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Isz Amerikos “ ...JUGOSLAVIJA PER
UŽGRIAUTAS,— Palaidoti Vienam Kape 

ISZKASTAS ------
Beringer, N. J. -— Praeita 

“ ‘aGyvu Po 52 Valandų ™;iy<!Zia mire “io“ai8 Zo“ja
J Dickinson sirgdama szirdies
Centralia, Pa. Juozas liga. Velione turėjo 68 metus

Loftus, 18 metu amžiaus būtie-į MiausJ tiek kiek jos vyras.
gėris, likos užgriautas su savo 
draugu, Lawrence Burns, ang
linėje butlegerineje skylėje ir 
po 52 valandų likos iszkastas 
gyvas. Darbininkai pradėjo 
iszkasinct užgriautus, Burns 
likos tuojaus iszkastas o Juo
zas da pasiliko. Draugai nepa
liovė kasti ir ant rytojaus ka
da du darbininkai kasė, stai- 
gai pajuto kad žeme po kojoms 
sudrėbėjo ir iszsikiszo galva 
Juozo. Vaikinas pats kasė že
me su nagais pakol iszsikase 
po tiek valandų. Norints jis nė
ra sužeistas bet likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbute ant per
žiūrėjimo.

i Mylėjosi abudu per visa savo 
gyvastį o kaimynai tankei gir
dėjo juos kalbanezius kad gy
venimas vieno be kito neisz'lai- 
komas. Kada motere mirė, jos 
vyras, priėjus prie grabo, dirs
telėjo ant jos veido ir ant vie
tos sukrito negyvas. Pašžia ūk
tas daktaras apreiszke buk vy
ras mirė nuo szirdies trūkimo 
isz dideles gailesties. Abudu 
likos palaidoti vienam kape 
nesis'kirdami ne po mireziai.

Vokiecziai Užmusze
29,630 Žmonių

Milijonieriui Liko Tik 
2 Kiaules ir 40 Ancziu

Del Rio, Tex. — Daktaras' 
John Brinkley, kuris kitados 
buvo žymiu daktaru atnauji- 
bimo senu žmonių ant jaunu,i 
likos aresztavotas per savo 
skolininkus kuriems yra sko
lingas apie du milijonus dole
riu. Daktaras stojas sude, pra
dėjo aiszkiiiti kad visas jo tur
tas sziadien susideda tik isz 
dviejų kiaulių ir 40 ancziu — 
tai visas jo turtas. Kada, dak
taras turėjo turtą, turėjo ir 
laiveli kuris kasztavo 110,000 
doleriu ir eroplaiia kuris kasz
tavo 46,000 doleriu ir daug že- 
miszko turto. Viskas dingo ant 
spekulaciju ir linksmo gyveni
mo.

London.— Pagal rapar- 
ta iszduota per Angliszka 
valdžia, , tai nuo Birželio 
1940 meto, Vokiecziai už-, 
musze 29,630 privatisz- 
ku gyventoju ir sužeidė 
daugiau kaip 50 tukstan- 
ežiu. ICvu menesyje li
kos užmuszta 4,256 žmo
nes ir apie 7,000 sužeista. 
Glaskove užmuszta 1,100 
ir apie 2,000 sužeisti.

UŽDARE VYRA 

KAMARAITĖJ

Nužudė Duktere
Pati Save

Ii

Motere ir Kūdikis Mirė
Isz Bado

Hamburg, W. Va. — Kokis 
tai Simon Darrow gyveno su 
Ella Shurman, kaip tai sako
ma, “ant vieros”. Vargas ju 
buvo 'baisus nes girtavimas pa
ėmė viską o maisto nebuvo už 
ka nusipirkt. Dvi sanvaites ad- 
gal motere pagimdė kūdiki. 
Apie pagialba daktaro nebuvo 
ka sakyt nes nebuvo isz ko už
mokėt. Vyras nesirado namie 
per kėlės dienas o mielaszir- 
dingi kaimynai pristatinėjo 
maisto del vargszes pagal ju 
iszgale. Ana diena, ‘kada viena 
isz kaiminku atėjo atlankyti 
ligone, rado ja gulint lovoje 
mirusia, laikanczia sustingu
siom rankom negyva kūdiki 
prie sausos krutinės. Paszauk- 
tas daktaras nutarė buk jau ke
lios valandos kaip abudu yra 
negyvi. Baisus tai paveikslas 
nemoraliszko gyvenimo bet, 
kaip priežodis sako: “kokis 
gyvenimas, tokia ir mirtis.”

KIRSTA PUSIAU
300,000 Graikiszku Kareiviu]
\Apsiaubti Per Vokieczius - 

Anglikai Skubina Jiems 
In Pagialba --

j AMERIKA NUSIUNS^

LAIVUS IN ANGLIJA1
Trumpos Žinutes Isz Russi Pasirengineja 

Europines Kares A»rt KaresAnt Kares

Washington, D. C. — Kaip: 
girdėt tai Amerika ketina nu-i. 
siunste in Anglija 39 laivus ku-'ia 
rie prigulėjo prie Danijos ir j11 
bus naudojami del gabeni
mo visokio tavoro. Taipgi nu
siims 
patruliniu laivu kuriuos Ang
lija naudos ant apgynimo savo 
pakraszcziu.

> London. — Angliszkas lai-Į 
i vas paskandino du Vokiszkus 
i laivus ant Mediteraniszku ma
riu.

New York. — Amerikonisz- 
kas laivas kuris gabeno in 

. deszimts pakr asztiniu ^merįka tabaką^ aliejų ir kito
kį tavora likos bombarduotas i 
ir paskandytas. Tavoras buvo* 
vertas trijų milijonu doleriu.

! Moskva, Rusija — Rusija 
i pradėjo siuntinėti vaiska ant 
savo rubežiaus. Jau nusiuntė 
dideli skaitlį isz Volgos aplin
kines ant lavinimosi. Daug 
maisto ir kariszko materijolo 
nusiunsta in tenai del kareiviu.

Vokiecziai Bombarda
vo Irlandija

Bern, Szvaicąrija. — Trys 
suimtai tukstaneziu Graiku; 
yra apsiaubti per Vokieczius* 
prie Varder upes ir užėmimas 
Salonikos per Vokieczius yra 
užtvirtinta. Dabar Vokiecziai 
perkirto Jugoslavija pusiau ir 
Graikai, kurie radosi toje ap-i 
linkinėje, pasidavė nes supra-' 
to jog tolimesnis apsigynimas 
butu savžudinsta.

Belfast, Irlandija — Kelioli-Philadelphia, — Pennsylva-
nijos szaka Ra dono KryžiaucJka dideliu bombiniu Vokiszku 
siuns in Graikija vaistu ir ki- eroplanu užklupo ant szito

1 tekiu reikalingu, dalyku del gy- miesto, kuri bombardavo per
! ventoju už milijoną doleriu. In ilgiau kaip valanda laiko. Dau- 
: Jugoslavija siuns taipgi daug!gelis namu likos sunaikinti bet 
maisto ir drapanų del žmonių 
kurie nukentejo laike kares.

ŽINUTES

Laurel, Miss. — Uždarius sa
vo vyra kamaraitėje-idant jai 
nebutu persžkadoje jos darbe, 
Mrs. Verna Slausmann nuszo
ve savo 14 metu dukrele ant 
smert, o mirtinai pažeidė kita, 
po tam pati atėmė sau gyvasti 
per nusiszovima. Vyras iszgir- 
des sžuvius, iszlauže duris bet 
jau buvo už vėlai, tiktai spėjo 
nuvežti sužeista dukrele in li- 
gonbute. Abidvi dukreles ta
me laike miegojo. Bet akyva 
dažinoti, kokis tai 'buvo vyras 
jeigu davėsi motorei uždaryti 
ji kamaraitėje?

Batalijonai Angliku skubina 
in pagialba Graikams isz Atė
nų bet kuopina vaiska prie Ad- 
riatiko mariu priesz Vokie- 
czius.

Sunbury, Pa. — John Hoben- 
dabler, 50 metu, nuszove savo 
serganezia paezia, Morta, 48 
metu, kuri jam nubodo isz prie
žasties nuolatines ligos.

mažai žmonių užmuszta.
Vokiecz’ai taipgi bombarda

vo Londoną ir aplinkine. Liver-! 
polius taipgi aplaike daug ble-! 
džiu nuo bombardavimo. Dau
gelis namu likos uždegti ir su
naikinti.

i — Miestas New Yorkas ^iš
naudoję kas minuta po tūkstan
ti svaru visokiu žuvu.

Nukeliavo 100 Myliu 
Karietaitej Atlankyt 

Broli

Vokiecziai užklupo ant Pire- 
nejaus, artimoje Atėnų, bom
barduodami pristova bet pada
re mažai bledes, daug namu li
kos uždegta.

Philadelphia. — Kariszkas 
departamentas iszdave dideli 
kontrakta del pasiuvimo viso
kiu drapanų ir marsakiniu del 
kareiviu už keturis milijonus 
doleriu.

Anglikai Bombardavo
Vokiszkas Tankas

Vokiszki eroplanai taipgi 
užklupo ant miestu Kragu j e- 
ves, Kraliovo, Raško ir Sieni- 
ccs, Jugoslavijoj, padarydami 
daug bledes. Vokiecziai jau! 
randasi 15 myliu nuo Albanisz- 
ko rubežiaus.

