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Unijos Reikalauja Greito Taksu 
Sumažinimo; Bedarbiu Skai

VAKARU MOKSLAS

Be Szaknu Rytuose

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis ’

VELYKŲ PAPR0CZIA1
yAIKAMS ir smaugusiems j 

Velykos nebutu Velykos, 
be marg’ucziu ir zuikucziu.

Senoveje zuikis atvaizdavo, 
buvo ženklas menulio. Mes iki, 
sziai dienai Velykų laika nu-' 
statome nuo menulio: Velykos 
pripuola pirm Nedele po pir
mo pilnaczio, po dvideszimts 
pirmos Kovo menesio dienos! i 
Už tas zuikis musu Velykoms1 
toks reixalingas.

Margutis,
naujo gyvenimo ženklas ir už 
tai jis taip glaudžiai yra susi- į 
ejes su Prisikėlimu, su Velyko
mis.

szinius in bažnyczia, kad kle
bonas juos paszventintu.

Rusijoje, pirm negu Sovietai 
ta kraszta užkariavo, baloti ir 
biedni margucziais mainikau- 
davo, viens kita sveikindami 
“Jėzus Kristus Prisikėlė!’’

Senesni Lietuviai dar palai
ko savo gražu paprotį; nesza 
ne tik kiauszinius, bet visa Ve
lykų maista in bažnyczia, kad

kiauszinis yra Klebonas paszventintu.

Anglu kalbos žodis Vely
koms, pareina isz senovės pa
goniu pavasario dievaites 
du “Ostera“.

Per szimtus metu, per Vely
kas žmones margucziais maini- Ispanijoje per Velykas 
kauja. Ir tas paprotys yra se- szoka, taip pat ir Airijoje, 
nesnis už pirmąsias Kalėdas, 
pirm Kristaus' užgimimo.

ežius Kasdien Auga, Ir Biznis
Eina Žemyn

Unijos Komisi- 
Bedarbiu skai- 
auga, ir biznis

IRANAS. — Rytiniu krasz- 
tu žmones, ypatingai ju vadai 
eina mokslus, seka paproezius 
Vakariniu Krasztu.

Bet matyti kad tas mokslas 
be szaknu. ITrisdeszimts asztuoniu me
tu amžiaus Mohammed ,Reza 
Pahlevi ėjo mokslus Europoje 
ir Amerixoje, susipažino su 
musu insitikinimais ir papro- 
cziais.

Jis yra jau turejes dvi žmo
nas. Pirma jo karaliene, buvu
sio Egipto Karaliaus Farouk 
sesuo, pagimdė jam viena duk
rele.

Kadangi mergaites, žmonos 
negali paveldeti sostą Mosle- 
mu xrasztuose Mohammed Re
za Paklevi divorsavo Karalie
ne Fawzia.

Jo antra žmona buvo Kara
liene Soraya isz prasezioku 
szeimynos isz Teherano.

Per septynis metus ji nei 
vieno’kūdikio nepagimde savo 
Karaliui.

Karalius Mohammed Reza 
Paklevi pradėjo reikalauti kad 
ji sutiktu pavėlinti jam imti 

Nepamirsztina Diena antra žmona.
Karaliene Soraya nesutiko. 

Arfta sanvai-te ji isžvažiavo in 
kalnus ant atostogų. Karalius 
Mohammed Reza Pahlevi, pa
silikęs name paskelbė kad ta ( 
moteryste baigta.

Matyti kad visas Vakariniu 
krasztu mokslas, visa musu 
kultūra nepasieke to Irano Ka
raliaus, kuriam Rytiniu krasz-i 
tu “Korano” rasztas dar vis 
szventas.

Rytiniu Indėnu ir Mahome
tonu szventas rasztas dar vis 
yra tas “Koraas” kuriame yra 
paraszyta.

“Vyrai augszcziau stovi už 
moteris....

Veskite moteris kurios jums 
daugiausia naudos atnesz.

Imkite po dvi, po tris ar po 
keturias žmonas.

Pasielgkite lygiai su 
mis savo žmonomis.

Bet jeigu norite viena žmo
na permainyti ant 
ir darykite.

Czia nebus jokio 
mo.

Kai divorsuosite 
nas, jas neinžeiskite.”

____

Į si gauna Bedarbes Pensijas, ir 
ne visi Bedarbiai valdžiai pra- 
nesza kad jie yra be darbo.

Fabrikantu Draugijos Pre
zidentas, Milton C. Lightner 
sako, kad keturiu ar penkių 
bilijonu kutu 'užteke keli me
nesiai atgal, bet dabar reikia 
szėsziu ar asztuoniu bilijonu. 
Jis sako kad vis daugiau rei
kės juo ilgiau valdžia lauks.

Jis teipgi sako, valdžia tuo- 
jaus turėtu nuimti Taksas nuo 
automobiliu, radiju, televizijų 
ir tam panasziu daigtu, kad 
žmones daugiu pirxtusi, biz
nieriai daugiau biznio darytu, 
fabrikai daugiau dirbti ir dar
bininkai daugiau darbu gautu!

darbiams.
Milton C. Lightner, Fabri

kantu Draugijos Prezidentas 
sako, kad Taksos visiems tu
rėtu būti sunažintos, per szi 
bedarbes laika! Jis sako, kad 
nėra reikalo tas Taksas ant 
sykio sumažiiti, bet galima 
taip padaryti sęr kokius pen
kis atskirus žingsnius, per isz- 
tisus metus.

Jis sako ka 
daugiau visieni 
tu, sumažindar k
skirdama bilijius doleriu ant 
nereikalingu sftymu 
darbu.

Unijos Vada^ako, 
szesziolika me
be darbo niett^, kaip dabar! 
Valdžia spėja, 
skaiezius dab 
bet kiti ai

valdžia daug 
gero padary- 
Taksas, negu

WASHINGTON, D. C. —
AFL ir CIO Unijos Komisija 
reikalauja, kad Taksos tuojaus 
butu sumažintos, per szeszis ar 
asztuonis bilijonus doleriu, 
kad biznis butu atgaivintas ir 
kad Bedarbiai darbus gautu.

Darbininku 
ja sako, kad 
ežius kasdien 
eina žemyn!

Szita asztuoniu nariu Ko
misija su Unijos Prezidentu, 
George Meany, kreipiasi sta- 
cziai in Prezidentą Eisenho- 
wero, kai Senatas pradėjo ta 

visi! Taksu sumažinimo inneszima 
apsvarstyti.

Senate dabar randasi byla 
paskirti viena bilijoną, penkis 
szimtus milijonu doleriu del 
statymo nauju keliu ir viesz- 

Tikimasi, kad tokis

var-

ar kitu nemandagu. Partija

tiek
kad per 
žmonių

kesni ir lengvesni, negu musu 
rinkimai, Amerikoje.

Rusxiams nėra galvos sukti, 
rokuoti ar spėti už kuri kandi- 
data balsuoti. Mat, valdžia 
ežia jiems labai gražiai pa
gelbsti, paskirdama kandida- 
ta, ir tik viena kandidata del 
vienos vietos.

Kas-gi galėtu būti aiszkiau, 
ar lengviau?!

Rusijoje kandidatai viens 
priesz kita nestoja — juk tai 
butu
priesz partija nekovoja, juk 
vienos partijos užtenka.

Czia jokiu abejonių negali 
būti ir nėra. Nebutu nei reika
lo tuos balsus suskaityti, ’jeigu 
valdžiai trupėtu žinoti ar de
vynios deszimts devintas, ar 
devynios i deszimts asztuntas 
žtnbiriu 'LiatšaYo. O už kcF'JIe 
balsavo tki jau priesz rinkimus 
visi žinojo.

Tokie rinkimai net ir Sovie
tams, ypacz jaunesniems yra 
nuobodus. t

Bet kai jie pamate tuos 
Amerikos laixrasztininkus bal 

, savimo apylinkėje, jie pradėjo 
j u klausinėti apie rinkimus 
Amerikoje ir kaip yra czia ve
dama.

Ar jie intikejo musu tiems 
laikrasztininkams ar ne mes 
niexados nedažinosime ka jie 
mislino. Ir aiszkus dalykas, jie 
neiszdryso nei iszsižioti, nes 
jie per daug yra mate, per 
daug pergyvene.

