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Amerikoną Paėmė Tr uk
Is z Amerikos Laimingas Sugry žinias Lekiotoji!

1,800,000 SVARU
SVIESTO ISZ

ARGENTINOS

Bet“ Jo Nematysime

Washington, D. C. — Už ke
liu dienu ketina atplaukti in 
Amerika keli laivai isz Argen
tinos su 1,800,000 svaru svies
to. Bet ant nelaimes Ameriko- 
niszki gyventojai tojo sviesto 
nematys o ir neragaus nes val
džia paskyrė ji del kareiviu už- 
rubežyje ir del iszvežimo in ki
tus sklypus.

200,000 Amerikonisz- 
ku Kareiviu Parvežti

In Amerika
Washington — Daugiau kai 

200 tukstancziu Amerikonisz-i 
ku kareiviu likos parvežti na
mo in Amerika kurie serga ar
ba buvo sužeisti laike musziu 
nuo kada kare prasidėjo. Ne- 
kurie likos prisiunsti namo isz 
priežasties netinkamos sveika
tos o ju vietas užims sveiki vy
rai.

Lenkiszki Pasikeleliai
Pristojo Prie Rusu

Pacziule Prigulėjo Prie 
Penkių Draugyscziu

, - Persiskyrė
Oakland, Gal. — George 

Skeath innesze skunda in sū
dą ant persiskyrimo nuo savo 
paczios Lottie, už tai buk ap- 
leidinejo savo namini darba ir 
vaikus ir priguli prie penkių 
draugyscziu. Sudžia tllOHl la
bai nusistebėjo szaukdamas: 
“O-gi prie kokiu draugyscziu 
ji priguli?’’ Vyras apreiszke 
jog ji priguli prie “Pythian 
Sisters, Ladies Macabees, Re- 
bekhas, Pocahontas ir Heralds 
of Liberty.’’

Sudžia iszgirdes tai dave 
tam kanky tojui tuoj aus persi
skyrimą.

Paliko Savo Mylimai 
$25.000

Greensburg, III. — J. M. 
Tylor, turtingas naszlys, mir
damas, paliko testamente 25 
tukstanczius doleriu panai 
Eliza Dickson. Tylor ketino 
pacziuotis su pana Dickson 30 
metu adgal bet per koki ten 
nesusipratimą nenuvede ja 
prie altoriaus ir apsipacziavo 
su kita. Norėdamas jai už tai 
atlygint, paliko jai visa savo 
turtą.

Po užbaigimui savo pavojingo darbo bombardavimo 
miesto Oschersleben, Vokietijoj, szitie Angliszki lekiotojai 
sugryžo sveiki ir gyvi ant pasilsio in Londoną kur juos pa
sveikino j u draugai.

London — Lenkiszki pasike- 
lelei skaitlyje keliolikos tuks 
tancziu vyru, sutiko prigialbet 
Rusams kurie artinasi prie 
Lenkijos. Kaip tik Vokiecziai 
pradės eiti in Lenkija tieji vy
rukai pradės užklupinet ant 
Vokiecziu.

10 Metu Vaikiukas Gv- •v 
do Žmones Su Pa-

gialba Maldų

New York — Jonas McDon 
1 aid, 11 metu amžiaus vaikiu- 
i kas, yra pagarsėjus po visa 
I aplinkine per savo nepaprasta 
gydymą žmonių per maldas. 
Jis neima jokiu pinigu už sa
vo gydymą. Jis jau turi pilna 
skryne gromatu nuo '____
žmonių kuriuos iszgyde per sa
vo maldas. Kas vakara jis mel
džiasi priesz paveiksią Szv. 
Ritos prie kurios žiba nuola
tos amžina žibintis. Jonukas 
tvirtina buk du metai adgal 
jam pasirodė Kristus ir nuo to 
laiko jis meldėsi karsztai. Pir
miausia iszgyde dideli skaus
mą galvos savo motinai, per 
malda, ir nuo tos dienos gydo 
szimtus žmonių kurie jeszko 

i jo pagialbos.

Knyga Iszgialbejo Jam 
Gyvasti

Angiikai Neteko 36,- 
626 Kareiviu Italijoj

Paskandino 19
Japoniszku Laivu
Ir Suszaude 201 Japoniszku 
Eroplanu; Vokietija Smarkiai 
Bombarduota Per Allijentus; 
Amerikos Kariszkas Laivas 
Paskandytąs Su Kareiviais; 
Kursume Žuvo 52,000 Vokie
cziu; Italijoj Smarkus Musziai 

Prie Rymo

London — Ministeris Chur
chill apreiszke Angliszkam 
Kongresui buk Anglija neteko 
36,626 kareiviu isz kuriu 7,608 
likos užmuszti, 23,283 likos su
žeisti ir 5,798 dingo be jokios 
žinios, nuo kada Angiikai at- 

■ plauke in Italija. Tasai skaitlis
res pristatyt da 1,300,000 vyru neįnįma kareivius kurie žuvo

Amerika Tures Prista
tyt Da 1,300,000 Vyru

Washington, D. C. — Lyg 1 
d. Liepos (July) Amerika tu

‘ , del kariuomenes arba isz viso
visokiu! turės 11,300,000 vyru lyg tam 

laikui, po ginklu. Tieji, kurie 
turės stoti ant tarnystos bus 
vyrai kurie pasiliko tėvais da 
priesz Pearl Harbor užėmimą, 
taipgi vyrukai turinti po 18 
metu ir tieji kurie neturi svar
biu užsiėmimu.

ant mariu ar ore. Allijentai ne
teko ten, isz viso, 3,366 bombi- 
niu eroplanu.

Amerikonai Apsiaubė
22,000 Japonu

Negali Suprasti Ame- 
rikoniszku Tiesu

Woodberry, N. J. — Kazi
mieras Kaczerbovskis, isz 
Paulsboro, randasi kalėjime už 
užklupima ant jaunos mergi
nos. Kaczerbovskis ėjo ulyczia 
o kada paregėjo sedinczia pa
togia mergina, negalėjo atsi
kratyt nuo pagundos pabu- 
cziuoti ja. Užejas isz užpaka-

Philadelphia, Pa. — Eida
mas isz mokslaines, 14 metu 
amžiaus Kazimieras Czak in-! , ~X.XM.WVX JW. — j-----
side j o prie krutinės savo kny- lio pagriebe mergina in glebi 
gas. Sztai pataikė in ji auto
mobilius kuris parmetė vaiki- iupeliu. Už tai likos apskuns- 
nuka. Palicija nugabeno ji in.^.as užklupima ir sumuszi- 
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ir padėjo saldu buczki ant jos

Vokiecziai Nutrucino
2,000 Žmonių

Estonijoj

Hahnemann ligonbute kur pa
sirodė jog vaikineliui nieko 
blogo neatsitiko. Daktarai 
tvirtino buk jeigu ne knyga 
tai automobiliaus ratai butu 
Sutrynė jam krutinę.

Rusai ana diena paėmė Sta- 
raja Rusa ir Szimska, paimda
mi in nelaisve apie 114 mieste
liu ir užmusze daugeli Vokie
cziu. Besarabijoj Rusai užmu
sze apie 65 tukstanczius Vokie
cziu. Prie Pskovo tęsiasi smar
kus musziai laike sniegines vie
šnios kuriame žuvo daugelis 
Vokiecziu.

J.
Is-

Moskva — Rusai apskelbė 
buk Vokiecziai nutrucino dau-1 
giau kai 2,000 moterių ir vaiku 
Estonijoj. Vokiecziai naudojo 
užtrucinta kava kuria iszdali- 
no del žmonių, kuriuos privers
tinai iszvare in Latvija. Visi 
mirė baisiose kancziose.

ma. Kaczerbovskis negali da- 
siprasti del ko ji apskundė ant 
tokiu tiesu nes jis tiktai pavo
gė buczki o merginos nemusze.
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60,000 Kareiviu Erne
Dalybas Bombarda

vime Berlyno

PEARL HARBOR — Amerikonai pa
skandino 19 Japoniszku laivu ir suszaude 201 
eroplanu ir padare kitas milžiniszkas bledes pa
imdami sala Truk ir taip atkerszino už mums pa
daryta skriauda ant Pear! Harbor. Amerikonai 
tame muszyje neteko tik 17 eroplanu. Ameriko
nai užklupo ir ant kitu Japoniszku salų, užmusz
dami apie du tukstanczius Japonu. Japonai to
kiu smarkiu užklupimu per Amerikonus labai 
nusiminė ir dabar mato savo pavoju.

Angiikai paskandino 19 Japoniszku laivu 
ant Mediteraniszku mariu ant kuriu žuvo apie 
2,000 Japonuu.

