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Isz Amerikos
TO BUVO JAM UŽ 

DAUG
Negana Kad Pavogė Jo Paczia 

Bet da ir Jo Kelnes.

i VAGIS UŽDARYTAS 
KALĖJIME.

Bellingham, Wash. — Gana 
bloga jeigu tavo draugas pava
gia tavo paczia bet jeigu pri- 
deczko paima ir tavo kelnes tai 
jokis vyras to negalėtu nukens- 
ti. Panaszei atsitiko su Povylu 
Gierasch kuris turi bizni San 
Franciske, Calif., ir nusiuntė 
savo dranga Edwarda Defrain 
kad sudavadintu jo bizni o ka
da jis nuvažiavo in kėlės dienas 
vėliau namo,, nerado savo pa- 
cziules ne draugo.

Pavylas dasiprato kad kas fo
lds negeistinas atsitikimas už
ėjo, sugryžo namo ir su pagial- 
ba keliu detektyvu surado savo 
dingusia paeziule drauge su 
Edwardu tūlam kotelyje. Ka
da pabarszkino in kambarėli 
kuriame pabėgėlei radosi ir 
kaip pats Povylas sake: “Tasai 
padlecas turėjo ant tiek drąsos 
pasiredyt mano kelnėms kurias 
pavogė drauge su mano paczia. 
Jau to buvo už daug ir pradė
jau leidinėt žandinius vagiui 
ant jo terlos ir bueziau ji užmu- 
szes kad detektyvai nebutu ji 
pasiėmė su savim.”

Gierasch’ai yra vede asztuo- 
nis metus bet vaiku neturi o mo
terėle yra 20 metais jaunesne 
už Povyla. Vagis paezios ir kel
nių dabar turės atsakyti sude.

DVEJOS LIŪDNOS VESTU
VES LAIKE SZVENCZIU.
Wilkes- Barre, Pa. — Laike 

Dckavones Dienos atsibuvo 
vineziavone. Agnieszka McGro- 
arty likos suriszta mazgu mote
rystes su James Butler ir vos 
parvažiavo namo isz bažnyczios 
dažinojo kad jos motina aplei
dus bažnyczia priesz tai, su
griuvo negyva. Jaunikio tėvas 
likos palaidotas diena priesz 
vestuves.

An'tra porele, Ralph Pritch
ard su savo jauna paeziule isz- 
važiavo ant saldžios keliones 
bet vėliaus dagiido kad jauni
kio motina krito negyva kada 
jaunavedžiai iszvažiavo po vin- 
cziavonei. Buvo tai labai grau
dingas apvaikszcziojimas De- 
kavonęg__dienos„Jei tuju svod- 
Liniuku.

ATEIVYS PALIK* MILIJO
NĄ DOLERIU PNIGAIS.
Detroit, Mieli. - Charles 

Gauss, kuris atvažvo isz Vo
kietijos in Aiaerilįjeszkoti ga
liuko, kada turėjos 21 metus, 
turėjo prie savesiktai kelis 
dolerius. Bet gyvumas czio- 
nais buvo darbszį ir paeze- 
džiu vaikinu todella jis mirė 
nesenei pergyvenimerikoje 
62 me’tus, paliko nais pini
gais 1,052,000 dole dežuteje 
bankoj kaipo ir daf szeru ir 
bandų. Visa savo t paliko 
savo paežiai, dvienikterems 
ir vienam sunui.

MIRTINAS MUSZIS
DVIEJU BROLIU UŽ 

SRIUBA.

Philadelphia. — Mikolas Cro
nin, 59 metu ir jo brolis Stepo
nas, 63 metu, susikivirezino už 
puodą sriubos kad Steponas 
kirto savo broliui in galva taip 
pavojingai kad tasai vėliaus 
mire ligonbuteje. Mikolas uždė
jo ant pecziaus puodą sriubos ir 
iszejo palikdamas broli kad da- 
žiuretu virala bet kada sugryžo 
namo, sriuba užžvire, bėgdama’ 
per virszu puodo ir užgesino gil
zini peeziuka. Mikolas rado 
broli artimam saliune, persive- 
de ji namo ir pradėjo bartis su 
broliu su bledingoms pasek
mėms. Brolis likos uždarytas 
kalėjimo.

VYRO GIRTUOKLIAVIMAS 
PRIVERTĖ JA ANT ATĖMI

MO SAU GYVASTIES.
Rochester, N. Y. — Neturė

dama sziam gyvenime jokios 
linksmybes kaip tik nuolatinius 
rupesezius, Mrs. Virginia New
man atėmė sau gyvastį per nu- 
siszovima už tai kad jos vyras 
be paliovos gerdavo. Priesz atė
mimą sau gyvasties parasze ji 
sekanti laiszkdli:

“Del visu vyru raszau sekan- 
czia prasarga kad esmių pasi
rengus užmušti savo kuna ir 
nusiunsti savo nemirsztanczia 
duszia in geresni gyvenimą. Nu
bodo man gyventi isz priežas
ties nuolatinio girtuokliavimo 
mano vyro. Ne tik asz viena 
keneziu bet randasi tukstan- 
cziai moterių kurios kenezia pa- 
nasziai kaip asz. Vyrai suvaldy- 
kite savo troszkima nes tokiu 
budu instumete savo moteres in 
varga ir paleistuvystes. Ar tas 
jums užsimoka t Del Dievo, pa
liaukite girtuokliauti”

Tokis tai buvo paskutinis 
maldavimas mirsztanczios mo
teres.

TURTINGA MOTERS PALI
KO SAVO VYRUI TIK 

VIENA DOLERI.
Philadelphia. — Priesz De- 

kavones Diena mirė czionais 
turtinga motere, Mrs. Anna M. 
Greighton-Peet, kuri isztekejo 
už antro vyro ir pergyveno su 
juom 14 metu, kuris nieko netu- 
lejo ir gyveno kaip tai sakoma 
“bobiszkam kiszeniuje,” nesi

MERGAITE STEBUK- DARBAS
TINGAI ISZGYDYTA
PER MALDA IR TVIRTA 

TIKĖJIMĄ.

Dracut, Mass. — Lorraine 
Frechette, 16 metu, raisza mer
gaite kuri negalėjo vaikszcziot 
isz priežasties ruma'tizmo, stai- 
gai atsikėlė isz vietos ir pradė
jo vaikszcziot bažnycziojė ku
rioje radosi. Atsitikimas invy- 
ko Szv. Tereses Katalikiszkoje 
bažnycziojė. Mergaite staigai 
pasveiko, iszejo isz bažnyczios 
ir nuėjo pati prie automobiliaus 
kuris stovėjo prie bažnyczios ir 
tėvai ja nuveže namo.

Taja diena baigėsi novena 
prie Mažo Žiedelio. Mergaite li
kos inneszta in bažnyczia per 
savo broli Girarda, 17 metu. Ka
da mergaite melde pagialbos 
Szv. Tereses, staigai atsikėlė 
szaukdama: “Acziu Dievui, ga
liu vaikszczioti!”

iSusirinkia žmones persieme 
tuom regėjimu ir sėdėjo kaip 
be žado. Mergaite gydėsi per 
keliolika metu pas visokius 
daktarus bet jie negalėjo jai su
teikti jokio palengvinimo ir tik 
per malda ir tvirta tikėjimą ji 
likos iszgydinta.

LETUVYS UŽGRIAUTAS 
BUTLEGERIU ANGLIŲ 

SKYLĖJE.
Pottsville, Pa. — Juozas Že- 

lionis, 66 metu, gyvenantis Selt
zer City, mirė Pottsvilles ligon
buteje Utarninko diena isz prie
žasties mirtinu sužeidimu ko
kius aplaike laike darbo butle- 
geriu anglių skylėje, artimoje 
savo namo. Yra tai an'tra nelai
me Minersvilles aplinkinėje, in 
kėlės valandas laiko, nes taji 
ryta likos užmusztas Jurgis 
Žėlauckas, 25 metu, isz Miners
villes, kuriam nulaužta spran
das. Želionis paliko paczia, dvi 
dukteres ir penkis sūnūs ir bu
vo gimęs Lietuvoje. Želauckas 
paliko motina, asztuonis brolius 
ir dvi seseres.

MIRTIS SUJUNGĖ JUOS 
ANT AMŽIŲ.

rūpino apie nieką ir gyveno sau 
linksmai. Moterėlei gal tokis 
gyvenimas vyro labai nepatiko 
bet pakol buvo gyva tai jam 

■jaip rko neiszmetinejo bet kada
inieK\ Vyras atidarė ana die- 
Inuliude^g.u'tini testamenta ša
lna pasLfe.jęg, tikėdamasis kad 
/o paežiui naliko visa savo 

velione jam čakrai nusistebėjo
įtarta o nemeili 'testamenta: 
perskaitęs t^lpr savo turtą del 

I Palieku visa , n‘,mylimui” vy- 
vargszu o savo (elitai viena doleri 

Irui užraszau tiį .. aUg jam nes ta- 
I bet ir taip už djiog.au nėra vertas 
įsai asilas daugis nznaudojo pini-
I tik isz manes isgrai u.”
gus ant geru laife ir pirtis nieko nes 

I Vyras negali s passtamente ir da- 
(taip palikta tezo. , užsiėmimo kad 
bar jeszko kokij polo.
nemirti isz bad

PASIUTĖLIO
Kada Motere Miegojo, Inkais 

In Jos Peczius Kėlės Vinis.

NORĖJO PACZIUOTIS SU 
TARNAITE.

Hardwick, Vt. — Leonas Sen- 
deck, Czekoslovakas, labai gei
de atsikratyt nuo savo moteres 
ir tame tikėle panaudojo senc- 
viszkas kaiiczias kokias naudo
jo Iszpanai ant savo atiku, seno
vės laikuose, kad greieziau ji 
numirtu ir jis galėtu apsipa- 
cziuot su savo patogia tarnaite 
kuri dirbo pas ji ant farmos bet 
jo sumanymas neinvyko ir li
kos uždarytas kalėjime o su
žeistąją motere nuveže in pa
vieto ligonbute.

Sendeckai apsivedė apie de- 
szimt metu adgal ir susilaukė 
tris vaikus. Nuo kada atėjo pas 
juos patogi tarnaite, ju gyveni
mas pairo nes gaspadorius insi- 
mylejo pasiutiszkai in tarnaite 
o ji jam taipgi sugražino meile 
ir nuo tos valandos prasidėjo 
velniszkas gyvenimas tarp vyro 
ir moteres. Negalėdamas iszva- 
ryti motere laukan nes farma 
buvo pusiau užraszyta ant jos 
vardo, ėmėsi ant kitokio budo 
atsikratyt nuo jos.
-Jvada mytere miegojo, inseli- 

no jis in jc kambarį su kelioms 
ilgoms vinimis ii' plaktuku, su- 
riszo rankas ir kojas moterei ir 
inkale kėlės vinis in jos peczius; 
Motere isz didelio skausmo pra
dėjo rėkt bet tasai'pasiutėlis ne
paliovė savo velniszko darbo o 
kada motere apalpo nuo didelio 
skausmo ir manydamas kad ji 
mirė, tik tada paliovė savo dar
bą.

In taji tai laika adbego ju 
vyriauses sūnelis isz mokslai- 
nes ir matydamas motina gulin- 
czia su vinimis pecziuose, iszbe- 
go pas kaimyną ir apsakė ka 
buvo mates. Kaimynai subėgo 
ir suriszia pasiutėli nuveže ji in 
kalėjimą. Pagal daktaru nuo
mone tai motere negales iszgy- 
ti isz tuju žaizdų ir badai mirs.

LIŪDNAS LIKIMAS 
SENU ŽMONIŲ

KURIE NETEKO 
PASTOGES.

