
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA 

---------- !
Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 

Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

NT28------į----- M MAHANOY CITY. PA. PETNYCZTa, 7 BALANDŽIO 1944, (FRIDAY, APRIL 7, 1944) R 55 METAS

11 ,ooo BERLINIECZIU UŽMUSZTA
Isz Amerikos
i NEŽINOJO APIE

KARE

Nesirūpino Apie Tai
. Atlantic City, N. J. — Wil

liam Farrar, 30 metu amžiaus, 
kada likos aresztavotas už ne 
ėjimo ant registracijos in ka
riuomene, nusistebėjo labai ka
da jam virszininkai apreiszke 
jog dabar yra kare ir kožnas 
žmogus tinkamas in kariuome
ne turi užsiregistravoti ant 
tarnystos. Jis apreiszke virszi- 
ninkams kad noringai geistu 
supliekti Kaizeri, nežinodamas 
kad jis jau senei yra mires. — 
Akyva žinoti kur tasai-žmoge
lis buvo per tiekjaietu, nežino
damas kas dedasi ant svieto.

------------------ -------
■

Motina Laike Savo Mi
rusia Dukrele Namie

Per 24 Dienas
San Francisco, Cal. — Mrs. 

Marvin Flack, palikus savo 8 
metu paliegusią dukrele, kuri 
svėrė tik 15 svaru, iszvažiuo- 
dama pas savo motina in sve- 
czius. Kada sugryžo namo, ra
do mergaite mirusia nuo bado 
ir persigandus ir nežinodama 
ka daryt, vela sugryžo pas mo
tina kur buvo per 24 dienas.

Palicija, padarius krata na
mie, rado užtektinai maisto bet 
nebuvo kam ji paduoti sergan 
ežiai mergaitei kuri mirė isz 
bado.

Nužudė Save Ir Vaikus 
Isz Rupesties

New York — Gustovas Blum, 
sekretorius, nužudė savo duk- 
tere ir sunu o po tam pats sau 
paleido szuvi in smegenis, at
likdamas ant vietos.

Blumo pati nuo kokio tai lai
ko randasi paikszu name be vil
ties pasveikimo ir kaip rodos 
jis papilde žudinstas isz dide
les rupesties jog pati daugiau 
nesugryž namon sveika.

Bažnyczia Apmaliavo- 
ta Per 15 Kunigu

St. Louis, Mo. — Bažnytėlė 
Sappingtone reikalavo atnau
jinimo o kad parapija buvo la
bai varginga, susitarė nekurie 
kunigai isz tosios diecezijos su- 
szelpti parapija bet ne pinigais 
tiktai savo darbu. Viena diena 
suvažiavo 15 kunigu, su szepe 
ežiais ir kvarba ir in viena die
na iszmaliavojo visa bažnytė
lė. — Tai yra tikra meile arti 
mo ir darbas ant garbes Die- 
yo.

‘ ‘ Linksma Alleliuja Visiems! ’ ’
A , Bukaresztas Dega 

v =. . Damai Matyti Net Už 37 Myliu 
Vokiszki Virszininkai — _ 11 • r •! r*
Nužudyti Varszavoj / olumo; Balkanai Likos Bom-

------ T------
y ĮSIEMS musu skaitytojams ir visiems Lietuviams 

Amerikoj ir Lietuvoj linkime Linksmu Velykų!

LAI visus Dievas užlaiko gyvus lyg ateinancziu 
Velykų!

JJALINAMES ir mes su jumis mieli skaitytojai, 
margucziais. To viso vėlina szirdingai,

REDAKCIJA “SAULES.”

NEPATIKO JAM
PRAVARDE

Liepe Eiti In Pekla

Little Rock, Ark. — Už ne
paklusnumą seržantas paszau- 
ke kareivi kad iszdeti prisaky
mus kaip jie turi elgtis abaze. 
Kada seržantas užklausė ka
reivio kaip jis vadinasi, tasai 
greitai atsake: “Mano vardas 
yra Panfilio, Francisco, Anto
nio, Mariano, Castillo Pontello.

Seržantas iszklauses jo pra
vardes užpykęs paliepė jam ei
ti “in hel” idant sutrumpinti 
jo pravarde.

Pacziule 35 m. Supliekė
Savo 71 m. Vyra

Los Angeles, Gal. — L. W. 
Routt, senas kareivis apskun
dė savo 35 metu pacziule už su- 
muszima jo. Pacziule Routto 
pabėgo su kareiviu Blake o ka
da juos atrado senukas, karei
vis permusze ji o pati baisei ji 
sumusze jog turėjo gydytis per 
koki laika ligonbutyje. — Kam 
senas kvailys apsivedė su tokia 
jauna moteria, juk žinojo jog 
jaunas kraujas nesuszils prie 
seno molio.

Kvailas Pareikalavimas
Springfield, Mass. — Sudžia 

William Conway atsisakė isz- 
duoti varanta kad aresztavoti 
paezia tūlo vyro kuris ate j as in 
suda melde sudžiaus kad aresz- 
tavotu jo paezia už tai kad pa- 
siprieszino jam nuprausti pe- 
czius kada jis parėjo isz darbo. 
Sudžia paliepė jam nesztis lau
kan isz sūdo su: “kas per daug 
tai szelauk.”

Tokius Amerikonus 
Tik Pakart

Jackson, Mich. — Palicija 
isztyrinejo buk czionais užsidė
jo drauguve isz jaunu vyruku, 
kuriu tikslu yra kovoti priesz 
nigerius, Žydus, kapitalistus, 
tikėjimą ir Anglija o kurie 
ateinant ant susirinkimo 
szluosto purvinas kojas ant 
Amerikoniszkos vėliavos kuri 
yra pamesta prie ju duriu. Tie
ji jauni iszgamos sako kad jie 
paims valdžia in savo rankas 
in dvideszimts metu.

Palicija, padarius krata j u 
svetainėje, rado daug visokiu 
ginklu ir biliu ir biblijas per
durtas peiliais.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

London — Vidurmiestyje at
sibuvo szaudymas tarp Vokie-! 
ežiu ir Lenku kuriame Lenkai 
nuszove septynis auksztus vir- 
szininkus tarp kuriu radosi 
pulkininkas Smack ir szeszi jo 
sargai. Badai buvo tai slapti 
Lenkiszki patrijotai.

• -

Kiek Amerika Nusiun
tė Paszialpos Rusams 

Washington, D. C. — Nuo'

Kovo menesio 1941, pagal Lend 
—Lease sutarti, Amerika nu
siuntė Rusams 8,800 eroplanu, 
2,600,000 tonu visokio maisto, 
daug visokiu ginklu ir amuni
cijos. Isz viso, nusiuntė beveik 
deszimts milijonu tonu visokio 
maisto.

Amerikoniszki Subma- 
rinai paskandino 14

Japonu Laivu
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios raparta tai Ameriko
niszki submarinai paskandino 
14 Japonu visokiu laivu ir nu
szove lyg sziai dienai 15,358
eroplanus. Lyg sziam laikui 
Amerikonai paskandino 517 
visokiu laivu.

Vokiecziai Bombarda
vo Ligonbute, Užmu- 

sze 165
Rymas — Vokiecziai ana 

diena bombardavo didele li
gonbute kurioje radosi daug 
Amerikoniszku sužeistųjų ka
reiviu Anzio. Apie septyni Vo- 
kiszki eroplanai dalyvavo ta
me bombardavime. Ligonbute 
likos visiszkai sunaikinta. Apie 
165 kareiviai likos užmuszti ir 
300 sužeisti.

Rusiszki Popai Pirko 
Eroplana

Moskva, Rusija — Rusiszki 
popai ir geri patrijotai paau
kavo milijoną rubliu (190,000 
doleriu) ant nupirkimo didelio 
eroplano del valdžios. Yra tai 
pirmutine panaszi auka pado
vanota per Rusiszkus dvasisz- 
kuosius.

------------□------------
Catasaqua, Pa. — Czionaiti- 

nis stuczkeliu fabrikas turėjo 
sustoti kada 800 darbininku
iszejo ant straikos už nužemi- kas pergyveno czionais apie 30 
nima mokesties ant 10 procen- metu ir buvo kitados angleka- 
to. j siu.

bar duoti Tris Kartus Per
Amerikonus

London — Anglijoj sustojo 
dirbti net 100,000 darbininku; 
Belfaste 30,000 ir 70,000 angle- 
kasiu Yorkshire. Daugelis su
stojo dirbti laivu, amunicijos 
ir eroplanu dirbtuvėse

Ant Naujos Gvinos Alijentai 
smarkiai ėmėsi prie isztremi- 
mo tenaitiniu Japonu ir nuo 
kada pradėjo musztis ant Bou
gainvilles, jau užmuszta dau
giau kai 8,000 Japonu ir apie 
tiek sužeista. Amerikonai taip
gi paėmė kėlės naujas salas.

