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Rusai Paėmė Kolonyja
Isz Amerikos
TĖVAI IŠZDAVE 
. $10,000

Ant Sunaus Laidotuviu

Mažiuleliai Povandeniniai Laiveliai

Fairmont, W. Va. — Meile 
tėvu del savo vaiku nekarta 
pervirszina rubežiu savo mei
les, kaip tai padare Shahan 
Fordai kurie iszdave deszimts 
tukstancziu doleriu ant laido
tuviu mirusio savo vienatinio 
sunaus, 17 metu Jono.

Laidotuves buvo vienos isz 
puikiausiu kokios kada atsi
buvo czionaitineje apielinkeje. 
Tėvai nesigailėjo pinigu nes 
tuosius pinigus czedino del sa
vo sunaus kada daeis in metus.

Velionis isz tokiu laidotuviu 
nieko nenaudojo tiktai grabo- 
rius ir kiti. Yra tai didžiause 
kvailysta iszdavineti pinigus 
ant iszkilmingu laidotuviu. Ge
riau butu padare tieji tėvai 
idant tuosius pinigus pasilai
kytu sau ant senatvės.

Mane Jog Nužudė Savo 
Paczia, Pats Persiszove

Brooklyn, N. Y. — Insiutes už 
ka toki ant savo paczios, Jonas 
Petrusewiczius, Lenkas, pra
dėjo vytis paskui beganczia sa
vo paczia, szaudamas in ja isz 
revolverio o kada toji paslydo 
ir puolė, Jonas, manydamas 
jog savo paczia užmusze, palei
do pats sau kulka in smegenis 
ir atliko ant vietos. Motere at
sikėlė ir davė žinia apie mirti 
savo vyro.

Ant paveikslo matome maža povandenini submarina ko
kius Anglija naudoja ant paskandinimo Vokiszku karisz- 
ku laivu. Tuju mažiuleliu negalima matyti vandenyje, pa
daro jie daug bledes del Vokiecziu ir nesenei smarkiai ap
daužė dideli Vokiszka lai va Tirpitz. Ji varo tik trys vyrai.

Rusiszkas Generolas

i
Sztai generolas Popov, ka-

Taipgi Per Prut 
Upe Ant Rumu

nijos Rubežiaus
Rusai Apsiaubė 100,000 Vo
kiecziu Prie Dniestro; Finlan- 
dija Taikosi Su Rusija; Allijen- 
tai Vela Bombardavo Sofija 
Bulgarijoj; Vyrukai Kurie Yra

Kūdikis Su 43 Pirsztais

Charlotte, So. C.—S. White- 
man, atnesze savo kūdiki in 
^jjtonaitinė ligonbute ant ope
racijos, melsdama daktaru 
idant (padarytu ant kūdikio nes 
turi už daug pirsztu. Daktarai 
net ’stebėjosi kada nurėdė kū
diki iriparegejo ant jo ranku 18 
pirsztu, o ant kojų 25 pirsztu- 
kus. Žinoma, buvo tai maži 
pirsztukai ir kūdikis negalėjo 
vaikszczioti isz tols priežasties. 
Daktarai nupjovė nereikalin
gus pirszthkus ir dabar kūdi
kis vaikszczioja gerai.

ŽIURKES APVOGĖ
KROMA

Ant 2,335 Doleriu

Chicago — Per daugeli san- 
vaicziu isz lango kuriame gu
lėjo laikrodelei, lenciugelei, 
žiedai ir kitokios brangenybes, 
prapuldavo ir niekas negalėjo 
susekt kur jie dingdavo. Tūlas 
žmogelis, praeinantis pro taji 
langa, užtemino, kad vienas isz 
laikrodėliu eina sau rodos gy
vas, prisižiurejas arcziaus, pa
mate kad žiurke ji velka laiky
dama už rinkutes o kita jai pri- 
gialbejo.

Pašto vejas malszei, pamate 
kaip invilko ji in skylia po lan
gu. Kada apie tai pranesze laik
rodininkui ir atlupta grindys, 
rado visus pavogtus daigtus 
kurie nuo ilgo laiko prapuoli 
nėjo. Ju verte buvo 2,335 dole- 
rei.

Szeimyniszka Traice,
Vargas Ir Auksas

Dresser Junction, Wis. — 
Daugeli metu adgal apleido 
Chicaga Jonas Boch idant

mandierius Rusiszkoj armi
joj, kuri kovoja aplinkinėje 
Pskovo. Po jo vadovysta 
Rusai atsižymėjo naršei ant 
kares lauku.

4-F Klasoje Bus Traukiami
Prie Tarnystes

Dievotas “Szventa-

jeszkoti savo giliuko Alaskoje 
— aukso. Jonas turėjo gilfuki,' 
surado turtinga gysla aukso ir 
trumpam laike tapo milijonie
rium ir locnininku keliu kasyk
lų. Užmirszo jis apie palikta 
namie paczia, kuriai prižadėjo 
tuoj aus praneszti apie savo gi
linki arba parsigabent ja pas 
save. Motere lauke metus bet 
jos Jonukas nesugryžo; žiban
tis auksas ap j akino ji, nesugry
žo pas savo Lottita nes dasidir- 
bes turto nuvažiavo in San 
Franciska. Ten iszsirinko sau 
jauna ir turtinga moteria su 
kuria apsipaeziavo, pirma pa- 
slaptai aplaikes persiskyrimą 
nuo savo pirmutines paczios.

Po kokiam tai laikui antra 
motere, dažinojus apie Bocho 
pirmutine paczia, pareikalavo 
nuo Jono idant duotu jai puse

10 Lekiotoju Užmuszta
Floridoje -

Eau Gallie, Fla. — Didelis 
bombinis eroplanas, su de
szimts lekioto jais, pataikė in 
telegrafo dratus prie Florida 
Coast Line ir susidaužė in 
szmotus. Visi lekiotojai likos 
užmuszti. Buvo tai kariszki 
lekiotojai.

Rymas — Telegramai prane 
sza buk Popiežius yra baisei 
susirupines szia kare ir padėji
mu ateities Rymo per ka jis pa
vojingai susirgo. Daktarai ji 
neapleidžia diena ir nakti nes 
jis randasi dideliam pavojuje.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

duszis” savo turto ant ko turėjo sutikt.
Tai-gi, dabar antra motere

------------ ¥
Isz Pacifiko — Amerikonai 

bombardavo Makin Sala, 18
myliu nuo Pinape, prie Caroli
ne Salų, taipgi Marshall Salas, 
Rabaul, Kavieng, Timor ir da- 
lis New Guinea.

Baisi Ugnis Kurioje
Žuvo 22 Žmones

San Francisco, Cal. — Kokis 
tai rakalis padege dideli hoteli, 
New Amsterdam, kuriame žu
vo net 22 žmones ir daug likos 
apdeginti nuo ko gal nekurie 
mirs. Pati pulkininko, Mrs. Pa- 
valukio, szoko per langa ir už- 
simusze. Apie 30 žmonių likos 
sužeista.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Isz Rusijos — Rusai perėjo per Prut upe

Burmieczei Veda Gyvenimą Toliaus Per Kare

eidami ant Rumunijos, kita linija eina in Dnies
ter kur dabar Rusai aosiaube 100,000 Vokie
cziu. Rusai taipgi paėmė miestus Balta ir Kolo- 
myja, svarbus geležinkeliu miestai, Lenkijoje, 
30 myliu nuo Czeku rubežiaus. Musziai eina prie 
Czernovice, kita Rusijos linija eina ant Odessa.

Stockholm, Szvedija — Žinios danesza 
isz Finlandijos kad Finu diplomatas, Julio K. Pa- 
askivi vela stengėsi ir nori padaryti taika su 
Rusija.

London — Allijentai vela bombardavo 
miestą Sofija, Bulgarijoj, taipgi Brunswick, Vo
kietijoj ir daug kitu vietų.

Trenke Sūneli In Siena
Erie. — J. Sapievski, likos 

uždarytas kalėjime už žverisz- 
ka Ipasielgima su savo septynių 
metu šuneliu. Tėvas 'alėjas 
girtas namo, sumusze baisiai 
valka, po tam pagriebė ji už 
kojų ir trenke in siena. Moti
na vaiko taipgi aplaike kelioli
ka žandiniu už ka apskundė 
nelaba vyra.

