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Isz Amerikos
I •

Pataria Diplimatu 
Žmonoms

MOTERISZKE
NEATSIMENA

Nežino Kur Padėjo 
$16,000

SCRANTON, PA. — Ponia 
Dorothy Small, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus, isz 
Hughestown, teisme sake kad 
ji negali atsiminti ka ji padare 
su ar kur ji padėjo szesziolika 
tukstaneziu doleriu, kuriuos ji 
buvo isz keliu banku iszemus.

Jos tėvas, Harry Budwesky 
veda kelias buvusiu kareiviu 
mokyklas in Scranton, Jermyn 
ir Shamokin. Ir jis buvo pa 
trauktas in teismą, bet jis su
sirgo, ir už tai dar nebuvo nu
teistas.

Kai ponia Small nesutiko 
teisėjui John W. Murphy pa-! 
aiszkinti ka ji su tais pinigais 
padare, tai jis insake ja in ka-! 
Įėjima padėti. Ji stengiesi pa- 
siaiszkinti kad ji dali tu pini
gu praleido Floridoje ant ark
liuku, bet teisėjas tokio pasi- 
aiszkinimo neprieme.

Jos advokatas tada prasze 
teisėjo jai pavėlinti gryszti na
mo nors ant nakties, nes ji turi 
maža vaika. Teisėjas nesutiko.

Valdžia dabar tiria visas tas 
mokyklas kurioms yra skiria
ma valdžios pinigu del buvusiu 
kareiviu mokslo. Pasirodo kad 
daug žmonių ežia labai gražiai 
pasipinigavo.

_____ w___

Ormond, 
sako kad

Ponia Estelle 
New York mieste, 
musu diplicmatu ir ambasa
dorių žmonos per augsztai 
vedasi ir per poniszkai apsi
eina svetimuose krasztuose 
ir suardo labai blog inspudi. 
Ji pataria kad tokios ponios 
ir poniutes daugiau papras
to mandagumo pasimokintu.

ŪKININKAI
PAKARTI

_______ I

PRAGA. — Czekoslovakijos 
Komunistiszkos valdžios radi-! 
jas pranesza, kad trys Czekai 
ūkininkai, farmeriai buvo pa
karti, už tai kad jie buvo in-1 
tarti už nužudinima vieno Ko- 
munistiszko valdininko.

Nors Komunistiszka valdžia 
ne daug tokiu žinių iszleidžia, 
bet vis ateina daugiau ir dau
giau žinių apie tokius atsitiki
mus, apie Komunistu valdinin
ku nugalabinimus. Dabar jau 
valdininkai taip bijosi tu žmo
nių, kuriuos jie valdo, kad nei 
vienas valdininkas neiszdrysta 
vienas kur eiti. Per daug viso
kiu “nelaimiu” tokiems 
dininkams atsitinka.

val-

100 MILIJONU 
DOLERIU PELNO

ISZ AMERIKOS

APVOGĖ BANKA

Du Gavo $8,000;
' Pabėgo

“DYKUMU LAPE”

Naciu Karininkas 
Hitlerio Prieszas

U R K T A II2 HAROLD E. STASSEN 
ii R 1 □ 1 rt U J UŽTARIA LIETUVAPERGALE Sako Reikia Iszlaisvinti 

Visus

Atgavo Regėjimą

Visu KriKszczioniii 
Apvaikszcziota

J^RISTAUS garbingas ri

PHILADELPHIA, PA.
Pennsylvanijos Universiteto 
Prezidentas, Harold E. Stas
sen, sako kad Amerika su ki
tais laisvais krasztais turėtu 
visas pastangas dėti kad isž- 
laisvinus Pabaltijos krasztus, 
Estonija, Latvija ir Lietuva. 
Szitie krasztai, jis sako, buvo 
Rusijos praryti.

Kalbėdamas Bellevue-Strat- 
ford vieszbutyje, hotelyje Stas
sen pasakė kad reikia duoti 
vilties tiems žmonėms kurie 
dabar yra vergijoje; jos sako 
kad jis yra tikras kad beveik 
visi tie žmones stotu mums in 
pagelba, jeigu mes jiems tik 
proga duotume.

J^RISTAUS garbingas ir di
dingas inejimas in Jeruza

lės miestą, beveik du tukstan-
i ežiai metu atgal buvo iszkil--i mingai apvaikszcziojamas vi
sose Krikszczioniu bažnycziose

! per Verbų Nedele.
Verbų Nedele prirengia 

Krikszczionis prie Didžiosios 
Sanvaites, per kuria yra ap- 
vaikszcziojama svarbiausi at
sitikimai, kurie sudaro kertini 
akmeni, pamata viso Kriksz- krasztu nelaisve 
czioniszko tikėjimo.

Verbų Nedele: Žmonių pri- gu mes norime Sovietu Rusijai! 
pažinimas Kristaus, kai jis jo- kelia pastoti.
jo per szakomis nuklotas uly-

WASHINGTON, D. C. —
Kongresmonai dabar ima par- 
žiureti valdžios ir armijos kny
gas, ir randa kad labai daug 
žmonių baisiai daug pinigo sau 
pasidarė, darydami bizni su 
valdžia irsu armija, po Antro ežias in Jeruzale; Didysis Ket-’ 
Pasaulinio Karo. vergas: Szventu Misziu, Szven-

Kongvesmonas Thomas B. tos Komunijos insteigimas, 
Curtis sako kad, dar ‘ tik pra- paskutine vakariene, Kristaus 
sidejo viso to biznio peržiurę- pranaszyste ir atsisveikinimas; 

netoli jimo ir jau darasta kad vienas Didžioji Petnyczia, kai Kristus 
Jiedu Anglas, George Dawson užsi- buvo nukryžiuotas ant Kalva-!

Dvideszimts devynių me
tu amžiaus Vivian Carver, 
neteko regėjimo, buvo akla 
net nuo penkių metu. Dak
tarai padare ant jos akiu la
bai reta operacija. Tokia 
operacija pasiseka vienam 
isz keliu szimtu tukstaneziu.

BAGOCZIAUS
is sako kad jau atėjo laikas 1ANUKE NUSIŽUDĖ 

mums susirūpinti tu pavergtu
i.iuuzjuL, v o, nes mums »
reikia draugu ir talkininku jei- Mirė Su Dviem Duktė-

“ Jeigu mes tik apie save 
rupinsimies,” jis toliau sake 
“ir tik savo kraszta apsigink
luosime ir vis bagotesni tapsi
me, tai visi kiti žmones mums 
pavydės, mus intars ir nuo mu
su atsitolins.”

rem Nuo Duju

• ALLENTOWN, N. J. — Du 
apsiginklavę vagiai apvogė 
Farmers National Banka szita- 
me mažame miestelyje 
nuo Trenton miesto.
gavo tarp asztuoniu ir de- dirbo visa szimta milijonu do- rijos Kalno del viso svieto at- 
szimts tukstaneziu doleriu. Į leriu, parduodams armijai at- pirkimo; ir Velykų Rytas,

Vagiai rado du darbininku
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NASZLAITNAMIO
VIRSZININKAS

' NUŽUDYTAS

Geriu, parduodams armijai at- pirkimo;
gal visata ka jis už pusdyke Kristaus isz numirusiu f H§ik(U 
buvo isz tos paezios armijos limas ir prižadas visai žmonija 

kad ir mes prisikelsime.
Kataliku Bažnycziose buvo

Anglams Nepatinka

Du Naszlaicziai Nuszo- 
ve Virszininka Ir Kita !

Naszlaiti

RUTHERFORDTON, N. C. 
— Du naszlaicziai prisipažino 
kad jiedu nužudė savo naszlait
namio virszininka, už tai kad 
jis juodu buvo iszbares, už tai 
kad jiedu valkiojasi su mer
ginomis, ir paskui nuszove vie
na naszlaiti, kuris, jiedu misli- 
no buvo juodu inskundes.

Policijos virszininkas, Vance

nes pergales ženklas.
Garsus pamokslininkai nuo 

Verbų Nedėlios yra visur kvie- 
cziami sakyti pamokslus apie 
Kristaus Kanczia ir galutine 
pergale.

Verbų Nedelioie, didesniose 
bažnycziose visa Kristaus Kan-

GREENWICH, CONN. — 
Ponia Winifred Rockefeller 
Emeny milijonieriaus John D. 
Rockefeller anūke su savo 
dviem dukterim, buvo surasta 
negyva savo garadžiuje.

Folicijantai sako, kad ji bu
vo užsirakinus tame garadžiu
je su savo dviem dukrelėm, 
prastardavo viena isz trijų au
tomobiliu ir taip pati nusižudė 
ir savo dvi dukreles nužudė.

