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Krivoi Rog A psiaub tas
Isz Amerikos
45,000 Anglekasiu Jau 
i Straikuoja

Washington, D. C; — Mink- 
šztu anglių straikas, kuriame 
dalyvauja 45,000 darbininku, 
kasdien platinasi ir ketina būti 
didelis stokas anglių. Manoma 
kad prezidentas Rooseveltas 
stengsis sutaikinti anglekasius. 
Kietųjų anglių darbininkai 
taipgi nerimauja ir kerszina 
sustot dirbti jeigu greitai dar
bininku vadai nepadarys szio- 
kia tokia taika su operatoriais. 
Valdžia nepritaria sziam strai- 
kui ir darys visus stengimus 
kad neprileisti prie straiko ir 
anglis turi būti kasama del pa
reikalavimo vedimo kares ir 
fabriku.

Amerikoniszkas Sub- 
marinas Paskandytas
Washington, D. C. — Vai 

džia pranesza buk Ameriko
niszkas submarinas “Runner” 
likos paskandytas kur ten ant 
Pacifiko mariu bet kokiu budu 
ir per ka tai to valdžia negar
sina. Yra tai 14-tas Ameriko
niszkas submarinas paskandy
tas nuo prasidėjimo szios ka
res.

Pabrangs Alus ir Ariel
ka ir Kiti Dalykai

Washington, D. C. — Idant 
surinkti daugiau padotko ant 
vedimo kares, valdžia uždės 
naujus padotkus ant alaus ir 
arielkos kaip: nuo $1.50 pa
brangs ant $2.50 ant kvortos 
arielkos, ant baczkos alaus $8. 
ant vyno 14 centu brangiau už 
galioną. Tokiu budu valdžia 
ketina surinkti deszimts bilijo
nu doleriu daugiau. Valdžia 
dabar rūpinasi kad butlegerei 
isz to pasinaudos ir pradės 
dirbti namine arba maiszyti 
gera arielka su spiritu, kuria 
parduoda po 30 doleriu už ga
lioną.

Tėvas Kankino Dukte- 
re Inkaitinta Geležia
Newkirk, N. Y. — Ana diena 

palicija aresztavojo czionais 
Petra Carson už baisu pasielgi
mą su savo duktere, už ka likos 
nubaustas in kalėjimą ant dvie
ju metu. Tasai rakalis degino 
dukrele su inkaitusia geležia, 
durdavo spilkutes in jos kuna 
ir kitokiais budais ja kankino 
kad ji nelekiotu naktimis po 
plyczias.

Japonijoj nesiranda gra
veriu. Kas numirszta, patys 
gimines lavona palaidoja.

NUŽUDĖ DU SŪNŪS

Sužeidė Paczia Ir Pats 
Nusižudė

Gary, Ind. — Pade j as laik- 
raszti in szona, kuri skaitė, 
staigai atsistojo Jonas Birkicz, 
31 metu, nuėjo in kuknia, pasi
ėmė dideli peili su kuriuom 
perpjovė gerkles savo dviems 
mažiems sūneliams, sužeidė 
mirtinai savo paczia po tam 
pats sau atėmė gyvastį. Jo pa
ti Mare, 26 metu, likos nuvežta 
in ligonbute. Sunelei buvo 6 ir 
3 metu amžiaus. Kada kaimy
nas paszauke palicija, rado Jo
ną gulinti ant grindų su per- 
szautu pakausziu. Priežastis 
tojo baisaus darbo nedažinota 
bet manoma kad jis staigai pa- 
paiko.

Paliaus Plakti Baltus 
Centus

Philadelphia, Pa. — Czionai- 
tine dirbtuve centu paliaus 
plakti baltus centus nuo 1 Sau
sio 1944 meto ir pradės plakti 
senoviszkus, isz vario. Nauji 
centai yra panaszus in deszim- 
tukus ir daugelis žmonių likos 
prigauti.

Aplaikys $10 Už Kožna 
Nauja Darbininką

Philadelphia, Pa. — Czionai- 
tine Transportacijos kompani
ja neteko daug darbininku per 
kare, todėl pasiūlė kožnam, ku
ris pristatys jiems nauja darbi
ninką ar darbininke, duos jiem 
po deszimts doleriu. Toji kom
panija neteko 1,100 vyru ir 250 
moterių, kurie likos paszaukti 
ant kariszkos tarnystos.

I —

Uždraudė Savo Paežiai 
Ir Dukteriai Dalyvauti

Jo Laidotuvėse
Philadelphia, Pa. — Mires 

ana diena, turtingas Bruce An
derson, savo testamente už
draudė savo paežiai ir dukterei 
dalyvauti jo laidotuvėse. Pa
ežiai paliko maža dalele savo 
didelio turto o dukterei paliko 
tik po 15 doleriu ant sanvaites 
per visa jos gyvasti o tai del to, 
kad dukrele, laike tėvo ligos 
iszvadindavo ji visokiais bjau
riais žodžiais, kada jis gulėjo 
lovoje ir karta kirto jam per 
veidą kada jis paprasze stiklo 
vandens ir bardavo ji kad taip 
garsei kosėdavo. Dukrele pri- 
gialbejo motinai paniekinet tę
va. — Tokia tai padekavone 
vaiku tėvams ant senatvės.

— Prasižengėliai Morokoje 
turi užmokėt paliemonui už tai, 
kad juos paėmė in kalėjimą.

KARE
VOKIECZIAI SZAU- 

DE IN MOTERES

Ir Vaikus Italijoj

Isz 5-tos Amerikoniszkos ar
mijos, Italijoj. — Kariszkas ko
respondentas, John Lardner, 
danesza buk kada Amerikonai 
atėjo in miesteli Caiazzo, Itali
joj, rado ten gulinezius lavo
nus vyru, moterių ir vaiku, nu
žudytus per beganezius adgal 
Vokieczius. Kada Amerikonai 
pribuvo in miestą, tik tada gi
mines ir draugai nužudytu j u 
pradėjo juos laidoti vienom di
deliam kape ant kapiniu. Kai^ 
kur Vokiecziai iszžude visas' 
szeimynas ant syk.

Diena priesz apleidima tojo 
miestelio per Vokieczius, szau- 
de jie in gyventojus kaip in be
ganezius zuikius, ant ulycziu 
ir namuose. Žudė jie visas szei
mynas be jokio susimyĮėjimo, 
ypatingai in vaikus ir moteres, 
kur tik juos užtiko. Tarp nužu
dytu buvo daugelis vaiku tu- 
rineziu po 10 ir 12 metu am
žiaus.

Vokieczei Užmuszineja 
Savo Aficierius

London — Francuziszkas rei- 
dio isz Algiers, Afrikos, prane
sza buk Istanbul, Turkijoj, da- 
neszta buk Vokiszki kareiviai 
ant Balkanų pradeda pasikeli- 
net ir ne tik kad nenori klau
syti savo aficieriu, bet juos 
slaptai žudo. Taipgi danesza- 
ma buk kareiviu pasikeleliu 
vadas Brozovicz neprileido Vo- 
kiszkus kareivius prie iszlipi- 
mo ant kranto Delmacijos, kai
po ir ant salos Peljesac. Tose 
vietose nužudyta daugelis Vo- 
kiecziu, kur tik pasirodė.

Vokiecziai Pradėjo Ar- 
esztavoti Kunigus

Italijoj

London — Vokiszka slapta 
palicija (gestapo) pradėjo ar- 
esztavoti daugeli Katalikiszku 
kunigu Italijoj, apkaltindami 
juos kad garsina neteisingas 
žinias nuo pamokslinycziu 
priesz Vokieczius.

Kunigai pradėjo užmetineti 
Vokiecziams nuo pamoksliny 
ežiu buk Vokiecziai aresztavo
jo ir kankino daug žmonių ir 
kunigu Italijoj, kur Vokiecziai 
yra užemia vietas. Dagirde 
apie tai Vokiecziai pradėjo ar- 
esztavoti daugeli kunigu, ap
kaltindami juos apie sukėlimą 
maiszacziu tarp žmonių ir ne 
apykanta priesz Vokieczius.

Vokiecziai Iszžude 1,- 
600 Kunigu Ir Nukan

kino Vyskupą

New York — Telegrafai pra
nesza, isz Lenkijos, buk vysku
pas Nowojewski, isz Plocko 
diecezijos, Lenkijos, likos nu- 
kankytas ant smert per Vokie
czius taipgi ir arkidiakonas isz 
Gostyno. Abudu turėjo po 80 
metu amžiaus.

Skerdyne Katalikiszku Len- 
kiszku kunigu buvo beveik po 
visa Lenkija. Kunigas Mucha 
isz Rudos likos nukirsdytas 
Kotowicuose. Gdynoje 12 kitu 
kunigu likos suszaudyti, Pra
lotas Ricdalski, isz Srodos, 
Poznaniaus, pralotas Prodzin- 
ski ir pralotai Potomski ir 
Kupczinski taipgi likos suszau
dyti. Szležingeje asztuoni kiti 
likos taipgi suszaudyti. Vokie- 
cziu belaisviu abaze randasi 
daugelis kunigu laukenti ant 
suszaudymo.

Lenkijoj daugiau kai 1,600 
Katalikiszku kunigu neteko 
gyvaseziu isz ranku Vokiszku 
budeliu.

14,500 Žmonių Likos
Nužudyta Charkove

London — Kaip apie tai skel
bia daneszimai isz Moskvos tai 
Vokiecziai iszžude 14 tukstan 
ežiu nekaltu žmonių Charkove, 
kada užėmė ta j i miestą, kuri 
vėliaus Rusasi atmusze. Vokie 
ežiai suvarė szimtus žmonių, 
vyru, moterių ir vaiku in trak
torių dirbtuve kur iszkase gilia 
duobe, prie kurios suszaude ne
kaltus gyventojus ir in ja juos 
užkasė.