Nassau, Va. — W. S. Stam
ford, virszininkas fanatiszko 
tikėjimo vadinamo “szventa- 
dusziu,” likos uždarytas kalė
jime idant atpakutavotu už 
piktadarystes kokias papilde 
delei savo fanatiszko tikėjimo. 
Tasai kvailys savo szesziu me
tu amžiaus sūneli privertė pas- 
ninkaut 60 valandų per ka vai
kiukas negana kad iszdžiuvo 
kaip szipulys bet apsirgo badi 
ne liga ir butu mires kad geri 
žmones nebutu dagirde apie tai 
ir pasiėmė vaikiuką po savo 
apgloba. Keli vaikai jau mirė 
isz tosios pat priežasties.

Dabar tasai virszininkas tu
rės pasninkauti kalėjime per 76 
valandas idant galėtu gautis in 
dangų nes tada bus lengvesnis.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Bocho atvažiavo in czionais 
idant su antra, apleista, praži
lusia motere, pasidalint su tur
tu kuris jai teisingai priguli.— 
Matyt jog antra pati buvo ge
ros szirdies motere ir nebuvo 
godi ant viso turto nes spyrėsi 
idant ir pirma pati butu pripa
žinta.

Per Savo Akyvuma 
Neteko Nosies

Pittsburgh, Pa. — Per savo 
dideli akyvuma, Gustovas Gus
tafson, norėdamas persitikrin
ti kur czerepokas paslepia gal
va kada ja intraukia in luksz-1 
ta, sziadien neturi galuko no
sies. Gustovas prisikiszo czere- 
poka arti nosies kada tasai in- 
trauke galva o tasai staigai 
kysztelejo galva ir nukando 
jam galuka nosies. Jau dau
giau nebus tokiu akyvu.

Szita maža pusnuoge mergaite, Burmoje, mokinasi nuo 
savo motinos kaip gaminti valgi, nors jie yra be namu ir 
pastoges. Ji prigialbsti motinai gaminti ryžius del valgio- 
Ant deszines matome patogia Burmiszka dažiuretoja ligo
niu kuri duoda Amerikoniszkam kareiviui paragauti mais
to koki Burmietes pagamina toje szalyje.

Isz Italijos — Allijentai atsitraukė nuo 
Kliosztoriaus Kalno netoli nuo miesto Cassino, 
bet Castle kalnas da vis yra po Allijentu armi
ja. Alijentai bombardavo Milano geležinkeliu 
vieta. s

Ant Balkanų, Amerikoniszka ir Angliszka 
armija dabar susivienijo su Jugoslavijos Parti- 
sonais prie Dalmatiano pakraszczio.

Burmoje — Japonai atstume Angliszka 
linija 34 mylės nuo Impal, Indijoj. Kinai isz tri
jų pusiu eina ant Japonu prie Mogaung klonio 
Burmoje.

Washington — Kariszka valdyba prane
sze kad trauks visus vyrus kurie yra 4-F klasoje 
ir juos paskirs in kariszkus darbus.



"SAULI ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Į ko buk penki milijonai musu'nu Kataliku yra apie 50 tuks- 
Įvyruku rasis užru'bežyje priesz tancziu o 43 iszpažinsta Protes- 
11 diena Liepos-Julajaus mene- tonizma, kiti visai neturi jokio

:: SZESZI
Szesziomis dienomis laiko JĖZUS KRISTUS

tam nupynė isz labai asztriu 
erszkccziu vainiką, uždėjo Jam 
ant galvos, o paėmė nendrine

Omaha, Nebraskoje, tūlas 
graborius iszrado popierinius 
grabus kurie ketina būti daugį 
pigesni, drutesni, gražesni ir j 
lengvesni už medinius ir meta
linius grabus. — Tik nežine ar 
bus smagesni del mirusiu gu
lėti. Gal persitikrinsime. .. po, 
smert, kada paguldys katra in1 
ta j i popierini graba.

Tūlas sudžia, Filadelfijoj J 

iszdave savo nusprendimą,buk. 
pinigai, uždirbti per paczia, 
teisingai priguli jos vyrui. 
Matyt, kad sudžia vede prie to, 
idant moterėlės sėdėtu namie, 
sergėtu vaikus ir prižiuretu 
puodus.

Varga, kaip žinome pertrau
ke pirmiausia nebegale darbe. 
Nebegale darbo turi trejopas 
priežastis: 1) stoka darbo; 2) 
stoikas sveikatos ir pajiegu prie 
darbo; 3) stokąs prisau'gos 
prie darbo. Per tai priguli tai
sės priežastis praszalinti. Del 
tuju, kurie neturi darbo, rei
kia pasirūpinti. Del tuju, kurie 
isz stokos sveikatos arba se
natvės negalima dirbti, reikia 
pasirūpinti atsakanti užsiėmi
mą. Del tuju, kurie nepratia 
tankiai dirbti, reikia prie dar
bo pripratinti bet reikia pasi
rūpinti būda ju iszmaitinimo. 
Isz tuju trijų budu visuomenes, 
invyksta reikalas tuju atskiriu 
institutu.

sio idant atkerszint Japonams 
ir Vokiecziams už padarytas 
skriaudas ir skerdynes musu 
kareiviu. Angliszkas ministe-. . Iris Churchill prižada atidary- 
ma penkto frunto del greito 
užbaigimo kruvinos kares ir 
skerdynėms nekaltu žmonių.

Kaip musu prezidentas iszsi- 
reiszike, tai svietas turi būti 
laisvas ir vieta kur žmones 
gali gyventi malsziai ir lygy-, 
beje, neiszskiriant kokio jis! 
yra koloro, tikėjimo ar tautos.

Poniute Sidney W. Nelson, 
isz Detroito, Mieli., ana diena 
pamėtė maszna kurioje radosi 
visokiu brangiu žemeziugu ver
tes 17 tukstaneziu doleriu ka
da iszbego isz deganezio namo. 
Motere jeszkojo tosios masznos 
per dvi valandas sztai ant ga
lo priėjo prie jos kokia tai var
ginga motere užklausdama jos: 
“Ar szita maszna priguli prie 
jus?” Buvo tai jos maszna. 
Motere isz džiaugsmo padova
nojo vargingai moterei szimta 
doleriu.

Merginos ir moteres turi ant 
savo gaivu darželius su kviet- 
koms, turi ir visokiu vaisiu ir 
plunksnų ir visokiu sztamu 
paukszteliu.

Motinos turi galvoje augini
mą vaiku ir užlaikyma szeimy- 
nu.

Mokyti turi ant savo gaivu 
plikes o galvose protą. Kvaili 
žmones turi ant gaivu kuodus.

Žmones neszvarus turi ant 
gaivu uteles.

Pat-mylis žmogus turi galvo
je tusztuma.

Neszvarios moteres turi gal
voje suvelta kaltuna o po kal
tūnu, glitos bužiu atprovineja 
piknikus.

Teisingi žmones viados turi 
galvoje teisybia.

Lietu vys ant galvos nuola
tos turi skrybėlė ar kepure.

Tūlas Amerikonas apsakinė
ja kad nesenei buvo liudinto- 
jum kaip vienkart apgydyta 
200 kiaulių, kurioms in jovala 
buvo primaiszyta spirito. Ka
da kiaules pasigėrė, elgesi vi
sai panasziai in girta žmogų 
nes buvo taip jauslo budo kaip 
ir žmogus pasigėrės o kartais 
daeitinejo lyg paskutiniam 
laipsniui pasigėrimo. Kiaules 
prisispaudinejo viena prie ki
tos ir jauslei kraksejo. Svyra
vimas ir painiojimasis kojose, 
vien kart visas ju pasielgimas 
ir iszrodymas liudijo kad alko
holius vienokia intekmia isz- 
verineja panasziai ant žmo
gaus kaip ant kiaulių, kad po 
jo intekme, vieni 'kaip ir kiti 
stovi ant to pat laipsnio gyvu- 
liszkumo, kad nėra jokio skir
tumo tarp kiaules ir pasįgeru- 
sio žmogaus.

Kožnas skaitytojas dabar 
mato, kaip labai nužemina 
žmogų girtuoklyste, kad pada
ro ji lygiu su kiaule.

• •

Prezidentas Rooseveltas sa-

Valdžios vargszu virszinin- 
kai isz Des Moines, Iowa, sura
do senuką ir jo motere kurie 
aplaikydavo paszialpa nuo 
vargszu drauguves o turėjo su- 
siezedine 2,800 doleriu. Abudu 
yra po 90 metu amžiaus. Ka
da virszininkai ju užklausė ko
dėl jie nenaudojo savo pinigus 
ir negyveno kaip priguli o ne 
imti paszialpa isz pavieto, tai 
senukas atsake: “mes czedi- 
nam tuos pinigus ant senat
vės.” — Kaip ilgai mano tieji 
senukai gyventi, būdami jau 90 
metu amžiaus?..