Tarnaite Clemintine Zeisser 
užtiko jas garadžiuje ir paszau- 
ke policija.

Gimines sako, kad Ponia 
Winifred Rockefeller buvo la
bai nervuota, ir ana vasara bu
vo ligoninėje del proto ligos.

APVOGĖ
ADVOKATA

Iszsinesze $40,000 
Isz Namu

PHILADELPHIA, PA. —
Labai gerai žinomo apylinkėje 
garsaus advokato, Alexander 
H. Carver namai buvo apvogti, 
kai jis su savo szeimyna buvo 
ant dvieju dienu iszvažiaves in 
New York miestą.

Matyti, kad vagiai žinojo 
kad visa szeimyna buvo iszva- 
žiavus, nes jie visai nestrio- 
kodami iszskrauste kiekviena 
kambarį ir pasivogė daug’ 
brangiu žemeziugu, žiedu ir net 
baldu, “furnisziu!”

Ju tarnaite pargryžo in j u 
namus apie deszimta valanda 
isz ryto ir rado atdaras duris. 
Ji greitai pranesze apie tai po
licijos kapitonui, Wm. Schaff
er. Tarnaite negalėjo pasaky
ti kiek ir kas buvo pavogta, 
nes ji nežinojo kiek Ponia Gar
ver žemeziugu buvo su savimi 
iszsivežus. Bet kai advoktas 
Carver su savo žmona parva
žiavo, jiedu iszrokavo kad va
giai pasivogė apie keturios de
šimts tukstaneziu doleriu ver
tes daigtu. •

_

PRArNASZAS
GAILISI

Pranaszystes Dabar
Pildosi

ma.
Mergaites, merginos ir mote

tice, isz Asheville ir szeszioli-

nusipirkęs.
Ir kitas biznis labai gerai 

eina: Pati Anglijos valdžia da- szventinamos ir dalinamos ver- 
bar mums atgal parduoda to- bos, nes senovės laikais verba 
kius daigtus, kuriuos mes Ang- buvo pergales ženklas, ir da
lijai visai už dyka buvome pa- bar jis yra krikszczionio dvasi- 
aukoje.

Dar kitas biznis: Amerikos 
valdžia dabar atsiperka isz 
Vokiecziu daug ratu ir kitu 
reikalingi daigtu del troku, 
kuriuos musu valdžia paskui 
visai už dyka sius Atlanto Su
tarties krasztams.

Kongresmonas Bill Lantaff, ežia buvo trijų Kunigu atgie- 
Demokratas isz Floridos, sako dota; mažesniose buvo skaito- 
kad vienas biznierius Califor- 
nijoje-parsitraukė szeszis szim
tu automobiliu kurius armija reles gražiausius savo rūbus, 
buvo už dyka atidavus, ir da- drabužius stengiesi parodyti;: 
bar jis du szimtu tu automobi- negalėdamos iszkesti iki Vely- 
liu pardavė atgal armijai. ku.

Kiti tokie biznieriai dabar Ketverge altorius bus nuvil- 
parsitrauke daug plieno ir ge- kinti, nunuoginti; katedrose! 
ležies isz tu krasztu kur musu aliejų bus szventinamas, pas-' 
armija ta geleži buvo palikusi kutinės vakarienes Miszios, ir 
ir jie vėl parduoda ta paezia didesniose bažnycziose dar

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvusis Ministeris 
Sveiksta

ASHVILLE, N. C. — Ber- 
nard M. Baruch, milijonierius, 
kuris yra buvęs patarėju ketu
riems Prezidentams, raižyda
mas laiszka redaktoriui laik-' 
raszezio ‘ ‘ Ashville Citizen, ’ ’ 
perspėja, kad musu krasztas 
“turės pergyventi baisiai daug 
skaudžiu klausimu, už tai, kad 
musu didžiūnai yra pasiryžę 
tik laukti ir žiūrėti. Szitokis 
atidėliojimas ir laukimas da
bar visiems mums sudaro bai

I geleži musu armijai.

Amerikos Laivyno Vice 
Admirolas William Fechte- 
ler yra paskirtas vyriausiu 
kemandoriu viso Atlanto 
Sutarties Tautu laivyno.

Anglams baisiai nepatin
ka, ir buvęs Ministeris Wins
ton Churchillis vieszai sako 
kad Anglams sarmata ta 
Vice Admirolą pripažinti, 
nes Anglija per tiek szimtu 
metu buvo karaliene ant vi
su mariu, o dabar turi Ame
rikai nusileisti.

siai daug vargo ir bėdos.”
Jis tam redaktoriui primine

naszlaitnamio virszininka, W
E. Sweatt. Paskui jiedu susi-

NEW YORK. — Anglijos 
Brigados Generolas yra para- 
szes knyga apie Naciu geriau
sia ir gudriausia Field Mar
shal Rommel.

Gabesnio ir garsesnio karisz- 
ko vado Vokiecziai vargiai ka
da yra ture j e.

Szitoje knygoje daug kas pa- 
aiszkeja apie ta, taip vadina-, 
ma “Dykumu Lape.”

Net tada, kada jis su savo ar
mijomis pleke, musze ir žudė 
Anglijos armijas Afrikoje,, 
Anglijos buvusis Premieras
Winston Churchillis ji vieszai Wilkins, sako kad devynioli- 
iszgyre, kaip drąsiausia ir isz- kos metu amžiaus Hugh Jus- 
tikimiausia karinika. Kai viso 
kraszto vadas savo priesza isz-. kos metu amžiaus Billy Ray
giria, tai isz tikro naujienos. Powell, isz Kannapolis prisipa-

Pabaigoje, szitas Rommel žino ir paaiszkino kaip jiedu 
gavo pasirinkti: Nusižudyti ar pasižiezino karabina nuszauti 
stoti iri kariszka teisina. Jis nu 
sižude!

Jis buvo intartas kad jis bu- jieszkojo szesziolikos metu am-1 
vo vadas tu, kurie norėjo Hit- žiaus naszlaiti Wade Johnson, 
leri nugalabinti, 1944 metuose, kuris miegodavo tame paezia-

Kaipo karininkas jis visisz- me kambaryje su Billy Ray 
kai negalėjo apkėsti Hitlerio ir Powell, ir ji nuszove. Jiedu sa- 
visu Naciu, ir jis ta savo ne- ko kad szitas naszlaitis buvo 

juodu inskundes virszinirikui.
Billy Ray Powell yra nasz-

visu Naciu,
apykanta niekur neslepe.

Tik vienas pavyzdys bus ga
na parodyti, su kokia panieka laitis, nes 1939 metuose jo te- 
jis žiurėjo in Hitlerio sztaba ir vas nuszove savo žmona ir pats 4 in . , v. « • • V 5(Tasa Ant 4 Puslapio) nusižudė. Sveiki Sulaukė Szv. Velykų!

Anglijos Užsienio Ministe
rs, Ernest Bevinas, stengia
si nors biski nusiszypsot, kai 
jo draugai susirinko ji pa
sveikinti ir sveikatos linkėti. 
Jis iszvažiavo isz savo Carl
ton House namu Londone ir 
dabar laikinai apsigyveno in 
Eastbound. Jis nedalyvauja 
jokiuose mitinguose ar posė
džiuose nes buvo labai susiu 
ges ir dabar sveikata dar ne 
kokia.

kad net pareitu metu Liepos 
menesyje, kalbėdamas in Sena
to Komisija, jis net tada per
spėjo visa Senata, kad musu 
kraszto laukia bėdos ir vargai, 
jeigu visi mes tuoj aus nenutar
sime pasiaukoti ir apsiginkluo
ti. Milijonierius Baruch sako: 
“Szitas buvo vienas sykis, 
virsz visu kitu, kad asz tikrai 
norėjau, kad kas priparodytu 
man, kad asz klystu, kad mano 
pranaszystes yra klaidingos, 
kad mano prieszu virszus. Bet 
deja, visi kiti suklydo, ir mano 
pranaszystes iszsipilde ir dar 
dabar pildosi. ’ ’

Jis dar pridėjo: “Asz tikiu 
kad mums daug labiau rupi pa
togus pragyvenimas ir geras 
gyvenimas daug- daugiau negu 
tikras tikėjimas ir savo asme- 
niszka ir savo kraszto dorove. ’ ’

■_________________ ________________________
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Sveikiname Visus Su! 
Szv. Velykoms!

Kas Girdėt

Sr_ 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio . 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa..U.S.A.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Vikaras. Kun. J. Buikus, Vik.

