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Rusai Jau Rumunijoj
Isz Amerikos “Margucziai” Del 

Vokiecziu!
——♦

GAVO PO $700 
ANT MENESIO

PRALEIDIMUI

Bet Nužudė Paczia

New York. — Wayne Loner
gan, bedarbis žmogus kuris ap- 
sipacziavo su turtinga mergi
na, Patricija Lonergan, kuri 
turėjo 230 tukstancziu doleriu 
turto, dabar yra teisiamas už 
jos nužudymą. Ji pati neužilgio 
tikėjosi aplaikyti 7 milijonus 
doleriu po savo tėvukui ir ji 
duodavo savo vyrui kas mene
si po $700 ant praleidimo ir ge
ru laiku. Bet nelabas vyras nu
žudė savo paczia kuria jis bu
vo nesenei pamėtės. Likos isz- 
rastas kaltu ir nuteistas ant ne
mažiau kai 20 metu in kalėji
mą.

Narsi Motere, Su Ko- 
czelu Suėmė Vagi

New York — Zofija Petrow- 
skiene, sugryžus isz miesto, už
tiko stuboje nepraszyta sve- 
czia—vagi, kuris surinkęs vi 
sokes brangenybes, ketino ap
leisti narna.

Motere visai nenusigando 
tik tuojaus pagriebė savo ko- 
czela ir reže vagiui per makau
le taip smarkiai jog tas sukri
to ant grindų be žado. Motere 
paszauke palicmona kuris va
gi nugabeno ant palicijos kur 
atsikvotejas pasakė jog vadi
nasi James Duane ir jog nese
nei buvo persedes du menesius 
Sing Sing kalėjime už vagys - 
ta. Likos vela sugražintas in ta 
paczia vieta bet szi karta ant! 
asztuoniu menesiu. Vagis pri
pažink jog geriau kalėjime sė
dėt ne kaip būti užkluptu per 
motere su koczelu.

Tėvas 30 Vaiku Turi 6 
Sūnūs Kariuomeneje

Norints szitas Velykinis 
zuikutis yra nusistebėjas to
kiais Velykiniais “margu- 
cziais,” bet Vokiecziai juos 
turės priimt. Ne yra tai kiau- 
sziniai bet bombos, pripildy
tos su dinamitu. Tuosius 
‘■‘kiauszinius” dirba San An
gelo, Teksuose, del pasveiki
nimo Vokiecziu per Velykas.

KETURIU METU 
ŽUDINTOJAS

Sudegino Savo 
Draugia

Chicago — Szis miestas turi 
gal jauniausia prasižengėli ku
ris yra tik keturiu metu am 
žiaus, Robertas Scanlan, gyve
nantis Lawndale gatvėje. Ko
roneris pripažino buk jis yra 
kaltas pirmam laipsnyje žmog
žudystes. Ta žmogžudyste jis 
papilde sekancziu budu: žaidė 
jis gatvėje su maža mergaite, 
Dorothy Noble ir kada toji at
sisakė jam duoti savo saldai
nio, vaikutis uždegęs degtuką 
prikiszo ji prie mergaites szle- 
bukes. Mergaite smarkiai ap
degė ir nuvežta in ligonbute 
neužilgio pasimirė.

Pavieto szerifas Peters sako 
jog nepasodins jauna prasižen
gėli in kalėjimą nes ji atsiėmė 
jo motina. Ji sako ir bausme 
tinkama paskirs jam ar jau pa
skyrė.

Houston, Tex. — Kada Ira 
ofise iszimti insziurenc del sa- 
Knapp, 50 metu amžiaus, atėjo 
in ofisą iszimti insziurenc del 
visos savo szeimynos ir kada 
rasztininkas užklausė jo kiek 
jis turi vaiku, tai ant jo atsa
kymo rasztininkas negalėjo 
isztarti ne žodelio per nusiste
bėjimą kada jam tėvas atsake 
kad turi, viso, 30 vaiku isz ku
riu 19 yra gyvi. Turėjo 18 su- 
nu ir 12 dukrelių.

Turi jis szeszis sūnūs kariuo
meneje. Buvo vedes tris kar
tus. Vyriauses sūnūs yra 39 
metu amžiaus o jauniauses yra 
trijų metu amžiaus. Taipgi jis 
turi 21 anuku.

Isztikimas Szuo

ŪKININKAS
ISZŽUDE SAVO

SZEIMYNA

Ir Pats Save

Plattsburg, Pa. — Vaikiu
kas, 14 metu amžiaus Arthuras 
Drape, inpuoles in prūdą, pra
dėjo skensti. Pamatęs jo dide
lis szuo, szoko in prūdą ir sten
gėsi ji isztraukt ant kraszto. 
Bet vaikas buvo per sunkus ir 
in trumpa laik nuskendo. Szuo 
iszplauke in kraszta bet labai 
nulindęs ir pailsės. Nubėgo na
mon su kepure vaiko o tėvai 
dasiprato apie nelaime. Liepe 
jie szuniui bėgti pirma ir sura
do prūdą kuriame vaikas pri
gėrė. Po keliu valandų iszgavo 
skenduoli.

Independence, Wash. — Nu
siminęs ir labai susirupines 
kad likos paszauktas in kariuo
mene ant tarnystes, 33 metu 
amžiaus ūkininkas, Bernardas 
Arends, nuszove ant smert sa 
vo keturis vaikus po tam nu
szove paczia ir pats sau palei
do kulka ir smegenis. Ūkinin
kas labai rūpinosi kas atsitiks 
su jo szeimynele kada jis rasis 
kariuomeneje ir ar jie gaus ro
dą su ūkia. Motere tame laike 
stengėsi apginti savo vaikelius 
nuo mirties, iszbegdama lau
kan apsaugoti savo gyvastį bet 
likos pataikinta per kulka. 
Vyras, matydamas ka padare, 
pats sau paleido kulka in kru
tinę.

Vyrai Nepriversti Isz- 
duoti Savo Slaptybių
Pasadena, Cal. — Kada po 

szliubui Lulu Hart dažinojo 
buk jos vyras, Tamoszius turi 
du vaikus, innesze skunda 
priesz ji idant sudžia padarytu 
j u szliuba nelegaliszku nes Lu
lu buvo tosios nuomones kad 
jos Tamoszelis da buvo jauni
kiu.

Sudžia kitaip apie tai nu
sprendė nes pasakė jai buk Ta
moszius vesdamas ja, prižadė
jo jai vyriszka prieglauda kai
po moteriai o savo praėjusiu 
slaptybių ne yra priverstas isz- 
duoti moteriai priesz nuvedi
ma jos prie altoriaus. Vaikai 
Harto yra 13 ir 15 metu amž.

Motina Laike Savo Du
krele Skiepe Per 18

Metu
Joliet, Ill. — Tik dabar isz- 

ejo in virszu baisus pasielgi
mas motinos, Marijonos Ku.l- 
vickienes, Lenkes, su savo duk
rele kuria ji laike tamsiam 
skiepe per 18 metu arba nuo 
tada kada toji turėjo vos dvie
ju metu amžiaus.

Kada mergaite isznesze isz 
skiepo ji negalėjo vaikszczioti 
nei žiūrėti in dienos szviesa nes 
jos akys buvo atpratę nuo 
szviesos. Del ko motina laike ja 
uždaryta skiepe per tiek metu 
tai da neisztyrineta. Daktarai 
paėmė mergaite po savo val
džia o motina likos uždaryta 
kalėjime.

--- ----- a--------
Washington, D. C. — Vienas 

Amerikoniszkas transportavas 
eroplanas likos nuszautas per 
klaida, ant Atlantiko jūres. 
Szeszi žuvo toje nelaimėje.

LENKAI
PRIGIALBSTI

RUSAMS

Jie Aplaikys Paszialpa;
Isz Amerikos

Moskva — Lenkiszka armija 
kas diena didėja ir tvirtėja j u 
pajiegos. Rusijoj Lenkai jau 
yra atsižymeja ir kovoja drau
ge su Rusais prie Smolensko 
rubežiaus. Visi tieji, kurie ko
vojo slaptai, aplaike paliepi
mus isz savo valdžios Paryžiu
je, kad prigialbetu Rusams ko
voti priesz Vokieczius. Beveik 
visi Lenkiszki vadai aplaike 
panaszius paliepimus stoti Ru- 
siszkose giltose ir kovoti priesz 
Vokieczius.

173,239 Musziszkiu Žu
vo Ant Kares Lauko . . . . . t
Washington, D. C. — Pasku

tinis kariszkas rapa. ^"/sz ka- 
riszko departamento bjuro pra 
nesza buk lyg sziai dienai mu
su kareiviu žuvo 173,239 ant 
žemes ir ant mariu, arba pasi
daugino 4,947 in viena sanvai- 
te. Bet daug musu vyruku yra 
nesurandamuju o ypatingai 
kur kovoja pustynese arba ant 
Pacifiko salų, su Japonais.

Japonai Apliejo Karsz- 
tu Vandeniu Nelaisvi
Toronto, Kanada — Japonai 

aplaistinejo karsztu vandeniu 
jauna 18 metu Kanadiszka ka
reivi kuri paėmė in nelaisve po 
užėmimui Hong Kong, laike 
Kalėdų, 1941 mete, ir vargszas 
taip buvo apszutintas jog ka 
tik iszliko gyvas. Taip kalbėjo 
Katalikiszkas kunigas Charles 
Murphy, misijonierius, kuris 
buvo permainytas ant Japo- 
niszko nelaisvio, būdamas ten 
per du metus. Kunigas apsaki
nėdamas apie kanezias kurias 
Japonai užduodavo Kanadisz- 
kiems ir Amerikoniszkiems 
kareiviams, kalbėjo kad Japo
nai be jokios mielaszirdystes 
skerde su bagnietais kareivius 
kurie buvo sužeisti ir negalėjo 
apsigint.

