ma, arba barszkvdama iii stik- 
lūs langeliu, kuriuose matyt 
žiburėliai. Jeigu nebeturi ko 
atlankyti kitur, eiksz su ma
nim in pirmutini nameli, gale 
kaimo, kurio languose matosi 
žiburėlis. Įlieja tuoj suprasi
me, kad ežia laukiama yra ko
kia szvente, szeimynele, susi
dedanti isz dvieju seneliu, gy- 
venaneziu kaip du karveliai, 
apsitriusius ilsisi po dienos 
darbui, apsitaisė ezystais ne
brangiais drabužiais — ir lau-

Laukia, gal tos szventos va
landos, szventos visam Kriksz- 
czionisz'kam svietui, linksmos 
kiekvienam tikram Krikszczio- 
niui, kurioje Užgimęs musu 
Isziganytojas. Taip! Neabejoti
nai tiedu seneliai laukia jos; 

jaut stalelio užtiesto balta, nors 
j ne puikia 'bet czysta staltiese, 
j stovi indai su pagamintais val
giais duobutėse, nes po staltie
se, priklota kvapsningo szie- 

' nelio delei atminties kad Kū
dikėlis Jėzus Užgimė ir likos 
prakartęje per Jo Szvencziau- 
sia Motina ant szienelio pa
guldytas, ant vidurio stovi to- 
rielka, ant kurios guli dvi 
pi o tkeles.

Seneliai sėdi jau prie stalo 
bet ne valgo; abudu nuliūdę, 
abudu aszarom apsiliejo, mis-

Jeigu uoszvia ir su cukrum 
apibarstysi, tai ji vis bus įkar
ti, burnoje neiszlaikysi.

Ne vienas vyras rugoja kad
boba kvaila. Brolyti, bdba įkyt- Ii ja apie ka tokio liudnaus, Jėzaus, 
ra daeda vyrui gana.

Jeigu mandra

gal Dievas daleis jam bent kau
lus sudėti tevvniszkos žemes

Tieji kurie persikrausto i® 
(kitas vietas arba iszvažiuoja is 
.kitus miestus ant apsigyveni- 
lino ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino

raszto, '^ave-jsavo acįresus tai tegul neu& 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
veninio vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,

— Didžiuojuosi ir asz, — 
pertrauke sena motina — kad 
iszauklejau vaikus už kuriuos

— “Garbe Dievui ant auigsz- 
tybiu, — tare vela abudu sene
liai — o pakajus ant žemes, 
žmoniems gero noro.”

Ir laimingi seneliai džiaugs
mu ir maldingumu perpildinti 
daugiau meldėsi ir garbino 
Dieva negu valgė. Linksmos 
jiems buvo Kalėdos!...

...Taip, brangus skaitytojau, 
pamislylk ir tu ar nepalikai se
nu teveliu, ar sulinksminai 
juos, ar jie džiaugiasi tavimi

risi ir ar didžiuojasi tavimi 
motina, kuriai tiek daug esi 
kaltas. Jei mislis atsakys tau 
prieszinlgai, rūpinkis pataisyt

ant kelio, įkuriuomi kiekvienas 
žmogus privalo žengti, idant 

į visi su džiaugsmu galėtumėm
— pridu-' tarti:

“Garbe Dievui -ant augszty- 
biu o ramybe ant žemes, žmo- 
niems gero noro.”

SSr3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

— Netikiu in tai, idant jie 
kada nors sugryžtu — atsilie
pė sena motina apsiverkus. — 
Jiems ten linksmas gy venimas, 
kam jiems mislyt apie Lietuva, 
kam laisve mainyt ant nelais
vės. — Labiau man spaudžia 
szirdi tas, kad jie pamirszta 
mus. Man, motinai, daug di
desnis skausmas drasko szirdi ....... Iir mislis, kad uz visus mano. 
vargus ir rupesezius datyrus 
auklėjant juos, neturėsiu ne to! 
smagumo idant jie užmerktu 
man akis. Žinau kad to nesu- 
laulksiu, trokszcziau bent žino
ti apie juos kaip jiems Dievas, 
jeigu neiszsižadejo Jo, laimi
na...

Nedalbaige savo žodžiu nes 
pertrauke jai juos atbalsiai 
žingsniu, einanezio in prieangi 
kažin ko. Netrukus atsidarė' 
durys ir iii kambarį inejo laisz-j 
■ka-neszis su laiszku isz Ameri-i 
kos. Abudu seneliai paszoko 
linksmai ir nors nežinojo nuo 
ko ir kaip raszo, (ka jiems pra-Į 
iiesza, jau buvo pilni džiaugs-j 
mo. Tuoj pradeda praszytij 
laiszka-neszio idant atplesztu 
koperta ir perskaitytu jiems. į 
Laiszskaneszis, pažinstamas ge-į 
rai žmogus ir sanukesas, nesi-i 
svarsto tik tižgana padaro no
rui seneliu. Netrukus pradėjo 
sikaityti sekaneziai 
laiszka:

