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Isz Amerikos
400 Žmonių Likos

Apsvaiginti Gazu
Brooklyn, N. Y. — Per tekė

jimą chlorine gazo isz troko, 
apie 400 žmonių ant ulycziu ap
sirgo ir turėjo būti atgabenti 
in ligonbutes. Gydytojai sako 
kad apie szimtas žmonių yra 
pavojingam padėjime. John G. 
Golliver, 45 metu varytojas 
troko, sako kad jis gabeno 20 
tanku chlorine gazo prie doku, 
isz vieno tanko pradėjo teketi 
gazas ir prasiplatino per du 
blokus, nuo ko žmones pradė
jo trokszti ir puldinėt ant uly
cziu. Palicija su pagialba ga
liniu masku pribėgo prie troko 
kuris veže ta gaza ir suradus 
tanka isz kurios tekejo gazas, 
greitai ja pataisė kad Gollive- 
ras galėtu pristatyt tankus prie 
doko.

Nužudė Savo Vyrą
Kada Tasai Miegojo

Kūdikis Sutrukdė Jam
Laiko Instojimo

Tarnyston

Albertas Caponette, 29 me
tu, instodamas in Amerikos 
tarnyste Fort Sheridan, Ill., 
atėjo su savo šuneliu, nes nė
ra kam ji globoti, todėl afi- 
cierius tuoj aus davė Capon- 
ettui 24 valandas laiko ras
ti šuneliui prieglauda ir su- 
gryžti prie tarnystes vienam.

■ Fargo, N. D. — Mrs. Kra
mer, 35 metu, motina penkių 
vaiku, likos uždaryta kalėjime 
už nužudymą savo vyro kada 
tasai miegojo.

Motere pasakė szerifui buk 
Vyras, pare j as namo užsigėręs, 
sumusze ja baisei, po tam ja 
iszmete su vaikais laukan, ker- 
szindamas nuszovimu jeigu 
drystu ji sugryžti.

Motere, laukdama kada vy- metikams 
ras užmigs, pasiėmė karabina, $75,000,000. Be to “cziugumui’ 
nuėjo ant virszaus kur vyras iszleidžiama 
miegojo, prikiszo dvivamždi 
karabina prie jo krutinės ir pa
leido abudu szuvius in szirdi 
mieganeziojo.

Amerikonai Iszduoda
Daugiau Ant Pauderio

Ne Kaip Mokslui

New York — Profesorius 
Heilman, kalbėdamas viename 
kankiete pareiszke kad Ameri- 
kiecziai du kart daugiau pini
gu iszleidžia milteliams ir ki
tokiems dažams veidui, negu 
kad iszleidžiama palaikymui 
universitetu ir kolegijų. Kos- 

iszleidžiama apie

$50,000,000 in 
metus, — arba daug daugiau 
negu aukojama mokyklų palai
kymui.

Jeszkos Paskandyto
Skarbo

KAHE |

Popiera Brangsta Ant 
Visos Linijos

Iszgydintas Per Malda

London — Arti Cape Calony, 
randasi ant dugno mariu lai
vas Grosvenor kuris nuskendo 
laike didelio szturmo 1782 me
te, kuriame radosi aukso ii’ 
žemeziugu vertes ant penkioli
kos milijonu doleriu. Dabar 
susitvėrė kompanija kurios 
tikslu bus iszgavimas tojo 
skarbo po 162 metu. O kad lai
vas guli arti pakraszczio, todėl; 
ketina iszkasti tuneli prie laivo 
per kuri nerikai gausis prie to
jo skarbo.

Rado Kaulus Didelio 
Indijono

3,657,000 Mus Vyruku 
Randasi Kares

Laukuose
Washington, D. C. — Suv. 

Valstijų Karo Skyriaus Sekre
torius Henry L. Stimson pra- 
nesza kad 3,657,000 Ameriko- 
niszku kareiviu sziadien ran
dasi ant kares lauku o iki Gruo
džio menesio tasai skaitlis da-, 
sieks lyg penkių milijonu vy
ruku prie tarnystes.

Moskva — Rusai paskandi
no dideli Vokiszka transporti
ni laiva prie Finlandijos pa-

St. Joseph, Mo. — Anthropo-' kraszcziu. 
logiios studentas surado kau-l, O J I
lūs senoviszko Indijono kurie J 
parode buk tasai žmogus buvo 
septynių pėdu augszczio. Ma
noma jog tai yra kaulai May o 
gyventoju kurie gyveno Pieti
nėje Meksikoje, kelis tukstan- 
czius metu adgal. Kaulus ir ki
tus radinius nusiunsta in 
Washington© muzeju ant toli
mesnio moksliszko tyrinėjimo.

Niekad Ne Pervelu
Mokytis

Detroit, Mich. — Jonas 
Kayes, 60 metu, kuris beveik 
per visa savo amži dirbo fabri
kuose, yra vienas isz tuju žmo
nių, kurie yra tosios nuomones 
jog mokytis niekad ne yra per 
vėlu. Kayes eina in mokslaine 
jau ketvirtas metas nes isz jau
nųjų dienu neturėjo progos 
mokytis. In meta laiko užbai
gė pasekmingai mokslą medžio 
iszdirbystes o dabar mokinasi 
kitokio amato. Yra jis vienas 
isz gabiausiu mokiniu vakari
nėje mokslaineje.

Greensburg, La. — Gyvento
jai miestelio Youngwood tiki, 
jog stebuklai da neiszejo isz 
mados nes patys persitikrino 
jog per malda ir gera tikėjimą, 
žmogus gali būti iszgydintu.

Sam Dericotte, 70 metu am
žiaus, kuris per 17 metu nega-

1 Įėjo vaikszcziot, taipgi apie tai 
persitikrino ir sziadien vaiksz- 
czioja sveikas. Pas protestonus 
yra papratimas laikyti kas 
menesi pas savo pažinstamus 
taip vadinamus “maldos susi
rinkimus’’ kuriuose jie skaito 
isz Szv. Raszto ir gieda szven- 

’,tas giesmes. Toki susirinkimą 
laike ir pas Dericotte o kada 
perskaitė tūla skyrių isz Szv. 
.Raszto, kuriame randasi žo
džiai: “Praszykite, ligoniai, 
paszialpos bažnyczios ir jos 

Moskva, Rusija.—Rusai isz- maldų o busite iszklausytais, ’ ’ 
vaike Vokieczius isz sziaurines — • staiga atsistojo ant kojų De- 
puses laši, Rumunijos. Apie ricottas sveikas, dekavodamas 
1,100 Vokiecziu liko užmuszti susirinkusiems už maldas ant 
ir daug paimta in nelaisve. j intencijos jo pasveikimo.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties kares ir stokos ma- 
terijolo ant padirbimo popie- 
ros, preke ant popieros vela 
pabrango. Visi kupcziai pra
dėjo rugot nes moka už popiera' 
dvigubai kiek mokėdavo o ir 
da pabrangs.

Dabar valdžia apgarsino po 
visa Amerika idant žmones 
butu paczedus, rinktu senas 
popieras, skudurius ir t.t., nes 
Už juos kupcziai mokes dau
giau o jeigu visi bus paczedus/ 
tai popiera vela nupuls ir ja tu-1 
res isz ko dirbti. Popiera de] 
laikraszcziu taip pabrangs jog 
daugelis laikraszcziu bus pri
versti pakelti prenumeratas.