Kažin ar jie dryso nors pa- 
mislinti, bet pasvajoti, Kas Ru
sijoje atsitiktu, jeigu per rin
kimus Marshallas Zhukovas 
stotu in kandidatūra priesz Ni
kita Khruszczeva, ir • žmones 
galėtu slapati ir laisvai balsuo
ti, pasirinKti? Ir to mes nieka
dos nedažinosime, nes Sovietu 
Rusijos žmones nemislina, ne
galvoja, nesirenka, nerokuoja, 
bet tik balsuoja, ir tai vienbal
siai.

Valio Laisvėms Sovietu Rin
kimams! Kokia Sovietu vadai, 
tokia ir Sovietu laisve; kokie 
tie rinkimai, tokie ir tie kan
didatai.

Pet-
pro-

Graikijoje, Didžiosios 
nyczios ryta, visi eina in 
cesija, kur yra neszama Kris 
taus muka, kuri, po procesijos keliu. 

, būva palaidota užkasta, ■ 
j siems priminti kad? Kristus 

Asztuonioliktai^e ėzimtme- re ir buvo palaidotas.

tyje margucziu lenktynes buvo 
visur laikomos per Velykas.

Net iki sziai dienai Vaszing- 
tone, prie Baltnamu buna mar
gucziu jieszkojimo sportas ma
žiesiems.

Pas Egiptieczitis ir pas Žy
dus tas paprotys yya randamas 
per tukstanezius metu.

Airijoje, Velykų ryta, saulu 
tei ka tik užtikejus būva su 
rengtas didelis pokylis užbaig
ti Gavėnios pasninko laika.

cad bedarbiu 
yra 5,173,000, 
a kad daug 

vi- darbas duotu daug darbu Be- daugiau yraldarbo nes nevi-
1 * ' —---------------

Isz Amerikos PRTSMeksikonai nulipdo, nupie--------- ----------
| szia ar nukala Judosziaus Is- ----- •-----
karijoto paveiksią ar statula ir NAUJAS POLICIJOS 

i Didžioji Subata jie ta muka 
kankina, spardo, bado, paka
ria ir visokiais budais muczi-

i na.

BULGANINAS
NUSZ ALINTAS

VADAS LONDON, ANGLIJA,
PARYŽIUS. PRANCŪZIJA \ 2i”tas »ranes» b,lk Krem“Ui

Premjeras Felix Gaillard
. . . . i pasikvietė Algenjos Karo ve-deszimts metu | terana būti Paryžiaus polici- 

jantu vadu.
Szitas paskyrimas buvo pa-' 

darytas už tai kad buvo mažas' 
sukilimas ar bent buntas keliu 
tukstaneziu policijantu tarpe.
Jie buvo laikinai apsupę val
džios kambarus reixalaudami 
didesniu algų, už tai kad ju pa-' 
reigos tapo pavojingesnes, su

1 Algerijos sukilimu.
Premieras Gaillard su savo 

Taryba nutarė paskirti Mau
rice Papon, kuris iki sziol buvo 
Algerijos vaisko prižiūrėtojas 
Constantine mieste.

Andre Lahillone, buvęs Pa- 
Treczia valanda Velykų Ry- ryįiaus policijantu virszinin-

i ta Moravian bažnyczios choras 
ir kapelija orkiestra, nuo baž
nyczios bokszto pradėdavo

CAPE CANAVERAL, FLO- j žmones szaukti in kapines, 
RIDA.—Kovo 26-ta diena, 12:-1 prie bažnyczios kur visi, susto- 
30 valanda popiet, Amerikos , je lauke Velykų Ryto pra- 
Armija, Jupiter-C raketa, pa- szvintant. 
leido in erdves nauja Satelitą, _ , „ . „J Dabar po visa svietą tas gra-
“Explorer III” isz bandymu . . ...r J žus paprotys praphto.
centro. Praėjus keletą valandų 
užtikrino kad Satelitas pasie-]........................., ... . . . . Visi szitie invairus, gražuske savo orbita ir skrieja ap-l ...... v v. , . I ir reikszmingi paprocziai, vie-link žeme maždaug per dvi va- ... - . .. , . TT,, . naip ar kitaip prasidėjo, pra-landas. “Explorer II” iszau-l ,r r r . .. 
x _ -.> e j j • . ■ džia gavo tūkstantis devynitas Kovo 5 d., dingo erdvej, ne- . . ... .. x . . . . , j szimtai metu atgal, kai aniuo-pasiuntes jokiu signalu, nes ne , . . ,. . .... , , . las prie tuszczio kapo; Jeruzo-pasieke atitinkamo aukszczio, , , , , ... .. . x . x. hmo darže, pasakė Jis Pnsi-neuzsiveaus raketos pasKuti- , , , „ „ .... x . . .x kele, Jo Nėra Czionai!nes dalies motorą ir nukrito 
gal in Atlantiko maruosia. j

Iki penxios 
atgal vien tik Katalikai szven-

_  _  _  i te Velykas. Kiti tikėjimai Ve- 
Mesopotamijoje, vaikučiai' W ne Ukt“ ka neszvente' bet 

per keturios deszimts Gave- į ne* nePr^Pa^no- 
nios dienu renka ir cziedina . - .
kiauszinius ir pasxui, per Ve- Protestonai Naujoje 
lykas ir po Velykų tuos kiau. P0)6 bu™ PasMneji krikss- 
samius nukvarboja ir margu.' czion5’s ir szvesti Vel-V- 
czius pardavinėja. ku szvente'

Angli-

posėdžiavo paskutini karta 
Premiero Bulganino vyriausy
be ir priėmė jo atsistatydini
mą. Naujai iszrinkta parla
mentas (Aukszcziausioji Tary
ba) ir ten turės paaiszketi ar 
Bulganinas paleidžiamas in 
pensija ar keliamas in prezi
dentus, vietoj Voroszilovo.

,.............. , . Velykų pamaldos, auszraiItalijoje visi atnesza kiau-i , x ... ,_____ __________________ tekant prasidėjo Bethlehem
i I mieste, Pennsylvanijoje. Morą-

AMERIKOS ARMIJA vian Bažnyczios žmones ta pa- Į 
n A T VTTAYA TZ tct a proti PradeJ° ir invede- PALEIDO KITA ŽE

MES SATELITĄ
“EXPLORER III” kas buvo priverstas pasitrauk

ti.
Tuo paežiu sykiu Vidaus 

Ministeris inteike ir savo at- 
sisakyma isz tarnybos. Bet 
Premieras Gaillard ta Vidaus 
Ministeri, Maurice Bourges- 
Maunroy persznekejo kad jis 
pasiliktu.

i
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Linksmu Szvencziu
Velykų!

Visiems musu Skaitytojams 
linkime | '

LINKSMU SZVENCZIU 
VELYKŲ!

Ir kad sulaaktumem sveiki 
kitu Velykų!

To vėlinį iszszirdies,

—Redakcija “Saules.’’

Daktaras John P. Hagen, 
Laivyno Mokslincziu Direk
torius, po kurio vadovyste 
Laivynui pasisekė in dausas 
iszszauti ta dausini “Van
guard’’ pabukla, czia rodo 
kitus tokius jau pagamintus 
pabūklus.

Jis sako, kad tas mažas, 
szesziu coliu “Vanguard” 
pabūklas, mažas “menulis” 
dabar aplink visa svietą le
kia kas szimtas trisdeszimts 
penxios minutos, ir jis sako, 
kad galimas daigtas, kad 
tas “Vanguard” taip aplink 
visa svietą skris per de
szimts metu.

viso-

kitos, taip

prasikalti-

savo žmo-

RINKIMAI
MASKVOJE

Pilna Laisve Balsuoti
----------_

Iszmintingi Žodeliai
Kantrybe yra geriause gy

duole del visokiu nusiminimu.

Kada tau gerai pasiveda, ga
li tikėtis, jog vargas paskui ta-

Už Viena

__ _____ L

MASKVA, RUSIJA. —
Trims Amerikiecziams texo 
nepaprasta proga: pamatyti 
laisvus Sovietu Rinkimus.

Mes esame tikri kad jie isz ve se^a
tu Maskvos rinkimu daug ko ---------
pasimokino apie laisve ir rin-į Žmonys tankiai nusiskriau- 
kimus. džia patys save, kurie skriau-

Sovietu rinkimai daug aisz- džia kitus.



“SAULE” MAMANOY CITY, PA.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Automobilyje laikytis gana, 
maisto nors del vienos dienos, 
ir insideti kelias kaldras ar 
sziltus blanketus.

