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EUROPOJ NERAMU
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PULKAUNINKAS

Dul-dul-dul Duldele
Tuszczia Alaus

t Baczkele

PHILADELPHIA, PA. — 
Dabar vyrucziai eina isz vieno 
saliuno in kita, kaip davatkėlė 
eina stacijas. Kai iszgirsta kad 
vienas saliuninkas gavo pus- 
baczki tai visi pas ji susirenka. 
Kai ta baczkele pratuszteja jie 
eina pas kita. Ir taip jie eina 
isz saliuno in saliuna. Dabar 
tik ponai gali visa baksa alaus 
gauti in namus, o paprastas 
darbo žmogelis turi klepteuoti 
po visa miestą kad stiklas alaus 
rastu. ►

Saliuninkai nieko nesake kai 
valdžia sumažino jiems alų; 
bravorininkai tylėjo kai val
džia, nukirto daugiau negu puse 
jiems kviecziu del alaus. Val
džia paaiszkino kad reikia ba
daujantiems duonos. Niekas 
tos duonos jiems nepavydėjo: 
jei reikia tai reikia. Mes be 
alaus apsieisime, jeigu kitiems 
didesnis kąsnis duonos teks.

Bet, dabar ir bravorininkai 
ir saliuninkai ir tuo paežiu sy-, 
kiu ir visi kurie alų geria inpy- 
ko. Paaiszkejo kad visai prasta 
ir maža nauda isz viso to iszejo. 
Sucziedino tik apie trisde- 
szimts tukstaneziu tonu kvie
cziu. Reiszkia tik asztunta da
lis vieno nuoszimczio, tai isz- 
eina apie vienas auncas nuo to
no. Tai isz tikro visai nieknie
kis. Pristatė apie 88,000,000 
duonos kepalu.

Sucziedino apie 600,000 kito 
grudu tik gyvuliams tinkamu.

O valdžiai kasztavo apie 
8238,000,000. Valdžia tiek pa- 
trotino nuo taksu, (muitos).

30,000 darbininku neteko' 
darbo bravoruose, ir darbinin- 

. kai neteko apie $48,000,000 al
gos!

Amerikos viesas biznis nu
kentėjo ir Amerikos bravorai 
neteko daug biznio, nes visi 
eme trauktis alų isz Kanados ?r 
Meksikos, kur jo randasi kiek 
tik kas nori, jeigu tik turi už ka 
parsitraukti. Reiszkia, “ponai 
sziandien gali gera alų parsi
gabenti isz kitu krasztu, o dar
bo žmogelis gali seiles ryti!”

-------------------------

LONDON, ANGLIJA. — 
Andrei A. Gromyko yra paliuo- 
sotas nuo Ambasadorystes dar-

j WUERZBURG, VOK. —
i Vienas Amerikos Pulkauninkas 
Vokietijoje pasistatė save bai
siu mokslincziu ir nepaprastu

WASHINGTON, D. C. —
Jau metai suėjo kai Preziden 
tas Trumanas paėmė musu 
kraszto vadeles, ir užėmė vieta' co Parei§n Amerikoje ir da- _____________ x x

Jam “ar g"ali visa savo laika pa-, dipliomatu. Kai buvusio Angli- 
szvesti laikos Konferencijos^ jos premįerį0 prakalba pasiekė 
darbams. Jo vieta ambasadojekareivius Vokietijoje, szitas 
užima Nikolai V. Novikov muikis Pulkauninkas pasistatė 
ris buvo Ambasadoriaus GxO<saV0 kaipo mokytesniu už mo- 
rnyko pirmutinis pagelbinin-, kycziausia dipliomata ant viso 
kas.

Szita permaina yra geras 
ženklas kad Ruusija ketina pa
silikti Taikos Konferencijoje 
ilga laika jeigu paskiria viena 
isz savo gabiausiu žmonių rū
pintis Konferencijos reikalais.

Naujas Rusijos Ambasado
rius Novikov yra gerai apsipa
žinęs su visais tarptautiniais 
klausimais ir reikalais nes jam 
tankiai teko visas ambasado
rystes darbas atlikti kai Gro
myko buvo kitais reikalais už
imtas ar buvo Stalino paszauk- 
tas in Rusija. Jis yra žmogus 
apie keturiosdeszimtys-penkiu 
ar szesziu metu amžiaus ir ge
ras ir apsukrus dipliomatas. Jis 
buvo Rusijos Ministeris Egipte 
ir buvo paskirtas isztirti Balka
nų klausima. Kas da svarbiau, 
jis moka kaip Angelskai gerai 
szneketi ir yra malonus ir sve-

Prezidento Roosevelto.
skirtas darbas buvo baisiai sun
kus, nes per tuos metus karas 
užsibaigė ir iszkilo visokį nesu-

Prezidentas 
Harry S. Truman

sipratimai ne vien tik tarp Ali- 
jentu, draugiszku tautu ir ka- 
riaujaneziu nugalėtu krasztu, 
bet ir namie visokį klausimai 
pasirodė. Jo darbas buvo visa 
musu kraszta, visus fabrikus, 
visus darbininkus vesti isz ka- 
riszko stovio atgal in taikos' tingas. Jis taipgi visas tas de- 
darba.

Karo laiko mes gerai žinojo
me kas yra prieszas ir kur ran- jos, ir jis atstovavo Rusijos rei- 
dasi pavojus. Bet taikos laiku kalus kai Rusija iszkele Ispani- 
turime net ir su draugais derin- jos klausima, 
tis ir kartais labai susipeszti. 
Vienas mokslinczius jau seniai! 
pasakė: “Vieszpatie, apsaugok 
mane nuo mano draugu, su 
prieszais asz pats apsidirbsiu. ’ ’

Trumanas ne toks gabus ir 
ne toks apsukrus kaip buvo' 
Roose veltas, bet jis darbsztus 
ir geros szirdies. Jis daug sy
kiu suklydo, daug klaidu pada
re ir daro, bet tai ne isz blogos 
valios, bet del stokos reikalin-! 
g u gabumu savyje ir del ne
lemtu apskyrimu netinkamu 
žmonių in atsakomingas vietas. 
Rooseveltas buvo Dievo apdo
vanotas su viena labai gera do
vana: Jis mokėjo kaip geriau
sius ir tinkamiausius žmones in 
jiems tinkamas vietas.

Yra sakoma kad galima dar
bą atlikti dvejopu budu: “Ar
ba pats ta darba padaryk, arba 
paskirk ta kuris už tave da ge
riau ta pati darba atliks.” Roo
seveltas mokėjo kaip kitus pa
skirti, kurie tuos darbus net ge
riau už ji galėjo atlikti ir atli
ko.

Trumanas pats prisipažinsta 
kad jis ne toks iszkalbus kaip 
buvo Rooseveltas, kad jis ne 
toks vadas kaip buvo Roosevel
tas, bet Dievas jam davė 
darbsztumo dovana. Jis žino 
kad Rooseveltas valde visa

(Tasa Ant 4 Puslapio)

rybas vede ir tvarkė kai Rusi
jos armijos traukėsi isz Perzi-
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PLATINKI!!

! svieto.
Jis savo kareiviams tuoj aus 

iszleido griežta insakyma kad 
I visi jo kareiviai po didžiausia 
bausme turi draugauti su So
vietais, Komunistais. Jeigu jis 
iszgirs kad koks kareivis nors 
žodi prasitars priesz Sovietus, 
tas kareivis bus nužemintas ir 
nubaustas. Da ir to negana, jis 
insake visiems kareiviams kad 
ji turi ir savo draugėms Vokie- 

i taitems girti ir in padanges kel- 
I ti Sovietus. Jeigu ne, tai karei
vio laukia kamara (lakupas) 
del szesziu menesiu.

