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4,000 Japonu Uzmuszta
Isz Amerikos Vandens Pristatymo Yunnan, Kinijoje

Nelaime Ant
Geležinkelio

Isztrauke Laiva
! Nuskendusi Daug
■/. Metu Adgalios

1 ALPENA, MICH. — Nerikai 
užbaigė savo darba isztrauki- 
mo laivo isz Lake Hudson, ku
ris nuskendo tenais 79 metai 
adgal. Laivas susidūrė su kitu 
ir beveik visi pasažieriai nu
skendo su laivu. Laivas gabeno 
daug vario ir sidabro verties 
penkis milijonu doleriu.

i Per Sapna Atrado 
j Savo Dranga 
V —
‘ FAYETTEVILLE, N. CAR.

Fr. Burns, kuris iszplauke 
luoteleje su savo draugu Jos. 
Martins, per apsivertima luote- 
les Martin’as nuskendo kuna 
nesurado. Ta vakara Burns 
sapnavo, buk mate ta vieta kur 
randasi Martin’as, ir apsaky
damas savo sapna kitui drau
giu, abudu iszplauke ant upes 
ant tosios vietos katra mate 
sapne, pradėjo grabaliot su 
kriukais ir pasisekė isztraukt 
kuna Martino.

Czionais parodo kaip Amerikos kareiviai gauna vandeni 
per Bamboo medžio linija prie Yunnan Provincijoje, Kini
joje.

Žudinsta Jaunos
Mergaites

LITTLE ROCK, ARK. — 
Netoli ant kalnelio likos suras
ta lavonas asztuoniu metu am
žiaus mergaites Marg. Bodell, 
kuri dingo isz namu ana die
na, ir pagal isztyrinejima dak
taro, mergaite likos sužageta, 
po tam užsmaugta per nežino
ma ypatos. Palicija jeszko žu- 
dintojo.

ISZ PACIFIK0 — Ameriko- 
niszki lakūnai paskandino 10 
Japoniszku transportinu lai
vu kada Japonai bandė prista
tyt daugiau kareiviu ant Layte 
Salo. Apie 4,000 Japoniszku ka 
reiviu užmuszta. Amerikonai 
taipgi bombardavo Japonu ero- 
planu stoties ant Iwo Jima.

“Challenger” trūkis su 
vagonais nuszoko nuo begiu, 
arti Colfax, Calif., 12 žmonių 
užmuszta, apie 100 likos su-

Amerikonai
Artinasi Prie
Cologne Miestą

Muszai Tęsęsi Prie Juelieho; 
Amerikonai Bombardavo Mies
tus Misburga Ir Hamm Vokie
tijoje; Rusai Paėmė 330 Mies
tu Vengrijoje; Churchill Pra- 
neszaKareGaliTestisIki1945m 

v •____ ¥ ________
Naujas Generolas Ant LONDON, ANGLIJA. — Amerikonai 
Indijos-Bui mos Fiunto arjjnasj pfje Q0]0gne miestą, paėmė pen-

Jauna Mergaite
I Isztekes Už Vyro

I ---------------

f GOLDFIELD, NEV. —
Mariute Miller, 13 metu mer
gaite aplaike pavelinima nuo 
Budo ant apsivedimo su 24 me
tiniu Jos. Howard. Motina da- 
ye savo pavelinima ant tojo ap- 
įsi vedimo.

\ Padare Gala Sau 
y Ir Vaikams
F BRISTOL, TENN. — Atėjus 
Uamo Panedelio ryta, Joseph 
Kline rado narnoje keturis la
vonus: savo paczia ir vaikus. 
Kline’as susipyko su paczia 
nuo ko barnis kylo, po tam vy
ras iszejo ir nesugryžo net po 
jdvieju dienu. Motere užkim- 
bzus langus ir visus plyszius, 
paleido gazo ir tokiu budu pa
dare sau ir vaikams mirti.

M ____

Visztele Padėjo Pa- 
! veiksluota Kiauszini 
i
I -----------
I LURAY, VA. — H. Black 
Jyra locnininku negirdeto kiau- 
Bzinio, kuri padėjo jo visztele. 
(Ant tojo kiauszino randasi pa
veikslai. Black’as nenori par
duoti kiauszini, norints jam 
feiule daug pinigu už ji.

Jaunikis Pabėgo; Myli
ma Skundžia Ji

NEWARK, O. — Advokatai 
innesze skunda del A. Dusell, 
patogi ir jauna moterele, prie- 
szais josios mylima J. Barnes, 
už tai kad nedalaike savo žod
žio, buk su A. Dusell apsives, 
nes priesz pati szliuba dingo. 
Viskas jau buvo parengta ant 
svodbos. Pulkas nusidavė in 
bažnyczia bet jaunikio nesulai
kė ir turėjo važiuot namo.

Suėmė Banda Kupcziu 
Baltųjų Nevalninkiu
SAN FRANCISCO, CAL. — 

Valdiszki detektyvai suėmė 22 
sąnarius kupcziu baltųjų neval
ninkiu. Tiejei szetonai tykojo 
ant geležkelio stocziu ant pri- 
bunancziu merginu isz mažes
niu miestu ir jiaises gabendavo 
in paleistuviu urvas.

ITALIJOJE — Vokiecziams 
sekasi ant nekurose vietose isz 
priezastes lietingo oro.

Nubaustas Ant Du Me
tu Už Sliakeriavima
BELMOND, I. — Valdžia 

nubaudė A. Peters isz artymo 
kaimelio ant du metu in kalėji
mą už neštoj ima in kariuome- 
nia kada buvo paszauktas.

Aplaike Maisto Nuo
Amerikonu

žeista.

Už Zveriszka Pasielgi
mą Su Ja; Nužudė 

Savo Vyra

OLD TOWN, MD. — Už nu- 
žudinima savo vyro, 29 mete se
numo Elz. Carter, likos pasta
tytas ant teismo ir turi iszsitei- 
syt priežaste nužudinimo jo. 
Carteriene pristatė liūdinto jus, 
kurie prisiege, buk mate, kaip 
daugeli kartu Carteris iszvarei 
motere ant sniego, isztraukine- 
jo josios plaukus isz galvos su 
saujoms, numėtė nuo augsztu 
gonku ir spirdavo kaip netiku
si szuni.

Amerikos Lieut. Generolas 
Daniel I. Sultan, užima vieta 
Gen. Jos. Stilwell kuris valde 
kare ant Indijos-Burmo fran
to.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Paikszas Supjovė
Ketures Merginas

BARTON, V. — Kokis tai A. 
Kares staigai papaiko pradėjo 
bėgiot po ulyczia su peiliu, pjau 
damas kožna mergina kokia su
tiko ant ulyczios. Pakol ji pali- 
cije apmalszino, perpjovė vei
dus keturioms merginoms. Ant 
palicijos iszsikalbinejo, buk 
merginos jam nedavinėjo mal- 
szumo ir nuolatos ji užkabinėjo.

Motere negalėdama nukens- vietos. Josios advokatas tvirti-
ti tokio pasielgimo savo vyro na, buk tame karte Carteriene 
su ja, nutarė atsikratyti nuo Į radosi staigam pasiutime ir nė
jo. Kada tasai barbaras mie-'žinojo ka daro isz priežasties 
gojo suriszo ji lovoje, paėmė [ kankiu kokius aplaike isz nedo 
revolveri ir szove jam in kruti-Į reliaus ranku. Badai motere 
ne tris kartus, užmuszdama ant bus paliuosuota.

kis miestus prie Roer upe, trys mylės nuo 
miestą Dueren. Generolas 9-tos armijos 
pranesza, buk musziai tęsęsi prie Juelieho 
miesto su Vokiecziais. Kanadecziai prisi
dėjo prie Amerikonu pulką, kurie užpuolė 
ant Reich isz Nijmegonos vieta Hollandi- 
joje. Amerikos 3-czia armija sumesi prie 
Saar’os, o Prancūzai apsaube Vokieczius 
prie Mulhouse ir Belforto. Anglijos Pri- 
mieras Churchill pranesze, kad kare su 
Vokietija gali testis iki 1945 metu, o su 
Japonija 1946 m. Apie 2,000 Amerikos 
eroplanai bombardavo aliejų fabriku prie 
miesto Misburgo, taipgi ant Hamm ir kitu 
kurie pristato kariszko materijolo del Vo- 
kiecziams. ' Stalinas pranesza buk Rusai 
atidarė užpuolimą ant Vengrijos ir paėmė 330 
miestu. Rusai perejo per Danube upe ir

Daktarai Aplaike Nobelio Dovanas

Szitas jaunas Francuzu 
vaikutis kaipo ir tukstan- 
cziai kiti maitinami per Ame
rikos maistu. Valgio laiku 
prie kareiviu susirenka dau
gybe tokiu nelaimingu vai- 
kucziu.