Didelis pavojus gresia Ja
ponams ant salų kurias jau už
ėmė Amerikonai. Japonai ne 
tik nuo kulku ir sužeidimu 
mirszta bet ir nuo bado. Apie 
szimtas tukstaneziu daugiau 
badai iszmirs.

Du Allijentu laivu paskandi
no du Japoniszkus laivus ant 
Yangtze upes su 3,000 Japonu 
kareiviu, kurie plauke ant ka- 
riszku laivu.

Alijentai užėmė kaina Mar
rone, 15 myliu nuo Cassino, už
imdami kėlės svarbes vietas su 
didėlėms bledems. Alijentai 
taipgi bombardavo svarbu mie
stą Steyrs kur atsibuvo smar
kus musziai.

Manoma kad Finlandija pa
darys taika su Rusija da priesz 
Velykas nes Rusija palengvino 
daug iszlygas taikos Finlandi- 
jai.

TRUMPOS ŽINUTES

Philadelphia, Pa. — Baisei 
apdege Robert Paugh, jo pati 
ir du vaikai kada negalėjo isz-' 
bėgti isz deganezio namo nak
ties laike pakol juos iszgelbejo.

Easton, Pa. — Mrs. Serafi
ną Savicha, motina trijų sunu 
kariuomeneje, likos baisei ap- 
muszta ir nužudyta per neži
nomas ypatas. Buvo ji vedus 
du sykius ir jos pirmutinis da 
gyvas, ant kurio nupuolineja 
nužiūrėjimas buk tai jis papil
de žudinsta.

Freeland, Pa. — Juozas Gur- 
seviezius, 70 metu, sudege ant 
smert kada sofka, ant kurios 
jis gulėjo, užsidegė nuo pape- 
roso kuri senukas rūke. Senu-

Stokholmas — Vienuolika tukstaneziu 
Berliniecziu likos užmuszti per Alijentu ero- 
planus in paskutines kėlės dienas, kurie numė
tė ant Berlino net 2,800 tonu visokiu bombų.
Bledes padaryta ant milijonu doleriu. Dirbtu
vėje gyduolių del kareiviu, ant kurios nupuolė 
bomba, užmuszta net 200 darbininku. Daugiau
sia nukentejo miestai Dahlem, Zehlendort, Gru- 
newald ir Helensee.

Rusai apsiaubė apie 200 tukstaneziu Vo- 
kiecziu aplinkinėje Tarnopoliuje, Lenkijoj ir 
paėmė 130 miesteliu kuriuos Vokiecziai buvo 
užemia. Rusai jau randasi tik 14 myliu nuo Ode- 
ssos. Vokiecziai randasi dideliam pavojuje isz- 
skerdimo. Rusai vis artinasi prie Vengru o isz 
kitos puses Vokiecziai traukia ant Rumunijos 
kurie vejasi paskui Vokieczius kurie jau randa-
si netoli Odessos. Rusai taipgi paėmė Kotyna, 
Rumunijoj kur užmusze daugiau kai 30 Vokie- 
cziu in laika vienos sanvaites. Aplinkinėje Tar- 
nopoliaus ir Kovelo eina smarkus musziai su 
Vokiecziais kuriuose užmuszta daug kareiviu 
ant abieju pusiu. Odessos apskrityje žuvo apie 
200,000 Vokiecziu ir Rumunu. Rusai jau persi
gavo per upe Prut kur Balkanai randasi dide
liam sumiszime.

LONDON — Pirma karta likos bombar
duota Bukareštas, sostapyle Rumunijos, per 
Rusus, kuriame padaryta daug bledes ir Rus
iszki eroplanai užlėkė virsz Bukarestiniu 
aliejaus szuliniu Ploastje. Tame užklupime 
dalyvavo ir Amerikoniszki eroplanai isz kuriu 
20 nesugryžo, o Vokiszku eroplanu nuszauta 
net 112.

Alijentai vela užklupo ant 
nekuriu daliu Vokietijos o ypa
tingai ant didelio miesto Schaf- 
housen kur suardė geležinke
lius, reidio stotis ir didelius 
fabrikus. Daugelis žmonių li
kos užmuszta ir sužeista. Keli 
Amerikoniszki ir Angliszki 
eroplanai nesugryžo isz tosios 
keliones.

Rusai, traukdami in Odessa, 
aplinkinėje Dniestro upes, pa
ėmė nuo Vokiecziu daugiau kai 
100 miesteliu. Stanislavove, 
Lenkijoj, Rusai apsiaubė Vo- 
kiszka garnizona kuris randa
si dideliam pavojuje iszskerdi- 
mo. Prie Odessos randasi apie 
100,000 Vokiecziu ir 50,000 Ru
munu apsiaubti per Rusus, ku
rie negali isz ten pabėgti,



Kas Girdėt
Didžioje Petnyczioje mirė 

tasai Kristus idant iszsipildy-! 
tu kas buvo paraszyta... O Ku
lias prikaltas prie kryžiaus 
per kruvina ranka budeliu, nu-., 
imtas, po tam indetas iii grabai 
ir užrista akmuo idant niekas 
nesurastu Ji...

Didžioje Subatoje graba ap-j 
linkui sergėjo ginkluoti karei- q 
v iai idant ant amžių palaidoti j 
ta ji Kuna idant vela galėtu Ji 
prikelt kad daibuotusi del la-( t 
bo savo žmonių.

Bet toje Didžioje Naktyje 
atsitiko stebuklas ant stebuk
lu! 'Stebuklas szauke žmones. 
Ginkluoti kareiviai sudrėbėjo, 
pabalo ir puolė ant veidu. — 
Stebuklas! Valanda iszganymo 
iszmusze nes szventas Kūnas 
isz grabo prisikėlė!

Velykos laimingu žmonių 
nes kaipo laisvi kožnas džiau
giasi.

' ežios ženklus kokius turėjo 
Kristus. Kunigas Pio skaitė 
Miszias apie dvi valandas. Asz 
buvau nuo jo apie penkes pė
das tolumo ir maeziau tuos žen ' 
k'lus aiszkiai. Tame laike buvo

' (ten 17 isz mus kareiviu. Vienas 
isz musu kareiviu, kutus tarna- l 
vo jam prie Misziu buvo Žy
das. Tarpe susirinkusiu žmo- 

Iniu kurie klausė Misziu buvo 
tūla motore isz New Yorko ku-1 
ri pribuvo in czionais 16 metu 
adgal ir da dabar ji gyvena 

| czionais, klausydama Misziu 
kožna diena.”

Apie 50 metu adgal tūla mo- 
. tere Iszpanijoj, taipgi turėjo 
Įpanaszius ženklus ant savo ku-, 
!no isz kuriu tekėjo kraujas kas 
Didžiąją Pctnyczia.

Kokia kalba kalbėjo Kristus?
'Laike, kada Kristus gyveno 

ir mokino Palestinoje, tenaiti- 
nei gyventojai kalbėjo ketu
rioms kalboms, tai yra, Arą 
meniską, Grekrszka, Ilebraiska 
ir Galitejiszka. Mokytieji tvir 
tina 'buk Kristus kalbėjo Ara- 
meiszka kalba o ypatingai Ga- 
lilejiszka, kuri tame laike bu
vo placziai kalbama.

Kelis szimtus metu įpriesz 
iUžgimima Kristaus, gyvento
jai Palestinos kalbėjo papras
tai Arameniska kalba o Žydisz- 
ka kalba bu vo kalbama, ir nau
dojama tiktai per Žydiszikus 
mokytus profesorius. Jeigu 
Kristus, kalbėdavo kitokia kal
ba tai myne žmonių Ji nesupra
to.

Arbata augo Kinijoj keturis 
tukstanczius metu adgal ir da 
sziadien auga. Buvo ji atvežta 
isz Kinu 'per Indija, Ceilona ir 
kitas dalis svieto laike devy
niolikto szimtmeezio. Vėliaus 
Indija ir Ceilonas pradėjo isz- 
siuntineti arbata in kitas dalis 
svieto ir tokiu budu ji prasipla
tino po visa svietą.

Ana diena davėsi jaustis ga
na smarkus drebėjimas aplin
kinėje Kalifornijos bet bledes 
padaryta visai mažai tik smar
kiai isžbaugino gyventojus.

