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LINKSMA ALLELIUJA!
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g U szia szvenczia Prisikėlimo Vieszpaties Jėzaus 
isz numirusiu, linkime visiems musu skaityto

jams Laiminga ir Linksma Alleliuja; kad Dievas 
visus saugotu nuo nelaimiu, duotu sveikata ir pra
ilgintu gyvastį ant szios aszaru pakalnes sziuosia 
kruvinuosia laikucsia, nes svietas randasi dideliam 
pavojuje. Kad Dievas praszalintu nuo musu 
kare ir užbaigtu ta j i nereikalinga praliejimą 
kraujo ir sulauktumem kitu Szventu Velykų.

Szirdingai vėliname to visiem,

REDAKCIJE “SAULES.”

Ju Darbas Yra Paslėpti Fabrikus Nuo Bombų 28 Submarinai
Paskandyti

Amerikos Pakraszcziuosia Pa
bandyta Lyg Sziolei 28 Sub- 
marinus; Amerikonai Supliekė 

Japonus Ant Filipinų

Isz Amerikos
Elektrikiszki Padirbi
mai, Geležis, Varis Ir 
Grabai Nebus Dirbami 

Isz Metalio
Washington, D. C. — Kas 

tik yra padirbta isz vario, ge
ležies, aluminum ir kitokio me
talio kaipo ir plieniniai grabai 
del laidojimo mirusiu, bus su
laikyti po 31 d. Gegužio mene- 
teio; Visas metalis eis ant ka- 
riszku iszsdirbimu. Dirbėjai 
plieniniu grabu turės naudoti 
kitoki metali o gal tik medi ant 
įdirbimo grabu. Moterėles netu
rės plieniniu spilkucziu ir plie
no gorsetuose, nebus ziperiu ir 
vela turės naudoti guzikus. Vy
rai bus laimingi, nors karta su
silauks prisiūtu guziku kur 
Jreikia.

$7,000,000 Suszelpimui 
Vargingu Kiniecziu

New York — Pradedant nuo 
12 lyg 19 Apriliaus po visa 
Amerika bus renkama aukos 
suszelpimui badaujancziu, ser- 
gancziu ir nukentėjusiu nuo ka
res Kincziku. Manoma surinkti 
per taisės dienas septynis mi
lijonus doleriu tam tikslui. 
Kinczikai per tuos penkis me
tus nuolatines kares su Japo
nais nukentejo baisei ir didelis 
Vargas vieszpatauja po visa 
sklypą. Amerikonai ketina tuos 
Vargszus suszelpti kiek galima 
ir stengsis surinkti reikalauja
ma paszialpa.

Pamate Savo Vyra;
> Mirė Isz Baimes

Manville, N. J. — Keturi me
tai aclgal Julius Stanbeck din
go isz nata nežino įkur ir jo 
motere mane kad jos vyras yra 
miręs ir (palaidotas nežinomam 
kape. Bet nesenei vakare kas 
tokis paibaladojo in duris o ka
da motere atėjo atidaryti duris, 
pamate stovinti ant slenksczio 
savo dingusi vyra ir taip tuomi 
persieme isz (baimes kad sukri
to negyva, apimta staigai szir- 
dies liga.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

APGAVINGA 
MOTERE 

Apgaudinėjo Pirma Vy
ra Ir Antra; Užmokėjo 
Už Tai Savo Gyvastimi

Detroit, Mieli. — Surasdama 
savo ipaczia kelis kartus drau- 
guveje keliu vyru in trumpa 
laika, Pranas N'arewski, 32 me
tu, rado ja ved glėbyje nepažins- 
taimo vyro, kuris atsilankė pas 
ja kada vyro nesirado namieje. 
Jo pati, kuri po pirmam vyrui 
vadinosi Elena Stavasz, apgau
dinėjo ir pirma savo vyra kuris 
du metai adigal žuvo nuo pei
lio rankose kokio tai vyro ka
da jos vyras ja užtiko drauge 
su juoim bet kaip tai žmonių 
pataitte sako: “nesze vilkas, 
nnnesze ir vilką.”

Pranas, sugryžes isz darbo 
nakties laike, inejo in mieg- 
kamlbari patyka kad nepabu- 
dyt isz miego mylima pacziule 
bet nemažai nusistebėjo pama
tęs ja glėbyje kokio tai vyro 
kuris Ibuvo nusirėdęs. Abudu 
nusigando bet pacziule priszo- 
ko prie vyro szaukdama kodėl 
jis jai persakadina priiminėt 
svetelius ir pradėjo ji kulmsz- 
cziuot. Buvo, tai per daug nu
skriaustam vyrui kuris pagrie
bė bdnlka nuo stalo kirsdamas 
motere! per galva nuo ko toji 
sukrito ant lovos. Pranas, ne
žiūrėdamas ant moteres, iszbe- 
go paskui nežinoma sveczia o 
kada sugryžo adigal, bobele jau 
buvo sustingus — negyva nuo 
persikelto palkauszio. Vyras ipa- 
szaiuke daktara kad atgaivintu 
motere 'bet toji jau neturėjo 
“dūko.”

Prana nuveže in kalėjimą 
bet draugai užstate už ji kau
cija1 lyg teismui.

Girtas Tėvas Nužudė
Du Vaikus

BHaisviile, 1111. — Insiutes 
nuo gervino, Adolfas Pfeiffer 
nuszove ant smert du savo ma
žus vaikus po tam pats sau pa
leido kulka in smegenis. Pati 
tame laike buvo iszejus in arti
ma! sztora su reikalu o kada su- 
gryžo, rado ant grindų tris la
vonus. Tėvas gere daug per 
tris san'vaites be paliovos ir

Pittsburgh, Pa. — Mikolas 
Szatkeviczius, 62 metu, likos 
užmusztas kasyklosia Castle 
Shanon Nr. 8, Coverdale j e,

kelis kartus kerszino musižu- prie Pittsburgh Coal kompani- 
dyt. , , . , I . j°s-
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Priesz kare tieji vyrukai turėjo darbus automobiliu fa
brikuose, mokydami kaip dirbti automobilius, bet dabar 
daro planus kaip tuosius fabrikus paslėpti nuo nepriete
liu bombų jeigu ant ju užkluptu. Daro jie planus kaip už
slėpti žymias vietas prie miestu kad ero planai negalėtu j u 
pateminti.

SURADO TURTĄ

Jeszkojo Paslėpto Auk
so Per 40 Metu; Dabar 

Gales Gyventi Be 
Rupesties

Talooga, Okla. — Frank Stra- 
nali'an per 40 met u be paliovos 
.jeszkajo paslėpto aukso, arti
muose kalnuose, kuri paslėpė 
jomirsztantis tėvas, 1902 mete, 
kada likos irikastas per kirmė
lė barsz’kuti, niuo ko mire in kė
lės valandas vėliau kada jis 
parėjo nia'mo. Priesz mirti 
tėvas, norėdamas vaikams isz- 
duoti sBa|ptybe paslėpto skarbo, 
isztare tik tuos žodžius: “Auk
sas prie kalno, 'barszkutis po 
akmeniu” ir su tais žodžiais 
mirė. Kirmėlė inlkalndo tęva ka
da jis užklasinėj o niuksą. Sūnūs 
per tiek metu la'nt galo dasipra- 
to kad auksas turi būti paslėp
tas prie tos vietos kur tėvas li
kos inkastas per kirmelia ir ne
paliovė jo jeszkoti pakol ant 
galio ji nesurado ir tai tik praei
ta menesi ji surado.

Auksas radosi szesziuosc 
mlaisziukuose, kurio buvo už 
20 tukstancziu doleriu vertes. 
Šulnius jeszkodamais tojo aukso 
per tiek metu, paseno ir apželo 
ir iszrcde kaip laukinis žmogus 
kuri visi vadino “Laukinis 
Kalinu Žmogus,” bet jis ant to 
nepaisė ir nepaliove jeszkoti 
skarbo nes žinojo kad tėvas 
melavo ir turėjo daug aukso 
bet kur ji buvo paslėpęs tai 
niekas nežinojo. Norints Stra
nahan sziadien turi arti 70 me
tu bet dabar gales gyventi mal- 
szei lyg smert.

Auksą tėvas iszkase isz ka
syklų ir vožėsi namo isz Neva- 
dos kada ji nelaime patiko ir 
vos sugry'žo namo mirdamas 
nuo užtrUcinimo kraujo.

Moskva — Vokiecziai pasta
te szimta nauju divizijų karei
viu, skaitliuje 1,500,000 vyru, 
kurie artinasi prie Rusijos su 
tikslu užklupimo ant Krlmejos 
už keliu sanvaicziu.

Norfolk, Va. — Submarinas 
paskandino Panames tavorini 
laiva. Du laivoriai pražuvo „o 

1 36 iszgialbeti.

Meksikos Miestas, Mex. — 
Valdžia aresztavojo 13 Japonu 
už turėjimą reidio aparatu ar
timoje rubežiaus. Keli Vokie
cziai ir Italai taipgi likos aresz- 
tavoti.

London — Daugiau kaip 60,- 
000 Lenkiszku kareiviu perejo 
per Rusiszka rubežiu in Persi
ja prigialbeti Rusams priesz 
užklupima Hitlerio.

London — Apie tūkstantis 
Vokiszku Žydu kurie buvo nu- 
siunsti dirbti in sieros kasyk
las Mauthausen, žuvo nuo sie- 
rinio dūko.