Daktaras Jos. Erlanger, isz st. Louis, Mo., Dr. Ed. A. 
Dorsey, St. Louis, Mo., ir Dr. Herbert S. Gasser, New York 
visi aplaike Nobelio dovanas uz naujus pasiekimus Medika- 
liszkos Moksle.

randasi ant 73 myliu frunto.

ISZ PACIFIKO. — Isz Saipan Salos 
musu Amerikos lakūnai su eroplanais 3- 
czia karta užpuldinėjo ant Tokyo miestą, 
Japonijoje, padarydami daug bledes ant 
vietų kaip fabriku, geležinkeliu ir kitu mi- 
litarinu vietų, miestas ?dege nuo bombų.

ISZ BRUSSEL, BELGIJOS. — Apie 
40,000 Komunistu iszszauke dideli straika 
prieszais Premiera Hubert Pierlot, nes jo 
visiszkai nenori kad jisai butu po valdybia.
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Kas Girdėt
tvorų dzirbo kišimi tavi ir bei- 
bukes. Gud Bay, Kaip AtSlliepe Destine kePens taipo-gi persikeiezia. Jezusas ketino užgimt.

Nesenei likos surasta Kinuo
siu, Geltonojoj upeje, luksztas 
kauszinio kuris prigulėjo prie 
senei jau dingusio paukszczio 

ku_ in kuri galima sudėti 40 viszti- 
sunus nlu kiauszinu. Washington© 

'muzejum randasi kitas milži- 
i niszkas luksztas kiauszinio

Ant Žmogaus 
Organizmo

Aplailkeme daneszima nuo^ 
vieno isz musu skaitytoju kuris 
randasi abaze Virginioje, 
ris danesza mums kaip 
tureziu atvažiuoje ant tarny 
tos in kariuomenia.

Ana diena vienas isz tokiu re- paukszczio Aepyornio in kuri 
krutu atvažiavo su dideliu au- galima sutalpyti 148 visztinius 
tomobilium Packard, su szofe- kiauszinius.
ru ir paszaliniu tarnu, klausda-1 ::
mas kareivio ant sargybos: kur | Daugelis skaitytoju rugoje, 
gali surasti prieglauda del sa- buk neaplaiko laikraszczio in 
ves ir savo tarnu ? laika. Priežastis tame yra ta,

Kitas vela pribuvo automo- trukei yra susivelinia o
biliuje Pierce Arrow, prikrau- ypatingai pacztinei, nes turi 
ta su visokioms drapanoms, duoti pirmybia del trukiu ga- 
kaldrom ir t. t., klausdamas: benanezius kareivius ir karisz- 
kur randasi vyriausias “gink’ 
(aficierius abazo). Sargas pa 
rode jam kele pas adjutanta di- ne musu kalte, nes 
vizijos. Kandidatas in karino- ( 
menia iszejo isz budykes baisiai į 
nusiminias, kada iszgirdo nuo 
adjutanto, jog ne tik neaplai- 
kys prieglaudos del automobi- 
liaus ir tarnu, nes visokį apre-

Į jaus, kaip anguoles vistanezios mes pirmiause, idant parengti 
Jos po pilvui ir gerklei pir- Ypacz ir pagonai žinojo, jog rasos. Vienkart dadave, jog Iž-'musu szirdis ant doraus prrbu- 
miausiai nuo degtines pradeda ketino ateit Iszganytojus, kuris ganytojus ateis nuo vakaru.' vimo Iszganytojaus. Apezysti- 
kesti. Spiritas, patekės in 'kepe- turi žmonis atpirkt o buvo jie- Dėlto-,gi velau iszsiunte Kinisz- kimo szirdis savo isz visu nusi- 
nis, pagal jo dauguma, prieszi- ms isz to žinoma isz tuja žod- kas ciesoris siuntinius in vaka- dėjimu per pakilta ir padailyki- 1 I me jiaises gerais darbais. Tada 

Iszganytojus musu inžengs in 
mus ir turės mumyse gyvenimą, 

j Daduot da priguli, jog pirma 
' nedele Adventu prasideda baz- 
'nytinis metas, kuris tęsęsi iki 
I kitu Adventu.
j Diena priesz Užgimimą Je- 

Tas-gi laikas, kada žmonis zuso ieszpaties, arba Kuczioje 
lauke. Iszganvtojaus, ženklina Pripuola diena Adomo ii Jevos, 
Adventai, o kad to laiko 'buvo pi™mtiniu musu tėvu del to, 

. 4000 metu, delto-gi J----------
I turi ketures ncdeles. . 

Rasztas szventas paduoda yra laiku pakutos ir 
mums žodžius, isz kuriu matyt, mes j 
tas troszkimas: “Nuleisk dan- ,t]oraus priėmimo IszganytO- 
gau rasa isz auksztybes, o debe-. jaus facĮa ka.da apvaikszcziosi- 
sei tegul nuleidžia su lietum tei- ine atminti Jo užgimimo. Del to' 

pie paveliję Bažnyczia atprovi- 
piet tame laike linksmiu (vesei- 
Iliu,) kaipo ir kitokiu linksmu 
bankietu, kuriose jeigu katali
kas ima dalybas sunkei nusi- 

j kaista prieszais prisakymus 
iSzv. Bažnyczioš.

Adventuose taipos-gi atsi- 
provineje priesz tekėjimą sau
les Miszios Szv., vadinamos 
“rorate,” ba prasideda nuo 
žodžiu “Rorate Coeli ir t. t. ka 
ženklina. “Rasa dangiszka nu
leiskite ir 1.1, atsiprovije priesz 
saules tekėjimą, idant apženk- 
lint tamsybes pagoniszkas, ku
riose buvo svietas praskendias, 
kada szauke pas Dieva tuos 
žodžius. Adventuose rupinki-

— ' | ;

'JANKIAI girdėt žmones kai- nas, o vėliaus jas perkeiezia ir žiu kuriuos Dievas pasakė po rus del pajeszkojimo Iszgany- 
bant, 'buk degtine, kaipo ‘pagadina. Nuo degtines kepe- iszvarymui pirmutinio žmo-1 tojaus.

“Dievo dovana,” jeigu mažai‘ayse susirenka taukai, kraujas
jos gerti, ne tik kad ne pavojin- nuo to insigauna kepenų užde- Žydu kurie gyveno 
ga, bet prieszingai, organizmui 
esant reikalinga.

girnas, ju pasididinimas, kepe- ir platino pažinimą tiems apie' 
Kaip kada ays pasidaro didesnes ir štai)- prižadejima ir pranaszavima 

net daktarai liepia, ja davinėti do perėjima reikalingu mede- isz knygų szventu.
ligoniams. Daugelis tiki, kad g'U in krauja. Szirdi nuolatai' ■() visi puikiu vyrai taip tarp 

'stiklelis degtines, iszgertasJgerianeziu degtine, nors ir ne Žydu ir viso narodo su dideliu
priesz valgi, pakelia apetitą, P° daug, neiki pasigerimui, troszkimu lauke Iszganytojaus, 

pervirinti pradeda silpniau darbuotiesi, kurisai atpirktu
susku- muszimas szirdies eina silpnyn.

gyslose, Kadangi nuo degtines persi-
pakelia smegenų darba, pakelia keiezia kraujas ir ju iszsine-^ 
kūno sziluma, atsiliepi ant kvė
pavimo oi gan u 
prokaitavimo.
kas ežia pasakyta, butu teisin
ga, nieks jos gėrimo nestabdy
tu, nieks nepeiktu gėrimo, žino
ma, jeigu geriantis ne pasige
ria. Bet ar isz tikro degtine taip 
naudinga ir reikalinga žmogių,

gaus isz rojaus, vela žinojo nuoj Aut gnl() atej(| lOTganytoi„3 : 
Į vidur to laukimo* visur esan-j 
c z i o ir i s zge 1 b e j o g i m i n e žmo - ■ 

jiiiszka nuo amžinos pražuvos ir, 
'užlaikė nuo prapulties ant že-'
mes.

palengvina pilvui 
valgi, linksmina szirdi, 
bina kraujo tekėjimą

žmogų nuo 
parpuolimo ir apszviestu tam
sybes pagoniszkas.

> ka materijola. Todėl skaityto- 
.'jai ant mus nerugoje, nes tame

j ‘‘Saule” 
iszeina regulariszkai 'be jokio 

1 sutrukdimo ne.isz musu kaltes.
I Atsiminkyte, jog tai kariszki
laikai! kaip Įaį geriantiems rodos ?