Sa liuni nkai nus.iskund ži a
kad aliis ir vėl brangsta. O su 
naujomis taksomis tai stiklas 
alaus vienu su treczdaliu cento 
ant stiklo. Daug .sialiunu ima 
jau imti penkiolika centu už 
stiklą alaus. (Mes dar atsime- _. ,, . .1 Times r laikraszczio redakto- 
name kai riša skunen alaus1 . . r. , .. ., 1 nui. Ji savo tame piktamegaudavome už penktuką.) ■ . . . . .* ,laiszke redaktoriui szitaip dro

žė: "Gerbiamasis Redakto
riau: Tavo laikrasztis visiems

md P. M., Parapijos Didžiosios 
San vaitos Pamaldų Tvarka: 
Didžiajame Ketverge: Iszpa- 
žintis 7 iki 8 vai. isz ryto. Szv.

pas-l Miszios 8 valanda. Didžioje' 
Petnycziojc: Szv. Miszios 8 va-, 
landa ryte. Stacijos! 7 vai., va
kare. Didžioje Sukatoje: Van
dens Szventinimas 7 vai., ryte. 
Szv. Miszios 8 vai. Iszpažintis: 
2 iki 5 vai., popiet u, 7 iki 10 
vai., vakare. Nedelioj Velykos: 
Procesija ir Szv. Miszios 6 vai., 
ryte. Vaikams Szv. Miszios 9 
vai. Szv. Miszios 11:30 vai.

reikszmingiausia 
szvente, primena

Vienos mieste, Austrijoje, 
viena kavine padare szitokia patarnauja, vėliausias ir tik 
iszdaiga: Tos kavines savinin
kas, ant kiekvieno* stalelio pa-Į jeigu man dar syki taip pasi-' 

laik- tiks, kaip pasitaikė vakar ir 
j užvakar, tai. asz mesiu, skai- 
czius tavo laikraszti ir sau ki- 

Tavo "Lon
don Times” laikrasztis nede
ga! (Vat tai tau!) Asz norė
jau kelis sykius užsikurti savo 
pecziu su tavo laikras'zcziu, ir 
ta popiera yra niekam neverta, 
ji nedega! Jeigu negali savo 
laikraszcziui pavartuoti popie
ra kuri gerai ir gražiai dega, 
tai kas isz tokio laikras'zczio! ” i

ri austas žinias skelbia, bet

dėjo pornykszcziu metu 
raszti. Visi kurie užėjo užkas
ti ir laika praleisti, su žingei
dumu skaitė tuos pernyksezius ta užsiraszysiu. 
laikraszczius, visai nepatemin- 
dami kad jie buvo jau seni. Kai 
už keliu dienu vienas teatro 
artistas užtiko savo paveiksią 
tame sename laikrasztyje, ir 
atsiminė kad jis buvo tame 
mieste loszes visi metai atgal. 
Kai jis pasakė tam savininkui 
kad tas jo laikrasztis jau pase
nės, savininkas, gardžiai nusi-j 
juoke ir pasakė: "Kelias die
nas visi tuos laikraszczius skai
tė, o niekas nepatemijo, kad jie 
seni. Tiek žmonėm ir rupi szios 
dienos klausimai.”

;fe 1

Ta voras isz fabriku, dirbtu-; 
viu iszeina patobulintas: o 
žmogus, darbininkas isz tu fab-! 
riku iszeina isznaudotas, suga.-Į 
dintas ir palausztas. 

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

Baisiausia Žydu rykszte yra 
tie "pogromai,” per kuriuos1 
Žydai buvo kankinami ir žudo-; 
mi. Viename tirsztai Žydu ap
gyventame tokiame miestelyje 
pasirodė cirkas su visokiais gy
vuliais ir žvėrimis. Kaip ten at
sitiko, kad viena vakara pa
spruko didele meszka.

Policija iszleido perspejima 
visiems žmonėms ir insake* kad! 
jei kas ta meszka kur užtiks, te-Į

Pypkes Durnai

Jeruzale
V

Jeruzale, Jeruzale,
O skausmo aszaru mieste.
Jeruzale, Jeruzale,
Kas paminės tave, kas paminės 

taip?!
fe V

Krauju rasotos Kristaus pėdos
Dar nenupūstos laiko plauks- 

mo.
I n m i n t o s szventraszty ir 

Vedose
Per amžius nebeapsiniauks jos.

igu ja tuojau® nuszauna.
Vienas Žydelis, iszgirdes 

'žinias, nutarė nesztis isz 
miesto.

"Nu, ko ir kam to begi?” 
Klausia jo draugas, "juk tu ne 
meszka.”

Tas Žydelis jam atsake: 
"Niu; Klausyk. Nespėsi aipsi- 
žiureti kas atsitiko, kai jie už- 
musž Žydą, o paskui eik ir in- 
rodinek, kad jis ne meszka.” 

______ fe_____
' !

Profesorius K. Paksztas, Va- . . 1 
sarto Szėszioliktos Dienos pro-, 
įga, kalbėdamas Cleveland' 
miesto padare pastaba, ir prily-!i ginimą:

"Daugelis religininku (dva- 
įsiszkiu)”, jis sako, "supranta,1 
kad pavogti trejata centu yra, 
blogas darbas, bet jeigu jis pa-1 
vagia nuo tavo vaiko gimtąją! 
kalba ir tautini susipratimą,I 
tai jis gali būti Kunigu ir Vys- eiSL 
kupn. — Sztai priesz ka veikiai — 
kovoti!” kelio.

tas
to

O butu gera paraudot ir su 
žydeliais

Tenai prie krepetosios raudu 
sienos.

Ir atsiklaupus ant keliu
Iszspausti isz szirdies 

graudžiausiaja novena.

Juk jie ten po pasauli
iszblaszkytos

Tautos savosios gedi, —
Ir pamanstycziau apie sielvar

tą ju szita, maldos 8-ta valanda ryte. Pet-

Soredoj pripuola, 
ninkas.

Gerai žinomas biznie
rius ponas Kaz. Truszka, su pa- 

1 ežia isz Kingston, Pa., lankėsi' 
: mieste su reikalais ir prie tos 
; progos atlankė "Saules” re-' 
■ dakcija atnaujinti savo prenu-į 
Į merata už laikraszti "Saule,”. 
! nes ponstva Truszkiai yra mu-' 
I su seni skaitytojai. Aeziu už 
į atsilankyma.

Ponia Katre Bonavi- 
1 czienė.

naviezio, nuo 220 W. Mahanoy
Avė., turėjo operacija Potts- limo szvente. Per savo Prisike- 
ville ligonbute.

Didžioji Ketvergas. 
Taipgi ta diena: 1563 metuose 
Lietuviai atėmė isz Rusu pili 
Krasnaja; 1939 m., Vokiecziai 
paėmė Klaipėda nuo Lietuvos; 
1920 m., Pripažinta moterims 
Amerikoje lygios teises su vy- 

! rais.
1 Ana diena garnys pali- 
i ko patogia dukrele del ponst-' 
vams Elmer Peel nuo 611 AV.į 
Mahanoy uly. Ponia Peeliene 
po tėvais vadinosi Liliana Ne- 

j valiute.
Didžioji Petnyczia; Me

nulio pilnatis. Taipgi Szvento 
Bonaventūro, o tautines vardi
nes Viszmanta; 1933 m., Vokie- 

; ežiu valdžios sztabas, "Reich
stag ’ ’ paveda visa savo kraszta 
valdžia Hitleriu del keturiu 
metu; 1950 m., B-50 eroplanas,i 
nukrito netoli nuo Hyder mies- 

i to, Arizona, dvylika žmonių ••• J Didžioji Petnvczioje: Szv
į žuvo. Pasninkas.

f Didžioji Petnyczia yra' 
i Valdiszka szvente, isz tos prie-' 
i žasties visos bankos bus užda
rytos.

Didžioji Subata, Gavė
nia pasibaigs 12-ta valanda. li
tą diena yra Szvento Timotie- 

i jaus szvente, o tautine vardi- 
: nes Glaudė.

Viso kasyklos nedirbs 
pradedant Ketverge, isz prie
žasties Velykiniu Szvencziu, ir 

; pradės dirbti Utarninke, Kovo 
27ta diena.

Garnys paliko patogia 
dukrele del ponstvams Mat. 
Brennan, nuo 203 W. Mahanoy 
Avė. Ponia Brennan po tėvais 
vadinosi Ona 'Strclkiute.

Linksmu Velykų 
j stems gyventojams. Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gy
vasties.