Moskva — Rusai atėmė dau
geli miesteliu nuo Vokiecziu. 
Daugiau kaip 3,000 Vokiecziu 
likos užmuszta, daug visokiu 
ginklu ir amunicijos paimta.

Chunking, Kinai — Tūks
tantis gyventoju ant salos For- 
moses likos aresztavoti už su- 
kylima priesz Japonus. Pasike- 
lelei užmusze 49 Japonus laike 
sumiszimo.

Sao Paulo, Brazilija — Czio- 
nais likos aresztavota 20 Japo
nu kurie laike gazolino stotis 
del Japoniszku submarinu ir 
pristatinėjo jiems gazoliną ir 
aliejų.

London — Keturi Vokiecziai 
likos užmuszti laike duoninio 
maiszaczio Padubice, Czekijoj. 
Kareiviai szauke “Lai turime
pakaju, 
namo.”

mes norime sugryžti priežasties. Dvi moteres likos 
Į nuvežtos in ligonbute.

Havajoj Žuvo 2,566 
Amerikonu; Pearl

Harbor 226

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskelbimą tai Dec. 7 
diena Pearl Harbor žuvo 226 
Amerikoniszki kareiviai ir 296 
sužeisti per Japonus. Havajoj 
žuvo 2,566 ir sužeista visokiuo
se musziuose.

Jugoslavai Iszskerde 
Visa Italiszka Divizija

London — Jugoslavai isz
skerde visa Italiszka divizija 
aplinkinėje Nikshich, Montene- 
gre. Jugoslavai apsiaubė visa 
miesteli ir pareikalavo kad Ita
lai pasiduotu bet kada atsisakė 
tai padaryt, užmusze beveik vi
sus kaipo ir paėmė daug karisz- 
ko materijolo su 28 apginkluo
tais tankais.

Berlinas — Valdžia areszta
vojo keliolika dažiuretoju vai
ku prieglaudoje kurios turėjo 
paslepia keturis tonus cukraus. 
Dvi isz ju buvo suszaudytos.

Bombay, Indija — Keturio
lika Indusu likos užmuszta ti- 
tejimiszkuose maiszacziuose 
tarp Muzulmonu ir Indusu. 
Jalgaon užmuszta szeszi Indu- 
sai kurie užklupo ant palicijos 
stoties.

TRUMPOS ŽINUTES

Patterson, N. J. — Rayon 
dirbtuve vėla pradėjo dirbti 
kada 6,000 darbininku suigryžo 
prie darbu ant nauju iszlygu.

Lancaster, Pa. — Memonitai 
farmerei szioje aipllinkinej par
davinėja savo farmas ir iszke- 
liauja in Paragua Pietine1 Ame
rika nes ju tikėjimas jiems už
draudžia eiti in kariuomene ir 
užmu'szinet žmones.

Washington, D. C. — Tieji 
vyrukai, (kurie užsiregistravojo 
in Ikare 16-ta d. Vasario, bus 
paimti ant tarnystes Gegužio 
ar Liepos menesiuose.

Scranton, Pa.—Dvylika žmo
nių likos iszgialbeta isz degan- 
czio hotelio Conway House.

Ugnis kylo isz nežinomos

WASHINGTON, D. C.------Lyg sziolei
Amerikoniszka f lota ir eroplanai paskandino 
28 Vokiszkus submarinus kurie skandino lai
vus prie Atlantiko pakraszcziu. Musu f lota ne
miega ir užpuldinėja ant tuju mariniu vilku kur 
tik juos užtinka. Musu kareiviai ant Filipinų 
smarkei supliekė Japonus ant Mindanao salos 
kur sudegino 22 magazinus, isztreme maszini- 
nius lizdus Zamboange ir užmusze dideli skait
lį Japonu. Japonai buvo priversti trauktis sza- 
lin nuo kitu salų nes negalėjo inveikti Ameri- 
koniszku kareiviu užklupimu.

MOSKVA —- Rnsai sudrutino savo Sibi- 
riszka armija ant milijono vyru priesz Vokie- 
czius ties badai isz tosios szalies ketina užklup
ti ant Siberijos Japonai prigialbet Vokiecziams. 
Už keliu dienu Rusai prižada atmuszti Vitebską 
kuris randasi tik 75 mylės nuo Lenkiszko rube
žiaus. Su prisiartinimu sziltesnio oro, musziai 
ketina atsinaujint ant visu Vokiszku-Rusiszku 
fruntu.

Japonai Pasirengineja 
Užklupti Ant Sibiro
Chungking, Kinai — Karisz- 

ki žinunai skelbia buk Japoni
ja pasirengineja užklupti ant 
Sibiro su 33 divizijoms arba 
puse milijono kareiviu, kurie 
sziadien randasi Mancziuke.
Manoma kad Japonai užklups 

ant Sibiro isz szalies Mancziu- 
ko ir Mongolijos ant Vladivos
toko pristevos. Bet Rusai ant 
tojo užklupimo yra gerai pasi
rengia ir lauks Japonu.

Japonai Bombardavo 
Ligonbutes

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszkos ligonbutes ant sa
los Bataan, likos bombarduotos 

jper Japonus be jokios miela- 
szirdystes užmuszdami daug 
ligoniu. Norints ligonbutes bu
vo paženklintos su raudonu 
kryžium ant ženklo kad tai li
gonbutes bet Japonai ant to ne
paisė ir Įeidinėjo ant j u daug 
bombų. Viena ligonbute likos 
visiszkai suardyta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Rusai Atėmė Nuo Vo- 
kiecziu 20 Miesteliu Ir 
Kaimu Su Didėlėms 
Bledems Del Vokiecziu

Moskva — Rusai aplinkinėje 
Smolensko atgavo 20 miesteliu 
ir kaimeliu nuo Vokiecziu ku
rie buvo paimti kėlės sanvai- 
tes adgal po dvieju dienu 
smarkaus musziu. Vokiecziai 
daug nukentejo tuose musziuo
se nes apie 2,000 aficieriu ir ka
reiviu likos užmuszta. Taipgi 
Rusai paėmė 13 dideliu armo- 
tu, 300 maszininiu karabinu, 
daug tanku ir suszaude 18 ero- 
planu.

Musziai truputi apsimalszino 
ant žieminio frunto nes abi sza- 
lys pasirengineja ant vasariniu 
užklupimu nes užszale ežerai ir 
upes jau pradėjo atsileisti ap
linkinėj Vyazmos, Staraja Ru
sija ir Leningrado ir kelei yra 
vela atidaryti.

Philadelphia, Pa. — Konia 
visoje Pennsylvanijoj nupuolė 
sniegas ant keliu colilu. Daug 
automobiliu turėjo sustoti ke- 
lioneje. Neikuriose vietose pri
snigo net ant 19 coliu.
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Kas Girdėt
'ir nesigcdinamo vadintis to
kiais!

Daluge’lis neturtinguju tėvu
“PRISIKELIZĄAS”

VELYKOS! Kristaus prisi
kėlimo atmintis!

Paminėjimas szviesyibes iper- 
galejimo tamsybes!

Szvente, garbinga szvente!
■Sziadieln garbingiausia Kris

taus isz numirusiu prisikėlimo 
Krikszczioniu szvdnte!

Visa gamta, prijausdama ta 
szvente, pavasario adgaivinta, 
džiaugiasi ir linksminasi iszsi- 
liuosavus isz sunkios žemes re
težiu. ..

(prasti 'žmonelei) rūpinasi kad 
yra “biednais” ir negali pri- 

! statyti salvo vaikams ka tieji 
' geidžia. Tėvas rūpinasi neture-
dalmas pinigu ant nupirkimo 
savo šuneliui bambiliaus ir 
sirinsti ji in “ikaledž” o motina 
yra susirupirius kad savo duk- 

! rele negali parėdyti in kaili
nius, szilkus, sZniurus perlu ir 

I kitokiom brangenybėms, skun- 
’ džiasi kad neturi ka duoti savo
vaikams ir laikyti juos taip' 
kaip laiko kiti tėvai savo vai-l

Viso svieto KriksZczionys. 
kas tiktai tiki in Kristų, taja’ 
szvente džiaugiasi, linksminasi 
ir gieda: “Kristus prisikėlė isz 
numirusiu. ATleliuja!

Liūdna kad ne visi džiaugia-: 
si isz tosios szventas nes mili-i

i kus.
' Bet biustą toki tėvai! Jie ne- 
! reikalingai verkia ir rūpinasi 
akt likimo savo vaiku. Nepa-

jbriai žmonių sziadien dejuoja i 
po 'nelaisvės jungu, yra žudomi; 
rit 'alingai, neturėdami prie
glaudos, badauja ir kenezia 
varga. O gal ateis ir jiems ne- 
užilgio prisikėlimas isz tojo 
vargo ir nelaisvės.

Bet apsidairykime gerai ap
linkui; pažiūrėkime ar nepa
matysime kur ir tokiu vargszu 
kurie, ne tik kad neturi ne 
menkniekio sutikimui tos vie
tos bet rasime ir daug kurie 
ketmezia bada ir szalti. Daug, 
labai daug sziadien galima su
rasti toje garbingoje szventeje 
žmonių kurie vietoje linksmin
tis kenezia ir aszaras lieja isz 
skurdo ir vargo...