:: j Apie intekme degtines ant
L. Y oods isz St. Louis, kuris žmogaus organizmo, per ilgus

Adventai -I0® ^el nusidėjimo pirm geimo 
Adventai rausu atpirkimas stojosi reika- 

‘ r maldos; lingu i1' Iszganytojus pagal pri- 
prisirengtume ant žadėjimą,sziojantiejie organai, tai ir szir- 

prisideda prie'dis sugriebia jo mažiaus negu 
Jeigu viskas,‘ reikia; pajiegos ir eina silpnyn.

Pavojingai atsiliepia degti
ne ir visi gėrimai, kuriose yra 
spiritas, taigi ir alus, ir ant 
nervu. Po ju intekme žmogus 
jauezia ramuma, pasimažina 
jautrumas pagal dauguma spi
rito, patekusio in krauja, bet 
paskui nuo jo užsinuodna taip 
vadinami centraliszki nervai ir 

visas ju darbas.

singa. Tegul atsivėrė'žeme ir 
iszduoda Iszganytoju.” Ant ki
tos vietos paraszyta: “O idant 
jau perskyrtum debesius, o nu
žengtum ant žemes.” Vienas 
iszmintis Graikiszkas, vardu 
Sokrates, tare in savo mokyti
ni Arcybiadesa: 
idant 'kas ateitu 
mus kaip turime gyvent.” 

, - i .... .. 1 kada tai stosis ir kas bus
j liautiems to, ko jie jieszko, bet tam-gi eina ju apsilpnejimas. kĮn(oju ?
I prieszingai, gimdo tūlas per-’ Pirmame apsireiszkime ! 

’ mainas organuose
stabdo ju darba. Kaip žinote 
gamta taip sutaisė žmogaus or
ganus, kad visi jie atlieka at
sakanti darba — visi jie reika
lingi; nieks ne galėtu darba at-^ai apsilpnina. Gėrimas spirito, 
likti geriaus, kaip patys gam
tos duoti organai, todėl ir stab
dymas ju darbu turi 
atsiliepti ant viso žmogaus kū
no.

j Ligai stiprus spiritas, kaip 
maiszytas su vandeniu, taigi 
geriamoji perinus degtine, alus 
gimdo didesni iszsiveržima sei- 
lu;bet seiles tokios, atsiradu
sios po intekme degtines, nus
toja galybes perkeisti, pateku

si kaipo valgi in kuna, krakmo
lą in cu'kru, taigi jos atlieka 
savo užduoto daug silpniaus, 
negu paprastos. Degtine, pate
kusi in gerkle, ja suarzina, taip 
jau atsiliepia degtine ir ant pil
vo, o per tai perkeiezia darba 
isznesziojancziu krauja organu 
taipogi atsiliepia ir ant pilvo 
skystimu, kurie apart perviri- 
ninio patekusio in pilvą maisto 
yra jio draug ir saugotojais or
ganizmo nuo nuodu, o tame ir 
nuo nuodu visokiu limpancziu 
ligų. Juo < 
ne, juo ji vodingiaus atsiliepia 
ant kūno, gali perkeisti net pil
vo plėvė. Taigi atsakantis per- 

I virinimas ir perkeitimas val- 
vici VLU.XU. Aciiir v cun vidugowoj . ■ ~ ~ -----— j g i o, pa t e k u šio iiibuma, po in- dinasi, ba tame laike lankome nais; Kaa man nakci acitiko (dzūko
beizmenti isz beko pas dzezie- i kiszkiems nesupratimams, nu-Leknie degtines isz syk buna ateijimo Iszganytojaus dienoje pasaka); Užliekos isz senovės pada- 
nia Girdzikienia, o ji mane lai-Į^are užvesti kiloki paredka, 
kiną. Tikra tiesa sziur su ma- ^as Yra: užvesti tam 
nim ir iguacis Cikraicio tik ku kęsti darbininkams 
saiavagonas per didelis spor- užsiėmimus, o per 
tas ku uždirba ta praspendzina,1 praszalint visokius 
o kai apsireda tai ėikras var- 
gonistras kožna diena eina su 
keidze on szio, kendziu 
krimo nuperka, o tai 
kaip bulvine dulkina, 
moka, grajie ne skreciu 
miscina, o dar ku papirosu cici- 
liku mege kecina ženicis ir dbr 
priesz tai bedu iszeme laisnus; "esueme, kada pirma szimtuk- 
sziur jau turi 'beibuki mugei ge- stantine inkiszo m kiszemu.
raipaisekdzino.okutu kiezinil Tokis žmagehs privalo ap- 
pas mane atvažiuosi tai nevieri- Ja‘k.'t auksini medali, už savo 
nu tik tunes dirbi asz triniu ne-,smaAuma- 0 ?al 'kada teismas 
laikinu taigi keiduei kaip jud- sude. tai sudž.a paša-

kys, jog taip iszmintingas žmo
gus neprivalo būti uždarytas 
kalėjime ir duos jam už baus- 

t, me viena meta kalėjimo arba 
1 da ir mažiau.

dala kuri atgabeno su savim tu- P^diubo kiszenini laikrodėli ku- mefus Jare tyrinėjimus profe- persikeiezia
kad deg- Ant nervu spiritas atsiliepia 
___ i ge-, tuom, kad juos suarzina,

res nusiunsti adgal namo.
Akyva, kaip tiejei milijonie

rių ponaiezai tarnaus kariuo
menėje, o gal isz ju kada pada
rys žmonimis!

Idant iszmanyti kokia rnilži- 
niszka užduoti turi ameriko- 
niszkas valdžia ant nugabeni
mo vaisko ir abazus, parodo se
kantis greitas skaitlis: ant per
vežimo 80 tukstaneziu vyruku 
reike 6,229 vagonus arba 366 
trukius. ii 1 < 1 ■ 1 ;

Kaip Lietuvis isz Amerikos 
raszo laiszka in savo paezia in 
Lietuva:
DirMegi: —

Nūnai pazdrovinu tavi su 
mažais, beibukais. Asz esu svei
kas kaip mulas, ku ir tau žieinu 
isz szirdies, o ko tu kikini ku 
mažHi tau pinigu prisiuneziu, 
tai nesidzivik bo jainerike
taims nogut uždirbi ale ir rei- Kinczikai yra dideli raszyto 
ke. Burdu mokas, storam insu-'jai laiszku. Kone kas metas 
rinsu salime už viski ant tul- 
sziu in mainas. Siutu ordere- 
vau faina, o tas kur ant krimas 
bainau tai jau tik reksai pasi-

, turėjo nužengt 
dangaus ant žemes.

Adresus Gyvenimo ■

liame talpinasi paslėptas re- sorįaį įr pasitikrino, 1 
volverelis. Yra tai geras iszra-( įįne ne įįk kad nesuteikia 
dimas prieszais piktadarus.

Ameri'ke turime 206 žmonis 
kurie aplaiko milijonines inej- 
gas — 10 isz ju aplaiko ant me
to po penkis milijonus ineigos 
o 196 aplaiko nuo milijono lyg 
penkių milijonu doleriu. Tu j u 
ypatų, kurios atlaikydavo ant 
meto nuo 3,000 lyg 4,000 doleriu 
ineigos buvo 85,122; nuo 4 lyg 
5 tukstaneziu buvo 72,027; nuo 
5 lyg 10 tukstaneziu buvo 150,-' 
551; nuo 10 lyg 15. tukstaneziu j 
buvo 45,305 puse 'lyg milijono 
buvo 2,258.

Nataliuje, Pietiniam Afrika 
nupuolė in viena diena tiek lie
taus, jog užliejo visa aplinkine. 
Umgeni upe užsiliejo isz lovio 
užliedama visa Durbano aplin
kine.

Kinczikai paraszo suvirszum 
350 milijonu laiszku.

Suvienytose Valstijose ran-

Jeigu užraszysite savo drau- 
tai tu-

dirbo. No kotaspedzes daugiau dasi tidk tautu kad Biblija yra 
kiek ekspensu, o ir usidirbn praplatinta 70 kalbose, 
daugiau pasimeikinau mai- 
nieriszkas popieras ir dzirbu už
mainieri. jau ne už elperi dirbu č-ju ar drauge “Saule 
naujam brokeryj fain brustas res didžiausia linsmybia per vi- 
bosas mani laikina, dzirbu sus metus, 
stedzi evridei ober taims ir per- 
simupinaii ant kito strito. Bur
da turiu fain givenu

Valdžia norėdama užbėgti • 
dangstės visiems straikams ir darbiniu-j o.j

O 
tikra mo- 
pagal ju 

tai tyki si 
nesuprati

mus tarp darbininku ir darbda
viu.

