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Isz Amerikos
LAISZKAS

PASIVĖLINO
MOTERE ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.

Calumet, Ill. — Mrs. Edwin 
Benson turėjo koki tai nesusi
pratimą su savo vyru, apleido 
ji ir nuvažiavo pas savo moti
na. Moterėles karsztis po keliu 
dienu apsimalszino ir suprato 
ikad negerai padare jog apleido 
vyra ir maža kūdiki. Parasze 
jam laiszka kuriame melde vy
ro atleidimo ir atsakymo ant 
rytojaus. Vyras laiszka neap- 
laike nes per szventes pacztas 
buvo labai užimtas ir tik už 
dvieju dienu aplaike laiszka. 
Motere būdama tosios nuomo
nes kad jos vyras apie ja neno
ri nieko žinoti ir atsakyti ant 
jos praszymo, smarkei užpyko, 
iszgere stiklą truciznos ir atli
ko ant vietos. Dabar vyras 
skundžia paczta ant 50 tukstan
cziu doleriu už mirti savo pa- 
ęzios per suvėlinta laiszka.

19 ANGLEKASIAIISZGIAL- 
BETI ISZ DEGANCZIU 

KASYKLŲ,
'»’’Chiton, Ind.,—■ Devyniolika 
anglekasiu, kurie buvo už
griautais degancziosia kasyk- 
losia Crown Hill Nr. 6, kurie 
radosi 168 peda's gilumoje po 
žeme. Apie 3,000 žmonių lau
ke ant žinios apie ju iszgialbe- 
jima. Tik vienas isz ju mi
re, kada ji iszgabeno ant lau
ko. Vienas isz tu anglekasiu isz- 
eitare kad jei butu da dvi va
landos praeja, tai ne vienas 
nesirastu gyvas, nes gazas Jau 
pradėjo juos apiminet ir visi 
lauke prisiartinanczios mir
ties. Visus nuvežta in ligon- 
butes del tirinejimo.

PER JOS DIDELI SZVARU- 
MA VYRAS BUVO PRIVER
STAS APLEISTI NAMUS.

Philadelphia, Pa. — “Kas 
per daug tai szelauk”, panaszei 
ir su szvarumu namie bet su pa- 
cziule Walterio Sumner buvo 
kitaip. Jos vyras apskundė ja 
ir pareikalavo persiskyrimo 
nuo jos nes negalėjo ilgiaus su 
ja gyventi sutikime, kaip pats 
pripažino sude. Jo moterele bu
vo szvari, užmirszdama visai 
apie savo vyra kad tik užlaiky
ti stuba szvariau ne kaip jos 
kaimynai. Vyrui buvo uždraus
ta rūkyti namie, turėjo nusiimt 
czeverykus priesz inejima in 
stuba, negalėjo at si ves t jokiu 
draugu pas save kad grindų ne- 
supurvyt, turėjo praustis lau
ke ir daug kitokiu dalyku buvo 

’(ir uždrausta per savo szvaria 
■> cerele. Ant galo taip jam un

do tasai szvarumas jog ture-
< apleisti savo pastogia. Da- 

jar motere spiresi puses ju 
turto kuris yra vertas apie 50 
■tukstancziu doleriu bet vyras 
kovoja priesz tai ir ant galo 
susitaikė ant penkių tukstan
cziu doleriu. Žmogelis nesigai
lėjo tiek kad tik turėti laisve.

KLIŪTIS LAIKE 
SZLIUBO

MYLIMA SU KŪDIKIU ANT 
RANKU ATĖJO IN BAŽNY- 
CZIA PERTRAUKT SZLIU- 

BA SAVO JAUNIKIO.

Detroit, Mieli. — Kada Miko
las Kicielinski prigialbinejo sa
vo sužiedotiniai iszlipti isz au
tom obiliaus, kad ja nuvest prie 
altoriaus ir prisiegt jai isztiki- 
mysta lyg smert, staigai pribė
go prie jo kokia tai jauna mo
tere laikanti kūdiki ant ranku, 
keliolikos menesiu amžiaus, 
szaukdama: “Pasiimk szi vai
siu tavo meiles ir mano apgau- 
dirno nes jis priguli tik prie ta-' 
ves! ’ ’

Jaunikis sudrėbėjo ir pabalo 
isz baimes bet atstume nelai
minga nuo saves kalbėdamas: 
“Szalin isz kelio, asz tavęs ne
pažystu.’’ Po tu žodžiu pasi
ėmė savo mylima Magdalena 
Pilarauckiute ir insivede in 
bažnyczia.

Jauna motere seke Mikola 
lyg bažnyczios duriu, melsda
ma jo kad paimtu nuo jos kūdi
ki. Prie bažnyczios susirinko 
daugybe žiopliu. Vieni gailėjo
si apleistos merginos o kiti ja 
paniekino už toki pasielgimą.

Ant galo atvažiavo palicija 
kuri 'žmones iszvaike ir pasi
ėmė su savim jauna motina. 
■Szliubas atsibuvo bažnyczioje 
be tolimesniu perszkadu. Kas 
buvo toji motere su kūdikiu tai 
niekas nežino bet buvo tai auka 
neiszminties ir apleidimo už ki
tos merginos. Mergina vis ken- 
czia už savo nusidėjimus o vy
ras nieko sau isz to nedaro nes 
jam svietas atleidžia tokias kal
tes o mergina pamina po ko
joms.

TĖVAS NUPJOVĖ KŪDI
KIUI GALA LIEŽUVIO.
Cummings, Ky. — Už tai kad 

vienas isz vaiku negalėjo aisz- 
kiai kalbėti, Moses Dahoga, 
farmeris, su pagialba savo mo
tinos, nupjovė gala liežuvio sa
vo trijų metu dukrelei. Burmis
tras miesto, dagirdes ka tasai 
tėvas padare, liepe aresztavoti 
nelaba ieva. Buvo jis apleidęs 
du kitus mažus vaikus su ko
reis pasielgdavo žveriszkai. 
Alotina taipgi likos aresztavota 
už prigialbejima jam toje ope
racijoj. Mergaite likos nuvežta 
m pavieto ligonbute kur pa
sveiks.

ISZTIKRUJU MERGINA PA
SIUTO ISZ UŽVYDEJIMO.
Lakewood, N. J. — Jauna 

mergina, kuri buvo labai užvy- 
di savo mylimui, kad jis pasi
imdavo in savo automobiliu 
kita mergina o kada ant ryto
jaus vaikinas atsikėlė kad nu- 
szveist savo automobiliu, sztai 
ka jis rado: jo mylima sudaužė 
radiatorių, iszkule visus lan
gus, subadė guminius ratus, in- 
pyle piesku in gazoliną ir su
daužė visus 'žiburius. Mergina 
prisipažino prie kaltes ir priža
dėjo užmokėti už padarytas 
blecles jeigu ja paleis ant liuo- 
sybes. _ *

APSIMAINĖ
PACZIOMS

DABAR VISI RANDASI 
KALĖJIME.

Helena, Mont. — Rullon Mil
ler ir John Haminway padare 
mainas su savo paezioms nes 
jiems nubodo gventi su joms ir 
ant galo sum'ane apsimainyt. 
Abudu buvo geri draugai ir 
kaimynai ir nuo keliolikos me
tu atlankydavo vienas kita. O 
gal ir moterėlės pamylėjo savo 
kaimynus nes su mielu noru su
tiko ant mainu. Kada palicija 
dažinojo apie taisės mainas, 
abudu vyrai likos pakviesti pas 
magistrata kuri's neužganadin- 
tus vyrus ir moterėles uždare 
kalėjime ant asztuoniu mene
siu.

UGNIS DOMINIKONU VIE
NUOLIU KLIOSZTORIJE;

TRYS SUŽEISTI.
Quebeck, Kanada. — Per 

Naujus Metus kilo ugnis Domi
nikonu kliosztorije czionais. 
Liepsna prasidėjo ant virszaus 
ii- sunaikino du laipsnius. Trys 
zokoninkai likos smarkei apde
ginti ir sužeisti gialbedami isz 
liepsnos svarbius senoviszkus 
dokumentus prigulinti prie 
kliosztoriaus. Nekurie doku
mentai turėjo apie du szimtus 
metu amžiaus ir apraszymai 
uždėjimo tojo zokono.

ŽĄSIS ISZGIALBEJO JUOS 
NUO BANDITU.

Jones Station, Ohio. — Du 
farmerei veždami žąsis ir antis 
m miestą parduoti ant Kalėdų, 
likos užklupti per kelis bandi
tus kurie juos apiplesze. Ne 
gana to, vagys paliepė ferme
riams nusiredyti ir paėmė dra
panas dingo senam automobi- 
liuje.

Viena isz farmeriu moterių 
pasislėpė in sziaudus troke ir
tas davė banditams suprasti 
kad ji turėjo iszszokti isz tre
ko. Kada banditai prasiszalino 
motere nubėgo jeszkoti pagial- 
bos pas artima farmeri. Vėliau 
du isz banditu likos suimti ar
timam miestelyje galiūne kur 
apvaiksztinejo savo gilinki.

MERGAITE PO OPERACI
JAI PERSIMAINĖ 

ANT VAIKO.
Madison, Wis. — Czionaiti- 

neje ligonbuteje atsibuvo pa
sekminga operacija kuri per
mainė 15 metu mergina ant vy
ro, Eleonora Amann, isz Rice 
Lake, Wis. Buvo tai maža bet 
labai pavojinga operacija bet 
isz mergaites padaryta vyras 
kuris dabar turi sveikus vyrisz- 
kus sąnarius. Kūdikis gimė vai
ku bet likos iszaukletas kaipo 
mergaite, nesziojo ilgus plau
kus ir szlebukes ir visi buvo 
tosios nuomones kad tai mer
gaite. Tėvai ir mane kad tai 
dukrele bet kada “jisai’’ pra
dėjo augti, dasiprato kad yra 
vyriszkos veisles ir ant galo 
nuveže ji in ligonbute kur dak
tarai ant tikrųjų persitikrino 
kad tai tikrai yra vyras ir tik 
su maža operacija gali užstoti 
toji permainą. ___

UŽBAIGĖ SAVO
GYVASTĮ

PERSIPJAUDAMA SAU 
GERKLE.

Philadelphia, Pa. — Kada 
Klara Slivinskiene, 19 metu, I 2674 Lefevre uly., nerado savo 
motinos kuknioje, nuėjo aut 
virszaus jos jeszkoti. Duktė ne
galėjo ineiti in motinos kamba
rėli todėl paszauke kaimyną, 
Kazimiera Viszniaucka, kurist 
atsinesze kopeczes ir inlipo per 
langa. Kada inejo in kambarėli j 
persistatė jam baisus reginys' 
nes ant grindų gulėjo lavonas i 
moteres su gerkle perpjauta 
nuo ausies lyg ausies. Kaimy
nai sako kad motere nuo kokio 
tai laiko sirgo proto liga ir tas 
gal pristūmė ja prie atėmimo 
sau gyvasties.

LIŪDNOS KALĖDOS SZI- 
TAM NAME.