Kiti likos nutrucinti gazu 
uždarytuose trokuose o tuks- 
taneziai likos suszaudyti, kaip 
apie tai pranesza Rusiszkas 
reidio. Rusai surasze vardus vi
su tuju kankytoju ir už tai tu
rės atsakyti ateityje. Vokie
cziai taipgi iszžude tukstan- 
czius gyventoju kituose mies
tuose, priesz apleidima, kada 
Rusai artinosi prie tuju vietų.

ŽINUTES

Merida, Meksikas — Akme
niniai trepai prie bažnyczios, 
ant kuriu sėdėjo daugelis žmo
nių prisižiūrėdami buliu gale- 
jimosi, sugriuvo, užmuszdami 
38 žmones ir sužeidė 100 kitu.

New York, N. Y. — Popie
žius Pius kalbės Nedelioje 
per reidio, isz Vatikano, in vi
sa svietą. Jo kalba bus labai 
akyva apie sziadienini karisz- 
ka padėjimą.

UST* “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Puse Milijono Vo- 
kiecziu Slaistose

Rusai Paėmė 90 Miesteliu Ir
Kaimu, Vokiecziai Bėga In 
Saugesnes Vietas; 45,000 Ang
lekasiu Straikuoje; Amerikon
iszkas SubmarinasPaskandy tas 

____ -*
Miestelyje Balioną Vokie

cziai nužudė penkis kunigus, 
kelis daktarus ir 58 gyventojus! 
kuriu lavonus inmete in akmen- 
dauže po tam užgriovė visus su 
dinamitu.

LONDON — Badai musziai jau prasidėjo 
viduryje miesto Krivoi Rog (Kreivas Ragas) ir 
apie puse milijono Vokiecziu randasi slaistose 
isz kuriu vargei iszsigaus. Vokiecziai pradėjo 

Generolo MacArthuro puikai fraukti kareivius isz Francijos ir Italijos ant su- dnTTA n vn n t* ir ii xrvin z-J nl Tcnnnii **
szelpimo. Rusai atmusze daugiau kai 90 mies- 

ponu eroplanu ir paskandino kaimu Vokiecziai isZSkcrde apie 2,000 
.KCllS IdlVUS. —

, . ——: ., . gyventoju mažam miestelyje Boves, prie Fran-Japonai be jokios mielaszir-j ° . vt v . ....
dystes žudo nekaltus Kiniszkus cuziszko rubežiaus už tai kad keturi Vokiecziai 
gyventojus ir degindami ju jsz 0 ka(Ja paliepta jiems juOS SU-
gnnczeles prie Yantze upes. Į ® _ 1 1 J J
Buvo tai baisi skerdyne ne tik 
vyru bet moterių ir mažu vaiku

Allijentai smarkiai supliekė 
Japonus ant salos Rabaul su- 
szaudydami daugeli eroplanu 
ir keli szimtai Japonu likos už- 
muszti. Ant Salomonu Japonai 
aplaike smarku smūgi nuo Al- 
lijentu, kurie su 230 eroplanais 
numėtė 130 tonu dinamito ant 
trijų eroplaniniu stoeziu.

Allijentai artinasi prie Ry
mo, paimdami daugeli vietų ir 
turi beveik kas diena kruvinus 
susirėmimus su Vokiecziais.

uždavė smarku ypa del Japonu 
Rabaule, sunaikindami 231 Ja-

Vokietijos gyventojai pradė
jo netekti kantrybes su viso
kioms melagystėms kurias gar
sina j u valdžia apie didelius 
pasisekimus musziuose bet Vo
kiecziai iszgirsta isz paszaliniu 
szaltiniu buk tai melagyste ir 
milijonai j u tautieeziu buna už- 
muszti arba paimti in nelaisve. 
Girdėt kad Vokiecziai ketina 
sukelti revoliucija priesz savo 
kariszkus vadus.

Panaszus padėjimas yra ir 
Francijoj kur žmoniems nusi
bodo prispaudimas Vokiecziu 
ir kankinimas gyventoju nuo 
kuriu atima visa maista ir ap- 
redala ir siunezia in Vokietija 
del savo žmonių. Francuzai 
pradėjo žudyt slaptai Vokie
czius kur juos užtinka.

Fairmont, Neb. — Septynio
lika lekiotoju likos užmuszta, 
kada ju eroplanas susidaužė su 
kitu artimoj Milligan, Neb, Tik 
vienas iszsigialbejo.

jeszkoti ir atiduoti o gyventojai apie juos nieko 
nežinojo, tai visa miesteli isznesze in padanges 
su bomboms. Beveik visi gyventojai žuvo.

Ana diena Rusai laimėjo savo pozicijas ir 
paėmė didelius miestus Dniepropetrovsk ir 
Dnieprodzerzinska, Ukrajinoj, kur randasi dau
gelis visokiu dirbtuvių, iszguidami Vokieczius 
isz .Dniepro aplinkines ir kerszina apsiaubimu 
milijonu Vokiecziu. Prie Krivoi Rog Rusai iuga- 
lejo Vokieczius ir dabar artinasi ant Krimejos.
Rusai paėmė daugiau kai 100 miesteliu ir užmu- 
sze daugiau kai 12,000 Vokiecziu paimdami 
taipgi daug kariszko materijolo. Badai Vokie
cziai dabar mano bėgti in szali Lenkijos nes 
jiems jau per karszta Rusijoj.

Allijentai turi pasekme beveik ant visu li
nijų Italijoj, paimdami svarbia aplinkine Spara- 
nisa, po trijų dienu smarkaus muszio paimdami 
daug Vokiecziu in nelaisve prie Trigno upes. 
Allijentai taipgi bombardavo nekurtas dalis 
Austrijoj.

Laisves Stovylas Susi
laukė 57 Metus

New York — Milijonai atei
viu mate Laisves Stovyla — 
Statue of Liberty kada iszlipo 
isz laivo pribūdami in Ameri

ka. Buvo tai j u viltis laisves 
naujam sviete. Tasai stovylas 
sziadien susilaukė 57 metus ir 
likos pastatytas 1886 mete pri- 
stovoje New Yorke.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
dideli vaikai, didesne beda.”— 
Merginos niekados nebūna už- 
ganadintos isz drapanų. Intai- 
sai joms naujausia drese, grei-

-----♦— ’tai apsidžiaugia nes mada per- 
’ Daveme keliems žinia jog simaino per nakti ir nori kito- 
laikas ju prenumeratos jau isz- kkL tokia kaip jos drauge .turi, 
sibaige. Todėl bukite taip geri kurios nogla žino isz kur gau- 
atnaujinti arba užmokėti už aa 'pinigu ant tu visu paredu. 
prenumerata ir tai pasiskubin-i Taip, beda tėvams, katrie tu
pite nes busime priversti sulai- ri du ar tris tokius kaltūnus ant 
kyti laikraszti. Juk žinote kad 
sziadien užlaikymas laikrasz- 
czio yra labai sunkus ir jau 
daug laikraszcziu turėjo susto
ti ėja isz brangenybes ir kito-jczau praszydamos idant pavo
kiu kliueziu.

galvos, ypatingai mažesniuose 
miestuose. Mokslą szioki toki 
turi o ypatingai moka kaip už
kabinti nepažinstamus ant uly-

Tėvas Norėjo Atiduoti ■keli kad osz'ka tu laiszikeliu ir 

Jaunikiui Savo 10 Me- ima i Si as o kad ji neipąigautu tai 
ir del oszkos laisziko nereiktu. ' 

Kada Szmulkis taip mislino,’ 
Aberdeen, Idaho. — Ana die-1 pasidarė szviesu per langą isz 

na atėjo iii czionaitini suda isz- namo nes vartauninkas atsike- 
imti laisnus. ant ženybu Joku- le ir uždegė žvakia o tai isz tos i 
bas Goteski, 23 metu, su savo priežasties kad Szmulkis labai 
mylima. Auna Korbek, deszimts 
metu, mergaite, su kuria pribu- įsi dainuoti. 
vo> ir josios tėvas, kuris1 prisie-

Jaunikiui Savo 10 Me- Į 

tu Dukrele

: žintu jas automobilium.
j Mamule duoda valia dukre- 

1 Daugiausia nieko geisti nuo lei o da ir džiaugiasi ikaip szpic- 
Dievo negali jeigu gera sveika-aP^e J08 szlapnose tupinėja, 
ta turi. į Taip mamule, kai]) užauginai

_____ ..__ _ _ (dukrelia tokia ir turi.
Nesenei atsibuvo laikrasztij Kam tokia dukrele tikus? 

ninku seimas San Franciske, ’Szunc verta-Tėvai turi dideHa 
tiksle apmanstymo apie truku-1 Pakramta o motina neturi jo- 

Lalke apsvarsty-(kios 'pagialbos isz tokios. Kas- 
__  _____ ant mamules 

i plusta, kerszina ir liežuvi rodo, 
du szimtai visokiu'ant ^al° kada visi Airiszinei,

1 Italijoniszkos ir kitokios veis- 
negalima pirkti ^es s^piclei apsidžiaugia su 

I Lietuviszkom mergaitėm, tai 
I numeta ja in szali, kaip koki 
I skudurą. Gailestis ima žmogų, 
žiūrint ant suvytusiu musu le
lijėlių, kurios yra patogios, 
drūtos ir sveikos o po kokiam 
laikui iszrodo kaip szipulei.

Motinos, nepratinkite savo 
dukrelių isz mažens prie pui
kiu parodu, prie brangiu skry
bėlių ir czeveryku!