Tas pats mužikas, mažo 
mokslo mulkis , pulkauninkas 
toliau da iszdryso vieszai kriti
kuoti Anglijos buvusi Premie- 
ra ir jo kalba. Isz jo tokio prasi- 
szokimo matyti kad jis statosi 
didesnis ir mokytesnis už dip- 
liomatus. Jis sako kad Vokie- 
cziai, ypatingai Vokietaites 
stengiasi musu kareivius inti- 
kinti kad Sovietai yra musu 
prieszai, o jis su savo baisiu 
mokslu ir patyrimu gerai žino 
kad Sovietai mums tik gero ve
lija, nepaisant ka Anglijos bu
vusia Premieras sako, nepai
sant ka Anglijos užsienio mi- 
nisteris sako, nepaisant ka 
Amerikos atstovai in Taikos

Austrijoje Badas
Sovietai Viską 

Paima
Komunistai Užėmė Tris Tvirto 
ves Kinijoje; Rusai Sako Ame 
rika Trukdo Konferencijos 
Tvarka; Amerikos Generolas 

George Marshall Atvyko 
In Kinija 

-------- » *
Konferencija sako, nepaisant' 
ka musu pati valdžia dabar sa
ko ir daro savo laiszkuose Sta
linui. Pulkauninkas už visus 
szitus daug geriau žino ir daly
kus supranta.

AlleUuja

Sprogstanczios “ ATOM” Bombos Auka

TREISTE. — Susikirtimas del Perzijos ir 
sukilimas Komunistu Kinijoje mums laikinai 
akis apmuilina ir mes pamirsztame kad beveik 
visados karas prasideda ne Azijoje, bet Europo
je. Europoje nuo Stettin prie Pabaltijos iki 
Trieste prie Adriatikos juriu ir paskui net iki 
Graikijos Rusija beveik visur per szitus krasz- 
tus susikerta su Anglija ar Amerika. Ir ežia 
gali labai greitai susidaryti toks susikirtimas kad 
visas svietas vėl paskęstu kraujuose. Karas 
labai greitai gali iszkilti prie Trieste rubežiaus, 
ir prie Venezia Giulia lauku. Kovo (Mar.) 27 
diena Leitenantas Generolas Wm. D. Morgan 
viduržemiu karo sztabo vadas, perspėjo Mar- 
szala Tito ir visus Yugoslavus kad jeigu jie ežia 
kokius sukilimus pradės, tai Amerika ir Anglija 
žiūrės in tuos sukilimus kaipo tikra karo paskel
bimą. Tai ežia pirmutinis vieszas perspėjimas 
kad vakaru tautos nesibijo kito karo. Bet Ita- 
lijonai jau ir taip iszgazdinti, pranesza kad Mar- 
szalas Tito vis daugiau ir daugiau Yugoslavijos 
kareiviu siunezia prie szito rubežiaus. Amerika 
su Anglija turi tik kokias dvi divizijas kariuo
menes szitoje vietoje, bet abieju laivynas, kuris 
ir dabar galingas, guli inlankoje ir laukia. Yu- 
goslavai su savo vadu Tito nesibijo musu ka
riuomenes, bet vis derinasi su tuo galingu laivy
nu, kurio karabinai yra atsukti kaip tik ju puse.

Jau septyni menesiai nuo t0 laiko kai Amerikiecziai paleido tik viena sprogstanezia 
“ATOM” bomba ant Hiroshima miesto, kuris buvo didelis, gražus ir garbingas. Dabar 
nieko tenai nesiranda, niekas^egyvena ir niekas neauga! Tie kurie iszliko gyvi tame 
mieste gyvu kailiu, žino jiega tos naujos sprogstanczios “ATOM” bombos.

AUSTRIJA. — Austrijoje Amerikiecziai 
turi tik apie 50,000 kareiviu, o Rusija ežia palai
ko apie 300,000 Sovietu kareiviu, 
valdžia jau kelis kartus pasiun
tė pareikalavima kad Rusija 
parsitrauktu kelis szimtus 
tukstaneziu savo kareiviu isz 
ežia. Bet kol kas Rusija nieko

Amerikos
neklauso ir nieko nepaiso!

Del szito klausimo Amerikos 
valdžia susikirto su Rusijos 
valdžia kai iszkilo maisto klau»

(Tasa Ant 2 Puslapio) J
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Kas Girdei
cija,” kuria jis rengė ir del ku
rios jis savo gyvenimą paszven 
te!

KRISTUS
IR SZETONAS

Austrijoje Badas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kiau, atsake szetonas. i stovėti priesz Tavo ant keliu.
— Ginies neregi! Suszuko Dabar tilk pavelyk man būti 

Mokytojas. Tas, ka tu manai; vien tik sargu Tavo gražybes, 
esant gabalėliu iszdžiuvusios' kad Tave nepasiektu akmenys

Velykos! Kristus prisikėlė ir 
visa gamta adgyjo! Galime 
linksmai sakyti. Ir vėl susilan
kome Linksmu Velykų isz ma
lones Dievo, už ka, turime būti 
dėkingi, kad Viesjzpats pavėli
no mums pagyventi ant szio 
svieto ir džiaugtis isz Jo prisi
kėlimo. Vėl skamba Velykų 
varpai po visa Įsvieta, kur tik 
krikszczionylbia randasi! Kris
tus mirė teisuolius ir neteisiuo
sius — lygiai, iįdant visus nusi
dėjėlius iszgelbet nuo amžinos 
prapulties. Aprnanstykime ge
rai svarbu žeiiklyvima szios 
szventes ir apvaikiszcziokime ja 
pridereneziai.

— Redakcija ‘ ‘ Saules. ’ ’

mas Atlantic City. Austrijos 
gyventojai praszo ir reikalauja 
daugiau maisto nuo bado apsi
ginti. Bet Generolas Mark 
Clark, Amerikos atstovas del 
paszelpos, staeziai jiems pasa
ge jie negali nieko gauti nieko 
1 gauti isz Amerikos kol Rusijos 

Priesz tuos, kurie uores kariuomene tenai bus ir nuo j u 
atsake jam £emes maitinsis. Dabar visa 

i paszelpa kuria mes siuncziame 
Gi tuos žodžius szetonas isz- Austrijos gyventojams “paten-

į šia pasaulio gele, atsake szeto- 
n as.

— Bet priesz ka asz pavarto-

Asz ne tuszczias atėjau,
Asz ne gert atėjau,
Aplan'kyt brangus 

sveczius atėjau.
'Szito'kia dainele ar in ja ko

kia panaszia Sovietai dabar siu durtuvus ir kardus tavo jie- 
dainuoja Francuzams. Mes jau gu ? — vėl paklausė Mokyto- 
seniai sakeme kad Rusija už- jas.
laiko ir pinigais padeda Ko-J 
munisteliams kituose krasztūo- užpulti Tave! — 
se, ‘bet visi vis užsigina ir aisž-1 szetonas. 
kinasi kad jie darbuojasi vien ,r " “ ""
tik isz grynos meiles ir pašiau- mete isz saves, kaipo ugnekal-'ka in Rusijos armijos nagus ir 

i kojinio. j uis verdanezia lava visas dre- jie viską pasisavina!” Raudo-
Dabar 11 ancuzijoje yla isz- bedamas del didelio piktumo.1 na armija jau ir taip pasisavino 

lindo isz maiszo. Jau kelios Rodes, kad sztai neva vesula daugiau negu 125,000 hektaru 
sanvaites kai Rusijos eioplanai suuže. Jis visas drebėjo, kuiiku- žemes Austrijoje del savo ka- 
slapta atlekia in Le Boukget jįavo, lyg" puodo verdąs vanduo riuomenes iszmaitinimo.
eroplanams vieta Francuzijoje,' n>etesi blaszkesi ir ve _ tilk po'

petai kada yra žmogui skirta 
ingyvendinti savo svajones ir 
savo sapnus, retai kada žmogus 
gali savo darbo-ir prakaito vai
siais pasidžiaugti. Tėvas visa 
savo gyvenimą dirba, vargsta, 
prakaituoja kad jo vaikams ge
riau butu, bet retai kada su
laukia savo suaugusiu vaiku 
mokslu ar gyvenimu gali 
džiaugtis. Motina visa savo gy
venimą savo vaikams paszven- 
ežia ir paskui sau viena senat
vėje skaito savo dienas.