York, Pa. — Praeita menesi 
William Frew su savo paczia 
apvaiksztinejo sukaktuves sa
vo 65 metu vedusio gyvenimo 
bet dabar turės apleisti savo 
pastogia po kuria praleido tiek 
metu ir kur iszaugino savo vai
kelius. Ant rytojaus szerifas 
primusze ant duriu sūdo palie
pimą kad turi apleisti narna nes 
yra skolingi valdžiai tūkstanti 
doleriu kuriuos pasiskolino jie 
du metus adgal. Senukai neturi 
pinigu ir negali užmokėt val
džiai skola ir rugoja ant savo 
vedusiu vaiku kurie nenori pri- 
gialbet seniems tėvams užlaiky
ti savo pastogia. Geri kaimynai 
susitarė padaryti kolekta ant 
užmokėjimo tos ėkolos ir kad 
senukai turėtu pastogia ant sa
vo žilu gaivu.

Isz Visu Szaliu
KINCZIKAI NUŽUDĖ 

VYSKUPĄ
IR 7 MISIJONIERIUS.

Amsterdam, Holandija. — In 
i czionais likos prisiunsta tele- 
I gramas buk banda Kiniszku 
i razbaininku Chengtingfu, pa
vogė vyskupą iSchrevan ir sep
tynis misijonierius tarp kuriu 
radosi du Francuziszki ir Ho- 
landers'ki kunigai. Banditai ne- 
aplaike pinigu už ju iszpirkima 
ir visus nužudė.

NEPAPRASTAS 
REGĖJIMAS

Duktė Mate Dvases Imanczias 
Jos Mirusi Tęva Su Savim.

TIKTAI JI MATE TAJI 
REGĖJIMĄ.

IStevens Point, Wis. — Ana 
diena atsibuvo czionais laidotu
ves farmerio Petro Anderson, 
7 9 metu amžiaus, isz Milladore, 
kuris mire in deszimts dienu po 
mireziai jo 77 metu amžiaus ,pa- 
czios. Senukas kožna diena ei
davo ant kapo savo mirusios 
pezios pasimelst už ja ir kada 
nesugryžo namo in paskirta lai
ka, antikai nuėjo pažiūrėt del 
ko taip ilgai užtruko ant bobu
tes kapo, rado ji gulinti ant jos 
kapo negyva.

MOTINOS SU VAIKAIS ISZ- 
GIALBETOS ISZ DEGAN-

CZIOS LIGONBUTES.
Cleveland, Ohio. — Szv. Onos

ligonbuteje kilo ugnis. Vienuo-
les ir ugnagesiai turėjo nema
žai darbo gelbėdami sergan- 
czias moteres ir 12 naujai gi
musiu kūdikiu, tik keliu dienu 
amžiaus. Ugnis padare bledes 
ant 20 tukstaneziu doleriu. To-

NAUJAS KARUSO.

Sztai iszbandymas naujo rei- 
dio dainininko, sunaus mirusio
Caruso. Jauno Caruso myli-
miausia daina yra ‘ ‘ O Promise 
Me”, kuria mylėjo labai dai
nuoti jo mirusis tėvas Enrico 
Caruso. Norints nekurie žinii- 
nai sako kad jaunas Caruso bus 
geru dainininku, bet negales su

sies moteres kurios galėjo isz- silygint su jo tėvu kuris buvo 
eiti tai paezios iszejo su kudi- geriausiu dainininku ant svie- 
kiais. 'to. _

ISZKIRTO 10 MILIJONU EG
LELIŲ ANT KALĖDŲ.

Seattle, Wash. — Nuo Minne- 
sotos lyg Wisconsino kirvei isz- 
kirto apie deszimts milijonu 
puikiu eglelių ant Kalėdų ku
rios parsidavines nuo 25 centu 
lyg 25 doleriu. Amerikonai ker
ta girrias netemindami ant at
eities ir in ju vietas nesodina 
kitus. Panasziai nuo tukstan- 
czio metu buvo ir Kinuose kur 
gyventojai iszkirto medžius 
manydami kad gamta vis aprū
pins juos medžiais bet apsiriko 
ant to ir sziadien Kinuose retai 
kur pamatysi koki medeli.

UŽ MARSZKINIUS ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

Ferguson, Ky. — Nuliudus ir 
baisei nusiminus kad jos vyras 
ja iszbare už menka dalyka kad 
nemokėjo jam gerai suprosyt 
marszkinius, Mrs. Marion Ro- 
sengarten, 20 metu moterele ir 
nuotaka tiktai nuo keturiu me
nesiu, atėmė sau gyvas'ti per 
pasikorimą. Kada vyras parėjo 
vakare isz darbo, rado savo jau
na paeziule kabanezia ant vir
vutes sustingusia. Paszaukes 
kaimynus nupjovė virvute nuo 
kaklo o palicija padarius tyri
nėjimus, nuveže vyra in palici- 
jos stoti kad geriau iszaiszkintu 
priežasti del ko jo motere atė
mė sau gyvasti. Vyras atsiminė 
ka jai taja diena kalbėjo ir pa
sakė jog gal tas ja pristūmė 
prie atėmimo sau gyvasties.

Paskutines Žinutes
Mount Carmel, Pa. —Stanis

lovas Jurkeviczius likos skau
džiai sužeistas laike darbo 
Pennsylvania kasyklose ir gy
dosi Ashlando ligonbuteje.

Pottsville, Pa. — Jonas Pil- 
czevskis ir Kazimieras Rugie
nis likos užgriautais anglinėje 
skylėje, artimoje Potts kasyk
lų, isz kurios kasė anglis.

Jeruzalemas. — Už pakorimą 
Arabu vado Farhan įSadi, pasi- 
keleliu vadas, kilo sumiszimai 
ir praliejimas kraujo. Keli 
maisztininkai likos užmuszti ir 
daug sužeista. __ ...

Tinahely, Irlandija.,—Moky
ti physologai tvirtina, buk ma
ži vaikai turi koki tai nepa
prasta prijautimą ir regėjimą 
kokio įsuaugia žmonys neturi. 
Panaszei pranesze apie tai ir 
vyskupas kuris pasakė pamok
sta bažnycziojė Szv. Heronimo, 
apie taji nepaprasta atsitiki
ma, kuris atsibuvo miestelije 
Carnew. Sztai ka vyskupas 
sake: James Kennedy, tėvas 
keturiu dukrelių, jausdamasis 
nesveiku, parejas isz darbo, nu
ėjo .ant virszaus pasilsėt. Jo 
jaunesne dukrele radosi lovoje 
antram kambarelije, sztai stai
ga suszuko in kitas: “Eikite 
szen sesutes, sztai dvi dvasios 
eina trepais in virszu in tėvelio 
kambarėli!” Kitos sesutes to 
regėjimo negalėjo matyt. Po ko
kiam tai laikui mergaite vela 
paszaukė: “Eikite .szen greitai, 
dvasios eina trapais žemyn ir 
veda musu teveli su savim!” 
Ant tojo szauksmo, subėgo ir 
kitos sesutes, ir nubėgo pažiū
rėti in tėvo kambarėli ir ra
do ji jau sustingusi. Vyskupas 
dagirdes apie taji atsitikima, 
pasiszauke ta mergaite pas sa
ve ir isztyrinejo visa jos ap
sakymą, ir apie tai pasakė 
bažnycziojė.

SUDEGINO RAGANOS .. 
GRINCZELE IR BAISIAI

JA SUMUSZE.
Lipriicy, Lenk.—Czionaitine- 

je apylinkėje gyveno sena mo
tere kuri užsiimdavo burimu 
ir gydymu žmonių. Prie tokiu 
ligoniu prigulėjo ir kokis tai 
Mikola Hlub, kuri senuke gydė 
ir už tai imdavo gera atlygini
mą, bet ligonis visai nepasvei
ko ir turėjo nusiduot pas dak
tarą, kuris jam apreisžke, kad 
jau gerai insisenejo liga isz 
priežasties gydymo per raga
na. Szeimyna pranesze palici- 
jei apie apgavysta senukes ir 
ja nubaudė pinigiszkai. Kada 
apylinkes gyventojai dagirdo 
apie tai, susirinko didelis buris 
kaimuoeziu sumusze senuke ir 
sugriovė jos maža grinczele. 
Keturi kaimuoeziai už tai likos 
uždaryti kalėjime.

TEISINGAMERGINA
Už jos teisingumą Aplaike Nuo 

Nepažystamo Žmogaus Jo 
Visa Turtą.

MIRUSIS BUVO DIDELIS 
SZPOSININKAS.

Limoges, Francija.,— Czio
nais mirė turtingas žmogus, 
kuris mėgdavo, labai szposus 
krėsti kitiems ir dasekinet 
žmonių budink ir ju teisingysta. 
Priesz mirti kelis menesius at
gal, sėdo jisai in autobosa, del 
pasivažinėjimo, sėdo netoli nuo 
szoferio, nuduodamas kad jis 
yra pagialbininkas szoferio. 
Del keliu žmonių jisai iszdave 
per daug reszto. Žmones ke
lis kartus peerskaite iszduota 
reszta, nusiszypsojo ir niekq 
nesake, kad aplaike per daug 
pinigui ir dėjo sau in kiszeniu. 
Bet jam užteko tokio mėginimo 
žmogiszko teisingumo. Kada 
iszdave paskutiniam paisažie- 
riui reszta, buvo tai jauna 18 
metu mergina, kuri paszaukė 
in ji: “Ponas iszdavei man per 
daug reszto, davei man du 
frankus Jaugiau ne kaip man 
priguli.” Praszvito veidas to 
tureziaus. Mergina buvo varg
ingai pasirėdžius ir matyt buvo 
neturtinga. Kada mergina isz- 
lipo isz autoboiso, turezius teip- 
gi iszlipo ir seke paskui mergi
na, dažinojo jos adresa ir kur 
dirba ,ir kad turi sena motine- 
lia kuria turi užlaikinet. 
Nesenei mirė tas pats žmogus 
Gilles Berthenay, užraszyda- 
mas savo visa turtą del teisin
gos merginos. Velionis netu
rėjo jokiu giminiu kad pasi- 
prieszintu priesz jo paskutini 
palikimą. Mergina neužmirszo 
savo geradejaus, pastatydama 
jam puiku paminklą už jo gera 
szirdi.

ISZ TURTINGO ŽMOGAUS 
PASILIKO UBAGU.

Varszava, Lenk.,— Ana die
na valdžia aresztavojo buri u- 
bagu, kurie nedavinėjo gyven
tojams ramybes ir buvo labai 
nuobrodus. Terp aresztavotu. 
radosi ir kokis tai 'Stanislovas 
Vitkauskas. Priesz kare jisai 
buvo labai turtingu žmo
gum Ukrajinoje bet Rusiszka 
revoliucija paėmė viską; nete
ko viso turto ir szeimynos. Pri
pratęs prie visokiu smagumu, 
ėmėsi ant paraszymo vardu žen- 
klyvu ypatų ant bankiniu kvi
tu ir už tai likos uždarytas ka
lėjime. Po' apleidimui kalėji
mo neturėdamas isz ko gyven
ti, ėmėsi prie ubagavimo ir ve
la gavosi in kalėjimą.

PASIKELELEI BOMBARDA
VO MIESTELI UŽMUSZDA- 
MI MOTERES IR VAIKUS.
Colmenar Viejo, Iszpanija. —< 

Keli eroplanai, prigulinti prie: 
pasikeleliu, bombardavo maža; 
miesteli kuriame užmusze apie 
50 gyventoju, daugiausia isz ttt 
buvo moteres ir vaikai kurie 
buvo susirinkę dideliam tvarte. 
Apie 300 namu likos suardyti 
per bombas.

djiog.au


“SAULE” Mahanoy City, Pa

I Kas Girdėt
Vienam isz didesniu koteliu 

New Yorke likos surasti du la- 
onai.Buvo tai jauna-porele ku- 

i i atėmė sau gyvastis. Ne buvo 
:ai senukai bet jauna pora, ku
ri nesenei sugryžo isz savo 
svodbines keliones. Jis turėjo 
22 metus o ji 19 metu. Buvo tai 
vaikai turtingu tėvu.

