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Apdovanojimas kareiviu rei
kalingais dalykais.

»ISZ AMEIRKOSb
2,000 saliunu uždarytu New 
Yorko valstije. — Tik vie

nas ant kožno 500 
gyventoju.

valstije ana diena likos uždary 
ta du tukstanezei saliunu, arba 
vienas saldinas ant kožno 500 
gyventoju kur randasi miestuo 
šia 55 tukstanezei gyventoju 

■•WaziiT.f.-- a" įlieta
\’orl<o valstije ižduota 20 iiiks- 
taneziu karezeminiu laisnu o 
szimet susimažins 2,0000 ma-

Teismas už nepaprasta 
versziuka.

Springfield, Ohio.-— James 
Maspo užvede teismą prieszais 
Szima Salamoiia, idant tasai 
jam sugrąžytu nepaprasta ver
sziuka. Kaip sudže taji teis
mą apsvarstys lai da nežino. '

Salamonas nesenai pirko kai' 
ve, kuri atvedė versziuka su 
dviem galvom, dvi uodegoms 
ir szeszioms kojoms, kuris pa
stipo tuojaus po gimimui. Sa
lamonas būdamas iszmiiitingu

liekas Salapioiias, mane isz to
jo nepaprasto versziuko pada-

lllilgUt

TOKIO UŽLIETAS PER 
TVANA.

80 užmuszta — 40,000 be pasto- 
i ges. -- Bledes $3,000,000. — 

„ . . .Baisi viesulą.

ISZ ROSIJOS

Tokio.— Baisi viesulą su tva 
nu, kokios nepamena gyvento
jai in dvideszimts metu,' sunai
kino tukstanezius namus per 
ka neteko 40,01)0 gyventoju 
pastoges ir tris milijonus dole
riu bledes, o 80 ypatų žuvo.

Szturmas prasidėjo panedeli 
je prie viso pakrasžbzio mariu 
paskandydanias daugeli laivu. 
Kiek žmonių pražuvo tikrai (ai 

Ida neapskaityta.’ Smnide upe 
iiszsiliejo isz savo lovio užlieda 
ma visa aplinkinia Tokio. Cie
soriaus palovius teip-gi daug 
nukentejo.

Kriminalistai pleszia gyvento
jus, padega maisto sandelius.
Petrogradas.— Isz Tambavo 

Kozlovo ir Turkestano prane
szama, kad sziomis dienomis 
ten kilo dideliu riausziu. Mi
nia, vadovaujama paliuosuo- 
tais isz katorgos kriminalistais 
užpuldinėjanti privaeziu žmo
nių nuosavybes, ajiipleszia. 
juos. Padegta Iceli. dideli grū
du sandeliai. Miestuose pa

Rusu valdžia aresztavo 17 
Szvedu.

Visas trūkis perbėgo per mie- 
ganezia mergaite. — Visai 

nesužeido.
Selbyville, Del.— Mergaite

t ra Jamesa Maspo ir liepe ver
sziuka iszkimszt. Po kokiam 
laikui Salamonas atvažiavo 
pas Maspa atsiimti versziuka, 
nes tasai jam neatidavė, kalbė
damas, Imk jin pirko nuo Sala- 
mono už deszimts doleriu.

iegojo kanuomalsziausia. Ta

ejnantis in Ocean City, kuri bu 
v o sunku inžinieriui sulaikyti, 
nes kudyki paregėjo tik tada, 
kada radosi prie kudykio kėlės 
pėdas. Po perbėgimui per mer 
gaite inžinierius sulaikė truki 
ir nusidavė su pagialba pasažie 
riu surinkti szmotelius kudy
kio, bet nusistebėjo labai, kada 
paregėjo mergaite vis miegan- 
czia ir nepabudinta nuo triuksz 
mo raiti. Mergaite prigulėjo 
prie Mrs. Onos Kosz kuri dirbo 
artimam fabrike. Motina atsi 
nesze kudyki in darba ii* kaip 
mane, jog miega artimam kam- 
barije, nes kudykis iszejo isz 
fabriko ir atsigulė ant geležke- 
Jio.
22 užmuszti o 68 sužeisti nelai

mėje ant geležinkelio.
Tulsa, Okla.— Dvideszimts 

du pasažieriai likos užmusz- 
tais o 68 sužeido per susidūri
mą dvieju trukiu ant San Frau 
cisco geležinkelio arti Kelly- 
villes. Daugelis isz užmusztu- 
ju buvo teip supjaustyti, jog ne 
galima buvo pažinti -— 7 buvo 
baltieji o likusieji negrai. Prie
žastis nelaimes buvo neiszpildi- 
mas 
nuo
rimu buvo paliepta laukti ant 
iszsukimo.

Permsylvanijoj kopūstai kasz- 
tuoje $22 tonas.

1 larrisburg, Pa.— Pennsylva 
nijos farmeriai tomis dienomis 
parduoda kopūstus po 22 dole
rius už tona. Keli metai adgal 
pardavinėjo kopusius po 5 ir 8 
dolerius.
Minksziu anglių anglekasiai ap 

laike padidinimą mokesties.
Washington.— Ant susirinki 

mo anglekasiu ir locnininku 
kasyklų czionais, abi szalis su
silaikė pasekmingai. Nauja

lai kraszcziai pranesza, kad lai
kinosios valdžios insakymu ta
po aresztuota septyniolika 
Szvedijos valdiniu, intariamu 
priklausyme prie slaptos vokie 
ežiu valdžios organizacijos, ta
riant sznipu, iszdavinejancziu 
vokiecziu valdžiai rusu karines 
paslaptis. Aresztuotu lauke 
sunki bausme.

Aresztuos Lenina.
Petrogradas.— Viduriniu rei 

kalu'm inisteris pagalios insake 
aresztuoti paskilbusi “bolsze-, 
viku” vada Leniną, jeigu pasi
rodytu, kad jis isztiesu yra at
vykęs Petrogradan. Vis dėlto 
ji neleista aresztuoti demokrati 
jos kongreso romuose. Vadi
nasi, jeigu Leninas spės insi- 
gauti kongresai!, tai iki jam už 
sidarant nebus galima ji aresz
tuoti.

sykiu valstijosia Pennsylvania, 
Ohio, Indiana ir lllinojuj.

Sutaiką likos padaryta ant 
tuju iszlygu: Pikinei ir maszi- 
nine’i anglekasiai 10c. už tona 
daugiau, prasti darbininkai ap 
laikys ant dienos $1.50 daugiau 
ant jardu ir “dead work” ap- 
laikys 20 centu daugiau.

Locnininkai kasyklų norėjo 
padaryti kontrakta, idant toji 
sutartis Imtu praszalinta in 60 
dienu po užsibaigimui europi
nes kares, bet ant to angleka
siai nesutiko.

paliepimu per inžinierių 
pasažierinio trūkio, ku-

Silver City.— f Schuylkill 
Haven priglaudoje, mire 17 me 
tu Agota Lipskiute, duktė Jo
no Lipskio. Laidotuves jau
nos merginos atsibuvo utarnin- 
ke, Lietuviszkoje bažnyczioje 
su bažnytinėms apeigoms.

29 METASW. D. BOCZKOWSKI, Pres. and Mgr. 
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Daktariszkas ambulansas del 
pataisimo dantų kareiviams.

Yra tai pirmutinis panaszus 
ambulancas del pataisymo ka
reiviams skaudanezius dantis 
abazuosia kur randasi musu ka 
reiviai. Matyt, .jog Dede Sa
mas visame nori intikti savo 
vaikams kad nieko jiems nešto 
kuolu.

Isz Kares Lauko
Rusai laimėjo po Ryga. Paėmė 1,000 mastu nuo vokiecziu.

Petrogradą-.— Rusam pasisekė atimti 1,000 mastu karisz 
ko lauko nuo vokiecziu artimoje Rygos. Oficialiszkas dane- 
szimas apie tf^i muszi skelbia sekaneziai:

“Rygos aplinkinėje, ketures mylės nuo geležinkelio atmu 
szė vokiszka p: it rule ant tukstanezio mastu.

alo musu tekintojai numėtė daugybiųjg>usaį artinasi prie Rygos, Nuvijo vokiecziuą adgal nuo 800 
abazu. Kapitonas Sapozikovas hriszovm

didt-lff" vokiSzi a lekiamaja maszina kurioje radosi tris vokisz 
ki aficieriai . - visi užsimusze.

Petrogradas bijosi orlaiviu užpuolimo.

Petrogradas.— Petrogradas skubiai rengiasi prie apsigy
nimo nuo nelauktu vokiecziu svecziu — orlaiviu. Tuo tikslu 
tapo inrengta nemaža nauju observacijos stoeziu Petrogrado 
apielinkineje. Taip jau žymiai sustiprinta ir orlaiviu sargy
ba. Naktimis gi norima užgesinti visus žiburius taip, kad juo 
labiau apsunkinus vokiecziu “pauksztems” dasigauji in rusu 
sostine. .

Italai prie Bainsizos paėmė 2119 Aust:
Rymas.— Apie muszi arti Bainsizosf 

kaneziai:
“Vokiecziai. atnaujino atakus ant mus prie Bainsizos, no

rėdami atimti nuo mus užymtas pozicijes, bet likos atstumtais 
su didėlėms bledems. Musziosia paėmėm in nelaisvia 2,119 
Austru terp kuriu radosi 68 aficieriai.

“Vokiecziai numėtė keliolika bombų ant miesteliu Paima 
nova, Aquileja, Monfalcono ir kitu, bet bledes jokios nepada-

in nelaisvia.
Aramai skelbe se

Vokiecziai vela bombardavo Londoną.
London.— Vokiecziai vela užklupo ant Londono su areo- 

planais, nuųiesdami keliolika bombų ant miesto, užniuszda- 
mi deszimts ypatų o sužeido 39. Yra tai szesztas užklupimas 
ant Londono in laika asztuoniu dienu. Nuo Septemberio 
lyg sziai dienai vokiecziai nužudė 51 o sužeido 249 ypatas 
bomboms.

Keli vokiszki lekioto jai numėtė bombas ant angliszku 
gonbueziu ant francuziszko frunto, užmuszdami tris dažiure- 
tojas ligoniu ir kelis sužeistus kareivius.

šu

PASZVENTINIMAS BAŽNY
ČIOS ST. GLAIR, PA.

Diena 29 Oktoberio per 
“Mitchell Day” invyks didele 
iszkihne pas St. Clair Lietu
vius, bus tai paszventinimas 
naujos dailios bažnyczios. Ma 
lonekite visos apylenkes drau
gystes dalyvauti szioje iszkil- 
meje. Parodavimas prasidės 
9 vai. ryte. Atvažiavusios 
draugystes malones sustoti pas 
bažnyczia — ežia bus dailiai 
St. Clair draugyseziu sutiktos, 
ir isz ežia prasidės paroda. Vi 
sus o visus szios apylenkes Bro 
liūs — Lietuvius užkviecziame, 
atvykti pas mumis in St. Clair, 
diena 29-ta Oktoberio. (t. f.)

Klebonas ir Reng.
Iszkil. Komitetas.

iki 1000 jardu.
Petrogradas.— Rusu armija ir vėl pradėjo veikti Rygos 

Dvinsko frunto. Ofieialis kares ofiso pranoszimas sako, jo
gei ties Spilal kaimu rusai pasivarė in prieki nuo 800 iki 1000 
jardu.

Vokiecziai nei nebandė atsiimti pralaimėtas pozicijas.

Ne vaisko reike Francuzijoj tik maisto ir amunicijos.
Washington, D. C.— Siuntimas vaisko in Francuzije gal 

bus sulaikytas ant kokios szesziu menesiu. Francuzai ineldže 
Ameriko idant siaustu daugiau maisto ir amunicijos, nes tojo 
materijoloSmigiausia reike. Czionais Francuzai turi milijo
nus tonu visokio materijolo kurio negali pajudint isz vietos, 
isz priežasties mažai laivu, kuine gabena tukstanezius vaisko 
o maisto mažai. Kare greieziau galima užbaigti, jeigu Ameri 
kas siuns reikalingesnio materijolo del Francuos, Anglijos ir 
Italijos, nes vokiecziai sziandien yra labai nusilpneja ant vis
ko.

Turkai sukapojo kirveis 1200 Armėnu.
New York.— Ana diena sugryžo in czionais isz Morsova- 

no, Mažos Azijos, kum Jurgis White, pirmsedis tenaitinios 
kolegijos, kuris szeip kalba apie baisia skerdynia Armėnu per 
Turkus.