Jeigu kas niislina kad szitie 
patarimai ateina jau per vėlai, 
policija primena, kad 1915 me
tais, Balandžio menesio- treczia

ir bus Kūdikėlio
:: VEDAMI ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

joje 'buvo prisnige daugiau ne
gu devyniolika coliu sniego.

Kas Girdėt

Nors mes daug skaitome 
apie pragyvenimo branguma, 
ir kaip žmones viską perkasi 
ant iszmokesezio, bet bankos 
pranesza kad žmones t iek daug 
pinigu neturėjo batikose susi- 
taupine, kaip dabar! - Banku

Su szia Szvente Velykų, sku
biname vela su Szirdingais Ve- 
linimais visiems musu Skaity
tojams, Draugams ir Pažinsta- 
miems.

Yra tai puikiausia Szvente 
isz visu, ir tai tokia, kad kož- 
nas džiaugėsi isz laimes kitu. 
Duok Dieve, kad visi musu pa
geidimai iszsipildytu.

Džiaugsis tieji, kurie yra ap
siaubti savo vaikeliais, anūkė
liais, giminėms ir patinstamais 
ir szvens taja diena Prisikėli
mo Vieszpaties. Bet daugelis 
bus tokiu, kurie atsiskyria nuo 
saviszkiu ir mylimu ypatų, ap- 
vaiksztines taja, Szvente su nu
liūdimų. Del tokiu siuncziame 
savo suraminima su Linksma 
AUeliuja!

— Redakcija “Saules”.

kiecziai grynais pinigais liau
kose dabar turi daugiau negu 
tris szimtus bilijonu doleriu.

Tiek pinigu galėtu visu na
mu Amerikoje' morgiczius pil
nai užmokėti, visas žįmoniu 
skolas, atmokėti ir dar liktu 
daugiau kaip szimtas szeszios 
deszimts penki bilijonai dole
riu.

Amerikiecziai dalbai’ banko- 
se turi tris sykius daugiau pi
nigu, negu turėjo 1950 metais.

Procentais rokojant, papras
ti darbininkai dabar daugiau 
pinigu dedasi in bankas, negu 
bagocziai milijonieriai.

In Jackson, Mississippi, 31 
meto amžiaus Ponia Perry 
Hand, teisme, prisipažino, kad 
ji buvo inpylus trucyznus in 
savo vyro sznapsa
kindama, kad ji njrejo ji at-

pasiaisz-

Banku virszininkai sako kad 
Amerikiecziai dabar mažiau 
praleidžia,, mažiau skolinasi ir 
daugiau tau pinasi.

Ir jie taip pradėjo daryti tik 
pabaigoje praėjusiu metu.

Valdžia p ranesza. kad ir val
džios bonu žmones pradeda 
daugiau pirktis.

In Buffalo,- New York, 50 
metu amžiaus, Toady Karlo, 
atvestas in teismo,' kambarius 
už girtuokliavimą, kalbėjo 
vien tik Rumuniszkai, sakyda
mas kad jis nei žodžio nesu
pranta Angelskai.

Kai teisėjas pasakė, Anglu 
kalba “trisdeszinits dienu in 
kalėjimą, tas Teddy Karlo taip 
pat anglu kalba suszuko: “tai 
per daug, Ponas Teisėjau!”

Pypkes Durnai

mamyte. Pasakė kad aniuolas 
ipaveikslelyje' yra 
an i u oi u, ir sykiu 
jai apie užgimimą. Kūdikėlio, 
kuris vadinasi .Jėzus.

“Toki kūdikėli mylecziau 
jei tiktai Ji pažineziau,” is 
re Rožiuke; ii’ per ilgas Ii 
valandas, svajojo apie 
szventas ypatus daugiai 
apie Betlejaus Kūdikėli.

“Kodėl skamba dienoje 
kartus” užklausė senukes.

. ‘ ‘ Kad mums primintu- V. Jė
zaus, užgimimą.“ -

Už tai Rožiuke dar daugiau 
iszmoko mylėti koplyezeles 
vaf’peli. Nesiskundė isznaujo 
kad pailsus, vienok trumpame 
laike neinstenge pasėdėti ir tu
rėjo atsigulti. Tėvas iszmane.

“Didžiojo Ketvergo vakare 
pati suprato isz vyro iszblysz- 
kusio ir paniurusio veido, kad 
visa viltis pranyko.

Sekanti ryta varpelio nebu
vo girdeli. Mergaite ta paste
bėjo.

‘ ‘ Mamyte! ’ ’ Silpnu balsu 
isztare.

“Ka mažyte,“ paklausė mo
tinai stovėdama szalia lovos.

“Kur varpelis? Negirdžiu 
varpelio. ’ ’

Motina pažiurėjo in tęva; 
akimi davė ženklą, kad kalbė
tu.

“Dėlto vaikeli, kad Didžioji 
Petnyezia,“ atsake tėvas.

“Kas tas?“ Rožiuke nusi
stebėjus užklausė.

“Varpelis neskamba szitas 
' dVI 1 eha A, ‘he’s'1

‘ miręs.”
“Ježus numiręs!“ Gailestin

gai suszuko Rožiuke. ‘ ‘ Mumi-

suomet sugryžta. Velykų Ne- 
delioj.“

“Ar tai isztikro?”
Tikrai sugryž. Velykų ryte 

varpelis isznaujo neskambins.
O lai bus malonu.
Motina, viena ranka, pakele 

mergaites galvuke, pataisė pa- 
duszkąite ;po tapi, atsisukus in

Be jokio tikėjimo, remdami so
cializmą, reikalaudami refor
mos, ir.... .

Ka įdarytume, jepgn numir
tu? Motina, aimanavo.

Turiu iszeiti laukan, skaus
mas galva man skaldo. Atsike-

plenumu | daugiau

tris

kaip dreba.”
Rožiuke tyliai gulėjo sun

kiai kvėpuodama,- akis placziai 
atidarius. Tėvai vėl paszanke 
gydytoja. Gdqytojas atėjės 
nieko aiszka.us nepasakė. Tė
vai nusiminė.

Subatos viaara Rožiuke- 
prabilo:

Rytas arti, 1
nuobodu be vi jelio. Varpe
liui skambant, rdžiu, giedant 
iieisz'pasakytai alonias gies
meles; jam tyli
dėt. Ar isztikr u užskamibins

t man taip

, nieko negir-

Tikrai, vaike
I Mamyte, ka,

Nežinau, mie
Teveli, tu n i pasakyk; tu 

žinai ka jie gi a<. Prasze Ro- 
žinke.

Tailp mano
Bet turi nžmiį
siu, bet tu už

Žemu dreba
dėjo:

“O filii, et 1 ke, Rex coeles-'

sako ?

rangi, žinau.
Asz pagiedo- 

gk. ų 
du balsu, pra.-

. A mortuis
Alleiuia. ”

■Su-

Velykos
‘Jis vėl prisikels, ve! gy

vens, spareziai suszuko levas 
“Velykų Nedalioj kelsis isz 
numirusiu.“

In Indianapolis, 34 metu am
žiaus John R. Rettig teisėjui 
pasiaiszkino, kad jis buvo pa
sivogęs automobiliu Ohio val
stijoje, ir paskui skubinosi 
pervažiuoti rubežiu in Indiana 
valstija, kad jo prasikaltimas 
butu valdžios, o ne valstijos 
klausimas, nes valdžios kalėji
muose maistas daug gersenis.

Teip, linksmos dienos,
Bet yra ir tokiu,
Ka ta diena laisto 

graudžias aszaras,
Netekdamos mylimu ypatų, 
Kurie nesulauke sziu Velykų

“Taip, taip! Sziu dienu lai
ke varpeliai iszkeliauja Ry
man mažam laivelyje. Bet vi-

surrexit hod i
Gražu, mal i teveli! 

szuko linksiu; rudikelis. An
tra karta, tev

Ji užmigo, 
davė tėvams 
t is nuskrido' 
dienas. Iszvyc 
be apturėjo, 
szvente Velyl 
erdvę bip.ny 
žiai iszpuoszt- 
kuriame likejoįsatit Vieszjpa- 
ties Jėzaus Kiną ir Dievyste, 
kur žvakių il^įgybe apszviete 
visa aiplinkyl^*|: mate kaip- jie 
patys seke prfeWJa, ir giedo
jo linksma “AUeliuja,” mate 
žmones klupdfelezius -per Mi- 
szias szventas ir artinaneziuo- 
sius prie Dievo Stalo. Viską 
mate tartum levyneje. Suvis 
nepanaszu ju dabartiniam, pa
dėjimui, netik ka jiems vie
niems, bet taipgi ju dukrytei.

t rūpestis ne- 
pigii. Ju min
ai in jaunas 

Kokia linksmy- 
'jula tėvynėje; 
klszvente. Mate 
‘a -gėlėmis j;ra- 

ie alfori"oriu,

Ausztant motina atsistojo^ir 
paszaukus senuke, liepė dabo
ti mergaite pakol nesugrysz.