Tanke! skaitome apie pana- 
szius atsitikimus ne tik apie 
savžudinstas bet ir persiskyri
mus tarp vedusiu poru. Prie
žastis tojo visko yra nesutiki
mas tarp poru ir skirtumas tarp 
metu. Vyras privalo būti vyres
niu už paczia keliolikais metu. 
Bet tankiai skaitome apie apsi- 
vedima szesziolikos ar asztuo- 
niolikos metu smarglio kurio 
vieta da yra mokslaineje. To
kios poreles po apsivedimui in 
trumpa laika persiskiria arba 
padaro sau perstatymus daužy
dami indus ir nosis, atranda 
prielaidinius ir ant galo ju mo- 
ralisžkumas nueina ant szunc 
uodegos.

Priek to, musu busimosios 
pacziules ir motinos mokinasi 
visokiu dalyku mokslainese 
kaip tai “sex appeal” (lyties 
troszkimas), trankosi bam'bileis 
po rodhauzes bet apie namine 
gaspadoryste tiek supranta 
kiek neregys apie puiku pa
veikslą.

Szioje gadynėje yra toki lai
kai, jeigu kitus nekandžiosi tai 
tu nuo kitu suėst save duosi. O 
jeigu taip nedarysi tai gyvent 
negalėsi.

Tuosius už prietelius turėsi 
katruos suvis nepažinsi.

Jeigu diena ir nakti dirbsi tai 
be Dievo padėjimo nieko nenau
dosi. Dievas pribuna prie to, 
katras pagelbos meldžia nuo 
Jo.

Apie dorybe dabar nieko ne
kalbėk, veluk ja kur in szali 
padek. Juk tai senovės užlieka 
kuri dabar negiliuoju nieko.

Jeigu kada zuikis isz už tvo
ros iszsigauna tai jau nesugryž- 
ta, panaszei ir su žmonimis ka
da gaunasi in laisves szali ir 
pražiūri akimi duszios, tai sun
ku juos aptemdyti.

Czia vyrucziai Amerikas, va
lios ant žmogaus neturi nieka
dos eigų elgsiesi pagal tiesas.

Gamta paskyrė kad motere 
turi turėt patogumą o vyras isz- 
minti. Bet vienok tankiai atsi
tinka kad gamta kartais biustą 
nes tankiai matome bjauria mo
tere turinczia didele iszminti o 
patogus vyras turi imti “toni- 
ko” ant sudrutinimo savo sme
genų.

Motere, kuri stengėsi persi
skirti nuo savo vyro, gal turi 
gera priežasti bet misiuke Ko- 
varik, isz Manitowac, Manito- 
bos provincijos, kentėjo dau
giausia nuo savo vyro. Tik pa- 
mislykite moteriukes, jos vyras 
kramtė “ežiu” (tabaka) lovo
je! Tokis vyras, kuris kramto 
tabaka lovoje, neprivalo turėti 
nioteres bet turėtu būti nusiuns- 
tas kur ant neapgyventos salos.

Žydu rabinas, Ferdinandas 
Isserman, isz Saint Louis, Mo., 
kalbėdamas ant vieszaus susi
rinkimo Chicagoj, atidavė gar
be ir pripažinimą Jėzui Kristui, 
pripažindamas kaipo Žydas 
kad yra užganadintas isz Kris
taus.

Ir kodėl nebūta ?
Kožnas atsiminimas kad 

Kristus buvo sunum Žydiszkos 
tautos, apdengė laja tauta gar
be, juk mes, Krikszczionys, pri
ėmėm Kristaus mokslą, visa se
na testamenta-bib'lija su jos Žy- 
disžkais pranaszais kaipo ir 
nauja/ testamenta—evoliucija 
Žydiszkos tautos, kuria aiszki- 
no ir mokino Kristus.

Ana diena kada kunigas atė
jo pas serganczia motere, She- 
nadoryje, užklausė jos, kodėl 
jos Motiejus ne eina in Ibažny- 
czia? Motere ant tojo užklausy- 
mo tik pakratė su galva. Tada 
kunigas vela jos užklausė:

— O gal tai per priežastį Ko
munizmo ?

— Ne, dvasiszkas teveli, da 
arsziau.

— Ar-gi tai butu bedievyste ?
— Da arsziau jegamasteli.
— Na, tai kokia do priežas

tis?
— O-gi jegamasteli, tasai ru- 

matizmas jam nepavelina eiti in 
bažnyczia.

Vargai žmonijos sziadien di
deli! Isz rupesties ir nepasise
kimo žmones atiminėja sau gy
vastis visokiais budais.

Taip, sziadien ponas o rytoj 
ubagas; sziadien sveikas o ry
toj sergi; sziadien gyvas, rytoj 
mirsi!

— Del ko tai taip? Isz gilumo 
duszios atsidusęs žmogus pa
misima?

Taip, isz tikro žmogau, nuo 
mirties nepabėgsi bet kas kisza- 
si turto ir vargo, sveikatos ir 
ligos, butu galima apsisaugo!, 
jeigu tai butu žmonių galybė
je...

Bet kada tieji sanprotavimai 
žmonių užstos?

Sumiš Dievo nedaro' jokio 
skirtumo tarp žmonių; visi bu
vo del Jo vienoki; mes panaszei 
stengėmės eiti pėdom Kristaus 
bet kaip toli esame nuo Tojo, 
ant kurio pavidalo likome su
tvertais!

Sakome isz papratimo kad 
mylime Dieva. Bet tai yra me-
las! Meile Dievo pasireiszkia 
per pildymą Dieviszku prisaky
mu o pamatas t uju prisakymu 
yra: ne yra tarp mus ne augsz- 
tesniu ne žemesniu — visi esa
me lygus.

Tas pamatas suprantamas 
perdem isz dvasios ir medegos 
ir pritaikinta pilname suprati 
me deil žmogiszkos gyvasties, 
duotu laime žemiszka.

Tai vis tik svajone.
Mes, žmones, taip esame ma- 

žiuleliai, taip vargingi, kad da 
tukstaneziai metu praslinks kol 
galėsime pasakyt: “Žmones 
myli Dieva. Džiaugiamės vie
nok vilczia ir tuom saldžiu pri
jautimu kad ateis tas laikas ka
da per tikra meile Dievo, var
gai žmžonijos dings; kada var
gu ant svieto ne bus. ’ ’

O dabar?
Noririts pamaželi irkimes del 

dasiekimo tuju tikslu katrie 
vertybes žmogaus nedalysti.

Juk szios dienos Komunistai, 
Socialistai ir Bolszevikai nori 
Rojų ant žemes sutvert bet kas 
isz to, jeigu ne eina keliu paro
dytu per Kristų, ta ji tikra So
cialistą priesz kuri szios gady
nes. Socialistai tiek ženklina 
kiek tamsuma priesz szviesa 
arba naktis priesz diena.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipki ties in “Saules” ofisą.

1SZ LIETUVOS
KASMET KAIMUOSE 

PASTATOMA PO 
18,000 TROBESIU.

Kaunas.,—Kaip apskaiczrao- 
jama, Lietuvoje kasmet kai
muose yra pastatoma po 18,000 
nauju trobesiu: po 6,000 gy
venamu trobesiu, po 6,000 tvar
tu ir po 6,000 kitokiu trobesiu. 
Lig sziol visa szi statyba dau
giausia buvo laisva. Dabar jai 
tvarkyti yra numatytas specia
lus instatymas. Ateinancziu 
metu statyba, manoma, jau1 bus 
pagal ji tvarkoma.

SZEIMYNOS TRAGEDIJA.
Szirvintos., — Drublioniu 

kaime, Szirvintu valscz., bu
vo rasta ūkininko Pažusio ne
gyva szeimyna: tėvas pasiko
ręs, o sūnūs nužudytas. Ka
dangi Pažusiai gyveno atskirai 
vienkiemyje, tai kuomet ta tra
gedija invyko nežinoma, nes 
juos negyvus atrado darbinin
kai a'teje dirbti ir jau lavonai 
kiek dvoke. Pažusis gyveno 
tik su savo apie 20 metui am
žiaus sunumi. Jis buvo nevi
sai normaluis, spėjama kad tė
vas galėjo nužudyti sunu ir 
pats pasikarti, bet yra ir kitu 
spėjimu, nes Pa'žusis buvo kaip 
tik pardavės savo įniki, tai ga
lėjo ir piktadariai nužudyti. 
Tuo reikalu saugumo organai 
veda stropu tardymą.

SZOKTI BE LEIDIMO 
NEGALIMA.

Viluims.,—‘ ‘ Vilniaus Žodis’ ’ 
raszo, kad Paszamines kaimo, 
Kaltinėnų valscz., jaunimas sa
vo senu paprocziu buvo suren
gęs pasilinksminimą—vaka- 
ruszkas, pas vietos ūkininką 
M. Gimžauską. Rysziium su 
tuo, Kaltinėnų palicija surasze 
M. Gimžauskui protokolą už 
vakaruszkos suorganizavimą. 
Spalio pabaigoje in Szvenczio- 
niu storastija buvo iszkviesti 
M. Gimžauskas ir jo liudytojai. 
Baudžiamojo skyriaus referen
tas atvykusiems griežtai pa- 
reiszke kad dabar jokie iszokiai 
ir jokie pasilinksminimai be 
storalstos leidimo negalima da
ryti. Bet liudininkus iszklaiu- 
sius isziuo atveju nebuvo rasta 
jokio nusikaltimo ir M. Gim- 
žausžas buvo iszteisintas.

ŪKININKO KOVA 
SU VILKU.

Zakaru kaime, Varėnos vai., 
Alytaus apskr., juikininka Ba- 
binska apie pirma valanda 
nakties pabudino kažkoks bil
desys kieme. Po to pradėjo 
gagenti ir rėkti jo kieme laiko
mos žąsys. Jis tuojau iszbego 
laukan ir tamsumoje patvory 
pastebėjo tupint kažkokį gyvu
li, kurio dantyse buvo žąsis. 
Babinskas pamanęs, kad tai la
pe ir skubiai prie jos puolės, 
kartu paszaukdamas palaida 
savo szuni kad ir tas pultu. 
Tamsoje jis paeziupo žvėriui 
už sprando ir prasidėjusios 
grumtynes po kiemą. Besi- 
grumdamas, jis suszukes žmo
nai, kad ta greieziau uždegtu 
žibinta nes sueziuope lape. 
Tuojau su žibintu rankose at
bėgo jo žmona ir motina. Bet 
kaip jos pamate, ka Babinskas 
isz visu jegu iulž sprando insi- 
tvėrės laiko, joms isz iszgasczio 
vos žibintas isz ranku neisz- 
krites. Babinskas laike vilką. 
Tuojau triukszma iszgir.de at
bėgo kaimynai ir vilkui ant 
kaklo užnėrė metaline grandi
ne ir pririszo prie tvoros. Per 

grumtynes Babinskas lengvai 
sužeistas: apkandžioti deszines 
rankos du. pirsztai ir apdrasky
ta krutinę. Babinskas jaunas, 
stiprus vyras, vilkas isz jo ran
ku neisztruko. Pakviestas ei- 
gulis vilką nuszove.