Parapijines Mokyklos 
užsidarys del Velykiniu Szven- 

i ežiu Soredoj, 11:30 valanda ry
te, o atsidarys Utarninke Kovo 
27-ta diena. Publikines užsi
darys Soredoj, 4ta valanda p.p. 
o atsidarys Utarninke, Kovo 

j 27-ta diena.
Szvento Juozapo Para

pijos, Velykos Didžiosios San
vaites Tvarka: Ketverge, Pa

Velykos, 
bažnyczios

nė, pati Daktaro Jono Bo- musu Atpirkimą. Tai garbingo
Kristaus isz numirusiu prisike-

Įima Kristus inrodo kad pasau
lis kaltas nuodėmės ir neteisy
bes. Musu laime kad szįandien 
galime Dieva garbinti be jo
kiu trukdimu. Szios laimes mi
lijonai žmonių jau nebeturi. 
Sziose dienose priimkime Szv. 
Komunija ir praszykime pa- 
siauliui ramybes ir liuosybes.

J Kun. S. J. Norbutas, 
klebonas.

Girardville, Pa. Ponstva 
Kaz. Truszkiai isz Kingston, 
Pa., Įaugėsi pas savo gimine 
ponia Ona Banuskevicziene ir 
szeimima.

____ _fe>

VI-

Ir apie Kristaus Kryžiaus 
sunkuji medi.

Jeruzale, Jeruzale, 
O skausmo aszaru mieste. 
Jeruzale, Jeruzale, 
Kas paminės tave, kas pamanęs’ 

taip!
įį&^_

Viena skaitytoja Anglijoje, 
baisiai supykus parasze dari 
piktesni laiszka in

BAUDŽIAVOS 
: DUONA :
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolaš ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs 
malda

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

No. 119 Keturios istorijos 
apie G aržia Haremo novalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 

ikucriii plepėjimas. 62 pus. 15c.
No. 120 Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos. 15c 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, Duktė Mariu, Sruolis isz Lie- 
Kolcra, Senolis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie nįu> Kam iszdavincti pinigus. 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

Pėdai dideli, ru-Į
varpos' Valdimieras ir apie Bedali. 44

per rugiu lauka sznekucziuoda- 
mi ir juokaudami tarp saves,j 
kaip sztai pamatėm, kas toks 
prieszais raus kruta. O-gi žiū
rime, senas Anupras:. Nupjovė

, tris pėdus, viena užsikėlęs ant 
galvos, kita ant vienos rankos, 
treczia ant antros, susilenkęs'
in vežlanki ir kampina stenėda
mas namon.
gini puikus, toip jog
net žeme velkasi. Einame mes puslapiu. 15c.
paskui ji juokaujam, roki am ir No. 129 Keturios istorijos:: 
tai vienas, tai kitas, tarytum Ketvirtas prisakymas Dievo, 
isz netyeziu, užminam ant be- Keliauto jei in Szventa žeme, 
sivelkancziu žeme varpu. Anų- Beda, Tamsunus prigauna. 58 
pras-gi net ir tiek špoku netu-Į puslapiu. 15c.
re jo, kad nurauki pėda nuo že- No. 132 Trys istorijos apie! 
mes; kožna, syk sustoja ir me į Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
neatsiži urėdą mas, g
meldžencziu balsu prataria: kueziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

— Ai-ai, vaikucziai persto-1 
kit! Juk tai "Szventa Duonu
te.”

Gaila mums pasidarė; per-' 
stojom ji užkalbinėti, o asz ir 
sakau jam:

— Duokie man, dėduk, asz' 
tamistai nunesziu tuos pėdus į 
in namus.

Saint Clair, Pa. Szvento 
Kazimiero Parapijos Didžios 
Sanvaites Pamaldų Tvarka:

Didžiajame Ketverge Iszpa- 
žintis priesz Miszias. Szv. Mi
šrios 8 vai. ryte.

i Miszios 8 vai. ryte. Stacijos 
; 7 :30 vai. vakare.
| Didžioje Subatoje: Vandens 
1 Szventinimas 7 vai. ryte. Szv. 
Miszios 8 vai. Iszpažintis: 4 iki 
6 vai. popietu; 7 iki 9 vai. va
kare.

Nedelioj Velykos: Procesija 
ir Szv. Miszios 6 vai. ryte. Szv. 
Miszios 9 irlO :30 vai. Tėvas Ge
rald as įsakys pamokslus.

Teikiame Jums nuoszirdžius 
linkėjimus szioje brangioje Ve- 

! lyku dienoje. Sziandien Kris
tus inrodo, kad Jis yra tikras 
Dievo Sūnūs, gyvybes Davėjas, 
mirties Pergalėtojas. Musu vi
sas tikėjimas remiasi ant Jo 
garbingo isz numirusiu prisi
kėlimo. Tikimės kad Velykų 
ryta kiekvienas priims- Szv. 
Komunija. Nepraleiskimc pro
gos in-sigyti szioje dienoje 
brangiu Dievo Maloniu. Tegu 

laimina 
ir

Gcrasis Atpirkėjas 
kiekviena, ir suteika szirdis 
sanžines ramuma.

Kun. P. P. Laumakis, 
Klebonas.

--------
Girardville, Pa. Szvento 

Vincento Parapijos Didžioji 
San vaite Pamaldų Tvarka: Pa- 
nedelis: Szv. Miszios 6:30, 7:00 
ir 7:30 vai., ryte. Utarninkas:! 
Szv. Miszios 6:30, 7:00 ir 7:30 
vai., ryte. Sereda: Szv. Misz
ios 6:30, 7:00 ir 7:30 vai., ryte. 
-Graudus Verksmai 7 vai., va
kare. Iszpažintis. Ketvergas: 
Szv. Miszios ir Procesija 7:30 
vai., ryte. Petnyėzia: Pamal
dos 7:30 vai., ryte. Szv. Valan-

No. 172 Dvi istorijos apie

tuvos. G8 puslapiu. 15c.
No. 173 Trys istorijos apie 

Talmudo paslaptys, Du Moki-

45 puslapiu. 15c.
No. 175 Pasiskaitymo kny-

No. 128 Dvi istorijos apie geie> Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Picmenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (šu paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15p.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del

ailingai, įe, Luoszis, Viena.motina, Vai- Lietuvisz'ku vaiku. 25c.
No. 176% Trys Istorijos

apie 
apie 
15c 

apie

rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute
istorijos' draugystėms, del kasieriaus 

pakolaik apie Kalvi Paszku, Atsitikimas nu0 sudėtu pinigu ant susirin- Į 1 •

žnas daigtas turi savo vieta, Ka Irlanda, Robertas Velnias, Me- 
pasake katras paeziuotas. 76 dejus, Kaip Kuzma Skripko- 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

— Ne, sūneli, tai jau asz! No. 140 Keturios istorijos
pats, asz pats! apie Maža katiluka, Lietuvos

Nulydejome ji iki namu. Pa-' skausmai, Mocziutes pasakoji- 
czios jo namie nebuvo: duris!mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- 
buvo isz vidaus užkisztos. Pa-; ne szalna. 64 pus. 20c. 
kolaik suradome medini rakta No. 141 Keturios 
pastogėje pakiszta, 
atidarėme duris. Anupras sto
vėjo su pėdais, nepadedamas 
jil ant žemes. Kada-gi ant ga
lo duris tapo atidarytos, jjs 
ženge per slanksti in vidų, bet 
ežia suknupo ir tyliai, sykiu su czna. 40 puslapiu. 15c. 
pėdais, parpuolė ant žemes. Ir! 
tylu. Pėdai ji priklojo.

— Kas pasidarė, 
kliausiamo ji isz oro.

Nieko neatsako. Subėgome szaukt tęva zokoninka Berną mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
in priesieni nutraukiam pėdus 
o jis guli kniups'ztis ant žemos 
ir jau negyvas!

Nesulauke "Laisvos Duo
nos ! ’r

senam dvare, Geležinis vyras, kimu. 25c.
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. ^o. 194 Trumpas Katekiz-

No. 142 Trys istorijos apie mas PaSal iszguldima Kun. Pi- 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- liauskio, su nokurais naudin- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- Sa^s padėjimais. 25c.

, No. 196 Stacijos arba Kal-
KristusoNo. 144 Penkios istorijos varija Viesz. Jezuso 

apie Ranka apveizdos, Nedae- 10c.
dėduk, jusia žudinsta, Paskutine vale No. 197 Graudus 

motinos, Pakutninkas, Ar pa arba Pasibudinimas
Verksmai 
prie Ap-

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar da’ puslapiu. 15c.
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- ° 
ežio iszimta, isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio

su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso

t dina. 61 puslapiu. 15c.
No. 145 Trys isterijos apie

Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie i Kristuso, peraszyta isz gro- 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku-! matos rastos grabe musu iszga- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c. nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 148 Dvi istorijos apie! No. 200 Eustakijuszas. Isto- 
Jona ir Alena, Pavojinga klai- rija isz pirmutiniu amžių krik- 

szczionybes. 128 puslapiu. 35c.
No. 150 Keturios istorijos No. 201 Istorija apie Amži- 

apie Duktė akmenoriaus, Kla na Žydą. Jo kelione po svietą 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už ir liudymas, apie Jezu Kristų, 
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 20c.
15c. No. 202 Novena, Stebuklin-

No. 151 Penkios istorijos a- go Medaliko Dievo Motinos 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- Garbei. 15c.
ga, Gražios akys, Tarnas^ Varg-' No. 203 Knygute, Tretinin- 
dienis Jonukas karalium. 61 kiu Seraphiszkas Offieium. 15c. 
puslapiu. 15c.