Saulei užtek jeus jos spindu
liai mirgėjo ant balto Rožiukes 
veido ir pažadino ja.

“Gražios Velykos,” isz,tarė 
ir szypsojosi isz džiaugsmo 
matydama szviesus saulutes 
spindulius sipindanczius per 
kambario langus.

Motina, skubiai iženge koply- 
ezios linkui. Buvo- beveik pa
siekus vartus, kada iszgirdo 
neaiszku baisa isz vidaus; in- 
ejo drebėdama. Buvo ten jos 
vyras. Tylėdami viens kitam 
žiurėjo in akis; ant galo vyras 
prabilo:

Grįžkime in sena tikėjimą.
Inejo in bažnyczia. ir atsi

klaupė. Motina pradėjo tyliai 
raudoti. Varpelio szvelnus gar
sas skrido- po visa apylinke. 
Negalėjo melstis, bet szirdimis 
linksmybes pilnomis, klausė to 
malonaus gaudimo.

Koplytėlėje buvo langas, 
ant kurio buvo, nudažytas 
“Prisikėlimo” paveikslas. Vy
ras iszvydes ta paveiksią, susi-' 
graudino ir atkreipė paezios 
atyda in ji. Mate naujai prisi
kėlusi I szgany toja. Velykų 
saulėtekio spinduliais apsiaub
ta, artinanti juos pasveikinti.

Drebėdami priėjo prie balto 
gražaus altoriaus: pasirodė 
jiems vėl esant ju gimtynęje, 
vėl esant vaikais.

Žmones pradėjo rinktis. Ku
nigas iszejas isz Zakristijos at
sisėdo klausykloje, ir pradėjo 

■Alwifflkj i ■-—-; —

Gal szitas policijos patari
mas ateina jau biski per vėlai 
po tu audru, po to sniego ir po 
tu pugu. Bet pblicijantaj pata
ria automobiliu draiveriams, 
nepaisant to kad kalendorius 
rodo, kad jau pavasaris, bet 
kad visi, kurie toliau kur va
žiuoja, su savimi vesztusi: ■_

Ratams lenciūgus.
Pesku vedra ir maža samti, 

kad galėtu tu pesku papilti po 
automobiliaus. ratais.

Dideli kastuvą, isz sniego 
išsikasti/ •<..
„•^ra virve ar lenciūgą, kad 

kitas draiverys galėtu jusu in 
sniegą: inklimpusi automobiliu 
isztiąukti.

Trisiraszyti 'prie kurio auto
mobiliu kliubo, kad, reikalui 

' prisejus, galėtumėte pagelbos 
prisiszaukti.

Velyku Baltos Lelijos

Baltos lelijos tankiai varto
jamas laike Velykų.

Tas paprotis turi savo isto
rija- , .

Baltu lelijų vartojimas Ve
lykų laike, erne pradžia nuo se
nos judeiszkos legendos (pa
davimo). Raszoma taip yra:

Kuomet Kristus prisikėlė isz 
g’ralbo, vietose, kuriose Jis už
mynė savo koja, ten tuojaus 
iszszokus isz žemes pražydusi 
balta lelija, ir taip, Jo pėdomis 
kur Jis nuėjo, pradėjo žydėti 
baltos nekaltos spalvos lelijos.

Ar teisybe, ar tik padavimas 
vienok niekas musu nenuste
bina atsižiūrėjus in Jezu Kris
tų, kad Jo ipedose, kur Jis nu
ėjo, pražydo lelijos.

Jei Jis būdamas Dievu pada
re didesnius ,stebuklus ant že
mes tarpe žmonių, ir ypatingai 
pats gali būti tikrai, jai Jis no
rėjo, kai nueitum Jo pėdom 
.elijos žydėtu.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie

" THnrsjLfM.
NO SPEED WIT!

Bonus!

The great anosmaltrains or
EMIGRANTS WHO CROSS? THE AMERICAN 

CONTINENT COULD COP*” 
' THAN 25 MILES ON • 

ANP FRO’' 5 10 10 
DIFFICULT TER

GENIUS
Ce'LEBRATBP AS A GREAT STATESMAN, THOMAS 
JEFFERSON WAS A MANY SlOED GENIUS. HS 
SPORE e LANGUAGES, HAO AN EXTENSIVE 
KNOWLEDGE OF MATHEMATICS, SURVEYING, 
MECHANICS, MUSIC, ARCHITECTURE, LAW AND J 
GOVERNMENT/ HE DESIGNED HIS OWN 
BEAUTIFUL MONTICELLO AS WELL AS THE «*' 
HALLS OF THE UNIVEMirV OF VIRSINIA.1

NO MORE 
® DAYS" 
ĖS ON

^O'^s KSs

^Į-sį

I OOllfOR. DlOUGH !■
“THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO PREPARE FOR
Ė0NOS PAY PUKC&TT WHEN HELP TO MATU^.'iW ,
$3. lf(VE;- -Fp. START auyiHS REGULARLY-PLAN FOR ZOLK j

.6. SAVINGS
■&07. EVERY

Saule Publishing Co.,

Iszriszimas pakele ju apsun
kintas duszias in tikra tikėji
mo szviesa, o Komunija nždego 
ju szirdyse nauja meile. Parė
jo namon turėdami szirdyse 
Dovana, kurios verte tie su
pranta, kurie Ja prarado.

Rožiuke iszgirdus- varpeli 
sėdėjo lovoje plodama rankelė
mis isz džiaugsmo.

Dabar ir tu, musu kvietke- 
li, eisi su mumis ten kur skam
ba varpelis, tarė tėvas links
mam kūdikiui.

Naujai prisikelusis Iszgany- 
tojas, matydamas szirdinga at
sivertusiu metavone, iszgyde 
Rožiuke, kuri buvo priežasti
mi ju atsivertimo in senaji gra
žu Kataliku Tikėjimą.

-----PABAIGA------

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas tax 
sxito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užliekn. Su paveikslais. 177 

l dideliu puslapiu, 36«.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Lijoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz1 Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No J 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
13 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

Np.142—A p i e Paveikslas 
' •QyVsSfeSin^Nuopolei 'Mateu sžo 

Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutuinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20o.

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinia Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. ' 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 60 poslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. : , .

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin- 
kimu. 25c.

No.194—l'rurnpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima . Pdiauskio, su 
nekuriks 1 j^uTŽgais Padėji
mais. 35c.'

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jeznso Kristuso 
15c. j

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezu so Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jeznso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

■ No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

I®3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini* 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

pg3 Nepamirszkite dadet! 
deszinituka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, - H. •. &

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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Ir Bus Kūdikėlio Vedami
MYKOLAS Gražutis, socialis-1 

tas, s t, r o p i a i darbavosi 
priesz Dieva, ir tikėjimą. Jo 
neapykanta buvo drąsi ir žiau
ri. Jo pati priesz iszte'keisiant 
buvo iszejus mokslus Kauno 
gimnazijoj.

Mykolas atkeliaivo Chiea- 
gon. Esant jam keliata metu 
sziame kraszte, netik ka nerū
pėjo jam tėvu szalis, bet užmiiy 
szo ir jaunąs dienas. Dabar pa
tekės in miesto vyresnybe, pra- 
szalino isz mincziu maža ji My- 
koliuka, kuris ganė tėvelio 
aveles, -tarnavo klebonui prie 
Szv. Misziu ir atlaidų dienose 
laike iszkilmingu procesijų 
skambino sidabriniu varpelius 
viską buvo- seniai užmirszes. 
Vaiko ranka iszkele kryžių su 
džiaugsmu, vyro ranka su ne
apykanta iszkele puikybes 
rauduona vėliava. Isztikus 
kalbai apie kunigus, tuoj užsi
degdavo piktumu, iszmetine- 
damas jiems nebūtas daigius. 
Bąlžnyczios boksztai durte du
re jam aikysna, bet grieždamas 
dantimis, siautė kensztu. - Isz- 
girdes skambant “Aniuolas 
Dievo” plūsdavo baisiais žo
džiais priesz Kristų. O Gražu- 
tiene to paties ūpo buvo. Paėjo 
isz prasto gimimo, bet buvo 
prasilavinus invairiais moks
lais: įsociaįloigija, svetimomis 
kalbomis, klaidinga sziolaiki- 
ne etika. Buvo- žinoma karszta 
vyro pasekėja.