“Brangus Gimdytojai! —
Isz priežasties ateinanezios 

szventes Užgimimo Vieszpaties' 
musu Iszganytojaus, ' 

sudedame jums mes, jusu vai-1 
boba turėsi a'biems suteikia kartybe. Gal’kai, savo szirdingus linkėjimus

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

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

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
4pie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saule, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kvtus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

raszyta.

|matoma yra kad mislis jiems

BUY
UNITED
STATES

WAR
AND

STAMPS

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku bcnu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas Bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts rn.Hu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o ktda už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiazku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigui 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Saiamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS orp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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Senoviszkas Ir Naujauses Važiavimas

DONAS Jonaiti, papasakoki-!kas atėmė, kelias isznyko... Ne 
1 te mums ka nors! — tareIdaugiau, kaip per deszimt mi- 
merginos. įnutu’ mauG’ vežeia ir arklius

Pulkininkas pasuko savo zi-! sniegas klote užklojo.
la usa, kostelėjo ir .pradėjo: | — Ponuli, mes bevažiuojant

— Tatai buvo 1843 metais, į paklydome! — sako vežėjas.
kuomet musu pulkas stovėjusį — Ak, kad tave velniai! 
Czenstakave, Lenkijoj. O rei- Kaipgi tu, balvoire, žiurėjai? 
kia jums pastebėt, mano pane-į Na, važiuok tiesiog, vis koki 
les, 'žiema tais metais tai}) 'bu- nors gyvenimą privažiuosime! 
vusi szalta, kad ne vienos die- Nagi- mes važiavome ir va

f ::įk:

&.SSI

BitOS:

nos nepereidavo, idant sargy
biniai sau nosių nenuszaldintu 
ir sniego pūga keliu neužpus
tytu. Treszikantis szaltis kaip 
prasidėjo pabaigoje Spalio 
taip ir iszsilaike ligi pat Įva

žiavome, sukomės—sukomės ir 
kaip apie pusiaunakti arkliai 
atsirėmė in dvaro vartus, kaip 
dabar pamenu, grafo Bojad- 
lovskio, turtingo dvarponio. 
Lenkai ir Žydai man vis-viena,

landžio.
Tais laikais, reikia jums 

pastebėti, asz neiszrodžiau te
kis senas, iszrukytas cibukas, 
kaip dabar o buvau, galite sau 
insivaizdinti, vyras isz stuo
mens ir liemens, kraujas su 
pienu, vienu žodžiu, vyras — 
gražuolis. Asz frantinau, 'ke
liausi didybei), kaip povas, 
barstydavau pinigus in. deszi- 
ne ir in Ikairiaja ir sukdavau 
savo usus, kaip jokis pasaulyj 
karininkas nesukdavo. Buda ! 
vo užtekdavo tik mirktelt aki
mi, subavszlkint szporais ir už
sukt usa — ir iszdidžiausioji 
gražuole pavirsdavo in klusnu 
ėriuką. Asz (buvau godus prie 
moterių, kaip voras prie mu
šiu, ir jeigu, mano mielos pa
neles, pradecziau jums skait- 
liuot visas Lenkaites ir Žydel- 
kaites kurios savo laiku kabo
jo ant mano kaklo, tai drystu 
jus intikrint, matematikoj 
joms skaieziaus pritruktu... 
Prie viso to dar pridekite, kad 
asz anuomet buvau .pulko ad
jutantas, puikiai szokdavau 
mazurka ir 'buvau vedos labai 
gera moteli, Dieve duok jai 
dangaus karalyste.

0, kokis asz buvau a'kiple- 
sza, pramuszt-galvis, tai jus 
negalite ne insivaizdint. Jeigu 
apskrityje atsitikdavo koks 
nors meiliszlkas szpicbalius, 
jeigu kas-nors Žydams peisus 
raudavo, arba muszdavo per 
snuki szlekta (bajora), tai jau 
visi žinojo, kad tatai esą adju
tantas Vyvertas pridirbęs.

Man, kaipo adjutantui, daž
nai prisieidavo slankiot aps- 
krityj. Tai asz važiuodavau 
avižų arba szieno supirkinet, 
tai pardavinedavau Žydams ir 
ponams brokuotus, netinkamus 
kariuomenei arklius o dažniau
siai, mano paneles, neva tarny-

įkaip krienai po pietų, bet rei
kia tiesa pasakyt, szlektos vai
singi žmones ir nėra karsztes- 
niu moterių, kai j) Lenku pane
les, dvarponiu dukterys...

Mus inleido... Pats grafas 
Bojadlovskis, anuomet gyven
davo Paryžiuje ir mus priėmė 
jo užveizda, Lenkas Kazys 
Czapczinskis. Atsimenu, neper
ėjo ne pusvalandžio, kaip asz 
jau sėdėjau užveizdos bute, 
flirtavau su jo žmona, geriau 
ir losziau kortomis. Iszloszes 
penkis auksiniu peiikrublius ir 
pavalgęs ir atsigėrės, asz pasi- 
prasziau miegot. Del stokos 
vietos užveizdos bute, man pa
skyrė kambari grafo rūmuose.