Kada kareivis, Ralph Walk
er, tarnaujantis kariszkam aba
ze, kur ten Tennessee valstijo
je nuėjo in kamisarata kad jam 
duotu naujas kelnes del darbo, 
seržantas su piktumu jam at
kirto kad turi užmokėti už kel
nes. Tada kareivis Walker nu
ėjo in antra-ranki sztora ir nu
sipirko sau dabbines kelnes už
mokėdamas už jas $2.50. Su- 
gryžes in abaza, užsimovė toms 
kelnėms o kada inkiszo ranka 
in kiszeniu, rado jame 5-dolc- 
rine bumaszka.

Margarieta Wilmer, isz Kan
sas City turi tikra ezyseziu su 
savo vyru,, kuris persiėmė lais
va meile, pagal bolszeviku 
mokslą. Margarieta apskundė 
savo vyra buk jis jai neduoda 
pinigu ant pragyvenimo o pra
leidžia isztisas dienas su ki
toms moterems. Karta kada 
iszvažiavo pas motina ir sugry- 
žo namo, rado ant lovos kėlės 
moteriszkas špilkas isz plauku 
ir gelsvus plaukus. Karta ji už
tiko einant su patogia balandė
lė ant krutamuju paveikslu o 
kada pasiprieszino priesz tai, 
vyras kirto jai su kumszezia in 
burna kad net du dantis isz- 
spjove. Vyras sake sude, laike 
teismo jog jeigu jam pacziule 
pavėlins ir nesiprieszins jo 
sportavimui su 'kitoms moterė
lėms tai su ja gyvens ir ant to
linus. Bet sudžia jam padova
nojo szeszis menesius prie sun
kaus darbo in kalėjimą. — To
ki latra uždaryti kokioje ledau- 
neje kad atvestu nuo savo pa- 
szelumo.

Trys szimtai tukstaneziu In
di jonu Amerikoj gyvena szia- 
dien be jokio tikėjimo. Indijo-

tikejimo.
Kam siuntinėti misijonierius 

iii Afrika ir Indija jeigu czio- 
nais yra plati dirva dirbti ant 
Dievo garbes ir inkvepti tikėji
mą laukiniams Indijonams.

Pamokinimai
— Tas kuris ne nenori bū

tie pertikrintu, ne reikia ji tper- 
tikrinet nes tai tik sugaiszini- 
mas laiko.

— Jeigu pati nenori kad 
vyras meluotu, tai neprivalo jo 
klausinėt kur jis buvo.

— Labiausia žmogui szird. 
skauda, kada nuo savo p rietlė
liams koki neismaguima aplaiko

— Didžiausi asilai, yra 'di
džiausiais kritikais. 1

— Ne tiek ka'sztuos užlai
komais paezios, kiek girtavi
mas.

— Toji tauta kuri paguodo
je savo didvyrius, paguodoje 
patys save.

— Darbininkai ant tautisz- 
kos dirvos, ■tiktai būna po 
smert garbinami.

—• Ženklyvas žmogus terjp 
visuomenes paprastinai turi 
daug rausia nep r ie teitu.

— Katras turi iszmintinga 
kūdiki, mano kad jis atsigimė 
in tęva ir motina.

—• Vyras myli taja moterių 
kuri rūpinasi apie jo ateiti, o 
neklausia apie jo praeiti.

— Vynas gali daug iszmok- 
tii užyidedant su moterių, be. 
tasai mokslas kartais daug jam 
kasz'tuojje.

— Motere tankiause yru 
banku paezedumo, bet tanke! 
yra ir bankrotu.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasilikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles b 
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 Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Minis tran turas.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Vieszpats Dievais sutvėrė visa 
pasauli.

Szesz’tas tuksiantis metu bai-
giasi nuo sutvėrimo pasaulio.

Szeszi Popiežiai buvo vardu 
Adrijonas.

Szc-zio® Szv. Kataliku Tikė
jimo svarbiausios tiesos: 1— 
Yra Dievas; 2—Dievas yra vie-; 
nals trijose Asmenyse: Dievas 
Tėvas, Dievas Sūnūs ir Dievas 
Szventoji Dvasia; 4—-Dievas 
Suirus Jėzus Kristus, taipo 
Žmogumi ir baisiai nukeritejes ( 
mirė prie Krvžia-us prikaltas111 
del žmonių iszganymo; 5—Die-1 
vo malone iszganymui yra bu-l 
tinai reikalinga ; 6 — Žmogaus 
duszia [sielai yra nemirtina.

Szeszi nusidėjimai priesz 
Szventaja Dvasia:

1— Per didele viltis apturėti 
iszganyma be geru darbu.

2— Desperacija, arba nus'to- 
jim'ais vilties apie išganymą.

3— P rieiS'Z t a ra vim a s p riipa- 
dntai Kristaus mokslo tiesai.

4— Pavydėjimas Dievo malo
niu artymui.

5— Už k i e t e j i ma s nu oid e m e s e.
6— Atidėjimas atgailos (me- 

tavones ir pasitaisymo | iki mi
nimo.

Szeszi žmogaus nupuolimo 
duobkasiai:

Girtavimas, pale ist u va vi mas 
piktumas, nepaklusnumas, su 
nedorais draugavimais ir tin
ginyste.

Szeszi tauti'szki privalumai 
nesigedinti visuomet perstaty ti 
save Lietuviu; Lietuviszkakal
ba mylėti ir stengtis Lietuvisz- 
kai kalbėti; už Lietuvi užtarti; 
neisztanteti; Lietuva tėvynė 
visada mintyje turėti; Tėvynės 
reikalams uoliai pasiszvensti.

Szeszics vidutines upes subė
ga in Szeszupe; Isz deszines pu
ses Jose, Seimana ir Szirvinta; 
isz kaires puses Pilve, Ciszakis 
ir Nova. [Del to ji ir vadinai 
Szeszupe].

Szeszi žmogaus laimes inran- 
kiai: Tikėjimas, blaivybe, dora, 
msiturejimas nuo pikto, talpu
mas ir darb&zluinas.

Lietuvys
Ant Egzamino

APIE JO ATEINANCZIAS KANCZIAS IR SMERTI 
DEL ATPIRKIMO VISU ŽMONIŲ

lazda musze per galva, idant 
i dygliai arba adatos ewkeeziu 
[sulystu in galva, taiposgi davė
! Jėzui in deszinia ranka nen
dres lazda, vietoje sidabrinios 
arba auksintos lazdos kuria ka
raliai turi deszinioje rankoje. 

jNekuric isz budeliu priklaup
dami ant kelio priesz Jezu isz- 

’ juokdami kalbėjo: “Buk pa-

JĖZUS dau'g kartu kalbėjo mo- j Jėzus, pagrįžęs pas apaszfa- 
j kultiniams apie ateinanezias lūs, pažadino juos isz miego ir 
kanezias ir smerti savo del at--tare jiems: “Kellkities, nes jau 
pirkinio visu žmonių. Prisiar- iszdavejas ateina.” Dar bėkal-1 
lino ta diena, kurioje turėjo tas|bant, atėjo nedoras apasztalas LB'^" pa.
iszsipiklyti. Vilgilijos priesz Juodoszius ir drauge su juonn sv6jkintas ,karaliau žydur. 0 
ta diena gražioj troboj jiaskir- daugybe jam priduotu karei- 
tu namu, Jėzus su apasztalais viu, tarnu ir kitu samdininku, 

I valgė velge velyku avinėli.
Pabaigęs valgyti velyku avi

nėli paeine Jėzus nuo stalo duo-'buvo
’ na, laimino ja, lauže ir davė mo

kintiniams savo tarydamas: 
“Imkite ir valgykite, tai yra 
kūnas mano, kuris už jumis bus 
iszduotas.” Po tam paėmė 
taip-pat kielika su vynu, laimi
no ir davė mokintiniams, saky
damas: “Gerkite isz szio visi,

paskui spjaudė ant Jo ir musze 
per veidą.

I su žvakėmis, kalavijais ir pa
galiais. Juodoszius jau pirma 

pasakęs 'kareiviams: 
“Kuri asz pabueziuosiu, ta im
kite!” Tai-gi greit prisiartino 
pas Jezu tarydamas: “Buk pa
sveikintas, Mokytojau!” ir pa- 
bueziavo Ji. Jėzus atsake jam:' 
“Prieteliau, ko-gi atėjai? 
bueziavimu iszduodi savo 
kytoji?”

tai yra kraujas mano, kuris už Prisiartinę kareiviai ir 
jumis ir. už daug žmonių bus nai taisėsi riszti Jezu. 
iszlietas, del atleidimo grieku. ’ isztraukes kalavijo nukirto de- 
Darylkite ta ant mano atmini
mo. ’ ’

Tais žodžiais permaine Jė
zus Kristus duona ir vyną in 
į;una ir krauja savo szven- 
cziausia, ir prisakė visiems ku- .
nigams laikyti apiera Misziu!dasilytej 
Szventu ir duoti tikentiems jo gydė ja. 
szveneziausia kuna ant valgy- rankas suriszti kareiviams, o 
mo.