Ephrata, Pa. — Aaronas S. 
Martin, Menonitu tikėjimo, 
ana diena atvažiavo pas savo 
broli in Selinsgrove, Pa., at
lankyti ji ir szeimyna kuriu 
nemate per keliolika metu. Tu
ja kelione, szimto myliu, atli
ko su arkliu ir karietaite. Ke
liavo isz palengvo nes nenorė
jo pasilsyt arkli. Jis niekados 
nekeliavo automobiliam ne 
trukiu.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITi

Havana, Kuba — Bomba 
truko Vokiszkam konsulate 
vidurmiestyje. Ofisas likos su
naikintas bet nieką nesužeidė.

Atėnai, Graikija — Anglikai 1 
bombardavo daugeli Vokiszku. 
tanku ir automobilius kurie 
pribuvo in Graikija ir Jugosla-' 
vija. Didelis skaitlis Vokiecziu 
taipgi likos užmuszta.

Graikai Apleido Salo 
nika Del Vokiecziu

Komunikacija tarp Graiku: 
ir Jugoslavijos likos pertrauk
ta todėl negali juos suszelpti.

Padėjimas ant Balkanų kas 
diena yra pavojingesnis ir ne- 
žine ka rytojus gali atneszti.

Anglikai Bombardavo
Pristova Kiel

London. — Anglikai bom-į 
bardavo pristova Kiel kur ran
dasi ercplanu stotis ir daug fa
briku. Badai Anglikai numėtė 
ant tos vietos apie 30 tukstan- 
cziu bombų. Keli laivai likos 
sunaikinti ir kariszki magazi-j 
nai. Dirbtuve laivu likos isz- 
neszta in padanges.

Gaudavo $12,000
Ant Menesio; Szia
dien Gauna $21

Hollywood, Calif. — J. 
Stewart, vienas isz 
miausiu krutamuju pa
veikslu aktorių, likos pa- 
szauktas in kariuomene ir 
kaip pats sako, yra isz to 
labai užganadintas. Rei
kia pažymet, kad tasai 
aktorius aplankydavo 12 

tukstaneziu doleriu užmo- 
kesties kas menesi už sa
vo darba, iszskiriant bo- 
nusu prie pabaigos meto. 
Stewart yra 32 metu am
žiaus ir sziadien aplaiko 
mėnesines mokesties 21 
dolerius kaipo kareivis 
Dėdės Šamo.

žy-

ALLELIUJA

LINKSMA ALLELUJA!

Visiems musu skaitytojams ir po draug visiems Lie
tuviams Amerikoj ir musu broliams Lietuvoje, linkimo 
Linksmu Velykų, kad Dievas užlaikytu visus gyvus ir svei
kus, duotu ramybe visiems žmeniems ant svieto ir kad pra- 
szalintu nuo mus pavoju kares. Lai visus Dievas užlaiko 
gyvus lyg ateinaneziu Velykų. Dalinamės ir mes su jumis, 
mieli skaitytojai, margucziais.

To viso vėlina szirdingai,

REDAKCIJA “SAULES.”

Plumberei Aphikys 
Po $360 Ant 

Menesio

Hazleton, Pa. — Dvide- 
szimts Plumberiu isz czio- 
naitines aplinkines užsi- 
rasze prie kariszkos tar
nystes National Defense 
in Porto Rico, ir jeigu bus 
priimti, tai iszplauks 
isz New Yorko už keliu 
dienu. Tarnysta trauksis 
per tris metus ir jiems 
valdžia mokes po 360 do
leriu ant menesio.

Insiuvo Pinigus In 
Sena Kepure

Detroit, Mieli. — Jonas Ber-

Atėnai. — Graikai matyda
mi kad negales apginti miesto1 
Salonikos, apleido taji miestą 
nes Vokiecziai užklupo ant jo 
isz trijų szaliu. Didelis skait- nal, netikėdamas in bankas, in-
lis Vokiecziu užėjo ant Vardai’siuvo iii sena, kepure 200 dole- 
Klonies kur Anglikai taipgi i riu o kada norėjo ana diena 
turėjo trauktis szalin nes Ju-:daugiau pridėt prie savo skar- 
goslavai pralaimėjo muszi nesjbo, pinigu joje nerado. Badai 
negalėjo atsispirt milžiniszko | vienas isz burdingieriu, drau- 
skaitlio Vokiecziu. Vokiecziai j gas Jono, nuvaktavo kur jis 
per tris dienas nedave pasilsio: deda pinigus ir juos pasiėmė. 
Graikams todėl turėjo apleisti1 Norints ji už tai apskundė bet 
taja aplinkine tvirtindami buki neturėjo ant to užtektinai da- 
Salonika ne yra taip svarbi isz! vado ir draugas likos paleistas 
kariszko atžvilgio. Telegramai! ant liuosybes. 
skelbia buk Belgradas likos!

i beveik visiszkai sunaikintas! 
; per Vokieczius.

— Daugiau kaip 20 milijo
nai vis'z'tu deda kiauszinius Ka
nadoje, isz kuriu kožna padeda 
po deszimts tuzinu kiausziniu 

Visos viszteles pa-

SUSZALO ANT
SMERT

Adgyjo, Pavalgė Ir 
Vėla Mirė

Wager Bay, Canada.— Czio- 
jiiaitineje girnoje, apie 75 my
lės nuo czionais, likos surastas 

’ negyvas žmogus, Ben Laiport. 
'Lavona atvožė namo žuvinin- 
| kas ir paszauke daktara, kuris 
apžiurėjas lavona apreiszke 
kad jam jau nereikia pagialbos 

pieš yra tikrai negyvas. Gimi- 
1 nes pradėjo rinktis ant szerme- 
inu ir kada reikėjo nebaszn'inka 
dėti in graba, nebaszninkas 
staiga! atsisėdo ir ome kalbėti. 
Pasakojo jisai, kad viską jaute 
ir irdejo kas aplinkui dėjosi 
ir žinojo kad ji parenginejo ant 
palaidojimo, bet negalėjo nieko 
kalbėti, nes buvo suiszales; o da
bar yra labai alkanas ir nori 
valgyt.

Pagaminta jam valgi ir kada 
gerai pavalgė, atsisėdo prie pe- 
cziaus pasiszildyt ir pasakęs 
kad jauezesi gerai tiktai yra la
bai nuvargęs ir nuėjo gult. Ant 
rytojaus vos dienai ausz'tant, 
Laport pradėjo garsei dejuoti. 
Kada szeimyna subėgo pažiū
rėti kas siu; juom atsitiko, rado 
ji be žado ir negyva.

Washington, D. C. — Sena
torius Morris Sheppard isz ant meto.

j Texas, levas prohibicijos, 66 deda kiausziniu už 80 doleriu 
»j metu, mirė czionais. ! kožna minuta.

New York, N.Y.—Wm. Levy 
pardavėjas deimantu, likos ap
vogtas per du banditus ant 
$80,000 vertes deimantu. Ban
ditai prasiszalino automobilįu-



Kas Girdėt

ALLELUJA!

gerintu czionais dalis darbi
ninku sziam sklype Amerikoj, 
kad Dievas praszalintu juodus 
debesius .kares nuo mus ir kad 
sulauktumem laimingai atei- 
naneziu melu o to viso .szirdin- 
gai velija isz szirdies,

■Redyste “Saules.”

Artinasi diena atminties 
prisikėlimo isz numirusiu 
Vieszpaties, diena džiaugsmo 
Krikšzczioniszkain sviete, ku
ri kožna meta priveda ant m iš
lies prispaustiems ir nelaimin
giems kad tiktai isz minties 
Dvasios ne yra prisikėlimo, 
kad kentejimuose aukuoja gy- 
yasti o tik dalaikyma druties. 
Skubiname in bažnyczia su 
maldomis, o gryžtame su links
mybe, nes paveikslas Nukry- 
žiavotojo prakalba' in mus: 
‘“Asz esti prisikėlimas ir gyve
nimas ir kas Manyje tiki, ne
pražus ant- amžių.” O mes ti
kime kad Dieviška teisingys- 
ta veda gera darba ir ingali net 
ir graiba ir tikime kad ne mes 
ne inpedines gentkartes nenu
mirt dvasia nes atsimena ant 
Kristaus, Kuris nesidavė pa
gundai velnio.

Musu gyvenimas yra pana
šaus in kelia vedanti ant Gol
gotos-, kuriuomi ėjo Kristus 
neszdamas sunku kryžių, visi 
rėmėmės tuom sunkiu keliu 
neszdami kryžių vargu ir viso
kiu suspaudimu. Bet nesupran
tame to, persieme in puikybe 
ir jeigu keneziame kokia su- 
spauda tai ružiname ant musu 
nevidonu bet saves nekaltina
me ir neatsimename kad tame 
visame patys esame kalti, jei
gu ne per musu kaltes tai per 
kaltes musu proseniu, per mu
su tinginysta, netikysta ir pui
kybe — tiktai žmogus nukan- 
kytas doraus gyvenimo ir su 
neapsunkinta sanžine, turi tie
sa vadintis “kankytojum.’’