Maiziesziui, tam Žydu vadui 
ir Dievo pasiunstam žmogui ne
teko pamatyti prižadėtos Žy
dams žemes. Musu Lietuviai 
didvyriai kurie taip už Laisve 
ir Nepriklausomybe kovojo ne
gavo tos laisves paragauti!

Musu iszeivijos Lietuviai 
didvyriai ir drąsuoliai, Darius 
ir Girėnas' nepasieke savo tiks
lo, nedaleke iki Lietuvos ir žu
vo. Retai kada žmogui s/kirta 
savo svajones ingyvendinti.

“Bet, Prezidentas Rooisevel- 
tas priėjo bėveik prie pat vartų 
tos žadėtos žemes, jam teko 
nors szeszeli pamatyti tos per
gales, tos laisves, del kurios jis 
taip kovojo, del kurios jis savo 
sveikata ir net savo gyvastį 
paaukojo!”

Rooseveltas jau renge .’Taikos 
Konferencija kai mirtis ji pa- 
siszauke. Jis jau buvo visas 
tautas suszaukes pasitarti apie 
taika kai likimas ji isz to susi
rinkimo patraukė. Jau sirgda
mas ir nujausdamas kad jo die
nos suskaitytos, jis da nukelia
vo in Yalta, 'kur jis iszaiszikino 
savo planus, savo sapnus, savo 
svajones apie visu tautu kon
ferencija, kur ne vien tik trys 
tūzai pasitartu, bet visi visu 
tautu ir krasztu vadai turėtu 
lyg baisa.

Da karas nebuvo baigtas, da 
Japonas mums grėsė isz vaka
ru, o Rooseveltas jau sznekejo 
apie Taikos Konferencija.

iSziandien ne vien tik Ameri
koje, bet visuose krasztuose 
žmones atsimena Prezidentą 
Roosevelta. Likimas retai ka
da duoda žmonijai toki vada, 
kuriam visi tiki ir isz kurio 
urasos visi stiprybes semia ir 
vilties randa.

Dabar Prezidento Roosevelto 
namai, kur jis gimė ir gyveno 
tapo tikra tautisžka szventove, 
tapo paminklu jam ir jo dar
bams. Bet didžiausias ir tinka
miausias paminklas jo atmini- 
Įnui tai vra4 “ Taikęs Kęnfęrey-

ta, ka jis turėjo rankoje.
į Ir sztai dvi szetone akys, lyg 
' perkūnijos žaibai, ir vėl sužibę-i 
jo. Bet tyla da vieszpatavo kai]);
ir pirmiau. Szetonas akyliai'pinties, yra sudžiuvus szaikne- jau prisiartinanezios lavinos!
žiurėjo, laikydamas ant delno le tos paezios oleandros, nuo' Bet vienok Mokytojas griež
ta, ka mete link jo Mokytojas. Į kurios nuskyniau žiedą. Ir ku-J tai, kaip kad kadaise tyruose 
Ir keletą kartu jau žiojos kad'ris gi augintojas geliu, vieton atsake:

■ pagirdyti isztroszkusia, mie-
' ganezia szaiknele, gyvybe tei- ne!

Ir szetonas .pranyko, lėkda
mas nuo uolos, kaip vesula.

O Mokytojas ir vėl priėjo 
tariu prie žydinezio krūmo, kad pas- 

— Szitai yra viskas, !ka asz tau: pa.gjrdyk troksztanczia,1 kutiniu kartu pakvėpavus jo 
matau be apsirikimo ant mano kad ji nereikalautu trokszti žiedu maloniu kvapsniu, kuris 
delno, tokiu, ko'kiu tas yra. Žie- tamsioje ir mirties prieglobsti sustiprina minti ir kraują szir-

‘ 'bet tegimdo žiedus pergalei tei-' tiies. O krūmas. J am prieinant 
lSyi]jes> j palenkė link Jo savo visus žie-
! T i • • „ 'dus laimaningai sznabždeda-Ir ramus, snūduriuojantis su-1 & .
judo stumiant link kraszto eže-!mas' e’ ^au’ ^U11S 
ras, kaip koks milžinas, tuoj Sluo«ji Kalvarijos Kalnan!” 

Dabar Austrijos gyventojai gabalėlis negyvo puvėsio* vihli. lr viiuįsi szi ramiai prį-| Ir paimsziai ir dangus, ir ze- 
LS ii- iszdžiuvusios pinties iki pas-; sjartino prie kraszto, užslinko me’ ir ezeras’ Įr ®eles ir viskas, 

gyvybes, atsake' ant sausumos ir pripildžius'ka mato a'kls lr glrdl ausis’ su’ 
tpikianeziuldrelbe‘>°’ kaiP 'krutine Pllna 

skausmu, szirdgelu ir verks
mingai prabilo: “Ta auka — 
Aukai; Meile, meilei!”

Ir atsisveikinęs su gėlėmis 
Jis, Mokytojas, vėl pasinėrė in 
gilu užsimanstyma. Mausto, 
troszko, kad greieziau ėjus in 
Getsemano darželi, o po to Kal
varijos Kalnali ir, ir ant kry
žiaus. Del visu, net savo prieszu 
budeliu labo.

Pabaiga: Manykime, kad szi 
pagunda gal ir nebuvo, bet ar 
ji negalėjo būti? — K. V.

— GALAS —

prabilus, bet vis da užkando lu- ■ 
pa, matyt, bijojo kad neapsir 
kus. Bet gale, pamanstes, imsi- kianeziu vandenėliu, norėtu jaj 
szypsojo ir, lyg Hutas, užlklup- nukirpti kvailybes žirklėmis ? 
tas isz visu pusiu medžiotojais,' jr atsigryžas link ežeru tarė; 
suriko: —Ežero Galilėjaus, asz

das oleandros, gražus ne kalty
bes tyrumas ir.

— Ir ka daugiau? Paklauso 
Mokytojas.

| — Irka tai panaszaus in pe-

ii paskui nieko neiszleide ir nie- to valandėlei truputi nusirami-, badu mirszta ir paszelpos jiemi 
ko nepaeme Igryžta atgal in Ru- no> rpu0 tarpu Mokytojaus, vei- negalimą, pasiunsti, nes Sovie- 
sija. Korespondentams ir ra-l 
szytojams labai rūpėjo žinoti 
kas ežia darosi, bet Rusija nie-' 
kam nieko nesiaiszkino.

Viena gražu vakaramaža ne- taip ūžianti juru vesula prade- 
laime atsitiko prie vieno tu ero- j0:
planu. Y ienas pundas 'kuris bu-! — ipu esį įaiba,į graži gele per 
vo is'zikeliamas isz eroplano sįrj^įmai įszdygusi dugne 
kaip ten iszspiuko vienam dai -; tamsios bedugnes, skradžios! Ir 
bininikui isz renku ir sudužo. sztaį asz noriu stoti priesz Ta- 
Jis buvo pilnas aukso. i ve, Į^aip sargas su mano kardu

Dabar viskas paaiszkejo. So- įr durtuvu!.Kad, kad nenupul-, 
vietai siunezia aukso ir bumasz-^ tu ant Tavo kilnios galvos nei 
ku in Francuzija paremti Ko-vienas akmuo jau artejanezios 
munistu partija tenai dirbti ir lavinos!
darbuotis priesz valdžia. Kiek^ Suprask mane! Asz esu tas, 
yra prisiunsta negalim pasaky-^ į<uris nieko ir niekad nemylėjo! 
ti, bet galime būti tikri kad Sta- jr szta,i asz Tave maldauju prie 
linas nesigaili pinigu, kai jam pavo peju; 
jo padupezikai gerai dirba.

■das'kaip ir visuomet buvo laibai' tai viską paima! 
L gražus ir ramus.

Bet ir vėl szetonas baisiai su
drėbėjo avim tas piktumo ir

kutinio laszo 
szetonas. į duobute ' gyvybe

— Ar tu gerai isztyrei ta,'vandenėliu, sugryžo in ežerą at
gal.