Daugelis yra prislėgti sunkia 
liga, kiti įguli ant grabo lentos, 
daugelis yra jeszkancziu szvie- 
sos ir teisybes kurie skursta ir 
badauja... svetimose szalyse.

mislina apie tai kad vargiu- j 
giauses tėvas arba motina., pa
silenkus įaint prastos vyges sa
vo kūdikio, yra padėjime duoti 
jiems didesnius turtus už bran
genybes, szilkus ir auiksa. Var
gingi tėvai gali savo vaikams 
duoti tokius skarbuš kokius 
pinigai ne yra sztant nupirkti. 
Tieji skarbai yra kasdieninis 
iszdalinimas savo vaikams te- 
viszkos meiles, pasiaukavimo 
ir szirdingos rupesties apie 
ateiti savo vaiku. Iszskiriant 
tuja skarbu, tėvai apteikia sa
vo vaikus didžiausiu sikarbu 

1 ant viso svieto — skarbu gy
vasties.

Kada te Vai apdovanoja savo 
kūdiki gyvastimi, nuo pat pra
džių apdovanoja ji skarbu mei
les. Po tam savo rulpescziu die
nia ir nakti sergsti ji nuo ligos, 
gydo ji kada apserga, nesigai
lėdami didžiausio pasiaukavi
mo, kad tik savo mylimam kū
dikiui visame intikti.

Henderson Spėja Kad 
Privacziu Automobiliu 

Padangai Gali Būti 
Rekvizuota

“Velykine Lelija”

O mes? Mes ar daug matome 
'Tokiu nelaimingųjų? Mes esa
me sotus ir niet per daug sotus 
o alkstanczius ar atmename

Del to visko nereikia būtie 
turtingu. Teviszka meile ta pa
ti, ar pas turtingiausia ar var
gingiausia žmogų — kožnas ga-

apie juos? Keno mokslo pase
kėjais esame?

Mes, kurie sziadieln szven- 
cziarne taip iszkilmingai, per- 
siemia didžiausiose linksmybė
se — vadinamės Krikszczioni- 
mis, tikime Kristaus mokslui 
bet ar pildome nors kiek ta Jo 
brangu mokslą Ne! Mes ne 
Kristaus mokslo keliu einame 
bet Kristaus prieszu keliu! Ku
rie sziadien ta brangia szvente 
atsimindamas linksminasi vien 
tik del to kad privaigyt ir pri- 
sigert o nemato alkstancziuju 
ir troksztancziuju, tasai neturi 
tiesos save vadintis Krikszczio- 
niu...

Ii semti meile isz savo skarb- 
cziaus. Motina, kuri rugojakad 
nieko negali duoti savo dukre
lei, laikydama ja ant savo nu
vargusiu ranku, duoda jai dau
giau ne kaip pinigai jai gali 
duoti. O ir pas vargszius žmo
nes vaikai daugiau pasinaudo
ja isz skarbu teviszkos ir moti- 
niszkos meiles nes vargszu vai
kai daugiau draugauj su tėvais 
ne kaip tnreziu vaikai kurie sa
vo tėvu rielmiato per kėlės sian- 
vaites ar menesius.

Milijonieriaus namuose vai
kais užsiima gerai apmokami 
tarnai ir tarnaites. Tarnai isz- 
pildo s'avo privalumus už pini-

Szitas paveikslas mums primena, Prisikėlimą Nuvar
gusiu Žmonių, kurie sziadien randasi po kojų Diktatorių, 

kurie nori apžioti VISA SVIETĄ ir priversti visus gyven
tojus būtie juju nevalninkais. Bet, Dede Samas (Amerika) 
juos apmalszino ir vela užėjo pakajus ant svieto!

Yra tai Prisikėlimas in Nauja Laisve arba Rezurekcija, 
panaszei kaip Kristusas prisikėlė isz numirusiu, iszgialbe- 
damas visa svietą per savo prisikėlimą ir nauja gyvasti 
del žmonių! Tikėkimės, kad per Szita Prisikėlimą ir 
MES prisikelsime isz tos baisios kares ir vela užžydes 
PAKAJUS ant svieto!

Amerikos motoristai buvo 
inspeti Leon Henderson, Kainu 
Administratoriaus ir Civiliu 
Reikmenų Szėko, kad kritiszka 
stoka praszalina galimybes mo
toristams pirkti nauju arba 
pertaisytu padangų per atei- 
nanezius trejus metus.

Henderson pasakė Senato 
Komitetui, kuris tyrinėja tau
tini apsigynimo programa, kad 
padangos kaikuriu privacziu 
automobiliu gali pagaliau būti 
rekvizuoti, kad sulaikius vis 
auganezia karo maszina.

Tuo paežiu laiku, Harold 
Ickes, Tautinio Apsigynimo 
Aliejaus Koordinatorius, spė
ja, kad gazolino paskirstymas 
gali invykti kaipo vienas isz 
budu priversti visuomene nuo 
Vartojimo automobiliu iszslky- 
rus būtiniems tikslams. Hen- 
dersonas pareiszke kad vairuo
tojai, kurie važiuoja virsz 40 
myliu per valanda butu vadinti 
“ slaikeriai ”.

Henderson inrode kad Ame
rikos motoristai dar nebuvo 
praszomi pasiaukauti kaip ki
tu Suv. Tautu automobiliu sa
vininkai. Jis pasakė kad butu 
beveik stebuklas jeigu mes 
gautume numatytu 300,000 to
nu dirbtinos gumos pažadėta 
1943 m. ir proponuotus 600,000 
toliu 1944m.

“Ne tik turėsimo apsieiti be 
padangų”, Henderson sake, 
bet mes ir turėsime apsieiti be 
daug kitu gumos dalyku, kurie 
pasidarė mums būtinai reika
linga. Tik tokiu budu Suv. Tau
tu gyventojai gales iszlaikyti 
minimumo pagrindą. Jeigu 
mes nukryptume nuo musu tik
slo tai programa bus sunkiau 
invykdinti. ’ ’

Toji mergaite perstata Ve
lykine Lelija. Tuju žiedu au
gintojai Amerikoj pargabeno 
net už tris milijonus doleriu 
bulviniu seklu isz Japonijos, 
da priesz kare bet ir Ameri- 
koniszku bulviniu lelijų žie
du daug sodina Beltsville, 
Marylande.
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Ak, szi diena, ak, tai liūdna, 
Raudoti turi visas svietas, 
Kad Jėzus ein’ ant Golgotos, 
Kentėti už musu griekus.

NuVargintas Kūnas ir be sielos, 
Tur’ neszti kryžių suriku ji, 
Ant staezio kaltino apieros, 
Graudindamas in sekanezius:

Atsimink, žmogau, Kriksz- 
czioni, gerai už ka Kristus ken
tėjo ir kas Ji nukankino? Jei
gu ta gerai suprasi tai turi pri
sipažinti kad taip elgdamasis 
ne esi Kristaus pasekėju!..

Už ka Kristus kentėjo?
Kristus, nors yra pavadintas 

Karalium dangaus ir žemes, J is

gus bet neinkveps motiniszkos 
meiles in tokius vaikus. Milijo
nieriui vaikai turi savo tarnus 
ir aplaiko ko tik panori bet jei
gu pati motina su jais neužsi
iminėja ir ju nedažiuri, tokis 
kūdikis neaplaikys tojo di
džiausio skarbo.

Vaikai vargingu tėvu, no

“Jus, dukters Jeruzalės, 
Neverkite del manes taip daug, 
Bet tik kožnoji del saves, 
Ir

★ 
★

gime ne iszpuosztuose rūmuose 
bet mdrikoje prakarteleje. Var
ge gimė, varge augo ir už var
guoliu būvio pagerinimą kovo
damas jesžkojo teisybes ir ly
gybes tarp žmonių, — už tai li
kos kaišei nukankintas ir mirė 
prikaltas prie kryžiaus.

O kas ji nukankino?
Žmones nukankino Ji. Tie 

patys žmones kuriuos Jis my
lėjo! Nukryžiavojo ji turtuo
liai, kulnigai ir Farizejai...

O sziadien, pastebėja gerai, 
supraisime kad ne kitaip yra ir 
sziadidn. Visikas yra taip pat 
tiktai kitokioj iszvaizdoj... ir 
da vadinamės Krikszczionimis

6KAITJKII ĮMINKIT

' rints aplaiko prasta ir sveika 
maista o ju parėdai ne toki 
kaįp turtingu vaiku bet dau
giau pasinaudoja isz savo tėvo 
ir motinisžkos meiles.

'Ne visados tasai žmogus yra 
Dievo-baimingas ir tikintys, 
kuris bažnyczioje garsiausia 
muszasi in krutinę ir kalba gar
gei poterius.

Kinai sziadien turi suvir- 
szum daugiau kaip 300 visokiu 
rusziu pinigu — beveik kožha 
provincija iszmUsza savo pini
gus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

★
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už savo vaikus podraug.”

Szventas Kulnas Dieviszkas, 
Kursai subjaurintas ir sumusztas, 
Tem|pia, prie kryžiaus kalamas, 
Ir da bjaurei iszjuokintas.

Bet meile Jėzaus per didi,
Kad kryžiaus Muka nein galėtu, 

Jis Joriui sako: “Saugok Ja, 
Mario miėla Motinėlė.”

