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Armijos Eina Ant Berlyno
Isz Amerikos

Kryžiaus Kelias, .
Yra Ir Musu Kelias!

.

Komunistai
Gavo Per Nosi
71
NEW YORK — Komitetas
kuris renka aukas del atmin
ties paminklo del Wendell
Willkie, gavo czeki del penkių
tukstancziu doleriu nuo Komu
nistu Politiszkos Akcijos
(PAG). Szito komiteto atsaky
mas Komunistams buvo kaip
su mazgote per snuki. Komite
tas, sugražindamas ta penkių
tukstancziu doleriu czeki, szitaip pasiaiszkino:
“Mes negalime priimti szitos dovanos be insipainiojimo
ir susiterszimo. Mes praszome
ir priimame visu organizacijų
aukas ir pagelba, ir kviecziame visus in talka. Bet, mes ne
galime pripažinti Komunistu
Partijos, ar jos sziu dienu iszperos, Komunistu Politiszkos
Akcijos, (PAG).’’
Kaip Komunistai pasiuntė
savo ta czeki, jie pareikalavo
kad ta j u auka butu vieszai pa
skelbta visuose laikraszcziuose
ir priderama garbe atiduota
Komunistams. Jie dabar gavo
atgal savo pinigus ir gavo gra
žiai per nosi.
_______ W_______

Amerikos Invazi
ja
Ant
Japonu
Popiežiaus Kalba
Ryukyus Salų
Apie Taika
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(Už tai kad Kristus per
Kryžiaus auka iszpirko visa
žmonija, Didžioji Petnyczia
Kovo (Mar.)30 d., primena
mums musu Vieszpaties kanczia ir mirti ir aiszkiai paro
do, kad Kryžiaus kelias yra
ir musu kelias.
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tarp blogo ir gero ir tarp to kas
yra teisinga ir neteisinga.“
Ir kas dar svarbiau, jis pri
mine:
“Kelias, kuris veda isz sker
dynių ir paliaubas ir isz paliau
bų in tikra taika, yra dar mig
lotas ir ant to kelio slepiasi ir
gumszo daug netikėtu ir nenu
matytu pavoju.
“Juo labiau žmogus stengia
si pramatyti ir iszvengti susi
kirtimu ir nesusipratimu, isz
vengti tu skerdynu ir pesztyniu, juo tankiau ir greicziau
jis pamato kad nelabasis pasto
ja jam kelia ir suardo geriau
sius jo planus.“
“Szitas nelabasis, szitas
kipszas jau dabar stovi
skersai taikos kelio kaip
mes pažiūrime in Lenkija,
Estonija, Latvija, Romunija ir Lietuva. Szitoms
tautoms iszlaisvinimas ir
taika tai yra tuszti žo

1,250,000 Amerikonu Randa
si Ant Reinos Kares Lauko;
Japonija Gabena Gyventojus
Isz Tokyo, Miestas Dega; 10
Japonu Laivu Paskandyta
žiuos ir iszjuoks, bet ka Popie
ISZ PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Ame
žius pasakė, tai yra Szventa
Tiesa.
rikos armijos ant vakariu fruntu su pagelba
Popiežius Tiesa pasakė, o
tiesa kartais yra karti ir nema- tankais prasimusze priesziu linijas isz trijų
loni.
pusiu. Amerikos 3-czia armija laimėjo vie
“Sziandien viso svieto
žmones, laukdami taikos tas prie Reinos, paėmė Darmstada miestą
ir tiesos, ir žinodami kad
mažos tautos yra jau da dabar randasi prie Franfurto,'tiltas kur ei
bar nuskriaustos žino kad na per Main upe paimtas.
Amerikos 9-ta
Popiežius teisingai kalbė
armija perkirto Vokiecziu linija netoli Esjo.“

_ ___
RYMAS, ITALIJA. — Szv.
Tėvas, Popiežius Pijuszas XII,
drąsiai ir aiszkiai paskelbė ko
BROWNSVILLE, TEX. — kia turi būti “tikra ir tvirta
Drąsi ir gal biski pakvaisziusi taika,“ kaip jis per radija kal
szeimyna, kuri save pasivadina
bėjo in visa Katalikiszka pa
džiai.”
Taikos nerasime, kaip Po- sen miestą. Generolas Dwight D. Eisen“Keturiolika Bevardžiu’’ visa
sauli. Jis už szita savo kalba
Szitos tautos dar nei nepara piežius sako, ten “kur tautos
savo turteli iszdalino ir dabar
Tėvas Sužeidė Simu; seka savo jauna keturiolikos bus kritikuotas ir gerai iszbar- gavo nei laisves nei taikos py nori isztremti ir panaikinti howeras sako: visos Amerikos armijos ei
tas ne tik Rusijos, bet ir kaip
rago. Ne tik ju teises bet net ir Kristaus vieszpatavima ir in- na tiesiog be paliovos ant Berlyno, kad
metu
vaika
in
pustynes.
Jie
ati

Pats Atėmė Sau
kuriu Amerikos laikraszcziu.
pati j u gyvastis nebuvo ir nėra steigti kardo ir galybes vieszdavė savo karves, visztas ir
Szitokios
taikos
būtina
sanužbaigti szita kruvina karia su Vokietija.
Gyvastį
patyste.“
viską, ka tik turėjo ir dabar lyga, jis aiszkino, turi pirmu pripažinta.
_ ___
_________
“Szitu kraštu žmones bu
laukia Dievo žodžio, kuris ateis pirmiausia būti supratimas
Apie 1,250,000 musu vyriu randasi ant
ROCK ISLAND, ILL. — Už jiems per j u keturiolikos metu
vo parduoti, iszduoti ir
kad nei viena tauta negali ki
tai kad jis savo sunu taip labai sunu, kuris apturėjo pranaant karo lauko parduoti. Japonija Gabena Savo Reinos kares lauko.
tai insakyti ar kita valdyti, nes
mylėjo, tėvas nenorėjo kad jo szyste ir su ponu Dievu per
Szitie žmones sziandien Gyventojus Isz Tokyo
tokia tauta ar tokis krasztas
__
sūnūs Carol, 23 metu am sapnus pasikalbėjo.
kenczia neiszpasakomus
LONDON, ANGLIJA. — Rusu 2-tra
“gali būti sugundytas pasi
žiaus, apsiženytu su pana Jac Visa szeimyna paliko net ir
vargus, skurdą, nelaisve ir TOKYO, JAPONIJA. —
naudoti ir pasipinigauti ir save
queline Brown, 18 metu. Carol savo czeverykus ir eina basi
kanczias ne nuo užpuoliku, Japonu valdžia paėmė visus didelia armija susivienijo su kitais ant nau
pasistumti taikos derybų lai
Zwickes 58 metu amžiaus, pa susitikti nauja pranaszyste.
bet nuo iszlaisvintoju, nuo traukinius, kurie ineina ar
ku, ir savo naudai pavartoti ar
jo užpuolimo prie Vienojos, Vengrijoje, ir
siėmė dideli peili ir perdure Viena jauna moteriszke net nu
iszganytiju.“
nors
siekia
Tokyo
miestą,
ir
da

isznaudoti ta paczia taika ir
savo mieganti sunu in kakla, stojo raszius savo vyrui vaiske.
“Mes praszome ir meldžia bar kuo greieziausia gabena randasi arti Komarono miesto. Vokiecziai
teisybe del kurios visi kovoja.“
po tam pats sau atėmė gyvastį. Ji pasiaiszkino kad jos vyras
me Visagali Dieva sulaikyti X^o^rXTkaTAmerikoSrai’esza kad Marszalio Konevio armija eiTokia tauta, jis aiszkino, ga
Sūnūs pasveiks ir dabar sako žinos kur ji yra kaip jis parva
szita kruvina ir baisu žmonijos
li dabar laikinai statytis kaipo
kad jis vistiek ženysis kad ir žiuos, nes Dievas pasakys.
bizūną ir pagiežos rykszte. Mes bomberiai bet kuria diena ar na isz pietvakariu puse ant Moravska-Os■^isos žmonijos geradeja:
per savo tėvo szermanis.
praszome Dievo, kad Jis pri nakti sugryž ir vėl paleis savo
“Bet velesne istorija, pra
keltu žmonija ir suteiktu vi aprogstanezius bombas. Mo travaos iszdirbyscziu miestą prie Moraviaeitis
ir
ateitis,
kuri
teisia
Nenorėjo Iszduot
sam svietui taika ir ramybe.“ kyklos visos uždarytos. Visi nos plysezio Czekoslovakijoje, o Stalinas
ir sudija augsztesnio paty
neszasi isz Japonijos sostines
Taip kalbėjo Popiežius.
Netyczia Nuszove
Motinos Kuri
rimo szviesoje pasako kad
pranesza kad Marszalio Alex. Vasilevskio
Bet mes to neatsiekiame to kiek tik gali.
tokis
krasztas
vietoj
iszSavo Vyra
__
Nužudė Savo Vyra
laisvinus pavergtas tau nejieszkome, kaip mes susita
3-czia armija paėmė Heiligenbeil miestą Pru
Sziam pava
riame
ar
nors
pritariame
tokiai
i
tas, daro kaip tik atbulai,
' PHILADELPHIA, PA. —
jingam laike, ta snose, 25 mylios pietvakariu puse nuo KoeGREELEY, COL. — Meile
iszdavikiszkai ir szuniszkai (
ir
prigauna
ir
iszduoda
Lottie Weber, 37 metu am del savo motinėlės jaunas vai
vo Amerikos Tė
taikai, kuri sumindžioja visas
žmonija
ir
visas
žmonijos
■
žiaus, nuo 42-nd Uly. prie kutis St. Cooke, kuris ne nori
vynė reikalauje nigsbergo.
geru
ir
teisybei
isztikimu
tau

