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6,000 Vokiecziu Užmuszta
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Isz Amerikos
RADO KUNA

ANGLEKASIO

Užgriauto Lapkr. 6 d.

Minersville, Pa. — Tik ana 
diena anglekasiai surado kuna 
Antano Lapinsko, 40 metu, ku 
ris likos užgriautas su savo 
draugu Vincu Kiudiniu, 55 
metu, kurie likos užgriauti 
anglinėje skylėje. Kiudini tuo- 
jaus atkasė bet Lapinską su
rado tik ana diena, kuris gulė
jo žeme j e nuo 6 dienos Lapkri 
ežio (Nov.)

Draugai kasė diena ir nakti 
kad surasti nelaimingo kuna o 
Salaveisziu armija pristatinė
jo darbininkams užkandžius 
iszdalindami 176 galonus ka
vos ir 124 svarus mėsos ir duo 
nos o angline kompanija pri- 
stsate darbininkams szviesa ir 
lentas.

Ketina Praszalint Nuo 
Darbu 2,000,000

Darbininku
' New York — Gubernatorius 
Martin, isz Pennsylvanijos, ap- 
reiszke kad valdžia praszalin- 
tu nuo visokiu politikiszku 
darbu du milijonus nereika
lingu darbininku, kurie sėdi 
Washingtone ir kituose urė
duose, aplaikydami gerus dar
bus, nedirbdami nieko. Guber
natorius Martinas tvirtina buk 
tokiu budu valdžia ketina su- 
czedinti ant meto milijonus 
doleriu.

I 
Vyras 60 Metu Prisipa- 
I žino Buk Nužudė 
4 Tris Moteres

( Oak View, Ohio — James 
Collett, 60 metu, prisipažino 
buk jis nužudė tris narius Mc
Coy szeimynos. Pirmiausia nu
žudė motere po tam dvi jos 
dukteres. Badai žudinsta buvo 
isz priežasties susibarimo su 
szeimyna apie pinigus.

Girtuoklyste Priežas
tim Žudinstos

Strausburg, Ohio — Susiba
ręs su savo 30-metiniu sunum, 
tėvas, Martinas Morgan, pa
griebęs ilga peili, insmeige ji 
sunui in pilvą, užmuszdamas ji 
ant vietos. Sūnūs su tėvu taja 
diena, pusėtinai, užsitraukė 
namines ir abudu buvo apsvai
ginti. Tėvas pasidavė in ran
kas palicijos.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kalėdų Diedukas P ribuvo In Italija

Amerikoniszki kareiviai apvaiksztineja Kalėdas anks
ti, aplaikydami visokiu dovanu isz namu Amerikoj. Neku- 
rie pakelei yra per dideli ir negali būti paimti isz vietos 
todėl kareiviai juos atidaro ir pasidalina tarp saves.

INFLUENZA PLA- TURĖJO KETURES
TINASI VISUR

Žmones Serga Tuks- 
taneziais

Washington, D. C. — Po vi
sa Amerika pradėjo platintis 
influenza nuo kurios žmones 
serga tukstaneziais. Vien tik

PACZIAS

Ir Dvi Sužiedotines
Pa. — Palicija 
koki tai Gibson 

metu amžiaus, už

Phoenix, 
aresztavojo 
Welch, 38 
daug-patysta. Pati nr. 4 liepe ji
aresztavoti nes turėjo davadus 

I laiszkuose kuriuos surado jo 
Filadelfijos mieste 200 tuks-jkiszeniuje. Vyras prisipažino 
taneziu žmonių serga taja liga, kad apsipaeziavo keturis kar- 
Visi draugiszki susirinkimai 
yra uždrausta laikyti ir kuo- 
pinimas žmonių in didelius bū
rius yra uždrausta kad nesi- 
platintu toji liga.

Tukstancziai žmonių serga 
taja liga Anglijoj ir Italijoj 
kur žmones neturi tinkamos 
priežiūros ir gyduolių todėl 
mirszta szimtais.

tus ir turi da dvi sužiedotines. 
Priežastis to paduoda buk 
jeszkojo sau tikros pacziules 
su kuria galėtu gyvent meile j e 
ir sutikime bet lyg sziol da to

Už 8 Centus Skudurnin-

kas Gavo $260.

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

55 METAS

ISZGERE
GRABORIAUS

BALSAMA

Manydamas Kad Tai 
Guzute

Binghampton, N. Y. — Pet
ras Ruszkevich, dirbdamas ant 
geležkelio stoties, užtiko deže 
su bonkomis o kad viena lentu
ke buvo atsiliuosavus, užsima
nė paragaut tojo “sztofo” nes 
mane kad tai bonkutes su gu
zute. Atkimszes viena bonka, 
pauostė ir pamanė: “Bai gali, 
czion yra fain viski.”

Bet kada Petruką užtiko ki
ti darbininkai, gulinti su bal- 
samo bonka rankose, tuojau ji 
nugabeno in ligonbute I .) 
daktarai iszpumpavo balsama.1 
isz gyvojo nebaszninko. Gal;
jeigu Petrukas mirs, nereikes 
graboriui inpilti balsamo in 
Petruko kuna nes prisigėrė jo 
d a už gyvasties.

Bernas Nužudė Ūkinin
ką Ir Jo Dukteri

Prie herkasos

Vokiecziai Fane
sze Dideles Bledes
Prie Kijevo Tęsęsi Smarkus 
Musziai; Amerikonai Bombar
davo Vokiszkus Ir Graikiszkus 
Miestus; Influenza Platinasi 

Po Visa Amerika
KABE

Vokiecziai Degina Kai 
mus Bėgdami Isz

Italijos

Su 
viais 
bėgdami isz Italijos, degina 
paskui save Italiszkus kaime- 

ža-

Amerikoniszkais karei j 
Italijoj. — Vokiecziai,!

LONDON — Rusai paine nuo Vokk- 
cziu Dniepro pozicijas urnoje Cherkassy, kur 
Vokiecziai smarkiai atniuszinejo Rusu užklupi- 
mus su didėlėms bledems bet Rusai turėjo pa- . - - ■ .-•*«•; -. 
mesti savo užklnpimus prie Radomyslaus, 55 
mylės nuo Ukrajjhiszkos sostapyles. Tuose mu- 

! sziuose žuvo daugiau kai 6,000 Vokiecziu ir di- 
! delis skaitlis lik»s paimta in nelaisve. Daug tan- 
' J ~
ku likos paimta ir keli eroplanai nuszauti.

Jacksonville, Ind. — Walter 
Roberts, 40 metu amžiaus, ku
ris nužudė ūkininką Jack En- 
din, pas kuri tarnavo, o taipgi 
ir jo 19 metu duktere, likos už
darytas kalėjime. Bernas už
daug kibo prie dukters ukinin-j^us> bjaurina gyventojus, 
ko už ka likos praszalintas nuo1g'eJa moteres ir mergaites it’ 
darbo o norėdamas už tai at- 

kios nesurado ir ketino pa- kerszint, nužudė tęva ir duk- 
cziuotis tiek kartu pakol pa
geidaujama surastu nors jis 
turėtu paeziuotis ir deszimts 
kartu. Bet dabar, už groteliu, 
gal jo noras persimainys. Bu 
vo jis kareiviu Camp Dix isz 
kur atvažiuodavo ir apsipa- 
cziuodavo.

tere.

Užklupo Ant Moterių
Su Kirviu

Fitchburg, Pa. — Abraham 
Skutterman paslėpė senuose 
skuduriuose 260 doleriu, nuo 
savo pacziules kuri turėjo pa- 
pratima iszdavineti pinigus ir 
dabar jis apgailestauja savo 
kvailumą kad pinigus nepatal
pino bankoje. Motere, nežino
dama apie savo vyro paslėpta 
skarba, pardavė skudurius už 
asztuonis centus skudurnin- 
kui.

Norints žmogelis tuoj davė 
žinia apie savo nelaime bet 
skudurninko neatrado. Isz to 
lai vyrai ima pamokinimą 
idant nieko neslėptu nuo savo 
pacziules nes ji turi dalintis su 
tavo džiaugsmu, nuliudimu ir 
turtu.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Nedora Teta Apszuti- 
no Sieratele

Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
dvi seserys Gabriela Beck ir 
Irena Sura ėjo in darba Wood 
bury Mill Hanoveri, staigai 
iszszoko kokis tai nežinomas 
žmogus isz kampo su kirviu ir 
pradėjo kapoti moteres. Beck 
iene stengėsi apginti savo sese-

Newkirk, Pa. — Už tai kad ri Sura bet ir toji likos baisei 
Bernice Williams, 14 metu am-!sukapota. Moteres likos nu- 

ve£tos įn miest0 ligonbute.