Kas buna do priežastis tuju 
drėbė j imu žemes ? Ar užeina di
deles permainos žemeje, kurios 
taip sukrato laja musu senute 
žeme ?

Visi mokyti žmones kurie 
i 'apie tai žino, sako kad per mi

lijonus metu, luksztas musu 
žemes iszsitesdavo arba susi
traukdavo, trukdavo, pasikel- 
davo ir lūždavo. Per tai atsibū
davo baisus drebėjimai žemes.

Tokiose nelaimėse žūdavo 
kartais visa tauta. O ten kur 
kitados buvo marios, pakilda
vo žeme ir tokiu budu susitver
davo sala o kur buvo žeme, ten 
užliedavo marios.

Argi galime tikėtis panasziu 
nelaimiu tebyriuose laikuose ? 
Mokytieji sako kad taip. Gali
me to tikėtis ir nesitikėti. Bet 
rūpintis apie tai neužsimoka 
nes kad ir tokia nelaime ateitu 
tai musu rūpestis nieko nepa- 
gialbetu ir tos nelaimes neuž- 
begtu. Žmogus gamtai negali 
pasiprieszinti.

koki
guo- 
žmo-

Kožna tauta turi savo 
tai garbinga žmogų (kuri 
doja ir 'gerbia. Sztai koki 
gu guodoja invairios tautos:
Anglijoj —- Džentelmona. 
Irlandijoj — Szventaji. 
Amerikoj — Milijonierių. 
Indijoj — Vargsza. 
Italijoj — Dainininką. 
Iszpanijoj — Ingaletoja Imliu. 
Kanadoj — Vaisinga motina. 
Lenkijoj — Muczelninka. 
Lietuvoje — Veidmaini.

Italiszkas kunigas turi ronas 
panaszias in Kristaus.

Kapralius Con Gallagher, isz 
Lansford, Pa., ana diena atra- 
sze laiszka isz Italijos pas savo 
seseri Ona, 215 E. Bertsch uly., 
kuriame jis apraszo apie stebė
tina regėjimą kada tarnavo 
prie Misziu kurias laike Italisz
kas kunigas. Tasai kunigas tu
rėjo penkis žaidulius panaszius 
kai}) turėjo Kristus po nuėmi
mui jo nuo kryžiaus.

Savo laiszke raszo pas sesu
te sekancziai: “Ana diena ma- 
cziau nepaprasta regėjimą ka
da. tarnavau prie Misziu Ita- 
liszkam kunigui Pio, kuris tu
rėjo ant savo kūno penkis kan-
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ALLELIUJA!

mo’keti mažiausia viena ketvir
tadali nuo skirtumo numatomu 
iszskaitymu ir numatomu piL 
nu taksu 1944 metams, jeigu 
szitie taksai praszoka iszslkai- 
tymus.

Tie, isz kuriu bus reikalam' l . .įjama iszpildyti blankus ir mo-
I keti 'dali taksu Balandžio 15, 
yra maždaug tie patys asme
nys, kurie tai turėjo padaryti 
praėjusiu metu Rugsėjo men., 
1 • • *kaip:

Pavieniai asmenys: (l)'kurie

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Ponas Juozas Meironas, isz 
'Springfield, Ill., raszo sekanti 
| laiszlka in redakcija: Gerbiama 
Saules Redakcijia: Prisiuncziu 
moni-orderi nž prenumerata u'ž 
laikraszti “Saule.” Asz labai 

1 myliu ji skaityti, asz turiu ii* 
'dar kelis kitus laikraszczius 
i bet nei vienas man taip' nepa- 
,įtinka kaip “Saule” nes joje 

.turi pajamų daugiau kai $2,700 randasi daug naujienų ir pamo- 
' metams isz algų isz kuriu daro- 
ini iszskaitymai, arba (2) su 

i pajamomis daugiau nei $100 
isz szaltiniu kitokiu nei algos 
isz kuriu daromi iszskaitymai 
ir sudara pakankamai gross 
pajamų reiikalaujancziu sugrą
žinimo. Vede: (1) kurie turi 
pajamų (pavieniai ar kartu) ne Pi'lsiuncziau užmokės- 
daugiau kai $3,500 isz algų isz an^ mel°, asz esiu jusu. 

senais skaitytojas ir dabar pri
siuncziu užmokesti už savo, 

1 taipgi u'ž viena nauja skaityto- 
Įja, kaipo ir meldžiu prisiunsti 
makla-knygele Vainikėli.

P. Stasiacziu's, isz Kenosliay 
Wisconsin raszo: Gerbiama 
Saules Redakcija: Mano pre- 

1 numerata už laikraszti ‘Saule’ 
liszsibaige tai praszau labai 
szirdingai dovanoti kad taip

Ka Reiszkia Žodis “Alleliuja”
Gal ne visiems yra žinoma nežiūrint ant puikumo ar ure- mirszdami apie visa dorybių, 

ka tai reiszkia linksmas žodis do nes prastas kareivis gali pa-Į Tokiem tai prisikėlimas Viesz- 
“Alleliuja,” kuri laike Velyki
niu szveneziu galima 
bažnycziose ir vieni kitiems su-| 
deda velinimus “Linksma Al-' 
leliuja! 
nebus pro szali czionais.

Yra tai Žydiszkas žodis ir

1 bueziuoti pulkauninką o ir jo1 paties mažai apeina nes patys 
girdėti paezia ar dukteria kalbėdamas'neturi vilties prisikėlimo isz 

smarves gyveninio.
i Po sunkiu ir baisiu kariszku 
laiku, užeis pakajus, naujo at
gimimo ir naujo gyvenimo. 
Musu broliai tėvynėj džiaugia
si isz naujos laisves bet yra ir 
tokiu kurie nemoka pasinau
dot isz tosios laisves nes sau 

j perstato laja laisve kitaip —-

Elia Taddi, 55 metu amžiaus 
naszlys, Philadelphijoj, Pa., 
atėmė sau gyvasti isz sarmatos 
kada dažinojo buk jo dvi duk
reles rūkydavo paperosus. Vie
na isz ju buvo 20 metu amžiaus 
o kita 24 metu. Tėvas nesitikė
jo kad jo dukreles rūke ir tai}) 
nusiminė dasižinojas, kad isz- 
gere truciznoš mirdamas 
puse valandos vėliau.

m

Kate Priežastim Trijų 
Mircziu

New York — Kate bėgiodama 
po kuknia nakties laike, u'žszo- 
ko ant gazinio pecziau's atsuk
dama su koja vamzdžius pe
cziaus nuo ko u'žtroszko ant 
smert trys ypatos: Jonas 
Knight ir jo tėvas ir motina.

Akyvi Trupinelei

Christos Voskres. ”
Ir dabar da vieni kitus na- 

Mažas iszaiszkinimas iriuose sveikina sudedami veli- 
! irimus linksmo Alleliuja. Nes 
pats Kristus kalbėjo in Apasz- 

dreiszkia: “Hallelu—'talus: “Ant to ženklo jus pa
jai), ” kas reiszkia Lietuvisz- žins, jog esate mokytinei mano, 
kai: “Garbinkite Bona” Tasai 
psalmas buvo giedotas per Iz
raelitus laike apvaikszcziojimo 
ant atminties Velykinio avinė
lio o popiežius Damazas invede 
ji in dvasiszkuju poterius. Ki 
tados klosztoriuose zokoninkai 
nenaudojo varpu ant suszauki- 
mo žmonių in maldnamius, tik
tai atsistodavo antboksztu (ne 
tokiu kaip sziadien turime) ir 
giedojo Alleliuja idant apreik- 
szti žmoniems valandų poteriu.

Taipgi senovės laikuose, ka
da kunigas po procesijai užgie
dodavo: “Surrexit Dominus 
de Sepulchre (Prisikėlė Viesz- 
pats isz grabo), tai žmones baž- 
nycziose isz tos linksmos nau
jienos sudestinejo velinimus ir 
vienas kita bueziavo ant ženk
lo linksmybes kalbėdami “Sur
rexit Dominus.” Bet vėliaus ta
sai papratimas ir lyg sziolei 
pasiliko tik pas Pravoslavus, 
kurie tame laike bueziuojasi

jeigu vienas antra mylėsite.”
O ar mes mylimės? Juk mes

esame vaikais vieno dangisako ! laisve kuniszku pageidimu ir 
Tėvo. Juk mes esame vaikais! isztvirkimo del tuju, tai tamsi 
vienos motinos Lietuvos, turi- laisve, tieji nežino kas tai “Pri
me vienokia .kalba, esame Kri'k- 
szczionys o kaip mes pildome 
prisakymus Iszganytojaus, ku
ris už mus tiek nukentejo ir mi
re! Ar mumyse randasi nors 
kibirksztele meiles del vieni ki
tu? Esame nedoreleis, vienas 
kita szaukszte vandens paslkan- 
dytumem ir paskutine aki isz- 
luptume savo artimui!