svajones.“ Praeitis paro
Spruce Uly., likos aresztavota liudyti priesząis savo motina
tavo paszialpos
do kad iszganytojas tan tu teises.
ISZ PACIFIKO.
Admirolas Chester
už nuszovima savo vyro Chief kuri baisiai sumusze ant smert
Pirkie Apgyni
Už szitokia kalba Popiežius
kiai
tampa
baisiu
valdyto[Warrant Oficierius William savo vyra. Vaikas apsakė vi
mo Czedinimc
bus visaip pravardžiuojamas.
Nimitz pranesza, kad Amerikos įlota su
Weber, 34 metu amžiaus. Poli sa atsitikima kuri mate namie
. J’uMusu politikieriia sakys kad
cijos tyrinėjimas parodo kad ir ant jo iszpažinimo, motina ir Žinoma, Popiežius aiszkino,
naikino 8 Japoniszku laivu prie Ryukyus
Popiežius jieszko ir nori tobu
butu
galima
manyti
kad,
po
moteriszke ji netyczia nuszove vyras likos aresztavoti. Laike
lybes ežia ant žemes, kad jis
Salų, o 10 likos paskandyti prie Kiniu Ma
isavo vyra, kaip ji norėjo atimti teismo, sūnelis tylėjo ir nenorė tiek vargo ir kanczios, tokio
svajoja
ir
nežino
ko
jis
nori.
revolveri isz jo ranku. Ji taipgi jo kalbėt ka mate. Kada poli- iszdaviko neatsirastu ant svie
riu, Amerikos lakūnai bombardavo For
Musu dipliomatai ir politikie
to.
, sako kad jos vyras buvo susi- cijantas atvede ta vyra, vaiku
riai pasziepiamai in ta Popie
mose ir Gebu, Philippinuose.
jdejes su “kitais“ ir už tai jie tis nenorėjo žiūrėti ant jo. Mo Bet jis primena kad tas niekžiaus
kalba
atsilieps
ir
vistiek
du susipesze.
tina likos paleista, o vyras ran szas kipszas kuris surengė szi- Stalino czebatus laižys.
Generolas MacArthuras pranesza kad Ja
tas skerdynes yra kaip tik tas
dasi kalėjime.
kuris norėjo ir prižadėjo, “pa “Pravda” ir “Izvestia” ir
ponai norėjo padaryt užpolima ant Luzon,
— Tautiszka gvardija Porto
visi
Komunistu
laikraszcziai
naikinti isz tarptautiniu sanRike susidede isz 1574 karei
bet likos atmuszti.
j
viu.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! lygu skirtumą ar susipratimą visaip Szventa Tęva pravard■

■
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vaikas ii- turėjo dirbti. Daugu- suprasdami reikalo mokintis ir
Taksai užmoka už pergale, 'kindamas apie pasauli pavar- ,
ma tėvu apgailestavo, kad vai- kuriu ievai, patys jokio mokslo
j Beveik 50,000,000 vyru ir tuojo kiauszini. Isz to, žmones
Vaiko
ku negali mokyklon leisti. Mo-! neturėjo, sako, kad nei ju vaij moterų Suv. Valstijose, kurie tuojaus pradėjo laikyti kiautinos sakydavo, “jei iszsigale-'1 kams nereikia. Tėvai, lygiai
I. padeda laimėti kara užmokė- szini kaipo visos gyvybes ir
Teise
cziau, arba, “jei mano vyras: kaip ir vaikai, nėra apsip-a'žine
I darni taksus, iszpildys 1944 m., gyvasties ženklą. Už tai, mes ir.
Mokintis Imtu gyvas, leiscziau visus vai- su darini, kur mokslas iszimti:! sziadien kartais bebabkaudailii
| blankas priesz Kovo 15 d.
bebaikaudami Popjg/jiįg fj* StsIlUSS i
. Jie tiki,
kus mokyklon.”
Inai
Kiekvienas pilietis arba gy- klausiame kas buvo pirmiau:
I — yra peikalingu.
I
( Neturtas neturėtu būti prie- kad vaikai mokyklose iszmoksventojas, inimant ir nepilna- ar viszta ar kiauszinis. Tai]) RYMAS, ITALIJA. — Ed-j
' žastimi atėmimui vaiko teises* ta tinginiauti ir mano kad vaimeczius, turės pasiusti iszpil- kalbėdami, mes norime parody
ward J. Flynn, kuris buvo Yal- Amerikoje pripažinta, kad
' mokintis. Nelabai senei dar. kams bus geriau, jeigu jie
įdyta ‘blanka “ Internal Reve- ti kad ežia nėra nei pradžios
? tos Konferencijoje su Prezi-'kiekvienas vaikas turi teisia
i kaip žmones manydavo, jeigu dirbs.
'nue” kolektoriui savo dirtri'k- nei pabaigos. Kaip tik už tai
dentu Rooseveltu, pasiliko Eu-į mokintis. Visos valstijos ver- i hzeiniynos galva numirszta!
1 te, jeigu jis uždirbo $500 arba mes dabar per Velykas mai ti
Toki tęvai ir vaikai nepetropoję, kaip visi kiti sugrižo. Czia iki paskirto amžiaus mo ‘tuojaus kiti nariai visi prista-Į
daugiau 1944 m.
ato, kad už poros metu, tie
name kiauszinius, duodame jau tada laikraszcziai pradėjo kintis, nes nemokinti piliecziai
Žmonęs, kurie
neuždirbo marguczius ir rodome kati nėra putas plakti ir spėti kodėl jis mažai gero valstybei tegali pri lomi prie darbo. Bet dabar jau,! vaikai, kurie mokinosi, gales
' $500, tais metais, ir nuo kuriu nei pradžios nei pabaigos. Ve pasiliko Europoje. Paskui, duoti. Vienok, ndkuriose val kitaip manoma ir atrandama1 gauti geresnius darbus ir ims
imdai kaip pagelbėt! szeimy-1 geresnes algas. Bemoksliai teI darbdaviai jau atmusze taksus lykos yra isz numirusiu prisi
kaip jis pradėjo po Italija ir stijose, yra leidžiama vaikams
vistiėk turi iszpildyti 'blanka, kėlimas. Reiszkia kad kur įpir- po Ryma sukinėtis, jau visi anksti aipleisti mokyklas. Tei noms neatimant 'vaiicu isz 1110- g-amui darbus, už kuriuos ma__ te__
kad gavus sugrąžinimą perino- ma buvo pahaiga, dabar tik pradėjo spėti kad jis turi ko- sia palikti nemokintais yra le kyklos. Dauguma valstijų mo-: zai apmokama, ir mažai pažanVisiems musu Skaitytojams ketu pinigu.
tinoms duoda pensijas, iki kol' gos tegalima padaryti.
pradžia.
! kius ten reikalus su Popiežiu galiu daigiu sziose valstijose.
linkime Linksmu Szvencziu Ve Pagal naujos “pay-as-youmi. Bet jis niekam nei žodžio Dėlto kad tėvai sutinka su tuo-' vaikai pabaigia mokyklas ii. Tos tai priežastys del ko molykų!
Įgo” budo, ineigu faksai buvo
kintis yra vaiko teisia, ir valsti' nevaptelejo.
mi, kad ju vaikai liktu nemo- pradeda dirbti.
Isz
Dariaus
Girėno
Kaitais, nois ii neia didelio jQS yra parejga kiekviena vaiLai Dievas visus užlaiko; sulaikyti nuo algų.
Po Yaltos Konferencijos Po- kintais. A’alstija nusileidžia ir!
priversti mokintis, ypacz
sveikatoje ir sergsti nuo visu Todėl visiems svarbu iszipil- Paminklo Komiteto 1 nas Edward Flynn nuvažiavo paleidžia vaikus isz
i mokyklų, szeimy nai reikalo, vis viena
nelaimiu, kad sulauktumem dyti blanka ir ja pasiusti.
I in Moskva ir ten su augsztais priesz iszmdkstant suprasti vaikai apleidžia mokyklas ne-^ įokį]]S? kuriems gresia neturPramogas
Žmogus, kuris uždirba ma-i
sveiki kitu Velykų ir kad grei...
y .
-, tas, arba mokslo reikalingumo
! valdininkais ilgai kalbėjosi. Su kas tai yra pilietybe.
_te
_
žiau negu $5,000 per metus, gari (
KYTRAS VAIKAS
cziau kare pasibaigtu!
] nesupratimas. Visos Valstijos
kokiais valdininkais ir apie ka Bet ar levai visuomet sutinK
o
v
o
Brooklyn,
N.Y.
—
vartoti viena isz trijų formų,Į
i turi instatymus reikalaujankalbėjo, niekas nežinojo ir jis ka? Daug;• tyrinėjimu parode,
To viso vėlina iszszirdies,
bet žmogus kuris uždirba dau- (Mar.) 11 d., Logan Inn saloje niekam nesake. Po tam jis nu kad svarbiausia priežastis, ko
Motina kalba savo šune i ežius, kad kiekvienas vaikas
I
Redakcij a ‘ ‘ Saules. ’ ’ Įgiau jau turi. vartoti. Form 1040. iBrooklyne,
Paminklui
Statyti
lankytu mokykla, iki keturioli
keliavo in Ryma ir dabar pas dėl vaikai taip greitai aplei liui pasaka:
'
Komitetas
suruosze
kortu
ir
_______
Trys blan'kos bus vartomos.
— Matai Franuk, ar ne‘- kos metu. Bet kaip apie tuos
pati Popiežių, Szventaji Tęva. džia mokykla,
... , .vra tai neturtas.!
vaisziu
va'kara.
Publikos
atsi

