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Rochester, N. Y. — Vladas 
Pasinski likos per savo moterė
le pristatytas priesz magistra
ta už sukėlimą namie “velnia
vos”. Motere apsakė magistra
tui buk jos Viadukas yra pa
rastu girtuokliu ir kada tik ge
rai užsitraukia tai pasielginejo 
etuboje kaip pamiszelis. Praei
ta Sereda parėjo su paintuke 
Iguzutes, gerai užsigėręs, ir tuo
jau® pradėjo ant jos daleidinet 
szturma. Laike tojo pasiutimo 
Viadukas sudaužė piana vertesj 
800 doleriu, ka matydama jo 
prisiegele norėdama apsaugot 
kitus rakandus, pagriebė krės
lą ir taip smarkei uždavė jam 
per guogia kad Viadukas krito 
kaip negyvas ant grindų. Nega
na to, sudžia jam da padovano
jo szeszis menesius kalėjimo' 
kad atvestu nuo savo' paszelu- 
mo ir daužymo rakandu.

buk jisai turi dirbti ant jos už
laikymo, valgydama jo duona 
dykai, ant galo vyras pasakė 
jai kad daugiau jis nedirbs ir 
kad ji pasijeszkotu sau darba. 
Motere nuėjo pas bosą kur jos 
vyras dirbo ir apsakė savo pa
dėjimą, aplankydama ta pati 
darba rasztininkes kuri jos vy
ras dirbo.

Dabar Bert neranda vietos 
stiiboje nes prisiegele neduoda 
jam pinigu ne valgyt o priek 
tam da gauna szunc poteriu 
kas diena tai negalėdamas nu- 
kenst, bėga isz namu ant keliu 
dienu. Dabar graudinasi kad 
permaine darba o kito negauna 
ir turi vesti szuniszka gyveni
mą. — Gerai jam.

Harrisburg, Pa. — Edvoka- 
tas O. H. Bechtel, buvusis su
džia Schuylkill paviete o kuris 
sziadien yra advokatu angli
nes kompanijos Renninger 
Coal Co., Pottsvillej, melde gu
bernatoriaus kad prisiunstu 
vaistine palicija in Schuylkill 
pavietą uždrausti butlegeriams 
iszkasinet anglis isz žemes pri- 
gulinczios prie tosios kompani
jos nes jeigu toiliaus tesis tasai 
padėjimas tai gali įkilti anarki
ja tarp žmonių.

Pulkininkas vaistines palici- 
jos, Adams, tvirtina buk tiesos 
tame paviete yra paniekintos ir 
neužlaikomos nes net sūdai ta
me paviete nieko negali pada
ryti ir sulaikyti anglinius but- 
legerius nuo kasimo anglių o 
szerifas taipgi negali juos su
laikyti nors jau nekarta bandė 
butlegerius sulaikyti nuo per
žengimo tiesu. Jeigu palicija 
atvažiuoja sulaikyti butlege
rius tai ju prietelei ir szeimy- 
nos susirenka prie skylių ir ne
prileidžia palicijos ant iszvai- 
kymo butlegeriu. Gubernato-

nes jis gerai žino kad tieji but- 
legerei turi gyventi ir maityt 
savo szeimynas o ju vienatinis 
pelnas tai kasimas anglių isz 
skylių ant žemes kuri priguli 
prie angliniu kompanijų.

Buvo padarytos tiesos už- 
draudžiant butlegerius nuo ka
simo anglių bet kada ketino1 
pereit byla Harrisburge, tai at
važiavo trobai su szimtais but- 
legeriu protestuoti priesz tais 
tiesas ir byla likos panaikinta.

Sakoma, kad jeigu tuos bu't- 
legerius bandys sulaikyt nuo 
kasimo tai gali kilti tikra 
anarkija anglinėse kur tuks- 
tancziai žmonių kasa anglis ne
žiūrėdami visai ant tiesu.

ŪKININKAS NETEKO PRO
TO ISZ ISZGASCZIO, PA
MATĘS DVASIAS ANT 

KAPINIU.
Fulton, Mo.,—Raymond Soi- 

Jęoup, 26 metu ūkininkas, nuėjo 
pjauti kornu ant lauko nakties 
laike, nes ta diena buvo labai 
karszta ir negalėjo dirbti die
nos laike. Jo ūke radosi prie 
kapiniu. Parbėgės namo pas tė
vus pradėjo apsakinet kad jisai 
mate kėlės dvasias baltai pasi
rėdžiusias, kurios paskui ji be- 
go. Tas atsitiko Rugsėjo men., 
g2 diena.

Potam ūkininkas pradėjo ne
tekti proto ir reikėjo patal
pintoji in pamiszeliu narna. 
Nuo to laiko visiszkai neteko 
proto ir ana diena mirė isz bai
mes. Palicija kuri pradėjo ty
rinėti ta ji atsitikima yra tosios 
nuomones kad jauna ūkinin
ką turėjo iszgazdint jo draugai 
bet apie tai tyli kada persitikri
no, kad ju juokas iszejo ant 
Jblogo.

Wilkes-Barre, Pa. — Jeigu 
tu eini in krutamuju paveikslu 
teatreli ir atsisėdi prie moteres 
ar merginos, tai lai tavo rankos 
tave neveda in pagunda nes tai 
gali atsitikti kaip ana vakara 
atsitiko Ludvikui Visniauckui 
kuris nuėjo ant paveikslu ir at
sisėdo prie patogios moterėles. 
Prakalbėjo jis in ja kelis žode
lius, prisispaudė areziau ir pa
dėjo ranka ant jos kelies po 
tam prasze kad po perstatymui 
eitu su juom pasivaikszcziot.

Jauna motere iszejus isz te
atro (6 buvo tai moteriszka de
tektyve), apreiszke Ludvikui 
buk ji aresztavoja už nepadoru 
pasielgimą publieznoj vietoj. 
Ludvikas norėjo dumti bet ji 
sulaikė su revolveriu ir nuve
dė pas magistrata, kur už tai 
turėjo užmokėti 25 dolerius ir 
'kasztus. —' Atsinores Ludvike- 
iiui užkabinet moterėles ant 
paveikslu. Tokiu Ludvikeliu 
turime beveik kožnam mieste 
kurie užkabina moteres ir mer
gaites tamsiam teatrelyje.

svaiginaneziu gerymu bet jos 
nervai yra taip sugadinti kad 
sziadien gydosi ligonMuteje. 
Ana diena ji maudėsi namie ir 
nežine isz kur iszlindo maža pe
liuke. Nuo lojo regėjimo mote
re apalpo voneje Kada atsikvo- 
tejo po kokiam tai laikui, da la
biau iszsigetndo kada pamate 
kad peliuke malszei sau tupėjo 
ant jos apatiniu drapanų. Mo
terėlė su kliksmu iszszoko isz 
vonios iszbegdama laukan be 
jokiu drapanų nes neturėjo lai
ko apsiredyt. Subegia kaimy
nai, manydami kad pas kaimy
nus dega, pamate peliuke ir už- 
musze. Gerai kad moterele ne
prigėrė voneje kada apalpo nes 
nebuvo daug vandens.