Mes privalome imtis prie 
darbo, prie pažinimo paties sa
ves, prie pataisos piktu tauti
niu klaidu
patys savimi. Ingalekime pa
tys save o ingaiesime varginga 
bute; ingalekime bedievyste, 
.kuri mumyse i-nsiszaknino. In
galekime tingumą darbszavi- 
me ant ekonomiszko išzširiete- 
jimo, ingalekime tamsybe žmo
nijos, ingalekime musu pasi- 
Kziauszima, plovones ir apmal- 
szykime karszti ant muszty- 
niu, neapykantos vieni ant ki
tu, ingalekime musu liežuvius 
bu kureis plovojame kaip ne
protingi arklininkai; turėkime 
įpriširiszima prie'musu tėvy
nės ir kalbos, kuri isz po musu 
kojų jau slenka.
* Ingalekime savyje piktus pa- 
proezius - o atgaiviukiime senas 
dorybes savo proseniu. Meski- 
fne bjaurius papratimus o ta- 
eai kėlės vargu ant kalno Gol
gotos pasibaigs prisikėlime isz- 
numirusiu —■ isz grabo suspau- 
Sos ir užgiedokime linksmai 
‘‘ AMeliuja!”

■ Su szirdžia pilna vilties, sto
jame tarp didelio pulko musu 
■Skaitytoju “Saules” ant szios 
szventes Prisikėlimo isz numi
rusio Vieszpaties, sudedami 
dėl jus geriausius ir szirdin- 
giausius vėdinimus idant pasi-

Charles Moskovicz, kuris 
laiko taverna (karezema), 
Cleveland, Ohio, paslėpė savo 
pinigus popieriniam krep.sziu- 
kyje ant pastoges nes netikėjo 
in bankas.

Kada paskutini syki nusida
vė indęti daugiau doleruku, 
popierinio krepsziuko jau pa
prastoje vietoje nesirado, din- 

1 go nežine kur. Paszauke jis po
licija ir toji isztyrinejo buk 
maisziuka su pinigais turėjo 
intraukti 'žiurkes tarp plytų 
skylėje kur buvo matyt pini
gai gilei intraukti.

Kvailys da nesumislina ar 
griauti dali namo kad iszgauti 
isz .skyles piiiigus, apie 3G5 do
lerius ir ar tas jam užsimokė
tu ar ne. —- Kvailiu nereikia 
jeszkoti, patys gema...

Szvaicariszki laikraszcziai
“Nėra Jo Czionais,—Jisai Prisikėlė.apraszineja apie nepaprasta j

gilinki vargingos šeimynos po
bom'bardavimui ju grinczeW yra ne tjj- kovofi bet iszsiuns- 
per Vokieezius artimoje Black- ti didele armija in Europa kad 
friars Road. Viena orine bom-:sutCszkint Hitlerysta. Tik grei- 
ba sugriovė tuju žmonių grin- tas pasidarbavimas,
ežele ir kada gyventojai po ko- vaite, užgriebimo Vokiszku ir 

Italiszku laivu Amerikonisz- 
kose pristovose užbėgo užkim- 
szima Amerikoniszku pprtu — 
apreiszke kongresmonas Dies.

ana san-

PRISIKĖLĖ
ŽMOGAU 1

turime galelis su

kiam tai laikui sugryžo adgal 
isz ryto, patemino su nusiste
bėjimu kad grindys buvo už
piltos su auksineis pinigais. 

’Auksas iszsipyle isz skyles mu
ro, kuriame buvo paslėpti per 
prodieduka tojo gyventojaus

Pasaka Ant Velykų.

— Dei mus reikalingi daik- 
I tai yra du: sanžine del mus o 

daugeli metu o apie ka niekas 
nežinojo. Buvo ju viso apie 800 j 
szmoteliu, paeinancz.iu da isz 
laiku Karalienes Elzbietos. ■ 
Nors dabar vargszai turės už 
ka pasistatyt nauja grinczele.

Randasi tokiu žmonių kurie 
•turi dideli norą prie mokslo ir 
žinystos, kad niekas negali 
jiems stoti ant ktjlio dastoti lo
jo mokslo ir net lyg žilai senat
vei mokinasi ir lavinasi moks
le.

Sztai kokia tai poniute Rey
nolds, isz San Francisco, Kali
fornijos, neužbaige auksztes- 
niu mokslu būdama jauna nes 
isztekejo būdama jauna ir su
silaukė keturiu vaiku po tam 
pasiliko naszie. -per mirti jos 
vyro. Žinoma, su mažais vai
kais ant ranku negalėjo ne sap
nuoti apie lankymąsi in uni
versitetą.

Bet buvo tai motere tvirto 
budo todėl paszvente savo gy
venimo ant sunkaus darbo 
idant Užaugint savo vaiku- 
czius ir duoti jiems atsakanti 
mokslą o kada to pasiekė, pra
dėjo lanky tis in'Universitetą ir 
kada susilaukė 70 metu, užbai
gė pasekmingai universitetą ir 
sziadien yra turtinga motere. 
Tas tai vadinasi dastojimas sa
vo tikslo ir noras ant mokslo.

— Pikfta žmogų gerumu ne- 
pcrgaleeii, tiktai- kaip 'rimbą pa
rodysi.

— A jau, ievai, bažnyczion 
eik! žiūrėk, jau saule visai že
mai o jis sau iszsikricziaves 
šlitinėja! geda turėk — jau 
nors vien tik 'del žmonių kal
bos reikia, eiti! — szaukia Vi- 
liukiene ant siįivo vyro.

— Eik, kadfuori, niekas pri- 
riszcs ne laiko! — niūrai atsa

i MEDITACIJA PRIESZ ALLELUJA i
4 *

Kongresmonas Martin Dies 
ana diena apreiszke savo drau
gams 'buk in 'laika 90 dienu 
•Suv. Valstijos bus inklampy- 
tos in Europine kare drauge su 
kitais sklypais.
Tolinus aiškino jis buk Ame

rika kovos su Vokiecžiais ir 
Italais ne tik ant mariu bet ant 
žemes ir ore per nusiuntimą sa
vo vaisko ant Balkanų kad 
drauge su Anglija kariauti 
priesz nevidonus.

Dies sako kad toji kare gali 
tęstis apie penkis metus ir pri
mine kad Amerikos privalumu

Vieszpatic, žiūrėdamas in Tavo kanezia 
Tiktai ant popierio, ir žmogiszkos rankos nupieszta, 
Kuria Tu iszkentejai eidamas in Kalvarija 
Isz szvento, Tavo aszaromis plauto, Jeruzalės miesto. 
Seku, lydėdamas Tave in kaina
Ir, rods, girdžiu raminimo žodi tyluti, szvėlnu.

Rods, kartu klupiu Gėtsemany 
Ir jaueziu baisia kanezia busima, 
Rods, pakeliu akis in dangų
Ir tuoj .kažkas paskutini kvapa užima. 
Ir rieda aszaros per veidą...
O ateities tragedija szirdyje braido.

O Vicszpatie, o Szvencziausias Nekaltybes Avinėli, 
Buvai Tu nuvestas pas .seniausia Žydą, pas Žydą rabina

Haiiana 
Ir ten Tavimi netikėjo, ten lycziojosi laukdami savojo

Elijaus, 
Bet Tu juk Izraelius per dykumas ugnies stulpu vedei ir 

maitinai juos mana; 
Buvai Tu nuvestas ir pas Pilotą sodinti Go'botoj, 
Ir jis apsiplovęs rankas Tave paskyrė prikryžiuoti.

Raudonu rubu apsivilkės paėmei kryžių, 
Kryžių Antonijos pilyj sukalta
Ir pažvelgei in Jeruzalės marus, pakalne Juozapatus 
Ir jojos szlaito upe -Cedroną, nusistebėjimu szaltu — 
Juk neliks akmens ant akmens Jeruzalėj,
O Juozapata Paskutiniam Teisme bus aplieta aszaru 

jūružėms.

Ir ėjai Vieszpatic Golgoton su medžio kryžių dideliu 
Numirt už musu nusidėjimus visokius.
Ir ėjai ir klupai, kol visiszkai nualpai, 
Kai kryžių Tavo nešti Simonas Kircncjus priszoko. 
Ir prikryžiavo Vieszpatic ir ietimi .perdūrė s-zona 
Taipe dvieju latru pastale, kai]) koki nevidoną.

O Vicszpatie, o Mesijau, o musu Prisikėlime ir 
Iszganymo, 

“In rankas Augszcziausio, Tėvo mylimiausio atiduodu 
siela savo,” Tu paskutini karta suszukai 

Ir tuoj užtemo saule, sudrėbėjo žeme o amora dies 
Ruiminguose toliuose ant sparnu siūbavo.
O mesijau, Atpirkėjau, -su Tavim mes... 
Su Tavim mes ir saulėta Alleluja, Alleluja!. ..

ke Viliukas, isz pirties parėjus 
ir ibesiilsas pas pccziu, pypkė 
puksznodamas.

— Asz pats žinau kad nega
liu: vaikai, szis, tas, man ir pa- 
dyvo nėra o tau kas rupi? koja 
■liuesą!

Taip dažnai juodu vienas ki
ta stumdė, pajkol galu gale vie
nas katras bažnyczion. nuėjo, 
nes kaip vienam taip antram 
nelinko o abudu žinojo kad del 
svieto akiu Teikia eiti.