KOJO VYRO MOTERE. 
NORĖJO ATIMTI ISZ BE-

Priesz pora metu Titeikeliu 
kaime, Raguvos valseziuje 
sziauczio amatu vertėsi ir ra
miai gyveno Lietuvos karo in
validas, vienakojis VI. Zaka- 
reviežius. Savo darba jis at
likinėjo nebrangiai ir sanžinin- 
gai, todėl vienas nebegalejo pa
tenkinti gaiuinamu užsakymu. 
In talka pasikvietė sena pažįs
tama, taip pat sziaucziu Anta
ną Kirsni. Pradžioje Kirsnys 
buvo geras darbininkas; per 
diena net keliu batu porai su
kirsdavo puspadžius. Pamažu 
szis darbas Kirsniui ihkyrejo ir 
jis pradėjo jielszikoti romanti
kos. Tai jo laimei diena po 
dienos jam pradėjo mirksėti 
invalido Zakarevieziaus motere 
Abudu vienas kita pamilo. Za- 
kareviezius, nebetekes moteres 
ir bendradarbio, paliko vienas, 
kaip upeje plaukiąs szapas. 
Ėjo isz namui in namus taisyda
mas senus pakinktus ir klum
pes. Taip jam skurstant ir 
liudint praslinko metai. Za- 
kareviezienes meile prie Kirs- 
nio po metu atauszo, ir ji grižo 
pas savo vyra, bet Kirsnys be 
jos gyventi negalėjo, graižesi, 
kad prie pirmos progos Zaka- 
revieziu nudesias. Tai žinoda
mi Zakarevicziai buvo pasiruo- 
sze galimiems netikėtumams. 
1937 metu pavasariui inpuse- 
jus Gegužes 17 nakti miegojęs 
Zakareviczius, lyg ka jausda
mas, pabudo. Prisikimszo py
pke ir ruoszesi inžitfbti, tuom 
syk pasigirdo skardas szuvis, 
iszbyrejo kampinio lango stik
lai o pirkios vidus pakvipo pa
raku. Senas invalidas isz bai
mes su visa pypke sukniubo In 
lova. Szuvio pažadinta Zaka- 
revieziene greit atspėjo kaltu 
esanti Kirsni, bet szio kaltinin
ko jieszkoti tamsoje nedrįso. 
Po szuvio prie Zakarevicziu 
namu Kirsni pastebėjo tuo lai
ku pro szali ejes A. Stasiūnas, 
kuris ji ir sulaikė. Ryto diena 
Zakareivicziai trioboje rado 
daugybe szratu, pakulų kam- 
szti ir iszbyrejusius visus lan
go stiklus. Sziomis dienomis 
Panevėžio apylinkes teismas 
nubaudė A. Kirsni 4-riais me
tais surikiuju darbu kalėjimo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National B^nk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

VAIKAI
Linksmos kriksztynos, sve- 

cziudaug, giedojimo ir girtuok
liavimo kiek tik kam intelpa, o 
po tam?. .

Po tam kūdikyste auginasi...
Tik viena motina geistu triu- 

stis apie savo kūdiki daugiau, 
nes vargsze užimta sunku dar
bu, neturi ne valandėlės, idant 
kūdiki prigutineziai dažiuret.

Kita motina gal ir turėtu lai
ko ant to, bet tingi, kas jai rupi 
vaikai, kad tik duoti ka paval
gyt, apredyt ir szioki toki pare- 
da ir iszstumti laukan idant jai 
nesipainiotu po kojoms.

Atėjus in tokius namus klau
siu:

— Kur jusu vaikai?
— Vaikai!.. Juk žmogus 

džiaugėsi, kaip iszeina isz na
mu, nerėkia ir nedagrisa.

— Kaip-gi jie jums dagrisa?
— Negali nuo ju atsigint, 

nuolatos tik klausinėja per visa 
diena: '“Mamyte!.. del ko sau
le nusileidžia? Mamyte, del ko 
musu kaimynas turtingas o 
mes keneziame varga? Už tai 
iszveju laukan, tegul sau laksto 
po stryta, neturiu laiko atsaki
nėti tokiems snargliams.

Iszguit'as snarglis eina tarp 
kitu vaiku, klausinėja ir klauso 
ir mokinasi visokiu bjaurybių.'

U-gi ka jau mokinasi, tai mo
kinasi!. .

Iszmokina ji vogti, keikti, rū
kyt ir kramtyt tabaka, mokina 
musztis akmenais, kankyt žvė
ris ir tūkstanti kitokiu dalyku.

O po tam, kada kūdikis pra
deda del tėvu būti piktas ir ne
paklusnus, kada jiems pradeda 
atsakinėt ir prieszintis ir atne- 
sza in namus sarmata, tada tai 
motina pradeda verkti ir ruge
li:

— Auginau ji, auginau ir už 
tai, Dievyti, tiek rupesezio ir 
sarmatos dabar apturiu?

Neauginai kūdiki motinėlė, 
tiktai ji maitinai ir apdengine- 
jai o tas ne yra auginimu.

Auginti kūdiki, tai ne reisz- 
kia ji maitinti ir aprėdyti bet ir 
duszia reikia isztdbulint, turėti 
gera atyda ka kūdikis girdi, 
dirba ir su kokiais draugais sė
brauja.

Tėvai negali padaryti dides
nes krividos savo vaikams, ka
da juos iszvaro isz namu idant 
jiems nesipainiotu po kojoms ir 
neklausinėtu nereikalingu už- 
klausymu. Daro jiems didele 
krivida, jeigu juos neapsiaubi- 
neje teviszka meile.

Vaikai — tai yra jaunos au- 
guoles kurios reikalauja szvie- 
sos ir karszczio (teviszkos mei
les) idant augtu ir iszsipletotu 
szviesa ir karsztis teviszkos 
meiles kuri puola in kudikiszk'a 
szirdele o tik mylinti vaikai au
ga laimingai.

Iszaugint kūdiki taip, idant 
jam butu gerai ant szio svieto ir 
kitiems kurie su juom gyvens. 
O idant gerai butu, tai yra svar
bu reikalu ir privalumu tėvu.

Vaikai niekados neprivalo 
būti sunkenybe namuose nes jie 
turi tiesa būti szeimyniszkam 
lizde bet reikalauja ir turi tie
sas reikalauti nuo savo tėvu 
mokslo ir pasikalbėjimo nes j u 
levai yra jiems daraktoriais ir 
augintojais.

Namai be vaiku yra liūdnais 
ir kureziais, kaip sodas be 
paukszcziu, kaip laukas ibe žie
du. Gyvenimas be vaiku, tai nu
liūdus kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa
jėgas tėvams ir taja‘vilti, jog 
viskas kas yra gero ir laimingo

GEIDŽIA DAUGIAU PELNO 
DEL GELEŽINKELIU.

John J. Pelley, pirmininkas 
American. Federation of Ameri
can Railroads, meldžia valdžios 
pavelinimo kad uždėti 15% 
daugiau del geležinkeliu kad 
galėtu pakelt preke ant gabeni
mo visokio tavoro nes geležin- 
kelei negali užsilaikyti ir ka- 
necz turi pakelti preke. Ameri- 
koniszki geležinkelei nukentė
jo praeita meta ant 663,303,000 
doleriu.

duosis del vaiku iszlaimet.
Bet vaikus reikia žinoti kaip 

augint ir paguodot.
Svarbiausiu yra isz jaunu 

metu apsiaubineti vaikus savo 
saldžia ir jauslinga meile, kuri 
taip yra reikalinga del jaunos 
szirdeles o be kurios namie yra 
szalta ir nesmagu.

Ne eina czionais pagadinimai 
vaiku, pasidavimas ju valei ar
ba pavėlinti jiems ant ju parei- 
Kalavimu. Vaikus galima mylė
ti ir apsiaubti teviszku gerumu 
bet užlaikyti savo paguodone ir 
teviszka rūstumą.

Vaikai privalo tai pažinti ir 
suprasti; jeigu tėvai ant ko ne
sutinka tai ne isz piktumo bet 
del ju gero ir laimes.'

Vaikus reikia taip auginti 
idant turėtu visiszka užsitike- 
jima tėvams ir nesislepiu priesz 
juos žodžiais ne mislimis.

Niekas ant svieto negali pa
rodyti kūdikiui taip ilgiaus ke
lio kaip tėvai, bet levai privalo 
kūdiki vesti tuom keliu žings
nis in žingsni ir rodinti savo 
priklodais kele teisingystes, 
cnatos ir iszmintingvstes. O J

Daugeliose musu szeimynose 
kitaip atsitinka.

Tėvai stumdineja tuosius 
mažiulellius, iszvaro laukan, 
juos plaka, keikia, o ant galo 
laiko juosius kaipo darbinin
kus kurie atnesztu uždirbtus 
pinigus namon.

— Tegul musu vaikai pri
pranta prie darbo ir vargo nes 
ju visas gyvenimas toksai bus, 
— kalba tėvai. — Jeigu vaikai 
mums neprigialbetu tai negalė
tumėm isz vargo iszbrist.

Žinoma — vaikai turi pri
prasti prie darbo ir privalumu 
nes tasai pripratimas turi būti 
pagal pajiegas kūdikio o ne 
kaipo nevalninko nes kūdikis 
tik pradeda iszsitobulint, reika-j 
lauja liuosybes, linksmybes ir . 
szirdingos teviszkos szilun^ę**

Ar-gi tokiam kudikwp lle_ 
skauda szirdi, nekyla j JJ dužio
je piktumas priesz jJFgimdyto-, 
jus? Vėliaus tokįj^,ai stebesį 
kalbėdami: i

—■ Toki tie j 
Gero žodžio tęvi 
1.1. j

Piktumas ir n] 
deda augti szirdi 
kio jeigu su juta 
na. I

Kūdikis, ku« 
po teviszkia pi 
nepamislys jog 1 
'.■ai vėlina, toki 
per visa savo gi

raikai pikti!..] 
[ims neduoda ir.

Įeapykanta pra- 
lyj'e tokio kudi- 
m piktai apsiei-

ds randa laime 
lastogia niekad 
itevai jam nege
ls kūdikis bus 
■\'va si i doki ngn

tokiems levams. Tiktai tieji tė
vai, kurie su vaikais gerai apsi
eina, žino, kokius saldžius ir 
auksinius vaisius apturės ant 
senatvės nuo savo vaiku.

Vienoj isz Rusiszku dainelių 
randasi sekanti žodžiai:

Svietas ne tėvas,
Gyvastis ne motini.

Neturi žmogus giliuko jeigu 
ji neaplaikys namie.

Niekas ne sztant inspeti, ko
kis gyvenimas randasi priesz 
musu vaikus, ar jiems yra pri
žadėta garbe ir turtai ar kėlės 
in laime iszklotas rožėms ar 
erszkecziais.

Bot tiek žinome jog niekas 
musu vaiku taip nemylės kaip 
tėvai — niekas jiems tiek giliu- 
kio neduos ir vėlins, ka ^argin
ga motina vargingoje grineze- 
leje ir tėvas, kuris sunkei dirba 
per dienas del savo kūdikiu.

Tegul musu vaikai žino ir 
jauezia tai ant kožno žingsnio, 
jog meile ji apsiaubineja, tegul 
ir tai prijauezia, jeigu kada už
sitarnauja ant nubaudimo, jog 
tai darome su skausmu szirdies 
nes tai del jo gero ir laimes.