Į No. 152 Trys istorijos apie riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- ežio per 23% coliu ilgio. Po 
galis. 62 puslapiu. 15c. 40., arba 3 už $1.00.

No. 153 Trys istorijos apie ------------------------
Gailuti, Du broliai, Majoro

l duktė. 62 puslapiu. 15c.
No. 155 Szakinis . Nedoras

’ Žydas ir Du Draugai. 136 pus-1 katalogo, reikia paminėti tis 
lapių 25c.

No.

No. 205 Sieniniai Kalendo-

nyczioje, sveikinimas Kry
žiaus visa diena; Kristus Gra
be; Stacijos 7-ta valanda va
kare. Subatoje, Apeigos pra
sidės 7 valanda ryte; Szventi
nimas ugnies, Krikszto van- 

Į dans; Szv. Miszios 8-ta valau-: 
|da; - , .- - 
re, o 6-ta valanda bobineziujo j toj. Pamaldos prasidės 7 vai., 

' bus szventinimas Velykių VaL. ryte. 7-ta vai., vakare Kom-!
• giu. Nedėliojo, Velykų ryta:; plotai su Pamokslu. Iszpažin- visos bobos, teipgi juokai, ro

tis 3 iki 6 ir 7:30 vai., vakare dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
iki pabaigai. Velykų Ryta y t. 52 puslapiu. 15c. 
Prisikėlimo Szv. Mišrios 6 vai., . .
ryte. Szv. Miszios 8, 9 vai.,i pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
Jaunimui 10:30 valanda. Suma j ežius iszgelbsti nuo smert, Szv pats Jėzus ir miszke medžiai, 
11:30 valanda. Kristupą, Juokingi szposeloi, ”

Kun. M. F. Daumantas;, Kle-; Kaip traukt giliukningai eini 
Frackville, Pa. Apreiszki-' bonas. Kun. J. J. Bagdonas,' ki ir kiti szposelei. 20c.

T , j VLVI'O I v CU.j X J IV. U V ,

; Iszpažintis 4-ta vai., vaka- c]a 2 iki 3 vai., po pietų. Suba- sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- aPle
, „ , v______ i_n_________danę

Su neteisybe netoli tenu-' Prisikėlimas, Procesija ir Szv.
Miszios 6-ta valanda ryte; ki-

Neapleisk kelio del ta- tos Szv. Miszios: 8, 9 ir 10 va-;

Atsarga gėdos nedaro. 1 
Augsztyn nenukrisi. 
Geriau žvirblis rankoje, 

'London' nekaip elnias girioje.

landa. Nisparu nebus.
Kun. P. C. Czesna, klebonas
Kun. K. Rakauskas:, vikaras, 

_fe_____

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio

numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 

• arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
IRF3 Nopamirszkite dadeti 10£ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 

vergija, vusiaugavems, viesz-: . , ,. . ,. . , •° •' ’ & , n būti siusti vien tik ant szio
*' adreso *

Žvake, Del pirsztiniu, Apie
mirimą, saule, menesi, žvaigž-! SAULE PUBLISHING CO., 
des ir kitus dangiszkus kimus, Mahanoy City, Pa., - U. S. A,

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield Money-Order

danguje, Pabėgėle, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori- 
___ __________ ju apie Po laikui, Onytės lai-
No. 112 Trys apysakos apie me, P^r neatsargumu in balta!

vergija, Pusiaugavenis, Viesz-

linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Baudžiavos Duona
į

BUVO tai žiemos laiko 18961 
metuose. Po susivažiavimui 

mieste Przemysliuje užipralsze 
manė sau aviai skaitiny ežios in 
Torkus — ypaez pasiuntinis 
Novakauskas, važiuoti in ten 
sykiu su jais. Jau nuo 'seniai 
norėjosi man <pa’buvoti Torkuo 
se, todėl noriai pristojau ant ju 
praszvmo, o dvieju myliu ke
lione rogėmis, nakti, prie szvie
šos menulio, iszrode man labai 
puikiai. Važiavo mus pusėtinas 
būrelis. Asz sėdėjau rogese An
driaus Kryckio, seno sodieczio, 
kuri ant susirinkimo pažinau 
kaipo gera dranga. Kelione j da 
areziaus susipažinome isz pa- 
sznekos. Turėjome gana laiko 
ant pasisznekejirao, o Kryckis 
mokėjo apipasakot man szi ir 
ta. Jis pažinojo visus kaime ži
nojo istorija kožnos grinezios, 
kozno užkampio, ir nors jo at
mintis ne kažin kaip toli sieko, 
vienok gerai da užlaiko galvoj 
ta. kas dėjosi pora matu pir
miau priesz 1848 metus. Apie 
paskutinius metus, baudžiavos 
jo pasakojimai buvo man aky- 
viausi ir labiausiai insiskverbe 
in mano atminti. Gal kuomet 
nors galėsiu apie juos įpla- 
cziaus paraszyti, o tuo tarpui 
paduosiu tik viena, dalele jo 
apipasakojimu, ne žodis in žo
di, bet teip, kaip tas pasiliko 
mano atmintyje:

— Buvau da jaunas kada' 
baudžiavos tapo panaikintos, 
pasakojo Kryckis, tiktai tris 
metus teko man pakensti. Ne
žiūrint vienok ant to, tie trys 
metai pasiliks mano atmintyje 
iki mirsiu. Sunkus tai buvo lai
kai, ponuli ! Dabarnyfcszte jau- 
numene, aeziu dievui, neturi ir 
mažiausio supratimo, kas tuo
met dėjosi! Ir tegul jo neturi! 
Nereikia! O ant galo, isz kur-gi 
ji turėtu žinot?

Tai, apie ka jus minėjot sa
vo “Ponu žaistose, ” tas yra 
teisybė, bet tai da ne visa, teisy
be. Jus to nuodugniai negalė
jot žinot, lies justi tuomet da ir 
ant svieto nebuvo; o kas to 'sa
vo akimis nemato, tas negali 
visko teip lengvai suprasti. Pa
žiūrėkite, ponuli, sztai ežia' 
ant mus lauku! Aeziu Dievui, 
ant sklypelio žemes nor ir bied- 
niausis, vis sziaip taip gali pra
gyventi, turint pi’ieg tam pora 
stipriu raukui ir norą prie dar
bo. Mes ežia teip placziosi isz- 
eivystes da nepažinstame. Val
gome rugine ar kvietine duone
le, avižomis szeriame arklius, 
bado ne keneziame. Turime sa
vo apsiejimus, savo vežimus 
kaustytus, kaimo turime savo 
mokslaine, skaitinyc.zia, ukisz- 
ka. rateli, o pri'eg tam ne vieno

jau pas mus nesiranda Žydo. 
Vienu žodžiu, stovime ant sa
vo kojų, ant kiek tik Galicijos 
sodietis gali ant savo kojų sto
vėti.

Neklauskite vienok manes 
kaip tai i szsi žiurėjo priesz me
tus 1848! Gana, jeigu jums pa
sakysiu, kad visam kaime ne
sirado tuomet ne vieno vežimu. 
Tik ponai turėjo vežimus, o 
mes, būriai, pasikakindavome 
ir tnomi, kad tik roges turėjo
me. Vasaros laike rogėmis, vež
davom e javus in kluonus) ir 
sziena in kupetas, rogėmis vež- 
davome meszla. in laukus, rogė
mis, ar vasara ar žiema, vežda- 
vome ir numirėlius in kapines!