Viliukas pakasė pakauszi, 
pasiraivė pas peczįu ir rusezi^i 
bobos užklausė:

— Kame autai?
— Lovoj viską sudėjau, — 

atsake boba.
— Aa, 'tikrai! —•atsiduso ir 

nuėjo kamarom
Viliukas turėjo priežasti in 

žmones neiti; ot ba takiavo in 
ji visas sodžius, kiekvienas 
drūta szirdi turėjo ir visi bcr 
veik giliam jo kiszenyje buvo 
inlinde o kas pakliuvo tenai, 
sunku bebuvo iszsigelbet.

Viliukas gudriai, lyg voras 
musia, apipindavo žmogų savo 
linkiu ir lyg voras muszia, kad 
iszcziu'lpia, taip Viliukas isz- 
.cziulpdavo savo skolininką ir 
jau keletą vargszu sziaip isz- 
cziulpes iszvare sūnūs lodyti 
in svietą, duszia kūne beužlik- 
damas, žeme-gi užardavo in 
trobas Melsdavo kumeczius 
kuriu tik-ko in plūgą, nukinkė.

Be užgriebtos už skola žemes 
pas visus turėjo Viliukas pasė
lius; tai sem-enu puspūri, tai 
bulvių o tas viskas sziaip ma- 
garycziu dalis.

Žinojo Viliukas, kada savo 
pinigu užsipulti pnas'zyti, ru
dens metu jeigu kas ir norėjo 
atiduoti, tai jis sakydavo: .gali 
laikytis, žiūrėk — susiduos ka
peika! Už tai ligų pavasaris 
■stojo, Viliukas gyvas buvo:

— Na, riszkis, man reikia, 
negaliu lauk:i, perduodu vek
seli Daukszui!

Daukssas buvo Senas vagis, 
jo užsiėmimas buvo po teismus 
'daužytis ir sziokius supirktus? 
vekselius važiuoti. Dankszas 
su Viliuku buvo lyg broliai, 
viena jiems kalba ėjo apie 
teismus praszymus, arba pil
vus susiimdami juokėsi isz 
“nuslmukusiiu,” abu didžiuo
damiesi isz savo galybes.

Ir dabar yielia szioki apdir-

į Ibaiipa turėjo Viliukas. Szar- 
Į kus, netolimas kaimynas, bė
dos tekės prasi’skolijo, ot. ku- 

imele krito, kuo arsi nepirkes 
kitos?

— Imk pora deszimcziu, — 
tarė sutikės kur suvargusi 
kaimyną. Viliukas — matau 
kad ir tau vargas ?

Nudekojo iSzarkus ir pacme. 
Staiga bruksz. su dalgia koja 

i perkirto, paskui boba ingule —, 
des-zimts varu ant Smarkaus 
suvirto, 
beliko, vaikai iszblyszko — nei 
duonos, nei putros, nors tu in 
žeme susmegk!

Viliukas tik rankas trynio-! nG's
ja! -—O kuo užarsiu žeme, aszj s.alo, linksmas busi nes Dievas 
jam ligos nepadariau, kas man!!-bns siu tavim! Bet tu, vaigsze, 

sanžine tildyda-Į kur dingsi, kur dingsi, žmo
gau kieta-szirdi! kur dingsi, 
kada visi linksminsis, tu užkie- 
tejas nupuolimuose savo žmo
gau? nors tavo rstalas lužtu 
skanumais padėtas, nors rytoj 
iki vakaro valgytumei, liūdna 
bus tavo szirdis, artimo tavo 
aszaros, skriauda, neleis tau 
linksmintis! veltui mėginsi su 
degtine užpilti sanžines baisa, 
veltui! Viliukas stovi niūras, 
užsimanstes, žiuri in kryžių, in 
vaikus, kažin ko jam baisiai 
sunku, ilgu, kažin kas szirdi 
gniaužia.

Ir nedžiugina jau kiszeneje 
esantis “ iszpolnitelnij list” 
kuri vakar gavo: nedžiugina, 
kad 'pagal szio svieto nutary- 
mo turi teise iszvaryti sergan
ti suvargusi kaimyną ir szi- 
tnois vaikuczius isz po ju men
kos pastoges: nedžiugina ji 
szio svieto galybe; jaueziasi 
biednas, baisiai biednas... tame 
“medžio gabale” keista yra 
galybe... linksta Viliuko keliai, 
kažin kas sutruko sielos gilmėj 
ir per palūkininko veidą pabi
ro aszaros...

Suuže bažnyczia, atsiliepe 
varpai ir varpeliai. Viliukas 
pakele galva, tenai isz gilmes 
žaliumynais iszdabintos grotos 
bliktelejo kažin kas... ir artino
si, artinosi. Kažin koks asmuo 
baltuose rūbuose stovėjo tenai 
šviesuliu auriolioj visas-ir ^pil
nomis nežemiszkos meiles aki
mis žiurėjo in ji, in jo isuvargu- 
sios- sielos gilme, žiuri taip gai
lestingai...

* * * y
Rytmetinis vejas vėsino Vi

liuko galva, eina su -kitais apie 
bažnyczia.

“Linksma diena mums pra- 
szvito,”— garsėja isz visu krū
tiniu. Viliuko akys jeszko ka
žin ko minioje. Atrado, pra- 
szvito veidas: sztai kaimynas 
Szarkus isžblindusioj sermė
goj, eina tenai, nepatol1, veidas 
jo rimtas, ramus, nors labai su
vargęs.

— Te, brolau! — sako Viliu
kas kiszdamas kaimynui in 
rankas su tokiu džiaugsmu ne
seniai ingauita popieti —Jai ir 
ipas mus bus linksma diena!

I Sveiki sulaukė szventu Vely- 
'.ku! — padavė ■sau,rankas.

L. TRASKAUSKAS i 
LIETUVISZKAS GRABORIUS t

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo Į 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams. į
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vienos akis isz abieju garsėjo vela.
— Laimingas, kuris prisike- 

i les dvasioje! linksmos bus ta- 
Į vo šventes, nors juodos duO- 

■szmotelis tebus ant tavo

szneka savo 
mas, bet vis kažin kas lyg sa
kyte sako: — pasigailėk žmo
gaus vargo, pasigailėk!

Bet Viliukas, lyg ta baisa 
išgirsta, bruksz ir didžia in 
mieseziuka; ten koki skolinin
ką sutikės, — na ar ne eisim 
apsišildyti ?

Už savo Viliukas negero. 
Sziaip užklaustas, žinoma, ka 
darysi! pasikaso pakauszi, na 
einame, ko-gi Bažnyczia Viliu
ku! upa gadino: lyg kuomet 
nueis bobos .išstumtas, tai 
szirdis, lyg grybas priesz sau
le, isztiža ir degtine to pra
keikto balso nelabai tenutildo, 
užtai labai retai bažnyczioj kas 
ji mate. — Prisimelsiu kaip pa
sėsiu, —sakydavo.

Ot ir dabar eina Viliukas, o 
tartum priesz kaina eina, ot, 
atbuli kas atgal traukia, vis 
bobos iszmislai! neisi, bambos 
lyg ubagas kruopas pakeres — 
mansio sau Viliukas.

Atėjo, gyvas in žeme ne
smuksi! ir jis paskui kitus 
szmukszit! in bažnyczia! .

Atsistojo kerezioje — bene 
geriau tenai! et! Neilgai susi
taikė: ot kaip neims žmones 
grūstis, lyg tyczia, ir nenorams 
atsidūrė Viliukas pas pati Iš
ganytojo graba, žvilgt — ir 
iperejo šiurpis- per kaili.

Guli kryžius ant žemes pa
dėtas, eina svietas keliais, Nu
kryžiavote kojas bueziuoja o 
aszaros per veidus byra, by
ra... Ir Viliuko szirdi lyg kas 
kacziultį ome, ot tartum adatė
le kas dygt, dygt...

— Didele naujiena, medžio 
gabalas! —mausto Viliukas — 
kad mokeeziau, nudrožeziau da 
gražesni kryžių! anokai nenau- 
jiena rasala per akis varvinti!

Nusisuko, bet neasijuto kaip 
akis vela sugryžo prie kry
žiaus... Ir da pamate kažin ka 
Viliukas, akys jo praplatėjo ir 
antakius ruseziai trauke, vie
nok žiurėjo. Buvo tai dvejota 
vaikucziu, dryžainio sulopyto
se szvarkelese, mergelka asz- 
tuoneta metu ir mažai ka au
gesnis vaikiukas. — Išblyš
kę buvo vaiku veideliai, suny
kę, dantis iszsikisze, akutes 
patinusios. Szale ju ant žemes 
.ryšelis prasiskleidęs, tenai 
duonos juodos sele-nines gaba
las ir druskos žinpsnys in skur
leli inrisztas. Szventinti, mato
mai, atnesze ka turėjo. Žiuri 
Viliukas in vaikus, in.ryszeli, o 
.paskui ilgai, ilgai •— in gulinti 
ant žemes kryžių... Žiuri ir kas 
karta daugiau jauezia savo 
szirdyje adatų ir akis migla 
užeina... tie vaikai žinomi jam 
gerai, tai Szarkaus vargšo 
vaikai...

— Prisikeik, žmogau! 
pragarsėjo po bažnyczia.

Viliukas apsidairė. Sakyk
loj priesz ji stovėjo kunigas, 
rodėsi Viliokui kad in ji žiuri?

— Prisikeik, žmogau!