Gyvenimas po teviszkam sto
gui privalo būti del vaiku sal
dumu ir tykumu taip, idant vė
liau savo gyvenime atsiminta 
jaunas dienas kaipo szvieczian- 
ti žvaigždže isz czysto dangaus.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaut Isztik:miausia Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojaa tt
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- U7 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoj'a nu- l|į 
mirelius pagal naujau- ||
šia mada ir mokslą. |j

Turiu pagialbininke g
moterems. Prieinamos Jg i—
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce S*.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strerf 

Bell Telefonas 538-J

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauj’a vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

331

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviej'ose Vietose ♦

W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy_ 'City 
Telefonas, 501

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Mg.l4ft<l:sry^es -^J^szczion- 

ims Kataikams, su maldo
mis ir panikinimais ant visu 
metu ir kikvienam reikalui 
priderintam giesmėmis-

592 Pus.LaM Dideles 
Litaros, ip kad visai 
nereike siiloriu. Grą
žais apc'ais. Preke 
tiktai $13.

Labai i^nki knyga del 
tu kurie d silpnas akis, 
nes beveiDreikia akuloriu 
skaitant s knyga.

W. D. bckauskas - co., 
MAHANtflTY, PA., U.S.A.

iszgir.de


’‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.
iillgos akys _ ,le karla ]tarcziai

DedeMa rtynas ■
Prisiminus musu tėvus, se-

vadas. — Tegul ineina! Arba 
ne, palauk, asz pats iszeisiu.

J r jis iszejo.
Dede Martynas, iszgirdes ba

tu bildesi, suprato kad tai jis,

kartojo jis.
Pažiūrėt in laisvaja Lietuva 

buvo didžiausis senelio troszki- 
mas. Szi mintis užtemdydavo 
visa kita. Bangos ji supanezio- į Lietuviszkas gubernatorius ir 

nusiėmė kepure.
Virszininkas pamate priesz 

save baltplauki seneli, bet isz

Helius, gimines, mirusius ne-p _
iszvydus szviesiuju laisves J° gyvenimo jo neliete — visa 
spinduliu, dažnai pamatome, tame gyvenime buvo menka ir 
kaip nustebtu jie, kaip apsi 
džiaugtu, jeigu stebuklingai pa supratęs, ka-gi tikrumoje reisz- pažiūros sveika dar ir stipru, 
bustu isz amžinojo miego, isz- kia laisve, bijojo nustot proto dideliu, pajuodavusiu ir nude- 
eitu isz kapu in platųjį pasauli I nesupratęs to stebuklingojo žo- gusiu veidu. Jis ramiai, palen- 
ir apsidairytu aplink. Kaip ste
bintu juos daugybe nematytu, 
netikėtu dalyku. Bet jie nepri- . 
si kels isz savo amžinojo miego 
ir neteks jiems pasidžiaugt nau
jojo gyvenimo stebuklais in ku
riuos mes, jau pripratę, žiūrime 
szaltomis akimis... !

Bet buvo žmogus, kuris per
gyveno tai ka pergyventu pri- 
jdkeles isz numirusiuju.

Tai buvo asztuones-deszimts 
keturiu metu senis, dede Mar
tynas, — kaip visi aplinkiniai ji 
vadino.

Gyveno jis viename Lietuvos 
kaime, ties kuriuo vingiuoja 
upelis, nuo kurio gana auksztu 
krantu toli, toli aplinkui matos.

Dede Martynas, paprastas 
bet protingas žmogus, pergyve- 
nes sunku, vargingu baudžiau
ninko gyvenimą — gyvenimo 
vargais ir kankinimais pripil
dyta, pergyvenes Rusu perse
kiojimus, senatvėj susilaukė 
dar vienos nelaimes: penkesde- 
szimt-ketvirtais metais savo 
amžiaus jis apako. Jie nemire, 
tacziau gyvenimui sziam pa
sauliui jis mirė; jo szirdies gi
lumoje užsiliko vis-gi stiprus 
troszkimas pamatyti kada nors 
Lietuva laisva esant: juk apie 
szia laisve jis buvo skaitės 
smarkiai draudžiamose Lietu- 
viszkose knygose o joms jis ti
kėjo.

Jo sieloje užsiliko vien tam
sios praeities paveikslai. Jo se
noje atmintyje atgimdavo vaiz
dai isz vergovės laiku, sunkus 
ir baisus vaizdai... Savo min
tyse jis aiszkiai vaizdavosi tik
tai ka kada nors buvo mates 
akimis: jo galvoje szvaistesi 
iszdidus ponai, ju urėdu skau
dus rimbai, Rusu žandarai, ka
zokai. .. Ilga, tamsi vargoves 
naktis, be džiaugsmo, be vilties 
proszvaistes: taip jis gimė ir 
mirė nematęs auszros...

Karas tarp Lietuviu ir ju en
gėju užsibaigė visai nepalietes 
dėdės Martyno gyvenamo kai
melio.

Lietuva tapo laisva.
Ir dede Martynas ir-gi tapo 

laisvas — bent taip jam kiti sa
ke. Aklas jis, laisves nemate ir 
jos nejuto likusiais savo ketu
riais pajautimais.

Laisve jam reiszkesi žodžiuo
se: “Nebera daugiau Rusu.” Ir 
jis juto, kad Rusu tikrai dau
giau nebera. Bet savo kaimy
nuose, ju pasikalbėjimuose, 
mintyse, kasdieniniuose gyve
nimo rupesniuose, jis nejuto to
kio pasikeitimo. Vis tie patys 
žmones, su tais paežiais palin
kimais, vargais, neturtu, kaip 
pirma. Kada ji nuveždavo arti
miausio miestelio bažnyczion, 
jis smuklėj girdėjo ta pati rik
smą, ūžėsi, kaip ir seniau, juto 
tuos paežius menkniekius, kai
mynu tarpe nesantaika kelian- 
czius...

“Kur-gi laisve?!” — nekarta 
klausė jis pats saves, sėdėda
mas ąžuolu pavėsyje ir savo ne
gyvomis akimis dairydamasis.

— Ei, jeigu akys jo jam dar' 
tebeszviestu, skristu jis pana- 
sziai arui, pažiūrėtu ‘kaip gyve
nasi naujame Lietuvos pasau
lyje.

— Kaip tik dabar man reika-

paprasta! Jis bijojo numirt ne

džio. Syki kaime pasklydo gan- j kės galva, stovėjo, 
das'kad kokiais tai reikalais 
greitai atvažiuos1 apskrities vir- 
szihinkas.

Kaimas in tai menkai reaga
vo tacziau dėdės Martymo szir- 
dis nerimo. Jo kaimynai pasakė 
jam kad apskrities virszininkas 
tai valdininkas panaszus tru
puti in pristava o gal ir in gu
bernatorių.

— Bet tai Lietuviszkas gu
bernatorius, Lietuvis? — susi
jaudinės klausė dede Martynas.

— Žinoma, Lietuvis, o kas- 
gi? — atsake jam.

— Musu paežiu ? Lietuvis ? — 
vėl klausia jis nustebės.

— Kas-gi, ar Rusas, ar Len
kas tavo manymu turi but ? — 
su pasigailėjimu atsake jam 
kaimynai, senai jau mate vir- 
szininkus ir auksztesnius valdi
ninkus, atvažiuojanezius net ju 
valscziun — laikinoj sostinėj, 
Kaune, dar niekas ju nebuvo 
buvęs.

Bet dede Martynas tomis ži
niomis nepasitenkino. Jis klau
sinėjo, kaip virszininkas apsi
rėdęs, kaip elgiasi su žmonėmis, 
ar turi karda.

Jam iszaiszkino kad yra ir 
tokiu, kurie kardus dėvi. Ir jis. 
džiaugsmingai atsiduso.

“Pamatysiu ji, kai jis atva
žiuos,” — nuolat maustė jis. 
Galop ir virszininkas atvažia
vo, nors tai buvo ir no apskri
ties virszininkas bet policijos 
vadas. Apsistojo jis pas Preik- 
sza kurio trioba didžiausia ir 
gražiausia visame kaime.

Vyksta dede Martynas pas 
Preiksza, beldžiasavo lazda in 
vartus ir klausia: — Preiksza, 
ar pas tave sveczias apsistojo?

— Czia, dede Martynai, ežia. 
Kokiu reikalu tu pas ji atvy
kai? Ponas virszininkas iszvar- 
ges kelionėj silsisi.

— Na, pasakyk jam kad jis 
iszeitu czia valandėlei su mani
mi pasikalbėt.

— Koks-gi tu atkaklus! Ku- 
riams-gi reikalams tau reikalin
gas ponas virszininkas?

—O taip sau, man paežiam.. 
Pasakyk jam: “Dede Martynas 
nori tave matyt.”

— Nori ji matyt?! — paklau
sė Preiksza, kareziai nusiszyp- 
sojas ir pamanė sau, kaip-gi tu 
]i matysi!

Bet senis reikalavo. Jis savo 
lazda jau belde in palanges. Jo 
sena galva lingavo.

Szeimininkas nuėjo pas vir- 
szininka ir papasakojo jam kad 
vienas suvaikejas senis, aklas, 
nori su uo pasikalbėt.

— Kokiais reikalais ? — klau
sė virszininkas.

— Atėjo tamstos pažiūrėt.
— Manes pažiūrėt? Juk sa-

i kai, kad is aklas.
— Taip, jau senai apako. Bu

vo kada tai pasiturintis ir pro
tingas žmogus, 
Preiksza. — Bet, Dievo, matyt, 
valia — apako nežinia del ko... I rodžius 
Dabar žiuri ir nemato... Nėra 
ka ir bekalbėt: mires žmogus..
Tik kodėl jo Vieszpats nepa- 
szaukia pas save? Gerai dar, 
kad turi ūki tat jo sūnūs ir mar
ti prižiūri ji ir, reikia pasakyt, 
kad neapleidžia vargszo.

— Indomu, — tarė policijos

pridūrė

|susirado... Kas barzda augina' 
i tai szukas ja szukuot turi!.. I

Siela dėdės Martyno vėl at-Į 
vo, Lietuviszkakariuomene?— gimė: ir kariuomene, ir minis- 
klause jis, drebėdamas isz! leriai, ir mokyti žmones, ir mi- 
džiaugsmo.

— Taip, yra, dede: ir kariuo
mene ir kapitonai ir generolai 
musu, — linksmu balsu atsake 
jaunas karys.

— O ar neatvažiuos jie kada 
nors pas mus ?

— Kas? Generolas? — Ir ka
reivis ir jo tėvas pasileido juok
tis.

O dede Martynas visa valan
da klausinėjo apie Lietuvisz- 

ministerius Kaune, 
apie Lietuviszkas armotas, apie 
kariu mankszta, žodžiu, apie 
viską..

Ir girdėdamas kareivio paša- - 
kojimus apie visus tuos stebuk
lus, is pajuto lyg jo sieloje su
spindėjo kokia tai paslaptinga, 
skaidri szviesa... Ir vėl jis pa
mate žalius kalnus, upeli ir vi
sa Dievo .sutvertąjį pasauli, 
taip stebuklingai žavinanti, 
gražu.

— Sztai, kada man reikalin
gos butu akys, — gelianezia 
szirdimi isztare senelis...

V ei ilga laika dede Martynas 
gyveno naujai gautais inspu- . 
džiais. Kaiman daugiau nebeat- 
vykdavo nei vienas naujas žmo
gus isz tolimesniu kampu atgi
musios Lietuvos.

Ir dede Martynas gyveno sau 
visai nieko nežinodamas apie 
tai, kas dedasi pasaulyje. Isz 
lengvo ji paėmė apatija ir jis 
lyg ir nieku nesidomavo. Iszti- j 
somis valandomis, net dienomis 
stovėjo jis kalnelyj po ąžuolais 
ir inbedes savo užžgesusi žvilg
sni erdven, klausėsi lapu szla- 
mejimo, upelio cziurlenimo. ]

Rodėsi kad daugiau jau nein- 
vyks jokis invykis kuris gales 
iszjudint jo isz lengvai mirsz- 
tanezios dvasios.