Daugiau kai 2,000 Amerikoniszku ir Ang- 
London — Badai vokiecziai, | eron|anu smarkiai užklupo ant keliu Vo-
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kiszku miestu kaip Leipzig, Brunswick Bern- 
berg ir kitu, sunaikindami daug visokiu dirbtu
vių ir nuszove 61 eroplanus.

Italijoj smarkus musziai at
sibuvo prie Rymo, kuriuose 
Allijentai buvo pasekmingi už
imdami kėlės svarbes vietas. 
Musziai ėjo ant ulycziu Cassi- 
no mieste kur Vokiecziai pa- 
nesze dideles bledes.

Vokiecziai Iszžude Vi
sus Žydiszkus Vaikus

Allijentu Stotis Pacifike 
Amerikoniszkas admirolas 
Halsey, užklupo ant Green 
land, Pacifiko mariose, pagavo
in slaistas 22 tukstanczius Ja
ponu, kurie turės pasiduoti ar
ba mirti isz bado. Amerikonai 
su pagial’ca Zelandiecziu, už
klupo ant Japonu kurie buvo 

i užemia ta j a sala užmuszdami 
800 vienam muszyje.

Kliosztoris Visai
Sunaikintas

geisdami iszskersti visus Len-j 
kus, ėmėsi pirmiausia prie dar
bo iszžudinti visus Žydiszkus 
ir Lenkiszkus vaikus pirmiau
sia. Tokiu nekaltu auku buvo 

į keliolika tukstancziai. Len- 
I kiszkas ministeris Wladyslaw 
Banaczyk, kuris sziadien ran
dasi Anglijoj, apreiszke kad 
Anglija pavėlintu laivams at
plaukti in Lenkija su maistu 
nes ten sziadien badauja dau
giau kaip 525 tukstancziai 
vaiku ir moterių.

Milijonai Kincziku
Mirszta Nuo Bado

London — Amerikoniszki 
eroplanai ir armotos dabaige 
suardymą senoviszko Benedik- 
tonu kliosztoriaus, kuri Vokie
cziai apginklavo ir padare isz
jo forteca. Szimtai Vokiecziu' -------
iszbego isz jo ir pasislėpė in j Chungking, Kinai — Du mi- 

London — Daugiau kai 60,-jartimas girrias, palikdami pas- lijonai Kincziku mirė nuo ba- 
000 kareiviu eme dalybai už- kui save szimtus užmusztuj n., do, neturėdami maisto kuri 
klupime ant Vokietijos pasku- Dabar toje vietoje, kur stovėjo 
tiniam bombardavime ant Ber- kliosztoris per 500 metu, ran- 
lyno. Apie 4,000 vyru buvo už- dasi tik griuvėsiai ir akmenai. 
imti prikrovimu eroplanu su  
bomboms apie penkes valandas' Pirkite Apgynimo Czedinimo 
laiko. Bondus ir Markes.

' Japonai iszveže in savo sklypą 
kaipo nelaisvius prie sunkiu 
darbu. Tas atsitiko Hopei pro
vincijoj. Japonai stengiasi isz- 
tremti Kiniszka tauta visokiais 

i budais.

Aplaikytos paskutines žinios Washingtone 
skelbia buk Japoniszkas ciesorius yra labai ne- 
užganadintas isz savo generolu todėl davė jis 
atstauka dviems kad jie pralaimėjo muszius 
ant Truk salos.

Washington — Amerika pa- 
nesze didele blede per paskan
dinimą kariszko laivo per sub- 
marina, netolimoj Europos pa- 
kraszcziu su kuriuom žuvo 
tūkstantis kareiviu ir beveik' pasidavė gervalei. Visas ka- 
tiek iszsigialbejo nuo mirties. 
Tolimesniu žinių apie ta nelai
me valdžia da neaplaike. Kur 
tieji vyrukai keliavo tai val
džia neiszduoda nes tai karisz- 
ka slaptybe.

London — Rusai ant Ukraji- 
jos iszžude deszimts Vokiszku

divizijų o viena brigada pasi
davė musziuose artimoje Kur 
sum po 14 dienu kruvino mu- 
szio, kur žuvo 52 tukstancziai

, Vokiecziu ir 11 tukstancziai

riszkas materijolas Vokiecziu 
likos paimtas per Rusus. Tik 
3,000 Vokiecziu laimingai isz- 
sigavo isz tosios kruvinos sker
dynes. Daugelis Vokiszku afi- 
cieriu ir kareiviu atėmė sau 
gyvastis ne kaip pasiduoti. ,
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Kas Girdėt
I tuoktis pasielgia. — Fain! Ga- pradžios kares, Pacifike, likos 
losime dabar pasigerti o mote- paimta in nelaisve 377 .Japonai
res negales suprasti ar turime bet Amerikonu randasi tuks- 
dantu s'kaudejima ar

t i duosime slaptybes!

Politika kasdiena pradeda 
'būti karsztėsne. Kepublikonai 
ir demokratai kas kart isztrau- 
kineja didesnius ginezus o žmo
nes szimet ne'karszcziuojasi. 
politika.

Žuvusis Amerikoniszkas Lekiotojas

Kiek kartu žmogus aplaižo 
paczto ženkleli idant ji prili-, 
pyt prie koperto, tiek kartu in- 
puola in dideli pavoju nes ant 
ženkleliu randasi gaivale! i u 
visokiu ligų. Kartais buna jis. 
užkrecziantis o kartais ne. Bet, 
kada, žmogus laižo ženkleli tai 
irika'la vini in savo graba. Ge
riausia patepti vieta su pirsz- 
tu ir po tam prilipyt ženkleli. 
Bandaviszki daktarai isztyri- 
nejo nesenei teisingumo szito 
apraszymo rasdami tukstan- 
czius gaivaleliu džiovos ant 
vieno ženklelio. Daug žmonių 
pradeda sirgti džiova ir neži-l 
no isz kur ja gavo o gal neat
simena jog aplaižė pacztini 
ženkleli ant kurio toji liga ra- į 
dosi. Todėl apsisaugokite ir 
nelaižykite ženkleliu bet pa- 
szlapinkite vieta su pirsztu ir 
pridekite ženkleli tokiu budu 
o apsisaugosite nuo daugelio 
ligų.

neisz-, taneziai, Japonu nelaisvėje, j 
Tasai mažas skaitlis Japonisz-, 
ku nelaisviu yra priežastim 

Amerikoniszki kunigužei, kad Japonas geriau vėlina sau 
matydami kad ju maldnamei mirti gaibingai per savo ran- 
vakarais yra tuszti, pradėjo ka ne kaip pasiduoti in rankas 
rv.goti ant teatreliu judomu nevidono.

į paveikslu sakydami jog per ju Japoniszkas kareivis yra ge- 
i priežastį žmones atitraukineja rai apginkluotas ir iszlavintasi 
Inuo atsilankpno in malina- Tieji, kurie žino, kalba jog ka-< 
mins. Nekurie ženklyvesni pry- re su Japonais da trauksis !ke- 
ezeriai užprotestavo idant Ne- lis metus po nupuolimui Hit-' 

ideliomis teatrelius uždaryti, lerio nes jie sako kad Japonai1 
Nekurie iszmintingesni žmo- negreitai pasiduos nors kare 
nes innesze pr'aszymus pas su Vokietija ir pasibaigtu.

'majoru miesto idant teatreliu 
neuždarytu- nes 
dirbanti szeszės 
sanvaite, geidžia 
vakara pasilinksminti. — Pa
veikslu teatreliai bus atidary
ti.

darbininkai, 
dienas per 
nors viena

Sapnas Szmuiliaus

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 
salite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 
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Jeigu kare da persitens me
ta laiko tai nepasiliks sveiku 
vyru ne ant “ liekarst vos. ” 
Moteres ims virszu visame. 
Vyrai bus “apdirbti in re
nius” o ir guodojami kaip bu
vo guodojamos moteres priesz 
kare.

Ne visi pinigai, kurie plau
kia in Ameri'koniszkus kisze- 

jnius, paeina nuo uždarbiu isz1 
amunicijos. Tūlas ūkininkas 
Vakaruose surinko nuo savo 
rugepjutes. tiek, jog da jam 
pasiliko gryno pelno $34,000.'' 
Sziadien fabrikąvimas maisto 
panasziai apsimoka kaip dir-, 
bimas amunicijos ir kitokiu 
kariszku materijolu. Už amu
nicija, moka mums ir Europisz- 
ki sklypai ir padaro turtinges
niais Amerikoniszkus fabri
kantus ir bankierius — už mai
stą daugiausia mes mokame ir 
krauname turtus ūkininkams. 
Ūkininkai kalba, jog ju 
dirbti pinigai ne taip 
da” kaip tuju, kurie i 
rieja amunicija.