— Isztikruju sakau tau! Ta

— iSzalin nuo manos, szeto-

SKAITYKIT 
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apie ka tu kalbi '? Vol tare Mo
kytojas.

— Asz matau ta, kas yra. Ir re Mokytojas atsigryžes in savo 
tuoj asz iszaiszkinsiu Tau ta prieszininka; szetona, rytoj ežia 
Tavo prilyginimą! Iszdidžiai augs gėlės, žiedai, kaip tie, ku

riuos tu laikai savo rankoje!
In tuos Mokytojaus žodžius

cla

Kai turtingas dede mirė, 
Daug jis pinigu paskyrė

Turto laukiantiems vilkams: 
Giminėms ir ju vaikams.

Kuomet kojas jis pakratė, 
Turczius dede nenumatė,

Kad del daugelio nagu 
'Neužteks jo pinigu.

Erne, nesze, kas ka gavo, 
Keikdami, kad juos apgavo,

Vis niežėjo tie niežai
Kad paliko permažai.

Nors Dede Samas kojas
n.epakrate, bet už jo pinigus 
jau visi peszasi ir rūgo ja kad 
paliko per mažai. Anglija pra
szo $3,750,000,000. Musu Tur
tingas Dede mielu noru Angli
jai tuos pinigus duotu, bet, kad 
ir kiti vilkai, gimines ir ju vai
kai ima visa kosere spiegti! 
Leon Blum reikalauja $4,000,- 
000,000 del Francuzi jos; Rusija 
sako kad ji ne taip labai jau 
ant Amerikos užpyks jeigu 
Turtingas Dede Šamas jai pa
kiša $1,000,000,000; Generolas 
Marshall sako kad Kinijai 
verktinai reikia $500,000,000. 
Ir ežia tik kelios stambesnes. 
Visu kitu negalima nei suskai
tyti. Ir mes dabar galime tam 
savo Dedei pasakyti:

Kad del daugelio nagu
Neužteks jo pinigu!

Eina gandai kad Amerikos 
armijos uždraus streikas Japo
nijoje. Argi nebūtu patartina 
pirmiau namie apsidirbti"?

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Pirkie U. S. Bonus

szu'kterejo szetonas.
— Szitai, tas gražus tyrybes:

oleandro žiedas reiszkia Tave; isz szetono lupu iszsivei'žc vai-
i o gabalėlis iszdžiuvusios pin-j lojimas panaszus in uolos puo-

Jei jie nelaukė ties, numidijona, kuris gamina Įima skradžion:
— O, didis, Mistre!!! Kadai

se asz reikalavau nusižemini
mo nuo Tavęs! Bet, bet dabar 
maldauju! Pavelyk tik man

o jie, manyje. < ...
manes taip pageidaujamai, Tau botagus ir vinis;
kaip tas turėtu būti, tai ar asz, 
negaleeziau ateiti pas juos"? I

Ir Jis atkartojo ta aiszkiai, 
griežtai, nors maloniu balsu, 
kaip barstydamas kvepianezius 
žiedus:

— Asz esu juose, o jie, many
je!

| O szetonas ta iszgirdes, nesa
vo balsu suriko:

— Ir tas numidijonas kuju ir 
viniais rankose, ar ir jis taip 
pat yra Tavyje?! i

— Asz pasakiau ta, ka jau 
pasakiau, skambėjo ramus Mo
kytojo atsakymas.

esi perdaug gera

— Ar tu pasaldai viską ? Pa- 
i klausė Mokytojas.

— Tai viskas, ka asz pasa-

— Asz tau sakau ir ta visuo
met sakysiu, ramiai tarė Moky
tojas, kad kardas ir durtuvas 
panaikina tiktai kuna, bet ne
pergali, nepanaikina budos. 
Mirtis gali būti vien tiktai per
galėta per mirti. Ir isztiesu sa
kau tau: Asz esu valdonas min
ties ir vienatinis pergalėtojas 
josi j _ O Tu,

Bet ju rankose žiba vinys szįrjįg^ todėl ir negali turėt tik
ro supratimo apie dalykus! Vėl 
suriko szetonas.

— O tu esi perdaug piktas 
todėl ir negali permatyti atei
ties dalyku ir atsitikimu, atkir
to Mokytojas.

— Asz matau viską, kas tik 
yra, ir tokiu, kokiu kas yra, re- 

panaszu in 
žvangejima kovojaneziu kardu. 
Ir, jei Tu nori, Tu gali persitik
rinti mano gabumu tame daly
ke. Klausyk! Jis, szetonas, tarė 
sopulingu maldaujancziu balsu.

— Gerai, tarė Mokytojas už
merk valandėlei tavo akis.

Ir in tuos žodžius, kaip du 
perkūnijos žaibai, užsimerke

parūpintos Tau! Suriko szeto
nas.

— O mano szirdyje del j u 
jau yra meile ir atleidimas, tarė 
ramiai Mokytojas.

— Beproti! Suszuko szeto
nas sopulingu balsu prarasda
mas vilti sugundyti Ji. Szitai 
asz, aiszkiai matau, kaip links-; ke szetonas balsu 
mai dainuodami suka botagus, 
su kuriais plaks Tavo nekalta 
kuna!

— Nes jie nežino, ka daro, 
tarė Mokytojas. Asz esu juose,

arba pradžia 
SKAITYMO
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Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
85c 
iaz 

isz-

szetono akys. Ir viskas nutilo ir 
aprimo.

— Tylėk! Tuo jaus duos savo 
paskutini atsakyma Mokytojas 
ir Dievas, tarė Mokytojas.

Ir Jis, Mokytojas, priėjo prie 
oleandros krūmo apdengto 
szviesiai raudonais žiedais. Ir 
viena szakute, tarsi jo laukda
ma, pasilenke link Jo rankos, ir 
Jis nuskynė jos viena žiedą.

— Tas ne del manes, bet del 
netikinezio, kad jis ir vėl pra
dėtu tikėti, tarė Mokytojas. Po 

' to pasilenke prie smėliu ir ka 
tai isz ju iszenie savo pirsztais, 
padaręs duobute.

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

No. 102 
minai iszka 
\ No. 103 

pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-^oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Ęr'verata links-

SKAITYKIT
— Tu, kaip visuomet, atsa- “SAUI.E”

kyši man prilyginimu, tarė sze- > 
tonas. I

— Taip atsake Mokytojas ir, 
. tęsdamas tarė: Ve, sutverk ta, 
ir priparodyk savo gabuma ma
tyti, suprasti viską ir atspėti 
ateiti.

Ir ta tarės mete link szetono skaitykit “saule” platinkit 
t

IISTORIJE apie Gregorius 
---------------- Isz Numirusiu 

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

25< ::

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daigias 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuoias. 7G puslapiu. ........... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A’žt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu ................  15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis 
60 nn«(*niu .......... - - 1

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10a

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslepiu ......................................... 26c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis iaz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................

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

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

■ $ iAdresas 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Pagerbia Kareivius

UHiTeo stato postage

Nauja trijų centu paczto 
sztampa bus iszleista Geguž
io (May) 9-ta diena. Ji pa
gerbia musu kareivius vete 
ranus. Ant jos yra atspauz- 
dintas tas pats ženklas kuri 
kareiviai veteranai neszioja 

parodyti kad jie vaiske 
tarnavo.

suriko 
sužve-

JAS atsitikimas nežinia 
'buvo, bet jis galėjo būti.

Sztai, vienas labai rimtas vy
ras priėjo prie kraszto ežero, 
kuris yra labai gražus ir malo
nus tarpe labai gražiu ganyklų; 
tai yra prie kraszto Galilėjaus 
ežero.

Jis, tas rinitas vyras jieszko- 
jo nuoszalybes ir ramumo. Nuo- 
szalybes del minties; o ramu
mo del sielos. Nes jie ir vėl no
rėjo apmanstyti ta visiką, kas 
jau buvo pergyventa, ir ta, kas 
dabus pergyventa. Pradžia ga
lo jau 'buvo artima. Jis atsisėdo 
ant kalnelio prie vandens prau- 
sianezio in auksa panaszu smėli 
ir paskendo mintyse. Jo gražus 
garbiniuoti, ilgi plaukai sviro 
ant jo augsztos ir labai gražios 
kalktos. Ir jis savo plonais, il
gais saule apdegusiais pirsztais 
dru'cziai spaude savo smilki
nius. Jo galva, apsunkinta min
timis, nusviro ant krutinės.