Brooklyn, N. Y. — Nikolas, 4 
metu, ir jo broliukas, Pipo Mar
tinelli, 6 metu, buvo labai aky
vi dažinoti ka jiems atoesze 
Kalėdų Diedukas ant Kalėdų. 
Vaikai jeszkodami dovaneliu 
po stuba, užtiko užprovyta re
volveri. Pipo patraukė vamždi, 
szuvis puolė pataikindamas 
broliukui in peczius ir užmusze 
ji ant vietos. Kaimynu, Dovydo 
Mats, 4 metu sunelis-sudege ant 
smert kada prisiartino per arti 
egleles ant kurios radosi daug 
uždegtu žvakucziu.

O GAL JI DIEVAS UŽ TAI 
NUBAUDĖ?

Szitas Vyrukas Gerai 
Apsisaugojo Nuo Isz Visu Szaliu

SENAS IŽGAMA NUŽUDĖ 
SAVO VAIKUS.

Suederson, Vok., — Likos 
nusprenstas ant pakorimo, 67 
m?tu Augustas Roebling, na- 
sz ys, kuris in laika paskuti
niu dvylika metu nužudė sa
vo keturis vaikus, turinti nuo 
4 iki 9 metu. Senis kankino 
savo vaikus visokiais budais, 
kad tik atsikratyti nuo ju, ne
duodamas jiems maisto ne ap- 
redalu, kurie vaikszcziojo ko
ne pusnuogi. Tokiu badu atsi
kratė nuo vaiku, kad nereikė
tų ju maityti ir dažiurineti.

Sztai vienas isz New Yorko 
pardavėjas laikraszcziu, kuris 
gerai apsisaugojo nuo paskuti
niu szalcziu koki vieszpatavo 
tam dideliam mieste. Insitaise 
jis pecziuka isz senu blesziniu, 
apsiriszo kojas su maiszais ir 
turėjo net tris surdotus ant sa
ves.

SUV. VALSTYJOS TURI 14 
BILIJONU DOLERIU 

AUKSE.
Washington, D. C.,— Du syk 

tiek aukso turi sziadien Suv. 
Valstyjos, kiek likos iszkasta 
Pietiniam Amerike, kur randa
si turtingiausios aukso kasyk
los ant svieto. Valdiszkam iž
de randasi aukso verties ant 14 
bilijonu ($14,000,000,000) do
leriu.

Chicago. — Juozas Bochniak, 
kuris 12 metu adgal pamėtė sa
vo paežia ir kelis vaikus Aus
trijoj ir czionais susipažino su 
Marijona Brazovskiene su ku
ria du metus adgal apsipaezia- 
vo, ketino ana diena stoti sude 
ant proves nes ji apskundė gi
mines jo pinuos paezios už sve-, 
timoteryste kada dažinojo ka 
jis padare.

Taja diena, kada ketino at
sibūti teismas, Bochniak stai
gai krito negyvas nuo szirdies 
trūkimo.

Matyt kad ji sanžine labai 
kankino kas jam labai sujudino 
szirdi nuo ko staigai mirė. — 
Taip tai užsibaigė gyvastis 
žmogaus kuris buvo vyru dvie
ju moterių ir tėvu keliu vaiku, 
czionais ir kitoj dalyje svieto 
ir rodos bausme Dievo ji pa
taikė staigia mirezia. Nesusi
laukė Bochniak nusprendimo 
ant szio svieto...

PAVOGĖ NUO TĖVO $300 IR 
TURĖJO GERAS KALĖDAS

Milwaukee, Wis. — Paliei- 
jai pasisekė suimtu du pabėgė
lius isz namu, brolius Edwarda 
ir James Pickard, 14 ir 16 me
tu vaikus. Vaikai surado tėvo 
paslėptus 300 doleriu už ku
riuos tėvas ketino pirkti sau 
troka. 'Tėvas davė žinia palici- 
jai kurie vaikus suėmė arti
mam miestelyje turėdami ge
rus laikus. Ant ju da surasta 
apie 200 doleriu kuriu nespėjo 
iszduoti. Tėvas kožnam pado
vanojo tokias Kalėdas kuriu

TRUMPOS ŽINUTES
Greenville, Ala. — Mrs. Ken

drick 'Thomas, jos vyras, tėvas 
ir keturi vaikai pražuvo auto- 
rnobiliuje kada tasai insiverte 
in upeluka kada szeimyna va
žiavo atlankyti g.' aines laike 
Nauju Metu.

Lima, Ohio. — Penki pami- 
szia prasižengelei pabėgo isz 
ligonbutes. Visi buvo apsigink
lavę in paeilius ir vienas turėjo 
kirvi.

Istanbul, Turkyje. — Laike 
smarkios viesulos ant Juodu 
mariu, dvideszimts žmonis žu
vo dvejuose laivuose. Daugeli 
miesteliu nukente dideles ble- 
des.

Chester, Pa.,— Keturi bandi
tai užklupo ant didelio troko 
kuris gabeno arielka in North 
Carolina. Pavogta arielka bu
vo verta apie 30 tukstancziu 
doleriu.

Reading, Pa.—Reading Iron 
Kompanija suardys 8 dirbtu
ves plieno isz priežasties be
darbes. Kitados kompanija 
iszmokedavo savo 3,500 dar
bininkams milijonus doleriu.

McKeesport, Pa. — Szeszi 
anglekasiai likos užmuszti ek
splozijoj Tube kasyklosia ir 
keli pavojingai sužeisti.

Philadelphia, Pa., — Ant 
Black Horse Pike plento likos 
užmuszti trys žmones ir septy
ni sužeisti. Nelaime atsitiko

BAISUS PASIELGIMAS ŽY
DU SU KRIKSZCZIONISZ- 

KA MERGINA.
Kievas, Russija.,— Vietinis 

giesmininkas—kantoras, žydu 
mald-namyje, Szlema Fedder, 
patemino, buk pas jo tęva slap
tingai atsilankineje lankei jau
na katalikiszka mergina, kokia 
tai Veronika Savoska. Sūnūs 
pradėjo nužiurinet tęva kaipo 
besimerginant su katalike. 
Pradėjo akyvai sekti mergina 
ir isztikruju isztirinejo, buk 
teip yra kaip mane. Prikal
bino sau in talka keturis kitus 
žydus, o kada mergina ' atėjo 
pas tęva, žydai užklupo ant 
josios, balsei ja sumusze ir su
mindžiojo po tam nunesze in 
girria, kur pakorė ja už kojų ir 
aplaistė su smala. Važiuojan
tis ūkininkas iszgirdo riksmą 
nelaimingos merginos, atbėgo 
ant vietos ir paliuosavo rnirsz- 
tante mergina, atsivežė namo, 
kuri in trumpa laika mirė po 
tuju baisiu kankiu. Mergina 
da turėjo ant tiek pajiegu, kad 
priesz mirti apsakė palicijei 
kas buvo priežasfe josios kan
kiu ir mirties. Visi kaltininkai 
uždaryti kalėjime.

Sugryžo Isz Kinijos

per savo gyvastį neužmirsz. arti miestelio Weymouth, N. J.

TRYS MILIJONAI KINCZI- 
KU BE PASTOGES.

Shanghai, Kinai. — . Tarp
ia utiszka paszialpine Karnisi- 
je apgarsina, buk sziadien ran
dasi KinuGsia daugiau kaip 
trys milijonai žmonių be pa
stoges o apie devyni milijonai 
kenezia nuo tvanu, nes per isz- 
siliejima Geltonos upes, likos 
užlieta daug dirvos. Ūkininkai 
neteko visko ir dabar kenezia 
dideli bada.

KIAULE PARODE KUR 
RANDASI AUKSO 

KASYKLOS.
Ashurton, Australija.,— Su

žeista laukine kiaule buvo 
priežastim atradimo auksiniu 
kasyklų, 60 myliu nuo czionais. 
Spencer Hobart, kada iszejo 
medžioti ant laukiniu kiaulių 
pasiseko jam viena mirtinai 
pažeist kuri nukrito nuo kalne
lio, paliuo'suodama keliolika 
akmenų, puldama in maža upe
luka. Vienas isz akmenuku 
labai žibėjo kas atkreipė Ho- 
barto atida. Pakeles nuo že
mes žibanti akmenuką, nudžiu
go, kada jame pažino szmoteli 
aukso, kuri nusiunste in val
džios tiryniezia, kuri jam vė
liaus pranesze buk szmotelis 
paeina isz turtingos gyslos 
auksines rudos. Pradėjo kas
ti toliaus tame kalnelije, ir isz
tikruju. pasisekė jani suTasti 
auksino gysla. Dabar susitvė
rė kompanije ant kasimo auk
so ir užvardino kasyklas 
“Auksine Kiaule.”

60 ŽMONIŲ ŽUVO PER BOM
BAS NUMESTAS ANT 

TRUKIU.
Barcelona, Iszpanija. — Apie 

60 žmonių likos užmuszta ir 
apie 100 'sužeista kada Iszpa- 
niszki pasikelelei mete daugeli 
bombų ant trukiu 'Tarragona 
aplinkinėje. Trys Angliszki lai
vai taipgi likos pataikinti per 
bombas.Pasikelelei taipgi bom
bardavo miestą užmuszdami 
daugeli žmopiu.

Metodistu—Episkopolu vys
kupas, Arthur J. Moore, ana 
diena sugryžo isz Shanghajaus, 
Kinu in San Antonio, Teksas. 
Vyskupas sake kad nuo prasi
dėjimo kares tarp Kinu ir Ja
ponu likos sunaikinta daugiau 
kaip szimtas Krikszczioniszku 
misijų kurios likos pastatytos 
in laika szimto metu ir visas ta
sai darbas nuėjo ant niek. ,.

Paskutines Žinutes
New York. — Ugnis kilo te- 

namentu name kuriame žuvo 
keturi žmones o apie 200 isžbe- 
go laukan pasekmingai bet tik 
vienmarszkinei.

Praga, Czeko-Slovakija. — 
Apie 10,000 Žydu iszvažiuos iu 
Pietine Amerika ant apsigyve
nimo isz priežasties persekioji
mo per Vokieczius.

ACZIU TAMISTELEI UŽ 
GERUS VELINIMUS.

Didžiai Gerbiami Tamistos: 
—Sveikinu tamistas su sziais 
Naujais Metais ir Szventoms 
Kalėdoms, kad Dievas duotu 
jums sveikata ir apsaugotu 
nuo visokiu nelaimiu ir geros 
pasekmes jusu darbuose. Taip
gi prisiuneziu jums sena malda
knyge kuria meldžiu apdaryti 
nes žinau kad jus taji darba ge
rai atliekate. Lieku su pagarba 
jusu sena skaitytoja, M. L. Ma- 
j usant, isz Tąriffyiile: Cpiur, ;



“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Kas Girdėt ISZLIETUVOS
Nekuriose vietose Kalėdos 

buvo nelaimingos nes atsitiko 
visokios nelaimes kuriose žuvo 
gana didelis skaitlis žmonių — 
per ugnis, tvanus, automobilius 
ir t.t. Po daugelio pastogių szei- 
mynos buvo nuliude isz prie
žasties netekimo savo mylimų
jų bet tokia yra valia Dievo ir 
turime paneszti ta ji sunku kry
žių szaame gyvenime — tokia 
iau žmogaus likimas.