Po tam Jis tarė: “Troksztu”!
Ženklindamas mus griesznus, 
Ir davė Jam gert uksusa, 
Bet negere jo paragavęs.

Jis trokszta manės ir tavęs, 
Ak, nerižmirszkim niekados 
Apsikabyti Jo szventas kojeles, 
Kaip dare Marija Magdalena.

Smutna szirdžia pažvelgt augsztyn, 
Jėzus jau'saiko: “Atlikta”!
Ir lenkdami’s galva Jis žemai, 
Atiduod’ duszia in Tėvo ranka.

Saulele neszvieczia nes liūdna, 
Dreba žeme, ūdos plyszta, 
Ir kūnai mirusiu sujudo, 
Kėlės’ iii garbe isz grabu.

O Ikaip 'dienai buvo galas, 
Jo kūnas buvo nuimtas, 
In ballta drobe invyniotas, 
Ir in Juozapato kapa dėtas.

Ak, Jėzau, tu mums ta darei, 
O ka darysim Tau už tai?
Su žodžiais dėka neisztariam, 
Bet kurna ir duszia atiduosim.

Taip, elgtis norime vierniaus, ¥ 
Ir prie Tames glaustis areziaus, * 
Duok gundymus mums sulaikyt, 
Ir dangaus Tavo inigyt.

¥¥
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ĖST SKAITYKITE “SAULE”

Vėl Henderson nurodė kad 
susiaurinimas yra būtinas ir 
gal dar neužtektinai varžingas. 
Jis pasakė kad jeigu gumos 
reikmenys nelbutu buvę jo afiso 
inszaldytos ir jeigu sunaudoji
mas ’butu pagal senos ratas tai 
Suv. Tautu visas gumas baig
tųsi ateinanti Kovo menesi. Jei
gu visuomene padės ir perdaug 
grimo nenaudos tai gal kaip 
nors galėsime apsieiti.

‘ ‘ Mes manome palikti naudo
jimui tiktai apie 7,500,000 isz 
musu 30 milijonu pasažieriniu 
karu, priskyrus tuos, kurie pri
klauso apsaugos darbininkams 
bet ta galima daryti tik jeigu 
automobiliai važiuotu tik 40 
myliu per valanda ir jeigu pa
dangos tinkamai prižiūramos, 
dažnai peržiūramos kad in lai
ka butu galima jas pertaisyti 
ir jeigu visas bereikalingas va
žiavimas praszalintas.

Tipiszkas A. E. F. 
Kareivis

New York “Times” kores
pondentas iszririko serženta 
Joseph Kouba, Amerikoje gi
musi jaunuoli Czekoslovakisz- 
kos paeities, kaipo tipiszka na
rį American Expeditionary 
Forces (A.E.F.) dabar Londo-| 
ne.

Tarnavęs vienla meta, ser- 
žentas Kouba, 22 metu amžiaus 
New Yorkietis, buvo priimtas 
isz civilio gyvenimo kur jis 
stengėsi būti pirmos eiles tech-1 
niszkas specialistas. Sziadien,1 

, po vieno meto tarnybos jis yra

dalis Suv. Valstijų Armijos, 
kuri pleeziasi per visa pasau
li ir kuri turės kovoti daugu
moje vietų.

1940m. rudeni, Joseph Kou
ba, padėjėjas Fleischmann la
boratorijoj Bronlkse, užsiregis
travo sulyg Rinktines Tarny
bos reikalavimu. Turn laiku, 
dirbdamas per diena jis lanke 
Brooklyn Polytechnic Instaiga 
naktimis, studijuodamas che
mija.

Jo numeras Washingtono lo
terijoj buvo 48. Vid-Vasario 
menesi 1941 m. jis buvo pa
smauktas stoti in kariuomene. 
Kovo 11 d., 1941 m. indejas ke
lis savo daigtus in krepszi nu
vyko in kareiviu instojimo cen
tra ir ta vakara buvo iszvežtas 
iri Fort Dix. Už sanvaites jis 
nuvyko in Camp Lee kur dirbo
stovyklos vaistinyczioj.

Už trijų menesiu jis buvo pa- 
siunstas in Arlington Cantorie- 
ment, kur per kitus trejus me
nesius jis lavinosi. Iszbuvo 
Fort Myer trumpam laikui ir 
tris menesius praleido Walter 
Reed .Ligoninėj, District of Co
lumbia, kur erne dantinio padė
jėjo kursą. Jis gryžo atgal in 
Arlingtona isz kur buvo pa- 
siUnstas in Europa.

Nežinodamas kur jis vyko, 
zigzaguodamu keiu per Atlan- 
tika pasiekė Sziauru Airija. 
Laivu ir įgelžkeliu jis nuvyko 
in Londoną.
—Uomiron Council f o.- Amer. Unity.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau

eri tieti Andru Rėklaiti kuris
ĮSSy užlaiko puiku saluna kur
W gausite iszsigiart geriau-

šio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.
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VELYKŲ NAKTIS
Didžioji Sulbata, 1872 metu.
Palniures vakaras senai jau 

nusileido ant nutilusios žemes. 
Sulszildyta per diena ir dabar 
iszlengva paliesta kvėpavimu 
pavasario nakties szalczio že
me rodos, tyliai alsavo pilna 
krutinę: nuo szito alsavimo, 
■žaisdami iszdidžiai žerinezio 
žvaigždėto dangaus spinduliuo
se, skriejo balsvi rukai, tartum 
kadil'O durnu kamuoliai, kylan
tys pasitikti szvente.

Buvo tyla. Nedidelis radybos 
miestas N., visas apsuptas pa
niurusios szalnos, nutilo, lauk
damas valandėlės, kada kated
ros varpinėj suskambęs pirmas 
varpas. Bet miestas nemiegojo. 
Po priedanga dregnios tamsos, 
tylincziu, tuszcziu gatvių pa
vėsyj girdėjosi tiksliai suval
domas lūkesys. Tik retkar- 
cziais skubiai pereis suvėlavęs 
darbininkas, kuri szvente kone 
užtiko prie sunkaus, nesuval
domo darbo, nubarszkes vežėjo 
ratai — ir vėl bebalse tyla. Gy
venimas subėgo isz gatvių in 
namus, in turtingus ramus, in 
pasziures, langais szvietusias 
gatves ir ten pasislėpė. Virsz 
miesto, virsz lauku, virsz visos 
žemes girdėjos neregimas pūti
mas besiartinanezios atgimimo 
ir atnaujinimo szventes.

Menulis nekilo ir miestas ry
mojo placziame pavėsyj augsz- 
tumos, ant kurios matėsi dide
lis paniuręs trobesis. Keisti, 
tiesus ir rustus ruožai szito ap
siniaukusio trobesio kilo lyg 
pieszinys žvaigždėtoj mėlynėj; 
tamsus vartai vos-vos skyrėsi, 
tartum žiotys pavėsio sienoj ir 
keturi boksztai kertes© insi- 
slkriode dangun smailiomis vir
szunemis.

Bet sztai, isz katedros varpi
nes augsztumos isztruko ir isz- 
siplete jautriame susimaseziu- 
sios nakties ore pirmas skam
bantis aidas... antras... treczias. 
Už valandėlės invairiose vieto
se, invalidais garsais, skambė
jo, plauke ir giedojo varpai ir 
garsai, susipindami in galinga, 
savotiszka harmonija, povai 
plevėsuodami ir sukosi ore... 
Isz tamsaus trobesio, szeszeliu 
pridengusio miestą, girdėjosi 
taipgi ęud'žiuves, sudaužytas 
barszkejimas, tartum virpąs 
ore savo gailestinga bejiege, 
kad negali pakilti oro ugsztu- 
mon paskui galinga a'korda.

Varpai nutilo... Garsai isztir- 
po ore bet nakties tyla tik isz- 
leto atgavo savo teises: ilgai 
dar tamsoj vaidenos neaiszkus, 
merdejas atbalsis, tartum ne
matomos, isztemptos ore sty
gos virpėjimas.. Namuose žibu
riai užgeso; bažnyczios langai 
žibėjo. Pasaulis 1872 metais 
'dar syki rengėsi pareikszti se
na obalsi taikos, meiles ir bro
lybes...

* * *
Tamsiuose paniurusio trobe

sio vartuose sužvangėjo rak
tai. Kareiviu būrys, barszkin-
X>4-4-+******><-4-*)<-**X-**>*4-***

. damas tamsoj szarvais iszejo 
i apmainyti naktine sargyba. Jie 
. prisiartindavo prie kampu ir 
■ sustodavo ties žvalgo stotimi;

isz tamsaus žmonių būrelio isz- 
eidavo rytminiu žingsniu viena 
esybe o pirmasis žvalgas tar
tum paskensdavo szitame ne- 

i aiszkiai juoduojaneziame bure- 
lyj... Po to slinko tolyn, eida
mas aplink augszta kalėjimo 
siena. * * »___

Vakaru pusėj pa vaduoti sto
vėjusi ežia ant sargybos karei
vi turėjo neseniai paimtas tar
nybon jaunuolis; isz jo eigos 
nepražuvo dar kaimo lėtumas; 
jaunas veidas reiszke intempta 
dome naujoko, pirma syki už- 
imairiczio atsakominga vieta, j 
Jis pasisuko veidu sienon, su- 
barszikino szautuvu, ženge, du 
žingsniu ir pusiau apsigryžes 
sustojo petis petyn prie pirmo
jo žvalgo. O szis, biski pakrei
pęs link jo veidą, pareiszke isz- 
simokinusio ant atminties tonu 
paprastus nurodymus.

