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RUSAI ISZSKERDES' ,OOO VOKIECZIU
Isz Amerikos
PONAUJA ANT 

33,820 AKERIU 
ŽEMES I

Pradėjo Su $1,000 Į

Bismark, N. D. — North Da
kotas valstijoj randasi Charles 
P. Bronstad, vienas isz di
džiausiu locnininku žemes ten. 
Yra jis locnininku 33,820 ake
liu žemes ant kuriu augina 5,- 
000 galviju, 300 arkliu ir 1,200 
aviu. Priek tam yra locninin
ku didelio kromo o miestas 
taipgi yra jo nes vadinasi 
Bronstad.

Tasai žmogelis pribuvo in 
North Dakota su vienu tuks- 
tancziu doleriu, vienuolika me
tu adgal. — Kaip kam, tai gi- 
liukis visur užeina.

2,400,000 Darbininku
■ Likos Sužeista

Praeita Meta

Washington, D. C. — Dau 
giau kai 2,400,000 darbininku 
likos sužeisti laike darbo pra
eita meta 1943 arba daugiau ne 
kaip in paskutini szimta metu. 
Priek tam 18,400 likos už- 
muszti arba mirė nuo žaiduliu, 
4,800 mirė ant ukiu, 3,100 fab
rikuose o kasyklose 2,000.

Rusiszkas Generolas Vasilevas

Prezidentas Nori 90
Bilijonu Doleriu

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas pareikala- 
vo kad kongresas užtvirtintu' 
nauja valdiszka paskola sumo 
j e 90 bilijonu doleriu ant vedi
mo kares szi meta. Pagal pre
zidento pranaszavima tai kare, 
tesis da mažiausia 18 menesiu- 
o gal užsibaigs greicziau jeigu; 
prieszai negales iszlaikyt ii-, 
giau. Prezidentas taipgi spi-j 
riasi kad kongresas uždėtu' 
naujus padotkus kurie atnesz- 
tu sklypui daugiau kaip de
szimts bilijonu doleriu.

eningrado 
sibuvo Kruvini 

Musziai
Maskolei Iszskerde Septynes 
Vokiecziu Divizijos, Daug Mies
tu Paimta; Vokiszki Laivai Li
kos Užklupti Prie Francuziszko 
\Pakraszczio; 6 Japoniszki Lai-

Valkatos Giliukis

Mansfield, Ohio — Pinigai 
neauga ant krumu aplinkui 
Monroeville bet yra randami 
ant czionaitinio geležkelio. Ge- 
ležkelio palicijantas, Walker, 
apsakinėja buk ana diena 
pacztinis maiszas, kuriame ra
dosi deszimts tukstancziu do 
leriu, iszpuole isz pacztinio

Generolas Vasilevas atsisveikina su kitais kariszkais 
vadais po pasikalbėjimui atsilankęs pas generolą Montgo
mery komendantą 8-tos armijos. Vasilevas dabar yraJauk- 
szcziausiu vadu ant Krimejos kur perkirto Vokiszka linija

VALDŽIA SUGRAŽI
NO GELEŽINKELIUS

3,000 ŽMONIŲ ŽUVO

Drebejime Žemes
Del Locnininku

Washington, D. C. — Val
džia ana diena sugražino visus 
geležinkelius locnininkams ku
riuos valdžia buvo paėmus po 
savo valdžia isz priežasties vi
sokiu kerszinancziu straiku ir 
darbininkiszku ergeliu. Darbi
ninkai susitaikė su darbda
viais, kersztas straiko praėjo 
ir vela viskas eina savo 
redkę.

pa-

EROPLANAS SU
KRITO ANT NAMO

8 Užmuszti

Sofija Beveik Visiszkai 
Sunaikinta

Bern, Szveicarija — Dides
ne dalis vidurmiesczio Sofijos, 
Bulgarijoj, likos suardyta per 
bombas. Rusiszka legacija ir 
kiti žymus namai likos suardy
ti kaipo ir puiki Katalikiszka 
katedra. Daug žmonių likos 
užmuszta.

Mergina Užmusze 159
Vokiecziu

Kairo, Egiptas — Patogi 
20 metu amžiaus mergina, var
du Olga, kuri prigialbinejo sa

Amerikonu Žuvo

vai Paskandyti
LONDON — Idant paliuosuoti Lenin- 

Kareje 139,800 grada isz ranku Vokii . iii, Maskolei užklupo
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios kariszkus 
tai nuo prasidėjimo

rapartus 
kares Ii-

ant Vokiecziu isz dvieju szaliu, liusiiTdatttr U 
myliu pirmyn, [heme dvi svarbes fortecas ir

kos užmuszta daugiau kaip suteszkino visus geležinkelius.
139,800 kareiviu. Kariuomene 
neteko 105,229 o laivoriu ir ma
riniu kareiviu žuvo 34,523. Su
žeistųjų buvo viso, 39,906, ne- 
surandamuju 25,415 isz kuriu 
gal daug paimti in nelaisve.

Danai Sunaikino Laivu 
Dirbtuves Ir Fabrikus

Buenos Aires, Argentina — 
Pagal naujausia apskaityma 
tai paskutiniam drebejime že
mes czionais žuvo daugiau kai 
3,000 žmonių ir 5,000 sužeista. 
Bledes padaryta ant 400 mili
jonu pesetų, apie 100 milijonu 
doleriu. Kareiviai kasa griu
vėsiuose jeszkodami užmusz- vo tautiecziams, Jugoslavams, 
tuju. Prezidentas Romirez pats kovoti priesz Vokieczius, Ju- 
pribuvo ant vietos nelaimes Į goslavijoj, prisipažino buk ji 

užmusze 150 Vokiecziu in lai-j 
ka dvieju metu būdama su sa-jVokiszku prispaudimu, prade 
vo tautiecziais. Mergaite, su- 
gryžus in savo teviszke, apsa
kė kad jos visa szeimyna, susi
dedanti isz brolio, sesers, tėvo 
ir motinos, likos pakarti per 
Vokieczius.

užsiimti vedimu jeszkoti už- 
musztuju.

London — Daniszki patrio
tai, negalėdami ilgiaus kentėti

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

I jo naikinti laivu dirbtuves ir 
svarbius fabrikus. Badai viso 
szeszi fabrikai likos sudeginti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Nuo Subatos Rusai iszskerde 20 tukstan
cziu Vokiecziu, tukstanczius paėmė in nelais
ve, paimta daug visokiu armotu ir amunicijos 
kaipo ir daug mažu miesteliu. Tukstancziai Vo
kiecziu bėga in saugesnes vietas bet nespėja 
iszsisaugoti nuo smarkiu Rusiszku užklupimu. 
Žymus miestai, kaip Oranienbaum, Peterhof, 
Pulkovo ir kiti likos apleisti per Vokieczius.

Rusija su 250,000 kareiviais pradėjo nau
ja ofensiva ant 250 myliu frunto žemiau Lenin
grado einant ant Latvijos. Lenkijoj Rusai jau 
artinasi prie Rovno kur paėmė kelis svarbius 
miestus ir aplinkines ir paėmė kelis svarbius

trūkio ant Pennsylvanijos ge 
ležinkelio. Ratai supjaustė 
maisza o pinigai likos iszmety- 
ti ant kelioliu myliu. Tame 
laike ėjo du valkatos, mansty-' 
darni kur gales gerai pavalgyt 
ir kas jiems paaukaus kelioli
ka centu ant pirkimo maisto. 
Eidami geležinkeliu staigai 
jie patemino daug bumaszku 
po kojomis. Mėtėsi abudu 
rinkti dolerius, penkines ir 
dvideszimtines bumaszkas pri
sirinkdami apie 4,000 doleriu. 
Kada patemino einant kelis 
vyrus, kurie buvo palicijantai 
jeszkanti dingusio pacztinio 
maiszo, dingo jie artimoje gir- 
raiteje su savo giliuku. Palici 
ja ju nesueme.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Oakland, Cal. — Didelis ka- 
riszkas transportinis eropla- 
nas nukrito ant namo kėlės my
lės nuo czionais ir visi lekioto- 
jai skaitliuje asztuoniu likos 
užmuszti ant vietos. Namas už
sidegė ir buvo užgesytas per 
kaimynus.

Nepaprastas Apsireisz- 
kimas Gamtos

Town Holland, Wis. — Ne
paprastas apsireiszkimas gam
tos atsitiko czionais laike di
deles sniegines viesulos. Kada 
smarkei szalo ir sniegas siau
tė, trenke perkūnas in tvarta. 
Ant giliuko jog tai buvo, kaip 
žmones vadina, “szaltas per
kūnas;” kuris suardė truputi 
tvarta ir užmusze tris karves.

Szitie Generolai Pradės Antra Frunta
geležinkelius kuriuos Vokiecziai naudojo ant 
pergabenimo kariszku ginklu ir amunicijos

Italijoj penkta armija su I ge su kareiviais. Taipgi bom- 
plieke Vokieczius prie Rapido, bardavo isz New Ireland ir pa
lipęs ir užklupo ant Vokiecziu’skandino keturis laivus arti- 
ant 30 myliu Gustavo linijos.lmoję. Kavieng.. MacArthuro
Daug Vokiecziu užmuszta ir 
sužeista kurie paliko paskui 
save armotas, ginklus ir dau» 
amunicijos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Szitie generolai pradės ilgai laukiama “kantra frunta”, Europoj. Nuo kaireses yra: 
Dwight Eisenhower, marszalka Sir Arthur Tjedder, generolas Spatts ir generolas Mont
gomery. Tame užklupime bus naudojama koclaugiausia eroplanu idant sulyginti Vokisz- 
kas fortecas su žeme. Eisenhower pranasz^tuja buk szitoji kare pasibaigs su sziuo metu.