Negalime sūdyt žmogaus 
verte isz to ka jis daro už namo 
arba slaptai arba kad jisai eina 
in bažnyczia bet ipagal ta, kaip 
jis pasielgineja namie tarp sa
vo szeimynos. Tik namie gali
ma toki žmogų pažinti kuom jis 
yra kada numeta nuo veido už- 
dangala ir pasirodo ar jis yra 
velniu ar aniuolu, ledoku ar ka
ralium, didvyriu ar apgaviku. 
Lai jo vardas buna pažemintas 
arba jo tikėjimas; jeigu jo vai
kai dreba isz baimes; kada tėve
lis pareina namo o paežiai szir- 
dis smarkiai plaka isz baimes 
kada jo papraszo keliu doleriu 
del naminiu pirkiniu, tai tokis 
vyras yra apgaviku pirmam 
laipsnyje, norints jis melstųsi 
diena ir nakti lyg pamelynavi- 
mui ir rėktu ant visos gerkles: 
“garbe ant augsztybes”, tai 
tas nieko negialbetu.

Bet jeigu jo vaikai iszbega 
priesz ji su džiaugsmu pasitik
ti ant naminio sleriksczio o jo 
varginga motere su džiaugsmu 
iszgirsta jo prisiartinanezius 
žingsnius tai atvirai galima sa
kyti kad tasai žmogus yra ge
ras, kad jo stuboje' vieszpatau- 
ja sutikimas ir jame randasi 
Dievo palaiminimas ir tikras 
dangus.

Vyras gali būti didžiausiu 
netikėliu, raudonas anarkistas, 
Bolszevikas, socialistas, butle- 
geris, kazirninkas ir gali gerti 
pakol nemato kelio o bet gali 
būti geresniu žmogum ne kaip 
tasai apgavikas kuris tarp sa
vo draugu pasirodo Dievobai
mingu, pavyzdingu ir saldum o 
namie pasielgineja kaip liuci- 
pierius pekloje, iszveria savo 
piktumą ir tulži ant vargingos 
savo motereš ir mažųjų vaike
liu nes neturi gana drąsos pa
daryti tai su savo draugais 
karezemoje ar kur kitur.

Galima daug atleisti tokiam 
žmogui kuris priverezia kita 
ant pikto bet suezedina moterei 
aszaras, kas iszszaukia didele 
neapykanta ir piktumo viso 
svieto ne kaip paniekinet savo 
motere, kuris buna baime ki
tiems ne kaip iszveria baime 
ant veido savo kūdikio ir tosios 
kuria prie altoriaus prižadėjo 
mylėti ir gyventi sutaikoje.

Dideles kares negalima tike-j 
tis bet pakajaus taipgi negali
ma tikėtis.

Anglijoj ir Francijoj bus di
deles politikiszkos permainos 
ir uždėjimas naujos valdžios.

Žymus Vokiszkas virszinin- 
kas bus nužudytas bet jo pra
vardes inspetojas nenori inspe- 
ti nes apie tai kožnas gerai žino 
kas tai do pauksztelis.

Czionais Suv. Valstijose biz- 
nei pagerės, darbai prasidės 
daugeliose pramonėse. Didelis 
pavojus grasina Amerikai ka-'troszko ir in ligonine buvo ai
rėje su Japonija. Prezidentas 
Rooseveltas dalyvaus švieti
mam posėdyje kad padaryti 
Europoje taika.

O del moterėliu sztai kas 
naujo: Moteres neneszios plau
kus augsztai tik pradės neszio- 
ti ilgesnius ir daugiau nebabys 
savo plauku. Szlebukes taipgi 
bus trumpesnes o savo veideliu 
nemonkys su visokioms kvar- 
boms kaip tai sziadien daro.

Badai keli Lietuviszki laik- 
raszcziai ketina užgiedot “am
žina atsilsi” nes nėra biznio ir 
skaitytoju o draugovėms jau 
nusibodo kiszti in iszdavstes 
tukstanezius doleriu be jokios 
naudos.

NORĖJO PALAIDOTI NEMI
RUSIA DUKRELE.

Klykoliai. — Kenstavieziu 11 
metu dukrele sunkiai sirgo dif
teritu. Jai buvo pradejas gan
grenuoti kaklas. Matydami na
muose nebeiszgydysia mergai
tes, veiže Mažeikiu ligoninėn. 
Per 30 Hm. keliones ir del sun
kaus oro mergaite visai už-

vežta be gyvybes žymiu. Tėvai, I 
palike ligoninėje “nabasznin-j 
ka,” nuvažiavo atsivežti kars
to ir in ji indejas “mirusia” 
dukrele, mane vežtis in savo 
parapijos kapus palaidoti.

Tacziau ligoninėje mergaite 
pasisekė atgaivinti ir ji, po ne
ilgo laiko jau atgavo ir sąmone. 
Tėvams atvažiavus su karstu, 
“numirusioj!” dukrele szypso- 
josi.

Galima insivaizduoti kokia 
toj akimirkoj buvo tėvu padė
tis, kad jie isz susijaudinimo ir 
džiaugsmo ir kalbėti nebegalė
je. Mergaite sveiksta.

Bolszevikai isztikruju gei
džia inkvepti bedievysta in ju 
vaiku jaunas szirdis.

Laikrasztis “Bezboznik” ra- 
szo: “Tarp vaiku ir tėvu priva
lo 'žydėt meile nes yra geru tė
vu ir vaiku, bet jeigu tieji tė
vai yra prieszingi valdžiai tai 
vaikai neprivalo klausyti tokiu 
tėvu ir privalo juos iszduoti 
tuojaus in rankas valdžios. Tė
vai privalo atkalbinet savo vai
kus nuo tikėjimo ir uždraudi- 
net jiems lankytis in bažny- 
czias nes tas juos gadina ir pa
daro nevidonais valdžios. Jei
gu tėvai pri vertine ja vaikus 
ant guodojimo tikėjimo ir ku
nigu tai tada vaikai neprivalo 
klausyti tėvu ir juos guodoti. 
Tėvai už tai negali bausti vai
kus nes valdžia juos apsaugos 
nuo bausmes o baus tėvus už 
inkvepima revoliucijonierisz- 
kos dvasios in ju vaikus.”

Isztikruju Bolszevikai pasiu
to ir neteko proto o ka Dievas 
geidžia nubausti tai jam pirma 
atima protą.

SZILTINES EPIDEMIJA 
LYDOJE.

Vilnius. — ‘Sziomis dienomis 
Lydoje pasitaikė daug susirgi
mu viduriu ir dėmėtąją szilti- 
nemis. Lydos apskrityje taip 
pat užregistruoti keli sziltine 
susirgimai, fiziltines epidemija 
kilo greieziausia del to, kad del 
lietingo oro ir neszvarumu ne
kanalizuotose ir žemose gatvė
se atsirado tai ligai tinkama 
dirva.

NUSZOVE BERNIUKĄ.
Telsziai. — Telsziu vai., Ru- 

bežaieziu kaime vietos szauliu 
būrio vadas Pocius turėjo pas 
save kariszha szautuva. Jam 
iszejus, pasiliko jo jaunesnysis 
brolis ir piemuo. Abu nepilna- 
mecziai pasilikę vieni sugalvo
jo iszbandyti szautuvo veiki
mą. Tuoj surado stalcziuje szo- 
viniu ir pradėjo juos dėstyti ir 
iszimineti. Szautuva bandant 
invyko szuvis ir mirtinai su
žeidė Pocių.

Prižadėkite sau, mylimi skai
tytojai, jog su sziuom Nauju 
Metu atsilyginsite už laikrasz
ti “Saule” ir prisiunsite užmo
kesti o tada turėsite czysta san- 
žine ir galėsite miegoti ramiai 
žinodami kad ne esate skolingi 
už laikraszti kuris jums tarna
vo per visa meta.

Daugelis musu skaitytoju 
prisiuntė savo senas maldakny 
ges ant apdarymo ir moterėles 
nudžiugo maldaknygėms kada 
jas aplaike nes isz senu ir su- 
plyszusiu maldaknygių musu 
spaustuvėje likos .apdalytos 
kaip naujos. Jeigu ir jus turite 
senas maldaknyges arba kitas 
kokias knygas, tai prisiunskite 
in musu redakcija o bus jums 
apdarytos kaip naujos.

--------- ::---------L
Neuztnirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai uzmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE!

ATIDARYTA IR PASZVEN- 
TINTA 300 SENELIU 

PRIEGLAUDA.
Kaunas. Gruod. 26 d. — Ža

liakalnyje (Kaune) iszkilmin- 
gai paszventinti naujai pasta
tyti 300 seneliu prieglaudos 
modernus rūmai. Ta proga vy
riausybes paszalpa ir visuome
nes aukomis 300 seneliu pavai- 
szinta.

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Sztai ka žymus pranaszai 
spėja del szio meto:

.Visuose Europiniuose skly
puose ginklavimas prasidės ant 
didelio laipsnio bet Su v. Vals
tijos nemano ginkluotis nes ne 
bus ko bijotis. Anglija gink
luotis daugiausia nes 'bus dides
niam pavojuje ne kaip kiti Eu- 
rojtiszkį sklypai.. 

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Atliks Tolima Kelione Su Valczia lLAr Mirtis
Yra Baisus

Moksliszkas Pasikalbėjimas.

Szitic trys vyrukai, U. S. Woodbury, isz Burlington, Vt., 
Don Hall isz Long Beach, Calif., ir Charles Kern isz Pawtuck
et, R. I., iszplauke mažoje 32 pėdu valtije isz Kalifornijos in 
Honolulu tolumo 2,500 myliu. Toji kelione užims jiems ma
žiausia 20 dienu. Susinesz jie su svietu su pagialba pacztiniu 
karveliu.

Du Broliai
Sziaucziai

Kitados gyveno du brolei 
sziauczei kurie vede gana var
ginga gyvenimą, kaip tai sziau
cziai gyvendavo senoviszkuose 
laikuose,, bet norints buvo ge
ri darbininkai bet darbo turėjo 
mažai nes žmones neduodavo 
siūti nauju czebatu nes neturė
jo isz ko.

Ant galo nutarė jie apleisti 
savo gimtini miesteli ir eiti in 
svietą jeszkot giliuko nes mies
te buvo da keli sziaucziai kurie 
taipgi skurdo kaip ir musu du 
broliai.

Priesz apleidima miesto Jo
no pati jam tarė:

— Jonuti, neatmesk jokio 
darbo kokis jis nebutu, daryk 
viską kas tik tau atncsztu pini
gą, geriau uždirbti mažiau ir 
būti tvirtu ne kaip daug o ne- 
tankiai.