— Nuo kampo iki kampo... 
daboti... nemiegot... nesnausti— 
skubiai kalbėjo kareivis o nau
jokas klausėsi vis taip pat in- 
temptai ir pilkose jo akyse ma
tėsi kokia tai ypatinga ilgeji- 
mos is'zraiszka.

— Supratai? —paklausė bū
rio virszininkas.

— Tikrai taip!
— Na, žiūrėk! — tarė szis rus- 

cziai ir perkeites, po to, baisa 
prabilo maloniau:

— Tai niekis, Fadejev, nebi- 
ok! Juk tu ne boba... Szmeklos 
ar ko tu turi 'bijoti?

— Ka ežia szmeklos bijoti? — 
narsiai atsake Fadejev, o pas
kui susimanstes pridūrė:

— Taip, kažin kas... szirdyj, 
lyg sunku, broliai...

Del szitos gera-szirdes, tar
tum kudikisZkos iszpažinties, 
kareiviui juokas...

— Sztai tau kaimas! — su 
panieka ir gaileseziu tarė vir
szininkas ir riszkiai paliepė:

— Szautuvai liuesai! Pirmyn!
Sargyba rytmiszkai belsda- 

ma kojomis, dingo už kampo ir 
netrukus jos žingsniai nutilo. 
Žvalgas užmėtė szautuva ant 
peties ir cme iszlengvo žings
niuoti isztisai sienos...* * *

-:- ALLELIUJA! -
I.

Kėlės Kristus Alleliuja, -
Kėlės jau isztikruju,
Treczia diena kaip nusprendė, 
Kėlės .kitkart, kelias sziadien. 
Nulkanky t u, nu k ry žinotu, 
Mirė kad mus iszliuosuotu, 
Grabo akmens sunkenybėje, 
Savo galioj, isztikruju kėlės, 
Kad pražyst žaizdų Jo gėlės, 
Kad mirties auka didinga, 
Duotu laimes kur inepinga, 
Kur niekad savo kainos, 
Nenustoja ir nerainos...

Rauda Marijos parpuolus... 
Kelk! Jam niekai grabo uolos, 
Niekai durys ir sargybos, 
Neles — antra kart nekybos, 
Kryžiaus medi mums paliko, 
Kaip aukos ikaneziu vainiką, 
Kaip palaimos ženklą dideli, 
Iszgialbeti kožna paklydėli, 
O szitiems, kur tiesa regi — 
Kviesti Dieviszka viesznage, 
Kėlės Kristus, Aleliuja, 
Neles sziadien isztikruju!

Kalėjimo viduj, paskutiniam 
varpo skambėjimui numirus, 
pradėjo judėjimas. Paniurus ir 
liūdna kalėjimo naktis senai 
jau neregejo panaszaus sujudi
mo. Tartulm sztikro varpu bal-, 
sai atskrido ežia kaipo laisves 
neszejai: juodos kamarų durys 
viena po kitos prasivėrė. Žmo
nes .pilkuose apsiaustuose, tar
tum likimo skirtais spalvuotais 
dryžais ant nugara, ilgomis ei-' 
temis, po pora ženge korido
riais, ineidami kalėjimo bažny- 
ezion, spindejusioli žiburiais. 
Bažnyczios languose matėsi 
taipgi tvirti geležiniai grotai.

Kalėjimas isztusztejo. Tik 
keturiuose kampiniuose boksz- 
tuose, mažose apvaliose kama
rose, kureziai užrakintose, ke
turi kaliniai paniurusiai blasz- 
kesi savo kambariuose, kartais 
prisiszliedami ausimi prie du
rų ir godžiai gaudydami atle- 
kiahczios isz bažnyczios gies
mes aida.

O dar vienoj bendru kamarų, 
ant naru gulėjo ligonis. Kalėji
mo perdetinis, kuriam tapo 
praneszta apie urnai susirgusi, 
prisiartino prie jo, kai kalinius 
vede in bažnyczia ir, pasilenkęs 
pažurejo in jo akis, degusias 
keistu spindėjimu ir atbukusiai 
nukreiptas kur tai tolyn.

— Ivan of! Klausyk, Ivanof! 
—paszauike .perdetinis ligoni.

Kalinis nepajudino galvos; 
jis klejojo ka tai nesupranta
mo; balsas buvo kymus; karsz- 
sziuojatticzios lupos sunkiai 
krutėjo.

— Rytoj ligoninėn! — davė 
paliepimą perdetinis ir iszejo, 
palikdamas prie kamaros dura 
vie'na koridorio saigų. Szis-gi, 
atydžei pažiurėjo ligoniu ir pa
kraipė galva.

— Ek, valkata, valkata! Ma
tyt, brolati, savo dali apibėgai!
— ir nusitaręs, kad jam nėra 
kas veikt ežia, sargas nuėjo ko
ridorių in bažnyczia, sustojo 
prie užrakintu dura klausytis 
pamaldų, karts nuo karto par- 
puldamas ant keliu.

Tuszczia kamara laiks nuo 
laiko skambėjo nesuprantama 
ligonio kąl'ba. Tai buvo dar ne
senas žmogus, stiprus ir tvir
tas. Jis klejojo, pergyvenda
mas netolima praeiti ir jo vei
das 'persikreipdavo skausmo 
iszraiszka.

Likimas piktai pasitycziojo 
isz jo. Jis perejo tūkstanti var
stu taiga ir kalnais, pergyveno 
tukstanezius pavoju ir vargu, 
vejamas deganezio gimtines il
gėjimosi, vedamas vieninteles 
vilties: pažvelgti menesiui... 
savaitei... pagyventi pas savuo
sius... o toliau vėl tas uats ke
lelis!” iSzimto varstu atokume 
nuo savo gimtinio kaimo jis pa-1 
teko szitan kalėjimam..

Bet sztai nesuprantama kal
ba aptilo. Valkatos akys pla- 
cziai .prasivėrė, krutinę alsuoja 
ramiai... Virsz deganezios gal
vos papūtė linksmesnes svajo
nes...

Oszia taiga... Jis pažysta szi
ta oszirna — lygu, dainuojanti, 
laisva... Jis iszmoko atskirti 
miszko balsus, kiekvieno me
džio kalba. Iszdidžiai puszys 
skamba augsztai, augsztai tir- 
szta, tamsia žaluma... Egles 
sznibžda iszleto ir keldamos ai
da; linksmi lapuoti krūmai lin- szautuva neszinas pagal siena, 
guoja liauniomis szalkomis; Prieszais žvalga nusitiesia ly- 
apusze dreba virpsta jautriu,'gus, nesenai pasiliuosaves isz

Negiedosime jums, sakaielei 
ir rūteles, sziadien, apie mar- 
nastes svieto, juk kožnas turi 
savo rūpestis priesz Velykas, 
tai kam priminėt kitu vargus 
ir bedas ?

Džiaugiasi svietelis kad su
lauks linksmu Velykų, savo kū
nus truputi suvaldė per Gavė
nia, tai dabar vėla paleis vade
les savo pageidimu po szven
eziu ir vela isz naujo pakryps 
isz kelio. Ka daryt? Tekis tai 
žmogaus būdas.

Milijonai žmonių nesulauks 
Velykų nes nelaba kare paėmė 
ir paims daugiau auku, dauge
lis sklypu jau kenezia bada, li
gas ir nelaisve neprieteliaus 
rankose. Turėkime vilti kad 
mes 'busime vieni isz tu giliuk- 
ninlgu, kurie dagyvenš taip 
svarbios szventes Prisikėlimo

musu Iszganytojaus.
Asz su kurnu Taradaika, vė

linu jums, musu rūtelės ir sa- 
kalelei, idant jus visus Dievas 
užlaikytu sveikus, prie gyvas
ties ir apsaugotu nuo visokiu 
nelaimiu. Linksminkitės per 
Velykas, tiktai protingai, be 
klykavimu, staugimu ir musz- 
tyniu, idant galėtumėm apie 
jus' truputi geriau pagiedoti 
po szventu Velykų.

Tuom syk marguczius 
pagaminkite,

Vaikuczius savo pra
linksminkite,

Linksma Alleliuja linkime 
visiems,

Vyrams, moterėlėms ir 
merginoms,

Po Velykų vėla pasimatysim, 
Ir isz naujo pagiedosim, 

Likite sveiki!

baimingu lapu... Szvilpia lais
vas pauksztis, upelis plepėda
mas smarkiai lekia per akme- 
niuotus klonius ir taigų sznipai 
buris plepalu szarku — skrai
do ore tose vietose, kur, nema
tomas tankumyne, žingsniuoja 
valkata.

Tartum srove laisvos taigos 
vėjo papūtė valkatom Jis pa
kilo, giliai atsikvėpė; akys aty- 
džiai žiuri pirmyn, staiga jose 
sužibo kas tai panaszaus in są
mone. Valkata, pripratęs lakū
nas, pamate prieszais save ne
paprasta regini: atviras duris.

Galingas instinktas nupurtė 
visa jo esybe, pakirsta ligos. 
Klejchiu ženklai veikiai nyko 
arba rinkosi aplinkui viena 
minti, žibanicziu spinduliu per- 
verusia szitame miszinyj: vie
nas!... durys atdaros!...