. Suv. Valstijose 'ko'žna meta 1. AVithholdinlg receipt.
Jis Ketverge ilgiau negu visa Dauguma motinu yra naszles,1 graži toji pasaka, ka tau per- vaikus, kurie lanko mokykla
lankė
kiek
buvo
tiketosi.
Szios
mirszta apie 63 procentas; žmo Form AV-2 (Rog.) kuri gauta
valanda turėjo pasimatyma, arba, ju vyrai yra jas apleidę. skaicziau? Mat, vilkas pa iki paskirto laiko, bet kurie
Į
ruszies
pramoga
sviecziai
buvo.
nuo
darbdavio.
nių ant kožno szimto tukstan! kalbėjo su Popiežių. Kaip jis Kitose szeimynose, tėvas gau pjovė verszeli, ba buvo neti moksle padaro mažai pažangos
patenkinti.
Pasižymėjusio
žaiczio gyventoju nuo vežo. Parei 2. Trumpa forma — Form
ir kaip tik greit gali tuojaus
! iszejo isz Popiežiaus budavone, na labai mažai algos kad vai kins.
Į
dime
laimėjo
dovanas:
F.
Veta meta mirė 110,000 žmonių 1040.
— Mamyte, graži pasakė , stoja darban.
! raszytojai ir redaktoriai apspi- kams dirbti yra būtinai reika'
nys,
Marion
Bernhardt,
Mar

ant vežo o 298,000 serga. Pa 3. Ilga forma. — Form 1040.
Viskas taip brangu” lė. Bet jeigu verszelis butu
i to ji ir reikalavo kad jis jiems linga.
Ar galima ka su jais padary
“withholding re garet Kiseleva, Mrs. BaltuvieJ'pasakytu apie ka jis su Popie- savo viena motina, “kad nega- geras, tai mes butumem pa- ti? Žinoma, reikia pirmiausia
ežiam Pennsylvanijos vals., Pirma,
ne, P. Maczys, Nellie Kulokie-,
praeita meta mirė nuo tosios li ceipt,” yra lengviausia iszpilne, B. Adomaitiene, Kastantas ! žiu taip ilgai kalbėjo. Bet jis letumem pragyventi, jeigu vai- pjovia ir suvalgia. Na, ar ne mokinti visuomene, kad tėvai
dyti
ir
turi
būti
vartojama
tak

gos apie 9,(W0 žmonių. Szita
p
tik nusijuokė ir nieko neatsa- kai nedirbtu. Dar kitoje szei- taip?
žinotu vaiku mokinimo verte.
Subaleskis,
F.
Dovydaitis,
.
.
liga galima užbėgti in laika, su mokėtoju kuriu visos ineiKiekvienam vaikui turi būti
Yankus, A. Kubilius, Anna Ko ke, nieko nepaaiszkino. Jis tik įnynoje ineigos buvo gana dijeigu ligonis nusiduos. tuojaus gos paėjo nuo algų.
prisipažino kad jis, kaip ir vi- deles', bet ir szeimyna laibai di- Pirkite Apgynimo Czedinimo duodama proga mokintis ta,
Visi ibiznieriai, profesionalai, kis; Antra dovana gavo szie: si kiti geri katalikai, norėjo Po- dele, taip kad deszimties metu
pas gydytoja.
Bondus ir Markes.
prie kp jis labiausia palinkės.
namu savininkai ir ūkininkai Howard Mertens, P. Spūdis, J. piešiu pamatyti ir, gauti pa- ———————————————
!1 Jankūnas, Nellie Kazlauskas, Įsiminima. Bet redaktoriai ge
Kokia tai Helena Guldmante vartos 1040.
V. Kalvelis, V. Adeikiene, V.
keletą metu adgal atidarė krau Apskaitliuojama, kad net
ria žinojo. Kaip raszytojai sta- ,
Kirveliene.
Inžangos
pinna
do-:
tuve Paryžiuje mieste su mo- 30,000,000 žmnoiu gales varto
.1 criai jo užklausė: Ar jis su Po-!
vana
laimėjo,
Howard
Mertens;
teriszkoms szlebems, bet biznis ti trumpa “withholding re
antra, J. Jankūnas. Borika deg piešiu kalbėjo apie Vatikano Iszsirinkite isz, sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
ceipt
”
savo
1944
taksams.
Jie
ėjo blogai ir vos kokia moterė
tines laimėjo J. Rimaviczius. i ir Moskvos santykius? —Po
turi
tik
atsakyti
kelius
klau

le atsilankydavo in krautuve,
50c., o aplankysite knygas per paczta.
a
Vėliau sveeziai buvo pavaisin nas Edward Flynn prisipažino,1
simus
—
kiek
pinigu
uždirbo,
kas instume Helena in dideli
ti karszta kava ir skaniu tortu. ';bet tuojaus pridėjo, kad “la
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1
kiek
užlaikomųjų
asmeniu
tu