Ar girdėjo kada musu skai
tytojai, idant kas pareikalautu 
deszimts tukstan'cziu už viena 
szoki. Atsirado tokia moterele 
ypatoje Onos Pietyszkienes isz 
West Hammond, kuri persitik
rino 'buk szokis kuriame ji da
lyvavo, yra tiek jai vertas.

Innesze ji skunda priesz Jo- 
kulba ir Mare Samoruckus, 
locnininkus saliuno ir kitus, 
reikalaudama virsz-mineta su
ma pinigu.

Szokis tasai atsibuvo praei
ta rudeni tame sa'liune. Vienas 
isz svecziu vardu “Juodas Jo
nas” paprasze jos idant su 
juom szoktu. Isz pradžių atsi
sakinėjo bet vėliaus iszejo 
szokti su juom. “Juodas Jo
nas” paszokes su Ona nenorė
jo užmokėt už “funda” ir isz 
to kilo musztyne, laike kurios 
Jonukas kirto Onai su stiklu in 
galva. Ona dabar tvirtina buk 
pasiliko ant viso amžiaus su
bjaurinta ant veido ir dabar 
reik a 1 a una a t lygi n i mo.

Seiptynesdeszimts-peirkiu me
tu amžiaus senukui, Petrui Mi
norui pradėjo isz naujo dygti 
dantys. Jau susilaukė keturio
lika dantų. — Nėra ko stebė
tis, juk senovės patarle kalba, 
jog žmogus vela pavirsta in kū
diki ant senatvės.”

Padėjimas K a t a'l ik i s z k o s
bažnyczios Lietuvoje.

Žymus Lietuviszkas politi
kierius ana dien pribuvo in 
Stokholmą ir ant slapto susi
rinkimo apsakė padėjimą Ka- 
talikiszkos bažnyczios Lietu
voje.

Norints Vokiecziai save lai
ko už apgynėjus Krikszeziony- 
bes bet po apėmimui Lietuvos 
per Vokieczius bažnyczia nu- 
kente daug. Nors pamaldos 
gali atsibūti bažnycziose bet 
bažnytinis turtas likos užgrieb
tas per Vokieczius ir da nesu
gražintas, mokyklos likos už
darytos ir tik seminarija Kau
ne da atidaryta.

Gyventojai Lietuvos yra 
baisei pasipiktinę kad juos 
iszveža in Vokietija dirbti prie 
sunkiausiu darbu, nors priesz 
tai Lietuviszki vyskupai labai 
pasiprieszino. Bažnyczios yra 
pripildytyos kurios yra da ati
darytos. Kunigai yra labai per
sekiojami: 18 Lietuviszku ku
nigu likos nubausti prie sun
kiu darbu in kalėjimus, 10 li
kos suszaudyti o 15 iszvežti in 
kitur.

Persekiojimas dvasisz'ku j u 
kas diena yra bjauresnis per 
Vokieczius per tai trumpam 
laike bus didele stoka kunigu 
Lietuvoje.

— Ar tu žinai, Ryfke, kas 
man sapnavosi’szia nakti? —r 
kalbėjo Szmuila in savo pa- 
czia Ryfke.

I — Nu, kas tau galėjo sap
nuotis? — paklausė Ryfke.

— Matai, mano mylima, asz 
sapnavai, jog asz, Merkelis 
Kacanas ir Ic'kuis Szvein mie
gojome viename hotelyje.

Tame pasirodė mums sapne 
tokiem dvase ir sako: — Pra- 

w .szykite ka norite o asz taip pa
darysiu jog viskas jums bus. 
Mes biski nusigandai, prade- 
jome su dantimi barszkyt nuo 
baimes, rodos kad mus drugys: 
krėtė, bet tam dvasia sako:

— Jum nereikia bijotis nes 
asz gera dvasia ir norecziaui 
del visu daryti gerai.

v Tada mes biski nedrėbejom 
U Z- ir Merkelis Kacanas sako:> “smir-i . ,— Asz ponas dvasia, nore- 

iszdirbi-!, ,, , . .tau kad visi maistai, koki yra . . .
, . . •••ii. n įsakyti, tik spėtinai tarė:ant svieto prisipildytu su auk

su ir butu del manes. — Pas
kui Ickus Bzvein sako:

— Asz norecziau kad visos 
marios, ežerai, upes ir prūdai 

jaut viso svieto pavirstu ant 
[atramento o asz turecziau tiek.

i .iinigu, kad su tam at ramentu 
gailėtai! czekius pasiraszyt.

— O tu, Szmuila, ko reikala
vai? — paklausė Ryfke.

— Nu, asz pasakei tam dva- 
sei:

Armv SiznaJ Corns Photc

Sumankiotas kūnas Am rikoniszko lekiotojaus kuris nukrito isz padangių Icelan- 
de, kovodamas už mus laisve. Jo parasziutas nespėjo atsidaryti ir jis paaukavo savo gy
vastį už mus. Kiek mes už ji paaukausime?

Szirdies Paklusnumas
Viską Pergali

Vienas galvažudys buvo api-
I *'

‘ pleszes ir nužudęs daug žmo- 
iniu ir ji visur gaude. Mieste 
i sargybiniai ji pažino ir pradė
jo vytis. Bcgo jis nuo ju ir at
bėgo pas vieno senelio vartus, 

■ kurs mieste buvo visu mylimas 
i del iszminties ir gerumo. Pa
matęs atdarus vartus, in'bego 

jin senelio kiemą. Tarnas 
klausė, ko jam reikia.

Galvažudys nežinojo ka

lesi iszsiginti nuo szio likto
riaus 'pavogimo. Eisime pas 
seneli, jis tai paliudys.

Atvedė galvažudį a tai in se
nelio namus, parode jam lik
torių ir paklausė:

— Ar jusu szis liktorius?
— Mano, — jis atsake.
— Tai sztai liktoriaus vagis, 

—tarė sargybinei rodydami in 
galvažudį. Tas-gi stovėjo nu
leidęs akis.

pa-

at-

— Man reikih szeimininko!
ISenelis insikviete galvažudį 

'in vidų ir paklausė ko jis nori.
Galvažudys atsake:
— Asz esu galvažudys! ma

ne vejasi ir tu turi mane pa
slėpti o jeigu ne tai asz tave 
ITŽlllUSzill.

— Asz jau senas ir mirties 
ne'bijau, bet man tavęs gaila. 
Eiksze iii szi kam'bari, tu pail- 

ises, tai pasilsėk, o asz tau liep- 
n n , , Jsiu atneszti vailgvti!

— Ponas dvasia, asz labai, , .
• n j Ar n i- • r n Galvažudys ineio ir atsisėdo, noriu kad Moikelio ir Ickaus ' J

sapnai tuojaus iszsipildytu ir1 
kad juodu tuojaus numirtu o( 
man tas viskas tektų.

— Gut, mano Szmuila! — 
paszaulke Kyfke ir net delnais 
suplojo.

Nieko neatsake senelis, nu
ėjo in kita kam'bari, atnesze 
dar ir antra liktorių, to pori
ninką ir tarė galvažudžiui:

— O 'kodėl tu nepasiemei ir 
szito. Juk asz tau abudu dova
nojau !

Galvažudžiui pradėjo birti 
isz akiu aszaros ir jis suszuko:

Suminksztintas tėvas žiuri 
in veidą aniolo — ir pažino ja
me savo sunu ir mato kad yra 
gy vu, kad nuobažnai rankeles 
•sudejas meldžiasi.

Klaupė tada tėvas, džiaug
damasis prie sumins ir drauge 
meldėsi o paskui spaude prie 
saves bueziuodamas stebuklin
gai iszgelbeta sunu. Dieva per- 
prasze su aszaroms už tai, jog 
daugiaus tikėjo drutybei miiru 
ne kaip jo Apveizdai; iszpaži- 
no, kad prasta, nekalto kūdi
kio malda labiaus nuo visko 
gali atlygint kaip drueziausi 
tėvo pastatyti murai.

Nesulauže Savo Žodžio

Ant Gavėnios

'jo, senelis tarė jam:
j — Man gaila tavęs kad tu 
lesi alkanas ir nuvargęs ir kad 
tave kaip koki laukini žveri 
turi vaikyti bot kilus žudai ir 
darai jiems pikta. Pamesk sa
vo pragaisztinga paprotį!