Bet kam ežia apie numirė
lius szneket! Pažiūrėkime kaip 
gyviėjie gyveno. Asz tik apie 
save papasakosiu: Mano tėvas 
paėjo isz Mediku; turėjo jis du 
broliu, buvo vaikinai skabrus 
ir ant visko tikia. Ponas paėmė 
viena isz ju pas save in dvara 
už liokajų, nuvažiavo in Ero
dus ir ten pralaslze ji kozyro- 
mis. (Ir iki sziol randasi te- 
nykszczioj apygardoj gimine 
Kryckiu; tai musu giminie- 
cziai.) Pargryžo ponas namon, 
paėmė antra, mano tėvo broli, 
nuvažiavo su juomi Varszavon 
ir ta tenai paliko, turi but teip- 
gi kozyromis pralosze. Maty
damas tai mano tėvas, suprato 
kad ir ji tas pats laukia, — 
paspruko in Torkus. Nors Tor- 
kai priklausė tam paežiam po
nui, bet vis-gi toliausi nuo jo 
akiu, todėl mano tėvas teip sau 
ir iszliko. Bėdavojo tėvas la
bai, vede neturtinga paezia, ne 
buvo isz ko gyvent, o ežia varo 
baudžiavom Vos sukakus man 
dvylika, metu turėjau teipgi 
baudžiavon eiti. Oi, pažinau 
per tuos trejus meitėlius visokiu 
bedu. Neduok-Die’ ir užsimin
ti apie tai baisu!

Buvo pas mus kaime biednas 
nelaimingas žmogelis. Anupru 
jis vadinosi. Dabar, rods, bied- 
nioku randasi ant svieto ir ne
mažai, bet ir grytelninkas be 
sklypelio žemes, ir tridienis 
tarp žmonių žmoniszkai iszsi- 
žiur. Anuose laikuose kitaip 
buvo. Anupras turėjo bakūžėlė, 
darža, turėjo puse dirvos. Da
bar tai rots butu szioks, toks 
gaspadorius, o tuomet vadino
si diedu.

Kaip sziandien ji pamenu. 
Susikūprinęs, su indubusiomis 
akimis ir pajuodęs, kaip žeme, 
veidas; basas žiemoj ir vasaroj 
be skrybėlės, be kepures nes 
asz niekad nemaeziau, kad jis 
kuomi nors turėtu pridengta 
galva; marszkiniai stori, isz 
maiszinio audeklo • paraukti,

juodi, kaip peieziaus kakta: 
virszui sena suplyszusi iki pas
kutiniai rudine prijuostą, pan- 
cziu ar apvynioja, tai buvo vi

sas jo p a re d alas, ar tai žiema 
ar vasara.

Vaikszcziojo visuomet susi
kūprinęs, palengva, vos krute- 
damas, nuolat ka toki kramtė 
ir visuomet alkanas. Mes, vai
kezai, ar tai ganant pono ave
les., ar sziaip ka. darant, ne sy
ki mėgdavom pasityczioti isz 
jo, pasijuokti. Bet jis niekados 
neužsirustindavo, ne pakelda
vo balos, bet vis teip, būdavo, 
nusižeminaneziai, tyliu balsu 
atsako:

nos vietos darbo in kita perei- leidžiau. Keliai jam kartas nuo. 
miteli” Otyjunams kas? Jie’ karto drebėjo, kaip žmogių, 
sau ant arkliu sėdi, su botagu kuris butu perSzales, o isz rau- 
rankoj. Tai-gi kaip greit vie-Į donų ruožu ant juodu nuo pur

est! pabaigtas; '

nute!” Otyjunajns kas? Jie į karto drėbė jo, kaip
Oi, kad teip sau rugines 

duoneles, nuo savo lauko para
gauti ! Kalbėjo ne syki: Gal 
tuomet ir asz pasidžiaugcziau

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Tai beveik jau ir
Velykos,

Gavėnia pasibaigs,
Kožnas gero sztopo 

pasiszapuos,

Vieni kitus margucziais 
apdovanos,

Juk per Velykos, 
Reikia truputi 

pabaliavote.
Asz žinau kad

viškas bus gerai,
Ir visi žada laikraszti

“Saule” užsiraszyt.
Ir su džiaugsmu 

skaityt,
Ir ligi smert skaitys.

Taigi, per szvente gražiai 

užsilaikykite.

Asz ir mano kurna

Baltruviene,

Szirdingai sveikiname

Linksma Aleliuja
Visiems!

Iszmintingi Žodžiai

— Teip, vaikucziai teip! 
Juokaukite sau sveiki, bet duo
neles duokite, jei turite, ba, 
Dievais mato, sziandien da ne 
trupinėlio burnoj neturėjau.

— E-igi ka jus ten nuol'atai 
kramtot, Anupre? Užklausda- 
vome ji kartais.

— Et! Nenoriai atsakyda
vo, ir nuleidęs galva sunkiai 
tik atsidusdavo.

— Anupras kramto! Kram
to ! Užrėkdavo kuris isz pieme
nų. Prie to prisidėdavo ir kiti, 
j u o k e m e s, tycziodavomeis, 
szaukdavom, o Anupras ne ne- 
atsigryždavo, ir slenka sau 
prie darbo. Viena, tik syk ma
eziau, kaip purvinu rankovga- 
liu mars'zkiniu nuszluostinejo 
sau pasriuvusias aszaromis 
akis. ’

Paezia turėjo nedora, teip 
kaimynai isznekejo. Ant akiu to 
negalima buvo pažinti, nes tai 
moteriszke ant veido buvo pa
togi sveika, raudonais skruos
tais, linksma. Asz tik paskiau 
Supratau kokia biauri aplinky
be juodu in pora suvede. Anu
pras ilgai bernavo, tarnavo' 
dvare, savo nieko neturėjo, 
kaip sztai, ponas liepe jam ap
sivesti su Morta. Tai buvo jojo 
nelaime, nes Morta, greitu lai
ku prislėgė ji, pamynė po kojų, 
marino badu, galiausį žmones 
teip kalbėjo, muszdavo ji vaka
rais, o pati bėgiodavo pas jau
nus vaikinus. Prie tokios pa- 
czios Anupras greitai pasene- 
jo, susi kūprino, pagelto ir nu
pliko, likos kaip kokia szluota 
bobos rankoj, sodiecziai teip 
sznekejo.

Nežinau kodėl, gana, jog 
Anupras, nors neva gaspado
rius, o ne bernas, turėjo kas
dien eit baudžiavon. Rodėsi, 
kad pati varydavo ji darban 
virszui paskirtu baudžiavos 
dienu ir dirbo už pinigus. Bet 
koks ten jo darbais buvo! Bė
džius neturėjo sveikatos ne už vėl botagas szvliptelejo ore, ir 
skatiką ir jeigu jam kiti nepri- 
gelbedavo ar tai ant lauko, ar: senio; Jis tik suvaitojo ir par- 
tvartuose, tai tyjunas batagu puolė ant žemes, o ant kojų pa- 
nesigaileijo: pleke, spardė kojo- sirode du platus, raudoni ruo- 
mis, net vargszui kaulai brasz- žai ir palengva pradėjo isz ju 
kejo. Bet jis kente ir žodis isz 
jo lupu neiszeidavo. Ir dyvai! 
Ne syki rodėsi, jog jis nuo že
mes nepasikels nuo baisu su- 
muszimu, rodės jau ir visi jam 
kaulai sulaužyti, bet kas ežia

nas szmotas 
tuoj rėkia:

— O-lia ! In kita lauka! pilkas vieszkelio dulkes. 
Greicziaus! Skubyk!

Ir paleidžia arklius zovada 
ir visus pjovėjus, įsenus ir ma
žus, pailsius, szlapius nuo pra
kaito, ar kaitra, ar lietus gena 
pirm saves. Suvargę nuo sun
kaus darbo, negave nei valan
dėlės pasilsėti, bėga, žmones 
kiek tik kojos isznesza. Žinoma 
kas jaunais ir drūtas, bėga, pir
ma: reikia, dainuoja, szneku
cziuoja, teip kad isz tolo pamis- 
lytum, jog tai kokia sumiszu- 
sia svodba. gena per laukus; 
Bet paežio®, sunkiose dienose 
esanezios, senos moteris ir ma
ži vaikai negali greitai pabėg
ti, eina paskui atsilikę. Oi, 
skaudžiai uužtai prisieina joms 
nukenteti? Tyjunas ant arklio 
joja paskui jas, pliekia, botagu 
nežiūrėdamas ar galva, ar pe- 
cziai. Bėga vargszeis, pervirsta, 
grabese arba ir arkliui po ko
ja! Oi, ponuli, ne syki maeziau, 
kaip moteris esanezios sunku
me perpuldavo, o atsiikėlusios 
turėjo ant pecziu marszkinius, 
iszmargirituis' raudoniais dir
žais. Tai botagas tyjuno kiau
rai, per marszkinius teip in ku
na insismeigdavo!