Keli Vokiszki laivai likos 
užklupti per Anglikus 
Francuziszko pakraszczio. Ba 
dai visi likos paskandyti. Al
imentai szaudo Vokiszkus ero- 
planus kokius tik užtinka ap
linkinėje Rymo.

Japonai smarkei nukente 
nuo Amerikoniszku laivu ku 
rie paskandino szeszis Japo- 
niszkus tavorinius laivus drau-

kareiviai staigai užklupo ant 
Japonu ant Cape Gloucester, 
kur užmusze daugiau kai 2,000 
Japonu ir isztreme daugeli liz
du isz kuriu Japonai szaude in 
musu kareivius. Eroplanai ir 
torpedinei laivai taipgi pada-

prie re daUg bledes Japonams. 4
Washington, D. C. — Kon

gresas padarys naujas tiesas 
kas kiszasi sugryžusiu karei
viu namo, po karei. Kožnas 
kareivis ar motere-kareive ku
rie užbaigs savo kariszka tar- 
nysta, aplaikys nuo valdžios 
300 doleriu ant pradžios gyve
nimo. .



1' S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Sudžia Stewart, isz Eastono, 

Pa., nusprendė jog kysziu da j 
y ima s bosams ne yra jokiu pra
sižengimu priesz instatiis! 
Pennsylvanijos valstijos. Sako 
jis:

“Jeigu darbininkas neturin
tys ant tiek proto, jog bereika- 
lo duoda kyszius savo bosams, 
tai per tai pats yra kaltas ir 
neprivalo rugoti ant ju. Jeigu 
bosai privertinetu darbinin
kus idant jiems davinėtu ky
szius tai privalo inneszti skun
da tiesiog in kompanija, 'kini 
toki boseli nubaustu arba pra- 
szalintu nuo dinsto. Pennsyl- 
vanijoj nesiranda tiesu idant 
ta ji bjauru “grafta” užbėgti. 
Tegul darbininkai nepriprati
na boseliu ant ėmimo kysziu o 
bosas juos prie to negales pri
versti.

ir Sz vedi jos o tada szauksite 
“Acziu Dievui jog gyvenam 
Amerikoj.”

Am e r i koni szk a d ra u gu ve 
Raudonojo Kryžiaus pradėjo 

Imaityt vargingiausius vaikus 
ir juos apdengti. Ana diena 

j pavalgydino ant kart 3,825 
vaikus Paryžiuje. Panaszei el
gėsi toji draugove ii- kituose 
sklypuose.

Tasai skarbas radosi jo vi-jkiecziu 
dūriuose mažiausia deszimtsj.gauna 80 markiu paszialpos ir vietines darbo jėgos atstaty- klause 
metu nes maisziukas jau buvo yra vereziama vykti in Vokie- 
apvilktas stora žievia tauku, j tija, kad užauginti ir iszaukle- 
Prie ko tasai dkarbas prigulė- ti sunu ten.. Gi jeigu 
jo tai to niekas neisztyrines. duktė, 
Bet žuvininkai pasidalino, kiu paszalpos ir nėra verezia- 
juom ir džiaugiasi jog jiems 'ma vykti in Vokietija, 
pasisekė suimti taja baisybių. I

'Naciu Nenormalumas I
Baltijos Krasztuose ;
Pasiekia Grasinan-

czio Laipsnio
AVashingtonas — Pagal 

Szvedu laikraszezio Arbetet
in praneszimus, pasiekusius Ka- 

Instaiga ro Informacijos Instaiga, Bal-

kareivio, menesiui Rusai neturėtu reikalingos medi pute, tuomet jos pa- Į)g| Musu Skaitytoji! !

Skaitlis gyventoju pasauly
je yra apie 1,623,300,000. Kas 
metas mirszta 57,372,727. In 
sanvaite laiko numirszta 908,- 
516. In adyna laiko numirszta 
5,308. Arti 90 numirszta kožna 
minuta. Pakol perskaitei szita 
straipsni jau 60 žmonių mirė

Pirmsedis garsingos drau
gavęs Raudono Kryžiaus, ant 
susirinkimo veikenczio komi
teto, apreiszke, jog milžiniszka 
užduotis tosios draugu ves ne
pasibaigs su pasibaigimu sziOs 
kares nes turės daugybe darbo. 
Tuopa darbu bus atstatymas 
sunaikintu žemiu per kare. Ten 
kur perejo kare, kur žeme su 
ardyta per szrąpnelius ir bom
bas, ten kur visi kaimai suly
ginti su žeme, eis Raudonas 
Kryžius ir statys isz naujo su 
pagialba likusiu žmonių nau
jas sodybas. .

Raudonas Kryžius pasirū
pins del žmonių gaspadorisz- 
kus padarus ir stengsis vela 
pripildyti grūdais kluonus. 
Bus tai milžiniszka užduotis 
ant kurios reikalaus milijonus 
bet perdetinis tosios drauga
vęs apreiszke jog tikslas Rau
dono Krvžiaus yra atstatvmas 
visu sugriautu kaimu ir mies
teliu po sziai karei.

HERRENVOLK 
ISZNAUDOJA UŽ 

l-ennsylvanijos valstijoj gvJKARIAlJTAS 
vena tūlas ūkininkas kuris yra 
pagarsėjus isz savo skupumo o Įjos teritorijas i 
ypatingai nenorėjo mokėti už. 
laikraszti, tiktai pasiskolinda-1 
vo nuo kitu arba staeziai sa
kant pasivogdavo.

Ana diena sugryžo tasai sku- 
pūolius namon o iszgiides kad 
“Saulėje” yra kokia tai stebė
tina naujiena, pasakė savo šu
neliui idant kogreieziausia 
bėgtu pas kaimyną ūkininką 
parneszti laikraszti. Vaikas 
tuojaus iszbego pas ūkininką. 
Bėgdamas per soda dalypstejo 
avili su bitėms, bites apspito 
vaika isz visu szaliu ir padare 
dideli laruma, varginga Pet
ruli baisei sugylė. Turėjo per 
tai bledes ant beturiu doleriu. 
Tuomi nepasibaigė nes tėvai, 
iszgirde baisu riksmą vaiko, 
iszbego sūneli gelbet o per 
greitumą neu'žtemino dratines 
tvoros su spygleis. Skupuolis 
insipainiojo tvoroje, suplesze 
surdota vertes szesziu doleriu 
ii- skaudžiai susidraskė. O kad 
paliko pravertus vartelius, 
karve inejo in korinis ir daug 
bledes padare.

Skupuoliaus pati, iszgirdus 
riksmą lauke, isžbegia isz grin- 
czios ir parverežia puodą su 
dviem goreziais Smetonos, isz- 
puola jos^ pirktinei dantys isz 
butuos i/ tuos permina, per ka

mui.
Vokiecziai pradeda supras

ti, kad jie nebeturi jokiu gali
mybių iszplesti ju taip norima 
“Lebensraum” in rytus. Ju 
Baltijos srieziu vietos netru
kus nebebus iszlaikomos. Kai
po paskutines pastangas 

i žiauriu planu, jie dabai“ savo 
1 budu silpnina vietinius gyven-1 vo-ge! — rėkia varna, 
'■tojus, platindami tarp žmonių J Tuomet Kristus pasakė: 
'alkoholizmą. Jie taip pat per — Matai, gegute, už tai ’kad 
'jėga traukia pajėgius vyrus pamelavai, ligi Petrinių tiktai| = 
ir moteris, inimant ir 12 metu I tekukuosi o tu varna, kad tei-l 
amžiaus vaikus, numatomam 'syke pasakei, per isztisus me- 
iszgabenimui in garsiąsias Vo- tus kranksėsi. Ta pat ir szia- 
kietijos darbo stovyklas ir dien girdime: gegute tiktai lyg’ 

Vokiecziu1 tijos valstybių didele gyvento- prieszlaikine mirti del bada-’Petrinių kukuoja o varna per 
vimo ir del kankinimu rauko-jisztisus metus kranksi! 

se isztvirkusiu naciu planu 

gimsta
motina gauna G) mar-

valkus
Washingtonas — Pagal 

Karo Informacijos 
ateinanczias žinias, 
okupantu valdininkai Baltijos ju dalis inprato prie alkoholio 
valstybėse insake skersti dau- vartojimo del Vokiecziu budo 
ginu galviju, tvirtindami, kad'invedant alkoholi kaipo alsi- vykdytoju.

lyginimo baze padidinimui 
darbo jogu. Kitas naciu triu-Į 
kas — tai mokėti premija alko
holio formoje už geriausius 
darbus, atsiektus tiek pramo- 

pieje tiek žemes ūkyje.
Vokiecziu užėmimo pradžio-

Ar žinote jog mieste Rich
mond, Va., 1868 mete pardavi
nėjo cukru po penkis dolerius 
už švara. Londone 1894 mete 
svaras cukraus kasztavo 44 
centai už švara. — Neprivalo
me sziadien rugoti ant 'bran
gaus cukraus.