Deszimts metu praslinkus. 
Gražucziai susilaukė dukrele, 
tokia szvaria, taip gražia, taip 
malonią, kad tėvas žiūrėdamas 
in ja isznetylcziu pratarė:. -

'‘Miela tu dukrelę! Tikras 
tu aniuolukas! Brandi tu Die
vo dovana!”. //

Motinos akys n/irgejo a,sza- 
romis isz meiles ir džiaugsmo.

“Vadinsime ja Rože,” tarė 
tėvas; “nes tas vardas .pilnai 
jai pritinka.”

’“Gerai sakai” atsake moti
na. Ir paėmus mažytes ranke
les meilingai žiūrėdama in kū
dikėli, karsztai pabucziavo.

Rožiuke augo kaip darže gė
lėlė. Iszrode tokia silpnute, 
tartum vėjeliui papūtus, nu
linktu ir lužtu; kurios žmones 
privalo lengvai palytėti, kuria 
saules skaistus spindulai nuo
lat turi szviesti; tokia patogi, 
iszmintinga kurios malonia ir 
skaisczia iszvaizda nei juokai; 
nei aszaros nepaženklina, tik
tai meilus szypsojimasis rain-

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darbą, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

“Saules Redakcija,“ 

dasi ant jos veido- visuomet, 
net ir miege.

Mažyte, lyg paukszcziukas 
savo lizdelio neapleisdamas, 
žaidė szale matuszes tai kaspi
nėliais, tai popierelemis, tai

Visi kiauszius kūle, 
Giedodami Alleliuja, 

Yra tai tikrai szvente 
linksma, 

Tik ne del visu ir ne visada.
Del tokiu tai ne Velykos, 

Tiktai didelio vargo dienos,
O ir badai straikos užėjo, 
Tai pinigėliu nekuriems 

sumažėjo.
Del tokiu tai ne Velykos, 

Tiktai didelio vargo dienos, 
Nesigaili biedno niekas. 
Laike szventes purimu 

nedaryte, 
Gražiai užsilaikykite, 
Ir nuo visu guodone 

aplankysime.
Asz ir namie sėdėsiu, 

Savo senatvai pasilsėti 
Duosiu gerkle pablekiuoti, 

Kad galetau geriau dainuoti, 
Žinoma ir truputi guzutes 

iszgersiu, 
Pas savo kurna nueisiu, 

Meiliai pasikalbėsiu,
Ir tokiu budu szvente 

praleisiu. 

Gana jau kūmai, 
Duok ir man biski 

paszpiliuoti,

spalvotomis gėlėms, vis links
ma, vis maloni tartum dangaus 
aniuolukas. Nusibodus žaisti, 
Rožiuke užsilipdavo motinai 
ant keliu, ir apsikabinus apie 
kakla, prisiglaudus liuliuoda;-

Žinot, jog viena gyvenu, 
O triūso gana turiu 

Reike apsivalyt, 
Szio, to, apsirupyt. 
Koszelienos jau turiu 

Ba be tos apsieiti negaliu.
Na ir kiausziniu 

primarginau, 
Ka nuo geru kumucziu gavau.

Ne ilgai namie busiu,
Už keletą dienu vela in svietą 

brauksiu, 
Ba po Velykų,

Visokiu dažinosiu nieku, 
Tai geresnius užsiraszysiu, 

Del visu žmonių pagiedosiu.
Daug dabar neraszau, 

Tiktai pritūpus visu praszau: 
Guzutes per daug negerkite, 

Juoku nedarykite,
O ir daug nevalginkite.

Ir mergaitėms primenu, 
Ba ant to, savo tiesas turiu, 

Tai ir pabarti galiu.
Užsilaikykite visi gražiai, 

O po gražu marguti 
apteiksiu, 

Kaip po szvenai pribusiu.
Sveikiname visus su 

Szv. Velykomis.
-------- -----------

NELAIMINGA KOJA
Tikras Atsitikimas.

^lEDLICA, Lenkijoje, ant
Stanislovskio geležinkelio' 

stoties, turėjo užsiėmimą kai
po peczkurys ant lokomotivos. 
Daktarai negalėdami jam isz- 
gydint koja- kurioje ant galo 
pasirodė gangrina, turėjo ja 
nupjauti augszcziaiu kelio. Nu
pjauta koja, suvyniojo in sku- 
duri ir padėjo priemenejel 
idant ant rytojaus palaidoti 
ant kapiniu.

Tuo tarpu atėjo isz artymo 
kaimo moteriszke, ir matyda
ma gulint ant žemes ka toki 
suvyniota, paežiu pine jus, per
sitikrino kad tai mesa, paisiki- 
szo po pažasezia ir nudrože su 
savo “radiniu” namo. Sugry- 
žus namo jau -ežia iszvynios 
mėsos kulszi, bet kaip labai 
persigando pamaezius žmo- 
giszka koja! Atszoko, bet tuo- 
jaus suvynioji vela ir taip pat 
nunesze- in priemene ir padėjo 
tuoj prie duriu ant žemes. Ne- 

' trukus einantis per kaima tū
las ubagas ketino ineiti in taja 
stuba, bet radęs priemenėje 
gausia iszmal-da, visai ne inejo 
tik pabrukęs po pažasezia szin- 
ka, užleidęs krepsziu kad ne
būtu matoma jojo vagysta, ap
leido kogreieziausia kaima.

Nuejas už kalno atsisėdo ir 
iszvyniojo, bet ir jisai nepasi- 
džiauge savo “radiniu”. Ne
žinodamas ka -daryti, nunesze 
in valseziaus kancelarija žmo
gaus koja ir ten paliko.

Valdžia pavede dalyką tar- 
dytojuj tada viskas iszsiaiszki- 
no, koja likos sugražinta locni- 
ninkui, p moteriszke ir ubagas 
už vagystai likos ąresztavoti. 
Koja, palaidojo- o savininkas in 
kėlės dienas po tam taipgi nu
ėjo paskui ja in žeme.

—----- „ 

vo saldžiu balseliu. Matusze 
tašyk prispauzdavo prie szir- 
dies, manydama:

“Ak paukszcziuk, kokia tu 
lengvute. ’ ’

“Mamyte pasaka!” Praszy- 
davo kūdikėlis. “Aukle tan
kiai man pasakojo apie -Gražia 
Elena, ir apie Patogia Magelo- 
na. ’ ’

Motina, kuri laikydavo sziu 
pasakų doriszkai prasme už 
juokus pradėjo pasaka apie 
“Balte Gulbe” norėdama in- 
skiepyti mergaitei doriszka 
szios pasakos prasme.

Tėvas taiposgi, parejas isz 
susirinkimu, atsisėsdavo ir pa
sivadinės Rožiuke, meilingai 
jodindavo ja antkeliu, pasako
damas apie vargus ir nelaimes 
kurios jam isztiko, kuomet no
rėjo pergalėti juprieszus, Ka
talikus.

Viena, vakara Gražutis parė
jo isz rinkimu susziles, visas 
prakaitu apsiliejes, keikdamas 
Katalikus ir iszraisdamas viso
kius užmanymus, idant Katali
ku vardas visiszkai pražūtu isz 
miesto.

Užėjo trepais, priėjo kamba
rius, ir tykiai atidaręs duris, 
ženge vidun. Isznyko nuo vei
do visas nemalonumas, kuomet 
pamate gulinezia lovukeje 
mergaite, kurios balta užkloto-

atsimusze taip- szviesiai nuo 
mėlynu sienų, kad rodos dau
giau apsziviete kambari, ne-gu 
deganez-ioji lempute, kuri bu
vo padėta ant stalo:

“Tėtuli! Žiūrėk koks gra
žus paukszte-lis! ’'

Tėvas dirstelėjo.
“Tai ne pauksztelis mažy

te; tai aniuolukas”.
Rožiukes akytes užplestejo 

žingeidumu. Pradėjo klausinė
ti tėvelio apie <ta “gražu pauk- 
szteli. ” Nekantriai stengėsi tė
vas atsakyti in jos klausymus. 
Jo mintys nubėgo in jaunas 
dienas; tenai jieszkodamas ne
kaltai mergaitei atsakymu.