Beveik kožnam name randa
si siuvama maszina, tegul duk
reles užsiima siuvimu, tegul 
iszardo sena szlebe ir ant jos 
mieruodama gali pasisiūti sau 
nauja. Tegul mokinasi naminio 
darbo, skalbt, prosyt, duonelia 
kepti ir valgi virti. Tada po 
ulyczias nesi valkios, dantų ne
rodys ir vakarais ant trepu ne
sėdės ir automobiliais nepysz- 
kins.

Motinos, jus paezios dukre
les iszpaikinote ir kada dvyli
kos metu szlapnose pasiprieszi- 
na joms tai nutyli -— nieko ne
sako nes motina bijosi dukreles 
ir gailesi jai lazdukes o gal ne 
viena bijo kad dukrele “neisz- 
runytu” in platu svietą. O mo
tinėlė! Kad kitaip dukrele au
gintume! tai nerunytu ji in 
svietą.

■ Mamytei gražu kaip dukrele 
ap pasiputus, nežino isz mandru- 

mo kaij) apsisukt, lupa patem-

ma popieros. ____  _.±_____ „
mo tojo dalyko, pasirodė 'buk1 diena dukrele 
Amerikoj paliovė iszeitinet su- 
virszum 
laikraszicziu isz priežasties '.pa
brangimo ir ; 
popieros ir kitu drukoriszku 
dalyku. Kaip rodos tai galime 
tikėtis da daugiau laikraszcziu 
sustojimo.

Jeigu nemoki grąžei kalbėti 
tai privalai vetuk visai sustot.

Apredalas nieko negiliuos, 
jeigu katras piemeniszkai isz- 
sižios.

Kas didelia szeimyna laiko 
ir tanikei budavoja, tasai ant 
senatvės bedavoja.

‘Naudos jokios neturėsi kaip 
pikta girsi o gera peiksi.

nes butu per brangus $1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. .j 
Mahanoy City, Pa. ’

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 pusUpiu .................................... 15e

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
2£ puslapiu .....................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 

; jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 

. ikio. Suvirsz 100 puslapiu............ 25c

. No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
■ Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 

puslapiu .......................................... 15o
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu

do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c 

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz' ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; 
Preke

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.,
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

lz> . . . .... v uullcn.u. Su
Rasztininkas bėgtu ir įliejo m narna uzmo- veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-

garsei mistino o osz'ka mokino- puslapiu. 
Į No. 102 
, minaliszka 
! No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku.

Tai Szmulius tuojaus priri- 
ge buk Anna turi daugia u kaip ' szo oszka prie bromo kad nenu- 
15 metu amžiaus. ; • • •
dirstelėjo ant mergaites ir su- keti už oszka,, už tai kad gal ji 
prato, kad tėvas meilioje, apie ' permyne koki akmeni ar gal ^auoje pas »aauius, viekelio i 
ka pranesze sudžiai ir laisnu padare skyle ant plento.
nu nedave. J Stružas paėmė pinigus, davė

Veliauls dažinota, kad mer- Szmuliui laiszkeli ir pakele 
gaite turi tik deszimts metu. ’ bromą augsztyn, kad praleisti 
Sudžia paliepė aresztavoti tęva Szmuliu su ožka. Szmulius ant 
už neteisinga pris'iega.

Poni P Pluszauskiene, 
Forrest City, Pa., raszo: 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikiraszti 
dzin siunsti 
be “Saules”
eit, su kuria praleidžiu smages 
dieneles ir mane visame sura
mina.

Pri-

“Saule” ir met
ant toliaus nes 

negalecziau apsi

Ponas Joakymas Jakima- 
viezius, isz Kankakee, Ill., ra- 
szo: Priisiuncziu tamiistom's už
mokesti už laikraszti “Saule” 
kuria meldžiu siuntinėti ir ant 
toliaus, nes laikrasztis man la
bai patinka. Pasivėlinau pri- 
siunsti užmokefeti už prenume
rata todėl dabar atsilyginu ir 
aeziu kad man nesulaikote. 
Linkiu viso labo visai redystei. 
vystai.

KA SZMULIUSMoterėles, saugokitės glamo
nėtis su... žalcziais nes Jeva 
“užsidavus” su žalcziu Roju
je, papuolė iii nelaime. Apie tai 
užmirszo apmalszytoja žalcziu 
Cirio, Vengriute, kuri davinė
jo perstatymus Genevoj, Szvei- 
c arijoj.

Perstatinėjo ji dideli žalti 
su kuriuom glamonėjosi, apsi- 
juosdamas aplink moteria bet 
tūla diena, ar tai žaltys buvo 
kuom užpykintas ar nesijautė 
kaip reikia, pradėjo ja spaus
ti taip, kad pradėjo szaukti pa- 
gialbos o regėtojai, manydami 
kad tai tokis perstatymas, pra
dėjo ploti delnais. Direktorius 
teatro, dasiprates jog mergina 
randasi nelaimėje, nuszove ža. 
ti. Merginai sutrynė vidurius, 
tasai žaltys, 
mįre .merkia, Žydiszki ikringelei ant

Todėl moterėlės, saugokitės ausu idant užslėpti purvyną au- 
žalcziu, nežiūrint koki jie butu. s' se‘ i okia dukrele, paregėjus v .
Juk nuo pradžių savo gyveni-!“™ moHnel<sav ant nly-l10^ 8razei ska‘‘-'-t mokėjo, 'bet 
mo neturėjote su juom giliuko! cz'Oh’ užpakaliu užsisuka o ir

.." j Lietuviszkai sarmatinasi kal-
“Ko tu motin, taip nuliudus ? 

Ko nerimauji ir dūsauji? O kur 
tavo mergaites, kad viena sėdi 
namieje. Ar gal skalbei, kad 
rankoves pasiraitojus?”

“Jau pabaigiau triūsa, da
bar noriu valandėlė pasilsėti.
“O kur iszleidai mergaites ?”
“Nu-gi kvaraba žino! Agnes 

po piet iszejo, Ene priesz vaka-

nuo ko ji tuojau Pus, kita susieziaupia, akis pri-

ra o Mere tuiibut nubėgo pas kil;us miestus ant apsigyveni- 
kaimynus.

“Jau tu misiuke galėtumei ke pertraukos, kada maino 
pasilsėt, prie nieko rankos ne- 
kiszt, jeigu tokias dukreles su- 
au'guses turi ?

“Taiip tau rodosi. Priversi
tu jas. Kytro reikia! In akis

g kabinasi kaip ka pasakau. Gal
vos užimtos parodais o ežia 
viskas brangu, tėvas vienas 
dilba ir nežinau kas toliaus 
bus.

Tai-g’i misiuke, ant tos pasa
kos; “Maži vaikai; mažą beda.

savo adresus tai tegul neui 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

PADARE

Szmulkis, sūnūs Natano Ho- 
senburgo, kupeziavojo ver- 
szeis, (karvėms, oszkoms ir vi
sokiais gyvuliais o kad turėjo 
galvoje protą, tai padare gera 
giszefta. Viena karta ėjo jis isz 
kaimo namon plentu ir vede 
ant szniuro pasiriszes oszka, 
labai džiaugdamasis o — del 
kam, — nu, padare dideli gi
szefta, nupirko osz'ka už de- 
szimts maukiu. Buvo jau labai 
tamsu ir Szmulkis labai susirū
pino, 'kada prisiartino prie nu
leisto 'bromo, ar jam nepasisek
tu prasprust su savo oszka per 
apaezia bromo.

Už save plent-pinigiu mokėti 
nereikalaus nes jis nepriguli 

‘prie galviju bet tiktai prie la- 
' bai mokintu Žydu kuris szka-

del oszkos turėjo turėti laiszr

ino ir geidžia kad jiems ‘Saule’

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in

To'kioms 'dukrelėms nepagai
lėkite lazdų, duokite kad net ju 
kaulai braszketu, kad naktimis 
nesivalkiotu o tada turėsite isz 
ju džiaugsma ant senatvės.

f* SKAITYMO
ir

I __
j 64 pus., Did. 5x7col
j Tiktai, 10c.*> -----
Ž “SAULE”
| MAHANOY CITY, PA.

*
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to nesuprato, paėmė laiszkeli darbininko, 

i ir iszejo.
Bet kada atėjo pas bromą ir 

norėjo atriszti oszika, aj, vaj! 
žiuri aplink — nėra oszkos!

Szmulkis, apimtas baime, be- 
go adgal pas struža rėkdamas:

— Aj vai! Mano oszka pra
puolė! Padaviau ja pririszti o 
dabar jos nėra. Pone vartau- 
ninke, ponas turi man pasisto- 
rot mano oszka nes asz ežia už 
jam užmokėjau. Aj vai' ant 
mano oszka!

Vartauninkas kalba:
— Kas man galvoj su tavo 

oszka ? Kad prapuldei tai sau 
ja ir susijeszkok!

Tuom laik nuleido 'bromą ir 
pasakė Szmuliui kad iszeitu 
laukan ir jeigu nepaklausys tai 
iszmes ji per duris nes nori 
miego.

Bet Szmulkis ne ėjo tik reke.
— Asz jus padarysiu ap

skųst, jeigu jus man neduosite 
mano ožka, arba penkiolika 
markiu. Ny, juk asz ant jam 
turiu penkis markius uždirbti.

Bet vartauninkas neclave ne 
oszkos ne pinigu, tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo Szmu
liui, kad ji nuszaus o kad Szmu
lius negali klausyti balso szu- 
vio per tai tuojaus iszbego o 
vartauninkas uždare duris.