Tosios ypatos kurios ne yra 
užganėdintos isz tebyrio gyve
nimo ezionais ir nuolatos ru- 
goja ant brangenybes, privalo 
prilygint savo gyvenimą prie 
Europiniu sklypu o ypatingai 
Sz vedi jos.

Norints Szvedijoj nėra ka
res bet tenaitinei gyventojai 
turi mokėti 100 doleriu už tona 
anglių, už automobilini gumini 
ra ta 540 doleriu o galonas ga
zolino kasztuoja 2 dolerei ir tai 
sunku aplaikyti. Rugojame, 
jog maistas brangus bet Szve- 
dijos gaspadinele turi mokėti 
8 dolerius už švara arbatos, 3 
dolerius už švara czokolados o 
doleri už švara kumpio, už po
ra czeveryku ka mes mokame 
$7 ir da rugojame, tai Szvedi
joj moka $25 ir taip paikaleinei 
brangenybe baisi ant visko. 
Apsvarstykite- savo padėjimą

— Gegute, gegute! Ar Pet-' , „. . ‘ \ ( Jeigu persikraustote in nau-ras pirko kumele, ar pavogė?
T>. . - , • n 'ja vieta, visados atsimykite— Pir-ko, pir-ko, pir-ko! —J

. , , prisiunsti nauja adresa draugeatsake e'en'iite. J °
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplankysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

Lekia varna. Kristus varnos 
klausia.

— Vaina, varna! Ar Petras 
j u pirko kumele, ar pavogė?

pa

Office of War Inf., Washington, D.C. Padirbo Sau
Vargonėlius

:: Naujos :: 
Mikailos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

VARNA

galviju turi būti laikoma tiek 
kick turimam paszarui ir grū
dams. Nors ankseziau ir nebu
vo kalbama apie bloga derliu 
bet Vokiecziu parėdymai yra 
visiszkai prieszingi praneszi- 
mams apie patenkinama der
liu. Didelis galviju skerdimas, jo Baltijos krasztuose 'buvo ga- 
manoma, yra daromas arba del Įima pirktis betka. 
padidėjusio mėsos pareikalavi- gy ventojai tacziau greit pra- 
mo del bombarduojamu Vokie
ežiu antplūdžio ar belaukiant užėmimo ir nuo gudriu Vokie- 
stambiu paszaro rekvizicijų ežiu gyventoju kurie, vilioia- 
Vokietijai. jmi greito praturtėjimo paža-

Pagal žinias, pasiekusias du, užplūdo szias sritis ii- pra- 
Szvedija Spalio men., Estijoje,!dėjo mainikavimus su vieti- 
Latvijoje ir Lietuvoje, del di-'niais gyventojais. Sanlygoš 
delio antplūdžio pabėgėliu isz taip pablogėjo, anot Arbetet, 
rytiniti Vokietijos krasztu, gy-!kad naciai nieko nebegali pirk- 
ventoju daugėjo kasdien; del-!tis sziose apylinkėse, nebent 
to maisto padėjimas žymiai, mokėdami alkoholiu, 

(pablogėjo. Žemes ūkio gami
niu ūkininkams nustatyta kvo
ta nebebuvo pakankama ir dėl
to buvo smarkiai padidinta. 
Be to, daug Ūkininku neiszpil- 
de savo kvotų o tuo tarpu Vo- 

l’kiecziu valdininkai surado, 
pasidarė sau bledes ant 50 do-rkad grildai duonai buvo varto- 
leriu. Kūdikis, lyg sziol sediu- (-janij 'kaįpo
tis malszei po stalu, iszreplio- 
ja, slenka per Smetona in frun- 
tine ir iszterszia su Smetona 
ka tik nupirkta divona už 125 
dolerius. Tame sumiszime ūki
ninko duktė szparkinosi su sa
vo jaunikiu ir pradėjo abudu 
bėgti in visztine kur sėdėjo 
apie desetkas visztu pereklių 
ant kiausziriiu, drauge su jais 
inbega ir szuo, jaunikis szoka 
isz baimes ant laslu kuriose 
visztos perejo, tosios lūžta, kė
lės visztas sutrvne ir daug isz- 
peretu kiausziniu. Sztai ver- 
szelis iszlenda isz sodo, priėjo 
prie pakabintu del iszvedini- 
mo keliolika puikiu szlebiu, na 
ir sukramtė apaczias.

Tai matote, brangus skaity
tojai, 'kiek tam skupuoliui pa
daryta bledes už tai kad gailė
josi iszduoti'tris dolerius ant 
laikraszczio o priek tam butu 
aplaikes puiku kalendbri kuri 
butu užganadinancziai skaitės 
ir suczedines keliolika szimtu 
doleriu.

ana
ar-
di-

Delraatiszki žuvininkai, 
diena, Adriatiko mariose, 
timoje Cerkenicu, sugavo 
deli rekina arba marini vilką,
kuris nuo puses meto ten pasi- 
rodinejo padarydamas daug 
bledes žuvininkams. Narsu
mas tojo marinio vilko ’buvo 
taip didelis, jog plaukdavo po 
žuvininku valtims, stengdama
sis jas apversti idant turėti 
gerus pietus.

Kada žuvininkai perpjovė jo 
pilvą, rado viduriuose skurini 
maisziuka pilna brangiu žem- 
cziugu, tarp kuriu radosi 29 
deimantai didumo nuo 2 lyg 5 
karatu.

savanoriai pristato- 
atimamas jėga.
kuri laika Berlynas 
kad pieno ir kiauszi-

paszaras gyvu
liams, kas yra griežtai už
drausta. Dėlto pareigūne bu
vo imamasi drastiszku prie
monių. Pabaltijo krasztu ūki
ni nkai yra laikomi bendrai at
sakomi ugi už žemes ūkio pro
duktu pateilkima. Maistas, ku
lis nėra 
mas, yra 

Priesz 
pranesze
n i u centraliniame rytiniu už
imtu teritorijų dalyje, karo 
pareigūnu valdomame, ūkinin
kai pristatė triguba dali. Kas 
lieczia szakniavaisiu derliu, ju 
pristatymas padidėjo 28%, 
žieminiu rugiu 11%, vasariniu 
18%. Civiliu gyventoju ir Vo
kiecziu armijos pulko “Mitte” 
aprūpinimas isz tu teritorijų 
jau yra užtikrintas.

Keliautojas, kuris neseniai 
buvo Estijoje, pranesza; mais
to trukumas Estijoje yra labai 
stiprus. Juodos duonos koky
be labai bloga ir nei vaisiu nei 
daržovių isz viso negalima 
gauti, kadangi jie yra Vokie
cziu rekvizuojami. Paskutine 
žiema visiszkai nebuvo svies
to. Sviesto paskirstymo dalis 
buvo nustatyta 250 gramu 
(8.8 oz.), cukraus 400 gramu 
(14.1 oz.) menesiui... drabužiu 
padėjimas yra visu blogiau 

,ses; civiliai beveik visiszkai 
negali ju gauti. Vokiecziai 
drabužiais ir maistu yra aprū
pinami specralese krautuvėse. 
Vokiecziams, kurie yra gerai 
apmokami, taip pat da laikosi 
specialios kavines ir restora
nai.

Propaganda padidinti gimi
mus ingy ja brutaliszku budu: 
motere, kuri turi sunu isz Vo-

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

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

JUREDAMAS reikalą su 
XT. . . . žmonėmis, nekarta kalbe- \ lėtiniai . . . .'jausi apie paukszczius, tarp 

i . . n . ' .1 kuriu ir apie varna, apie kuriaIdeio rodvti nuovargi nuo naciu . v ....' vienas žmogelis, kuris mane
nežino, sztai ka papasakojo: 
v• Ar :žinai :ka, tamsta varna 

inkirus pauksztis ibvbbįurįaj 
kvarksi per isztisus metus. Del 
ko? Nes tokia teise jai Dievas 
davės; taip tamsta, už tai, kad 
tiesa pasakiusi. Mat ir pauiksz- 
cziai esą gave nuo Dievo ypa
tingu teisiu. Sztai pavyzdžiui, 
laksztingala, kaip gražiai gie
da o trumpai; matomai kuo- 
nors prasi kalto ir jai neleista 
ilgiau giedoti. Arba sztai kad 
ir gegute, tamsta neteisingas 
pauksztis, po Petrinių jai ne
leista, uždrausta kukuoti — 
tyli!

— Kada tai ir kam varna 
pasakiusi teisybe? — paklau
siau.

— Paežiam Kristui pasakei 
Paklausykit, kaip buvo:

Senei, labai senei, 'kuomet 
dar Kristus ant žemes vaiksz- 
tinejo, viena karta J is ėjo ke
liu o szventieji Petras ir Povy- 
las paskui Ji sek e.

Kristus buvo jaunas, leng
vai ir vikriai ženge. Szventas 
Povylas, matomai, drūtas kar- 
žygis, neatsilikdavo užpakaly
je, 'bet szventas Petras, silpnu
tis, nusenęs, vos-ne-vos kojas 
bepavelkąs, pailso ir negali su 
jais paspėti.