Bet pati Miko buvo labai pa- 
sisziauszus motere ir tarė jam:
— Mikai, nenusižemink priesz 

nieką, nedirbkie už mažiau 
kaip už penkis auksinius musz- 
tus o greitai pralobsim.

Sziaucziai nuėjo, vienas trau
ke iii Rytus o kitas in Vakarus.

Jonas dirbdavo visoki dar ha 
kokis jam papuldavo in rankas, 
norints butu menkiauses ir in 
meta laiko surinko net tris 
szimtus musztuju auksiniu.

Po metui brolei suėjo kareze
moje ant kryžkelio kur buvo 
pėrsiskyria meta adgal, kaip 
)uvo sutikia padaryti. Pradėjo 
calbetis apie szi, ta ir ant galo 
Mikas atsiliepė:

— Brolyti, asz visai neturė
jau giliuko ir nieko neatneszu 
namo parodyt savo moterei.

Jonas apsako broliui apie sa
vo gilinki o kada vakare atsi
gulė, Mikas, isz didelio godu-' 
mo, iszdure jam akis, apiplesze 
broli ir balsei sumusze, paslėp
damas brolio kuna artimoje ur
voje.

Kada Jonas atsikvotejo ,po 
kokiam tai laikui, radosi nema
loniam padėjimo ir didelėj bai
mėje nes urvą, kurioje gulėjo, 
__ *o tai sodyba piktu dvasiu

ant galo viena isz dvasiu pa- 
szau'ke:

— Asz apraganavau karalių 
kuris dabar serga neiszgydo- 
ma liga.

— Asz paguodžiau broli 
priesz broli kuris ji apiplesze, 
paimdamas visa jo turtą, palik
damas ji be nieko, — kalbėjo 
antra pikta dvasia.

Ir taip viena po kitai, piktos 
dvasios gyrėsi kiek tai pikto 
padare žmoniems ant svieto ta
ja diena.

Ant galo viena dvasia juok
damasi szetoniszkai sukliko:

— Iii, Iii! Koki tie žmones 
kvaili! Jeigu jie žnotu jog szi- 
toje urvoje randasi szaltinis 
kuris žmoniems sugražina svei
kata ir regėjimą, tai butu lai
mingi bet to niekados nedaži- 
nos nes per kvaili. — Ir vela 
pradėjo juoktis ant visos gerk
les.

Isz ryto kada visos iszbegio- 
jo po svietą, vesti žmones in 
pagunda,, Jonas girdėjas visa 
dvasiu apsakymu, pradėjo josz- 
koti tojo stebuklingo szulinio. 
Ant galo užtiko, patepe sau 
akis ir paregėjo szviesa, pasi
sėmė vandenio in savo pakele- 
vinga bonka, nuėjo pas 'karalių 
ir iszgyde isz 'baisios ligos už 
ka likos puikei apdovanotas. 
Pargabeno -savo motere in kara- 
liszka sostapyle nes nedryso 
sugryžt in savo gimtini mieste
li idant ji brolis isz didelio pa
vydumo nenužudintu ir gyveno 
lyg vėlybai senatvei. —F.

116 METU ŽYDE.
Kvėdarna. — Czionais yra 

keli szimta-mecziai seneliai. Se
niausia isz moterų laikoma Žy
de Mejerovicziehe. Dabar jai 
skaitoma 116 metu. Mejerovi- 
cziai gyveno Kvėdarnoje dar 
priesz Didiji kara ir turėjo di
dėle krautuve kuria buvo ap
draudė virsz 50,000 rubliu.

Visas szis turtas laike karo 
žuvo. Dabar Mejerovicziene sa
vo dukters vardu turi mažyte 
krautuve, medinius namelius ir 
dideli sklypą.

Kvėdarnoje gyvena ir jos d 
duktė netekėjusi, kuri jau turi buv- 
per 80 metu ir atrodo lyg butu kurios susirinkdavo in ja kas 
vienmete su savo motina.

Seniausias vyras Kvedarno- lydamas apie savo nelaime, 
je yra Pr. Konczius. Jis turi 108 staigai iszgirdo baisu užima ir 
metus bet gana stiprus ir dar cypimą dvasiu kurios pradėjo 
dirba. Isz profesijos yra meis
teris. Ji's dirba sofas, spintas ir 
kit. Gyvena Budviecziu dvare
lyje. Konczius tarnavo Rusu 
kariuomenes* rėkrutu ir daly
vavo Turku Rusu kareje.

nakti. Jonas gulėdamas ir mis-

susirinkti in urvą. Visi Staugė 
balsei, ant galo apsimalszino ir 
pradėjo vieni kitiems girtis ka 
taja diena padare ir kiek tai 
žmonių invede in visokius pik
tus pagundinimus ir piktybes,

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CD., 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

Naujas Didelis Sapnonus 
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.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.

Ar mirtis yra baisi
Tūlas mokytas Anglikas 

priesz pat numirimą taip iszsi- 
itare: — Jeigu turecziau pajie- 
gas laikyti plunksna rankoje, 
tai paraszycziau kaip tai leng
va mirti.

Apkvaitimas! — gal ne vie- 
Inas pasakys. O ne! Visoki mo- 
jkyti apsvarstineja apie valan
čia mirties, buk, mirtis suvis ne
baisi, nesunki ir nekankinanti. 
Mirtis senatvėje — yra tai 
lengviausia, kuria sau iszsi- 
rinktu, jeigu tai butu galima 
nes kožnas senelis turi didesne 
dali kūno numirusi. Jeigu žmo
gus ilgai serga, kaip ana vėžio 
liga, džiova, tai tokio žmogaus 
sopulei pasibaigia priesz mirti 
o kada jau mirtis artinasi, ligo
nis datyria smagumą, kraujo 
begis sumažta o tasai begis ne- 
regulariszkai skirstosi; per 
plauczius nedaug- insigauna 
anglines rugszties ir negaivina 
kuna; smegenys silpninąs! ir 
mislis pradeda dingti žmoguje.

Tankei tokis Igonis kalba: 
“atsitraukite, taip man dabar 
gerai ir lengva... ir už minu
tes jau buna negyvas.

Mirtis yra tai u'žtroszkimas 
isz stokos anglies rukszties ir 
žmogaus gyvybe nustoja.

■Teisybe, liga tai yra didele 
kanezia o mirtis tai yra pa
lengvinimas.

Net ir ant skenduoliu tas isz- 
sireiszkia: iszgelbeti skenduo
lei suvis neturi baimes nusken
dime. Kada skenstantis numa
no, jog jau ne yra pagelbos, ei
na ant dugno trauktas baisia 
galybe, apsiaubia skenstanti 
užganadinimas, rodos kad pa
puola iii miega po sunkiam dar
bui.

Kas kiszasi mirties nuo su- 
szalimo tai del daugelio žino
ma jog nejauezia jokiu sopuliu 
ir nejauezia nei szalczio tiktai 
žmogų apima miegas ir po vi
sam.

Rodos butu baisi ir skaudi 
mirtis suedimas per laukinius 
žverius o bet apraszo tieji kat
rie jau buvo naguose žvėrių, 
kad mirtis tokiu budu ne yra 
baisi.

Garsus keliauninkas Livings- 
tonas radosi karta naguose le
vo. Sztai kaip jis apie tai apra- 
szineja savo atmintije kelionė
je po Afrika:
“Levas szoko man ant spran

do ir abudu parpuoleme. Tasai 
užpuolimas isz nežinių ant ma
nės apkvaitino mane suvisai

bet buvo tai kaip sapnas, ku
riame nejauti nei skausmo, nei 
baimes, norints gana gerai ži
nai 'kas darosi. Užmirszti visai 
apie baime ir drasei žiūrai in 
akis baisiam žvėriui.”

Daugelis visokiu medeju ku
rie isztigialbejo nuo žvėrių, pa- 
naszei apsakinėja, jog 'kada 
žvėris inleidžia dantis ar nagus 
in kuna tai suvis nejauti skau
smo su užstojimu kvaitulio.

Panaszei ir ant kares lauko, 
sužeistas nejauezia savo žaidu- 
liu, užmusztas nesupranta jog 
tai galas gyvenimo. Kulka da
ro žmogui inspudi, rodos kad 
aplaiko ypa su lazda. Jau tas 
yra paprastu daigiu jog sunkei 
pažeisti da laikosi ant kariszko 
lauko, szaudo ir stipriai laikosi 
ant kojų.

Jeigu žmogų užklumpa stai
gi mirtis tai neturi jis laiko 
mislyti apie mirti ir jos baisu
mą. '

Todėl neprivalome taip labai 
bijoti mirties, tik reikia su ja 
apsiprasti — susipažyti kaip su 
kokiu draugu.

Apvaiksztinejo Dubel- 
tava 50 Metu Jubileju!

Guodotinas Redaktoriau: —• 
Prisiuncziu jums užmokesti už 
laikraszti ‘“Saule” ir sveiki
nti szirdingai su szventemis Ka
lėdų ir Nauju Metu ir kad su
lauktume! sveiki kito jubile- 
jaus. Taipgi primenu kad ir 
asz apvaiksztinejau savo 50 
metu sukaktuves vedusio gyve
nimo bet liūdna kad mano gy
venimo draugas jau senei silsi
si amžinam atsilsyje o mano 
vienatinis draugas ant szio 
svieto yra tik ‘ ‘Saule ” _
mane suramina mano nuliudi- 
muo'se. Aplaikydavau senatvės 
pensija bet nedoras žmogus 
mane inskunde ir pensija man 
likos sulaikyta bet vis atsiran
da keli dolerukai isz ko galiu 
užsikalbyt sau tąjį miela mano 
dranga “Saule.” Pasilieku su 
didele pagarba, jusu sena skai
tytoja, Ona Bartuszkiene, isz 
Wilkes-Barre, Pa.

Nuo Red. — Acziu tamistai 
už gerus velinimus ir lai Dievas 
duoda jums sveikata.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ani 
susirinkimu. Preke . . . 25e.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

Z==~■---- ' -N
Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Persikėlė in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

Francuziszka Szeimyna Laimėjo 20,000 Franku

Szita Francuziszka szeimyna Adrien Sandrin, isz Bourg 
La Reine, Francijos, laimėjo dovana 20 tukstaneziu franku už 
tai kad turi daigiausia, vaiku, viso vienuolika. Tėvas yra pa
prastu darbininku.

J



“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Mylėk Artima
Savo

savo auganeziu šuneliu rami- priimtu bet paskui su tavimi'del tamsta mums negelbsti? 
nosi ir lauke geresnes ateities, kas atsitiktu? Ir vel-gi tavęs Pasipažystame gerai ir bueziau 

Žinios apie pradžia kares vieno negaliu palikti. O, kad'laimingas kad tamsta bile pul- 
Prancuzijos su Algiero valdo-jbutu gyva motina! Bet taip... ka savo globon paimtum, 
vu karžygiui pulkininkui liud- tai negalimas daigtas.
iiuma praszalino. Po ilgai ra-J 
mybei, kuomet nebuvo progos 
valdyti ginklus, dabar vėl jo

nosi ir lauke geresnes ateities.