Szmulius vela eina in ta vie
ta kur buvo pririszta oszka pas 
bromą kuris jau buvo nuleistas 
ir mato savo oszka, pririszta 
prie bromo bet jau gulinezia 
ant žemes.

Tuo kart sau pamisimo kad 
buvo kvailas tai jos pirma ne
inate. Dabar nusidžiaugė ir 
kumsztelejo oszkai in paszone 
kad keltu ir eitu su juom namo. 
Bet oszka nesikele ir ne nesiju
dina. Szmuliu apėmė didele 
baime ir pradėjo szaukti. 1

— Givalt, givalt! pone var- 
tauninke! Mano oszka nori ap
mirti ! Kuogreieziausia reikia 
actu patrinti tai mažam pareis 
ant saves»

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko negirdi ir pasislepes juo
kėsi. Szmulius nubėgo pas du
ris ir barszkino bet durys buvo 
užrakintos. Tuo kart vela 
bego pas oszka ir pradėjo jos 
praszyti kad da nemirtu ir pa
lauktu nors sanvaite pakol ja 
parduos tai tada gales patinka- 
miau numirti. Bet visi praszy- 
raai 'buvo už nieką nes kaip ant 
bromo kabojo tai jau buvo pa
stipus. Ir vela Szmulius pribė
go prie lango, barszkino ir re
ke:

— Aj, vaj! gelbek, pone var- 
tauninke nes ponas esi Kriksz- 
czionis, ne Žydas! Aj, pone var- 
tauninke, givalt! ba jau asz 
mislija, kad jau jam ne gyva. 
Geriau kad ponas butum ne
gyvas, pone vartauninke, asz 
misliju kad ponas jau senas o 
jis turi da tiktai tris metus, ant

isz 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

No. 106 Penkios istorijos, apu 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus

182 puslapiu............35c
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
‘ iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
i Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ...................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
|Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .................................................. 15c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..............................................15c

No. 123 Septynios istorjos api? 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................1.5c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk-

nu-

44 pus. 15c 
istorijos apie

te pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............l<5c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu .................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas! 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenorfaus; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No, 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .............   15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus... .25c

No. 158 Keturios istorijos anie Ka-

paėmė negyva oszka ant pe- 
cziu ir nuėjo namo, eidamas da 
save linksmino kad gales par
duoti mesa ir skūra. Bet apie 
tai savo Sorei nieko nesake 
tiktai saike kad pirko negyva 
oszka nes jeigu butu teisybe' 
pasakęs tai butu daugiau in 
skūra gavės nuo savo Sores ne

atį_ 'kaip nuo vartauninko.

savo amžio, jam per anksti 
smerti! Kaip ponas neatidarysi 
tai kad ir ponas kai]) tas oszka! 
Oj, atidaryk ponas, mažam jam 
bus galima nugelbeti, jog tai 
pono laime, pone vartauninko, 
ba kaip jis nebus gyvas tai po
nas jam 'bus užmokėti, ba po
nas jam padarei smerti.

Tuo kart vartauninkas
dare duris, Szmulius tuojaus 
eina in siūba ir mislina mažam 
gaus acto bet aj vaj! vartaunin
kas, perpykęs- ant Žydo riksmo, 
isžbego su stora lazda 'kuria 
pradėjo dėti ant Szmulio pe- 
cziu su tokiu prispaudimu kad 
net Szmulkius parvirtęs ant 
žemes pradėjo rėkti.

— Oj vaj, paliauk ponas! A j 
vai, a j vaj! asz jau mirsztu ir 
inirsztu drauge su savo oszka. 
Gevalt, gevalt, asz jau esmių 
nelaimingas ir mano szeimyna 
nelaiminga! Razbaininkas! pir
ma užmusze mano oszka, dabar 
užmusza tęva, a j vaj! tęva ma
no szeimynos! Jau kapores, jau 
asz negyvas! Gevalt, gevalt! 
Nu, kam ponas musza in smer
ti negyva žmogų? Aj, vaj! aj, 
vaj! Razbaininkas! Pleszikas! 
Aj, vaj! gevalt, jau mane už
musze !

Tame laike kada taip Szmu
lius reke, paėmė vartauninkas 
ji už sprando ir iszmete isz 
priemenes in lauka taip, kad 
tasai augsztyn kojom iszleke.

Szmulius da ilgai gulėjo ant 
žemes rėkdamas, bet ant galo

Kelerą Juoku ir Paveikslo'.
............................ 15«

Adresas: ’ <
Saule Publishing Co.. 
Mahanoy City. Penna.

TAI BUS VARGAS,
TAI BEDA!

Monologas

Szi monologą gali kalbėti vai
kinas arba mergina. Kalbant, 
nesigailėti paszaipos ir pritai
kinti tinkamus krutėjimus ran
komis — gestais.
Sakau buvo, buvo, 
Ir dugnas iszlpuvo, 
Kas dienele, valandėlė, 
Vis kita naujieneie, 
Tik jus meldžiu paklausyti,

* * *
Va, ir vargas, ir vėl baime, 
Del merginu bus nelaime, 
Girdėt liūdna ežia naujiena, 
Merginas verbuoti ketina. 
Reikes didžiai nusiminti, 
Kad in kare pradės imti, 
Paims vargszes ir turtingas, 
Augsztas, drūtas ir 

raumeningas, 
Ir varys visas kariauti, 
Ar kas džiaugsis ar ims bliauti, 
Ta patirsite kiekviena, 
Kada ateis toji diena.

Busit visos iszvarytos, 
Ir iii burius iszdalintos, 
Kurios bus geros sveikatos, 
Tas pastatys prie armotos. 
Kuriu szlebes iki keliu, 
Tai tos jodinės ant kumeliu, ■» 
Laiba-pirsztes trimituoti, 
Trumpa-rankems reiks 

bubnuoti.
Kur 'kuprota aiba kuda, 
Tai toms reikes 'pust in dūda, 
Kuri turės liemeni dailu, 
Statys in gvardijos eilia.
O tas vargszes trumipa-'kojes, 
Statys ten, kur blusos loja, 
Tept vežimus, amatninkes, 
Aslas plauti, vaisbininkes. 
J uod-veides aficieriais, 
Placzia-veides ikamandieriais, 
Didžia-galves pulkauninkems, 
O verda-akes rasztinirikems. 
O kurios mažai l<a gali, 
Pastūmėtos bus in szali, 
Uga-dantes prie dragūnu, 
Lengvutytes prie lakunu. 
Riebias, digtas, duonai kepti, 
Kurios silpnos, malkas neszti, 
Nemanykit, neiszsisuksit, 
Visos Ikareivijon busit.
Ims ligotas ir kuprotas, 
Isztviikusias ir spalvuotas, 
Juk bus dailu pamatyti, 
Garbes žodi pasakyti.
Kad ir jos in glitas stojo, 
Lavinasi ir marszuoja, 
Kodėl tai negali invykti?... 
Juk ir jos nori lygioms likti. 
Tad del szventosios ramybes, 
Reikia eiti prie lygybes, 
Jeigu vyrai 'kareiviauja, 
Tegul ir jos netinginiauja.

3



Gyvenimas Vargdienes
:: Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke
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Ejr (Tasa)

Atėjo pietus. Ema su savo 
vyru ir AVerneris sėdo prie sta
lo. Geras valgis drutino kuna 
pakelevingu o džiaugsmas stip
rino duszias. Po piet kada jau 
nuo stalo pakilo, duoda žinia 
atidarytojus, jog kokia tai mer
gaite meldžia paszialpos.

— Ar da maža toji mergaite? 
— paklausė Ema.

— Taip, maža, atsake tar
nas, —- gali turėt apie 12 metu.

Liepe mergaite in vesti in pa- 
'kaju ir duoti valgyt. In puse 
adynos vėliau, būdama perim
ta akyvumu matyt taja mer
gaite, liepe atvesti pas save. 
Mergina stojo priesz ja bet pa- 
maezius taip puikia ponia, nu
sigando; norėjo ka toki kalbėt 
bet laibai m ik ežio jo. Buvo ap- 
driskus ir rodos akimis melde 
susi mylėjimo. Už kokios tai 
valandos u'bagiute insidrasinus 
pradėjo atvirai pasakot jog 
jau nuo senei neteko tėvu ir 
po svietą valkiojasi. Ema per
buvus kelis metus su vyru, ge
rai kalbėjo Angliszkai. Paimta 
kokia tai misle apie taja Mor
tele, ant laivo, su kuria turėjo 
užsiėmimą; pradėjo temint in 
jos veidą ir iszsidavinejo jog 
suvis panaszi in ja. Dabar pa
klausė Vokiszkai,kaip vardas? 
Iszgirdus tai mergaite, rodos 
ant kito svieto užgimus, atsake 
linksmai: “Morta!”

'Czia dabar Ema ant tikro 
mistino jog tai ta pati mergi
na, czia jau buvo tvirtesne sa
vo dasipratime. 0 da norėdama 
savo akyvuma apmalszyt, klau
sė toliaus Mortos: “Kuom bu
vo tavo tėvai.

— Jie gyveno senam sklype 
(krajuje); turėjo trio'bas, ark
lius, karves, avis — bet jiems 
ten nepatiko but. Pardavė vis
ką, susitarė su kitais ir nusi
davė in kelione, — in nauja 
svietą, in užmari nes kaip kal
bėjo, jog ten kaip rojus ir ne
toli dangaus. Mane teta neno
rėjo su jais leist be t motina la
bai verke. Atvažiavome in ko
ki tai puiku miestą; ten sėdo
me in laiva, plaukėme marioms 
nežinau kaip ilgai, net iki ke
kei didelei salai. Vieni mislino 
jog jau naujas svetas, kiti jog 
ne.Puilkei iszrode toji didele 
sala; žalios girrios, brangus ja
vai, pievos pilnos žiedu, upelu- 
ku daugybe. Visi ėjo džiaugs
mu patraukti in puikia girria. 
Mane vede ant paskutinoš pa
na, kurios vardas 'buvo Ema.

