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Iszpan i j a Su t vers Republika
Isz Amerikos Amerikonai Pereina Per Miestą Periers

KASYKLOS
, PRADĖJO DIRBTI

4,000 Anglekasai Su
gryžo Prie Darbo; Trys

Unijos Virszininkai
Aresztavoti

MAHANOY CITY, PA. — 
Ant paliepimo valdžios 4,000 
anglekasiai sugryžo prie savo 
darbo in Phila., ir Readingo 
kompanijos kasyklas praeita 
Petnyczia po asztuoniu sanvai- 
cziu straiko.

Anglekasiai isz Maple Hill, 
Knickerbacker, St. Nicholas ir 
Mahanoy City kasyklų iszreisz 
ke savo norą sugryžti prie dar
bo ant laikyto susirinkimo, po 
perskaitimui valdžios ukazo, 
kad visi sugryžtu prie darbo 
kada valdžia paėmė kontrole 
ant visu kasyklų.

Valdžia' areštavo j o Frana 
McClafferty isz Shenandorio, 
Domininką Ritzo isz Shenan
dorio ir Aleksa Dambrauska 
isz Lost Creek, už pakurstini- 
ma anglekasiu ant pradėjimo 
straiko, bet iszsikalbejo, kad 
yra nekaltais tu j u užmėtinėji - 
mu. Du kiti unijos virszininkai 
bus taipgi arestavotais už ta 
pati prasižengimą ir jeigu bus 
iszrasti kaltais, tai bus baudža- 
mi ant $5,000 bausmes ir viena 
meta kalėjimo.

Anglekasiai sugryžo prie 
darbo ant tuju iszlygu, pakol 
Unijos Taikos Komitetas ne- 
apsvarstys gerai visa taji padė
jimą su kompanija.

Kare Ketina Pasibaigt 
Spalio 1 Diena (?)
WASHINGTON, D. C. —

Amekikonai pereina per Francuziszka miestą Periers, ke
lione in Berlina. Matone kaip Amerikoniszki tankai eina 
per sugriauta miestą. Panasziu miestu Amerikonai užtiko 
daug,kuriuos armotos ir orines bombos sugriovė.

RUMUNIJA UŽKLU
PO ANT AUSTRIJOS

" Pristojo Prie 
Alijentu

LONDON. — Ruminija pa
mėtė draugavima su Vokietija 
ir prisidėjo prie szalies Alijen
tu, užklupdama ant Austrijos, 
kur sziadien eina smarkus mus- 
ziai ir naminiai sukilimai. Dvi 
Rusiszkos armijos nuėjo in pa- 
gialba Rumunams iszguiti Vo- 
kieczius. Rumunai su nenoru 
turėjo pristoti prie Vokieczia 
isz pradžios kares, nes jiems 
kerszino Vokiecziai isztremi- 
mu, bet nubodo jiems toji pri 
versta nelaisve ir nutarė atsi-

ROMBINIS
EROPLANAS

EKSPLODAVOJO

54 Vaikai Sudege Ant 
Smert

FRECKELTON, ANGLIJA 
— Kada didelis Amerikonisz 
kas bombinis eroplanas leke 
pro czionais, smarki viesulą ji 
pagavo ir numėtė ant vietines 
mokyklos, prie kuriuos taipgi 
radosi vietinis viesznamis ka
riame radosi daugelis kareiviu 
ir žmonių. Gazolinas isz sudu
žusio eroplano aplaistė namus, 
kurie tuoj aus užsidegė, o tie j e 
ka radosi viduryje negalėjo isz- 
begti laukan. Žmonis isz arti
mu kaimeliu subėgo in pagial- 
ba ir ant rytojaus iszgavo isz

pelenu 54 lavonu sudegusiu1 
vaiku, kareiviu ir žmonių. Ero- 
plane žuvo asztuoni Amerikon
iszki kareiviai. Eroplanas tame 
laike leke in Amerikoniszka 
stoti.

Atveže 20,009 Sužeis-

Vokiecziai Bėga .
Rumunij osIsz

tųjų Isz Francijos 100,000
Ir Daug

Francijoj
Bulgarija

Su Alijentais

LONDON. — Angliszki ero
planai atveže nuo Rugpiuczio 
(Aug.) 6 d., 20 tukstancziu su
žeistųjų kareiviu isz Franci jos 
in Angliszkas ligonbutes. Tarp 
sužeistųjų radosi Amerikonisz
ki ir Angliszki kareiviai, taipgi 
Vokiszki nelaisvei.

Amerikonai Numėtė
156 Tonu Bombų 

Ant Salos
LONDON. — Amerikoniszki 

bombiniai eroplania numėtė 
156 tonu bombų ant Hamahera 
salos ant Filippnu, sudegino 
Japoniszkas stotes maisto ir 
amunicijos, nuszove keturis Ja- 
poniszku eroplanu ir užmusze 
1,647 Japonus. Ant Kai Salos 
Amerikonia taipgi numėtė 33 
tonu bombų padarydami daug 
bledes.

Lenkiszki Patrijotai
Iszgialbejo 8 Kunigus

Vokiecziu Užmuszta 
Paimta In Nelaisve; 
Didelis Džiaugsmas;
Geidžia Susitaikint

ISZ PACIFIKO. — Ameri
koniszki laivai paskandino 6 
Japoniszku tavoriniu laivą 
prie Celebes Salos ir sudegino 
kėlės kariszkas stotes ir numė
tė 400 tonu bombų ant Halma- 
hera Salos, kuria beveik visisz 
kai sunaikino, artimoje Na
ru 700 myliu nuo Japonijos sos- 
tapyles Tokio. Amerikonai 
taipgi užklupo ant keliu salų.

2,300 Amerikoniszki
Eroplanai Užklupo Ant

Vokietijos

NEW YORK, N. Y. — Lenk- 
iszka telegrafine kompanija 
aplaike ana diena žinia isz 
Warszawo, buk Lenkiszki Pa 
trijotai užklupo ant Vokiszkos 
palicijos stotes isz kur paliuo- 
savo asztuonis Katalikiszkus 
kunigus, užmusze 30 Vokiecziu 
ir paėmė 60 in nelaisve. Vokie
cziai paimdami kunigus in ka
lėjimą sudegino pirma Szv. 
Kryžiaus Katalikiszka bažny- 
czia, viena isz seniausiu mieste.

LONDON. — Kaip vieszula 
2,300 Amerikoniszku eroplana 
užklupo ant svarbu daliu Vo
kietijos ir Czekiszko rubežiaus 
ir didesniu miestu, kur sunai
kinta svarbios kariszkos dirb
tuves ir dvi eroplanu stotes. 
Taipgi nuszove 62 Vokiszku 
eroplanu. In laika septynes 
dienas Alijentai nuszove 3,641 
Vokiszku eroplanu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

LONDON, ANGLIJA. — Bulgarija gei
džia susitaikint su Alijentais ir pristotie 
prie ju ir kariauti prieszais Vokieczius. 
Rusija siunczia daugybe vaisko in Bulga
rija iszguiti isz tenais Vokieczius.

Nekurios dalis Varszavo dega ir kraujas 
laistosi upelukais musziuose su Vokiecziais 
bet Lenkai kovoje lyg paskutiniam, už 
savo laisve.

Iszpanija iszreiszke savo norą atsikratyt 
nuo Vokiecziu ir apreiszke 
Franco padekavojo už savo 
sutvers laisve republika.

Generolas D. Eisenhower
tu, atlankė Paryžių ana diena, prižadeda- 
damas gyventojams laisve ir iszguis Vo
kieczius isz Franci jos.

MOSKVA, RUSIJA. — Dvi Rusiszkos 
armijos trauke ant Rumunijos, isz kur pra
dėjo iszguiti Vokieczius, kurie bėga isz te
nais nuo kada Rumunija apreiszke kad per

buk Diktorius 
dinsta, ir su

vadas Alijen-

Kongresmonas Clifton A. 
Woodrum, isz Virginios vals., 
apreiszke, buk szio j i svietine 
kare pasibaigs Spalio (Oct.) 1 
diena 1944 mete (?), bet kare su 
Japonais nepasibaigs greicziau 
kaip 1945 mete, nes pirma Ali
jentai turi padaryti paredka 
su Vokietija ir josios sėbrais.