Po visa pasauli tos paezios, 
meilios, linksmos dienos visi 
blukia kaipo ir ramybes ant vi
so pasaulio.

Bet randasi czionais Ameri
koj ir tokiu, kurie užmirszo 
apie paezias, vaikus, tėvus ir 
gimines, gyvendami isztvirki- 
me, jnlinde lyg ausu paleistu- 

gyvendami be

kuinu daromi iszskaitymai, ar
ba kaijp (2) virszuj. Asmenys, 
kurie iszpilde blankus pernai' 
Rugsėjo ar Gruodžio men. grei- 
cziausia gaus blankus pasztu 
isz Bureau of Internal Reven
ue. Tie, kurie praėjusiais me
tais nebuvo iszpilde blanku, tu
rės patys pasirūpinti gauti to
kius blankus isz Collector of 
Internal Revenue savo apylin
kėje ar isz kitur, pav. banku. 
Negavimas tokio blanko per 
paszta, nepaliuosuoja taksu 
mokėtojo nuo pareigos toki 
blanka iszpildyti.

Bureau of Internal Revenue 
pabrėžia kad szie pareiszkimai 
yra tiktai apytikriai apsikai- 
eziavimai ir kad taksu mokėto
jas turi teise iszpildyti papil
domus pareiszkimus bet kuriuo 
sekaneziu metu ketvireziu, jei
gu jo pajamos ar szeimos būkle 
pasikeiezia. Taip pat, jeigu da
bartines pajamos nėra 'pakan
kamai dideles, kad reiketu pa
duoti pareiszkima bet vėliau 
padidėja — tai toki pareiszki
mai gali būti pasiuneziami 
priesz ketvirtaines datas — 
datas — Birželio 15, Rugsėjo 
15, arba Gruodžio 15. Netikslus 
numatomu pajamų aps'kaiczia- 
vimas nepadaro taksu mo’keto-

* * 
i 
** *

KARO METO
GYVENIMAS

§ Daugiau kai 230 milijonai 
receptu likos padaryta Ameri- 
koniszkose aptiekose, praeita'daug atsakominga už OPA re- 
1943 meta o apie 200 milijonu 'guliaeiju laužymus. Krimina

liniame teisme pernai isz 2,451 
visokios racionavimo ir kainu 
valdymo prasižengimu beveik 
puse buvo gazolino nusikalti
mu, pareiszke OPA.

Isz visu tu kuponu pirkėju, 
pa rda vimo žu 1 ik a u toju, 
ir apgaudinėtoju, kuriu

bylos buvo užbaigtos krimiHa
liniuose teismuose praėjusi

Juodoji gazolino rinka yra
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, sukėlimas.”
Džiaugiamės ir mes, czionais,

ant iszeivystes misle, apie Lie-! ja baustinu, nebent jis numaži- 
tuva, jog gal po daugeli metu na pajamų verte iki 20% (uki- 
ir mes sugryszime po gimtine ninkai — 33 1/3%). Taksu mo-
pastogia, pasveikindami Tėvy
nių musu su laisve.

Gal ne visiems bus tos Vely
kos linksmos kaip būdavo. Szi 
kare atnesze daugeliams nuliū
dima kuriu sūneliai, broleliai 
ir vyrai randasi po visa pasau
li kariaudami. Bet turėkime 
vilti jog pavojus ilgos kares 
pereis o tuom kart, lai visus 
Dievas užlaiko nuo visokiu ne
laimiu, 
szventes

I dorai ir

kėtojas tai}) pat nebus baudžia
mas, jeigu apslkaicziuos savo 
sziu metu pajamas, pagal per- 
nykszcziu metu pajamas.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Tikriauses Kabalas

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Marke”

i SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Praleiskite linksmai' 
Prisikėlimo Kristaus 
Krilkszczioniszkai, ka!

Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiazku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
nias to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

vystės pelkėse.
jokios sanžines ir be Dievo, už-į vėliname isz szirdies visiems.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu- 

t

merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
iaiszke.

Tikriausia Burykladinti in kalėjimus. Likusieji! 
buvo nubausti ar paleisti lygti-' 
na i. Be to, vietines racionavi
mo instaigos atėmė daugiau 
kai 3,000 .vairuotojams racio- 
navimo knygeles už nesanži- 
ninga naudojimąsi 
mo kuponais; taip pat Hearing 
Commissioners 555 gazolino 
prekiautojams uždraudė vers
tis tuo bizniu ar tai kelioms 
dienoms ar tai visam karo lai
kui.

grasė gyvybinėms karo laiko 
t r a n s p o r t a c i j o m s.

Pasekmingos reguliacijos nu
statytos OPA kiekvienam ga
zolino vartotojui. Kiekvienam 
vairuotojui duodama galimy-

Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

.1- visos trys 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

racionavi- )>e padėti sutriuszkinti juodąją

gazo Iki Balandžio 15, maždaug 
15,000,000 asmenų turės iszpil
dyti savo numatomas 1944 me
tams ^pajamų taksas ir blanku 
pasiuntimo metu jie turės in-

padaryta 1842 mete. Nors da 
bar yra trumpa daktaru bet ap
tiekus daro gera 'bizni.

OPA pareiszke kad juodo
sios rinkos kuponu vartojimas 
kai kuriose apylinkėse iszszau- 
ke vietini gazolino trukumą ir

rinlka, endorsuojant gazolino 
kuponus inraszant automobi
lio, kuriam buvo duoti kupo
nai, licenso numeri.ISTORIJE apie Gregorius,

------------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.'menesi, vienas treczdalis paso

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



Pauliukas Ir Mariuke
Kaip tik Pauliukas vakare 

dasižinojo kad po poros dienu 
su gaspadorium važiuos in ‘Su
valkus tai isz džiaugsmo mie 
goti negalėjo tiktai per visa 
nakti vartėsi nuo szono ant szo- 
no o kaip tik paszoko nuo guo
lio tai dar ir veversiai miego
jo. Ba tai-gi Valentas kuris 
nuolatos po pakajus sukinėjasi 
smarkiai jam szirdi sugloste 
pasakydamas kad jis girdėjo 
kaip gaspadorius 'vienam ber
nui sake:

— Reikalauju imti su savim 
ka toki gera idant abrako ant 
degtines neiszmainvtu ir ark- 
liūs prižiuretu kol jiems atsiras1 
kokis kupezius. Geriauses isz 
visu bus Pauliukas taigi tegul 
jis ant rytdienos pasirengia ke
lionėn.

Pauliukas taigi nelaukdamas 
nieko tuojaus iszauszus numaz
gojo brika o po tam linksniai 
szvilpaudamas pradėjo czystyt 
arklius.

Kad tuo tarpu nei isz szio ; 
nei isz to sukuszdejo kas jam 
in ausi: “O neužmirszk nupirk
ti Mariukei serdelku ir pyra- 
gaieziu! ’ ’

— Ne tik serdelku bet ir rau
dona skepetaite jai parvesziu, 
— atsake.

Ir mislyj pamate meraite to
je skarelėje ir negalėjo atsi
džiaugti kad raudonas dažas 
taip gražiai atsimusza nuo juo
du jos plauku, nuo raudono 
veido ir žvaigždėtu akeliu.

Ūmai vaikinas suvirpėjo ta
rytum ji bite inkando ir nulei
do rankas žemyn.

—- Kam tasai Runauskas nuo
latos 'kalba kad Szimukas nori 
su'balamutyti mergaite? — su- 
szuko piktai ir giliai užsimis- . 
lijo.

Liūdnumas vienok isznyko 
nuo Pauliuko szviesaus veido.

— Juk seni žmones sako, — 1 
pamislijo sau, — kad ant svie
to nerasi nei vienos mergaites 
kuri mylėdama viena, prie ki
tu deszimties nesimeilintu.

Toji mislis, matomai ji sura
mino nes net gaila jam pasida
rė visu mergaieziu kad jos už- 
gema jau ant svieto su tokiais 
kandais szirdyse, kas nei joms 
paezioms ramybes neduoda ir 
kitus kankina, kaipo vasaros 
laike kailiniai.

— Ka jos kaltos kad jas to
kias kvailas Dievas sutvėrė?— 
suszvapejo mandagiai riszda- 
mas bėriui uodega.