‘ ‘ Reike tada 
ir isz,mokint u 

zent.” Nes
1110-

ir ais- 
laikina 
o boles
ne su-

Kanzoje vals., kokis tai spe- 
kulantas, apgavo skerdinyczia 
ant milijono ir puse doleriu. 
Jau tasai žmogelis žinojo ge
rai apgavystes bizni, jeigu ji

ir per tai gus jaueziasi kaip ir tvirtesnis;
i matymas, girdėjimas, jautimas 
rodosi pasididina. Tas vienog 
greitai pereina ir persikeiezia 
in visai prieszinga. Spiritas vi-

I degtines, alaus, gimdo proto Ii- 
i gas nerviszkas. Skaitlius be-

zm° j įSokretas ant to: “Yra kas 
tokis, ka rūpinasi apie tave, 
tas iszsklaidys migla, kuri tau 
ne pavelyje matyt ir turiu vilti, 
jog tas laikas ne tolimas. Vie
nas Kiniszkas iszmintis tarė:

“Žmonis trokszta Iszganyto-

vodingai proeziu nuo girtuoklystes, sie
kia ketvirta dali: Maskolijoj, 
padekim, luinose apskrieziuose' 
skaitlius tas siekia net 42 nuo- 
szimeziu vien beproeziu.

Reikia da pridurti, kad deg
tine taip pagadina visa žmo
gaus organizma, kad jis negal 
pasiprieszinti visokioms ligoms 
net ligos nepavojingos girtuok
liams buna pavojingomis, tan
kiai net tokiam giltine pakvie- 
czia. Vaistai gelbinti kitus nuo 
ligos, ant girtuokliu neturi in- 
te'kmes. Skiepijimas raupuliu 
pasiutimo ir kitokiu limpaa- 
cziu ligų, ant apsaugojimo nuo 
ligos, ant girtuokliu ne tik ne
turi saugo janezios inte'kmes, 
bet tankiausia gimdo paezia Ii- 
°* a, CA.

ADVENTAI
degtine buna drutes- Į ADVENTAIS

marge atves verszeli tai aibžiu-. 
reik jeigu butukas tai ir kad tie 
žedeliei neabgautu jie dizirba 
ka nori su gaspadiniera. Dabar 
szirdiiiigai pazdravinu visu au- 
^u ir malku mikutaici kutą u

įl

Tieji kurie persikrausto ifl 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni' 
no ir geidžia kad jiems ‘Saule’1 
aitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
cnirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
įdresa, kur kitados gyveno, 
nums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. j

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. !
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
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo 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 apisakes apie pini- 
iesz galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

lai-vadiname
ka keturi u nedeliu pr 

Tv . , ūsui nug smervj «.pie ozv. runsuupa;
I Zigimima musu Iszganv tojaus. juokingj szposelei, Kaip traukt gi- 
Adventai yra žodis Lotilliszkas liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

ii- Ool fn 'knin vi-1 No‘ 113 Pfenkios istorijos apie 
c } IBurike ir Burikas; Kareivis ir vel-

rimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

laika No. 116 Istorija apie Sierata, 
T.vo>a puikus apraszymas. 119 pus.... 15c 

| No. 119 Keturios istorijos apie 
atminimas Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 

nuo amžių užsilaiko, kada Viena motina; Yaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .loc

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
visas svietas pagrimzdias bu- kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
vo tamsybėse ir stabmeld^to,'puf|api“ ’ **ė’'7 **.”*•***■.**’‘^ J ' i No. 123 Septynios istorjos apie

i zerkolas; Sidabrinis 
nuo kuriu paeina jautimas noro ku žmonių szviete pažintis apie grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 

i . • m 1 ■ • • , . i . . ..... Ilis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci-valgyti. lankiai genanti tokio, tikra Dieva kaipo spindulėlis;KOnus. 45 puslapiu.................... 15c
noro nuo degtines visai nepa- tamsioje naktyje, 
jauezia. Inprate girtuokliai pa
prastai valgo mažiaus negu'tiniu musu tėvu užsakė ir pri
reikia, o ir ta maista, degtines žadėjo Dievas Iszganytoju, ka- 
pagadytas pilvas' neinstengia da tare in žalti: ‘‘Nesutikima^‘/eiktos"karaFiku7dulrters? Jonukas 

padėsi! tarp tavęs ir motere, kuris buvo protingesnis už savo poną 
161 puslapiu .15c
1 No. 127 Trys istorijos anie Buk

lia degtine ir kepenis, kurios josios pakol ateis, kuris tau gal-'pustvniu: Peleniute: Du bmiei 
taip-pat yra saugotojomis žmo-'va sutryns.” O velau Dievas Varsrutis ir Rkunutis. nūs... 15c
gaus organizmo nuo visko, kas'nuolatos atnaujinejo tuos pri- 
jam gali užkenkti. Kepenis yra žadėjimus kas kartas aiszkiau 
kelias visokioms medegoms po- ' Abraliomui, Do vidui, per Jo'ku- 
reinanezioms isz pilvo ir žarna ba ir pranaszus, kurie ir laika 
in krauja. Po intekme degtines, paženklino, kuriame Vieszpats (

apstabdytas ir nepatenka
tiek in krauja, kiek reikalinga.
Jeigu negerianeziam degtines, priesz atėjima ant svieto 
arba mažai jos įgerianeziam,' nvtojaus ir 
iszgertas priesz valgi stiklelis!
padidina apetitą, tai tas paei- priesz tukstanezius metu kone j

j<> Užgimimo Dievo Sūnaus.
Adventai ženklina ta

na vien nuo pasidauginimo nuo 
degtines pilvo skystimu ir nuo 
suarzinimb nuo degtines nervu,1 ir tiktai tarp iszrinktu žydisz- [ stebuklingas

A VA. »-Z AA j ’ ■ —

. Uis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci-
mdulellS gOnus. 45 puslapiu.................... 15c

Jau rojuje po griekui pirmu-
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

j No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links- 

Imybe; Vargingo žmognus sunu; Trys

I s 1 • i d e r a n e z i a i s u n a u d o t i.
Kaip pilvą, taip jau pagadi- tarp tavo patamku o patamku

f

<0

SKAITYKIT
■ “SAULE” *
PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katilukn, 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 akmenoriaui.; Klara; Nuspręsta
sis; Aat keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis, 
60 puslapiu ................................. 15c

44 pus. 15c 
apie

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

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

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. 25o

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

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; Pasitaisias 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 paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais) ; Kaiirieczic Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
r tai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.......................  1S«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



■W ANTANAS KAREIVIS
j/ (Tasa)

— Asz ir nieko nereikalau
ju, tiktai norėjo tėvelius o ir ta
ve pamatyt.

— Kaip tai nieko! — pra
kalbėjo tėvas, o-gi Antano da
lis 'kur?

— Jau viską jam atidaviau, 
nieko nuo manės negali reika
laut.

— Puikaus priėmimo nuo 
brolio datyriau. Nuo ko tu bro
lau iszmokai taip su žmonė
mis apsieit? — ar gal nuo čigo
nu.

— Ka? — ar tu man dar či
gonus prikiszinesi? — tu pra
keiktas valkata!

— Norint asz isz toli par
keliauju, bet apie žmonių pasi
elgimą galiu žinot.

— Szialauk isz grinezios! 
— tai mano grinezia! — tu ežia 
nieko neturi!

— Palauk brolau! matau, 
jog esi nuo čigonu iszmokias.

— Teve! motin! — kaip ma
tau, tai czion daug kenezete, 
jeigu jis su parkelevusiu per 
septynis metus nemataneziu 
broliu taip nedorai apsieina!

— Duok pakaju, kožna die
na turime apsiverkt.

— Asz ežia tuojaus suda- 
vadinsiu! Taniai, tuojaus jesz- 
kokie pinigu, —mano dali!

— Jau senei iszemei viską, 
nieko tu pas mane neturi.

— O ka, tai apsirokuok, 
brolau, jeigu taip kalbi.

— Siuncziau tau in vaiska 
tris kartus po 10 rubliu, asz tu
riu kvitas nuo paczto.

tu čigone! — paszau- 
kc tėvas, tai tie buvo mano pi
nigai. Asz silpnu būdamas ne
galėjau pinigu nuneszt ant 
paczto, tai tu nuneszei.

— Tiktai meldžemi manos 
čigonu nevadinkit ! —ba jeigu 
asz čigonas, tai ir jus čigonai, o 
pinigai buvo ne tavo, tiktai ma
no!

— O kad tu skradžiai nuei
tum!