Pa-
— Ne, asz nuo to jau neat- 

prasiu. Galvažudžiu gimiau irGraudus Verksmai arba 
sibudinimas prie Apmislinimo 1 galvažudžiu mirsiu!
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris-! Senelis paliko ji pas save 
tušo, pagal senoviszka būda nakvynei ir pats nuėjo gulti. 
10c. Stacijos arba Kalvarija ’ Nakti galvažudys atsikėlė, pa- 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Alai- mate, kad visos durys buvo 
dele Arcibros'tvos Szv. Veido nerūkytos ir pradėjo vai'ksz- 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus czioti po kambarius ir dairy- 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaiis Jezuso Kris
tus© 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kas Officium 10c. Novena |
Stebuklingo Medaliko Dievo to vertas, pasiimsiu asz ji sau 
Motinos Garbei 10c. Lifanja ir iszeisiu. Ir iszejo.
Li a u ret aniszko j Sz venezia il
sios Panos Marijos 10c.
ja apie Amžina Žydą, jo kelione iszkele koja isz namu, tuojau 
po svietą ir liudymas apie Je- capt! ji pasigavo ir po skver- 
zu Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company
Mahanoy City. Pa.

tis — kas ežia jam pavogus. 
Pagalios, užėjo dideli sidabri
ni liktorių ir pamisimo sau:

— iSzis liktorius tik yra szio,

Veskite mane, — o paskui atsi
grožės in seni tarė:

— O tu, atleisk man 
kaltybe — asz niekad 
mirsziu tavo szirdies!

mano 
neiiž-

Dvilinka Skiepeinia Ir
Drūti Murai Neatlaike

Perkūnu

Vienas bagotas ponas turėjo 
vienturti sunu kuriam burti
ninke boba perspėjo jog jis 
pražus nuo perkūno.

Labai tėvas susirūpino ir vi
saip apie tai mistino kaip isz- 
saugoti sunu nuo nelaimes. 
Ant galo tai]) apmislijo: liepe 
viduryje girrios pastatyt dide
li murini narna su dvilinka 
skiepeinia ir kad butu drūtas. 
.Apžiurėjas gerai drūta mūra

Tūlas gaspadorius, kuris 
nors karta ant sanvaites kar- 
czemoje pas Žydą turėjo gerai 
atsigert ir pusėtinai pinigu 
praleisdavo, nutarė laike mi
sijos pasitaisyti, — pamėtė 
geryma, insirasze in brostva 
blaivybes ir jau daugiau nege
ro.

Žydas labai isz to nulindo 
nes gaspadorius buvo mylėtas 
nuo visu žmonių ir tankei su 
visu pulku ateidavo in kareze- 
ma o 'kada jo karezemoje ne
būdavo, tai iszrode kaip isz- 
szluota.

Žydas nutarė vela mužiką 
prigriebti ir atsilankė pas ji 
su arielka kiszeniuje. Ilgai Žy
das perdestinejo su savo szpo- 
seleis, — jog gali gerti tiktai 
nepasigerti ir turėti savo pro
tą. Juk jis pats žino ka daryti 
o kunigo nereikia klausyti ka 
jis zaunija. Ant galo gaspado- 

kuriam Žydas buteli 
akis pastate; paemes

stikleli, nuvede Žydą su bute
liu in kamara.

— Na, tai gerk in mane, — 
tarė žmogus. — Žydas 
džiaugsmu iszgere stikleli.
Dabar užkask biski ir padavė 
jam szmoteli deszros.

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

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

SAPNO RIUS
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.

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Na, vyrueziai, nors dabar 
galesite gerai iszsiteisint priesz 
savo moterėles jeigu pareisite 
namon užsitraukia nes visa be
da ant alkoholiaus galesite su
dėti ant... skaudaneziu dantų.

Daktaras H. D. Aldrick, isz 
St. Paul, Minu., dantų moks- 
laines tvirtina, jeigu dantys 
yra su pu vi a ir neprižiuromi 
tai sukelia smarve burnoje ku
ri atsiduoda alkoholiam nuo 
ko žmogus pradeda klejoti ir 
^vyruoti — panasziai kaip gir-

Pagal kamisijos Globos ant 
Vaiku, Washingtone, praeita 
meta Amerikoj dirbo pustre- 
czias milijonas vaiku viso
kiuose fabrikuose, 'kurie turė
jo nuo 14 lyg 18 metu amžiaus. 
Apie puse milijonu tuju vaiku, 
kuriems da nesuejo 15 metu. 
Laike vakaciju tasai skaitlis 
vaiku daejo lyg 5 milijonu. 
Valdžia dalbai- pradėjo apie tai 
giliai maustyti.

Valdžia apgarsino buk nuo

sargybiniai visa laika
Istori- lauke jo, tykojo. Kaip tik jis

nu rado sidabrini liktorių.
Galvažudys pradėjo gintis 

kad jis nieko nekaltas. Tada 
sargybiniai jam tarė:

— Jeigu tu neprisipažinsti
Jo kelione po svietą ir prie kitu savo darbu, tai nega-

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.”
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Jtsy* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

' laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

. laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

H mis, 
patalpino jame savo vienatini'priesz 
sunu. Gyveno tenais vaikisz- 
czias per kelis metus, tarpda- 
mas gerai ir 'be jokio ant kūno 
skaudėjimo.

Viena karta, viduryje sziltos 
vasaros, pakilo ties girria juo
das debesys o trumpam laike 
perkūnai visose pusese pradė
jo plakt o vis in vidurį girrios. 
Ponas nepertoli ant kalno gy
venantis, alpo pilnas baimes.

in
Ir ka jis nuėjus pama-
as Inidinkas in gružus 

subyrėjus: dvilinka sklepeine kus pasakoja jum? 
ir drūti murai neatlaike per
kūnu; artinasi susirūpinės te- arielka buvo lauke o gaspado- 
vas artyn, sztai regi kūdiki 
gružuose klūpojanti. Akimis'lauže.
savo netiki, mislijo isz pradžių------------------------
'kad tai aniolas kuris buvo jo Pirkite Apgynimo Czedinimo 
kūdikio sargu.

SU

Vienok pasiskubino jis 
girria.

das, — juk tai tref, mums to 
nevalė valgyti.

— Tai matai, — tarė jam 
gaspadorius, — kožnas turi 
protą ir žino ka turi daryti, 
kam klausai rabinu, ka jie nie-

už valandos Žydas su

rius savo prižadėjimo nesu-

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
61/4x9% yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

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

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

! Kalendoriai yra puikiai nu- 
j pieszti ir tinkami ant pakabi 
i nimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 50 centu. Paskubin 
kite nes mažai j u turime todėl 
kas pirmesnis tas bus giliuk- 
ningesnis. Galite juos padova 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Bondas ir Markes.
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Amerikoniszki Painiotai

KAS-GI ISZTYRE
' (Bus daugiau)

(Tasa)
Tyras laukas ir pievos buvo 

apszviesti balsgana szviesa 
menulio, kuris tarytum viesz- 
patavo tarp nesuskaitomu 
žvaigždžių ant tamsiai žydro 
dangiszko skliausmo.

Ten baloj varles seimą laike, 
visu choru atsakinėjamos ant 
t) kaus užturkimo vienos isz 
ju o joms nutilus vela sklydo 
tingus ir lėtas balsas kaip kad 
snaudžianezios griežles, ’kuri
kartas nuo karto lyg nubusda-jna 
ma isz užsnudimo vela garsiau ■ daug smagiau, negu miegant, 
kartojo savo: “Džiar, d'žiarr,j Delko-gi laksztingala, tas 
džiar, d'žiarr.” vienas isz daugiausia numyle-

Auroros, pau'ksztelis, vie
nas isz gausiausiai apdovano
tu sparnuotu giesmininku ne 
diena 'bet nakezia, kada žmo
gus miega, liejo sroves savo 
stėbuklingo balso; delko vis
kas pažadineja szirdyje 'žmo
gaus meile, delko ji taip smar
kiai plaka, dreba 
szirdies...