Eina jie taip, eina ir eina o 
Petras 'kas kart vis labiau atsi
lieka. Jau aniedu isz tolo vos 
matyt, pagalios visiszkai isz- 
nyko už kalno.

Ka ežia bedaryti? Senos ko
jos nenori tarnauti, kelias eina 
priesz kaina, saule žemai, va
karas arti o in miesteli toli!

Iszvydo Petras prie kelio be- 
sigananezius arklius; piemens 
n e m a t y t. A p s id a i r e.

Prieina jis prie vienos ku
meles, 
nebega 
paszo'ko, atsisėdo ir joja net 
žeme dunda! Kumele smarkiai muro ir žaidžia su visztukais. 
bėga, prunkszczia, truputi ikre- Kalendoriai yra puikiai nu- 
ežia, 'bet ka ežia žiūrėti, neuž- pįesz^i įr tinkami ant pakabi 
kenks. Senos kojos pasilsės, • nįmo bile kur. Keturi kalendo 
b i tik savuosius pavysiąs! |rjaį 59 centu. Paskubin

Ir pavijo. Mato Kristus kad nes mažai ju turime todėl 
Petras raitas joja ir klausia:

— Petrai, Petrai! Kur tu ku-jningesnis. Galite juos padova į skaitymu. Ant Adreso: 
mele gavai? Ar tu ja pirkai ar noti savo kaimynui ar gimi- SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Pradžioje ūkininkai buvo 
raginami pristatyti didesnes 
gaminiu kvota duodant jiems 
už tai degtines, iki palaipsniui 
j u noras alkoholio daeina in 
inproti, kuris buvo pilnai isz- 
naudojamas Vokiecziu kolo
nistu ir naciu pareiginiu. Pa- 
naszus budai buvo vartojami 
su darbininkais ir prekybi
ninkais, pirmiau kaipo atlygi
nimas už mažus patarnavimus, 
iki degtine pavirto in mainu 
tarpininką, tikrai virszijanti 
bevertes užimtųjų Vokiecziu 
maikes. Pavyzdžiui, iSzvedu 
lai'krasztis sako, duodami deg
tines batsiuviams žmones isz- 
vengia keliu savaieziu laukimo 
batu pataisymams ir už degti
ne jie taip pat gaudavo ir odos.

Toliau Szvedu szaltiniai 
pranesza kad ipo palygint i ilgo 
snūduriavimo Sovietu pajėgos 
vela atnaujino savo oro užklu- 
piinus ant Baltijos miestu, 
siekdamos isznailkinti uostu in- 
rengimus bei Vokiecziu ten 
esanezius karo laivus.

Belaukdami' savo pasitrau
kimo isz Baltijos 
naciai daro 
peratisz'kus 
sti žmones 
Paskutiniai

Szitie vargonelei likos pa
dirbti per viena isz nariu 
prigulincziu prie Philadel
phia Symphoniszkos orkes- 
tros kuri naudojo laike per
statymo “vargonininkas.” 
Vedėjas orkestros, Eugene 
Ormandy, klauso tu j u var
gonėlių isztirti ar jie 
tinkami del orkestros.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

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

tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir moterų.

or VISOS TRYS 9-p 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

valstybių, 
paskutinius dės 

bandymus priver- 
bendradarbiauti.

praneszimai nu
rodo, kad Estijoje jie tikisi su
mobilizuoti 180,000 vyru 
\V eh rmaic ht u i. Atsilygi nimui 
r.ž vyru pajėgu prisidėjimą 
karui priesz Rusija, naciai pri
žada gerove. Tuo tarpu ma
žiau kaip 20,000 Estu stojo sa
vanoriais in Vokiecziu armija. 
‘ ‘ Swenska Dagbladet ’ ’ prane
sza, kad papildomai prie su- 
augusiuju vyru, naciai pradė
jo stipru vaju sumobilizuoti 
jaunuolius tarp 12 ir 14 metu 
amžiaus, jiriesz-gaisrinei tar
nybai, kartu mobilizuodami ir 
visas pajėgias moteris. Isz var
tojamu budu yra aiszku kad, 
iszkrausty(.|aini Baltijos vals
tybes, naciai ketina apvalyti' 
tas apylinkes nuo bet kokiu 
pajėgiu civiliii, taip kad ateja

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

IR T. T.
SETAS Nr. 100

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

i kas pirmesnis tas bus gilink- j Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi-

bus

CRATTVKTT “S A ITT,??’ PLATTNKT7

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 

yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanczius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka 
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka 
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su

Toji duodasi pagauti, Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
nustveria už kareziu, Laisves Stovylu Liberty.

4—Maža mergaite sėdi ant

Kalendoriai yra puikiai nu-

pavogei? Inems isz ko bus užganadinti.
Petras iszsigando Vieszpa- SAULE PUBLISHING CO., 

ties ir tare:
— Pirkau, Vieszpatie. 
Mato Kristus lekenczia in ♦^^*Z*******^Z**^*Z**Z**Z**Z*<,Z****

MAHANOY CITY, PA. Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Kaip Klimukas”*
jums pasakysiu tikra tei- sidirbti bet kaip Klimukas Į j 

sybe, tiktai paklausykite.
Baudžiavos laikuose, prie jog karves ne melžtos -ir jog 

Trakėnu dvaro, kaime gyveno pats turėjo prie to darbo im- 
jaunas ir darbszus bandžiau- tis, labai jam szirdi suspaudė 
ninkas Klimukas. 
rankose su perkūnu ėjo, būda
vo prie kūlimo tai spragilas 
net birzgejo! Ponas kada va
žiuodavo in miestą tai jau jo- mines 
kio neimdavo už važnyczia 
kaip tik Klimuka.

Mėgo visi baudžiauninkai ji 
nes buvo teisus vyras, ne vieno 
neskunsdavo priesz poną, savo 
dirbdavo, kitu nepaisydavo o 
mokėjo ir ant skripkos grajyt i 
smagius valcelius ir senovės 
tancius, jog būdavo kaip už- 
grajys tai net paezios kojos 
kilnodavosi. Tiktai kiti bernai 
nelabai ji mylėdavo jog neei
davo in karezema ir arielkos ne ' 
in burna neimdavo o jeigu kat
ras kalbindavo kad iszsigertu 
stikleli tai pasakydavo.

— Dėkui už arielka, nenoriu ' 
tosios prakeiktos brogos gert, 
kuri mano teveli isz svieto isz- 
vare: Tegu ja velnei!

Būdavo kada in miestą nu
važiuodavo ponas su reikalu 
tai vis užvažiuodavo pas poną 
lajenta kur susipažino Klimu
kas su virėja Marijona kuri 
lankei vieszino Klimuka ku'k 
nioje, na ir tai]) abudu vienas 
kita pamylėjo. Klimukas da 
norėjo pora metu laukt pakol 
prasigyvens o paskui susipo 
ruoš. Butu ir greieziau prisku
binęs bet bijojo apie tai pasa
kyti ponui, jog nori apsipa- 
cziuot.

'•—Bet yla isz maiszo iszlindo, 
ilgai neduravo.

Sztai karta abudu, ponas su 
ponia buvo mieste ir kada Kli
mukas priesz Marijona prisie- 
gavo jog kitos neims už paezia 
kaip Marijona, stovėjo ponia 
už duriu kuknios ir girdėjo 
apie tuosius prižadėjimus. O 
kad ponia 'buvo gera, pasakė 
ponui ir prasze idant negintu 
Klimukui apsipaicziuot.

Užsimislino ponas truputi 
nes jam gaila buvo Klimuko 
nuo saves atleist o po teisybei 
per dvylika metu iszti'kimai 
tarnavo tai Hope kaime apimt 
atliekama gaspadoryste su 30 
margu lauko. Na ir atsibuvo 
puikios vestuves prie kuriu pa
ti ponia prisidėjo nes davė dvi 
karves, pora arkliu, dvi kiau
les ir tris pusmeitelius, ketu- 
res visztas ir gaidi. Gavo isz 
dvaro ant cielo meto javu pa
szaro del gyvuliu, ir ta viską, 
kas yra gaspadoriui reikalin
ga.

Jeigu Marijona butu buvus 
kaip kitos moteres, gera gas- 
padine, tai butu buvę kas ki
tas. Jeigu namie niekai ir tin
gine boba, tai gero nebūna nie
kados. Marijona, kaip buvo isz 
miesto, tai ir save už ka geres
nio laike ir isz aukszto žiurėjo 
ant savo ikaiminku neprakal- 
bedama in jas. Jeigu pro szali 
ėjo, turėjo visados lupa pa
tempus, kaip kokia jegamas- 
tiene. Prie darbo turėjo pei 
kieta sprandą o rankos ir ko
jos ne miklios. Isz pradžių ke
tino abudu dvieje apsieit ir ap-

viena ir antra karta patemino

Turejo jie ir pora kūdikiu betjmazgot Klimuka, tai}) rado au
tieji kaip nesu!vėriniai slan- laužta koja. Pirmiausia apdėjo 
kiojo po kaima be jokios prie-!su garstukais, kurie taip pra-| 
žiūros, jog net Klimukas apsi
verkdavo žiūrėdamas ant savo

! vaikeliu o Marijona niekiau su 
jais aipsieitinejo negu moeze- 
ka. Nyko gaspadoryste nes ka 
Klimukas uždirbo tai ji pra
dirbo; kad tik pasipuoszt ir 
suėst.