Tacziau atsitiko.
Karta pasklydo gandas kad 

pro kaima bus pratęstas gele
žinkelis ir kad inžinieriai jau 
pradėjo matavimus. Szis gan
das pasiekė ir dėdės Martyno 
ausis ir vėl prižadino jo siela 
isz letarginio miego. Jo atmin
tyje gimė senai jau užmirsztas 
dalykas: jaunas dar būdamas 
jis girdėjo pasakojima vieno 
pirklio kad Rusai valdininkai ir 
Vokiecziai inžinieriai tarėsi ir 
galop nusprendė kad geležkelis 
sziai apylinkei nereikalingas: 
daug milijonu kainuosiąs o ne
apsimokėsiąs.

— Kaip? Lietuviszkas gele
žinkelis?

Jis nenorėjo tikėt. Geležinke
lis? Didele valstybe to darbo 
neapsiėmė atlikt tat nejaugi 
mes ta padarysime?

Bet gandas nenutilo ir toliau 
vargino vaizduote aklo senelio, 
teikdamas maisto jo protui.

Viena gražia diena jis iszgir
do kad geležinkelis jau tiesia
mas. Jo kaimynai ėjo darban 
prie to naujai tiesiamo geležin
kelio.

Nustebo senelis.
— Matomai atsirado moks- 

lingesniu inžinierių — pasaulis 
gi platus...

— O inžinieriai ar vis Vokie
cziai ?..

Jam pasakė kad ne Vokie
cziai bet Lietuviai.

— Kaip? Nejau-gi musu pa
ežiu? Ir tiese geležinkeli ten, 
kur Rusai valdininkai ir Vokie
cziai inžinieriai buvo radę ne
galimu. Nejaugi mes turime 
tiek mokytu žmonių, mes? O 
milijonai, apie kuriuos kadaise 
girdėjau?

— Ir milijonai pas mus dabar

Visa laika žiurėjo in kareivi sa
vo užgesusiomis akimis.

— Tai pas mus dabar yra sa- j

— Sveikas! Ko nori, seneli?
— mandagiai paklausė polici
jos vadas.

Dede Martynas pakele galva, 
inbede in ji savo negyvas akis.. > kuosius 
Tik raumenys jo plataus veido 
nervingai drebėjo.

— Ar tu, sūneli, busi virszi
ninkas?

— Ne, policijos vadas.
— Ar toks pat, kaip seniau 

pristavas.
—Gal ir didesnis, — juokau

damas atsake policijos vadas.
Dede Martynas priėjo ar- 

cziau, inspraude savo kepure 
po kairaja pažastimi, paėmė ji 
už rankos, paliete gelumbine 
szvarko rankove, prisilietė prie 
variniu sagu ir pabueziavo jas.

— Vieszpatie, maeziau! — 
atsiduso senelis, persižžegnojo 
ir nutrynė rankove riedanezias 
aszaras.

Paskui žemai nusilenke ir ta
re: — Atleisk, vaikeli, kad su
trukdžiau tave.

Ir belsdamasis lazda nuėjo.
<• %

Dedei Martynui prasidėjo vėl 
tos paezios, nuobodžios dienos, 
vėl jis pajuto beribe tamsa ku
rioj lyg žžvaigžde tamsia nak- 
ti, žibėjo Lietuvis, virszininkas
— pristavas! Seneliui rodėsi 
kad jis tikrai ji tada mate ir to
dėl dabar visai tikejjo, kad Ru
su Lietuvoje 'tikrai nebera ir 
kad Lietuviai laisvi. Gyveni
mas aplink bego savaja vaga. 
Viena paguoda jam tik tepasi- 
liko: tai insitikinimas kad Lie
tuva laisva. Ir, insiklauses kar
tais in vietinius ginezus, jis ste
bėjosi kad žmones, vietoje 
džiaugsmo nuodija savo dienas 
invairiais menkniekiais, tusz- 
cziais plepalais. Be to, juk jie 
mato, — tat privalo-gi laimin
gais jaustis.

“Iszeina, lyg jie akli o asz— 
matas,” ne karta maustė jis sau 
vienas. Ir jis sėdėjo po dar se
nesniu užž ji ąžuolu, klausėsi 
upelio cziurlenimo, insivaizduo- 
damas sau keliaująs kur tai to
li, toli, ir mates ka tai szviesaus, 
inžymaus — ir džiaugėsi.

Laikas taip ir bego.
Viena karta dede Martynas 

vėl buvo sujaudintas nauju in- 
vykiu. Gryžo namo kareivis — 
raitelis, vienintelis visame kai
me.

— Kaip-gi jis gryžo, karei- 
viszkuose rūbuose? — vėl klau
sinėjo dede Martynas.

— Kareiviszkuose, — atsake
2 am.

— Ir su durtuvu ?
— Dar-gi su kokiu: iszgirsi, 

I kaip einant jam skambės.
Senelis nuėjo kareivio žiūrėt.
— Ei, tu narsuoli, kur tu?
— Ko nori, Martynai,— klau

sė senis Jonas.
— Kur tavo kazokas? Noriu 

pažiūrėt in ji.
Jonas paszauke sunu kad pa- 

J ji dedei Martynui o
■ pats patenkintas szypsosi. Ka

reivis inejo.
Dede Martynas isz kardo bil

desio spėja kad tai jis, puolė 
priesz ir suspaudė kieta ranka 
kareivio pratiesta. Paskui jis 
paliete stora miline, sagas, ke
pure, karda ir — pabueziavo ji.

Lijonai, ir visokį stebuklai!
Dabar Lietuva rodėsi janr 

kuo tai nepasiekiamai auksztu.
Nuo to laiko jo mėgiama po

ilsio vieta tapo kalva prie upe
lio, penkių szimtu žingsniu at
stume nuo kaimo.

Nuo pat ryto iki vėlaus vaka
ro stovėjo jis ant tos kalvos ir 
klausėsi sprogimu, szauksmu, 
kastuvu bildesio in žeme, pa- 
žinstamu ratu tarszkejimo —i 
žodžiu, viso ūžesio, kuris lydi 
geležinkelio tiesima.

Pagaliau geležinkelis buvo 
užbaigtas ir pradėjo ji naudoti. 
Dede Martynas pirma syki savo 
gyvenime iszgirdo garvežio 
garsa ir tekiniu bildesi.

Ilze ir szvilpe Lietuviszkas 
geležkelis.

Dede Martynas lyg isz miego 
pabudo, atgimė.

Visada, artėjant traukiniui, 
ėjo jis kalvon, kad pasiklausius 
jo bildesio ir ūžesio.

Jo mintyse geležinkelio buvo 
snrisztas su laisvosios Lietuvos 
sąvoką. Savo užesiu ir bildesiu 
jis kalbėjo dedei Martynui apie 
naujus laikus.

Keleiviai geredamiesi pro 
langus gražiomos apylinkėmis, 
stebėjosi visada matydami 
žmogų, stovinti ant kalvos ir 
sveikinanti juos kepures moja
vimu. Tai buvo dede Martynas 
tokiu budu sveikinas laisvaja 
Lietuva.

Kaimynai, nuolat matydami 
ji ant kalvos, juokavo sakyda
mi: “Dede Martynas žiuri”...

Szis pasauliui ir žmoniems 
mires žmogus atgimdavo vėl 
traukiniui artėjant ir džiaugėsi 
juomi vaiko džiaugsmu: tik 
traukinys sukeldavo jo minty
se tikrąjį laisvosios Lietuvos 
vaizda..Bet, kadangi'savo gyve
nime jam nekarta neteko matyt 
traukinio, tai jo vaizduotoje jis 
buvo lyg koks tai sparnuotas 
siaubas — aitvaras leidžias isz 
gerkles liepsna, szvilpes, kau
kiąs ir skriste skrendąs neapsa
komu greitumu Lietuvos lau
kais ir giriomis, savo kelionėj 
skelbdamas visiems apie atgi
musia, laisva Lietuva. Aklu
mas kaip uždanga saugojo ji 
nuo tu nusivylimu, kuriuos ten
ka pergyvent mums, matan
tiems. ..

Laimingas neregys!..
Dažnai koks nors naujas kon

duktorius stebėjosi nuolat ma
tydamas ant kalvos, traukiniui 
pro ja einant, vis ta pati seneli 
kepure mojuojant ir klausinėjo 
kaimiecziu, trecczia klase arti
miausion stotin vykstaneziu:

— Kas per žmogus ten nuolat 
kepure mojuoja? Ar beprotis, 
ar kas?

— Visai ne, — dažniausiai at
sakydavo jam kaimiecziai:

— Tai dede Martynas žiuri.

g TARADAIKA z

Sociales Apsaugos, 
Klausymai ir 
Atsakymai

Karta vakare dede Martynas 
nebegryžo namo. Kita ryta sū
nūs jo jeszkodamas užlipo ant 
kalvos, manydamas dede Mar
tyna belipant nusiritus žemyn 
in upeli. Bet jis rado savo tęva 
kalvos virszuneje: dede Marty
nas mirė sugniaužtoj rankoj 
kepure laikydamas. Jis mirė 
pasiuntęs paskutini sveikinimą 
laisvai Lietuvai. —Galas.

Illinojuj mergica viena, 
Badai tokios kitos ant svieto 

nėra,
Niekas jos suvaldyti negali, 

Kožna aploja kaip gali, 
Ir da bjaurei apjuodina,

Be pasilsio visada.
Su kokiu tai vaikinu, 
Poruotis susikalbėjo,

O kad biski plikas buvo, 
Tai szirdeles pipiru gavo,

Po grįnezia bėginėjo, 
Bjaurei nebageli apkalbėjo, 
Sake: o gal ir gerai turėsiu, 
Nuo plikes szviesa turėsiu,

Ir da kitaip pliovojo, 
Kiek tik ant liežuvio turėjo.

* * *
Skulkine vienam miestelyje 

užtikau,
Pas vienus Lietuvius užėjau, 

Mat gert užsimaniau, 
Ir naujienų dažinojau.

Tonais kožnas gert siūlinėja, 
Pradžia padaryti kabineja, 
Tada vaikinėki indrasyti, 
Turi maszneles krapsztyti, 
Ant galo ir masznele atima, 

Pinigus sau pasiima, 
Bet jau tas nepasiseka, 

Nubaudė kožna vaikiuką, 
Dabar isz tolo szalinasi, 

Mat kožnas bijosi.
* * *

Buvau nesenei Kanadoje, 
Tyczia tegul ten kas nu

važiuoja, 
Daug ten latru pamatys, 
Ir del daugelio pasakys, 
Ypatingai szventa diena, 
Vargei rasi narna viena, 
Kur tykiau užsilaiko, 
Ir laikraszczius skaito,

Nesisarmatina ne žmonių, 
Ant strytu ir kampu, 
Ir ant geležinkeliu, 

Orgijos tanikei atsiprovineja, 
Komedija be pinigu parodineja 

Ten Lietuvei tankei peszasi,
Ir provojasi,

Jeigu kur Lietuvei garsingi, 
Tai czionais yra giliukningi.

* * *
Vienam miestelyje Niudžerzes, 

Randasi kelios mamužes,
Badai isz Vilenskos gubernijos, 
Tai szirdeles labai liustaunos.

Vyrai darbo neturi, ubagauja, 
O josios czionais lėbauja, 

Geria per naktis, bambileis 
trankosi,

Su kitais szpicleis laikosi, 
Sziadien apie jas daug ne

kalbėsiu,
Da koki laika palauksiu, 
Gal tosios gyvanaszles, 

Savo karszti pames,
Bet jeigu nepasitaisys,

Tai nuo mano kūmos gaus kad 
net pasturgali kraipys, 

Ant ju nesusimylesiu, 
Kaili joms gerai lupsiu.

Bausme Už Nemokejima Socia
les Apsaugos Taksu.

Kl. —• Ar Sociales Apsaugos 
Instatymas aprūpina bausme 
už nemokejima taksu ant algų ?