Mo-

ta r- 
Petras

szine ausi tarnui Malkui. Bet 
Jėzus, norėdamas, kad Ji su
gautu, tarė Petrui: “Atidek 
kalaviju tavo in makszti, nes 
visi, kurie ima kalaviju ir pra
žus nuo kalavijos. ” Po tam 

jes ausies Malkaus isz- 
Paslkui pats padavė

Tarp žydu buvo daug labai 
piktu, ypatingai parizeuszu ir 
mokytoju Raszto Szvento'. Jė
zus tanikiai iszmetinejo nedo
rybes ju. Del to anie didei ne
apkentė Jėzaus ir susitarė už- 
muszti ji. Bet dienos laike ne
galėjo pagauti jo, nes daugeli 
žydu vaikszcziojo su juomi. 
Naktyje-gi būdavo

szie tuojaus nuvede Ji in Jeru- 
Į žales miestą.- Apasztalai iszsi- 
klaiste in visas puses.

Jezu priplakta ir baisiai visa 
sukruvinta parode Pilotas pa- 
rizeusziams ir mokytojams 
Raszto, tarydamas: “Szitai 
žmogus!”—žiūrėkite, kaip Jis 

įsumusztas; argi nepasigailesi- 
|te jo? Bet jie vienu balsu, kaip 
'žvėris laukiniai szauke: “Nu- 
kryžiavok ji, nukryžiavok! ” 
Pilotas atsiliepe: “Kaipgi asz 
galiu Ji nukryžiavoti, kad nei 
jokios kaltybes Jame neran
du?” Tada žydai ketino ap
skusti priesz Rymo ciecoriu, 
jeigu nelieptu nukryžiavoti Jė
zaus. Iszgirdes tai Pilotas 
pradėjo dar labiaus žydu bijo- 
ties. Liepe atneszti vandens, 
nusimazgojo rankas akyse žy
du ir tarė jiems: “Nekaltas asz 
esmi .kraujo szio teisingojo, jus; 
veizdėkite, (kaip atsakysite už 
tai priesz Dievą).” Po tam ati
davė jiems Jezu, idant butu nu- 
kryžiavotas.

Jeruzalėje nuvede Jezu prie 
aukszcziausios žydu sudžios, 
vadinama auksztu surinkimu, 
kuris sūdydavo piktadejus ir 
tankiai korodavo smereziu. 
Sudžiomis buvo kuone visi pa- 
rizeusziai ir mokytojai Raszto

Jėzus tai!Szv. Jie be jokios priežasties, 
toj, tai kitoj vietoj, o nieks ne- isz vienos tiktai neapykantos 

ir užvydejimo nukaitino Jezu 
ir pripažino Ji vertu šmerties. 
Po tam nuvede Ji pas valdyto
ji szalies Rymo, Storasta Pilo
tą, turenti valdžia smereziu 
koroti.

žinojo nakvynes jo, tiktai 
apasztalai. Vienok ir tarp 
apasztalu atsirado nedoras 
žmogus, vardu Judoszius, ne- 
mieruotai mylintis pinigus. 
Nuėjės pas parizeuszius ir mo
kytojus Raszto Szv., tarė 
jiems: “Ka duosite man,—asz 
jums iszduosiu Jezu, ir pasaky

Matydamas ta visa Judosz- 
ius, gailėjosi, jog iszdave Jezu.

Budeliai pagavę Jezu, nu
traukė nuo jo raudona ru'ba ir 
apvilko jo paties drabužiais, 
uždėjo jam ant pecziu sunku 
kryžių, idant pats nesztu ji iki 
vietos kryžiavojimo. Ta vieta 
buvo ant Kalvarijos kalno, to
li nuo namu Piloto. Jėzus (ke
letą kartu parpuolė ant žemes 
nuo sunkumo kryžiaus. Maty
dami žydai Jezu silpna, bijojo- 
se, kad ne numirtu ant kelio, 
liepe vyrui, vadinamu! Simonu 
padėti kryžių neszti. Dievo
baimingos moteris ėjo verkda
mos paskui Jėzaus.

Atvažiavo kaimietis in Kau
na atlankyti savo sūneli gim
nazijoj, kada tai atsibuvinejo 
egzaminas studentu. Kunigas 
užklausė kaimieczio:

— Tėvuk, padek deszimts 
litu, asz ir tiek padėsiu ir už- 
klauisiu tavęs užklausima, jei
gu 'atsakysi gerai, tai tu pasi
imsi litus, o jeigu ne, tai pra
laimėsi.

Kaimietis 'sutiko. Kunigas 
jo 'užlause:

— Kaip vadinosi Maižie- 
sziaus szvogeris?

— Kaip vadinasi szvogeris 
Maižiesziaus? OJgi... Ogi... 
Jetra!.. .atsake gerai kaimie
tis, ir nudžiugęs tuom, deda ve
la ant stalo litus, ir klausė ku
nigo:

— Jegamasteli, dabar a'siz 
jus užklausiu: — Kaip mano 
szvogeris vadinasi,

— O ar asz tavo szvogeri 
pažystu, atsake kunigas ?

— O ar asz Maižiesziaus 
szvogeri pažinojau?... atsake 
greitai kaimietis. Studentai nu
sijuokė garsei. Kaimietis su
žėrės litus in delną, pasiklonio-

siu jums, kur jis bus naktyj?” 
Prižadėjo jam tris-deszimtis 
sidabriniu.

Buvo ir Juodoszius ta vaka- 
ra, kad Jėzus su apasztalais 
valgė velykini avinėli ir insta
te Szveneziausia Sakramenta 
Altoriaus, 
mas, pasakė aiszkiai Judosziui 
kad jis parduos už pinigus- sa
vo Vieszpati. Juodoszius isz- 
ejo isz susirinkimo, užkietejes 
nedorybėje ir pasakė parizeu- 
sziams, kad Jėzus naktyje bus' 
darželyje alyvų.

Tai-gi nuėjės pas parizeuszius 
ir mokintojus Rraszto Szvento 
tarė: “Sunkiai nusidėjau, isz- 
diiodamas Jezu nekalta!” Po 
tam gražino kunigams ir vy- 
resniemsiems žydu tris-deszim- 
tis sidabriniu, o kad anie neno-

Ant galo 'užėjo Jėzus ant

Jėzus vis žinoda-irejo priimti, pamėtė juos vidu
ryje 'bažnyczios, ir iszejes už 
miesto pasikorė ant medžio.

Kalvarijos kalno. Tada nuple- 
sze kareiviai nuo Jo sukruvin
tus rubus, apvertė Ji auksztel- 
ninka ant kryžiaus ir prikalė 
rankas ir kojas didžiomis vi
nimis.

Po tam budeliai pastate kry- 
iu. Jėzus apnuogintas ir su
kruvintas kabojo tarp dangaus 
ir žemes.

Vienok Pi-

Parizeusziai ir mokytojai 
Raszto Szvento atvede Jezu 
pas Pilotą, kalbėjo ant Jo vi
sokias pramanytas melagystes,! 
skunde Ji neteisingai ir pasta-

Jezus su vienolrka apasztalu1 te papirktus liudytojus. Pilo-, 
jau sutemus nuėjo ant kalnu'las gerai supratęs ju melagys-į 
alyvų. Palikes pakalnėje asz- te ir Jėzaus nekaltybe, tarė 
tuonius, su trimis, Petru, Joku- ,jiems: “Asz nerandu jame nei. 
bu ir Jonu inejo in darža. Ži- jokios kaltybes,
nodamas Jėzus apie laukentis lotas matydamas anų nedory- 
jo 'kanezias ne insakytu baisy- M, bijojo ju ir del to tare:^ 
biu, pradėjo nuliūdime bijoties “Liepsiu Jezu nuplakti, o pas- jį 
ir tarė: “Nuliudusi yra duszia ^ui iszleisti. 
mano iki smerezio. 
ežia, melskities ir

i manimi.” Bet apasztalai isz 
' nubudimo užmigo. Jėzus puo
lės ant keliu meldėsi tris kar-'neganejo taip smarkaus pri- S 
tus: “Dieve, jeigu gal, atito- Įilakimo Jėzaus, atsiminė jie, j 
link nuo manes ta kielika, vie- kad žydai norėjo kada tai ap-, j 

Inoik ne mano, bet Tavo vale te- rinkti Jezu karaliumi, bet jisai j 
igul stojasi.” Ir kruvinas pra-nedaleido to, tai-gi dabar geis-[

Tada budeliai t
I ., . . . I 4

Pasilikite nuvilko nuo ,]o rubus, pririszo *
jauskite su l» ie stulpo ir baisiai plake.