Valandeile vėliau jis stovėjo 
ant grindžiu. Rodes visas kar- 
sztis, užsidegusiu smegenų už
liejo akis: jos žiurėjo kaip tai 
lygiai, neatlaidžiai ir baisiai.

Kas tai iszeidamas, atidarė 
valandėlei* 'bažnyczios duris... 
Bangos sutartingos, tolumos 
suszvelnintos giesmes paliete 
valkatos ausi ir vela nutilo. Nu- 
blankusiame veide pasirodė 
malonumo szypsa, akys apsi- 

I vilgė ir mintyse sužibo senai 
svajonių iszliuosuotas vaizdas: 
rami naktis, tylus osžimas pu- 
sziu, palinkusiu ant senos gim
tinio kaimo bažnyczios... minia 
kaimynu, žiburiai ant upes ir 
ta pati giesme... jis skubėjo ke
lionėj, kad iszgirdus visa tai 
ten, pas savuosius...

Tuo tarpu, koridoriuj, prie 
bažnyczios duru klūpodamas 
kalėjimo sargas szirdingai mel
dėsi.

* * *
į . Jaunas naujokas vaikszto

sirodo tam.,1 «yl,e: tai vUka-
tos galva... Valkata žiuri iii to- Kiauszinio Reikszme 
Įima lauka, link vos matomo) Vdvku SzVOntejC

Norincziam sužinot isz kur 
prasidėjo paprotys vartot kiau- 

• szinius, kaipo Velykų szventes 
simbola, sunku surast tikru 

I prirodymu. Velykos buvo ap- 
vaikszcziojama apreikszt gam
tos atgimimla sekant žiemos 

audimas tusztuma. Todėl, kiauszinis bu- 
žadina nakties tyla,. Kalėjimo Į vo, ,g-e.ru ženklu atgimstanezios 

’, gyvybes. Moksleiviai atseke 
kieme einama apie bažnyczia; kiausziniu dovanojimo papro- 
sutartinga giesme pasklydo isz1 ............ - . . —. ~ -
bažnyczios. Kareivis krupte'le- 
jo, iszsitiese, nusiėmė kepure, 
idant persižegnojus ir... apmi
rė pakelta ranka... Valkata, 
pasiekęs žeme, leidosi bėgti 
cligliu link.

— Sustok, sustok! Balandėli 
mielas!... — suszunka žvalgas, 
su pasibaisėjimu ipakeldamas 
szautuva. Visa, ko jis bijojęs, 
priesz ka drebėjo, užslenka ant 
jo, beforme baisia masa — aky
vaizdoj szitos beganezios pil
kos esybes. “Tarnyba, atsaky
mas!” — mirga kareivio gal
voj mintis ir jis pagriebęs szau
tuva, prisitaikė in bėganti žmo
gų. Besirenlgdamas paspausti 
gaideli, jis gailestinga iszraisz
ka veide, užmerkė akis.

O virsz miesto vėl plasnoja ir 
sukasi ore sutartingas, giedąs 
ir besiliejas skambėjimas ir... 
vėl sudužęs kalėjimo varpas 
dreba ir daužosi, tartum pa- 
szauto paukszczio vaitojimas. 
Isz už siehros sutartinai skren
da toli, toli in lauka iszkilmin- 
’gos giesmes garsai: “Kristus 
prisikėlė!”

Ir staįga už sienos, uždeng
damas viską kita, sutrenkė 
szuvis... Silpnas, bejiegis vaito
jimas atsiliepe jam begaliniu 
sjitįndu, po to, visikas nutilo.

Tik tolimas lauko obalsis, 
liūdinu iszmetinejimu, kartojo 
szuvio trenksmo atgaidas.

Įima lauka, link v„„ ______
ruožo atokume esanezio misz- .1 ko... Jo kratine placziai iszsi- 

'puczia godžiai gaudydama ,ma-[ 
lonu, laisva motinos nakties' 
dvelkimą. Jis pusileidžia nuo 
siebos ir tyliai slenka žemyn, 
pagal siena...

* * *
Linkimas varpu

bažnyczios durys- prasivėrė

nutirpusio sniego laukus. Leng
vas vėjelis ‘bėga juo, sziukžde- 
damas nudžiuvusiuose digliuo- 
se; skambą, pereitu metu žolele 
ir plasta kareivio sielon ramia 
ir liūdna daina.

Jaunas žvalgas sustojo prie 
sienos, pastate szautuva ant že
mes ir suneręs rankas ant szau- 
tuvo smaigalio, giliai užsiman- 
ste. Jis vis dar negalėjo insi- 
vaizdinti sau aisakiai, kokiu 
tikslu jis ežia randasi szita pra
kilnia naktį su szautuvu, prie 
sienos, akyvaizdoj tuszczio lau
ko, Abelnai, jis dar nebuvo tik
ras ūkininkas, nesuprato dar 
daugelio dalyku, kurie yra taip 
puikiai suprantami kareiviui ir 
neveltui tycziotasi isz jo “kai
mu.” Jis taip dar nesenai buvo 
laisvas, buvo ūkininkas, savi
ninkas savo žemes skypo, savo 
darbo... o dabar baime, neapsa
koma, neiszaiszkinama, neapri
bota, persekiojusi kiekviena 
žingsni, kiekviena judėjimą, 
stūmė jauna ir nevikria kaimo 
prigimti rusezios tarnybos ra
tam

Bet szioj valandoj jis buvo 
vienas... Tyrlaukio reginys, nu
sitiesės priesz jo akis ir vėjo 
szvilpimas digliuose ugdė ja
me snauduli. Ir priesz jauno ka
reivio akis skrenda gimtiniai 
vaizdai. Jis taipgi mato kaima 
ir tas pats lekia per ji vejas ir 
bažnyczia dega žiburiais ir se
nos puszys linguoja virsz baž
nyczios tamsiomis virszunemis.

Laiks nuo laiko jis tartum 
pabunda ir tuomet jo pilkose 
akyse spindi abejone: kas tai? 
— laukas, szautuvas ir siena... 
Jis valandėlei atmena tikreny
be bet greitai ir vėl neaiszkus 
nakties vėjo užimąs atpuezia 
gimtinius vaizdus ir kareivis 
vėl snaudžia, pasirėmęs szau
tuvu...

Netoli nuo vietos, kame stovi 
žvalgas, ant sienos virszaus pa-

Lietuviszkam Saliune
Stovi misiuke už baro ir ta

me ineina agentas kuris lie
pė duoti iszsigert alaus del 
trijų vyru, stovincziu saliu
ne ir paežiam prasze paduo
ti alaus.

Misiuke — Ka gersite? Na 
tu Juozai?

Pirmas — Duok man vis- 
kes.

Antras — Duok man dži- 
nes.

Treczias — Duok man pa
po.

Misiuke — Papo gausi pa
skui, dabar imkie arielkos.

(Papas tai yra minksztas 
gerymas, kuri taipgi vadina 
sode).

ežius iki Egiptenu, Persu, Gai
lu ir Greku laiku. iSzioimis tau
tams kiauszinis buvo tikras gy
vybes simboilas.

Persu padavimu, pasaulis 
buvo isžperetas isz kiauszinio 
ir todėl jie per Naujus Metus, 
kaip seniau, taip ir sziadien, 
teikia dovanas spalvuotu Ikiau- 
sziniu vieni kitiems.

Grekai, gerbdami dievaite 
Venus, pavasarinėse szventese, 
margino kiauszinius ir teikda
vo juos dovanoms. Kiti taip 
vadinami pagonis, senai priesz 
Krikszczionybes laikus, varto
jo kiauszinius apvaikszczioji- 
me pavasariniu szveneziu.

Ateinant areziau prie sziu 
laiku mes randam szia apysa
kėlė iszaiszkinimui margutaiu:

Kuomet Jėzus buvo prikal
tas prie kryžiaus, Marija, vaik- 
szcziodlama tarp žudikui—ka
reiviu, bandė papirkt juos su 
kiausziniu pintinėlė. Nepasise
kus jai, ji sugryžo prie kry
žiaus, pasidėjo ten savo pinti
nėle. Kraujas isz Jėzaus žaizdų 
nudažė kiauszinius raudonai. 
Tai matydamas Jėzus tarė sa
vo apasztalams:

— Nuo szios dienos, atmin- 
cziai manio nulkryžiavojimo, 
jus dažysite kiausszinius rau
donai, taip, kaip asz sziadien 
padariau.

Po jo atsikėlimo Jo motina 
Marija buvo pirmutine pa- 
ruoszt raudonai-spalvuotus 
kiauszinius ir Velykų pyragai- 
czius. Ir kiekvienam, kuri susi
tiko, dovanojo kiauszini ir py
ragėli, sakydama —

— Jis atsikėlė isz numirusiu; 
linksminkitės; Jis atsikėlė.
Nuo to laiko, visi, kurie szven- 

czia Velykas, seka, szi paprotį.
Galima rast daug kitokiu pa

davimu, pasakų, kurie turi ma
ža kiek teisybes savyje. Svarba 
talme, kad nuo senu laiku, kiau
szinis buvo vartojamas pavasa
rio szverieziu apvaikszcziojime 
ir tas paprotis, užsilikęs iki 
sziol nebegreit isznyks.