Bade Savo Vyra
Su Videlcium

BROOKLYN, N. Y. — Lai- 
ke teismo ant persiskyrimo, 
Mrs. Edna Moyers, prisipažino 
buk kada ja paimdavo pasiuti
mas, užklupdavo ant savo vyro, 
kuri bade su dideliu videlcium, 
muszdavo ji su plaktuku ir 
daužė ant jo puodus.

Sudžia iszgirdus toki iszpa- 
žinima kersztos bobelkos, davė 
persiskyrimą vyrui nuo tosios 
pasiutėlės. Vyras isz džiaugs
mo net apsiverke ir iszbego isz 
sūdo.

kratyti nuo nekencziamu Vo
kiecziu.

Apie Du Milijonai Ka
reiviu Bus Paliusuotais

DENVER, COLO. — Majo- 
ras Generolas Lewis Hershey, 
kariszkas direktoris apreiszke, 
buk kada Vokiecziai bus su- 

Imuszti, tai valdžia paliuosios 
nuo tarnystos apie du milijonu 
kareiviu. Sako jisai kada 
kareiviai bus paliuosuoti, tai 
pirmutinai bus tie jie, kurie il- 
giause tarnavo, taipgi pacziuo- 
ti vyrai ir tėvai, kuriems pri
guli pirmybia paliuosavimo, 
kurie radosi ilgiause ant kar- 
iszku lauku.

Westover, Md. — Apie 1,000 
Vokiszku nelaisviu kurie dirbo 
prie indėjimo daržovių in bles- 
zines, šukele straika idant 
valdžia nebaustu j u draugu už 
peržengimą tiesu.

Pirmutiniai Amerikoniszki Ambulansiniai Trukiai Francijoj

Isz ligonbucziu buna neszami sužeisti Amerikoniszki kareiviai in szituos trukius Fran
cijoj, kurie buna patalpinti in geresnes ligonbutes. Vagonai yra paženklinti ant virszaus 
su raudonu kryžių kad lekiotojai juos galėtu pažinti ir juos nebombarduoti.

kirto visus ryžius su Vokietija. In szeszes 
dienas musziu Rusai užmusze 100,000 ir 
paėmė 150,000 Vokiszku kareiviu in nelaisve, 
Artimoje Czesino, Rusai paėmė taipgi 13,000 
Vokiecziu in nelaisve ir atėmė 150 miestu ir 
kaimeliu nuo Vokiecziu. Prie upes Putna at
sibuvo smarkus musziai kuriuosia žuvo dauge
lis Vokiecziu. Nuo kada Rusai pradėjo už- 
klupinete ant Vokiecziu in trumpa laika toje 
aplinkinėje, tai Vokiecziu žuvo apie milijonas 
kareiviu užmusztuju ir paimtu in nelaisve.

PARYŽIUS, FRANCIJA — 
Neiszpasakytas džiaugsmas 
vieszpatauje sziadien visoje 
Francijoj, nuo kada Alijentai 
inejo in Paryžių. Gyventojai 
isz džiaugsmo nežino ka daryti, 
bėga paskui Amerikonus, bu- 
cziuoje ir siūlo visokius valgius 
ir kvieczia in savo namus. Visi

Vokiecziai jau apleido Pary
žiaus aplinkine. Amerikonai 
užėmė miestą Tryes, 168 mylės 
nuo Vokiszkos rubežiaus. 

----□-----------
Jamestown, N. J. —Du stryt- 

kariai susidaužė ir vienas žmo
gus likos užmusztas ir 45 su
žeisti; isz tu j u 15 mirtinai, , ' Sfc —j
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Kas Girdėt
Vienas isz garsingiausių 

Francuziszku banditu buvo 
tai kaimelis isz Provincijos, 
kuris asztuonioliktam ,szimt- 
inetyje buvo žinomas po visa 
sklypą kaipo Guide Greusot. 
gimęs 1756 mete, kaime Bois 
Surrett, suims turtingo gaspa- 
doriaus. Būdamas jaunu, spy
rėsi idant tėvas jam duotu tin
kama mokslą ir iszmo'kytu 
mandagumo. Motina, kaipo 
silpna motere, mylėdavo savo 
šuneliui apsakinėti pasakas 
apie visokius banditus ir raz- 
baininkus, o ypatingai apie 
garsiriga razlbaininka Mandrį- 
ira.

'mate visa atsitikima tarp duk
reles ir motinos.

Į “Gerai mano dukrele, sulai- 
|kyk bosą, o asz iszlipsiu ir eisu 
'namo. Te tau pinigu tiktai ne
pamesk ju ir nupirk ka sakiau 
ir sugryžk namo anksti.”

' Tokis tai buvo atsakymas mo
tinos kuri nuszluosdama asza- 
ras nusiuntė savo dukrele in 
miestą, o pati sugryžo namo J 
Buvo tai man labai liūdnas at-1 
sitikimas ir regynis ir tik del 
paguodonės tos motinos susi-j 
laikiau nuo paminėjimo jos' 
pravarde, nes vėliaus dažino-' 
jau isz kur važiavo ir jos pra
varde.

Sarmatyti’s savo motinos ga
li tiktai kokis iszgama, o ne jos 
tikras kūdikis — ne jos sūnelis, 
nei dukrele.

Dukrele, apie kuria czionais

Amerikonai Užėmė Tinian Sala

Jaunas Guida nutarė sekti, raszau’ ’buvo pasirėdžius pagal 
Pasiliko nauiausia mada, su puikia szle-

■ be ir skrybelia ir buvo patogi 
mergina.

O motina! Vargingai pasirė
džius, skepeta ant galvos, nefu- 

‘ >. Sulaikydamas ’ re’io brangaus krepsziuko, 
o patogioms mote-.tiktai Pini*us iszeme isz skePe' 
c-zimu; i’taites su drebanczia ranka.

pėdomis Mandrino.
banditu turėdamas asztuonio-į 

■ '• » ■ t •' l ■ . ■ ...
lika metu, surinko sau pana- 
szius draugus ir pradėjo api- 
pleszinet bažnyczias ir turtin
gus keleivius. I 
keleivius, <
rims liepe iszlipti isz karietų ir 
su mandagumu papraszydavo 
idant atiduotu pinigus ir visas
brangenybes, bet niekados ne- 
praliedavo kraujo savo atiku. 
Jeigu dažinodavo, kad apiple- 
sze žmogų kuriam pinigai buvo 
reikalingi, tai jam vėliaus su
gražindavo.

Mete 1780 likos iszduotas in 
rankas palicijos per viena isz 
savo draugu. Laike .teismo, 
akyva, kad tie jei kuriuos api- 
pleszdavo, liudijo už ji, o ir kai
mynai prisiėge kad tai buvo ge-. 
ras ir mielaszirdingas žmogus, 
bet sūdąs neturėjo mielaszir- 
dystes ir nubaudė ant kancziu 
ir mirties.

Guide parėdytas in ilgas 
marsžkinius, su virve ant kak
lo, buvo vedamas per ulyczies 
miesto in bažnyczia, laikyda
mas rankoje grabnyczia ir 
prie bažnytiniu duriu iszpaži- 
no savo nusidėjimus priesz di
dele myne žmonių.

Egzekucija atsibuvo ant 
rinkaus. Guidei pirmiause su- 
lauže rankas ir kojas, po tam 
pririszo prie didelio rato ir su
laužė visus kaulus. Žine apie 
baisia mirti bandito iszvere ant 
žmonių tokia intekme, kad val
džia bijojo sukylimo, todėl ap
statė visa rinku su vaisku idant 
žmonis neatimtu ji isz ranku 
egzekutninku.

Nekurie liežuvninkiai ir ap- 
juodintojai savo artimu, nega
li sau iszreikszti del ko turti po 
dvi ausis del klausinio apmau- 
dimo savo artimo, o tiktai vie
na liežuvi del platinimo ju ir 
apskelbimo biauru apjuodini- 
mu.