Pulkininkas Dumourier bu
vo ciesoriaus Napoleono mo
kyklos kareivis. Turėdamas ] energija iszbudo ir sugryžo tas 
vos dvideszimt metu amžiaus pats mitrumas, koki teturėjo 
ir kariaudamas prie Austerlitz karionėse po vadovyste gar- 
taip atsižymėjo kad Napoleo- saus Napoleono, kurio niekad 
nas muszio lauke jam suteikė pamirszti negalėjo. Puikiniu- čiuksėjimu ir tuojaus nuo su- 
tuojaus aficieriaus laipsni ir kas savo ciesorių garbino kaipo naus nusigryžo kad pastarasis 
dovanojo legijono garbes ženk- J 
la. Pats ciesorius jam minėta 
ženklą prie krutinės prikabino. 
Teisybe pasakius Dumourier 
ne tiek daug ir atsižymėjo bet 
jam kožnam žingsnyj labai se
kėsi. Tukstancziai jo draugu 
negalėjo būti tokiais laimin
gais, norints tiek pat su prie- 
szais smarkiai muszesi. Ju cie
sorius nemate.

Jo laime neapleido ir tuokart, 
kuomet jis su keliais savo drau- : 
gaiš drąsiai ėjo priesz Rusu ba- 
tareja, kur keturios kanuoles in : 
Prancūzu linija ugnimi griauto ] 
griovė. Ir pakol Rusai apsižiū
rėjo, staiga mitrus Prancūzai ’ 
nustume durtuvais nuo kanuo- 
liu Rusus kanonierius, iszple- ■ 
sze jiems isz ranku deganezius . 
knatus ir kanuoles pasuko prie- 
szai dragūnus, kurie skubinosi : 
atmuszti Prancūzus. Norints . 
dragūnai ir suskubo bet Du
mourier spėjo juos neprisileis
ti.

— Ugnies! — suszuko jis.
Ir staiga sugriaudė kanuoles ! 

o karteeziu kulipkos ko tik vi
su dragūnu neisznaikino. Dra
gūnai ir arkliai sumisze, kaip 
muses ant žemes krito. Like-gi 
gyvais kaip bepročiai nuo 

’prancūzu neszinosi. ■
Napoleonas mate kaip jo ka

reiviai karžygiszkai priesza 
plake, todėl užganėdintas atsi
liepe: “Mitrus vaikai! jiems 
reik duoti pagialba.”

Ir kolaik Rusai susimislijo 
atakuoti batareja isz naujo, jau 
ja buvo apspitę Prancūzai ir 
Rusus vėl pradėjo szluoti. Po 
tokiam atsitikimui Dumourier 
jau buvo aficieriumi ir nesziojo 
legijos garbes orderi. Ciecorius 
tuojaus ji liepe paszaukti pas 
save ir tas dovanas akyveizdoj 
visu jam suteikė.

Nuo to laiko jauno žmogaus 
laime jau buvo užtikrinta nes 
kuriam ciesorius ka nors dova- 
noavo, tuokart ta ir mylėdavo. 
Alusztyneje prie Jenos aplaike 
laipsni kapitono, prie Eylau 
majoro, o prie Wagram, paliko 
pulkininku. Jo, kaipo kareivio, 
karjera butu buvus da szvie- 
sesne, kad jeigu keliems me
tams vėliau nebūt Prancūzu 
ciesoriui atsitikus nelaime. Ko
voj prie Belle-Alliance krito 
Prancūzu areliai o su szitais ir 
visa Prancūzu ciesoryste.

Dumourier isztikimas savo 
ciesoriaus atmineziai nenorėjo 
naujai valdžiai tarnauti. Tatai 
nusimetė nuo saves ginklus ir 
ramiai su savo szeimyna apsi
gyveno. Jo žmona, verta meiles 
ir guodones, tuokart gyveno su džiaugtu jeigu jam savo karžy- 
savo vieneriu metu šuneliu. Ka
dangi jo buvo kuklus turtas, 
szeip taip laimingai užsilaiky
davo, džiaugdamasis kad nors 
karta esąs toli nuo tu nelaimin
gu žmonijai karionių.

Taip Dumourier laimingai 
keliolika metu iszgveno ir to
kio padėjimo lauke iki savo 
mirties, kad tuotarpu netikėtai 
staiga ji užgavo smūgis. Žmo
na sunkiai apsirgo ir tuojaus 
pasimirė. Tas didis nuostolis 
jam szirdi labai suspaudė bet 
ka turėjo daryt? Szeip taip su

tos dienos, kuomet gales sutik- jam kaip žirniai isz akiu byrė
ti priesza, kad parodyti savo jo.
stebėtina mitrumą. Tecziaus isz 
niekur nelauktas atsitikimas 
nuo jo paglemžė ant neapri- 
buoto laiko visa jo vilti ir tuos 

galimas. Asz vienas namie ne-'užsidegė noras gauti nors dale-'didžius troszkimus. 
galeeziau liktis.

— Kam da apie ta ir minėti!
Gana to!

Paskutinius žodžius pulki
ninkas isztare su didžiu atsi-

Pulkininkas iszgirdes tuos
— Tikrai, teve, tas daigtas ne- žodžius iszbalo ir jo szirdyje

Skaito “Saule” 42
Metus!Pranciszkus stovėjo szale tė

vo lovos ir mate jo didi nuliū
dima; bet kadangi ir pats būda
mas liūdnas ir su aszaru pilnom 
akim, negalėjo tėvo suraminti. 
Ta tėvas matydamas, prmuti- 
nis prabilo:

— Nelink perdaug, mano sū
nau! Pats girdėjai generolo 
kalba, kuomet su manim atsi
sveikino. Po keliu dienu greitu 
garlaiviu iszplauksime ir jūrė
se laivyną pavysime. Nuvyksi-

Guodotina Redakcija:
Acziu .szirdingai, kad nesu

laikėte man “Saule.” Vėlinu 
jums viso gero jusu darbuose. 
Prisiuncziu užmokesti už laik- 
raszti ant viso meto. Butu man 
labai nesmagu persiskirtie su 
“Saule” kuria jau skaitau 42 
metus be paliovos. Linkiu 
jums laimingu Nauju Metu ir 
gero pasivedimo. Jusu senas 
skaitytojas, 1
VINCAS SAKATAUSKAS, 

isz Silver Creek, Pa.

le tos garbes.
— Tai-gi, generole, kas do 

'laime man tuokart butu! — at
siliepė pulkininkas. — Bet ma
no sūnūs! — žiūrėk in ta vaiki
na — jis pasaulyj tik mane vie
na teturi...

— Na, tas tai jau kitoks da
lykas! Szito labai apgailestau
ju-

— Tas menkas daigias, po
nas generole — atsiliepe Pran-

kokia virszprpigimta galybe ar-1 nematytu jo byraneziu veidais 
ba inkvepima. Jautėsi da galis aszaru. Bet Pranciszkus pama- 
valdyti ginklais ir pasiszvensti te ir paėmė ji už rankos.
savo tėvynės apgynimui. Alin- 
tis tik apie savo vienturti sunu, kui ir gausime kokia nors rodą 
kuri labai mylėjo, ji sulaikyda---- prabilo jisai. — Nes ir kodėl- jciszkus. — Meldžiu apie mane
vo nuo aukojimo savo narsybes gi taip negalėtu būti, klausiu ?
generolui Bourmont, kuriam 
buvo pavesta sureguliuoti kor
pusą ir su juom pradėti Afri
koj kompanija.

Pranciszkus, jo sūnūs, tuo- i 
met jau turėjo szesziolika me
tu. Iszaukletas politechnikos . 
mokykloj, kur buvo pirmutiniu i 
mokiniu ir isz prigimimo apdo- : 
vanotas geležine sveikata ir 
puikia iszvaizda buvo gana tin- . 
karnas eiti sykiu su tėvu kario- ; 
nen. Suprantamas daigtas, kad i 
jis galėjo daug daugiau .už ki
tus Europieczius Afrikos kli- ' 
mata pakelti. Tula karta pare- 
jas isz mokyklos pamate tęva i 
apžiūrinti savo senus ginklus, 
tarė:

— Alatau, mielas teve, jog tu 
su savo mintimis priesz mane 
slapstaisi, manomai, nori eit ton 
nelaimingon karionei! Afriko
je. Nutemeijau ta viską nuo to 
laiko, kuomet tapo apgarsintas 
manifestas apie kare. Kodėl ta 
viską laikai paslaptyj, o ypacz 
priesz savo fimu ■ Juk esu ka
reivio sūnūs ir tokiu paežiu ga
liu būti kaip ir tėvas!

— Sacrebleu, vaike! ir kas 
tau apie tai sake? — atsiliepe 
pulkininkas glostydamas sau 
juodus usus ir spareziai žiūrė
damas in sunu.

— Tu pats, teve, savo pasi
elgimu man viską parodai ir 
pasakoji. Tavo akys apie ta 
man ka'lba. Ne syki tau užsi- 
mastusiam iszlekia netikėtai 
žodis, pertikrinantis mane, kad 
tiktai apie ta mastai. Alatau ne 
syki, kaip vartai savo ginklus 
ir juos taip mankai, tarytum, 
norėdamas .pultis tuojaus ant 
savo prieszo. Kartais svajoda
mas pats sau vienas kalbi: Kas, 
isz to bus? Kibą bueziau nere
giu kad nesupraseziau jog ka
riauninkas nuolat mansto apie 
savo amata, savo palinkima, 
prie kurio esąs papratęs ir isz 
kurio turi didi pasididžiavimą.

— Ana! o gal ir inspejai 
Pranciszkau — atsake pulki
ninkas. — Bet ka tai gelbes? 
Nei kalbėti nepridera apie ta. 
Tas negalimas daigtas! Ta reik 
sau isz galvos praszalinti ir 
viską pamirszti.

— Ir kodel-gi, teve? Juk ge
nerolas Bourmont yra tavo bi- 
cziuolis ir senas ginklais drau
gas. Be abejones jis nusi-

— Klausyk, teve! 0 gal pas-

giszka peti paaukotum. Su
prantu kad tuose žingsniuose i 
pulkininkas Dumourier yra ga
na. reikalingas. Tai ko-gi da 
ežia abejoti'!

Iszgirdus isz lupu sunaus 
tuos žodžius pulkininkui net 
linksmiau pasidarė. Jam labai 
patiko iszdidi sunaus kalba. 
Tecziaus paskui apėmė ji abe
jingumas, kuris, tarytum, su jo 
jausmais .pradėjo kovoti.

— Tu nesupranti to visko, 
sūnau! — atsake greitai. — 
Kožnų kartu generolas tave

Ar ne esu paaugės ir neturiu 
gana pajiegu neszioti ginklus? 
Galite pasiklausti pas mano 
mokytoja o jis geriau iszaisz- 
dns mano padėjimu.

— Sacrebleu! — atsake pul
kininkas. — Ir koki tas turi ry- 
szi su tuom, ar asz kariuome
nėn instosiu ar ne?