KAD VISI TAIP PADARYTU 
TAI MAŽAI BUTU 

NELAIMIU.
Detroit, Mich. — Antanas 

Dylevski yra geru ukesu ir kad 
visi tokeis butu tai girti bambi- 
listai nedrystu pasirodinet ant 
ulycziu. Antanas važiavo auto- 
mobiliuje namo isz Dearborn, 
užtemindamas priesz save kita 
maszina, kuri labai svyravo in 
szonus. Po keliu minutu toji 
maszina radosi grabeje. Anta
nas sulaikė savo maszina ir nu
ėjo pažiūrėt kas su pirmutine 
maszina atsitiko. Pamate locni- 
ninka gulinti grabeje girta. 
Isztrauke ji, insodino in savo 
maszina, pririszo jo maszina 
prie savo ir parvažiavo namo. 
Girta automobilistą nuveže ant 
stoties ir atidavė in rankas pa
licijos.

Sudžia girta automobilistą 
nubaudė ant 125 doleriu, atėmė 
jo laisnus ir uždare ant 90 die
nu in kalėjimą o Antanui sudė
jo padekavone už jo gera patar- 
navima del visuomenes., , kad joms duotu ‘4 liftą’

KADA P 
AMEfelKA 

•—,— -— 
■ '

New York. — Puikus gazinis 
peczius kuri pirko Angelo Mi
chaelį del savi paezios, kuri 
pribuvo in Amerika, buvo prie
žastim jos mir 
riu metu sūnelį 
Amerike jau tr® metus, czedin- 
damas .kožna centeli kad galėtu 
pargabenti sav> pacziule ir sū
neli. Atplaukė ji ant laivo Rex, 
Nedelioje. Kaimynai ir priete
lei atėjo pasvjikint grinorka 
ir sūneli ir isz' irsti kas girdėt 
Italijoj. Ant rytojaus Angelo 
iszejo in dari a parodydamas 
pacziulei kaip' 
zini pecziu. Kada Angelo su- 
gryžo namo apie pusiaunakti 
isz darbo radi 
pilna gazo ir n 
negyva su sune 
parode, kad mitere virė kava 
ant pecziuko, užmigo ir kava 
iszbego ant ga: .o užgesindama 
liepsna ir kam jarelis prisipil
dė su gazu kr ris .žtroszkino 
motere su vail u. Vyras kone 
papaiko isz ga įle'sties netekes 
savo 31 metu a: nžiaus mylimos 
moteres kurios 
metus ir neteko 
kada pribuvo pas ji.

Dayton, Ohio. — Nuo dienos 
vinczevones lyg dienos jos ap
leidimo per vyra, tai yra, in 
penkis metus po tam, Klara 
Machukas niekad nesiprausė 
ne nesiprausdavo savo veidelio 
tiktai apdulkindavo savo snu
kuti su pauderiu. Taip kalbėjo 
jos vyras in sudžia: “Buvo ji 
taip sumurzus kad mane nVt 
szirpulei paimdavo kada ant 
jos dirstelėjau. Stuba buvo pa- 
nasziai neezysta kaip ir ji, o no- 
rints nekarta meldžiau jos kad 
iszsziuruotu grindis tai už tai 
mane da keikdavo. Sudžia tai 
iszgirdes paszauke: “ Gana, jau 
gana, su tokia motere vyras ne
gali gyventi, perskiria tave 
nuo tosios cziukes ir pasijesz- 
kok sau szvaresne motere nes 
su tokia gyvendamas da gali 
apsirgti ant koleros.”

APIE 150,000 VOKIECZIU 
ŽUVO MUSZIJE 

LENKIJOJ.
London, Ang., — Allijentai 

apskaito, kad paaukavimas 
Lenkijos, ne buvo teip lengvas 
del Vokiecziu, kurie neteko a- 
pie 150 tukstaneziu savo ka
reiviu. Patys Vokiecziai sako, 
kad Lenkai kovojo smarkei, o 
Vokiecziai buvo labai apsilei- 
dia.

Da ir sziadien nekuriosia vie
tosią Lenkijoj, pasklydia ka- 
reivei užklupineje ant Vokie
cziu ir Maskolių, kurie užėmė 
vietas prie Lenkiszko rube- 
žiaus.

LIETUVA NORI ’
KLAIPEDA

IZSUDRAS- 
SZMOTU.
- Penki darbi- 
National Pow- 

ikos sudraskyti 
a dirbtuvėje ki-

5 DARBININ 
KYTIAN

Elderd, Pa. 
ninkai dirbanti 
der dirbtuvėje 
ant szmotu kad
lo baisi ekspl ozija parako o 
daugelis sužeis
Tik szipulelei j asiliko ant vie
tos kur stovėjo 
tis eksplozijos 
už keliu myliu
lis susideda iss; apie 1,000 gy
ventoju kurie t' irejo darbus ta
me fabrike.

MOTERE GAVO PERSISKY
RIMĄ NUO 6-to VYRO.

West Chester, Pa. — Poniute 
Berta Dickinson, 49 vasarėlių, 
matyt ne yra užganadinta isz 
vieno vyro nes vede net szeszis 
vyrus ir nuo 6-to ana diena ap
laike persiskyrimą. Vyras No. 
Ii) 
buk ji yra gaspadine laikanti 
burdingieriu narna ir pas ja bu
vo jis tik du metus kada su ja 
apsipacziavo bet su juom mote
rėle taip bjaurei pasielgineda- 
vo kad karta norėjo iszdurti 
akis su videlcium ir tanke! ji 
sumuszdavo. Negalėdamas nu- 
kensti tokio pasielgimo, užve
dė priesz ja persiskyrimą kuri 
aplaike. — Matyt kad tai tikra 
szeton-bobe kad jau nuo szesziu 
vyru atsikratė.

LIETUVISZKA KARIUO
MENE INEJO IN VILNIŲ.
Kaunas, Lietuva., — Lietu

viška armija inejo in Vilnių 
užimti ta miestą, kuris dabar 
priguli prie Lietuvos, pagal su
tarti su Vokietija, kuri sugra
žino Lietiuviszka sostapile po 
supliekimui Lenkijos.

MUSZEI ANT FRANCUZISZ- 
KO FRUNTO.

Paryžius. — Keturi maži mu- 
sziai atsibuvo tarp Vokiszku ir 
Francuziszku patruliu ant ru- 
bežiu kuriuose likos užmuszti

Berlinas.,—Vokiszkas reidio 
danesza, buk Kaune kilo smar
kus sukilimas, isz priežasties 
Komunistiszkos demonstraci
jos ir palicija buvo priversta 
panaudoti gumines paikas ant 
maisztininku, kuriu radosi ke
li tukstaneziai, susirinkę priesz 
Rusiszka konzuli, po tam nuė
jo prie kalėjimo ir norėjo pri
verstinai paliiuosuoti visus po- 
litikiszkus kalininkus. i

Sztokholmas, Szvaicarija.,— 
Dienrasztis “Dags Nyheter,” 
danesza telegrama isz Rygos, 
kad Lietuva turėdama paspirti 
nuo Rusijos, nusiuntė praszy- 
ma in Berlina, su kuriuom pa
dare sutarti, kad Lietuvai da
bar sugrąžytu ir Klaipeda.