nerimasti ir varga. Nuėjo tūla
bai mažai buvo apie tai šaky-1
I No. 101 Kapitonas Velnias. Puidiena pas savo pažinstama ri, paraszyti savo varda, ir ja tis, B. Spudiene ir Macziene.; ta.”
No. 128 Dvi istorijos apin' ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų apie
'
kus
apraszymas,
didele
knyga,
404
mieras
ir
apie
Bedali.
44
pus.
15c
Po
laikui; Onytės laime; Per neatsapasiusti
Collector
of
Internal
Ponas
Edward
Flynn
dabar
Mar. Ferdiledaue prisipažinpuslapiu. Popierinei apdarai. 50c
Laimėjimu tikietus trauke jau
No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugavedama, buk neužilgio turės su- Revenue, savo distrikte.
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
nute Macziute. l'žkandžios pa- Važiuoja in Paryžių ir paskui No. 102 Prakeikta, meilingas kri35c
namo.
Jis
niekam
negali
pašanXiIlahszk
«
apraszymas,
202
pus.
toje!
in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
banikrutyt, nes neturi jokios
I gamino O. Daubariene ir K. ...
.
- ..
. j No. 103 Vaidelota, apisaka isz mus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiškus kuirus,
pasekmes. Ferdiledaues dirbo
kyti ka a bllVO kalbėta ar susi- pirmutines puses szimtmeczio, isz* No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
visokius stiklus ir prižadėjo jai SENI PAPROCZIA ' Duinbliene. Komitete dir’bo: P. tarta tarp jo ir Stalino ar tarp
isz Lietuviszku užlieku. Su pa- rius isz valenczijos; Kožnas dąigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
| Montvila, V. Pūkas, D. Palec.
t,
. v.
-- .* i veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c turi Savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
pado vanoti dovanele isz kurios :: IR VELYKOS ::
Stalino
ir
Popiežiaus.
Kaip, j N„. 104 Trys istorijos, apie Ne- paeziuoias. 76 puslapiu................20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
kas, J. Szaltis ir Adv. S. Brielabai nudžiaugs ir atneša jai gi
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
die, kuris suteikė dvi dovanas parvaŽlUOS jis viską pranesz valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo prapulties
kranto; Mistras ir Krepelinki. In kėlės dienas po tam
Prezidentui Rooseveltui, o pas- be3’ Kadaitis žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
del
laimėjimu.
Juozas
G
inkus
szius; Kampelis-duonos; Isz ko dideli
62
puslapiu
.....................................
15c
atnezta jai puiku veidrola, ku
į Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25o
Į lietuviszikas radio valandos ve-^ KUl ir mes dazinosime.
ri tuojau pakabino krome. Už
I
Bet visgi geras Ženklas, ir Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Baisi
j dejas Brooklyne, aukojo radio'
I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu........................... /. .. .15c
valandėlės, rodos kad tai ranaktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
. - • sekanti
skaitymai: Ila isz maskelbimus vertes $4.00. A. Mi daug ko galima tikėtis. Jeigu pinasi
proto;
Keletą trumpu pasiskaitymu.
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

ganiszka ranka tai padare,
iszlins;; Apie boba ka negalėjo
kalauskas Logan Inn savinin-li Popiežius su Stalinu kokia su-'iszo
limas
Totorių:
Baltas
Vaidulis;
Atmo22
puslapiu
................................. 10e
tarti padarytu, butu daug ge- iRaganiszka
J - .. „ lazdele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus............15c
pradėjo in krautuve ateitinetį
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
kas davė sale dovanai. Todėl, , e
,
e
i i savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 140 Keturios istorijos anie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
moterėles, o ypatingai diktos!
liau
ir
lengviau
visiems
KataJurgis; Galinga ypata galybe meiles;
isz szio mažo parengimo pa
r.' sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
ir gerai intukia, pirkti szlebes.
likams
Rusijoje.
Ponas
Edwa:
minklo naudai liks iki $50.00.
! trumpi pasakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Tarp moterėliu .pasklydo gan
das Flynn pranesza kad jis bu-' puslapiu...................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
! Paminklo Fonde yra pinigu $2,das, kad isz k romo Helenos
No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma634.51. Pramogas dalyviams, ivo Kataliku Bažnyczioje, Mos-j gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- No. 141 Keturios istorijos apie Ikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
szlebes yra tai]) padarytos, kad
kvoje. Ir ežia geras ženklas. Da- bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
aukojusiems ir dirbusiems
Geras Medėjus................................. 15c
diktos moteres iszrode plonos. j^ENOA7 E J E, Velykų ryto reiszkiame nuoszirdžiause pa- I bas lauksime ka jis pranesz Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonios istorijos apie
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu..................................... 15c Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;
Helenos pasisekimas buvo veipamaldos buvo laikomos už dėka. Szia proga praszome ger , Rooseveltui ir ka Rooseveltas No. 116 Istorija tpie Sierata, 1 No. 142 Trys istorijos apie Pavei Auklėjimas
’sveiko ir serganczio kudrole, kuris taip buvo padary tai kad žmones dar pirm1 biamos visuomenes ir draugi- mums apie tai pasakys.
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
tas, kad dikta motore
K]-įjiSZ,Czionystes
;_____
. ..iszrode i-------------.---- tikėjo kad ju prisiųsti au'kn paminklo pa-J
..............
.15c msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
Garžia Haremo nevalninke: T-^oszis:
daug plonesne kada m •'u paziu-'.
J11
]
11
f
ft
n
amn.n7iin«
mvacnrl
<
,
•
>•
,
,
L
1 sauiuie, pamaczius pavasari, statymui musu didvvriams tu Siuncziant pinigus per ban- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė malkakerczio. 121
rėdavo.....
Per du. melus
motenn»<r«mn
cznb 4j kūnams
1 "
TA • ■ ir
• Girėnui.
/<•'
• Mom
0
1
62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
25e
..
"S“J) tlziau
fe 110 imrlavr.
iBidaio szok
Darnu
],dni ęzeki arba1 ekspresini
mo- No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale,motinos; Pakutninkas; puslapiu .......................
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
reles įpirkmejo szlebes pas He- |ti. Žmones tamsumoje susirink- ney (Irderi ar czeki teikities
I ...... 1 ney orderi
- -■in iszda
- - vysta “Sau- kas isz girrios ir Antnemuno.
58 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Iena, pakol nedasiprato kad^avo if SU(lai.ydavo ilga prode-( iszraszyti vardu Darius Gire-Jes
puslapiu .......................
15c dina. 61 puslapiu......................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
pridekite deszimts centu , No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni'buvo apgaudinėtos nes pasi-jsijain augszta kaina, ir ten'nas Monument Fund ir pasius-,1 ’
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paczia?
prie paskirtos sumos nes musu stebuklingas zerkolas; Sidabrinis
žiurėją namie in savo veidro-: laukdavo auszros ir Velvku ry-,' kite Komiteto iiszdillinlku, Mr.'bankos reikalauja deszimts
deszimts!!grabelis; Drąsus szuo; Kolera; SenęSene- maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
lūs, visai iszrode'kitaip.
| John. Spurgai,
iszrode kitaip. He-(o.
llis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei- dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
1 John Spurgai, Port Jefferson centu už iszmokejima czekiu ir I! gonus. 45 puslapiu.................... 15c No. 146 Dvi istorijos apie Auka
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
Iena likos apskusta už apga- Anglai gavo Velykų vardu Station .., Long
Long Island, New ekspresiniu kvitu. Busime jums No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jaunivysta ir nubausta, užmokėjo “Easter” nuo ju protėviu die-York,
Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu . ................ 15c ikio. Suvirsz 100 puslapiu. .... .25«
,
Jis gavės aukos prisus dėkingi už tai ir neužmirsžkite mybe;
No. 147 Trys .istorijos apie Raga
Vargingo žmogaus sunu; Trys
ibausmia.
vaites, kurios vardas buvo 1 jums
i
kvitą, o vėliau justi vai'- ateityje, kada sinusite czekius užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
68
“Eostre” ir kuri'buvo Pa vasa jdai ir aukos bus paskelbta laik- 'arba ekspresinius money orde- kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolia isz Lietuvos.
puslapiu
.........................................
15<
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
................................. 15c
Nekurtas dalis svieto atlan rio dievaite.
i raszcziuose. Fondo Komiteto rius, pridėti deszimtuka. Bet 61 No.puslapiu
No. 173 Trie istorijos, apie Talmu
127 Trvs istorijos apie Duk- Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
ko tankiai visokios viesulos ir Apie szeszios deszimtys asz- Pirmininkas: Jonas Szaltis, Iz jeigu sinusite money orderin'^ nnstvniu: Peleniute: Du brolei lapiu .................................................. 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz15e
szturmai. Daugiausia viesulu tuntais metais po Kristaus szi- dininkas: John Spurga, Finan- p,er paczta, tada pacztas neima Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu,
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
ir szturmu turi pietine dalis ta szvente tapo kbikszczioniu Pirmininkas: Jonas Szaltis, Iž- ekstra už iszmokejima money
sis; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrag
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
Meksiko 104 dienas per meta;jszventa diena, ir nors vardas
SKAITYKIT
orderio. Acziu visiems.
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimieczia AimanaJavoje 220; Panama 135; Kon-’ Anglu kalboje pasiliko kaipo
uę A ITT 17”
“Saules” Redyste.
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
Guodotini Skai
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu*
go 150 ii1 Brazilija 110. Chile i tos dievaites szvente, szita die tytojai,Neužmirszkite
atsilygint su prenumerata ui
61 puslapiu ................ 15c rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo,
Australijoj ir dalis Saharoje na jau buvo szventa, nes ji pri laikraszti “Saule” kurie apie tai už- Istorija apie “AMŽINA ŽY ISTORIJE apie Gregonus karalium.
lit
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke
kai]) kada per visa meta nepa mine musu Vieszipaties mirti ir tnirszo ir prasze idant nesulaikyti DĄ.” Jo kelione po svietą ir ------------------ Isz Kurni rusiv mas; Drūtas Petras; Nuogalis. ' 62
laikratzczio.
PASKUBINKITE ! 1 1
............................................ 15c
sirodo jokia viesulą. Ant viso prisikėlimą.
liudymas apie Jezu Kristų.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
svieto turime po 44 tukstan- Perzijos, Egipto, Graikijos ir
Adresas
20 Centai.
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
Jeigu
užraszysite
savo
drau