Czia aszaros iszsipile isz 
jos akiu ir sunkei atsidusus pa-

liovė kalbėt.
— 0-gi ko tai]) nuliūdai, ma- 

i no kūdiki ?
— Mano Deve! pana Ema' 

buvo su mumis ant laivo, mylė
jo mane geriaus kaip mano mo
tina. Mokino mane melstis, vi-Į 
šokiu priklodu; kalbėjo man j 
jog kas Dieva myli, tikrai atsi
davęs gerybei ir mielaszirdys- 
tei, tai jokiam nuopuolyje ne- 
apleidineja. Ir nors su savo ma
lone kartais susivėlina bet 
ateis laikas jog pagelbsti ir su
ramina. Asz ir atsiduodu in Jo 
apgloba nes jau daug gerade- 
jvscziu datyriau.

Norėjo dangiaus kalbėt bet 
jai ponia pertrauke:

— Taip, mano kūdiki! neuž- 
mirszkie to ir pildyk kaip ta
ve mokino o 'busi laiminga! — 
Ir ka jus tam gražiam szilelyje 
dirbote ?

— Mano meilinga pana, Ema 
vede mane nuo medžio pas me
di, nuo krūmo pas krūmą ir pa
sakoj man jog tai viską sutvėrė 
Dievas kurio žmogus ant tos 
žemes ne yra tikės reget. Mano 
tėvai su kitais draugais kelio-
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Vokiszki Nelaisvei Amerikoje Prie Darbu
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Mieste Aliceville, Alabamoje, randasi didžiauses nelaisviu abazas kuriame talpinasi 
Vokiszki nelaisvei, kurie dirba visokius darbus ir yra gerai prižiuromi, ne taip kaip Vokie- 
cziai prižiūri musu nelaisvius neduodami jiems jokios laisves ir buna kankinami visokiais 
budais ir prispausti.

:: Naujos ::
Mikaidos Karalienes

:: Pranaszystes
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

lirna pana Ema ir stojosi prie
žastim nelaimingo atsitikimo 
mano tėvui kuris baisei vaito
jo, kraujas per burna ir uosi 
nuolatos te'kejo. Po keliu dienu 
sunkaus kentejimo, numirė ir 
likos in mares palaidotas! Ma
no mažas brolelis isz skausmo 
galvos, netrukus po tėvui mirė 
ir taip-gi ji in mares palaidojo! 
Per dienas ir naktis verkiau su 
motina; o už mano mylima Ema

nes vaiksztinejo po krumus ir nuolatos Dievo meldžiau idant 
pavėsyje silsejosi. O kada su- jeigu da gyva, kad laimintu!

jai Dievas už jos mokslą man Į 
duota o jeigu jau negyva tai iri 
taip del jos gerai, nes jau yra' 
danguje. Ji mane mokino jog 
dori, pabažni žmones po smert 
eina in dangų. Ji buvo geriau
sia už visus, tai ir in ten nuėjo.

— Skrynele Emos nebuvo da 
atidaryta iki sziol, motina tu
rėjo po savo apgloba ir ilgai 
nenorėjo atplcszt. Bet tieji vi
si kurie norėjo dalintis su daig
iais, kurie joje buvo, lauke pa
kol mano tėtulis pasveiks, ku
riam didžiausia dalis prigulėjo 
palaikų po Emai, dabar iszple- 
sze motinai skrynele, iszeme 
visokius daigtus ir pinigus ir 
pasidalino tarp saves. Mano 
motinai nieko daugiau nenorė
jo duot, kaip tik viena žiedeli 
nes kalbėjo jog tai kelis dole
rius vertas; motina priėmė. Bu
vo jis geltonas, platus, su ži- 
baneziais akmenėleis kaiszytas. 
Motina 'bijojo idant ji kas ne
pavogtu ir iszmislino jog pa
mėtė bet tai]) nebuvo; ji gerai 
paslėpė žiedą.

I

Plaukėme daugiau sanvaite; 
oras 'buvo geras ir linksma bu
vo ant laivo. Bet del mano mo
tinos ir manes nebuvo linksma 
ir nuolatos verkem. Mano mo
tina gailavo tėvo ir naktimis 
apie ji sapnavo. Mane nuolatos 
glostė o nuo mano aszaru jos 
delnai 'buvo szlapi. Tiėk to su 
gailesezia tėtulio ir mažo 'bro
lelio bet ji da prijautė baisia 
nelaime; labai bijojo idant lai
vas nesusimusztu; '— ir kada 
tik žeglei subraszkedavo, tai 
drebėdavo isz baimes kaip la
pelis. Tankei mane pagriebda
vo, spausdavo ir bueziuodavo 
kalbėdama: — Ak, dukrele, ir 
mes pražūsime! Keliausim pas 
tėtuli ir maža Valiukai

Viena ryta saule tekejo la
bai szviesiai, raudonai, kaip
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rtiebas sudege. In penkes mi- nuolatos rankas ir rengiausi ei- 
jutas vela kilo riksmas ant lai- j Ii drauge su mano geru Zari- 

Įmu.
Ponia kapitoniene bueziavo 

mane ir nenorėjo mane leist, 
žadėjo mane paimt in savo ap
globa bet asz, turėdama priri- 
szima prie Zarimo, kaip prie 
tėvo, kuris manes neatstume 
nuo saves, ypacz gelbėjo save 
ir mane, nenorėjau ir dabar 
atsiskirt. Zarimui lyginai pati- 

. Ilgai mus insiutusios vil-1^0 mano prisiriszimas prie jo;

leme, kožnas sau apsirinko vie
ta po szakotu medžiu ant nak
vynes. Pana Ema liepe man ei
ti pas motina nes ji nusidavė 
in paskirta vieta idant atkal
bę! savo poterius.

Czia Ema atsisukus pradėjo 
graudžiai verkt o mergaite to
liaus kalba: — Ant minksztu 
samanų, tarp augsztos žoles, 
gardžiai užmigome. Bet tėvas 
pamaži mus pabudino ir visi, 
tamsume nakties, kogreieziau- 
sia skubinome in laiva. Kada 
asz nemaeziau panos o paregė
jau jog mano tėvas su kitais 
nesze jos skrynele, paklausiau: 
kur pana ? — tėvas atsake: — 
jau ji nuėjo in laiva.

— Jau artinamės pas laiva 
kad sztai lietus kaip isz viedro 
pradėjo pilt. Tėvas paslydo, 
puolė auksztienykas ir skryne
lė puolė jam ant krutinės. Ne
galėjo atsikeli, pakele ji ir nu
vedė in laiva. Jo didelis deja
vimas nemažai man aszaru isz- 
spaude. Pribuvome ant laivo; 
mislinau priesz pana Ema. pa- 
sis'kunst apie nelaiminga atsi
tikima mano tėvui bet jos ten 
nebuvo! Rugojau jog mane pri
gavo; meldžiau idant sugryžtu 
in kraszta bet man pasakė jog 
jie nuo razbaininku pabėgo o 
tikėjosi jog ir Ema pirma ju 
pabėgo ir nuėjo in laiva. O ka
da jos nebuvo ant laivo kalbėjo 
jai jog Ema in rankas razbai
ninku pateko ir ja užmusze.

Czia vela mergaite pradėjo 
dusaut.

— Tavo pasaka man labai 
patinka, — tarė Ema; — pasa
kok Mortele, kaip jums toliaus 
ėjosi?

— Ach, mano Dieve! kada 
apie viską pamisiinu, tai taip 
man sunku, jog negaliu kvapo 
adgaut! Ant rytojaus, kaip tik 
pradėjo szvist, pakele ankara 
ir žėglius ir tuojaus plaukėme 
nuo kraszto. Atsiklaupiau ir 
kaip galėjau, meldžiau Dievo 
idant tuosius razbaininkus nu- 
korotu, kurie suede mano my-

Tarp musu Lietuviu, 
Randasi daug 'begėdžiu; 
Kurie užsiima vagysta,

Ir svetim-patysta, 
Kazyriavimu ir girtuoklysta, 

Niekas jiems doro kelio nerodo,
Ne spasabu parodo,

Kaip nuo to atpratyt,
Ant doros kelio pastatyt.

Ne ka vargszai padarys, 
Kaip nuo blogumo atsipratys,

Niekas už tai nebaudžia,
Negelbsti nors bažnyczioje 

draudžia.
Skaityti niekas neragina, 

Da nuo skaitymo atgrasina, 
Tai ir prisiveisė visokiu nieku, 

Ka pavirto ant arkliu.
Nusipirkt nenori laikraszcziu, 

Todėl vagia nuo kitu, 
0 visa uždarbi praleidžia, 
Pinigus kaip in bala beria. 
In bažnyczia eiti nereikia, 
O ir tuosius vyrus peikia, 

Ka eina in bažnyczia, 
Ant kerszto daro, tyczia.

Ant veseiliu szposus dirba, 
Moteres ir merginas apgirdo, 
'Nesakysiu kokiais niekais, 
Ba tai butu didelis griekas.

Daug kitokiu pridirba klastų, 
Apie kurias girdėjau nuo 

žmonių,
Tokius negali vadinti 

Lietuviais, 
Tiktai niekszais Jonvaikiais.
Tai-gi gavau žinia buk vie

noje gerai žinomoj apygardoj 
per koki tai iszgama likos ap
girdyta kokiais niekais tūla 
moterėlė kuria turėjo parvest 
kiti namo ir taip apsirgo kad 
net daktaras negalėjo pažinti 
priežasti ligos. Toki iszgama 
reiketu kai]) szuni perszaut. 
Ir tai mat, Lietuviszkas szpo- 
sas.