Urnai nutraukė ir 
gando savo ’žodžiu

renge?... Ar žmonių nutarimai 
ne klaidingi: — Dieve, — szau- ( 
kia kunigas Povylas paikelda-J 
mas in dangų mislis ir akis — 
ar-gi viskas tas vra nuodemia, 
ka žmogus laiko už nuodemia ? 
— Taip, protas 'žmogaus nuo- 
latai klysta! Daviai nakti gra
žesne už diena, gražesne ii“ 
stėbuklingesne už auszra, da-Į 
viai miega, idant žmogus už- 
mirsztu apie savo vargus ir ru- 
pesezius idant jo protas pasil
sėtu o vienok lengviau jam bu- 

tokioj, kaip szi naktis ir

gir- 
jam 
Ant
me- 
ka-

daugiau

ir jeszko

'Laike tykios nakties net ir tu 
tie atbalsiai daro ant žmogaus ' 
smagu insipudi bet kad su 
skambėjo stebuklinga giesme
le ir troliai laksztingalos krū
me prie upelio, senelio kunigo 
szirdis persipildė smagiais Ste
bėtinais jam paežiam nepa- 
žinstamais jausmais, rodėsi 
jam jog naktis ji apkerėjo sa
vo stebuklais. Stovėjo ant vie
tos godžiai traukdamas in sa
vo krutinę skanu, vešu, kvaps- 
ninga orą ir žiurėjo priesz sa
ve akimis, kurios, kaip jam ro
dėsi, nemato nieko žemisziko 
nes tas ka mate, jaute ir 
dėjo aplink save iszrode 
n e žem i s zk u, n e p a p r a s t in u. 
kranto upelio stovėjo eile 
d'žiu, tarytum sumigusiu,
daugi tik retkareziais j u žalios 
krutinės, lygiai kaip ir kuni
go, pasikelinejo kaip kad del 
intraukimo in save
skanaus oro ir vėl be krustelė
jimo stovėjo o tarp ju kilo bal
tas rūkas pasidabruotas spin
duliais menulio ir apsakinėjo 
medžius, kaip kad skraistes, 
kad isz ju tvėrė fantazijoj ku
nigo Povylo milžinus virsz pri
gimties dvasiu.

Stovėjo da valanda sujudin
tas, apkerėtas, be jokios mis- 
lies, su patvinusią jausmais 
szirdžia, kada iszgirdo tyku, 
atitolinta 'baisa žmogiszka, ar
ba gražias gaidas žmogiszkos 
dainos, kurios tuoj nubudimo 
ji. Intempe ausis, sustabdė 
kvepavima krutinėję ir pradė
jo atydžiai klausyt. Balsas bu
vo vyriszkas 'bet gaida dainos 
saldi, daili, graudi ir po draug 
linksma, ko jau kunigas Povy- 
las negalėjo gerai suprasti, nes 
žingeidumas liepe jam gaudyt 
tik 'žodžius dainos, kurios gai
dos ateitinejo prie jo nuo sza- 
lies szilo. Iszgirdo sekanezius 
žodžius:

/
‘‘Naktis aplink sėja tyla; 

Dingo saule nuo dangaus; 
Vėjelis kutena szila, 
O jausmai szirdi žmogaus. 
Kiek-gi grožybių aplinkui ? 
Kaip smagus laikas nakties! 
Menuo plaukdams pietų link 
Meiliai szypsos in žvaigždes. 
Oras perpildintas kvapsniu, 
Žiedu girdomu rasos, 
Szirdis pilna saldžiu jausmu 
Jeszko szirdies mylimos...”

Jau toliaus kunigas negalė
jo klausyt, nusistvere abiem 
rankom už krutinės nes rodėsi 
jam kad szirdis perplesz jam 
ja ir iszszoks isz jos, taip smar
kiai pradėjo plakti... Apima ji 
abejone, neramybe, graudu
mas...

— Kas-gi isztyre? — klau
sia pats saves su skausmu szir
dyje. — Kodėl Dievas taip su-

lyg persi
mes apsi

žvelgė aplink bet nieko nema
to todėl toliaus iszreiszkinejo 
savo mislis: Kodėl ne visiems 
yra da'leisti mylėt kas tik kam 
patinka; juk meile yra dory
be...

— O, nevesk mus in pagun
dymą 'bet gelbėk mus nuo pik
to! —- tarė susipratęs, kad nu
sideda priesz Dieva taip maus
tydamas. — Tavo nutarimai 
neisztiriami — ramino save 
senelis. — Lai būna Tau amži
na garbe, jog sutveria! tiex 
grožybių ir stebuklu bet kodėl 
tuomi daugiau apdovanota 
nakties negu diena ? — vėl už
davė pats sau klausymą, — 
keno akimis tos puikios regyk
los, ta poezija isz, dangaus ant 
žemes iszszaukta, yra paskir
tos?...

Senelis nieko isziprast nega
lėjo isz to visiko ir jau pradė
jo krimstis, kad nereikalingai 
negeroms mislimis nusidėjo 
priesz Dieva.

Tuo tarpu bemąstant jam

Universitete

Szitie paveikslai Washingtono, Lincolno ir Jeffersono, 
yra iszkalti ant stataus kalno. Vakaruose, kuriuos galima 
matyt už szimto myliu kad primyt mums apie j u darbsza- 
vima del ateinanczios gentxartes.

apie dangu ir žeme, aiba apie'adgal. Žinojo, kad tai buvo jo 
visa stebuklinga ir protu 'žmo- seserunaite prie szalies varga 
gaus neapimama Dievo šutve- mistros, ta pati, kuria troszko 
rimą, atokiai paszilyje tarp saugoti nuo žmonių su tuomi 
medžiu pasirodė dvi žmogisz-' kuris jam ja pavogė 
kos buitys, iszžiurinczios szvie- 
soje menulio kaip kad szesze- 
liai.

Tie du gyvi szeszeliai arti
nosi prie stovinezio in medžio buitis, virszprigimties sujun

|daro tie tėvai kurie pagal savo 
j noru savo vaikus verezia pri
imt luomą moterystes; jie ne
karta 'buvo per tai didžiausiais 
neprieteliais savo kūdikio nes 
Jaro ji amžinai nelaimingu, 
nekarta sutrumpina gyvastį 
ir duszia prapuldo.

Tamsus da žmonių protas 
negali suprasti valios Dievo. 
Žmones da taip akli kad nega
li suprast kas yra dorybių o 
nas nuodemia, kad meile dau
giausia perstato sau nemora- 
liszkoj prasmėj o tuo tarpu ji 
turi būti skaiseziausia... Bet 
Tu Dieve užslepia! priesz žmo
gų savo nutarimus del to, kad O z

jis duotą jam protą tyrineda-• 
mas ir dasėkinedamas Tavo 
paslaptis, tobulintu, apszvies- 
tu ir pažintu Tavo darbus, Ta
vo iszminti neapimama žmo
gaus protu. Tavo galybe. Lai 
buna Tau amžina garbe — bai
gė senelis savo mastis, kad ir 
man atidengei viena isz savo 
nutarimu szia naktį.

Jau vieton prieszinimosi no
ringai dabar “daleisiu” ir sa
vo palaiminima jiems suteik
siu, nes to verti ir Tu Dieve 
taip surediai, idant žmogus Im
tu laimingu.

Ir atsiklaupęs meldėsi valan
da o po tam iszsiredes atsigu
lė, da karta persižegnojus ir 
atsidusęs, ir netrukus ramiai 
ir saldžiai užmigo.

— GALAS —

Tai ne juokas vyrueziai, 
Skaito ji Lietuviai visi, 

Moters, vyrai, jauni ir seni, 
Visi isz “Saules” džiaugiasi, 
Ir isz kvailiu pilozopu juokėsi. 
Jeigu jau eina klaidu keliu, 

Tegul buna ir veršzeliu. 
Juk nuo verszio nieko reika- 1 

laut negali, 
Kaip tiktai isz kuilszies mėsos 

dali, 
Ba isz galvos, 

Ne yra jokios naudos. 
* * *

Asz negaliu suprasti, 
Kaip ’buvo — neapdumoti, 

Kas atsitiko, 
Filadelfijoj patiko: 

Buvo tai 3 valanda rytmeczio 
laiko, 

Kokis tai bomas (?) in svetima 
grinezia pataikė, 

In iniegstube inejo, 
Kur vyras su savo motore 

gulėjo.
Tas bomas insirange in lova, 

Vos padėjo savo galva, 
Motore pajuto kad lovoje jau

kaus, ju bet! Kom somtaim in 
mainas tai jum parodysiu all 
da triks.”

Ir tai tokiems reikia laisvos 
Lietuvos! Nemoka ne Lietu- 
viszkai ne Angliszkai.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Siuncziant pinigus per bsu.« 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime juem 
dėkingi už tai ir neužmirsžkita 
ateityje, kada siunsite czekitis 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

, nuo ku
rio jis atėjo in ežia atimti — 
l iet dabar misi i jo visaip nes 
kalbėjo sau:

-— Ar-gi skindamas tas dvi

Sudžia klausia miestiszko 
valkatos:

— Ar turi tpva?
— Turiu.
— O kur jis ?
— Sėdi kalėjime.
— O motina.
— Name pataisos.
— Ar turi broli?
— Turiu. Yra universitete.
— Kaip tai?! Tavo brolis 

randasi universitete o tu taip 
labai vagi ?!

— Tai kas tai? Jis numirė 
kalėjime tai daktarai mesas 
nupjaustė o jo kaulus sudėjo 
ir atidavė in universitetą del 
studentu ant mokslo.