Žiurke Sukandžiojo 
Kūdiki

paėmė viską kas tik davėsi pa 
imt. Miestelis Tooricela likos 
sudegintas drauge su dviem 
szimtais gyventoju. Kur tik 
akis mato, visur griuvėsiai, 
lavonai užmusztuju žmonių 
guli visur. — Ir Vokiecziai sa
kosi jog yra apszviesta tauta! 
Tai szetonai žmogiszkam kai
lyje-

Rumunijos Karalius Ne 
Inleistas In Suv. Valst.

žiaus, neiszskalbe gerai drapa-; 
nu, jos teta, Mrs. Jane Sterner 
inpuole in paszeluma, pagrie
bė verdanti vandeni su bliudu 
ir iszpyle ji ant mergaites, ap- 
szutindama ja nuo galvos lyg 
kojų. Mergaite isz dideliu kan- 
cziu inbego in kita kambarį o 
teta paskui ja kur da nemie 
laszirdingai supliekė. Toji ne-1 nubėgo pažiūrėt kas jam atsiti- 
dora boba neinstenge paleng j ko. Nusistebėjo ir net nutirpo 
vint sopuliu mergaites, laiky-jisz baimes kada pamate vyge- 
dama ja uždaryta stuboje nuo'je didele žiurke graužiant ku- 
triju lyg deszimtai valandai- 
naktyje isz kur pasisekė mer
gaitei iszbegti pas kaimynus 
ir apsakyti apie nedora pasiel
gimą tetos su ja. Mergaite po 
tam apalpo nuo skausmo o kai
mynai nuveže mergaite in li
gonbute. Nelaba teta likos ar- 
esztavota.

Reading, Pa. — Mrs. Mare 
Zimmerman, iszgirdus ant vir- 
szaus kliksma savo kūdikio,

Ije didele žiurke graužiant kū
dikėlio rankeles. Veidelis ku- 

i dikio taipgi buvo labai sukan- 
džiotas. In laika atėjo motina 
nes žiurke butu sugraužus 
ant smert.

ji

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Buvusis Rumu'. i 
liūs Karolius tal’ba 
sikos apie sa o tevy 
ko laikosi sv V kiet 
pats turėjo pr- .sisr
jos. Amerkonaszkc valdžia 
neinleido Karaliaus in Suv. 
Valstijas nesi Rw mnija ne 
yra prielankį/ mums.

kara-
Mek- 
ir del 

as bet 
nti isz

Ant Pacifiko — Allijentai per tris valan
das bombardavo Japoniszkas pozicijas Gasma- 
tos apielinkeje, numesdami 248 tonus bombų 
kurios uždegė daugeli vietų ir užmusze daugeli 
žmonių.

Ki 
lint in 
kuisą

ršatiko

Japonai buvo priversti prasisza-
i prie Changteh, palikdami pas- 

e daug užmusztuju ir sužeistųjų kareiviu.
----------— >

T
— Kanadiecziai drauge su Ameri- 

traukia aut pristovos Pascaros, ant Ad- 
pamario kur supliekė smarku Vokiecziu 
ima, užmuszdami daug Vokiecziu ir Italu.

Jugoslavija — Vokiecziai panaudojo net 
szeszes divizijas arba 90,000 kareiviu idant su- 
muszti pasikelelius Bosnijoj Musziuose Vokie
cziai neteko 2,500 kareiviu. Visi geležinkeliai li
kos perkirsti idant Vokiecziai negalėtu gabenti 
kareivius ir ginklus ant kariszko frunto.

London — Amerikoniszki eroplanai vela 
bombardavo Vokiszkus miestus, fabrikus ir lai
vus. Penkiolika Vokiszku eroplanu likos nu- 
szauta bet ir devyni Amerikoniszki eroplanai 
nesugryžo isz tosios pavojingos keliones.__ A
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Kas Girdėt
tesni, daugiau iszlavinti, dau
giau padirba už kitus ir grei-

savo rankomis užsidirbti, savo 
gyvastį užsitarnauti. Visikas

kuriomis szioji moterų armija 
susidurs, daugugmgoje yra vi-

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!! Adresus Gyvenimo

Jeign moterių metus reikėtų 
ant dantų žiūrėt tada nereikė
tų jas pražiodinet nes jos nuo
latos, savo dantukus rodo.

Jeigu Dievas neimtu Jeva 
sutveręs isz Adomo szonkaulio 
tai vyrai nesiglaustu prie savo 
szonkaulio.

cziau todėl ir uždirba daugiau.
Kiti žmones yra tingineis, 

neturi tiek pajiegu ant darbo 
ir tiek darbo padaryti kaip ki
ti, arba sakant “uždirba”

'mažiau už kitus. Paimkime, 
kad pristatysime du darbinin- 

'kus prie tokiu paežiu maszinu. 
Į Pasielgsime su jais vienokiai, 
' duosime jiems vienoki darba, 
vienokia užmokesti ir tiek va-

gaunasi per vargus, mokslą, 
pasiszventima ir darbsztuma.

i —..
Suv. Valstijose randasi sep

tyni milijonai akiu arba far- 
mu. Ant tuju septynių milijo
nu tikiu gyvena septyni milijo
nai ūkininku su savo szeimy- 
noms, kas pasidaro isz viso 32 
milijonai žmonių, arba viena 

Iketvirta-dalis gyventoju Ame-

soras 'bendros; epidemijos, ar 
epidemijų pavojai; sugriuvę' 
namai; nepakankami aprengi-j 
mo isztekliai; stoka ,-z aros;< 
'stoka maisto; iki sziol nematy
ta migracija. Prie to, invairios 
tautines grupės, sekdamos ži
nias, kurios jas pasiekia isz j u 
krasztu, ruosziasi ypatingiems 
savo kraszto reikalams.

Kovojancziuju Prancūzo mo-

Kožnas turi atsiminti ant 
senatvės kas jam yra prižadė
ta. Kol pajėgos pritarnauja, 
tegul nemeto sunkei uždirbtu 
pinigu, tegul būdamas drūtu
me pavargsta o ant senatvės 
turės nauda isz vaisiu savo 
darbo.

Jeigu savo vaikams mokslo 
neduosi, tai aut senatvės nuo 
ju naudos neturėsi.

landų darbo ir žodžiu, visiszka 
lygybe visame. Nes tokis tai 
yra tikras idealas lygybes ir 
teisingystes.

Sztai tasai darbininkas, ku
bas dirba ant dienos nuo sztu- 
kiu, uždirbs deszimts doleriu 
ir daugiau, antras darbininkas 
prie to paties darbo, kuris dir
ba palengva ir tinginiauja., už
dirba ant dienos penkis dole
rius. Tai pagal komunistu 
moksa, reikia atimti nuo tojo,

rikoj kurie užsilaiko isz savo 
ukystes.

Ttaliszkas vadas Benito Mu
ssolini dabar pradėjo szauktis 
Dievo pagialbos ir pradėjo ti
kėti kad yra Augsztesne Esy
be ne kaip jis. Beveik kožna 
diena Mussolini spiriasi kad 
kunigas ateitu pas ji ir kar
tais net du kartus ant dienos 
kad iszklausytu jo iszpažinties 
ir ji suraminti. Jis praleidžia

terys stato “Assistance Natio-’ 
riale” kariuomenes pagalbos 
tarnyba, kuri seks kariuomene 
in Prancūzija.

Olandės gamina sziltu dra
bužiu atsarga skubiam, ju' 
kraszta iszlaisvinus, iszdalini- 
mui.

Czekoslovakiu moterių tar
nyba, greta atstatymo darbu, 
galvoja ir apie lavinimą ir ruo- 
szia planus atnaujinimui kny
gų, kurios naciu buvo sunai-

Nekarta žmones sau užduo
da klausymai “Nuo kada likos 
investa bueziavimas ranku?”

Tasai papratimas likos in- 
vestas nuo laiku kada žmones 
buvo baudžiauninkais ir tai 
Slavonijoj kaip: po Maskolium 
Lenkijoj ir Lietuvoje, ,niekur 
daugiau. Net ir priesz ’Užgimi
mą Kristaus ir nuo pradžios 
svieto nėbucziavo niekam ki
tam rankos. Kristus po pasku
tinei vakarienei paliko pavyz
di nusižeminimo, meiles arty- 
mo ir lygybes nes Jis numaz
gojo apasztalams kojas ir Lu- 
cziavo jas.