Isztikruju net smegenys var
tosi žmogaus pakauszyje kaip

pamislini apie tokias szunyibes. 
Pažinau pasielgimus visose 
tautose, pažinau puslaukiniu 
Filipinų bet ir tieji puslauki
nei gražiau pasielgineja kaip 
nelkurie musu Lietuviszki ap- 
szviestunai.
Turime tarp musu Lietuviu, 

Vyru labai geru, 
Geru tėvu vaikai,

Bet ant nelaimes mažai, 
Be laikraszczio negali būti, 

Ne vienos dienos rimti, 
Visokes knygas skaito, 
Apie vėjus nesivaiko.

Tieji ant pakuliu nežiūri, 
Pinigu in vales turi, 

Nesibijo apie bedarbes,
Už tai verti dideles garbes.

Sveiki, skaistus kaip putinai, 
Grąžei iszrodo, pilni veidai, 
Pasielgė grąžei kaip priguli, 

Už tai ir pajiegu in dar'ba turi, 
0 kokia nauda isz tu, 

Isz girtuokliu ir kazirninku, 
Sudžiūvę ir susisukę, 

Iszrodo kaip kacziu muka, 
Smegenys iszdžiuve, proto 

neturi,
Ajptemuses spanges turi.

Bet nenusiminkite, bus viskas 
gerai,

Ba jau pareina in protą vyrai 
Jau ne tokios orgijos kaip

buvo, 
Gala gavo, visi pražuvo.

t*" Neužmirszkite Guodotini Skai 
cytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
'nirszo ir prasze idant nesulaikyti 
aikraszczio PASKUBINKITE 1 ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

ugnis, kurios szviesa drebėjo. 
Vienas isz laivoriu pasakė mo
tinai: — Sziadien nebus paga- 
dos. Isztikro pradėjo jo praiia- 
szavimas iszsipildyt. Tuojaus

pradėjo niauktis ir temt. Vejas 
pradėjo būti smarkesnis o jei
gu ant valandėlės apsimalszino 
tai szutino kaip pirtyje; netru
kus davėsi matyt žaibai. Griau
smas pradėjo būti garsesniu. 
Tame pakilo baisi viesulą, lie
tus pyle rodos isz viedro o per
kūnas be paliovos plake! Lai
vas kaip skiedra, arba rieszuto 
luksztas ant vilniu mėtėsi ir 
kožna karta, kada trenke vil
nys in žemuma tai rodos su- 
teszkes. »

Visi, o ypacz mano motina ir 
asz, 
ria nes kas valanda tikėjomės 
pražūti; szaukeme visi, vardu 
Jėzaus, Marijos ir Juozapo! 
Asz su motina kalbėjau Litani
ja in Szv. Barbora. Vos pabai
gėm ir man motina liepe kalbėt 
“auiolas Dievo”, sztai baisus 
trenksmas visus ant laivo pri- 
kurtino. Motina isz baimes ap
mirė! Czia kiti nori gaivint mo
tina o isz visu szaliu davėsi 
girdėt balsai laivoriu: “Stie
bas dega!”. Palike motina be- 
go gesini ugni kuri jau pradėjo 
ant laivo platintis. Ugnis suvis 
likos užgesinta bet didžiauses

/o: “uola! žūstam! žūstam!”
Pradėjo szauti isz armotu, 

rnt ženklo szaukimo pagelbos. 
fojė valandoje trenke laivas 
n uola ir sudužo in szmotus! 
Kožnas kaip galėjo griebėsi 
už szmoto s'kelandros nuo su
laužyto laivo. Asz spėjau pa
griebt už 'kojos laivoriaus kuris 
laikėsi už dideles skelandros 
aiyo
,iys mete ir gramzdino; galvos 
musu daugiau buvo* vandenyje 
ie kaip ant virszaus. Asz jau- 
cziau jog rodos sėdėjau ant ko
kios kalados nes nors ir vilnis 
didele pere jo tai sėdėjau dru- 
czei, matomai Apveizda mane 
užlaikė. Raulkoms buvau inki- 
bus in koja laivoriaus 
laikėsi už skelandros.

Pradėjo prasiblaivini, 
vela pasirodė isz už debesiu ir 
savo spinduliais rodos prida- 
vinejo vilties nuliudusiems. 
Viesulą pradėjo nustot ir ma
rios apsimalszinet. Garbinome 
Dieva ir szaukeme susimyleji- 
mo. Neužilgio paregėjome lai
žą kuris artinosi prie mudvie- 
iu. Rodos pats Dievas aniola 
prisiuntinejo ant iszgelbejimo 
isz nasrų smerties. Da karta 
dirstelėjau su džiaugsmu ant 
laivo ir daugiau nepamenu kas 
su manim atsitiko.

— Negaliu atsimint kada ir 
kaip tai buvo bet kada pabu
dau, nesijaueziau szlapia. Pra- 
trynus akis nusidyvijau labai! 
Buvau sausais marszkineis ap
vilkta ir ant puikios lovos pa
guldyta. Paszokau bet kokia 
tai ponia liepe man tykei gulėt 
o pataisius mano pagalve, pa
davė man su gerybe puoduką 
arbatos.

Buvo tai pati kapitono laivo 
ant kurio likaus su laivorium 
isz mariu paimta. Kaip laivo
rius pasakojo: asz, kada pare
gėjau laiva, szaukiau kiek ga
lėjau ir tame laike užėjo vilnis, 
gavau vandenio in burna ir ne
tekau kvapo. — Kada laivas 
priplaukė apie treczia adyna 
po piet, užtraukė laivoriu ant 
laivo o ir asz buvau prie jo pri
kibus nors jau laike mane už 
numirusia. Bet per priežiūra 
rūpestingos kapitonienes likau 
adgaivinta ir in szita lova pa
guldyta.

In kėlės dienas, prie geros 
priežiūros, likausi vela sveika 
kaip priesz tai. Vienok szirdies 
skausmas neapsimalszino! Pra
žuvimas teveliu baigė mane su
vis. Gera kapitoniene klausinė
jo manos apie viską, kuom bu
vo mano tėvai ir kas su jais at
sitiko. Apsakiau kaip galėjau, 
mano liūdna atsitikima. Pir
miausia apsakiau apie mano 
mylima pana Erna, kuria labai 
mylėjau o kuri ir mane rodos 
mylėjo ir daug naudingu tai- 
sybiu pamokino. Apie jos geru
ma daug kalbėjau ir labai insi- 
veikiau isz gailesties jog nelai-

kuris

saule

7 .. 1

buvome isz baimes pasti-1 minga likos ant kokios tai sa-
los, kur rodos likos suėsta per 
laukinius ir jau senei buvo 
danguje. Bet mane ponia kapi
toniene ramino tvirtindama 
jog toji dora Ema ten yra gyva 
pas gerus žmones nes tai ap- 
szviesti ir mielaszirdingi Krik- 
szczionys. Ten Amerikas ’kur 
žmones geri.

Plaukėme giliukningai; lei
džiantis saulei laivas inipilauke 
in pristsova. Dabar reikėjo at
sisveikint su kapitonu, musu 
geru iszgelbetoju. Laivorius 
Zarimas nuoszirdžiai dekavo- 
jo. Asz jo paežiai bueziavau

paėmė mane su teviszika meile 
už rankos ir da įkarta atsisvei
kinęs, leidosi gilyn in sklypą. 
Kada pailsau, paėmė mane ant 
ranku ir be atsilsio yremes to
liaus. Priėjome girraite o kada 
perėjome, sėdo Zarimas su ma- 

' nim ant akmenio, nusiszluoste 
j prakaita nuo kaktos ir tarė su 
džiaugsmu:— Dabar, mano 'kū
diki, jau netoli namu!

Asz isz didelio džiaugsmo su
spaudžiau jam už kaklo. Atsi
kėlė jis ir pamaželi vede mane 
už rankos.

— Menulis užėjo už debesio 
ir pasidarė tamsu. Zarimas ve
la paėmė mane ant ranku ir ėjo 
greitai. In kėlės miliutas tarė 
jis linksniai in mane: — Mor- 
tuk, žiurekie gerai in tuosius 
žilus boksztus,, tai in ten eina
me!

Netrukus inejo in miestą kur 
da ne visuose languose buvo 
matyt žiburei o ant ulycziu bu
vo žmonių kaip skruzdelių. Za
rimas tai vede mane tai vela 
nesze, o vis skubino. Ant galo 
palike ikeles ulyczias, priėjome 
prie szvaraus namo kuriame 
gyveno pati Zarimo ir peržen
gęs slenksti tarė laivorius:

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

Paszoko tuojaus nuo kėdės 
pati Zarimo, vardu Albina, ir 
su didžiausiu džiaugsmu mėtė
si ant kaklo savo vyro. Tuojaus 
užžiebė lampa bet kaip baisei 
persigando paregėjus savo vy
ra persimainiusi ir nuvargusi 
ir paszauke:

— O Dieve! ka tai ženklina, 
mano brangiauses? Pirma bu
vai smagus, raudonas, sziadien 
iszbales ir apskuręs! — Czia 
turėjo kas nors atsitikt!...