Bet iszmintinga vale yra Die
vo, ba liežuviai daugiau užmu- 
szineje žmonių ne kaip kardas. 
Jeigu moteres turėtu po du lie
žuvius, tai neužilgio tasai svie
tas iszsitusztintu.

Taip, sarmatinosi dukrele 
savo vargingos motinėlės, o tik 
iszgama galėjo taip padaryti, o 
ne du k te re.

Vargsze, iszaugino sau duk
rele del to, kad ant senatvės ap- 
siaszaruot graudžioms asza- 
roms. Dave jai gyvasti, iszauk-1 
Įėjo, nemiegojus naktimis, pas
ninkavo nekarta atimdama sau J 
kąsneli isz savo lupu kad kudi-Į 
kini daugiau butu, apredinejo 
puikiai ir tai vis del to, kad po 
asztuoniolikos metu jos rūpės 
ežio tokia dukrele prie žmonių 
pasakytu motinai in akis, kad 
jos sarmatinasi !

Baisu, skaudu, maustyti ka 
toji motina kentėjo kada su
gryžo namo (o gal taip buvo 
nekarta). O ar toji iszgama 
dukrele perprasze savo metine- 
le už toki inžeidima? Ar pabu- 
cziavo josios iszdirbtas ran
kas?

'Nežinau, bet žinau tiek, kad 
gilus žiadulis, 'koki uždavė toji 
dukrele motiniszkai szirdžiai, 
ne taip greit užgis. Tokias žaiz
das gydo tiktai meile dukters, 
paklusnumas del motinos, ge
ras apsielgimas ir paguodone.

Kiek tai panasziu dukrelių 
turime po visus miestus? Neži
nome. Bet tiek žinau, kad ne
privalo ju rastis nei vienos!

Kada vyras apleidžia paezia 
palikdamas jai koki turteli, ta
da tas vadinasi laime, bet jeigu 
nuo jos bėga palikdamas jai 
puse tuzino gyvųjų atmineziu 
tada tas vadinasi nelaime!

Jeigu motere pabėga su ko
kiu prielaidiniu, tai tas gali bū
tie del vyro laime, bet jeigu pa
bėgėlė po kokiam tai laikiu at
sibaladoja adgal — o priek tam 
ne viena — tai galima pavadyt 
nelaime.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

“Tegul mama nevažiuoja! 
Geriau sugrsyk namo. Asz su 
tavim nevažiuosiu, neš man 
sarmata su tavim važiuoti in 
Wilkes-Barre, ba isz manes vi
si juoksis.”

Taip tai kalbėjo tūla lietu
vaite mergaite, kuri turėjo apie 
18 metu kuri važiavo isz arti
mo miestelio in WiIkes-Barre, 
Pa., su savo motina. Redakto
rius nesenei atlankęs savo gi
mines Wilkes-Barre, turėda
mas tam paežiam mieste reika
lą, važiavo tam paežiam bose ir

VICTORY

BUY 
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Pirkte U. S. Bonus Sziadien!

Szitie marinai traktoriai atplaukė ant Tinian Salos isz 
k\ir iszgujo Japonus kurie negalėjo iszlaikyti Amerikonisz- 
ku szuviu. Dabar Amerikonai randasi areziau Tokio.

l«

į TARADAIKA |

TEISINGA :: 
:: :: BAUSME

Buvo tai 1517 mete Pozna- 
niuja.

Ant Poznanskos ulyczios ne
paprastas buvo kokis tai žmo
nių bruzdėjimas. Spaudasi ten 
visokios lyties daugybe žmo
nių, o ypatingai daugiaaše Žy
du.

) Miesto rodininkai ketino isz- 
duot ant žmogaus bausma, ku
ris dengdamas stogą i 
nupuolė o puldamas praejnan- 
ti pro ta narna Žydą užmusze, o o:( 
pats mažiausio sužeidimo ne-G rv- 
aplaike. Žydai reikalavo idant|j n, 
žmogus Imtu nubaustas ir tail

Į nekitaip kad ji nubaustu 
ežia, todėl visi vienbalsai 
idant ji nubaustu.

— Mirezia! mirezia

juk pats karalius padare tokias 
tiesas!

— Jeigu taip troksztat mir
ties tojo žmogaus ir kriksz- 
czioniszko kraujo,—tarė sudžia

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W- 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Na ir pavakare subliuvo,
Tas dėjosi Nedelioje,

Apie Skrantus peczeja vieno-
ja,

Tai kaip pasigėrė,
Vienam kaili gerai iszpere,

Ir taip sumusze, 
Kad vos neužmusze, 
Po tam szeszis suėmė

In koza patubde,
O kaip 30 doleriu užmokėjo, 

i- Tada namo parėjo.
' Du isz narsunu kitus iszbe'go, 
Ba jiedu badai kalcziausi buvo,

O jeigu juos pagaus,

Ant vardo ciciliku, 
Atsiranda daug nieku, 

Czia apie toki cicilika pasa
kysiu, 

Ir neužtylesiu.
Jis nevos apszvietos daug 

turėjo, 
Visu dpszviesti, o ir savo 
narna apszsviest norėjo,

Su burdingieriais susitarė, 
Pats in fruntine nuėjo, 
Mat, pasilsėt norėjo,

Lauke, kada pradės dekt, 
O tada jisai ims rėkt.

Merginos ant virszaus durnus 
pajuto, 

Laruma padare ir suszuko, 
Nuo virszaus nubėgo, 

In virtuvkambare nubėgo, 
Apszviestojaus jeszkojo, 
O tasai fruntineja tysojo. 
Tai mat apszvietimas,

Visus lietuvius apszvietinejo, 
O savo budos apszviest nega

lėjo,
Jeigu tikri socialistai apie tai 

dažinotu, 
Tai isztikruju pakartu.

* * *
Brooklyne puikiai vyrai bovi- 

jasi, 
Tankiai spykyzeja galvas 

skaidosi, 
Su įnagiais 

Ir su stiklais.
Daugelis mėlynus brylius 

neszioja,
Ar su sulopyta galva dejuoja, 
Juk tai kvailiai—gyvuliai, 
O niekad davadui lietuviai. 
Apie tenait,ines bobeles nieko 

nekalbėsiu, 
Del savo kūmos atiduosiu, 
Toji nuvažiavus paredka 

padarys,
Grinezias iszvalys, 

Ir vyrus užlaikyti pamokins.
* * *

Jeigu kur vestuve,
Tai tankiai buna ir musztyne, 
Vienoj didelioj peczeje vestu

ves buvo, i

Tai gerai bus.
* * *

Dvi mergicos viena jauniki 
mylėjo,

Bet ne su viena ženytis 
nenorėjo, 

Buvo tai Nedėlios diena, 
Nugirdė ji tos mergicos ir 

iszejo viena, 
Kita kaip pasiliko, 

Kur ten britva užtiko, 
Ir taip biauriai aptaise, 
Vos gyvastis jame buvo, 
Policija gana tyrinėjo, 

Bet nieko neiszsznipinejo.

Norėjo Būti Iszmintin
ga, Bet Iszsidave

Amerikoniszkas biznierius 
dasidirbes turto iszkeliavo 
in Europa atlankyti svarbes 
nes vietas. Buvo atlankė ir 
miestą Venecija, kuris kaip 
visiems yra žinoma, tasai 
miestas yra pastatytas ant 
vandens ir vietoje vežimu 
naudoje valtis ant persikėli
mo isz vietos in vieta.

Naujaturcziai sugryže na
mo likos užklausti per savo 
pažystamus:

— Na, kaip tamistoms 
patiko miestas Venecija?

— Ne in laika nuvažia
vome, — atsake pati biznie
riaus. — Atvažiavome in 
miestą tame laike kada buvo 
didelis tvanas, nes visas 
miestas buvo užlietas per 
vandeni, kad reikėjo plaukti 
valtelėms.