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKLTl

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

Gabiausias Balsamuotojas it
Geriausia Ambulance " 

patarnavimas s z i o j Zz' 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- & 
na pasirinkimą meta- j 
liszku ir kieto medžio T| 
Grabu. Laidoja nu- || 
milelius pagal naujau- j» 
šia mada ir mokslą. U

Turiu pagialbininke Pi 
moterems. Prieinamos JĮ! 
prekes. gg
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KVAILA KUNIGAIKSZTIENE
•j^Du-ėk inan ranka., vaikeli, me^s^ru^ a^iekti .savo tikslą.

— tarė po tam in Valdimiera, 
kuriam veik rangiai iszpildžius 
kunigaikszczio norą, Konstan
tinas vėla sudrebėjo.

'Tas vyras kuris nedrebėtu 
akyveizdoje prunkszcziancziu 
in ji ugnim kanuoliu, drebėjo 
matant paveiksią praeitos sa- 
vb laimes, drebėjo insivaizdi- 
nbs sau visa 'baisia tikrybe. 
Skausmai jo szirdies iszspaude 
jam aszaras isz akiu ir užsigry- 
žo užpakaliu idant paslėpti jas 
nuo mataneziuju. Apsiszluos- 
tes kreipėsi link direktoriaus 
ir pasitraukė iszalin idant isz- 
sklaidyti bangas misliu pagim
dytu toje scenoje. Jo moteris 
atsikreipė link Luckiaus su žo
džiais:

-' — Ar vaikas turi gera cha
rakteri ?

— Ant kiek spręsti galima,
— turi, tobuliausi.

— Tad užsipelne, idant jo 
ežia nepalikt, tacziau duot jam 
geresni iszauklejima, idant 
pasidarytu sau kariera gyve- 
riime.

— Be abejones, jusu cieso- 
riszka augisztybe — atsake 
Luckas žiūrėdamas glamoniai 
in Valdimiera. — Tuomi vaiku 
daugiau negu kitais rupinda- 
vaus nes jis savo- iszminczia ir 
stropumu patrauko mane prie 
saves. Persitikrinau, jog jis tu
ri .paeit isz augsztesnio gimimo 
gimdytoju. Bet psyehaliogisz- 
ku tyrinėjimu lengva pažinti 
kokio medžio vaisius.

— Isztikro tas vaikas jau ir 
mane užimteresavo — kalbėjo 
kunig'aiksztiene glostydama 
vaiko .garbiniuotus plaukus.

— Pasirūpinsiu paimt in sa
vo apgloba ta vaika. Bet sztai 
jau ir vyras mano ateina. Pasi
lik sveikas vaikeli — buk ge
ras ir doras.

Paglosczius pasmakrį vaiko 
ir linktelėjimu galvos atsisvei
kinus kitus vaikus atsitraukė.

Netrukus abudu apleido 
prieglauda.

—- Kunigaiksztis buvo taip 
mažka'lbancziu ir susikrimtu
siu kad veltui sitengesi Heile ji 
inlinksmint -savo linksma kal
ba.

Neapfaszinesime kaip Kon
stantinas paėmė vaika isz prie
glaudos ir atidavė savo sodau- 
nin-kui pas .kuri kasdien lankė
si idant glamonet vaika. ir at
lygint jam už tai ka iszkentejo. 
Laimingu jautėsi Konstanti
nas atradęs vaika, kurio tikry
be patikrino jam atrastas ant 
vaiko kaklo brangus retežys, 
kuri Marija atidavė Krasno
jarsko kalėjime Mikolai Ba- 
vaika. Policmeistras Kordov 
kuninui idant vaikui atiduotu 
o tas Nihilistu vadas savo žodi 
isztesejo. Bet da laimingesnių 
jautėsi mažas kankintinis ku
riam dabar jau nieko netruko 
—bet likimas norėjo idant ir 
isz ežia butu isztremtu. Žino
me jau kad motere kunigaiksz
czio Konstantino, paimta pa
vydo, kad vyras lanko sodau
ninko nameli idant ten pra
leisti laimingas valandas savo 
gyvenimo besiglamonejant su 
vaiku apskundė carui .savo vy- 
kitokiu budu negalėdamas pa-

Jie iszvoge vaika pirma. Heile 
l vienok pajutus baisa sanžines, 
gailėjosi savo pikto pasielgi
mo o kada pamate gaisra sode, 
kada patyrė jog- buvusis vai
kas nėžine kur dingo, matomai 
sudegė, gavo proto sumiszima.

Visas Petersburgas buvo su
judintas. Ilgai besistengta už
slėpti kunigaiksztienes .papai- 
kima bet pagalios ta liūdna 
tikrenybe visiems tapo žino
ma.

Petersburg© gyventojai isz- 
kart nenorėjo in tai tikėt. Hei
le buvo abelnai mylima, kada 
patinta, jog ji da lanko prie- 

i glaudas, pasiliko visoje reiksz- 
Įmeje to žodžio—-populariszka. 
į Besigailėta jos dabar ir nieks 
■negalėjo suprasti priežasties 
jos papaikimo, lygiai niekas 
nežinojo koki sanryszi galėjo 
turėt gaisras sodauninko na
melio su papaikimu kuni
gaiksztienes.

Jos proto sumiszimas vienok 
buvo taip dideliu kad sielvar
taudama draskėsi, reke, szauk- 
dama pagelbos gelbėjimo vaiko 
isz ugnies, tai vėl, kaip ginasi 
nuo norineziu ja paimti bude
liu. Tai vėla bovijosi lyg kūdi
kis žiedais, dainuodama, nors 
ir dre'bancziu, bet vis saldžiu 
balsu.

Szirdis plyszo žiūrint in ta 
nelaiminga moteriszke.

Didysis kunigaiksztis Kon
stantinas ta nauja nelaime 
skaudžiai buvo dalyps.tetas, 
ra o caras paliepė praszalinti 
Jo nelaimei kūdikis, kuri taip 
netikėtai atrado, vėla žuvo o 
name turi kita liudnasti. Hei
le ji suvis nepažinojo ir bego 
szalin rėkdama ir budeliu ji

vadindama nes jis ja vesiąs 
pas kruvina cara idant nttžu- 
dint ja. Teisinosi tad kad ne ji 
sudegino Valdimiera, kad ji 
nekalta.

Veltui stengdavosi jis jai in- 
kalbinet savo varda, veltui 
stengdavosi bent kiek pra- 
szviest jos aptemusi protą, ji į 
pasiliko nepagydoma. i

Konstantinas niekuomi da
bar nesirūpino, net apie savo 
(arnystos pareigas, buvo suab- 
jutiuejes ir kaip apnykes.

Tula diena aplanke Kon
stantino ramus pats caras.

Apsitaisęs civiliszkn riibu 
važiuojant, nuo nedaugelio, jei 
ne suvisai buvo nepažintu.

Rado Konstantina sUsikrim-i 
tusi. Isztiese in ji abi savo ran
kas.kalbėdamas:

— Nelaimingas biednas ma
no brolau, gailiuosiu tavęs la
bai ir tavo nelaime skaudi man 
neapsakomai. Ilgiau negalėjau 
daturet toje netvirtybeje ko
kioje mane esi palikes. Pribu- 
nii tad pats idant persitikrini 
apie didžiosios kunigaiksztie
nes Holies sveikatos stovi.

Konstantinas pakratė su gal
va. — O, brolau! — tarė — ne
norėk matyt to liūdno, dras- 
kanezio duszia paveikslo.

— Macziau jau laukus už
klotus -žmonių lavonais, ma
cziau upes kraujo bet matant 
ta miela sutvėrimą, dalypsteta 
proto sumiszimu, negaliu susi! 
valdyt.

— O bet noriu ja matyt! — 
atsake caras. Mano prieszali- 
nis gydintojas, kuris ja isztyre, 
apsakinėjo man stebėtinus apie 
ja daigtus. Sako ji pranasze.

(TOLIAUS BUS)

DuetasVelykinis
...Per...

Taradaika ir Baltruviene
Gavėnia jau nugarmėjo,

Velykos taip kaip atėjo, 
Turėsime nauju sztuku,

Isz girtybes ir pesztuku.
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Geri Pamokinimai
—■ Amerike padirba daug 

ledo isz vanjdens net po GO tonu 
kožna minulta arba tona kas 
viena sekunda.

— Ir bambilistas jeigu nie-

ko nesuvažiiies tai negalėtu 
būtie bambiliistu.

— Pabucziavimas yra vai
sius meiles, žinoma, jeigu mer
gina nutylės.

— Ne vienas daug daro, bet 
labai mažai gero.

Margucziai Ant Velykų!
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Per tukstanezius metu mar
gino kiauszinius ant Velykų, 

samdė padegėlius, garsius isz Tasai paprotys kilo Persijoj 
ju amato, padege sodauninko daug szimtu metu adgal, kur 
nameli bet nepražudė vaiko; tada žmones margino kiauszi- 
tas kurio globai Marija ji pa- nius tik raudonai ant atminties 
vedę, per daug turėjo savo pa- Kristaus kraujo o kiti vela ant 
valdiniu idant daleist polic- atminties 40 dienu pasninko.

Bet sziadien su naujais iszradi- 
mais vaikai ir motinos margi
na kiauszinius su pagialba at- 
spauzdintos popierukes ant 
kurios randasi visokį paveiks
lai kurie prilimpa prie kiau- 
sziniu visokioms spalvoms.