“Nakties laike mine turkiszku kaimuoeziu užklupo ant 
miestelio Marsovano. Kožnas isz tuju kraujegeriu buvo ap
siginklavęs su kirviu. Taja nakti skendine vargingu Armė
nu buvo baisi, nes nužudė juju 1200. Nuo lavonu nutrauki- 
nėjo drapanas ir apipleszinejo nuo brangenybių. Po tam insi 
gavo in kolegije kur nužudė 200 armeniszku studentu. Val- 
dže ant tos skerdynes žiurėjo per pirsztus.” •

Vokiecziai rengiasi apleist sziaurine Francija. — Ardo dirb
tuves. — Gabenasi visa, kas tik galima, in Vokietija.
Washington, D. ,C.— Vokiecziai rengiasi apleisti dali Bei 

gijos ir visa sziaurine Franci ja. Tokiu žinių vakar gauta 
valstybes departamente.

Gautosios žinios sako, kad vokiecziu armija skubiai “va
lo” v i s a r y t i n e ir vakarine Flandrija ir sziaurine Franci
ja. Visa, kuo dar galima pasinaudoti, vokiecziai gabenasi 
Vokietijon:, fabriku maszinerijas, maista ,drabužius ir t. t. Ko 
negalima iszsivežti — sunaikinama. Tasai naikinimo ir ple- 
szimo darbas nebent prilygstąs tik tokiam jau pleszimui, kuri 
vokiecziai papilde pereita pavasari Aisne frunte

Du rusiszki pulkai pasikėlė Turkestane. — Aficieriai suimti.
Petrograd. — Revoliucije pakilo Turkestane, Generolas 

Czerkesas, kamandieris tojo distrikto likos užkluptas per re- 
voliucijonierius ir baisei sumusztas. Tuom laikinis revoliuci- 
jonieriszkas komitetas susiorganizavo ant vedimo visu reika
lu ir paėmimo visos valdžios in savo rankas. Badai revoliuci 
je Turkestane yra pavojinga, kuria pradėjo vokiecziai karei
viu glituosia. Kareiviai valdo visa padėjimą ir suėmė visus 
aficierius. Gyventojai yra dideliam sumiszime.

Rusiszkas Turkestanas, susideda isz keturiu gubernija 
centraliszkoj Azijoj, kuris tesasi lyg Kaspysku mariu, turin
tis 420,000 keturkampiniu myliu su 6,685,000 gyventojais. I)i 
desne dalis Turkestano susideda isz pustiniu, stepu ir mažai 
apgyventu per žmonis.

Riauszes Essene. — “Duonos ir taikos!” szaukia badanjan- 
czios moters.

Lonilon.— Isz Amsterdamo praneszama, jogei pereita su
imta Essene, Vokietijoje, isztiko dideliu maisto riausziu. Po 
to, kai kancleris Michaelis nutarė nekalbėti reichstago posedyj 
apie Vokietijos taikos sanlygas, minia badaujaneziu moterų 
apstojo Esseno miesto rotuže ir pradėjo szaukti “Duonos ir 
taikos!” “Sugražinkite mums musu vyrus ir sūnūs!” Etc., 
etc. Inpykusios moters, sako, iszkilusios keliata rotužes lan-

Tuoj tapo paszaukta palicija ir kariuomene. Pasekmė
je — dvi moters sužeista, o keliolika aresztuota ūž “riausziu” 
kelinui.

Nors demonstracija ir pavyko iszvaikyti, vis dėlto žmo
nių nepasitenkinimas yra didelis. Bile valanda galima lauk
ti nauju riausziu. '

Essenas, tai didžiojo Vokietijos patrioto, kanuoliu kara
liaus, Kruppo, sostine.



SAULE

NAUJAS ISZRADIMAS

Bekavoje % milijono žmonių 
Rastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta tszpuolusiu, atauga tan
kus .Įliaukus G varan t y. Infor- 
inacijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
f i pas pins. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn. N. Y.

vidona. Dirstelekime ant pa
galios ant neutraliszku sklypu 
Szvaicarijos Holandijos, Nor-

statytos tuojaus prie darbo.
Visi tie sklypai turi nedatek- 

liu: ne turi cukriaus, apsiavi- 
mo, augliu gelumbes ir kitu (la

Anglije nuo senei yra pagar
sėjus isz geru žmonių kurie 
mirdami palieka savo turtus

mirė gyventojas
Edgaras Lynu;
50 tukstancziu

tautu.
Ymkime už paveizda tuosius 

sklypus ir pasirengi tiekime ant 
iszmintingai,

mums antram ar tre- 
mete kares ne butuSKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE"

taucziosia paveiksluosiu, pasi- 
rasze ant naujo kontrakto su

■ Ana diena 
Lanncestono, 
kuris užrasze 
ant pastatymo namu del darbi
ninku, kurie užsilaikys nuo gir 
tuokliavimo. — Kad tarpo plu
šu atsirastu tokiu geradejų!

trimetines kares 
idant 
ežiam
mums stoka reikalingu dalyku.

Ant visko turime būti pacze- 
dus. Geriau dabar apsiejti be 
mėsos viena diena, ne kaip to
liams turėtumėm aplaikynet 
maistą ant korteliu. Maisto 
kontroleris Hooveris nebereika 
lo meldže žmonių idant truputi 
czedintu maistu ir tiek jojo ne-

cziausia -szita baise kare, reike 
I'; —’.slaugiausia vaisku. Kož- 
nas kuris nupirks Laisves 
Bondsa prigialbsti ant parengi 
mo tosios amerikoniszkos arini 
jos. Todėl kožuas, kuriam ru
pi, idant kare užsi baigtu kanuo 
greieziausia, privalo intaupyt 
savo piningus iii Laisves Bond
sa, kurie jau prasidėjo parda- 
vinet nuo pirmo Oktoberio, o 
kuriuos gausyti pirkti kožiiam 
banke.

Todėl isztraukite jusu sun
kei uždirbtus piningus isz pan- 
cziaku, szieniku, kuparu, abro- 
zu ir kitu “specialiszku” lietu- 
viszku banku o pirkite už juo
sius Liberty Bondsa.

KUR BUNA.

Mano brolis Kasparis Mesz- 
kinis pirmiau gyveno Mahanoy 
City, Shoemakers, dabar girde 
jau pirko farma apie Hazleton. 
Jeigu kas žino alpę ji, malonė
kit praneszti. ant adreso:

Fabian Meszkinis,
Battery “E” 109-th Field 

Pa. Artillery
Camp Hancock, 

Augusta, G a.

A

ŽIŪRĖKITE! X
KNYGŲ BARGENSAS ❖

No.l t

Icuit ant padarymo asztuoniu 
Inauju paveikslu už kurios ap- 
laikys nuo tos kompanijos, vie
na milijoną doleriu! — Laikas 
užsimoka kvailysta.

Juk mes turime niaityt musu 
Ąllijentus, nes be juju pagial- 
bos, kare in tris metus neužsi-

Allijentu vaiskas yra

5

5

A

Szitos visos Istorijos, 
Pasakos ir kitoki Pa-

siskaitymai tik už
$1.00

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. i

Koki pelną szimet turi saliu- 
ninkai isz savo bizniu parodo 
sekantis faktas. Ana diena 
ant licitacijos Shenandorije li
kos parduota karczema Frano 
Lynch už penkis dolerius, ku
ria pirko advokatas Knott. — 
Liudui laikai ateina 
ninku.

del saliu-

Apie Ragana. Kelauninka Jo
ną. Vaikinas ir Stebuklas. Pa 
vasaris atėjo. Sūnus Malkiaus 
Iszkiausyta Malda Vargszo. 
Geras Medėjus. Ila isz maiszo 
iszlins, aliva in virszu iszkils. 
In Motinas. Verta neužmirszt. 
Kaip dagyvent szimta metu. 
Pamokinimai. Ne szis, ne tas. 
Kam kenkia girtavimas? Gru- 
deiei žinios. Apie boba, ka ne
galėjo savo ležuvio sulaikyti. 
Turkinei priežodžei. Pamoks- 
lelei. Leibaus Gimoras. Gir
tuoklis Jurgis. Skaitlis apie 
žmogų. Kaip pažint atmaina 
oro. Bernadinas ir židas. Ož
ka isz Dzūkijos. Geros rodos 
del motinu. Kas tai yra mote
ryste? Gailinga ypala. De- 
szimts- prisakymu Ilygenos 
kūno ir duszios. Galybe Mei
les. Raganiszka lazdele. Bo
ba kaip ir visos bobos. Ženk
las smerties. Nupasakojo nuo 
koto. Nenori sarmatos. Tokie 
szposai ne tinka. Alygino. 
Su velniu ant svieto. Kytras 
Žalnieris. Dievas gal apsūdy
ti. Urvą užkeikta. Panaszus. 
Dorėnas. Sermėga mužiko. Su 
kuom kas kariauja nuo tos 
dingsta. Dasekta nekaltybe. 
Vagis kiausziniu. Ne yra to 
pikto, kad ant gero ne iszei- 
tu. Kaip Jonlszkei pavogė isz 
Juoziszkiu naktini sarga. Ati
dengta sarga. Atidengta Žu- 
dinsta. Žmogus be szirdies. 
Užmirszo. Pranaszavimas 
apie Moteres. Pranaszavimas 
mirszta. Pacztines persargos. 
Kaip apsieit draugovėje. Per- 
kitrus Bezdžionka. Mįsles. De 
szimts prisakymu del paežiu. 
Iszgialbeta per Kalinika. Auk 
so grudelei. Dzūko pasaka 
apie V. Jezusa. Ženklinimas 
Vardu, Kokiu Esi? Kaziriavi- 
mas. Žinutes del Gaspadines. 
Vagiu szposas. Kaip ponas 
Raukszlis atsiverto ir pastate 
Virbaluj Bažnyczia. Sebuklin- 
ga Akmuo. Janasza Korcza- 
ka. Dievo sureda. Velnes Na- 
mieja. Kandidatas ant Apsipa 
eziavimo. Dzūkas iszvadavo 
savo paežiu. Puiki rodą. Sap
nas žalo Judelo. Kaip židas 
moka protauti kaip geszefta 
padaryt. Iszmintingos rodos 
del Tėvu. Pasaka apie Arklu- 
ka--Kupruka. v
Daugybe visokiu Juoku, J
Paveikslu ir t. t. A

t

♦

t

kareiviai
yra užga-

♦♦♦ Prisiuskite $1 ir savo 
pilna aiszku adresa o 
tuojaus iszsiusime ju- 

*♦* mis per paczta Knygų 
*$* Bargensa No.l.
♦> Adresavokite:

W. D. Boczkowski-Co.
♦♦♦ Mahanoy City, Pa.

t

Amerikoniszki
Prancūzijoj ne labai 
pėdinti, jog juju draugai Pran
cūzai, Portugalai ir Austrijo- 
kai aplaiko kas dien po kelis 
kauszus vyno, o Angį i kai, Ka- 
nadiecziai ir vokiecziai, alaus 
ir grogo, — o Amerikonai kaip 
maskoliai turi gerti tiktai van
denėli. Bet už tai turi “pajus 
ir kendes” teip-gi gurno ir ge
ro amerikoniszko tabako.

metu.
mums teip svarbus kaip'musu 
paežiu vaiskas.

Europoje milijonai žmonių 
tinkamu in darbu tarnauje ka- 
riumeneję, o tiktai senukai, mo 
terš ir vaikai dažiuri dirvas ir 
negalime tikėtis idant tiek su
rinktu kiek laike pakajaus.

Angliję kaipo Francija nie
kados neturėjo užtektinai mais 
to nes turėjo pargabenti isz už- 
rubežiaus. Kvieczius isz Indi
jos, Argentinos, Kanados ir 
Ameriko; avincziena isz Aus
tralijos; kitokia mesa ir cukriu 
isz Ameriko.

Ne, vyruezei. nuo “Naujie
nų,” redaktoris “Saules” ne 
turėjo jokios pažinties ir drau
gavimo su “Bolszevikais,” 
kaip tamistos turėjote proga 
juosius pažinti gyvendami Ru
sijoj. Redaktoris “Saules” 
pribuvo in Amerika turėdamas 
penkis metus amžiaus ir džiau
gėsi, jog pribuvo in laika in 
Amerika idant ne turėti jokios 
pažinties su bolszevikais, cici- 
likais ir t .t. apie tai jums ne 
reike ajszkint, nes patys ypa- 
tiszkai pažinstate redaktori 
“Saules” ir su juom dirbote.

Ant galo straipsneli iszaisz- 
kinaiiti “kuom yra bolszevi- 
kai,” perdejome isz angliszko. 
Tai gal ir angliszkam redakto
riui užmetinesite, jog drauga
vo su bolszevikais? — Vyru
ezei jieszkote priekabos prie 
“Saules,” patis 'nežinodami 
ko.