Po Kristui, kada galingesni 
eme virszu ant vargingesnių, 
tada tokis vargszas buvo tiž 
szuui laikomas ir kaip szuo 
žmogui rankas laižė, taip liepe 
galingi vargszams idant ir j u 
rankas vargszai laižvtu.

Jeigu žmogus žmogui ranka 
bueziuoja tai žmogiszkumo 
nustoja, tiktai vaikai privalo 
senesniems rankas bueziuoti o 
sziaip niekam daugiau. Szvie- 
sus žmogus didelia sarmata 
apturėtu jeigu jis dasileistu 
kam savo ranka pabueziuoti.

visa diena ant poteriu o kar
tais net ir lovoje atsiklaupęs 
poteriauja. Valgo tik vaisius 
ir geria pieną ir yra labai silp
nu. Taip, kaip beda, tai pas 
Dieva. Taip ir su Mussolinu 
sziadien.

kuris uždirba deszimts dole
riu, pustreczio dolerio ir pri
dėt tinginiui idant abudu tu 
retu po $7.50 arba lygia užmo
kesti.

Kožnas pripažins kad tokios 
lygybes prieszinasi priesz tei- 
singysta ir yra vagys! a nes 
gera darbininką nuskriaudžia 
o suszelpia tingini kuris nesi
stengtu dirbti kaip jo draugas.

Tankei žmones rugoja kad 
mažiau uždirba už kitus. Bet 
ar apmansto gerai ar jie yra 
tinkami darbe kaip tieji kurie 
uždirba daugiau. Jeigu ne, tai 
tegul stengėsi pagerint savo 
pajiegas o tada reikalaus dau
giau užmokesti

Sena tai kaip svietas istori
ja, kūgi visai nesikisza prie 
kovojimo tarp darbininku uni
jos ir kapitalistu. Reikia įpri-Jges, Lenkes ir 
pažint teisingysta, kad ir am stovauja invairius 
szalies kapitalistu yra 'daug sluoksnius, bet dabar jie su
kaitės. Milijonines kompanijos vienyti vienam bendram ti'ks- 
tankiai isynaudoja darbininkus lui.
ant ko uždirba didelius pini- Jau virsz metu, kaip invairiu 
gus bet randasi ii- teisingu * tautiniu ir tarptautiniu orga- 
kompanijm kurios ne tik moka nizaciju atstovai dirba Londo- 
geras alga.|, pagal 'darbo dar- ]le> besirūpindami suteikti

toms moterims žinių apie so- 
____ e gerove, taip kad jos

SUV. TAUTU MOTE
RYS APMOKOMOS 

ISZLAJSVINIMO 
DIENAI

AVashingtonas — Britu salo
se grupes moterų pabėgėliu isz 
užimtųjų krasztu mokosi at
statyti ju nuteriotas teviszkes, 
kada jos 'bus vėl iszlaisvintos.

Belges, Cze'koslovakes, Olan- 
'des, Prancūzes, Grekes, Norve-

Jugoslaves at
gyvento ju

Nežine keno tame kalte ar 
tėvo ar motinos jeigu sūnelis 
su trumpom kelnaitėm ir su 
suplyszusiu klynu, basas ir 
murzinas o insikandes papero- 
sa arba “stumpa” cigaro, du
mia kaip senis. Toki tėvai 11/ 
yra verti vadintis tėvais, jeigu 
teikiam bubnui nieko nesako ir 
to neuždraudžia o nekurios 
mamytes giriasi isz savo nelai
mingo cypliaus, kad jis moka 
rūkyt. Kūdikis tame nekaltas, 
tiktai toki pusgalvei tėvai, kad 
duoda jam valia ir neatpratina 
ji nuo to.

Ka norėti, jeigu toki snarglei 
paaugia buna pusgalvei, pa- 
smelia ir niekam netikia.

Pirmiausia, rūkymas, paskui 
arielkele. Toliaus pripranta 
prie vagystes ir piktadarystes. 
Isz pradžių ranka ranka nu
tveria o paskui arkliuką. Savo 
jamata varo, ant galo virvia ant 
kaklo užsinarina ir ant kartu
liu užkimba.

Svajone komunistu ant su
tvėrimo idealiszko sklypo, ku-
riahie visi bus lygus, niekados 
neiszsipildys o jeigu stengsis 
tai invykdinti, idant užvesti 
teikia permaina, tai pakils nau
ja baisybe, panaszi ant Bolsze- 
vikn, Rusijoj.

Visiszka lygybe tarp žmo
nių ant svieto yra negalima ir 
tai- supras kožnas kuris nors 
truputi turi “arklinio” proto 
galvoje. Vieni žmones yra dru-

geras algaį, pagal darbo dar 
binink o bet da dalinasi su dar- ■ f0I 

j ei aline
Įgalėtu sekti kariuomene in sa
vo, krasztus ir pradėti iszva- 

ant1 
nu-'

bininkais savo uždarbiu.

Nemikime isz laiko didelio 
garbes vainike) nes tasai 
kaklo nusmuks'i ir sprandu 
suks.

duotuju žmonių sveikatos 'bei 
saugumo atstatymo darba.

Hygienos, maitinimo, nuo 
'ligų apsaugojimo, pirmosios 

mo' pagialbos ir panaszus kursai 
ftęas mgojant j<Vg užaugino ,.,uv0 Sliopganizlloti. Mokyto- 
dukrelia o x m ai nesiima ant ekspertai savo srityse, ve- 
apsipaeziavimo. O '.kas tame'(la tuos kursus. Urbaigus, too- 
yra kaltas t Karp tosios-dukre- ,ija ipapiidoma praktikos dar- 
les užaugintos ? Kol cj

Tankiai duodasi girdėt 
rugojant j<V

kiūtos.
Lenku vyriausybe Londone, 

numatydama rimta trukumą 
apmokytu atstatymo darbinin
ku, yra pasiūliusi visa eile sti
pendijų.

Norveges-slauges Anglijoje 
ruosziasi problemoms, kurios 
isžkils Norvegijoje.

Visu sziu moterų interesas 
savo darbu pasirodė esąs toks 
didelis kad papildymui atsta
tymo darbams, atrodo, terei
kės mažu grupių profesionali
niu pagalbos darbininkių.

Tacziau didele pagelbiriinku 
kariuomene bus reikalinga 
krasztuose, kuriuose nuterioji- 
mai yra ypacz dideli ir tokia 
kariuomene bus sudaryta isz 
grupiu Anglijos ir Amerikos 
moterų, 'kurios jau ruosziasi 
sziam uždaviniui. Be ruoszi- 
mosi sziam pagalbos darbui, 
szios moterys turi puikiai mo
kėti viena ar daugiau svetimu 
kalbu.

Moterys, kurios buvo ruo- 
sziamos sziam po-kariniam dar
bui, nėra dykos sziadien. Dau
gumas ju dirba pramonėje ar 
iri vairiose savanoriu organi
zacijose, kaip tai Raudonajam 
Kryžiuje ir Belaisviu Pagal
boje. J u tarpe yra daktaru, 
teisėju, studeneziu ir szeimi- 
ninkiu. Nežiūrint kokia ju pra
eitis, jos gerai paruosztos at- 
neszti pa’guoda ir pagalba sa
vo tautiecziams, kai “toji die
na” ateis. —0.W.L

Musu kareiviai sziadien kovoja, su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku benu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJO

Mikas Mitchell, isz Export, 
Pa., raszo:—Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
ant viso metu ,siu pade'kavone 
už jusu smagu laikraszti, nes 
man ne vienas da neprapuolė.

S. Daka-us'kas, isz Grand 
Rafpids, Mioh., raszo: — Siun- 
cziu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ant kito meto, nes 
mums tas laikrasztis geriau- 
se patinka skaityti, isz ko tu
rime didele nauda.

[a maža, paįs. 
tiėk to, motina dukrelių 
ri, leidžia in mokslą 
nieko neiszmoksta. J 
toji dukrele paauga 
pradeda puoszti dukrelių o 
jeigu neturi užtektinai pinitgu j 

 

ant papuoszimo tai kitokia rfy-' 
da. atsiranda. Paaugia dukre 
les pradeda valkiotis ir auto
mobiliuose trankytis^ neklauso 
motinos,, nieko nedirba ir mo
tina. norėtu 'kad tokia tingine- 
valkata kokis davadnas 
paimtu sau už paezia. 
gyvenimą turėtu jis su 
moteria?..