At. — Taip. Jeigu taksai in
laika neužmoketi, tai bausme 
isz % % in menesi, arba 6% in 
metus uždėta. Ta bausme auga 
jeigu darbdavys vis nemoka 
taksus gavės praneszima nuo 
Collector of Internal Revenue.
Sociales Apsaugos Informacijos

KL — Kur darbdavys, kuris 
nesupranta sociales apsaugos 
instatymo aprūpinimus gali 
gauti teisingu informacijų?

At. — Kreipkis prie areziau- 
sio “Collector of Internal Re
venue”. Jis turi duoti pilna pa- 
gelba iszriszimui tokiu proble
mų.

Aprūpinimas Elektrįkos Kai
mu Distriktams.

Kl. — Girdėjau kad yra gali
ma praszyti federales pagelbos 
pradėti elektriszkos jiegos sis
tema kaimiszkuose distriktuo- 
se. Kaip reikia to praszyti ir 
kur reikia kreiptis?

At. — Valdiszkas finansavi
mas tokiu projektu yra galimas 
daigtas tik jeigu bus nemažiau 
150 vartotoju ir linija privalo 
būti isz 50 myliu.

Jeigu susiedijoj invyks susi
rinkimas ir visi balsuos už 
elektrikavima ir nors 150 ukiu 
savininku arba kaimiszku na
mu savininkai turi pasiraszyti 
po inneszimu. Aplikacija turi 
būti pasiunsta in Rural Electri
fication Administration, Wash
ington, D. C.

WPA ir Privatiszki Darbai.
Kl. — Asz dirbu prie WPA 

projekto bet man siūle priva- 
tiszka darba. Jeigu asz im- 
eziau szita privatiszka darlba o 
vėliaus ji pameseziau, tai ar asz 
galėsiu vela dirbti prie WPA?

At. — Darbu Progreso Admi
nistracija atkartotinai sake kad 
jeigu žmogus dirbės prie WPA, 
ima darba privatiszkoje indus-, 
vijoj ir ji ne savo kalte pameta 
tai jis vėl gali stoti prie WPA 
darbo jeigu jam paszalpa rei
kalinga. Kiton pusėn, asmenys 
prie darbo paszalpos projektu, 
kurie atsako priva'tiszkus dar
bus nebus laikyti prie WPA al
gos suraszu.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

PRANASZYSTES

perszalima
O O O irKARSZTI vUg pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Noiini laitai. Gauiit aptiekosa 
Bandykite "Rub-My-Ti»ju” linimanta

Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
_ Mutoi Citx, E*.

Calif ornijos 1 ‘ homesteads. ’ ’
Kl. — Esu pasaulinio karo 

veteranas ir mane interesuoja 
“federal reclamation home
steads” Californijoj. Kur ga
liu gauti pilnu informacijų apie

At. — Gal tamsta kalbi apie 
5,106 akrus žemes prie Califor- 
nijos ir Oregon rubežiaus. Ukes 
susideda isz net 74 akru. Bet 
mažiaus žemes duodama Ore
gon, Idaho ir Wyoming valsti
jose.

Karo veteranai turi pirmeny
be isz 90 dienu. Jie gali duoti 
praszyma nuo Spalio 25tos die
nos bet jau Sausio 25ta diena 
1938 m., kuomet Veteranu pir
menybe iszsilbaigs, liekama že
me bus visiems prieinama. Ap- 
gyventojai privalo turėti kapi
talo isz $2,000 arba už tiek pi
nigu maszinerijos ir gyvuliu. 
Del aplikacijos blanku ir 
smulkmeniszku informacijų pa- 
raszykite — B. E. Hayden, Su
perintendent Klamath Project, 
Bureau of Reclamation, Kla
math Falls, Oregon. —F.L.I.S,



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Nedelioje prasidėjo Ad

ventai. Svietelis privalo truputi 
apsimalszyt ir laukti Užgimimo 
Kristaus prigulincziai.

— Seredoje pripuola pirma 
diena Gruodžio—Decemberio. 
Nuo tos dienos jau turime tik 
25 dienas lyg Kalėdų. Nevilkin
kite su savo pirkineis, pirkite 
dabar ir taip darydami duosite 
sztoro darbininkėms truputi 
pasilsio nes tosios vargszes turi 
stovėti per visa diena ant kojų 
ir yra labai nuvargia.

—• Subatoje likos suriszti 
mazgu moterystes Mare, duktė 
ponios Kralikienes, 333 W. Ma
hanoy Avė., su Franu Baltru- 
szaicziu, isz Brooklyn, N. Y. per 
kunigą Czesna, Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos motina. Jaunave
džiai apsigyvens Brooklyne.

— Poni Ona Tamkevicziene 
susitaikė su kompanija kurios 
tro'kas užmusze jos vyra Febru- 
ariaus menesyje. Norints buvo 
užvedus teismą ant $10,000 do
leriu bet susitaikė už 3,250 do
leriu vietoje eiti toliau in teis
mą.

— Per Dekavones Diena at
sibuvo Kriksztas dukreles pon- 
stvos Vincu Kubilių, 421 W. 
Mahanoy Avė., kuria pakriksz- 
iino kun. Rakauckas, Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Kūmais buvo 
poni J. Gumauckiene su Juozu 
Auksztakalniu. Vardus aplaike 
Aileen—Louise.

— Lietuviszkas Independent 
liubas laikys savo susirinkimą 
Seredoje 8-ta vai. vakare, An- 
cerevicziaus skus't-barzdeje 409 
W. Centre ulyczios.

— Gerai žinomas jaunas dak
taras, Vosilius Maholage, ku
rio ofisas randasi ant 317 W. 
Centre uly., likos paskirtas Mo
ruos ir New Boston kasyklų 
daktaru po nauja kompanija. 
Jis užėmė daktaro Bredto vieta 
kaipo kompanijos daktaras.

— Ponas Petras Garmas, 
isz Gilbertono, atlankė redak
cija “Saules” atnaujindamas 
savo prenumerata už laikraszti 
kuri skaito per daugeli metu ir 
be jos butu jam labai nuobodu.

— Publikines ir parapijines 
mokslaines užsžidarys ant Ka
lėdų szvencziu, 23 diena Gruo
džio ir atsidarys po Nauju Me
tu, 3 diena Sausio. Vaikai turės 
puikias vakacijas.

— Pirma karta Nedelioje 
Liętuviszkoj Szv. Juozapo baž
nyczioje, Mahanoy City, buvo 
sakoma Angliszkoje kalboje 
Evangelia, praneszimai ir kitos 
informacijos, del jaunuomenes, 
czionais gimusiems, per Miszias 
9-ta valanda. Jau nuo kokio tai 
laiko prabaszczius Czesna svar
stė taji klausymą kad del czio- 
naitiniu gimusiu vaiku ir suau
gusios jaunuomenes ir tiems, 
kurie yra vede su svetimtau- 
czias, skelbti Evangelija ir 
praneszti kitokius skelbimus 
Angliszko'je kalboje. Tokis in- 
vedimas labai patiko czionais 
gimusiems ir užaugusiems vai
kams kurie mažai supranta Lie- 
tuviszka kalba o ypatingai ka
da pradėjo naudoti “naujos 
mados ’ ’ Lietuviszka kalba.

Jau artinasi laikas kada vi
sose Lietuviszkose ir kitu tau
tu bažnycziose bus neatbūtinai 
reikalinga užvesti Angliszka 
kalba del auganczios czionaiti- 
nes jaunuomenes nes Lietuvys
te pradeda dingti Amerikoj, se
nieji iszmirszta greitai, jaunie
ji nekalbės Lietuviszkai ir tau
ta visai dings kaip ir kitos tau
pos dingo.

— Nedėlios va-| Drauge su joms iszvažiavo ir 
kara Szv. Vardo Mares brolis Juozas. Poni Ra- 
Draugyste, para-( kauckiene yra pati gerai žino- 
pijos svetainėje, mo duonkepio, Waterbury, 
apvaiksztinejo sa- Conn. Kelione atliko su automo-

vo antras sukaktuves nuo užde- bilium.
jimo tos draugystes. Programas 
susidėjo isz Lietuviszko ir Ang- 
lisžko programo, kuris prasi
dėjo su giesme “America.” 
Prezidentas draugystes, dakta- 
ras Tacelauckas pasakė kėlės 
juokingas prakalbeles o orkes
trą Blue Rose Hawaiians, po 
direkcija profesoriaus L. Disz- 
kevieziaus, pagrajino kelis pui
kius. szmotelius. Jonas.Navic
kas, isz Shenandorio, vice-pir- 

Įmininkas tuju draugyseziu ant 
Schuylkill ir Carbon pavietu,
apreiszke naudingumą tosios 
draugystes. Lietuviszkas pro
gramas susidėjo isz dainos ‘Ant 
kalno karklai siūbavo” po tam 
kun. Degutis, isz Shenandorio,
pasakė trumpa prakalbote. Pra
baszczius Czesna taipgi pasakė 
kelis juokus isz žmonių gyveni
mo o ant galo Dr. Tacelauckas 
padekavojo visiems už atsilan- 
kyma ir sudainuota “Lietuva, 
Tėvynė Musu.” Svetelei likos 
pavieszinti gardžiais užkan
džiais ir gerymeleis ir vakare- 

' lis užsibaigė užganadinaneziai.
Prof. J. Sliuželis akomponijavo 
dainininkams ant piano.

— Panedelio ryta apie 12:15 
valanda po pusiaunakt, atėmė 
sau gyvasti per nusiszovima ge
rai žinomas saliuninkas, Juo
zas Stuczkonis, apie 47 metu, 
418 W. Centre uly. Paszauktas 
daktaras Maholage rado Stucz- 
koni mirusi su kulka krutinėję. 
Priežastis savžudinstos badai 
buvo pinigiszki ergelei ir nepa
sisekimas gyvenime. Velionis 
gimė Lietuvoje Balbieriszkiu 
kaime. Paliko paezia Jadvyga, 
ciuktere Margarieta, brolius 
Aritana, Kazimiera ir Vincą 
Detroite, Joną, Clevelande ir 
kėlės seseres. Buvo taipgi ka
reiviu Svietineje Kareje ir isz- 
tarnavosavo laika su garbe. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
Lenkiszkos parapijos. Laidotu
ves atsibus badai Ketvergo ry
ta. Graborius Graželis užsiėmė 
laidotuvems.Koroneris F. Bocz
kauskas tyrinėja priežasti sav
žudinstos.

— Vietine orkestrą, žinoma 
kaipo Blue Rose Hawaiians, isz 
miesto, leidžia savo programas 
kas Ketverga, isz reidio stoties 
Hazletone, 6:45 valanda, Szito- 
ji orkestrą yra susitverus isz 
Lietuviszku muzikantu, po va- 
dovysta Liudviko Diszkevi- 
cziaus ir sekaneziu nariu: G. 
Dereszkevicziaus, E. Pagiega- 
la, C. Blackwell ir D, Dereszke- 
vieziaus. Garbe musu muzikan
tams kurie pralinksma publika 
per reidio.

t Praeita Pe'tnyczia mirė 
gerai žinoma gyventoja Magda
lena Gelcželiene, pati Martino 
Geležėlio, 629 W. Market uly., 
sirgdama per koki tai laika. Ve-j 
Ii one pribuvo in Amerika būda-' 
ma jauna mergina, 38 metus ad- 
gal, prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir vietines kuopos Su- • 
visienijimo. Paliko dideliam 
nuliudime vyra, szeszes dukte- 
res ir viena sunu. Graborius 
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms bet dienos da nepaženk
linta.