-----------o-----------

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

nuo mirties, bet tokia pa
ezia mirti kokia jisai užmusze 
viena isz justi tautiecziu. Pa- 
statykit ji ant tos paezios vie
tos, kur likosi užmusztas jusu 
tautietis, o vienas isz jus tegul, DA-” j0 kelione po svietą ir 
užlipa ant tojo stogo ir .puola. ĮįUčlymas apie Jezu Kristų, 
tiesiog ant galvos krikszczio-i 20 Centai.

™°J° ni° taip’ idant uzmusztlL| Saule, Mahanoy City, Pa. 
Tegul tai]) stojosi kaip jus pa- 
.reidau jote!
5 Žydai iszklause tokio vyro- JpJ

neatsirado nei vienas idant oi

1 t A t i s I t į i

Istorija apie “AMŽINA ŽY-
Jo kelione po svietą ir

nut
rėkė

pultu nuo stogo, iszsiskirste 
noses nuleidia ir jau nusispyrė 
nubaudimo mirezia žmogaus.

nu
baust krikszczioni, juk ir pats 
karalius taip nusprendė, jog 
kas Žydą užmusz, tasai ir turės 
mirti.

Sudžios susėdo ant savo vie
tos, priesz juos stojo kaltinin
kai apsiaubtas minia Žydu. Su 
a'kyvumu visi lauke bausma 
mirties ant kaltininko. Tada 
seniausias isz sudžiu, isz'klau- 
ses užmuszejo ir liudininku pa- 
szauke:

— Tas žmogus yra visai 
nekaltas, paleist ji namo!

— Kaip tai nekaltas, jeigu 
užmusze viena isz mus,— reke 
insiutia gauja Žydu. — Jam 
mirtis neatbūtinai turi būti,

Naujos Mados 
Mergaite

Mamyte, ar kanecz 
turėti vyra kad turėtreike

vaiku?
— Taip mano dukrelia.
— Na, o jaigu reike turė

ti dvynukus, tai reikė turėti 
du vyrus, ar ne?

Motina nuvarė mergaite 
gult.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

i —Į 64 pus., Did. 5x7col
Tiktai, 10c.

? “SAULE ”
į MAHANOY CITY, PA. **

$1.00 Vertes Knygų Už 50c-
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50^

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3ūc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111" Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; - Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................   15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Prversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu: Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brole> 
Varputis ir Skuoutis. 60 pus., ,15c

SKAITYKIT
■ “SAULE” ‘
PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara: Nuspręsta
sis; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield dansruje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ..............  l^c

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

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

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

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

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

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

No. 171 Vieniojika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15«

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kairriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke t............................................................................................................*L5#

Adresas:
- ■ ■ 4 ■ -1 • I j ž. ė , , 7

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Pasiaukavimas Dukters
ĄUKSZTOJA pastogeja pra- liks, 

sidejo dirbtuvių gyvenimas, 
apie kurio baisumą negali ture-

senio sulužes veidas buvo jau spaudus; motina nusiminusi 
visai prie jos veido o nuseilio- kure primusą ant kurio stovėjo 
tos lupos szliužinejo po jos akis skardinis drumulys su vande- 
skruostus, kakla. niu.

Ole isztrukus isz jo ranku,' Ole atsikvoszejus atsisėdo 
žodžio negalėjo pratarti, senis prie stalo, pasiskleidė savo dar- 
szniokszdamas kaip dumples ba ir eme varstyti blizguezius. 
kartojo: - 
dede.

Ji atsisuko ir be dvasios isz 
bego pro duris.

Dieve mano! — isztare bal
siai,

Amerika

i
Tarp tukstaneziu pribuvusiu isz Francijos, kurie atplaukė in Hoboken, N. J., ant tuom 

laikinio apsigyvenimo, laike kares, radosi szita szeimyna Jokūbo Dresdner, jo pati ir de
vyni vaikai isz Vengru. Kiti p ribuvusiai bus iszvežti in Fort Ontario, N. Y., kada kare pa
sibaigs, visi bus sugražinti adjal in savo teviszkes.

Francuziszka
Szeimyna

Pribuvo In

niu.

— Reikia praszyti, rasit . 
kai)i nors bene isz lipsime isz tu 

ti supratima tas kuris jo nepri- skolų, nes skola blogiau kaip 
tyre.

Gyvenimas iszcziul pantis 
sveikata, pavergiantis dvasia? One, da su didesne paskuba1 ' I 
darantis isz žmogaus maszina.] vartydama karolėlius.

Ir da ne, kažinka žemesni u 
maszina! nes maszina, perdaug' dirbtuvėje lyg karszczio apim- 
neapsunkina isz baimes kad ne* ta; veidas dege, rankos drebe- 
sulužtu kokia dalis, nes reikės jo, lygu kas duris pravėrė,, szir- 
ta dali nupirkti ir už ja užmo
kėti, maszina tepa kasdien kad 
nenudiltu, žmogumi gerankpeL 
niu nesirūpina niekas ar jis pa
valgęs ar ne, niekas jo darbo ne 
aprdbežiuoja, nes žmogus kad 
sveikata padejes žūsta in jo 
vieta nejeszkomas ateis ir nu- 
virtusio darbininko vieta už
ims.

Taigi ir Jokubiene su jos Či
le niekas nesirūpino, darbavo
si jos negaiszindamos laiko už 
geros arbatos su szmoteliu duo
nos, paimtos krautuVeleje ant 
bargo, dirbo dienas ir naktis.

Ole biski prisnudus apsi- 
prausdavo su szaltu vandeniu tylėjo, 
ir isz ryto ėjo in dirbtuve, nu- 
neszdama daryta namie darba,' ir tyliai žiurėjo darbo, 
vakare pareidama su nauja j — Poniute, nedrąsiai pra- 
medžiaga. bio mergina, ar negalecziau asz

— Užmokesim visas skolas? gauti, kiek už darba, man bai
siai pinigai reikalingi.

Pone pažvelgė in ja susirau
kus nelemtai, — kas do laikas! 
asz gi tamstai vienai negaliu 
mokėti skyrium, mokėsiu vi
soms tai ir tamsta gausi!

— Poniute susimylėkit! — 
tarė mergina su aszaromis aky
se, iszJmto mumis varo, ka asz

liga, patemijo motina.
Kas to nežino, — pritarei 
d a su

Ant rytojaus Ole darbavosi

dis jai plakėsi smarkiai lauke 
ponios ineinant ir bijojo kad ne 
atsisakytu jos praszyme. Inejo 
galu gale kaip visada szilkais 
sznabždanti, didi, neprieinama 
su reikszme savo nervingame 
veide kuris nepridave drąsos ja 
prakalbinti. Paneles paprastai 
nutildavo poniai inejKus in da
bar nutilo visos, vien girdėtis 
buvo tamburku paksznojimas, 
ir barszkejimas stikliam ant 
siūlo t raukiamu.

Pone per visas darbininkes 
perejo, peržiurėjo darba, pa
gyre, vereziau gerai radus visai 
peike, patemijimus dare, retai

Galu gale susilaikė prie Oles

padarysiu!
— Tas man nerupi! — su- 

szuko pone, — antras dalykas, 
nekiek uždirbai per tas kelias 
dienas, tas tavęs neiszganys, ta 
syki atduosiu kiek tau priguli, 
bet daugiau kad man to nebū
tu!

Atidarė stalcziu iszeme kny
ga ir eme skaityti.

Tamstai iszeina trys ru- 
ir asztuoniasdeszimtys

— Kas ? — pasigirdo isz vi
daus.

— nepyk, asz gi dede.? Aszaros smaugė ja, blizgucziai 
per aszaras atrodė dvilypiai. 
Ole nukratė aszara ir vėl vars
te.

— Ole, — prabilo motina 
iai, kuriame girdėjosi baisi (stadydama priesz ja stikline su 

skunda ii- eme bėgti augsztyn. arbata, — ka asz tau duosiu? 
nu- ne duonos, ne cukraus.

Asz visai užmirszau, —

tada lengviau padirbėsime! — ! 
džiugino save vargszes, tuo vil
ties žodžiu pragindamos miega, 
kuris merke suvargusias akis.