Vokiecziai Bėga In 
Sziaurine Puse ■ 

Nuo Oriniu
Bombų

Rymo Gyventojai Džiaugiasi 
Kad Gavo Savo Laisve; Alijen
tai Su Pagialba Eroplanu Ir

Mokina Augint Kernus Tanku Stumia Vokieczius Isz

Wm. Dorsey, Amerikos ag
ronomas mokina Guadalca
nal Salos ūkininkus kaip au
ginti kornus.

vai-Ebensburg, Pa. — Keli 
kai surado lavona Wm. Quinn, 
56 metu amžiaus, isz Tamak- 
ves, prie Pennsylvanijos gele
žinkelio netoli Emeigh Run. 
Koroneris P. McDermitt sako 
kad žmogelis mirė szirdies liga.

Italijos; Rusai Paskandino
Vokiszka Transportini Laiva
Praszo Maisto Del

Europos

Washington, D. C. — Prezi
dentas ir Valstybinis Skyrius 
praszo Anglijos pavelinimo 
kad galėtu nusiunsti maisto del 
ju 9,500,000 iszbadejusiu vaiku, 
taip pranesze Clare Boothe, na
re Kongrese. Taipgi meldžia 
idant nusiunstu maisto del ba- 
daujancziu vaiku Belgijoj, 
Francijoj, Holandijoj, Norve
gijoj ir Lenkijoj.

Burma, Kinija — Kiniszki ir 
Amerikoniszki kareiviai eina 
ant Myitkyine isz dvieju pusiu. 
Kinai atėmė tris miestus nuo 
Japonu arti Loyang.

NAPOLIS, Italija — Nedėlios vakara Ali
jentu 5-ta ir 8-ta armijos, su pagialba eroplanu 
ir tanku atėmė Ryma nuo Vokiecziu. Tris va
landas priesz inejima in “Amžina Miestą,” Ame
rikos Generolas Mark Clarke lauke pakol Vo- 
kiszki kareiviai galėtu prasitraukti kad Rymas 
butu apskelbtas kaipo “atidarytas miestas.” Po 
tam tankai ir kareiviai pradėjo daryti krata po 
visa miestą, paimdami daug Vokiszku kareiviu 
in nelaisve, kaipo ir kelis aficierius. Daug Vo
kiecziu likos nuszauti kurie szaude isz pasislė
pimo vietų. Geležinkeliai likos sudraskyti per 
orines bombas. Sziaip miestas iszliko cielas nes 
nebuvo bombarduotas.

Daro Gimnastikas Kad Greicziau Pasveikti

Szitie kareiviai kurie gydosi Anglijos Generaliszkoje ligonbuteje, Atlantic City, N. 
J., daro visokias gimnastikas, kad greicziau sugryžt prie sveikatos.

Isz džiaugsmo gyventojai grūdosi ulyczio- 
se prie Alijentu kareiviu bucziuodami juos ir dė
kodami jiems kad vela sugražino jiems laisve, 
duodami kareiviams vyno ir berdami gėlės po 
ju kojoms. Tukstancziai Alijentu saugoja Ryma 
kad butu saugus nuo jokiu prieszu. Alijentai da
bar eina tolyn in sziaurine puse Italijos kariauti 
priesz Vokieczius, szaudami juos kur tik ras Ita
lijoj po tam užpuldines ant visos Vokietijos isz 
visu pusiu su tukstancziais eroplanu, tanku ir 
milijonais kareiviu, kad kare greicziau užsi
baigtu su Vokietija.

PACIFIKE — Amerikonai nužengė toliau 
užimdami Biak Sala. Eroplanai bombardavo Ku
rile Salas. Japonu drutvietes Truk ir Ponape 
taipgi aplaike daug oriniu bombų .
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— Ko pas mane pasirengei su 
tokiu dideliu pulku? — pa

smaukiu Klause pastorius szypsodama- 
žingsniu skubinosi. O kada at-į su
sistojo kabinete priesz pasto
rių, tarė jam rimtai:

— Gimė man suims.
Ant jo veido matėsi džiaugs-

Tbord Oeveras

Istorikai, gerai isztyrineja 
Žydu karaliaus Herodo miri-Į 
mo metus, randa, kad jis mirė' 
keturis metus priesz ta laikai . .i mas.

iSziadien viską atranda, se- 
noviszkus kampus, miestus, ge
ras ir piktas dvases ir 1.1., o ant 
galo surado ‘“'bobiszka Rojų” 
ir tai pusezioje Pietinėje Ame-; kuri mes įkaitome Kristaus gi- 
rikoje iper daktara Aleksandra1 mimo metu. Kadangi Kristus 
Rice, keleivi aplinkui svietą. I^me Her°dui dai karaliau- 
Yra tai tikros naujausio szta- JanG reiszlkia, kad Kristus 
mo moterėles nes ten moteres g’ine mažiausia keturiais me- 
yra tikrais valdytojais narnoj iais mikscziau negu mes mane- 
iszduoda paliepimus gaspado-Į;ne- Todėl musu metai, skaito- 
rysteje ir naminiam darbe del(n1^ 11110 Kristaus gimimo, yia 
vyru. Katras neklauso, gauna.su klaida. Y ietoje 1944 meto, 
kuju per palkauszi. Yra tai ti'k-j tirėtu tiki eny’beje būti 1948. 
ras “bobiszkas Rojus,” bet;T>et dalyba, regis, žmonija ne
klausymas kyla, ar tosios mo- &iims pataisy ti.
tereles yra užganadintos isz sa
vo '“bosavimo” ant tuju lep- 
sziu vyru ir ar ne sapnuoja apie 
“tikra” vyra, kuris joms tvisz- 
kytu per žandus!

žiedas, 
randasi 
stovylo

Prie kožnos provos daug sū
dai pinigu paima o ir velniui 
dalele tenka. — Ne nuo pinigu, 
tik nuo nedorybes žmonių...

Kaip yra 'kietas nigerio pa- 
kauszis parodo sekantis atsiti
kimas Washingtone. Morris 
Gross, niigeris nupuolė 30 pėdu 
keldamas su kitais fortapijoną, 
ant antro augszto, kuris ant jo 
džlkrito. Prilbuvia daktarai ti
kėjosi rasti nigeri negyva bet 
nusistebėjo laibai kada po ap
žiūrėjimui rado tik skūra per
kirsta ant nigerio pakauszio. 
Kur fortapijonas nukrito, tai 
net cimentinis saidvoikas sutru
ko o fortapijonas susidaužė ant 
szmoteliu.

Puikus’ ir brangus 
kuri niekas nesergsti, 
pakabintas ant kaklo 
Paneles isz Almodena, patron-
ka miesto Madrido, Iszpanijoj, 
kuris stovi puikiam parke fe
nais.

Žiedas yra iszdetas deiman
tais ir perlais o nors yra labai 
brangus, bet nėra baimes idant 
ji kas pavogtu. Nors vagis bu
tu didžiauses ir be jokios san- 
žines, nedrystu jis dalyipstet to
jo žiedo. Istorija tojo žiedo yra 
labai akyva.

Tasai žiedas likos padirbtas 
del karaliaus Alfonso XII, ku
ris padovanojo ji savo įpusse- 

I šeriai patogiai Mercedai kada 
jis su ja susižadėjo. In kelis 
menesius Merceda mirė. Po jos 
mireziai karalius padovanojo 
ji savo bobutei, karalienei 
Kristinai. Bet in trumpa laika
ir ji mirė, po tam karalius pa- i 
dovanojo taji “Mirties Žiedą metu vyresnis. Laikaisi 
savo seserei, Infantai del Pilar J &erai if sveikai, turiu piipažin- 

ti.
Oeveras nusiszypsojo.
— Dėkui Dievui, manes ne 

spaude sunkus kentėjimai joki 
ir lyg sziol gyvenu sau ramiai.