Na vyrueziai, tai vis baikos 
o gavėnia truputuką sziek tiek 
apmalszina kareivius nuo gir
tavimo ir pesztyniu. Tai 
vyrueziai, vargas Lietuvoje 
kaip ateina pasninkas. Nuo žir
niu ir žaliabarszcziu pilvas isz- 
sipuezia kaip bubnas o -nuo 
aliejaus žmogus net pažaliuoja 
o jeigu da gauni silkių rašalo 
del apdažymo bulvelių, na tai 
geresnio pikniko negali reika
lauti nes, ant nelaimes, .sziadien 
ir to nesiranda nes Bblszevikai 
viską užgriebė ir sumindžiojo 
brangia Tėvynė po kojoms.

Taigi, brolyczia i, czi onais t u- 
rime didele atmaina valgyje, 
darbe, drabužyje ir guolyje o 
ir pinigėliu daugiau galima už
dirbti negu kokis virszininkas 
musu kontre. Vaitelis būdavo 
tenais gaudavo 20 rubliu ant 
menesio o czionais mainieris 
ar darbininkas fabrike uždirba 
ant nedėlios’ po 25 ir daugiau 
doleriu. Tai vyrueziai didelis 
diprencas. Taip, czionais dide
le atmaina visame, tiktai gal
voje smegenis nepersimaino — 
o da ir kvailesniu nekurie sto
josi ba —

Pribuna doras vaikinas, 
Ir stojasi kvailas avinas, 
Nenori Dievo iszpažinti, 
Užmirszla .suvis skaityti.

Na, ar tai žmogus?' 
Turime bloga nuo gero 

atskirti, 
.Stotis žmogum, laikraszti 

skaityti,
O tada busime ponais pilna 

burna,
Nelaikys niekas už durna. 
Isztikruju kaip pažiūri in 

vyruką,
Pa.na.szus in ponaiti, ne in' 

bernuką, 
Pasirėdęs szvarėi, 
Czystai ir grąžei, 

Bažnyczioje sėdi loilkoje kaip 
ponas,

Redos kad didelio dvaro 
valdonas, 

Meldžiasi ant puikios knygos,
Rodos yra. doras visados, 
Ba mat blaivi in bažnyczia 

susirenka.
* * *

Eiti girtam in bažnyczia 
netinka.,

Galetu- da iszvaryt, 
Ir sarmata padaryti, 

‘Tai namie tuni, 
Arba lovoje guli. 

Reikia ir būda permainyti, 
Nuo kitu gera pavyzdi imti, 

Tada busime npszviešti, 
Ir tarp .apszvies-tu -.nukęsti. 

Sziadien daug poryt negalim, 
Ba ir laiko neturim, 

Tiktai biski pavineziavosim, 
Savo veiinimus atiduosim: 

Tegul Dievas visame laimina, 
Tegul nuo -visokiu nelaimiu 

'gina, 
Ir sveikatoje visus užlaiko, 

Nuo seniausio lyg-.mažo vaiko. 
Sutaikyk Dieve kariaujanežius 

sklypus, 
Tegul praszal'ina nuo mus sun

kius ypuis, 
Idant visi žmones mylėtųsi, 
Amžinoje su taikoje 'laikytųsi. 
Vaikeliai, teveliu klausykite, 
Senatvėje ju neapleiskite, 
Ba kas -tėvus paguodoja, 

Ta Dievas laime apdovanoja.
Kristus isz numirusiu 

prisikėlė, 
Žmones nuo vargo pakele, 

Ir del mus czion bute pataisys, 
Maldas pra-szaneziuju isz- 

klausys.
Nes prie musu maldos, 

Nori Dievas ir pataisos, 
Ba kitaip tai nciszklausys, 
Amžinai mus praszandys. 
Dabar visi linksminkitės, 

Ant tos szventes džiaugkite.s, 
Biskutėli atsigerkit,
Tik t a i nepasiger ki t, 

Ba isz girtybes, 
Pasidaro ir musztynes, 

Ant galo in koza, 
Ir apie -tai bus gana. 

Tegul kožnas gieda Alleliuja, 
Del zobovos kiaus-zus kulia, 

O bus geriausia, 
Ir gražiausia.

Taipgi atsiminkite, 
Ir neužmirszkite, 

Kad Lietuvoje musu brolei ir 
sesutes, 

Neturi ant -Velykų mesutes, 
Jie kenezia dideli varga, 

O jus turite kiausza marga, 
Atsiminkite apie juos, 

Praszykite kad Dievulis jiems 
duos, 

Ateinanti meta Velykas 
Linksmesnes!

— Isz Ameriko iszsiunczia- 
ma. in kiltus sklypus senos gele
žies , ypatingai in Japonija po 
penkis ‘tonus kas minuta.

kius ir begediszkus’griekus bet" 
po iszriszimui, kad ir ju buvo

ir 
visi tie žmones buvo stone ap
turėjimo amžinos laimes po 
pabuvimui trumpa laika czys- 
cziuje.

-b- Viltis, kad ir mane-tas ga
li patikti, patraukė mane ir no
rėjau padaryti ta ka ir jie pa
dare.

Kunigas nusistebėjas tylėjo 
valandėlė. — Dievas dovanoja 
tam, kuris tikrai gailesi, — ta
re in save, — Dievas nieko ne- 
iszskyre. Latras ant kryžiaus 
nužemintas savo szirdije, aptu
rėjo atleidima...

— Na bet! — tarė aitsigryž- 
damas in szetona — žingsni, 
kuri darai, gali tau malone Die
vo sugražinti. Bet iszriszimas, 
kurio reikalauji, neturi jokios 
vertes be pakiltos. Jeigu nori 
iszpildyti ta pakuta, kuria tau 
užduosiu, visi tavo griekai gali 
būti tau atleisti.

— Iszpildysiu viską, — tarė 
szetonas.

— Bet ant patvirtinimo, kad 
niekas nebus sunkenybe, papa
sakosiu ka kalbėjo tame daly
ke vienas mano draugu Egzor- 
cystui, kuris jo užklausė, ar ne 
gaila jam vietos garbingos, isz 
kurios likos iszmestas:

— Didžiausios kanezios, ko
kias tik gali iszmintis iszmisly- 
ti, butu man nieku. Stulpas'isz 
geležies ir ugnies pasiekentis 
dangų, apdengtas asztriom 
szoblem isz visu szalin, tegul 
bus pastatytas ir tegul mane 
įtraukta augsztyn ir žemyn, iki 
pat sudnos dienos, .priimsiu 
tais kanezias, kad tiktai su- 
gryžti in dangų kuri patroti-, 
jau. Priimcziąu ir asz tokia pa
kula ir da didesne, jeigu reik
tu, kad tik dangaus karalyste 
apturėti.

Kunigas sujudintas tare in 
save: Ant tokio gailesczio mie- 
las'zirdyste reikia atsakyti.

— Sunau mano, —tarė jis,— 
Dievas yra geradejyste. Neuž
duoda tau baisiu kaneziu užga
ną padarymui ant kuriu norė
tum apsiimti. Tavo geras no
ras, jeigu yra tikras, tai užga
ną padaris. Turėsi pakuta la
bai lengva:’ per visus metus 
kasdien tris kartus pulsi ant 
veido, atsikreipęs in rytus ir 
tarsi:

“Dieve mano, sutvertojau 
mano, esmių nuvargęs griesz- 
ninkas, gailinusiu kad tave už
rūstinau, dovanok man, mano 
Dieve, del užgana-padaryma 
kanezios ir smerties .Jėzaus 
Kristaus. Motina Dievo, užta- 
rykie už mane!”

iSzetonas per valandėlė .ne
byliu pastojo.

— Na ar kas ? — tarė szeto
nas pakeldamas galva ir iszsi- 
tiesdamas — nusižeminimas 
yra bausme kurios priimti ne
galiu. Einu as kita kunigą.

Ir nuėjo. > >

VELYKŲ
SPAVIFDNIS ve,1’a !buvo loskoi i
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Apygardoj Kolonijos, laike1. 
Velykines spaviednes, pamate 
kunigas, sėdintis spaviedny- 
ezioj, dideli vyra su paraudo
navusiu veidu su prieszingu 
pažiūrėjimų, kur galima buvo 
matyti kad isz toli atkeliauja 
nes suvis nebuvo panaszus ant j 
tuja, prie kuriu buvo prisiarti
nęs.

Nepažinstamas neatsiklaupe 
tik stovėjo daugiau kaip ady- 
na, žiūrėdamas ar greitai ateis 
jam kaleina; prisiartino prie, 
spaviednyezios. Tamsiau de- 
ganeziu pažiurejimu visu akis 
at-kreipinejo nuo saves ir su di
deliu paniekinimu žiurėjo ant 
prisiartinaneziu prie groteliu.

Tuo kart, kada jau nebuvo 
ne vieno, nepažinstamas drasei 
atsistojo priesz kunigą, kuris 
rodos jo lauke.

— Ponas nori spaviedotis?
— Taip! — atsake nepažins

tamas užkimusiu balsu.
— Praszau klaupti.

Nepažinstamas pasipurtęs ta
rė : — To niekados negaliu pa
daryti.

