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Formosa Bombarduota
Amerikonai Taip
gi Užpuolė Ant
Ryukyus Salų

1942, bet po metu susiskaldę ir
viens priesz kita pradėjo ka
riauti. 1943 jau buvo trys viena
kitai priesztaraujanczios par
Isz to iszkilo baisiai pavojin
ISZ LIETUVOS
BAISUS SZALCZIA!
gas klausimas. Jeigu Amerika tijos: Isz vienos puses buvo
ir Anglija užsispirtu ir nesutik- Greku Tautiszko Iszlaisvinimo
Per tris metus Lietuvos Žy- tu su Stalinu, Raudonoji Armi- Fruntas kuri mes žinome kaipo
Daug Mirė Vestuose dai baisiai nukentejo nuo Vo- ja sustoja ir neina pirmyn, ne E. A. M. ir kurio armija ar vais
kiecziu. Paskutines Žydu sker- simusza ir Alijentams riestai, kaus buvo E. L. A. S. arba Tau
Nuo Szalcziu
'f
__ ____
dynes užsibaigė Rugpjuczio, Jeigu Amerika ir Anglija su- tos Iszlaisvinimo Armija, kuri
(Aug.) devinta diena. Isz 170, tinka su Stalinu, mes iszsiža-1 buvo Perdem Persisunkus koWASHINGTON, D. C. —
Kone po visas Suv. Valstijas 000 Lietuviu Žydu tebeliko tik dam ne tik Atlanto Cziarterio,'munizmu ir komunistu, palai
žmones nukentejo daug nuo kei! szimteliai, ir tie slapstosi bet visu musu plianu, visu mu- koma ir buvo visai in kairiaja
szalcziu, viesulu, tvanu ir snie- po girias. Pradžioje 1944 metu' su prieszaiku visu musu pasiža- ! puse nukrypus. ' Priesz szita
giniu szturmu. Daug žmonių Kaune gyveno dar koki devyni dėjimu mažesnioms tautoms, ir partija buvo susitverus Greku
pražuvo nuo szalcziu ir visokiu tukstaneziai Žydu. Jiems Na- ne tiktai pavėliname, bet ir pri- Tautine Demokratu armija, ar
nelaimiu, o szimtai sužeist ziai pavėlino ten gyventi nes vi- sidedame prie tautu užgrobi- ba, kaip mes ja žinome E. D. E. j
Keli laivai ant upiu nuskendo si tie Žydai dirbo Naziu dirbtu , mo, sutareziu sulaužymo ir kitu S. po vadovybe generolo Napo
leono Zarvas. O treczia partija'
su žmonimis. Szturmas prapu- vese. Kovo menesyje Naziai ra- isznaudojimo.
te nuo mariu lyg mariu, kuris do slapta po žeme kelia, kuriuo- Kai Rooseveltas ir Churchil Tautiszka Socialistu Laisves
partija ir armija, kuria vadino
kaip kur sulaikė visa komuni-į mi Žydai bėgdavo nuo Naziu
las prakaita lieja, visur laksto, Į E. K. K. A. Anglu pulkininkai
kacija. Vestuose kaip kur likos nagaikos. Už ta požemini kelia viską daro, ka tik iszmano, Deužpustyti geležinkeliai
per puse visu tu Žydu buvo suszau- . de Stalinas sau savo pypke pip ir karininkai sutaikino szitas
partijas kad jos visos isz vieno
dyta. Paskutinis trijų tukstan-'j,sniegą.
si ir gana. O mums visiems rupi prieszintusi priesz Vokieczius,
ežiu pulkelis Žydeliu buvo su- ar turėtu rūpėti szitas klausi
bet kai Graikija suklupo, szitos
szaudytas Kovo menesyje Vii
Jauna Mergina Apsive niaus mieste. Žydai prieszinosi mas, nes kaip jie su Lenkais partijos iszsiskyre ir eme vien
apsidirbs taip ir su kitomis
dė Su Vyru 74 Metu Naziams ligi pat paskutinuju. tautomis jie pasielgs, taip ir su kita pjauti.
PARYŽIUS, FRANCIJA. — Amerikos
Szeszios nedėlios atgal visi Žy Lietuva bus.
Svetimtaucziui sunku su
Aplaike Kongreso
prasti dar sunkiau pasakyti ku
PIERRE, N. DAK. — M. L. dai buvo sugainioti Kretingoje,
1-mos armijos isz sziauriu puse susineszia
Medali
ri
partija
ar
partijos
gerai
da

kur
dabar
randasi
apie
keturi
Wheeler, 74 metu, turtingas
su 3-czios armijos ir mano užpulte ant
re, ar kuri ar kurios isz tikruj u
ISZ GRAIKIJOS
ūkininkas apsipaeziavo su pa tukstaneziai nelaisviu. Naziai
atstovavo ir atstovauja Graiki
na Mag. Kane 22 metu. Magdu- juos pasinaudoja del sunkiau
Vokiecziu prie Bourney ir Bastognes, Bel
ke tarnavo ant Wheelerio ūke, siu darbu. Ir j u likimas szia  Arkivyskupas Damaskinos ja. Mes pripratę tuoj aus, kaip
gijoje.
Apie 20 Vokiecziu divizijų ran
ir in kėlės sanvaites apsivedė. dien kraujageriu rankose.
buvo paskirtas valdyti Graiki vienas kita taip ir tautas ir par
Pirm negu Naziai apleido ja. Kai jis priėmė Graikijos tijas pravardžiuoti. Mes vienus
dasi prie Hionffalija 9 mylės nuo BastogLietuva jie paleido visus pra valdžia in savo rankas buvo vadiname komunistais, kitus
Nužudė Savo Mylima sikaltėlius isz kalėjimu ir su- prie jo ir jam savo isztikimybe socialistais, dar kitus tautinin
nes ir apie 5 mylės nuo Boureyos. Ame
aresztavo apie asztuonis szim pasižadėjo laivyno ir armijos kais, o prieszingus mums tuoNEW YORK — Mrs. Mary
rikonai pranesza, buk Marszalas Gerd von
jaus pravardžiuojame Faszistus Lietuviu patrijotu ir pasiė vadai.
White, kukorka ant laivo, inpymė juos kad galėtu juos nuteis Premjeras Jurgis Papan- tais, Nazais, Kvislingais ar
Rundstedt neteko 20,000 savo kareiviu ir
le karbolines rukszties in bur
ti mirties bausme. Liepos me dreou ir jo visas karo sztabas Partizanais. Kiek galima spręs
na savo mylimo L. Fisher, nuo
400 tanku likos sunaikinti in 16 dienu.
nesyje asztuoni szimtai Lietu atsisakė nuo valdžios. Senelis ti isz žinueziu kurios isz Graiki
ko jis mirė. Motere likos areszviu buvo suszaudyta. Diena Papandreou visokiais budais jos mums ateina, tai visos par
tavota.
priesz tai trys ar keturi tuk stengėsi sutaikinti viena kitai tijos turi geru žmonių, isztikiPEARL HARBOR, — Apie 500 Amemu
patrijotu,
ir
visoms
rupi
staneziai Lietuviu Žydu buvo priesztaraujanczias
partijas,
Vaikas Aplaike $500 likviduota, suszaudyta. Nese bet jam nepasiseke. Dabar se Graikija ir jos nepriklausomy Kareivis Carlton W. Bar rikoniszku eroplanu isz Saipan Salos bomniai du batalijonai Estonu buvo nelis užleido savo vieta kitam. be, bet jos negali susitarti ant
bardavo Japonus ant Formosa ir Ryukyu
Už Teisingyste
priemonių, negali rasti bendra rett isz Saratoga Springs,
pasiusti in Pietus. Jie Pasiprieszino Naziams ir nutarė jiems Anglijos Ministeris Chur kelia in laisve ir taika. Ka pa- N. Y., aplaike Kongreso Me Salų, taipgi eroplanu iszdirbyscziu, ir mies
SAN DIEGO, CALIF. — L. niekuomi napadeti. Kokia tris- chillas nusileido ir pats su An naszaus ir mes Lietuviai turi dali nuo Generolo Lee, Pary
žiuje, už nepaprasta narsu tus Osaka, Kobe ir Hamamatau, Japonijo
W. Proose, deszimts metu, ana deszimts tukstaneziu Lietuviu thony Eden nuvažiavo in me savo partijose.
mą laike Alijentu insiveržidiena surado ant ulyczios $10,- norėjo pabėgti nuo antro prie- Graikija pasiszneketi ir susi
Generolas MacArthuras pranesze, buk
Dabar
yra
vilties
kad
Arki

mo prie St. Laurent-Surmes, je.
000. Locnininko pamestu pini szo, Ruskio, ir stengėsi insi- taikinti. Anglija norėjo kad
gu likos surastas, ir vaikas pi briauti in Vokietija, bet Vokie Karalius Jurgis II grįžtu ant vyskupas Damaskinos visas Normandija.
25 Japoniszku laivu paskandyta prie Luzon..
partijas sutaikins. Jis yra taknigus sugražino, o už savo tei- tija užsidarė savo rubežiu ir ne savo sosto. Kairioji partija ne
dipliomatas. 1923 jis bu-1
singyste likos apdovanotas leidžia Lietuviams bėgti in Vo sutiko ir Churchillas pirma sy tingas
™
__
' krito per lietu ir dargana bevo
konsekruotas
Corinth
’
o
vys