— Ko-gi norėtum ?
— Rytoj mano- suims bus 

dirmavotas, tame tai-gi reika-

Katrų (baigiasi prenumerata 
už laikraszti, tegul nevilkina ir 
tuoj atnaujina nes laikraszczio 
negalima siunsti už dyka.

Vienas isz ko'žno septynių 
meitėliu, paskerstu po priežiū
ra randaviszku sveikatos in
spektorių, sirgo nuo džiovos. 
Valdžios inspektorei, in laika 
vieno meto, peržiurėjo 39,416,- 
349 meitėlius isz kuriu 5,640,- 
061 sirgo ir buvo atmesti kaipo 
netinkami ant valgio. Isz viso 
sunaikinta kiaulienos ant dvie
ju milijonu doleriu.

Kiauliena yra pavojinga mė
sa todėl gera gaspadine temins 
idant gerai mesa iszkepti, isz- 
smožyti arba iszvirt pirm ne
gu ja paduos ant stalo nes di
delis karsztis ant pecziaus su
naikina džiovos gaivalelius ku
rie randasi mesoje.

Retai kur galima sutikti toki 
vyra kuris paszvenstu del savo 
pacziules tiek laiko kiek savo 
su žiedo tinei.

Smalkiausia upe ant svieto 
yra upe Sutlej, Indijoje, kuri 
yra 15,200 pėdu augszcziau 
mariu ir nupuola 12,000 pėdu 
per ilgi 180 myliu.

Amerikoniszki nigerei turi 
žemisz'ko turto vertes už pus
antro bilijono doleriu. Ūkiu 
turi jie 34,000 atkeriu.

Garsus Francuziszlkas profe
sorius, matematikas ir astro
nomas apskaitė buk ant dan
gaus randasi nemažiau kai 35 
bilijonai žvaigždžių. Ponas 
profesorius sako, gal padare 
maža klaida skaitydamas 'bet 
jeigu kas norėtu tikrai dažino- 
ti kiek ju yra, tegul pats su
skaito.

I Ant to Oeveras atsake:
paduoti užsakus; 
ženijasi su Kariu 
szito sztai utkeso

— Koki-gi jam duosi varda?
— ipa'klause 'pastorius.

— Fim, taip vadinosi mano1 
tėvas. Užpraszau pono pasto
riaus ant ’kriksztynu!

— O kas sunu laikys prie 
kriikszto ?

Oeveras pasakė pravardes.
— O kada atsibus isz’kilmy- 

be?
—Subatoj, dvylikta valanda 

per pietus.
Pastorius užrasze viską.
Thord Oeveras turbūt da ko 

lauke, kadangi nesijudino isz 
vietos.

— Ko dar sau reikalauji? — 
paklausė pastorius.

Oeveras tylėjo, mankydamas 
rankoj skrybėlė.

Pastorius atsistojo.
— Priimkite mano velijimus

— apreiszke iszkilmingai, pa
imdamas Oeverui už rankos ir 
žiūrėdamas jam staeziai: — 
Duok Dieve idant jusu sūnūs 
butu jusu namams palaimini
mu ir didžiausiu džiaugsmu. 
Amen.

yra geriausia mer- Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50c 
kri- 
3oc
isz 

isz- 
pa- 
35c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-, No. 160 Keturiolika istorijų apie 
tnieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios

— Norin 
mano sūnūs 
Stadliu, su 
duktere.

— Juk tai 
gina!

— Taip tvirtina žmones — 
patvirtino Oeveras, sukinėda
mas usus.

Pastorius viską užrasze iii 
dideles knygas o kada ežia es
anti liudininkai pasirasze, 
Thord Oeveras ipadejo tris do-iGresorius’ Isz numirusiu prisikėlė, 

į Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apit

isz-

4c * *
Praslinko szesziolika metu o 

Thord Oeveras ve'la atsirado 
pastoriaus namuose.

— Kaip tu puikiai iszrodai!
— atsiliepė pastorius, pama- 

1 tęs atėjusi! — Niekas net neti
kėtu kad tu dabar esi szeszio-

dovanojo taji

kuri mire in menesi laiko.
Ant galo žiedas gavosi ant 

pirszto Kristinos, dukters gra
fo Montpensier ‘bet nesuejo ne 
trijų menesiu kad sztai ir ji mi
rė. Tada karalius Alfonsas XII; 
pataljpino ji savo skarbeziuje1 
ir jis pats in meta laiko mirė, j

Nuo tojo laiko žiedas randa- czionai ir atėjau, ponas pas- 
si ant kaklo tojo stovylo bet ju 
niekas nedrysta dalypstet. O 
gal kokis Ameri'koniszkas va-, 
gis pavogs ji ir parduos ko
kiam milijonieriui.

Garbe tau, motere, 'kada turi 
czysta szirdi, pilna meiles del 
savo artymo ir szvieti gera pa
vyzdi o aplinkui save sklaidini 
sziluma szirdies!...

Garbe tau, motere, kada ne- 
szi palengvinimą, del kenlken- 
ežiu, linksmybe nuliudusiems,

toriam
— Narsu turi vaikina, — pa- 

' gyre pastorius.
— Norecziau dar žinoti, ko

kia vieta bažnyczioj rytoj gaus 
mano suims?

— Pirma! O kaip-gi! O dabar 
ko dar norėtum ?

— Daugiau nieko, einu 
ponas pastoriau.

Ir iszejo.
* * *

Praslinkus asztuoniems 
tams Thord Oeveras su kelioli-

sau,

me-

paszialpa vargszams apgloba ka žmonių atsilankė pas pasto- 
del sierateliu ir cziepini szirdy- ri 
se mažiuleliu sėkla dorybes!

Gaibe tau, motore, lavinda- sus žengimas, 
ma savo protą ir szirdi o per
lais iszminties ir jausies lavini klegesi, atidarė duris.

riu. Subarszkino duris apa- 
czioje, ant trepu iszsigirdo gar-

Tarnaite, iszgirdus isz tolo

musu jaunuomene — tevynisz- 
ka kalba ir vedi žmonija 
sklypą idealo grožybia.

Visi inejo ‘kalbinėtai!.
ir

Ar-gi ne kvailas dalykas. — 
Žmogus iszduoda visa savo 
sanvaitini uždarbi ant nupir
kimo <koĮkio tai dalyko o bet per 
visas sanvaite nedirbtu už ta, 
ka nupirko, jeigu jam duotu ji 
mainoms už jo darba.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

FOVVICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
I STAMPS

i a

lerius ant stalo ir rengėsi 
eiti.

O pastorius dar tarė:
— Jau treeziu kartu apsilan

kai pas mane ir visados su savo ' 
stiliaus reikalais. Ar netiesa?

— Tas tiesa, — atsiliepe Oe
veras kiek tai pamislijas — bet 
jau dabar su jo reikalais dau
giau nevailkszcziosiu, mano su
pus yra suaugusiu žmogum, 
kuris savo locna židini uždeda.

Linksmas iszdidumas matėsi 
jo akvse. V v

Lengvu žingsniu iszejo Thord 
Oeveras o paskui ji jo gimines 
ir pažystami.

Dviem savaitėm vėliau tėvas 
su sunum leidosi kelionėn kad 
susipinkus vestuvėms visokius 
reikalingus dalykus.

Iszsirinko szviesia, saulėta 
gražia diena. Prieszais matėsi 
szmotas mėlyno 'dangaus, ap
linkui oszianczius medžius ir 
vandenis, giedanezius pauksz- 
cziu'S. Tėvas su sunum kalbėjo
si valtyj.