Kada tarė jis tuos žodžius, 
szvilpimas iszejo isz jo lupu, 
panaszus in sznypsztima žal- 
czio. Kunigas, mislydama-s kad 
nesveikata, arba sužeidimai 
nedaleidžia tam nelaimingai 
atsiklaupti, pasakė jam kad 
prisilenktu prie langelio ir .su
kalbėtu “Tikiu in Dieva Tę
va”.

— Negaliu! — atsake — ne
moku “Tikiu in Dieva Tęva.”

— Kas fu esi ?
— Tas kokiu iszrodau.
— Kokis tavo vardas ?
— Asz jokio vardo neturiu.
— Teviszke kur yra tavo?
— Jums nežinoma, saule jos 

neszildo... ■
Dabar kunigas pamislino 

kad tas žmogus kur bus isz žie
miniu krasztu, Laplandiszkis 
arba Eskimosas. Perimtas gai- 
lescziu, durnojo sau, jog duos 
jam Dievas laime iszgelbeti du
szia kuria Kristus .savo krauju 
atpirko bet neatėjo jam ant 
mislies pasiklausti nepažinsta- 
mo, ar yra apkriksztytas ir ar 
yra Krikszczionis. Gal paskai
tė ta klausymą nereikalingu 
akyse žmogaus tvirtinanezio 
kad neturi vardo ir nemoka su
kalbėti “‘Tikiu in Dieva Tę
va”. Pradėjo jo klausinėti apie 
Septynis Didžiu ošins Griekus 
pirm negu pradėjo klausinėti 
grieku. Nepažinstamas isz- 
reiszke griekus taip sunkius, 
tiek galva-žudyscziu, tiek va- 
gyseziu, kreivu -prisiegu, .pikt
žodžiavimu, kad net kunigas 
persigandęs tarė:

— Sunau mano, kad butum 
gyvenęs tūkstanti metu, kaip 
matoma isz tavo spaviednes, 
nebūtum t-urejas tiek laiko isz- 
pildyt tiek daug nedorybių.

— 'Bet asz gyvenu daugiau 
kaip Pūkštanti metu 
nepažinstamas — ir nepasa- 
-kiau da ne -puses to, -kas yra 
mano sunkenybe.

— Tai kas tu esi ? — atsake 
i szsiga n d es k u niga s.

— Nelaimingas, esmių prasi
žengęs aniu bias, vienas isz tu, 
kurie suy'Liucipierium prasi
kalto.

Kunigas atsitraukęs tarė:
— Ir ,ko 'tikėjaisi, atlikęs isz- 

pažinti?
— Tikėjausi labai daug! Ma- 

’ cziau kad tie kurie ėjo prie špa-

i, — atsake t Jį
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— Valdžios spaustuve Wa-
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Žinios Vietines
t Dideji Petnyczia!
— Dideji Petnyczia yra le- 

galiszka szvente, visos Bankos 
ir Valdisžki urėdai bus uždary
ti. Kasyklos taipgi nedirbs.

—< Dideji Suibata.
— Nedelioje Velykos! Vi

siems musu skaitytojams mies
te ir apylinkėje, vėliname 
‘ ‘ Linksimo AlIcKuja! ’ ’

— Visi kromai bus atidary
ti vakarais iszia sianvaite, kad 
duoti proga ižmoniemis attikti 
savo Velykinius pirkinius.

—■ Kunigas V. J. Vezis, vi
karas isz Szv. Juozapo (parapi
jos, ana diena lankėsi Pliilade'l- 
phijoj, Pa.

—Visos Publikines ir Para
pijines Mokyklos mieste užsi
darė Seredoj ant Velykiniu va- 
kaciju, ir atsidarys ateinanczia 
feanvaite, Utarninke.

Didžiosios Sa
vaites Pamal
dos Szv. Juoza
po bažnyczioje 
atsibus sekan- 
cziai: Didžiam 
Ketverge kuris 

primena mums instatyma Szv. 
Sakramento ir Kristaus Kalė
jimą, Miszios Szv. atsibus 8ta 
valanda ryte.

Didžiojoj Petnyczioj pamal
dos prasidės 8ta vai. ryte — 
Kristaus Mirtis ant Kryžiaus 
po tam Sveikinimas Kryžiaus. 
Didžiojoj Petnyczioj Kristus 
Grabe Palaidotas.

Didžiojoj Subatoj pamaldos 
prasidės 7ta vai. ryte —Szven- 
tinimas ugnies ir vandens. Mi
szios Szv. prasidės 8ta valan
da. Miszparai atsibus 7ta vai. 
vakare ir bus .sakoma pamoks
las. Iszpažintis Subatoje bus 
klausoma 4ta vai. po piet, 6ta 
vai. vakare ir po Miszparu.

Nedelioj — Velykos — Kris
taus isz Numirusiu Prisikėli
mo Szvente. 6ta vai. ryte atsi
bus Prikėlimo apeigos, Proce
sija, Miszios Szv. ir Pamoks
las. Kitos Miszios atsibus 8ta, 
9ta ir lOta valandas.

— Poni Mare Peel, isz De
troit, Mieli., drauge su savo Sū
num Broniu ir marezia, daly
vavo laįdo'tluvesia savo brolio 
a. a. Jono Kulinsko ir prie tos 
progos atsilankė pas pažinsta- 
mus ir gimines szioje apylinkė
je. Poni Peel kitados įgyveno 
Mahanoy City.

— Jonui Kisieliui buvo pa
daryta operacija Locust Moun
tain igoributeje.

r—i Del daugelio pažystama 
Jeva Szukvietiene, kuri kita
dos gyveno Mahanoy City, mi
re Utarninke, Mount Vernon, 
N. Y., ir buvo palaidota Petny- 
ežioje. Velione buvo naiszle, 
paliko keliolika .staugusiu vai
ku ik giminaite pana Margarie- 
ta Žardeckiute, mieste, kuri 
taipgi dalyvavo ant savo die- 
dienes laidotuvių.
t Juozas Macejauskas, isz; 

Bowmano pcczOs mirė Seredoj! 
po piet, apie 3:30 valanda na
mie. Velionis .sirgo apie meta 
laiko, buvo anglekasiu ir gimė 

Lietuvoje. Jo motere mirė apie 
21 metus adgal. Prigulėjo prie 
Kataliku Susivienijimo, vieti
nes kuopos, paliko du sūnūs 
Juozą ir Joną namie ir keturis 
anukus. Palaidotas bus Sere- 
doje su bažnytinėms apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyezioj, prie 
kurios prigulėjo. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

SHENANDOAH, PA.
t Agneszka, pati Antano 

Janaukkio kuri mirė praeita 
' Sttbata po operacijai Gero Sa- 
maritono ligonbuteje Pottsvil- 
lej likos palaidota isz namu 635 
W. Penn St., Seredos ryta, su 
apeigomis iSzv. Jurgio bažny
ezioj prie kurios velione pri
gulėjo. Paliko savo vyra An
taną, dvi dukteres, įsesere ir 
penkis brolius. T. J. O’Haren 
laidojo.

Frackville, Pa. f Kazimieras 
Galeckis, 52 So. Balliet St., mi
re Schuylkill Haven ligonbute
je. Radosi ant kurdo pas šešu
re Szmulksztiene. Paliko sunu 
ir duktere Chicago, Ill., du bro
lius Juozą ir Prana, kurie gy
vena. Detroit, Mich., ir sesere 
pas kuria gyveno.

— Per Verbų Nedelia, buvo 
pas'zventinimais nauju varpu 
Apreiszkimo Paneles Szvencz., 
Lietuviszko'je bažnyczioje, ku
rioje yra klebonas Kun. S. Nor- 
buta. Varpus iszventino pralo
tas Kun. James E. Heir, isz 
Pottsvilles, Pa. kuriam prigial- 
bejo (daugelis kunigu ir parapi- 
jonai, per kuriu pasidarbavima 
nauji varpai likos insteigti.

St. Clair, Pa. — Didžiosios 
savaites Pamaldos Szv. Kazi
miero bažnyczioje atsibus se- 
kaneziai: Pėtnyczioje, Miszios 
7:30 vai. Adoracija Kryžiaus 
visa diena. Kristus grabe. Va
kare 7:30 vai., Stacijos. Iszipa- 
žintiis. Sukatoje, Apeigos pra
sidės 7 vai., Szventinimas ug
nies, Velykų žvakes ir van
dens. Kristus grabe. Miszios 
8 vai. Vakare 7 vai., Komplc- 
tai ir Kanezios manstymas. 
Velykų ryta, Prisikėlimas. Pro- 
cessija. Miszios 6 vai. Kitos 
Miszios 9 vai., Iszpažinties 
nebus. Kun. P. P. Laumakis, 
Klebonas.

Scranton, Pa.— Ona Jurko- 
niene, 50 metu amžiaus, gyven
anti artimoje czionais Winto
ne, eidama isz bažnyczios nuo 
pamaldų, likos pataikinta per 
D. & H. thuiki ir užmuszta ant 
vietos. Manoma, kad motore 
nemato prisiartinanezio trūkio 
ant užsukimo ir nespėjo nu- 
tszokti in szali.

Ka raszo p. Rozalija Matu
laitiene, isz Cicero, Ilk, — Pir
miausia geidžiu atsipraszyt Ita- 
mistu kad taip užsivilkinau 
su priisiuntimu prenumeratos 
už laikraszti ir geidžiu isztaiki 
aeziu jums kad nesulaikete 
siuntinėjimą laikraszczio, nes 
be “Saules” neturecziau ka 
veikti liuesam laike nes del 
manes laikrasztis “Salule” yra 
smagiausias. Siuncziu užmo
kesti sziam aiszke ant kito me
to ir lieku su pagarba.