—Duok teve pakaju, jau asz 
in trumpa laika isz Tarno sza- 
lies antra piktyke datyriau. Na, 
tai kur likusieji pinigai?

— Iszleidau ant iszliuosa- 
vinio tavęs, ba nenorėjau, kad 
in vaiska patektum, iszdaviau 
10 rubliu, tai isz visko 40 rub
liu.

Ant ko tu iszdavei 10

'‘SAULE1’ MAHANOY CITY, PA.

te tuojaus eisiu, juk da ji neisz-Į Iszsirinko, kas del jo tiko, ir — Parodykie kam kitam, o no tevelei, nei mano boeziai su 
tekejo? po biskuti nesze in savo krom- jau asz nepirksiu!—-bukie svei- krepszais nevaikszcziojo! O tu,

— Lauke nebagele ant ta- palaiki, ir jau daugiaus Tarno- ka, Tamosziene.
ves, — atsake motina. szius nepasirodo. Teisybe, atei- — O tiktai iszsižiokie priesz

— O, tai eisiu pasveikint, davo dar kaip kada, nes tik ta- kitus, tai pamatysi, kaip visas 
Eisiu ir in musu bažnytėlė pa- 

rubliu? ir kam davei? — kasta- simelst, o paskui trauksiu in 
ves prasze?

— Ba veikei, net man szir-
dis vos netruko isz gailesties,
tai norėjau iszliuosuot.

— Kam davei?
— Kas ežia dabar gali pa- 

myt, daviau ir gana.
— Gal but pragertai.
— Ar pragėriau, ar daviau 

kam, tai vis iszdaviau.
— Nereikalingai dalinai, tojse valgytu.

sveita jcszkot uždarbio.
Tuom laik senuke pastelevo 

gerus del savo mvlimo Antane-1 . . .lio pusryczius. Nežine isz kur 
gavo deszreliu ir skilandžio, o 
ir kiauszienes iszkepe. Skaniai 

[valgė Antanas, o da kas, — mo
tinėlės parūpinta.

Motina per ta visa laika ra
ugino, idant sūnelis ka daugiau-.

tavęs niekas neprasze. Asz nesi
bijojau eit iu vaiska, o jeigu 
veikiau, tai tik del to, jog turė
jau skirtis su tėveliais ir myli
ma Onute.

— O ar vela neprisiuneziau 
tau keturis kartus po 5 rublius ?

— Nugi ir tie mano buvo 
insikiszo vela tėvas.

— Tai mano! — ne tavo, 
asz turiu kvitas.

— Na ka toliaus? — pa
klausė kareivis.

— Užmokėjau už penkes 
del tėvo padvadas, ba tėvas 
nuolatos važiavo in miestą, ka
da liosa isztraukiai.

— Ka tu ledokia kalbi?! — 
paszauke tėvas baisiai perpy
kęs, — asz kožna karta žmonių 
praszydavau, kad mane pavė
žintu! Pirma syk važevau su 
Juozais, antra su Varnaicziais 
treczia su ponu rasztininku, 
ketvirta su Jonu Pempia, o 
penkta karta mane pats ponas 
Vaitas paėmė.

— Nes man kožna karta 
czesnis kasztavo.

— Ka?
— Asz daugiaus del ju pra- 

girdžiau, ne kaip padvada 
kasztuotu. O vaitui ir rasztinin- 
kui turėjau duot po peneta ža
gi.

— O cogonia, cigonia! — 
juk taisės žąsis nuneszei už sa
vo sūneli, — Jokūbėli, ba bijo
jai, kad už piktus darbus neva
rytu in kalini.

— Na ir kiek daugiaus isz
davei ant manes?

— U-gi daviau skranda ant 
kelio, ka man 10 rubliu kaszta
vo.

da, kada nieks nematydavo. kaimelis užžibes!
Audimus supjaustė in viso-1 — Asz niekam nieko nesa

kius szmotus ir pradėjo del kai- kyšiu, ba dar in suda patrank
ininku pardavinet. j tu.

Pradėjo kaiminkos rinktis' 
in grinezia ir apžvelginet vog- sau: 
tus tavoms. Žinoma, pirks-ne — Nepirksiu asz, 
pirks, o pažiūrėt nieko neken- kita, o bene kas žinos? —kažin) 
ke. : isz kur čigonai atveže. O ve,

( — O isz kur tu kumute ta man labai reikia, o ežia da su- 
1 viską eniei ? — paklausė viena vis pigiai, 
isz kaiminku.

— U-gi pirkau.
— Tegul ir taip bus, 

griekas pirkt nuo vagiu.
— Nepirksi tu, tai pirks

f mano grinezelia! tiek ežia me
teliu pergyvenau! tiek vaikeliu 
užsupau, tiek ežia svežikatos 
nustojau, o dabar mane iszva
ro! Juk tu seneli pats grinezia 
statei, asz tau pagialbejau, o 
sziadien jau nemuš! Nežinau, 

Atėjo antra ir pamanstejo kur galva padėsiu ir kur kau- 
nelaiminga asz

i

S

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

MAHANOY CITY, PA,

Per ta laika Tarnas su pa- 
czia nieko nekalbėjo, tiktai 
murmėjo patyka tarp saves:

— Ar tai reikalinga del to
mes’ ... . , . , „gu isznipmes ir tąsys m suda ?

— Užtai reikia snuki u'žda- 
ryt.

— Kunigas per pamokslą 
mokina, jog ir tas yra vagis, ka 
nuo vagies paima arba nuper
ka.

— Ka ežia kunigu paisyt, 
— ir jis pirktu, kad pigiaus 
gautu!

— O ka pasakys per iszpa
žinti, kaip ta grieka iszpažinsi ?

— O-gi ar tai tu pavogiai 
arba liepiai vogt ? Juk pirksi ir 
užmokėsi, tai bus tavo.

— Nes kaip man rodos, tai 
nebutu vagiu, jeigi nuo ju kiti

valkatos tiek steliuot ? — 
tuos senius kaip meitėlius 
riam, o jie ve ant ko pinigus lai 
ko.

— O ar mažai nuo mus pini
go paėmė?

— Tai-gi, del mus vieno 
rubliaus nepaskolintu, o czia į 
sziadien balių kelia!

— Artu žinaika Taniai? 
juk da asz sziadien jiem krep-, 
szius pasiusiu. O ta valkata da 
sziadien iszvaryk, ka tave vi-j 
saip iszvadno ir prie čigonu; 
prilygino!

Antanas tuom'laik suvalgė 
pusryczius, persižegnojo, pa- 
dekavojo tėvams už gardžius,
pusryczius, paėmė kepuria ir nepaimtu?
rengėsi iszeit, ba davėsi girdėt1 — Tai kumute nepirkie. 
varpo balsas, szaukantis ant Nepirksi tu, pirks kita.
Szv. Misziu. Antanas pirmiause 
paskubino in bažnyczia, idant 
Dievui už viską padekavot.

Seneliai dabar atgyjo ir jau 
drąsesni buvo.

Antanas pora dienu užtruko 
gimtines kaime džiaugdamasis 
su kaiminais, o labiause su 
Onute. Klebonas pasveikino 
kaip tikra sunu ir klausinėjo, 
kaip jam ei josi svetimoje szali- 
je, džiaugėsi labai, jog per ta 
laika neužmirszo apie Dieva ir 
dorai vedėsi.

Tėvas Onos, norint priėmė 
Antana szaltai, bet szirdyje do
ge ’ prie jo meile. Klausinėjo 
apie būvi vaiske ir iszpatolo 
kvoti, ar dar turi prie jo duk
ters, — Onos pririszima.

Ona isz džiaugsmo nežinojo, 
kas su jai darėsi, o szirdis kaip 
su kuju plake.

Antana atlankinejo visi kai- 
minai ir kožnas pas save vadi
no, ba nenorėjo, idant girdėtu 
nuo Tamosziaus szuns poteriu.

Ant galo pradėjo Antanas 
manstyt apie tolesni gyvenimą. 
Atsisveikino su tėvas o teipos- 
gi su savo mylima Onute ir isz- 

Įejo in svietą jeszkot kokio nors
Asz iszeisiu, iszeisiu! dinsto, kuriame galėtu netik

— Ka daugiaus?
Užmokėjau 3 rublius raszti- 

ninkui už perskaitimą tavo 
laiszka, ka isz vaisko parleidai.

— Dar ka"?
— Na ka! ar-gi dar norė

tum broliui sėdėt ant sprando, 
kuris ir be tavęs turi ka szert.

— Asz nenoriu toki dyka
duoni savo name laikyt, — pri- 
kiszo Tamosziene, tegul sau 
kur nori eina.