M apziu- 
morints

,<?r\ kaib I talynes ir kitus prietaisus ir 
, motina. ga])enanc.ziu maista . ir kitus 

iszteklius vežimėliuose, bus 
11, iszsiunstos in tolimesnes nuo 

miestu vietas. Tenai jos turės 
i mokėti kaip intaisyti stovykla 
Iriausiame sklype, kaip rasti 

iszvalyti pakankama van- 
debįs kieki, kaip intaisyti vir-

Tokiu <budu grupes moterų, 
susikrovusiu ant nugaros pa

vyras 
Koki 
tokia

Ant visko -privalo žmogus

jos gali būti iszszauktos nak
ties met'^i vykti pirmos pagial
bos misijai už keliolikos my
liu. Jos ga 
be atskiro

būti paszauktos, 
^aneszimo, paga

minti valgi/burini apylinkėje

$ SIENINIAI ;
! KALENDORIAI ?
★ 1944 M. ?
i *: - ?
★ 15 coliu ploczio x 23 % col. *
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
į Adresas: *
$ SAULE PUBLISHING CO., *
★ MAHANOY CITY, PA. U.S.A, j

manevruojAnczios vietines ap
saugos armijos.

Jos gali bluti paszauktos pa
taisyti sulužjusi sunkvežimi ar 
inręngti gyvenamas vietoves 
su'bombarduoy uose namuose. 
Kiek tai galima, jos dabar mo
kosi veikti panasziose sanly-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raižant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz 

į aiszkint koki turite reikalą i) 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa 
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna 
vima be jokio užvilkinimo ii 
apsisaugosite nesmagumu. Ne 
kurie prisiunezia pinigu be jo 
kio iszaiszkinimo už ka pri 
siunezia pinigus. Taipgi, ra- 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki 
taip jusu laiszkas neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

gose kokiose jojoms gali tekti 
karo sunaikintose teritorijose.

Svarbiausios l problemos su

ISTORIJŲ apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai-

1 me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
:: 25^ ::

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

Stanley Valeika, isz Tilden, 
Illinois raszo:— Prisiuncziu už 
“Saule” užmokesti ant viso 
meto, su mano velinimais del 
jusu geros sveikatos ir darbuo
tis del mus da daugeli metu. 
Linkiu linksmu ir laimingu 
Kalėdų.

Poni Mare Lesczinskiene, isz 
North Braddodk, Pa., raszo:— 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už “Saule” ant viso me
to ir turiu jums prūnyti, kad 
mano motynele yra jusu nuo
latine skaitytoja per 25 metus 
nes be “Saules” butu jai nuo
bodus gyvenimas..

Petras Brazauskas, isz Coal
dale, Pa., raszo:— Prisiuncziu 
už “Saule” užmokesti ir taip 
ja pamylėjau skaityt, kad be 
jos man dabar butu labai nuo
bodu kaip ne dirbu. “Saulėje” 
randu akyvu žinių, pasakai- 
cziu ir akyvu straipsneliu. 
Linkiu jums viso gero ir link
smu ir laimingu szvenčziu Ka
lėdų.

Poni K. Pažeriene isz Gary, 
Indiana raszo:— Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už lai’k- 
raszti ant viso meto ir praszau 
siuntinėti kaip siuutete, mano

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo senti 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

PRISIUSKITE
TIKTAI 500 O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IRT. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai-

mylimiause laikraszti ‘Saule,’ 
nes jeigu saule neszviestu, 
tai žmonys negalėtu gyventi 
ant szios žeme.- taip ir negale- 
cziau būti be “Saules,” kuris 
yra smagiauses laikrasztis ko
ki asz kada skaieziau ir laukiu 
mano pastogių. Vėlinu tamis- 
su nekant rumu pakol ateina po 
toms geros sveikatos ir taip
gi sulaukti linksmu Kalėdų ir 
laimingu Nauju Metu.

Pana Mare Adickles, isz St. 
Louis, M o., raszo:— Mano pa
geidimu yra linlket jums pa
dėka vone už taip naudinga 
laikraszti “Saule” ir padėka, 
kad tasai laikrasztis atnesza 
tiek linksmybes ir užganadini- 
mo del mano motinėlės ir musu 
pažinstamiems, kurie aplaiko 
taji laikraszti. Tokis puikus 
laikrasztis yra vertas pagyri
mo. Prisiuncziu tamistoms 9 
dolerius . kaipo užmokesti už 
lailkraszti mano motinėlei ir 
ponios P. Vidunas, kaipo ir do
leri už sieninius kalendorius. 
Linkiu jums laimingu szven- 
cziu Kalėdų.

aele, 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 
Nanto j, 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 Šaute,. 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
ais, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: ;
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

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

ISTORIJEapie na iS2 ““ 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

Neužmirszkite Guodotini Skai- Į 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- ' 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti Į 
laikraszczio. PASKUBINKITE!!!
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
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 Sulva. Del vyru ir meteru.

visos TRYS 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY. PA.
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Ubagas Kuris Apsivedė Su Karalaite

PO atpu^kus arba jomar- 
kus, daugeli tokiu uba
gu galima užtikti ka 

ipasideda szale saves krepszius 
ir gieda per uosi:

Karta insimylejo in ubaga 
karalaite,

Ir ant to užsibaigė toji 
pasakaite.

Gal kas mislytu jog tai taip 
ir buvo o bet ne taip buvo. Pa
prastai ubagai taip myli girtis 
idant parodyt jog tieji ubagai 
tai unaraviszki ponai ir kad 
jiems žmones daugiau duotu 
ahnužnos.

Po teisybei, tai taip buvo:
Karta gyveno tokis karalius 

kuris buvo labai turtingas. 
Pas ji dukotus raieravo su pus- 
korcziu nes skrynese auksas 
gulėjo kaip javai.

Tasai karalius turėjo viena
tine duktere bet ji buvo tokia 
tingine jog nesiprausė ir szu- 
kuofis nenorėjo. Ne verpt ne 
pleszt ji nemokėjo o gulėjo per 
visas dienas ant patalu ir val
gė deszras su pyragais.

Užaugo ji ant tuju patalu ir 
balsei sutiko o kada ja tarnai 
viena karta nuprausė, tai ant 
burnos buvo taip balta kaip 
Smetona.

Kada jaunikei apie ja- daži- 
nojo, pradėjo suvažinėt pas 
karalių isz visu -daliu svieto 
nes norėjo su ja apsipaeziuot.

Bet ji nenorėjo matytis su 
tais jaunikeis kalbėdama: “E, 
ar man czionais negerai? Kas- 
žin, kaip man bus kada iszte- 
kesiu, veluik czionais gulėsiu ir 
nuo valgio stenėsiu!”

Karalius, tėvas, baisei supy
ko ant savo dukters už tokia 
kalba, smaukdamas:

— Jeigu pati nenori iszte- 
ket tai asz tave priverstinai 
iszduosiu. Eisi už pirmutinio 
ubago, jeigu nenori eiti už jau
nikio.

Liepe apgarsinti po visa ka- 
ralysta, idant visi ubagai susi
rinktu in pailoeiu nes iszduos 
savo duktere už ubago.

Szirdeles, priėjo tojo amaro 
isz viso svieto, baisybe daug.

Buvo ten visokiu, be kojų ir 
be ranku, be akiu ir be austi, 
kureziu ir nebyliu, plikiu, krei
vu, kudlotu, juodu, raudonu ir 
Dievas žino kokiu. Buvo gir
tuokliu, kazirninku ir kitokiu.

Nuo visu pasidarė palociuje 
tokia smarve, jog visos dvari- 
nes panos ir pats karalius pra
dėjo eziaudet...

Kada visi ubagai jau susi
rinko, karalius paemes taja sa
vo dukrele už rankutes ir nu
traukęs ja nuo patalu tarė:

— Eikie dabar ir iszsiriiikie 
sau vyra.

Karalaite labai tėvo bijojo 
ir turėjo eiti, visa aplipusi pū
kais ir saldumynais.

Taip nuėjo rinkti sau vyra. 
Kožnas isz ubagu pradėjo save 
girti ir pasidarė tokis jomar- 
kas tarp ubagu jog negalima 
buvo iszgirsti ne žodelio.

— Na, kalbėk, katras tau 
geriausia patinka isz ju?

— Kad man ne vienas nepa
tinka.

— Rinkis sau ubaga arba ei
si in bokszta ant vieno meto ir 
szesziu dienu ant duonos ir 
vandens.

Karalaite tuomi labai nusi

gando ir atsake:
— Jau iszsirinksiu sau vyra, 

tik mane nebausk.
Iszsirinko sau toki maža pi

pirą, kada dieduką, kuris nuo 
pustelejimo vėjo sukristu. Ka
ralaite sau mistino, jeigu toki 
silpna sutvėrimą už vyra isz- 
sirinks, tai neužilgio pastips ir 
pasiliks naszle.