— Ar jus vaidinimosi nesi
bijote ? — paklausė užveizda, 
invesdamas mane in nedideli 
kamlbari, prieinanti prie dide
les tuszczios sales, kurioje bu
vo szalta ir nejauku.

— Nejaugi ežia kas vaidina
si ? paklausiau asz, klausy
damas, kaip kurezias aidas pa
kartojo mano žodžius ir žings
nius.

— Nežinau, — nusijuokė 
Lenkas — bet man rodosi kad 
szi vieta esą labiausiai tin
kanti vaidinimams ir pikto
sioms dvasioms.

— Asz gerokai insidrožiau 
ir buvau girtas, kaip ketures- 
deszimt tukstaneziu kurpiu bet 
turiu prisipažint, nuo tokiu 
žodžiu per mano kuna perejo 
szalczio sziurpuliai. Po velniu, 
vereziau szimtas czerkesu, ne
gu vienas vaiduoklis! Bet ki
tokios iszeities nebuvo, asz 
nusiredžiau ir atsiguliau... Ma
no žvake vos-ne-vos teapszvie-

Moteres Sergsti
Eroplanus

Italiszki kaimuoeziai da vis naudoja jauezius prie dvi
ratiniu vežimėliu kaip tai ant paveikslo matome ir iszrodo 
navatnai priesz stovinti eroplana. Bet tieji kaimuoeziai pri- 
gialfcsti Amerikonams atvežime maisto ir vandens ant pa 
skirtu vietų.

te sienas o ant sienų, galite sau 
insivaizdint, boeziu paveikslai, 
viens už kita baisesni, seno- 
viszki ginklai, medžiokliniai 
vamzdžiai ir kit-kas...

Buvo tyku, kaip kapuose, 
tiktai gretimoje saleje sziur- 
szejo, krebeždenosi peles, ir 
treszkejo perdžiuvusieji bal
dai. O už lango kaž-kas praga- 
riszkai darėsi... Vejas kaž-ka 
dainavo, medžiai kaukdami ir 
verkdami linko in žeme; kaž
kokia velniava, turbūt, langi
ne, gailestingai girgždėjo ir

ninga! — viena isz j u neiszlai- Su mn< 
ke. — Kokiem galam pasakotu 
jeigu tokia pabaiga? Sziamej 
pasakojime nieko gera nesi-, 
mato... Net kvaila ir nesmagu---.

— Tai]) viliojaneziai prade-, 
jote ir... staiga nutraukėte... --:

mas, daugiau nieko.
— Na, na, na... asz pabaika 

vau... — tarė pulkininkas. -
:ite, paneles, asz pa'bai- 
. Tatai buvo ne mano 

žmona bet žmona užveizdos...
— Ar taip ?!
Merginos staiga pralinksmė

jo, ju akeles sužibėjo... Jos pa- 
Isislinko areziau in pulkininką 
I ir, inpildamos jam vyno, api
pylė ji visokiais klausymais. 
Nuobodumas isznvko, netrukus 
isznyko ir vakariene nes pane
les su dideliu apetitu pradėjo 
valgyt.

bos reikalais, jodavau paneliu 
atlankyt, arba in turtingus 
dvarponius kortomis loszt... 
Najkczia, priesz Kalėdas, kaip 
dabar pamenu, asz važiavau 
isz Czenstakavo in Szevelkiu 
sodžių, kur buvau siuneziamas 
tarnybos reikalais. Oras buvo, 
asz jums praneszu, nepa'ken- 
cziamąs... Szaltis treszikejo ir 
pyko taip, kad net arkliai krio
kė, o asz ir mano vežėjas per 
koki, nors pusvalandi, sustin
gome, kaip ledai... Su szalcziu 
kaip-ne-kaip, dar buvo galimai 
taikintis, bet insi vaizdi likite! 
sau, pusiaukelyj staiga pakilo; 
pūga, pusnis. Baltas sniego i 
debesys susisuko, apsisuko, 
kai}> velnias priesz saulute, ve
jas sustaugė, tarsi jam paezia

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

20 Centai.
Saule, Malianoy City, Pa.

Randolph Field, Teksas, 
moteres kareives WAC pri
žiūri inlekenczius ir iszle- 
kenezius eroplanus ir kožna 
užraszineja in kur jie lekia 
ir isz kur atlekia.

drueziai ja savo glėby j suspau
džiau... Musu lupos susiliejo in 
tvirta, ilga buczlki ir... prisle
giu jums, visomis pasaulyje 
moterims, asz ligi karsto to 
buezikio neužmirsziu.