Darbas jo nes vargszas bijojo kad karve- , . . .d ° ’ > Jau tai teisv.be jog žmogus
kantriauses ir darbsziauses, 
kaip turi nieksza boba tai ran
kas nuo 'darbo paleidžia, visai 
apsileidžia, nežino ka pradėt, 
galvoje dūzgia kaip malūne o 
szirdi gailestis spaudžia. Sto- 
josi-gi, jog Klimukas, kuris 
bjauriuosi arielka, suėjo su sa
vo kurnu ir kaip pradėjo apie 
savo vargus ir bedas skunstis, 
taip užėjo in karezema ir ant 
tu ergeliu iszsigere po pora 
stikleliu. Klimukui smagiau 
pasidarė, parėjo namon ir isz
pere paežiai kaili. Nuo tos die
nos kas karta eitinejo in kar
ezema ir taip priprato prie ge
rvino jog kas diena buvo gir
tas. Viskas dingo, 
karves ir kiaules, 
per skūra vos kaulai 

Klimuku grinezia
ne ant peklos. Tarnaite iszejo 
nes neturėjo ka valgyt; vaikai 
klykė nuo bado, Marijona ikaip 
pasiutus szukavo. Klimukas 
dainavo pusgirtis, grajino ant 
skripkos vialeelius arba keike 
bo'ba ir kaili pliekė.

Cielas kaimas gailėjosi gero 
žmogelio jog jis pavirto ant 
girtuoklio.

Net viena diena, kada Kli
mukas sugryžo isz karezemos 
gerai užsitraukęs, paėmė skrip- 
ka ir pradėjo reszt valcelius. 
Marijona, perpykus, isztrauke 
jam isz ranku, mete in asla ir 
su kojom sutrempė. Klimukas 
baisei perpyko, iszpere bobai 
kaili ir nuėjo in karezema kad 

*1 užpilt savo vargius. Gere tiek, 
jog ant galo szinkorius iszme- 
te ji isz karezemos ir duris už
dare.

Vėžliojo Klimukas namon, 
svyruodamas in szalis, kerszy- 
damas bobai užmuszimu bet 
kojos susipainiojo, virto, užmi 
go ir taip knarkė jog garsas 
kaime atsimuszinejo.

Tame laike sugryžinejo po 
nas isz miesto. Vos pro 'kareze
ma pravažiavo, arklei pradėjo 
prunkszt ir net in szali nuo ke
lio mėtėsi. Ponas liepe važny- 
cziai sustot Ir pažiūrėt kas gai
li ant kelio.

Važnyczia pažino Klimuka 
ir kada ponui pasakė jog tai 
jis, nuszoko pozas nuo briez- 
kos su pagialha važnycziaus, 
indejo in briczlka ir parvežė ji 
namon in dvara.

Paszauke ponas bernus ir 
liepe ji inneszti in. szeimynstu- 
be, padėt ant paklotu sziaudu, 
ant aslos, pasznabždejo ka to
ki in ausi senam nomiesninkui 
o tas kaip pradės apžiurinet ii

les nenueitu ant niek o pats j 
turėjo lauke dirbti tai priėmė 
mergina ant tarnystes prie na- 

bobos ir prižiūrėjimo 
gyvulėliu. O ant pradžios gy
venimo tai jau yra per sunku 
užlaikyti mergina.
Tuojaus Marijonai ragai pra

dėjo augt. Kaimyninius dra
bužius padovanojo merginai o 
pati pradėjo devet miestisžkas 
szlcbes ir kaip kurkė ipasipu- 
tus skraidė po kiemą. Ant ga
lo ant to parėjo jog nieko ne
norėjo dirbti, ne virt Klimu
kui valgyt. Sunkei žmogelis 
dirbo ant lauko, tai vela veže 
akmenis ant plento ir da pora 
dienu per savaite atlikinėjo 
baudžiava. O kada vakare par
eidavo isz darbo suniuręs ir nu
ilsės tai Marijona pastatyda
vo szaltu nedavirusiu bulvių ir 
barszcziu, kaip pamazgų, jog 
ne szuo nelaktu.

Nėmislykite, mano brangus, 
jog Marijona badavo. Ji nepa
vydėjo del saves, nežinant vy
rui virė del saves kava. Kada 
jos nebūdavo namie, gere pie
ną, pirkinėjo kringelius ir kul
kas. Visztos nespėjo kiauszini 
padėt tai tuojaus kepe sau 
kiausziniene su dideliais laszi- 
niu spirgais. Mergina dirbo ka 
ji norėjo už tai ir gyvulei pra
dėjo nykt.

Pora kartu Klimukas jai 
prikiszo jos nepriežiūra bet ir 
tas buvo ant niek. Pabare pora 
kartu ir tas nieko nemaezino. 
Atėjo ir barnis tarp jųdviejų 
o ir kaili gerai iszpere bet vis 
ant tuszczio. Teisingai priežo
dis sako: ‘‘Kunigas savo o vel
nias prieszingai daro!“

Marijona kaip nuo ryto snu
ki atidarydavo tai lyg vidur- 
nakties neuždarydavo: barnei, 
keiksmai ir musztynes be galo.v o

, at
verki

in ka 
jeigu !

Senatorius Kaipo 
Prastas Kareivis

isz

Pardavė 
Arkliams 
nelindo, 
persimai-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Istorija apie Amžina Žydą. 

1 o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Kareivis Harry Glass, 
Grand Rapids, Mich., kuris 
buvo senatorium, pakol li
kos patrauktas in kariuome
ne, sziadien yra prastu ka
reiviu tarnaudamas kur ten 
Naujoj Gvinoje. Jis dirba 
prastus darbus kaip ir jo ki
ti draugai ir jam tas patin- 

' ka.

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.

dėjo degint jog Klimukas, nors 
kantrus ir digtas vyras, pravė
rė akis ir pradėjo dejuot 'kaip 
beprotis. Paskui apdėjo (koja 
luobais ir apriszo ja drueziai.

Tame katra isz mergų dvari- 
niu, nubėgus in kaima pas Kli
mukiene, apie viską apsakė jog 
g asi] j adonius turi nulaužta ko
ja. Marijona, persigandus 
bego in dvara ir pradėjo 
o ponas ant to:

— Matai, tu nedorėlė, 
tu savo vyra pavertei;
būtumei dora, darbszi pati, tail 
Klimukas niekad nebūtu su
laukės ubagystes ir nepasilik
tu kolieka. Dabar vaktuok ji 
nes jeigu jis numirs tai tu pa
stipsi nuo bado ir tu ir tavo 
biedni vaikai o dirbk, netingi
niauk, nes jau gana pritingi- 
niavai.

— O, dirbsiu, dirbsiu, daug- 
galis poneli, — tarė Klimuikie- 
ne ir pradėjo graudžiai verkt.

— O neduoki e jam ne lasze- 
lio arielkos, — insake ponas,— 
ne laszelio nes žmogeli isz svie
to iszvarysi; kojos neatvyniok 
ir tegu! isz io -i—i;Q — ar 
suprant i ?

- Suprantu, aprautu, daug- 
galis pone, — atsake Mare bu- 
cziuodama ponui ranka.

Geras ponas paszelpe Klimu- 
kus jevais ir kuru o ir paszaro 
davė del gyvuliu ant ilgo laiko 
idant Klimukiene su vaikais ir 
su niekuom neturėtu rupes- 
czio. Bernai-gi Klimuka ant 
nesztuvu, labai atsargei nune- 
sze ji namon ir paguldė in lo
va. Nomiesninkas pariszo ko
ja su virvele prie balkio ir da 
karta pasakė Marijonai idant 
nedavinetu jam degtines.

Dabar tai reikėjo matyt kaip 
Klimukas dejavo ant rytojaus 
kada iszsiipagiriojo o pamate 
savo nelaime. Dege koja kaip 

nue ugnies- i§s gkaumo ir tat 
mes net apie arielka užmirszo 
o Marijona pikto žodžio nesa
kė tiktai nuolatos pas save vai
kus szauke ir verke glostyda
mas juos ir kalbėjo jog jeigu 
jis liks kolieka ir ubagu tai jie 
us nelaimingi.
Atlankė ligoni kunigas pra- 

baszczius ir akiems davė pa
mokslėli kad net susigraudino 
ir prižadėjo pataisa Klimukas 
jog negers o Marijona jog ne
tinginiaus.

Ant rytojaus Klimukiene nu
ėjo in iszpažinti, davė ant Mi- 
sziu ir nuo to laiko užėjo pas 
Klimukus didele permaina. Isz 
dvaro ponia atsiuntė vaikams 
sziltus drabužėlius, 
griebėsi su 
prie darbo, 
melže karve
meszlus isz tvarto o kiek atlik
davo laiko tai da siuvo del ikai- 
minku je'kutes ir andarokus 
tai vis ka užkneibinejo ir tokiu 
budu nejautė neisztekliaus ne 
bado, ne szalczio.

Pamaželi ir Klimukas pradė
jo pasveikt bet per septynes 
sanvaites isz lovos nepasikele, 
paskui ant kriukiu vaiksztinė
jo o
taip buvo pasibaigęs.