VELYKŲ RYTAS
Vos tik auszra patekėjo,• 
Bckszte varpai suskambėjo, 
Visu szirdys tik sujudo, 
Ir miegoja jau subudo,

Linksma Alleliuja!
Varpai gauda pagarsino, 
In bažnyczia jau vadino, 
Kristus kele! Visiems szaukia, 
C) tas balsas tarsi plaukia.

Linksma Alleliuja!
Ant altoriaus žvakes szvieczia, 
Szviesa tviska, pliska tviskia, 
Kunigas auka jau pradėjo, 
Visu szirdys suvirpėjo,

Linksma Alleliuja!
Kunigas Auka pakylėjo, 
Kilime giesme užgiedojo: 
“Kristus kėlės, numarintas!” 
Visiem reiszkus szventas rytas.

Linksma Alleliuja!

Teisingos Teisybes
* Nauja szviesa gali tiktai 

tuose prisimyt, kurie yra pasi
rengia taja szviesa priimt.

* * Musu nervai taip yra at
buki^., kad ne tiktai nejauezia- 
me svetimo džiaugsmo bet ir 
savo lo'cno. Tik tada atjau- 
ežiame, kad prispaudžia sopu
lys ir liga ir tada primena 
mums, kad esame ant svieto.
M-4-4-***>**4-****>Ul**********

ApgynimoPirkite
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

e.ru


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Velykų
Dovana

laukt procesijų eisenos.
“Kas miega, tas bado nejau- 

cziai,” užtat neturėdamas kuo 
pusrycziams pasidrūtint, More
nito nutarė pralmigt ir iszkarto 
užmigo. Isztiesu, tai gražus vai
kinas: gulėjo iszsitieses ant 
baltu akmenų, juoda, garbi
niuota galva pasirėmęs ant 'pe
ties. Jo akys ilgomis blakstie
nomis papuosztos buvo dru
čkiai užmerktos; per-pus atvi-

Nedalioje busi buliu imtynėse!..
Ta pat valanda Szveincziau- 

sioji Panele mete in ji baltos 
rožes gele'le, kuri pavirto in si
dabrini pinigą. Morenito taip

Žinios Vietines
t Dideji Petnyczia!
— Spaustuve ir redakcija 

“Saules” 'bus uždaryta Petny- 
czioje po piet.

—« Dideji Subata!
— Nedelioje Velykes! — 

Visiems musu skaitytojams ir 
apylinkėms Lietuvams, “Sau
les” Redyste vėlina “Linksma 
Alleliuja!

—• Daug žmonių iszvažiavo 
pas savo gimines ir pažysta
mus praleisti szventes Velykų. 
Daugelis kareiviu pribuvo na
mo atlankyti tėvelius ir pažys
tamus per Velykas.

t Juozas Koczelevskis, bur- 
dingierius pas Veronika Bau- 
kuviene, 1311 E. Mahanoy 
uly., mirė Utarninke, Ashlando 
l^gonbuteje, 'kuris sirgo koki 
tai laika. Velionis gimė Lietu
voje ir pergyveno Amerike a- 
pie 40 metu. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos.

— Seredos diena per visa 
diena perejo per miestą asztuo- 
ni trulkei su kareiviais važiuo
dami kur ten in New Yorka. 
Mainoma kad tai 'buvo karei
viai kur ten isz Vakaru.

dvieju automobiliu. Automobi
lius kuris buvo varomas per 
Adoma Rakovski susidaužė su 
automobiliu kuriame Czebato- 
ritts važiavo. Velionis paliko 
dvi seseres ir du brolius.

ISZL1ETUVOS
Daug Lavonu Vienoj 

Duobėj

ZINUTĖS
Bridgeport, Conn. — Ugnis 

ir eksplozijos sunaikino ginklu 
dirbtuve Remington Arms Co. 
Daugiau kaip 50 darbininku li
kos sužeisti.

New York, N. Y. — Smarki 
eksplozija kilo Staten. Island 
fejerverku dirbtuvėje, už- 
muszdama tris darbininkus ir 
kelis sužeidė. Priežastis eks
plozijos yra nežinoma.

Hazleton, Pa. — Ant Broad 
Mountain, deszimts myliu nuo 
czionais susidaužo kariszkas 
eroplanas, kuris eksplodavojo, 
užmuszdamas du tekintojus.

Kaunas.— Prie Petrasziunu 
atkasta duobe su 29 nužudytu 
politiniu kaliniu lavonais. Esą 
nustatyta, kad sziuos kalinius 
nužudęs Czekistas Alfonsas Vi
limas, kuris pereita Gruodžio 
13-ta diena'su dviem kitais bu
vęs nuteistas mirti ir Kaune 
vieszai suszaudytas. Vilimas 
sukęsis, kad jis sziu žmonių ne
kankinęs, o juos nuszoves prie 
Czekos būstines Kaune specia
liai tardymui inrengtame kam
baryje. Bet atkastųjų lavonu 
tyrinėjimas parodęs visai ka 
kita. Beveik visi atkastieji la
vonai bjauriai sužaloti ir nu
statyta, kad dauguma ju mirė 
bekankinami del kraujo nute
kėjimo. ,

SHENANDOAH, PA,

t Laidotuves Aleksandro 
Dzeventkausko, isz Sheptono, 
atsibuvo Seredos ryta su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
isz namo jo sesers Mares Ado
maitienės, kuriose dalyvavo 
daugelis žmonių. Likos palai
dotas ant vietiniu kapiniu.

Girardville, Pa. f Seredoje 
likos palaidota Della Lakoniu- 
te isz namu jos motinos, Onos 
Laikonienes, 537 E. Mahanoy 
uly., su apeigomis Szv. Vincen
to bažnyczioje kurias laike ku
nigas A. Neverauskas. Likos 
palaidota ant Frackvilles kapi
niu. Graborius Menkeviczius 
laidojo.

Pottsville, Pa. f Juozas Cze- 
batoris, 24 metu amžiaus isz 
Shentauno, mirė Pottsvilles li- 
gonbuteje, nuo sužeidimu ko
kius aplaike per susidūrimą

New York. —• Franklin D. 
Roosevelt, Jr., sunns preziden
to randasi ezionaitineje ligon- 
buteje sergantis ant bronkaitis.-

Gali Iszmesti Szeimyna 
Isz Namo

Nepavelino Motcrei
Gulėti Lovoje

Putnamvillle, Pa. — Agniesz
ka Kurilta, negalėdama nu- 
kensti tolimesnio paniekinimo 
per savo vyra, apskundė ji ant 
persiskyrimo ir sūdąs ja pa- 
liuosavo nuo “nevalirinkes ry- 
sziu.” Vyras buvo jai uždrau
dęs gulėti toje paezioje lovoje 
su juom, norėjo ja kelis kartus 
užtroszkinti gazu, karta par
stūmė ja ant karszto pecziaus 
ir ant galo iszvare ja laukan už 
tai kad motere ji nemylėjo. — 
Ir kaip galėjo mylėti toki pa
siutėli ?!

Laikraszcziai skelbia, kad 
tie namu nuomininkai, kurie be 
pateisinamu priežaseziu nesu
mokęs nuomos už narna dau
giau kaip viena menesi, gali 
būti policijos pagialba isz- 
kraustyti isz namu. Naujas 
namas tokiems žmonėms busiąs 
duodamas 'tiktai tuomet, kaip 
bus atsiteista už senąjį narna. 
Isz namo galima iszkraustyti ir 
tada, jeigu nesumokama už in- 
vairius patarnavimas, kaip tai 
vandeni, kanalizacija, bendra 
apszvie'tima ir 1.1.

Nei Kuro, Nei Vandens

Kaunas.—Vokiecziu komisa
ro padėjėjas Kaune iszleido 
praneszima, kuriuo sakoma, 
kad dabartine augliu pristaty
mo padėtis verczia kai ku
riuose namuose nutraukti a|p- 
szildyma. Tuose namuose tuo 
tarpu nebebusią ir vandens. 
Gretimu namu gyventojai kvie- 
cziami teisti pasinaudoti van
deniu ju namuose.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

buvo benamis naszlaitis, užau
gės be jokios globos, kaip pikt
žole, kuri iszdygsta tarp akme
nų Triano brukę. Jis miegoda
vęs po atviram dangum arba 
keiktoje nors arklydeje ir mai
tinosi keliomis saujomis sal
džiu kasztaniu arba sztokiais 
bei tokiais prek'yvietiniu virtu
vių likucziais, perkamais daž
nai ratomis (iszmokejimui). 
Idant padarius pragyvenimą, 
darydavo žmonėms visokiu 
smulkiu patarnavimu, isz ku
riu labiausiai pelningu buvo 
'pardavinėjimas skelbimu te
atru duryse. Nepaisant sudris
kusiu skarmalu, kurie dengda
vo jo kuna, buko gražus vaikas 
žibaneziomis akimis, tamsiais 
garbiniuotais plaukais, baltu 
veidu, kas praminė ji “Moreni
to”. Pagalios, jo gyslose plau
ke nežymi dalis cigoniszko 
kraujo; kaipo čigonas, užvis 
labiausiai mylėdavo savo ne- 
prigulmybe, valkiojimąsi ir bu
vo karsztas žiūrovas buliu im
tynių.