Pulkininkas nutilo, iszgere 
puse stiklo vandens ir tese to
liau žemesniu 'balsu:

Kuomet ryto meta asz pa
žvelgiau per Įauga, tai pama- 
cziau kad pūga dar labiau bu
vo insismaginusi... Toliau ne
buvo galima važiuot. Prisiėjo 
visa diena sėdėt pas užveizda,

beldėsi in lango renius. Prie to loszt kortomis ir girtuokliaut. 
dar pridekite, kad man sukosi ■ Vakare asz vela buvau tusz- 
galva o su galva ir visas pa-' cziame name ir lygiai apie dvy- 
saulis... Kuomet asz užmerkda-! likta valanda nakties asz vela 
vau akis, man rodėsi kad mano Į laikiau apkabinęs pažystama 
lova lėkiojanti tuszcziame na- man liemeni...
me ir žaidžianti su piktomis jeigu ne meile, tai tuomet bu- 
dvasiomis. Idant sumažinus sa- cziau pastipęs isz nuobodumo, 
vo baime, asz pirinu-pirmiau- Bucziau nuo koto visiszkai no
siai užgesinau szviesa, taip silakes.
kad tūszfi kambariai eša prie 
szviesos atrodo baisiau, negu 
patamsėję...

Trys merginos, klausiusios 
pulkininko, prisislinko areziau 
in pasakotoja ir insmeige in ji 
savo nekrutanezias akis.

— Na, — tese pulkininkas, 
— nežiūrint mano daromu pa
stangų užmigt, miegas bego 
nuo manės. Tai man rodėsi kad ' 
vagys lenda per Įauga, tai kaž
kas mano peczius.ipaliesdavo— 
apskritai imant, rodėsi velnia
va, kokia žinoma kiekvienam, Visos trys merginos paszoko 
kas kuomet nors jautėsi nervu 
intempime. Bet galite sau insi
vaizdint, tarp tos velniavos ir 
betvarikingu garsu asz aiszkiai 
iszskiriu garsa panaszu in 
szlepsejima tufliu (naktiniu 
szliuriu). Klausau — ir ka jus 
manytumėt? — g'rdžiu asz — 
kaž-kas prieina ; ie mano du
ra, įkošti ir jas a.Įdaro...

— Kas ežia.' klausiu asz, 
keldamasis.

— Tai asz... nebijok! — at
sako moteriszkas, szvelnus 
balselis.

Asz buvau beeinąs link da
ru... Perejo kelios sekundos ir 
asz pajutau kaip dvi moterisz- 
kos rankeles, minksztos, kai]) 
pūkai, nusviro ant mano pe- 
cziu.

— As tave myliu... Tu man 
l)rangesnis už gyvenima, — ta-

!re melodinis moteriszkas bal-

BALTRUVIENE

Jva uzsiauuo—
Kaip arklys žvengia. 

Sakaleta net gr«

Kaip velnei nuo krapylo,
Bėga kiek t ui i

Dėkui tau, mano 
Rodyk su szluota namo

Tegul negirtuokliauja, 
Ir latraut pasiliauna.

Jeigu daug seselių tokiu 
tureczia,

Tai nors asz pasilseczia, 
Alotcriukes, in brostva užsi- 

raszy'kite, 
Koczelus gerus insitaisykite 
O jeigu vyrai daro negeiai, 
Tuojaus per szonus davai, 

Tada isz vyru nauda turėsite, «
Ir geriau pasimyluosite 

Ba kokia nauda isz girtuoklio,’į 
Naktinio valkato ?

Žinote kad girtuoklis niekam 
netinka,

Ne Dievui, ne velniui ne bobai 
nepatinka,

Už tai su szluota mokinkite, 
Už girtuokliavimą in kaili 

duokite...
Ne užmirszkite,

Szluota pasimerkite, 
Duokite gerai, — nieko ne

paisykite, 
Kvailius proto mokinkite, 

Tai gyduoles geriausios, 
Ir pigiausios.

,vvrai nuo

rūtele,
kelia,

Taip,

Pulkininkas atsiduso, paki
lo ir tykiai perejo per kambarį.

— Bet... kas-gi toliau? — 
paklausė viena panele, alpda
ma nuo laukimo.

— Nieko. Kita diena jau asz 
buvau kelionėje.

— Bet... kas-gi buvo toji mo
teris ? — paklausė nedrąsiai 
paneles.

— Žinoma ir suprantama, 
kas buvo!

Nieko nesuprantama!...
— Tai buvo mano žmona!

Tai rots stragi bobele ka-ka 
Su tokia gyvent ne sarmata’ 
Teisybe, lyg butu per daug’ 

Bet szimts jaja trauk.
Taigi, Najonke jaja užtikau 

Ir net su ja pasibueziavau ’ 
Butu kaip mano sesute

Tik da sztarkesne velniuke 
Rėkt ir keikt labai moka '
Visiems in akis szoka, ’ 
Niekam neapsileidžia 

Szluotos isz rankos ne- ’

Tai daug vargo ateityje pa- 
maty-g, 

Ba asz daug žinauį."
Daugeli metu Amerikoj per

gyvenau,
Ir nemeluoju ka sakau.
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J MAHANOY CITY, PA. J

RASZYMO
:6t pus., Did. 5x7co!