Lietuva padarias sutarti su 
Sovietine Rusija aplaike Vil
nių, Lida ir Grpdna, bet tuom 
nėra užganadyta, nes dabar 
spyrėsi sugrąžinimo Klaipėdos.’ '

IR MOTERES ISZMOKO AU
TOMOBILINIO BANDI

TIZMO.
Reading, Pa. — Kada John 

Erskine isz Pottsvilles važiavo 
namo, sulaikė ji dvi moterėles 
ant kelio praszydamos kad 
joms duotu “liftą” nes gyvena 
artimam miestelyje. Jonas bū
damas geru ir mielaszirdingu 
žmogeliu, nesitikėdamas nieko 
blogo nuo taip “fain leidžiu,” 
sulaikė automobiliu, liepdamas 
joms inlipti. Nuvažiavęs kėlės 
mylės pajuto prie?szono revol
veri su paliepimu kad sulaiky
tu automobiliu ir iszkeltu ran
kas in virszu. Ka turėjo daryt 
žmogelis? Iszkele rankas, vie
na isz moterėliu iszkrauste jo 
kiszenius paimdama 140 dole
riu kuriuos buvo surinkęs nuo 
savo kostumeriu ir žmogeli vi- 
siszkai apezystino nuo visko 
paliepdamos jam važiuoti to- 
iiaus. Moterėles dingo nežine 
kur o gal sulaikė kita “ sokeri”

73 SUŽEISTI ANT LAIVO 
LAIKE SZTŲRMO.

New York. — 
plauke laivas ‘ 'President Har
ding” kuris t
kovoti priesz didelius szturmus 
ant mariu, daug luotu vilnys 
nutraukė nuo Raivo; 73 pasa- 
žierei likos sužaisti ir badai ke
li laivorei likote nuplauti nuo 
laivo in mares! Vilnys padare 
daug bledes laivui. Ant laivo 
radosi 330 Amerikoniszki pasa- 
žierei ir 36 iszpalbeti nuo pa- 
skandyto laivo|“Heronspoop ’

ISZPRANA AVO SAVO 
MIRTI IR IN KĖLĖS MI

NUI MIRĖ.
Pittsburgh, ^|a.,— Jonas Go- 

 

yak, 39 metu Amžiaus, alėjas 

 

in sveczius pasjN- Dikmoniene 

 

isztare: “Atejalf ta^e atlankyti 
nes tu buvai: 
ir neužilgio m'1: S* 
jam: _ ,

teip kalbėti, ir • ’ " '■■Jpasilsėtu. 1
Goya'k atlsisę do,.staigai gilei 

atsiduso ipfkad a motere pribė
go prie jo ipažit treti kas jam at
sitiko, persitlk ūrio 
kad Jonas J)uv i negyvas.

PATĖVIS NUŽUDĖ SAVO 
POSŪNI TVIRTINDAMAS 
KAD JIS BUVO BEPROTIS.

New York. — Lawrence Rou- 
geau, 26" metu, darbininkas ap- 
tiekoje, likos aresztavotas už 
nužudymą savo penkių mėtų 
posūnio kuri paskandino vone
je, kuris vėliaus nubėgo ant pa- 
licijos prisipažindamas ka pa
dare. Vienatine jo priežastis at
sikratymo nuo posūnio buvo 
ta, kad jisai mane kad vaikutis 
neteko proto.

Papildęs taja žudinsta jisai 
rėmėsi ant kitu panasziu atsiti
kimu kur tėvai atsikratė nuo 
savo vaiku, bet tas jam nepa- 
gialbejo, nes likos pastatytas 
po kaucija už žudinsta.

GYVENO DRAUGE IR PA
LAIDOTI DRAUGE. '

Philadelphia, Pa. — Dau
giau kaip per 50 metu gyveno 
drauge porele Millard Dill- 
more, 76 meu, mire tris dienas 
adgal, po tam jo motere, 74 me
tu, mirė paskui ji. Abudu sirgo 
szirdies liga ir gulėjo lovose, 
laukdami pabaigos savo gyve
nimo. Laidotuves atsibuvo ta 
paczia diena ir vienam kape, 
prie daugelio pažystamu, gimi
niu ir anuku.

VIENUOLES APLEIDO 
FINLANDIJA.

Helsingfors. — Asztuonioli- 
ka misijonieriszku Ameriko- 
niszku vie^ijoliu turėjo apleisti 
Finlandija isz priežasties nera
miu laiku. Viena isz vienuoliu 
kalbėjo buk Finlandiecziai yra 
malszus žmones ir tikisi kad ju 
sklypas nebus inmaiszytas in 
kare.

UŽDRAUSTA SUBMARI- 
NAMS PLAUKTI PRIE 
MUSU PAKRASZCZIU.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas iszdave už
draudimą kuris uždraudžia 
svetimu vieszpatyscziu sub- 
marinams plaukinet Ameriko- 
niszniszkuose pakraszcziuose, 
tik tiems pavėlinta kurie jesz- 
ko pagialbos arba yra nelaimė
je.

mainingo, nes^įpsija būdama 
sutaikoje su Vokieti ja, nesutik
tu ant tokio pareikalavimo 
Lietuvos nuo Vokiecziu.

Teipgi dažinota, kad Lietu
va teiipgi spyrėsi nuo Vokieti
jos, kad jai pripažytmteipgi ir 
Suvalkija. Lietuvos pasiunti
nys in Berlina jau pradėjo a- 
pie tai spirtis, bet ar Vokietija 
ant to sutiks tai nežine.

LENKAI KETINA SURINK
TI 20,000 VYRU AMERIKE.

London, Ang., —» Lenkiszka 
valdžia sutverta Franci jo j, ke
tina prisiunsti in Amerika ge
nerolą Halleri, kad surinkti 
mažiausia 20,000 vyriu Ameri- 
ke ir Kanadoje, kad sutverti 
Lenkiszka kariuomene ir mano 
neužilgio sutverte isz viso apie 
100,000 vyruku. Generolas 
Haller’is teipgi rinks aukas 
del parengimo tosios Lenkisz- 
kos naujos armijos, kuri ketina 
atgauti savo tevynia užgriebta 
per Vokietija.

VOKIECZEI KANKINA KU
NIGUS; VIENAM ISZ- 

DURE AKIS.
Bukaresztas, Rumunija. — 

Žinios danesztos isz Lenkijos 
in czionais skelbia buk Vokie
cziai baisei pasielgineja su Ka- 
talikiszkais kunigais vietose 
kur turi užėmė po karei Len
kijoj. Sztai Bidgoszcze karei- 
vei suėmė kunigą džekona 
Stepczinski, prabaszcziu Szv. 
Szi^Jjes Jėzaus bažnyczios ku- 
xia jis pastate da priesz Svieti- 
ne Kare, iszdure jam akis po 
tam suszaude. Panaszei pasiel
gineja ir su kitais patrijotais 
kurie pasiliko savo vietose po 
užėmimui Lenkijos,

—• Praeita meta ant Ameri- 
koniszku akiu buvo 4,300 nelai
mingu mireziu.

—- Budapešto tūlas gyven
tojas padirbo raszomaja maszL 
nuke (type-writer) su kurios 
pagialba galima siuntinėti ži
nias per reidio.

—< In pirmutinius deszimts 
metu nuo kada prasidėjo pa
tentu bjura 1790 mete, iszduota 
tiktai 290 patentu, bet szia
dien tasai bjiuras iszduoda po 
750 patentu ant dienos.

i—- Tūlas žmogelis isz Ten
nessee iszrado pypke, kuri pati 
prikemsza tabaka in pypke ant; 
keliu rūkymu, t



Kas Girdėt
žengkie žengkie tašei. _ J MĄN REIKIĄ 
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Sudžia Earl Clifford isz Dal
ias, Tex., perkratinėdamas teis
mą už kriminaliszka užpuolimą 
ant dvieju mergaieziu kurios 
sėdo in automobiliu su nepa^ 
žinstamais vyrais kurie priža
dėjo jas nuvežti ant szokio in 
“rodhauze”, davė sekanti pra- 
sergejima del visu motinu ku
rios turi dukteres, sekaneziai:

4 ‘ Yra tai kalte daugiausia pa
ežiu tėvu. Vaikai stojasi nepa
klusniais jeigu neturi ant saves 
bausmes tėvu. Motinas reikia 
kaltint kad ju dukreles per vi
sa nakti zulina nežine kur o ant 
galo tas užsibaigia kad dukre
les rgaunasi in beda ir nueina 
ant pragariszko kelio.”