Japonai panesze dideles ble- 
des musziuose prie Hong Kong 
nes ten neteko 18 tukstancziu 
kareiviu ir tas gal buvo atker- 
szinimas Kanadiecziams ir 
Amerikoniszkiems kareiviams 
už j u nepasisekimus.

London, Anglija. — Winston 
Churchill likos vela aprinktas 
per Parliamento valdyba kai
po Anglijos Priministeris.

Vokiecziai Bėga
Isz Ten, Miestas 

Odessa Dega
Vokiecziai Rumunijoj Bėga Isz 
Ten Ir Degina Miestus; Finai 
Surasto Apie Rusijos Nauja 
Taika; Allijentai Bombardavo 

Miestą Steyr a, Austrijoj
-------------- ¥

Naples, Italy — Italijonai, 
kurie laikosi prie Allijentu pu
ses, paėmė Castelnuovo kaina •> 
nuo Vokiecziu in dvi dienas - 
muszio netoli nuo Cassino. i

— Amerikonai bombardavo 
miestą Steyr, Austrijoje kur 
randasi daug Vokiszku pramo- 
niu.

MOSKVA, Rusija----- Rusai perejo per
Prut upe ineidami in Rumunija isz trijų pusiu. 
Gyventojai yra sumiszia. Rusai eina ant laši,x 
netoli Odessos. Vokiecziai, matydami kad Ru
sai artinasi prie Odessos, padege taji miestą. 
Daugelis gyventoju likos užmuszta.

Helsinki, Finlandija — Finu vyriausybe 
laike specialiszka susirinkimą Panedelyje isz- 
girsti.ir apsvarstyti Rusijos paduotas iszlygas 
ant darymo taikos bet da nežine ar Finai pristos

PEARL HARBOR—Sala Truk . ela likos 
bombarduota. Amerikoniszki kariszki eropla-

kartu in 36 valandas, Japonu drutviete Truk,

Pacifike — Amerikonai ve
la atlėkė ant Truk Salos kur 
bombardavo svarbias Japo- 
niszkas vietas. Taipgi ir kitas 
vietas Pacifike. Apie 100,000 
Japonu apsiaubti r Ameri
konus ant keletą salų kur jau 
kenezia bada ir ligas

London. — Apie tūkstantis 311* ISZlygU. 
Allijentu eroplanu užklupo ant; 
Franci jos kur randasi didžiau
si Vokiszki fabrikai ginklu ir 
eroplanu, sulygindami juos su 
žeme, sunaikindami daugeli
geležinkeliu ir paskandino 031, ISZ 7-tOS OfineS pHStOVOS UZpUOle tlTt ŽIU 
daug tavoriniu laivu kurie ga-! 
beno tavora in Vokietija. Alli-
jentai tame užkiupime neteko Carolines salyne, praneszta per Admirolą Ciies-
42 eroplanu. Allijentai renge-j . _ . 4 tt i i t •
si ant naujo užkiupimo ant1 ter Nimitz. Msjoro generolo Willis Hale bombi- 
Francijos su 5,000 eroplanu,! 
kurie ketina suteszkinti visas 
dirbtuves kurias Vokiecziai 
ten pastate ir dirba kariszkus 
ginklus ir amunicija su pagial- 
ba Francuzu kuriuos priver- 
czia dirbti.

Berlin, Vokietija. — Adol- 
pas Hitleris pranesze visiems 
gyventojams Vokietijoje, kad 
visi turės iszmoktie kaip nau- 
dotie ginklus priesz nepriete
li, jeigu reiketu gintis szioje 
kareje.

Washington — Suv. Valsti-, , .
ju 5tas vajus pardavimui Ka ‘prsneszs buk didelis Japoniszkas laivas, kuris 
res Bonu prasidės 12-ta diena' 
Birželio-June ir tesis iki Lie
pos-July 8-tos d. Bus ant surin
kimo 16 bilijonu doleriu ant ve
dimo Kares.

Camp Campbell, Ky. — Bos
as su 15 kareiviais, inpuole in 
Little West Fork upe. Trys 
kareiviai nuskendo tame atsi
tikime prigulinti prie 692-tro 
Tanku Batalijono.

nei eroplanai taipgi nuleido daug bombų ant 
Palau Salų, taipgi Dublon, Param, Uman, Fefan 
ir Moen salų artimoje Truk. Generolas MacAr
thur pranesza buk jo bombinei eroplanai užpuo
lė ant Woleai ir Eauripik prie Carolines salyno, 
460 myliu nuo Truk. Daug Japonu likos užmusz- 
ta ir sužeista. Ugnys dega visur nuo sprogstan- 
cziu hombu. i

Chungking, Kinai — Telegramų b juras

plauke su daugybe kareiviu, užplaukė ant po
vandenines bombos su baisioms pasekmėms ar
timoje Cantono ir beveik visi, isz skaitliaus 500 
žuvo drauge su laivu. Antras laivas, prikrautas 
su daug tavoro, likos paimtas per pasikelelius, 
iszkrautas ir paskandytas. Pasažieriai ir laivo- 
riai likos paimti nelaisvėn. d



’’SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
' Randasi tokiu žmonių kurie 
net ant slenkczio mirties paro
do savo neapykanta kitiems.

Sztai ana diena Debrecane, 
[Vengruose, mirė turtingas kup- 
czius Pasmakit, kuris paliko 
testamente visa savo turtą sa
vo paežiai ant nepaprastu išž
irgu o ypatingai tokiu: Kad po 
jo mircziai, jeigu ji geidžia ap- 
laikyti jo visa turtą, tai turi 
nuryti viena grama arseniko.

Naszlele ant teikiu iszlygu 
nesutiko ir turto neaplaike nes 
nenorėjo važiuoti drauge su 
savo vyru ant ano svieto. — 
Turėjo tai būti velniszko budo 
inotere jeigu vyras padare toki 
testamenta.

nors turi viską ko tik ju szirdis 
| užsimano ir trokszta.

Juk kožna mergina sapnuo
ja kad nors kada jos gyvenime 
atsiras kokis tai “ kunigaiksz- 
tis” lyg isz pasakos, kuris pcr- 
siirns jos patogumu, klaups 
priesz ja, melsdamas jos szir- 
deles ir rankutes, aukaudamas 
jai savo turtą, palocius ir pats

Sugryžus namo ana diena in . 
San Bernardine, Kalifornija, 
pana Eloise Grennfel, pirmuti
ne Amerikonka turinti valdisz- 
ka dinsta Indijoj, apreiszke, 
kad savo akimi, mate kaip te- 
naitinis dvasiszkasis sugraži
no gyvastį vienai merginai, 
kuria daktarai pripažino miru
sia. Pana Grennfel, buvo -drau
ge kunigaiksztienes naszles ra
inos (pati arba naszle mahara- 
džio, valdyto jaus,) Mandi Pun- 
džiabos. -Sztai jos apraszymas 
apie ta ji stebuklinga sugrąži
nimą gyvasties tai merginai.

“Viena tarnaite ranios pa
vojingai apsirgo ir pagal In- 
dusu paprotį, likos perkelta in 
mirusiųjų kambari. In kėlės’ 
valandas po tam ji mirė. Jos 
mirti užtvirtino keli Angliszki 
daktarai. Rane negalėjo susi- 
ramyt mirczia geros tarnaites, 
kuria ji labai pamylėjo, nu
siuntė tarna pas tūla dvasisz- 
kaji, melsdama jo idant ateitu 
pas ja ir sugražintu gyvastį jos 
mylimai tarnaitei. Ilga laika •Z o
dvasiszkasis sėdėjo prie kojų 
veliones palenkės galva, karsz- 
tai melsdamasis. Staiga pa
griebė už kojos mirusios ir 
smarkiai patraukė. Nieko ne
atsitiko. Potrauke koja antru 
kartu, nebaszninke pradėjo 
krutet ir rodyti savyje gyvasti. 
Ant galo atidarė akis ir pradė
jo 'bueziuoti dvasiszkaji. Buvo 
tai indaika puses dienos po pri
pažinimui Anglisz'ku daktaru 
jog tarnaite ant tikrųjų buvo 

(Įnirus. Atgaivinta prie gyvas
ties, pradėjo jaustis geriau o 
kada asz važiavau in Mandi ji 
buvo jau visiszkai sveika ir 
tarnavo savo poniai. Mergina 
man aiszkino kad mirtis jos 
buvo kaip kokis saldus mie
gas.”

Indusai žino daug slaptybių 
apie kuriuos svietas lyg sziam 
laikui da neisztyrinejo.

/ _______ ____________

yra reikalingos ir ėmėsi su vi-j Varpeliai nutilo o Andrius klu- 
sorii spėkom so-dyti girrias.' po jo muszdamasis in krutinę: 
Praeita meta pasodino 16 mili- j “Vieszpatie, pasigailėk, asz 

O Kristus, rodos,

Yra ir tokiu merginu kurios 
trokszta pasi važi net po miestą 
prastam Fordu'kyje, drauge su 
jaunu ir pilnu gyvasties jauni- 
kaieziu, ne kaip važinėti bran
giausiam automobiliuje su se-į 
nu milijonierium in teatrus ar-( 
ba in puikiausia lioteli ar nak ■ 
tini kliuba.

Nekurios sako: “seni vyrai 
yra. geresni ne kaip jauni nes 
jie turi pinigu ir apdovanoja 
mus brangenybėms kada nusi- 
szypsojam ant ju ir duodamės 
jiems glamonėtis ir bueziuotis! 
Bet tokios neiszmaneles neži
no kad nors galima už pinigus 
pirktki visokes linksmybes pa- 
puoszimui savo kūno ir tai tik 
ant nekurio laiko bet meiles da 
niekas ne sztant nupirkti.

Tosios “pycziukes” tegul 
sau inkala in pakauszi kad 
meile jeszko jaunystes ir kad 
jaunos szirdeles gali surasti už 
ganadinima ir ramuma visados 
ir visur.