Rymos
mokslincziai
visa
su

ezius visokiu szturmu per die
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
puslapiu .......................................... 15c
::
25k ::
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Saule Publishing Co.,
giu
ar
drauge
“
Saule
”
tai
tu

na, o per visa meta apie 16 mi tvėrimą, visa pasauli atvaiz
pitonas
Stormfield danguje; Pabė
Pirkite Apgynimo Czpdinimc
duodavo 'kaipo kiauszini. 'Net rės didžiausia linsmybia per vi
lijonu.
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
Mahanoy City, Penna.
Skaitykite “Saule”
Bondus ir Markes.
60 puslapiu ..............
15c
ir Kristupas Kolumbas, beaisz- sus metus.

Kas Girdėt

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

BttW

UC4UV1U

DUltllKJt ,
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.............. .....................................

“SA ULE' ’

MAHANOY CITY. PA.

VžeMMtdįnia, Valanda
RIDAMAS pro ilgas lovų ei- asz ji pažinsiu,
les vienoje ligoninėje, užti Asz netariau nei žodžio, bet
kau begulinti viena vidutinio'nusiskubinau in jo skyrių,
amžiaus, isz pažiūros apsi- Vargszas žmogus buvo vienaszvietusi, žmogų. Asz buvau'me tu baisiu nervingu priepuopaszauktas pas ligoni. Papras liu drebėdamas tartum nesu
tai iszeidamas asz apsižvalgy- valdomo sziurpulio kratomas.
lavau ar nebus kuris kitas rei- Prakaitas iszpyle jo kakta ir
savo
galybe.
Sargai
persigando
JAU du tukstaneziai metu
kalaujas kunigo. Savo nelai riedėjo ant pagalves. Mirties
įį^įįįcįgSiiS:
'baigėsi, nuo kada nekaltas ir nuvirto in visas szalis. Kris
mei jie kartais neturi malones szeszelis matėsi jo veide. Asz
gįgp' :--£- ■ ■ ’■
Kristus mirė ant paniekos kry tus pasirodė Motinai savo ir
ir drąsos kunigo kviesti. Mano atsisėdau ant kėdės szalia jo ir,
žiaus. Farizejai (Žydu kuni mokytiniems. Moterys atėjo
dėmėsi atkreipė nepažinstamas paemes jo iszdžiuvusia ranka,
prie
grabo
su
kvepanezioms]
gai) baisiai neapkentė Kris
veidas. Asz paklausiau slauges; tariau:
mostimis,
bet
kaip
nusistebėjo,'
taus del to, kad Jisai panaikino
— Mano drauge,
tamsta
Kas jis per vienas?
vergija, smeike guodolius — paregėjusios graba tuszczia, o^
— Protestantu pastorius, —]mirsi. Žinai, kad asz esu kuniturtuolius, liepe neskriausti patogu jaunikaiti sėdinti bal-|
ji atsake. Jis visiszkai nesiru-jgas. Patsai irgi esi katalikas.
menkesniu už save, nes Dievo tuose rūbuose, kuris in jaises
pino, kad jam tenka pakliūti in !Asz norecziau iszklausvtiT* sveiprakalbėjo:
“
Moteres,
ko
jieszi ko iszpažinties;* pagelbėsiu
akyse visi yra lygus, ar tai
Miesto Ligonines skyrių.
kote
?
Kristus
Nazarietis
kėlėsi
vargdieniai ar tureziai sėdinti
— Isz kur jisai — paklau- tamstai kiek tik galėsiu — ir
iszsiemiau stula isz savo kiszeant augszcziausiu sostu. Kris isz numirusiu; Jo ežia nėra.”
siau.
tusas pasakė: “Nedarykie to Ir sziadien pasiantrina toji
— Kažin kur isz Vakaru. niaus.
Bet jisai turi keletą draugu.] Jisai pažvelgė in mane bevilkitam, kas tau yra nemalonu.” džiaugsminga p r i s i k e 1 i mo
Visur mokino lygybes. Atejas szvente. Sziadien kožno žmo
Jie jam atnesza laikraszcziu iivteje. Paskui nukreipė savo galgaus
szirdyje
jauezesi
rodos
va m szona.
in bažnyczia radęs turgu beda
knygu.
kas
tokio
nepaprasto.
Pati
— Ka! — tariau — tamsta
rant, paemes rimbą iszpyle
geKuomet sugryžau in ta sky
9 •
*
■iu, nuėjau pas nepažinstamaji' atsisakysi nuo szios paskutines
rai kaili ir iszvare visus kup- gamta pilna džiaugsmo, pilna
czius laukan tardamas: “Na adgyjimo. Saulute maloniai
ligoni ir maloniai ji pasveiki- malones ?
— Teveli, jis tarė — nėra
mai mano, namai maldos, o jus szypsodama, kila ant giedro
nau.
padarėte isz jos latru lindy dangaus, savo gaivinanezias
— Asz tikiuosi tamsta žinai, man jokio iszganymo. Asz esu
spinduliais
kelia
gamta
isz
po
ne.” Už tai Žydu dvasiszkija
kad asz ltkataliku kunigas, — kuoblogiausis iszgama. Asz sulabai užpyko Jr jieszkojo pro ilgo žiemos miego. Žeme puotariau — bet asz visuomet my tersziau savo szeimynos garbe,
szesi žaliu gyvybes rubu, gėlė
gos Kristų nužudyti.
liu tarti malonu žodi visiems sukruvinau savo motinos szir
Nuo saules tekėjimo
užmigimo,
keneziantiems, nors ir ne kata di. Asz apleidau savo jaunys
> O kad žmonys labai mylėjo lės krauna bumbuorelius, me
tes Bažnyczia • slapta ir vieszai
likams.
Ant kryžiaus isztieses rankas,
Kristų, todėl rabinams buvo deliai skleidžia lapelius, obelis
vaisiais
puoszesi
'baltais
žiede

— Asz ne esu katalikas, — ja niekinau. Asz esu juodesnis
sunku kovoti prieszais Kristų.
liais,
upeliai
linksmai
plauszuž Juda, nes visa, ka mylėjau,
jisai tarė.
Jis apskelbė žemei laikus atgimimo;
Atsirado vienas isz Kristaus
— Asz tai žinau — tariau— asz iszdaviau su didesniu su
iszrinktuju ir numylėtu apasz- kedami teka isz po ledu rete
bet mudu abudu esame Evan pratimu ir su kartesne piktybe.
Laimingas, kurisai Ji sunras!
talu, kuris nubėgės pas rabi žiu. Ore skraido gyvūnėliai,
gelijos skelbėju ir tuo abudu Ir staiga kitas tu nesuvaldomu
nus, davė patarima kaip Kris giriose gieda paukszteliai —
sziurįpu'liu pradėjo ji krėsti.
nesava svetimu!
tų gali nužudyti, sakydamas: visa gamta tinkamai pasipuoUŽ TAI KAD NEGYDE,
szus
gerbia
Kristaus
prisikėli