Turi tiesa sudžia Clifford. 
Kiek tai panasziu atsitikimu 
invyksta beveik kas diena vi
sur, vien tik del to, kad tėvai 
neduoda prigulinczios apglo
bęs suaugusioms dukrelėms, 
motina tankiausia nežino kur 
jos dukrele praleidžia vakarus 
ir su kokiais draugais. Daugeli 
kartu motina žiuri per pirsztus 
ant naktiniu iszvažiavimu sa
vo dukrelių su nepažinstamais 
vyrais.

Todėl žodžius tojo sudžiaus, 
privalo imti in szirdi visos mo
tinos ir teminti geriau ant savo 
dukrelių, apsaugoti jas nuo to
kiu atsitikimu in kokius gali 
papulti per pagunda nežinomu 
vyru kurie veža mergaites in 
rodhauzes su tikslu idant jas 
iszvest isz doros kelio arba nu
vožt in kokia paleistuviu urvą 
isz kurios negreitai iszsigautu 
tik gal tada, kada mirtis ja pa- 
liuosūotu nuo tokio gėdingo 
gyvenimo. _____

Užlaikyki© grinezia szvariai, i< 
Sergekie rakto kaip akies, 
Nuo pikto žmogaus ir vagies.
O ka, buvo tai puikus papro

tys. O kaip yra sziadien? Ne
galima apie tai ne raszyt.

Sudžia Stroutsman, isz Rea
ding, Pa., prispyrė Jokūbą 
Grotts, artima farmeri, kad 
mokėtu po 20 doleriu kas me- 
ąiesi aiit užlaikymo savo seno 
tėvo. Laike perklausymo, se
nelis įkalbėjo sudžiai su asząro- 
mis, buk paliko šuneliui visa 
savo turtą ir farma su vilczia 
kad turės prieglauda po jo pa- 
stogia lyg smert bet kada sū
nelis aplaike visa turtą in savo 
nagus, liepe tėvui iszsineszti 
“von” ir daugiau nenorėjo ji 
matyt.

Kiek tai randasi panasziu 
atsitikimu kad tėvas ar motina 
būdami tosios nuomones kad 
po atidavimui in rankas savo 
turtą, turės nuo ju prieglauda 
lygsmert? Bet vaikai kitaip at
simoka už geradejystes savo 
gimdytoju. Vos užgriebė turtą, 
liepe seneliams iszsineszti lau
kan. Panasziu atsitikimu gali
ma girdėt visur.

DEMOKRATIJA
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mastymo. Tas [patingai teisin
ga moderniszk > mokslo dieno-

James T. Shotwell
Vienas isz atsižymėjusiu

Amerikos istoriku, profesorius!
Shotwell, svetur-gimes, tarp-1 linezio visa pa 
tautiszkai yra žinomas netik .lime palikti i 
del jo istoriszku rasztu-bet del džios uredpi

Isztikruju, jeigu pirmutinei 
Kristaus apasztaląi prisikeltu 
isz numirusiu ir paregėtu kaip 
tasai musu tikėjimas, kuris per 
juos buvo skelbiamas ir už ku
ri likos nu'karikytais, likos per
mainytas per Amerikoniszkus 
dvasiszkuosius, tai turėtu vela 
isz naujo pradėti garsinti mok
slą Kristaus.

O ka, su progresu viskas per
simaino, knygos, maldos ir pa
mokslai, kuriu žmones sziadien 
nesupranta o bet Kristus pasa
kė savo apasztalams: “Eikite

nenuilstancziu pastangų del 
taikos ir tąrptautisžkos kultu- 
riszkos kooperacijos. Jis mo- 

'kytauja Columbia Universite
te, istorijos profesorius ir už
ima direktoriaus vieta prie Di
vision of Economics and Hist
ory of the Carnegie Endow
ment for International Peace. 
Profesorio Shotwell’o straips
nis yra deszimtas straipsnis, ei- 
leje straipsniu apie demokrati
ja, kuriuos garsus cziagime ir 
kiturgime Amerikiecziai raszo 
del Foreign Language Infor
mation Service. Pareiksztos 
mintys yra paežiu autorių.

Foreign Language Informa
tion Service tinkamai parinko 
szito ątraipsnio antgalvi. Yra 
iszszaukimas autoriui iszveng- 
ti tokius puikiai s'kambanezius 
pareiszkimus koki paprastai 
yra vartojami raszant apie di- 
dėlias idėjas. Demokratija yra 
artimas dalykas kaip ir forma 
žmoniszku susineszimu. Ji pa
siekia žemyn iki biedniausios 
gyvasties musu tautoje, kaip ir 
pasiekia.pati virszu iki val
džios insteigu gales. Po vis
kam, galutinas iszbandymas 
kiekvienos draugijos formos 
yra ar jis gali iszreikszti ar pia- 
tolinti pareiszkimus tu idealu, 
kurie daugiausia ko reiszkia 
gyvenime vyru ir moterų, ku
rie pilnai invertina kultūros 
elementus ir atsiliepimą in 
žmonijos nuomones.

’6s ir netiketbs 
greitai supasi 
alkuose, kaip 

4š, mums reika- 
iiszmintinigo pi- 
slba, mes.nega- 

elbejima val- 
rankose.

enoje veikimo 
, grasina- 
‘ose santi- 

os, autokratijos 
sįĘo ekonomi-Į

> reikalams, ga- 
artoti prievarta

se kuomet na 
aplinkybes ta 
aplink mus. 
sziadienos laj'

i linga kiekvien

Ko Tau Žmogau Trūksta?

Galutinai, . 
dirvoje demo 
ma — tarpia 
kiuose. Sau-pi 
kurios planiįo 
jas vientik sąi 
tutinai turi < 
nes ju reikalą zimai nesutinka 
su kitu reikale vimais ir jie ne- 
pripažysta szi 
riaus Hull’o 
priesz szita pe linkima diktato
rių tautu su j 
vesti abiszalii 
tartis visam j asauliui lygioms 
sanlygoms, yra geriausias pa- 
vyzdis — kok sziadien turime 
— visa pasaul .a 
mokratijos. Gjri 
grasinimais 
daugiaus susimpine su j u ap
sauga negu 'su
su pasekme kad Suv.'Valstijoš 
demokratiszki
dai neįgauna tt isingo iszklausy- 
mo. Bet tosap inky'bes ilgai ne
bus. Demokr dija kaipo pa- 
reiszkimas aiszvietusio ypa- 
tiszko labo gidu gale vieszpa- 
taus.

Szis yra isz lalies ir nepilnas 
pareiszkimas apie labai puikia 
tema. J os pan latiniai principai 
pasilieka teisi agi per Ikara ir 
taika. Jie szia lien yra taip sve
riami kaip nie kad praeityje ne
buvo sveriai ii Europoje 
Azijoj ir ne prielankiai delei 
militaristu tr< 
naikinti. Bet

i fakta. Sekreto- 
pastangos stoti

pasiūtijimu in- 
is pirklystes su

apimanczios de
lta, kad su karo 

sziadien tautos

tautos gerbūviu

pirklystes bu-

ir

iszkimu viską su- 
kaip .nebūt, nėra

Kadangi Dievas Patsai pasa
kė: “Žmogau, apgyvenk pa- i 
sauli, naudokis viskuo kas ant : 
žemes, vandeniu ir oru, tau vis
kas pavedama, tu galva to vis
ko kas pasaulyje yra sutver
ta.”