Atsitinka kad meile pakyla 
ir nepaprastam amžiuje bet to
kia meile yra dvasiszka ir ne- 
reikalauja kuniszku smagumo 
ir linksmumu tik atsidavimas 
vienas kitam draugiszkam gy 
venime ir puikaus tikslo.

Daug randasi ant svieto mer- 
gaicziu su lupelėms kaip vysz- 
riioms, akutėms kaip -deiman
tais o veideliais skaiseziais 
kaip pienas, kurios geidžia isz- 
tcketi už seno jegamasczio, ku
ris nieko neveikia, tiktai pasi- 
raszo ant bankinio czekio. Sap
nuoja apie tokius vyrus, — ži
nodamos kad su savo turtu 
duos joms palocius su tarnais, 
puikius parėdus, deimantus, 
automobilius ir visokius svie- 
tiszkus smagumus ir pasilinks
minimus. Geriau butu kad to
sios Jevos dukreles patemintu 
ant veideliu tokiu pacziuliu 
isztekejusiu už senu dieduku 
milijonierių, tada persitikrintu 
kad ju “sesutes” ne yra už- 
ganądįntos isz tokio gyvenimo,

avelėmis, o save piemeniu. 
Kalbėjo taip: “Asz esmu geras 
piemuo. Geras piemuo veda 
savo avis in gera ganykla, eina 
pirma ju, avys-gi seka paskui 
ji, nes pažinsta baisa jo. Taip

JĖZUS KRISTUSPraeita meta pasodino 16 mili-1 “ Vieszpati 
jonu medžiu o valdžia ėmėsi j nusidėjėlis, 
karsztai kožna meta sodyti ki-'^u ranka nuo altoriaus ji laimi

no. Po kurio laiko žmones ma
te ji prie klausyklos o vėliau 
prie Dievo Stalo. Jis buvo per
simainęs. Veide jo atesi szyp- 
sena, akys spindėjo. Ilgai dar 
Andrius 'buvo ba'žnyczioje ir il
gai meldėsi.

Jam iszejus laukan, apsupo! 
ji pažinstami. Visi stebėjosi ta
ja permaina. Buvęs laisvama
nis, dabar staiga atsivertė. Kal
bom nebuvo galo. Prie kompa
nijos priėjo ir jo draugas Pet
ras, nemažas bedieviulkas. “Ka 
girdėjau, buvau bažnynzion, 
sveikinu, sveikinu. Matyt ku
nigu plepalai paveikė?” — ty- 
cziojosi Petras. Visi nutilo, lyg 
žado netekia. Andrius nusi- 
szypsojo: “Petrai, geriau ku
nigu žodžiu klausyti, kurie 
skelbia Kristaus mokslą, negu 
kad Kocilu batsiuvio Petkaus 
— “paskaitų” apie laisvama- 
nybe, kas vertesnis ar kunigas 
ar Petkus? Eik pas savuosius 
ir manes nelaukite, nes asz ne
galiu pakęsti vien girdėdamas 
szmeižtus, be rinitu inrodymu. 
Kalbate kuo patys nelabai te
tikite ! Sudie! Petras smuko isz 
būrio, lyg nudegęs. Likusieji 
isz bedievuko kvatojos.

Andriaus motina begrižtan- 
ezia in namus pavijo kaimynai. 
“Sėskis in ratus, kaimyne,” 
užprasze. Senute paklausė. 
“Kam eini pesezia, turi gerus 
arklius,” szypsojosi kaimynas.

“Taigi, samdinius iszleidau 
in namus, Andrius neina in baž
nyezia, neigi pati viena važiuo
siu,” dūsavo senute.

“Nagi sziadien ir Andriu 
bažnyczioj maeziau ir Komuni
jos ėjo,” nusistebėjo kaimyno 
duktė Onute.

“Ir* Jk ' koniu Petrą papeikė 
už laisvamanybe. 0 juk buvo 
draugai. Miescziuke visi stebisi 
o klebonas, Andriu bažnyczioj 
matydamas, džiaugiasi,” pri
dėjo kaimynas.

Gerajai motinai to jau buvo 
. per daug. Gi nenorėjo tikėti, 

tacziau ūkininkai tvirtino, negi 
paklysti galėtu.

Sztai privažiavo ir 
Kaimynai nuvažiavo 

, Inejus in kambarius ji 
nerado. Netrukus jis 
Permaina jo veide motina pa
stebėjo. “Garbe Jėzui Kristui! 
Mamyte, linkiu 
Velykų ir tegul 
Vieszpats daug 
giausia amžių” 
drius.

“Ir tau, sūneli, ir tau,” spau
de motina sunu prie savo kru- 
tines o isz akiu tryszko džiaug
smo aszaros. ‘‘Girdėjau, kad 
bažnyczioj buvai sūneli.” “Bu- 

j vau, mamyte. Ir iszpažinties ir 
Komunijos. Su Kristaus Prisi- 

j kelinio szvente ir asz prisike- 
liau ir bedievybės paneziu. 
Man dabar viskas aiszku ir ti-

tus milijonus medžiu po visa 
sklypą.

Panasziai bus ir Amerikoje 
kur kompanijos ardo žeme su 
dideliais sziupeleis jeszkodami 
augliu. Kerta girrias, neatsi
mindami ant ateities tik žiuri 
kad turėtu pelną nes tai Ame- 
rikoniszkas biznis.

savesakol medis turi ant
! vaisiu tai 'žmones apie ji labai 
j rūpinasi ir privaktuoja toki 
vaisinga medi liet kada nusky
nė vaisi, tai apie ji visai užmir- 
szo lyg kitos vasaros. — Pana
sziai ir su žmonimis. Jeigu 
žmogus laimingas ir kiti tikisi 
nuo jo pasinaudot ir isztraukti 
isz jo pinigu tai turi užtektinai 
prieteliu ir draugu bet kada jis 
netenka visko tai ji palieka ant 
Dievo apveizdos ir jeigu jis 
mels nuo ju paszialpos tai už
sisuka nuo ju.

Angliszkas priežodis sako 
jog: Vienas kvailys gema kas 
minuta. Taji priežodi galima 
prilyginti prie žmonių kurie 
duodasi apsigaut visokiems 
apgavikams ant daugelio pini
gu. Paskutiniame laike apga
vikai turi gera rugepjute ant 
pardavinėjimo ‘ ‘ maszinu'kiu 
del dirbimo pinigu.” Apgavi
kai sako kad tai lengviauses 
būdas pastojimo turtingu. 
Skaitlis žmonių kurie duodasi 
save apsigaut tokiu budu yra 
didelis, matyt jog toms genia 
kas minuta. Tieji pusgalvei ati
duoda. visa savo uždarbi — 
kartais po keliolika tukstan- 
cziu doleriu, kad ingyti taja 
stebuklinga maszinuke.

Aukomis tokiu apgaviku 
puola tik tamsus žmones, kurie 
neskaito jokiu laikraszcziu ir 
gailesį iszduoti kelis dolerius 
ant meto kad būti apsaugotais 
nuo tokiu apgaviku. Tarp Lie
tuviu ir yra tokiu kurie mano 
buk laikrasztis tai yra daigiu 
kuris visai yra nereikalingas. 
Žmones, skaitanti laikrasz- 
czius, žino gerai apie lokes ii 
panaszias apgavystes ir laikosi 
ant sargybos priesz tokius ap
gavikus. Jeigu daugiau žmonių 
skaitytu laikraszczius tai nebū
tu tarp ju tamsumo ir nepasi
liktu aukomis visokiu apgavi 
ku.

Kinu vieszpatyste yra žino
ma isz to, kad fenais visai nesi
randa girriu. Keliolika amžių 
adgal Kinczikai iszkirtinejo 
ten girrias, nesirūpindami apie 
tai, kas bus ateityje, nesirūpino ( 
pasodinti naujas girrias ir ne 
nepamislino kas bus isz to, per
ka tankiai tvanai nuplovė vis
ką nuo lauku. Isz tos priežas
ties tankiai užeidavo ten 'badas 
ir sziadien jau negali iszmaityt 
savo szimtus milijonu gyven
toju. Tik dabar susiprato Kin-

APIE JO ATEINANCZIAS KANCZIAS IR SMERTI 
DEL ATPIRKIMO VISU ŽMONIŲ

(Tasa) i ties. Atsiminkime ant to, ka-
Parizeusziai ir kiti nedori da tiktai einame pro kryžių ir 

žydai szydyjos isz Jėzaus, ky- niel'kimes, tarydami:

ir mano avys seka paskui ma-
ne. Geras piemuo duszia savo 
duoda už avis savo. Ir asz du
szia dedu už avis mano.”

<-K-K****-K**-»c-K*****-K***-k-k-K->c+

Buvo Viena Velykų 
Ryta 
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czikai kad girrios neatbūtinai ne,

“Sūneli, kelkis, reikia eiti 
ba'žnyczion. Sziadien teikis gra
žus Velykų rytas,” žadino se
na motule savo sunu. “Palik 
mane ramybėj, mama. Asz jau 
senei neinu in bažnyezia, tai ir 
sziadien neisiu. Man nesvarbu 
ar tai Velykos, ar ne,” aiszkino 
sūnūs. Karti aszara pasirodė 
ant senosios skruostu. Ji sunu 
taip mylėjo, lepino ir leido in 
mokslus, o sztai dabar jis ja pa
niekina, iszsižadedamas savo 
tikėjimo. Daug jau ji aszaru 
iszliejo, daug maldų nusiuntė 
Aukszcziausiam už savo sunaus 
atsivertima bet szis vis la'b’ m 
ir labiau szalo nuo tikėjimo. 
Senute sziadien. jam nieko ne
besako i'' yl'i iszejo in bažny
ezia. Sūnūs jos Skausmu ir asz- 
aras pastebėjo. Jam kažkodėl 
nesmagu pasidarė. “0 gal ir 
nueiti in bažnyezia; vistiek 
sziadien miestelyje reikės būti. 
Pastovėsiu, pažiopsosiu, juk 
tas mano insitikinimas nepa
kenks,” galvojo keldamasis 
Andrius.