I5

galėtu ne tik 
tiktai pabaigkime rokunda J sau, bet ir tėvams kąsni duonos 
Tai kaip sakai, daug ant manės ■ v ” 1 11----  -x.
iszdavei ?

Viską, ka tik turėjau.
Ir jau nieko negausiu 

nuo tavęs ?
— Kaip paeziuosiesi, už

mokėsiu už užsakus ir szliuba, 
daugiaus nieko negausi!

— Ir to nereikalauju. Tu
riu sveikas rankas, 
dirbsiu ne tik del saves, 
del teveliu. Dievas manes 
apleido vaiske, neapleis ir da-kus pats sake žandarams, 
bar. Sziadien arba rytoj eisiu Tamoszius ta nakti buvo 
jeszkot vietos, o gal koki ran- saigos 
dava dinsta gausiu. Daugelis 
isz mano draugu gavosi ant me 
zemski u 
Tėvas neapleis. Pavelikite man

uždirbt. Graudus'buvo atsisvei
kinimas, Iba nežinojo kaip greit 
pasimatys.

Po iszejimui in svietą Anta
no, tėvai vela sėdėjo užpeczky- 
je. Dabartės suvis, kaip neval- 
nirikai buvo.

Tame grinezioje atsiprovi- 
nejo visokiu, per čigonus atga-

tai užsi- bentu tavom turgai.
Žandarai ir zemskiai pasbet ir

ne- juos nedare kratos, ba Mausz-

ir įgerai sergėjo.
Kada viskas Girkszniu 

apsimalszino,

ant

kai- 
atslinko 

, ir manes dangiszkas Mauszkus Tamosziuos ir tarė:
Nu, dabarli galite prha- 

dar nors pora dienu su jumis' dėt kupcista. Jau in kaima zan- 
pagyvent, tegul pasimatau su darbus neatvizos. As irh ka 
pažinstamais ir norecziau at- norhs nupirhkszi in manokrho-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! Isilset gimtines'kaime; pas Ona- , mėli. Atdarhik szkrhinus.

i
į Ir taip in kėlės dienas visa 
. tavora iszpirko.

bet: Tamiene paslapta nunesze 
■ pas szirikoriu pinigus, čigo
nams ir szin'koriui prigulin- 
czius, o ji gavo 15 rubliu savo! 

Kad asz bijaus! — o jei-į dalies. Tokia tai motere, ka už 
15 rubliu pardavė savo duszia.

Sugryžus Tamosziene su 15. 
rubliu, da nedoresne buvo del 
tėvu. Dabar jau be jokios at
vangos pamanstejo isz varyt.' 
Vos peržengė slenksti, kaip pa-J 
dūkūs pradėjo plūst.

— O kad jus pastiptume!, 
prakeikti diedai, ar pau nėra 
vietos ant kapiniu, ar ne galo 
del jus nebus. Paimtu po kvara- 
bu krepszius ir eitu ubagaut. 
Tas kvailas Tanias da vilkina.

Senas Pakula, drąsesnis, isz- 
lindes isz užpeczkio ir ant su- 
nienes rustai dirstelejas, tarė 
drasei in netikusia marezia:

— Gana to! — atsimink, 
jog Dievas del mus skriaudas 
padarytas neatleis! Prižadėjai 
krepszius, duokie greitai, o ei
sime pas žmonis jeszkot duonos 
kurios del mus vaikai pavydi! 
Žmones pasigailės ir Dievas 
mielaszirdingas neapleis mus 
sunkiam varge!

To tik ir reikėjo Tamieniai. 
Atidarė skryne ir ka greieziau- 
se iszeme nuo senei pasiutus 
krepszius, kuriuos nedrysa lyg 
sziol paduot.

— Sztai krepsziai! szelauk 
man tuojaus isz grinezios!— 
tegul norint karta pasibaigė to
ji ant kakle!

— Duokie, duokie sunie- 
nia! Ar tuos paežius krepszius 
norint kada nereikalausi! Kad 
jus sulauktut nuo savo vaiku, 
ka mes nuo jus sulaukėm! —Na 
motin! iszlinsk isz užpeczkio!, 
žiūrėk, ka nupelnė va nuo savo 
vaiku! — keliausime in svietą! 
Jau ir užpeczkyja del mudvie
jų vietos neteko! Užsidek tuos 
krepszius ar tau tiks ? O tai dar 
isz tu paežiu linu, ka pati ver
pei, gal ir tais siūlais sinti, ka 
del vaikeliu parūpinai! Imk, 
szirdie, ir ant senatvės redykis 
in krepszius! Dėvėjai nesenei 
gražias skepetelias, sziadien 
neszk krepszius, kuriuos tau 
vaikai parūpino! Na, užsidek, 
ar tinka! — gal baisiesi krep- 
sziu ? baisiesi ubagaut ? Juk ir 
Vieszpats neturėjo kur galva 

i priglaust! Kada ketino užgimt, 
tarp žmonių vietos neturėjo!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasitikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
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 Szv. Sakramento 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Szv. Marijos

Panos Marijos.
Antano isz

Szv. Tamosziau*.
prie Vieszpaties Jėzaus.
pri® Panos Szvencziausios.
Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie 

kalbamas.
Litanija prie Szv.
Litanija prie Szv.

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme I.aba Nakt.
Ministraiaturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

nupirks J motina!
Senas Pakula nieko nekal

bėjo, tiktai su rankove aszaras 
szluoste, o kitoj rankoj laike 
krepszius, nežinodamas ka pra
dėt.

(Bus daugiau)

TARADAIKA

Ar-gi mes geresni už Vieszpati 
musu ? Na, rengkis! —ko sto
vi? nenori pasidabint? Palauk, 
asz tau pats krepszius uždėsiu!

Senuke kaip nutirpus stovė
jo. Negalėjo žodžio prakalbėt, 
akis pilnos aszarn žibėjo, szir- 
jdis drueziai plake, jog rodos ’ 
prisiartino pabaigo gyvenimo. 
Nežinojo, kas su ja darosi ir 
stovėjo, pakol pats in krepszius 
neaprede. Tada garsiai pravir
ko kalbėdama:

— Tai to nuo mano Tamo- 
szelio sulaukiau! Džiaugiausi 
augindama, o sziadien nuo jo 
paczi ules ga vau krepszius! O. 
asz nelaiminga motina! Nei ma-

Jeigu vyrueziai in kur 
nuvažiuojate, 

Tai ne in bile karezema 
užeikite.

Gerinus kokio žmogaus 
paklauskite, 

Kol pas ka užeisite.
Po paraliu asz ir kaili inkiszau, 
Kaip in viena pleisa inlindau, 

O tik du pakulukai sėdėjo, 
Kaip inejau ant manes žiurėjo, 

Asz tuojaus supratau, 
Ir atsargus buvau.

Vienas buvo žvairas ir rudas, 
O tokis sutvėrimas, tai labai 

bradas.
Ine jas, alaus paprasziau, 
Ir stovėdamas prie baro 

geriau, 
Rudis atvežliojo ir in paszone 

dalypstejo, 
Bet tuojaus in szona atstojo, 
Ir savo draugui sznabždejo, 

Tas velnias diedas drūtas, 
Inpleszti negali bile kas, 

Nugi ir kotas priėjo ir mane 
užkabino, 

Vaikine saviszkai, 
Net sulindo nagai.
In ranka inleido, 

Ne paleido.
Pamanstau, tai tau Taradaika, 

Czia tau bus ne juokas. 
Bet atsidavęs ant savo 

gudrumo, 
Ir Dievo padėjimo, 

Kaip rėžiau ypa in tarp aki, 
Griuvo, nei žodžio neatsake, 

O kaip pervirto, 
Raudonas burbulas iszvirto, 

Svaiguli gavo,
Net apsisnarglavo. 
O asz sau stovėjau, 

Apie gražu orą kalbėjau. 
Atėjo da ke'li vaikinai, 

Juoku turėjo,
Nes jau tie du daugiau svecziu 

neužkabinejo.
* * *

Kad veseile, tai veseile, 
Net ir man bėga seile.

Jeigu susirenka žmonis, 
O tarp ju atsirado vagis, 
Mat, pavogė laikrodėli 

nuotakos, 
O taip pats ir nuo vyru keletos 
Pavogė nuo jaunikio pinigu, 
O ir penkis deszimts nuo kitu.

Nutverus toki vagi, 
Geriause pakarti gali, 

Bet jeigu vagis iszsiduos, 
Tai jau vaikine in kaili duos!