Pirkit^ Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

•t * 
k 
k 
k 
k 
k 
k

stuobri atsiremusio kunigo į tas, 
Povylo. Kunigas vela buvo va? 
kaip kad apibartas tuo nauju'vo 
apsireiszkimu, tuo nauju pa- nekaltai meilei ir Dangus yra 
veikslu 'kuris ataivino aikszte. malonus, jeigu taip pasipuosze 
Krutanti žmogiszki paveiks-' gražiai žvaigždėmis. Dievas 
lai buvo 'kaip kad nutepliotais davė tokia gražia stebuklinga 
ant milžinisziko abrozo žaliuo-'na'kti, dėlto, idant skaisezia 
se reniuose; 'buvo ju du, o isz-(meile ‘žmogaus pagražinti, ap 
rode kaip viena esybe kuriai1 siaust Dievyste. Ne, ne nuo- 
buvo paskirta dovanoj ta tyki,'dėmia butu naikinti tai, ka 
graži stebuklinga naktis. Dievas daro. Meile yra žmogu-

Kunigas valanda stovėjo ne- prigimta, meile szventa, jei- 
pasijudinantis, nieko daugiaus g u jos neterszia žmogaus pa- 
nematantis ir nejaueziantis1 gei.įima t. Laimingi tie, kurie 
apart to paveikslo, kuri mate meile ti'xrai supranta, kurie 
priesz save. Szirdis jo vienok ja guodoja, kaipo szventa ir 
smarkiai plake ir susijudini- ’nesutepta. Žmogus mylintis 
mas jo vis da didinosi, kadan- skaisezia dora meile yra kaip 
gi iszrode jam Imk mato kokia kad pilnas dievystes, tas žino
tai Szventrasžczio scena, kaip1 gus, kurio szirdy je dega tik
ka d vestuves Boozo, svodba-ra meile, bjaurisi piktadarys- 
Rutos, kad akyse jo pildosi 
valia Dievo, kad mato gyva 
pa veikslą, apie Lozi sako Szv. 
Rasztas.

Tas gyvas paveikslas pa
lengvėle artinasi prie jo kaipo 
gyvas atsakymas ant jo klau
symu. Ir kunigas Povylas ta
rė sau: Gal tokias stebuklin
gas, gražias naktis Dievas su
tvėrė del to idant žmogaus 
meiles idealui duoti pridanga- 
la?

*
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nenusidecziau priesz Dic- 
Matomai jau toks, yra Die- 
suredymas nes skaiseziai

trys,
Argi vyreli kliksma ne

padarys ?.
Bomas paszoko ir bėgt

pradėjo,
Vyras paskui bego, užmuszt 

ji norėjo.
Bomas jau per dvejas duris 

iszibego,
Bet toliaus bėgt negalėjo.

Ant galo nutvėrė ta,
Naktini valkata,

Netrukus prova atsibus,
O tam valkatai riestai bus,

Ba ji pažino,
Pasodino ant vežimo,

Iii kalėjimą nuveže, 
Ir ten ji uždare.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus toa 
pranaszystes pildosi.

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

temis ir nedorybėmis. Neveltui 
meile yra priskirta prie tuju 
didžiausiu K r i'k s zc z i o n i s zk u 
dorybių: “Tiky'ba, meile ir vil
tis.” Žmogaus protas vis da 
klysta ir tik prie gilesnio pri
gimties tyrinėjimo tobulinasi, 
apsiszvieczia pamato daugiau 
teisybes ir supranta geriau 
Dievo nutarimus ir surėdymą.

Taip mastydamas ir dūmo
damas kunigas Povylas ėjo nu
leidęs galva net pakol nesugry- 
žo in klebonija. Ten tacziau 
puolės, negu atsisėdės, atsidu
sęs isz gilumo savo krutinės 
kalbėjo:

— Ali, kaip didele galybe 
yra tos szventos meiles! Ji ne 
tik daro laimingais tuos kurie 
tarp saveš ja dalinasi bet kar
tais net ir kitus žmones; pa- 
vyzdin: jaueziuosiu dabar vi- 

Įsai laimingu, szirdis mano per- 
| pildinta jausmais labo jiems 
i linkejancziais, j a u s m a i s 
džiaugsmo ir 
Dievui, kad

, 'jiems jos, kad nepadariau ju
¥ giszku paveikslu pradėjo irtis dvieju nelaimingais.

— Kas-gi isztyre paslaptis 
gamtos, kas-gi isztyre gilmes 
moteriszkes szirdies? — Ji da
ro žmogų nelaimingu, ji teikia 
jam rojų aid žemes.

Tas jam nematytos regyklos 
ir paveikslai didele turėjo ant 
ju intėkme; pažiūros jo po ta- 
intėkme persimainė; jis in ežia, 
idant nubaust ta, kuris pavo
gė nuo jo “duszia 'kūdikio,” 
idant atimti nuo paveržiko jo 

I brangu iždą — dalbar-gi visai 
pamirszo ko in ežia atėjo, su

J kokiu reikalu. Tarytum bijo- 
$ damas tu prisiartinaneziu žmo-

Jaigu jus vyrueziai laikraszti 
turite,

Tai girtuokliams skaityt 
neduokite,

Ba jeigu turi už ka gert, 
Tai gali laikraszti nusipirkt.

‘ ‘Szventu ’ ’ laikraszcziu 
skaityt nenori,

Ba priesz ateiti baime turi, 
Mat velniu kaip szeszkas 

bijosi,
Tai už liberaliniu laikraszczip 

griėbesi.
Juk skaito o supranta tiek, 
Kad viskas būna ant niek, 

Mat su tuom puszinasi, 
Ir priesz kitus giriasi:

Sako kad jis mokytas vyras, 
O tiek iszmano kiek kiaule 

apie pipirus.
Ir Lietuvoje buvo ne kitaip, 

O ir Amerikoj yra taip, 
Ir fenais yra tokiu, 
Isz mokslu iszguitu, 

Dabar komunistais save 
vadina, 

Užklupineja žmones ir žadina, 
Del tokiu laikraszcziu ne

reikia,
O 'katrie skaito, tuosius peikia. 

Ant tokiu pusgalviu,

Kaip Kalba Ameriko- 
niszki Lietuviai

Nekurie Lietuvei pagyvenia 
Amerikoj keliolika metu, už- 
mirszta Lietuviszka kalba o 
Angliszkai visai nemoka. Mai- 
szo tais dvi kalbas nesvietisz- 
kai jog stovintis szale žmogus 
turi daug juoku klausant to
kios kalbos Amerikoniszko 
Lietuvio.

Czionais paduodame kelioli
ka “sampeliu” tokios kalbos:

Tūlam Lietuviszkam name 
tėvas, parejas isz darbo, pa- 
szauke in sūneli: “Džianuk,

ISTORIJEapie Da isz ma' 
-----------------  iszo iszlins, Al
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<J. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Del Musu Skaitytoju!

padekavones 
nepertraukiau

Nereikia paisyti, 
Tik kaip szuni su koja paspirti.

Nedraugam! su jais, 
Jeigu ir in akis pareis, 

Tai abladkai, 
Visokį ‘ ‘ szpicbu'kai. ’ ’

Tokiu latru kožname duome 
turime,

Del to-gi vyrai, atsargus 
'bukite,,

Geriau, “Saule” skaitykite, 
Ba ja skaito, tukstaneziai,

runyk in grosersztori ir ipar- 
neszk meczkiu ba fajerio hau- 
ze nėra o asz noriu laita del 
paipos. Hariap, Džianuk!”

Ant u'žklausymo vieno spor- 
tuko ka jis dirba, tai atsake 
man taip:

“Asz dirbu evriting, klininu 
karus ir šviežius suku, — taip, 
evriting. Kaip kada svipinu 
dorta ir vaszinu langus.

Kitam name tūla gaspadine- 
le, turėdama svecziu, paszau- 
ke in savo mergaite:

“Keicluk, go damn in sztora 
ir parneszk keiksu ba kava jau 
redi, te kvoteris ir runyk.” Ki
tai mergaite karta ji paliepė: 
“Blancz, nueik in bedruimi, 
ten rasi ant szelfo baksu'ka ku
riame yra ringas. Reikia ji pa- 
piksyt ba jis yra pabreikytas. ”

Užklausiau kito sportelio 
koki jis turi užsiėmimą tai 
man szitaip atsake:

“Well mister, asz turiu fain 
džiaba prie feiso, runinu karus 
ir meikinu po faiv dolers ant 
dienos. Voikinu evri dei, bo
sas fain sport ir asz jam sėtinu 
up evri pęidei. Tik no gud kad 
mano mulas kikina kaip blei- 
zes, bet kaip painiu sprege ir 
gi vi nu jam som noks, tai runi-

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplankysite greieziau jū
sų paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
-> Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

(na kaip džermanai nuo Ameri- Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines
— ' ■■

— iSzi Utarninka yra Jur
gio Washingtono gimimo 
diena.