Mano brolis Franas Paku- 
tinskas, paeina isz Kauno gub., 
Raseinu l'jezdo, Eržvilko pacz 
to, Sarapiniszkiju kaimo; pir
miau gyveno Chicago, UI. da
bar nežinau kur. Jeigu kas 
apie ji. žino, malonėkit pranesz 
ti, nes neužilgio busime isz- 
siunsti in Francija, už tai nore- 
cziau pasimatyti su savo myli
mu broliu. Mano antraszas:

J oseph Pakuti nsky,
Co. A. 10-th luf.

Fort Benjamin
Harrison, Ind.

Mano tėvas Dominikas Joku 
bauskis, paeina isz Kauno gub. 
Raseinu pav., Kaitn.cnu Wo- 
los., Labardziu Kaimo., 1912 
metuose gyveno Mahąnoy City. 
Praszau atsiszaukt, arba kas ži 
no apie ji, malonėkit praneszti 
ant adreso: (to 81.)

Charles Jokubauskis, 
Box 21, Dacono, Colo.

musu k u riša i esi danguje

Ir atleisk m (ims musu kaitės kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams

PUIKUS ABROZAS.

Ir nevesk mus in pagiuuD

pacztas garsina, buk žmonis su 
taupino ant paczto 718,595 dole

045 doleriu, kurias indejo 157,- 
207 žmonis.

Columbia universitetas New 
Yorke, pirma karta savo gyva
vimo užvede lenkiszka kalba, 

tai negirdėtas daigtas, 
tokis universitetas mo-idant

kytu studentus Lenkiszka liežu

Jeigu.

Suvienyti Valstijei pasirengi 
peje ant tris metines kares. 
Neženklina tai, jog valdže isz- 
tikruju žino, jog kare fensys 
tris metus, bet geidže būti pasi 
rengus ant visko.

Gerai apie tai žinot,
valdže pasirengineje ant teip 
ilgos kares, tai ir žmonis turi 
ant to būti pasirengia. Kaip
gi žmonis gali tame pasirengi?

Žinome, jog vokiecziai sunai 
kino viską kur tik perejo ir už
ėmė, o gyventojams kerszina 
badas ir dideli kentėjimai.

Galime tuom džiaugtis, jog 
nevidonas neinžengs in Ameri
ka ir nepadarys teip, kaip pada 
re Europoje. Todėl turėsime 
geriau ne kaip Lietuvoje, Len
kijoj, Serbijoj, Rumunijoj, Bel
gijoj ir dalysią Francijos.

Szeip ar teip kare yra kare ir 
duosis mums in ženklus, jeigu 
prigu I iiiczei nepasi rengsi me.

Dirstelekime ant Anglijos, 
ant kurios žemes nevidono pe-' 
da da neužženge, norints Zep- 
pelino bombos nužudė lenais 
gana žmonių ir pridarė daug 
bledes. Dirstelekime ant Itali 
jos, teip-gi nedalypsteta per ne

Pargabendami taji tavora te 
byriam laike, visi žinome, jog 
vokiszki submarinai paskandi
no daugeli tavoriniu laivu su 
maistu, todėl ant svieto yra di
delis stokas maisto ir turirne 
jin czedyt, nes kitaip svietas 
kentes neiszpasakytina bada ir 
varga.

Todėl turime klausyti geros 
rodos “idant isz torielku viską 
suvalgyt o in pelenus nieko ne- 
metyt” arba kaip Hooveris 
kalba: “Clean plates and 
empty garbage cans. ’ ’

Anglių da turime užtektinai 
ant svieto, ant kožno pareikala 
vimo, bet laike kares laivai su
naudoję labai daug. Laivai 
gabenanti kareivius ir maista 
turi turėt daug anglių. Gelež- 
kelei vežanti kareivius teip-gi 
reikalauja anglių.

Žodžiu daugiau anglių sunau 
dojama ir randasi jojo mažiau. 
Todėl namuosia privalome jin 
czedyt, kitaip sunku bus pra
leist žiema. Valdže rodije ku
ry! daugiau malku, ypatingai 
ant farmu.

Amerikas pastatys penkis mi 
Jijonus kareiviu pakol kare už
sibaigs. Kareiviai reikalauje 
drabužio, apsiavimo, mandieru 
ginklu, amunicijos, armotu, le- 
kiamuju maszinu ir tukstan- 

ježius kitokiu dalyku. Ant to 
'visko reike piningu, .p tuosius 
turi visi gyventojai sudėti.

Todėl randas skolina pinin
gus nuo savo padonu. Už kož 
na paskola valdže duoda Lais
ves Bondsa (Liberty Bond.) 
Amerikoniszkas bondas yra 
saugiausiu intaupinimu savo pi 
ningu ant svieto.

Nauji iszduoti bondsai atne- 
sza ketvirta procentą ant meto, 
gurios galima pirkti už 50 dole 
riti ir daugiau. Ne vienas bau 
kas neduoda tokio/ gvaranci- 
jos ant jusu piningu kaip Su
vienyti Valstijei, todėl niekas 
neprivalo abejoti apie savo pi
ningus indetus in Laisves Bond 
sus.

Idant užbaigti kanuogrei-

Jeigu kas žino kur randasi 
Antanas laižąs, tegul jis pats 
tuojaus atsiszauke arba apie 
jin tegul kiti duoda žinia, nes 
jojo m.jiesr,k('|^das reikale pg 

t o y.},! a
hanoju 19(£! inet^^Wko czion 
du brolius isz kuriu vienas mi
re ir paliko gana dideli turteli. 
Tegul tuojaus atsiszauke. Lyg 
sziam laikui tris Bružai atsi
szauke bet ne vienas isz juju nė 
yra tuom, kurio pasijtpszko.

Mano pus-broliai Jonas ir 
Juozas Bagduneliu, paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio pav;, 6 
metai kaip Amerike, pirmiau 
gyveno Chicago. Praszau atsi 
szaukt ant adreso: (to 81.)

Kaz. Skrebunas,.
Box 72 \V. Frederic, Mich.

Szitas puikus abrozas ka tik buvo padirbtas, ir yra vie
nas isz puikiausiu abrozu kuris da likos kada iszleistas. Di
dumas abrozo yra 22 x 35 coliu. Abrozas perstato poterius 
“Teve Musu,” ir turėtu rastis kiekvieno kataliko namuose. 
Szitas dailus paveikslas bus neužilgio pabaigtas bet galima 
dabar užsisakyti. Preke $1.50 su nusiuntimu. Galima teip- 
gi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais paraszais.

W. D. Boczkauskas - Co.
Mahanoy City, Pa.

— Per neapsižiurejima, pra 
eitas laikraszczio numeris ne
buvo permainytas, kuris priva 
lo but No. 79 likos padėtas No. 
78, todėl szitas “Saules” nu
meris yra No. 80. PAVEIKSLAS NAUJAUSIO AMERIKONISZKO LAIVELIO DEL PASKANDINIMO 

VOKISZKU SUBMARINU.

Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Viena.” — Pramoko Lie- 

tuviszkai skaityti.

Asz Viktoria Jurganiute 
siuneziu szirdinga padekavo- 
nia Redystei “Saules” už teip 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena.”

Asz negalėjau skaityti ne žo
delio lietuviszkai, o kada mano 
tėvelis nupirko laja knyga su 
taip puikioms istorijom ir pra
dėjo skaityti, tai teip mane pa
ėmė noras skaityti jiaja jog 
pradėjau žodis in žodi slebiza- 
vot ir skaityt, jog in kėlės san- 
vaites pramokau lietuviszkai 
ir pati perskaieziau visas isto
rijos be pagialbos kito, rodos 
kad lankiausi in mokslainia 
per kokia penkis metus. Szian- 
dien pasilikau tikra Lietuvai
te per pagialba tep puikios 
knygos “Tūkstanti Naktų ir 
Viena.” Kad ne butu joje ( 
teip akyvos istorijos, nebutau 
sziandien pramokus skaityti 
lietuviszkai. Tūkstanti' aeziu 
jum už tai. — Viktoria Jurga
niute, Cleveland, Ohio.

SKAITYKITE “SAULE” 
SKAITYKITE “SAULE”

Mano 
Ypatiškasx 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu scr- X 
grančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo- 
tere pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingų draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilni! darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel}, daugel} 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai jsisedusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

>ILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, .Taknų Negalės, Tulžingu- 
ir.as, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), H 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies g 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi' Tamistos H 
namuose už labai mažą, užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą, metodą naminio gydymo tokią smarkiu E 
ir chronišką ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- H 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, g| 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės M 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip H 
tankiai kankina.

BRANGI 9fi PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

CParsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa- 
'' kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

S/- 'H®, sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėti} žinoti ir sekti— 
JPa“' svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 

■ žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai-
1. xVs V® kata, stiprybe ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
■K nj. šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias

; negales. Nesiųskite mums pinigu—siųskite tiktai savo 
” vardą ir adresą aiškiai parašytą aiit dykai duodamos knygos

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet .skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali buri prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilna, vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitą greitai.

Dr. J. Russell Price Co., L.1102 -9 so. ciinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą. ,

Vardas ir pavarde....................................   •



SAULE 3

f*

dangų del kožno paskyrė. Ir 
kas-gi leip gero Tėvo nemylė
tu!

Kožna diena ir kožnani lai
ke mokino savo dukrele', o ta 
sudėjus rankelias kalbėjo:

— O Tu geras Dieve! kaip 
asz Tave už tai myliu, jog ta 
viską teip i szmin tingai sure- 
dei!

Dievobaiminga motina paži
nojo gerai rasta szventa, apie 
ka lankei del dukreles pasako
jo-

Klausydavo motinos ir viską 
su akvata dirbo, ka tik liepe.

Kada tėvas sugryždavo na
mon, tai negalėjo atsidžiaugt 
isz regėjimo paezios ir duk
ters.

Viena karta davė jei tėvas 
auksini pininga ir liepe už jin 
pirkti ka tik nori.

Nežinodama ka už jin pirkt, 
paklausė motinos. Motina pri 
mine apie visokius parėdus, o 
kada negalėjo sau joki nieką 
iszrinkt, inejo in pakaju tarnas 
ir pasakė, jog priemenioje lau
ke naszle, ka turi kelis vaikus 
ir praszo paszialpos. Kada li
kos paszaukta in pakaju, tarė 
Monika:

— Ne in gera laika atejei, 
mano žmonelia, mažai turiu pi
ningu, bet kiek turiu, tiek duo
siu.

Tai pasakius, iszeme isz štai 
ežiuko keletą doleriu ir davė 
naszlei kalbėdama:

— Daugiaus neturiu; viską 
atiduodu.

Elzbieta tai iszgirdus, nubė
go ir atnesze nuo tėvo gauta 
auksini pininga ir duodama 
moterei tarė:

— Szitai imkie ta pininga, 
o pirkie sau karve; asz ant nie
ko piningu nereikalauju, o ir 
paredu invales turiu.

Galime suprast naszles isz 
apturėtos dovanos džiaugsmu, 
o motina tarė:

— Labai gerai dukrele pa
darei! Ta padaryta mielaszir- 
dyste didesniu turi verte, ne 
kaip puikiausi rubai.

Kitados didžiausios ponios 
paezios viskuom užsiimdavo ir 
visokius moteriszkus darbus 
dirbo. Monika galima buvo vi 
sur matyt ypacz kuknioje drau 
ge su Elzbieta. Kada pabaig
davo kuknioj darba, eidavo in 
darželi, kur apžiūrinėjo kviet- 
kas ir visokias daržoves.

Prie brangiu paredu Monika 
Elzbietos nepratino. Jeigu ka 
da kuningaiksztis ir kitokiu po 
nu atsilankydavo, tada ant to 
laiko pasiredydavo kaimo* pui- 
kiause, nes kada iszvažiuoda- 
vo, vela in prastas szlebes per- 
siredydavo.

Tokis auginimas dukters, at
nesze del ’jos paezios dideliu 
nauda. Elzbieta drutinosi cna 
tose ir prie Dievo ir artimo inei 
le kvėpavo. Norint buvo ant 
veido graži, ’bet jos szirdis dar 
buvo gražesne, nes perejo viso 
svieto grožybes.

Elzbieta netenka motinos.

Kada Elzbieta sukako 14 me 
tu ir kada reikalavo daugiaus 
apiekos, pasidabojo Dievui jia 
apsieratint. Motina ant syk 
apsirgo ir jaute, jog vargei isz 
to iszeis. Nesislepe su tuom 
priesz savo dukterį, ba tame lai 
ke Pilipo nebuvo namie, liepe, 
kad ka greieziause siunstu siun 
tini pas tęva, kuris danesztu 
apie jos liga.