Aplinkui buvo raminanti ty
luma. Nebuvo niekur vėjo ir 
valtis palengva plauke vande
nio pavirszumi.

— Žėgliai negerai užstatyti,
— atsiliepe sūnūs ir atsistojo, 
kad juos geriau pataisius.

Akies mirksnyj lenta jam isz 
po 'kojų paslydo. Isztieses jis 
greitai rankas, suszu/ko garsiai 
sau pagelbos ir inpuole in van
deni.

— Laikykis drueziai tos len
tos — atsiliepe tėvas, nuleis
damas ja giliai in vandeni. Vi
sas savo sytas isztempe, bile tik 
iszlaikyti ranlkose lenta. Neku
ria valandėlė tęsęsi smarki ko
va, žmogus stengėsi iszsigauti 
isz putojaneziu vilniu glėbio.

Staiga viskas suvirę.
Rankos, lyg sziol isztiesia- 

mos in visas puses, pasiliko su
akmenėjusios, nepajudinamos.

— Palauk, palūkėk! — szau- 
ke nusiminusiu balsu tėvas ir 
pradėjo greitai irtis, idant pa
sekus skenstanti sunu. Sūnūs 
iszlkilo ant pavirszaus, tėvas in 
ji stebėtinai pasižiurėjo ir tasai 
geliuose isznyko.

Isznyko ant visados.
Thord Oeveras nenorėjo tam 

tikėti. Mete iiklus ir stovėda
mas luote, žiurėjo in viena pu
se.

Žiurėjo in besisupanezias vil
nis kurios nutvėrė jo sunu, žiu
rėjo ir lauke kol jo sūnūs ne- 
apsireiksz. Tikėjo in tai kad su
ims kiekvienoj valandoj gali 
atsirasti prie tėvo szalies.

Putojo vanduo, vilnis in vil
nis blaszikesi ir — vela kaip 
koksai veidrodis iszrode uipe.

Per tris dienas paeiliui žmo
nes temijosi kaip tėvas jeszko- 
jo nuskendusio sunaus — ir 
dienomis ir naktimis Thord 
Oeveras nuo upes nesitraukė, su savim, tai yra del biednu 

; laukdamas pasirodanezio su- vaiikefliu. Trokszcziau taipgi li-

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

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 
h's; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

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

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

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

SKAITYKIT
“O A T TT T?”

PLATINKIT!

44 pus. 15e j Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- nisi Vieszoats Jėzus ir miszke me- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c 'žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nn. 15R Keturios ist.oriios apie Ka
pitonas Stormfield dansruje: Pabe 
?ele: Kas-si isztyre: Prigautas vaeris 
60 puslapiu .................................. 15<*

Meszla-vežis; Gripas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................................... 15«

Adresas: ’*'4

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

Pertrauke 'kalba bet tuojaus 
pabaigė:

— Tuo tarpu atnesziau sztai j 
tuos pinigus.

Atsistojo, iszsieme isz kisze-j 
niaus visus pinigus ir sudėjo;

i juos ant stalo.baryj iszlgirdo besiartinanczius
nedrąsius žingsnius ir kas tok-:
sai drebanezia ranka mėgino' 
atidaryti duris.

Pastorius atsistojo, ’ kad in-

per kalnus ir miszikus in savo 
namus.

* * *
Praslinko metai. Viena ru

denio vakara, kada pastorius 
pats vienas sėdėjo savo kam-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Pastorins perskaitęs pinigus 

i tarė:
j — Labai daug įpinigu atne- 
' szei, Thord.

leidus atejuna. Kada duris ati-j puse tos sumos ko-
dare, priesz ji atsistojo žmogus K^a man duoda už pai duodama 
augalotas, ir susikūprinęs, nu
blankęs, su pražilusiais plau
kais.

Pastorius tylėdamas žiūrėjo
si in atėjusi. Negalėjo ant kart 
pažinti, ka mato priesz save. Ir 
tik ipo nekuriai valandėlei at
siliepe ramiu, szyelniu balsu:

— Ar tai tu, Thord Oeverai ?
Ar tai gali but?

Paklaustas nulenkė galva
ant krutinės.

— Taiip vėlai atėjai! — kal
bėjo patylom pastorius.

Thord Oeveras žiurėjo »prie- 
szais save.

— Gaila, kad vėlai atėjau, — 
tarė rainiai.

Pastorius paslinko svecziui
krese ir pats sėdosi.

Užvieszpatavo tyla.
Po nekuriam laikui atsiliepe

Thord Oeveras:
— Atsinesziau viena daiigta

Pirkite Apgynimo ' naus. Tiktai ketvirtoj dienoje gonbutyj pastatyti lova ir pa- 
Czedinimo Bondus suseke sunaus lavona. Tėvas vadinti vardu, mano sunaus 

ir Markes. pats vienas nesze savo sunu vardu...

' kia man duoda už parduodama 
dvara: Netrukus ir likusius ati-

’ duosiu, o po tam...
— Ka. mistini veikti ? — klau

sė pastorius.
— Iszbuti gerame, dievotame 

pasiilgime, — atsake tasai.
Ir vela užstojo tyla. Pasto

rius su dideliu sanjausmu žiu
rėjo in suskaudusi žmogų. Pa
galios atsistojo ir, padejas Oe- 
verasui ant peties ranka, tarė:

— Atsimeni kaip tau senais 
laikais gimė sūnūs, sudėjau tau' 
toj dienoj sztai koki velijimą: 
Duok Dieve, idant suims butu 
jusu namams palaiminimu? 
Kai]) matau, mano velijimas 
neiszsipikle! Netiesa?

Kėlės valandėlės vieszpata- 
vo tyla.

— Asz taipgi ta pati matau, 
— atsake Oeveras ir atsistojo.

Per senelio veidą nusirito 
dvi dideles aszaros o po tam pa
sipylė kitos...

Lengvu žingsniu Thord Oe
veras iszejo isz pastoriaus ka
bineto.

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.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Cbaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvai 
ir kiekvienam gali būti suprasti-

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

or visos trys 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

gauna.su


“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Pavojinga Keli one Per Kalnus

sakes. Vietinis 'klebonas

f

Vienas ypatingai1 jis t° nepaisydavo tik derėdavo &

o įsBį 
o

j dryso mandagiai isztarti pasta- 
___ ba. Jie tik piktumą šukele. Se- 

JuodtJ nelis tėvas ir tas paliovė ka

VALVATOJE, Vakaru Penn- žmona nepasirodydavo bažny- 
sylvanijoje pirm keleto metu' ežioje. Kai-kurie gimines isz- 

du broliu ūkininku gyveno vie
nas szale kito. Jųdviejų platus 
laukai susiejo szonais. <____
buvo kietu kaip tie ąžuolai, ku
riuos naujokai Amerikoje ’kirs
davo pradedant czionai žeme 
dirbti, juodu buvo protingi, su
manus, labai padorus ii- stiprus. 
Jiedviem ipatidavo žali laukai, 
mėlynas dangus ir visa kuom 
gamta turtinga. Juodu mėgda
vo knygas skaityti, tik retai ju 
gaudavo gyvendami toli nuo 
miestu kalnuose. Abudu buvo 
maldingi ir netingėdavo gar
binti Dievą.