LONDON, ANGLIJA. — Turku Val
penkis szimtus doleriu.
ki turėjo nusileisti ir sutikti
1
veik
lygus
su
skaieziumi
musu
kietija.
kupu ir vėliau buvo pasiustas
kad kitas imtu valdyti Graikiprie
in Amerika sutaikinti j u baž- patrijotu darbininku, kurie už džia kariaus priesz Japonija ir prisidės
ja. Czia galima sakyti kad lai- jam
"pasise- i pecziaus namie sėdėjo in darba
Adgavo Savo Kalba
nyczios partijas. Ir
Alijentu.
mejo
Kairioji
partija.
ke. Kiek vieliau diktatorių? nei°> ba buv0 blogas orasISZ LENKIJOS
Nors dabar skelbia kad vi- Metaxas ji isztreme, o VokieNEW YORK — Apie du me
NEW YORK. — Ana diena du Votai adgal Ona Jones 36 metu, Tautiszko Iszlaisvinimo Ko sos partijos priėmė ir pripaži cziai jo bijojosi. Sziadien Grai
Žmogelis
paslydo
ant
ledo.
neteko kalbos nuo ligos. Ana mitetas isz Lublino paskelbė no Arkivyskupą Damaskinos kijos viltis, tai Arkivyskupas
Visai svetimas žmogus pribėgo, kiszki sznipai, Erich Gimbel, 35 metu ir C. Colediena motere staigai sukliko ir kad jis dabar atstovauja Len kaipo Graikijos valdytoja, bet Damaskinos.
pakele žmogeli, nuvalė jo dra
baugh, 26 metu, likos aresztavoti per palicija.
pradėjo kalbėt, ir visiszkai pa kija ir sudaro Lenkijos valdžia. dar nėra nei taikos nei paliau
bužius ir palydėjo ji iki namu.
bų
Graikijoje.
Dar
vieni
kitus
sveiko.
Amerikos valdžia dar nieko neTai isz tikrųjų buvo geras Pagal tyrinėjimą tai jie gavosi ant pakraszczio
APIE VISKĄ
pareiszke, nieko nepasake apie žudo, dar Anglijos armija tenai
draugas. Ar taip žmogelis ma
ta viesza Lublino Komiteto isz- kariauja.
Viesulą Užmusze sireiszkima, nes szitas klausi Graikija per szita kara buvo Kelios dienos atgal, kai eme ne iki pasigedo savo pinigu, Frenchman Bay, Maine. Palicija surado ant ju
lynoti, isz 30,000 darbininku, ’ laikrodeli° ir kitu dai®tu sav0 $60,000 su kuriuom ketino nupirkt daug sprogs4 Žmonis
mas baisiai painus ir pavojin ir Vokiecziu, ir Bulgaru, ir Ita“Defense Workers” 2,010 n9. kilniuose. Tai “oderniszkas
gas. Vaszingtonas ir Londonas> lu užkariauta. Grekai, nors užtanezio materijolo ir iszneszti in padanges daug
iszejo in darba nes oras buvo geras samarietis.
BRIDGEPORT, NEB.
dar pripažinsta Lenku Isztre-• kariauti bet, toli gražu, nepasitiltu, geležinkeliu ir fabriku, bet likos suimti in
— — —
Smarki viesulą prapute pro mimo valdžia Londone, nors. davė. Jie slapta prieszinosi ir blogas. Darbdaviai ir fabriku
czionais, užmusze keturis žmo Churchillas jau vieszai pareiš prieszui nedave ramybes. Bet unijos gyrėsi kad tai visai ma- Hitleris pasakė spy ežiu: ne laika ir uždaryti in kalėjimą. Amerikos valdžia
nis ir sužeido 21.
kė kad Lublino valdžia teiseti- nelaime kad jie patys tarp sa-1 žas skaiezius ir pagirtinas pa pasiduos kol nors vienas Vo
paskirs kariszka kamisija, kurie teis sznipus.
na ir tikra, bet visgi dar net ir ves nesutiko. Greku maiszti- vyzdys.
kietis kvepos.
Kur gaspadoris geras, tar Churchillas skaitosi su Londo ninkai arba, kaip jie vadinosi O per vsa ana menesi ant kanas ir namas pilnas bus cnatu, no Lenku valdžia. Vien tik Sta Andartes baisiai pasekmingai ro lauko lijo ir szalo ir kasdien Tie kurie žino prižadėjo kad
tenai nereikia szeimynos prie linas nepripažinsta Londono prieszinosi
priesz ------------Vokieczius.1 krito 1,924 kareiviai.^^..ims
Skaiezius
--------- . r----dardu metu Japona suSKAITYKITE “SAULE”
darbo ragint.
Į Lenku valdžios.
[ Jie susiorganizavo Gegužio 20, kareiviu kurie ant karo lauko muszti.

Isz Amerikos

Amerikonai Atidarė Nauja Už
puolimą Ant Vokiecziu Betgi
\joje; 25 Japoniszku Laivu Pa
skandyta; Turki] a Kariaus
Priesz Japonija; Du Vokiszki
Sznipai Suimti New Yorke
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Kristaus, sziadien butu verta a-************************* , toj tiek 'blakių, kad szalia ju
daugiau 'kaip 300 milijonus do
i man jau vietos nebera. Asz neVIESZBUTYJE
leriu tebyriais pinigais. Buvo
galiu užmigt, nes jos mane med-!
.,,
. .
žioja, ir jos negal užmigt, nes1 Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik
tai pirmidas padarytas isz dei
VAKAR
asz
negalėjau
pa.
”
,v. .
|
mantu ir kitokiu brangiu žem' asz jas taip-pat medžioju. Prie
kliut in savo butą, nes mano
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
vaizda! Gyvuly! Tu, man, rasit,!
Žymus Francuziskas malo cziugu; du puodus isz gryno
draugas,
su
kuriuo
bendrai
tycziomis davei toki kambari
nus E. Delacroix , buvo u'žpra- aukso kuriuosia sutilptu 5,400
Adresavokite: SAULE PUBLISHING C0„ Mahanoy City, Pa. ’
nuomavome
kambari,
užsirakikuriame skambutis pagedęs.
szytas ant piet per barona ’Rot- galonu vyno kožnam ir priek1
101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo, 160 Keturiolika istorijų apie.
szilda. Laike piet artistas labai1 tam po trylika doleriu kožnam no ir in mano skambinimą, bil- j Tolimesniu skundu jau asz kusNo.apraszymas,
404
didele
knyga,
mieras
ir
apie
Bedali.
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsa44
pus.
L5c
insižioplino in milijonieriaus žmogui mieste, Ir tai buvo ta- I dėsi ir praszymus buvo kur-ii negirdėjau nes in mano kamba- puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugaveežias, kaip vietos filantropas.
1 ri inejo szypsodamas prievaiz No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; VieszDats Jėzus ir miszke me
veidą ir po piet Rotszildas jo da, kada nesirado aliejų szuliminaliszka apraszymas, 202 pus. 35c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu-i džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Man
nieko
daugiau
nepasili