— ’ Kada iszsiunsi — kalbė
jo motina tolinus in duktere — 
nusiunskie teipos-gi pas kuniil
ga Norbertą, idant negailautu 
savo žingsniu del atėjimo, kad 
apžiūrėt in amžina kelione. Jis 
mane kriksztijo, jis mane isz- 
mokino prie pirmutines spa-

Pųikjause ir linksmi ause 
apielinke randasi apie rubežiu 
pietinėje szalyje, Szwabu žeme 
je, kur randasi pilna visokiu pa 
kalniu ir augsz'tu kalnu, ant ku 
riu niekados sniegas nenutirps 
ta.

Toje tai aplinkinėje stovėjo 
dvaras, niuru apvestas, — pa- 
naszus in drutvietia, vadinosi 
Berg. Buvo tai senas dvaras, 
samanoms apaugias. Ne vie
nas pakelevingas o ir aplinki
niai gyventojai laimino dvaro 
poną, o norint isz to dvaro pas i. 
liko vieni griuvėsiai, bet vie
nok ir dabar dar tuos garbavo- 
je, ka jame gyveno.

Tuose niurnose gyveno kita
dos kareivis, kuris vadinosi Pi- 
lipas su savo pacziule Monika 
dideleje meileje. Pilipas buvo 
galingu kareiviu ir norint su 
kardu ir smigia priesz neprietė 
liu atsispirdavo, bet vienok ir 
gera szirdi turėjo. Buvo tai 
geras katalikas ir geras del sa
vo padoriu ponas. Szwabu ku 
ningaiksztis laike jin už savo 
prieteli, o Rymo ciesorius pa
skyrė jin už pirmutini kareivi. 
Monika, jo pati, buvo teip-gi 
nuo visu guodojama, o kuri bu
vo labai patoga.

Tame laike Pilipas labai re
tai savo dvare sėdėjo, ba visur 
judėjo nesutikimai ir vaidai, 
per ka turėjo but prie szono 
kuningaikszczio ir nespakai- 
nus malszint būdavo, jog ir per 
visa meta perbuvo ant lauko. 
Kada jo namieje ne buvo, tada 
Monika su niekuom nebuvo už
imta, kaip tik su savo vienati
niu Elzbieta, jauna mergaite, 
kuri suvis buvo panaszi in savo 
motina. Motina stengėsi, idant 
jia iszmokint to visko, ka priva 
lo puiki motore žinot. Būdąs 
auginimo buvo prastas, nes la
bai garbingas; o kad pati buvo 
dievobaiminga, tai ir in savo 

i kudyki ta pati inkvepe. La- 
biause stengėsi dora motere su- 
pažint su Dievu, su tuom dan- 
giszku Tėvu. Teipos-gi prati
no prie visokiu darbu, kaip tai: 
verpimo, siuvinėjimo ir 1.1, ir 
teip sededaiiios prie dieninio 
darbo, leido dienelius prie viso
kiu užsiėmimu.

Kožna diena anksti keldavo, 
ba net priesz tekėjimą saules, o 
kada saule užtekėdavo, tada 
motina paszaukdavo jia ir kal
bėdavo :

— Prisižiūrėk, Elzbietelia, 
tekanczei saulei! žiūrėk, kas 
per grožybe, o tai vis Dievo su
rėdyta. Kaip tas geras Die
vas žmonis apžiūri! Szita sau 
le ne tik duoda szviesa, bet ir 
szildo ne tik žmogų, ale ir kož
na auguo! ia. O kaip yra geras 
tas dangiszkas Tėvas! — del vi 
su duoda ta paczia szviesa, teip 
del turtingu, kaipo ir del var
gingu, o ir ta amžina laime — 

viednes ir suvineziavojo, tegul 
ir dabar buna mano vadovu iii 
amžina gyvenimą. Neužilgo 
stosiu priesz Augszcziausia 
Sudže, o noriu stoti kailio tikra 
krikszczione, kuri pildo Jo pri
sakymus.

Ant rytojaus pribuvo kunin- 
gas, apžiurėjo szventais sakra
mentais ir ant amžinos keliones 
sudrutino. Elzbieta diena ir 
nakti sėdėjo prie ligones ir vi
same jei tarnavo.

In pora dienu, pribuvo nakti 
vėlai ir Pilipas. Elzbieta pasi
tiko tęva su aszaroms. Susi- 
judinias Pilipas nemislijo, kad 
jo pati butu teip bloga; nes ka
da priisartino prie lovos, persi
gando matydamas, jog jau gy
vastis baigiasi. Persieme bai
me ir pradėjo aszaras liet. Elz
bieta teipos-gi szale motinos 
stovėdama verke. Monika, no 
rint sopuleis suspausta, padavė 
deszine savo vyrui ranka, o kai 
re dukterei ir prakalbėjo:

— Brangus mano vyre ir tu 
myleina dukrele, valanda smer 
ties artinasi; jau asz tekantes 
saules nesulauksiu. Ne verki
te! juk del manes tenais bus ge 
riaus, o ar mes ant visados ski
riamės? Ne! ne, tenais pasi
matysim ir tenais niekas neat
skirs.

Nutilo, ba labai buvo silpna, 
o kada pasilsėjo, kalbėjo to
linus :

— Brangus Pilipai! nepalię 
ku savo ant atminties paveiks
lo, už tai gi matai dukterį, tai 
yra gyvas mano paveikslas, te
gul buna atminimas po manim, 
yra tai mano mitinusias daig
ias, kuri tau vardan Dievo pa- 
lieku. Užaugin, f, jia kriksz- 
czioniszkai; nogėjau jos pa
baigt užaugint, ima'.ai pabaig- 
kie tu ir iszmokiitlg^ ta, ka <-Lfee 
negalėjau. Teip, kaip mane 
mylejei, mylekie ir jia. ■—- O 
tau, Elzbietelia, pasakau, jog 
buvai labai gera mergaite ir vi 
same mano gyvenimą saldinai. 
Bukie visada dievobaiminga, 
teisinga, gera, mylekie Dievą 
ir Jam visame atsiduokie; pil- 
dinkie ta, ka Jis reikalauje, ne- 
darykie to, ka tavo saužine už
gina. Mylekie ir guodokie tę
va! tame laike, kaip manes ne
bus, tarnauk jam visame ir sal- 
dinkie jo gyvenimą. Bukie 
del jo gera duktere; ne užilgio 
tiktai jin viena turėsi.

Po valandai pakele akis in 
dangų ir meldėsi:

— Saugokiė jia Dieve nuo 
pikto, o drutinkie dorybėje! Isz 
klausykie mano nialdos, moti- 
niszkosmaldos, kuri tavęs mel
džia, idant gal e tau po smerties 
danguje vela linksmintis!

Tėvas ir duktė graudžias 
aszaras liejo. Po tam eme vy
ro ir dukters rankas, sudėjo in 
daigia ir tarė:

— Mes trys turėjome viena 
misli ir viena dvasia ant žemes, 
asz misliu, kad ir anam sviete 
teip bus, smertis musu meiles 
nepertrauks.

Po valandėlei, prisižiūrėjus 
vyrui ir dukterei in akis, kalbe 
jo su anioliszku veidu tolinus:

— Tikekite man, jog tame 
atsiskyrime jaueziu neiszpasa- 
kyta linksmybe.

Po tam atkreipė akis ant ka- 
banezio ant sienos Vieszpaties 
paveikslo ir atidavė palaimin
ta in rankas Dievui duszia.

Tėvas su duktere puolė ant 
keliu su verksmu, o po tam Pi
lipas tarė:

— Vede szventa gyvenimą 
ir kaip szventa numirė. Pabai 
ge ta žemiszka gyvenimą! 
Pabaigė ta žemiszka gyveni
mą! Duok Dieve, idant ir mes 
teip pabaigtumem ir po smer
ties dangaus karalystėje pasi
ni aty tumėm.

RUSU ARTILERIJE VAŽIUOJE ANT KARISZKO LAUKO. ŽEMIAU AMERIKONAS 
GEN NEWTON KURIS ATLANKĖ ROSIJE APŽIŪRĖT PADĖJIMĄ IR AMBU-

' LANSA KURI PADOVANOJO RAUDONAM KRYŽIUI.

Tu visu tėvo ir dukters smut 
ku negalima apraszyt. O ka
da apielinkės gyventojai daži- 
nojo, tai teip-gi visi savo gera- 
deikos gailavo ir kaip locno* 
motinos verke. Kuningas Nor 
bertas palydėjo kuna in amži
na atsilsi ir pats nuo aszaru ne
galėjo susilaikyt, kada baigė 
pamokslu;, užbaigė tais žo
džiais:

— Kur tiek aszaru, lenais 
kuningas privalo kalba pa
baigt! Gyvenkime teip, idant 
ir musu graba gailios aszaros 
šuvilgintu. Sekime enatas, 
teip kai]) sėjo nabaszninke, o 
nyAJAVesime vaisiu dangaus ka- 
•raiyM?eS'1''«a •'

Elzbieta prižiūri savo tevk

Kareivis Pilipas likos pa- 
szauktas pas kuningaikszti, tu
rėjo su savo žmonėmis trauktie 
priesz neprieteliu; po keliu me- 
nesiu'rudeni sugryžo, nes su su 
žeista ranka. Elzbieta prižiu- 
rinejo tęva kageriausiai. Ne
atsitraukė nuo lovos ir ka tik 
reikalavo, pati padare; o kada 
levui nubodo namie sėdėt, tai 
duktė stengėsi visokiais budais 
jin suramini. Sėdėdavo prie 
jo su darbu rankose ir apsaki
nėdavo apie nebaszninke moti
na; praszydavo tėvo, idant tas 
papasakotu apie praėjusius lai 
kus ir vainas.

Kada atėjo pavasaris, atke
liavo nuo kuningaikszczio siun 
tinis, idant vela su savo žmonė
mis trauktu ant neprieteliaus. 
O kad ranka nebuvo gerai sugi 
jus, turėjo atsakyt siuntiniui, 
bet savo žmonis prižadėjo leist. 
Per tris dienas renge savo žmo
nis, o po tam viena isz kareiviu 
perstatė savo vietoje ir prisa
kė, kad jo klausytu kaip jo pa
ties. Po tam dadure:

— Bukite del neprieteliaus 
levais, o del tykiu gyventoju 
avineleis..

Su aszaroms žiurėjo in atšilo 
linanezius savo žmonis ir ne- 
greieziaus paliovė žiurėjas, pa
kol jam suvis isz akiu neiszny- 
ko. Per visa diena nerymavo.

Vakare sėdo prie kaminėlio; 
oras buvo niekai, vejas tarp se
nu muru’cype ir medžei oszi; 
ant lauku maiszesi; nes ir mis- 
lis kareivio maiszesi. Elzbie
ta ugni ant kaminėlio pataisė, 
kriuza su vynu suszilde, o in 
kupka pripilus, padavė tėvui ir 
tarė:

— Brangus teve! papasa
kok man apie ta anglioriu, ka 
sziandien mus atlankė; matau, 
jog tu, teveli, labai jin myli, 
asz pamenu, kai]) jis ežia dvaro 
gyveno ir asz su jo duktere Ag-1

szernu, kurie labai Burago Jau 
keli pustijo. Kada man kelis 
kartus pasiskundė, liepiau, jei-

nieszka draugavau — gera tai 
mergaite,, nes daugiaus apie 
juos nieką nežinau, o asz norė
tai! apie viską dažinot. Paša- 
kykie del manės, teveli, labai 
grąžei praszau.

-— Nori areziaus pažint ma
no gera Buraga? Gerai! Ak- 
vatnei apie jin papasakosiu. Ir 
sziandien jis mane nebereikalo 
atlankė: dasiprotejo, jog man 
namie nuobodu, kad negalėjau 
drauge su mano žmonėmis ke
liaut, del to ežia atsilankė, 
idant mane suramini. Buvo 
tai kitados galingas ir drąsus 
vyras, ir su manim kožna karta 
trauke ant neprieteliaus, o ne 
viena karta, stale savo gyvastį 
apginime manės.