Tiktai, 10c.I « SAULE”

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

tarsi ingeltos.
— Tai yra... kaip-gi taip?— 

paklausė jos.
— Ak, Viesžpatie, kas-gi 

ežia nesuprantama? — tarė 
pulkininkas su nekantrumu ir 
patraukė peczius. — Juk asz, 
regis, gana aiszikiai iszsireisz- 
kiau! Asz su žmona važiavau 
in Szevclkius... Jinai nakvojo 
tuszcziame name, gretimam 
kambaryj... Labai aiszku!

— Mm... — prakalbėjo pane
les, beviltingai nuleisdamos 

‘rankas. — Pradėjote gerai, nu
baigėte Dievas žino kai])... 
Žmona... Dovanokite, bet tatai 
net neindomu ir... ne kiek 
protinga.

— Keista! Reiszkia, jus 
retumet, idant tatai hutu
mano tikroji 'žmona o kokia 
nors paszaline moteris! Ak,

ne-

no
ne

Užmirszes apie pūga, apie 
dvasias, apie visiką, kas tik yra 
pasaulyje, asz apkabinau ranka 
piemenį... ir koki liemenį! To- 
i'kius liemenius gamta galinti 
Į parengt sulyg ypatingo užsa
kymo, karta in deszimts metu! 

. Plonas, tarsi isztektinas, karsz- 
tas, jausmingas, kaip kūdikio 

' alsavimas! Asz neiszlaikiau,

dabar taip sanprotaujate, tai 
ka jus bekalbėsite kai isztėke- 
site?

Paneles susimaisze ir nuti
lo. Jos pasipūtė, susiraukė ir 
visiszkai blogame upe, pradė
jo garsiai žiovauti... Padavus 
vakariene jos nieko nevalgo, 
lipde isz duonos ritinėlius ir 
tylėjo.

— Ne, tatai net... nesanži-

i 1

Net in karezenia su szhota

aryt saviszki namo s
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Žinios Vietines

Utarninke, 21

ISZ RUSU FRONTO

jeigu bus pripažinta, punktai yra

Kareiviai Pirkinėją Dovanas Ant Kalėdų

Gruo- 
vyru-

d. 
49 
peržiurę-

‘ Utarninke pripuola Szv. 
T^nosziaus, apasztalo.

Nedėlios vakara buvo 
puikiai surengtas Iprogramelis I
per’ Szv. Juouzapo parapijines džio-Dec., iszkeliaus 
mokyklos vaikuczius, po'bažny-1 kai ant daktarisžko 
finoje svetainėje. Daugelis’jįmo įn kariuomenes tarnysta. 
žmonių susirinko pažiūrėti lodvįsį iszkeliaus bosais in Alten- 
šzrmo ir vakaras buvo pasek
mingas nes visus pralinksmi
no.

—■ Szv. Juozapo parapiji
nes mokyklos Kalėdinės szven- 
tės prasidės 3:30 vai. Seredos 
popiet, Gruodžio 22 d. Mokslas 
prasidės Panedelyje Sausio 3.

SHENANDOAH, PA.

s, — Antanas Onusczak, 30 
.metu, isz Brandon vilios, likos 
užgriautas anglinėje skylėje 
ir in penlkes valandas vėliau 
likos iszkastas gyvu.

t Jurgis Staseliunas, 214 
N. Race uly., mirė praeita Ket- 
verga, vietinėje ligonbuteje. 
Velionis gimė Lietuvoje ir per
gyveno czionais 35 metus, pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko dvi dukteres, tris 
sūnūs ir 'broli Szimana, Bay Ci
ty, Mieli. Graborius Levanavi- 
czius laidos.

t Sūnelis ponstvos Vinco 
jValukoniu, 113% S. Bower uly. 
mirė praeita Petnyezia ligon- 
Jbuteje. Likos palaidotas Suka
toje. i

Frackville, Pa. — Gerai žino
mas pacztorius William F. 
Dewey sukrito negyvas prie 
savo namo, pareidamas isz dar
bo. Mirė szirdies liga. Paczto
rius sirgo nuo kokio tai laiko 
bet nepaliove dirbti.

town, Pa. Kiek isz ju bus pri
imti tai da nežine.
Mahanoy City, Pa.

John M. Hanrahan 
Alvin E. Lewis 
James P. Whalen 
George J. Miller 
John J. Fallan 
George M. Hume, Jr. 
Albert A. Mokai 
William D. Uditis 
Anthony M. Vinchofsky 
David Tulin 
David E. Jenkins 
John F. Caddy 
Morris A. Seabra 
Charles A. J.Kehler 
Mahlon L. Stocker 
Mark J. Holland 
Walter E. Adams 
Albert H. Levy, Jr. 
Louis W. Coccia 
George J. Stremba

in Žitomira ir in vakarus ir 
pietus link Krivoi Rog, Niko
la jev ir Odessa.