Bet szis rūpestis, prilyginus 
kitam, buvo visiszkai silpnas.

Rožiuke susirgo, o tėvai ma
nydami liga greitai pereisianti 
patys jos reikalais apsirūpino. 
Bet toliau blogiau; mergaite 
suvis sumenko. Skruostukai 
pabalo, rankeles drebėjo, kū

nelis susilpo. Tėvai, palsieme 
Rožiuke, iszvažiavo in Ameri
kos pietus.

Žaizdama miszke, tarp geliu 
ant tyro oro, akys, vėl pražibe- 
jo y patingai kada kokia, tai ne- 
aiszki muzika pertrauke lanku 
tyluma. Buvo tai varpelis. 
Gražutis susiraukė.

“Teveli, teveli, klausyk! Tai 
gražu! Net paukszcziukai 
klauso.”'

Ir tėvas, lyg paukszcziai, 
klausė to ramaus, ramiuanezio 
balso, kuris taip pralinksmino 
mažyte.

'Gražucziu namelis stovėjo 
netoli koplyczeles. Isz. Rožiu
kes kambariu buvo matyti 
boksztai su kryžiumi.

Motina žiūrėdama per Įauga 
garsiai atsiduso, ir isztare su 
panieka:

“Ta bažnyczia, tas kryžius! 
Bet, akys traukte trauke baž- 

nyczios -deszinen pusėn, kur 
balti paminklai akmens buvo 
paeiliui sustatyti ant kapiniu. 
Jos akyse pasirodė lyg aveles 
susirinkusios in burius apie 
piemenį.

‘ ‘ Man gražu, ’ ’ prabilo mer
gaite. “Man gražus tie namai 
su varpu.”

Raižiuke daug persimainė ta 
vakara. Miege szypsojosi, vei
deliai buvo toki gražus kad 
motina tuo paežiu laiku pame-

^=A - B - CELA^SS 
I arba pradžia | 
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64 pus. Did. 5x7 col.;! 
Dabar Po 25c. ;! 

Saule Publishing Co., ;! 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 1!

“Talmudo Paslaptys” __  • • • • 
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ūko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paėsta, 20 Centai 
SAULE - Mahanoy City, Pa,

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu-/ 
vio, Lietuviui

PLATINKIT
«ST “SAULE"

tus visa, vilt* ir tuo paežiu lai
ku yel visa vilti atrado-.

Per kiek laiko gerai valgą, 
linksmai žaidė, juokėsi, iszbeg- 
davo in laukus geliu jieszkoda- 
ma. Taip menesis praslinko-. 
Viltis apszviete visu akis.. Bet 
vieną diena sztai Rožiuke pri
siglaudus prie motinos .skun- 
džiaisi:

“Mamyte asz jaueziuosiu 
taip pavargus! ”

Tėvai tik tada suprato- kad 
mirties tamsus szeszelis seke 
ju pėdas ir ant galo pasivijo-. 
Tas trumpas menesio laikas, 
kuriame rūpestis lyg dėbesis, 
kuris aptemia pasauli, nuslin
ko, iszrode tik akimirka. -Da
bar, kitas dėsis, didesnis, ap
temę ju. gyvenimą. v- ■■

Rožiukes daugiau nebuvo 
matyti laukuose. Tėvas paso
dino ja prie lango isz kur ji 
matydavo pateliszkes tupin- 
czias- ant saldžiai kvepianeziu 
geliu, ir kaip saules spinduliai 
atsimusz in upelio cziurkszle- 
nanezias Vilneles, girdėdavo' 
kaip paukszcziukai iszpasako- 
d'avo vieni kitiems savo bedas, 
o priek tam dar girdėdavo!, 
kaip tris kartus dienos laike; 
skambus varpelis atsiliepdavo 
toje ramioje apielinkeje.

Tėvai, dabodami mažyte;. 
patemyjo, kaip jos kūnelis ėjo 
vis silpnyn, ir rankeles vis plo- 
nyn. Tėvams pasitraukus, pa
statydavo senuke prie dukre
les. Rožiuke mylėjo szita senu
ke, kuri mokėjo sekti gražiau
sias pasakas. Ji pasakydavo 
daug daugiau pasakėlių, negu

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
West End Ugniagesiai 

laikys savo. Baliu, Panedelio 
vakarą, Balandžio April 7-ta 
d’iena in Newhard’s svetainėje.

Jonas Dalinskas, nuo 633 
W. South uly., staigai susirgo 
mm szirdies atako pareita 
Kctverga po piet savo namuo
se, ir likos tuo jaus nuvesztas 
in Ashlando ligonbute del gy
dymo, o apie 11:25 valanda 
naktyje pasimirė. Velionis 
per daugelis metu dirbo ang- 
liąkasyklose, o paskutini kar
ta. dirbo del 'City Shirt fabri
ko mieste, Paliko savo paczia. 
Veronika (Lapinskiute), ir 
duktere Joana, taipgi sesere 
Ona Lesuskiene, isz kur laido
tuves invyko Papėdeiio ryta, 
su afiiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

Seredoj pripuola Szv. 
Prancisžko, o Tautiszka Var
dine: Bairuolio.

Drabužiu Unijos strai- 
kos kur invyko Kovo (Mar.) li
tą diena, jau beveik užsibaigė 
Schuylkill paviete, nes daug 
darbininku sugryžio prie dar
bo pareita Petnyezios ryta.

Didžioji lyitvergas,taip
gi Szv. Riczardd/ o Tautiszka 
Varuino: Vytenis. Ir ta diena: 
1919 metuose iszrinktas pir
mas Lietuvos Prezidentas An- 
tanas ^Smetona. Taipgi ta die
na rneniijio atmaina: Pilnatis.

' Mykolas Abramaviczius 
pardavė savo natna. del Ona 
BarOnosky, už viena doleri.

Didžioji Petnyczia, taip
gi Sžv. Ižidoro, o Tautiszka 
Vardine: Vytėnis. Ir ta dieną: 
1933 m., lengvesnis už orą or
laivis “Akron’’ nukrito in ma
res, netoli nuo New Jersey 
kranto, Rear Admirolas Will
iam A. Moffett su septynios 
deszimts dvejais keleiviais žu
vo; 1818 m., parinkta ir nusta
tyta Amerikos dryžiuota ir 
žvaigždėta vieliava.

. Didžioji Petnyczia yra 
Vaidiszkai SžVente, isz tos prie
žasties visos bankos bus užda
rytos. Taipgi visi sztorai mies
te bus uždaryti nuo 1-ma va
landa iki 3:30 valanda popiet.

- -------- -----------
New Ringgold, Pa. — 

Aleksandras Bulota, 74 metu 
amžiaus, ūkininkas, isz szito 
kaimelio kuris gydosi in Potts
ville ligoribute, pasimirė. .Gri
me Lietuvoj, atvyko in ezio- 
nais 1901 metuose. Apie-asz- 
iuoni metai atgal isžpriežas- 
ties senates prasiszalino nuo 
savo.ūkio darba. Paliko savo 
paczia Elzbieta (Czižauskaite) 
tris sūnūs: du namie, o Stanis
lova isz Cam(p Hill, Pa., dukte- 
re Aldona, Reading; 5 anukus, 
seseri Antanina Antanaviczie- 
ne New Philadelphia! ir broli 
Igną in Pietų Afrika. Palaido
tas isz Szv. Antano bažnyczios 
Reading, Pa.

LINKSMU VELYKŲ!

Visiems musu Kostumeriams 
ir visiems Lietuviams

Amerikoj, Kanadoj ir Lietuvoj
“LINKSMU VELYKŲ”

Jono ir Angelinos Andruliu ir ju Szeimynos
Michigan Farm Cheese Dairy, Inc., Fountain, Michigan.

VELYKOS!

...nuo...