“Pakolei pradėsiu apie jin 
pasakot, turiu tau pirmiaus 
pasakyt apie kitrėivi Kunrika 
isz Ficlitenbergo. Jo drutvie- 
tes boksztai už girrios matyt; 
nes paties Kunriko nepažinai, 
ba norint arti mus gyvena, bet 
niekados pas mus neatsilanke. 
Priežastis yra ta, jog manės ne 
užkenezia, norint del jo nieko 
pikto nepadariau. Kada buvo 
me jauni, augome prie kunin
gaikszczio ir tenais kareivys- 
tos mokinomės. Kunrikas bu
vo priežgina ir pagyras, per ka 
jin kuningaiksztis nelabai my
lėjo; o kad mane kuningaiksz
tis mylėjo, tai jis manes neken
tė. Kada paaugome ir buvo 
del mudviejų pavelyta nešzio- 
tie ginklus, atsilaikė galėjimai 
ka kuningaiksztis del kareiviu 
intaise o kur ir mudu turėjome 
pasirodyt ; asz ajjturejau dova
na — karda su auksinia ranke
na, kuri tavo motina padavė 
ant raudonos paduszkeles; 
Kunrikas gavo paskutinių do
vana — du sidabrinius penti
nus. Nuo to laiko jo rūstybe 
kas diena didinosi ir ant manes 
sznairavo.. Dar labinus piktu 
me užsidegė, kaip mane kunin
gaiksztis apteikė auksiniu už 
viena su neprieteliuni muszty- 
nia lenciūgu, o Kunrika paba
re už tai, jog už trupuezio per 
jin butu neprietelei virszu 
emia.

“Buragas gavo nuo manes 
už nuopelną keletą margu su 
triobelems lauko, netoli Kunri
ko rubežiaus. Ir Buragas 
daug nukente nuo pikto kaimy
no: Kunrikas laike savo girno
je daug žvėrių; elniu, stirnų ir

gu pamatys puhtijanti žveri, 
kad jin nuszautu ir pas mane 
pristatytu. Ba žvėris ant ma-

ale pirmiaus, tai baika.
Paskenst, tai nebaika, ale isz 

sigialbet kada skensti, tai bai
lio lauko užmusztas, teisingai ka.

prie manes priguli; Buragas 
teip ir dari*. Viena karta gry- 
žau asz isa medžiokles, užbėgo 
Buragiene kelia ir prasze ma
nes pagelbos. Paklausiau, kas 
pasidarė? o jiji atsake: kaip 
Kunrikas, kada visi trys sėdėjo 
prie vakarienes, inpuole su žmo 

Įnemis in grinezia, liepe suriszt 
Buraga ir pasakė, jog tolei ka
lėjime laikys, pakol supus o tai 
už tai jog jo žverius szaude.

— Neverkie — atsakiau — 
eikie su kudykiu in dvara, tavo 
vyra iszliuosuosiu, o jo guszta 
in griuvėsius paversiu.

‘‘Paėmiau penkiolika savo 
vyru ir skubinau Buragai in pa 
gelba. Dažinojas, jog Kunri
ka su savo žmonomis sėdi kar
čemoje, aplenkiau ta kareze- 
ina, o pasislepiąs krūmuose pa
kelėje laukiau. Ne po ilgam, 
goveda apgireziu trauke pro 
mus su surisztu Buragu, tada 
užpuoleme ant ju, atemem ta 
nebageli o ir nuo kožno ginklus 
ir leidomės namon. Džiaugiau
si tuom, jog ne vienas nepasili
ko užmusztu. Buczia galėjas 
Kunrika paimt in nevale, nes 
daviau pabėgt. Kokis buvo 
džiaugsmas, kada paezei parve 
džiau vyra! to ne galiu papa
sakot, o ir asz ne mažai buvau 
linksmas, ba kaip-gi isz gero 
darbo nesilinksmint.

(Tolinus bus.)

Baika nebaika.

Augint melai, tai nebaika, 
ale augint prie, to protą, tai bai 
ka.

Gyvenant sau vienam atsi
skyrus nuo žmonių su niekuom 
nesibart, tai nebaika, ale vie
nam be žmonių gyvent su jeis 
sutaikoj, tai baika.

But kantrum, jeigu niekas iii 
piktumą netraukia, tai nebai
ka, ale susitaikini, jeigu mus 
kas erzina, tai baika.

Užbėgt dorybiai kelia, tai ne 
baika, ale gyvent dorai, tai bai 
ka.

Apjuodint ka, tai nebaika, 
ale atszaukt bei numazgot ta 
juoduli, tai baika.

Peikt kito nedorus darbus, 
tai nebaika, ale dirbt doriaus, 
tai baika.

Praleist ant bile ko laika, tai 
nebaika, ale ko gero, tai baika.

Iszpult isz svetimo vežimo tai 
nebaika, ale in jin inlipt tai bai 
ka.

Mokint kita, tai nebaika, ale 
paežiam mokėt, tai baika.

Sekt paskui kita, tai nebaika

TARADAIKA.

Ant vieno baliaus viskas ge
rai ėjo,

Kol vienas pusgalvis neatsi- 
ra

Norėjo inejti be tikieto, 
Bet nelaime jin patiko,

Ir ant to parėjo, 
Jog kumsztiniu in kupra in- 

dejo,
• Tas ilgai pastenes, 

Ir balių parapijos paminės. 
Su kiaule, reik ir kiauliszkai 

daryti, 
Su kumszczia proto mokyti.

In Niuamszeri nucimpinau, 
Vienoje peczeje daug funiu 

pamaeziau,
Kada’in grinezia inejau, 

Tuojaus uosi adgal nusukau.
Vaje! kas do raugalas, 

Kad jin galas.
Jau tai suprasi ant grinezios, 

Kokios buna szvarios bobos.
Jeigu tokia misiuke strytu 

eina,
Tai žmogus net susiriaukias 

ne praeįna.
Burdingieriai negali būti, 
Turi pas kitus reizuoti,

O ir proto suvis neturėtu,
Jeigu ilgiau butu, blakes 

szertu.
Ir da vaikyne bobos pyksta, 

Kaip vyras in kitur nuvyksta,
Plusta net apsiputuoje, 

Iszlydi su szluota ir da loję.
Jeigu geriau vyrus užlaikysite, 
Tai visada ant burdo turėsite, 

Tiktai raugala iszvesikite, 
Ir blakes ižbanitikite.

Buvo czion ir nemaža veseile, 
Tai net szirdėles driekėsi seile, 

Torielkos skambėjo, 
Net viskas dulkėjo, 

Merginos grkžei apsiėjo.
Ba paliemonus regejo, 

Labai joms kojas skaudėjo, 
Jog kėlės dienas paejti nega

lėjo,
Nors karta prisiszoko o gerai, 

Ba tai lietuviszka veseile ne 
juokai.

* *

In Indiana nukeliavau, 
Tai szirdeles mano pamaeziau, 
Kokius triksus bobos iždaro, 
Kaip visus in darba iszvaro. 
Suejna visos in viena stuba, 

Visokio sztamo riebi ir kuda, 
Rudos, juodos, kaltunotos, 
Szlubos, laibos ir kuprotos.

Traukia alų ir guzule,
Ir vakare traukia namon pri

pūtė,
Viena kita vedasi, 
Už tvorų laikosi.

Kada vyrai isz darbo pareina,
Ir in grinezia inejna, 

Tankei neranda gaspadines,
Ne iszvirtos vakarienes

Dievaž vyrai, 
Negerai.

Kaldros nesulopintos,
Lovos niekad neklotos,

Blakes pulkais maszeriuoje, 
Vyrai pasmelia neisžmiegoje.
Yra ir da viena gaspadine, 
Ka kaziruoje per nakti vai

kine, 
Gerinus kad puodu prižiuretu,

O ne kaziruotu.
Jeigu tokios mameles, 
Bus puikios ir dukreles,

Jau tas vyras katras apsives
Tai gyvenimo gero ne 12^ 

Ba jeigu moti!1 - 
Tai da



4 SAULE
KENKIMAS PATIEMS SAU.
(Amerikos Liet. Tautines Ta

rybos Straipsnis.)

Vokietija Lietuva nori pa
vergti, Lenkai nori jia intrauk- 
ti iii savo neprigulmingos vals
tybes rybas ir sunaikinti lietu
vius lenkizmu; Bosija visai nie 
ko nežada Lietuvai ir tyli apie 
Lietuvos reikalus. Tokius ir 
maždaug panaszius aidus mes 
girdime savo spaudoje ir jie 
yra baisus: jie reiszkia musu 
pražūti, pražūti Lietuvai, musu 
tėvynei, kuri, gana to, per dau
giau szimta metu kentę didele 
priespauda po Bosija. Taipgi 
pakliuvusi po Vokietija dalis 
Lietuvos taip pat nesze sunku 
germanizmo junga ir iki pra
džiai szios kares jau grėsė Ma
žosios Lietuvos broliams isztau 
lojimo pavojus. Ta aiszkiai 
suprasime isz gerbiamojo Mar
tyno Jankaus kalbos, kuria ji-

jku rinkiniui, kaip norima melą 
gingai atitraukti lietuvius nuo 
aukavimo Lietuvoje badu 
mirsztantiems broliams!

Tokis darbas — yra skaldy
mo darbas, ir tai būdas, kokio 
labiausiai tie musu “gerada
riai” užkenks Lietuviams eiti 
prie tikro savo szalies iszliuo- 
savimo.

Vėl tie patys, “vadovai” pa
sigriebė gandus apie sziripus 
tarpe lietuviu ir, nenorėdami 
skaityties su jokeis prirody
mais, jog dalykai nėra taip bai 
sus, jie dabar, sustiprinimui sa 
vo srioviu -— ir vieni ir kiti — 
krauja krūvas neteisingu infor 

f 

maciju savo skaitytojams, ne-I 
prileisdami juos pažinti tikrus 
dalykus.

Amerikos Lietuviu Tautines 
Tarybos komisija nusprendė 
isztirti tuos dalykus, ar isztik- 
ro yra taip. Ta gerbiamieji 
skaitytojai sužinos, kurie tik

miteta — szelpimui karojo nu- 
kentejusiuju; turi Neprigulmy
bes Fonda, kuris veikia iszga- 
yimui Lietuvai ir Lietuviams 
neprigulmybes; turi Amerikos 
Lietuviu Tautine Sandara —ta 
skiepija lietuviuose programa 
Laisvos businczios Lietuvos ir 
veikia pagelbėdama kiekviena 
bruzdėjimą, už Lietuvos ateiti. 
Amerikos Lietuviu Tautine Ta 
ryba savo užduotimi turi temy
li visus beganezius reikalus 
Lietuvos klausyme ir ant kiek
vieno kalusymo gatava paga
minti rezoliucijas, nesanczias 
Lietuvos politiszkain iszliuosa- 
vimui nauda. Taryba taip-gi 
užsiima propaganda apie Lietu 
va tarpe svetimtaucziu ir pa- 
aiszkina Lietuviams kas nori 
juos klaidinti, ar tai pasiduoda 
mi kitu valstybių tarnystai, ar 
tai kenkdami savųjų tarpe.

Tail) tai mes einame prie to, 
kur link tikri lietuviai turi eiti.

vo draugais /npuole karaliaus 
rumuosna, Amuiiu užmusze, o 
sostan pasodino Numitora.

Numitoras, atidėkodamas sa 
vo anūkams, pavede jiems ga
balu žemes netoli to paties me
džio, kur kada tai užkliuvo ju 
pintinėlė.

Broliai nutarė ežia pastatyti 
miestą, kuri vienas ir kitas no
rėjo pavadinti savo vardu. Pa
kilus dideliems ginezams. Ro- 
mulius užmusze Bernu ir mies
tą pavadino — Roma.

Kad miestas greieziau isz 
augtu, Romui ius leido jame gy 
venti visiems kitu szaliu pabė
gėliams: piktadariams ir ver
gams. ,

Neužilgo mieste pasidarė 
daug vyru, bet visai maža mo
terų. Kadangi už tokiu žmo
nijos atamatu geros mergeles 
nenorėjo teketi, tai Ramulius 
gudriai padare: Jis apskelbė 
Ryme didele Neptūno garbei
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MOTERIS RE SZIRDIES.
I.

ANT KKASZT'J PRAPULTIES.
buris kambario Petro Randai 
atsulare pauiafedi ir Mikolas, 
su pluosatri, popieru po pažaste, 
iueio arnagri.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su tiuepakajum in 
veidą kasi’,orias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamaspopierasant 
laszllniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
ažsidiinksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stekas mums 
szimta tukstaneziu franku!
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sėli pasakė Rosijos Lietuviu Sei 
me.

Bet kaip mes dirbame pra- 
szalinimui tu pavoju ir iszkovo 
jimui Lietuvai jos idealio tau
tinio atgimimo ? Mes apie bu
dus nesirūpinant, tiktai vien iii 
ka atkreipiame donia — tai mu 
su partyviszkumus. Ir viena 
ir kita szalineSes musu srioves 
tuo aiszkiai pasižymi ir tuo pa
ežiu laiku kenkia net ir tiems 
eiti prie iszliuosavimo Lietu
vos ir atstatymo jos ant laisvu 
neprigulmybes pagrindu, ku
rie yra tikrai pasiszvente ir dir 
ba labui visos tautos.