— Ateinanczia Sereda pri
puola Pelenu Diena. Ta diena 
pasninkas.

— Ponas Stanislovas Juod- 
nukis, isz Mechanicsburg, Pa., 
ana diena lankėsi pas savo pa- 
žinstamus mieste ir Slienando- 
ryje ir atlankė redakcija “Sau
les ’ ’ nes yra musu senu skaity- 
tojum per daugeli metu. Ponas 
Juodnukis kitados laike 
kriaucziu szapa Shenandoryje 
bet užėjus karei prigialbsti da
bar Dedei Šamui kariszkuose 
darbuose. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Praeita. Utarninka kuni
gas P. C. Czesna suriszo mazgu 
moterystes pana Helena Bal- 
eziute, sesere Onos Sadukienes 
su seržantu Edvardu Gavai, 
isz Trentono, kuris tarnauja 
kariuomenėje Fort Still, Ok- 
lahomoje. Jaunavedis turėjo 
sugryžti prie dinsto už keliu 
dienu. Nuotaika dirba Bethle
hem Steel Co., kariszkoje dirb
tuvėje.

—• Ponas Mykolas Szaulys, 
visiemls žinomas kaipo ‘Mike,” 
isz Girardville's, ana diena lan
kėsi Mahanojuje su reikalais.

— Gerai žinomas ūkininkas 
p. yitautas Sakavicziu®, isz 
Catawissa, Pa,, lankėsi czionais 
mieste |pas pažystamus, ir prie 
tos progos atsilankė in redysta 
“Saules.” atnaujinti laikraszti 
del savo motinos ponios F. Sla- 
vitskienes, kaipo dovana. Acziu 
už at'silankyma.

— Gerai žinomas musu tau
tietis buvusis senas biznierius, 
Franas J. Sklaris, isz Luzerne, 
Pa., lankėsi pas savo sesute 
ponia M. Brazinskiene, ant W. 
Mahanoy uly., ir atlankė savo 
broli Vaitiekų kuris serga, 
taipgi atlankė ir daugeli savo 
pažystamu czionais. Ponas 
Sklaris kitados laike buezerne 
ant W. Pine uly. Turime pripa- 
žyt kad Franas iszrodo puikiai 
ir sziadien yra pasekmingu 
b i z n i c r i u m L u z e r ne j e.

SHENANDOAH, PA.

— Blancze Mizzera, Vladas 
Sklera ir Vincas Bublys, ran
dasi Locust Mountain ligonbu- 
teje- ant gydymo.

Silver Creek, Pa. f Petras 
Pupnikas, 29 metu, mirė Potts- 
villes lionbutyje Vasario-Feb. 
12ta diena. Velionis gimė czio
nais bet pergyveno Scrantone 
7 metus. Paliko paezia Alber
ta, dvi dukteres Loretta ir Leo
na, tėvus ponstva Mateuszus 
Pupnikus, tris seseres ir du 
brolius. Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms apeigoms Szv. 
Kazimiero bažnyczioje ir pa
laidotas ant Szv. Kazimiero 
kapiniu. Graborius Želionis 
laidojo.

SZMUILA IR LEIBA

Szmuila — Ne gerai! Gas- 
padorei uždėjo kroma su vi
sokiais tavorais ir visi pas 
juos eina.

S. — Ne bijok, ne ilgai jie 
laikys, ba jie apie tai nieko 
neiszmano.

L. — Tai vis nieko bet in- 
sodino in ta kroma du vyrus 
isz Ameriko sugryžusius, tai 
jie visame paredkavos.

S.—Jeigu taip tai Žydėlėms 
kapores!...

Dažiuretoja Ligoniu Ant Kariszku Lauku (VERTAS §21,000

Mirė Ubagu 
Prieglaudoje

Yorktown, N. Y. — Nesenei 
.mirė czionais James Kelley, 
I prieglaudoje del ubagu, apie 
kuri visi mane jog yra vargs z it 
ir neturėjo ne skatiko. Bet po 

i mirežiai jo duktė užtiko banki- 
' nes knygutes kurios parode 
! jog Kelley turėjo suezedines 
1 Lankose 21 tukstanezius dole
rius. Sudžia paženklino liku- 

! šia duktere Marijona kaipo 
i administratorka ant likusio 
turto pakol brolis sugrysz isz 
kariuomenes.

Iszmete Savo Kūdiki
Isz Trūkio

Kokia Aplinkine Toki Bagnietai

L. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Kareiviai, tarnaujanti Pietiniam Pacifike turi turėti 
ir tam tinkamus ginklus, invairius bagnietus, kaip tai ant 
paveikslo matome. Tieji vyrukai randasi daugiausia ant 
salų Pacifike.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Nunieras 78 
520 W. Centre St., Mahanoy City

Pana Matilda, duktė Marijonos Grineviczienes, nuo 
517 W. Pine uly., Mahanoy City, Pa. Motina aplaike žine 
nuo dukreles, buk likos apdovanota garbe sidabriniu spar
nu, už atsižimejima savo darbe, kaipo kariszka eroplanine 
dažiuretoja ligoniu ant kariszku lauku. Matilda negali pra- 
neszti kur ji sziadien randasi, isz priežasties kariszkos 
cenzūros, bet, ketina atlankyti savo motinėlė už keliu san- 
vaieziu. Josios užduotis yra lekiant eroplane musziu lau
kuose prižiūrėti sužeistuosius kareivius ir atgabenti in ar
timiausia ligonbute. Per aplaikyta žine ji radosi ant Fili- 
piniszku Salų. Praeita Gruodžio menesi ji aplaike ženklą 
Pirmo Pulkauninko, kada radosi Naujoj Zelandijoj. Ma
tilda turi broli Juozą kuris taipgi yra Pulkauninku 
Anglijoj. Pulkauninke Matilda yra užbaigus Slauges 
mokslą Pennsylvanijos Universitete, Filadelfijoj, po tam 
radosi ant tarnystes Cornell Medical Center Ligonbuteje 
New Yorke ir buvo vietose Fort Monmouth, N. J., Ken- 
tukijoj ir Teksuose. Redakcija linki Panai Matildai pa
sekmes savo garbinam tarnystoj ir kad sugryžtu sveika 
namo pas savo motinelia, kuri laukia josios sugryžimo su 
motiniszka szirdžia.

Huntington, Pa. — Keliau
dama Pennsylvanijos trukiu 
isz New Yorko in Marion, Ind., 
Ona Gavaliene laike savo 12 
menesiu kūdiki prie atidaryto 
lango idant gautu szviežio oro. 
Kūdikis pradėjo rankose szo- 
kinet ir staigai iszpuole lau
kan. Motina, nežinodama ka 
daro, szoko taipgi nuo trūkio 
paskui kūdiki. Trūkis likos su
laikytas o kunduktorius su ke- 
leis pasažieriais rado motina 
su kūdikiu sedinezius prie ge- 
ležkelio tik mažai sužeistus.

Fordukas Priežastim
Atsiskyrimo Poros

Nupjovė Galva Idant
Turėti Didesni Gi

linki Giedojime

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

i Aukso Altoriukas, misziu maldos su 
paveikslais, celuloidos kietais virszais 

Įsu gražiu kvietku ir kryžiaus atspau
dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 
į baltos ar marmulines spalvos, Tilžės 
,spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų 
knygele, paveiksluotos misziu maldos 
kietais 
taipgi 
$1.25;
$2.00;
su daugeliu paveikslu, gražios stabios ’ 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo 
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity-

, Poteriai ir

drūtais juodais virszais, 50c., 
minksztais juodais virszais 

Kanticzkos, visokiu giesmių, 
Gydyklos nuo baimes mirimo,

Kompanija Pajeszko
Darbininku - Gera

Proga

Kate Užtroszkino Mie
ganti Kūdiki

Superior, Wis. — Kada dvie-^ 
ju menesiu amžiaus kūdikis B.:

Philadelphia, Pa. — Nesiti
kėjo vargszas Szimukas Jana- 
viežius jog kada pateks jam 
neužganadinta paeziule kada 
jis paėmė sau už paezia Jeva 
Raisiute. Isz pradžių gyveni
mas ėjo saldžiai nes j u ledinei 
palociai greitai sutirpo.