Po tam karalius liepe visus 
ubagus iszguiti isz palociaus 
paliepdamas kožnam ubagui 
duoti po skatiką ant kelio. O 
tiek ju ten buvo, jog turėjo isz- 
mainyt penkis puskorezius ant 
skatiku pas Žydus.

Kada visi ubagai iszejo, ka
ralius padare vestuves. Nu
prausė taji ubaga, iszszukavo, 
apibarste Persiszku proszku ir 
davė jam toki szlaproka (ilga 
žipona) kaip kokiam dvarpo
niui.

Ant tosios svodbos, nesirado 
jokiu svecziu, nes karalius la
bai sarmatijosi jog jo duktė 
isztekejo už ubago.

Po vestuvių karalaite nusi
davė su savo ubagiszku vyra 
in savo pakajus ir norėjo gulti 
ant patalu bet ubagas pasmau
kė:

— Eikie szalin! duok man 
atsigult!

O kada iszsitiese ant minksz- 
tu patalu, tarė:

— Atneszk man ka valgyt 
nes esmių labai iszalkes nes 
ant vestuvių neprivalgiau so- 
cziai.

Karalaite atnesze diedui val
gi ir nesze per visa diena o ji 
gulėjo ant skrynios ir mažai 
ka valgė.

Diedas taip intako kai]) par- 
sziuikas, gulėjo per dienas ir 
murmėjo sau po nosia:

— Gerai yra isztekct už ka
ralaites ir nieko neveikt.

Karalaite nežinojo ka su 
tuom diedu veikt ir pradėjo 
graudytis jog neiszejo už jau
nesnio ir patogesnio kokio ka- 
ralaiczio.

Po Musziui Su 
Japonais

Daugiau kai 70 Japoniszku 
eroplanu užklupo ant Ame- 
rikoniszku laivu ant Pacifi- 
ko mariu bet po valandai lai
ko musziu beveik visi likos 
nuszauti per Amerikonus. 
Szitas sužeistas kareivis yra 
gabenamas in ligonbute po 
tam musziui.

Viena diena karaliszki tar
nai užmusze septynis jauezius 
ant vakarienes, tada karalaite 
nusidavė in kuknia atneszti 
diedui valgi ir paregėjo bleszi- 
nese žarnas isz užmusztuju 
jaueziu. Pasiėmė taisės žarnas 
ii- nešdama sau mistino: 
“Kaip taisės žarnas suėsi, ba
dai plysztum!”

Žarnos buvo geros ir diedas 
suvalgė tris porcijas. In kokia 
tai valanda laiko, kai]) nepasi
darys kokis tai griausmas, ro
dos szuvis isz armotos, pata
lai ir paduszkos iszleke in lu
bas, langai suteszkejo o diedas 
plyszo pusiau.

Karalaite tuomi labai nu
džiugo, eina pas tęva ir szau- 
kia linksniai:

— Mano diedas eme ir ply
szo, dabar esmių naszle. ,

— Ei gana, nepliauszk, juk 
tu tokia naszle kaip asz jauni
kis. Visa ta vestuve buvo tik 
nuduota, idant tu tik permai
nytum savo neprisotyta būda 
ir tiek negulėtum per dienas.

Karalaite tuomi labai užsi- 
sarmatino, jog per tiek laiko 
pergulėjo savo jaunas dienas 
ir eme kaip tasai diedas o 'bijo
dama idant ir jai tai]) neatsi
tiktu kaip jos vyrui, su asza- 
romis tare in karalių:

— Jau asz pasitaisysiu teve
li.

Karalius labai nudžiugo isz- 
girdes toki prisipažinimą sa
vo dukters, parengė dideli ba
lių ant kurio suvažiavo daugy
be karalaicziu, visokiu jauni
kiu, aficieriu ir kareiviu.

Karalaite nusiprausė, iszsi- 
szukavo, apsirėdė puikei ir nu
ėjo ant tojo baliaus. Kai]) tik 
ja jaunikei paregėjo, pridėjo 
musztis kai]) ant Lietuviszku 
vestuvių, katras pirmiau su ja 
szoks.

Vienas isz karalaicziu su-!
... Imusze visus ir uliavojo su 'Ka

ralaite per visa nalkti.
Tada karalius užklausė jos:
— O ka, ar patiko tau tasai 

jaunikis?
— O-'gi patiko.
— Tai sau ji pasiimk, dabar 

tai jau isztikruju su juom ap
sivesi.

Iszkele vestuves, ne tokias 
ubagiszikas bet tikrai karalisz- 
ka svc’dba, gere, v Ige ir links
minosi visi per d menesius. Ir 
asz ten buvau, valgiau ir ge
riau o nieko burnoje nepasili
ko.

Taip tai buvo isztikruju.

------ G A L A S-----

ABUDU :: :: | 
:: PRASIKALTĘ

Darbininkes Ant
Geležinkeliu

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

Naujas LietuviszkasŠAPU ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, 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.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Jau tik kokia velneva mo
terėles apėmė, 

Kad net daugelis ju apsiveme, 
Kai]) tai Springfillde padūko,

Kėlės dienas be dulko, 
Pesztynes pakele,

Visos apsivele.
O ir viedrai darbe buvo, 
Batalija puiki atsibuvo, 

Ant galo ir revolverius 
naudojo,

Viena ant kitos dabojo, 
Dvivamzdes visas naudojo, 
Man tas darbas suvis ne

pasidabojo,
Tuszczia ju, 
Tuju galviju.
* z:.-*

• Hei tu Baltoji, 
Ir Rudoji,

Isz Big Pecz kaimelio, 
Pennsylvanijos miestelio, 
Paliaukite sorkes daryti, 

Snukius pleszyti, 
Užsiimkite namineis darbais. 
Daugiau laiko praleiskite su 

savo vaikais. 
Bucziau ir daugiau apie jus 

pagiedojus, 
Bet telegramas staiga! toliaus 

sustojas,
Kita karta pribusiu, 

Ant jusu sprandu užjosiu.* * *
Manczesteri darbu mažai, 

Bet pinigu užtektinai, 
Moterėles guzute per dienas 

traukia, 
Kada Nedėlios sulaukia, 
Mat, daugelis sueina tada 

gerai traukti, 
Guzutes gerai iszmaukti.

Randasi tenais ir viena cacyte, 
Nežinau ar mergina ar 

mamyte,
Bet da apie tai nutylėsiu, 
Vėliau apie ja. pakalbėsiu, 

Ba sziadien trumpai dainuosiu, 
Ba tiligi air.u aplaikiau daug. 
Turiu dainuot kad ir staug.* * *

Skrantone yra daug merginu, 
Katros laksto jeszkodamos 

vaikinu,
Bet surasti negali, 

Visi nuo ju traukėsi in szali. 
O jus kvailes avingalves, 
Katras vaikinas in tokias 

insimyles ?
Geriau stuboje sėdėkite, 
Naminio darbo žiūrėkite,

O gera vyra gausite, 
Kaip valkiotis paliausite.

Be to, ir nekurios bobeles ne- 
szvarei užsilaiko, 

Per liežuvius neturi laiko, 
Grincziu gerai apvalyti,

Ir gerai valgio pagaminti, 
Kaip in ten nulepsesiu, 

Tai pipiru visoms duosiu.
* * *

Viename maisze dvi kates, 
Tai vis sau akis iszplesze, 

Pažinau tokiu ponu, 
‘ Labai moterių doru, 

Norėtu: in bažnyczia nueiti,
Bet turi namie būti, 

Ba turi vyra bedievi ir 
pijonyczia, 

Kuris ir niekad ne eina in 
bažnyczia,

O ir paezia neleidžia, 
Motere vyra baudžia, 
Prikisza nuo bedieviu, 
Niekszu ir nieikadeju.

--- a---  .

JQAILYKAiS atsitiko Anglijo-' 
j je. Jaunas vyrukas apie dvi- 
i dcszimts-keturiu metu, gerai 
iszau’kletas, ineina in kabinėta

i t Ijsavo tėvo.
— Tete! Asz rengiuosi vesti.
— Vesti? — netikėdamas už

klausia tėvas.
— Taip.

! — Na tai ka, mano vaikeli, 
tai puiki mintis. Tau gal būti 
jau tuoj sukaks dvideszimts 
penki metai, kaip tik laikas 

įvesti sau motere. O ka, ar jau! 
|turi kokia nors mergina nu
žiūrėjus? — klausia tėvas.