Kuomet Lietuva szaukiasi 
pagelbos — politiszkos ir tinau 
sines, musu socialistiszkoji srio 
ve klausia: “Koki tie lietuvisz- 
ki reikalai” — ir, užsimerkda
ma nuo visu musu tautos reika
lingu darbu, deda aukas kokiai 
tai “revoliucijai,” kad tuomi 
labiau sukirszinus ir pakenkus 
Lietuvoje dirbantiems veikė
jams eiti bendrai prie iszgavi- 
mo Lietuvai neprigulmybes. 
Tokis ju darbas žemina Lietu
viu varda akyse viso pasaulio, 
ne's tas parodo, ant kiek Lietu
vos žmones (nors ežia tuo blo
gu darbu užsiima tik keletas) 
yra nepribrendo ir tik tvarka 
ardyti tegali.

Katalikiszkajai sriovei, ar 
bent ju vadams,, taip-gi mažai 
terūpi tikras Lietuvos paliuosa 
vimas nes tie vadai, augszcziau 
šia visko turi pastate tikslus 
Lietuva padaryti katalikiszka, 
o ne neprigulminga. Ameriko 
je jie darbuojasi ne už Lietu
vos laisve, bet už pasi verginta 
czionaitiniu lietuviu savo srio- 
viniams tikslams. Kaip mato
me, srioviniai reikalai visu 
augszczia tįsia pastatoma.

Taip kenkdami patys sau pa
regėsime greitu laiku, kaip 
mes neteksime ne tik Lietuvos, 
liet nei tokiu progų kovai už 
jos paliuosavima. Dabar yra 
laikas dirbti, bet mes dirbame 
visai paszalini darba.

Vietoj kad vienyti, abi paini 
lietosios srioves užsiima net 
skaldymu musu spėkų. Jiems 
nerupi darbas, bet kir.ziuimas 
tarp saves. Sztai visi žinome 
klerikalu paskalas apie Lietu
viu Dienoje surinktas aukas: 
kuomet Suvienytos Valstijos 
paskelbė Vokieti jai kare ir ta
po valdžios uždrausta, kad 
Raudoniasis Kryžius nesiaustu 
atiku in užimtąją Lietuva, — 
musu klerikalai užsimerkia 
nuo tokio fakto, nors ji gerai ži 
110, ir denioralizuojancziai 
szaukia, kad tautininkai laiko 
piningus, nors Lietuvoje ju la
bai reikia. Kaip skaitytojas 
gerai žino, tuos piningus laiko 
valdžia, o ne Centralis Komite-

■ todėl aiszkiai supras, kai])
K<i tolimesniam au-

jieszkos teisingu žinių, o ne 
klausys kokiu nors gandu.

Neužtenka, kad tos žinios pa 
sieke musu vadus, klaidinan- 
czius savo srioviu žmones, bet 
,dar teko paskleista tarpe len
ku, ir tie taip-gi apsidžiaugė 
neteisybe apie lietuvius. Len
ku spauda ta žinia tuoj paleido 
savo skaitytojams ir tie jau 
pradėjo badyti akis lietuviams.

Ant kiekvieno žingsnio mes 
matome musu paežiu pastan
gas kenkti sau, tai-gi ar galime 
tikėtis, kad kas nors kitas nety 
kotu ant tokios tautos, kuri vi
su kuo turtinga ir gera, o jos 
žmones patys nesistengia jia 
sau pasilaikyti ?

Lietuviai turi eiti prie susi
pratimo ir prie pribrendimo; 
kurie jau suklaidinti, nieko isz 
ju nepadarysi, nes daugelis to
kiu net pertoli nužengė netie
siu keliu. Tiems visiems-gi, 
kurie supranta apie siekius sa
vo tautos, apie geresne jos būti 
ir kurie pasiryžę yra stoti už 
jos likimą, kiekvienoje valan
doje turi stovėti ant sargybos 
savo žmonių ir neleisti juos 
klaidinti kokiems nors vadams 
kurie taikosi juos paglemžti sa 
vo globon, kad paskui geriau, 
su didele pagelba, varinėti par
tyviszkumus.

Kas atsakys ant, klausymo: 
“Kas mums sziandien labiau
sia apeina? Nesakykite, kad 
darbas, piningai, dienine duo
na, — nes tas savimi jau susi
pranta,— kožnas žmoghs tuo 
storojasi. Labiausiai tikram 
lietuviui apeina likimas jo tau
tos, jo levynes, kurioje jis augo 
ir kur gavo savo neatimama 
ypatybe — lietuvyste!

Dabar, kada Suvienytos 
Valstijos instojo in kare ir pa
siskelbė kovojąnczios už tautu 
iszliuosavima ir demokratija, 
kada S. V. armijon imama Lie
tuvos sunai ir jie stoja in kare 
su prieszais szios szalies, — tie, 
lietuviai eina ginti savo Tėvy
nė lietu va. Nors, mums ju ne
tekus, apmažeja musu spėkos 
ir darbas mums pasilieka dirb
ti vieniems dar sunkesnis, ta- 
cziaus mes turime vilti, kad, 
tiems musu broliams kariau
jant treneziuose, mes sykiu su 
jais kovosime už Lietuvos liuo- 
sybe ir nepriklausomybe. Ti
kėkime, kad daugelis ju iszei- 
na in kare su tikslu pagelbeti 
savo tėvynei tapti neprigulinin 
ga ir laisva szalimi.

Tik mums, kurie liekame, ku 
rie neimami, pasilieka sėti vie
nijimosi susipratimą ir ben
dras pastangas dėti, už siekius 
musu tautos, už idealus Lais
vos Neprigulmingos Lietuvos!

Kaip žinome, lietuviu viduri 
neses srioves nariai turi pasida 
line darbais: turi Centrali Ko-

—K. S. Karpaviczius.

Senovės Istorija

ITALIJA.

1. Italija ir jos gyventojai.
Italija užima ilga siauru pas 

Adrijatiko juras pussali ir dau 
geli salų, tarp kuriu didžiau
sios — Sicilija, Sardinija ir 
Korsika.

Italija senoveje buvo apaugu 
si begaliniais miszkais, kuriais 
vede nemaža prekyba. Turtin 
ga buvo Italija taipogi gyvu
liais ir javais.

Szali puosze dideli sodai, pra 
garseje geriausiu rusziu vai
siais. ,

Italijoje buvo daug invairiu 
tautelių, bet svarbiausia isz ju 
paliko lotynai, kurie apėmė ga 
na placzia apylinke ir pasistatė 
sau Rymo miestą.

Ryiniecziai augsztai save sta 
te, buvo labai veiklus, pakan
trus, mylėjo savo žeme, tikyba, 
senovės paproezius, bet po 
draug buvo žmones kietos szir- 
dies.

Rymiecziu tikyba nedaug te
siskyrė nuo greku tikybos; tik 
rymiecziai bijojo dievaieziu 
rūstybes, tuo tarpu gi grekai 
priesz dievaiezius nedrebėjo.

2. Romulius ir Remus.

Paėmus grekapis Troja, vie
nas josios gyventojas Eneas pa 
sisodino ant pecziii savo sena 
tęva, pasiėmė už rankos mažy
ti sūneli Askaniju, atsisėdo lai
vai! ir laimingai nuvažiavo Ita 
lijon. Czia jis inkure miestą, 
kur jo inpediniai vieszpatavo 
400 metu. Keturioliktas szios 
gimines karalius buvo Numito
ras, kuri, numėtė nuo sosto jau
nesnysis brolis — Amulius.

Numitoro duktė turėjo dvy
nukus — Romuliu ir Rėmu. 
Amulius liepe mažyczius prigir 
dytiupėje, bet karaliaus tar
nas indejo juos pintinėlėn ir pa 
leido upėn. Dievaitis Marsas 
mažycziu pasigailėjo: pintine 
užsikabi no už medžio; vaike
lius vilke žindė, o paukszte pe
nėjo. Pagal iaus eidamas pa
lei upe karaliaus piemuo Pans 
tu liūs pasiėmė vaikus in save 
p irk i on ir iszaugino juos, kaip 
savo.

Perėjus keliolikai metu, Ro- 
mulius ir Remus susiginezijo 
su Numitoro piemenais. Tuo
met Rėmus nuvesta in karaliti, 
kur Paustulius apie dvynu- 
czius viskas mulkiai apipasako 
jo. Numitoras neapsakomai 
nudžiugo.'

Dabar dvynai nutarė atker- 
szyti Amuliui. Jie karta su sa

szvente.
Prisirinko daug kaimynu gy 

ventoju —- sabinu. Rymie
cziai sveczius nuosžirdžiai pri
ėmė. Bet prasidėjus szventes 
žaislams, buvo duota ženklas, 
po kurio kiekvienas rymietis 
pasigriebė sau po sabine ir nu
sivedė namo.

Sugryže namo, Sabinai suda
rė kareivija ir atėjo rymie- 
eziams atkerszyti. Bet prasi
dėjus karui sabines puolėsi 
tarp bekariaujaneziu savo vy
ru, tėvu, broliu ir melde paliau 
t i Jie jus krauja. Tuomet Sabi
nai su rymiecziais visai susige- 
rino.

Neužilgo po szilo atsitikimo 
Sabinai su rymiecziais sudarė 
viena valstybe, po ko Rymas la 
bai eme augti.

Paskutinius savo gyvenimo 
metus Rom^i:
kuogeriausia sutvarkyti ^j#ina 
savo valstybe. Insteigta vals
tybes taryba, kurioje buvo 
szimtas rymiecziu ir szimtas sa 
biniecziu, paskui tosios tarybos 
nariu skaiezius pakilo lygi tri
jų szinitu. Po kiek laiko tary- 
bininkai eme Romuliaus nekęs
ti, nes jisai ju praliejo visai ne
paisyti ir pasidarė labai žiau
rus; tad susidarė kuopa, kuri 
jiagaliaus Romuliu užmusze ir 
paleido paskala, kad dievai- 
cziai ji niisinesz dangun.

(Tolinus Bus.)

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
pui kiaušiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va 
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas laja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
ta j a puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa- Į 
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.
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Iszsiuntem daugybia szitu knygų in visas szajis 
Ameriko ir visi kurie aplaike szita puikia knyga 
prisiuntė mums szimtas padekavones.
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Puikei apdaryta in
Audeklinius

Iszmargintus
Virszus.

Didumas Knygos
61 x 91 coliu

704 Puslapiu

Mes tikrai gva- 
rantinam kad ir 

jumis patiks.

150 PAVEIKSLU

g^-Mes užmokame nusiuntimo kasztus0^^

Mėgstantiems pasiskaityma, mes pasiūlome szita knyga. 
Rasite tiek indomiu dalyku, kad ne viena vakara rymoda
mas ant knygos savo vaidentuve gyvens ypatingoje szalyje, 
tarp keistu žmonių, o dar stebuklingesnius matys ju papro
ezius. Minėtos Arabu Istorijos svetimtaucziu tarpe labai 
iszsiplatiuusios ir labiausiai nugirtos.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus prisiuskite mums $2.00 o Knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkgwski-Co., Mahanoy City, Pa.
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SAULE
KA GALIMA PASAKYTI 

APIE VISUS.

Kožna mergina:
Mislina apie apsivedima tik

tai karta ant dienos, nuo pabu
dimo ]yg ėjimo gult. Užmirsz- 
ia paimti penktuką kada eina 
ant karuko, bet niekad nenž- 
mirszta zerkoleli ir pauderi. 
Žiuri ant kožnos merginos pra
dedant nuo skrybėlės, po tam 
ant szlebes, czeveryku, žiedo, o 
ant galo ant veido. Temina 
ant vyro, ar jisai žiuri ant jo
sios, ar turi garbiniuotus plau
kus ir ar parėdytas gerai. Yra 
persitikrinus jog kramtimas gu 
mo ant ulyezios, bažnyczios ir 
ant kampo yra tinkamu pasiel
gimu. Apie muzika tiek su
pranta: jog terp bubno ir farta 
pijono yra mažas skirtumas. 
Kožno sporto pagirymus deda 
sau in szirdi kaip auksa. Jei
gu yra Lietuve, tai stebysi del 
ko kožnas nekalba angliszkai. 
Jeigu gali tai eina ant pikcze- 
riu 6 kartus in sau vaite, Gei- 
dže apsivesti turėdama 16 me
tu.

Kožnas sportas:
Perka už centą gurno ant sto

ties isz maszinukes idant "galė
tu prisižiurę! in zerkola. Pir- 
miause žiuri ant merginos vei
do po tam ant blauzdų, paskui 
ant ranku ir vela aut blauzdų. 
Mislina jeigu turėtu 100 dole
riu tai galėtu daugiau paspor
tuot ne kaip Rockefeleris arba 
Karnegis. Mislina, jog kada 
eina ant pikczeriu tai patogiau 
šia mergina negali nutraukti 
nuo jojo akiu. Mylėtu rėdytis 
puikei o kiszeniuje turi nuola
tos skylia.