Ir neilgai trukus jau ji gali
ma buvo matyti 'bežygiuojanti 
miestelio gatvėm. Isz jo kaimo 
iki miestelio tebuvo pora kilo
metru.

Perėjas kėlės gatveles, jis in- 
smuko in 'bažnyezia. Žmonių 
daug. Tiesiog spūstis ir jis ne
pasijuto atsiradęs netoli savo 
motinos. Szi jo nepastebejo, nes 
buvo giliai paskendusi maldo
je. ‘ ‘ Matyt už mane meldžiasi. ’ ’ 
Kažkaip jam dingtelėjo galvoj 
mintis, pažvelgus in klupanczia 
ir metu nasztos prispausta 
tina.

Apžvelgė kitus žmones, 
su rimtai susikaupusiose 
duose buvo galima drauge ir į 
džiaugsma iszskaityt. Visi, ma-' 
tyt, džiaugėsi sulaukia tos 
Vieszpaties prisikėlimo szven-' 
tęs. Tik jis jokio džiaugsmo nei j 
pasitenkinimo savyje nejautė. • 
Jam visos dienos iszrode lygios, 
be prasmes ir vienodos.

Daug mineziu sukosi to jau
no studento galvoje. Suskam-' 
bėjo varpeliai. Visi žmones 
puolė ant keliu. Andrius ne 
siliko. Ir ta. bendra malda ir 
susikaupimas pagavo ir paver
gė. Ka tuomet jis jaute ir ma-' Pirkite Apgynimo Czedinimc

sunku butu iszaiszkintiž Bondus ir Markes.

namus.
toliau.
sunaus
gryžo.

tau linksmu 
tau suteikia 
laimes ir il- 
kalbejo An-

banezio ant kryžiaus. ILž tokia 
nedorybe butu Jėzus galėjos 
pakoroti anuos smereziu. Vie
nok to nedare, bet meldėsi už 
juos, tarydamas: “Teve, at
leisk jiems, nes nežino, ka 
daro. ’ ’

Drauge su Jėzumi buvo nu 
kryžiavo!i du piktadejai. Tas, 
kuris kybojo po kairiai rankai 
Jėzaus, užkietejes nedorybėse, 
piktžodžiavo Jėzui drauge su 
žydais. Antrasis po desziniaij 
pakabintas, szirdingaine gai
lestyje už griekus kalbėjo: 
“Mes keneziame ta, ka užpel
nome per musu nedorus dar
bus!—bet tas nieko pikto nepa
darė.” Po tam szaukesi 'prie 
Jėzaus tarydamas: “Vieszpa
tie, atsimink ant manės, kad 
ineisi in karalyste tavo!” Jė
zus atsake jam: “Už tiesa sa
kau tau, sziadien busi su mani
mi rojuje.”

Po kryžiumi stovėjo Marija, 
Motina Jėzaus, alpdama isz di
džio szirdies sopėjimo. Kitoje 
puseje stovėjo Szv. Jonas 
apasztalas, kuri Jėzus labiaus 
mylėjo už kitus mokintinius. 
Jėzus kęsdamas ant kryžiaus 
neiszpasakytus sopulius, neuž- 
mirszo vienok savo brangiau
sios motinos ir neapleido jos 
mirdamas be prieveizdos, nes 
szventas Juozapas buvo jau 
numiręs. Atidavė Ja myli
miausiam savo mokintiniui Jo
nui. “Moterisžke,” tarė Jė
zus Marijai, “sztai sūnūs ta
vo!” Jonui-gi: sztai motina 
tavo!” Nuo tos valandos pa
ėmė Szv. Jonas motina Jėzaus 
pas save ir rūpinosi apie ja 
kaipo apie tikra savo motina.

Buvo vidurdienis. Netikė
tai pasidarė tamsu ant visos 
žemes, taip jog nieko negalėjo 
matyti. Toksai tamsumas lai
kėsi iki treczios adynos po pie
tų. Del Jėzaus 'buvo tai trys 
adynos baisiausiu kaneziu, 
kentėjo už musu griekus tai-gi 
ir Tėvas dangiszlkasis rodėsi 
būti nuo jo atsitraukęs. Del to 
tuose baisiuose sopuliuose su-

Kurs kentėjai už mus 
griesznus,

Jėzau, Kristau, Vieszpa
tie musu,

Susimylėk ant musu!

Ant rytojaus, po nukryžia- 
vojimui Jėzaus pripuolė 'žy
dams szvente. Norėjo kad ka
reiviai isz vakaro nuimti kuria 
Jėzau nuo kryžiaus. Bet rei
kėjo pirma datirti, ar Jėzus 
tikrai numirė. Del to vienas 
kareivis paemes ragotine atvė
rė Jam szona ir perdare szirdi, 
o tuo jaus iszteikejo kraujas ir 
vanduo. Isz to ansai kareivis 
užsitikrino, kad Jėzus jau nu
mirė; nes jai gyvam žmogui 
butu perdures szirdi, tai butu 
isztekejes vienas tiktai krau
jas.

Mokintiniai Jėzaus susitarė 
nedaleisti, kad kareiviai nuim
tu kuna Jėzaus nuo kryžiaus; 
nes žydai butu ji užkasė kokio
je nors duolbeje. Tai-gi vienas 
isz mokintiniu, vardu Juoza
pas isz Arimatejos, nuėjo greit 
pas Pilotą praszyt kūno Jė
zaus. Pilotas atidavė jam ku
lia. Tada Juozapas drauge su 
kitu mokintiniu, vardu Niko- 
kodemu, nuėmė kuna Jėzaus 
nuo kryžiaus.

Nunesze Ji in nauja graba, 
kuri Juozapas buvo liepęs isz- 
kalti uoloje del saves. Szven- 
cziausia Motina Jėzaus ir kitos 
dievobaimingos moteriszkes 
ėjo paskui kuna Jėzaus ir ver
kė graudžiomis aszaromis. Ni
kodemas atsinesze kvepianeziu 
moszcziu patepti kuna Jėzaus, 
indejo Jezu in graba arba skie
pą ir duris grabo užvertė di
džiu akmeniu.

Ant rytojaus žydai užpecze- 
tyjo graba ir pastate prie du
riu sargus. Padare tai del to, 
kad Jėzus dar gyvendamas bu
vo pasakęs, jog kelsis treczioje 
dienoje isz numirusiu.

Žydai statydami kareivius 
prie duriu norėjo to nedaleisti.

Pasirodęs Jėzus savo mokin- 
tiniems paežeryje Genezareto, 
paklausė Petro: “Petrai, ar 
myli mane labiaus, negu kiti 
Apasztalai?” Petras atsake: 
“Taip Vieszpatie, Tu žinai 
kad tave myliu.” 0 Jėzus tarė: 
“Ganyk avinėlius mano!” Ir 
treczia karta paklausė Jėzus: 
“Petrai, ar myli mane?” Pe
tras nuliūdo, kad Jėzus treczia 
syk klausė, ir tarė: “Vieszpa
tie, Tu žinai, kad Tave myliu.” 
Jėzus atsake: “Ganyk avis 
mano. ’ ’

Ganyti avinėlius, arba avis, 
yra tai vesti juos in ganykla, 
būti ju piemeniu. Petras už 
tai pasiliko aprinktu, vietoje 
Jėzaus, piemeniu visos jo avin- 
yezios, t. y., visu jo iszpažinto- 
ju ir Apasztalu drauge.

Po užžengimui Jėzaus in 
dangų, Petras buvo geru pie
meniu Apasztalu ir visu Krik- 
szczioniu. Vede juos taip-pat 
kaip Jėzus in gera, ganykla, 
vaikszcziojo visur pirma j u, ir 
atidavė už juos gyvenimą savo 
nes davėsi nukryžiavoti Rymo 
mieste, kur buvo aukszcziausiu 
Vyskupu arba Popiežiumi.

Skaitlius iszpažintoju Kris
taus kas karta dauginosi. Del 
to buvo reikalingas aukszcziau- 
sias piemuo. Tokiu antroju 
isz eilios aukszcziausiu pieme
niu buvo Szv. Linas, kuris po 
Petro liko Rymo vyskupu. 
Taip ir toliaus darėsi.

Rymo Vyskupas visados 
skaitėsi aukszcziausiu piemie- 
niu arba kaip ji vadina Popie
žium, t. y., Szv. Tėvas. Vadina
si taip del to, jog rūpinasi apie 
visas Jėzaus aveles, kaip geras 
tėvas apie savo vaikus, ir kad 
trokszta visus padaryti Szven- 
tais ir nuvesti in dangų.

Keturias-deszimtoj dienoj 
po prisikėlimui atsisveikino 
Jėzus su savo mokintinais, ku
rie labai nubudo, matydami, 
kad anuos nor apleisti. Todėl 
Jėzus ramino juos prižadėda
mas jiems po smerezio dangų.

mo-

. kejimo in jokius turtus nemai- vei- j
Knycziau. ”

Motina buvo laiminga. Viesz
pats jos maldų isZklause, suims 

įvela tikintis.
Invylko prisikėlimas!
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szuko Jėzus: “Dieve mano, 
Dieve mano, kodėl mane aplei
dai!”

Jėzus kybodamas ant kry
žiaus ir kensdamas neiszpasa- 
kytai didi troszikima, suszulko: 
“Troksztu!” Tada vienas ka
reivis pamirkęs kempine uksu- 
su, uiždejo ja ant lazdos ir pa
davė Jam.

Neužilgo suszuko Jėzus di
džiu balsu: “Iszsipilde!” Ant 
galo: “Teve in rankas Tavo 
atiduodu dvasia mano?” Ta 
isztares, nulenkė galva ir nu
mirė.