Kada jau jautėsi drūtesnių, į ant sugryžimo sveikatos, 
paemes su savim paezia ir vai 
kus, nuszlubavo ant kriukiu in yoju daug-galiui ponui bet asz 
dvara idant ponui padekavoti jau negeriu.

ji savoj — Nesibijoik, Klimui i, tai 
lankomi paėmė nuo kelio, lie-^likieris, kaip vanduo pasaldy- 
pe apžiūrėt ir in grinezia pri-.tas, nieko nekenks, — tarė po

nas ir pripildė stikleli likierio 
Džiaugėsi ponas, paregėjus o buvo geltona ir labai kvepe- 

Klimuka ir paklausė jo: jo.
— Na, kaip pinasi, Klimuk?, — Dieve užmokėk už loska,

Nekurie musu patrijotai, 
Tai tikrai yra varijotai, 
Taip žmones sukvailino, 
Ir pasikėlime sutrukdino, 

O ka apie tikėjimą, tai nėra 
ka sakyti, 

Reikia veluk nutylėti. 
Vieni tauta gaivino, 

O tikėjimą kiti marino,
Per pirsztus ant visko žiurėjo, 

Nieko ant to nekalbėjo.
Su tikėjimu tiek to, I

Bile drūtas savo tautoj. 
Ir ka mes sziadien turime? 
Tamsybėje ir nedorybėje 

gulime, 
Nuo visu kitu atsilikome, 
Už kitas tautas užpakalyje 

pasilikome, 
Dievui ir mamonai tarnau

jame,
Jyuslos puikios savyje ne

turime.
Bažnycziu pristatė, kad ki

tiems neapsileisti, 
Kad paskui isz (bažnyczios 

kunigą iszmet+i. 
Kaip tai sziadien daugelioše 

vietose girdėti J 
Isz savo dvasiszko tėvo neuž

ganėdinti.
Visi ant Lietuviu pirsztais 

bado, 
Ant szando stato.

Lietuvei ir politikoj, 
Toli nuo kitu atsiliko, 

Nors uždestineja kliubus, 
Tai del to, kad gero nebus. 
Amerikonai ta jau pažino.

O ir visi apie tai 'žino, 
Jog del kitu politikoje ber- 

naujam,
Už stiklą alaus pritarnaujam.

* * *
Kerszinantis straikas ne viena 

inbaugino, 
Tegul kožna pamokina, 

Geriausia piktus paproezius 
pameskite, 

O kitoki gyvenimą veskite. 
Ba jeigu kas centu neturės, 

Dideli varga paregės;
Bada kentes, 

Nuo bado numirs.
Bijokite Dievo prie tokiu

uždarbiu, 
() ar daug yra tokiu, kurie turi 

pinigu, 
Keli szimtai nieko negiliuoju, 

Su tuom tegul pasikavoja.
Jeigu Ikeliu tukstancziu negali 

turėti,
Tai kam po nogiu sunkei dirb

ti ir gyventi?
Asz kalbu tik apie seniau 

pribuvusius, 
Ba tuju tai verksminga pa

baiga bus.
Bus, vyrucziai, tik tada gerai, 

Kaip nupuls ragai.
Del tu kurie sziadien bujoja 

Aipie Dieva suvis nedboja, 
To visko nedatures, 
Kvailumo iszsižades.

Mat, daugumas paklydo, 
Kreivais ikeleis nuklydo. 

Žinau tokius ka ‘buvo davadni 
vaikinai,

O sziadien stojosi bolszevikais. 
Ir da sako: “Kvailu buvau, 
In kokius ten Dievus in- 

tikejau!“ 
'Sziadien stojosi isztvirkelei, 

Nelyginant kaip gyvulei.
Vyrucziai, tiek to su Dievu, 
Nes reikia pildyt tikėjimą 

tėvu, 
Ba jeigu tėvus paguodosim, 
Tai ir tėvu tikėjimą už- 

laikysim.
Jeigu esi Protestonu, tokiu 

ir bukie.
Ba kas maino savo viera, 

Isz to jau gero neyra.
Kokioj vieroj gimei, ta ir 

laikyk, 
Ant kitos, kaip čigonas ku

meles nemainvk, 
Turime dabar apie ka kita 

rūpintis, 
Ne a*įie tikėjimą vaidytis. 
Neužfka bmekime nematomu 

daigtu,
Rūpinkimės sa^e pakelti, 

Nepersekiokime d\ asiszkuju, 
Ir isz to sunkaus miego 

prisikelti. 
Tada bus gerai, 

Nuslinks visi musu vargai, 
Visi mus paguodos, 

Taip man rodos.
Ta viską už gera palaikykite, 

Ant manes nepykite.
0 ant galo, asz ant piktumo 

nepaisau, 
Ba tuom varčia Lietuviu 

taisau, 
0 kol gyvas busiu, • 

Pamokinimus duosiu. 
Kas mane paklausys, 

Tas nesigraudins, 
Ba ka sako Taradaika,

Tai vyrucziai ne yra jokia 
baika, 

Bus ant sziadien gana.

Marijona 
visom keturiom 
szere gyvulius, 
ir iszmetinejo

— Nužemintai dekavoju 
daug-galiui ponui, jau man 
beveik gerai, tiktai da negaliu 
gerai primint ant tos kojos ku
ria per savo kalte nulaužiau.

— Na, o dabar pasiliauk gė
rės nes tai per girtybe tas tau 
atsitiko.

— Praszau daug-galio pone
lio, — tarė Marijona — per de
szimt sanvaicziu ne laszelio in 
lupas nepaeme.

— Nes sirgo, tai butu ken- 
kia bet dabar, isz malones Die-

iszrocle kaip Lozorius, vo, yra sveikas tai atsigersi 
i pas mane stikluka, apliesime 
' r. 4- cm nnm.r/ i vii r\ Ith

— Laibai nužemintai deka-

už jo gera szirdi jog

statyt.

bet negersiu.
— Jonai, — paszauke ponas 

ant lekajaus, — paduokie szia 
spirito, seno rugynio nes Kli
mukas nepapratęs gerti likie- 
ri tai spirito atsigers o drūtas 
kaip ugnis.

O Klimukas ant to:
— Daug-igalis pone, kad bu

tu ir isz aukso o drūta kaip pi
pirai, tai nenoriu ir kol gyvas 
busiu tai in burna neimsiu. 
Kol negeriau, buvau sveikas ir 
linksmas o kaip pradėjau ta 
prakeikta smarve gert tai pra
dėjau nykt ir ant galo butau 
ubagu pasilikęs lyg smert.

Tada ponui veidas praszvi- 
to, padavė ranka Klimukui ir 
tarė:

— Labai gerai, mano Kli- 
muk. Tai da'bar tau pasakysiu 
jog asz tave tik mėginau, ar 
tikrai iszsižadejai to prakeik
to papratimo o su džiaugsmu 
matau jog vela busi kaip se-i 
niau buvai, davadnu žmogum. '

Szimonai, — paszauke ant no- 
miesninko, kuri .nužvelgė per 
Įauga einanti nuo kluono.

Inejo nomiesninkas ir tarė 
jam ponas.

— Atriszk jam koja.
— Daug-galis pone, geriaus 

tegul da buna suriszta nes da 
nedrūta, — tarė Klimukas.

— Nesibijok, — paszauke 
ponas.

Atriszo luobelių nuo kojos 
ka per deszimt sanvaicziu ne- 
sziojo, atvyniojo skarulius o 
ponia tarė:

— Mesk taisės lazdas, Kli- 
muik, nes jau tau nereikalin
gos.

— Kad bijau, daug-galis po
ne, idant vela nesulužtu nes 
jaucziu kad negerai.

Ponas paėmė nuo jo kriukius 
ir sako:

— Žengk drasei, nesibijok!
Bet Klimukas stoja, nesiju

dina, rodos in akmeni pavirto, 
szirdis nuo baimes drebėjo. 
Jam rodėsi kad kas kojoje 
triasz'ka ir kaulai skiriasi. 0 
ponas jam sako:

— Oj tu szeszke, szeszke! 
Matai ka tai baime daro? Rei
kia tau žinot, mano Klimuik, 
jog tau visai nebuvo sulaužyta 
koja, tiktai taip nudavem kad 
atpratint tave nuo girtavimo.

— Bet kad man labai koja 
degino!

— Nes liepiau tau pridėt 
garstuku 'kad kraujas nepultu 
in galva.

Tada Klimukas net augsztyn 
paszoko isz džiaugsmo, puolė 
ponui in kojas ir taip jam pa
sidarė lengva ant szirdies jog 
rodos tik ant svieto užgimė.

Ponas davė pamokinimą 
Marijonai už jos tinginiavimą 
ir poniszkuma n ji prižadėjo 
atsiklaupu- jog per deszimt 
sanvaicziu viską dirbo ir jau 
visados dirbs.

Padelkavojo ponui už pamo
kinimą, ponas prižadėjo visa
dos davinėti dvare darba ir 
liepe nomiesninkui kad nu- 
siunstu pilna vežimą jevu del 
Klimuko.

Sugryžo abudu namon ir ra
do kunigą pnabaszcziu. Pa- 
szventino nameli ir triobeles, 
padovanojo abroza Motinos 
Dievo, priesz kuri kas diena 
mokiesi praszydama nuo Die
vo laimes.