— Valdžia iszdailina viso
kio maisto del vargszu mies
tuose po 1,500 svaru kas miliu
tą.

•—- Pullmano vagonu kom
panija aplaiko nuo pasažieriu 
už naudojima tujini vagonu 
po 10 doleriu kas minuta.

T r S £ U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Jėzus Isztares Septynius Paskutinius Žodžius 
Mirszta Ant Kryžiaus

Jėzus kybodamas ant kryžiaus ir kęsdamas neiszpasaky- 
tai didi troszkima, suszuko: “Troksztu!” Tada vienas ka
reivis pamirkęs kempine uksusu, uždėjo ja ant lazdos ir 
padavė Jam. Neužilgo suszuko Jėzus didžiu balsu: “Iszsi- 
pilde!” Ant galo: “Teve, in rankas Tavo atiduodu dvasia 

mano!” Ta isztares, nulenkė galva ir numirė.

DIDEJI PETNYCZIA

Nutilo varpai, nutilo muzy- 
kiu .skambesys!... Tyla, nuliū
dimas visoje pasauleje, tyla ir 
nuliūdimas atsimusza net in 
padanges — dangus surisztas 
su žemiszka pasikanda juodais 
siūlais misliu...

Neszaukia in maldnami nuo 
boksztu varai žmonių, nevilio
ja ir nekelia dvasios augsztyn 
— augsztyn tonai vargonų o 
bet dangus su žemia .sujungti 
maldomis ir durnomis.

Neklūpo ant keliu miniu be- 
meldžiancziuju, skambąs var
pelio prie altoriaus bet minios 
polio prie altoriaus bet minios 
sukritę ant keliu, nusižemina 
priesz Ji — paslėpta, nemato
ma...

Kur Jis?... Už eiles spindan- 
cziu žiburiu, už žaliumyno sza- 
keliu, po uždangalus — paslėp
tas... tykus, ramus, baltas...

Eina prie Jo senieji kuriu 
metai žemiszko gyvenimo bai
giasi, eina, idant pas Ji jeszkot 
sau smogesio, vilties ir tikėji
mo. — Eina jaunieji, idant Jis 
apszviestu jiems ju gyvenimo 
takeli, idant suteiktu tvirtybe 
ir spėkas reikalingas kovoje su 
gyvenimu ir su piktu svietu... 
Eina, didžiūnai ir žeminasi 
priesz Ji, idant susilygini su 
mažais ir melsti nuo Jo malo
nes — eina paniekinti; maži, 
pavargėliai, idant akyvaizdoje 
Jo but lygiais didžiūnam ir ka
raliam... Eina nelaimingi nesz- 
dami pas Ji nasztas savo skau
smu ir kartybių gyvenimo, ei
na idant iszgydint savo kan- 
czias... Eina ir tie kuriu szir- 
dys svaigsta nuo laimes nekta
ru — eina visi, visi prie Jo... 
Akyveizdoje Jo visi pamirszta 
gyvenimo žemiszka, visi persi
kelia in nauja, laiminga, pilna 
ramybes ir saldybes gyveni
mą... Tarpe visos minios neregi 
svietiszko margumyno, vien 
vienoda tyki, gili liūdna ramy
be apsiausta., burviszka tyla, 
kad rodos kiekvienas juodas 
disharmonija atsimusztu in 
sienas grabo, kiekvienas kal
bos obalsis butu neteisingu di
sonansu... Niekas neiszdrysta 
pertraukinet tos iszkilmingos, 
neapimamos, galingos tylos, 
kuri lyg apibure visus, lyg nu
marino visus kuniszkus jaus
mus — nes kalba duszia, val
dytoja kūno...
Kokia tai nesuprantama slap

tinga ranka rodos traukia vi

sas jaustanezias duszias in 
szventinyczia, kokia tai pajie- 
ga stumia . gyvus dvasiszkai 
prie grabo To, kuris paaukavo 
save del iszganymo žmogaus... 
Graudumas apima kiekviena 
jaus'tanczia szirdi o duszia ap
veikta, ta tyki liudnastis ir 
koks tai pasiilgimas nesza ant 
savo sparnu toli—augsztai.

Kur Jis? Czia jeszkome Jo? 
Nukankinto, sužeisto, erszke- 
cziais apvainikuoto, kenezian- 
czio—tylinczio... Iszskete savo 
glebi, isztiese rankas, idant 
priglaust, prie Saves, idant su
teikti gyvasti ir meile — o bet 
kiek daug neeina prie Jo, ku
ris ir gyvasti atidavė už iszgy- 
dyma žmogaps skausmu — gal 
ne viena duszia nesijauezia tei
sia priesz Ji nes kiekviena ne
iszdrysta pasikelt, vien nuže
minta po Jo kojoms meldžia: 
“Tu, Kuris kentėjai už mus, 
Jėzau Kristau, susimilk ant 
musu...”

Kiek kartu jau žmonija ap- 
vaiksztinejo tas baisias sukak
tuves mirties, arba užmuszimo 
To, .kuris pikta plėtoja, vien 
nauja idėja tarpe žmonijos in- 
kurt atėjo, idant karalyste dan
gaus taptų žmogui ant žemes — 
o bet piktas užmusze Ji — o 
bet kiek daug szirdžiu da ir po 
'Sziai dienai nemoka at jaust, 
kuomi yra žmogus akyveizdo
je Jo, ka turi daryt, idant būti 
artimesniu Jam...

Ateit ir nueit — tai reiszkia 
būti prie Jo grabo tik kurni bet 
dvasia, ir szirdžia nepažinsti 
Jo...

Tyla!... mirtis savo juodus 
sparnus iszkete ant kryžiaus, 
baisi piktybe kaip angis szliau- 
žioja po kryžium slėpdamasi—■ 
mes stovimem be mislies aky
veizdoje to — nesuprantame 
kiek piktybes kiek szaltos mir
ties slepiame savyje savmylys- 
iteje, iszdidysteje, (puikybėje) 
ir tusztybeje musu dvasios. 
Atiduodami Jam garbe nebū
dami vertais stot akyveizdoje 
Jo, vien slėptis su savo pikty
bėm kaip angis tarp uolu. Bet 
kiek datiriame smagumo ir ra
mybes kada tikra, duszios o ne 
lupu malda pakeliamom, kada 
isz nužemintos szirdies triszka 
jausmai. Pergalim mirti ir pa- 
sikcliam duszia isz numirusiu, 
isz grabo o tada duszia su tik
ru džiaugsmu pilnu kokios tai 
galybes ir triumfo siunezia in 
padanges balsus! Alleluja... Ir 
skamba milijonai balsu garsi- 
naneziu: — Garbe, Garbe! — 
Alleluja!...

NAUJA GADYNE! NAUJA GYVASTIS!
NAUJA VILTIS!

Daugiau kaip 1900 metu adgal, svietui likos atidengta 

np* nepaprasta tiesa.

Svietas tada reikalav o Vilties ir Meiles, nestik 
žinojo praliejimą kraujo, valdymą tironu ir žuvimą vieszpa- 
tyseziu ir karalyseziu.

Bet nepažinojo niekad Prisikėlimo!

Tada, Jis atėjo! JĖZUS, Kuris buvo vargingo daily- 
des Šonus, (kaip buvo manyta), parodydamas žmoniems 
kaip jie turi gyventi, mirti ir kaip vela gyvens.

Jis buvo Karalium GYVASTIES!

Jis buvo Karalium laukinio svieto, nesuvaldomu mariu 
ir insiutusiu vilniu, kurios daužė mažiulelius laivus valdo- 
mus per mažiulelius žmonis, buvo Karalium žibanezio dan
gaus, puikiu lauku ir milžiniszku girriu ir upiu.
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Yra tai stebuklai akyse žmonių . . . kurie mate nuoga 
žeme staiga! kilusia in nauja gyvasti. Maža seklute staigai 
iszkilo isz žemes, kuri iszdave szakas, kurios iszkele savo i 
rankas in padanges ir in saules sziluma.

Bet, žmogus vis tik mate neapykanta. Jis padare ka
res, jis kentėjo ir mate tik mirti aplinkui save ir jos bijojo. ?

Bet, tuju pirmutiniu Velykų ryta, Karalius Gyvasties parode ? 
žmogui, kad jokia galybe negali sulaikyti dvasia žmogaus, i 
Jeigu yra Viltis atgyjimo gyvasties gamtoje, todėl, gali būti 
Viltis atgyjimo gyvasties ir žmogaus szirdije.

Nėra mirties! •'
• "f

Sziadien musu svietas vela paplūdęs kraujuose ir isznaujo 
veda kare. Gal bus baisesne kare, ne kaip priesz tai buvo! 
Bet, gali būtie ir pakajus ant svieto ... gal ir didesnis kaip 
buvo priesz tai!

Todėl, kaip tieji Puikus Žiedai pražydi per Velykas, ly
giai kaip pražydėjo 1900 metu adgal, žiūrėkime su Vilczia ir 
pasitikėjimu prie to naujo svieto, kuris atnesz žmogui didesne i. 
Ramybe, Pakaju ir artimo Meile!
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