Toj valandoj žeme sudrebėjo 
ir uolos pradėjo plyszti. Daug 
grabu atsivėrė ir daug kunu 
Szventuju iszejo isz ju. Szim- 

. liniukas ir kiti, kurie drauge 
su juomi saugojo Jezu, maty
dami tokius prajovus, iszsi- 
gando didžiai ir kalbėjosi tarp 
saves: “Užtiikra tas buvo Sū
numi Dievo!” Kaip-gi neisz- 
pasakytai mylėjo mus Jėzus, 
jog tiek kentėjo už mus ir nu
mirė, o per tai iszgelbejo mus

Numirė ir palaidotas buvo 
Jėzus Petnyczioje. Praėjo Su- 
baita ir atėjo diena treczia, die
na VelVku. Nedėlios ryte 
anksti, apie tekėjimą saules su
drėbėjo žeme. Tada kėlėsi Jė
zus isz grabo gyvas ir szviesus, 
kaip saule: Kristus prisikėlė 
isz numirusiu!

Tuomet nužengė Aniuolas 
isz dangiaus ir garbino Jezu. 
Kareiviai nuo iszgasczio isz- 
virto ant žemes ir gulėjo kaip 
negyvi. Po valandai atsigavę 
kiek tiek, iszbego tuojaus isz 
tos vietos.

□ □ □
Po prisikėlimui isz numiru

siu prabuvo Jėzus dar ketu- 
rias-deszimtis dienu tarp savo 
mokintiniu, isz ko jie labai 
džiaugėsi. Praejus-gi toms 
keturioms-deszimtiems dienu 
ketino žengti in dangų, o ne no-

Ant galo tarė: “Už keliatos 
dienu nužengs ant jusu Dvasia 
Szventa, tuo tarpu bukite visi 
drauge Jeruzalėje.”

Po tam nu vede juos an c aly
vų kalno ir tarė jiems: “Duota 
yra man visokia galybe ant 
dangaus ir ant žemes. Eidami 
po visa svietą, mokinkite visas 
gimines, kriksztydami anuos 
vardan Tėvo ir Sunaus ir Dva
sios Szventos. Mokindami a- 
nuos užlaikyti visa, ka tiktai 
prisakiau jums.” Czia pake
les rankas palaimino juos, ir 
laimindamas pasikėlė auksz- 
tyn ir jiems bežiūrint pasikėlė 
in dangų.

Ant galo debesis uždengė ji, 
o Vieszpats Jėzus atsisėdo po 
deszines Dievo Tėvo. Mokin
tiniai vis dar žiurėjo auksztyn. 
Pasirodė jiems du gražus 
aniuolai ir tarė: “Ko taip il
gai 'žiūrite in dangų? Tas pats 

redamas palikti savo iszpažin-| jezus> kuris dabar užžengė 
tojus be priveizdos, apmislyjo danguosna, vėl taip ateis.” Isz 
aprinkti jiems in savo vieta ge- gir(]e fu0 mokintiniai puolė 
ra piemenį. &nį veido ir atidavė garbe

Jėzus mokintinius savo ir Vieszpacziui. —GALAS.
nuo grieko ir amžinos prapul- kitus iszpažintojus vadindavo



’ ‘S AULE” MAHANOY CITY, PA.

Auksinis Siūlas
UARPATU kalnuose, vienoje 

isz niekur neprieinamoje 
tarpkalneje, gyveno sena raga
na. Ta ragana žmones vadin
davo sudžiuvele boba, dėlto, 
kad jos veidas buvo taip susi- ----------- __±,,
raukszlejas, kaip seno aržuolo* Sene sudrebej 
žieve.

Sena ragana turėjo savo vai-'jie pikti. Jeigu tu nueisi pas 
džioje szimtus žmonių, karliku,1 juos, jie padarys tave nelaimin- 
kurie apdirbineję jaiypriklau-1 ga.
soma žeme ir atneszdavo jai au- j — O sztai keletą dienu adga- 
ka. I lios, — tarė Baltute, — asz ma-

Ragana turėjo neiszpasaky- cziau, kaip netoli ant kalno li
to gražumo du'kteri, kuri vadi
nosi Baltute. Tokis jos vardas 
buvo dėlto, kad jos veidas bal
tai žibėjo, kaip sniegas.

Baltute niekados neiszeida- 
vo isz namu nes motina ragana 
užduodavo jai sunku darba. 
Jai reikėdavo suvyti auksiniu 
siulu kamuolius.

Kuomet ta sene verpdavo vi
soms nuotakoms kraiti, tai 
dainuodavo sėkaneziai:

— Tavo vyras, kaip apsive
si, padarys tave nelaiminga, 
tavo szeimynoje nebus sutiki
mo; tu apverksi savo likimą 
karezioms aszaroms. Tu ji my
lėsi o jis tavęs nemylės. Tu ne
turėsi vaiku, kurie tave galėtu 
suraminti. Tu ilgai gyvensi bet 
laimes tu nepažinsi. Cha, cha, 
cha!

Motina buvo uždraudusi duk
teriai palytėti to vindelio, bet 
viena karta, kuomet motina bu
vo užsiėmusi savo tais žmonė
mis nyksztukais, mergina pri 
sėdo prie vindelio, ant kurio 
verpdavo jos motina auksinius 
siulus (kitu merginu kraieziui, 
pradėjo verkti ir uždainavo:

— Buk laiminga tu, kuri dė
vėsi szi auksini siūlą, buk lai
minga per visa gyvenimą. Tu
rėk sau gera vyra ir gerus vai- 
kuczius. Buk laiminga.

Ir vis sukdama vindeli ji 
kalbėjo:

— Laiminga... Laiminga!...
Ragana iszgirdo vindelio 

girgždėjimą ir puolėsi in kam
barį. Ji iszgirdo ir Baltutes ge 
rus linkėjimus visoms nuota
koms. Ji szo'ko ant Baltutes, 
iszplesze isz vindelio auksinius 
siulus ir juos sumaisze su kru 
va kitu siulu ir suszuko:

— Tu neisztėkesi, kol neisz- 
rinksi tuos siulus o 
busi nelaiminga per 
gyvenimą.

Baltute nenorėjo 
jeszkoti, ji visa siela geide, kad 
visos merginos butu laimingos. 
Apie save ji nieko nemanste, 
sau nieko nenorėjo.

Bet sene nerimavo del Baltu
tes likimo nes ji ja mylėjo. Ji 
bemastydama kad jos gražuole 
dukterį kas nors gali pavogti, 
ji ja pradėjo laikyti uždaryta, 
kad nei vienas mirtinas žmo
gus jos nepamatytu. Ji duoda
vo jai gražiausius ir brangiau
sius drabužius, dovanodavo 
daug brangiu akmenų, apstatė 
ja puikiausiais daigiais ir nian- 

jauna mergina 
negali norėti

Baltute dar gėrėjosi savimi 
priesz veidrodi, kaip pasigirdo 
ailklio dundėjimas. Ji atsigryžo 
ir pamate jauna karalaiti jo
janti in kaina. Tuo laiku ji už

tai, ko ji suprasdavo. Įmirszo apie viską, ji maustė
Viena karta Baltute tarė mo- kad tik kas blogo jam neatsi- 

tinai. j tiktu. Ji iszbego isz pilies, pra-
— Sakyk, mama, juk žmones dėjo bėgti žemyn, priesz kara- 

panaszus iii tave ir mane, Arjlaiti ir vis szaiike: 
jie mausto taip, kaip tu ?

jo:
— Nemanstyk apie žmones,

lios, — tarė Baltute, — asz ma-

kitaip tu 
visa savo

tu siutu

po labai gražus gyvulys, kuris 
visai nebuvo panaszus in mus 
avis. C) ant to gyvulio sėdėjo 
žmogus, kuris buvo daug kartu 
gražesnis už mus karlikus. Ai
tai ir-gi žmogus?

— Prakeikimas tam žmogui!
— suszuko sene. — Asz jam , 
nusuksiu sprandą, jeigu jis an
tru kartu pabandys prisiartin
ti prie mus klonio.

— O ne, mamele, tu jam ne
padarysi nieko blogo, jis toks 
gražus;!

— Jeigu tu maustysi apie ji, 
tai asz tave uždarysiu skiepam 
Nuo nekurio laiko tu persimai
nei. Kas tau yra? Ar-gi tu ne
turi visko, ko tik tavo szirdele 
užsigeidžia?

— Ne, mama! Asz noriu turė
ti toki gyvuli, kuri maeziau li
pant ant kalno, ant kurio sėdė
jo tas žmogus. Asz noriu nusi
leisti nuo sziu kalnu tarplkal- 
nen, noriu užlipti ant tu augsz- 
cziatįsiu kalnu, noriu vaiiksz- 
czioti, noriu matyti 'žole, me
džius, gėlės.

— Kvaila tavo galvele! Tu 
nori turėti arkli jodinėti. Bet 
tame tai tavo mirtis. Arklys ne
gali laipioti po kalnus! Ar-gi 
tu nematai bedugniu grioviu? 
Ne, nei nemanstyk daugiau 
apie tai. Veluk ka nors dirbk.

Baltute daugiau nieko ne
klausinėjo. Bet kuomet pasili
ko pati sau viena, ji pradėjo 
laužyti galva apie tai, -kodėl 
aikliai negali laipioti po kal
nus o a vinai gali ir kodėl’tas 
jaunas raitelis toks gražus, 
taip labai patinkantis. Ji dar 
norėjo žinoti, kodėl motina no
rėjo užmuszti ta jauna vyra ant 
arklio.

Tuo paežiu laiku, kuomet 
gražuole Baltute, kuriai buvo 
sukakę vos szesziolika metu, 
lauže sau galva ant panasziu 
klausymu, jaunas puikus jau
nikaitis, tankiai ateidavo prie 
apaezios kalno. Jis norėjo da 
žinoti, kas-gi gvena ant kalno 
tarpkalneje senoje pajuodu
sioje pilyje. Jis jau daugeli 
kartu jeszkojo tako, kuris pri
vestu prie tos paslaptingos pi
lies.