Už deszimt metu Klimukas 
buvo turtingu gaspadorium. 
Prisipirko lauko, gyvulei, auk
lei ir karves kaip rubuilei o jau 
ka 'žasu, aneziu ir visztu, tai 
negalėtum sus’kaityt. Dabar 
verta buvo pamatyt kaip Kli
mukiene pasiredydavo Nede- 
liomi, kada isz bažnyczios ei
davo, tai jau ne isz poniszko 
tiktai kaip ir kitos: Žiponas 
gelumbinis, ant galvos puiki 
skepeta, ant kaklo trys eiles 
stambiu karolių o namieje jau 
netinginiavo, ėjo lenktyn su 
Klimuku. Dievas visame lai
mino ir sulaukė jie vėlybos se
natvės.

— GALAS -

PUIKI ISTORIJA 1

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c 1
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa.
. . ; - • •* .- • r 'et

—---------------------------------------------------------------- ų

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

teisv.be


'r B X U L E1 r M AH ANOY CITY, YR

Žinios Vietines Pati Kunigužio Surasta
Sudeginta Pecziuje;

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Agnieszkos, kaniky tines. Su- 
batoje Szv. Vincento.

t Stanislovas Bernackis, 
gyventojas miesto per 25 me
tus, mirė Hazletono ligonbute- 
je, praeita Sukata, sirgdamas 
kelis menesius. Velionis paėjo 
isz Lietuvos ir apsigyveno Ma- 
hanojuj. Paliko tik viena gimi
ne Port Carbone. Palaidotas 
isz namo Bartasziaus, 37 S. 10 
uly. Graborius L. Traskauskas 
laidojo.

— Ana diena garnys at
lankė Locust Mountain ligon- 
bute, palikdamas patogu ir 
sveika sūneli del ponios D. La
pinskienės, 38 W. Maple uly. 
Motina ir sūnelis sveiki ir ne- 
užilgio sugrysz namo.

Newburgh, N. Y. J Vincas | 
Kvedarą i t is, 78 metu amžiaus 
mirė Lapkriczio 11-ta diena 
1943 m., palaidotas Lapkriczio 
13-ta diena, su bažnytinėms a- 
jpeigomis, isz savo namu po Nr. 
27 Colden uly. Velionis gimė 
Lietuvoj', paeina isz Suvalkų 
redybos, Lauckaimo kaimo, 
Naumiesczio valscziaus, Vilka- 
yiszkio apskriezio. Amerikoje 
iszgyvcno 55 metus. Paliko 
nuliudime savo žmona Ona, 
'tris sūnūs ir dvi įdukteres, ku
rie yra vede ir visi gyvena Ne
tvarko, N. J. Velionio žmona 
ir dabar gyvena czionais mies
te. Velionis taipgi paliko du 
brolius ir tris seseres Lietuvoj 
ir daugeli tolimesniu giminiu 
Amerikoje. Pone Ona Kved'a- 
raitiene nors ir labai nuliūdus 
bet rūpinosi kad savo gyveni
mo dranga iszkilm. -gai palai
doti. Gimines ir draugai skait
lingai dalyvavo laidotuvėse.

—Ko r.

Szuo Deda Pinigus 
In Banka

Chicago, Ill. — “Bim,” di
delis szuo, prigulintis prie Mrs. 
Orelos Elbert, isz Sheridan 
Road, uždirba kožna diena po 
keliolika centu ir kaipo pacze- 
dus szuo, savo uždarbi nesza in 
banka idant užtikrint sau gy
venimą ant senatvės. Bim ne
sza gurbeli su maistu, atnesza 
laikraszczius nuo paczto ir 
sergsti automobilius del j u 
locnininku, kurie szuni apdo 
vanoja pinigais. Kožna diena 
nunesza savo pinigus in ban
ka, atsistoja prie kasieriaus 
langelio, paduoda pinigus, ka- 
Bierius užraszo in knygute ir 
Bim sulojas kelis kartus, bėga 
namo. Szuo jau turi suczedi 
nes 68 dolerius ir dvideszimts
centu bet da neisztrauke ne 
cento ant savo pareikalavimo. 
•— Ar-gi tai ne gera pavyzdis 
del nekuriu žmonių?

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Panedelis, Sausis - Jau 
24 d., 1944 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Glen Lyon, Pa. f Gerai žino
ma gyventoja. Margarieta Ka
szaitiene, nuo 165 W. Main 
ulyczios, mirė Gruodžio [Dec.] 
18-ta diena. 1943 m., 6:30 vai., 
vakare, po trumpa liga. [Josios 
vyras Petras mirė Balandžio 
[April] 15-ta .diena 1924 me
te]. Velione paliko du sūnūs 
Joną ir Vinca; viena duktere 
ponia Marijona. Washakiene, 
taipgi septynis anūkus. Velio-

MARGARIETA KASZAITIENE

ne prigulėjo prie Szv. Marijos 
Lietuviu parapijos AVanamej 
ir nare Szv. Ražancziaus drau
gystes. Laidotuves atsibuvo 
Gruodžio 22-tra diena 1943 m., 
isz savo namu po nr. 265 W. 
Main uly., Glen Lyon, Pa., su 
bažnytinėms apeigomis, Szv. 
Marijos bažnyczioj, Wanamej, 
per gerbiama kleboną Kun. V. 
A. Szimkoni. Kūnas palaidotas 
parapijos kapuose. A. e. Mar
garieta Kaszaitiene labai mylė
jo skaityti laikraszti “Saule” 
ir būdama gy va, melde kad jo
je patalpyž žinia apie jos mir
ti. Amžina atsilsi!

TRUMPOS ŽINUTES
Novice, Texas — Dvylika 

žmonių likos užmuszti o apie 
szimtas sužeista kada trūkis, 
gabendamas kareivius trenke 
in užpakali trūkio kuris stovė
jo netoli stoties. Trūkis 'nema
to antro trūkio isz 
sniegines viešnios 
laike siautė.
. Morgantown, W.
angleikasei likos užgriauti Lou
isa Coal Co. kasyklose, artimo
je czionais, iper sugriuvimą 
virszaus. Treczia iszgialbejo 
in laika.

priežasties 
kuri tame

Va. — nu

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—
Rudi ženklelei R, S, T ir U, 

knygutėje nr. 3 yra dabar ge
ri ir baigsis Sausio-Jan. 29 d. 
V ženklelei bus geri pradedant 
nuo Sausio 23 d. ir baigsis Va
sario-Feb. 26 d.

Maistas bleszinese — Žali 
ženklelei D, E, F, G, H ir J, 
knygutėje nr. 4 yra dabar ge
ri. I), E ir F baigsis Sausio 20 
d., o G, II ir J baigsis Vasa
rio 20 d.

Į Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
penkių svaru cukraus ir bus 
geras lyg Kovo-Marcli 31 d.

I Czeverykai: — Ženklelis nr.j 
18, knygutėje nr. 1 yra geras! 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis 
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
taipgi yra dabar geras ir abu
du bus geri iki da nepaskir
tai dienai.

Kariszki Siera tu kai Su Ju Globėjais

--------n--------
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Columbus, Tenn. — Pati 
Rev. Clarenco D. Sheatsley, 
kunigužis Luteroniszkos baž- 
nyczios Bexely, kur gyvena 
turtingiausi parapijonai, likosi 
surasta sudeginta pecziuie! 
skiepe ju namo. Jos vyras ne
ves nusistebėjo kad jo pati ne- 
vos papilde savžudinsta tokiu 
baisiu budu inszokdama in pe-| 
ežiu idant save sudegint. Bet 
palicija yra kitokios nuomo-! 
nes. Kaip-gi motere, su sveiku 
protu, galėtu atsigulti ant ug-l 
nies, uždaryti paskui save du 
reles nuo pecziaus ir malszei 
sudegti? Palicija mano buk ja 
vyras pirma nužudė po tam su
kapojo ir sudegino jos szmotus 
pecziuje.

Motere buvo apie 50 metu 
amžiaus ir turi jie tris vaikus 
nuo 10 lyg 20 metu. Jos vyras 
taipgi turi apie 50 metu.

Kada palicija padare krata 
pecziuje, rado keliolika apde-1 
gusiu kaulu ir keliolika szmo- 
teliu auksiniu papuoszu ku
rias motere nesziodavo. Vai
kai tuo laiku buvo iszeja in 
mokslaine o kunigužis rengėsi 
eiti ant medžiokles o kada ne
ves suuodė deganti kūne h nu 
ėjo pažiūrėt kas dega pecziuje, 
rado jau gerai apdegusi lavo 
na savo paezios ir tuoj prane
sze apie tai palicijai. Nors pa
licija ji kvotė keliolika valan
dų bet nieko daugiau nuo jo 
nedažinojo. Sliectva yra daro
ma toliaus ir palicija tikisi su
rasti žudintoju.

Jos Vyras Nužiūrėtas 
Motina Nužudė Sunu 

Po Tam Pasikorė
North Somers, Conn. — Mrs. 