Kra ugeri ilgiems budeliams

(Bus daugiau)
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. . . Iki. . .
Smercziui

(Tasa)S., ■
Tada Petras aplaike ginklą 

atsakanti, per paliepima savo 
proto. Pagriebė gulinti ant sta
lo revolveri ir akimirksniu szo- 
ve stacziai in kakta Voikiecziui. 
Pataikė kairiojon akiu. Vokie
tis ne nesuriko tiktai sumojo 
rankom lyg pauksztis sparnais, 
paskui nuleido galva ant kruti
nės o peczius ilgai kedia. Ant 
veido pasiliejo jam tirsztas 
tamsus kraujas, prisirinkęs su
silaikė 
u su.

Ilga 
Petras 
dasileido. Jeigu tas ginklas 
nebutu sujudinęs visokius jaus
mus, nebutu papildęs to niekad. 
Stovėjo taip Petras keletą mi- 
nutu be sumanymo, suspaudęs 
rankoje ginklą, atsiprotėjo, 
tiktai nežinojo ka turi pradėt. 
Po savo darbo atėjo jam savas 

* sumanymas.
— Isz’bėgk ie,' — ~atsigryžo j 

prie Onos, — isZbegkie! Asz im
siu viską ant saves. Jog pasa
kant, tu ežia nieko nedarei.

Ona žiurėjo ant jo nusistebė
jus. Panieka, kokia ji per me
tus maitino, sudege dabar visa 
tame atsitikime, kuris davė jai 
supratima ir moteriszkes szlo- 
via užlaikė. Tame letame žmo
gelyje pamate kareiviszkas ga
lingumas. Jos siela užsidegė 
jausmais meiles del to ne'ken- 
cziamo žmogelio, apie kuri 
maustė taip blogai, kuri teise 
neteisingai kada jis apsimisli- 
nes tarė jai savotinai, “iszbeg- 
kie!” prisižiūrėjo tame antra
me jo sumanyme. Ir pati dabar 
ėmėsi prie sumanymo.

— “Reikia ji apsaugot” — 
perkrete savo moteriszika pri- 
deryste isz gilumos sielos.

Po visokiais atsakymais pri
dėdavo pirszta prie lupu ir pus- 
balsei prisalkinejo Petrui:

— Psst!.
Paantrino jam kelis kartus 

ženklą tylėjimo o pati be garso 
ir jis be garso laike visa ilga 
bertaini valandos. Prisiklausė 
pilnai. Gili tykumą, kurioje at
sakinėjo tylintiem riksmam jos 
sielos, davė vilti iszsigel'bejimo. 
Persitikrino jog szovimo nie
kas neiszgirdo ir jog apie žu- 
dinsta niekas nežino. Užgesino 
lempa kad tik paslėpt 'baisu re
gini. Po tam nusivedė Petra in 
kita kambarį, prisispaudė prie 
jo krutinės ir pradėjo jam kal
bėt žodžius, jausmingus žo
džius, kurie buvo užkrėtimai 
iszlavintos meiles ir vyriszku- 
mo.

Turėjo jau gatava sumany
mą iszsigialbejimo.

Reikalavo kad tik Petras pri- 
klausancziai jai pagialbetu. 
Tikrino už gera pabaiga. Meile 
ji apraganavo ir nuramino.

Apie pusiaunakti, patamsėję, 
tykiai isznesze su visu vieku 
bjauru lavona iii skiepą, užžė
rė angliais, užstate ceberi ir 
maudyne. Po tam Petras vis 
pildė prisakymus paczios, už
kasė ginklą Vokiėczio kampe 
kiemo, apmindžiojo su kojom 
gerai sujudinta žeme. Palauke 
lyg ryto, nuplovė ženklus krau
jo nuo grindų ir savo apsivil
kimo sudegino apkruvintus 
drabužius. Apliejo juos karasi- 
nu. Ona buvo kuomalsziausia- 
me padėjime.

— Tiek žmonių žūsta ant ka
res, — iszdestinejo ji vyrui, — j

ant trumpai pakirptu

valanda praėjo pakol 
galėjo suprast ko jis

Jeigu tas

i skaito apie “pražū
tie žinių ’’ Maustė jog 
gerai sudarė” su savo 

jausmingai apkai-

tankiai 
v usius 
‘‘ viski 
inanst. inu,
navo žmogų kuri nuo 12 valan
dų pamvlejo didelia meile, ar- 
tyma 'buvo apžiūrinei bedie- 
viszka “valdymą apveizdos” 
iszbegusios neprotingos Mari
jonos. Viskas atsibuvo be liū
dintoji!.

Kada gana prasiszviete ry
tas, pasirodė atejas Fricas. 
Ona eme b<| baimes ant saves 
visa sunkuiia kalbos su Fricu. 
Pasakė jamlkad kapitonas jau 
iszejo, — “tiktai ka,” — “Tu
rėjai su juoni pasitikti ant gat
ves.”

— Kaip tai ? — neapezysty- 
tuose czebatuose? — persigan
do Fricas.

— Mano vyras juos apczys- 
tino.

Ona paczestavojo pusry- 
cziais kareivi. Dave jam kruže- 
11 kavos, nesj^įlecjama Smeto
nos, daug cukraus ir ducdos su 
sviestu. Priėmė ta su juokinga 
szilta dekavone. Užganadintas 
tuom vieszingumu lyg soties, 
klionodamasis žemai užklausė:

— Kaipgi ponas kapitonas ?
Ona pasiskubino su atsaky

mu :
— O, labai linksmas žmogus.
Fricas pakele ant to savo 

akis meilei kuriose rodėsi nusi
stebėjimas.

— Ka?! — tarė trumpai ir 
pagyre gera kava.

Po pusrycziu nuėjo in kam
barį kapitono, jo daigtus su
tvarkyt.

Ona pamanė savyje: “Vis
kas eina gerai. ’ ’

Bet tame pacziame laike 
saviszkai visikas sugedo. Isz 
kambario kapitono iszejo Fri
cas, neszantis rankoje 'kepure 
aficieriszika.

— Kaipgi tai, ponas kapito
nas iszejo be kepures? — už
klausė nusistebėjas.

Ona pabalo, Užmirszo apie 
tai visiszkai.

— Kitokia eme, turbūt, — 
kalbėjo gaivindama atminti sa
vo.

— Ne, ne, visikas ant vietos,— 
tikrino Fricas.

Tame laike jėgos apleido Ona 
nuvargusia naktiniu užsiėmė 
mu. Apsimalszino greit apimta 
per nervus, kad visa jos viltis 
iszsigelbejimo dingo. Suriko 
perimancziu balsu ir puolė ap- 
kvaitus ant žemes.

— Czia yra kokia paslaptis-, 
— tarė kareivis in Petra, — kur

yra kapitonas? Sakylk tamista. 
sakyk ant Dievo. Czia turimi 
kas atsitiko ?

Petras atsake kad yra din
gės. Apsakė trumpai viską, ti
kėdamas kogreieziausios pa
baigos.

Bet Fricas visai neiszrode 
ant pakelinio kardo.

— Užmusztas kapitonas? už- 
musztas? — paantrino, kaip 
Ive1 norėdamas aiszikiai matyt .7 O 
dalyka užbaigta ir paslėpimai 
skiepe.

Stovėjo ilga laika, vadžiojo 
akimi aplinkui po tam netikėti
nai iszsiverže kaip ir piktinan
tis jausmas apsakydamas kapi
tono nedorybe.

— Ah, hund! hund! hundi 
(A, szunie, szunie, szunie!) — 
paszauke, primindamas savo 
skriaudas kokias aplaikinejo 
per nedorėli kapitoną. Ilgai 
jaute skausmą žaizdų. Dabar 
tikėjosi kad sugis.