Balt-Rusijoj ir Dniepro kil
poje visi Vokiecziu laikomi 

arti pražūties.
Vokiecziai laikosi stipriausiai 
svarbiausiame isz visu komu
nikacijos atžvilgiu, Kijevo, 
fronte, kur didžiausios linijos 
eina in rytus ir kur pabaiga 
dar neiszpresta. Feldmarsza- 
las Mannstein’as gal but yra j 
sulaikęs Rusus, bet dar lieka 
pamatyti, ar jo paikumą, 
kuria jis iszmete

SU

800 tanku,

Morea, Pa.

Edward B. Burda 
Peter Davidock

Buck Mountain, Pa.
John C. Flaim

Park Place, Pa.

Albert W. Gill

Bowmans, Pa.

Harry J. Witchey
Anthony J. Gober

Barnesville, Pa.

Thomas W. Ward

Port Carbon, Pa. — Ponia 
Mare Subacziene, sūnūs Ed
vardas ir marti Mildreda, visi 
isz miesto, ana diena lankėsi 
pas duktere Mare Coder, Har- 
risburge, Pa. Būdami Harris- 
burge, mate mus gubernatorių 
dirbanti savo rasztinyczioj.

— Ponia Franciszka Kaz
lauskiene tikisi atsilankymo 
savo vyro Jurgio ant Kalėdų, 
ant keliu dienu. Vyras randasi 
Alaskoje ant kariszkos tarnys
tes, kurio ne yra maezius apie 
meta laiko ir kaip rodos turės 
puiikes ir linksmas Kalėdas po 
taip ilgam nesimatymui. Kaz
lauskas yra valdiszku inžinie
rium. Jisai atrasze kad Alas
koje grybai auga didumo ce- 
berio ir norėtu viena prisiuns- 
ti namo 'bet suputu pakol daei- 
t.u namu todėl jis pataria, jei
gu kurie Lietuvei norėtu pri
sirinkti kelis trolkus tuju gry
bu tai tegul atvažiuoja in Alas
ka.

New Philadelphia, Pa.

William J. Chernes 
Frank A. Burcosky 
Michael J. Franko

Middleport, Pa.

John E. Thompson
John A. Yescavage 
Francis V. Yavulla

Kaska, Pa.

James B. McDonald
William J. Mullen
Carbon, Pa.
Joseph F. Yokitis

Cumbola, Pa.

William J. Kasper
Anthony S. Krull

Silver Creek, Pa.

Charles H. Shellhammer

Port

Philadelphia, Pa.

James H. Davis
Myron Gavula
Elmer J. Volansky 
John P. Feichtner 
John J. Whalen 
Francis J. Homa

Milmont Park, Pa.
Anthony J. McHale

Union, N. J.
Michael Karlik

Waterbury, Conn.
Lloyd O. Creasy

New York, New .York
Emil Petruska

Nelaba Motere Nudure 
Savo Kūdiki Peiliu

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

New York, N. Y. — Palicija 
aresztavojo B. Deatschiene, 24 
metu motere, kuri nudure su 
peiliu septynis kartus savo kū
diki. Kūdikis baisiai sužeistas

Washington, D. C.— Reika
lai ilgame Rusu fronte reika- * 
lauja paaiszkinimo. Bus aisz- 
kiau,
kad vyksta trys dideli musziai. 
Einant nuo sziaures in pietus: 
Balt-Rusijos • kova verda isz 
sziaurvakariu nuo Gomelio lyg 
Zlobino, ir in pietvakarius nuo 
Gomelio pagal Pripetės upe; 
kova už Kieva ant linijos in ry
tus nuo Korosteno ir Zittomi- 
ro; ir Dniepro Kilpos kova, 
kuri dabar padalinta in dvi da
lis: muszis už svarbiausia ge-’bus pateisinama. Jeigu, kaip 
ležinkeliu punktą Znamenka, kai kurie reiszkiniai rodo, Ru
in pietvakarius nuo Kremen- sijos karo vadovybe ugdo toli- 
chug’o.

Visos tos trys kovos pateko 
in blogiausi metu laikotarpi 
oro atžvilgiu. Purvas, atodrė
kis ir besiauezianezios audros 
trukdo karo veiksmus daugu
moje aktyviu sektorių ir tiktai 
pietuose už Kremenchug’o abi 
puses gali pavartoti svarbia o- 
ro parama.

Visos szitos kovos yra veda
mos rytu-vakaru komunikaci
jų linijoje. Raudonoji Armija 
kovoja stengdamosi atimti isz 
prieszo kontrole jo svarbiau
sias tiekimo linijas per Lenki
ja. Tiek Rumunai, tiek Vokie
cziai atkakliai kaujasi tas li
nijas iszlaikyti. Bus prisimin
ta, kad Rusu prasilaužimas 
prie Kiev o kelias dienas grasi
no sutriuszkinti visas Vokie
cziu komunikacijas centrali- 
niame fronte. Von Mannstein’o 
didžiule kontroofensyva buvo 
rimtas bandymas iszvengti tos 
nelaimes Vokiecziams. Vokie
cziai, tebeturedami ju svar
biausias lygumu komunikaci
jas, kuriu Rusams trūksta, turi 
priesz Rusus szios kovose pir
menybe. Nes Rusai yra pri
versti gabentis iszteklius tre
kais ir arkliu traukiamais ve
žimais per visisztkai isznaikin 
tas vietas. Praneszimai isz 
Londono nurodo, kad deszim- 
tys tukstaneziu kareiviu ir ci
viliu užimti su kirviais, piuk- 
lais ir lopetomis pravalyti 
kelius tankams ir kulkosvai
džiams. Bet isz kitos puses 
Vokiecziai turi priesz save Ru
sijos 'žiemos perspektyva, ir 
ypatingai baisiu staigiu szal- 
cziu, priesz du metus juos už
klupusiu, atminti, kuria ju pa
ežiu žygiavima link Maskvos 
žiauriai sustabdė. Prie tokiu 
aplinkybių nei viena puse ne
drįsta sustoti.