— Taip, teve, — atsako jau
nas vyrukas. — Man rodosi 
kad asz labai myliu panele Pe- 
genaite. Ot ja asz ir norecziau 
vesti.

— Panele Pegenaite?! — pa
kartojo tėvas. —- Vienok man 
labai nesmagu bet tu jos nega
lėsi vesti, tai negalimas daig- 
tas.

— Negalimas?
— Taip.
— Palaukite, tete. Kodėl tai 

negalimas daigtas. Juk ji yra 
isz geros szeimynos, gerai isz- 
aukleta ir apart to viso, asz su 
ja nuo senei draugauju. Vela, 
mes tankiai lankomos ju szei- 
mynoje. Asz manaunkad tėvas 
turite būti pilnai užganedkitas 
mano iszsirinkimu.

— Nieko panaszaus. Tokios 
vestuves negali invykti.

— Bet tai kodėl ?
— Jeigu norite, jeigu mane 

vereziate tai asz galėsiu pasa
kyti del ko tu jos negali vesti.

— Asz noriu.
— Na, tai klausyk, mano 

vaike, — tarė tėvas. — Tu ne
gali vesti tos merginos del to 
kad ji.. . del to kad ji. .. yra 
tavo sesuo. Juk dabar viską 
supranti.

Gerai iszaukletas jaunikai
tis sutiko su tėvu kad negali
ma vesti merginos kuri yra jo 
sesuo. Negalima jos vesti
to, kad tuomet abieju jauna
vedžiu yra vienas ir tas pats 
tėvas. Jaunikaitis sutiko su 
taja minezia ir jau pradėjo 
jeszkoti kitos jaunos merginos 
tarpe savo pažystamųjų. Ir 
sztai, praleidus koki menesi ar 
pusantro, jis vela pranesza sa
vo tėvui, kad jis surado sau
kita patogia mergina ir mano' 
ja vesti. Bet kaip tik jis paša-' 
ke tėvui, kas ji per viena tai- 
tevas pasakė kad ir szios mer
ginos jis negali vesti, nes ir ji 
yra sesuo.

Iszgirdes tai jaunikaitis nu
tarė sau, kad tėvas tiktai juo-į 
kus isz jo daro. Jis nutarė apie 
tai pasikalbėti su savo motina. ‘

Jis nuėjo pas savo motina ir 
pasakė kad jis nori vesti mer
gina. Motina iszklausiusi jam 
atsake:

— Tai tiesa, mano vaikeli. 
Isz tikro tau laikas vesti. O ar, 
turi nors kuria mergina nužiu- j 
rėjas.

— Taip, — atsake jaunikai
tis. — Apie t,p asz atejaipir pa
siklausti. Isz karto asz norėjau 
vesti panele Pegeffttite bet te-: 
vas pasakė kad ji mimo sesuo!

. — Tai negali būti!x— suszu- 
ko motina. — Nejaiigi jis tau 
tai pasakė. /

— Isztikro.

Sziadien beveik ant visu ge
ležinkeliu yra naudojamos 
merginos ir mo teres kurios 
iszszaukia trukius, parduoda 
tikietus, siunezia telegramas 
ir iszszaukia kada eis trukei.
Szitos dvynukes Peggie ir 
Eettie Schoenbeck pasako 
pasažieriams in kur eina tru
kei ant Illinois Central Ge- 
ležkelio Chicagoj.

:: Užsispyrė ::
Jurgis Penipa ėjo pro kar- 

czema kuri prie kelio stovėjo, 
kalbėdamas in save:

— Ot-gi sziadien neužeisiu 
in karezema ir gana, isztikro 
ne!

— Meluoji, Jurgi, eisi, neisz 
laikysi! Žinau, jog užeisi, tu 
ancikristau!

— Ot\gi neužeisiu!
— Na, tai skubink, eikie to

liaus!
— O ka, matai, — iheužeinu
— O j Jurgi, Jurgi, kc 

tavęs gudrus vyras, dievaž, 
gudras.

Jurgis tikrai praėjo kareze
ma ir užganėdintas isz pats 
saves, susilaikė. ,

— Kai gudras, tai gudras. 
Kaip pasako taip ir padare. 
Na, už tai verta, idant iszger-

jtum viena czierkele! Jul< ir tu 
i savo žodžio esi ponas. Tai eik 

iszgerk laszeli.
Ir Jurgis, jau galai nuejas,

' Jurgi,

| gryžta, užeina in karezema ii' 
.iszgeria pora puskvatierku.

Amerikoniszki bombinei 
eroplanai sziadien savyje tu
ri po kėlės armotas del apsi
gynimo. Sztai kaip jos iszro- 
do talpinant jas in eroplanus.

Istorija apie “AMŽINA ŽY-
— Tokiu budu, mano vaike- DA. ” Jo kelione po svietą 

'Ii, tu visai neatkreipk atydos in liudymas apie Jczu Kristų.
20 Centai.

Saule, Malianoy City, Pa.

ir

į tai, ka kalba tavo'tėvas. Ves- 
kie sau su gr.iriausia anžine 
ta ar kita me rgina. Asz galiu 
prisiekti, kad t- o tėvas nėra Pirkite Apgynimo Czedinimo

i tavo tėvu. ■ Bondus ir Markes.

Bondus

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo 
ir Markes.
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Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir
Markes.

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 Suv. 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.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City
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Žinios Vietines
1 ■— Panedelyj pripuola Szv. 

Daminiko.
— Ti'k septynios dienos lyg 

Kalėdų.
: —■ Badai duonute pabrangs 
ant 25-to procento.

— Surinikimas senu popie- 
ru ir laikraszcziu, praeita Ne- 
delia buvo pasekmingas. Tre
kai surinko daugiau 'kai septy
nis tonus popieros.

—• Visos publifkines moky
klos sustos ant Kalėdiniu sven- 
cziu nuo 17 dienos, tai yra Pet- 
nyczioje. Girdėt kad ir parapi
jines mokyklos taipgi sustos 
taja diena.

—■ Vietinis pacztas bus ati
darytas vakarais del žmonių, 
lyg asztuntos valandos, kad 
žmones galėtu iszsiuntineti 
laiszlkus ir pakelius.

— Ponas Petras Mikolai- 
tis, taipgi p. Juozas Grigas isz 
Shenandorio, atsilankė in re
dakcija “Saules” su reikalais.

Acziu už atsilankymu.

SHENANDOAH, PA.
—- Pottsvilles sūdąs ana 

diena permaine pravardes Mo
tiejaus ir Beatricijos Suprana- 
vieziu ant “Supreme” del 
lengvesnio isztarimo.

•— Szenandorio palicija pra- 
sergsti czionaitinius gyvento
jus priesz koki tai kuniguži 
kuris trankosi po szia apieliil- 
kia, persistatydamas save kaip 
Katalikiszkas kunigas, turi a- 
pie 45 metu, ir neszasi su sa
vim knyga. Tasai kunigužis 
sakosi jog jis renka aukas ant 
Szv. Jurgio prieglaudos ir jau 
surinko pusėtina suma pinigu. 
Saugokitės nuo jo.

Grand Rapids, Mich, f Pra 
neszu redystei kad Gruodžio 
(Dec.) 3 diena, mirė gerai ži
noma Antanina Renis, 1207 
Hamilton uly., kuri buvo palai
dota Gruodžio 7-ta diena, turė
dama 63 metus. Kūnas palai
dotas ant Lietuviszku kapiniu, 
prigulėjo prie SS. Petro ir Po- 
vylo Lietuviszkos parapijos ir 
palaidota su bažnytinėms apei
gomis. Paliko dideliam nuliū
dime vyra Juozą, tris sūnūs ir 
viena duktere. Velione buvo 
sena skaitytoja “Saules,” ku
ria skaitė suvirsto 40 metu. Lai 
ja Dievs priima in savo dan- 
giszka karalysta.

Du Sztamai Patrijotu
Albany, N. Y.— George Wil- 

s'on, norints buvo drūtas ir 
sveikas vyras, bet turėjo krei
vas kojas ir negalėjo gautis 
prie kariszkos tarnystos. To
dėl nusidavė in ligonbute kur 
jam iszlauže kojas! ir isz naujo 
kaulus sustatė. Sziomis die
nomis apleis ligonbutia ir bus 
priimtas prie tarnystos kaipo 
tinkamas vyrais.