Po pusrycziu kaip tik pabai- 
gedarba su arkliais ir pakin- 
kalais žingeidi saule pasižiu
rėjo per siaura langeli in ark
lyje.

— Ot ir pusiaudienis arti! — 
atsiliepė Pauliukas mesdamas 
ant maiszu su abraku szepeti.

Ir nutveręs greitai kepure 
nubėgo pas aviniuką su pra- 
szymu idant jam nukirptu 
plaukus.

Aviniukas Runauskas buvo 
pagarsėjus visoj apielinkej su 
savo dideliu protu. Skusdavo 
jis barzdas ir kirpinedavo plau
kus. Dirbdavo ta darba kaip 
koksai cirulikas o net ir krau
ją leisdavo ne tik žmoniems 
bet ir gyvuliams, jeigu būdavo 
tam reikalas. Mokėjo dar už
kalbėti rože ir drugi isz žmo
gaus iszvaryti. Kas tiesa, avi
niuko neprieteliai šzvepedavo 
kad jis jau ne viena serganti in

Tai-gi Alleliuja jau atėjo,
O Gavėnia nugarmėjo, 

Bet sziadien daug poryt 
negaliu,

Ba ir laiko neturiu, 
Tiktai biski pavinszevošiu, 
Savo velijimus atiduosiu, 

Tegul Dievas visame laimina, 
Tegul nuo nuopoliu gina,

Ir sveikatoje visus užlaiko, 
Nuo seniausio lyg mažo vaiko.

Suteik Dieve sutikima tarp 
poros, 

Veskie visus ant kelio doros, 
Idant poruotis mylėtųsi, 

Sutikime laikytųsi.
Vaikeliai, tėvu klausykite, 
Senatvėje ju neapleiskite, 
Ba kas tėvus paguodoja, 

Ta Dievas laime apdovanoja.
Kristus isz numirusiu 

prisikėlė,
Žmones isz vargo pakele, 

Ir del mus czion būti pataisys, 
Maldas praszancziu iszklausys, 

Bet prie musu maldos, 
Dievas nori ir pataisos, 

Ba kitaip maldų neiszklausys, 
Amžinai mus praskandys. 
Dabar visi linksminkitės.

Ant tos szventes džiaugkites. 
Jeigu galite gaut, biskuteli 

atsigerlkite,
Tik nepasigerkit.

Tegul kožnas gieda Alleliuja, 
Del zobovos kiauszus kulia.

O bus geriausia, 
Ir gražiausia.
* * *

Vienoje apygardoje,
Kaip pradėjo gerti Sukatoje, 
Tai net Utarninke po Verbai 

iszsiblaive,
Visi buvo kaip kvaili.
Tas atsibuvo viename, 

Tamsuneliu name, 
O ir ant blaivu, 
Doru vaikinu, 
Užsipuldinejo,

Net perszauti norėjo, 
Su revolveriais kerszino, 

Visus gazdino.
Jeigu gaspadine gera butu, 
Tai ant burdo girtuokliu 

nelaikytu, 
Tuojaus iszvarytu. 
Juk tarpe žmonių, 
Buna ir sztebeliu,

Kuriuose gyvuliai gyvena, 
O ju pasielgimai tai jau gana, 
Ba kada bažnyczioje nobažans- 

tva didžiausia, 
Tai girtuokliauja ko- 

daugiausia, 
Pildo baisius griekus, 

Piktindami žmones kitus; 
Apie gyvulius nepaisykime, 

Velu'k apie juos nesirūpinkime.

’•SAULE” MAHANOY CITY, PA.

“Nėra Jo Czionais —- Jisai Prisikėlė”

tikima tai be abejones kiekvie-j 
nam patylomis apie tai pasaky
davo 'buk jo puseje visados yra 
tiesa kad jo reikalas yra taip- 
czystas kaip krisztolas taigi 
nieko net nelaukdamas turi vi
sa reikalą paduoti sudan.

Kaij) tik Pauliukas inejo pir
kioti aviniukas tuojaus atsisto
jo nuo suolo ir pradėjo kalbė
ti saviszkai.

— Isz didelio džiaugsmo kad 
važiuoji in Suvalkus, musza 
tau isz burnos tokia szviesybe 
kaip nuo tekanezios saules. Ge
rai, gerai! — kalbėjo— džiaug- 
kis ir važiuok o per ta laika 
Szimukas pasisuks ir Mariuką 
visai iszves isz kelio.

— Aa! Jau jos daugiau nei 
pats velnias neiszves — tarė' 
Runauskiene iszsziepus gelto
nus, kaip morkvas, dantis.

Pauliukas papaiko ir nežino-'kodavo, kad lengviau 
jo kas ežia dabar atsakyti. iszĮpilnevoti tri

— Tas netiesa, — atsiliepi? Lad jos kokios 
palaukes, — Mariuku yra link- ne])adaryt 
sma, myli zobovas ir juokus * riszka apsaugoti 
bet yra dora mergaite.

— Ale, netiesa! — suniurno ežia yra, ežia vela jos nėra, te- 
avininkiene, dedama aut ug
nies malkas ir vela prasi juoke.

— Ot, nori, t l ack, nenori, ne
tikėk, — kalbėjo ji žiūrėdama 
in susirupinusi Pauliuką, — 
bet suomene man l’.epia paša-

linio, apsako tokius 
kad to visko nei ant 
skaros nesuraszytum.

— Pasakykite man

daigtus 
ja u ežio

tuojaus, 
ka toji sena ragana naujo isz- 
mislijo! — atsiliepo Pauliukas.

— Jeigu man nebūtu geda 
užsiimti apkalbėjimais, tai asz 
tau dar vakar viską bueziau 
pasakius apie viską — atsake 
avininkiene.

Pauliukas sunkiai atsiduso.
— Na, neturi ko rūpintis, nei 

už tai ko rust intis, — tare Ru-
i nauskas, — kadangi tokios is
torijos gana tankiai ant svieto 
atsitinka. Ot, atsimenu, nebasz- 

; ninkas mano tėvas man pasa-
• alima 

s pulkus aviu, 
bledes javuose 

negu viena mote- 
riszla apsaugoti nuo pikto. 
Moteriszke, — pasakodavo, —

veikslan, nuėjau per pietus in 
dvara druskos del aviu ir susi
laikiau ant valandėlės szeimy- 
nos virtuvėje. Asz ežia žiurau 
o bernai ir merginos sėdi ap
linkui stalu ir isz bliudo valgo 
pietus. Urnai nežinia isz ko fizi
ni ūkas paukszt! Mariuk ai, su 
szauksztu in snuki ir nustvėrė 
szmota mėsos kuria ji prie sa
vo lupu nesze. Pasidaro sumi- 
szimas neapsakomas. Pradėjo 
visi raieziotis ant aslos kad net 
suolus ko neiszvarte. fizimukas 
isžbego ant kiemo o Mariuką 
bego paskui ji kaip padukus, 
muszdama jam in kupra su 
rankom kad net ant jo pecziu 
kas pradėjo stenėti. Taigi asz 
tuojaus pasilenkiu prie senos 
Mareijonos ir sakau jai in ausi: 
— Juokiasi ir rėkauja, tai]) 
kaip priesz sZvento Jono nakti 

j raganos. — O ji aplinkui apsi-
Prie rodos taijYpat buvo vie-'dairius, suszvapejo man:

natinis. Ir taip, jeigu kas su j — Tai taip visados darosi 
juom susibardavo, arba tureda-'kada tik nėra Pauliuko.” O po

vienok nepaisė in tokias kalbas 
ir dirbo savo darba.

venti vien tik del Dievo.
Todel-gi privalomo apie Ve- 

atlikti iszpažinti savo

ja, ko reikalauja nuo mus baž-

ko Pauliukas vienu abudu su 
Mariuką, cinanczia in szulini 
vandenio. ‘Saule labai kaitino, lykas 
taigi laukuose dirbanti žmones nusidėjimu ir priimti Komuni- 
vedinosi tik vandeniu.

Bernaitis pasižiurėjo in mer- nytines tiesos. Jeigu Bažnyczia 
gaite ir neramiu balsu praszne- 
ko:

— Kas tau, Mariute?
-r- O kas man gali but? — 

suszvapejo drebaneziu balsu ir 
stambi aszara, kai]) žirnis, nu
sirito nuo jos veido.