VELYKŲ SZVENTE
Jis tuojau nukreipė kalba in Vienas isz tarnu atėjo ji prilai
“Kajus man duosite yisz Ji
TAI IR GYVAS
kitus dalykus, kalbėjo sklan kyti, kad kartais jis nesusižeisjums iszduosiu?” Vyresnysis mo szvente. Visa gamta rodos
_®ž__
— O! sveikinu poną dak džiai ir gerai dienos invykius. tu.
pasakė, kad duos jam trisde- szauke in žmogaus jausmus:
Be to, jisai pareiszke toki isz- Kuomet jis nurimo, asz patarai
szimts sidabrinu. Judoszius “Žmogau, įprotingiauses su jęULIUDEK IM, giesmes
' *
giedokim,
Kristus prisikėlė,
— Perpraszau, bet asz ta- mintinga supratima aplamai guodžianai kalbėjau in ji. Jo
sutiko už ta preke iszduoti. tvėrimo,
ir ypatinguose dalykuose, kad atviras prisipažinimas turėjo
mistos nepažystu. *
Kristusas ta viską žinojo kad gamta argyjo, kelkis ir tu isz Ir Jėzui garbe duokim,
— Kaip tai, juk mane asz gal susidomėjau juo ir taip jo sielai visa iszpažiuties pa
Jojo mokinis rengia Jam mir nedorybių letergos miego, nu- Kurs szįandien kėlėsi,
jam pasakiau:
sekme; jisai sulaužė nelaukiąs
daktare priesz meta gydai.
ti. Kristusas geisdamas Judo- risz nuo savo krutinės pra- Nei akmens užritimas,
— Nedažnai ligonines sky puikybes ir be vilties už
— Ar isztikruju! — tai
sziaus szirdi sunlinksztyt, maz gaisztinga vergijos akmeni, lai N e i u žp e c z e t a v o j ima s,
man didelis dyvas, kad tu da riuje sutinkama žmogų kaip tvaras. Ir to užteko. Asz pamagojo jam kojas ir bueziavo. Sė užžydi tavo szirdyje dorybe, Nei sargai nesulaike Ji.
tamsta! Asz esu labai nuste cziau savo proga ir su visu su
sziadien gyvas!
do prie stalo, duoda savo kuna giedok su mumis drauge: Žeme ir uolos judėjo,
bės. Tikrai tikiuosi, kad tuojau manumu ja pasinaudojau. Pa
ir Ikrauja nulindęs kalbėda “Linksma Alleliuja!”
Isz iszgasczio drebėjo,
pasveiksi. Ar galeeziau vėl už sekme visa tai — jisai iszliejo
mas : 1 ‘ Liūdna mano duszia lyg Korinis žmogus yra protin- Baimes pilni sargai,
Velykų Zuikutis
savo siela nužemintame ir at
eiti tamstos aplankyti?
mirties. Isz tiesu sakau jums, giauses isz visu sutvėrimu ir Del dangiszkos szviesybes,
— Jai nori, — tarė jisai. Asz virame iszpažinties tvane buvo
■ vienas isz jusu szia nakti mane apdovanotas didžiause minIr, aniuolu skaistybes,
neturiu daug pažžinstamu. Gy- kaip koks daugelio vandenų
ezia, bet nekarta tasai žmogus Szalin jie pabėgo greitai.
iszduos.”
-venimas susideda isz daugelio susiliejimas. Kuomet jisai pra
turėtu parausti isz geda priesz
! Ir mes sveikiname visus su
kartybių — tokis, bent, yra nyko, paliko jo siela apvalyta
neiszmintingus sutvėrimus. Jie Kristus pergalėjo,
i szioms Linksmoms Velykoms,
mano patyrimas, bet vienok nuo visu dėmiu ramybėje. Ji
nuo svieto sutvėrimo neper- Ir lobuliai laimėjo
lokad ne alejome skyriai linkeapėmė maloni szventa tyla. Ji
melskis už mane!
žengineja savo nustatyta rube- Ant peklos ir mirties,
!ti,
nutarėm
kartu
linkėti
jums
Asz ji palikau. Besisveikin sai gulėjo tartum koks miegas
žiu, bet žmogus tankiai rubežiu Kalėjimas iszardytas,
i
V
. '
geros sveikatos, geru uždarbiu,'
kūdikis. Kol asz teikiau szvendamas asz jam tariau:
peržengia ir už rubežiaus toli Liucipieris suimtas,
— Pasitikėk Dievu! Jisai taji patepimą, didės aszaros
nukeliavo, Už tai svietas pa Per galybe musu Vieszpatics. szeiminiszko sutikimo, meiles,
ir ilgo pagyvenimo ant szio'
musu geriausis draugas ir nie riedėjo per jo skruostus. Kuo
skendo nda imiu bangose, o Ak Jėzau, mielas Pone,
kuomet musu neapleidžia. met pabaigiau ir buvau bede
svieto.
Todėl linksmykites'
pragaiszties akmuo
baigia. Suteik savo malone,
__
dąs savo stula ir aliejų dežužte
Tamsta tai žinai. Su Die v!
Vienas isz jusu szia nakti žmonija spausti.
kiek kas gali, bet padoriai ir;
i^ENOVEJE, daug gyvuliu Po kiek laiko vėl aplankiau in savo kiszeniu, jisai placziai
mane iszduos. ’ ’
O Kristau, prisikeles isz iiii- Musuje darba savo,
malszei, be skaldinimu pa'kau-j
ir žvėrių primindavo žmo- ligonine. Mano draugas atrodė pravarė akis ir, su neapsako
mirusiu prikelk sveita isz ne- Kad mes viernybeje Tavo,
sziu,
o
jeigu
negalite
be
to
ap-j
Bet godulingo Judosziaus dorybių grabo, lai iszauszta
j nems Velykas, bet vienas po ki- arsziau kiekviena karta. Jisai mo džiaugsmo ir pasitikėjimo
tPagarbintumem amžinai.
sieti,
tai
muszkite
kiauszinius
|0 jįe jįng0 įsz musu paproeziu. buvo pagautas baisaus drugio, žvilgsniu, jisai tarė:
szirdis nesuminksztejo nuo ma meiles ramybes rytas, o tada ir
lonu Kristaus žodžiu, jam pi mes su visa gamta linksmai už
taip kaip tėvynėje darėte ir bu- Kadaise liūtas, liavas buvo Ve- kuris ji krėtė nuo kojų iki pat — Dievas yra geras! Tiesa
nigai buvo meilesni negu Kris giedosime prisikėlimo giesmia
site užganadytais. Kad grei- lyku ženklas, nes žmones mane galvos, net lova judėjo. Buvo pasakei, teveli, kuomet tarei,
tus. Pasibaigus vakarieniai, Alleliuja!
cziau szi 'kare pasibaigtu ir mu kad liūtas, liavas gimsta negy- nejauku in ji žiūrėti. Jokiu bil kad, “Jis yra musu geriausia
—M. D.
Velykų Szvente
nubėgo Judoszius pas rabinus,
su sūneliai, vyruliai ir mergi vas„ ir tik pagimdytas atgyja, du negalėjau praszalinti jo isz draugas. ’ ’
:- Szvaiczarijoje
Asz szirdingai su juo atsi
aplaike prižadėta dovana, pa
prisikelia.
Egipto szalyje! savo galvos.
nos sugryžtu.
siėmęs kareivius, nuėjo in Aly
];auksztis Phoenix buvo Vely Viena diena, eidamas jo ap sveikinau ir sukausi eiti. Pa
KAS KAM PASIDUOS
To viso jums vėlina,
vų Darželi; kur Kristus meldė
to
kų ženklas, nes žmones mane lankytu, sutikau žmogų pas li- žvelgęs aplink, pamaeziau didi
negrą, tania, kuris su sunku
si, nuduodamas meile, pabukad szita pau'ksztis mirszta ir‘ i gonines vartus.
Tarnaite: — Mano ponas
Dede Taradaika,
gZVAICAB
ĮJOJĘ
dar
užsi

cziavo Kristų kaipo duota liepe ponui pasakyt, kad jei
gimsta ir mirszta ir prisikelia, — Tamsta iszrodote susido mu priesz pusvalandi laiko li
Kurna Baltruviene.
liko
labai
senas
paprotys
gonio kojas. Dabar jis stovėjo
ir nudvesia ir vėl-gyvena.
ženklą kad tai Jisai, tokiu bil gu jusu szuo nepaliaus
mėjęs ponu P., — jisai tarė.
per
Velykas
szvesti
“
Chalanda
____________
O musu tas Velykų zuikutis — Tuo Protestantu pasto pasirėmęs savo szluota, tyliai
du iszduodamas Ji ant baisios staugti, tai prie pirmutines
Marz
”
szvente.
Rymos
karei

tai irgi ateina mums isz barz riumi? Taip. — asz tariau. Ji ir su pagalba žiūrėdamas in vi
mirties. Iszsipilde ju geidimai; progos ji nuszaus.
viai
atsinesze
su
savimi
papro