Pasaulis pilnas visokiu gery
bių del žmonių, visko 'kas tik 
žmogui reikalinga. Dievas da
vė žmogui tiek supratimo ir 
iszminties kad žmogus galėtu 
vartoti savo gabumus del in vai
riu iszdiribiniu, pagaminimu 
invairiu daigtu ir to visko kas 
yna pasaulyje geresnio suvar
tojimui, pagerinimui savo gy
venimo būvi.

Be žmoigaus daibo, kiek ant 
musu žemes yra invairiu, invai- 
riausiu gamtos grožybių, net 
niekas negali apsakyti ne apra- 
szyti to viso. Bet ar mes visi ta 
visa galime matyti ir tuo visu 
gėrėtis? Labai menkai, mes es
ame priversti kam nors, taip 
■sakant, vergauti už tiek kad 
savo gyvastį palaikytumem, 
kad nuo bado szmeklos apsigin- 
tumem. Bet ir to ne visi turime. 
Milijonai tokiu pat musu bro
liu skursta, badauja visur, vi
same pasaulyje ir velka ant sa
vo pecziu baisiausi skurdą. 
Kaip rodos butu kokiais di
džiausiais kaltininkais, prasi
žengėliais tame gražiame ir 
visko pilname pasaulyje. Žino
ma yra ir prasižengėliu nema
žai bet dauguma bus geru pa- 

■ šaulio piliecziu ir savo kitu bro- 
l liu prieteliu.

r Beto, gal tik vienas deszimtis 
nuoszimczio visos žmonijos 
skiaitliaus yra viskuomi paten-

kas jam teisingai pridera del 
savo pavaldiniu, savo piliecziu 
ir t.t.

Gryžkime prie milijonierių. 
Darbininkai per skurdu savo 
gyvenimą ir menka atlyginimą 
uždirbo jiems tuos milijonus ir 
sziadien jie ne su kuo nesiskai
to, sau lėbauja o tie kurie uždir
bo Jiems ta turtą, tie skursta, 
badauja ir t.t.

Tai kaip dabar ta viską pa
taisyti ir ar galima pataisyti? 
Taip, mieli brolei, visi darbo 
peles, nėra to pasaulyj kas dar
bininkams negalima. Atminki
te kas yra pasaulyj, juk viskas 
yra tik darbininku rankomis 
padaryta. Nieko nėra kas butą 
pats per save pasidaręs, iszski- 
riant gamtos reginius bei invyl 
kius. Tai ir szi darbo žmonių 
skurdą jeigu tik žmonija uores 
ir sutartiniai 'dirbs tai neilgai 
truks ta viską pertvarkyti ge- 
ron pusėn ir baigti savo skurdą 
ant visados, visiems darbo 
žmoniems. Ir tas lengvai gali
ma, delko? Dėlto lead darbo 
žmonių yra 90% nuoszimtis ir 
90% priesz 10% visados gali 
atsilaikyti ir savo reikalus pa
statyti pirmoj vietoj ir juos lai
mingai laimėti.

Sakysit, kaip ta pradėti ir 
kas daryti? Atsakymas, pirma 
kas to visko didžiausia priežas
tis? Tai kapitalas, kolei kapita
las gyvuos pasaulyj tolei darbo 
žmones neturės geresniu laiku 
ne jokios liuosybes, bet jie bus 
vergais jeigu ne vieno tai kito 
kapitalisto ir nuo jo malones 

i prigulės darbo žmogaus liki- 
i mas. Kaip dar senovės žmony- 
■ se girdžiamas priežodis: “už-

_ ,Gakjau ne vienas užmirszoi 
apie senoviszkus paproezius 
koki kitados musu tevyneje 
vieszpatavo. Tada Lietuvoje 
buvo tokis papratimas kad po 
szliubui jaunavedei nukirpda
vo plaukus. Tasai paprotys va
dinosi “įpakirpynes”. Vidury
je aslos padėdavo duonkubili, 
augsztyn dugnu, ant jo uždėda
vo paduszka ir pasodindavo 
jaunavede. Visi atsistodavo ap
linkui o druežkos graudžias 
daineles dainuodavo. Nuimda
vo nuo galvos rutu vainiką o 
tėvas prisiartindavo su degan- 
ezia ižvakia.

[Tada motina atnesze szliubi- 
ni žiedą, per. ta žiedą perverda- 
vo pluoszteli plauku ties kakta 
o tėvas su žvakia nusvilino. Ka- 
da nusvilino, motina paduoda
vo ant torielkos szmoteli duo
nos ir stiklą alaus,, o jaunavede 
tai laike ant keliu.

Visi įsveczei poromis aplinkui 
apeidavo ir vyrai meta pinigus 
in stiklą o moteres dovanodavo 
drobe ant marszkiniu.

Kada tas pasibaigė, vesdavo’ 
jaunavede apie kudmenta ant 
kurio kūrenosi ugnis.

Paskui sodiną ant kėdutės 
priesz ugni ir mazgojo jos ko
jas, akis užriszdąvo o lupas pa
tepdavo medum. Tada pirszlys 
kalbėdavo:

“Per savo lupas ir liežuvį 
tankiausia moteres vyrui da- 
kanka. 'Turi turetie akis užr 
merktas o per lupas tiktai sal
dus .žodelei turi iszeiti; priva- 
lai saugoti ugni įr užlaikyti 
szvaruma visame. ’ ’

Su užrisztpm akimi ir patepi 
tom lupom apvedinejo jaunave
de prie visu duriu grinęzips ku
lias dalypsti su deszine koja ir 
yisi tada pradeda dainuoti.

ir mokykite zmoniems mano 
mokslą suprantacziai ir aisz
kiai visoms kalboms, del visu 
tautu.”

Bet kur tau įkalbės aiszkiai. 
Kunigėlis užsilipa ant pamoks; 
linyczios ir pradeda pamoksta 
arba skaityti evangelija, tai 
.vos gailimą suprasti ka sau po 
nosia kalba o jaunesne gent- 
karte iszsižiojus klauso kuni
gėlio bet nieko negali suprasti.

Girdėjome nekarta kaip isz- 
eja jaunieji isz bažnyczios kal- 
ibejo Angliszkai: “Did you 
understand .wliat the priest 
said? I didn’t understand a 
word lie said.

[Per visokius apsįžioplinimuš 
ir neapsižiurejima czionais 
Suv. Valstijose daugiau kaip 
1'5,000 .žmonių mirszta ir tiek 
buna sužeista per visokias ug
nis kožna.?neta.!Rukikai, kurie 
netemina kur meta paperosus 
ir cigarus arba iszkreczia pyp
kes, padaro, bledes per meta ant 
30 milijonu doleriu per ugnis.

Jeigu žmogus pavagia kelis 
dolerius tai yra siuncziamas in 
kalėjimą, bet jeigu žmogus už
dega narna per savo neatsargu- 
ma, tai ji paleidžia ant liuosy- 
bes. Katras isz ju.yra didesnis 
prasižengėlis?

Bosenbach kompanija Fila
delfijoj, kuri parduoda senas 
knygas ir kitus senoviszkus do- 
kumentus, ana diena turėjo ant 
pardavimo ląbąi sena knyga 

, pąraszyta.per Charles Dickens, 
užvardintą “Gyvenimas Kris
taus,” kurią kąkis tai turezius 
nupirko už 6,500 doleriu arba 
beveik po ,1,40 doleriu už .vieną 
lapa.