Viena syki, juodvieju viltis 
da sustirpejo:

Atėjo isz siuvyklos, kurioja 
Ole pirma darbavosi viena dar
bininke tarė: Na tik dabar ! 
drauge iržiuredama in juodvie 
pralobsite! — tai 'baisiai bran
gus darbas, musu ponia vakar 
pirko iszkrautuves tokiu kutu 
'keturis arszinus, užmokėjo po 
penkiasdeszimts rubliu.

— Negali būti! — suszuko 
nustebusi Ole ir jos motina žiu 
rejo in siuvėja lyg in žvaigžde.

— Tai trejetą szimtu uždir
bote lengvai skaitant! — pra 
kalbėjo drauge ir iszejo, pra 
linksminus szirdis vargdieniu.

— Da nuo skolų atliks! —- 
džiaugino save duktė ir motina, 
da su didesne paskuba varsty
damos karolėlius.

Taip jom vakare besidarbuo
jant, durys ju lindynes atsida
rė ir inejo kiemo sargas.

Nesibeldė in duris inejas ke
pures nenusiėmė, kaip tai pa
prastai daro sargai ineidami su 
kokiu reikalu, namu savininko 
siuneziami prie vargingu gy
ventoju augsztybiu ir drėgnu 
sutrenu.

Taigi ir szitas inejo, ir tuoj 
priimdamas valdininko tona 
tarė: Kodėl nemokate nuomo, 
kas taip daro? Ponas liepe 
kuo'greicziau pasirūpinti, nes 
ki taip iszmes! Kas kaltas, o 
kam prisieina metavot, ir su
kinėk tu žmogus sau kojas po 
visus urvus, tfu!

Nusispiove ir iszejo užtrenk 
damas duris.

Motina ir duktė pažviegė in 
save nusiminusios: Kas bus? 
Tar motina tykiai.

Rytoj nuėjus papraszysiu, 
—tarė Ole jau nemažai uždir
bome, užsimokėsime ir da at-

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos. s
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

£3" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 I

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

bliai 
kapeikų, tare visa drebėdama.

— Mes gi su mot ina nakti
mis dirbome; poniute apsiriko! 
ar ka, jog tokiu kutu ar szimts- 
rubliu! Mes gi padarėme apie 
dvideszimts arszinu!

Kiek kainuoja tau nerupi! 
asz ne krautuves kaina moku 
be dirbtuves, netinka galite 
daugiau neimti, — kalbėjo po
ne iszemus isz sidabrino radi- 
kulio tris rublius ir asztuones 
deszimts kapeikų, — kogi nori
te jog pirmoja savaite niekur 
nemokama, tai ant iszmegini- 
mo.

Ole pritruko žado, tas smū
gis perejo jos jėgas.

— Susimylėkit pone, duok 
man dar’ba kuris duotu uždar
bi!

— Saviszke, gyventoja tre- 
cziojo aukszto.

— Durys atsidarė ir su žva
ke rankoja isžsikiszo sena mo- 
tėriszke ir piktai užklausė: prie 
ko?

Norėjau'matyt poną Surbele- 
vieziu —- tarė Ole.

— Užimtas, arbata geria — 
atsake susiraukusi boba, kodėl 
diena neatėjote, ko ežia nak- 
czia baidytis, palaukit paklau
siu!

— Ta pasakius boba 'už
trenkė duris ir Ole paliko už 
duriu tamsoja.

Jau ketino augszcziau lipti 
in savo lindynę, kada durys at 
sidare ir ta pati boba iszkiszus 
galva tarė: praszau ineiti!

Ole inejo, ir tapo investa in 
kambari, kuri už stalo sėdėjo 
ponas ir gere arbata.

Buvo tai senokas vyras isz- 
purpes, sulužes, apvalu jo vei
dą su dviem pagurkliais dabi
no didele mėsinga mėlyna nose 
su dviem karpomis apaugusio
mis juodais plaukais, po barz
dos seniai jau maeziusios lirit- 

:va buvo pariszta balta serveta.
— Norėtumei! — eme juok

tis pone, geriau mokama darba 
dirba vyresnes paneles tai ne- 
invairus darbas, nes kiekvie
nas gali.padirbti, pagal darbo 
ir kaina!

Ta tarus pone atsisuko ir isz
ejo isz dirbtuves, paneles su
bruzdo ruosztis eiti ir Ole pa
ėmė savo uždarbi ir taipogi 
iszejo.

— Ka asz mamai pasaky
siu? Tokia rodos pažiūrėti po
ne nesisarmatijo, jog tai vagys
te, ne, bogiau da kaip vagyste!! 
Vagis 
kios ponios isz vargdieniu svei
kata izcziulpia! siurbėlės!

Ole veikti negalėjo, akys de
ge, veidas dege, galvoj uže, da
bar jaute baisu nuvargima, va-

Vienoja rankoja laike szalkute, 
antroja peili. Olei inejus pri
merkė ir taip jau siauras akis, 
apžiūrėdamas ja nuo galvos;

Ji linktelėjo galva ir nedrą
siai pratarė:

— Atsipraszau kad taip vė
lu, diena asz dirbtu ve ja, atė
jau praszyti tamstos palaukti 
kiek su nuoma.

— Tamsta pas mane gyve
nate? — užklausė savininkas ir 
tuoj ’pridėjo: —tamsta pra- 
szau sėstis, arbata sykiu isz-

vien turtą pavage o to-'^ers“ne» Praszau — atkartojo 
ir pasikėlęs pristūmė jai kede 
o pats užsiėmė pripylimu arba
tos.

eme Ole už rankos, gniaužė ja 
savo rankoja in akis žiurėjo 
marksztydamosi savo užtinu
siomis akimis.

— Meldžu gerti, — a, suste
nėjo staiga, — koks asz! Czia 
pasikėlė nuo kėdės ir nutrypė 
prie kredensu, isz ten atnesze 
bonka su vynu ir skrynute sal
dainiu, du stiklus pripylė, vie
na indejo in ranka Olei su ant
ra. meiliai laižydamas prie mer
ginos pristojo.

— Susidaužkim! — tarė ant 
pirmosios pažinties karaliene 
mano! koks asz laimingas kad 
toks žiedas pražydo po mano 
pastoge. Ole numanė kad netu
rėdama kuo mokėti nuomos ji 
kreisztis negali, taipgi gere ar
bata iszgedus nuo kėdes atsikė
lė.

— Karaliene mano; kodėl 
taip greitai, da bent valandėlė, 
maldavo savininkas.

— Darbas laukia, motina 
Ims nerami, — paaisZkino Ole.

— Spiauk tamsta ant to 
darbo! nejau užsimoka tokios 
akutes varginti darbu! — reke 
savininkas, ne, ne, tokis aniuo- 
lelis ne del darbo, tamsta visai 
nemokėsi man už narna nuo 
szios dienos asz tamstos... dede, 
karaliene mano!

— Bet tuo tarpu asz visgi 
turiu atsisveikinti su jumis, — 
atkartojo Ole, sudievu ir aeziu 
jums, už poros sanvaieziu gau
siu savo uždarbi tai atsilygin
siu.

— Meldžiu nesirūpinti, na 
ka-gi kad jau taip skubi tai su
diev !
. Ole linktelėjo galva ir norė

jo iszeiti, bet senis nuo kėdės 
paszoko ir tragiszkai praskleis- 
damas rankas suriko: — Nejau 
taip su dede atsisveikina! — ir 
pakol Ole susiprato kas darosi,

— Atspraszau; — atkarto
jo Ole, asz labai laiko neturiu,

I landomis stojo negalėdama pa-|namail° vakarui darbo parsi
eiti.

Inejus in kiemą atsistojo pas 
vartus ir sviravo ka daryti:

Ole atsisėdo ant krasztelio 
kėdės, buvo nusiminusi, susi- 

vaiszes

Tamsta pas mane gyveni

nesziau, asz vien norėjau pra
szyti kiek palaukti.

ar; — Apie ta nėr ka kalbėti— 
eiti ir pasakyti motinai teisybe pertrauke savininkas šzaipyda-
ar eiti prie namu savininko at- mosi meiliai in Ole ir paemes 
sipraszyti kad palauktu iki me- ja už rankos verte szalie saves 
nėšio galo.