— Apie ka Jis mausto? Ne
ramiai susznaibždejo gėlės kaip 
iszgazdinti vaikai.

Apie ka?! — staigai 
žuvėdros, tykojanezios 
joti žuvele, kita.

— Jam reikia eiti Kalvari
jos Kalnan, atsakydamas su- 
osze vejas.

Ir ta iszgirdo, ramus ežere 
krasztai, ežeras ir visa apylin
ke, tarsi gyvai, sopulingai su
dejavo:

— O, Didis Mistre!
Graži ežero vilnis tyliai at

plaukė prie kraszto ir nepate- 
myta prisiartino prie Jo pėdu 
ir bailingai paliete jas. Tai va
landėlei Jis tarsi iszbudo isz 
užsimanstymo ir atsiminęs, kad 
Jis pamirszo pasveikinti juos, 
visus ežia jau esanezius daik
tus, tai ir tarė:

— Ramybe jums!
Tarė ta maloniai dangui, že

mei, ežerui ir visai apylinkei.
— Ramybe Tavo Sielai, Mo

kytojau! Atsake Jam dangus, 
žeme, ežeras ir visa apylinke.

Bet Jis ir vėl giliai užsimaus- 
te. Ir taip bemaustant, Jis liko 
lyg suakmenejas. Buvo tai ryt
metis. Žavejantis grože dangus 
kvėpė dideliu karszcziu; bet 
szis didelis Galilejas ežeras pa- 
naszus in arfa, sumaisze savo 
vešu orą su dangaus karszcziu 
ir tuomi padare orą neapsako
mai malonu. Ir Jis, tas užsi
maus tęs vyras gerte gere nes 
toks puikus oras atgaivina 
minti ir Ikrauja szirdies. Ir Jis 
vis nuolat, be pertraukos, 
maustė ir maustė. Laikas bego, 
o Jis vis maustė ir maustė. Gi 
pasekmes aiszkiai buvo mato
mos ir pradžia galo artinos. Ka
da tas atsitiks? Kur ? Getsema- 
no Darže. Nakties laiku. Taip! 
Tenai vienas Jo mokiniu prisi
artinęs priėjo, ir savo paibu- 
cziavimu iszduos Ji Jo. prie- 
szams. Ka pasakyti Jam? Ar:

“Per pabueziavima iszduodi 
Sunu Žmogaus? Tik ta? O pt> 
to? Tamsumoj nakties ateis 
žmones su žibintais, kardais ir 
drutuvais. Karsztakraujis Pe
tras isztrauks karda, norėda
mas apginti Mistra. Bet, vie
nok, kad palikus isztikimu savo 
indejai ir mokslui, reikes ‘būti
nai Petrui tarti: “Indek karda 
in maksztis, nes kas kardu ko
voja, tas nuo kardo ir žūva. ’ ’ 
Juk: “Mylėk artyma ravo, 
kaip pats save.” Yra tai pama
tas ir stogas namo, kurio Jis 
nori būti statytoju. Tai kam 
reikalingas kardas tame atsiti
kime? Bet kas po to? Koks bus 
Jo likimas ? Jis ir vėl, ir tai da 
giliau užsimanste, rankomis 
drueziai spausdamas savo smil
kinius. Jis mate koaiszkiausiai, 
kaip sztai Ji velka gatvėmis 
pilnomis žmonių kilpa užnėrė 
kakla. Kodėl? Už ka? Jis su
drėbėjo. Toliau, Jam vėl aisz
kiai pasirodė, kaip Ji plaka bo
tagais; ir tie botagai, kaip nuo
dingos enges drasko ir kandžio
ja Jo kuna. Ir sztai, valandėlei 
visa sujudo o Jis sudejavo, ai
manuodamas:” O, Te ve mano! 
Teve mano! duodamas man die- 
viszika dvasia, kodėl Tu neda
vei ir kūno, kuris neat jaustu 
skausmu?! Bet sztai tucz jam 
atėjo mintis, kad tokiame atsi
tikime tai stoka pasiaukavimo 
meiles. O juk Jis yra netiktai 
teisybe, bet ir meile. Tai reikia 
būtinai iszpildyti viską.

Iszgydes silpnumą kūno, kil
nia minezia Jis ir vėl tarsi sus
tingo, suakmenėjo, paskendęs 
mintyse. Bet ir vėl priesz Ji ap- 
sireisžke paveikslas ve toks.

iSztai Ji guldo ant kryžiaus 
prastai padirbto. Numidijonas 
brunu veidu stato Jo delną 
geležini vini ir augsztai užsimo
ja kuju, kuriam puolant ant vi
nie, skausmas, kaip ugnis užsi
dega Jo visame kūne; o tuo tar
pu Jis mato pasziepimas juo
kus tu, už kuriuos Jis liuosno- 
riai pasiaukavo. Jis pasikėlė
k e n t e d a m a s neapsakomus' kad Tavo idėja asz negerbiu, 
skausmus ir kankinimus. Tarsi nes asz netikiu in ja. Vien tik- 
ugiiis apėmė 'visa Jo kuna, no-Į tai Tavimi asz esu sužavėtas,' 
leisdama Jam ramiai maustyti, kaip gražiausiu paveikslu; kaip! 
Ka Jis turės daryt? Ar szaukt gražiausiu spinduliu iki sziol 
penkis tukstanezius aniuolu*da man nematytos saules!
kad jie Ji, Jo kuna apgintu nuo1 — Bet ar tu netiki Manimi

kankinimu? Ar szaukti juos,' 
tuos dangiszkus karius. Jis 
žvilgterėjo virszun, in dangų, 
tarsi jieszkodamas atsakymo. 
Bet vienok dangus buvo gražus1 
ir ramus, kaip ir pirmiau.

— Viskas tebūna sulyg Tavo 
liuosos valios! Tu gali kentet ir 
nekenteti; tai Tavo liuosa va
lia.

Bet, bet jai kūnas negales Ji 
iki galui neszti, Jam tarnauti, 
tai ar aniuolu kariuomene bus M
paklusnu Jam? Jis žvilgterėjo 
aplinkui, ir staigai pamate, kad 
sztai ant vienos ežia jau szale 
esanezios augsztos ir blizgan- 
czios, kaip brangakmenis ap- 
kaiszyto sosto, uolos apsireisz- 
ke esybe labai didele galinga, 
iszdidi ir puiki, ir labai puosz- 
niai aprėdyta rūbuose Asirijos 
valdono. Ir Mokytojas iszgirdo 
isz jos (esybes) sztai ka:

— Asz atėjau pasikalbėti su 
Tavim! Asz esu nepermaldau
jamas prieszas Tavo Tėvo. Asz 
esu tas, kurio vardas yra.

— Szetonas! Liūdnai tarė 
vieton jo Mokytojas. Tu galė
tum net ir užtylėti kas link ta
vo vardo. Kadangi tik piktybe 
ir melas eina taip panasziai 
kaip tu. Teisybe ir meile yra 
gražus savaimi, tai jie ir nerei
kalauja papuoszalu.

Szetonas iii tuos žodžius pra- 
gariszkai nusįszyvsojes tarė:

— Tu visuomet esi teisingu. 
Mokytojau; bet vienok ne apie 
ta dabar eina dalykas. Dalykas 
yra tame, kad kada dangus ty
li matydamas Tavo kankyne, 
tai tegul prakalba, nors praga
ras. Kada meile apkurto tai vie
ton jos nori kalbėti piktybe. 
Tai ve ko asz atėjau pas Tave.

— Kad gundyti mane taip 
pat, kaip kad tada tyruose? — 
tarė Mokytojas. Su duona? Su 
galybe ? Su kuomi daugiau ma
nai?