— Žinoma, kad turi — atsa
ke Pranciszkus, — kadangi ir ' 
asz turiu žinoti apie ta: ar tu
rėsiu eiti sykiu ar liktis namie, i

Czia paszoko pulkininkas, < 
arytum, aplinkui ji isz kanuo- : 
iu pradėjo szaudyti. Paskui 
garsiai nusijuokė ir su galva 
pakraipęs atsiliepe: — Kokius 
niekniekius kalbi, szesziolikos 
metu vaike?

— O juk Napoleonas turėjo 
szesziolikos metu kareivius ku
rie taip kaip ir suaugę su prie- 
szais grūmėsi — atsake greitai 
Pranciszkus.

— Taip, nes stokavo senu ka
reiviu o tuokart tėvynė buvo 
pavojuje — prabilo pulkinin
kas. — Dabar jau kiloki laikai 
ir kitoksai czia atsitikimas. Ve
lyk jau man to nekalbėk. Tai 
niekniekis!

Szitu kartu Pranciszkus pra- 
losze visa dalyka. Tecziaus tu
rėjo vilti kad tėvas kitus kar
tus gali perkeisti savo nuomo
ne nes jis gerai žinojo jog tėvas 
toj kompanijoj pasiryžo pulki- 
ninkauti.

Pranciszkus. ir pats to karsz- 
tai troszko. Jis buvo kareivio 
sunumi ir turėjo savo krūtinėj 
kareiviszka szirdi. Pagalios ir 
ka jis paisė, in save menkai da- 

; bojo. Jam labiausia rūpėjo da 
• tas dalykas kad kitus kartus 
; del jo priežasties ir tėvas gali ■
■ liktis namie ir nealyvauti kom-
■ pani joj. Tankiai jis ta tėvui už-
■ mydavo bet pulkininkas jam 
, Į atsakydavo isz to nieko nebu- 
; siaut ir gana. Jau ir patsai neb- 
, vilties likosi apimtas, kad tuo-

tanpu atėjo pagialbon atsitiki
mas.

Viena karta generolas Bour- 
mont peržiūrinėjo savo kariau
na, su kuria jis turėjo vykti in 
Algiera. Pranciszkus stovėda
mas szale tėvo su didžiu džiaug
smu žiurėjo in kariaunos invai- 
rus manevrus. Peržiūrėjimas 
jau užsibaigė o jis su tėvu vis 
dar toj paezioj vietoj pasiliko. 
Tame laike ant puikiai pa- 
puoszto auksu arklio prijojo 

'prie ju aficierius ir pasilenkęs 
pulkininką pasveikino.

— Pulkininke Dumourier! — 
atsiliepe nuo arklio aficierius 
— kaip didžiai esu linksmas su
tikės tave, senas bieziuoli! Žiū
rėk, kokius asz diktus karei
vius turiu! Ar ne teisybe?

— Teisiybe, mano generole, 
puki kariauna! — atsake pulki
ninkas. — Pavydžiu tamistai! 
Kadangi yra garbe būti tokios O v O
armijos vadu!

nesirūpinti! Alau butu didi ge
da, kad savo tėvui, pulkininkui, 
tuomi turecziau užkenkti. Juk 
jo yra karsztas noras su gene
rolu keliauti. Asz galėsiu jam 
draugauti.

— Tylėk vaike! negalima kal
bėti su generolu, jeigu jis nieko 
neklausia — atsiliepe asztriai 
pulkininkas in sunu.

Generolas iszgirdes tuos žo
džius pradėjo juoktis.

— Ei, pulkininke, kas tau pa
sidarė, — atsiliepe greitai. — 
Jis pagal savo metus labai ge
rai kalba. Alan, taip rodosi. 
Kap vadiniesi, mano bieziuoli?

— Karolius Marius Prancisz
kus Dumourier, titano genero
le!

— Gerai! — o ar tavo tėvas 
nori su manimi sykiu ton karen 
nusiduoti ?

— Taip, pons generole! ir asz 
tuokart jauseziausiSabai nelai
mingu, kad tėvas eidamas ma
ne paliktu, ypacz dd viena.

— Labai gerai! Ta.s njan pa
tinka ! tat nerriyta uime jokios 
priežasties, jokiu kliueziu! — 
prabilo vėl generolas Bour
mont. — Juk asz toje kelionėje 
imu
dien iszleisiu insakyma, kad 
judu abudu priskaitytu prie 
mano armijos eilių. Isz to esu 
didžiai linksmas, kad taip greit 
sau du draugu suradau. Pran
ciszkus kaipo paprastas karei
vis tau draugaus. Taip turi bū
ti! Tat-gi lyg .pasimatymui,

i mano mielas pulkininke!
Generolas meilingai su pul-

• kininku ir Pranciszkum atsi
sveikino ir tuojaus atsitolino.

Pranciszkus nudžiugo isz to
kio laimingo atsitikimo ir be 
mažko eidamas namo ant gat
ves savo tėvo neapsikabino. 
P/ulkininkas, nors savo džiaug
smo sunui neiszreiszke, bet 
szirdije linksminosi kad gausos 
savo valdžion ciela pulką ka
riaunos.

— Sztai mano sunau, — atsi
liepe jis — prietikis pagelbėjo, 
kad tavo norams užgana pada
ryti. Alatoma czia Dievo noras. 
Tat-gi turiu tvirta vilti kad ji 
tave apsaugos nuo įprieszu ku- 
lipku ir kalaviju!

Nuo to-gi laiko pulkininkas 
visiszkai atsidavė savo likimui. 
Nekuriam laikui praslinkus ap- 
laike armijos paszaukima. Te
nai nukakęs apėmė tūlo pulko 
vadovyste ir stropiai rengėsi 
kelionėn. Pranciszkus kiek ga
lėdamas jam .padėdavo viską 
kelionėn surengti ir, kuomet 
prisiartino laikas vykti in Tu- 
lona, kur kariauna in laivus tu
rėjo sesti, nei vienas pulkas ne
buvo taip puikiai sutvarkytas, 
kaip seno karžygio pulkininko 
pulkas. Jis buvo mitrus koman- 
dorius. Generolas Bourmont vi- 

! sados savo nauju pulkininku 
i buvo užganėdintas. O pulkinin

kas da labiau nuo to būdamas

ti tuose svarbiuose mus tėvy
nės arbuose. Savaites nuslinks, 
kolaik musu armija galės tvir
tai atsistoti ant Afrikos žemęs. 
Tat-gi tik reikia daugiau kan
trybes! Mums pasiliko da vil
tis. Toliaus bus.

Nuo redakcijos: Acziu už ge
rus velinimus ir kad Dievas už
laikytu jus lig auksinio juibile- 
jaus.

virszininkysta. Da szia-

— Eli bien! pulkininke, o ko- iszdidu, su nekantrybe lauke

Kelioms dienoms priesz isz- 
plaukiant isz Talono kariau
nai, jaunas ir numylėtas pulki
ninko arklys, jam jojant nežine 
ko persigando, mėtėsi szonan, 
jis pats sugriuvo ir po savimi 
pulkininką prislėgė. Arklys 
vienok uojaus paszoko ant ko
jų, bet jo poną, labai sukulta) me in laika: galėsime dalyvau- 
kareiviai privalėjo nugabenti 
butan ir paszaukti daktaru. 
Daktaras apžiurėjas rado su- 
muszta kojos skaula ir pasakė 
kad gydymas prasitęs gana il
gokai.

— Na kaip yra, mano bieziuo- 
i? — atsiliepe in daktara pul
kininkas. — Juk už poros die
nu vėl galėsiu sesti ant arklio?

— Labai su tuo abejoju — 
atsake daktaras. — Asz manau 
cad pulkininkas turi mažiausia 
dvi savaites lovoje iszbuti ir tai 
)uti ramybėj.

— Tas negalimas daigtas! — 
atsiliepe nekantriai — negali
mas daigtas daktare. — Tiktai 
klausyk: 25 Gegužio musu lai
vynas isz czia turi isziplaukti. 
Sziadien turime 19, tat. priva
lai in szeszes dienas man koja 
iszgydyti, idant pats savo pul
ką galeeziau ant laivo priimti.

— Alatysime, kaip tas viskas
nusidiuos — atsake daktaras. — 
Pirmiausia man apeina tas, 
idant tamsta ramiai visada už
silaikytum o ten kitas kas, asz 
jau parūpinsiu.

Tat-gi pulkininkui nieko dau
giau nebeliko, kaip tik pasi
duoti likimui. Generolas iszgir
des apie ta atsitikima, ypatisz- 
kai serganti pulkininką aplan
ke'ir sanjausmingai ji surami
no.

— Nusiramink, bieziuoli, — 
kalbėjo jis pulkininkui. — No
rints turėtum, ko labai negeis-

, cziau, ir be tavos iszplaukti, tai 
. lik juk kožna diena isizeidines 
. transportiniai laivai, kuriais 
. pasveikęs galėtum atkeliauti; 
( atvyktum dar kolaik mes Afri

koje pradėtum kompanija. Tat- 
. gi buk kantrus, bieziuoli, spėsi 
. da in laika, norints ezionai ir 

keturiolika dienu iszbutum. 
Trys ar keturios savaites per
eis, kol in tenai mes nuplauksi
me.

Tie generolo žodžiai pulki
ninką suramino. Bet jam labai 
liūdna buvo kad negales pama
tyti prie plaukoj laivyno, kad 
negales atsisveikinti su savo 
kareiviais, plaukiancziais ko
voti po karsztu Afrikos dangu
mi. Prisiartinus keliones die
nai, liepe jisai save su lova pri
traukti prie lango, per kuri bu
vo aiszkiai matoma visa prie
plauka su jos apielinkemis. 75 
kariszki laivai ir 274 transpor
tiniai garlaiviai iszskleide savo 
vėliavas ir iszsitiese eilėmis 
ant mėlynųjų juriu. Aluzika 
grieže, nuo nekuriu laivu szau- 
de. Kareiviai vieno laivo karei
vius kito laivo sveikino; neku- 
rie atsiliepdavo in minia žmo
nių ant kraszto prieplaukos su
sirinkusiu, kurie mosavo ske
petaitėmis, velydami tėvynės 
karžygiams karėj laimingo pa
sisekimo. Tuom tarpu laivynas 
iszpalengvo tolinosi ir susirin
kusieji tik tuokart iszsiskirste, 
kolaik anas isz akiu visiszkai 
neisznyko.