Kožnas insimylejas:
Myli visa szeimyna savo my- 

lemos, pradedant nuo paezios 
merginos o baigdamas ant szu- 

.nyczio. Klauso senu pasakų 
motinos ir tėvo ir juokėsi isz to 
garsei. Gere paduota pieną, 
ant kurio spjautu saliune. Mo
ka už viską, tai yra, jeigu turi 
piningu. Musza in delnus jei
gu jojo mylema grajina ant far 
tapijono tokius szmotelius, jog 
žnąogu net kolera krecze. Ma 
no, jog tėvai jojo mylemos ne
galėtu surasti tinkamesnio vy
ro del dukters kaip jis yra.

Kožna sena merga:
Mislina, jog jiji galėtu pada

ryti laimingesnių vyra ne kaip 
kokia jaunesne ožka. Užsira- 
szo in visas mielaszirdingas 
draugavęs. Kalba, jog nesi
randa jokio teisingo vyro ant 
svieto. Turi motiniszka jaus
lu kada pamato kudyki. Kož- 
narn kalba, jog ne tiki in meile. 
Eina in bažnyczia kas dien o 
kada iszeina apkalba visus sa
vo kaimynus. Persistato save 
už szventa ir kada mirs, tai nu
lėks tiesiog in dangų.

Kožnas senas jaunikis:
Temina akyvai ant kožnos 

merginos ir mislina kokiu kvai 
liu jisai pasiliko, jog neapsive- 
de būdamas jaunesniu. Kož- 
nam stiklelije guzutes ar alaus 
mato paveiksią merginos kuria 
pažinojo 40 metu adgal. Gai
lesį jaunųjų jog nemoka pasi- 
linksmyt teip, kaip jisai links
minosi už jaunesniu laiku....
'Rėdosi linksmai, tankei skuta
si ir duoda kirpt plaukus, jeigu 
da ant plikes kiek pasiliko

Kožna vedus motere:
Geidže idant josios vyras tu

rėtu kanuodaugiausia piningu. 
Jiai nuduoda, jog jiji tik viena 
padaro jin laimingu ant svieto. 

■ Skaito viską kas jai duotu dau 
giausia materijolo ant apjuodi- 
nimo kitu. Daugiau žino apie 
savo kaimynus, ne kaip kaimy
nai apie tai mislina. Jai nuro

I . ■ ........ ' '

do, ,]og pagal savo metus, tai 
iszrodo 15 metu jaunesne ne 
kaip isz tikrųjų turi. Myli 
but svotka. Mano, jog tik jia- 
ja vyras myli. Tankei dusau- 
je už mergiszka stoną, manyda 
ma, jog dabar surastu geresni 
vyra, kuris jiaja paimtu už pa- 
czia. Yra toje nuomonėje, 
buk josios duktė niekad neinsi- 
myles. Priguli prie tuju su
tvėrimu, kuriu liežuviai niekad 
nesurudije.

Kožnas apsipacziaves vyras:
Greitai susipranta, jog gerai 

yra daug žinoti, o mažai kalbė
ti. Stebysi, ka jojo pati daro 
su piningais, kokius jai tankei 
duoda. Tankei miega su kel
nėms, idant pati neiszczystytu 
kiszeniu isz smulkiu. Tyki, 
jog jojo sūnūs nubęgio paskui 
merginas. Džiaugėsi, jog jojo 
pati rėdosi puikei. Jam nu
duoda, jog pati ant kito vyro vi 
sai nežiūri, bet tankei sau mis
lina, jog geriauses gyvenimas 
yra neyedias. Priguli prie tų
jų gyvuliu, kurie trauke sun
kės nasztas, o mažai už tai ap- 
laiko paguodones.

Kožnas redaktoris:
Stebysi, del ko luina teip 

menkai apmokamas isz savo 
sunku darba. Jam nuduoda, 
jog yra mėsininku o laikrasztis 
deszra, kuria gali pripildyti bi
le kuom. Siuncze tankei vaiki 
na “ant kornerio” idant atnesz 
tu jam “aįramento.” Nakti
mis ne miega ir rūpinasi isz 
kur ryto gaus materijolo ant 
pripildimo laikraszczio. Vi
siems turi intikt ir kožna atsiti 
kinta apraszyt, bet kada reikė
tų redaktori užprąszyt ir jin pa 
vieszyt, tai apie tai niekas ne- 
pamislina. Redaktorei mirsz- 
ta vargingai, o užmokesti už sa 
vo darba aplaiko danguje arba 
buna pasodyti ant garbes vie
tos “žemai.” Redaktorei kai
po kunigai, buna aploti aut kož 
no žingsnio per geriausius prie 
telius.

KUR BUNA?
Mano szvogeris Kazimieras 

Diksza, paeina isz Kauno gub., 
Raseinu pav., Aleksandrovskoe 
Wolos., Rimzencu sodo, 8 me
tai gyvena Pittston, Pa. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso: (80 

J. Jablauckas,
Box 116 Junior, W. Va.

Pajieszkau savo paezios Mag 
dalenos Gilius iszbego su Petru 
Vaitkeviczium 31 diena Augus 

Mano brolis Vincentas Czu- 
pila, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Užventes para., 
7 metai kaip Amerike, girdė
jau dabar gyvena Troop, Pa. 
Turiu svarbu reikalą, kas su
teiks man žinia apie ji, gaus do 
vanu $5.00. (to 80.)

Frank Czupila, 
877 Cambridge St.,

Cambridge, Mass.

Mano pus-brolis Sim anas 
Kuczinka, paeina isz Vilniaus 
gub., Traku pav., Užugoszcu 
para., 8 metai kaip iszvažiavo 
nuo manes. Jeigu kas žino 
apie ji, meldžiu praneszti, nes 
turiu svarbu reikalą.

Regina Jeciniene, 
3^7 S. 7-tli St. Reading, Pa.

Asz Petronėle Matukaieziute 
pajieszkau mano broli Andriu 
Matukaiti, paeina isz Suvalkų 
gub., Mariampoles pav., Anta- 
navo gmino, Pakeliskes kaimo. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso:

Petronėle Norkaitiene,
34 Dodson Lane., 

Wilkes-Barre, Pa.

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu

“KAPITONAS VELNIAS’
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

t

205 Puslapiu
t

5OcTIKTAI
Kas pirks Mes užmokame nusiuntimo kasztus

Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar
bus kaipo:

nelaukite
Mrs. L. Piasecka, Dep, 241.

UNIVERSAL SALES HOUSE, 
205 East 14-th. St. New York.

Ar norite da-iižinot ( 
dykai, sekretą kaip p; 
luosuoti savo, vyra nuo 
gėrimo papratimo.
Asz padariau szimtus 
savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ii’ jumis, 
jaigu priimsite mano 
rodą. Raszykite tuojaus 

kad nebūtu per vėlu.

LIETUV 1SZK.AS «*HGĮgl£S>'' f

Arba iszguldimas Sapnu SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

Didumas Knygos 4,.x 6 * coliu

310 Paveiksiu
SPAUSTUVE:

SAULES”

W. D. Boczkowski-Co., mahanoy city, pa.

PROGRAMOS
CIRKULORIUS
K0NSTITUC1JES
BIZNIO LAISZKUS
VISOKIUS TIKIETUS
VISOKIUS KUPERTUS
SIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cu paveiksleliaiš, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

• Setas No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbal- 

nlnku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina, ūžvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrlos. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo 
Keliautoje in szventa žeme. Beda 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites 
Apie girrids sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
Ii. Valdamieris. Bedalis.

Dvarine pana

Kalėdų 
mesijo 
-y ruirt >

Kuo bacz- 
Apie sena 
Uždėjimą? 

liga ir na- 
Inžei-

11.
Trla užkeikto?

nekalbėk- Senai 
Namu sūdąs 

Karalius čigonu 
Nedoras ponas 

Genavaite.
, 'Žvaigžde

Pasikalbo jim as 13

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Del tu ka 
antra karta apsipacziuoti.

Baisi naktis. Dzūko

03

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-COH :: :: Mahanoy City, Pa.

SETAS No. 1
Lietuvlszkleji Rasztai ir Rasztinin- 

Kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paczia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas "Kara
lius ir 
Vyras. 
Grafa, 
ketina
Pikta Onuka.
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
Ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
aeatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas Ir uosis." 
Budyne.

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrabio. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
ipvoge sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
peralinika. Dzūke pasaka apie J ezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsiverta ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
tiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tlszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. 6.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 

liszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinstą dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebotus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepcje. .Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szlrdlje. Lape ir vynuoges.

Setas No. 9.
Farižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Aiute dub

dago. Ingrabanas,
Setas No. 10.

Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 
vargszo. Apie Joną ir A liana. Gera? 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra 
Kodėl Baltraus neleido in dangų 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! haul hau 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu 
Sruolis isz Lietuvos.
Baisi istorije.

' Setas No.
Doras gyvenimas.

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu 
vo protingesnis už savo poną. Anglo 
rius isz Valencljos. Kožnas daigta? 
turi savo vieta. Ka pasakė katras ps 
cziuojes. Janaszas korczakas. Vaitai 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akie 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium 
Graži Haremo ne vainike. Luoszis. Is 
tarija vienos motinos. Vaikucziu ple 
pejimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszklninkas. Apie ra 

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsle? 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die 
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
došziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba ky trešne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna
vatna gyduole. Du mede jei. 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris 
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1795 m.
Girtavimas. < 
nakties miszios. 
sziaus. 
moterių ir vienos naszles:

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz niu 
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai

“SAULES” Spaustuve yra 
geriausia intaisyta,turi viso 
kias maszinas elektriku va
romos, savo locnam name 
ir specialiszkus darbininkus 
del tokiu darbu. Darbas 
atliekamas greitai ir pigia. 
Prisiunskite savo darbus 
in musu spaustuve o busite 
visame užganėdintais.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.

SENO IR NAUJO INSTATYMO
Parasze.

Viskupas Motiejus Volonczauskas

Sūnūs Palaidūnas. ’cSS

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo

Su 50 Paveikslais - 110 Puslapiu - Preke 35c

W. D. BOCZKOWSKI-CO
MAHANOY AND A ST MAHANOY CITY, PA

rfi
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SAULE

Žinios Vietines
— Nedelioje pripuola Szv. 

P. M. Ražancziavos.
— Anglis pea coal nupuolė 

ant 60 centu ant tono. Pirma 
kasztavo prie brokerio $4,00 o 
dabar $3.40.

— Readingo kasyklos mo
kes už antra puse Septemberio, 
Maliaiiojans, Gilbertono ir Sta 
riiklio distrikte utarninke 9 Ok 
toberio.

— Lietuviszkas anglekasiu 
lokalus No. 1500 turės susirin
kimą lietuviszkoje mokslaine- 
,je ketverge vakara, tiksle ap
svarstymo uždėjimo ko-opera- 
iiviszko sztoro ant sumuszimo 
brangenybes. •

— Petnyczio iszkeliaus pen 
ki novobrancai in Camp Mead? 
Md.. o tieje yra: .John Collins, 
\V. Becker, Petras Dulskis, J. 
DeJohn ir I). Purcell isz Park 
Place.

t Edwardas, 5 menesiu senu 
mo sūnelis Jono Audrejaucko, 
81.7 E. Centre St. mire seredos 
ryta. Laidotuves atsibuvo ket 
vergo po piet.

—- Seredo kun. Augustaitis 
suriszo mazgu moterystes p. 
Antanu Wolski isz Shenando- 
rio su p. Ona Svirskiute isz 
miesto. Svodba atsibuvo Slie- 
nadori.

— Szirnet labai susimažins 
aplikacijos ant szinkavimo. 
Daugelis saliuninku nutarė ejti 
in darbus ir uždirbti szipta 
lengviau ne kaip stovėt prie ba 
ro per visa diena ir kensti neisz 
teki i u ir paniekinimus nuo sa
vo kostumeriu. Sziandien sa- 
liuninkai yra spaudžeme isz vi
su .pusiu, turi didelius kasztus, 
o mažai pelno. Gerai padarys 
jeigu karczemas uždarys, juk 
sziandien darbininkas uždirba 
daugiau kaip saliuninkas be jo
kio ergelio — turi trumpa szip
ta, pasilsiu užtektinai ir uždar
bi gera.

—• Ketverge ryta Ajrisziu 
bažnyezioje atsibuvo szliubas 
advokato M. J. liyan su p. Ve
ronika Sommers. Advokatas 
Ryan yra beveik del visu Lietu 
viu pažinstamas. Vėliname 
linksmo gyvenimo.