— Dingo kaip szuo! Kaip
,zuo'pagedęs, kuris gavo kulka 
tame 1; ike kada atidarė žiotis 
tlel Kas tai buvo per
žmogus? Ir kaip jis ^sueidavo 
su žmonėmis ?! Kaip mes jo ne
kentėm visis, visi, cielam pul
ke! Ha! Hund! Kaip jis mus 
kankino! Kaip trutino! Kas tai 
butu per neteisybe, eigų tokis 
žveriszkas žmogus butu mires 
kaipo Ikaržygis? Ne, ne, neatsi
tiko tas. Pagirta tegul buna 
kulka kuri ji nužudė kaip szu- 
ni! Hund! Hund!

Pradėjo graudingai apsaki
nėti nedorybes perdetinio ka
reivi jos: Kuris dare save ga
lingu, kankindamas žmones ku
riuos turėjo po savo valdžia. Po 
uždanga disciplinos kareivisz- 
kos, žmogus tasai tvėrė pekla 
žemiszka del žmonių ir prisiso
tino mataneziom priesz save 
kankynėm.

— Ha! ir pastipo kaip szuo! 
Tai gerai! Hund!

Kada praėjo jo didelis
džiaugsmas, užtikrino: * * *

— Jus nesibijokite. Gera nuo- Kaip in Atlantic City bobeles

irmy Signal Ccrpz Phot

Szitie du vaikai yra aukos nemielaszirdingos kares Ita
lijoj, kurie silsisi prie savo namo, sugriauto per bomba. Vai
kutis neteko kojos per szuvi ir pasidarė sau kriukius kad 
galėtu vaikszczioti o jo sesute ji ramina glostydama jo gal
vele. Tokiu vaiku randasi sziadien tukstaneziai, Italijoj. 
Pirkite bonus kad užbaigti ta j a kruvina kare ir iszgialbeti 
vaikus nuo kentejimo.

Apsakyti visko negaliu.
Ant vestuvių dvi bobos 

susirupeziavo,
Bet musztis negavo,

Mat protingi vyrai perskyrė, 
Viena nuo kitos nuvarė.

BALTRUVIENE

Viename pleise buvo kriksz- 
tynos,

Tai užkimo gerkle ne vienos, 
O kaip Anglikai pro szali ėjo, 
Tai ant tosios grinezios žiurėjo.
Mistino kad velnes smaugia

Ba tokio dainavo negirdėjo 
niekada.

pelną mums padarėte. Asz jus 
neiszduosiu. Žodi atminkite 
mano.

Apsauga Petro nereikalavo 
nuo Frico ilgo praszymo. Tris 
dienas po tam Vokiecziai likos 
iszvaryti isz miesto.

O lavonas Vokiszlko kapito
no, kuris dingo kaipo pasiutęs 
szuo, likos isztrauktas isz skie
po ir per Lietu* iozka gerade- 
jyste palaidotas Krikszczio- 
niszkai ant paszventintos že
mes. (Galas

Pancziaka Buvo 
Priežastim

— O tu nelaba duktė! Kaip 
tu galėjai duotis pabucziuot 
save tam sporteliui, su ku- 
riuom sėdėjai ant lonczes?

— Matai teveli, jis mane 
laike už ranku o spirti ji ne
galėjau kad jis nematytu 
skyles pancziakoje...

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

Bondus ir Markes.

Jokūbas Gedrim, isz Brook
lyn, N. Y., raszo: — Prisiun- 
cziu tamistoms prenumerata 
atnaujinti ant dvieju metu už 
laikraszti “Saule.” Asz skai
tau daug Lietuviszlku laik- 
laszcziu bet “Saule” man isz 
visu 'geriausia patinka. Asz es
mių senas žmogus, jau man su
ėjo 78 metai o kada pareinu isz 
daibo ir radęs ‘‘Saule” tuojau 
perskaitau ja vienu vakaru.

Nuo redaktoriaus: — Vėlinu, 
tamistai sulaukti 100 metu 
da skaitvt “Saule.”

SKAITYKIT
UQ A ITT

PLATINKIT!

ir

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

atvažiuoja,
Tai nors gerai pauliavoja,
Kad ir daugiausia pinigo 

atsiveža,
Po karezemas ir szapas 

valkiojasi.
Novos sau dresia pirkti 

jesžkosi,
O tuom laik daug pinigu 

praleidžia,
Sunkia procia savo vyro 

iszleid'žia.
O jus vyrai, cimbolai, 
Ar tai darote gerai ?

Kas isz tokiu bobų gali būti, 
Turi vyras prapulti!

* * *

O jus bobeles, funiu ne
darykite,

Nuo tokiu szposu a įpraskite,
Kaip tai Lakavanos paviete

i buvo,
Laike vestuvių, kurios atsi

buvo,
Da viską nepasakysiu, 

Sziadien nutylėsiu.
Jau apie Czikaga nenoriu ne 

kalbėti,
Ne szmotelio popieros gadyti, 

Sunku sriutos iszvalyti, 
Ir apie visiką apraszyti.

Yra tai su'begimas visokiu 
srutų,

Isz visu apygardų, kokios 
nebutu,

O bobos su visokiais budais, 
Daugiausia su kitais vyrais.

j O ka gaspadines isz ju ?

Ant vaikino ifžskdo,
Vaikinas nuo saves ta bm'.'j 

stūmė, 
Pats per duris laukan iszdume.

* * *
Ir apie tai negaliu nutylėti, 

Kur randasi Lietuvei maiszyti, 
Apsiveda Su Protestonkom, 
Kaip tai Lietuvei sako, “su 

pagonkom. ’ ’ 
Kokis buvo razumas, 
Tokis ir gyvenimas.
Net pasakyt i geda.

Tegul Dievas sergsti kožna 
viena, 

Gyvenimas kaip laukiniu,
Kaip atlikusiu paskutiniu, 

Per dienas muszasi, 
Nuolatos ėdasi.

Niekas ju nesuvaldo, 
Su torielkoms galvas skaldo.

Apsidrasko ir drabužius, 
Ant ulycziu daro juokus, 

Ant tokiu bjauriu Lietuviu, 
Žiuri praeigiai kaip ant žvėrių.

Pecziais trauko — dyvijasi, 
Isz tokiu laukiniu piktinasi.

I Viename kaime pietuose Va-!

, lakuose gyveno vienas labai Giesmių Knyga Arba 
! turtingas kupezius, kuris isz- 
I ] iriežasties nekrikszczionystes 
I baisiai nekente kunigu; reika- 
ilai tikėjimo daverdavo ji in 
I pasiutima.
j Turtai jo augo įsu kožna die
gia, o per tai da labiau augo ir 
l jo nekentejimas kuri norėjo in- 
■ kvėpti iii szirdis savo vaiku, 
tardamas: “Mano vaikeliai, ne- 
keskite kunigu ir netikėkite in' 
j u žodžius.”

j Tas neiszmintingas kupezius' 
laike kupezystos kelionei pa
dare labai maludiinga 'sutarimą, 
o pabaigęs 'kelis labai svarbius 
reikalus ketina gryžti namo. 
Užėjo in viena restauracija ir 
atsisėdo palši Įauga, staiga isz- 
girdo baisa varpelio, reiszken- 
czio, priisiiartinima kunigo pas 
ligoni su Szventais Sakramen
tais. Tasai apreiszkimas užde
gė jame didžiausia neapykanta 
prie kunigu, tardamas:

— Asz da įprieisz savo suner
ti pasakysiu vaikams: “nekes- 
kite kunigu ir netikėkite ju žo
džiams ! ’ ’

Kaip tiktai pabaigė isztarti 
tuos žodžius, tuo jaus apmirė. 
Nesveikata ligonio paguldė jii 
i n lova. Iki nurėdė, visai nustoj 1 

' proto. Paiszauke kunigą ir dak
tara, bet ligonis neatgijo ir po 

1 dvieju adynu 'baisios kanezios
numirė.

Dievas neleido iszsipildyt žo
džiams tojo neti keffP -žahogaus 
nuleisdamas jam netikėta1 
smerti.

Pirma diena Balandžio 
(April Fool)

Sunku in tai buvo intiketi, 
kad kas nors turėtu tiek nau
ju guminiu ratu ant pardavi
mo o kada kostumeris prisi
artino pirkti kelis, tai vaiku
tis isz vidurio ju paszoko 
szaukdamas: “April Fool.” 
Klausymas užeina: “Kur ta
sai vaikutis ar fotografistas 
gavo tiek guminiu ratu nu
traukti szi paveiksią.