Szetonas del tu žodžiu suju 
do, kaip didele gaisro liepsna ir 
tarė:

— O ne, asz nemanau ta pati 
atkartoti. Ir be to, laike pas- 
kiausiuju trijų metu pas mane 
apsireiszke nemalonus atsimai
nymas budo.

— Koks? Užklausė Mokyto
jas.

— Toks, kad pirmąkart lai
ke tu trijų metu atsidūriau la
bai nemaloniame užsiemime, at
sake szetonas.

Kokiame? Vėl užklausė Mo- 
kytojas.

— Tekiame, kad stebjaus 
gražybe Tavo sielos, o Sunau 
Žmogaus! —szukterejo jaus
mingai, nors pasitycziodamas ] 
szetonas.

— Tu meluoji ir sziapi, su
barė ji Mokytojas.

— O, jai taip butu! Tarsi de
juodamas atsake szetonas. Ir 
tuomi jo atsakymu iszsigande 
paukszcziai pakilo isz savo vie
tų ir palėkė atsitūpė ant toli
mesniu uolu. O szetonas, kurio 
akys žibėjo, kaip du perkūnijos 
žaibai, tese toliaus sziais žo
džiais: Bet asz skubu pažymėti,

tarė Mokytojas, kada asz sa- džios iki galui, 
kau: viskas iszsipildys nuo pra-' — Ne, asz netikiu, nes Tavo * i : saprotavimas yra klaidingu.

Nes tu viskas sprendi sulyg sa
ves; bet pasaulis ne yra Tu; o 
Tu nei pasauliu. Tu matai nuož
mu numidijoną, kuris kala ge- * 
ležines vinis del Tavo kojų ir( 

r ranku ir Tu pats sau sakai. Asz 
I esu jis, o jis yra Asz. Tu jam 
| neszi vieszpatija meiles tuo 
' tarpu, jis Tau kala geleži nes 
vinis. Ir ar Tu da nematai savo 
klaidos?!

■— Ir ka toliaus? Liūdnai už
klausė Mokytojas.

Gi jie abudu stovėjo kits 
Įiriesz kita ant žaliuojaneziu 

(kalneliu kaip du kodidžiausi 
vienas kitam kontrastai, prie- 
szingumai, nes vienas ju, Moky
tojas, buvo panaszus in kogra- 
žiausia diena; kitas gi, szeto- 
nas, in kotaimsiausia, baisia 
naikti.

Ka gi tu pasakysi toliau ? 
Atkartojo Moikytojas.

Szetonas suszuko:
— Pasaulyje stoka liauro. 

Tau tinkanezio; bet Tau gami
nami yra viniai ir botagai! 
Klausyk! Jeigu dangus tyli tai 
asz protestuoju priesz ta netei
sybe! Asz protestuoju! Asz pri
žadu Tau!

— Ka? Užklausė Mokytojas.
— Pagel'ba! Atsake szetonas.
— Tu, man?! Nustebo Moky

tojas.
— Ar Tu stebies?! Suriko 

szetonas drebėdamas savo pur
puru ru'buose, panaszus in 
liepsnos stulpą. Juk asz Tau pa
sakiau, kad buvo laikas kada 
stebėjaus gražybe Tavo sielos. 
Todėl asz noriu iszigelbeti Tave 
nuo Tavęs paežio. Priesz valan
dėlė Tu maustei, ar szaukti pen
kis tukstanezius aniuolu, kad 
apgintu Tavo kuna nuo kau- 
eziu!

— Tai buvo vien tik laikas 
szauksmas silpno kūno, bet ne 
dvasios, tarė Mokytojas.

— Jie yra sau tolygus! Su
szuko szetonas. Asz neatėjau, 
kad ta Tau iszmetineti: bet vi
sa mano galybe pavesti Tavo 
tarnybon.

— Kokia? Paklausė Mokyto
jas.

— Asz prižadu ir prisiekiu! 
Karszcziavos szetonas.

— Kuomi? Ar mano inde ja! 
Žingeidavo Mokytojas.

— Mano netikėjimu in Tavo 
svajone ir mano tikra pagarba 
del grožės Tavo sielos! Skam
bėjo szetono atsakymas.

— Ka tu nori suterszti? Ar
ba, kaip meluoji, apginti ? Tarė 
Mokytojas.

— Ta, Kuri asz noriu sergė
ti, kaip kūdiki! Suriko szeto
nas.

Gi jie kalbėjo tarp saves, 
kaip visiką naikinanti vesula ir 
sznalbždejimais gyvybe teikian- 
vzio oro. Kaip szuszejimas gai- 
vinanezio lietaus ir oszimas vis
ką pakeliu triuszkinanczios la
vinos.

— Asz prižadu ir prisiekiu, 
szetonas atitarto jo blizgėdamas 
savo brangiais papuoszalais. 
Szitai ir pirma Tavo sutikimo i 
ženklą, asz pasiusiu ne penkis

Per visa szia sanvaite namie 
sėdėjau, 

Niekur nebuvau, nieko 
negirdėjau, 

Visi sau malsziai tunoja, 
Apie Iszganytojaus kanezias 

dūmoja.
Geriems žmoniems toji diena 

apeina, 
Ir katrie dorais keliais eina, 
Bet turime ir tokiu Lietuviu, 
Kurie negalima lygint prie 

žmonių.
Tegul saviszkai sau protauja, 

Kam nori, tegul tarnauja, 
Tokie mums suvis neapeina. 

Tegul ant sausu plynių nueina, 
Tiktai saves gero vėlinkime, 

Del mus “Prisikėlimas,” 
Duszios ramumas.

Pro-seniu ir-tėvu paproezius 
užlaikome, 

Su godone tojo prisikėlimo 
laukėme.

Tegul sau kvailiai plovoja, 
Tegul visaip sau loja, 

Esame žmonimis ir tokiais 
pasiliksime, 

Linksmais esame, linksmais 
liksime.

Daug sziandien neposmuosiu. 
Isz savo gurbo daug nesemsiu, 

Tiktai sziek pa vineze vošiu, 
Savo vėlimus atiduosiu.
Pirmi ausia tėveliams 

priminsiu, 
Del ju vėlinsiu.

Kad Dievo baiminga gyvenimą 
vestu.

Vienas antro nepamestu, 
Pavyzdingai gyventu, 

Vaikeliams mokslą duotu, 
Idant -paezeduma užlaikyt, 
Kad ant senatvės atsimintu, 

M otereles savo vyru klausykite 
I r savo liežuvius sulaikykite, 

Savo vyra mylėkite, 
Vaikelius prižiūrėkite, 
Dukreles vaktuokite, 

' Nuo byliu ginkite, 
Jeigu ka negero matote.

Tai in kaili duokite.
O jus vaikinai, 

Katrie darote negerai, 
Isz si'žadekite niekyzcziu 

Ir paleistuvyszcziu. 
Uždarbi czedinkite, 

Kur nereikia, nemetinkite, 
Dorai užsilaikykite, 

Ant senatvės atsiminkite, 
Sau mergina apsirinkite.

O jus mergeles, 
Klausykite savo motinėlės, 

N esiprieszinkite, 
Vaikarais nesi valkiokite.

Dievas jus mylės, 
Ir susimylės.

Del mano prieteliu, 
Visu “Saules” skaitytoju, 
Szventes linksmos veliju, 
Isz tikros szirdies kiek 

tik iszgaliu, 
Linksmai Alleliuja 

giedotumėte, 
Ir kiauszus musztumete, 
Ir manes su savo kurnu 

neu'žmirsztumete.
To isz szirdies vėliniu, 
O daugiau jau negaliu, 

Tai ir bus gana.

PUIKI IST0RIJA
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50c
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0, galva mano, žemyn spėriai 
lenkias,

Nes matau nonas szventas
Jėzaus penkias,

Rankose, kojose, szone 
sz'ventame, ,

Už mus pardurtam.

Kad asz pažiūriu in Jezuso 
nona,

Rankos deszines Atpirkėjo 
Pono,

Prie anuo puolu ir tenai kad 
bueziau,

Kad asz nepražucziau.