Sztai paveikslas kito “Patri- 
jotol”

Ben Shoppel isz Madison, 
Wis., kuris radosi kariszkair 
abaze, nenorėdamas tarnauti 
fcariuomeneje, pakiszo savo 
ranka po trukiu kurio ratai su
trynė jam visus pirsztus ir li
kos paleistas namo. Sziomis 
dienomis likos aresztavotas už 
eiužeidima saves ir bus nubaus
tas ant ilgu metu in kalėjimą.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

MAHANOYCUY^' —------------------------------- -Į---------------------------------------- į----------- - ------------------------ -
Motina Nužudė Trejetą sze žmogų ant garbes, tarp po-Į senuko ir už tai ji gausiai ap

motu daro nesutikimus ir t.t. i dovanojo.
Dievas liežuvi aptvėrė labai

L E1
lepsze vyras

GERAS
NUBAUDIMAS Pacziule Pabėgo Su J”

Kad Visi Vyrai Taip Pa
darytu Tai Pacziules Ju 
Kiszeniu Nekraustytu

MAJORAS 
FR. H. BOCZKAUSKAS

t Su skausmu szirdies pra- 
neszame musu skaitytojams 
apie mirti musu sumaus majo
ro Franciszkaus Hilaro Bocz- 
kausko, kuris mirė Utarninke 
po piet Veteranu ligonbuteje 
Indianapolis, Ind., ir tai ran
kose savo motinos kuri neap
leido ji nuo kada nuvažiavo ji 
atlankyti Panedelyj. Hilaras 
nuo kokio tai laiko sirgo szir
dies liga ir nors gydėsi pas 
geriausius daktarus bet mirtis 
ji ingalejo. Velionis buvo gi
męs Mahanojuj, 47 metus ad- 
gal, apsipaeziavo su Ona Welsh 
Indianapolyj, su kuria susilau
kė dvieju sunu: Joną ir Hilara, 
kuris yra pulkininku kariuo
meneje o Jonas taipgi likos pa
smauktas prie tarnystos. Velio
nis buvo inspektorium Bell 
Telephone Co., Indiąnapolyje 
ir vedeju choro tenaitineje pa
rapijoj, ką>A> prigulėjo prie 
daugelio, draugovių ir karisziku 
kliufeu. Keli menesei adgal 
lankėsi namie pas tėvelius su 
vik-zia pasveikimo. Paliko te- 
vus.į seserį Adelina Barauskie
ne, Johnstown, Pa., kurios vy
ras yra valdiszku inspekto
rium kasyklų; broli Florijoną, 
kuris įgyvena ant 312 W. Pine 
uly., ir daugeli giminiu. Tėvas 
ir sunns Florijonas iszkeliavo 
Seredos vakara ant laidotuvių. 
Liekame su skaudanezioms 
szirdimi^, tėvas ir motina, Pra
nas M . Boczlkauskas, redak
torius “Saules.”

— Ana diena lankėsi ponia 
Al. Stulgail)iene, isz McAdoo, 
pas savo motinėlė, Mare An 
drukeviezieno mieste ir prie 
tos progos atsilankė in redak
cija “Saules”. (Ponia Stulgai- 
tiene turi du sūnūs, kapraliu 
Juozą, kuris randasi kur ten 
Pacifike ir sunu Antaną, kuris 
yra mekaniku kariuomeneje, 
Anglijoj.

Padirbo Graba Savo 
Mirusiai Paežiai

Crystallridge, Md. — Netu
rėdamas pinigu ant pirkimo 
grabo del savo mirusios pa- 
ezios, kuri mirė nuo influen- 
zos, o ęarmatinosi priimti pini
gu nuo savo kaimynu ant pir- . 
kimo graibo: Charles Riszko 
pasirūpino keliolika lentų ir 
pradėjo dirbti graba del ne- 
baszninkes. Kožna vini kuria 
inkale in lentas buvo kaip du
riantis peilis in jo szirdi bet ka 
turėjo daryti nelaimingas vy
ras, paezia reikėjo palaidoti. 
Sudėjo kana savo mylimosios 
ir nuvežias ant kapiniu užkasė 
su aszaromis.

Baltimore, Md. — Gal ir Je- 
vute butu iszkrausczius kisze 
nius savo Adomėliui jeigu Bs 
butu turejas kelnes, kaip szia- 
dienines musu Jevutes myli 
iszkraustyt musu kiszenius 
kada mes miegam.

Sztai ir Mrs. Joniene Kilmo- 
niene turėjo ta j i būda nuolatos 
isztusztineti kiszenius savo vy
ro kada tasai užmigdavo. Vy-j 
r ui nubodo toji naktine vagys 
ta ir nutarė savo bobelka pa
mokyti kad ji pildytu 7ta Die
vo prisakyma. Nuejas pas žu
vininką nusipirko du gyvus 
vėžius kuriuos parsinesze o at
siguldamas indėj o juos in kel
nių kiszenius. Poniute Joniene, 
tikėdamasi gero laimikio taja 
diena (buvo tai pedes diena), 
atsikėlė nakezia ir pradėjo da
ryti revizija kiszeniuose o vy 
ras su viena akia temino kas 
ežia atsitiks.

Staigai moterele sukliko ne 
savo balsu ir isztrauke ranka 
žaibiniu staigumu prie kurios 
kabojo labai szirdingas vėžys. 
Kas buvo toliaus, to negaliu 
apraszyt bet nuo tosios dienos 
moterele jau nejeszkojo “smul 
kiuju” kiszeniuose savo vyro.

Moterele visiszkai pasvei
ko nuo savo ligos “kiszen- 
kraustytaitis.”

Burdingierium Pasiim
dami Visus Pinigus

Dabar JosJeszko
a- __ Kada Mi- 
įtvžo isz darbo, 

nepasitiko ji prie slenkszczio 
jo mylima pacziule su meilingu 
nusiszpsojimu kaip paprastinai 
ji pasveikindavo, 
jo elektrikinis kibirsztis 
szirdi, nes dasiiprato, kad na
mie ne viskas paredke.

Ne ilgai turėjo jeszkoti prie
žasties savo nuliūdimo nes da 
sįprato, kad jo prisiegele isz- 
dume in svietą su burdingie
rium. Dasiprato, kad burdin- 
gierius bobos neims be paso- 
gos. Nubėgo ant virszaus kur 

• turėjo kupare banka, in kuria 
patalpindavo savo sunkei s’u- 
czedytu.s pinigus, viso apie 700 
doleriu, bet ir tie dingo su mo
tere ir burdingierium. Mikas 
pasiemias sau in pagialba kon 
sztabeli nuvažiavo in Johnisito- 
na, kr r tikisi surasti savo pa
bėgusia prisiegele.

Jeigu toikis lopszc vyras ne
gali indeti savo pinigus in ban
ka, tai neužsitarnauje ant jokio 
gailesezio.

Pittisbu

Mikui pere- 
per

Vaiku
Logansport, Ind. — IdantJdruta tvora, tai yra dantimis 

atkerszyt savo vyrui, kuris mų užtvaroj butu už-
stengesi patalpinti trejetą vai-įdarytas ir, kad jeigu per ta 
ku in prieglauda vaiku deliu^Įvara (Pystu žengt, ta 
vargszu, Stasia Unders, sūri- ’dantimis pagautu; to net 
szus tris vaikus ir užkimszus 
jiems burneles su vata, uždavė 
kožnam per galva su kirviu už- 
muszdama juos ant vietos. 
Dvieju metu dukrele taip su
žeidė kad badai turės mirti.

Po iszpildymui tosios baisios 
žudinstos, motina norėjo pasi
kart bet tame užmanyme likos 
jai perszkadyta ir nugabenta 
in ligonbute kur jos vyras ran
dasi, sirgdamas nuo kokio tai 
laiko. Ligonbuteje motere pri
sipažino buk didelis vargas ja 
prispyrė prie tojo baisaus dar
bo.

Skaitykite “Saule”

LIEŽUVIS

ir

J. F. Margelis, isz Grand 
Rapids, Mich,, raszo:—Siun- 
eziu asz tamistoms palaimos 
nuo Dievo ir viso gero, kad 
sveiki -sulauktumet szventu 
Kalėdų ir laimingu Nauju Me
tu.