Tas jaunas vyras buvo ka
ralaitis, kuris buvo pagarsėjus 
savo drąsumu ir savo gražu
mu. Jis vadinosi Miras.

Viena rytmeti Baltute dai
liai iszsipuosze ir nutarė pasi
žiūrėti in veidrodi, kuris buvo 
apdėtas auksiniais apvaliais 
rėmais. Tai buvo motinos do
vana.

nebuvo laimin-

tSST Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti i 
laikraszczio. PASKUBINKITE I ! 11

ste sau, kad 
Baltute nieko 
daugiau.

Bet Baltute
ga. Ji labai kankinosi viena už
daryta. Naktimis, kuomet jos 
motina verpe ta auksini verpa- 
lo, ji žiūrėdavo in besisu’kan- 
czia ugni ir maustydavo apie

— Nejok czionai, ne jok! Ta
ve czionai nori užmuszti!

Jaunas karalaitis, iszgirdes 
ta szau'ksma sustojo, pamate 
nežemiszko gražumo Baltute ir 
nenoroms pamislijo, isz kur ga
lėjo atsirasti ta puiki kalnu fė
ja. Baltute priėjo taip greitai 
ir taip lengvai artinosi kad isz- 
rode, jog ji nesiekė žemes o tik 
oru lėkė.

— Nejok czionai augsztyn; 
gryžk adgal, jeigu mirti neno
ri! — sake Baltute.

— O jeigu asz pasakysiu, 
kad dabar man mirtis visai ne
baisi, — atsake karalaitis. 
— Asz dabar galiu numirti, 
nes asz dažinojau, kas yra 
augsztesne laime. Asz maeziau 
gražiausia mergina visame pa
saulyje !

Truputi paraudo Baltutes 
veideliai ir ji naiviszkai pa
klausė :

— Ar-igi asz graži?
— Tu taip puiki su savo auk

siniais plaukais ir skaiseziu 
veideliu kad asz dabar jus my
liu, kaip beprotis.

— Asz ir-gi myliu, — atsake 
Baltute; ji dar nežinojo kad 
tarp žmonių nėra priprasta 
kalbėti ta, ka manai ar kaip 
jautiesi.

Karalaitis pasiėmė Baltute 
ir nusivedė in miestą.

— Ar visi szie gyvūnai žmo
nes ? — paklausė Baltute, kuo
met jie važiavo per miestą. — 
O, ar ežia namai? Ir kaip-gi 
juos vejas neriuverezia?

—Czia žemai pas, mus vejas 
taip smarkiai nepuezia, kaip 
ten ant kalnu.

Karaliaus tarnai pasitiko 
karalaiti ir Baltute. Visi nusi
stebėja žiurėjo ir stebėjosi Bal
tutes gražumu.

— 'Sztai jums karaliene! — 
tarė karalius in tarnus.

— Asz ne karaliene, — nusi
gandusi tarė Baltute.

— Asz esu karalius, — tarė 
karalaitis. — Tu busi mano 
žmona, tai-gi busi karaliene.

— Tavo žmona ’ Mama man 
sake kad asz niekados neiszte- 
kesiu.

— Ji tik juokavo, — atsake 
jis.

— O tu ne piktas .’
— Ne, nepiktas.
— Tai tu ne žmogus!
— Asz. .. asz žmogus.
— Bet mano mama sake kad 

visi žmones pikti ir kad asz net 
maustyti neturiu apie juos.

— Kas tavo motina?
— Asz nežinau; ji verpia 

aukso del kraiezio nuotakoms.
— Na, jau mes atvažiavome. 

Asz tau parodysiu karaliene 
motina. Tu pamatysi mano mo
tina, — tarė karalaitis.

— O ar ji negraži?
; — Graži, — atsake karalai

tis.
Karalaitis insivede in palo- 

ciu, kur iszdidžiai sėdėjo kara
liene motina apsupta merginu. 
Jos visos verpe.

— Motina, pažiūrėk, — bal
siai tarė karalaitis, — asz ežia 
atsivedžiau savo numylėtinė.

Baltute niekados nemaeziusi 
kitu moterių, apart savo senos 

1 sudžiuvusios motinos, pama- 
1 ežius 
motina, nustebo ir atsiklaupusi *

Tai vyrueziai, Velykas szven- 
tas susilauksime,

Szvente gera, linksmintis 
privalome,

Pas kožna pinigėliu in vales, 
Linksmintis kožnas gales,

Vieni grąžei užsilaikys,
Kiti savo gimines atlankys, 

O katrie pinigu turės,
Tai ir paszumyti gerai galės. 
Žinoma, ko szvente didesne, 

To Lietuviams smagesne, 
O jeigu per Velykas nesi- 

linksmintu,
Tai ne užmirszt to negalėtu, 

O ar dėl visu bus linksmos
Velykos,

Ar-gi visi gyvena be bėdos?
Sotus to nenori žinoti, 

Ne apie neisztekliu girdėti! 
Dirstelėkime misle in Lietuva, 
Ten ne linksmybe tik verguve, 
Tonais vietoje linksmybes —

nuliudia,
Seni ir jauni galvas nuleidia, 

Galite tai patys numanyt,
Ir ta viską pamatyt ,

Nes isz ten pribuvote, 
Tai gana gerai žinote.

O dabar viską reikia palikti, 
Dievui vargus pavesti,

Ba žodžiais neprigialbesime, 
Jeigu užgniaužtus centus 

turėsime,
Ir vargingu giminiu nesu- 

szelpsime,
O dabar vėliname del visu, 

Velykų linksmu,
Idant visi grąžei užsilai

kytumėte,
Ir nesimusztumete,

Koszeliena valgykite,
Velykų giesmeles giedotumėte, 

Ir truputi kokio skystimo 
iszgertumete, 

.nogus sunkei
procevoja,

Tai tegul savo duszelei ne- 
szkadavoja,

Tik vyrueziai ne daug, nes kas 
už daug,

Tai žinote, — szėlauk.
Bukite linksmi,

Drūti ir sveiki visi,
Ka neturite, tai nusipirkite, 
Be pinigu nieko neimkite:

Ne duonutes, 
Ne munszainutes!

Užmokėkite sztornirikui,
O’ ir saliuninkui,

Ba jeigu neatiduosi,
Per visa gyvastį giliuko 

neturėsi,
Isz to nepralobsi,

Ir nupliksi,
Ubagu pasiliksi, 

Ant to mano velinimai 
pasilieka,

Daugiau nevelinu nieką, 
Tik kad greieziau szi kare 

pasibaigtu,
Sūneliai ir vyreliai sugryžtu, 

Be to, vėlinu pinigu,
Kaip pelu, 
O visados:

Sveikatos geros!

Ba jeigu

suszuko:

Baltute. — Bet tavo verpimas 
1 minksztas, malonus.
Į — O ka-gi verpia tavo moti
na ?

— Auksą. Kieta auksa, — at
sake Baltute.

— Auksa! — nusistebėjo vi
si. Visi pradėjo netikėti o ka
raliene motina paklausė:

— Kūdiki! Tai gal ir tu mo
ki verpti auksa.

— Taip, moku. Tiktai man 
neleidžia verpti auksa.

— Kodėl?
Baltute norėjo pasakyti ka 

jos motina verpdama linki nuo- 
Į lakoms, bet nenorėdama už
gauti susilaikė nuo atsakymo.

— Kaip tu puiki! Koki (pui
kus tavo parėdai, brangakme
niai. Kas tau juos padovanojo ?

— Mano draugai, karlikai, 
kurie dirbo del mano motinos. 
Bet jeigu norite, paimkite. Asz 
turiu daug daugiau. — Ir Bal
tute nusiėmė daugybe bran
giausiu karieliu ir iszdalino 
merginoms.

— Tai tavo motina labai tur
tinga.

— Asz nežinau, ka reiszkia 
būti turtingu. Bet mano moti
nos visi kambariai ir kelnores 
pripilti tokiais brangakme
niais.

Ant rytojaus pati karaliene 
motina, aprėdė Baltute. Ta die
na buvo jos sz’liubas su jaunu 
karalaicziu. Karaliene norėjo 
uždėti ant galvos auksine dia
dema (karūna) iszpinta auksi
niais siūlais. Baltute nenorėjo 
užsidėti ant galvos nes ji žino
jo kad tie auksiniai siūlai yra 
jos motinos-raganos užkeikti 
juos beverpiant. Ji nenorėjo 
pasidaryti nelaiminga.

Bet ji negalėjo atsisakyti. 
Ant galo ji nutarė atsiduoti li
kimui ir pavelijo uždėti ant 
galvos diadema isz auksiniu 
siulu.

Kaip Baltute nustebo, kuo
met uždėjo ant galvos jai dia
dema, ji pajuto tokia laime, to
ki linksmumą, apie kuri ji nei 
nesapnavo. Ji buvo laiminga ta 
diena, buvo laiminga ir ant ry
tojaus, buvo laiminga per visa 
savo ilga gyvenimą.

Jos karūnoje buvo jos pa- 
czios verpti auksiniai siūlai. Ji 
verpdama pas motina ragana 
kelis siulus palinkėjo laimes 
nežinomai merginai ir taja 
mergina buvo ji pati.