užklausė: del ko ant jo taip niai, plieno trustai, butlegeriu
da.
No. 103 Vaidelota, apisaka isz nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
ko, kai]> tiktai nukeliaut
Delacroix
ir
kitokiu
budu
greito
pralobipirmutines
puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
—
Ar
jus
skambino!
?
akyvai insitemino'!
nakvot in vieszbuti. Bet’ - Ne.
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
atsake jam, kad nuo ilgo laiko nio.
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
norėdamas sujungi. malonumą;
— Czion pas mus visi skani-] No. 104 Trys istorijos, apie Ne- pacziuo’as. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
jeszko modeli del savo naujoj
su naudingumu, asz tycziomis bueziai sugede ir dėlto asz tu-1 valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Ant
paveikslo kuris
perstatytu Kur randasi daugiausia auknuvykau in treczios ruszies
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Kreperiu laiks nuo laiko apeit visus No. 106 Penkios istorijos, api<= b2
ubaga, o milijonierius turi toki so ant svieto ?
puslapiu...................................... 15s szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
vieszbuti, idant susipažint ir
ar Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25c
j kambarius ir klausinėt
veida kuris užimtu vieta ubago, New Yorke randasi toji vie
su szia musu pramones szaka.
veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
1 neskambinęs kas-nors isz sve- i Dorybe
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
bet gaila kad ponas Rotszildas ta, kur sukrauta keturi tuks
No.
111
Sziupinis (3 dalis), tal 43 puslapiu . .................................. 15c
Asz taigi iszkarto pastebėjau
naktis;
Dzuoko pasaka; Protas ant
taneziai
tonu
aukso.
Namas,
.... ..
i ežiu. Na, tai likite sveiki, ir jei- pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma
negalėjo užimti modelio vieta
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
renkasi
vien
tik
po-,
.
.
....
kad
ežia
kuriame tasai auksas yra su ,
. ...
.
; gu jums ko-nors bus reikalin- isto iszlins; Apie boba ka negalėjo limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10c
kuris perstatytu ubaga.
j Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vireles,
ir
tiktai
asz
vienas
atvy
i
“ , .
' I ga, tai.
Rotszildas netikėtinai atsa krautas randasi ant Wall ulyNo. 164 Septynos istorijos apie Ju
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
kan,
kaipo
nevedes,
kas
labai
No.
140
Keturios
istorijos
anie
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
— Gerai, gerai, asz pa Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; Maža katiluka, Lietuvos skausmai
ke, kad del dailės pasiszvens ir czios kuris yra paženklintas 32
I sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
nustebino vieszbuczio prievaiz
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
skambinsiu, o dabar eikite pas i trumpi pasakaitymai ir t. t.
stos kaipo modelis perstatantis numariu.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie' Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
da.
nnolaniu^ .............................
15C eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose: Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
ana Žydą, nes ji blakes užesia l' puslapiu,
ubaga. Decroix apvilko ji in il Pro narna kas diena praeina
64 puslapiai ................................... 20c
— Duokite man szvaru nu
ir tuomet nebus kas už numeri
. 112
x Trys apisakes apie pini No. 141 Keturios istorijos apie. No. 166 Trys istorijos Sūnūs Maga suplyczusi balakona, davė tukstaneziai žmonių, bet in vi
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelmeri, .su szvaria lova, pasakiau
i Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
užmoka.
krepszi ir lazda in ranka ir lie dų tik labai retai kas insigaubsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam. Geras Medėjus................................. 15c
asz jam — ir už tai asz jums no
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
O, pas mus visuomet isz Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- ! 61 puslapiu......................................15c No. 170 Asztuonios istorijos apie
pė stoti ant parengtu trepeliu. na. Isz lauko atrodo, kad tai
riai brangiaus užmokėsiu.
n. • u i ) liukninal einiki ir kiti szposelei.. 20c
kalno mokama, nes Kai-Kaua
No 116 Istorija tpie Sie
In darbini kambari artisto yra paprasta dirbtuve. Bet
No. 142 Trys istorijos apie Pavei Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Sierata,
— Tamsta tiktai vienas? —
sveiko ir serganezio kusvecziai nakezia pabėgo, Tai puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas
galėjo ineiti tiktai jaunas ar koks-gi butu iszrokavimas fi
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
paklausė jis, gudriai pamerkęs
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
tiktai jus, ponuli.
tistas, jo draugas, kuris moki nansinio distriko centre laiky
....................... 15c
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
akimi.
— O delko ten virszuj to- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
nosi malorystes pas Decroix. ti dirbtuve? Dalykas tame, kad
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
— Vienas!
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .......................................... 25e
kis bildesys ir triukszmas?
Jaunas žmogus inejas in kam tai nėra paprasta dirbtuve. Ta
— Ehe! na, tai asz tamstai
No. 120 Dvi istorijos apie Valu- Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
barį (studija) vinezevojo De sai namas yra geltonojo meta
— Ten yra tokia Maryte,y kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernaduosiu Nr. 1, szvarus, kaip stik
(su
paveikslais), apie Džiaugsmas
15c dina. 61 puslapiu......................... 15c
croix’a kad surado toki tinka lo krautuve, kur isz viso pa
kurios sziadien varduves, ir ji‘puslapiu ...................
ir
nuliūdimas
tėvu; Kalėdų vakaras;
lelis!
No. 145 Trys istorijos apie VelniNo. 123 Septynios istorjos apie
ma žmogų kuris perstatytu saulio auksas plaukia. Tai yra
turi
tris
jaunikius
ir
dar
viena,
Isz
Akyvumo;
Su Dievu; Grigo Kalė
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
Jis nuvede mane in kaž-koki
dos;
Kaip
Vincas
ingalejo paezia j
ubaga, bet ne nesapnavo kas Amerikos iždo departamento
su kuriuo jinai nuolatos gy grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo: Stebuklinga puo
Mailach;
Paskutinei
Valandoi; Sla
praszvinkusi kambariuka, už
47 puslapiu...........15c
tuom žmogum galėtu būti ir skyrius.
vena, ji tiktai sziadien isz kalė lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą;No.Dainele.
ptybe
gymimo
mumisie
Dievo musu
146 Dvi istorijos apie Auka
degė lempute ir atnesze su
gonus.
45 puslapiu.................... 15c
i n spaude in ranka “vargingam Auksas paprastai buvo siunjimo iszleido kur jis du mene No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
glamžyta kaldra ir priegalviatsitikimu; Nusiminimas seno jauniubagui” dvideszimtine franku. cziamas New Yorko bankams.
siu isztupejo: tai ve jie ir pasi ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c
No. 147 Trys istorijos apie Raga
puslapiu ..........................................15c
Rotszildas su nusiszypsojimu Bankai, negalėdami sprensti
darė balių, kvali vaikainai. Gal No. 126 Penkios istorijos apie na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktt
— Ar daugiau tamstai nie
68
padekavojo jaunam artistui už apie aukso verte, perduodavo
jus norėtumėt ta Maryte pama Doras gyvenimas; Priversta links Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
ko
nereikia?
—
paklausė
prie

puslapiu
..........................................
i®*
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys
taip gausia dovana, o kada ji ji valdžios krautuvei. Krautu
tyti?
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
vaizda.
sai iszejo užklausė Recroix’o vėje auksa sutarpindavo ir už
— Ne, ne, acziu. Bet asz kuris buvo protingesnis už savo poną lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz— Nieko.
15c
kas tai per jaunikaitis. Dažino- uncijai gryno aukso mokėdavo
ežia negaliu miegot, asz noriu 61 puslapiu ................................. 15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
— Taigi taip, nieko?
No. 1 27 Trvs istorijos anie Duk ktė akmenoriauu; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygeles
jo, buk jaunas žmogus turėjo $20.67.
su tamsta atsiteist ir eit in kita tė Dustvniu: Peleniute: Dn brolei sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios
Žemaites, vaizdelis; Gudraa
— Nieko, nieko, nieko.
nepaprasta gabuma, bet būda New Yorko krautuvėje yra
Vargutis ir Skuputis. 60 dus. ..15c 61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
vieszbuti.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kairrieczi” Aimanamas labai vargingu, negalėjo sukrauta $2,297,000,000 vertes — Stebėtina! Labanakt po Prievaizda pakasė pakauszi.
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios zymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
nuli!
Bet
jeigu
tamstai
ko
nors
užbaigti pasekmingai malorys aukso. Priesz kara daugiausia
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
— Asz isztikro supratau
SKAITYKIT
prireiktu
—
malonėkite
pa