“J-7t?£LLVKraTUl  Ja,’ I ci 1>SZL1C S 
kuris apima isztisąs tautas, 
dra-ugiszku ir susiedisZ’ku budu 
kaslink pasielgimo su kitais 
žmonėmis. Puikiausioje formo
je yra vieszpatavimas socialisz- 
kos teisybes, arsziausioje for
moje, apleidimas socialiszku 
padorumu. Mes, kurie po ja gy
vename, turime nuolat stovėti 
ant sargybos, kad užtikrinus 
kad szitas paprastas gyvenimo 
būdas yra teisingas būdas ir 
kad kitu teises turi būti pamie- 
ruotos pagal musu paežiu tei
siu.

Tas reiszkia, kad demokrati
jos pamatinis principas yra 
“auksine taisykla”. Reiszkia, 
kad isznaudojimas ne demo- 
kratisžku dalyku, ar jis prak
tikuojamas su kitoms tautoms 
ar namie. Bet istorija parodo, 
kad mes negalime apleisti tas 
spėkas kad jos vien sau iszsi- 
baigtu, turiine insteigti instei- 
gas kur turime jas laikyti kai
po idealus, ir apsaugoti jas nuo 
atakavimo. Todėl demokratija 
žydi tose tautose kurios turėjo 
ilgiausia patyrimą su atstovu 
valdžia ir su atsakomais teisy
bes teismais.

Tikra demokratija reikalau
ja sustiprinimą szitu valdžios 
inrankiu, bet paežiu laiku turi 
juos sargiai suvaldyti. Kartais 
yra palinkimas pavesti val
džios problemas politikieriams 
kurie visuomet gatavi tam dar
bui arba žinovams kurie ge
riausia su problemoms apsipa- 
žinę, bet galutinai, tauta kuri 
atiduoda jos valdžios kontrole 
sumažina jos intekme neiszvys- 
/tydąma .savo gabumus, paežiai 
apmaustyti dalykus.

Nei vįena valdąia, ne par
piant kokia ji butu atsakoma, 
negali save statyti vietoje jos 
privaeziu piliecziu kritiszko

Diktatorių pasi-nu pasekmių.
sekimai yra t k laikinus ir ap- 
gavingi. Jie i 
tintai nes civ i.
vuoti tik kur 
sybe ir teisyb
paprasto žmo jaus teises ir pa
reigos yna st arbiausi dalykai 
žmonijos pral 
me ir kur abu 
tymas užėmė 
insteigose. 1 ’i 
tarp-tautiszkj, 
paezia tauta.

egali būti nuo>la- 
ilizacija gali g-y- 
vieszpatauja tei- 

e gali žydėti kur

etikoje ir masty- 
praktika ir mas- 

vieta nuolatinėse 
'as taip lieezia 
. draugija kaip 

—F.L.I.S.

Skaitykite “Saule”

kas yra pasaulyj ir jiems vis
kas galima ir prieinama, t. y., 
turtuoliai ir milijonieriai. Szia
dien tik ju pasaulis ir viskas 
kas tik yra pasaulyj. Czia ne 
vienam kils klausymas: “tai 
>ka dabar padarysi, nes taip 
Dievas patiko. Dievas nesutvė
rė ir nepaliko ne vieno milijo- 
nierio. Dievas paliko ir pasky
rė tvarkadarius, valdovus, del 
tvarkos palaikymo ir tu tvar- 
kadariu liepe klausyti jeigu esi 
jo pavaldinis, reiszkia, dirbti 
teisingai ir už savo darba gauti 
teisinga užmokesti. Valdovas 
turi įr elgtis teisingai ir pildyti

Kur E uroplanai pradėtu Bombarduoti

Sztai ka ip Vokietija, Francuzai ir Anglikai pradėtu bom
barduoti skl ypus laike prasidėjimo ant tikrųjų kares tarp tų
jų vieszpątj gęifiją, .naikindami ne tik miestus bet ir ju gyven-
tojus. NjjoA Glltelmęiiaven No. 1 skrytulio lyg Mannheim, No. 

ombiijei eroplanai užkluptu ant Paryžiaus ir kitu 
i mieštu. Frąncuzai atkerszindami užkluptu ant 
ant apliid<ipes Maginot linijos o No. 4 iszlektu isz

2 Vokiszki h
Francuziszk 
kletzo, No. 3
Harwick bo nbarduodami Vokiszkus miestus.

Taip tas užkeiktas pinigėlis ■ 
turės kada baigti savo gyvavi- - 
ma tarp žmonijos ir turės jis 
dingti an'kscziaus ar vėliaus. 
Tas prigulės kaip darbo žmo
nes greitai susipras ir pažins 
savo tikrąjį priesza ir galima 
sakyti didžiausi priesza viso 
pasaulio žmonijos ir visu pa
saulyj nelaimiu, tai tas pinigė
lis. Per ji viskas pasaulyj, viso
kios nelaimes, karai, muszty- 
nes, vaidai, vagystes, žudynes 
vieni ant kitu užpuldinėjimai, 
teismai, kalėjimai ir szimtai vi
so pasaulio baisenybių kurios 
tik del to pinigėlio invyksta ir 
žmones kankiną. Kiek per ji 
aszaru iszlieta, kiek per ji gy
vybių netenka, kiek invairiau- 
siu nelaimiu po visa pasauli, 
vien per ta pinigėli. Czia norisi 
priminti komp. A. Vanagaiczio 
indainuota rekordą: “Doleris, 
doleris, sukasi, doleris szoka, 
doleriu verkia, doleriu dainuo
ja, doleris nelaimiu gamintojas 
pasaulyj ir t,t.” Kas neturite 
ar negirdejote to rekordo insi- 
gykite ji. Tai yra tikras gyve
nimo rekordas, jo meliodija sa
ko musu gyvenimo invykius ir 
vaisius dolerio pasekmėmis. 
Tai kas daryti? Ir kaip to pini
gėlio nusikratyti? Vienas atsa
kymas kas labai lengva, tik 
reikia vienybes ir tikro noro 
dirbti visiems isz vien. Czia ta 
viską pasakyti nėra galimybes, 
užimtu ne tik visa laikraszti 
bet ir kelis laiknaszczio nume
rius.

Kaip ta viską padaryti ir 
kaip organizuotis, kokiais ke
liais eiti prie to? Aszbaigiu pa
raižyti tuo reikalu knyga susi- 
dedanezia isz apie virsz pora 
szimtu puslapiu kurioje bus 
viskas iszdestyta, ant visu 

' klausymu atsakymai ir visas

szakas ir dalis apimanti. Tie
siog, viso gyvenimo nuszvieti- 
mas, kaip lengvai jo, t. y.,-to. pi
nigėlio galima nusikratyti vi
sam pasaulyj ir be jo gyventi 
rojiszkai.

Gal kas atsiras kas padės 
man ta knyga atspausdinti ir 
paskiaus platinti? Taippat rei
kės .kitomis kalbomis .ja ąt- 
spausdinti, bus labai i adomi ir 
naudinga.

Tiesiog pasakius kelrodis 
kaip isz vergijos iszeiti ir pra- 
deti tikra žmogaus gyvenimą 
ant žemes, be to pinigėlio. (Tuo
met bus rojus ant žemes, visos 
tos virszui minėtos nelaimes 
savaimi dings. Žmones nežinos 
skurdo ne vargo, ne bado ne ki
tu trukumu. Kas tik pasaulyj 
yra, yra del visu ir visi galė
sim naudotis tais visais daly
kais ar gėrybėmis. Kiekvienas 
gales matyti visas pasaulio 
gamtos grožybes ir visas invai- 
renybes be jokiu sunkumu. 
Kiekvienas galės turėti ta, ka 
kas tik jam bei jo gyvenime 
reikalinga. Bendrai naudotis 
viskuom tuom kas tik yra pa
saulyj del žmogaus leista ir 
Dievo Sutverta.