Kataliku 
Szventas 
kad 
musu

be 
ti-

GAL seniausia ir iszkilmin- 
giausia visos krikszczio- 

nystes szvente tai yra Velykos.
Isz Kataliku tikėjimo atžvil

gio, tai be Velykų nebutu nei 
Kalėdų, nebutu nei 
tikėjimo. Nes ar ne 
Povilas yra pasakęs 
Kristaus prisikėlimo 
kejimas yra.tuszczias?”

Dabar mes Velykas szven- 
cziame su margucziais, saldai- 
nemis, zuikeliais, ir moterų 
naujomis SKrybelaitemis.

Biznis per Velykas beveik 
toks geras kaip ir per Kalėdas.

Vaikai margina, kvarbuoja 
kiauszinius, padaro margu- 
czius ir suterszia staltieses ir 
paklodes.

Moterėles naujas skrybėlai
tės neszioja.

Bet Velykų szvente daug se
nesne negu krikszczionyste. 
Egiptiecziai, Graikai, Romė
nai ir Perzai ta pavasario 
szvente iszkilmingai apvaiksz- 
cziodavo.

Praeities, pirmu amžių žmo
nes stengiesi nusikratyti žie
mos, bedegindami pakūrus žie
mos laiku, kad nusikraezius 
žiemos ir pavasario susilau
kus.

Mardi Gras parodos dabar 
prisimena tas senu žmonių ap

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres, a

FOUNTAIN — MICHIGAN

eigas del atsisveikinimo su žie
ma ir pasisveikinimo su pava
sariu.

Krikszczioniu apeigos per 
Velykas susieina su Žydu Pe
rėjimo szvente. Ir taip pago
nys su savo pavasario szvente, 
Žydai su savo perėjimo per 
Rauduonasias Juras, ir Krik
szczioniu Velykas sudaro vie
nas tikrai dideles ir szventas 
szventes.

Kalėdos, Kristaus Gimimas 
priguli vien tik krikszczionims 
bet Velykos priguli pagonims, 
Žydams ir krikszczionims.

Egiptiecziai mums davė ta 
musu marguti kiauszini, Ve
lykoms.

Krikszczionys ta Egiptie- 
cziu kiauszini del Velykų pa- 
vartuojo parodinti kaip nega
lima iszrokuoti kuris pirmiau 
mums atėjo kiauszinis ar visz- 
ta. O jeigu tai negalima isz- 
aiszkinti, kuris pirmiau pasi
rodė, kiauszinis ar viszta, tai 
tas kiauszinis parodo Kataliku 
tikybos paslaptį..... amžinybe,
kur nėra nei pradžios, nei pa
baigos.

Tai vietine metu szvente, ka
da Žydai ir Krikszczionys sy
kiu szvenezia savo szventes, 
kiekvienas sulyg savo insitiki- 
mo.

“ & A U L JK ” MAHANOY CITY, PJL

DIDŽIOJI SANVAITESfyenandoah, Pa. —
Sena miesto gyventoja, ponia. 
Jieva Petuszkiene, nuo 209 N. 
Catharine uly., netikietai pasi
mirė pareita Kctverga, treczia 
valanda ryte savo namuose. 
Velione nesveikavo per kpki 
tai laika. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis me
tu atgal. Paliko keturis sūnūs: 
Mykolą, Elizabeth, N. J., Al
berta, Girardville; Edvardą, 
Brooklyn, N. Y., ir Vinca, na
mie, taipgi duktere Elena, pati 
Richard Mitchell, Elizabeth, 
N. J., ir devynis anuku. Laido
jo Panedelio ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse. A. a. ponia 
Jieva Petuszkiene buvo sena, 
skaitytoja “Saules.” Amžina 
atilsi!”

Julius Bukanaviczius, 
nuo 47 Weston Place, likos su
žeistas in krutinę, kai jo auto
mobilius susitrenkė su troku 
arti Fraekvilles. Bukanavicz
ius gydosi in Locust Mt. ligon- 
bu.te.

Edvardas Baublys isz 
miesto turėjo operacija, in Lo
cust Mt. ligonbute.

Uni-
Detroit, Mich. —

Au t omohi 1 in Darbiu i n ku 
ja pradėjo derybas su General 
Motors Korporacija, del naujo 
darbo sutarties, o automobiliu 
darbininku unijos Prezidentas 
W. Reuther sako kad jis yra 
pasiryžęs krvoti už General 
Motors Korporacijos pelno da
lies paskirtfna darbininkams.

rio 'boksininkas 
ar Ray Robinson 
us isz Chicago, 
mmko-vakara, 

inveike Carmen

• Chicago, 
Vidutinio ( 
Juodukas 
37 metu a 
III., pareiti 
Kovo 25-ia 
Basilio, 30 įį'etu amžiaus isz 
Chittenango, N. Y., ir pasiliko 
cziampijonos. Boksininkai ap- 
laike po $E88,OOO

Washington, D. C. —
Amerika (USA) szia vasara 
atliks Pacifike atominius 'ban
dymus, in kuriuos pakvies Už
sieniu Mokslininkus inskai- 
tant ir Sovietu Rusijos Moks
lininkus.

MOKYKLOS
IR MOKINIAI

Gubernato- 
Mokytoju 
mokytoju 
nustebino,

HARRISBURG, PA.
Ana sanvaite per 
riaus susziukta 
Konferencija, keli 
virszininkai visus 
patardami kad valstijos insta- 
tymai butu permainyti kaslink 
prievartos mokiniams eiti in 
mokykla iki szeszioliKos metu 
amžiaus, nežiūrint ar mokinys 
nori ar ne, ar jam ta mokykla 
ka 'gilioja ar ne.

Jie patarė nustatyti kad mo
kinys galėtu mesti mokykla ir 
in darba stoti, sulaukės ketu
riolikos metu amžiaus. Jie 
aiszkina kad tokie nerangus 
mokiniai vistiek nieKo dau
giau neiszmoks ir tik savo ir 
kitu laika gaiszins.

Tie mokytojai toliau aiszki
na, kad tada butu gana vietos 
ir gana laiko geriau mokinti 
tuos mokinius kurie nori ir yra 
tinkami mokintis.

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

YPATINGU budu Bažnyczia 
gyviausiai vaizduoja Jė

zaus kanezia ir mirti paskuti
nėje Gavėnios sanvaiteje. Szia 
sanvaite' vadinama Didžioji. 
Toje sanvaiteje prisimename 
Iszganymo paslaptį. Del szios 
priežasties daugelis vadina 
szia sanvaite Szventaja. Kai 
kurie ja vadina Nuliudimo 
sanvaite nes ji tvirtai prime
na mums jog Jėzus už musu 
kiekvieno nuodėmės kentėjo ir 
mirė. Aiszku jog mes privalo
me liūdėti, daryti atgaila, kad 
tinkamai prisirengtumem Pri
sikėlimo Szventei, VelyKoms. 
Jos reikszme privalome taikin
ti ir savo dvasiniam atsikėli
mui.

Ne be reikalo randame isto
rijos užraszuose kad tikintieji 
kirkszczionys iki setinto am
žiaus szioje Didžiojoj Sanvai- 
tej susilaikydavo nuo sunkiu 
darbu ir praleisdavo ja dary
dami atgaila. Kasdien eidavo 
bažnyczion. Dar ir “daug vė
liaus randame kad tikintieji 
paskutines tris dienas szvesda- 
vo taip kaip Nedeldieni. Krik- 
szczionys szioje sanvaiteje rū
pindavosi su artimu susitai
kinti, skolas atsiteisti ir dary
ti invairius labdarybės ir mei
les darbus. Szioje sanvaiteje 
daugelis atlikdavo rekolekci
jas. Darydavo tikra dvasini 
atsigavinima ir isz nuodėmių 
karsto prisikėlimą. Tikrai szi 
sanvaite teikia daug medžia
gos apmanstymams. Trumpai 
pažvelgsime. in Kiekvienos 
szios sanvaites dienos reiksz
me.

Verbų Nedelia
Szi pirma Didžiosios San

vaites diena primena mums Jė
zaus Kristaus iszkilminga in 
Jeruzale atvykimą. Jėzus su 
didžiausia procesija žengia in 
Jeruzale pradėti savo kanezia. 
Žmones, po tiek stebuklu, ku
riuos mate, isz džiaugsmo me
džiu szakas lauže ir klojo ant 
kelio, kiti nusivilkę savo rubus 
tiese. Visi garbino Jezu kaipo 
Dovydo Sunu. Jie norėjo Jezu 
žemiszku karaliumi apszaukti. 
Jėzus, pamatęs minia, verke.