karalium. 61 puslapiu ................ 15c rtai; Kekta Juoku ir Paveikslo.
tes. Rotszildas užsirasze sau jo aukso buvo Rusijos ižde — už
kad jus ežia nemiegosite, dėlto
skambint
tiktai
du
kartu,
tai
......................... Ift*
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
“SAULE”
pravarde ir adresa knygutėje $600,000,000. Francijos ižde ir
kad
pas
mus
vieszbutis
nemie

mas;
Drūtas
Petras;
Nuogalis.
62
gi buvo beveik tiek pat aukso. jau asz žinosiu. Atsipraszau. gojimui. Asz ežia jau deszimts
ir iszejo.
puslapiu............................................ 15c
Reikia eit, kaž-kas atėjo in an
No. 153 Trys istorijos apie Gailu
Suvienytos
Valstijos,
žinoma,
Po kokiam tai laikui jaunas
metu tarnauju ir nepamenu ISTORIJE apie Gregorius, ti; Du broliai; Majoro duktė.
Adresas:
62
tra
numeri.
----------------Isz
Numirusii!
žmogus aplaike laiszka, kad turėjo daugiau aukso negu Ru
puslapiu .........................................15c
— Kiek szis kambarys 'kai idant ežia kas-nors isz svecziu
No. 1 KR Keturios istorijos apie Ka
niielaszirdyste atnesza gera at sija, tik jis buvo sukrautas ne nuoja ? — paklausė kaž-koks butu miegojęs. In mus kaip sy Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai pitonas
Saule Publishing Co.,
Stormfield daneruje; Pabe
me,
Szaltiszaiti
ir
Debesėlis.
kis ateina tokie, kurie nenori
lyginimą, kad paaukauta auka vienoj vietoj. Didžiausia tašyk storas balsas.
gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis
::
25<
::
co nnstanin
............................. 15c Mahanoy City, Penna
‘ ‘ ubagu i ’ ’ atnesze Rotszildo krautuve buvo Denveryj, kur — Jeigu laikinai —įpustre- miego, bet acziu Dievui svecziu
banke dideli procentą, 10,000 buvo $500,000,000 vertas auk czio lito, — atsiliepe prievaiz pas mus visuomet esama pa
— Jie užmokėsią tiktai se-' Viso gero. Praszau szirdingai
franku, kuriuos gali atsiimti so.
da, — jeigu ant visos nakties — kankamai, negalima nusiskust. ežias atvažiuoja asztuoniom
kauti karta. Jie dabar esą gir-Į kita karta,bet jau pas mane,
Ir vis vietiniai.
žmogus kuris atnesz ta laiszka New Yorko krautuve turi
dienom ?
ti, kaip sziaucziai ir jiems apie i
pas pati Rotszilda. Jaunas penkis požeminius skiepus, kuStoras balsas niekink nenu- Asz pradėjau ruosztns. Kari- — Tuomet mes sakom, kad
žmogus pažino “ubaga” ir bu rie po žeme sudaro penkis sistebejo del szios keistos arit doriiij buvo beveik tamsu ir pas mus visi numeriai esą už (ai negalima primint, dėlto,!
vo labai susimaiszes, bet Rot-!auksztus. Durys in skiepus sve metikos ir užmokėjo už kamba asz liepiau užžiebt žvake.
imti, nors kad ir nei vienas isz kad t no jaus pa darysią skanda
— Matite, ponuli, — tarė ju neimtu užimtas: musu szei lu, o mano szeimininkas szito
szildas pasisveikino su juom, ria 60 tonu. Skiepu sienos yra ri.
kviesdamas ji prie tolimesnio neinmanomai storos, taip kad Vieszbutyj keisti dalykai da prievaizda, — “Auszroj”. to mininkas sako, kad jam esą ge-j nemylis. Bet užtai, kuomet jie'
— Kaip tai, ponas vis ant
darbo ir sziadien jaunas artis pleszikams nėra jokios galimy rėsi: žmones vaikszcziojo po kia žvake litą kainuoja, o pas riau asztuoni svecziai per vie ateisiu sekanti Nedeldieni, tai j pikniko ir be paczios?
bes in vidų insigauti.
tas pastojo garsiu malorium.
na diena, negu vienas sveczias jiems sakoma, kad jie gausia į
koridorius, ginezijosi, sznabž- mus dykai duodama.
— Su mano boba nėra ro
kambari, kuomet apmokėsią už
—
“
Auszroj
”
elektros
szvieasztuoniom
dienom.
Tokis
il

d e d a v o s i, s z v ii p d a v o.
pereita karta, ir jie, kol negirti! dos, laba szikszti, tai vis
sa.
gai
bunas
sveczias
turi
daiktu,
Boguslavo sala, kuri randa
Antrame aukszte buvo kaž
Naujos Pastabos
grinczioje sėdi.
visuomet užmoka. Jie turi pi
—
Taip,
bet
pakol
jos
ne

visokiu
reikalu,
jis
ilgai
derasi
si ant Bering mariu, yra pana
koks pokilis arba bank ie tas.
— Mano Dieve, kodėl Eva
- ■ nors asz nežinau, isz kur ne buvo panaszi in ja.
szi in tikra pragara, nes visa Žmogus kiekvienas, yra gra Keliu žmonių draugija taip buvo, dovanokite, asz tuojau, ir kvarszina galva, o iszvažiuo- nigu,
Į jaut neduodąs net nei arbatai.; l)as iuos P111*igai imasi.
sala stovi liepsnoje, nes ugnis žiausias ant žemes Dievo sut- ‘ ‘szumniai ’’ linksminosi, kad regis, kaž-kas skambino.
— Del ko?
—
•
Jog
tamsta
sakei,
O
anas
Žydas
ar
jau
užmigo
?
kad
Jeigu
ne
policija,
tai
mes
j
u
veržėsi isz požeminio vulkano jj verimas — jei tik jis pats nepa beveik kiekvienas žodis buvo
— Kaip tai del ko? jeigu
skani bueziai esą sugedo.
visiszkai
neinleistume,
bet
szi-j
—
Ne,jam
neduoda
blakes
kerszindama sunaikinti visa virsta in gyvuli.
girdėt, ir asz niekaip negalėjau
butu szikszti, tai butu pati
—
Na,
taip,
tiktai
man
taip
(
0
kad
pas
mus
jog
vieszbutis.
1
užmigt
ir
dėlto
jis
liepęs
pasala.
viena ciela obuolį suvalgius
Netikėliai in nieką, taip pat užmigt. Kaž-kas tampė ii1 czir'
duot
žvake
ir
kaž-ka
dabar
rodosi,
kad
būtent
dabar
kaž-.
Atsipraszau,
jus
malonėjote
nu
Boguslav sala yra. 25 mylės labai indomauja tikybos daly pino armonika, kiti dainavo,
ir Adomui ne davus, o mes
kas
skambinąs:
tai
kaip
pas'kaicziuojas
ant
popieros
—
jis
sipraust
'
!
nuo (U'nalaskos, kuri dingo nuo kais, bet su tikslu, kad juos pa moterys garsiai kvatojo.
vyrai butume sziadien visi
pranti.
taip
skaieziuosias
iki
ryto.
Tai
— Ne, nesiprausiu.
virszunes ’žemes daugeli metu naikinti.
— Na, gerk Maryte.
rojuje sedeje.
Jis
pasislėpė,
'bet
už
minutes
tokis
sveczias,
kuri
reikia
pri

adgal ir tik virszune akmenų Kiekvienas tur but atsargus, — Fui, ežia kaž-koks dvo
— Asz taip-pat nepatar
sugrvžo.
pasiliko ant virszunes mariu. jei susieina su kuom kalbėti, kiantis alus, — kalbėjo mote
cziau, ežia jog visokie žmones imt, kaip ir geriausiaji, tai yra
Sziam pavo
•
•
•
•
ii„„„
.
i
trumpa
sveczia
—
jisnesisielo—
Tai
man
tiktai
taip
pa