Tai-gi syki tam panaszia.i, 
gynė gauja žmonių 
lauko in kita. Bego 
kiek galėjo, uždusę raudoni, 
apdulkėję, akis visu buvo kaip 
kraujais paplūdę, teip raudo
nos : reikėjo mat isikubytes. Asz 
stovėjau palei vieszkeli: ga
niau pono arklius. Prabėgo pro 
mane pirmutiniai jauni vaiki-' ^eip pats Ponas Dievas davė, 

toliaus.' kad būras tinginys ir reikia ji
varyt darban muszti. Bet nuo 
tuo tyjuno aszaru viskas szir- 
dyj man, atsimainė. Pažinau, 
jog turi but labai bloga, baisi 
skriauda ant Svieto, jeigu ir

vo blauzdų sriuveno palengva liuosybe!
Artinosi pjute. Rugiai užde

rėjo puikus, net augszcziaus 
žmogaus, o-gi varpos!

Senas Anupras kasdien eida
vo isz ryto in savo lauka prisi- 
žiuret rugeliams, baimingai te- 
mydamas ant kiekvieno didės-

kraujas ant žemes ir gėrėsi in

— Kas' ’tai yra? Užklauso 
pagalios tyjunas Anuprą..

— Ta, ta, ta duona!
— Kas? Duona?,i
— Nu-gi, ponuli, tai mano

duona! Asz tokia valgau! Kiti nio debesio, skynė varpa ir isz 
sakytu, kad tai’ žiaužiarysi, bet luksztinejo grudus, 
man, ponuli, tai yra duona!

Tyjunas da valandėlė vartė 
Anupro duona rankose, apžiu
rėjo ja, vuos'te, pagalios rankai,
kodėl tai jam sudrėbėjo, ir jis 
bloszke ta duona, in lauka greit 
išzsitrauke isz kiszeniaus ske
petaite ir pradėjo szluostyt sa
vo akis. Jis verkei

Ar žinai tamista? Pasakoja. 
Kad kur ten Vieszpats Dievas 
padaręs toki stebuklą, kad lie
pė akmenims verkti. Tikrai 
jog tai buvo stebuklas! Bet asz 
griesznas žmogelis, mislyju,! 
kad tas buvo da didesnis -s-te-į 
buklas, kada musu tyjunas, ant 
Anupro duonos pažiuręs, apsi
verkė ! Buvau tuomet da mažas

bandyda
mas, ar nebutu jau laikas pjau
ti.

Pagalios sulaukė. Grūdas su 
brendo, sziaudas pagelto, nu
svyra varpos žemyn. Žmones, 
teisybe, nesirenge da eiti pjaut, 
bet senas Anupras viena gražia 
diena pasiėmė pjautuvą ir isz- 
kiutino in lanka.

— Nupjausiu du, tris pė
dus, iszkulsiu, naminėmis gir
nomis sumalsiu, kad tik grei- 
eziaus paragauti savo duone
les. y

Artinosi vakaras. Asz. su viei- 
nu vaikinu gryžau isz lauku 
nuo szieno. Einame sau ežia

(Tasa Ant 2 Puslapio)
—T

pamaeziau jo aszaras, aszaras < 
to žmogaus, kuris buvo del mu-Į < 
su kaip ugnis, kaip žvėris, be < 
szirdies, tai man tarytum kas < 
in szirdi su peiliu dure! Iki tam < 
laikui, asz nieko nesuprasda- ! 

isz vieno van, ne nemislinau: liepe dirbt, , 
i. žmones dirbau, muszdavo mane, kente- ' 

jau, nes maeziau kad ir kiti 
teip daro. Nemislyjau, kad tai < 
galėtu būti kitaip! Nesupratau ' 
net, ar tas yra gerai ar, blogai. 
Prieszingai, nesyki man paša- 
kodavo, kad tai teip reikia., kad .

nai, paskui merginos;
senesni, o visu paskiausiai se- 
nejie. Ir Anupras buvo prie szi- 
tu jis ėjo paskutinis, vos kojas 
vilkdamas. Matyt buvo, kaip 
jam drebėjo pakinkliai, o atla
pomis lupomis stengėsi atgauti to'ks žvėris ant jos apsiverke. 
kiek nors szviežesnio oro. Bet 
kur tau! Negali biedžius pa- 
spet, su kitais ir gana! O tynas 
czia.-gi pat. užpakalyje ant ark
lio!

— Greicziaus, karnai, grei- 
cziaus! Ir tuo paežiu sykiu 
kaip juoda gyvataite. szvilptele 
jo botagas ore ir apsviniojo 
apie plikas blauzdas Anupro. 
Lengvas pliauksztelejimasi ir

vėl apsivyniojo apie blauzdas

kraujas sunktis.
Tyjunas sulaikė arkli.
— Kelkis, nenaudeli! Su

riko ant Anupro.
Tas palengva, stenėdamas' 

pasikėlė. Tuo tarpu trecziu syk
tau! Pagulės valandėlė, paste- botagas apjuosė jojo peczius.
nes tylomis ir vėl atsikeli, ir vėl 
eina prie darbo.

Anupras siusilenke, kaip senas

Tyjunas valandėlė tylėjo, da 
syki nuszluoste su skepetaite 
aszaras, iszeme isz kiszeniaus 
keletą skatiku, mete juos Anų-į 
prui ir tarė:

— Sztai,. imk! Nueik in 
karezema ir nusipirk sau duo
nos. O paskui tuo jaus ateik 
prie darbo!

Ir daugiaus 
sukirto arkli ir vyjosi paskui 
pjovėjus, o Anupras 'nuleidęs 
galva ir net nenuszluostes kru
vinu s'avo kojų, keliu in kaima 
nudūlino.

Kada visi nuėjo, asz pakė
liau ta jo vadinama “duona.” 
ir insidejau in kiszeniu. Isz syk 
mislinau parodyt kitiems pie
menys del juoko, idant pama
tytu, ka toki Anupras nuola
tos kramto bet kada paėmiau 
ta žiaužiari in rankas, pereme 
mane toks gailestis, jog ten pat 
ant lauko prie pono arkliu ap-

arba pradžia
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Uncle Sam Says

lankas ir toj valandoj kas toks siverkiau kaip mažas vaikas.
Viena syk, atmenu tai kaip juodas ir kietas iszpuole jam Ir pergryžes vakare namon,sa

— Butkus pataria savo su- sziandien ir iki grabui neuž- 
nui: “!
tai dar ne tavo.”

— Dvi galvos, vis ne viena. buvo daugybė. Vienas szmo-
, v tas buvo nupjautas ir reikėjo— Daug klausyk, maža 

kalbėk.

isz anezio ir nuridejo in grabe, 
eidamas paŽinai, koliai ne po stogu, mirsziu, buvo tai apie pietus. Anupras norėją 

j Tuomet pjovė kvieczius. Pjovė- griebt ji, bet nesuspėjo.
—■ Kas ten yra? Suriko ty

junas in jo rankas žiūrėdamas.
■ Ne, ne, niekas, sustene- 

Tamista nemislyk kad jo Anupras.

girk.

slėpiau ta žiaužiari ant augsz- 
to ir turiu ji iki sziandien, ir 
savo vaiku vaikams ant atmin
ties paliksiu.

Buvo tai jau paskutine bau
džiavos p jute. Ant Velykų jau 
tapo baudžiava panaikinta ir 
pavasari žmones szvente jau 
saviszkai. Bet senas Anupras 

jis vis

eiti in kita vieta, in antra gala Į . —
i lauko. ------------------- „ *

Buk girtinas, bet nesi- buvo menkas dalykais pe- Pairfik ir duok szia! Riktelej
vietos in kita!' tyjunas. .

1 Susirietęs, visas drebėdamas’ ir tuom nesidžiaugė;
nusileido Anupras in grabe ir toks pats buvo.

,, yl.n y. 4 T’ n 1 w. 1 1 ji .. v.

j reit isz vienos) 
Dėvėk, kol pritinka, vai- Dabar tai žmones vaikszezioja 

nuo> vienos diros in kita, szvit- 
ruoja. pjautuvais, atsiilsi pilno
mis krūtinėmis, sznekucziuoja, 
juokauja, sveikinasi ir t.t. Tuo
met visai kitaip buvo. Ponai paduotam daigtui, o Anupras 
visur statydavo tyjunus. “Jus stovejd priesz ji be kepures, 

dora negalite užlaikyt tvarkos, vėl- rankas, sakytum ant maldos,

gyk, kol patinka.
— Skundas, silpnu žmonių 

ginklas.
— Kieno burna karti, 

ir medus nesladus.
— Pikta neprityręs, 

nepažinsi.

tam

padavė tyjunui tai, kas jam isz 
anezio iszpuole.

Tyjunas ilgai prisižiurinejo

į tu laika gaiszinote kol isz vie-t sudejes. Asz akiu nuo jo henu-' duoneles.

E, kas man dabar toji 
i liuosybe, 'kalbėjo: bukit jus sau 
liuosi, o mano jau viskas din
go.