Neprisipažino, jog žino, kad

prailgina laika Velykines isz- 
pažinties lyg Traices fizventos, 
tai tik daro del tuju, kurie tu
rėjo svarbius reikalus ir nega
lėjo atlikti priesz Velykas. Bet 
yra geistina idant kožnas at
liktu iszpažinti priesz Velykas, 
nes po Velykų tai jau neturi

jam rodijama Žvirbliute. Isz- tiek iszganingos mylistos neš 
didumas jai uždare lupas ir tai nesirūpina apie locna iszgany- 
liepe užlaikyti gilumoj skau- 
danezios szirdies.

— Gal tau kas pasakė nege
ra žodi ? — klausinėjo Pauliu
kas su didžiausiu prisiriszimu.

— Tai ne! — atsako Marin
ka ir, paėmus viedra su vande
niu, norėjo sau eiti toliau. Bet 
Pauliukas nutvėrė ja už rankos 
sakydamas:

— Atmink mane, Mariute ir 
niekados nesusidėk su tokiu 
sravizrolum fizimuku.

(Bus daugiau)
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nani uždega, ežia užgesina, tai 
sumeluos, tai to nepasakys. 
Trimis moteriszkes liežiuviais 
galima visa svietą apjuosti ir 
visus žmones nunuodinti.

Runauskiene atstaezius akis 
in Pauliuką, kaip garnys in 
varle, kada ja nori nuryti, szau- 
kia:

— Szventa tiesa, szventa tei
sybe !

Pauliukas, žiūrėdamas in pa- 
ploksztu avininkienes veidą, 
ant kurio dideles, iszsivertu- 
sios akys ir maža nesuko iszro- 
do kaip dvi bulves ir raudonas 
nenuluptas cibulis, pamislijo:

— Tu sena ragana, netik žmo
nes, bet ir visa peikia užnuodin- 
tuin nes esi pikta ir apgaulin-

ras, kuris taip kalba, apie mo-į 
toris turi liežuvi ant keliu my-

ana svietą nuvarė. Runauskas vo su kuo nors bent koki nesu-Tam pasivedėjus mane už szu-

— Kad taip ant manos, — 
pradėjo vėl avininnkas, — tai 
fizimuka kur kampe sumusz- 
cziau kai]) o'buoli o mergina pa- 
mescziau... Ir tu nepasigailė
tum, jeigu taip padarytum. Ot, 
pavyzdžiui, Žvirbliute, mano 
paezios sesuo, tai tau butu mo- 
teriszke, kai]) turi būti, — pri
dūrė besieziaupdamas. — Tie
sa, jau ji ne jauna bet už taigi

naszle szilta. Užklodalo, patalu 
ant poros lovų turi net iki lubu 
o apsivilkimo savo ir po vyrui 
negalėtum nupleszti per kelis 
metus. Ir lauko gražus kampe
lis ir dvi karves ir kiaule ir par- 
sziuku, — tarė — tai vis-gi ka 
nors reiszikia. Na ir ji pati dar 
nieko sau.

— Visi sako, kad in mano pa-
czia panaszi kaip du laszai van
dens, bet metais vyresne, — ta
rė Runauskiene nusiszypsoda- 
ma. '

—- Turi būti patogi bestija!
— pamislijo sau Pauliukas, su
silaikydamas nuo tuszczio juo
ko.

— Na ir ka tu ant to? — klau
sinėjo aviniukas, plakdamas 
Pauliukui per peti.

— Marinka man miela nuo 
seniai ir žinau kad mane myli...
— pradėjo Pauliukas.

— Ji taip tavęs gailėsis ir 
raudos, kaip mano szuniukas 
Laukis pastipusios avies — at
siliepė smarkiai Runauskas. — 
Pagaliaus tave seniau praser- 
gedavaji, prasergseziu ir szia
dien.

Netrukus po tam Pauliukas 
iszejo isz aviniuko pirkios su 
nukirptais ir gražiai suszukuo- 
tais plaukais.

Ta diena szeimynos virtuvė
je pietus perejo labai greitai. 
Davinėta bulk tai rodos Pauliu
kui ir prasergeta jis priesz to
kius pavojus koki jo net sutik
ti niekur negalėdavo. Juokia
si ir linksmintasi.

— Pamatysite, — suszuko 
fizimukas, — kad Pauliukas su- 
gryžes isz Suvalkų, nenorės 
barszezius valgyti su szauksztu 
bet su peiliu ir szakutemis.

— O jeigu ko pareikalautum 
važiuodamas geležinkeliu tai 
tik paszauk prrru! o tuojaus 
sustos ir atnesz tau visko, ko 
tik pareikalausi ir dar už tai 
tau padekavos, — pridūrė Ma,- 
tauszas.

Pauliukas juokėsi ir per szo- metine
na žiurėjo ant Mariukos, stebe- Vieszpaties pridereneziai . ap- 
damasis kad sėdi ji 'kaip pele- vaikszcziotu kaip Bažnyczia 
da ir nei žodžio neprideda prie vėlina,' kožnas privalo atiduoti 
tu juoku.

Nežinojo kad szirdis mergai-1 parodyti Jam didžiausia dekin,-. 
les buvo 'pilna gailesezio, bai- gysta už Jo malones ir rūpintis 
mes ir kito, ko protu apimti ir su Kristui dvasioje isz numiru
sį) valia panaikinti negalėjo, i siu prisikelti, tai yra, prisikel-

Antra diena kada arkliai jau ti isz visokiu nusidėjimu, iszsi- 
buvo užkinkyti brikan, susiti- žadėti bjauriu papratimu ir gy-

Velykos yra tai metine szven
te laike kurios Bažnyczia Szv. 
apvaikszczioja 
Prisikėlimą isz 
zaus Kristaus, 
szventes paeina

toje dienoje 
numirusiu Je- 
Vardas tosios 
nuo “naktis”

arba Dideji Naktis o Lietuviai 
vadina isz mažRusiszko “Vely
kų Noc” arba Velykos, kurioje 
tai na'ktije Kristus isz numiru
siu 'prisikėlė o kuri tai naktis 
del mus yra didele ir labai svar
bi.

Žydai, priesz atėjima ant 
svieto Kristaus, apvai'ksztinejo 
Velykas, aiit atminties iszgial- 
bejimo ju laike nakties isz 
Egiptines nelaisvės, taipgi ant 
atminties užmuszinejimo visu 
pirmgimiu vaiku Egiptiniu o 
stebuklingo apsaugojimo Žy- 
diszku vaiku, ka rasztas szven- 
tas vadina: “Perėjimu Viesz- 
patiniu,” todėl taja szvente 
praminė “Pascha,” kas ženkli
na isz Abraiszko “perėjima.” 
Musu toji szvente prisikėlimo 
isz numirusiu Kristaus, taipgi 
vadinasi “Pas'cha.”

1 — Nuo Paschos Žydiszkas, 
kuri buvo atsižymėjus.

— Jog isz numirusiu atsikė
limas Kristaus yra perėjimas 
Jo nuo smerties in gy vybe, per 
kuria Jis mus isztrauke isz vel
nio galybes.

O kad isz numirusiu prisikė
limas Christaus yra pamatu 
Krikszczioniszlko tikėjimo, mu
su prisikėlimo isz numirusiu ir 
amžino gyvenimo, kaip Szv. 
Povylas mokina, per tai szven
te Velykine del mus Kri'kszczio- 
niu yra svarbiausia ir meiliau- 
šia. Todėl Bažnyczia szventa 
su didesne linksmybe apvaiksz- 
tineja taja szvente labiau negu 
kitas szventes. Czion džiaugs
mas ir linksmybe Bažnyczios 
szventos iszrodo visose giesmė
se kokios laike Velykų giedasi 
ant garbes Dievo.

Idant-gi Krikszczionys ta 
szvente Prisikėlimo

ma. Jeigu žmogus rūpinasi apie 
menkus daigius, svietiszkus, 
tai turi už visiką labiausia at
minti apie iszganingus reika
lus nes reikia atminti ant žo
džiu: “Neatidėk ant rytojaus 
ka sziadien lengvai gali pada
ryti.”