Priminti ta procesija ir da
bar palmos, verbos yra szven- 
tinamos. Paszventintos palmos 
yra Bažnyczios sakramentalai. 
Palmos daugina mumyse tike 
jima ir skatina kad rupintu- 
mes ta žalia paima, gerais dar
bais, sutikti Jezu dangiszkoje 
Jeruzalėje.

Panedelis, Utarninkas 
Ir Sereda

Szios trys dienos nieku ypa
tingu nėra pažymėtos. Utar- 
ninke ir Seredoj e yra skaitoma 
Evangelistu Szv. Morkaus ir 
Szv. Luko rasztai apie Jėzaus 
kanezia.

Ketvergas
Szi diena yra atmintiniau- 

sia. Ji primena mums Jėzaus 
didžia meile, kanezios pradžia 
ir Szv. Sakramento instatyma. 
Kaip Szv. Raszte skaitome: Ta 
vakara Jėzus valgė su savo 
Mokiniais Žydu Velykų avinė
li, kuris buvo Jo paties pa
veikslas. Po to, eme indą su 
vandeniu, rankszluoscziu per
sijuosęs ėjo savo Mokiniams 
kojas mazgot. Ta darba atlikęs 
sėdo prie stalo, eme in savo 
szventas rankas duona ir tarė:
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“Tas yra mano kūnas.” Pa
ėmęs taure su vynu tarė: “Tas 
yra mano kraujas.” Davė sa
vo mokiniams tardamas: “Im
kite ir valgykite. Taip daryki
te mano atminimui.” Czia Jė
zus insteige Szv. Sakramenta. 
Savo mokinius padare kuni
gais.

Po tam ėjo in Alyvų kaina. 
Ten meldėsi už viso pasaulio 
žmones. Prisiminės visas kan- 
czias, krauju prakaitavo. Pas
kui buvo Judo, per pabueziavi- 
ma, iszduotas, suimtas ir nak- 
czia baisiausiai vargintas, 
kankintas.

Jėzaus didžiai meilei atmin
ti, žmones privalo toje dienoje 
Szv. Sakramenta lankyti ir 
bent valanda Jezu pagarbinti. 
Už lanKyma bažnycziu toje 
dienoje Szv. Tėvas suteikė vi- 
suotinus atlaidus. Daugelis ta 
diena rūpinasi atlankyti septy
nias bažnyczias. Tai labai gra
žus inprotis. Jėzus, pasilikda
mas su mumis Szv. Sakramen
te, numylėjo mus didžia meile; 
todėl mes szia diena turime Jė
zui dėkoti, Jo kanezia apmans- 
tyti ir praleisti ja szventoje 
tyloje, rimtoje, tikroje atgai
los dvasioje.

Didžioji Petnyczia
Szia Petnyczia vadiname Di

džioji, nes joje Jėzus už mus 
prikryžiuotas mirė. Savo mir
timi Jėzus parode baisumą ir 
taipgi kiekvienos sielos verte. 
Szia diena, ypacz, privalome 
liūdėti, asztriai gavėti, uoliai 
melstis ir tylėti, szalintis nuo 

! pasaulio triukszmo. Jėzaus 
kanezia ir mirtis turi būti mu
su szirdyse. Eik prie Jėzaus 
kryžiaus, vertai rūpinkis ji pa
garbinti. Neszk prie jo ir savo 
kasdienini kryželi ir maldauk 
Jėzaus pagelbos kad galėtu
mei, eidamas paskui Jezu ant 
Kalvarijos kalno, nueiti ir ant 
Taboro kalno.

Didžioji Subata
Szv. Raszte skaitome kad 

Dievas per szeszias dienas pa
sauli tvėrė, o septinta diena il
sėjosi.

Musu Iszganytojas irgi, pa
baigęs pasaulio atpirkimo dar
ba, ilsėjosi. Kad Jėzus tikrai 
mirė ant kryžiaus, nėra abejo
nes. Jo szirdi Longinas, Rymo 
kareivis, szimtininkas, pervė
rė. Pilotas, tuo faktu intikrin- 
tas, leido Jėzaus kuna nuo kry
žiaus nuimti ir palaidoti. Nuo 
Petnyezios po pietų iki Nedė
lios ryto Jėzaus kūnas iszgule- 
jo akmens karste žemeje.

Szioje dienoje yra szventi- 
nama ugnis, vanduo ir kriksz- 
to vanduo.

Ugnies szventinimas yra tai 
labai senu laiku paprotis. Se
novėje kasdien ugni szventin- 
davo. Vėliaus tik Subatomis, 
kad uždegtu bažnyczioje žibu
rius. Tokios apeigos buvo už
laikomos iki vienuolikto am
žiaus. Ugni skeldavo isz ak
mens; tai ženklas, kad Jėzus 
yra pasaulio szviesa, kertinis 
akmuo. Bažnyczioje prie alto
riaus viskas privalo būti pa-į

szventinta. Del to szventina ir 
ugni. Szioje ugnyje sudegina
ma Szv. aliejai. Nuo szios die
nos vartoja naujus paszventin- 
tus Didžiamam Ketverge, ?. j;

Triszakc Žvake
Szi žvake reiszkia Szv. Tre

jybe. Ja, po viena, kunigas in- 
leisdamas bažnyczion uždega. 
Ji dega per pamaldas isz- 
reikszti kad visa malone, 
szviesa, tiesa, iszeina isz Szv. 
Trejybes.

Velykų Žvake
Velykų žvake, primena Jezu 

isz numirusiu prisikėlusi. Ji 
daroma isz balto vaszko, kas 
reiszkia be sutepties žmogys
te. Szventinant szia žvake, in 
spraudžiama in jos szona pen
ki “sopuliai” su smilkalo grū
deliais iszreiszkimui penkių 
Jėzaus žaizdų. Smilkalo grūde
liais iszreiszkimui penkių Jė
zaus žaizdų. Smilkalo grūde
liai reiszkia tepalus, kuriais 
buvo Kristaus lavonas patep
tas.

Vandens Szventinimas
Skaitoma dvylika prana- 

szyseziu. Ju reikszme yra jog 
visos apie Iszganytoja prana- 
szystes iszsipilde. Skaitline 
dvylika reiszkia dvylika 
apasztalu. Vandens szventini- 
mo apeigos ilgos, jos panaszios 
Krikszto apeigoms...............

Krikszto Vanduo
Kuomet vanduo paszventin-

1 ats, atskirama maža dalis ir in 
ta dali dedama Szv. aliejai. 
Tas vanduo buna vartojamas 
prie Szv) Krikszto. Tuoj Kuni
gas eina *prie didžiojo altoriaus 
ir gieda Visu Szventuju litani
ja. Kunigas gula kryžiumi. Se
ka Szv. Miszios.

Senovėj e pirm Misziu žmo- 
niems bažnyczion renkantis, 
giedodavo Psalmes ir Visu 
Szventu Litanija. Tai būdavo 
kaipo dalis Szv. Misziu. Da
bar tik szioje dienoje tas seno
vės paprotys užlaikomas.

Kiekviena diena turi labai 
giliu paslapcziu. Rūpinkimės 
jas geriau suprasti, kad Iszga- 
nytojaus kanezios ir mirties 
atminimai butu mums naudin
gi amžinai laimei laimėti.

Velykos
Didžioji Sanvaitę yra prisi

rengimas prie Velykų. Velyko- 
se “Kristus isztikruju kėlėsi.” 
Neapsakomas džiaugsmas. Jė
zus savo prisikėlimu nugalėjo 
mirti, kapa, užantspaudavo at
pirkimo darba. Szi tiesa yra 
tai musu tikėjimo kertinis ak
muo. Velykos, tai visos žmoni
jos, visu tautu iszganymo 
szvente.

Alleliuja Per Velykas
Visur Skamba! x 
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2 MAINIERIAI ŽUVO
IRON RIVER, MICH. — Du 

mainieriai užsimusze, kai jie 
nukrito szeszios deszimts pėdu 
in mainas. Treczias iszsigelbe- 
jo, kai jis susispejo in skyles 
szonus insikabinti kol kiti mai
nieriai pribuvo ir ji isztrauke.

Žuvusieji mainieriai buvo 24 
metu amžiaus Francis Pakula, 
isz Bates Township ir 40 metu, 
amžiaus Winton Garland, isz 
Florence, Wisconsin.