Gal kada vulkanas geriau atsi nes nėra permatima kė k i a ris, — paliepk, kad paduotu ge
szvajingam laike, ta
i
I
ja,
ja,
neskambina
ir
gerai
užsirodė.
Sveczias,
kuris
nežino,
gaivins, tai visiszkai sala dings draugo szirdis yra.
resnio.
ru; asz isz szio vieszbuczio isz-* ° ” ’
6
vo Amerikos Tė
r pasakyt
, /moka.
, lt l < 11 vlL 1 L C galiu
po vandeniu arba iszmes sala Protingas žmogus, susitikęs Atsakymą n pasigirdo garsus kad musu skambueziai esą pa- Lili
vynė reikalauje
O kiek asz turiu mokėt?
vela in virszu. Prie tos salos dranga, perleidžia ji savo min kvatojimas ir choro dainavi gadinti, tai jis spaudžia ir teįSyi])e
tavo paszialpos.
Septynis
litus
penkiasspaudžia
skambuti
ir
labai
laivai negali a rėžiau prisiar ties akimis nuo galvos iki kojų mas, sulig kurio buvo galima
Pirkie Apgyni
— O kur-gi jus iszeinate? j
į
deszimts
centu
—
nes
szitas
neateina.
1
tint kaip ant szesiu myliu.
spręst, kad kompanija buvo jau pykstas, kai niekas
— o paskui atsargiai kalba.
mo Czedinimo
— Asz pats atidarau viesz kambarys su dviem lovomis.
Bet
vis-gi
kur-kas
geriau,
kai
Protinga moteris arba mergi visiszkai nusilesusi
buti, bet tiktai mano vieszbu- — Priimkite pusasztunto litu skambueziu nesama. Kai kaGretimam
su
mano
numeria
na
vieszuose
susirinkimuose,
Keturi tukstaneziai metu adAndrius J. Recklitis
jas'da pakliūva tokis, kad visa lai- tis Imsiąs .kitokią ir geresniems' (<); n0|.s asz neprasziau .kam_ PIRMOS KL1ASOS SALUNAS
kambaryj
kaž-koks
sveczias
niekada
nekalba
apie
kitas,
tar

gal Babilone, vyriszkas neval,
švecziams. Asz dar neatidariau , oai 10 su dviem lovomi.
! ka tiktai ir idirba, kad skam206 West Centre Street
visa
laika
niurnėjo
miegoda

si
ju
nei
nepažysta,
—
tik
žioninkas buvo vertas $21.90. Asij vieszbuczio, o man jau pažade
MAHANOY CITY, PA.
binas.
Jam
esą
nieko
nereikia
—
Pas
mus
jau
tokis
pa

riecziai, Izlaliecziai ir Atėnai pleles ir savymyles pirma kitas, mas ir kaž-ka kalbėjo tai vyta apie trisdeszimt svecziu.
protys: jeigu ateinąs vienas as Jonai kur taip skubiniesi? Einu
riszku, tai moteriszku balsu. o jeigu ir ji užeisi, jis sako
mokėjo ta paezia prekia už ne- negu save atranda.
ten
tokis
do
- ---- — ----- '-pnuo,
muo, jam auouasi
duodasi Kamnarys
kambarys su pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai
Isz kito numerio be pertraukos idant vėliaus užeiti, nes jis esą .
valninkus apie 400 metu priesz
pamirszes,
kas
yra
reikalinga,
iukbzmas
!
dviem
lovomis.
Kai
kada pasi- naujo yra? Tai geriausia LietuviszNeužmirszkit atnaujinti pre girdėjosi keiksmai, iszeinantieKristų.
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
ir jis dar tiktai svarstąs. O mu-!
^ai Marytes jaunikiai taiko ir taip, kad sveczias nega laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
ji
isz
kažkokio
užkimusio
pro

numerata
už
lai'kraszti
‘
Saule.
’
Akyvai apraszo tūlas profe
šli szeimininkas szito nemylis. nusilakė nuo koto ir pradeda jį
liss užmigt ant vienos lovos, na gi minksztus gėrimu ir kvepiancziuc
.
.
•
I •kits1 kita
•
jin
•
•
sorius apie turtingiausia žmo Del daugelis laikas jau pasibai vincijos Žydelio.
mest laukan, jie pats tai jis einas miegot ant kitos lo cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W.
Jis mylis, kad sveczias ne ilgai
gė
ir
apie
tai
praneszeme
!
—
Kad
jus
velniai
pagrieb

Centre St., MAHANOY CITY, PA.
gų senoviszkuosia laikuosia,
tai
daro
viens
su
kitu.
j
butu,
galvos
nekvarszintu,
atvos.
Bet
ir
ant
kitos
buna
tas
tu su tokiais vieszbucziais, —
kuriuom 'buvo Kresus. Dovana
— O kas-gi mokas už kam- pats, o kaikada ir blogiau. Jus
szauke
jis. — Prievaizda! duok' siteistu ir sudiev.
kuria jisai padovanojo del Del- Pirkite Apgynimo Czedinimo uiau; mail duok kita lova. j$zį-| — P jeigu koks-nors s ve- bari?
Skaitykite “Saule”
malonėjote apsirengt? Acziu.
Bondus ir Marke*,

Kas Girdėt

į

y

f

į

j

j

i

'