Man paskaicziu'S rankraszti 
kaip kuriems svetimtaueziams 
tai pasirodė didelis pritarimas 
ir asz tikiuosi gauti paramos 
pilnos, spaudai Anglu kalboje.

Gal kas atsilieps per spauda 
ar laiszkais. Bet praszycziau 
nepradeti bereikalingu kritiku 
per spauda kuomet dalyko ne
žinodamas jam pradėti kenkti. 
Nebandykit lyginti ten kokiam 
marksistam ir t.t., nes nieko 

' bendro neturi su ne jokia buvu
sia ar esama jau pasaulyj pana- 
szioj kryptej brosziureliu, yra

■ visai kitas ir naujas dalykas.
■ Bet .sakaiL^kad minimas daly-
-^rtnr^s inv^Į ves
liaus ar ankseziaus, tas pri
klausys kaip žmones pradės su
prasti savo skriaudas ir- savo 
insivadavimo isz 'bado vergijos. 
Nes kitos iszeities nėra ir mes 
matome kad vietoj pasauliui 
kaip vadiname kulturejant kad 
eitu geryn ir žmonijos gyveni
mo būklėj, bet prieszingai eina 
vis blogyn ir blogyn. Ir tas 
aiszkiai rodo kad ateis laikas 
kad visai darbo žmones nebega
les gyvuoti ant žemes nes kito 
nieko nematyti kaip skurdas ir 
badas per amžių.

Taigi, rengkites prie darbo 
del savo tikrojo tikslo ir tikro
sios gyvenimo geroves ir tik 
del saves visi vienas už visus ir 
visi už viena Vienyben.

LINKĖJIMAI DEL KALĖDŲ 
IR NAUJU METU.

Linkėjimai kokiu da nebuvo 
Lietuviu kalboje ir busite už
ganėdinti Jaigu jumis patiks 
parodykite savo draugams.

10c už viena — 3 už 25c arba 
20 Linkėjimu su konvertoms 
už $1.00. Nelaukite ilgai! Pir
kite dabar priesz laika.

Sieniniai Kalendoriai, del 
saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio, 24 colio ilgio. 
Po 25c., arba 5 už $1.00. Pri- 
siunskite pinigus per Money- 
Orderi arba pinigus per Regis- 
travota laiszka, ant adreso: 
W. D. Boczkauskas-Co., Malia- 
noy City, Pa.

ANT PARDAVIMO NAMAS

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.



SAULE ” MAHA NOY CITY, PA.

Žinios Vietines
Shamokin, Pa. f Gerai žino

mas visiems, Juozas Ausztra, 
70 metu, duobkasis ant czionai- 
tiniu Lietuviszku Szv. Mikolo 
kapiniu, kuris sirgo kelis me
nesius, mirė namie. Senukas gi
mė Lietuvoje, pergyveno dau
geli me'tu Amerikoj o jo pati 
mirė szeszi menesei adgal. Ve
lionis paliko ketures dukteres, 
viena seseri ir broli.

Middleport, Pa., f Antanas

— Diena 27-ta Oktoberio 
bus užtemimas menulio ir bus 
matytas szioje dalyje Ameri
kos, kuris bus beveik visiszkas 
per tris valandas. Užtemimas 
prasidės nuo 11:54 vakare lyg 
3:18 ryte.

— Žuvu kamisija ir žuvi
ninku drauguve Game and
Fish Association pasėjo daug. Jureviczius, 50 metu amžiaus, 
'žuvukiu Lakewood prude. Žu-lbuvusis svietines kares karei

vis, mire Pottsville ligonbute- 
je, būdamas sužeistas butlege- 
rineje skylėje, kasdamas ang
lis. Buvo pataikintas per ka- 
ruka, kuris truko niuo virves, 
kada ji isztraukinejo isz sky
les. Velionis paliko seseri ir 
du brolius.

vininkai turės užtektinai spor
to kada žuvys užaugs.

— Daugiau kaip 240 jaunu 
vyruku isz musu pavieto užsi- 
rasze in CCC kempes, kaip da- 
nesza paszialpos b juras. Vyru
kai dabar turi darbus ir aplai- 
ko užmokesti kas menesi.

— Vagys pradėjo naudoti 
nauja būda apipleszinet namus 
musu mieste, naudodami kloro- 
forma kuriuom užmigdo žmo
nes ir kada tieji miega, apiple- 
szia namus. Ana nakti toki va
gys insigavo pas advokatu 
Ryan ir apiplesze narna ant ke
liolikos doleriu.
' — [Vokiszkas Katalikiszkas 
kunigas, Charles Bornemann, 
kuris buvo prabaszczium vieti
nes Vokiszkos Szv. Fidelis pa
rapijos, per vienuolika metu, 
jlikos perkeltas in Szv. Juozapo 
parapija in Easton. Jo viea už- 
ieme kunigas Charles Keller, 
kuris czionais gimė ir užaugo.

<— Ponstva Claude Watts ir 
ponstva John Cronin, isz Wa- 
jterbury, Conn., ir Mrs. Charles 
Eden isz East Hartford Conn., 
motoravo in Mahanoju at
lankyti pažystamus ir gimines 
ir atlankė Bobinu szeimyna 
Frackvillej. Visi yra skaityto
jai “Saules” kuria labai myli 

Tltait'yYi ir platinti. AčZiu ta- 
mistelems už atsilankyma bū
dami musu mieste ir laimingos 
keliones namo.

Kulpmont, Pa. f Antanas 
Bražinskas, 30 metu, staigai 
mirė szirdies liga kada prisi- 
žiurinejo loszimui fufboles. An
tanas jausdamasis nesveiku, 
nuėjo atsisėsti in savo automo
biliu ir jame staigai mirė. Pali
ko paczia, sūneli, motina, dvi 
seseres ir du brolius.

Freeland, Pa. f Jonas Mur- 
mana, 31 metu, likos užmusz- 
tas anglinėje skylėje kurioje 
dirbo su dviem draugais 
George Adams ir Charles Mc-
Gili. Aplinkine žeme staigai su
griuvo ant visu bet Jonas likos 
užgriautas o draugai iszsigial- 
bejo. Nelaimingas žmogus pa
liko paczia, du sūnelius, moti
na, broli ir seseri. Po sunkiam 
darbui likos iszkastas in kėlės 
valandas vėliaus.

• Hazleton, Pa., f Tamoszius
Degutis, 27 metu amžiaus, mi- 
re czionaitineje ligonbuteje, po 
sunkei ir pavojingai operaci
jai; sirgdamas koki tai laika. 
Degutis buvo grab oriom ir mo
kinosi Renaurd Graboriu Mo
kykloje, New Yorke. Laike 
du ofisus, czionais ir Mc’Adoo. 
Paliko motina, kelis brolius ir 
seseres.