Vienas tik, ka jis geide: Pa
ragaut savo locnos rugines

There is a job to be done and every 
American citizen has been asked to do 
his share. Our boys now going into the 
Defense services need your all-out sup
port and in every possible way, from 
the manufacture of armament to help
ing finance our huge defense program. 
Volunteers are needed to help in a vital 
part of the country’s struggle for exist
ence. Whatever your job you can help 
in this great program, both by-the pur
chase of Defense Bonds to the limit of 
your ability and by asking your friends 
and neighbors to invest in U. S. Defense 
Bonds. U. S. Treasury Oeporfmenl
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VELYKŲ SULAUKUS

ilgėjos sapnai!

Iszmintingi Žodeliai

APVOGĖ BANKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KRISTAUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiai.

be na-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)kieme
Kur musu nėra, ten ver-

“DYKUMU LAPE”

Nuo szios dienos, varpai daro.
Per daugiau kaip tūkstanti 

metu Bažnyczios paprotys bu-1

— Aklas būdamas 
kelio neparodysi.

šiai midų geria, o kai mes atei-

SOL JĮ JĮ JI
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■SVEIKINAME SU Į 
SZV. VELYKOMS! ;

Su szia Szvente Prisikėlimo 
Vieszpats Jėzaus isz numirusiu 
linkime visiems musu skaityto
jams Laimingu ir Linksma 
Aleliuja, kad Dievas visus sau
gotu nuo nelaimiu, duotu svei
kata ir prailgintu gyvastį ant 
szios aszaru pakalnes, ir kad 
sulauktumem kitu szventu Ve
lykų!

Szirdingai vėlina to visiems 
“Saules” Redakcija.

Kumsztininkai

Kumsztininkas Max Baer 
ir Evangelistas Curley Owen 
aplanko buvusi kumsztinin- 
ka Jack Dempsey ligoninėje, 
Baltimores mieste. Jack 
Dempsey baikomis, sugniau
žia kumszti, parodydamas 
kad jis dar vis galėtu stoti 
in kumsztynes su kumszti- 
ninku Max Baer.

— Ne visa auksas, kas auk
su žiba.

— Auksas ir pelenuose ži
ba.

— Ir mažas kelmas vežimą 
verezia.

— Daug ranku didžia nasz- 
ta pakelia.

— Daug szunu ir vilką pa
pjauna.

— Ginkis, kol gyvas, kai 
numirsi, nebegalesi.

— Gerais norais pragaras 
grysztas.

— Koks valgis, toks dalgis, tus Apasztalams mazgojo ko- mus, sztorus ir jokio biznio ne
— In kuri pirszta pjausi, ta jas.

skaudės. jau neskambes iki Kristus Pri-[
— In ka jaunas inprasi, ta sikels.

Petnyczios rytas jau nykus, vo n&tureti Misziu Subatos ry- procesijos, Aleliuja, “Kryžiaus
ir margu-

senas teberasi.
— Lenk medi, kol jaunas, 

paskum nebesulenksi.
— Papratimas piktesnis už 

prigimimą.
— Namai pragarai, 

mu negerai.
— Ir gaidys savo 

drąsus.

Pavasario dienos iszauszo, praszvito 
Pabudo gražus prigimimas, 

nuo Vieszpaties apdaro kito, 
ir giriu užimąs.

Ir prasze
Ir laukas

ledus, nusidžiugus Venta 
bueziuoja krantus;

Numetus
Banguoja,
Ja sveikina paukszcziu linksminga byla
Ir arti iszejes žmogus.

Velykos, Velykos! , Kas jusu nelaukė, 
Kaip kūdikis margo kiauszinio?
Rods szimet ju laikas neto!’ nusitraukė: 
Gal rūbo neteko žieminio.

Bet sztai ir sulaukėm! Giesme Velykine 
Iszbego in dangų augsztai!
Užkaito isz džiaugsmo atszalus krutinę,
Ir laimes

Prasijuokė
Palangiais
Jau puosziasi miszkas drabužiais žaliais, 
Ir žiedas ant kalno jau gvildos.

saule 
vaikai

skaiseziais spinduliais; 
priesz ja szildos;

Į tęs merdejimo laikas, szerme- 
nys. Krikszczionys susirenka 

PERGALE in savo bažnyczias pasimelsti 
ir pamokslu pasiklausyti.

Per tas tris valandas, kurios 
primena Kristaus ant kryžiaus

prisilaikoma gražaus papro- merdejimo kanezios valandas, 
ežio, prisiminimo, kaip Kris- net ir Žydai užsidaro savo kro-

tuszczias, gedulingas. Misziu 
jau nėra, tik apeigos; szviesos 
užgesintos, vargonai tyli, mal
dos ilgesnes, kryžius atideng
tas. Kunigas atidengdamas 
kryžių sugieda: “Sztai Kry-! 
žiaus medis, ant kurio kybojo 
Pasaulio Iszganymas.” 

pasninkas ir visa Gavėnia bai
giasi Subatoj per pietus, 12-ta 
valanda.

Pirmiau, ypacz Lietuviai,! 
turėjo paproti visa nakti, iki 
Velykų ryto budėti bažnyczio- 
je, turėjo ir kareiviu draugys
tes, kaip Szvento Jurgio, ku
riu nariai, pakaleiniai, po du, 
eidavo sargyba prie Kristaus į 
grabo.

Velykų Ryta: Iszkilmingos

ta, bet visa diena praleisti mal- Medi, Tu Garbinąs, 
do j e ir bepasninkaujant.

Didžioji Subata, yra, taip 
sakant, Bažnyczios gimimo 
diena. Szi ryta ugnis bus szven- 
tinama, kaip ir Velykine žva
ke. Ir vanduo bus szventina- 
mas, kurio visi parsinesz namo.

Jis teipgi žinojo kad
Generolas Wavell 

Jis teipgi dar

jo didžiausias prieszas, iszro- 
kavo kad jis gali dali savo ka
riuomenes pasiunsti in Graiki
ja, už tai kad, sulyg jo iszroka- 
vimu, Field Marshall Romme- 
liui ims mažiausia menesi kol 
jis gaus pavelinima isz Berlyno 
marszuoti. Wavell taip ir pada
re, dali savo kariuomenes pa
siuntė ginti Graikija. Tai buvo 
jo didžiausia klaida, nes jis gal 
pažino Nacius ir kaip jie veikia 
bet jis neinvertino Field Mar
shal Rommelio.

Vokietis, (nes negalima jo 
vadinti Naciu,) Field Marshal 
Rommelis žinojo kokie mulkiai 
randasi Berlyne ant Naciu 
Sztabo.
Anglijos 
apie tai žino.
daugiau žinojo: Jis žinojo kad 
Anglijos Wavell jo dar visa 
menesi nesibijos, kol jis gaus 
paelinima isz Berlyno pultis.

Rommelis, nebūdamas dip- 
liomataš ar politikierius, bet 
profesijonalas karininkas, pa
siuntė savo praszyma in Berly
ną, bet atsakymo nelaukė.

Jis paliko visa dipliomatijos 
ir politikos darba Berlynui, ir 
pats su savo armija marszavo 
priesz Anglijos Generolo Wa
vell armija. Jis sudraskė, su
karpė, suskaldė ir iszvaike vie
na Anglijos geriausiu ir galin
giausiu armijų.

Isz Field Marshal Rommel 
pasielgimo ir musu Karo Szta-| 
bas galėtu daug ko pasimokin
ti: Negalima kara gerai vesti 
isz Vaszingtono Korėjoje.

Bet, aeziu Dievui, Hitleris 
isz to nepasimokino, nežiūrint 
kad jo armijos supleke Anglus, 
vien tik už tai, kad Rommelis 
nelaukė pavelinimo isz Berly
no.

bankoje, bet neapžiurejo kad 
treczias darbininkas H. Alvin 
Hendrickson buvo kitame ofi
se. Jis, pamatęs ka's darosi 
bankoje, paspaude guzikuti ir 
paleido garsu bliovimą, kuris 
yra kaip tik tam intaisytas.

Bet vagiai vistiek suspėjo 
pabėgti su savo grobiu.

Keli žmones suspėjo dažiure- 
ti in tu vagiu automobiliaus 
laisnius ir pranesze policijan- 
tams. Už dvideszimts minu- 
cziu policija surado ta automo
biliu apleista. Policijantai 
spėja kad tie vagiai turėjo 
ežia pasirūpinę kita automobi
liu, su kuriuo jie pabėgo.

______

W, Pirkie U. S. Bonus!
kitam Po pietų, nuo dvylikos iki Pirmiau žmones pasninkau- in visus Naciu planus, budus,

triju yra visos Krikszczionys- davo visa Subatos diena, bet Anglijos Generolas Wavell, nam, ta pati vandeni randam. WPirkie U. S. Bonus!