duotos senovės.
Zuiikucziai sai yra toks iszmintingas žmo sa atsitikima, nes tai buvo at
numarino Kristų ant kalno
Kaimynas: — O tu eikie ir
gimsta su atviromis, placziai gus! Man labai gaila, kad jis virame skyriuje. Asz ji pali
Kalvarijos, baisiausiose kau pasakyk savo ponui, tegul tį apvarkszczioti Pavasario
atėjima
per
Velykas.
Dabar
ta
atidarytomis akimis. Žmones vis eina blogyn!
kau, prižadėdamas sugryžti
kėse ant kryžiaus prikalto. Po nutrucina savo dukteri, arba
'szvente,
tas
apvaikszeziojimas
senovėje tikėjo, kad žvėrys ir — Protestantu pastorius! — rytoj. Gryždamas namo, asz
tam indejo in graba ant kurio ta pasiutusi piana tegul su
tapo
mažucziu
vaikucziu
szvengyvuliai, kurie naktimis lan-| jisai nustebo. Jis tiktai ats'ka- stebėjausi Dievo gerumu ir
užrito sunku akmeni ir da pa degina, nes prieszingai, tai
state sargyba kad lavona sau ne tik mano szuo staugs, bet
džioja niekados savo akiu ne-Hunas, pabėgės in Vakarus, gy- gailestingumu, kaip Jisai suužsimerkia ir ju akys nakezia veno laisvai ir ant galo ėmėsi jieszkojo szia klaidžiojanczia
gotu idant Jojo mokytiniai ne ir kiti žmones gyvenanti earijoje vaikucziai eina per
stribas, po namus rinkdami
žiba. Menulis nakezia taipgi ži pamokslus sakyti, kad pragy avele ir atvede ja in laukus,
pavogtu kuna, kad po tam ne sziam name.
;
maisto,
valgio
dovaneles.
Pasliu. Už tai prietaringi gamtos ventu. Jisai mano, 'kad ežia jo kuriuos bitvo apleidusi. Anksti
sakytu kad prisikėlė. Bet treįkui,
vakare
tas
visas
dovaneles
czia diena, kaip buvo sakes,
žmones mate ka ten bendro niekas nepažinsta.. Savo jau- ryta sugryžan, bet, nuvargęs
taip zuikuczio akiu ir menulio.' nesnese dienose jis buvo ne blo- keleivis jau buvo nuejas in sa
kad mirs ir prisikels taip ir at Istorija apie A AIŽENA ŽY-1 susinesza in viena vieta ir va
Velykos yra nustatomos nuo1 gas katalikas. Vienok jisai jau vo pailsi — palaidūnas sūnūs
po svietą b karuszkas, balių surengia.
sitiko.
DA.” jo ‘kelione
"
menulio. Už tai, Velykos be ne ilgai gyvens, vargszas žmo- surado savo Tęva. Jisai mirė
Vos šauleliai pradėjus teke liudymas apie Jezu Kristų.
kiausziniu ar be zuikuczio bu- gus! Asz ežia ateinu aplankyti ta nakti.
20 Centai.
Pirkite Apgynimo Czedinimc
ti, nužengė aniolai isz dangaus,
tu, kaip Jurgis be kepures.
I savo draugo. Jisai žino, kad
Bondus ir Markes..
atrito akmeni ir Kristus ‘kėlėsi Saule, Mahanoy City, Pa.

Kristus Mirė Ant
Paniekos Kryžiaus

'’SAULE” MAHANOY CITY, PX

I cento Bažnyczioj

Didžiosios

met ant žemes bus — vienas PiUnited National CloSanvaites Tvarka: Panedelyje,
muo ir viena avide.
Utarninke ii’ Seredoje: SzvenTaigi per taji Kristaus prisi
thing Collection Parotos Miszios 7 ir 7:30 valanda
kėlimą turėkime vilti, jog pri
da Kova-Mar. 31 Diena
ryte; Graudus Verksmai 7 va-,
sikels isz numirusiu musu tevyMARGUCZIAI”
landa vakare. Ketverge: Szv.Į
Neinvyks
ir fV
ne Lietuva ir susiraminkime
Miszios ir Processija 7:30 va-!
įbildami prispaudimuosia, kad
landa. Petnyczioje: Pamaldos' INKŠTI ryta perejo žinios kol jam tuos kiauszinius at——
Į kaip Kristus pergalėjo mirti,
NEW YORK. — Ankszcziau
7:30 valanda; Szv. Valanda 2.
per visa Szilsodžio kaima, nesz. Jis apsiėmė kiauszinius
. taip Teisybe pergales melus ir
iki 3 valanda po piet. Subatoje:, kad ant rytojaus atvažiuoja nukvarbuoti ir visa pintine, skelbtas U. N. C. C. parodas, y^LYKOS! Saulei tekant ir
kuriame tarp 51 szalpos in- ' Skleidžiant ant žemes die- neteisybes, o tuolkart musu du
Pamaldos prasidės 7 valanda j P^ts Generolas Hoffman pri- biaske arba deže gražiai pastaigu buvo pasiruože daly nes szviesa, išdunda isz gailos'szion "z"^ linksmybe ir luryte; 7 valanda vakare Komp ' žiūrėti kad maistas butu suim ruoszti nors jam ims visa kiau
vauti ir lietuviai, Kovo (Mar.) mįe.g0 gzventyniu varpai ir pos užgiedos ipergalejimo giesletai su Pamokslu; Iszpažintis tas ir visos gal vijos ir sparnuo- ra nakti.
31d., neinvyks del daugelio skelibia .žmonijai garbes ir mia:
3 iki G vai., ir 7:30 iki pabaigta. cziai suskaityti. Szilsodžio kai Žydelio luszneleje szviesa
Di trimfo giesme: “Kristus isz Kristus kėlėsi isz numirusiu,
Keletą Priežascziu-. Pirma, — tai "
Velykų Ryta ('Nedėliojo), Re- miecziai jau beveik priprato spragsėjo visa nakti.
Kuris kentėjo del mus visu,
dysis Subadienis, nepatogi die
Didžioji ir Szventa Sansurdkcija G valanda ryte; Szv. prie Naciu, kuriems ežia taip i kartu buvo matyti kaip kas ten na paraduoti. Antra, kadangi mirusiu kėlėsi, Alleliuja!
Lietuva laisva atgausim,
vaite!
Misios 8, 9 valanda Jaunimui patiko kad jie ne tiktai apsigy-Į skubiai inejo ir dar skubiau Balandžio (Apr.) 1 d., Velyko- Vieszpaties szventynese isz- Visi vienbalsiai szauksim:
Utarninke Szv. Jono
ir 10 valanda Suma. Po Sumai veno, bet net ir maž-daug ir su- iszejo. O žydelis Bierokas, pra- se, pradedama U. N. C. C. vajus nyiko gailos gelumbes ir uždan
Alleliuja!
Damask.
gos,
žvakių
skaisezioj
szviesoj
sidraugavo
su
Lietuviais.
kaituodamas
dirbo,
szilde,
vi

Palaiminimas su Szv. Sakra
'Seredoje Szv. Jono Ka mentu. Kun. M. F. Daumantas,
Ne vien tik Lietuviai, bet ir rė, maisze ir lipdino. Buvo net kuriame dalyvauja visas szal s'kensta žiedais papuoszti alto
pos instaigos ir tęsiasi per visa
įpistr.
Klebonas ir Kun. A. J. Neve- patys Naciai prisibijojo Gene sunku suprasti kodėl jam tiek Balandžio men., todėl paroda riai. O su žiedais ir kodylo
Didysis Ketvergas.
kvapsniu, su žvakių liepsna ir
rolo Hoffmano, kuris buvo už darbo prie vieno tuzino kiaurauskas, Vikaras.
rengti
viduryje,
vajaus
numa