J. F. Margelis, isz Grand 
Rapids, Mich., raszo: . pr- 
siuneziu mano prenumerata 
ant viso meto už lai'kraszti 
“Saule” ir linkiu kad Dievas 
laimintu jus jusu darbuose 'ir 
kad sulauktumėte Linksmu 
Kalėdų ir Nauju Metu kad t 
retumete didesni inasi^i •. įsisek mia ir uz praeita meta.
SKAITYKIT “SAULE” VTT7

Tėvas Nugirdydavo 
Savo Sūneli

.Pa' ~ Szesziolikos 
metu Roy Anderson likos pa- 
tmtas nuo savo tėvo ant prt 
lį^no motinos, kuri melde sn 

idant atskirtu ii , 
nes tasai nori J f tevo 
ryti girtuokli kainai ° Pada’ 
Tėvas davinein P J1S Pats‘ 
^ena po ka*

k°s idant panilv^611118 arie1' 
tiria būdamas a 1MU SaVo m° 
džia atidavė suner^^^- Su’ 
ra motinos kuri t P° Pnežiu' 
mis apleis vyra i °miS dien° 
*iladeifija dirbti in 
dirbtuvėje. arnunicijos

QYVENIME Szv. Jono Kan- 
tokrokavines akademijos 

daktaro yra padėti ant sienos 
jo grinezioj žodžiai, kurie taip 
skamba:

“Saugokie nuskriaust nes 
sunku perpraszyt;

Saugokis apkal'bet nes sun
ku atszaukt.”

Tie žodžiai užveria didelia 
teisybe; tie žodžiai turi 'būti 
paraszyti kožnuose namuose, 
taip mieste, kaipo ir kaimuose 
o labiausia tokiose vietose kur 
pleszia garbe artimo.

Kad kožnas ant tu žodžiu 
gerai užsistanavytu tai tu ne
sutikimu, kurie tarp žmonijos 
msiszaikninia, neiszprastu.

Retai atsiranda tokis žmo
gus kuris neturėtu to paprati- 

jino o vienok kožnas ant liežu
vio rūgo j. a o nesupranta to, jog 
rugodami ant kito, tik liežu-

Liežuvis daug ant svieto ne
gero padaro — liežuvis užmu-

S ST0

Vai ..
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Swi’vMrjtose
Vatose

prisakymai mokina:
Ir vėla : .

“Yra cnata ant cnatu, 
Laikyt liežuvi už dantų.
Ka liežuviu paskalausi, I 

To jau daugiau nepagausi,
Liežuvis, 

Galvažudis.”
Matome patys kiek isz liežu

vio turime pamokinimu o per 
tai, kad jis ant svieto daugeli 
piktybių pridirba, yra taip:

“Vienas Grėkiszlkas pilozo- 
pas liepė savo mokiniui kad 
pasteliuotu kopuikiausius pie
tus del svecziu. Tasai nupirko 
daug liežuviu ir isz ju padare 
visokiu patrovu o kada sve- 
cziai iszsisikirste, pilozopas ta
rė in savo mokini:

— Jau tu neturėjai ka geres
nio pasteliuot, kaip tik liežu
vius? Ar tai liežuvis geriausia 
dalis mėsos?

— Geriausia ir brudžiausia.
— Kaip tai?
— Liežuvis, jeigu nori apie 

ka gerai kalbėt tai vis koge- 
riausiai gali nes ne vienu sąna
riu koki žmogus turi, negali 
taip padaryt kaip su liežuviu. 
Per tai yra geriausia dalis o 
taipgi ir bjauriausia nes su nie
ku tiek žmogui pikto negali 
padaryt kaip su liežuviu nes:

“Geriau lazdos muszimas, 
Ne kai liežuvio apskelbimas.”

Vyrai, kaip vyrai, bet mote
rys tai tuom amatu vyrus per
gali. Jos laikais neaplenkia ne 
szventenybiu, jos jeigu suėju
sios in krūva negali paimtie 
viena in pitliu, tai ne jomar- 
kas. Žinome gerai, kaip tai pas 
mus kaimuose dedasi laike su
sirinkimu, szermenu, želami- 
sziu ir 1.1. Kaip tai jos po dvi 
susiglaudia saldžiai szneku- 
cziuojasi, pirsztu veidą pare
mia o apie savo kaiminkas ir 
visokius niekniekius. Ta syk 
kibą duodasi pakaju, kaip jau 
kelias eiles sti'kleleis su viryta 
aplinkui apeina, tada bovijasi 
linksmai ir apie visokias ap
kalbas užmirszta.

■Ne tik pas mus Lietuvoj tyet 
tas pats ir visam sviete; ne tik 
tarp praseziokeliu bet ir tarp 
visokios luomos žmonių, pra
dedant nuo karalių, iki ubagu. 
Tas nelabas liežuvis, geriausia 
dalis pajautimuose kūno, bet 
ir daugiausia piktybių ant 
svieto pridirba. Liežuvis tarp 
vyro ir paezios daro pjovyne

Kada ji pamate savo vyra 
pareinanti namo, greitai eme 
vandenio in burna ir laike. Ta
sai inejas savo budu szauke 
valgyt; toji, turėdama burnoje 
vandeni, nieką ‘ nesakydama 
pastate bliuda su kopūstais 
ant stalo. Tasai niurnėdamas 
valgė o kada pavalgė, vela po
ra skersu žodžiu pasakęs, isz- 
ejo laukan prie darbo. Motere 
negalėjo atsidžiaugt isz to ste
buklingo vandenio ir visada ta 
pati darydavo, kada tik vyras 
užsitraukęs pareidavo. Van
duo pradėjo baigtis, tame sztai 
senukas vela ežia. Toji kaip pa
mate senuką, negalėjo atside- 
kavot už stebuklinga vandeni 
ir prasze kad jai duotu dau
giau nes jau ta pabaigė.

(Senukas nusiszypsojas taip 
pradėjo' kalbėt:

“Mano miela dukra, ne van
duo ta padare, tiktai tavo ty
lėjimas, nes kad nėbutum lai
kius vandenio burnoje, butum 
savo vyrui ka nors atsakius ir 
taip žodis po žodžiui butu pa
kilęs vaidas o po tam muszty- 
nes. Vandenio tau neduosiu 
nes rodą duosiu tai žygio ma
žiau turėsi kaip su vandeniu o 
ta yra tokia: uždaryk burna ir 
nieką nekalbėk o tada muszio 
apsisaugosi.

(Suprato gerai motere ir pri
pažino senukui teisybe, už ka 
dvigubai ji apdovanojo. Nuo 
to laiko užžydejo aukso na
muose pakajus ir vyras -buvo 
geriausiu. ’ ’

Nekurios moteres privalo 
tuos senuko žodžius insitemint 
o jeigu nepaiprasi burnos už
darytos laikyt tai jeigu vyras 
užpyksta, imkit pilna burna ' 
vandenio ir laikykit o ta syk 
sveikata užezedinsite nes ta 
gyduole nieką nekainuoja ir 
daug prisiduoda.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukco Altoriukas, celuloidos virszais 
65c ;ta pati gražiais celuloidos virsząis 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kantičzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa-, 
sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in- 
spejimu: planetų, kazyru ir delna- 
žinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, 500 pusi., $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 

v džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins-
HeZUVlS nedoios moteres till- įos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada- 
cija vyro gyvenimą nes vietoje rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 

pasaldint, iszmislija nelabus 
daigius O Vyras, netekes Ikan- skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1 
trybes, ima nugara szenyt.

Baigiant apie ta nelaba lie- mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
žuvi, atėjo man ant mislies vie-!Sveikata ligoniams knygele apraszio 
na akyva pasakaite, tik klau
sykite :

“Viena motere turėjo verks
minga gyvenimą su savo vyru. 
Tas būdavo ja kožna diena.tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
musydavo, ar buvo reikalas ar jr Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir. 
ne. Viena karta, (kada jo nebu-Įdies Ligos 60c; Pataisymui Vytiszku- 
vo namie 
szydamas “kasdienines duo-'g0S’’(diabetu) 85c; 
nos.
s'kunstis ant savo vyro, atver
dama savo gailesti. Tasai, isz- c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
klausės, davė jai pilna butelii85c; Paihu arbata ir mostis po 85c;

. . . jPuplaiszkes, Pelunas, Ramunehai.po
vandenio insaikydamas JOg ka-|25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltmę-

jbreliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra

Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti

Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany-

apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Lengvas būdas iszmokt gražai raszyt 
15c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dri
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk

ie, užėjo ubalgelis, pra-|mo 8?c; Nxuo Užsisenejusio Kataro 
’ (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li- 

\ ” ’ ' ' ; Nuo Pražilimo ir
Toji pradėjo senukui! Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 

burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60

vandenio insaikydamas jog (
da pamatys savo Vyra parei- Jtes P° 20c J Dzingelis, Debesylas, Cze- 

uant namo, tai kad .paimtu in 1M p0 26c. vis03 žoles yra
burna vandens ir laikytu bur- pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
noje iki vyras apsimalszins.

Paėmė ji bonlka isz ranku 336 Dean N. Y,

ir kaip jas vartoti. Adresas 
M. ŽUKAITIS,