Visi kaimynai gerbdavo tuo
du ūkininku. Juodu turėjo 
daug vaiku, 
mylėjo savo sunu kuri in 
Krikszta buvo neszes jo brolis. 
Tas vaikinas peraugo abiejų 
ūkininku namini gyvenimą. 
Dar tebebūdamas jaunutis jis 
užsimanė iszeiti isz namu ir 
jeszkotis didelio pelno viename 
dideliame Vakaru Amerikos 
mieste. Tam tikslui jis paliko 
abi szeimynas nuliuduses, atsi
žadėdamas laimingu ir sveiku 
namu, ramaus ir gero gyveni
mo ukeje. Tėvas su motina mei
lingai ji atkalbinėjo ir bare bet 
jis nepaklausė. Viena diena jis 
iszkeliavo in miestą o namisz- 
kiai, mylėdami sunu ar broli, sulaukė kunigo parvežant ir 
vei‘ke. I numirė priemes Szv. Saikra-

Pradžioj jis netingėdavo pa-J mentus. Sūnūs nei neprisiarti- 
raszyti namiszkiams apie save, no prie mirsztanczio tėvo ir ne- 
Laisžkai pareidavo sutartais buvo bažnyczioje palaidojimo 
laikais. Jis nepamete tikėjimo.' laiku. Visa parapija pasipikti- 
Kaip buvo isztikimas Katali- i 
kas, taip ir likosi — geras sū
nūs ir meilingas brolis. Metams j 
bebėgant laiszkai pasidarė re- ■ 
tesni, ilgainiu visai paliovė ėja.

Eme eiti ir deszimtmecziai. 
Teviszkeje eme darytis permai
nų. Vaikai vieni paskui kitus 
lyig paukszteliai iszskrido isz 
lizdo. Atėjo nelaimiu ir pa
ežiam ano vyruko tėvui. Ukeje 
apsigyveno svetimas. Vyrukas 
tuomet jau buvo pilnu metu vy
ras ir gana greitai jis linko in 
ta gyveninio puse, kada jau 
laikas pasilsėti ir didžiuotis 
tuomi, kas Uždirbta pirmoje 
gyvenimo dalyje.

Alus apraszomasis vyras bu
vo ingijas dideliu turtu szvino 
kasyklose bet buvo praradęs 
sveikata.

Vienu taupu pasiklydo gar
sas, kad keleivis ketina gryžti 
namo numirti. Likusieji gimi
nes ir kaimynai jautėsi atgija 
priesz pasitiksiant ji. Jis at
pirko teviszke ir norėjo senam 
tėveliui gražinti laime. Kadan
gi jis gryžo netekes sveikatos,' 
bet karsztai mylėdamas seną
ją vieta, tai kaimynu ir giminiu 
jausmai pasidarė ytin smar
kesni.

Galutinai jis parvažiavo su 
savo paczia. Ji ‘buvo didele rus
ti moteriszke ir nepatiko jaus 
mingiems kalnėnams, bet jie ja 
priėmė meilingai. Juodu buvo 
bevaikiai.

Veikiai namiszkiai patyrė, 
kad ji buvo aitri Protestante ir 
kad jos vyras buvo praradęs 
tikėjimą. Pradžioje gimines 
buvo skaudžiai nustebę, pas
kui jie tylomis lindėjo. Par- 
gryžusiojo sveikata buvo taip 
sumenkusi, kad namiszkiai ne
sveikata pakaltindavo už tikė
jimo priedermiu nepildymą. 
Bet menesiai slinko paskui me
nesius, teeziaus nei vyras nei jo

nors
buvo geras ir protingas gany
tojas. Jis atvažiavęs in sve- 
czius primine priederme bet li
gonis sziur'kszcziai jam atsake. 
Tada senieji draugai ir pažins- 
tami pakraipė galvas ir nulin
do, kad žmogus netolimas mir
ties taip mažai tesirūpina, jog 
turės Dievui iszduoti skaitliu 
isz sugaiszyto gyvenimo.

Laikas bego. Nelaimingasis 
žmogus, iszeidamas retlkar- 
eziais in gatve savo gimtinia
me miestelyje apalpdavo bet

su kaimynais galvijus ar javus 
visai užmirszdamas, kad mirtis 
greitai joja pas ji ar jis pas ja. 
Jo inpykimas ant tikėjimo bū
davo taip piktas ir tuo atveju 
žodžiai taip nepadorus, kad ir 
artimiausieji gimines eme 
vengti jo namu.

Tiktai ligonio dede ir kriksz- 
tatevis nepasidavė jausmams. 
Nors ir jam prisiėjo atkelti 
pliovoniu bet jis nesiliovė lan
kės seiganczio broliavaikio ir 
kriksztasunio.

Viena diena ligonio senasis 
tėvas nukrito nuo vežimo bet

no tuomi.
Po to ligonis dar labiau su

menko ir jau retai foeiszeidavo 
in gatve. Pagalios jis liovėsi ' 
rodęsis visai. Sodžius kalbėjo 
kad ligonis nekėlias isz pata
lo. Jeigu Įkas ji atlankydamas 
neužtrukdavo ir neminėdavo 
tikėjimo tai jis būdavo manda
gus ir malonus. Taip pat ir jo 
žmona. Ji iszrode tai|p-gi ne
sveika tiems kurie dėmėdavusi 
bet ji niekuomet nesiskundė.

Viena diena dede ir krilksz- 
tatevis atejas aplankyti ligoni 
suprato, jotg jam tikrai nebe
daug teliko gyventi ir bijoda
mas sukelti nenauda piktumą 
iszejo neminėjas duszios tik 
liūdnas ir skaudama szirdimi 
parėjus dede pasisakė paežiai 
kaip jam graudu ir skaudu.

— Užpraszykime Miszias už 
ji, — tarė ji, — ir abu iszlklau- 
sysime melsdamosi už ji.

— Gerai tu sakai, patvirtino 
vyras; asz tuo jaus einu pas ku
nigą.

Klebonija buvo nepertoliau- 
siai. Senukas nuėjo tenai. Po 
valandos jis sulgryžo linksmes
nis. Jis buvo pasakos klebonui 
savo rūpesti ir klebonas .paža
dėjo rytoj atlaikyti Miszias.

Ant rytojaus senukas ir se
nute anksti priesz'laika pasida
binę atėjo in bažnyczia,. mal
dingai iszlklause Misziu ir mel- 

( dėsi už vangsza užkietėjusi nu
sidėjėli, netolima mirties gimi
ne.

Perejo kelios valandos. Senu
kai jau diibo savo kasdieninius 
darbus. Tik sztai per langa juo
du pamate ligonio paczia atei
nant isz namu. Juodu lyg nyk-

telejo. Bet moteriszke inejo ir' 
tarė:

-— Alikas nori matytis su de
de ir lielpe man pakviesti.

— Ar jam blogiau?
— Ne! ka gali žinot kaip il

gam bet jis iszrodo stipresnis.
— Tuojaus einu. — tarė se

nukas K. irkreteno pas sergan
ti kriksztasuni, abejodamas 
kaip tas ji priims.

Dedei inejus in vidų ligonis 
isztiese ranka ir linksmai szyp-' 
sodamas tarė:

— Dede, padarykit man ma
lone!

— Kokia, Alikuti ?
— Ar nebus tamistai per 

daug baladones pakviesti man 
kunigą ?

— Baladones ? Kokia ežia ga
li būti baladone? Asz einu ir 
parvedu!

— Asz taip tikėjausi, kad 
dede padarys, del to asz kvie- 
cziau. Alau rodos dede ta ge
riau atliks negu kas kitas. Szia
dien asz jaueziuosiu daug svei
kesnis.

— Acziu Dievui, — tarė se
nelis K. — Tai asz einu, Aliku
ti!