Jeva nebuvo užganadinta 
tuom ka Szimukas jai nupirko 
nes pasirūpino ji automobiliu 
isz fabriko Fordo ir pradėjo 
naudotis svietu. Nuo ryto lyg 
vakarui piszkino po miestą su 
savo Forduku. Ant galo nubo
do Szimukui tokios ekskursi 
jos nes jo gyvenimas pavirto 
panaszus in szunio ir kates ir 
padavė praszyma ant atsisky
rimo.

Sudžia iszklauses vyro už- 
metinejimu, noringai perskyrė 
taja porele, paliepdamas duoti 
Jevai po keturis dolerius ant 

l užlaikymo Jevos, kuri už tuos 
' pinigus galės nusipirkti gazo- 

užsigeres ir iszbudino isz mie- lino in savo Forduka 0 j 
go motina, spirdamasis pinigu’HUSilaUZ §011 §prjnda tai Mare Karpiene, gyvenanti

Sūnūs Nuszove Tęva
Kuris Bjaurei Pasielg

davo Su Motina
Pawtucket, R. I. — Juozas 

Devlin, 15 metu amžiaus, nu- 
szove ant smert savo tęva Ber
narda, laike susibarimo tėvo 
su motina.

Tėvas parėjo nakezia namo

Grafton, Idaho — Palicija 
rado prie vietiniu kapiniu tvo-77i,~35c.7 Katekizmai, 

ros, nupjauta galva nuo lavo- Ministrantura del patarnavimo kuni- 
» t ii •. m gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 no jaunos Zydelkaites. Tas at- už 25c. Tikras Szaltiiii! Ražancil„iu 

sitikimas sujudino labai visus Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 
Žydus kuriu czionais randasi 15c; Karves> j’u nauda ir geresniu bei 

. skanesniu suriu padarymas, su devy- 
dS/Ug*. Pažino jog tai galva jau- njaįg paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 

nos Žydelkaites kuri nesenei graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy- 
. m . .. . . vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepejamirė. Tyrinėjimai per suda . „ . . , ’ • lJ J K n- Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso-

iszsirode jog keturi jauni Žy- kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 

dai dagirdo buk nupjauta au- Viena’ dalls 50c; M,kaldos Pasak°- 
, ijimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie-

sis mirusios merginos atnesza n3enukas, graži apysaka 25c.; Eusta- 

dideli gilinki giedojime tam, kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 

kuris nupjauta ausi neszios 
prie saves. Visi keturi likos Sveikata 

aresztavoti ir patalpinti in pa 
vietava kalėjimą kur sziadien 
labai gražiai gieda “majofes.”

Kumpis Ir Kiausziniai 
Priežastim Ilgo 

Amžiaus

Milwaukee, Wis. — Kokia

Amžių Krikszczionybes arba Iszgan- 
ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.;

Ligoniams, knygele apra- 
Iszoma visokios vaistiszkos žoles 25c; 
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 
Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.; 
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukavimai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi -juodi poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
Traices, Sopulingos Brangiausio Kr 
Kraujo, Szv. Pranciszkaus, Kruvinos 
Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 

i Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du-O ------------j — k-------------- ---------------------------- ---- ±----- o-  | —----- -7
!ant gerymo o kad toji jam ne- ir užbaigs sportini gyvenimą. po nr. 1716 Dayton uly., ap-^ sulio, vyriszkumo pataisymui, vande

vaiksztinejo savo 105 jubileju nines ligos, cukrines ligos, reumatisz- 
u p-.. tnJm’iH 1 1 11 C\ <3'51 V1 m n ir Hft-

gimimo, per visa diena prigial-'lankos trejankos Po 85c„ pakeliai su 
binejo savo dukterei pagamin- nurodymais kaip vartoti.

ti puikius pietus ant taip svar
bios dienos. Kalba ji, buk už 
savo ilga amžižu yra dėkinga 
valgymui kumpio ir kiauszi- ■ 
niu. Niekad ji nevalgė jokiu 
“pajų ar keiksu.”

Matai, Szimuk, kam sutikai 
pirkti bobai Forduka?! Szia
dien nebūtumei turejas 
ergelio.

norėjo duoti, tėvas isztrauke j 
vžszoko ant jo namine kate ir'motina isz lovos už plauku ir 
atsigulė ant kūdikio burneles. ‘ Pradėjo smaugti. Sūnūs, nega- 
Kada motina atėjo pažiūrėti lodamas nukensti tokio pasiel- 

gimo su motina, nubėgo in 
kuknia kur radosi revolveris 
ir paleido in tęva penkis szu 
vius. Tėvas tuojaus krito ne
gyvas. Sūnūs likos aresztavo- 
tu bet sudžia iszklauses moti
nos ir nekuriu liūdinto j u, pa
leido vaika ant liuosybes.

Vario Valinyczia (Copper,Navickienės miegojo vygej^
x f*i i -» z-x i » \ 1. A * .1  L 1 • ! X-. „ X - — a Irn + a 7

Refinery) Iszdirbyste, kuri 
randasi biznije jau 42 metus, 
iszdirba metalu, del laivu, tan
ku, ginklu ir komunikacijų 
skyrių, reikalauja dideli skait
lį darbininku, nors jie ir 
neniokotu ta darbu. Dirbtuves 
randasi New Jersey 
nuo New Yorko.
ant S'ziptu po 48 valandų ant 
sau vai tos, jeigu

kūdikio, tasai jau buvo numi
ręs. Kate ji užtroszkino.

PRIESZ SUDŽIA

tiek

Įku sausgėlų, viduriu liuosavimo ir Pa
lankos trejankos po 85c., pakeliai su

M. ŽUKAITIS, i
336 Dean St. - Spencerport, N. Y.

20 myliu
Darbas eina

Paliko Savo Sekretor- 
kai $10,000

darbininkai 
dirbs daugiau kaip 40 valan
das, tai aplaikys pusantro lai
ko daugiau. Gera mokestis 
del (pradiniu darbininku ir ge
ra proga del tu kurie nori dirb
ti. Dykas peržiūrėjimas per 
daktaru Pottsville, Pa., priesz 
iszvažiavima. Kelione apmo
kama. Burdas parūpintas per 
kompanija kada įpribus anl 
vietos. Pacziuoti vyrai bus 
parūpinti su' namu už maža 
randa. Mokyklos del vaiku ir 
pasilinksminimo vieta, todėl 
darbas tinkamasis del paeziuo- 
tu vyru, kurie geidže pagerinti 
savo būvi ir gyvenimu. Kom
panijos agentas pribus in She
nandoah, Pa., Panedelyj ir Se- 
redoje, Vasario (Feb.) 21 ir 23, 
pasikalbėti su tais, kurie gei
džia iszvažiuoti iii darbu. At- 
siszau'kito iii,

U. S. Employment Service, 
of the W. M. C., Stief Building, 

Shenandoah, Pa.
gAU Bet jeigu sziadien dirbi 

dirbtuvėje kurioje Valdžia rei- 
kalauje darbininku, tai neatsi- 
szaukie prie tojo darbo.

Mount Holly, N. J. — Pana 
Ona Keeley, isz Columbus, ku 
ri per daugeli metu buvo sek- 
retorka del Juozo Huff, aplai- 
ke po jo smereziai deszimts 
tukstaneziu doleriu. Huff buvo 
naszliu, neturėjo vaiku ne jo
kiu giminiu. Pana Keeley bu
vo jo vienatiniu draugu ir jam 
prigialbinejo jo užsiemime.

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

Pirmas — Asz tikrai sakau 
ponui sudžiai, jog tasai ma
ne prie visu akiu taip kolio- 
ja, kad veluk butu man per 
snuki pora ypu uždavęs!
Antras — Tai ko man tu 

žiopli apie tai pirma ne pa
sakei, asz buezia tau antau
sius atpliekiąs su dideliu 
noru.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Iszkase Skrync Su
Senais Pinigais

Wilmington, Del. — Kada ° ’ i
darbininkai kasė nauja prūdą 
prie asztuntos ir Rodney uly- 
czios, iszkase surūdijusia gele
žine skryne kurioje radosi 
daug senoviszku variniu ir si
dabriniu pinigu isz 1709 ir 18- 
77 metu. Priek tam radosi daug 
Iszpaniszku doleriu ir pusdo-' 
leriu isz 1807 meto. Prie ko 
tieji pinigai prigulėjo tai ne
galima buvo dažinoti.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Allijentai Eina Užimti Ryma

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.

Allijentai gabena maistą ir amunicija del kareiviu poiszgujimui Vokiecziu isz arti 
mos Rymo. Ant deszines generolas Clark, kamandierius penktos armijos sveikinasi su 
admirolu Lowrey kad pasekmingai atplaukė in laika prigialbet iszguit Vokieczius 
skaitliuje 100 tukstaneziu isz aplinkines Rymo.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