* * *
Vienoje vietoje susirinko ka- 

I zyriniai inteligentai,
Nuo lietuviszkos dirvos

Na'ktigonikai,
Pradėjo einiki traukti, 

Su krumplais stala daužyti. 
Vienas visus savo pinigėlius 

praliuiavo, 
O kad nuo nieko paskolint 

nieko negavo, 
Savo auksini laikrodėli 

iszsitrauke, ’i 
Bet ir ta, nepoilgam pratraukė.

Na ir ant galo,
Baisiai susirupeziavo.

Žmogelis in kupra kelis gavo, 
Kas tokis jam in užpakali 

inspyre, 
Ir per duris laukan iszstume. 
Daug ant svieto turime tokiu 

neiszmaneliu!

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 ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

ISTORIJE apie Gre?orin^
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< :: i
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

ISTORIJEapie Da isz 
-----------------  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^. 
“SAULE” - MAHANOY Ct7Y, PA.
Del Musu Skaitytoju 1

Siuncziant pinigus per bak.1 
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 neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
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
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APVAIZDOS
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kad tuo galėtu geriau ir | paties dirvoje, toli nuo savųjų. | Gerb. Chicagiecziai, ir justi 
laisviau pasitarnauti savo tau- Ten Pranciszlkietes darbuojasi Gerb. klebono vardas Seselių 
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' — Gruodis —• December; 
paskutinis menesis szio meto.

— Nedėliojo prasideda Ad
ventai.

— Panadelyje pripuola Szv. 
Petro K. Vyk., Utarninke Szv. 
Sabo; Seredoje, Szv. Nikalo- 
jaus; Ketverge Szv. Am'brozic- 
jo; Petnyczioje, Szvencz. P. Ma
rijos (Nekalto Prasidėjimo); 
Subatoje Szv. Leokadijos.

—• Pranas Služis, nuo 80 L 
E. Pine Uly., likos sužeistas in 
koja, Maple Hill kasyklose. Gy
dosi Locust Mountain Ligonbu
teje.

—■ Seredos ryta 7 vai., isz- 
keliavo 17 vyruku in Wilkes- 
Barre, Pa., ant daktariszko 
peržiūrėjimo in kariuomenes 
tarnysta. Visi iszikeliavo ant 
boso.
Isz Mahanoy City, Pa.

Joseph F. Dziadosz; Andrew 
J. Pandos; Adam F. Techan- 
,tine; Russell Wonsock; Tho
mas W. Ward; Wilbur E. Bro- 
jkenshire; ir Leonard 
Įdrusli. i
Jsz New Boston, Pa. i

Michael Lischak.
Isz Barnesville, Pa.

James A. Hillibush ir 
ren E. Fegley.
Isz Frackville, Pa.

Stanley J. Kline.
Isz Silver Creek, Pa.,

Francis J. Calabrase ir Paul 
E. Mickey.
Isz Cumbola, Pa.

Wm. J. Lubinsky.
Isz New Philadelphia, Pa.

Francis J. McGowan;
hale J. McGowan.
Isz Allentown, Pa.

John H. Kern.
t Margarieta, pati

tai, ir naujoke Sesuo M. Mari
ja, Chicagiete, tik truputi 
priesz metus vienuolynan in- 
stojzisi, iszikeliavo in Brazilija, 
ten darbuotis naujoje dirvoje 
saviesiems Lietuviams. Sesuo ju 'kvotimus pirm negu valdžia Tarp kitu svarbiu nutarimu, 
M. Gertruda bus ilgai pasiliku-l 
siu Seserų atmenama, nes po, jos nugali tas kliūtis

nuo 'keletos metu. Darbas nėra pinamas nuoszirdžiose karsz- 
suvisai lengvas, nes Seserys tose maldose.
Brazilijon pribuvusios turi' Rugsėjo (Sept.) men., buvo 
pirma paezios iszmokti Portu- ežia suvažiavę Pranciszkiecziu 

(galu kalba ir iszduoti mokyto- Vienuolyne Rėmėjai seimuoti.

PITTSBURGH, PA. — Ant 
szio Apvaizdos Kalnelio metu 
bėgyje yra daug judėjimo, tik 
gaila, kad Seselių kuklumas ne
leidžia joms paezioms garsin- 
tis ir skelbtis, ir raporterio daž
nai nėra kam apraszyti ta judė
jimą, ir jis praeina indomau- 
jantiems nežinomas. Taip ir at
sitiko su tuo, kas invyko penk
tadieni Spalio (Oct.) 27 d. Tas 
invykis yra gana indomus ka-

20OIS “Adventai” pareina sziandien vieszpatauja, mes j
isz Litynu kalbos ir reiszkia į visgi laukiame Kalėdų, turi- 

“Atėjimas.” Reiszkia kad perime vilties kad visados szitaip 
adventus mes laukiame ko' nebus. Tai kas, kad ir tamsiau- 
nors. Visas krikszczioniszkas šia naktis! Turėkime drąsos; 
pasaulis laukia kad pasaulio bus ir rytojus. Žiema turės už- 
Iszganytojas, žmonių Atpirkę- leisti vieta pavasariui. Szis 
jas ateitu, kad Dievas isz dan- kruvinas karas turės baigtis ir 
gaus ant žemes nužengtu. Net 
ir musu bolszevikelis užlaiko 
adventus ir pripažysta pasaulio 
Atpirkėja, kai jis sako kad jis 
Kalėdų laukia. Kalėdos, tai 
Kristaus gimimo diena. O jei 
jis tos dienos laukia, tai jis pri- vilties ne H

žmogus, bet lavonas: žmogus be:inas pasakojimu,
- ■ , pe jangU | ima plunksna rankon ir

kaip szeimyna be vaiku. O be- cz'a szia in pasauli.
Aukszcziau minėta diena, ry-|ru prancisžkiecziu prietelis šu

te Gcib. Vienuolyno Kapelio-j įe£]je palaiminima su Szven-
czi ausiu Sakramentu. Dvasisz- 
kai program© daliei pasibaigus, 
visos Seseles su abiejais dva- 
siszkiais suėjo in didžia j i aka
demijos valgomaji kambarį, 
kur invyko antroji programos 
svetingoji dalis. Czia prie sko-

szventa taika vel vieszpataus.

Visa krikszczionystes tikėji
mą galima iszreikszti vienu
žodžiu. Tai yra VILTIS. Žmo- talikiszkam pasauliui ir vertas 
gus negali gyventi be trijų da- 

' lyku: be duonos, be sveikatos ir

pažysta kad buvo gimęs Betlie
juje kūdikis vardu Kristus. 
Tad nepaisykime ka tas bol- 
szevikelis bliuznija ar tas be
dievis dainuoja; pažiūrėkime 
ka jis daro ir pamatysime kad 
jis taip pat tiki kaip ir davad- 
niausia davatkėlė.

i vilties, kaip namas

kad ir vėloko apraszymo. Tat, 
nors sziam raporteriui neteko 
jame dalyvauti, pasitenkinda- 

jis 
sna rankon ir siun-

joms leidžia mokytojauti. Bet Gerb. Rėmėjai nutarė sziais.me- 
i ir imasi tais pradėti Naujos Koplyczios 

jos devynių metu priežiūra,' darbo apleistoje dirvoje tarp Fondo Vaju. Tam tikslui Gerb. 
jai esant naujokių vyresniajai, 
ji iszau'klejo daug Pranciszkie
cziu Seserų.

Iszleistuves dar labiau pa
margino vakarop invykurios 
dvasiszkos pamaldos už senos 
koplytėlės sienų, kur pats Gerb. 
Seserų Kapelionas pasakė ta
jai progai pritaikinta pamoks
lą, o Dangun Žengimo parapi
jos North Side klebonas, Gerb. 
Kun. Jonas Miszius, geras Sese-

A. An-

War-

Mic-

Jono 
Mickalonio, nuo 318 W. Rail
road St., mire Seredos ryta 2:13 
vai., Good Samaritan ligonbu
teje, Pottsvilleje, sirgdama per 
keturias sanvaites. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 30 
metu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Velione pa
liko savo vyra Joną, duktere 
Helena namie ir sunu Joną prie 
tarnystes, ant Pacifiko; viena 
broli isz Connecticut vals., ir 
seserys: C. Supernavicziene ir 
V. Lumbiene, mieste. K. Rėk
laitis laidos.

dievis yra be vilties, o be vilties 
i jis yra beviltis, o beviltis ne be
dievis bet vedieviszkas lavo
nas.