— Apsimalszyk, mano mie
liausia Albina! De'kavo’kie Die
vui jog mane sziadien regi. 
Dievas užleidžia ant žmogaus 
nelaime ir vela suramina. — 
Kas su Dievu, Dievas su tuom, 
o kas yra po jo apgloba, tas ne
gali pražūt. Rytyoj apie viską 
papasakosiu. Dabar meldžiu 
tavęs, mano mylima Albina, tu- 
rekie jausla ant tosios mergiu
kes; yra tai sierata, ant kurios 
drauge su manim Dievas paro
de stebuklą mielaszirdystes. 
Kaip man rodos tai Dievas, 
gelbėdamas taji nekalta aniola 
ir mane drauge iszgialbejo. 
Bukie del jos kaip tikra moti
na. Dievas pasakė: “kas kam 
gerai daro, man daro. — O tu, 
Mortele, — žiūrėk szita bus ta
vo motina; ji tave mylės kaip 
tikra motina. Bet ir tu turi tu
rėt prie jos prisiriszima, myle- 
kie ja ir guodok kaip privalo 

duktė.
(Bus daugiau) _

gera

SKAITYKIT

PLATINKI?!
CAV “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondua 

ir Markes.



f

Žinios Vietines
— Nedėlioję (pripuola Kris

taus Karaliaus szvente.
■—■ Panedelyje pirma diena 

Lapkriczio-November. Taipgi 
Visu Szventuju.

4#- Utarninke Užduszines 
Dienai. ,

— Menesis Lapkritys pa- 
szvenstas ant atminties Dusziu 
Czyscziuje.

— Metelis greitai 'baigiasi— 
lapai krinta nuo medžiu—tais 
mums primena kad ir musu gy
venimas taipgi baigiasi ir pri
siartiname prie amžinos kelio
nes !

—■ “Juozas Rėklaitis, sūnūs 
gerai žinomo saliuninko pono 
Andrian's Reklaiczio, nuo 206 
W. Centre uly., yra kandidatas 
ant Skvajerio (Justice of the 
Peace), yra ant to diiisto tin
kamas ir meldžia visu kad už 
ji balsuotu ir neužmirsztu die
noje rinkimo.

—• Sziomis dienomis lanko
si namie ant dvieju sanvaicziu 
urlopo, kareivis Florijonas 
Boczkau'skas, sūnūs Florijono 
Boczkausko, nuo 312 W. Pine 
uly., anūkas redaktoriaus 
“Saules.” Florijonas randasi 
Arkansuosia kaipo reidio tele- 
grafistast

—> Utarninke pripuola poli- 
tikiszki rinkimai arba Election 
Day. Rinkite vyrus kurie jums 
yra prielankus ir prigialbes 
laike pareikalavimo.

— Mart Brennan, pirmi
ninkas anglekasiu Distrikto nr. 
7, apreiszke savo nuomone buk 
opera toriai susitaikins su an- 
glekasiais in kėlės dienas ir 
kerszinantis straikas bus už- 
bėgtas.

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj vietine kuopa nr. 211 
laikys savo metine didele kard 
parte Spalio-Oct. 31, Szv. Juo
zapo parapijos svetainėje. Ta 
vakara bus traukimas $25-dole- 
rines kares bonas. Atsilankyki
te visi kurie mylite praleisti 
linksmai vakarėli su draugais 
ir draugėms.

—• Ukesai ežios apylinkes 
turės proga balsuot už gerai ži
noma musu gyventoja poną 
Herbert Noakes, kuris yra kan
didatu ant Prothonotary in 
Pottsvilles suda, ateinanczuose 
rinkimuosia Lapkriczio [Nov.] 
menesije. Poną® Noakes yra 
gyventojas musu miesto, dar
buodamasis gerovei gyventoju 
ir tinkamas ant tojo urėdo ir 
žino kaip ji v esti. Balsas duo
tas del pono Noakes bus duotas 
del žmogaus, kuris yra gerai 
apsipratęs su tuo darbu.

SHENANDOAH, PA.

— Juozas Urbonas, nuo 414
W. Poplar uly., užvedė teismą

Lietuviai IszĮSchuylkill Pavieto,— _  w 
Balsuokite j Už

Alvin E. Maurer ir Philip Ehrig
Ant County Commissioners

Praszo Jusu Balso Ir Paramos. Acziu!!!
‘ • Tr 1 <*

“Dvasiu Vakaras” Arba Hallowe’en Parte

Tukstancziai musu vyruku, kurie tarnauja kariuomenė
je, szimet nebus namie laike apvaikszcziojimo Hallowe’en ar
ba “Dvasiu Nakti”, kuri yra apvaikszcziojama po visa A- 
merika. Todėl draugija Hallowe’en meldžia visu szeimynu 
kad laikytu vakarėlius ta j a nakti ir kad pakviestu nors vie
na kareivi dalyvauti tose partijose. Ant paveikslo matome 
viena isz tokiu partijų kurioje dalyvauja jaunuomene su 
visokiais žaidimais.

ant persiskyrimo nuo savo pa
ežio® Bernicijos, nuo 325 E. 
Lloyd uly., kuri ji pamėtė. Po
rele apsivedė 1925 mete, bet ju 
gyvenimas buvo netaikoje.

t Antanas Ruszkis nuo 434 
Turkey Run, mire Utjyninke 
namie. Velionis buvo vienas 
seniausiu gyventoju czionais, 
pribūdamas in Amerika 55 me
tus adgal apsigyvendamas Tur 
key Run lyg mireziai. Buvo 
parapijom! Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko pQCzia, dvi dukte- 
res ir penkis po-vaikius. Lai
dotuves atsibuvo Petnyczios 
ryta 8:30 vai., su bažnytinėms 
apeigomis. Graboriai Czai- 
kauskas ir Traskauskas laido
jo. A. a. Antanas Ruszkis bu
vo senas skaitytojas laikrasz- 
czio ‘Saules.’ Amžina atsilsi!

Frackville, Pa. — Ana diena 
garnys apdovanojo ponia Ku- 
nigoniene patogia ir sveika du
krele Asihlahdo ligonbuteje. 
Motina ir kūdikis yra sveikos 
ir neužilgio apleis ligonbute.

ATSISZAUKIMAS IN
BALSUOTOJUS

Pottsville] Pa. — Republi- 
konis'zkas Pirmininkas isz 
Pennsylvąnijos valstijos, Sena
torius G. Harold Watkins, isz 
Schuylkill Pavieto, prancsza 
buk kožnas Republikoniszkas 
Ukesa® ir balsuotojas, neuž
mirsztu balsuoti ateinanti 
Utarninka, Lapkriczio (Nov.) 
2-tra diena. Yra tai juju pri
valumas kada milijonai vyru
ku kovoje už savo laisvia ir ge
rove.

Jeigu ukesai nebalsuos szia-

"BXPEE” MAHANOY CITY, PA.

Užmirszo Vieta Kur
Užkasė Pinigus

Pittsburgh, Pa. —■ Mikas 
Miszkevicz, czedino savo pini
gus su taja vilczia kad ant se
natve® nusipirks sau koki biz- 
ncli ir gyvens be jokiu rupes- 
cziu, užkasė pinigus ant kiemo 
nesbijojo idant jam nepavogtu.

• • • 'Mikas gulėjo naktimis ramiai, 
nes vieta, kur užkasė savo 
pinigus niekas nežinojo.

Ana diena nutarė pridėt da 
keliolika doleriu prie savo ban
ko, bet užmirszo vieta kur juos 
paslėpė. Mikas savo skarbo 

i jeszko jau tris įsanvaites ir lyg 
sziam laikui nesurado.

O gal kokis naktinis1 pauksz- 
tis užėjo ant “Užkeikto skar
bo” su vilczia jog tai gal kokia 
ragana del jo fenais paslėpė, o 
gal užtemino kaip Mikas pa
slėpė skarba.

Žinojo Kur Nusižudyt 
Idant Užtikrinti Sau

Palaidojima
Rockville, Ind. — Idant bū

tumei tvirtu kad tave po smert 
palaidos, tai nusiduok mirti 
pas koki graboriu o galėsi mirt 
be jokio rupesezio, taip kaip 
padare Edvardas Gibbson. Nu
bodo nebagui gyventi ir nutarė 
priskubini sau mirti per savžu- 
dinsta, bet rūpinosi ar ji kas 
palaidos nes jis pinigu ant 
laidotuvių neturėjo todėl nu
sidavė pas graboriu AVilliam 
Parlkins kur iszgere truciznos 
ir atliko ant vietos. Ant jo li
kos surasta laiszkelis kuriame 
buvo paraszyta: “Buvau kita- 
tados'biznierium ir dariau gera 
gyvenimą bet subankrutinau 
ir netekau visko todėl 'buvau 
priverstas užbaigti visus savo 
ergelius vienatiniu budu,..žu- 
dinsta.” Graborius palaidojo 
nelaiminga žmogų miesto kasz- 
tu ant ubagu kapiniu.

me rinkime, tai ju balsai gali 
būtie atimti ateinaneziuosia 
rinkimuo'sia ant prezidento. 
Pagal naujas tiesas, jeigu uke- 
sas nebalsuos tai netenka 'bal
so kituose rinkiniuose.

Norints Republikonai stovi 
d'rucziai ir yra tvirtus kad isz- 
rinks savo Kandidatus ant vi
sokiu urėdu, bet tas neženklina 
tai ingalejo virszu. Kožno uke- 
so privalumas yra balsuoti lai
ke rinkimu, nes J ik tokiu budu 
galima užtvirtinti galėjimą.

Geradejingas Garnys
Phillipsburg, Ind. — Pas Ta- 

mo'sziu Novaczek, ana diena 
atsilankė garnys, palikdamas 
jam dovanele,. . .trinukus.