•* S A U L E »’ MAHANOY CITY, PA.
Papasakojo ir apie milžinus, las ju netraukė. Iszgirde bajoro' Ir kas tuomet pradėjo tenai apie dukteri, nei apie iszsiviju- Užmuszti ja! — suriko bajokurie pamildavo vargsze dar- paleista ganda, suplauke isz darytis! Bajoras visai pamiszo, sius vyrus jokiu žinių nebuvo. ras. Kas ju pasigailės pats gal
bininke, ir apie karalaite, kuri visu pusiu gal szimtas vyru ir svetimųjų dvasia persiėmė, su Ir dangusjau eme niauktis ru- vos neteks. Ant žirgu!
svetimais puotavo, džiaugėsi duo atėjo. Kas nakti pilyje girti Ir pasipylė inszeles būrys
del artojo auksztus kambarus apsigyveno bajoro pilyj.
Z apleido.
i ju kalba ir pradėjo kalbėti ja. Į balsai skambėjo.
ginkluotu vyru žirgus balnoti,
Į Mergaite pasakomis iszug' Pilyj nebuvo vietos ne tiktai' O menkoje žvejo pirkieje va- beginklio žvejo laime griauti.
(Tasa)
dėjau ir vilkus aplink kauki-Įjdyta, padoraus veido nemažmogui, bet ir gyvuliui Ateju- karais szviete labiau, ne ariks- Isz po arkliu kanopų ugnis
ant, bet manes jie neužėjo. Ir j cziusi, ilgai rymodavo prie lan
na i nesitenkino lebavimais pi- cziau. Ir juokas ir džiaugsmas pylėsi, kaip jie leidosi nuo
Bajore, iszklausyk, o paskui i nuo pleszriu žvėrių gyvas iszligo, bene ateis koks milžinas,
lyje, toli jie lankėsi, po apylin tenai skardėjo. Bajoraite kiau- aukszto pilies kalno ir paežeri.
bausk. Juk namo tik mirti ir kau.
kes neva medžiokelei isz joja, ir ra nakti ežero krantu klaidžio- Ežeru, tiesiog! suriko bajo
paims ja isz tu niauriu sienų ir
parėjau. Jąi ko bijojau, tai tik,
Ir sztai asz gyvas, tavo pily nusives in laimes szali. O dvare
skriaude žmones.
I jo, kol pamate atjuoduojanti ras pusnuogis lėkdamas pirma
kad netektu szunimi dvėsti sve je. Daryk, ka nori. Tavo insavisu.
! Melde žmones Dievo,
ne tik milžinu nesilanke, bet iv
timoj szalyj. Buvau, bajore, to kymo neiszpildžiau.
Į vargai iszsislapste.
dvara perkūnu sudegintu, ar Nebijojo jau tėvo rūstybes Bet ta szventa nakti nelemta
li in svetima szali slapta insiVargszas užbaigė kalba
skradžiais žemen nugrąmzdy- bajoraite. Žvejo pirkia ja pri- jiems buvo 'žvejo pirkios pa
lindes szuntakiais, nepereina sugriuvo nusilpęs ties bajoro'j Kas metasiji augo, kas metu. Bet tylėjo Dievas, ir Perku- glaudė, o seno bajoro storos sie siekti.
momis girioms keliavau. Vie i kojomis. Szis visa laika lyg isz ,j tas labiau ilgesys jai szirdi sleuos, mirti ir geda siūle.
nas negrasino.
įge. Niekas jai nepasakojo kodėl
Inlekus in pati ežero vidurį,
nas likau. Draugai kitur pasu
pioto eidamas blaszkesi po pla- pilyj taįp įyiu įr tėvas kaip sze-Į
Jaunoji bajoraite mate visa Tik viena žiemos vakara, kai ūmai trenke perkūnas, prasivė
ko, ne garso apie juos negirdė
tu kambai i. Dabai, kai užbaigė gzeĮjs, vįetos nesurasdama, isz'
tai ir liūdėjo. Ne tokie, jai ro ežerai ir upes storu ledu, laukai rė ledas ir visus žmones su žir
jau. Bajoriene suradau. Kaip vyras savo kalba, bajoras su-J
ir medžiai sniegu nukloti buvo, gais ežeras praryjo. Pilis liko
dėsi, turėtu būti milžinai.
I kampo in kampa slankioja.
vagis apie jos aukszta pili slan-'
’ stojo, pažvelgė in gulinti tiesii Pamėgo mergina ežerą, ap
tuszczia.
I Bego ji kas rytas ir kas va- žvejo kieman inejo žmogus.
kiojau, kiekviena jos žingsni j juo ijjUna p. SU]-įp0;
. karas slapczia su jaunuoju žve- Ei, kas tenai! — ruscziai su Prakeikė ja žmones, niekas
link auganezia giria. Ežere
sekiau, Bet stipri sargyba ja Tai viskas?!
riko jis už duru.
I ju pasimatyti.
pleszkeno,
girioj
ten kojos inkelti nedryso. Pili
saugojo Tavo auksas maisze Nelaimingas tik suvaitojo.K bangos
Aplinkui Skrantu žinių turiu,
j Ir žvejas inkalibejo bėgti isz Žvejas iszejo in prieangi ir vejai arde, perkūnai trankė ir
paukszcziai cziulbejo — vis bu
gulėjo.
Na, jai tu neisztesejai, tai asz vo smagiau negu niauriose pi Apie gyvenimą tenaitiniu tėvo kambarį pas ji. Svyravo il inleido, manydamas, kad koks dabar jos nėra. Vien akmenų
Nebuvo kam ji duoti; vis ma isztesesiu! — ir pagriebęs kar
moterių,
gai bajoraite. Bijoj tėvo rūsty nors paklydęs keleivis prie krūvos tenai beriogso.
lies sienose. Tai ir vaiksztinejo
niau, pasiseks jėga pavogti ba dą persmoge žmogų.
Apie ju szvaruma negaliu
bes ir senovės aukles gailėjosi. glaudos ieszko.
Žmones pasakoja, kad tenai
joriene. O tu sakei: “ne gyva, Tik kraujas pasipylė karszta viena paežeriais, po miszka ir
Ineik. Ji nuvargęs esi pailsėk kas nakti, nuo kalno girdisi bai
Vis nesutiko.
tai nors jos kuna man parga- srove ir apszvirkszte bajoro .vis kažko lauke.
Jog net pavietre turės ten
Bet viena nakti bajoro pily pasiszildyk.
O kas ankstyba ryta in eže
siausias klegesys ir tęsiasi iki
benkit, nors szirdi, kad žino- rankas.
atsilankyt, je buvo įiežmoniszkas le'bavi- Inejo apdriskęs, bet biauraus
gaidžiu.
cziau, jog ji jau kitam ne pla Iszkrito isz jo ranku kardas rą iszplaukdavo jaunas žvejas,
Bobeles per geryma,
veido vyras.
— GALAS —
mas.
žvejoti. Antroj pusėj ežero gy
ka.”
Prie triūso nesijima,
ir baisiai suklykęs, puolė ant veno, tai ten pakraszcziais žve
Seni gorimai liūnais kamba- Ar toli in senojo bajoro pili?
Gyvos nepasiseke paimti. Isz lavono.
Purvu isz grincziu neiszvalo,
Bajoraite iszgirdusi apie jos
ryje talkszojo,, bajoras
joj, bijodamas toliau nuplauk
PUIKI ISTORIJA
auksztos pilies viena niekuo Ir kam asz ji nužudžiau? —
Viralą virti nepataiko,
sėbrais pusgyviai juose vartėsi. tėvo pili kalbant, iszejo pažiū
ti, su senu bajoru susitikti.
met kojos nekele, o in pili ineiti szauke ne savo balsu. Juk jis
Ausyse priviso szimta-koju,
Sztai vienas, patsai biau- rėti.
Instebejo mergaite kasdiena
negalėjau. Laukiau ilgai. Tik tik ir buvo man isztikimas.
Pilni kampai karakonu.
riausias, atsikėlė ir iszsvyravo Ir pamate ta pati vyra, kuris
plaukanti laiveli ir stebėjosi
viena karta isz pilies iszjojo 'Bet jau vėlu gailėtis buvo.
Jau net sarmata pasakyti, in kita kambari. Senai visi jie tuomet girtas sena aukle nužu
juo. Jai rodėsi, kad ten ir plan
ketvertas žmonių. Tai buvo ji, Lavonas kraujo klane tvakso-!
Kada susėda valgyti,
mate bajoraite, senai visi ja ge- dė
' ir ja isz tėvo namu iszvi jo.
"
Kloja milžinaits, kuris ja paimti
jos vyras ir du palydovai. Užsi jo.
Bliudus su žiurstu valo.
rejosi, bet ne vienas prakalbin A, sztai kur tu! Suriko nu
turi.
degė kraujas. Laukiau, kol pro Pajuto bajoras baisu darba
Ir stato ant stalo,
ti jos neiszdryso. Dabar nenau džiugęs keleivis. O asz tavęs už
Girdėjo in žvejas, kad senoj
mane jos, o ka daryti taip ir ne padaręs. Nesigailėjo jisai nete
dėlis sumanė baisu dalba: jis szimto myliu jeszkojau, kiti
bajoro pilyj viena duktė auga,
žinojau.
Kaip in ta viską žiuri.
kės bajorienes, kita gėla jo szir kad ji laibai graži. Nekarta ir
draugai ir žuvo del tave&!
ėjo in kambari, kuriame 'bajo- mano
:
Asz netoli pilies, girioje tū di suspaudė. Kam asz ji užmu*
*
*
raitė su senute aukle miegojo. Asz žirgą užvaręs turėjau kaip
jis žvelge in pilkas sienas, bene
TIKTAI,. . . 50c
nojau. Jiems pro szali jojant, sziau, kuo kaltas jis buvo? Kar
szuo pesezias vilkti in to beproPaszoko
aukle
beinsvyruopamatys gražiaja bajoraite. Ir
Ar žinote rūteles,
SAULE PUBLISHING CO.,
aptemo nežinojau ka ras. Pa tojo verkdamas bajoras.
pamate paežerėj bevaiksztine- Ne bukite kvailios aveles, janti nieksza pamaeziusi, ir czio runius!
Mahanoy City, Pa
spaudžiau žirgą ir žaibu puo Pabūgo pilyj gyvena žmones
Buvo
jau
bepuoląs
bajoraite,
janezia. 'Sujudo žvejo szirdis,
tuoj
suprato
jo
minti.
PaszokuVe ja va ik i u nemylėkite,
liau juos. Kardu jos vyra sten bajoro, eme dar labiau slapsty
kas karta vis areziau ir areziau
si savo kimu mieganezia bajo bet žvejas uola stojosi priesz ji.
Už tokiu netekėkite.
giausi nukirsti, bet jis taip mik tis nuo jo visi. O bajorui rodėsi,
prie pilies krantu priplaukti
Pamate pats vienas nieko ne- L TRASKAUSKAS
raite uždengė.
Pažystu kėlės tokias
liai iszsisuko, jog kardas tik kad ji nori visi isz paszaliu už
LIETUVISZKAS GRABORIUS
mėgino.
Jisai iszsitrauke karda ir inveiksiąs, inbego pro duris ir
neiszmaneles,
oru nuuže nieko neužkliudęs. puolė nužudyti. Užtai pradėjo
Ir atsitiko taip, kad viena Ka užriszo sau jaunas dieneles, grasino senute užmuszias, jei pasileido in bajoro pili savo
Staiga kirto man in galva vie dar baisiau neapkesti savo
karta žvejas iszdryso priplaukgu ji nepasitrauksianti jam isz draugams praneszti ir juos pa
Katros gavo sportus,
nas palydovu ir asz nugriuvau. žmoniu, persekioti, žudyti juos f,į prįe kranto, ant kurio jaunoji
kelio. Bet senute velijo geriau sitelkus, parvesti bajoraite iii
Vyrus niekam nevertus,
Nubudau auksztoj svetimųjų eme.
bajoraite stovėjo.
numirti, negu savo auklėtinė tėvo namus.
Ka ne nori dirbti,
pilyj. Bajoriene pažino mane. Pamiszo tiesiog senis.
Mete vienas in kita žvilgsni,
skriaudžiant matyti.
Nusiminė žveja pamatęs, kad Laidoja kunua numirėliu. Pasam
Tiktai tinginiauti,
Suprato ji, bajore, tavo skaus Iszsigando žmones, mete vis paraudo.
Nedorėlis senute kardu nu ne tik savo mylimosios beteks, do automobilius del laidotuvių,
mą, kai asz papasakojau, kam ką ir bego isz pilies. Jai kas ir Nuo tada žvejo luotas jau Naktimis įbambiliais trankosi,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
smeigė.
bet ir galva reikes padėti. Ver reikalams.
Telefono Numeras 78
■Su
paczioms
pludasi,
asz ja puoliau. Jos vyras.mane liko, tai bijojo dienos įlietu pi
Pabudo bajoraite ir pamate kė raudojo ir'bajoraite savo da •20 W. Centra St., Mahanoy City
dažnai karklynuose prie 'bajo
nužudyti norėjo, bet ji užtarė, lies kieme pasirodyti. Tik se
baisu regini. Paszokusi isz lo li kiekdama. Neturėjo ji kas
ro kranto tūnojo paslėptas, o
Jeigu 'bus vyras ūsuotas,
ir likau gyvas. Bet kas ta gyvy nis tarnas ir tokia pat sena auk
vos bego pas tęva globos jesz- užtartu, neturėjo, kas paguos
žvejas su 'bajoraite ilgas kal
Nuo visu paguodotas,
be!
le, kuri bajoro duktere auklėjo, bas turėjo.
koti, bet szi rado vos gyva, pa tu, priglaustu. Baisus likimas
SAULE” YRA
Pacziule savo mylės,
Amžinu vergu iszgijes likau. liko pilyje.
stalėj
kitu
gėriku
tarpe
bemie