Tuokart pulkininkas atsiduk- 
• sėjas isz szirdies gilumos atsi- 
, suko nuo lango ir priegalviuo- 
i se užslėpė savo aszaras, kurios

Kad ji galas, tas mano kūmas, 
Pasidarė tikras bomas, 

Da nesugryžo isz keliones, 
Alan paliko vela baladones.

va turiu daryt, vot ir pradedu, 
Tai-gi Naujas Metelis bet ka 

daryt,
Turiu po svięta iakstyt, 

Lelijėles, sziadien ant manes 
nepykit, 

Ka asz kalbesiu, praszau 
paklausyti, 

Matote, kad jau esmių sena,
Tai meluoti man nevalia, 
Vyrai patys in mane raszo, 
Kad atvažiuoeziau pas juos, 

praszo,
Kad szvarumus asz pa- 

matycziau, 
Pagaminta virala paragauezia, 
Žinote kad “Saule” visiems 

szvieczia,
Todėl visur mane kvieczia, 
Žinia gavus turiu klausyti, 

Po miestus ir kaimus lakstyti, 
Ba jeigu to nedbocziau,

Tai ir nevalgycziau.
Kada da asz jauna buvau, 
Sunkei tada nebedavojau, 
Vyra tada gera turėjau, 

Su juom meilei pasikalbėjau, 
Pasamdė taipgi nameli, 

Užauginome mes gera vaikeli. 
Alano szirdeles, jus klausykit, 

Kaip mokysiu taip darykit, 
Vyra savo tikrai mylėkite, 
Su svetimais trumpai 

kalbėkite,
Namelius savo szvarei 

laikykite, 
Vaikelius dorai gyventi 

mokykite, 
Dievuleli mylėkit, Jo bijokit, 
Girtuokliu niekad nepristokit.

Kada svetima priimate ant 
gyvenimo,

Temykite kokio yra prigimimo, 
Jeigu buna paezedus, ne- 

pavydekite,
Jei ir iszlaidus tai tylėkite.
Mano szirdeles, jusu pri

gimimas,
Alau yra gerai žinomas, 

Papratę esate vyrus sūdyti, 
Ir tankei labai supyksta te, 
Už tai man vyrai ir raszo,
Kad jus pabarti praszo, 
Tiligramus labai storus,

O ir žodžius labai nemalonus, 
Bet asz visko svietui negarsinu,

Kaip galėdama jus mokinu, 
Katra jau bausmes verta, 
Tai toji turi būti pabarta. 
Mes dvieje “Saulei” tar

naujam, 
Papirkimo nuo nieko nerei- 

kalaujam, 
Asz suprantu namu darbus, 
Taradaiko biznius ir urėdus, 

Su asztriu tiligramu gauname 
rodą,

Jeigu netikus butu kalba, 
Tai siuncziame in gurbą.

Keletą da turiu peržiureti, 
Ant praszymo visiems 

atsakyti, 
Turime mylėti mes visus,

Kaip moterėles taip ir vyrus, 
Su visais teisingai kalbėtis, 
Kada pareina tai ir galetis.

Žinome kad buvo ikalcziausia, 
Jevute buvo pirmiausia, 

Dabar visus mus už tai kaltina,, 
Su darbais sunkeis vargina, 

. Moterėles, mes Dievuli per- 
praszysim,

Visos senatvėje grąžei nu- 
mirsim,

Po mircziai danguje gyvensim, 
Gal kada geriau sulauksim. 
Da daugiau velinimu

kalbecziau, 
Kad tik laiko turecziau.

Girdėt varpelis tilipono 
skambina, 

Gal ant rodos Taradaika 
vadina, 

O ir vietos jau neturiu, 
Ant to ir užbaigiu;

Ant galo visiems vėlinu Api 
Nu Yir,

Kad per Naujus Metelius butu 
gud bir.

f

Skaitykite “Saule”

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus i
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

* >



‘‘SAULE’’ MAHAATAV ATTY. pa.

Žinios Vietines
-— Petnyczioj Tris Karaliai.
— Subatoj Rusnaku Kalė

dos.
•— Pirmo vordo ugnagesei 

vela spiresi konsulmonu kad 
pripažintu ju 'kompanija ir 
dtiotU jiems pavelinima gesinti! 
ugnis mieste. Kelis metus ad- 
gal nekurie konsulmonai ap- 
reiszke kad pirmo vordo ugna
gesei yra nereikalingi. Ugnage
sei perstatė peticija su beveik 
tukstancziu paraszu.

— Asztuoni pusbernei, ku
rie šukele armideri saliune ant 
North Main uly., likos paszauk- 
ti pas burmistrą kuris praser- 
gejo juos kad jeigu vėla pana- 
szei pasielgines tai bus nubaus
ti ir uždaryti kozoje. Kaimynai 
negalėdami nukensti tokiu pa
sielgimu pranesze apie tai pa- 
licijai.

■— Musu naujas kongresmo- 
nas, daktaras Ivor D. Fenton, 
kuris paskutiniam rinkime li
kos iszrinktas ant kongresme
no, ana diena apleido miestą 
iszkeliaudamas in Washingto
ns apimti savo dinsta. Dakta
rui draugavo jo paeziule ir 
dukrele.

— Utarninko vakara drau
ges ir draugai ponios Elzbietos 
Džiogienes ir ponios Cecilijos 
Boczkauskienes, redaktoriaus 
‘’‘Saules” paeziule, surengė 
joms puikia supraiz parte name 
ponios Boczkauskienes, 313 W. 
Mahanoy Avė. Toji parte buvo 
parengta ant atminties sukak- 
tuviu ju gimimo dienos, kuri 
pripuola 3 d. Sausio. Svetelei 
linkėjo abiems sveikatos ir ilgo 
gyvenimo ir ant atminties pa
dovanojo abiems puikias dova
neles.'Prie skanios vakarienes 
ir. pasikalbėjimo, svetelei pra
leido linksmai vakarėli ir iszsi- 
skirste namo.

— Per szventes lankėsi po
ni Izabele Stankevicziene isz 
Plymouth, Pa., pas savo duk
rele pone Juoziene Milauskiene 
32 W. Pine uly., ir prie tos pro
gos atlankė teipgi savo senas 
pažystamas ponia Agota Tras- 
kauskiene, W. Centre uly., ir 
ponia M. Zablackiene, W. Ma
hanoy avė.

SHENANDOAH, PA,
•f Ketverge diena likos pa

laidotas gerai žinomas Juozas 
Vai'ksznora, 105 N. Union uly., 
kuris mirė Nedelioje. Velionis Į 
gimė Lietuvoje ir pergyveno! 
Amerikoje ilgus metus pribu-' 
damas in czionais jaunu vyru
ku. Paliko paezia, ketures duk- 
teres, tris sūnūs 
anukus.

— Albertukas Bubnis likos 
pavojingai sužeistas per troka 
kuri vare Jonas Jurkanavicze, 
isz Gilbertono. Vaikutis likos, 
nuvežtas in vietine ligonbute! 
ant gydymo.

Maizeville, Pa. f Kazimieras 
Dudonis mirė Ashlando ligon- 
buteje Utarninko diena, sirg
damas koki tai laika. Velionis 
gimė Lietuvoje ir kitados gy
veno Frackvilleje. Paliko pa
ezia Katre, viena sunu ir tris 
dukteres. Prigulėjo prie Szv. 
Liudviko parapijos.

Minersville, Pa., f Gruodžio 
25 d., 1938, mirė czionais gerai 
žinomas gyventojas 'Motiejus 
Jenalaitis, apie 57 metu am
žiaus, po ilgai ligai. Isz pra
džių velionis dirbo ilga laika 
kasyklosia, po tam prie vaisti
niu darbu. Gimęs Lietuvoj, isz 
Szunsku parapijos, Kaimo 
Kupcziszkiu. Pribuvo in Ame
rika jaunu vyruku, ir 1910 me
te apsipaeziavo su Agnieszka 
Vasilauskiute, iszauklejo tris 
sūnūs ir viena dukrele, gyveno 
dideliam sutikime ir meileje su 
savo szeimyna, kuri mylėjo 
savo tęva ir vyra. 28 diena 
Gruodžio atsibuvo iszkilmin- 
gos laidotuves ,su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje ir likos palaidotas 
parapijos kapuose. Laidotu
vėms užsiėmė gerai žinomas 
graborius ponas Vincas Tuci- 
nas, kuris parengė laidotuves 
labai puikei ir su dideliu pa- 
redku. Velionis per daugeli 
metu buvo skaitytoj um Saules 
kuria mylėjo skaityti ir priesz 
mirti melde savo prisiegeles, 
kad apie jo mirti apraszyti 
“Saulėje” sukuria liūdnai at
siskyrė. Prigulėjo teipgi prie 
vietines kuopos Suvien. Lie. A. 
o asz kaipo jo geras 'draugas 
prisiuneziu ta liūdna žinele ir 
meldžiu patalpyti in laikraszti 
‘Saule.’ —A. J. Baniszauskas.

JUODI
KRAUJA-GEREI

JUODIEJI ŽUDĖ MISIJO- 
NIERIUS IR GERE SAVO 

AUKU KRAUJA.

Alice Springs, Australija.,—
In vakarus, apie 80 myliu, ran
dasi misijos stotis Hermans- 

ir septynis į,urg. Tenaitinei laukinei gy-

Iszrado Nauja Gaza
ISZ WILKES-BARRE 

IR APLINKINES
— Per Naujus Metus, isz 

Exeter, jaunas Lietuves, Jonas 
■ Begalis, mokydamasis lekioti 
užsimusze. Jo mokytojas buvo 
jam pavėlinęs padaryti pirma 
solo lekiojima. Isz nežinomos 
priežasties eroplanas nukrito 
ant žemes užmuszdamas jauna 
lekiotoja.

Profesoris Petras Kapitza, 
Rusiszkas iszradejas, nesenei 
iszrado naujo budo gaza kuri 
bus galima naudoti kaip van
deni. Jo iszradimas daug pri
sidės prie moksliszku bandy
mu. Kam tasai gazas bus nau
dojamas ir del ko tai iszradejas 
tosios slaptybes neiszdave.