— Butui reikia penkių rub
liu, jaigu tiek temokės už dar
bą gale menesio vėl gausiu tris,'maisziusi, taip jai tos 
krautuvėje skolai atliks rublis prie szirdies ne ėjo.
o ten jau yra apie deszimtis!

Ole nutarė: Inbego ant trepu ir dar nepasižinome, tarė savi-
ir tartum liepsnose sustojo pas įlinkas vis su kede traukdamo- 
duris namu savininko. Valau- si areziau. Tokios gražios pane- 
dele pastovėjus atsigaivino ir les visai neprivalo mokėti, — 
paspaude duriu skambut. susijuokė smulkiu juoku ir pa-

Inbego in savo pastoge, 
mete skrybėlė ir suspaudė ran
komis galva, uže joja verpetą-1 tarė Ole ir iszemus isz kiszenes 
vo, dunzgejo. i savo uždarbi ant stalo padėjo,

— Baisiai buvau 
tarė motina, — tavęs nesulauk
dama iki sziol, jau devinta!

— Pas namu savininka bu
vau — pertrauke Ole.

— Nereikejo, e-e-e, asz bu- 
cziau pati vereziau.

— Vistiek! — pertrauke 
matomai suerzinta.

Motina pažvelgė in ja ir už
klausė: užsimokėjai?

— Užsimokėjau, — tarė 
Ole slopiai, neužsimokejau, bet 
prižadėjo palaukti dirbtuvėje 
■negavau sziadien, už dvieju 
sanvaieziu, dabar tik tris rub
lius ir asztuones-deszimts ka
peikų davė, kalbėjo Ole iszvy- 
niodama medžiaga kutams 
varstyti.

— Kaipgi su manimi bus?
— pasigirdo staiga klausymas, 
isztartas balsu panasziu in pin
kles girgždėjimą.

Iki sziol Ole toja pus'breksz- 
moja mažos lemputes nepate- 
mijo už szepes pas Įauga sedin- 
czios moteriszkes, buvo tai 
krautuvininke isz prieszais.

— Kas-gi su manimi bus?
— atkartojo ji, asz ilgiau lauk
ti negaliu, isz kur norite imkit 
o man kas mano atiduokit, asz 
savo kruvino skatiko jeszkau, 
kaip taip galima imti neturint 
isz kur atiduot! 0, kiek asz nuo 
stoliu turiu per ta savo gera 
szirdi!

Nagi duokit ka nors del tik
rumo, ka asz žinau iszmes isz 
buto tada szvilpk, kur asz jus 
surasiu! rėkė boba kaskart 
didžiau intružusi.

— Ka mes duosime ?! — su
dejavo Jokubiene, vyro liga 
viską paėmė, susimylėkit, palū
kėkit dvi sanvaites uždirbtu 
'daug yra, kagi daryti kad ne- 
iszduoda?!

— 0, kad jumis velniai, la- 
į kudralkos jus nelaimingos, bile 
. iszvilioti, o dailinsis, o laižysis,

prisilaižys, iszvilios, paskui 
juokiasi!

Boba pripuolė prie duriu ati
darė jas triukszmingai ir pali
kus atdaras klapnojo žemyn 
keikdama balsu.

— Ole stovėjo galva su-

neramij —paim'k mamyte pas Žydą ežia

Iszgialbeta Nuo Smert

Kada elketrikas sustojo pumpuoti orine maszina idant 
iszgialbeti gyvastį Arlinai Kveton, Chicage, kuri likos at
vežta in ligonbute, tai tarnai pritaisė rankine pumpa ir to
kiu budu iszgialbejo jai gyvastį.

žemai, pas ja neik daugiau.
Motina iszbego. Ole palenkė 

galva an tranku ir davė valia 
smaugianezioms aszaroms.

Gere arbata ir lygiai su rfio- 
tina klojo plianus szviesios at
eities kada užsimokės visas 
skolas ir ramiai be paskubos 
darbuosis.

Svajojo vargszes o gyveni
mas savo vėžėmis ėjo.

Ant rytojaus vakare kada 
Ole parėjo, rado motina labai 
susi rupiausia.

'Nenorėjo sakyti kas jai ant 
szirdies, galu gale Ole iszgavo 
kad vėl skolininkas buvo apsi
lankęs. Nuo jo buvo paimta lai
dotuvėms deszimts rubliu.

— Užsimokėsime tarė Ole, 
ir atsisėdo prie darbo.

Led pradėjo varstyti nelem
tus blizguezius kada staigi du
rys atsidarė ir namsargis jose 
atsistojo.

— Ponas prasze kad panele 
tuoj ateitu, — tarė jis kaip tai 
ypatingai szypsodamas.

Ole nuraudonavo ir žemiau 
pasilenke ant savo darbo.

— Reikia eiti, tarė motina, 
o rasit asz, — pridėjo.

— Ne, ne — tarė Ole, stai
ga lyg pasiryžusi, — tuoj atei
siu, — tarė atsigręžusi in sar
gą, matomai norėdama nusibo- 
deti nepageidaujamo sveczio.

Sargas iszejo,— Ole užsimas- 
cziusi stovėjo prie stalo, paskui 
sustumus blizguezius iszejo.

Už poros sanvaieziu, visos 
skolos buvo užmokėtos, vakare 
Jokubiene nesidarbavo jau.

Oles praszoma gule anksti ir 
užmigdavo ramiai szypsodama 
iszsipildžius jos svajonėms.

Nebijojo jau ne krautuvinin
kes ne kaimyno geradejaus, isz 
ryto ir vakare meldėsi už dirb
tuves savininke, praszydama 
del jos geros kloties.

■— Kad ne dirbtuve, kitaip 
pas mus butu, — kalbėjo už
migdama.

Ole žiūrėdama in ramiai mie- 
ganezia motina maustė tankia :i
— O motule, motule, kajd 

galėtumei taip milžinai užmigti 
ir niekada nesužinoti teisybes! 
Nes asz parsidaviau su kunu ir 
duszia del savininko szio nė- 
mo!

— GALAS —

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

t

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!



"SAULE” MAHANOY CITY, PA

Žinios Vietines Pagautas Vokiszkas Submarinas
Ohio; Sesuo M. Irena Paceko- 
nyte, isz Szv. Trejybes parapi
jos, Hartford, Conn., ir Sesuo

Amerikonai Tures Gerus Pietus

— Utarninke pripuola Nu
kirtimas galvos Szv. Jonui; Se- 
redoje Szv. Rože, L., Ketverge 
Szv. Raymundo; Petnycziojc 
pripuola pirma diena Rugsėjo 
(Sept.), tasai menesis yra pa- 
szvenstas ant ‘Garbes Aniolu.’ 
Subatoje, Szv. Stepono.

— Szv. Juozapo Parapine 
Mokykla prasidės Utarninke 
Rugsėjo (Sept.) 5 d., o Publi- 
kines Mokyklos prasidės Sere- 
dos ryta, Rugsėjo 6 diena.

— Prie St. Nicholas kasy
klų statys dirbtuve angliniu 
plytų isz anglino žeme ir par
davinės kaipo anglis del kūri
mo.

—1 Seredoje. Rugp. (Aug.) 
30 diena. 8 vai., ryta ant boso 
12 vyruku iszkeliaus in Wilkes- 
Barre, Pa., kurie bus priimti 
prie kariszkos tarnystes: 
Mahanny City.

Wm. G. Wertz, Paul Smarr, 
Jos. L. Angelo, John J. Myers, 
Daniel J. Doyle, Bo’lsar P. 
Jogoese.
Buck Mountain.

Emil Gnall.
Barnesville.

Eugene B. Bachert.
Philadelphia, Pa.

Peter Smigo. Jr.
New York.

Anthony P. Tomalonis.
Pearl Harbor, Hawaii.

Bernard S. Lokitus.
Honolulu, Hawaii.