— Pana Mare Ancerevicziu- 
te, kuri turi gera užsiėmimą 
Waterbury, Conn., lankėsi kė
lės dienas pas savo sesutes, bro
li ir teveli Juozą Ancerevicziu, 
409 W. Centre uly., ir sugryžo 
namo su savo teta, Ponia A. Ra
kauskiene ir jos sunum Juozu.

— Sziadien žmones daugiau 
supranta verte elektrikiszkos Į 
pajiegos namuose kuri yra pi
gi ir labai reikalinga del pra-Į
gyvenimo. Kompanijos stengėsi' 
užganadint žmones su taja elek-l 
trikiszka pajiega ir net mažes
nes kompanijos stengėsi užves-, 
ti elektriką in visus namus kur 
jos da nesiranda. Kuo daugiau 
žmones supranta naudojima 
elektriko, tuo daugiau ji nau
doja, Jokis dalykas tiek žmo-
niems neduoda linksmybes kaip 
gera szviesa namuose ir pajie
ga elektrikos kuri varo visokius 
intaisus ju namuose ir tai už 
maža preke. Apie intaisymus 
elektriko galite gauti visokius 
patarimus kur randasi ofisas 
tosios kompanijos Pennsylva
nia Power & Light kompanijos.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Vincas Matuseviczius, 61 
metu, gyventojas Edwardsvil- 
les, priesz mirti Homeopathic 
ligonbuteje, pripažino palicijai 
buk jis buvo užtruerntas kokiu 
tai gerymu vadinamu “sai- 
der”. Pavieto dete'ktyvas ir ad
vokatas iszklausinejo Matuse- 
vieziu pirm negu jis mirė ir ka
da detektyvas nuėjo pas broli 
mirusio, rado skiepe penkių ga
lonu moline kurioje radosi ko
kis tai trucinantis vaistas del 
disinfekcijos kuri jo brolis isz- 
gere. Detektyvas mano kad jis 
iszgere taji sztofa nežinant bet 
tyrinėjimas tesis toliaus.

— Tamoszius Jankauckas, 
19 metu, isz Bentono, likos už
darytas kalėjime už pavogimą 
18 visztu nuo farmerio Elmer 
Birth.

t Valanda laiko priesz jo 
mirti, Blažiejus Kvasnikas, 58 
metu, pasakė savo draugams 
kad jis mirs už keliu valandų ir 
taji vakara sukrito negyvas. 
Buvo jis saliune Jono Good, Ed- 
wardsvilleje.

JO ARKLIUKAS PAKELIA 
JI UŽ PLAUKU.

Krutamuju paveikslu akto
rius Clark Gable turi labai isz- 
lavinta arki i kuris moka daug 
visokių szposeliu. Jis pakelia 
savo poną už plauku kaip tai 
matome ant szio paveikslo bet. 
daro tai labai atsargiai kad jam 
neiszpesztu plauku.

ANT PARDAVIMO.

Lova su springsais, $4.00. Sta
las $4.00. Trijų szmotu Living 
Room siutas $6. Kreipkitės po 
adresu 111 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa.

AIRISZINIAI RAITELIAI YRA GERIAUSI.
Ant parodos raiteliu New Yorke, ant kurios dalyvavo raiteliai isz visu daliu svieto, da

lyvavo taipgi ir raiteliai isz Irlandijos. Leitenantas G. M. Heffernan ir kapitonas F. Ahearn 
laimėjo dovanas už geriausia jojimą.

SHENANDOAH. PA.
—• Juozas Kanaviczius, 45 

metu, 3161/2 So. Main uly., li
kos, pavojingai sužeistas per 
automobiliu praeita sanvaite 
ir nuvežtas in vietinia ligonbu- 
te ant gydymo. Sužeistas žmo
gus nesenei sirgo ir ka tik bu
vo atsikelias isz lovos.

—• Panedeli pradėjo staty
mas naujo szono del Locust Į 
Mountain ligonbutes. Valsti- j 
ja paženklino pinigus ant tojo 
darbo, nes ligonbute jau buvo 
per maža del priėmimo ligoniu 
isz visu daliu pavieto.

— Miesto! bankai jau yra 
pasirengia iszsiiintinet czekius 
tiems kurie czedino pinigus in 
Kalėdinius kliubus per visa me
ta. Szimet iszsiuns daiuigiau 
kaip 125 tulistancziiis doleriu. 
Isz tos sumos apie 45 procentas 
bus iszduota ant dovanu, o li
kusi dalis bus sudėta bankose 
ant czedinimu.

Pottsville, Pa. — Ponas Leo
nas Skamaroczius su savo pa- 
cziule ir šuneliu Knightsen, isz 
Californijos, sziomis dienomis 
lankėsi pas savo motinėlė Mare 
Skamarocziene kaipo ir pas 
duktere, ponia Zubrickiene, isz 
Mill Creek avė., Potfsvilleje. 
Ponstva Albertas Skamaro
czius taipgi buvo atlankęs savo 
motinėlė su kuria praleido kė
lės sanvaites. Ponstva Leonai 
Skamarocziai iszkeliavo namo 
in California 22 d. Novemberio. 
Kelione atliko automobiliniu. 
Buvo tai linksma motinai pasi
matyt su savo vaikeliais.

Rumford, Maine.,— Medžio
jant Maine giriose, lietuvis W. 
Szimenas szaudamas in krū
mas, kur jis mate pora stirnų, 
pataikė in du kitus medžioto
jus, kiuriu viena mirtinai su
žeidė. Sunkiai sužeistasis, bu
vęs Meksikos 'sportininkas EI. 
McQuad, tuojau mirė. Kitas, 
jo draugas, lengviau sužeistas 
in ranka. Szimenas sakosi pa-1 
baidės dvi stirnas, kurios in- 
begusios in krūmas. Iszgirdes 
krūmuose judėjimą jis szove 
isz savo 12 kalibro medžiokli
nio szautiuvo, visai nežinoda
mas, kad krūmuose yra du 
žmones.

Chicago, Ill.,— Chicago vie
tinio siusisiekimo traukinys in- 
važiavo in kito traukinio užpa 
kali. Vienas vagonas sudužo. 
Užmuszta viena lietuvaite B. 
Inkazauskaite, 25 metu amž.

TRUMPOS ŽINUTES
Hazleton, Pa. — Jonas Kvas- 

nia’k ir jo draugas likos aresz- 
tavotais už vogimą augliu isz 
karu prie Haddock Mining Co. 
kasyklų.

Washington, D. C. — Per De
kavones Diena po visas dalis i 
Amerikos likos užmžuszta dau-' 
giau kaip 200 žmonių per auto
mobilius ir daugybe sužeista.

Mauch Chunk, Pa. — For-] 
naudas Knape, 70 metu, likos; 
surisztas mazgu moterystes su 
pana Fiorentina Hardy, 17 va
sarėlių. Kaip ilgai tasai kviet- 
kelis žydes prie jo szono tai sun
ku inspeti.

Kairas, Egiptas. — Premie- 
ris Mustapha Nahas Pasha vos 
iszsigialbejo nuo nužudymo ka
da in ji szove 25 metu amžiaus 
Faszistas, szaudamas in jo au
tomobiliu kuriame važiavo'.

Santiago, Kuba. — Oriento 
provincijoj tvanai paskandino 
23 žmones ir daug sužeista. Ble- 
des milžiniszkos.

Washington. — Prezidentas 
Rooseveltas pribuvo in czionais 
ant trumpos vakacijos ir pasil
sio kurio labai reikalauja.

Washington. — Geležkeliu 
locnininkai rodavojasi su val
džios perdetiniais kad pakelti 
preke ant pervežimo visokio ta- 
voro, kas padidintu žmoniems 
kasztus per meta ant 450 mili
jonu doleriu.

§ Jeigu tavo turtas yra ta
vo tai kodėl ji nepasiimi su sa
vim ant kito svieto?

PAVOJUS NUO EROPLANU LAIKE UŽKLUPIMO.
Praeigiai klauso su atyda kupeziaus kuris pardavinėja 

uždangalus ant lempukiu ant ulyczios, kurias naudoja žmones 
nakties laike kada dagirsta kad eroplanai jau atlekia ir už
klups ant miesto.'Tieji uždangalai pritemdo szviesa kad nega
lima butu matyt ju szviesos isz oro. Daugeliuose Europiniuose 
miestuose jas parduoda kad žm ones priprastu prie ju naudoji
mo jeigu kada iszkiltu kare.

JUOKINGI TESTAMENTAI.

Juozas E. Bright, insziurenc 
agentas isz Buffalo, N. Y., su- 
linko keliolika juokingu testa
mentu'kokius žžmones buvo pa
dare atsiskirdami su sziuo pa
sauliu. Sztai patalpiname kelis 
isz ju czionais:

“Del savo nelaimingos pa- 
cziules palieku jai jos mylima ir

i .'ai ji nemano kad asz buvau to
kiu kvailu kaip ji sau mane.”

“Del savo sūnaus esmių link
smas paliki i jam pajiegas kad 
užsidirbtu sau ant pragyveni
mo nes už mano gyvasties turė
jau laja linksmybe kada asz ji 
maitinau.”

“Del mano dukters palieku 
100,000 doleriu nes juos rei
kalaus, nes jos vyras turėjo ge
ra bizni kada su ja apsipaezia- 
vo.”

“ Del mano iszlaidihgos pa- 
cziules palieku visa mano sko
la nes už mano gyvasties ji vis
ką praleido.”

“Geidžiu kad mano szeszi 
skolininkai nunesztu mano ku
na ant kapiniu“ nes jie mano 
viską nunesze kada buvau gy
vas ir tegul dabar dabaigia sa
vo darba.”

“Del mano paezios palieku 
savo kelnes nes būdamas gyvas 
ji visados mano kelnes kratė 
.ieszkodama pinigu todėl tegul 
dabar turi jas ant atminties nes 
kiszenei yra tuszti.”

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY CITY. PA

DAVE JAM GERA RODĄ. ■

. — Ko tu Petrai taip nuliu- 
[des? — paklausė Juozas savo 
j draugo.
) — Asz nežinau kas su manim 
darosi. Vietos del saves neran
du.

— Ka veiki parejas isz darbo, 
ar gal skaitai ka ?

■— Ka skaitysi; nenoriu ne 
skaityt. Po teisybei kada skai- 
cziau “Saule” tai buvau svei
kas bet kaip dabar sulaikė ir 
įau nuo menesio neskaitau tai 
del saves vietos nerandu. Atne- 
sza in czionais kitokius laik- 
raszczius bet ne vienas prie 
szirdies taip neprilimpa ir ga
na, tiktai da.labiau užpykina
žmogų.

— Teisybe, broliuk, kad 
“Saule” yra palinksmintoja ir 
suramintoja nuliudusiu.

ANT ATMINTIES MIRUSIO 
EDISONO.

Szita milžiniszka elėktrikine 
lempa ka tik buvo užbaigta 
dirbti dirbtuvėje Corning, N. 
Y., kuri bus patalpinta ant di
delio paminklo kuris kasztavo 
apie 100 tukstaneziu doleriu 
ant atminties Mirusio Tarno- 
sziaus Edisono, iszradejo elek- 
trikines lempukes. Toji milži
niszka lempa yra 14 pėdu 
augszczio, galėtu sutalpint sa
lyje 960 elektrikiniu lempukiu 
ir bus naudojama del lekencziu 
eroplanu kad parodyt jiems ke
lia nakties laike.

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Į£OKIU da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganė

dinti! Jaigu jumis patiks 
parodykite savo draugams. 
Prisiunskite $1, o aplaikyste
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

su Konvertoms. *

^^Prisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Regis- 
travota laiszka. Adresas:

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Sieniniai Kalendoriai, po 25c.

gflPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslai*

160 Dideliu Puslapiui
8 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas atėiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., .1 
MAHANOY Q1TY, PA., U.S.A. J
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