Marion Mullin, 28 metu, moti
na trijų mažu vaiku, nuszove 
su karabinu savo devynių me
nesiu amžiaus sūneli, po tam 
nuėjo in kita kambari ir pasi
korė ant virves. Lavona sura
do vienas isz likusiu vaiku ir 
pranesze apie tai palicijai. Ba
dai motina buvo perėjus per 
sunkia operacija nesenei ir bu
vo labai nusiminus ir susirupi- 
nus.
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Turkiszkas Kaimietis
Susilaukė 53-czio

Kūdikio
Istanbul, Turkija — Suraszu, 

bjuras raportuoja buk praeita' 
menesi tūlas kaimietis, gyve 

i nantis gubernijoj Anatoli, ku- 
i ris buvo paeziuotas dvylika 
kartu ir da sziadien gyvena su! 

i asztuonioms paezioms, pasili- j 
ko tėvu 53-czio kūdikio. Ra-I 
partas nepaduoda ar naujai 

■ gimusis kūdikis buvo mergai- 
j te ar sūnelis. Isz anų visu vai-j 
, ku, 16 buvo mergaites ir 36, 
, sunelei.

Ar-gi Kvailei Niekad 
Negaus Proto?

ne- 
sa 
isz

New York — Kokis tai 
pažinstamas žmogus, kuris 
kesi jog nesenei pribuvo 
Alaskos, atejas in saluna Jono
Sitkausko, pradėjo rodyt szmo- 

j telius gryno aukso kuri neves 
surado Alaskoje. Susirinku
siems pranesze buk jam labai 
skubu in kelione ir geidžia vi
sa ta auksa parduoti už 2,000. 
Vienas isz svecziu pasiūlė jam 
200 doleriu, kitas 500 doleriu. 
Šatkauskas rijo seile ant szmo- 
teliu aukso ir bijodamas idant 
kiti nenupirktu, nubėgo ant 
virszaus, atnesze tūkstanti do
leriu ir pasiūlė už auksa. Ne- 
pažinstsamas po trumpam de
rėjimui pardavė auksa inrisz- 
ta in raudona skepetaite. Ka
da pardavėjas aukso iszejo 
Sitkauskas greitai atriszo ske
petaite ir vos neapalpo isz bai
mes nes skepetaiteje buvo pa
prasti kiekinei kamszcziai nuo 
bonkucziu. Panasziai likos ap
gauta Margarieta Dwayer, ku
rios vyras laiko hoteli tam pa
ežiam mieste bet nuo jos ap
gavikas gavo net 2,400 doleriu.

Buvo tai trys draugai — du 
atėjo isz laik in saliuna kurie j •
siūle savo draugui pinigus už 
“auksa” kad tik pritraukti 
kitus ant pirkimo. — Apgavi
ku nesuimta.

Žmogaus Lavonas
Ant Medžio

Marquette, Mich. — Ant 
augszto medžio likos surastas 
czionais lavonas pasikorelio, 
Andriaus Koskio, 33 metu, 
kuris praeita meta buvo pa
bėgės isz pavietavo kalėjimo. 
Paėjo jis isz Duluth, Minn., o 
kada ji uždare kalėjime buvo 
jis nepilno proto. Matyt pas! 
korė jis ant medžio po iszbegi- 
mui isz kalėjimo, tai yra, pra
eita meta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pirkite Kariszku Bonu Ir Markiu Kaipo Apgynima Del Saves Ir 
:: :: :: :: Savo Sklypo! :: :: :: ::

Musu Kareiviai Sziadien Kovoja Su Nevidonu Gindami Musu 
Laisve — Bet Tas Reikalauja Daug Pinigo!

Baisi Žudinsta Palociu - 
je Kuriame Trankosi

Dvasios (?)
Sevilla, Iszpanija. — Arti

moje Sevillos, randasi seno 
viszkas palocius, kuriame ki
tados gyveno karalius Ferdi 
nandas. Tuose mūruose turėjo 
sodyba, kur baudė ir kankino 
žmones už netikybia ir pasi- 
prieszinima priesz bažnytine 
valdžia.

Su praslmkimu pietų palo
cius likos apleistas, nauji loc- 
nininkai su nenoru jame apsi
gyvendavo nes aplinkinei gy
ventojai kalbėjo buk tuose 
mūruose vieszpatauja dvasios 
kurios neduoda žmoniems ra
mybes.

Kelis metus adgal palocius 
perejo in rankas Percy S. 
Smith, ezokoladinio karaliaus, 
didžiai turtingo Amerikieczio, 
kuris vėliaus padovanojo ji sa
vo dukterei kaipo pasoga.

Jauna pora iszsirenge in Eu
ropa po svodbai, idant užimti 
palociu ir jame apsigyventi. 
Nors apielinkes gyventojai 
praserginejo jaunavedžius bet 
Amerikonai, nebūdami lengva- 
tikeis, juokėsi isz žmonių pra- 
sergejimu ir lengvatikystes.

Ponstva Waldhurstai insi- 
krauste in savo palociu. Per 
keliolika dienu viskas buvo 
ramu, dvasios neužkabinejo 
jaunavedžiu ir rodos žmonių 
pasakos buvo tik iszmislytos 
Bet ne ilgai malszumas viesz 
patavo.

Po dvieju sanvaieziu, kada 
tūla ryta tarnaite nuėjo in jau
navedžiu pakaju idant juos 
pabudyt, patemino baisu regi
ni kambaryje.

Ant lovos gulėjo negyva mo
tere o kampelyje gulėjo Wald- 
hurst pusgyvis. Daktarams 
pasisekė adgaivyt ji, kuris ap 
sake ka mate ta j a nakti.

Kada iszmusze laikrodis 
dvylikta valanda, su trenksmu 
atsidarė kambario durys, in 
kuri inslinko kokia tai mote- 
riszka dvasia. Waldhurst szg- 
ko isz lovos bet tuoj pajuto 
ypa ir nusirito in kampeli. Ta
da dvasia prisiartino prie gu- 
linczios paezios, Amerikonas 
iszgirdo tik baisu riksmą pa
ezios, po tam apalpo.

Palicija netiki idant tai bu
tu dvasia nes taja nakti dingo 
jaunavedės visi deimantai ir 
kitos brangenybes. Bet žmo
nes yra tosios nuomones jog 
tai dvasios nužudė moteria.

Ar-gi dvasioms reikalingos 
brangenybes ir deimantai?

SKAITYKIT
440 A ITI T7”

PLATINKIT!

Vaikas Rado Pinigus 
Pancziakoj, Pabėgo 

Isz Namu
ežiu užmokesti už “Saule” ant 
viso meto, kuria skaitau dauge
li metu.

tėvas turi ūkia apie 40 myliu --------------------------------------
nuo Chicagos, ana diena rado' Neužmikite Guodotini skai- 

. tytojai, atsilygint su prenumerata uzsena pancziaka prie tvarto ku-.laikraS2t; ..Saule„ kurie apie tai už.

Chicago, III. — Petrukas Ko
pūstą, 16 metu vaikas, kurio 

rioje radosi daug bumaszku. 
Iszeme isz jos 800 doleriu o li
kusius paliko ir nusidavė in
Ohicaga. Ant stodes užklausė 
jo keleiviu agentas, ar jis rei
kalauja pagialbos bet Petru 
kas atsake jog nereikalauja 
nes turi užtektinai pinigu ir 
duos sau rodą visame. Nepa
tiko agentui tokis atsakymas 
vaiko. Pasiszaukes detektyvą, 
paėmė vaika in savo rankas ir 
pradėjo kvosti isz kur paėmė 
pinigus. Kada vaikas prisipa
žino prie visko, agentas davė 
žinia jo tėvui idant pribūtu ir 
pasiimtu namon pabėgėli. Pi
nigai prigulėjo prie kaimyno 
kuris taja diena mane pinigus 
nuvežti in banka bet juos pa
mėtė. Likusius surado.

Saldi Mirtis Kūdikio
Chippewa Falls, Wis. — In- 

puoles in deszimts galonu ce 
beri kuriame radosi naminis 
vynas, Richardas, 16 menesiu 
sūnelis Harry Revordo rado 
mirti per prigėrimą. Tėvas ne 
taip gailėjosi mirties kūdikio 
kaip vyno nes visa turėjo isz-^ 
lieti laukan, už ka suplakė sa-. 
vo motere kad nedažiurejo ge ! 
riau kūdiki.

Ant Pardavimo
Locksmith szapa su visom 

maszinerijom ir su szimtais 
raktu ir tukstaneziais “key 
blanks.” Taippat ir maszina 
del gelendimo lawn-mowers ir 
ice skates. Sausas ir szlapias 
tekėlas. Kožna maszina turi 
savo atskira Laketrik molderi. 
Vieta gera darbo pelnui. Asz 
esu szitam mieste su tokiu biz
niu kad per sanvaite pelniju 
tai Subatoj kiszenius isztikru- 
ju pilnas. Pardavimo priežas
tis yra nesveikata ant akiu. 
Jeigu kam patinka tokis užsi
ėmimas, malonėkite atsiszauk- 
ti laiszku pas:

AVm. Eglinslkas,
183 W. Main St., 

lt Somerville, N. J.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City

Jonas Budenai isz Maspeth, 
L. I., N. Y., raszo: — Sveikinu 
tamistas su szventoms Kalė
doms, linkėdamas jums sveika
tos ir geros ateities. Prisiun-

' mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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t “ŠAULĮ”
| MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