Edwin C. Steimling.

Kur ten ant Atlantiko mariu, Amerikonai nuszove Vo- 
kiszka submarina, kuri sunaikino dinamitu o dvylika Vokie- 
cziu likos paimta in nelaisve. Submarinas vėliaus nusken
do.

M. Florencija Cziurlionyte isz 
Szv. Jurgio parapijos, Phila
delphia, Pa. —D.

Cleveland, Ohio. — Ponstva 
Andrius ir Marijona Kragai, 
i705 Wade Park Ave., kurie ki
tados laike sztora Girardville, 
Pa., daugeli metu adgal, bet 
Kurie dabar gyvena czionais, 
aplaike žinia nuo valdžios 'buk 
ju jauniauses suims kareivis 
Leonardas C. Krugis, 19 metu 
amžiaus, mirė Birželio (June) 
19-ta diena 1944 m., nuo žaidu- 
liu aplankytus muszyje, kur 
ten Francijoj. Paskutinis syk 
jisai rasze pas savo tėvelius 
Birželio (June) 7-ta diena 1944 
m., isz Anglijos. Priesz isz-

Szitie Amerikonai jeszkodami maisto ant Guam Salos, už
tiko szituos tris parsziukus ir pasiėmė su savim, kad isz j u 
surengti gardžius pietus. Matyt parsziukai ne yra užgandy- 
tais isz savo nelaisvės ir trumpo gyvenimo.

I ISTORIJEapie Da isz “*■ 
į-----------------  iszo iszlins, Al-
Į yva in virszu iszkils, Kaip už-
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

Maizeville, Pa. — Czionais 
atsibuvo atpuskas Szv. Ludvi- 
ko Lietuviszkoje 'bažnyczioje 
su pamokslu per kunigą Frana 
Mockų isz Coaldale. Užbaigi
mo ceremonijos pamokslą sake 
Kun. C. Batutis isz Shenando- 
rio.

SHENANDOAH, PA.

— Pana Milda Kazunas, 38 
So. Jardin uly., likos suriszta 
mazgu moterystes, su Jonu 
Kravczieliu, sūnum Juozu 
Kravczieliu 411 W. Lldyd uly., 
Rugp. (Aug.) 16 d., per Kun. J. 
S. Luksys, Szv. Jurgio bažny
czioje.

•— Franas Gerbonis isz 
Shenandoah Heights, likos 
skaudžiai sužeistas laike darbo 
Maple Hill kasyklosia, gydosi 
vietinoje ligonbute.

■— Jokūbas Arnos, 69 metu, 
201 W. Centre uly., likos suras
tas negyvas savo kambarėlyje, 
per nusiszovima. Priežastis 
savžudinstos da neisztyrineta. 
j ' 'k

London, Anglija — Per su- 
sidaužima dvieju bombiniu 
eroplanu artimoje Hitchin, li
kos užmuszti 14 Amerikonisz- 
ku lekioto j u, du žmonis; mote- 
re ir kūdikis.

Kunigo 
Vin. Raitelio, M. I. C. 
Marijono Primicijos

Mahanoy City, Pa. — Rug
piuczio (Aug.) 20 d., deszimta 
valanda ryte, Szv. Juozapo Lie
tuviu bažnyczioje, Mahanoy 
City, Pa., invyko Kunigo Vin
cento Raitelio, M. I. C., Primi
cijos. Jam tenka garbe 'būti 
pirmu Marijonu inszventintu 
in kunigus isz szios garbingos 
parapijos.

Varpams linksmai nuskam
bant, procesija iszkilmingai in- 
žygiavo in -bažnyczia. Laike 
Szv. Misziu, Szv. Juozapo para
pijos garbingas klebonas Kun. 
P. C. Czesna, patarnavo nau
jam levitui kaipo arki-dejako- 
nu. Per iszikilmiilgas Szv. Mi
szias jam assistavo kunigai B. 
Radis Uz Pittsburgo, kaipo de- 
jakonu, ir Kun. K. Rakauskas 
isz Minersvilles kaipo 'sub-de- 
jalkonu. Inspudinga Pamokslą 
pasakė Kun. Petras J. Malin
auskas, M. I. C., Kunigu Mari
jonu Seminarijos Mar. Theolo- 
gijos profesorius.

Laike Szventu Misziu choras 
pagiedavo gražiai priruosztas
Szv. Miszias. Buvo ir keletą 
gražiu giesmių. Po Misziu at
giedota “Te Deum Laudamus” 
ir tuomet buvo suteiktas Palai
minimas su Szv. Sakramentu.

Turi 112 Metu; Dirba 
Ant Savo Ūke

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Mrs. Sara Smith, 112 metu, 
melže karve, prižiūri visztas ir 
kiaules, apdirba pati savo ma
ža ūke ir kerta malkas. Senuke 
yra drūta, ruko pypkia. Mrs 
Smith gimė ant laivo arti Mek 
sikos, josios tėvai paėjo isz Ir- 
landijos. Laike Galveston, Tex. 
tvano, vanduo pagavo josios 
vyra kada jisai ėjo namo isz 
sztoro ir likos nunesztas in ma
res,

Naujas Kristaus vynuogyno 
darbininkas suteikė savo ku- 
nigiszka palaiminima visiems 
dalyvauto jams.

Primicijų dienoje buvo suva- 
žavusiu ir kitu garbingu sve- 
cziu. Sekantieji kunigai daly
vavo Primicijose: Kunigai: A. 
Karužiszkis isz Pittsburgo; J. 
Szukieviczius isz Tamaqua ir 
S. Valasek isz miesto.

Po visu iszkilmiu tuojaus bu
vo bankietas parapijos saloje, 
kuriame dalyvavo daug kuni
gu, giminiu ir svecziu isz invai- 
riu krasztu. Kunigas Antanas 
Karužiszkis, naujo kunigo gi
mine buvo program© vedėjas 
Apart virsz minėtu kunigu se
kantieji kunigai dalyvavo ban- 
kiete, Kunigai: P. Mockus isz 
Coaldale; S. J. Norbutas isz 
Frackville ir B. Szimkus isz 
Pottsville, Pa.

Puotai pasibaigus žmones 
sveikino nauja kunigą, linkė
dami jam Dievo palaimos ir vi
sokeriopos palaimos Kristaus 
vynyne.

Tarp giminiu siekantieji da
lyvavo Prim ici jose:

Antanas Sinkieviczius, isz 
Girardville, Pa., Ponia Marijo
na Karuziszlkiene isz Tamaqua, 
Pa., Jonas Karužiszkis, Dear
born, Mich., Ponstva Clement' 
Karužiszkis, isz Roselle, N. J.,

Ponia M. Makauskiene ir vai
kai: Juozas, Elena, Margareta 
ir Ponia Jarowsika isz Plains, 
Pa., Ponstva E. Kalosurdai ir 
duktė Ernestine, isz Albany, 
N. Y., Ponstva Petras Paserps- 
kai, isz Baltimore, Md., Pons
tva J. Guklinai ir sūnūs; Jonas 
McKerns; Pana Doris Scheirer 
isz Tamaqua, Mikolas Grab- 
liauckas, isz New Philadelphia, 
Pa., Lois Kriger isz Philadel
phia, Pa., Ponia Marijona Ki- 
žiene, isz Shenandoah, Pa., 
Ponstva V. Tomkavicziai ir 
dulkte, ir Ponstva Lazunikai 
isz Catawissa, Pa.

Pittsburgh, Pa. — Invilktu- 
viu ceremonijos Szv. Prancisz- 
kaus Vienuolyne invyko Szv. 
Miszios Rugpiuczio (Aug.) 
men. 12 diena, Szv. Klaros 
szventeje. Szeszios postulantes 
priėmė Szv. Pranciszkaus abi
tą: Eugenija Radavicziute isz 
Szv. Petro ir Povilo parapijos, 
Chicago, Ill., gavo varda Sesuo 
Marija; Adele Jakupczionyte 
isz Szv. Jurgio parapijos, 
Brooklyn, N. Y., Sesuo M. Ani
ta; Pranciszka S'kulyte isz Szv. 
Jurgio parapijos, Detroit, 
Mich., Sesuo M. Augustina 
Lucija Petraityte isz Szv. Jur-
gio parapijos, Philadelphia, 
Pa., Sesuo M. Albina; Liliosa 
Cisarik isz Szv. Juozapo para
pijos, Mahanoy City, Pa., Sesuo 
M. Joannes; Julija Ablusziute 
isz Apreiszkimo parapijos,, 
Brooklyn, N. Y., Sesuo M. Mag
dalena.