“WRA”
RAPORTUOJA
SEKRETORIUI

ICKES

ponu kilmes kovoja už Jungti- 
jnes Valstybes Italijoje ir kito
se pasaulio dalyse. “Italijoje,” 

Ijis pasakė, “vienas armijos 
batalijonas, kuris buvo sudary
tas imtinai isz Japonu kilmes 

j Amerikiecziu ypatingai pasi
žymėjo karsztose kovose. Szis 
batalijonas nustojo daugiau 
kai 40% personalo. Szitam vie
netui buvo suteikta vienas Pa
sižymėjimo Kryžius (Distin
guished Service Cross) ir 13 
Silver Stars už atsižymejima

Washington, D. C. — Pagal 
i War Relocation Authority ra
portu. vidaus reikalu sekreto
riui Harold L. Ickes maždaug 
vienas penktadalis isz 112,000 

|Japonu kilmes asmenų, priesz 
!du metus evakuotu isz Vakaru 1 
pakraszczio in relocation cent- musztynese; jam taip pat buvo 

y vena nebe cent- suteikti 58, ar daugiau, Purplerus, dabar g 
ruošė ir patys save iszjaiko. 
Raporte, kuris buvo paskelb
tas ryszium su antru metiniu 
WRA minėjimu, pareiszkiama, 
kad daugiau kai 19,000 evaku- 
antams, inskaitant moteris ir 
vaikus, buvo duotas neribotas 
leidimas apsigyventi bet kur 
in rytus nuo iszskyrimo srities 
iki pat Atlanto pakraszczio. 
Tarp 2,000 ir 3,000 kitu buvo 
duota laikini leidiniai, kaipo 
tikiu pagialbai, dirbti už cent
ru riliu.

WRA direktorius Dillon S. 
Myer raortavo, kad daugiausia 
dirba žemes ūkio darbuose, tuo 
padedami pakelti tautos mais
to iszteklius. Daugelis kitu pa
deda fabrikuose, krautuvėse ir 
ofisuose ir didelis skaiezius 
stojo savanoriais in Jungtiniu 
Valstybių Armijos tarnyba.

“Beveik visas musu krasztas 
užmirszo tai, kad visi szitie 
žmones pirmoje eileje yra Ame
rikos piliecziai ir turi teise 
naudotis teisėmis, garantuoja
momis visiems Amerikos pilie- 
cziams konstitucijos 14-tuoju 
papildymu,” pareiszke sekre
torius. “Pilni du treczdaliai tu 
žmonių gimė Amerikoje ir 72 
procentai isz tu Amerikoje gi
musiųjų niekuomet nėra mate 
Japonijos. Jie gyveno visa sa
vo gyvenimą Amerikoje, ėjo in 
Amerikoniszkas mokyklas, žai
dė su kitais Amerikiecziais, 
dirbo su kitais Amerikiecziais 
ir planavo savo ateiti tiktai ta 
mintimi, kad jie visa gyveni
mą pasiliks Amerikiecziais. 
Tiek piliecziai, tiek svetimsza- 
liai buvo kruopszcziai persijo
ti ir tiktai tie, kurie rasti iszti- 
kimi piliecziai ar instatymus- 
paisanti svetimszaliai, gavo 
leidimą apleisti tuos centrus.” 
Sekretorius Ickes pabrėžė, kad 
tukstaneziai Amerikiecziu Ja-

Heart medaliu.”
Office of War Inf., Washington, D.C.

Istorija apie 11 AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
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

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

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

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

Očp visos trys 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

i SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Duokite Daugiau Amunicijos

Karaliene , motina pakele 
tokia gražia karaliene Baltute ir pabueziavo.

— Ir tu verpi? — paiklause I

Amerikonai greitai pasirengineja ant apsigynimo kur 
tik apsistoja. Szitie vyrukai po užėmimui salos Arawe iszgu- 
jo Japonus ir apėmė visa aplinkine. Duokite jiems daugiau 
amunicijos pirkdami daugiau bonu.

SKAITYKITE “SAULE”

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.



lfBIUEET’ MAHANOY CITY, PI,

Žinios Vietines
.Balandis - April.

Didžioji arba Šventa 
Ša n vaite!

Utarninke Szv. Izido
riaus, Kan'kytinio o Seredoje 
Vincento Ferroriaus.

Szv. Juozapo Bažnyczioj 
Didžiosios Sanvaites Tvarka: 

Panedelyje, Utarninke, Sere
doje, Ketverge: 7 valanda ryte 
bus klausoma' -įąPllL. 
Iszpažintis.

Ketverge: Mi- ' j/Fj 
F v V \ //-v^r j&zios 8 valanda L \&LįW ||| 

ryte; Komuni- 
ja, Adoracija 
Szvencziauisio
Sakramento visa diena; Kris
tus Kalėjimo.

• Petnyczioje: Pamaldos 8 va
landa ryte; Sveikinimas Kry
žiaus visa diena. Kristus gra
ibė. Stacijos 7 vai. vakare.

! įSu'batoje: Apeigos prasidės 
[7-ta vai. ryte; Szventinimas ug
nies, Velykų žvakes ir Krikszto 
Vandens; Miszios 8 valanda; 
Vakare 7 valanda Kompletai ir 
Pamokslas. Iszpažintis 4 va
landa |po pietų ir 6:30 valanda 
vakare taipgi ir po Pamaldų.

Velykų ryta: Prisikėlimas, 
Procesisija ir Miszios 6 valan
da ryte; Kitos Miszios 8 - 9 ir 
10 valanda; Mis'zparu. nebus.

Kun. P. Czesna, Klebonas
Kum J. J. Bagdonas, Vik.

Per kėlės dienas lankėsi 
czionais ponia Amilija Bogda- 
navieziene, isz Johnston City, 
III., ir Pranciszka Kwain, isz 
Chicago, Ill., pas savo seseru- 
ne ir giminaite pana Helena 
Ambrosiute kuri yra gaspadi- 
ne Szv. Juozapo parapijos kle
bonijoj. Ponia Bogdanaviczie- 
ne kitados gyveno Girardville, 
Pa., bet 30 metu adgal iszsi- 
krauste in Johnston City, Ill. 
Jos atsilankymas in Pennsyl
vania yra jos pirmas in 16 me
tu. _

Saint Louis, Mo. — S. L. A. 
214 Kuopa turėjo Lietuviu 
Tautos Vaju, per Amerikos 4to 
Karo Paskolos Vaju, kuris 
buvo labai pasekmingas už ka 
kuopa aplaike garbinga laisz- 
ka nuo Amerikos Kasijeraus, 
per R. W. Coyne, direktoriaus 
Finansinio skyriaus del Lietu
viu isz Saint Louis apielinkes.

Sztai kaip skamba laiszkas 
nuo Amerikos Kasieriaus, An- 
gliszkoje kalboje:

Lithuanians,
Saint Louis, Mo.

Dear Friends:

It is a privilege to have an 
opportunity to greet and con
gratulate the members of your 
group, who have given such 
whole-hearted support and 
service to the War Finance 
Program in the Fourth War 
Loan Drive. I know that you 
do not want or need thanks 
for what you have done. I feel, 
however, that I should express 
the gratitude of the Treasury 
Department for the inspiration 
to the people of America which 
your example provided.

You who are so devotedly 
serving the cause of freedom 
in the land of your adoption, 
have given evidence that Ame
ricanism is a matter of the 
spirit rather than of birth or 
parentage.

Sincerely,
R. W. COYNE, 
Field Director,

AVar Finance Division.

Isz tikro malonu skaityti se
kanti garbinga laiszka, kuri 
musu mažas būrelis Lietuviu 
savo užduoti taip pui'kei atliko, 
taip ir isz praeito parduota Ka
ro Bonu, su kaupu už $8,023.00

Tam szirdingai aeziu vi
siems, kurie prisidėjo prie szio 
vajaus ir persipraszau jus, 
brangus mano Lietuviai ku
riems nespėjau patarnauti.

Neužmirszkime kad neužil- 
gio bus ir Penktas Vajus nes 
Dedei Šamui reikia daug pini
gu sziai Kairei kariauti. Bandy
siu visiems patarnaut i ateinan- 
cziam Penktam Vajuje.

Dar syki tariu szirdinga 
aeziu už justi parėmimą Ket
virto Karo Paskolos Vaju.

Jasu atstove, 
M. Kaselį i one.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Plaukuota Baisenybe
Iszlindo Isz Mariu

Cirema, Czile — Plaukuota 
baisenybe iszlindo czionais isz 
mariu ir pere j o kėlės uly ežias, 
czionaitiniam mieste, kuri bu
vo penkių mastu ilgio ir svėrė 
daugiau kaip 4,000 svaru. To
ji plaukuota baisenybe padare 
daug baimes tarp gyventoju 
kurie da savo gyvenime nebu
vo mate tokio sutvėrimo. Po 
keliu valandų vela sugryžo ad
gal in mares.

Iszmete $5,000 Per
Kotelio Langa

Windsor, Kanada — Harry 
F. McLean, turtingas Toronto 
kontraktorius, kurio pasilinks
minimas yra iszdalineti pini
gus kitiems, ana diena susto 
jas Prince Edward hotelyje 
czionais, iszmete per langa 5,- 
000 doleriu, vieno-dolerio bu- 
maszkomis. Žmones, pamate 
lekenczias bumaszkas per orą, 
subėgo isz visu pusiu ir jas 
gaude. Apie tūkstantis žmonių 
buvo prisigrūdę ant ulyczios 
laike tojo bumaszkinio lietaus.

Laikrasztininkams jis ap- 
reiszke kad jo didžiausias 
linksmumas yra metyti pinigus 
žmoniems ir matyti kaip jie 
juos renka. Ana diena jis pa
dovanojo telefono operatorkai 
500 doleriu už gera patarnavi- 
ma o hotelio tarnaitei padova
nojo 100 doleriu už iszczystini- 
ma jo kambario.

Ta vakara nuejas in banka 
pasiėmė antra maisza pinigu, 
kuriuos iszmete per langa isz 
Palmer hotelio. Kontraktorius 
yra turtingu žmogum ir neturi 
jokios szeimynos nes kitaip 
szeimyna butu ji sulaikius nuo 
mėtymo pinigu.

1,073,961 Žmones
Iszmire Badu

NESZIOJO LAVONA
SAVO KŪDIKIO

Per Tris Menesius

New York — Leopoldas Ame
ry virszininkas Indijos veika
lu, ana diena pareiszke valdžiai 
buk praeita meta Indijoj, tik 
vienoje gubernijoj Bengaliuje, 
iszmire badu 1,073,964 žmones 
— daugiausia moterų ir vaiku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kariuomenes Diena, Balandžio(April) 6,1944 TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

t _________ •

Nanticoke, Pa. — Panele 
Konstancija Vosiliute, nuo 403 
E. Ridge uly., sugryžo ' isz 
Nanticoke ligonbutes. Sveiksta 
namie kur jai buvo padaryta 
operacija ant pendesaitis.