Rona kaires rankos tiesaus 
kelio moka,

Kad manstyju koki turės 
stroka,

Kuris po kairiai Dievo
pastatytas,

Ant sūdo vadintas.

O kojos nona deszine mumis 
rodo,

In dora kelia mus griesznus ji 
veda,

Kad prisakymus Dievo 
myletumem,

Ir pildytumėm.

O kaires rona duok nuo pikto 
iszlbeigti,

Gera paroda ir dangų dastoti.
Per gerus darbus Dievui 

tarnaudami,
Prie Jo trokszdami.

O! Dusziu musu tegul gydo 
nonas,

Parverts del musu Jėzaus 
szventas szonas.

Kuriame randam linksma 
gyvenimą,

Ir iszganyma.

Jėzau saldžiausias už Tavo 
gerybes,

Kurisai kentėjai del musu 
kantrybes,

Duodam Tau garbe ir szlove 
tikra,

Už atpirkima.

' tukstanezius bailiu aniuolu, 'bet 
milijonu milijonus mano tarnu, 
negailestingu kaip tyrlaukio 
vesula, kurio apgins Tave, ne
duos Tavo kūno pažeminimui i 
ir kanezioms.

— Bet ka tu reikalauji, kaip! 
atlyginimą? — paklausė Moky-

1 tojas.
— Nieko! Asz vien tik trak-; 

sztu sengeti Tave, kaip gražiau
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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MAHANOY CITY, PA.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka,.

:: Tiktai 15J ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

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

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^
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\as Man Nakci Acitiko (Dzūko 
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(Atminimas isz keliones in Le
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Saule Publishing Co., 
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. Vi'

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite Guodotini Skai
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laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
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laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 1

Skaitykite “Saule”



j AUSTRALIJA

' PRIESZ RUSIJA

11S AU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
t Didžioji Petnyczia!

Didžioji Subata!

Nedelioj Velykos, Kris
taus Prisikėlimo Szvente.

Linkime Visiems szios 
apylinkes Lietuviams “Links
mu ir Laimingu Velykų!”

Ženybos laisnai iszeme 
Juozas A. Yezulynas ir Marga
ret Hennessy isz Shenandoah; 
Antanas J. Slu'ževiczius ir Ma
re Urboniute isz miesto.

Kita sanvaite pripuola: 
Nedelioj Velykų Szvente; Pa- 
nedelyje SS. Sotero ir Kajo; 
įUtaminke Szv. Jurgio; Seredoj 
Szv. Fidelio; Ketverge Szv. 
Moriko Evangelisto; Petnyczioj 
Szv. Kieto; Sukatoj Petro Ka- 
nizijo.
Į,: ir

' Shenandoah, Pa. Izabele 
Aranavicziene turėjo operacija 
ĮAshland ligonbuteje.

1 f Gerai žinoma gyventoja 
,Ona Bolitiene (po tėvais Ona 
Kropiate) kuri kitados gyveno 
czionais pasimirė pereita Suka
tos diena, namie, 3042 Beale 
iUly., mieste Detroit, Mich. Ve
lione paliko du vaikus, Ona ir 
Klarence, taipgi seserys; T. 
iUleckine, mieste ir Fr. Doma- 
rauskiene isz Philadelphia, Pa. 
Laidotuves invyiko Panedelyje 
ir palaidota Detroit, Mieli. Szv. 
Katarinos kapinėse.

_______
Frackville, Pa. Laidotu

ves a. a. Rože Gudaitienės 
isz Pottsvilles atsibuvo Seredos 
ryta su apieigomis Apreiszlkimo 
Paneles Szvencz. bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidota Szv. 
Liudviko kapinėse. Velione ’gy
veno pas savo duktere Rože 
pati Fred Youst Potfsvilleje, ir 
mire Schuylkill Haven ligonbu
teje pereita Subata. Josios vy
ras Juozapas mirė deszimts me
tu adlgal. Paliko du sunu ir trys 
dukterys: Petrą Sinku isz 
Shenandoah; Mare, pati Ray
mond Davis, Frackville; Emma 
pati James Monahan, Potts
ville; Povyla ir Rozalia, pati 
Fred Youst, Pottsville. Velione 
kitados gyveno Frackvilleje.

NEW YORK. — Ne vien tik 
Rusijos atstovas, Gromyko pa
sitraukė isz Konferencijos kai 
jam nepatiko. Australijos atsto
vas Hodgson taip inpyko ne 
vien tik ant Rusijos, bet ir ant 
Anglijos ir Amerikos atstovu 
kad jis atsistojo ir paliko visus 
sakydamas kad jis slapta nieko

■ nedaro ir nedarys.
Amerikos atstovas Sekreto

rius Byrnes susiszauke slapta 
susirinkimą visu atstovu ir no
rėjo pasitarti kas daryti su tuo 
Rusijos ir Perzijos klausimu. 
Australijos atstovas Hodgson 
drąsiai ir stacziai Sekretoriui 
Byrnes atsake kad jis nieko ne
darys slaptai. Jeigu Amerikos 
atstovas nori suszaukti susirin
kimą tai tegu ir laikraszcziu ra- 
szytojai būva pakviesti, kad vi
si žmones žinotu kas ežia daro
si.

Sekretorius Byrnes ir gražu
mu ir piktumu prasze kad Aus-1 
tralijos atstovas pasiliktu, bet 
jis visiems davė žinoti kad jam 
jau insipyko Amerikos patai-1 
kavimas Rusijai ir visi tie slap
ti susirinkimai ir susitarimai. 
Sekretorius Byrnes paskui pa
sakė kad Amerika ir vėl pasi-! 
rengus nusileisti Rusijai ir su
tikti su Rusijos reikalavimais. 
Australijos atstovas Hodgson 
pasakė kad jis visai nebalsuos, 
nesutiks ir nieko nepatars pa
kol visi žmones dažinos kas 
ežia darosi. Ir jis sake kad jei
gu Rusijos atstovas ko nori, jis 
gali kreiptis vieszai in Taikos 
Konferencija. Slapta Australi
jos atstovas nieko nedarys. Isz 
szito nusistatymo ir musu at
stovas Sekretorius Byrnes ga
lėtu daug pasimokinti.

Bosas Lewisas

Linksma Alleliuja Visiems!

gį^
M

A ALLELIUJA I

Visiems musu Skaitytojams linkime Linksmu Szvencziu 
Velykų! Lai Dievas užlaiko sveikatoje ir sergsti nuo visu 
nelaimiu, ir kad sulauktumem sveiki kitu Velykų!

To viso vėlina isz szirdies, Redakcija “Saules.”

NUO VILKO ANT
MESZKOS

KUMUNISTAI
FRANCUZIJOJE

PREZIDENTAS 
TRUMANAS

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Generolas de Gaulle apleido 
valdžia, atsisakė savo augsztos Kongresą ir Senata, kad visi 
valdžioje vietos ir pasiaiszkino politikieriai ir dipliomatai pil- 
kad dabar kai viskas tvarkoj, D.ai invertino Roosevelto vado- 
jis savo vieta užleidžia kitiems, vyste, nes Rooseveltas mokėjo 
Jis stacziai pasakė kad jis da- ^aįp kreiptis in žmCmes nepai- 
bar nieko neturės bendro su sant visu politikierių ir partijų, 
valdžia ar su valdymu, bet jau Mors Trumanas nepajiegia taip 
sau kaip paprastas pilietis gy
vens.

Bet dabar jau visi žino kas1 
ten atsitiko: Francuzu valdžios 
visa taryba pakrypo in kairiaja' 
puse; Komunistai pradėjo sa- 
votiszkai viską tvarkyti. Gene
rolas de Gaulle su Komunistais 
nieko bendra neturėjo ir jiems 
prieszinosi. Jis visai Francuzi-' 
jos valdžiai davė pasirinkti: ar j 
jis valdys ar Komunistai savo 
rojų užves.

Kai Generolas de Gaulle pa
mate kad vis daugiau ir dau
giau Komunistu inlenda in val
džios reikalus, jis atsisakė.