Keturi metai adgal garnys 
paliko tai szeimynai dvynukus, 
o in pusantro meto po tam an
ta pora dvynuku. In laika 
szesziu metu tasai geraduszis 
ilga snapis sveczias atiiesze du 
syk po dvynukus ir dabar net 
trinukus. Visi vaikai yra gyvi 
ir auga sveiki.

Mane Kad Vagis Per- 
szove Savo Paczia

Montoursville, Pa. — Ma
nydamas kad vagis insigavo in 
jo narna, Fredas Ryan, šzove in 
savo paczia sužeisdamas ja 
pavojingai. Atsikėlęs nakties 
laike iszgirdo ka toki vaiksz- 
cziojant po stribą ir paleido du 
szuvius tamsumoje. Buvo tai 
jo pati, kuri nesijausdama 
sveika, nuėjo iii kuknia pasi
imti gyduolių.

Ant giliukio motere pa
sveiks nuo žaiduliu.

Isztikruju Pasiutusi 
Boba

Thermopollis, Teini.—In lai
ka dvylikos metu revoliucijom J 
iszko pagyvenimo su savo mo
tore, Bert Wingert; neturėjo 
nei vienos ramios dienos nes 
kas diena jo motere užklupda
vo ant jo su torielkoms, poke
riu ir kitokiais innagiais koki 
tik papuldavo jai in rankas. 
Bert ilgiaus negalėdamas isz- 
laikyt tokiu moteriszkes kau
kiu, apskundė savo paeziule už 
barbariszka pasielgimą ir ant 
persiskyrimo. Liudintojai pri
slėgė buk mate kaip Wingert 
likos užkluptas per savo paczia 
peiliu kada sugryžo isz darbo ir 
tai daugeli kartu, o viena mo
tere pripažino, buk pati neszio- 
jo revolveri antije ir kerszi- 
no savo vyra nuszauti. Bert 
aplaike persiskyrimą ant tuju 
u'žmetinejimu.

Pamokinimai Del
Merginu Ir Moterių

K Czistai už šilai kimus, yra 
tai didžiause del moterių cna- 
ta.

Kaip rodos, tai moteres 
nežino, kad per daug aukszti 
czeverykai sendina moteres 
veidą. Nes kaip koja czevery- 
kas spaudžia, tai nenorėdama 
turi rauktis ir nuo to labai 
greitai sensta.

V Vaikinai paprastai yra 
gyvo budo ir ant vietos ne
mėgsta sėdėt. Del to, jeigu no
ri motina ji gerai užaugyt ir 
nuo nedoru vaiku sulaikyt, rei
kia duot jam liuosybia ir isz- 
rast kokia zo'bovele namie.

K Vyras turi galvoje smege
nų 50 uncijų o motere 45 unci
jos. Tas tai ne yra davadu 
kad kiekvienas vyras turi 
daugiau proto ne kaip motere. 
Yra daug labai moterių, ku
rios turi daugiau proto negu 
daugelis vyru.

H . Jeigu vyras piktas tai ne
patinka del daugelio. Bet jei
gu motere pikta, tai da nie
kiau. Reike visokiu budu nau
doti, kad atprast nuo piktumo. 
Jeigu tu, dedienele ar mergele, 
atsikeli anksti, tai prižadėk 
sau: “Pasirūpinsiu idant per 
visa diena ne supykt.” No
rints ir kas tave supykina, tai' 
tu kaip galėdama laikykis, o 
pamatysi tavo gyvenimas bus 
smagus.

Kaip per plyszius uždary
tos langinyczios, gali suprast, 
kad jau dieiiiojasi, taip gali su
prast darbus žmogaus ir kaip 
jisai užaugintas. Daryk gerai 
visame idant apie tave žmo
nes gerai kalbėtu.

V Nekurie laikraszcziaį pei
kė vyrus, kad jau taip moterių 
neguodoja kaip pirmiau. Vy
rai tame kalti. Seiliaus, kada 
czionais moterių buvo per pu
se kiek vyru, tai pasielginejo 
su joms gražiai ir tupinėjo apie 
jas kaip gaidžiai. Bet dabar, 
kada moteres užimineje viso
kius vyru darbus ir stojosi ly
gios vyrams, už tai ju taip ne
guodoja. Bet sziadien gerai už
augintas vyras “Džentelme
nas” yra del kožnos moteres 
prielankus ir gražiai ipasielgi- 
neja su joms.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” FLATINKIT

NAMINE
TRAGEDIJA

Vyras iszsikalbinejo, buk sa
vo prieszo nenužudė tiktai Mi

le, nuo kurio Stepas 
pavogė 300 doleriu, ir britva, 

Burdingierius Pabėgo j taip padare bet gaspadine tvir- 
/ * Įtina buk jos vyras meluoja nes
Su Gaspadine, Sugrvžo jis pats ji nužudė.

Namo, Po Tam Likos 
Surastas Nužudytas
Braddock, Pa. — Kėlės san- 

vaites adgal Steponas Maz- 
džiurek, burdingierius, pabėgo 
su savo gaspadinelia Agota 
Kurszek, in Ohaju, pasiimda- 
ma su savim 600 doleriu savo 
vyro 'pinigus. Pabėgėliai li
kos surasti per palicijanta, bet 
isz pinigu likosi tiktai keli do- 
lerei bet vyras nesigailėjo pra
leistu pinigu, dovanojo prasi
žengimą savo prisiegeles ir su
tiko ja priimti adgal po savo 
pastogia, bet paeziule ant to? 
nesutiko jeigu josios mylimas 
Stepukas taipgi bus nepriimtas 
atgal ant burdo. Idant turėti 
paczia, vyras sutiko ant tuju 
iszlygu; kvailas sutvėrimas!

Praeita Petnyczia, kada Ste
pas nepasirodė ant pusrycziu, 
gaspadine paliepė savo asilui 
paszaukt prielaidini ant pus
rycziu. Vyras užlipias aut vir- 
szaus, rado Stepą negyva su 
perpjauta gerkle ir apie tai 
pranesze savo paežiai.

Boba iszgirdus buk josios 
mylimas yra miręs, staigai pa
siuto isz gailesczio, pradėjo 
klykti neisapasakytinai, kad 
net visi kaimynai subėgo daži
noti kas atsitiko pas juos. Pri
buvo ir pailicija kuri nuvede 
vyra in kalėjimą, o insiutus bo
ba nubėgo paskui lavonu pas 
graboriu ir net plaukus sau ro
ve isz gaileszczio, kad josios 
prielaidinis yra negyvais, gla
monėjo ir bueziavo sustingusi 
kuna, szaukdama: “Mano vy
ras ji nužudė isz pavydėjimo!” 
Dabar gaspadinele kerszina a- 
temimu sau gyvasties nes be 
Stepo negali ilgiaus gyventi.

Likucziai Po Musziui

Kada Amerikonai užėmė svarbes vietas prie Italiszko 
pakraszczio, paėmė daug kariszko materijolo nuo Vokie 
ežiu. Penkta Amerikoniszka armija paėmė szitas greit- 
szaunamas armotas nuo Vokiecziu kurias dabar naudoja 

priesz juos.

BALSUOKITE UŽ

Wm. Young, Jr.
Mahanoy City, Penna. '

. . .ANT...

Justice of the Peace
. . . REPUBLIKONAS . . .

Praszo Jusu Balso Ir Paramos
' ■' • ■ ' : . 5 , p* ''.

1 Palicija daro tyrinėjimą ir 
i paragino daugeli liųdintoju, 
dažinoti apie gyvenimą tosios ; 
poros ir ar vyras tikrai turėjo ■ 
priežastį nužudymo savo pa
ežius prielaidini.

Tekis persta t ima s atsibuna 
Amerikoj kone ant kasdieninio 
paredko tarp ateiviu, o prie
žastis to yra, ^erdidelis mei
lingumas musu gaspadineliu ir 
žiopliu vyru kurie tokius žal- 
cziUs laiko ant budo.

____________■*

Ponia Ona Švitra, isz Nanti
coke, Pa., raszo: Geidžiu isztar- 
ti jums szirdinga acziu, kad 
man nesulaikete laikraszti 
“Saule,” nes jau užmokestis 
iszsibaige, todėl, dabar pri- 
siuneziu užmokesti, nes mano 
broliukas randasi kariuomen- 
iszkoje tarnystoje, tai asz už
moku už laikraszti. Meldžiu 
siausti ir ant toliaus, nes mes 
be “Saules” negalime apsieiti 
ir mylim ja labai skaityti ir 
mums laibai ji patinka.

TIKRA LIETUVAITE
Kad Tokiu Vaiku Butu 
Daugiau Tai Lietuviu

Tauta Nežutu
4

Ana diena aplai'keme laiszka 
raszvta Anlgliszkai isz miesto 
H. F., New Yoifk, nuo dukreles 
musu skaitytoju, ponios ir po
no Frano Dameikio, kuris 
skamba se'kancziai:

Guodotinas Pone:—
“Asz esmių labai jauna mer

gaite, turinti penkiolikos me
tu. Labai troksztu iszmokti 
Lietuviszkos kalbos. Mano 
motinėlė ir tėvelis abudu yra 
Lietuviai bet butu daug leng
viau mano motinėlė! mokyti 
mane Lietuviszkai isz elemen
toriaus “Abecela” kuria jus 
garsinate lai'krasztyje “Sau
lėje. ’ ’

Prisiuncziu užmoksti už vie
na knygele ir meldžiu ja man 
atsiunsti szia sanvaite. Acziu.

Pasilieku su pagarba,
Helena Dameikiute

Ar-gi reikia geresnio iszaisz- 
kinimo apie szios mergaites 
troszkima iszmokti Lietuvisz
kai? Toji, užaugus, bus tikra 

• •/musu tautiete ir guodos savo 
tautiszka kalba.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.