Adventai, atėjimas; ar ge
riau sakant laukimas to atėji
mo kiekvienam žmogeliui ge
rai suprantamas. Anksti gyve
nime žmogus iszmoksta laukti. 
Net galima sakyti kad visas 
žmogaus gyvenimas ant szios 
pilkos ir plikos žemeles tai am
žinas laukimas. Kūdikis laukia 
kad motina ji papenėtu, vaikas 
laukia atostogų, mergele laukia 
kavalieriaus, žmona laukia 
szeimyneles, motina laukia sū
naus sugrįžtant; žmogus lau
kia ryto saulutes, pavasario ge
gutes, laukia lietaus ir laukai 
giedros, laukia kad javai užde
rėtu, kad gyvenimas pagerėtu; 
laukia sveikatos, laukia senat
vės. Nuo lopszio iki grabo, nuo 
kriksztynu iki szermenu, varg- 
szas žmogelis laukia, vis lau
kia.

Krikszczionis laukia Kalėdų, 
laukia Kristaus gimtadienio, 
laukia Jėzaus atėjimo, laukia 
szviesesnio rytojaus, gražesnio 
pavasario linksmesnio gyveni
mo, nes jo szirdyje dega amžina 
liepsna: VILTIS.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

nas, Kun. Juozapas Skripkus' 
atnaszavo keliauninku Miszias,1 
praszydamas Dievo palaimos 
iszkeliaujanczioms ir tvirtumo 
dvieju Seselių pasiszventu- 
siam pasiryžimui.

Sesuo M. Gertruda, viena isz
pirmųjų Sesucziu, kuri turėjo ningai prirengtu stalu, links- 
pradžia vicnuoliszkame gyve
nime pas Lenkes Nazarietas Se
seris, būdama jau prie ju mo
kytoja, ir vėliau Lietuvaitėms 
insikurus savaji Szv. Prancisz- 
kaus Vienuolyną, perstojusi

Lietuviu. Ir Dievui laiminant, Seserų Kapelionas Kun. Juozą- 
ju darbuote turi gražiu paseku,1 pas Skripkus apsiėmė aplan- 
nes jau antras metas kaip no- kyti invairiais Lietuviu kolo- 
vicijatas atidarytas, ir Brazi-'iii jas bei parapijas, perstatyti 
lietęs Lietuvaites stoja vienuo-1 szio reikalo svarba ir parinkti 
lynam Czia ne pro szali pasaky- auku. Tikslas yra garbingas, 
ti, kad vienas Brazilietis tur- bet darbas ilgas ir sunkus. Pa- 
tuolis matydamas Seselių pa- sitikima, kad geros szirdies 
stangas padovanojo joms novi- Lietuviai ta supras ir maloniai 
cijatui narna, didele ir vertin- priimdami savo parama tam 
ga dovana, nes nėra leszu to-: darbui. Vajus prasidės su pir
kioms instaigoms tarp Brazdi-Imu Gruodžio (Dec.) sekmadie- 
jos Lietuviu. Taigi Seserys la- niu Chicagoje Didžiai Gerb. 
bai dėkingos visiems Amerikos Kun. Prelato Mykolo Kruszo 
lietuviams, kurie finansiszkai parapijoje. Tam tikslui sziomis 
pagelbsti joms tęsti ta darda.1 dienomis iszvažiuoja Kun. J. 
tarp savo tolimu tautiecziu, ir Skripkus in Chicaga. Geriausio 
didžiai džiaugiasi radusios Chi- i
cagoje, Gerk. Kun. Mykolo 
Szvarlio parapijoje nauju ge- 
raszirdžiu rėmėju, kurie duos- 
niai parėmė Gerb. Radavicziu 
szeimos surengta isžleistuviu 
vakarėli savo dukrelei Seselei 
M. Marijai, keliaujaneziai in 
Brazilija. Tas vakarėlis paden
gė ilgos oru keliones lieszas pri-

inam upe pavakariniavus, Se
serys sudainavo atsisveikini
mo ir geros keliones linkėjimo 
dainas.

Tos dvi Seseles iszvažiavo
darbuotis joms naujoje Viesz-j duodamas $800.00 pelno. Jusu

pasisekimo! — Raporteris.

t V*' “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Girardville, Pa. f Juozas 
Biskis, nuo 103 W. Ogden Uly., 
mirė Panedelio ryta 8:30 vai., 
Aslilando ligonbuteje. Gimęs 
Lietuvoje pribuvo in Amerika 
40 motu adgal. Buvo angleka- 
siu prie Packer Nr. 5 kasyklose, 
bet per koki tai laika turėjo ap
leisti savo darba. Prigulėjo 
prie Szv. Vincento parapijos. 
Velionis paliko savo paezia Ve
ronika; sunu Pfc. Pranciszkus 
prie Marinu tarnyste, Philadel
phia sekanti po-vaikai: Vincas 
Sadauskas, Philadelphia; Stel
la Sadauskiute, New York; S. 
Stewartine, Elizabeth, N. J., A. 
Daviniene Garwood, N. J., taip
gi viena broli Joną, mieste. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge su 
apeigomis Sztv. Vincento baž- 
nyczioje 9 vai., kūnas palaido
tas Szv. Stanislovo kapuose 
Shenandori. A. J. Vilinskas lai
bojo.

Už tai ir Adventai, tas atėji
mas, tas Kristaus atėjimo lau
kimas mums taip gerai supran-' 
tarnas. Juk ir dabar mes daug 
ko laukiame: laukiame kad ka
ras užsibaigtu, kad taika viesz- 
patautu, kad vaikai sugrįžtu. 
Negalėtume laukti kad vaikai 
sugrįžtu, jei vaiku nebutu, ne
galėtume laukti Kalėdų jei 
Kristaus nebutu. Į

I
Kai laukiame sveczio atein

ant pas mus, mes pasirengiame 
ji gražiai, tinkamai, lietuvisz- 
kai priimti. Mes szluojam, maz
go j am, visur bėginėjam: žiū
rim kad viskas butu czysta, 
szvaru ir gražu. Ir kitaip nega
li būti; juk net ir lietuviszkas 
priežodis sako: “Sveczias na
muose, Dievas namuose.”

Kaip tik už tai kiekvienas 
krikszczionis, kuris vertas ne- 
szioti krikszczionio varda, per 
adventus rengiasi priimti sve- 
czia. O tas sveczias tai ne koks 
ten isz pirszto iszcziulptas Ka
lėdų Dėdukas, bet Kalėdų ku-'

i 
dikelis isz pat dangaus, atėjės 
pas mus in sveczius. Už tai per 
Adventus, krikszczionys sten J 
giasi susitvarkyti savo gyveni
mą, rūpinasi kad siela, duszia 
butu czysta, skaisti ir tam isz 
dangaus svecziui tinkama.

w I
Žydai per tukstanezius metu 

lauke kada ateis tas jiems žade- Į 
tas vadu vadas, žmonijos At
pirkėjas. O kai atėjo, jie Jo ne
pažino. Taip ir sziandien. Visi 
laukia to Kalėdų sveczio, bet 
ne visi Jiji pažįsta kai Jis atei
na.

Sziandien, nors nelemtas ka
ras siauezia, nors musu vaikai 
toli nuo musu, nors maras, ba
das, mirtis ir karas pasaulyje .

tftnr mom 
WAR BONDI

Folks, electricity is downright cheap! Its cost 
has been steadily decreasing for years, until today, 
if you are an average household user, vou are re
ceiving about twice as much electriciiv for your 
money as you did 15 years ago.

Yes, suppose each day you paid C.O.D. for each 
flip of the switch . . . the morning light in the bed
room as you got up, then light in the bathroom, five 
minutes of electric shaving, the morning news on 
the radio, each pot of coffee . . and »»n through the 
day, each little job C.O.D.

You wouldn’t be able to make change anywhere 
near small enough! And there must be at least 
hundreds, if not thousands of these little jobs, done 
at the flip of a switch everv day in vour home. And 
all together they amount to <»nlv a few pennies 
a day.

And in the face of the rising co'*t« of other 
necessities of life, that’s quite amazing'. No wonder 
folks call electricity “the biggest bargain on the 
family budget.” It tr'»h
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SUPPOSE YOU PAID CO.D. 
FOR EACH JOB-EACH DAY

Pennsylvania
Power & Light

Company

L TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
820 W. Centra St., Mahanoy City

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslai^', jlf* 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodaWfc 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seho 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Raistas, apra- 
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
daliss I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmų/ 
amžiau kriksezionybes arba iszganyVr* 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele atpraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25č 
Pralotas Olszauskas ir jo darbai SU 
bai su paveikslais 25c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 
terejas .Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 
Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c; 
Paparczio Žiedas. Kas szi žiedą ture- 
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Kaktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal- 
nuo nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime be apsivedime laimes 75c.

i ŽOLES ARBATOS FORMOJE
' Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 
Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegimu ir 
vėžio $1.25.

1 Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas 

| M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y«