Didžiai Gekb. Kun. E. Vasi-
liauskas vede ceremonijas. 
Jam assistavo didž. Gerb. Ku
nigas B. Kruzas isz Apreiszki- 
nio parapijos, Brooklyn, N. Y., 
Gerb. Kun. F. Aukszti'kalnis, 
S.J., isz Pomfert, Connecticut, 
kuris pasakė sziai progai pri
taikinta pamokslą,-didž. Gerb. 
Kun. J. Misius isz Prisikėlimo 
parapijos No. Side, Pittsburgh, 
Pa. Kun. B. Bartis, Szv. Jurgio! 
parapijos, Cleveland, Ohio ir 
Kun. A Jurgutis, Szv. Barbo-j 
ros parapijos, Bridgeville, Pa. |

Dvi novicijos Sesuo M. Lil-^ 
lian Kaszetaite, isz Apreiszki-' 
mo parapijos, Brooklyn, N. Y.J 
ir Sesuo M. Bernarda Daily-j 
daite, isz Szv. Jurgio parapijos 
Cleveland, Ohio, sudejoTaiki- 
nuosius inžadus Rugpiuczio 
(Aug.) men. 13 diena per Szv. 
Miszias, kurias atlaike didž. 
Gerb. Kun. P. Auksztikalnis, S. 
J.

Rugpiuczio men. 23 diena 
po rekolekcijų, kurias vede 
didž. Gerb. Tėvas Alfonsas Sa- 
both, T.O.R., trys seseles sude- 
jo amžinuosius inžadus: Sesuo 
M; Terese Montvilaite, isz Szv. 
Jurgio parapijos, Cleveland,

keliavima in Europa, Leonar
das dirbo orinėje laboratorium 
priesz inžengima in kariuome- 
nia Rugsėjo (Sept.) 3 d., 1943 
m. Iszplauke praeita Kovo 
(Mar.) menesyje. * Leonardas 
paliko broli Pfc. Alfonsą, kuris 
randasi San Diego, Calif., kai
po dvi seserys: Anastazija Ha- 
laburda, kurios vyras Stanislo
vas yra Seržantu, kur ten Nau
joj Guinoje, o kita sesute Juze- 
fina Halaburda, isz Willough
by, Ohio. Gedulingas Szv. Mi
szias bus atlaikytos už duszia 
a. a. kareivio Leonardo, Rugsė
jo (Sept.) 3 d., 1944 m., Szv. 
Jurgio Lietuviszkoje 'bažny
czioje. — Ponia Krugiene ana 
diena sugryžio isz ligonbute, 
kuri turėjo operacija ant kojų.

Per Juoda Viszta,
Vyras Nepasveiko

BRADDOCK, PA.— And 
rius Kovalczyk, nuo kokio tai 
laiko sunkiai sirgo ir jo motere 
vietoje paszaukti daktara tai 
nuėjo pas ragana. Ragana pa
sakė moterei, kad ji turi galy- 
bia iszgydyt josios vyra ir liepe 
atneszti viszta, Motere atnesze 
viszta, kuri tuojaus nugaiszo, 
kaip tik ragana paeziupinejo. 
Paskui prasze da 25 doleriu tai 
ant tikrųjų josios Andriukas 
pasveiks. Motere pasiskolinus 
nuo kaimynu pinigu padavė 
raganai. O kad vyrui visai ne
palengvino ligoje, tai motere 
nuveže vyra pas ragana. Bet 
vyras vis sirgo. Ant galo ra
gana pareikaliavo daugiau pi
nigu, bet moterei atsidarė akis 
ir liepe aresztavoti ragana už 
apgavysta.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Ligonbute 
Reikalauja Pagialbos.’

Vyrai, moteres ir mergi 
nos dirba skalbinyczioje, 
tarnaites, ir prie kitu darbu, 
Nereike mokėti tuosius dar
bus. Gera mokestis. Kva- 
tiera arba burdas, kambarys 
ir skalbimas duodamas dy
kai. Jeigu norėtumėte virsz- 
mineta darba, raszykite in:

ST. MARY HOSPITAL, 
Passaic, New Jersey.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Suskambėjo 13; Žmo

gelis Apturėjo Daug 
Nelaimu Ta Diena Isz

Jo Priežasties

PHILLIPHSBURG, PA. - 
Augustas Sanderson, pribūda
mas in Amerika isz Anglijos, 
atsivežė su savim sena laikrodi 
kuri jam dovanojo jo dėdukas, 
daugeli metu adgal, laikrody? j 
ėjo gerai lyg Liepos 13 dienai, j 
kada tai ant piet suskambėjo j 
skaitli “13” kartu. Norints 
žmogelis buvo nuneszes laikro
di pas visus laikrodnininkus, 
bet jie atsisakė pataisyt ir cziu- 
pineti ji. Sztai kokios nelaimes 
atsitiko Sandersonui nuo to
sios dienos:

Jo turtinga uoszve mirė ne
palikdama jam ne skaitiko; 
tarnaite pabėgo su bernu; trys 
versziukai nuskendo artimam 
prude; karve atvede dvynukus, 
juodi kaip smala; pati iszsisu- 
ko koja puldama in skiepą; 
tvartas sudege su visais pada
rais ir daug kitokiu atsitikimu 
patiko ji.

Dabar ketina jisai nusiun- 
sti ta j i laikrodi in Anglija del 
savo giminaiezio kurio baisiai 
neapkenezia kad sau nusisuktu 
sprandą.

Isz Bado Pavogė Duo
nos, Po Tam Pasikorė

PATTERSON, N. J. — Ne- 
turėdamas darbo per asztuonis 
menesius ir nei cento ant nusi
pirkimo sau maisto, George 
Greigor, paeziuotas žmogus ir 
tėvas keturiu vaiku, pavogė 
kepoleli duonos ir bonka pieno, 
už ka likos aresztavotas ir už 
darytas kalėjime.

In kėlės valandas po tam, 
sargas kalėjimo rado žmogeli 
kabanti ant sztanges ant diržo.

44 Metu Žentelis

Apsipacziavo Su
Savo Uoszve

j CHICAGO, ILL. — Isztikru 
ju svietas jau pradeda virsti 
augsztyn kojom, jeigu 44 metu 
žentelis paėmė sau už paezia 69 
metu amžiaus uoszve. Tuom' 
yra kokis tai Benas Yo
der, tėvas szesziu vaiku, kuris, 
apsipacziavo su motina savo 
paezios.

Tokiu budu motere dabar 
pasiliko jo moezeka del anuku, 
o kad ir ji turi du sūnūs, tai Be
nas yra patėviu del savo szvo- 
geriu, o szvogeriai yra dėdės ir j 
posunais del jo vaiku.

Mrs. Mary R. Thompson, 
naszle, isz Cleveland, Ohio, 
kuriuos vyras likos užmusz- 
tas laike darbo, aplaike už
mokesti po jo mireziai. Jo
sios bankinis czekis turėjo 
numara viena milijoną, kas 
parodo, buk jau milijonas 
žmonių aplaike paszialpa.

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.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! 
-----------------------------------/-

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
^Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

Vokiszko Generolo
Mandiera

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Kapitonas Tom Carothers 
ir pulkauninkas Roy Green, 
abudu isz Tuscaloosa, Ala., 
rado ant muszio lauko szita 
mandiera, kuri prigulėjo 
prie Vokiszko generolo. Ant 
jo matome prisegta geležini 
Kryžių, kuri generolas vis 
nesziojo.

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.

ISTORIJE apie Gregoriuą 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25? ::

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City