« Neužmirszkite guodotini akai, 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule," kurie apie tai už
miršto ir prasze idant nesulaikys 
hikiggžcziib Eaukubinkįte]

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* laztikimiaciii Graboriua 

t: Gabiausias Balsamuotojas it 
, Geriausia Ambulance — 

fT patarnavimas ežioj ))
apelinkeje. Bile ko- CtL

S.l kiam laike; diena ar
nakti. Visada turi pil- JT
na pasirinkimą meta- 

p ■ liszku ir kieto medžio T?
Ii Grabu. Laidoja nu- ||

mirelius pagal naujau. |i
r šia mada ir mokslą. k
U Turiu pagialbininka R
J moterems. Prieinamo! JI

prekea.
DU OFISAIt

MAHANOY CITY;516 W. 3pru-.s Sfc 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PAm 43» Willing Street 
geD Tslefonu 438-J ___

ventojai Aranto sztamo, iszsi- 
mokino nuo misijonieriu kaip 
iszdirbinet dirva ir per ilgu-j 
metus gyveno su jais sutikime. 
Bet nuo kokio tai laiko, ant to
sios misijos stoties užkibo ne
laime. Brolis vieno misionie
riaus pribuvo su paezia in sve- 
ezius. Tula diena tasai misijo- 
nierius nusidavė in artima kai
meli apsipažinti su gyventojais 
tojo sztamo žmonių. Nuo tos 
dienos visas pedsakis dingo a- 
pie ji. Likos perklausyta 
visus gyventojus, bet niekas 
negalėjo nieko pasakyti apie 
dingima milijonieriaus. In dvi 
sanvaites po tam, vela atsitiko 
panaszus atsitikimas. Dingo 
slaptingai kupezius, kuris pri
statinėjo juodiems visoki tavo- 
ra, visi stebėjosi apie jo dingi
ma nes buvo gerai žinomas 
tarp juoduju ir niekas nemanė 
kad jam atsitiks kas blogo. Vi
si mane, kad jisai likos nužu
dytas. Vela padaryta krata, 
tirinejimai, bet viskas ant. niek 
negalema buvo susekt žadin
toju. Da neužmirszta apie tai
sės dvi paskutines žudinstas 
kad sztai vela dingo penkių 
metu dukrele u'kininkio Traki
ne. Isz Deep-Well-St'Oties, 
likos paszauktas labai smal
kus detektivas Mac Christop, 
kuris pradėjo tyrinėti juoduo
sius, klausėsi ju kalbu, sznipi- 
nejo bet nieko negalėjo dažinot 
ir ant galo nutarė gryžt namo. 
Diena jo apleidimo, dingo jau
nas piemenukas isz misijos sto
ties. Christop pradėjo savo 
darba isznaujo. Ternino gerai 
ant visu gyventoju ir ant galo 
tūla nakti, patemino, kad kuo
pa juoduju renkasi kas naktį 
ant kokio tai susirinkimo kal
bėjo kokias tai maldas ir dare 
kokius tai būrimus kokiu 
Christop nesuprato. Laike 
vieno isz tokiu susirinkimu-, a- 
tejo netikėtai tūla motere isz- 
rodanti labai laukinei, kurios 
da niekad detektivas nebuvo 
mates toje apylinkėje norints 
žinojo gerai visus gyventojus 
toje apylinkėje. Christop’as 
nutarė -sekti paskui ta moteria. 
Po užbaigimui susirinkimo,

SENOVISZKAS IR NAUJAS BUDAS KIRTIME CUKRINIU LENDRIŲ.
Toji patogi mergaite, Jeanette Beltier, isz Bayou Teche, Louisianos, kerta cukrines 

lendres ant tėvo u'kes. Ant tojo darbo panaudoja didelius kardus bet tasai darbas kitados ne 
buvo greitas. Dabar likos iszrasta maszina kuri taji darba atlieka greitai ir nukerta net 20 
tonu lendrių per diena.

.. .Apie...
Ženklus Moterystes
— Kas po veseilei tuojaus 

būna? —Ergelei pribuna.
— Ka meili paeziule gali 

padalyti? —Pinigus iszkrap- 
sztyti.

— Kas Ibuna per priežast'■*, 
kad moterystėje atszali? - 
Ugi pati.

— Ar gerai būtie vyru nuo 
bėdos? —Niekados.

— Ar vyras pasilikęs na- 
szliu nuliūsta visada? —Nie
kada.

— Apie ka kožnas turi ži
noti? —Kad apsipaeziuoti.

— Ar mo teres tikrai už mei
le, meile atiduoda ? — Ne, tik
tai vis nuduoda.

— Ar visados apie paeziu
le tupinesi ? ’ — Ne visados bro
lyti galėsi, kad ir norėsi.

—■ Katros moteres savo 
vyra garbavoja? —Katrie pi
nigu neszkadavoja.

— Katra motere myli ki
ta? —Katra turi vyra plyka.

—• Katra motere in savo 
vyra sako: “Mano brangus”.— 
Tokia turi ragus.

—• Kada terp poros buna 
sutikimas? — Kada užstoja 
persiskyrimas.

Motina Su Dukterimis 
Skaito “Saule!”

Valtije Isz New Yorko In Florida

Franas Murphy atplaukė in Miami, Florida isz New Yor
ko, padarydamas 1,500 myliu savo 18 pėdu valtijė, Kelione 
jam užtruko net tris menesius ir isz viso kasztavo 40 doleriu.

Iszmintingi Žodelei
— Geriausi daktarai yra: 

Daktaras Vagis, daktaras Mal- 
szumas ir daktaras Linksmy
be.

— Kalnas susideda isz ma
žu trupinueziu. Tas pats ir su 
prietelysta, jaigu to neimtu, 
tai didžiausi kalnai sugriautu.

TELEGRAMAS SU 
UŽMOKĖTU ATSAKYMU.
Jaunikaitis užklausineje sa

vo mylimos per telegrama: Ar 
pasiliksi mano pati? Telegra
ma iszsiunte su- užmokėtu at
sakymu už 15 žodžiu. Mylima 
atsake 'sekaneziai: Teip, teip, 
teip, teip, teip, teip, teip, teip, 
teip, teip, teip, teip, teip, teip, 
teiip! Tavo szirdinga Keide.

pradėjo paskui ja sekti. Ilgai 
vaikszcziojo toji motere po gir- 
ria, ir dingo jam isz akiu tūlo
je pakalnyje. Toje vietoje de
tektyvas apsistojo ir už kokios 
keturiu menesiu laiko, slaptin
ga motere vėla pasirodė. Chris
top su savo pagialbininkais 
atrado urvą kurioje motere 
gyveno. Toje urvoje surado 
drapanas dingusiu ypatų. 
Paskui motere pradėjo sekti ri
ant galo pasiseko ja suimti. 
Laike tyrinėjimo motere prisi
pažino, buk nužudė baltus 
žmonis ir vaikus, o ju kraują 
gere drauge su kitais vadais 
tojo sztamo juoduju. Motere 
likos pakarta už raganysta.

— Tegul bu-na ir geriausia 
dirva, bet jaigu jos neiszdirbsi 
tai tau užaugs pusnemis.

Gerb. “Saules” Redakcija:
Prisiuneziu tamistoms už

mokesti del ateinanezio meto 
už laikraszti “Saule” nes jau 
laikas senei iszsibaige, bet, isz 
priežasties bedarbes ir ligų tai 
negalėjau prisiunsti užmokesti. 
Esmių labai dėkinga kad ne
suki iket “Saule,” kada nega
lėjau atsilygint už prenumerata 

1 Asz skaitau “Saule” jau 35 
metus ir man butu labai liūdna 
be jos, kad jau man daugiau 
“Saulute” paliautu szviesti po 

.mano past ogia. Gauname ir 
Angliszkus laikraszczius bet ju 
nemoku -skaityti, todėl labai 
laukiu “Saules.”- Turiu teip- 
g'i primyti, kad ne tik asz skai
tau “Saule” bet ir mano trys 
dukterys kurios labai myli 
skaityti “Saule.” Da syki 
tariu aeziu už nesulaikyma 
man laikraszczio. Pasilieku su 
pagarba, justi sena skaitytoja,

J. SZIMANIENE,
isz Scranton, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namas po Nr. 533 W. Maha 

noy St., 16 pėdu ploczio; tuo 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
ezios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

everybody

^/New Low Rate Means_
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Dabar ... po nauja numa
žinta preke ant elektrikos, ga
lima daugiau elektriko naudo
ti savo namuose negu kitados!

DABAR

ELEKTRIKAS

DAUG

PIGESNIS

Dabar galite naudoti geres
nius ir didesnius žiburius, dau
giau grajyt savo rėidio, tan
kiau naudoti savo tosteri, per- 
kolatori, skalbyne ir prosą nes 
dabar elektrikos prekes yra 
daug papigintos. Galite ir insi- 
gyti sau elektrikini refrigera
tor! ar ledine, ir kitokes elek- 
trikines prietaisas.

Dabar galite turėti geresni 
gyvenimą... turėti daugiau 
elektrikos... už visai maža, pi
gia preke!

PENNSYLVANIA
POWER IR LIGHT COMPANY

TIKRI ATSITIKIMAI 
APIE PASIRODYMĄ

DVASIU
I.K.S. raszo: Keli metai ad- 

galio-s gryžau su savo vyru 
isz Lietuvos. Laivas buvo di
delis ir puikus, oras kanuopui- 
kiausia's. Po linksmam pasi
kalbėjimui sh kitais pasažie- 
reis, sugryžau in savo persky
ra ant pasilsio. Inejus in savo 

' kambarėli, pradėjau kloti lova 
ir tame laike paregėjau, kad 
mano langas atsidarė ir vidu- 

• ryje kambaralio atsistojo sve- 
(timas vyras. Veidas buvo isz- 
I balos ir rodos kad labai kentė
jo. Vanduo nuo jo drapanų 
liejosi rodos tik ka likos isz- 
trauktas isz vandens. Dirste
lėjus ant tojo nepaprasto regė
jimo, suklykau baisiai ir pra
dėjau bėgti prie duriu ir tame 
regėjimas man iszniko isz 
akiu. Kada atbėgo mano vyras 
su kitais pasažieriais iszgir.de 
mano klyksmą, rado bala van
dens ant tos vietos ant kurios 
stovėjo toji d vase. Vėliaus da- 
gtrdau nuo kapitono to laivo, 
buk keli menesei adgalios, tū
las pasažieris kuris radosi tam 
paežiam kambarelije, staiga! 
dingo viena nakti isz laivo ir 
niekas ji nemate nuo tos die
nos.

M. A. K. raszo: Miegodamas 
apie dvi valandas, staigai pa
budau isz miego nes ta nakti 
buvo karszta ir atsiguliau lo
voje in kojų vieta nes lova 
buvo prie lango. Gulėdamas 
taip per koki tai laika, insitė- 
minau in galva lovos ir paregė
jau ten stovinti sena pažysta
ma mano -motinos kuri mane 
labai mylėjo. Stovėdama trum
pa laika, dingo, rodos inslinko 
in grindis. In ketures dienas 
po tam, apla'ikiau žinia, kad 
mano motinos drauge likos už- 
inuszta automobiliaus nelaimėj 
ta paezia ,diena, kada ja regė
jau.

R. L. S. raszo: Laike vaka- 
ciju nusidaviau in Maine val
stija praleisdamas kelis mene
sius terp kalnu ir'nutariau nie
ko neraszyti namo laike mano 
buvimo tonais. Per keliolika 
metu nesilankiau in bažnyczia 
ir nekalbėdavau poteriu, nes 
asz mažai tikėjau in Dieva, 
kas labai surūpino mano teta 
kuria palikau sveika namie. 
Tula vakara atsiguliau anksti 
ir vos pagulėjau kėlės miliutas 
paregėjau stovinezia prie lovos 
mano teta su isztiestoms 
rankom in mane. Nusigandęs 
tuom regėjimu atsiklaupiau 
prie lovos ir sukalbėjau poteri. 
Apie tai nieko nerasziau namo 
bet kada sugryžau namo, mano 
giminaite apreiszke man, kad 
teta mirė ta pati vakara kada 
ja regėjau.

Galime tikėti, kad dvasios 
numirusiu pasirodo gyviems 
duodamos žinia apie savo mirti 
ir prasergsti apie prisiartinan- 
czias nelaimes ir kad mes per- 
mainytumem bua savo gyve
nimo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunns numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiuiu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre S U, Mahanoy City 

w e w vjj . ę

iszgir.de
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