Rezurekcija — Iszkilminga 
diena Prisikėlimo prasideda 
nuo iszkilmingos ir linksmos 
pamaldos kuria vadiname “Re
zurekcija” (Prisikėlimą). Toji 
rezurekcija perstato prisikėli
mą Jėzaus Kristaus ir atsibuna 
Subatos vakara, arba vidunak
tyje, aiba Nedėlios ryta, pagal 
reikalą ir vietini papratima, 
kada buna parankiausia Susi
rinkti del žmonių. Rezurekcija 
prasideda prie Grabo Vieszpa- 
ties, isz kur po pergiedojimui 
paskirtu maldų, eina isžkilmin- 
gi Procesija su fizv. Sakramen
tu ir prie linksmo giedojimo, 
viduryje bažnyczios arba lauke, 
tris kartus ^apeina apie bažny
czia. Po procesijai atsiprovine- 
ja jutrina. Del to tris kartus ap- 
eitineja procesija apie bažny
czia, ant ženklo džiaugsmingo 
prisikėlimo Vieszpaties Jėzaus 
ir ingalejimo peklos. Dėlto lai
ke procesijos nesza kryžių per
juosta raudona stula, didelia 
žvakia ir paveiksią Kristaus su 
karunelia rankoj. Yra tai ženk
lai ingalejimo, kuriais Kristus 
ingalejo mirti, kokia uždavė 
per baisės kanezias ant kry
žiaus. Yra po draug ženklu mu
su prisikėlimo isz numirusiu ir 
amžinos linksmybes danguje, 
kokia mums Kristus parengs, 
kad tik mes ant tos linksmybes 
užsipelny tumėm.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS

giliausia, garbe Jėzui Kristui,

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
Didysis Ket vergas.
Dideji Petnyczia.
Dideji Subata.
Nedėlioję Velykos.
Seredoje Szv. Vikto

rinas, muczelninko.
Rože Vizgirdžiute ana 

diena likos prisiegdinta in pul
ką moterių laivoriu WAVES. 
Pana Vizgirdžiute gyveno su 
savo dėde Jonu Urbonu po nu 
619 AV. Centre uly. Ji su kitoms 
laivorems iszkeliaus in abaza 
ant tarnystes už keliu dienu.

Publikineis mokyklos su
ktojo Seredoje po piet, Parlapi 
ji nes Utarnirike, isz priežasties 
Velykines Szventcs. Visos mo
kyklos atsidaris Utarninke.

Linkime Visiems szios 
apiclinkes Lietuviams “Links
mu ir Laimingu Velykų! ’ ’ 
s Petras Stanciką su pa- 
iezia, isz Newark, N. J., ana die
na lankėsi pas p. Staneikienes 
tėvus, M. 'Gorinus, ant W. Cen
tre ulyczios per kėlės dienas.

Utarnin'ko naktį nupuo
lė musu aplinkinėje net 8 coliai 
sniego. Nekurtose dalyse pa
vieto kelei buvo užpustyti ant 
keliu pėdu. Bet pavasario snie
gas sutirpo už keliu dienu.

SHENANDOAH, PA.
— Seržantas Franas Anu- 

seviezius, 529 AV. Penu uly., 
ana diena aplaike nuo valdžios 
garbes dovana už ėmimą daly
bų net 25 musziuose Italijoj.
Tarnavo jis taipgi Puerto Ri
koje kaipo lekiotojas.

— AJadas Zubrys, nuo 139 
C uly., Girardvilles, randasi 
Aslilando ligonbuteje kur gy
dosi nuo sužeidimu aplailkytu 
automobiliaus nelaimeje.

Atsisėdo Ant Dinamito 
Ir... Galas

Danville, Ky. — Ūkininkas 
Williamas Stagner, 73 metu 
amžiaus žmogus, atsigulė ant 
trijų szmotu dinamito ir užde 
ge. Eksplozija sudraskė kuna 
ant szmoteliu. Drūtis eksplozi
jos iszmete isz lovos jo paezia 
kuri iszbegus laukan rado toje 
vietoje duobia ir szmotelius 
kūno. Priežastis savžudinstos 
buvo nepasisekimas ukininkys- 
teje.

“Baisusis Barzdoczius” 
Aresztavotas

Madrid, Iszpanija — Dakta
ras Marvel Petiot, gerai žino
mas daktaras, likos aresztavo
tas per slapta palicija Paryžiu
je už nužudymą daugiau kai 30 
ypatų. Tasai “Baisusis Barz
doczius“ suviliodavo turtingas 
moteres, merginas ir vyrus pas 
save apipleszdavo juos po tam 
sudegindavo j u kunus dideliam 
pecziuje. 
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NENORĖJO UŽ JO 
TEKET

Likos Uždaryta Per 
Jaunavedi >

Joliet, Ill. — Jonas Szvedi- 
gas, netekes savo mylimos pa- 
cziules, praeita vasara, kuri 
jam paliko penkis sieratukus, 
apsvarstė jis jog ilgiaus nega
lima taip gyventi ir nutarė pa- 
sijeszkoti sau kita gyvenimo 
drauge. Draugai jam prikalbi 
nėjo apsivesti su 17 metu Ona 
Kapaczkiute. Jonas nematęs 
savo mylimos, nusiuntė jai per 
svotą 350 doleriu ant prisiren
gimui del svodbos.

Kada manoma nuotaka pri
buvo pas Joną ir paregėjo pen
kis vaikus o jog jos jaunikis tu
ri jau 40 metu, atsinorejo jau
nai merginai szliubo ir iszsiža- 
dejo visko.

Jonas pareikalavo sugrąžini
mo pinigu o sesuo Jono, kuri 
pirko szlebe už 47 dolerius ant 
szliubo, taipgi spyrėsi užmokė
jimo už kasztus, mergina nesu
tiko ant to ir likos uždaryta 
per Joną stuboje, pakol ja pa- 
liuosavo jos prietelei isz tosios 
nelaisvės. Dabar isz to kilo dvi 
pro vos — Jonas skundžia už 
sugrąžinimą pinigu o Ona 
skundžia Joną už priverstina 
laikymą pas save.

Bijojo Savo Vyro, 
Nužudė Ji

La Crosse, Wis. — Kada jos 
vyras miegojo, Mare Pitziene 
szove in ji, užmuszdama ji ant 
vietos. Kada jos sudžia užklau 
se kodėl ji taip padare, motere 
atsake jog savo vyro labai bi
jojo nes per szeszis metus pasi
elgdavo su ja kaip su nevalnin- 
ke, tankiai sumuszdavo ja ir 
kerszino užmuszimu. Sudžia 
pripažino moteria nekalta ir 
paleido ja namo.

Paterson, N. J. — Diena 30ta
Balandžio-Apriliaus, puse vie
nuoliktos vai. ryte, bus laiko
mos Iszkilmingos Aliszios pa- 
minejant visus Amerikonisz- 
kus Lietuvius kurie sziadien 
dalyvauja Europiszkoje kareje 
ant intencijos kad visi suigryž- 
tu gilink ningai namo pas savo
tėvelius, gimines ir pažinsta- 
mus. Taisės Miszias užjprasze 
du buvusieji Svietines Kares 
kareiviai, isz czionaitinio mies
to, Alelkas Soralka ir Justinas 
Milinaviczius. Yra tai pirmuti
nes panaszios Aliszios laikomos 
New Jersey valstijoj. Didelis 
skaitlis žmonių isz miesto ir ap
linkos ketina atsilankyti ir da
lyvauti tose Alisziose. Ponia ir 
ponas Alilinavicziai padovanos 
puiku gurbą žiedu papuoszi- 
mui altoriaus. Visi Lietuviszki 
kareiviai, kurie rasis namie tą
ją diena dalyvaus tose Aliszio
se. Kun. Jonas Kirta, klebonas 
Szv. Kazimiero parapijos, at
laikys Aliszias.

Reikia ir tai primyt kad po
nas Alilinaviczius laiko svetai
ne ant 7 Ridge St., kur Lietu
viai susirenka ir pasikalba apie 
senovės laikus. Ponas Alilina
viczius kitados gyveno Alaha- 
noy City, Pa., ir siunezia ten 
visiems savo pažinstamiems 
labas dienas o jeigu kada pri
būtu in Patersona tai kad ne-
užmirsztu ji atlankyti. ---------------------------------------

-----------a------- ---- Pirmutine judomu pa-
Pirkite Apgynimo Czedinimo veikslu maszina likos padirbta

Bondas ir Markes. 1861 mete.

Linksmos giesmes Alleliuja, sviete po bažnyežias gaudžia,

Nelabyste kaskart nauja^ kasdien labiaus spaudžia,

Ant garbes Vieszpaties Kristaus, Alleliuja griausmu skamba.

Apreiszk’ del Krikszczionio žmogaus jog teisybe virszuj tampa.

Vienok kam-gi atkartoti tuos džiaugsmo žodžius kas meta, 
Jeigu vieton teisybes, sekti norime gyventi su klasta, 
Jeigu tos apeigos Vieszpaties isz grabo prisikėlimo, 

Nepataiso žmonių szirdis, pilnas pikto nelabumo?