ju
abieju
lauke
ir
tiktai
klausė

Žinojo žvejas, kad jai 'bajo
Meilia in ja kalbės.
GERIAUSIA
Diena sunkiems darbams, kaip Ir turtu, sako, pilyj nesuskai
ganti. Suprato, vargsze, tėvo si, kada su'bels žirgu kanopos
ras sužinotu ju slaptus pasiimiVisada guodos, f
gyvuli surakinta, varinėjo, o tomai buvo;
užtarimą nerasiant ir iszbego
vynu, alaus pilnifimus — neisznesztu savo gyDOVANA!
Ant ranku neszios,
naktį — požemyje kaip kirmi požemiai. Bet nebuvo kam ra
pro
duris
in
tamsu
pilies
kiemą.
ginkluoti
vyrai.
i vy'bes. Ta ir bajoraitei pasakė,
Pikto žodelio nekalbės,
nas ant supuvusiu sziaudu glė gauti ju. Žmones i
Niekszas vijosi ja kiek galė Ir prisiege vienas kitam sa
iszbegiojo, Užtai juodu tylomis, niekam ne
Niekas nenužiures,
bio ilsejausi. Varies ir didžiu pilis ir griūti eme; viduj tik se
damas. Netoli vijosi, nes girtos vo meile, visu pasauliniu, kad
žodžiu neprasitardami, dažnai
Jeigu nežinai kokia
Pinigu
visados
turės;
les žiurkes apie mane szlamejo, nis, pražilęs beprotis slankiojo
kojos
galvos
nebeklause
ir
jis
gyvais
in
ju
rankas
nepasiduos.
matėsi tamsiame szile.
Kitu kartu daugiau
veidu bėginėjo, plaukus griau ir paaugusi duktė kiauras die
kieme sugriuvo.
nupirkti Dovana savo
padainuosiu,
žė.
nas pro Įauga in laukus žiurėjo.
Pilies languose matosi szvie- Draugui ar Draugei,
Bajoras viens pats su duk Koki vyra mylėti papasakosiu.
Tu nežinai, bajore, kiek asz Ne kaimynai in juos nesilanke,
Antra diena vėlai pabudo se sa ir skardėjo girtu balsai.
prikentėjau! Nekarta norėjosi blogo vardo ir bajoro beproty tere likes pilyj, kai žvėris dras
*
*
*
nis bajoras. Paežiam plaukai Juodas szeszelis uždusęs be- tai užraszk jiems laikkėsi. Dar niekuomet nebuvo,
baigti gyvybe tais paežiais nu bes pabūgę.
Vienoje vietoje ant
net susisziausze pamaezius kad go ežero ledu pilies linkui. Be- raszti “Saule.” Prasismaugus, bet gimtasai krasz- Sziurpi vieta liko bajoro pi kad greta savos nematytu nar
I
kriksztynu 'buvau, jisai girtu tarpe ant grindų go uždusęs, slysdamas kiekvie
siu, visuomet kovai pasirengu
tas, lankos, sžeras sapnavosi. lis.
Navatna bobele macziau,
pernakvojo.
nu žingsniu, griūdamas ir keik linksmins jiems gy
siu vyriu. Jam rodėsi, kad ji
J u negalėjau pamirszti. Nors
Atsikėlė svyruodamas ir nu damas.
kažkas nori užpult nužudyt. O svetinga, neyra ka sakyti,
grižes, žinojau, gala ežia rasiu,
venimą, ant viso me
Na
ir
negali
nutylėti.
ėjo
pas
dukteri.
Rado
senute
Dar
keli
žingsniai
ir
jis
pily