Geri Sūneliai

Kanticzkos, $2.00
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Istorija apie “AMŽINA ŽY- 
iDA.” Jo kelione po svietą ir 
lliudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
A

Saule, Mahanoy City, Pa.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SKAITYKIT "SAULE” PLATINKIT

Nakties laike grinezioje ser
gantis levas guli ant medinio 
suolo, vyriausias sūnūs guli 
ant lovos po patalais, o jaunes
nis antpecziaus. Ligonis dejuo
ja ir silpnu balsu szaukia in 
jaunesni sunu:

—■ Juozuk! Juozuk!
— Ko nori, — paklausė jau

nesnis sūnelis ?
— Ar negaletumei man at- 

neszt puoduką vandens, taip 
man dairosi blogai ir rodos ap- 
alpisiu.

—■ Ei, geriau galėtumei 
malsziai, asz dabar nesikeliu.

Girdėdamas tai vyriausias 
sūnūs, kuris pabudo ir iszki- 
szias galva isz patalu, kalba in 
tęva:

—■ Ka tu teveli praszysi to 
tinginio. Geriau pats atsikelk 
ir iszsigerk vandens, o prie tos 
progos atneszkie ir man puo
duką vandens.

Akyvi Trupinėki

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

Mv.ia'i’iszka Kabala
Prisiuskite alumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Parijai 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ra
biną Salva. Del vyru ir mėtėm.
npr visos trys 

knygutes 
•'SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

§ Anglijoj sziadien randa
si apie 300,000 dažiuretoju li
goniu.

§ Su v. Valstijose randasi 
apie 18 tukstaneziai krutamu- 
ju paveikslu teatreliu in ku
liuos lankosi deszimts milijonu 
žmonių kas diena.

§ Praeita meta Kanados gy
ventojai sunaudojo tiek cuk
raus kad ant kožnos galvos pri
puolė po 115 svaru.

§ Karszcziause vieta pa
saulyje yra pustyne Sahara 
kur gradusas rodo po 124 laips
nius karszczio dienos laike.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Ragauna Kariszka Maista iNuszove Pirmutini
i Vokiszka Eroplana1 Ar Nori Didžuvi? Iszsirink San Viena

Žinios Vietines
----- ■»

— Petnyczioj pripuola Sep
tynių Sopuliu Szv. Panos Mari
jos. Subatoje Szv. Valerians.

—- Subatoje pripuola pirma 
■diena Balandžio-April. Szis me
ilusis paszvenstas Jėzui Kris
tui, musu Atpirkėjui.

—• ’Nesiduokite prisigaut 
Subatoje nes tai April Fool’s 
(Kvailiu) Diena.

— Verbų Nedelia.
— Ateinanti sanvaite yra 

Didžioji arba Szventa Sanvaite.
t Utarninko diena, apie 10 

valanda, mirė namie gerai ži
nomas gyventojas, Jonas Ta- 
laczkis, 57 metu amžiaus, per- 
gyvenes Amerikoj daugiau kai 
35 metus, dirbdamas kasyklo
se. Velionis prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos, paliko pa- 
czia Mare, sunu Joną, kuris 
yra kareiviu, tris poduktes ir 
broli Petra, kuris gyvena 
Johnstown, Pa. Laidotuves at
sibus Subatoje kurioms užsi
ėmė graborius L. Traskausikas.

Penki senatoriai ana diena ragavo ir valgė maista koki 
aplaiko kareiviai idant dažinoti ar jis yra tinkamas del ka
reiviu. Maistas jiems patiko ir ji užtvirtino del kareiviu.

Seržantas Harold Stearns, 
isz Passaic, N. J., buvo pir
mutinis Amerikoniszkas le-

Po smarkiai viesulai 65 didžuves likos iszmestos ant 
kranto South Caroline j e, 25 mylės nuo CharlfĮiton. Didžu
ves buvo nuo 6 lyg 22 pėdu ilgio ir svėrė apiįj 700 svaru 
kožna. Pulkininkas Lott peržiūrinėja taisės člflžuves.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento Parapijos tvarka Didžio
je Sanvaiteje, pradedant Pane- 
delio ryta, Balandžio-April 3 
diena, bus sekanti: Panedelyje, 
Utarninke ir Seredoje Miszios 
Szv. atsibus 7 ir 7 vai rytais. 
Seredos vakara Graudus Ver'k- 

—smai 7:30 vai. vakare. Kerver- 
ge Miszios Szv. su Procesija 
7:30 vai. ryte. Petnyczioje, Pa
maldos 7:30 vai. ryte. Szv. Va
landa nuo 2 iki 3 vai. po piet. 
Subatoj Pamaldos prasidės 7 
vai. ryte o 7:30 vai. vakare 
Kompletai su Pamokslu. Isz- 
pažintis, 3 iki 6 vai., ir 7:30 va
landa iki bus pabaigta. Nede- 
lioj, Velykų ryta, Resurėkcija 
6 vai., Szv. Miszios: 8, vai., o 
9 vai. jaunimui. Suma 10 vai. 
Po Sumai Palaiminimas su 
Szv. Sakramentu.

Kun. M. F. Daumantas, Klek.
Kun. A. J. Neverauskas, Vik.

Saint Clair, Pa. —Szv. Kazi
miero Parapijoj Didžiosios 
Sanvaitcs tvarka bus sekanti: 
pradedant Seredoje, Balandžio 
—April 5 diena: Seredoje Isz- 
pažintis 6:30 vai. vakare. Ket
verge, Miszios 7:30 vai. ryte, 
su Komunija. Adoracija Szv. 
Sakramento visa diena. Petny
czioje, Miszios 7:30 vai., Ado
racija Kryžiaus visa diena. 
Kristus grabe. Stacijos 7:30 
vai. vakare. Iszpažintis po Sta
cijų. Subatoje apeigos prasidės 
7 vai. ryte, szventinimas ug- 
nies, Velykų žvakes ir vandens. 
Kristus grabe. Miszios 8 vai. 
Vakare, 7 vai.,Kompletai ir 
Kanczios apmanstymas. Iszpa- 
žintis, 4 ir 6 vai. ir 6:30 iki 9 v. 
Nedėlioję, Velykų ryta, Prisi
kėlimas, Procesija ir Miszios 6 
vai. Kitos Miszios 9 vai. Iszpa- 
žineziu nebus.

Kun. P. P. Laumaikis, Kleb.
......... .. .... ............ —

East Greenville, Pa. t Kovo 
(Mar.) 14-ta diena, mirė Ona 
Dabravolskiene, sesuo Kunigo 
Czepuk'aicziio, kuri turėjo 51 
metus am'žiaus, likos palaidota 
Kovo 18 diena, su bažnytinėms 
apeigomis Church of the Pre
sentation. Sekanti kunigai asis-

tavo prie Misziu: Kun. Ig. F. 
Valancziunas isz Szv. Kazimie
ro parapijos, Filadelfijoj lai
ke Miszias o jam pri tarnavo 
Kunigai, Giliais isz Mount Car
mel, Pa., S. J. Mažeika isz Szv. 
Andriejaus parapijos Filadel
fijos ir J. B. Kanczius isz Mt. 
Carmel, Pa. Pamokslą pasakė 
Kun. Ig. F. Valancziunas. Gra- 
boriai Romanas ir Ramanaus
kas buvo gra'boriais. Velione 
taipgi paliko broli Antaną Cze- 
pukaiti.

TRUMPOS ŽINUTES

New York — Mrs. Harry 
Zarief, 27 metu amžiaus, pa
gimdė kvadrukus: tris mergai
tes ir viena vaika, visi sveiki 
Jos vyras yra vedeju orksstros 
del C. B. radio kompanijos.

Dallas, Texis — Billy Meers, 
4 ^.ctu amz. vaikutis, mirė nuo 
nephritis ligos czionais. Per 
koki laika daktarai kasdien 
jam inleisdavo kvorta kraujo 
in gyslas bet nepagialbejo.

Motina Ir Simus
Užtroszko Gazu

Philadelphia, Pa. — Motina, 
rūpindamasi apie gyvastį savo 
sunaus kariuomenėj e, neteko 
pati gyvasties. Jos vyras Juo
zas atsikėlė isz ryto, surasda
mas paezia ir sunu negyvus, 
kada atsikėlė ir atėjo pusry- 
cziu. Motina ir sūnūs neteko 
gyvasties per atsukimą gazinio 
pecziuko.

Laikrasztininkas Ant
Kares Lauko

Užmusze Motina Iszva- 
rydama Isz Jos Velnią

Los Angeles, Calif. — Wini
fred Fairchild, 64 metu sen
merge likos aresztavota už nu
žudymą savo motinos 87 metu 
senukes, bandydama iszvaryti 
isz jos velnią.