Ta isztares dede iszejo ir nie- 
p kam netare nei žodžio: nei li

gonio paežiai, nei savajai, nes 
' ji stovėjo tarpduryje, kada K. 
c jo pro sa vo namus in kleboni
ja. Kunigas nudžiugo. Neilgai 

; t ruko ir klebonas jau buvo pas 
lova žmogaus, kuris taip ilgai 
prieszinosi Dievo malonėms ir 
rodėsi visai neminti jas apie sa
vo duszia ir nuodėmės nors 
mirtis buvo ežia pat.

— Teveli, tarė ligonis, labai 
acziu, kad atėjote pas mane. 
Asz buvau sziryt jusu Alisziose 
ir jaueziau, kaip Dievo malone 
isz ju tekejo in mano duszia. 
Asz pasijutau nužemintas. Alau 
pagailo nuodėmių ir ėmiau 1 . . • rx •trokszti susitaikyti su Dievu.

— Tamsta buvai mano Ali
sziose? — paklausė kunigas 
stebėdamasis. Alau rodėsi, kad' 
tamista nei nežinojai, jog asz 
sziadien laikiau Aliszias už ta
mista:

nenuleidžia,
Vaikeliai tėtulio nesulaukia, 
Iszbadeja duoneles szaukia. 
O kad jus latrai gerdami už 

springtumet,
Arba ant virvutes pasi- 

temptumet,
Ateinancziu metu nesu- 

lauktumet.
Vienas mažas menszevnikas,
Keturiu pėdu bolszevikas, 

Yra bjaurus pabalda,
Visus gerus žmones bereikalo 

apkalba,
Perka pinacus del merginu, 

Nekenczia kitu vaikinu,
Apie merginas strapalioja, 
Visus kitus vyrus aploja.

Nykszteli, in kaili neužilgio 
gausi,

Jeigu apkalbinėti žmones 
nesiliausi.

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto iffl 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveai- 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neui- 
inirszta 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 sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

Italijoj musziai yra sunkus isz priežasties kalnuotu ap 
linkiniu kur vien tik mulais gali pereiti ir tik su ju pagial- 
ba musu kareiviai gali pristatyt amunicijos ir maisto del 
savo draugu. Palengvinkime j u darbus per pirkimą bonu.

gry’žtant in bažnyczia kas žing
sni bile kas klausė ar tiesa. 
Linksmas klebonas visiems pa
tvirtino, kad taip yra, kad li-i 
gonis susitaikė su Dievu.

Klebonui neszant Szv. Sak
ramenta žmones eme lydėti. 
Prie ju vis prisidėjo kitu. Iki 
ligonio namu susidarė visa mi
nia. Ji suėjo in kambarį szale; 
to kur gulėjo ligonis. Tie žmo-j 
nes mate, kad Mykolui pri-' 
imant Szv. Sakramenta ir Pas-' 
kutini Patepimą, džiaugsmo 
aszaros bego per akis.

Linksmi ir meilingi kaimy
nai sveikino ligoni. Jie visai 
buvo užmirsze savo pasipikti-, 
nimu juomi. Isztiesu, tat pane-' 
szejo in veltkleidžio sūnaus su- 
gryžima. Jis atsipraszinejo už 
papiktinimą, kuri buvo davės 

i savo gimtinėje vietoje, jis sa
kėsi niekuomet nepaliovęs ti
kėti, bet tikėjimas buvęs pele
nais apibertas del perdaug 
liuoso gy venimo miestuose. Jis

TARADAIKA

— Asz to nei nežinojau, vej paartojo, kad tos dienos

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO.,

atsake ligonis. Tik asz aiszkiai 
maeziau tamista prie altoriaus 
ir Szventos Aukos malone taip 
apėmė mano szirdi, kad asz 
pasirengiau atlikti iszpažinti 
isz keturiu-deszimcziu metu.

Nėra reikalo nei sakyti, kaip 
kunigas tylomis dėkojo Dievui 
ir kaip džiaugė.-i galy s būti 
prie taip didžios ir neapsako
mos malones. Jis iszklause li
gonio iszpažinties.

Ta ilgokai užtruko. Jai pasi
baigus kunigas pavadino ligo
nio paczia ir pasakė kad stebė
tina malone teko jos vyrui. 
Pats ligonis taip džiaugsmin
gai iszreiszke savo laime ir dė
kingumą, kad moteriszke bė
ki a u s y d a m a aps i v e rk e.

Ligoniui iszrodant gražiai ir 
sveikai kunigas žadėjo ant ry
tojaus sugryžti ir atneszti Szv. 
Sakramenta.

— Ne, teveli, — tarė ligonis, 
— neatideliokit. Negalima pa
sitikėti mano pagerėjimu. Ge
riau tuojaus priimti Szventa 
Vijatika; mirtis nebetoli nuo 
manes.

Klebonas nesiginezijo. Jis 
iszejo pasiimti Szv. Sakramen
ta ir szventuosius aliejus. Kol 
klebonas buvo pas ligoni jau 
visas miestelis patyrė kad atsi
metėlis szaukesi kunigo. Tam

ryta jis mate kleboną laikant 
Miszias už ji toje senoje bažny- 
ezioje in kuria jis tiek daug 
metu nebuvo nei kojos inkeles. 
Jis apsakė kokia buvo arnoto 
spalva ir da karta liudijo ga
vės maloniu, kurios isz alto
riaus plauke tarsi nesulaikoma 
srove, griaujanti visas kliūtis. 
Tik jis nežinojo kas tai pasida
rė kad Miszios buvo už ji.

Tada senasis dede ženge pir
myn ir tarė:

— Atikai! Asz buvau užpra- 
szes Miszias. Dediene ir asz, 
mudu abu meldemes kad tau 
Dievas duotu susiprasti.

— Dėduk! Tai tau acziu už 
mano iszganyma. Tos vienos 
Miszios iszgelbejo mane isz 
prapulties.

Vidunaktyje Mykolas mirė 
ramiai be skausmo. Jo žmona, 
kuri tada sėdėjo pas jo lova, tik 
pastebėjo ilga atduksi ir iszvy- 
do, kad tas buvo paskutinis.

Tai tokia buvo stebėtina vie
nu Misziu pasekme! Bet ne ji 

, viena. Alylkolo naszle erne mo
kintis Kataliku tikėjimo, isz- 
mokusi tapo apkriksztyta ir 
sziadien yra uoli Katalike.

— GALAS —

* * *
Kriksztynos Indijanoj atsi

buvo,
Ir neipraszyti in jas pribuvo,

Iszvarvti, neiszvare, v 7 7

Munszaines invales davė.
Gero kiek tik norėjo, 

Jog vos namon nuve'žliojo. 
Vienas eidamas patvoryje 

susmuko,
Bomai ji užtiko, 

Nurėdė lyg marszkiniu, 
Ir nubėgo sau po velniu.

* * *
Szenadori nutvėrė ant jardo 

viena vaikina,
Vienas jam ant sprando už- 

siralbantino,
Vaikinas paszauke dede, 
Tasai in lalkupa nuvedė.

Per nalkti persėdėjo, 
Po 20 doleriu užsimokėjo;

Tai vis gerai, 
Kas Lietuviszkai!

Nekuriuose miestuose tokios 
orgijos atsiprovineja, 

Net valdžia taisės vietas i 
apžiūrinėja,

Kaip tai vienoje apygardoje 
puikei padare,

Visa ruja isz sales iszvare, 
Visus ersztus aresztavojo, 
Ir gerai vyruti nukorojo. 

Viena karta dvi 'geros mameles 
pribuvo,

Ant sales kur szokikai buvo, 
Abidvi gerus rimbus turėjo, 

Dukreles nužvelgė kada inejo, 
Ir tuojaus su rimbu vali.