Dabar Francuzija likosi be
tikro vado. Socialistas Gouin daryti, jis per savo partija, per 
nėra tokio masto žmogus kad savo draugus stengiasi ta pati 
jis galėtu Generolo de Gaulle' nuveikti.
vieta užimti. Dabar galima sta
cziai sakyti kad Komunistai' pasisekė viską namie sutvarky- 
valdo ir tvarko visus Francuzi- tį tarp darbininku ir kompani

jų, tarp fabrikantu ir uniju, ne-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Buvusis Prezidentas 
Franklin D. Roosevelt

Jis seka kelia kuri Roose veltas 
prakirto ir palaiko tas sutartis 
kurias Rooseveltas padare su 
kitomis tautomis.

Prezidento Trumano darbas, 
yra baisiai sunkus. Per sziuos 
praėjusius metus Trumanas 
daug pasimokino isz savo klai
du, daug gero nuveikė ir labai 
gerai prisirengė del ateinancziu 
metu, kurie atnesza da didesniu 
bedu ir sunkesniu klausimu. 
Kas padarys Trumano darba 
da sunkesni tai kad vienas po- 
kito geriausi ir gabiausi žmo
nes apleidžia ji, pasitraukia isz 
valdžios darbo. Tie kurie yra 
Trumano skiriami tu gabiu 
žmonių vieton nėra tiems dar
bams tinkami. Už j u klaidas 
pats Trumanas turi atsakyti.

Dabar visoje valdžioje likosi •
tik vienas žmogus isz Roosevel- 
to Tarybos. Visi kiti jau aplei
do Washingtona, o in ju vietas 
Trumanas paskyrė ne tuos ku
rie savo mokslu ar patyrimu 
Lutu tinkami, bet tie kurie bu
vo jam ar jo partijai isztikimi.

Lietuviszka patarle sako kad 
“Nauja szluota gerai szluoja,” 
bet, tai szluotai reikia geros 
szeimininkes ar tarnaites. O 
Washingtone, kol kas tokios 
szeimininkes nesiranda!

Trumanui ne pergeriausia

jos reikalus. j u, tarp fabrikantu ir uniju, ne-
Ir kaip tik tuo paežiu laiku Pasisgke viską gerai ir greitai 

kai visi Francuzai jieszkojo sutvarbyti namie. Bet jam ge-' 
naujo vado ir jo nerado, Ameri-įia* Pasise^e daug ka nuveikti 

tarptautiniuose klausimuose. '

Hazleton, Pa. Kaip girdėt 
tai John Lewis Maineriu Uni
jos Prezidentas ketina pribute 
in czionais, dalyvauti Kietu 
Tri-District Konvencijos kuris 
prasidės Balandžio (April) 
24-ta diena iki 27-ta diena, Mai- 
neriu Svetainėje. Apie 200 de
legatai dalyvaus.

John L. Lewis, angliakasiu 
mainieriu Unijos Preziden
tas, iszszauke minksztos ang
lies maineriu straikas ir da
bar visai nenori nei szneketi 
apie pasitarimus ar susitaiki
nimus. Jis vis viena daina 
gieda: “Be kontrakto nėra 
darbo.” Jis pats kito kon
trakto visai nesiskubina su
daryti, nors maineriai jau isz 

piedžiu eina.

MUKDEN, KINIJA. — So
vietai jau tris ar keturis sykius 
prižadėjo iszsikraustyti isz 
Mukden miesto, kur jie buvo 
visa valdžia užėmė, bet kaip 
vieszpatavo taip ir vieszpatavo 
ir savo žodžio neiszlaike.

Dabar niekam nieko nesa
kius, Rusija iszsitraukia savo 
Raudonąja Armija ir apleidžia' 
miestą, kuri ji apvogė, apdras
kė ir sunaikino.

. Czia jie labai gudriai pasiel
gė. Kinijos teisetina valdžia vi
sai tokio greito pasitraukimo 
nesitikėjo ir nebuvo pasirengus 
su savo kariuomene užimti. Bet 
Kinijos Komunistai jau isz 
anksto žinojo ir buvo pasiren
gė. Kai tik Sovietai pasitraukė 
tai Komunistai insikrauste. 
Mukdeno miesto gyventojai da
bar nuo vilko bebėgant užbėgo 
ant meszkos. Czia toks pats vel
nias. Į

Dabar ateina patikrintos ži-j 
nios kad czia, Mukdeno mieste1 
siauezia tikras karas. Czia ne; 
tik sukilimai ar pasiprieszini- 
mai, bet tikras karas, nes dabar 
Kinijo valdžia siunezia visas 
armijas priesz Komunistus. 
Kas czia bus, da per anksti pa
sakyti.

Bet szitoks Rusijos pasielgi
mas yra mums Lietuviams,1 
ypacz ‘ ‘ Saules ’ ’ skaitytojams

visai ne dyvai. Nes “Saulėje” 
jau koks menesis atgal buvo 
raszoma kad Sovietai kaip tik 
taip pasielgia. Jie tik tada ap
leidžia koki kraszta kada jie ži
no kad to kraszto Komunistai 
užims j u apleidusias vietas.

Skaitykite “Saule”
______Mt '

Naujas Sovietu 
Prezidentas

Nikolai M. Shvernik, buvęs 
vice-pirmininkas Rusijoje, 
dabar buvo pakeltas ar 

in Rusijos 
augsz- o
Prezi-

paaugsztintas
Prezidentą, Sovietu 
cziausioje taryboje.
zidentas Kalinin pasitraukė
isz tos vietos del sveikatos.

kiecziai kareiviai paliko Fran- 
euzija. Santykiai tarp Ameri- 
kiecziu kareiviu ir Francuzu 
niekados nebuvo geri. Prancū
zams net Vokiecziai geriau pa
tiko negu Amerikiecziai. Jie 
mus razbaininkais ir vagiais 
pravardžiavo, o musu kareiviai ■ 
Prancūzus nepraustaburniais5 
ir varlėmis vadino. Meiles ar' 
draugiszkumo ežia visai nebu
vo. Amerikiecziai prakeikė 
Prancūzus ir net Paryžiaus dul
kes nuo savo cziebatu nusikra
tė.

Administracijos
Virszininkas

L TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
620 W. Centra St., Mahanoy City

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

knygele, 75 Centai.

Paliko Bažnycziai
Pinigu

LONDON, ANGLIJA. — 
Vienas bagoezius paliko daug j 
pinigu, kelis tukstanezius dole
riu vienai bažnycziai, bet savo 
paskutiniame testamente indė
je szita pareikalavima: Kad du' 
sykiu in metus klebonas pasa
kytu pamokslą apie sukezius ir, 
kad ir vardais iszvardintu tuos 
sukezius kurie prie jo parapijos

< priguli. Da negavome žinių ar 
bažnyczia priėmė tuos pinigus 
ir ar klebonas iszdryso toki pa
mokslą savo parapijiecziams 
pasakyti.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas ■ 
apie Jezu Kristų. Per paczta : 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

... Live Electrically..., PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYKEDDY KILOWATT

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir 
Petnyczioje. Visiems draugiszkai 

:: patarnauja ::
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. 

Ousterius pristatome in namus.
Jurimę ir geriu Silkių. Telefonas 273

Maldų Vainikėlis
Knygele ::

Major General Edward F. 
Witsell užėmė vieta Major 
Generolo James Alexander 
Ulio kaipo Armijos Adminis
tracijos Virszininkas Wash
ington, D. C. Generolas Wit
sell atsižymėjo ant karo lau

ko ir užsitarnavo daug 
garbes. 

_______

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Utarninkas Balandžio (Apr.) 
23 d., 1946 m., bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol, bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinima*. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą*.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu. {į 
Misziu Maldos.
Psalme 4S.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos. ,
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. <į 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 1 
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. 
Paskiau* atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

i

ir

Szv. Tamosziau*.
prie Vieszpaties Jėzau*.
prie Panos Szvencziausio*.
Szv. Bernardo prie Szv.

Saule Publishing Co.,
MAHANOY CITY, PA,