Kapitonas palicijos, Sander
son, pasakė jam kad kėlės die
nas adgal, kada duktė davė 
valgyt savo motinai, sake ji 
buk. patemino. “nepaprasta 
szvieša“ motinos akyse ir ma
ne kad tai “velnes.“

Ketvergo nakti sake jog ji 
la patemino ta^ w^^zviesa 
motinos-jLbyse sakydama: “Po- 
Paš Dievas paliepė man iszva
ryti taji velnią isz motinos.“ 
Uždavė motinai per galva su 
czeveryku ir pradėjo ja smar
kiai kratyt manydama kad to
kiu budu iszkres velnią isz mo
tinos. Po tam užriszo motinai 
virve ant kaklo ir pradėjo ja 
smaugti.. “Niekad, nemaniau 
kad motinai padarycziau mirti 
tokiu budu,“ aiszkinosi ji ant 
palicijos.

kiotojas kuris nuszove Vo
kiszka eroplana virszuje 
Berlyno, už ka likos apdova
notas garbes medaliu.

JAUNIKIS PASISLĖ
PĖ ANT PASTOGES

Szliubas Neatsibuvo

Seržantas Chris Campisi, 
isz Birmingham, Ala., kuris 
likos sužeistas muszyje ant 
Bougainvilles, apsakinėja sa
vo atsitikima laikraszczio 
korespondentui- Campisi li
kos paszautas in peti.

Nuskuto Jam Ūsus. 
NUsKuto Jam įsus,
Skundžia Ant $299.09

San Francisco, Cal. — Už tai 
kad jam skustbarzdis nuskuto 
puikius usus, szesziu coliu ilgio 
ir kad ji dabar nepažinsta jo 
mažesni vaikai ir kur tik nusi
duoda su reikalu, ji nepažinsta, 
todėl James Maguire apskundė 
Henry Jacoby, skustbarzdi, ant 
$229.09 už netekimą usu.

James atėjo pas Jacoby idant 
jam nuskust barzda o kada už
migo ant krėslo, skustbarzdis, 
manydamas kad ir usus Magui- 
ras nori nuskust, patraukė su 
britva kelis kartus po nosia ir 
ūsai dingo. Kada Maguire pa
budo ir dirstelėjo in veidrodi, 
pats saves nepažino o kada pa
rėjo namo, pati, manydama jog 
tai kokis svetimas vyras, ap
daužė ji su szluota o mažesni 
vaikai net persigando.

Mergaite Szvilpia Ir
Dainuoja Vienu Kartu
Heyburn, Okla. — Mariute 

Krigbaum, 9 metu mergaite, la
bai nustebino savo kaimynus 
kada pradėjo giedoti kokia tai 
dainele ir tuo paežiu kartu 
szvilp-e ja, Kokiu budu mergai
te taip gali daryti tai pati ne
žino. Daktarai sako kad ji turi 
“dubeltava gerkle.“ Mergaite 
dabar važinėja po miestus su 
perstatymais.

Įįfg’r’ “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Brooklyn, N. Y. — Praeita 
Subata, 2 vai. po piet, ketino 
atsibūti szliubas Adolfo Szy- 
manskio, 43 metu, su naszj^. 
Berta Mozdą>Atvažiavo nuo- 
•AšKaj* kunigas ir užpraszyti 
sveeziai in paskirta hoteli bet 
jaunikis nepasirodė stoti prie 
szono savo numylėtinės.

Svecziai prasze palicijos kad 
sujeszkotu dingusi jaunavedį 
ir ji ant galo surado ant pasto
ges kur jis gyvena. Szymanskis 
pasakė kad negalėjo stoti ant 
szliubo nes jo persiskyrusi pa- 
cziule iszeme jam varanta kad 
jis nemokėjo jai paszialpos ir 
j u dviems vaikams. Szymans
kis likos nuvežtas in suda kur 
likos pastatytas po $1,000 kau
cijos ir turės mokėti paszialpa 
paežiai. Nuotaka sugryžo namo 
apsiverkus, 
apsiverkus.

Pati Turi Klausyti 
Vyro Giminiu

Newark, N. J. — Mrs. Kori
na Ellins paduoda nepaprastas 
priežastis del ko nori persisky
rimą nuo savo vyro kuris yra 
fabrikantu "cigariniu skrynu- 
cziu. Sako ji, kad jos vyras at
vedė in namus asztuones gimi
nes kuriu turėjo klausyti visa
me ir pildyt j u visus norus. 
Ant galo nubodo jai būti ne- 
valninke vyro giminėms, už- 
vesdama teismą ant persisky
rimo.

Nesirūpink O Gyvensi 
Ilgai Ant Svieto

Washington, D. C. — Randa- 
viszkas sveikatos b juras ap
garsino idant jeigu žmones gei
džia ilgai gyventi tai niekados 
neturi rūpintis. Tasai daneszi- 
mas kalba jog randasi daugybe 
tokiu žmonių kurie už mažiau
sia reikalą rūpinasi nereikalin
gai. Todėl visiems rodina idant 
stengtųsi gyventi be jokiu ru- 
peseziu o susilauks žilos senat
vės ir puikaus veido. Tasai ku
ris nuolatos vaikszczioja susi
raukęs, turi raukszleta veidą ir 
greitai mirszta.

Motere Pagimdė Pen
kis Vaikus Ant Kart

Buenos Aires, Argentina, 
Pietine Amerika — Czionaiti- 
nei laikraszcziai skelbia buk 42 
metu Indijonka, keli menesiai 
adgal, pagimdė penkis vaikus 
ant syk bet laike tai slaptybė
je, bijodama, kad daug žmonių 
pradės atsilankinet in j u na
mus isz akyvumo, kaipgi at-! 
sitiko su DioRiū kvintukems, 
Kanadoje.

Motina, kuri jau turėjo kelis 
vaikus priesz szituos penkis, 
yra tai Valletta de Diligenti, 
pati turtingo ūkininko kuris 
apreiszke buk visi penki vaikai 
gimė namie tik su pagialba bo
butes. Vaikai dabar yra asztuo- 
niu menesiu amžiaus ir kožnas 
sveria nuo 20 lyg 25 svaru. Tė
vai nepavelino reporteriams 
laikraszcziu pažiūrėti vaiku 
tik parode jiems ju fotografi
jas. Daktarai nenori tikėti in 
tai tvirtindami jog kvintukai 
nebutu užaugia be daktarisz- 
kos priežiūros.

į JUOKAI =:=
Iszmokino Ji

— Kur Vincukas? — užklau
sė tėvas motinos, kada su
gryžo jis vakare namo.
— Liepiau jam eiti gult už 

pakuta.
— Kodėl?
— Nes jis baisei keike!
— Ar taip, asz jam paro

dysiu, asz ji pamokysiu kaip 
nuo to užsilaikyti Einu tuo- 
jaus pas ji!
Tamsiam karidoriuje tėvas 

susimusze kakta ant kampo 
szepos.
— Po szimts milijonu vel

niu! — suriko tėvas isz skau
smo, — o kad ja perkūnai 
sutrenktu, taja prakeikta sze- 
pa ir tuos kurie ja czion pa
state! O kad juos...!
— Tėvai, gana ant sziadien 

nes jau Vincuką iszmokinai 
ir taip už daug, — tarė pati, 
— pasilaikyk savo mokslą 
ant rytojaus!

Vadove Demokratu
Partijos

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Peklos Kanczia
Onute: — Ka daro aniolelei 

danguje?
Motina: — Gieda ir skambi

na.
O. — Ar ant fortapijono?
Tėvas, kuriam insipyko 

klausyti mergaites skambi
nimo, atsiliepei — Ne, tai 
pekloje skambina ant forta
pijono ir gieda.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,“ malonėkite isz- 
| ąiszkint 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- 

j kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
li markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

MAHANOY CITY, PA.

Mrs. Darata McElroy Vren- 
denburgh, 27 metu, jauna 
moterele isz Alabamos, ana 
diena pribuvo in Chicaga ap
imti vadovyste ant jaunu 
Demokratu kliubo.

Nespėjo
Pati kalba in girta parėjusi 

vyra: — O-gi tu prakeiktas, 
visas purvinas!
— Parpuoliau, duszele, in 

purvyną.
— Tai-gi, Dievulėliau, o dar 

su nauju overkoeziu!
— Kad neturėjau laiko nu

sivilkt ...

Užganadintas Isz 
Savo Darbo

Kareivis Bob Falkenburg, 
žymus tenniso loszejas, da
bar randasi Sheppard Field, 
Texas kariszkam abaze. Per
žiūrinėja jis karabina idant 
galėtu ji geriau naudoti lai
ke muszio.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
- o-

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

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto id 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni* 
•no ir geidžia kad jiems ‘Saule4 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, 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 PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

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.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centro St., Mahanoy City