Dave kas pakliuvo, 
Net pilna sale smarves buvo. 
Visos mameles privalo taip 

padaryti, 
Savo dukreles isz tokiu peklu 

iszvaryti, 
O prick tam toki naktinei vana

gai paezios neiszmaitys, 
Del to, kad kožnas szolkikas tai 

tinginys.
* * *

Ana diena aplankyta gromata 
apie dreiverius, szleitpikius, 
Ir automobilistus patalpyta 

nebus,
Ba paraszo nebuvo padėta, 

Už tat gromata in gurbą likos 
padėta,

Tai vyrueziai, jeigu da kada 
raszysite,

Tai savo parasza padekite, 
Ba asz kožna pažiurau.
Jo ranka gerai žinau, 

O jeigu paraszo nepadesite, 
Tai savo raszta gurbe turėsite.

* * *

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Brooklyne ir kitur, yra ne •/ 7 v
vienas,

Girtuoklis diedas,
Kuris paczia krajuje turi, 
O ant jos visai nežiūri.

Uždarbi visa urvose praleidžia, 
Paežiai biednai ne auksino

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa.

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

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

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

Siuncziant pinigus per ban
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 jum* 
dėkingi už tai ir neužmirsžkite 
ateityje, kada siunsite czekiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuika. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Giesmių Knyga Arba 

Kanticzkos, $2.00 
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

ISTORIJE apie Gre£oriu* 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* :: ’
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.

CO.,

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines
f — Utarnin'ke {pripuola Szv. 
Norberto. Ketverge Dievo Ku
lio szvente.

— Ana vakar a, kada Onu
te Haughney Lavinosi. prie 
kampo Mahanoy ir Main uly., 
likos pataikinta per automobi
liu ir pažeista. Mergaite gydo
si namie. Palicija neiszdave 
yardo automobilisto.

f Gerai žinomas musu tau
tietis, Vincas Valiniczius, 1001 
E. Centre uly., mirė Paneclelio 
ryta, Pottsvilles Igonbutej, nuo 
įplaucziu uždegimo. Velioniui 
uesenei buvo padaryta opera
cija. Per koki laika dirbo Ac
me sztore mieste. Buvo ginies 
Lietuvoj. Paliko paczia Mika
lina, tris sūnūs Daktaru Vinca, 
'kuris yra kapitonu (kariuome
nėj, Daktara Edvardą ir karei
vi Albina. Taipgi paliko broli 
mieste. Prigulėjo jis prie Szv. 
Juozapo parapijos. Laidotuvių 
įdiena da nedažinojome.

t Ka tik dagirdome buk 
mirė Nedėlioję kitas musu tau
tietis J. Navakas, Shoemaker’o 
[kaimelyje. Paliko paczia ir ke
lis vaikus. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos bet laidotu- 
yiu dienos da nedažinojome.

— Praeita Ketverga, Tem
ple svetainėje, Ashland, Pa., 
j8-ta vai. vakare, trisdeszimts 
merginu a'plaike diplomus kai
po užbaigima slaugiu (norses) 
mokslą kurios mokinosi Ash
land© ligonfouteje.

— Ana diena Pranas W. 
Boczkauskas, 1 ‘ Saules ” re
daktorius, sugryžo isz Pottsvi
lles ligohbutes, būdamas ten 
per koki laika. Gydosi namie.

— Laidotuves Pulkauninko 
Juozo J. Zagorskio, kuris likos 
užmusztas croplano nelaimėje, 
praeita Panedeli, Dyerburg, 
Tennessee, likos palaidotas isz- 
kilmingai Panedelio ryta, su 
apeigomis Szv. Kazimiero Len
ku 'bažnyiczioj, 9 valanda. Apie 
8:30 vai. velionio tėvai ir szei- 
myna, taipgi gimines ir pažins- 
tami iszlydejo graba su velio- 
no kuriu, isz jo namu, 408 W. 
Pine uly. Amerikoniszko Le
giono 74 kp., dalyvavo laidotu
vėse. Graborius Swirk laidojo. 
Kūnas nelaimingo pulkaunin
ko likos parvežtas praeita Pet- 
nyczia 2 vai. po piet, su Kapito
nu Raymond Goodnee kaipo 
kariszku sargu isz velionio pul
ko.

SHENANDOAH, PA.
t Sirgdamas per ilga lai

ka, Juozas Did’barzdis, mirė 
Ketvergo vakara, namie, 119 
S. Bowers uly. Szeszis mene
sius adga'l jis turėjo apleisti 
savo darba kaipo anglekasis 
prie Maple Hill kasyklų. Ve
lionis kitados turėjo saliuna 
ant N. White uly., buvo giniesi 
Lietuvoje. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko paczia 
Elena, duktere Violeta, pati 
Kenneth Capper namie; viena 
sunu Edvardą, gyvenanti Ne- 
warke, N. J., ir penkis anūkus. 
Laidotuves atsibus Utarnin'ke 
su bažnytinėms apeigoms 9-ta 
vai. ryte, kūnas bus palaidotas 
parapijos kapuose. Graborius 
Snyderis laidojo.

t Ona (Susnauslkas) Kut- 
savieziene, nuo 22 N. Gilbert 
uly., mirė Ketverge, 9:45 vai., 
vakare, Locust Mountain ligon- 
buteje, kur gydėsi nuo Gegu
žio 9tos d. Gimus Lietuvoje at
vyko in Amerika 1902 mete ir

per visa ta laika gyveno czio
nais. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko savo vy
ra Petra Kutsavicziu, viena 
duktere Bertha Viernickiene, 
Filadelfijoj ir viena anūke Al
ma Mikalowsky, Brooklyn, N. 
Y. Ladotuves atsibuvo isz (gra- 
borians J. Valiu'kevicziaus na
mo, 412 W. Centre uly., l’ane- 
delyje su apeigoms Szv. Jurgio 
'bažnyezioje 9ta vai., ir likos pa
laidota parapijos kapuose.

Zion Grove, Pa. — Kada Po- 
vylas Kavalikauskas sugryžo 
nuo manketo, Petnyczios vaka
ra, Užtiko savo sumins lavonu, 
Benjaminu, 19 ni.'ainž. Coroner 
John Evans saiko ’kad jaunas 
vyrukas atėmė sau gyvastį isz 
nežinomos priežasties. Bus pa
laidotas ant Laisves kapiniu, 
Shenandoryje. Vaikinas atėmė 
sau gyvasti paleisdamas kulka 
sau in galva.

Girardville, Pa. — Ana die
na Gerb. Kun. Albinas J. Neve- 
rauskas, asistentas Szv. Vin
cento Parapijoj, apvaiksztine- 
jo sukaktuves savo gimimo die
nos ir taipgi sukako keturi me-

Iszgelbtas Nuo Japonu

KUN. ALBIN. J. NEVERAUSKAS

nigui Ne 
linkėjimu.

tai kaip asistuoja jis toje pa
rapijoje. Kunigas Neveraus- 
kas gimė Mahanoy City, jo mo
tinėlė gyvena po nr. 515 W. 
Mahanoy Avė., Mahanojuje.

kas mirė keliolika metu adgal. 
‘’Saules” redyste vėlina Ku- 

geriausiu

36 Užmuszti Ant
Geležkelio

London — Ant Indo-Ceylon 
geležkelio kilo baisi nelaime 
kada trūkis, einantis isz Co- 
lumbo iszsirito isz begiu. Tris 
deszimt-szeszi pasažieriai likos 
užmussti ir daug sužeista. Di 
delis lietus paplovė geležkeli ir 
inžinierius nepatemino ta in 
laika ir visas trūkis nukrito į 
nuo kalno.