Kur sziadien sviete atrasi tikyba pirmųjų Krikszczioniu, 
I

Kurie po katakumbas slėpėsi nuo persekiotoju Rymioniu?
Nors ne vienas turėjo mirti už szventa tikėjimo teisybia,
Nenorėjo nuo jos atstoti iszvydes tikra szviesybia.

Kur sena meile artimo, kur dorybes teisingysta? 

Dingsta su laiko bėgimu svieto visos nelabystes, 

Sunku suskaityti szia diena in kiek daliu ir daleliu, 
Iszkriko kitados viena kaimene Jėzaus aveliu.

Sziadien daugiausia atrasi tokiu giminiu Krikszczioniu, 

Kurie tik dorybėmis dangstosi o szirdys veidmainiu.

Balsas remia dangų, szirdis manomai tarnauja,

Garbin dievaiti—auksa brangu už ji lieja broliu krauja...

Alleliuja — garbe, tiesai szaukiam garsei visi mes, 

Taip pat dar Farizejai del žmoniszkos savo garbes, 

Jeigu norim užgiedoti Alleliuja uoliai, linksmai, 
Pirmiau turime sustoti tarnavia svietui manomai.

Meskim szalin veidmainysta, szirdis grynas turėkim, 
Pamegkim teisingysta nelabyseziu prasivengkim.
Tada tik busim laimingais, drąsiai linksmai užgiedosim, 
“Alleliuja!“ balsais szirdies ir tikrai susilinksminsim.

§ Pirmutine armonika li
kos iszrasta Vieduiuje, Austri
joj, 1829 mete.

§ Anglija valdo viena ket- 
virta-dali visos žemes ant svie
to.

KATE PERGALĖJO 
KIRMĖLĖ

Iszgelbedama Savo 
Ponui Gyvastį

San Antonio, Tex. — Gy
ventojai czionaitinio miesto 
pradėjo tyrinėti ar galima ka
tiną apteikti Karnegio meda
liu už jos narsu atsižymejima. 
Jeigu taip, tai tuom kandidatu 
yra kate “Tab” prigulinti prie 
Jono Jamesono, darbininko ant 

i geležkelio.
Jamesonas miegojo sau po 

medžiu ant žoles kad sztai li
kos pabudintas per savo kate, 
kuri užszoko jam ant krutinės. 
Vos dvi pėdas nuo saves pare
gėjo kirmėlė, barszkuti, kuri 
buvo pasirengus inkasti ji. Ja
mesonas nutirpo isz persigan- 
dimo ir neturėjo pajiegu gin
tis.

Tame kate žaibo smarkumu 
szoko ant barszkuczio kuris 
rengęsis ant metimosi bet jam 
kate ir antru kartu pasiprieszi- 
no ir prasidėjo galėjimas ant 
gyvasties ar mirties.

Ant galo Jamesonas atsikvo- 
tejas pagriebė matika, užmusz- 
damas didele kirmėlė.

Surasta Mirsztanti Isz 
Bado Ant Ulyczios
Harrisburg, Pa. — Palicija 

surado apalpusia isz bado mo
tere, Janina Ksantiene, isz 
Detroit, Mich., ir nuveže ja in 
ligonbute. Jos vyras buvo nu- 
ejas in artima restauracija pa
siskolint kelis dolerius o kada 
sugryžo, savo moteres nerado, 
manydamas kad ji atėmė sau 
gyvasti. Porele pribuvo in czio- 
nais be cento, vyras neturėjo 
darbo ne pinigu nusipirkt mai
sto.

Nubodo Jai Moteriszki 
Parėdai

New York — Czionaitiniam 
kalėjime lieja graudžias asza- 
ras Mrs. Ivy Nasuriene, 21 me
tu amžiaus moterele, isz Co
lumbus, Ohio, už padaryta ne- 
iszmintinga žingsni. Nasurie- 
nei nubodo andarokai, vyras 
ir vaikai, kuriuos nesenei pa
mėtė ir leidosi jeszkoti lengves
nio gyvenimo kurio nesurado, 
tiktai varga visur datyre, Li
kos pažinta per palicija kada 
pribuvo in New Yorka ir užda
ryta kalėjime. Toji moterele 
keliavo septynis szimtus my
liu, neturėdama daugiau kisze- 
niuje kaip 80 centu.

Suspardė Savo Paezia 
Ant Smert

Easton, Pa. — Kalvis, dir
bantis czionais fabrike, prisi
pažino buk jis suspardė savo 
paezia Serafiną už tai kad ji ka užeiga del visu Lietuviu, 
atsisakė jam pagaminti pusry-/a.iko.visokiu geriausiu Gėrimu, taip- 

. ... . , , ... 'g* minksztus gėrimu ir kvepianezius
ežius. Uz tąjį baisu darba likos igaru8. Vi.i pas P. Reckliti, 206 w. 
aresztavotas Jurgis Savicza,'Centre st., mahanoy city, pa.
62 metu, jaunesnis už savo pa-! 
ežia 11 metais, kuri turi tris 
sūnūs po pirmam vyrui kariuo
menėje. Jurgis likos areszta-' 
votas ir uždarytas kalėjime lyg 
teismui. Kada nelaiminga mo
tere gulėjo parmuszta ant grin-' 
du, tasai rakalis spardė ja su 
sunkiais czebatais pakol joje 
nesirado daugiau gyvasties.
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Putnam, Conn.— Kovo men., 
26 diena, AVaterbury, Conn., in- 
vykusiame parengime, Anglisz- 
kai vadinamame “Linen Show
er,” gavome daug gražiu do
vanu ir pinginiu auku, už ku
rias labai nuoszirdžiai visiems 
dėkojame. 1 . ‘ J
Labai dėkingos esame rengėju 
Komitetui: p. Dubauskienei, 
p-lei O. Boguszaitei, p. Colney 
ir ju pagelbininkems, invalidu 
komisijų narėms: (p-p L. Gri
nienei K. Dobilaitienei, T. Laz- 
dauskaitei, T. Bulevicziutei, N. 
MatuTkienei, Vasiliauskienei, 
O. Žemaitytei ir p. Aleltzneriui.

Taip ipat. szirdingai dėkoja
me visiems ,szio parengimo da
lyviams, dosniai aukojusiems’: 
p. p. O. Aleszkeviczienei, Juo
zui Abadauskui, P. Balcziunie- 
nei, AI. Bekerienei, O. Bogu
szaitei, F. Boguszui, AI. Bogu- 
szui, O. Buleviczienei, J. Bule
vicziutei, O. Butkienei, Bra
zauskienei, p-niai Colney Dr. 
AL J. Colney, Dubauskams, 
Dringinczienei, Glodenienei, (J. 
Girdziauskienei, AL Grinciu- 
naitei, L. Grinienei, K. Dobilai- 
tienei, J. Ivanauskaitei, J. Jan
kauskienei, J. Kalinauskienei, 
Krugelienei, AI. Karvelienei, 
E. Kavolytei, R. Klimienei, J. 
Kintienei, Laurinaitienei, T. 
Lazdauskaitei, Leovenwath, P. 
Lubinui, E. Alatuliunienei, K. 
Mažeikienei, J. Aliciunui, Alor- 
ikeviezienei, A. Petrosky, 
Al. Raudienei, A. Rutkauskie
nei, A. Rodge AI Stokienei Stan 
keviezienei, A. Sardinskienei, 
J. Stulginskaitei, K. 'Savage, p- 
niai ir p-nui Stokes, p. p. O. 
Szmotienei, AI. Szambarienei, 
Szuilkienei, Trecziokienei, A. 
Urczinienei, AMicziulienei, Vai- 
cziuvienei, E. Vaicziutei, A. 
Valaitienei, Vasiliauskienei, 
Vasilauskui, Valic'kienei, Va- 
lickui, A. Vrevicienei, AL 
Zailskienei, Zaneviczienei, J. 
Zanevicziui ir U. Žilinskie
nei.

Labai džiaugiamės, kad mu
su sumanymas rengti Lietuviu 
kalbos kursus, camp’es pagrin
du, randa atbalsi Lietuviu ir 
susilaukia ju paramos.

Nek. Pr. Szvencz. P. Ala rijos 
Seserys, R.D. 1, Putnam, Conn.

Pirkite Apgynimo 
w|||k Czedinimo Bondas 

ir Markes.

Gerai Atsake
Vienas pradėjo žiovaut o ki

tas szale jo stovėdamas tarė,
— Nepraryk manes!
— Nebijok, asz vasara ne

valgau kiaulienos...

Linksmu Szv. Velykų !

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisa- 

Jis ui-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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