Gavėnia pasibaigs su
vargonų balsais kila dangun
žiauriausius dar žiauresnis. sziniu, kaip bet kuri Lietuvai
toma
eile
vajuje
daly
vau
j
anbatoj diena, 12 valanda.
maldingu žmonių
giesme:
Saint Clair, Pa.
Szv. Ka- Naciai karininkai suskubo vis te deszimts sykiu tiek kiauszi- cziu instaigu ir tautu dienos.
Gegužio (May) 6-ta d., zimierio Bažnyczioje Didžio ką paruoszti ir tinkamai savo niu nukvarbuoja apart viso ki
“Kristus isz mirusiu prisikėlė,
Buvo
norėta
porada
ruoszti
pripuola Rusuaku Velykos.
sios Sanvaites Pamaldų Tvar vyresnįjį priimti, nes jie norė to savo darbo in viena diena. tuoj po Velykų. Pasirodo ta Alleliuja!”
Publikines ir Parapiji ka: Seredoje, Iszpažintis 6:30 jo kuo gražiausia ji pavaiszin- Bet Žydelis norėjo kad viskas
Senei, labai senei, beveik
diena
yra
pariuomenes
paro

nes mokyklos sustos Seredoj 4 vai., vakare. Ketverge: Miszios ti. Naciai, burlokai bėginėjo butu kuo geriausia, kad viskas
1 pirm poros tukstaneziu metu,
vai., po piet isz priežasties Ve 7:30 vai., ryte; Komunija; Ado pas kūmutes ir mainytes, pra- butu Generolui tinkama. Jis das. Todėl inžiurta, kad New tarp vinynu ir javu dirvonu
lykines szventes. Publikines racija; Szvencziausio Sakra szydami pagelbos. Surengė beprakaituodamas, syki kita Yorkas parodu turi perdaug, o anuomet Galilėjoj gyveno ir
mokyklos atsidaris Panedely mento visa diena. Petnyczioje: processija, iszpuosze didžiau stabtelėjo kaip prisiminė kaip visi kiti miestai Amerikoj ne mokino Tasai, Kuris būdamas
turės tokiu pramogų, dėlto
jeMiszios 7:30 vai., ryte; Adora sia ulyczia, pargabeno skaniau jo žmona būdavo kvarbuoja manoma, kad atskiros tautu ar pats Teisybe, Meile ir Teisumu,
Ponia Marijona Uritie- cija Kryžiaus visa diena; Kris siu valgiu ir iszleido insakyma, kiauszinius mažucziams, kurie
7 i Dievo karalija žadėjo ant že
instaigu
dienos
ta
spraga
už

ne, nuo 29 So. 10-th Uly., ana tus grabe; Vakare 7:30 vai., kad ant rytojaus visi kaimie užeidavo in ju krautuve. Bet
mes. Bet sziadien tautos krau
arba pradžia
pildys.
dabar
jau
žmonos
nebuvo.
Pas

cziai
apsirengtu
kaip
Nedelicj
diena aplaike telegrama kad Stacijos; Iszpažintis. Subatoje:
juose, aszarose ir neteisybėse
Lietuviams buvo proga duo
SKAITYMO
eiti
in
bažnyczia
ir
susirinktu
kui
jam
kuoneiszkrito
ir
ranku
jos sūnūs 1/c Sgt. kareivis An Apeigos prasidės 7:30 vai., ry
stkenzdamos, skriaudomis pe- si
ta
pasirinkti
diena.
Nutarta,'
tanas, 46 metu amžiaus, kuris te Szventinimas ugnies, Vely prie prirengtos vietos, Genero kiauszinis kaip jis prisiminė
nejesi, neapykantai, atsiekda
...ir...
kad
Nedeloj,
Balandžio
(Apr.)
|
jau iszibuves 26 metu prie tar kų žvakes ir vandens; Kristus lą Hoffmana tinkamai sutiktir Rebecca, savo dukrele, kuri
vo sau galybes, skerdžia kitus
23 d. (Szv. Jurgio) hutu labai
RASZYMO ?
l ant kruvino kariszko lauko,
nystes, likos u'žmusztas Vasa grabe; Miszios 8 vai; Vakare 7 ir pasveikinti. Visa popieti Na Bet tai buvo Naciu darbas, ir
patogi.
Parodui
numatytos
ce-i
S
rio 18-ta diena ant kares lauko vai., Kompletai ir Kanczios ciai mokino vaikus ir mergai geriau jam kad jis visa tai da remonijos tuo budu pakeiezia-'j Atsirado sziame sviete ir ga
lingi fanatikai ir szvento Rasz- |64 pus., Did. 5x7col.|
pietų puse Pacifiko. Velionis manstymas; Iszpažintis, 4-6 ir tes kaip ranka pakelti ir szauk- bar užmirsztu. Jis nusiszluoste
mos ir bus pritaikomos Lietu
prakalta
ir
aszaras
ir
vėl
dirbo.
ti
“
Heil
Hoffman
”
ir
“
Heil
to mokytojai, kurie ir pasiprie
paliko savo paczia Helena ir 7:30 iki 10 vai., vakare. Nedė
I
Tiktai, 10c.
I
viu Dienos programai. Pasi
Ant
rytojaus
visas
kaimas,
Hitler.
”
szino naujam Pranaszui ir Jo
duktė Marijona, Denver, Colo., lioję, Velykų ryta: Prisikėli
----?
Saulei nusileidžiant jau vis visi kaimiecziai, visi Naciai ka rinktos atskiros dienos prak- i mokslui, reikalaudami Jam I
taipgi motina, 3 seserys ir mas; Processija; Miszios 6 vai.,
tiszkumas
yra
tas,
kad
visoje
du įbrolius. 'Buvo narys Szv. ryte; Kitose Miszios 9 valanda. kas buvo tvarkoj. Bet dabar rininkai ir kareiviai susirinko Amerikoj lietuvai ir lietuviui kaneziu ir mirties, nors Jisai | MAHANOY CITY, PA. |
kaip ant Jurgines ar ant atlai
aiszkiai pranaszavo savo isz
Juozapo parapijos.
Kun. P. P. Laumakis, klebonas. Naciai karininkai galvas lauže
draugai
gales
gražiai
invairioir tarėsi kaip savo Generolą ant dų. Naciai buvo paskyrė dvi
mirusiu prisikėlimą.
Szv. Juozapo Bažnymis
pramogomis
be
progra

geltuonplaukes Lietuvaites ta
Skaitykite “Saule
Ir stojosi, kaip tie Szv. Rasz czioj Didžiosios Sanvaites Minersville, Pa. f Pranesza- rytojaus priimti ir kokia jam
margucziu pintine inteikti Ge momis ja atžymėti.
dovana
suteikti.
Juk
ežia
skar

to klasteriai geidžia: ant kry
Tvanka: Panedelyje, Utarnin- me per “Saule” apie mirti a.a.
nerolui,
bet
Žydelis
Bierokas
žiaus tarp dvieju latru paka L. TRASKAUSKAS
ke, Seredoje, Ketverge: 7 va Mykolo Czernouskio, 105 W. malu kaime jie nieko negalėjo
baisiai
pasiprieszino
ir
sake
binta Dievas, — Žmogus!
landa ryte bus klausoma Isz- Wood Uly., del giminiu ir pa nei pirkti, nei paimti isz kaiLIETUVISZKAS GRABORIUS
“
Juodosziaus
Daina
”
kad
jis
pats
tuos
marguczius
miecziu, nes jie nieko neturėjo.
Bet
po
didžio
liūdnumo
ir
pažintis.
žystamųjų Pennsylvanijoj ir
Kapitonas Erick buvo susi Generolui inteiks, nes mergai
gedimo dienu, prisiartino gar
Ketverge: Miszios 8 valanda kitur, kad žinotu apie jo mirti.
draugavęs su seniu Burkevi- tes gali iszsigasti ir dar subes ir linksmybes diena, — isz
ryte; Komunija, Adoracija A. a. Mykolas Czerniauskas,
cziu, kuris, rodos, buvo to kai muszti. Naciai net iszsigando. Esu prakeiktas amžinai,
mirusu prisikėlimo diena. Pra
Szvencziausio Sakramento vi atsiskyrė su sziuom svietu Sau
melio seniūnas. Jis nuėjo pas ji Žydas inteiks dovana Genero Ir pasmerktas visu žmonių ėjo szimtmecziai; kadaisiai
sa diena; Kristus Kalėjimo.
sio 24 d., 1945 m. Velionis at
Laidoja kunus numirėliu. Pasam
Keiksmais: nupuoliau taip
puiki ir lobinga Galilėja pavir do automobilius del laidotuvių,
Petnyczioje: Pamaldos 8 va vyko in Suvien. Valst., būda jieszkoti rodos ir pasitarti ar lui Hoffman! Negalimas daik
žemai, to in nuogas uolas ir tyrunas. kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam!
landa ryte; Sveikinimas Kry mas jaunas vyrukas. Jisai tar butu galima kokia dovana Ge tas! Jiems visiems butu kaput.
Kad net nėra tarp gyvuliu Senovyfoes galybes žuvo, užgi reikalams. Telefono Numeras 78.
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