Amerikonai Artinasi Prie Japonu Salos
New York, N. Y. — Sveika- 

katos Departmentas pranesza 
szitas miestas su priemieseziais 
turi 7,573,000 gyventoju.

Su pagialba kariszku laivu ir eroplanu, szitie maži lai
veliai su kareiviais pasekmingai gavosi prie kraszto Hum- 
bolt inlunkes, prie Naujos Guineos Salų, Pacifike. Ameri
konai isz trijų pusiu užpuldinėjo ant 60,000 Japonu; daug 
užmuszta ir paimta in nelaisve.

Vokiecziu Sargybos
Boksztas

Czionais parodo Vokiszka 
kares nelaisviu sargybos bok- 
szta kuris likos pastatytas 
Londone, Anglijoj, parodyt 
Anglikams kaip gyvena pate
kta Vokiecziu nelaisvėn Ali- 
jentu kareiviai. Visi ženklai 
yra paraszyti Vokiszkai.

Kaip Amerikoniszki karei
viai paėmė Hollandija nuo 
Japonu, rado Augusta John- 
sona, buvęs paimtas in ne
laisve per Japonus, kuris tu
rėjo saituos senus Japonisz- 
kus czeverykus ant kojų.

Denver, Colo. — Keturi vai
kai nuo 4 lyg 12 metu, A. Vol- 
trauss, sudege ant smert kada 
j u namas užsidegė, laike kada 
tėvas svecziavosi pas kita uki- 

Į ninka.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

'Mirė, Adgijo, Pavalgė 
Ir Vela Mire

Amerikoniszki Eroplanai
Nuszauti Per Vokieczius

Geneva, Szveicarija — Alpu 
kalnuose, netoli Stimiero, li
kos surastas negyvas, suszales, > 

i56 metu žmogus, Bernardas, 
Mathezas. Ji pargabenta namo . I 
ir paszaukta gydytojas, kuris! 
apžiurėjas lavona pasakė kad 
pagialbos nėra — Bernardas 
jau negyvas. Gimines eme j 
įuosztis laidotuvėms. Kada jau 

i reikėjo dėti ji in graba, velio- 
Inis staiga atsisėdo ir eme kai-' 
1 ibet. Jis papasakojo kad jis nu-i 
manes visa, kas aplinkui dėjo-į 
si, žinejas, kad ji rengia laidoti 
bet negalėjo nieko kalbėti nes 
buvo suszales. Dabar jis atszi- 
les ir labai nori valgyti. Gimi
nes labai nudžiugo, tuojau da
vė jam valgyti. Pavalgęs dar 
atsisėdo priesz besikurenan- 
ežia krosui, pasiszilde ir pasa
kęs kad jaueziasi labai pavar
gęs, nuėjo gult. Ant rytojaus, 
vos dienai ausztant, Bernardas 
eme garsiai rėkti. Szeimynai 
subėgus jis pasisakė kad sap
navęs baisu sapna jog vela bu
vo suszales — krito patalan ir 
ant tikrųjų mirė.

Musztyne Tarp Vokie
cziu Ir Prancūzu, 40

Užmuszti
Paryžius — Bopparte, arti 

Bingen ant Rhine upes, tarp 
Francuzu ir Vokiecziu kilo 
kruvinas muszis kuriame likos 
užmuszta daugiau kai 40 žmo
nių o daugelis sužeista. Prie
žastis sumiszimo buvo areszta- 
vojimas Vokiszko virszininko.

Vėtra Padare Daug
Biedes

Lizbonas, Portugalija — 
Baisi vėtra, kuri prapute pro 
czionais, padare milžiniszkas 
biedes, paskandydama daug 
laivu, keli žmones pražuvo. 
Daug namu likos sugrauti Se
tu bales miestelyj.

Aresztuoti Už Pardavi
nėjimo Munszaines
Huntington, W. Va. — Wm. 

Blase, su savo motere, isz 
Charleston, likos aresztavoti 
už dirbimą ir pardavinejima 
munszaines. Kada palicija pa
dare ant j u krata, rado pas mo
tere asztuones bonkutes mun
szaines po andaroku. Palicija 
nebutu susekus munszaine bet 
kada motere vaikszcziojo gir
dėjo skambanezias bonkutes ir 
dasiprato apie paslėpta mun
szaine.

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

Pirmutinis Amerikoniszkas bombinis eroplanas likos 
nuszautas Holandijoj; antrasis Vokietijoje. Visi vyrukai 
isz tu eroplanu likos paimti in nelaisve.

Planietas Mars Yra
Labai Szaltas

Washington, D. C. — Pla- 
nieta Mars yra labai szalta pla- 
nieta kuri gal yra užgyventa o 
gal ir ne bet jeigu ant jos ran
dasi koki gyventojai tai jie 
kenezia dideli szalti.

Garsus profesorius padirbo 
labai jauslu instrumentą, savo 
iszradimo, su kuriuom iszmie- 
ravo szalti ant virszunes Mars. 
Sako jis kad ten yra labai szal
ta.

Gyveno karta Iszpanijoje la
bai dievota motere vardu Jo
ana Rodrigeza, kuri isz pat ma
žu dienu karsztai mylėjo Viesz- 
pati Jezu.

Viena diena dar ji buvo vos 
septyneriu metu kada ji meldė
si priesz Kūdikėlio Jėzaus pa
veikslą, nepaprasta szviesa ap- 
szviete visa kambarį ir apsi- 
reiszke jai Dievo Motina turė
dama rankose Kūdikėli Jezu. 
Joana palenkė galva ir dar la
biau meldėsi matydama neapsa
koma Marijos ir Kūdikėlio gra
žuma.

Tarė jai Dievo Motina: — 
“ Duktė, ka manai apie Kūdi
kėli Jezu? Ar nemanai kad 
kiekvienas turėtu Ji mylėt? Ar 
tu-gi nenorėtum turėti Ji sau 
už geriausi Dranga? ’ ’

“Taip, mano Motina,” atsa
ke Joana, “to tik asz ir troksz- 
tu.”

Isztarus jai tuos žodžius, Jė
zus isztiese savo rankutes ir į 
Marija priglaudę ja prie szir-i 
dies. Jėzus paskui palaiminės 
ja, isznyko su Marija.

Brangus vaikeli, kada Jėzus 
ateina pas tave per szventa Ko
munija, Jis netik isztiesia savo 
ranka ir palaimina tave, ’bet 
Jis ateina in tavo szirdi gyven
ti. Isz tavęs Jis nieko daugiau . . inepraszo tiktai kad Ji visa 
szirdimi mylėtum.

Neužtenka sakyti, kad tu Ji 
__ _____ v .. _______  _. _ , myli. Jėzus nori kad tu ta mei-1 
nigus visados siunskite ant szio, le parodytum, užtat Jis paša-1 
adreso: Saule Publishing Co.Jke: “Jei myli Mane, užlaikyk' 

MAHANOY CITY, PA. Mano insalkymus.”

Vaikai Braukė Degtu
kus, Vienas Sudege
Johnstown, Pa. — Mariute, 

4 metu dukrele Mares Roselie- 
nes, sudege ant smert brauky
dama degtukus su kitais vai
kais. Motina taipgi smarkiai 
apdege kada stengėsi liepsna 
užgesinti.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI:

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
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 neaptures jo 
kio atsakymo. Laiszkus m Pi-

k

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
/'bonds 
AhBSlAMX

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

Bondus ir Markes.

ISTORIJE apie Ila isz 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, 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£.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Jeigu Myli
Mane

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: —O-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo 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.