Jai
kas
beszviete
niauras,
ap

Sargybai
vyru
nėra.
Nėra
žmokad tu nepasigailėsi ir savo
to ir džiaugsis isz ta
griuvusios pilies sienas, tai tik'niu, kurie ir bajoro sielvartu Guzutes kožnam pripylinejo, aukle ties dukters "lova krau je.
priesaika iszpildysi.
Ir vis užgerinejo,
juose negyva gulinezia, duk Bajore! — suriko jis inbeges
dalintųsi. Užtat paleido bajoBuvau jau veik lavonas. Vos jaunoji bajoraite.
vo dovanos! Prenu
kambarin, kur sėdėjo apie sta
kojas darbe pa vilkau. Iszvare Vos gimusia, motina ja ap-'ras palcziai ganda, kad kas tu- Ir taip nebagele insimylejo. ters tik patala sutarszyta.
Jog net paeiti negalėjo.
Pasiuto vėl senas bajoras. lą bajoras su svecziais — mes merata Su v. Valstijo
' ri stipria ranka, mėgsta vyną ir
;
mane su kitais vergais in lau leido, aukles rankoses auginta
kus akmenis in pili ritinti. Sar lepinta. Tėvas pirma dažnai jos' alų,, kuriu pilies požemiuose O 'kita eidama isz kriksztynu, Suprato, kad ir dukters, kaip tavo dukterį po platu pasauli se metams $4.00;
daugybe buvo — tevyksta in Tai kaip už stulpo užsikabino, žmonos, neteko. Ir mane jis, jeszkome, o tavo duktė namie.
i
gai mate mano silpnumą; mane, galva glostė, daug pasakojo,
Puolė kaip tyczia, in diczia. kad jiems begirtuokliaujant, Kur namie ? — suriko bajo Kitose
Vieszpatyskad asz vis tiek nebėgsiu, už Maža dukrele neduag■ jo paša-'pili.
Subėgo
kiti
daugybe,
užpuolė pili žmonos pasiusti ras. Sakyk greicziau, nes kar
tat ir ne taip jau akyvai seke. kojiniu ir suprato. Žinojo tik Nauji laika tuomet užėjo. PaSu rankom plojo,
kareiviai ir, aukle nužudė pa dui mano ranka dar nenusilpo. tese $5.00. Užraszant
Pamatęs ta, tuoj sumaniau ‘bėg viena, kad tėvas su kitais vy 1 kriko narsios vyru gaujos. Kiti
aivas j prie arklo visam amžiui gryžo.
Kaip gauja szunu lojo.
vogė dukteri.
Cha-cha-cha! Bajore, negąs reikia drauge ir pre
ti. Nors nesitikėjau tavo pili rais karuose prieszams
Musu moterele gražios ir
Vėl kardas bajoro rankose dink kardu. Pats ji valdyti moi: griovė1 Iszpruso ir bajorai: ne ėjo in
pasieksiąs, bet began. Slinkau, skaldė, kad degino ir
numerata siunsti per
patogios, suszvito, vėl keletas dar guliu- ku.
kaip szvekla giriomis, szunta prieszu miestus, Nesuprato,*karus, nesirūpino savo reikaKad tik butu ne girtuokles ežiu žmonių gyvybes padėjo.
0 tavo duktė namie. Už eže- Money-Orderi
kiais, o ne began. Nakti gir duktė, kam tai reikalinga bu-jlais, girtuokliavo ir pleszesi
arba
bobos.
Kas gyvas dar liko suszauke'ro ten pirkia stovi. Žvejas gyvo. Kam griauti narna, kuris Į tarp save Tartum visus kaž
taip stiprus, rodos, amžius ne- kokį liga aĮieme: o ta liga senai O tu dvaroke isz Naristono, bajoras ir insa'ke, kad vytųsi] vena. Cha-cha-cha! Ar žinai, pinigais registruotam
bėglius nors in pasaulio krasz- bajore, kuo pakeitė tavo duktė
5 kieno neliecziamas iszstoves. Ir buvo jau prasidėjusi. Isz pietų
laiszke.
4
sena pili?!
4 kam muszti žmogų, kuris gy szalies atėjo žmones, iszkįrto
Istorija apie “AMŽINA ŽY ta, ir dukteri gražintu.
4
KALENDORIAI 4 venti nori. Visa tai mergaites ąžuolynu, iszvaike vaidilutes, DA.” Jo kelione po svietą ii Pabūgo bajoro pykezio nedo-j Sakyk! uždusdamas suriko
reliai, sėdo in žirgus ir iszsi- bajoras. Duktė pas žveji?
in kita Dieva liepe tikėti. O iki liudymas apie Jezu Kristų.
1945 M.
4 galvai buvo neprieinama.
sklaidė in visas szalis. O bajo Gera žentą, bajore, turi. Ge- Saule Publishing Co
20 Centai.
Bet užtai aukles kalbos labai tol, pasakoja, žmones perkūną
15 coliu ploczio x 23% col. * jai tiko. Aukle daug pasakų, garbine, Na. dabar intikejo,
Saule, Mahanoy City, Pa. ras, vos, trejetą sau sargu pali-' riausia žuvi kas diena tau suMahanoy City, Pa.
kės, mirko su jais vyne, noreda-' gaus, Taip, tavo duktė žvejo
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * dainų mokėjo, tai ir bajoro svetimu liepiami, in kita Dieva
Pirkie U. S. Bonus SziadienI mas geliama szirdi juo užpilti, namuose. Ji savo lepiomis ranAdresas:
* duktė jomis, ar tai tylu vasaros ir užmigo,
Pirkite Apgynimo
SAULE PUBLISHING CO., * vakara, ar tai žiemos nakti —
I komis žvejo kuna glamonėjo.
To tarpu szvaistesi karuose Pirkite Apgynimo Czedinimo nuramdyti.
Czedinimo Bondus
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. $
Slinko dienos, menesiai. Nei Tai, bajore, tavo duktė!
Bondus ir Markes.
pratę žmones darbo, nes ark-t
lepino džiaugino.
ir Markes.
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ParvažAavo vaikai, vyrai, duodama savo mama naminėse
moterys ir mergaites isz miestu liuobose — visi aplinkiniai ta
NAUJI METAI
vim
gėrisi
ir
tave
giria.
kur
jie
dirba.
Parvažiavo
in
Visi “Good .Time’’ turėjo,
— Ponas S. Staniulis isz
i viens kitam su’ stikleliu Lai- sveczius. Parvažiavo, pasigėrė Jei esi turtinga, o isz to pu Iszlenkim stikleli kiekvienas
tiesi, — tad tave paskaito kvai
ir susip^esze.
Shenandorio, ana diena lankosi NUO to laiko kai jo genero-lszita
<
nelemta kara Hitleris daNauju M etų linkėjo, o
savajai,
la.
su reikalais, taipgi atlankė ir
mamyte,
motinek
*
sau
viena
na

lai norėjo Hitlerį nužudyti, ve prakalbas, kalbėjo in savo
Lai juokiantis vynas mums lu
Kai kurie kareiviai parva Jei esi tingine, o ypacz jei
“Saules” redakcija. Acziu už Hitleris dingo taip kad rodos žmones ir paaiszkino kaip ir ka mie už savo sun eli ražancziu
pas kutena,
tingi
mamai
padėti
prie
nami

žiavo
ant
keliu
dienu;
kitus
iszatsilankyma.
Lai rožėmis barsto veidus kiekžeme butu ji prarijus. Dabar, jis ir jo armijos buvo nuveikė, kalbėjo,, isz baimes drebėjo,
niu
darini,
—
vaikinai
mato
ta

veže.
,
— Utarninke apie 6:40 vai., per naujus metus jis vėl pasi padare per praėjusi meta.
Nauju Metu nelaukė, nenorėjo.
vienajai,
ve busiant netikusia motere.
ryta du automobiliai susitren rodė ir vėl spycziu, prakalba
Lai szirdyje meiles svajones
1940 per naujus metus, Hit
Motir.a kalbėjo per telefoną Jei mėgsti įpuoszties, o triokė ant St. Nicholas kelio, netoli pasakė savo žmonėms. Jo kal leris buvo užkariavęs Lenkija Laimingu Nauju Metu! Lai
rusena!
ba
tingi
apvalyti,
—
vaikinai
su
savo
šuneliu,
kuri
parvežė
nuo tilto. Mary Hinkle, 21 me ba, kaip ir jis pats, kaip ir visi ir iszgazdines visas tautas. Jis anų metu linksmia usia diena
mato tave busiant netikusia Nenorime mokslo, nenorime
sužeis-ia isz Prancūzijos.
tu, nuo 101 E. Oak Uly., isz Vokiecziai jau sziandien be vil savo žmonėms drąsiai ir didin-lIi buna szitu metu liud niausią.
motere.
vardo;
Frackvilles likos sužeista, ir ties. Hitlerio kalba, (jeigu isz gai pranesze kad ateinantis me-!
Ant karo lauko musu vaikai Jei mėgsti puoszties, o trio- Už viską brangesnis' sĄiums
nuveszta in Locust Mountain tikrųjų tai buvo Hitleris, kuris tas bus garbingiausias metas, Daug žmonių gere, baliavojo,
garzo viedra anglių del savo pe- ba tingi apvalyti, — vaikinai
buczkis gražuoles;
ligoii'bute.
kalbėjo per radi j a) nieko naujo kad kapitalistai visaip stengė bet pasninką užlaikė nes turėjo
apie
tavo
szvaruma
abejoja.
czi ūko, apie kuri jie kad ir suNepaisome triūso, nebijome
— Seredos ryta, apie 9:25 mums nepasake, apart to kad si supjudinti Vokietija ir Rusi apseiti be mėsos.
Jei esi gailestinga ant varg
sz ale sveikino viens kita.
darbo;
trūkis ant Pennsylvanijos ke Hitleris dar gyvas. Žinia kad ja, bet jiems nepasisekei Vokie
dieniu ir naszlaicziu, — visi ta Mes laukiame meiles, kaip va
lio arti Vulkano nuszoko nuo Hitleris gyvas mums daug ne- tis ir Ruskis szirdies draugai, Dvylikos metu berniukas,
3,500 bomberiu ir pesztuku ve kaip žemczuga brangino.
sara rožes.
begiu, bet iii trumpa laika kom reiszkia, bet Vokiecziams bai kad Alijentai norėjo szito karo, Lancaster, Pa. užsiniusze ant
pasveikino
Vokieczius
su
para
Jei nusileidi ir gerbi savo
panijos darbininkai pribuvo su siai daug reiszkia. Dabar jie ži ir, kad juos velniai, Hitleris rogucziu.
Į ko kiausziniais.
mama ir tęva, — tikrai tave vi  Nemirsztancziai meilei sudaužkeliamoji aparata ir trūkis li no kad tas ju vadas, už kuri jie jiems ir duos.
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