_______ .

SHENANDOAH, PA.

Na, Kas Po Szimts Knipeliu Galėtu Tas Būti?

t T. Kananavicziene, gerai 
žinoma gyventoja nuo 237 E. 
Centre uly., mirė Petnyczioje 6 
vai. vakare, Locust Mountain 
ligonbuteje po trumpai ligai. 
Velione gimė czionais mieste. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko vyra Tamosziu, 
viena duktere F. Ruczevicziene 
ir viena anūke, taipgi broli An
taną 'Szekali, isz Camden, N. J. 
Jos motina Katarina Gudelie
ne mirė apie menesi laiko ad
gal.Laidotuves atsibus Seredos 
ryta su apeigomis Szv. Jurgio i 
bažnyczioje, 9 vai., kūnas bus 
palaidotas parapijos kapuose, 
į). Šneideris laidoja.

Tokia sau misli užduoda szitie trys szuniukai, kada pa
mate didelia varle prude užmiestyje. Taji paveiksią nu
traukė Pearl Hall, New Yorke kuri patalpino ji miesto mu- 
zejuj.

Ralston, Tex. — Meksikone, 
vardu Ragota Josephine, likos 
uždaryta kalėjime, už neszioji- 
ma lavono savo mirusio kūdi
kio per tris menesius kur tiktai 
eidavo. Kūdiki nesziojosi ma
žoje dėžutėj e, sukalta isz len
tų. Mergina pagimdė kūdiki 
tris menesius adgal o idant už
slėpti savo nupuolimą, neszio- 
jo kūdiki su savim kur tik ei
davo. Ant galo užkasė ji ana 
diena darželyje bet kaimynai 
ja suseke ir pranesze apie tai 
palicijai.

Ubagas Turėjo Pilna 
Maisza Pinigu

Greensburg, Pa. — Juozas 
Poline, 35 metu amžiaus, likos 
aresztavotas per palicijanta už 
valkatysta. Juozas turėjo tik 
keliolika centu kiszeniuje bet 
kada padare krata jo maisze- 
lyje, net nusistebėjo. Maiszely 
je buvo 1,400 deszimtukais, 1,- 
700 centais, 2,200 penkcen- 
cziais, 14 kvoteriu ir du pusdo- 
leriai. Smulkus pinigai buvo 
suvynioti in popiera. Po užmo
kėjimui bausmes, Juozas likosi 
paleistas ant liuosybes su gera 
rodą idant pinigus padėtu in 
saugesne vieta.

Julian Mikolaitis, isz Center 
Point, Indiana raszo: Asz pri- 
siuneziu užmokesti už prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
meldžiu si tinsti ir ant tolinus, 
nes asz myliu skaityt “Saule.”

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 43.
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.
Ministranturas.

SAULE PUBLISHING CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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
li markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus /r Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 

MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Lai musu vėliava plėtoja ant amžių, kaipo ženklas Lais 
ves ir Lygybes del žmonių.

Kirmėlė Paduszkoje
Ant Kurios Vaikai

Gulėjo

“EIK IN PEKLA!”

Kasztuoja Jam $100

Washington, D. C. — Jonas 
Cunningham, turtingas biznie
rius, kuris aplaike persiskyri
mą nuo savo moterėles, likos 
nubaustas ant užmokėjimo 
szimto doleriu už nužeminimą 
szviesaus sūdo.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
-- o— 

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Cunningham aplaike paliepi- ■ ------ —----------------------- -—
ma mokėti savo moterėlei 400 SANDELIS KNYGŲ 

IR ŽOLIŲ L
Aukso Altoriukas, misziu maldos su 
paveikslais, celuloidos kietais virszais

Little Mill Creek, W. Va. — 
“Mamyte, mes negalime už
migti nes musu paduszkoje kas 
tokis kruta ir neduoda mums 
miegoti” taip szauke trys vai
kai Mrs. Kinsley Daniel kada 
nuėjo gult. Motina paliepė vai
kams tylėti ir gulėt malszei sa
kydama, gal jiems kas tokis
prisisapnavo. Vyresne mergai- doleriu ant menesio jos užlai- 
te paliepė motinai idant pati kymui. Ant pirmutinio czekio, 
persitikrintu jog’ paduszkoje kuri nusiuntė savo moterėlei, su gražiu kvietku ir kryžiaus atspau- 

kas tokis randasi. Motina, ate-Įpo savo paraszu dadejo: “Ei- 
jus, pradėjo eziupinet padusz-'kie in pekla!” 
ir isztikruju pajuto kad kas to , nubaustas priek tam da $100. 
kis kruta. Nuneszus paduszkal 
laukan perplesze, iszbere isz' 
jos plunksnas ir net sukliko ka-Į 
da tarp plunksnų pasirodė juo-! 
da kirmėlė.

Taja diena motere prikimszo 
plunksnoms paduszka kurias 
buvo supeszus lauke o gal ta
me laike juoda kirmėlė inslin- 
ko in vidurį ir likos užsiūta.

dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 
; baltos ar marmulines spalvos, Tilžės

ir UŽ tai buvo spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų

Kiauszinis Turintis 8 
Colius Aplinkui

knygele, paveiksluotos misziu maldos 
kietais 
taipgi 
$1.25;
$2.00; Gydyklos nuo baimes mirimo, 
su daugeliu paveikslu, gražios stabios 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo 
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu- 

Kiauszi- liūs Szventos Motinos, gražus skaity
mai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 
Ministrantura del patarnavimo kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu 
Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 
15c; Karves, ju nauda ir geresniu bei

drūtais juodais virszais, 50c., 
minksztais juodais virszais 

Kanticzkos, visokiu giesmių,

l

Nukirto Paežiai Galva 
Kad Ji Nepabucziavo

Boston, Mass. — Meile, už- 
vydejimas, burdingieris ir bu- 
rike buvo priežastim nužudy
mo moteres, kuri atszalo nuo 
savo vyro Jokūbo Nelsono. Mo- 
tere mylėjo burdingieri su ku- 
riuom praleidinejo daug laiko 
o vyras, geisdamas dažinoti 
apie isztikimysta savo paeziu- 
les, nuėjo pas burtininke kuri 
jam pasakė buk jo pati ji ap
gaudinėja. Parejas namo Jokū
bas norėjo pabueziuoti savo pa- 
ežia bet toji užsigryžo nuo jo. 
Jokūbas taip inirszo ant savo 
moteres jog pagriebęs mėsini 
peili, nupjovė jai galva. Pats 
pasidavė in rankas palicijos.

Puikus Atlyginimas Už 
Teisingysta

Wichita, Kans.
nis, turintis asztuonis colius ap
linkui, likos padėtas per visz- 
ta Plymouth Rock, prigulinti 
prie czionaitinio ūkininko Bert 
Weaver, isz artimo miestelio skanesniu suriu padarymas, su devy- 

Johnson. Kiauszinis yra 4% co- 
liu ilgio.

niais paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 
graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy
vena Pustyneje 25c.J Virėja, Kepeja 
ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso
kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 
Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako
jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie
menukas, graži apysaka 25c.; Eusta- 
kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 
Amžių Krikszczionybes arba Iszgan- 
ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.; 
Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios vaistiszkos žoles 25ę; 
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 

i James McNeor, kur jam patar- Nosia ioc.; Sapnu Knyga, su paveik- 
-t rr x hlais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.navo 17 metu amžiaus mergina. „ M t , AI ° Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų lt>C;

LocnininkaS restauracijos, iRažancziai: juodi medinukai po 25c; 
žmogus 54 metu amžiaus, atsa-'kukavinia1’ stiPrios vielos su stacija- 

. . vu kryželiu, pailgi juodi poteriai po 
ke ant uzklausymo buk tai jo 50C; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal- 
pati. Žodis po žodžiui McNeor to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 

t . , . • • įTraices, Sopulingos Brangiausiopasakė jam buk mergina pnpa.;KrMj<); Szv įaJszkaus> KruvinM 
Žino jog tai teisybe, ji yra jo Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c. 
pati bet jam yra per jauna ant! 
ko senis norėtu ja parduoti.

McNeor, ilgai nelaukdamas ku sausgėlų, viduriu liuosavimo ir Pa- 
užklause kiek nori UŽ ja. Vyras lankos trejankos po 85c., pakeliai su 
pasakė jog 25 doleriu užteks.!nuiodymaisMka^u^t1° 1̂1's 
Užmokėjas už moteria parsive- 336 Dean st. - Spencerport, N. y. 
že savo pirkta paeziule in J 
Wortham kur gyveno kaip su

Pirko Paczia Už $25

Wortham, Tex. — Moteres, 
Teksuose, yra pigios, kaip ana 
diena pasirodė czionais, laike 
teismo. Kėlės sanvaites adgal 
atėjo in maža restauracija

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du

sulio, vyriszkumo pataisymui, vande
nines ligos, cukrines ligos, reumatišz-

4

York, Pa. — Edwardas Lau- vedusia moteria pakol gaspa- 
dis, vaikiukas, 12 metu am
žiaus, nesziodamas laikrasz-

dine dažinojus apie viską, pra
nesze valdžiai ir visi trys likos

czius, rado krepszi su 18 tuks-, aresztavoti ir uždaryti kaleji- 
taneziais doleriu. Su pagialba 1-
apgarsinimo surado locnininka 
ir sugražino jam pinigus, už ka 
aplaike 12 doleriu ir prižadėji
mą nuo locnininko pinigu buk 
už ji pasimels.

me. Porele ir pirmas vyras ne- 
užginezina buk pardavė paezia.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.