Didžioje Petnyczioje nubudo 
labai prislėgtam upe. Visi teat
rai nuo trecziadienio buvo už
daryti ir nieko negalėdamas už
dirbt pardavinėjant skelbimus, 

' ikisaeniuje nei szilinlgo neturė
jo. Toji pinigu stoka tuo labiau 
davėsi jaust, kad Velykoms bu
vo ruosziama puiki buliu imty- 

! ne. Mazzantini ir Frascuelo esą 
’ tureja viens slkita užpult o jis 

to reginio ture jas iszsižadet! 
Todėl nutarė jeszkot pagelbos 
ir laimes Sevilijos gatvėse o su
kalbėjas poterėli iii Szven- 
cziausiaja Panele de la Espa- 
ranza, kuria ypatingai gerbda
vo, iszkrete sziaudus isz plau
ku ir iszejo isz atklydęs, kuri ji 
buvo ant nakties 'priglaudusi.

Buvo iszkilmingas rytas. 
Gatvėse szen bei ten vaiksz- 
cziojo daugelis sodiecziu, ku
rie isz visur suplaukė in Sivili- 
ja dalyvaut inlvairiu brolijų 
procesijose. Kai Morenito ap
lenkė Plaza de Talroz, pastebė
jo minias žmonių, perkaneziu 
bilietus .prie cirko kasos: tasai 
reginys dar daugiau jam už
davė kartumo.

Isztisas iketures valandas 
klajojo gatvėje Sierpes, uosty
damas kvapsniu blynu, kurie 
buvo kepami verdanezioj aly
voj. Akimis 'pilnomis nusiste
bėjimo žiurėjo in torreadorus 
(cirku artistus), kurie iszdi- 
džiai szvaistesi ties kavinėmis, 
savo intemptose szilkinese kel
nėse ir raudonais bruslotais. Iri 
ta visa žiūrėdamas, tolydžio 
svajojo, kur ežia butu galima 
dorai nors kelis pesetus už
dirbt. Veltui maiszesi tarp kup- 
cziu, kurie pardavinėdavo in
validu procesijų! spausdintas 
programas; visos vietos buvo 
užimtos, niekur laimes nesura
do. Pagalios pailso ir jau netu
rėjo jegu vaikszcziot; tuszcziu 
skilviu, karsztais saules spin
duliais kepinamas, sustojo 
Konstitucijos aikszteje, kur tu
rėjo invykt procesijų eisena. 
Netikėtai atradęs kamputi pa
vėsio ties laiptais Audiencijos 
narnu, nutarė ežia pasilsėt ir

Sevilijoj (Ispanijos miestas), 
Triano priemiestyj gyveno asz- 
tuonliolikos metu jaunikaitis, 
vardu Juanito ei Morenito. Tai'ros lengvoj szypsenoj lupose

buvo galima pastebet dvi eiles 
baltu, sveiku dantų.

Kuomet taip miegojo, susto
jo ties juo kaž-koki ponai, sve- 
timszaliai, matomai, jaunoji 
porele kelionėje po apsivedi- 
mui. Tatai buvo galima paste
bėt metus žvilgsni akimi. Jiedu 
ėjo susiglaudė, jinai buvo atsi
rėmusi in jo peti.

— Žiūrėk, koks gražus ber
niukas ! — pasakė jaunasai po
nas in ponia ir valandėlei su
stojo. — Kokis puikus vaizde
lis!... Tas puikus galvos jude
sys ir tas atviras delnas, tarsi 
turėdamas vilties, kad kaž
koks Angelas Sargas indesias 
in ji Velykine dovana!

— Žinai ka — atsake ponia 
— duok jam truputi pinigu. Te
gul vaikinas, pabudęs, netikė
tai nusiramina. Mano brangus, 
duok jam bent kiek!

Inisimylejusieji beveik visuo
met būna prakilnios szirdies. 
Jaunasai ponas iszeme isz pini
gines sidabrini pinigą ir atsar
giai ji indejo mieganeziam ber
niukui in ranka, kuri iszkarto 
szalta metala palytėjusi, susi- 
gnliau'že.

Jaunoji pora juokdamosi to
liau nuėjo.

Morenito miegojo nepabus- 
damas ir sapnavo nuostabu sa
pną. Taip jam sapnavosi kad 
Skaisczioji Szvencziausioji Pa
nėrė de la Esperanza buvo be
žengianti iii ji vaivoryksztes 
laiptais. Ant galvos turėjo už
sidėjusi lelijų karunla, rankose 
laike baltu rožių bukietą. Sal
džiu, skambanloziu, kaip sidab
rinis varpelis, balsu, prakalbė
jo: — Juanito, niekuomet ne- 
apteidai poterėlio in mane, nei 
ryta, nei vaikara. Dienoje Prisi
kėlimo mano Brangiausiojo Su
nkus, užtai tave apdovanosiu...

progos dalyvaut buliu imtynė
se. Bet del to nesigailėjo ir tu
rėjo laibai malonias Velykas.

Chatos motinos sveikata pa
gerėjo ir mergaite atbėgo in

didžiai nudžiugo kad net pa- Juanita, idant jam padėkojus, 
budo.

Isztengvo pasiraivė — ir, < 
stebuklas! Isz rankos iszkrito 
jam baltas pinigėlis’ir skambe- nuo vaistu pinigus. ..... 
damas nusirito per akmenis..
Morenito savo akimis ir ausi- cziot ties Guladal—guivir’u, po 
mis nebenorėjo tikėt... nedra- žydineziais pamaraneziu me
sial isztiese ranka... Taip, tatai! džiais. Kuomet inejo in uk$- 
is z t ik raju pinigai! I

Tai buvo gražus, blizganti 
.penki pesetai. O vis-gi Szven- 
cziausioji Panele nepasityczio- 
jo, galėsiu nueit in cirką buliu 
imtynes pareget!... Vienu szuo- 
liu atsistojo ant abieju kojų ir 
isz visos jėgos skubino link 
Plaza de Toros. Kai 'buvo 'besu
kąs sikersgatvyj Calle San Pa
blo, ka tik insibegejas' nepama
tė mergaites, kuria gerai ir se
nai nuo pat kūdikystes pažines. 
Ji vaidinosi Chata. Iszblyszku- 
si, kaip drobe, juodomis aki
mis, pilnomis aszaru, žiurėjo in 
ji gailestingai.

— Chata, kas tau? — paklau
sė.

— Mano motina sunkiai ser
ga; jau dvi naktis nemiegojau. 
Sziadien iszryto buvo pas mus 
ponas daktaras ir kaž-kokiu 
vaistu parasze. Dabar gryžtu 
isz vaistines bet ten ponas vais
tininkas nenorėjo be pinigu 
man duot vaistu. Ka asz dabar 
vargsze bepradesiu! Kaip mo
tina numirs, tai ir asz numir
siu! Asz pati viena nesugebesiu 
gyvent!

Morenito sustojo, klausėsi ir 
galvojo. Pažvelgė in juodas 
Chatos alkis, paskui skubiai 
iszttauke stebuklinga j i pinigą 
ir ji mažajai draugei dovanojo.

— Te, mano brangi, imk szi 
pinigą, ji man dovanojo Szven- 
cziausioji Panele de la Espe
ranza; Jinai yra labai gera, la
bai gera, neužsigausianti, kad

i ji tau atiduodu. Nupirk motinai 
vaistu, tegul buna ji sveika...

Chata, susijaudinusi, savo 
geradariui nei “aeziu!” nepa
sakė; neatsigryždama ir neatsi- 
žiuredama, nubėgo tekina in 
vaistine.

Bėdinas Morenito neturėjo

Truputi pasipuosze o in plaii- 
Ojkus insege didele, raudona to-

že, kuria nupirko už likusius

Nuėjo drauge pasivaiksz-

minga kampeli tarp beaugan- 
cziu krumu mirtų, mergaite 
mėtosi berniukui ant kaklo ir 
tiesiog jam pasakė:

— Gerasai Juanito, asz labai 
tave myliu ir jeigu norėsi, kaip 
asz užaugsiu o tu turėsi įdvide- 
szimt metu, tai su manim apsi
vesi. -j

Tokia buvo Velykų dovana 
Juanito ei Morenito.
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Ar žinai kiek mes 
esame verti?”

Hei, Juozai!”

Jeigu Juozas to nežino, tai sklypas iszduoda 
del jo parengimo $211. Padaugink ta suma 
ant visos kariuomenes, tai pasidarys didele 
suma pinigu.

Reike žinot, kad tokiu Juozu galima paredyt 
daugiau kaip 2,400,000 su tais $510,000,000 
kuriuos Amerikoniszkos elektrikines kompa
nijos užmokėjo taksom preita meta. Tai yra 
konia daugiau milijonas doleriu ant dienos! 
Mes džiaugėmės, kad musu dalis del Laisves 
yra tai didele. Laisve už kuria sziadien 
Amerika kovoje reikalauje tojo pasiszventi- 
mo. Tokis iszrokavimas yra per gera už
manymą tuju biznierių, kurie turi savo ran-

košia taji elektrikini bizni. Jie jau buvo 
pasirengia kaip užėjo kare. Taip, pasiren
gia aprūpinti laivu dirbtuves, arsinolus ir 
eroplanu dirbtuvės, kad jiems pristatyti elek- 
trikiniu pajiegu. ■ J
Ir sziadien nepaliauje daryti Amerika 
DRUCZIAUSIU sklypu, kad parengti keletą 
milijonu tokiu Juozuku, kad jie vela sugryž- 
tu adgal prie savo paprasto gyvenimo.
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