Kovos vyksta už komunika
cijos mazgus: sziaureja, Balt- 
Rusijos kovoje gen. Rokossov
sky’o armija kaujasi del Žlo- 
bino, ant geležinkelio in Mins
ką del išsprukime punkto ket
virtadaliui Vokieeziu, began- 
cziu isz Gomelio. Tuo pat me
tu Rokossovsky’o kairysis ir 
vakarinis sparnas juda Pripe
tės upes link in Mozyr’a esanti 
ant Odessa,-Leningrad geležin
kelio. Centre, kovoje už Kije-

ir manoma kad nuo žaiduliulva, Vokiecziai 'bando iszlaiky-
Jonai kur taip skubiniesi? 

pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra? 
ka užeiga del visu Lietuviu,
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

mirs. Priežastis tojo nelabo 
.darbelio nepaduod a m a.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Nepaprastas Regėji
mas Ant Dangaus

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krikįztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
620 W. Centre St., Mahanoy City

Louisville, Ky. — Laike pri- 
siartinanezio szturmo, gyven
tojai užtemino ant dangaus ne
paprasta regini nes isz debe
siu susitvėrė aiszkiai Amerilko- 
niszka vėliava kuri davėsi ma
tyti ant trumpo laiko. Gyven
tojai laiko tai už gera ženklą ir 
laimejima szios svietines-kares.

mesnius užpuolimus planus, 
inmetant naujas jėgas in kovos 
iszvargintus laukus priesz su
silpnėjusi priesza, tada Vokie
cziai apgailės tas kelias mylias 
laimėtas Ukrainoje ir atgautas 
tokia aukszta kaina. Vokie
cziai, galbūt tiktai prailgino 
kova, bet galutinai netiktai 
neiszgalejo apginti savo dvie
ju didžiųjų linijų in rytus, bet 
mirtinai susilpnino save vėliau 
ateisianezioms kovoms rytuo
se.

ISZMESTA ISZ 
NAMO

Kūdikis Mirė Nuo 
Szalczio

New York, N. Y. — Už tai 
kad negalėjo užmokėt raudos 
už kelis menesius, A. Trevases- 
kai likos iszmesti laukan per 
locnininka stubos. Szeimyna 
turėjo serganti kūdiki, kuris 
mirė nuo szalczio. Mielaszir- 
dinga draugavę rūpinasi var
ginga szeimyna.

Žvėris Nepasielgtu Su 
Savo Szeimyna Kaip 

Szitas Tėvas
Allentown, Pa. — Ben Mar

coni likos .paszauktas in suda 
už barbariszka pasielgimą su 
savo vaikais. Marconi prie kal
tes prisipažino nes kaimynai 
priesz ji liudijo ir negalėjo už- 
Mginczyt savo pasielgimo. Pri
sipažino jis buk viena isz savo 
vaiku laike prirūkyta lenciūgu 
prie stulpo skiepe, kita baisei 
suplakė su diržiu. Jo vienati
ne dukrele turėjo dirbti nami
ni darba, prižiūrėjo vaikus ir 
burdingieri, nes tėvas nedirbo 
tik nuolatinai pasigerdavo. 
Miela&zirdingas sudžia atida
vė vaikus in rankas suszelpi- 
mo draugavęs. Tęva uždare iii 
kalėjimą.

Motete Gyveno Ilga 
Laika Be Pilvo

San Francisco, Cal. — Mrs. 
L. Maggini, kuri mire czionais 
ana diena, turėdama 86 metus, 
pergyveno ant svieto 21 metus 
be pilvo. Po operacijai iszpjo- 
vimo pilvo, gimines buvo tosios 
nuomones, jog Mrs. Maggini 

i neiszgvvenskelis menesius, bet 
jneužilgio pasveiko ir apgavo 

pergyvenda
ma be pilvo tiek metu. Gy
dytojai stebėjosi jog motere 
per tiek metu buvo sveika ir 
drūta. ,

ti dvi stotis Žitomir’a ir Ko- 
rosten’a, kurios apsaugo dvi 
didžiausias ir lemanezias rytu- 
vakaru linijas, Kijevo-Varszu- 
vos geležinkeli, einanti per 
Korosten’a, ir Odesos-Kroku-! 
vos geležinkeli, einanti in pie- mirti ir gimines, 
tus.
Dviszakis Rusijos užpuolimas 

kovoje už Dniepro kilpa taiko
ma per Czerkasus in geležin
keliu mazigu punktą Smela ir 
per Kremenczuga in Znamen
ka, geležinkeliu kontroles 
punktą in rytus nuo Dniepro- 
petrovsko; in sziaurvakarius SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Bondus ir Markes.
Pirkite Apgynimo Czedinimo

vW

—
Sziadien New Yorko sztorai yra prisigrudia žmonimis 

ir kareiviais, kurie pirkinėją visokias dovanas del savo gi
miniu o ypatingai del vaiku zoboveles kaip laivus, tankas, 
armoteles ir kitas zoboveles.