T Nedėlios ryta, Ashland o 
ligonbuteje mirė senas gyvento 
jas ir biznieris .Jurgis Vizgir
da, 52 metu amžiaus, sirgda
mas ant gerkles szeszes sanvai- 
tes. Mahanojuj pergyveno 
apie 34 metus ir konia per visa 
ta. laika laike karczema. Ve
lionis paliko dideliam nuliūdi
me paezia, du suims ir dvi dūk 

.teres, viena broli kunigą Juozą 
Vizgirda kuris kitados buvo 
Plymouth, nes vėliaus iszkelia- 
vo in Lietuva. Laidotuves at
sibuvo ketverge ryta.

— Miestas užves neužilgio 
“jomarka,” kuris ketina atsi
imti kas panedeli, sereda ir pet 
nyczia, nuo 7 lyg 11 valandos 
priesz piet. Taja tai diena vi
si fermeriai sustos ant Market 
nlyczios terp Pirmos ir Locust 
ulycziu. Žmonis isz tojo “jo- 
marko” pasinaudos nes vienas 
farmer! s už kita uores pardavi 
net i. tavora pigiau.

Tame tiksle bus visuome 
niszkas susirinkimas Citizens 
ugnagesiu name szia petny- 
czia ant tolimesnio apsvarsti- 
mo tojo “jomarko” ant kurio 

visus gyventojus

SHENANDOAH, PA.
— Jokūbas Rebczinskas Ii-j 

kos sužeistas in galva. Teip- 
gi Juozas Sabąliauckas aplai- 
ke sužeista ranka. Abudu dir

9 j

bo West Shenandoah kasyklo- 
sia.

— Visos aptiekos nutarė užl 
darinėti savo biznius Nedelio-j 
mis po piet nuo 12 lyg 6 valau-; 
dos vakare idant turėti pasilsi 
nors kėlės valandas szventadie- 

ais.
— Džiure Vinco Szneiderio 

teisme, sutiko ant viroko, buk 
rauda jojo paezia nekalta už 
svetimvyriavima su Kuokeliu Į 
bet yra kalta už apleidima savo 
vyro 1912 mete. Todėl Sznei- 
deriui pripažinsta atsiskyrimą 
nuo savo moteres Onos.

— Jonas Paroti, 23 metu, 
isz Big Mine Run, novohransas 
mirė nuo sužeidimu kokius ap- 
laike per automobiliu. Nuo 
tos paezios priežasties mirė Pet 
ras Berneckis, 8 metu, kuri au
tomobilius palaike Nedėlios va 
karu.,

Plymouth, Pa.— Jurgis Mi- 
seviezius, saliuninkas, buvo ap 
skundės vice prezidentą U. M. 
W. of A. Adoma Ryszkevicziu, 
buk tasai, iszvadino Miseviczir, 
razbaininku, vagium ir rupuže. 
Norints Ryszkeviczius nestojo 
ant teismo in Wilkes-Barre, 
bet sūdąs nutarė, jog 25 dole
riai užtenka Misevicziui už nu- 
pleszima skloves.

Du Bois, Pa.— Laike ėmimo 
rekrutu in kariumenia — viso 
92 vyrai. Nekurios moterėles 
apgailestaujamos tuosius re
krutus, nusipirko guzutes o ka 
da pakauszei gerai inkaito pra
dėjo pasielgiant nepritinkan- 
czei del moteriszkos lyties. N( 
tik ka paezios savo pasielgi
mais save paniekino isz ko tu 
rejo juoku svetimtauezei, bet 
nužemino Lietuviu varda. Pra
vardžių tuom laik netalpinsimi 
nes jeigu ateitoje “dubiete” ii 
“szaftaitiene” pasielgtu pana- 
szei ar savo foldas neprises, tai 
juju pravardes in Baltruviene 
insides.

Torrington, Ill. — Ponstvai 
S. Bronkiam mirė 7 metu dūk 
rele Helena nuo juodos dipteri 
jos. Liūdna, jog patiems tė
vams ne kitiems buvo uždraus 
ta lydėti kūneli.

— Teip-gi Antano Lievie- 
cziaus sūnelis Albinas mirė nuo 
tos paezios ligos.

— Rugsėjo 16 trūkis užmu- 
sze Juozą Czepuli irNJona Juo 
ciu, žentą ir uoszvi. Abudu 
prigulėjo prie S. L. A. 84 kuo 
pos. Jonas nuėjo pas savo bro 
Ii su savo uoszviu, myle isz 
miesto, in sveczius. Gryždami 
vakare namon likos pataikinti 
per truki. Jociui nupjovė 
ranka ir koja nuo ko mirė o Cze 
pu Ii sumalė ant szmoteliu, jog 
negalima buvo ne pažinti.

Kingston, Pa.— Ana diena 
pribuvo in czionais ant apsigy
venimo senukas Jokūbas Bal- 
cziunas isz Shickshinnie, kur 
gyveno pas savo sunu.

— Kun. Kudirka likos per
keltas in New Jersey diecezije. 
Jojo impedis yra nežinomas. 
Norints dabar visi ergelei užsi
baigs ir nesupratimai kurie tau 
kei kilo.

— Puikus saliunas ant W. 
Mahanoy nlyczios, netoli Lietu 
viskos bažnyczios, geroj vietoj, 
parsiduoda nebrangiai. Atsi- 
szaukite iii “Saules” ofisą, (tf.

DVYNAI KARIUMENEJE.

•>W
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Dr. O’Malley į
Gydo Patrūkima

Nepaisant kaip ilgai sergate, 
per stebėtina Chemic-Electro 
indą. Be peilo, be operacijos ir 
te patrotimo laiko arba kitokio 

’ižsiėmimo. Kodėl kentėti kan
džias patrūkimo ? jaigu pagial- 
ba randasi teip’arti. Ateikite 
tsabiszkai arba raszykite pas 
nane o aplaikysite pamokinau 
ti knygute apie patrūkima 
dykai. Prisiuskite už 4c. mar
kiu del apmokėjimo kasztu.
Du skverai, 5 miliutai ateiti iii 
in mano ofisą isz visu geleszke- 
liu. Lietuviszkai galima susi 
raszyti ir pasikalbėti.

DR. A, W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

%

Isziuokiname vyrus ir vaiki 
fį nūs balberiauti in 4 ar 6 sai 

vaites, bukia bosas ant savei 
uždėkite savo locna szapa 
Dirbk del saves. Apie dau 

giaus raszyk ant adreso. Nosokoff’s 
Barber School, 1202 renn Ave.,

Pittsburgh. Pa.

X7ERGIJOS
• dienos jau

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus 
yra daug vergų,
kurie _ yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

\ ra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link, paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na- 
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—35c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagos, Neurali- 
gijos, Persišaldymo, Apšlubiino, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki

PAm-EXPELLER, 
kaipo seną ir uztikėtiną draugą šeimy
nos, per puse šimtmečio. Tik 35c. ir 
65c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER & CO, 
74—80 Washington Street, New York.

BRIGADIJERAS GENEROLAS WILLIAM SCOTT KURIS 
APĖMĖ KAMANDA ANT 59-tos BRIGADOS.

DIDELIS KONCERTAS IR 
TEATRAS.

Tamakves Lietuviu Jaunimas 
losz puiku teatra 

“ Genavaitia. ”

Oktoberio 7-ta, Nedelioje, 
ant sales Viktoria Teatro, Ta- 
makves Lietuviu Jaunimas, pa
rengė puiku koncertą su teatru 
po vardu “Genavaitia,” kuris' 
prasidės 7 valanda vakare. Pel 
nas nuo tojo vakarėlio eis ant 
suszelpiino “National Red, 
Cross” draugavęs. Priegtami 
korai dainuos puikes dainas, so 
lo ,duetus ir piano solo....Gera i
orkestrą palinksmins publika, j

Ant tojo puikaus vakarėlio; 
užsipraszo vietiniai ir aplinki
nes gyventojai, nes da tokio va' 
karelio czionais ne buvo, o gal-; 
lesis tieje kurie ant jojo neatsi-; 
lankys. (to 80.)

Inžanga 25, 50, 75 ir $1,00. ;

©
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SAUGUS KŪDIKIAMS 
MAISTAS VASAROS LAIKE

BAGEE

- BRAN&
CONDENSE® 

M'IEK 

OP. 1
Maitinant kūdikius bonkute 
reikia jiems duoti.niaista, kurs 
visuomet yra tyras ir vienodai 
geras. Eagle Brand Conden
sed Milk yra tyras ir išskirti
nai geras, ir užtai suvirš še- 
šešdešimts metų vartojamas, 
kaipo kūdikiams maistas.

' Iškirpk šį apskelbimą ir pa- 
siųskiii
Borden’s Condensed Milk Co.

New York City, N. Y.
o apturėsi dovanai nurodymus lie
tuvių kalboje, kaip tą pieną vartoti.

e

e
(BSAULE &

Smertis blakėms ir bambaiie 
riams in y2 minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant kelii 
metu del blakių isznaikinimo 
kas urnai atsius stempomi; 
paczto 20 dvi Gentines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tujų 
vaistu del isznaikinimo blakių 
Czia gausite konia dykai. Szi 
tas czia apgarsinimas tik da 
bar pasinaudokite sziandien 
Adresavokit aiszkei sziteip:

B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, N. Y

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

ANT K0NSELM0N0 
(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANCEREViCZIA
BALBERIS

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

W. D BACZKAUSKAS
Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATT
Praszo juso balso ir intekmes.

GERIAUSIA PIRKTI DABAR
Gal reikalausite Kuknin i Pecziu arba Hiteri ir dabar 

yra laikas pirkti. Geležis ir plienas eina brangin, bet mes 
turime 100 Pecziu, pirkti už senovės prekes, ir parduosi
me už senovės prekes. Kada vėl pirksime turėsime 
daugiaus mokėti, o ir jus turėsite tada brangiau mokėti.

Pirkite MODEL KEYSTONE arba Enamilavota 
CANOPY TOP arba REAL APOLLO. Nesiranda Geres
niu.. :: :: :: :: :: :: ::

GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmei, 
Shenandoah.

> Jaigu dirbate tada $ 
■> galite ir czedyti! <

—5
Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS ? 

į BANKING TRUST CO., BANKA. >
? Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti. Di- ?
> rektorei Banko yra gerai žinomi ii’ teisingi vyrai. >
> Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo >
> kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti >

1
^ namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia $

Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri. S

MERCHANTS BANKING TRUST.CO.,
MAHANOY CITY, PA. <

—DIREKTORIAI— $
D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas. JJ. H. Garrahnn, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula. r

P. C. Fenton T. G. Hornsby S

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka” A?
262 puslapiu- Preke 35c. IV. I). Boczkonski-C’o. Mahanov City, Pa.

“Slantvbe Alltvrabio” Apysakaisz gyvenimo FrancuzuUiapiJUt 2S? puslapiu. Preke35c. W. I>. lououski < o

Capitol Stock 8125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.60

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedant prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAK,Vice-Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

>*‘C*****,t4'***^**<>*****'5'*<><Ž***'8’0*****^**'i'*****<l'*********«*i’********************

Pirkite Automobiliu Prietaisas *** 

„Pas...

f G. MILLER! f
-------------

.... ♦♦♦Ka tik aplaikeme daugybe visokiu prietaisu del 
Automobiliu, teipgi Guminiu Ratu. Parduodame

**♦, “AJ A X” (i ūminius Ratus gvarantvti ant 5,000 miliu. ♦$»
Turime visokiu prietaisu del “FORD’’ Autorao- 

X Liliu irkitokiu Automobiliu. Parduodame “DIXIE” 
<>*♦ Guminius Ratus del “FORD” Automobiliu kurie 

parsiduoda visur po $12.00 pas-mumis pirkaite už ♦♦♦ 
*** $9.25. Ateikite pamatyti visokiu prietaisu ir inran- *♦* 
V' kiu. Ar pirksite nepirksite, liet visgi esite užpraszyti 
f* ateiti in musu sztora.

| Geo. Miller l 

♦♦♦X Ziegorninkas pardavėjas ir Automobiliu Prietaisui.

X 113 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
t

DAKTARAS LORENZ 
Viennntinis Specialistas Pittsbnrge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkal ir Rusiszkal

OFISOS VALANDOS:
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet

644 Penn Aye. Pittsburgh, Pei.

I
NA U JAS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS S

a, j. saWckas
801 E. FINEST., MAHANOY CITY.

W. TRASKAUSKAS
. _GRAB0BIU8_

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
Krausto Daigius ir t. t.
520 W. Centre SL, Mahanoy City, Fa.

LIETO v’ISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
ft ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlaimeja provose už pažeidima Ka al
kiose Fabrikuose, Geležinkeluoso£ 
Laivose ir t. t.

B. S. YANKAUS
154 Naasau St, NEW TOES, 5. V.
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