Posėdis Ant Suszeipimo Kitu Tautu

Washingtone ana diena atsibuvo posėdis gialbeti 33 tau
tas ir suszelpti jas visokiu maistu. Tame posėdyje dalyvavo 
atstovai visu tautu, tardamiesi kokiu budu butu geriausia 
juos suszelpti nuo badines mirties.

Kalbasi Reporteriai Su Premjeru Badoglio

Pietro Badoglio, Italijos premieris, kalbasi su Ameri- 
koniszkais laikraszcziu reporteriais apie ateiti Italijos. Jis 
sako kad padekavos už savo dinsta kaip tik miestas Ry
mas bus paliuosuotas isz nevidonu ranku ir paskirs val
džia kuri bus tinkama del viso sklypo.

Studentai Czystina Lokomotivas

illllll

Isz priežasties stokos darbininku, szitie studentai isz 
universitetu prigialbsti czystyt lokomotivas ir jas patai
syt laike liuoso laiko už ka aplaiko ir užmokesti.

KALĖDŲ PAKELIAI
- KARO - 
BELAISVIAMS

i ■ , , Jung. Tautu ka-
i’o belaisviai, ne- 

U paisant ju laiki- 
/ ; >nos nelaimes, tin- 

’Tj * 'karna ir tradici-
jinej dvasioj szves Kalėdas, 
nes Amerikos Raudonasis Kry
žius jau priesz kiek laiko visus 
paruoszimus padare. Kalėdų 
giesmes bus dainuojamos, žva
kes papuosz szveneziu iszkil- 
raes, bus loszimu ir visokiu pa
linksminimu visi gaus pakan
kamai turtu, saldainiu ir kitu 
dovanu.

Maistas yra svarbiausias 
daiktas karo belaisviams ir to
dėl Raudonasis Kryžius dau
giausia maisto parūpins. Dau
giau negu 700,000 Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus maisto 
pakeliu, kiekvienas isz 11 sva
ru ir ,sU specialiais Kalėdų 
ženkleliais ir sveikinimais, bus 
dalinami Jung. Tautu karo be
laisviams per Tarp-tautini 
Raudonojo Kryžiaus Komitetą.

Sziuos 700,000 pakeliu gaus 
Jugoslavai, Belgai, Francuzai, 
Lenkai, Holandai, Norvegai ir 
draikai Vokietijoj ir kitose 
Aszies szalyse Europoje, ir Ru
zams belaisviams Suomijoj. 
Apart cigaretu, tabako ir sal
dainiu, jie turi bleszinese me
ws, pieno, pyragėliu, cukraus, 
marmalado'S, muilo ir kitu 
daigtu.

Amerikiecziams belaisviams 
Europoje 10,000 specialiu Ka
lėdų pakeliu buvo pagaminti 
r iszsiusti in Geneva, iszidali- 
aimui. Apvynioti gražia Kalė
dų popiera ir kiekvienas turi 
bleszinese visztos, tortu, rie- 
szutu ir vaisiu, ‘peanut butter’ 
sūrio, marmalades, kavos szo- 
kolado, cigaretu ir 12 spalvuo
tu žvakių ir dvi nosines.

Junior Raudonasis Kryžius 
prie tu pridėjo 10,000 galvosū
kiu ir jie jau iszsiusti in Gene
va kaipo Kalėdų dovanos Ame
rikos karo belaisviams.

Laivas Gripsholm, iszplauk- 
damas isz szios szalies praeita 
Rudeni nesze reikmenų Ameri
kos karo belaisviams Tolimuo
se Rytuose. Iszvežta 140,000 
Tolimams Rytams maisto pa
keliu, kiekvienas svėrė 13 
svaru, ir juose buvo visokiu 
reikalingiausiu daiktu. Dali 
tu reikmenų gaus belaisviai ir 
sulaikytieji asmenys Filįphiuo 
se ir liekamus belaisviai Japo
nijos okupuotose vietose.

Pinigai sziems maisto pake
liams buvo pristatyti Suv. 
Valstijų kariuomenos ir Lai
vyno, invairiu valdžių ir tauti
niu szalpos organizacijų, kitus 
reikmenis pristatė Amerikos 
Raudonasis Kryžius, Y. M. C. 
A., ir National Catholic Welfa
re Conference ir Federale Vąl- 
žia.
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