RAUMENŲ SKAUDĖJJMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Giliukningai Gavosi 
Namo

ISZ LIfcTUVOS;Isz Visu Szaliu
DEGE NEALIS. i LAIKRODĖLIS MAŽESNIS 

Virbalis.,-! Buvo PranesztalNE KAIP AKIES LELUKE. 
Vilkaviszkio-^n^ges'iams’Zuricb’ Szvaicarija., — Ant
Virbalyje die: 
szesi pagialber- 
ta tuoj buvo 1 
niag

r ?lis gaisras, pra- 
. In gaisro vie- 

i uusiunsta 20 iuig-

priplaukti arti gialbet nelai
mingus. Visi buvo darbininkai 
tosia vietosią kurias buvo už- 
emia Japonai, ir Kinczikus 
samdė del statymo tiltu ir nau
ju keliu.

g 
p

susirinkimo Szvaicariszku Lai
krodžiu Dirbėju, vienas isz fa
brikantu atsivežė gal mažiau
sia laikrodėli ant svieto, ku
ris turėjo didumo akies lelukes. 
Norint® tai yra nepaprastas 
iszdirbimas pramanysite s, bet 
užeina klausymas, kam gali 
prisiduoti tekis mažas laikro
dėlis.

SZI BANKA YRA NARYS 3 
Federal Reserve System g

TEIPGI JR 3
Federal Deposit Insurance|

Corporation 3
--- $--- I

Union National Banki
Kampas Main ir Centre St. 3

MAHANOY CITY, PA. |

niagesiu su n >lorilllu slurbllu" 
Vilkaviszkieclial Virbali Pa' 
siekeper 12?iinučziu- 12:30 
valanda pavj' 
su Virbalio p 
patirti, kad d 
trobesiai, tv; 
gyven-namas 
persimetė in 
besite ir gras 
liui. Atvykt 
ugniagesiai, 
tvarto, 
žas, nes Vi 
matyti dideli
kurios matonP® did'elis raud°- 
na,s stulpas._________

<0 susiskambinti
agentūra irisz;

ga Abelovicziaus 
rtąs, kluonas ir 

kad gaisras 
kaimyninius tro
na visam mieste- 
kaimyniu miestu 
Gaisras kilęs isz 
sras buvo nema- 
kaviszkyje buvo 
paszivaiste, virsz

VĖTRA UŽMUSZE DAUG 
ŽMONIŲ.

Tokio, Japonija. — Panede- 
lio diena baisi vėtra (tifunas) j 
pietinėje dalyje Kyusju užmu-^ 
sze 23 žmones, sužeidė kelis
szimtus, paskandino 30 žuvi-1 
ninkiszku luotu ir daug žmonių 
nesurandama. Apie trys szim- 
tai namu likos sugriauti per 
vėtra, tiltai nuneszti, laukai 
ūkininku sunaikinti ir keli tu
melei sugriauti. Per viena tune
li ėjo trūkis kuris likos jame 
užgriautas. Kiek jame žmonių 
žuvo tai da nežine nes trūkis da 
neiszkastas. Bledes vėtra pada
re ant milijonu doleriu.

DAUG JAPONU ŽUVO PRIE 
HANGCHOW.

Chungking, Kinai.,— Kruvi
ni musziai atsibuvo apylinkėje 
Hangchow, 90 myliu nuo Šimu
liai kurioje žuvo daugelis Ja- 
poniszku kareiviu, padegta a- 
municijos stoti ir paimta dau
geli Japonu in nelaisvia. Mies
tas Cheking likos kone pusiau 
sunaikintas per eksplozija a- 
municijos. Kinczikai pradėjo 
szturma Nedelioje, pradedami 
naikinti visus apylinkes tiltus.

§ Amerikoniszki vyrai, kas 
minuta iszduoda po 25 dolerius 
ant skutamojo muilo.

Gi!

Akyvi Trupinėki
PARSIDUODA 4 LOTAI.

Francuziszka Artilerija Ant Siegfried Linijos
Bomba Sunaikino Amerikono Automo arszave

—

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

§ Lenkijc 
davo po 98 
minuta.

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

— Automobiliu fabrikai su
naudoję vilnų isz tryjlu milijo
nu aviu.

— Kone 90 procentas Bul- 
gariszku anglių paeina isz Ber
nuko.

PANAIKINT 
PLEISKANAS ir 
SUSTIPRINKIT 

PLAUKUS
Vartokit Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika. 
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampelius. Adresavokite:

‘ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

— Sziadien gyvastis auto
mobiliams yra tik asztuoni me
tai.

KLAITIS
ikimiaceis Graboria»i _ ,| Bakamuotojai ti

b Ambulance
,mas ežioj
i. Bile ko- (C/
:e; diena ar

akima meta- 
kieto medžio 
Laidoja na- 

>agal naujau- 
r i ir mokslą.

pagialbininka 
■ Prieinamo*

, > kasyklos iszkas- 
;onus anglių kas

dvJOFISAI« 
MAHANOY CI' y*518 W- Spruce S» 

Bell Tt ono 148 
TAMAQUA, P/’ 43> Willing Str«<e 

hfonaa 5K8-.I

■ii

<S.K
K

Julien Bryan, Amerikon iszkas korespondentas laikraszczio ir fotojra^s^as> apleisda 
mas Varszava po bombardavimui per Vokieczius, protestuoja kareiviui kžd 3° automobilius 
likos pataikintas per szuvi kada Vokiecziai apsiaubinejo miestą. Buvo jis paskutinis Ameri-

M.>

— Vokietijoj likos atspau- 
dintas laikraeztis ant popieros 
padirbtos isz bulviu.

— Isz skaitliaus 2326 ero- 
planiniu stoeziu, czionais 730 
yra apszviestos elektriku.

■—■ Girdėt kad visur vyrai 
pradėjo tverti jaunikiu kliu- 
bus. Narei turi užlaikyti jau- 
nikysta, taip ilgai kaip gali.

Pana Joy Allen Duncan, isz 
Richmond, Va., plaukinejo ant 
szmoto medžio per kėlės valan
das pakol ja isz,gavo isz mariu 
kada Daniszkas laivas “Ron
da” pataikė ant povandenines 
bombos ant North mariu. Po 
jos iszgialbejimui giliukningai 
gavosi in New Yorka.

Kiekvienas po 50 pėdu plo- 
czio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
wood Parko, prie Steitinio ke
lio. Parsiduos pigiai. (t.f.

A. Romans,
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.

konas kuris apleido taji nelaiminga miestą

PONAI 
BIZNIERIAI!

C. F. RI
Mahanojaua I» 

t: Gabiausia*

I
Geriaua 
patarnav 
apelinkej 
kiam lai B’ . 
nakti. v’^ ^ .P’1- 
na pasii 
liszku ir 
Grabu, 
mirelius 
*ia mač

Turiu 
moterem 
preke*.

DU

LAIVAS NUSKENDO SU 450 
DARBININKAIS.

Shanghai, Kinai.,— Gal dau
giau kaip 450 vyru ir moterių 
darbininku, prigėrė ant skens>- 
tanezio laivo Ilsiu Taku Maru 
laike viešnios. Laivas buvo 
už daug prikrautas su žmom- 
mis ir apsivertė. Kapitonas 
laivo teipgi pražuvo. Kiti lai
vai radosi artimoje, bet isz 
priežasties viesulus, negalėjo

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, pri
valo isz laiko duoti at- 
spaudyti,

SIENINIUS

KALENDORIUS
ANT 1940 M., 

ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
t- DABAR LAIKAS!- 
užsikalbyt ir nelaukyt 
ilgai!—nes kas pirmes
nis, tas gales iszsirinkti 
puikesnius!

Paveikslai parodo naujas sunkias armotas kurias Prancūzai sziadien naudoja ant 
Siegfried linijos priesz Vokieczius. No. 1 paveikslas parodo maszininius karabinus ant Magi-

Anglikai Naikina Pasėtas Povandenines Bombas

jei* Vokieczius ant 
a jas naikinti. No. 
rodo bomba patai- 
imba duodami ži-

Angliszkas laivas naikina povandenines bombas pasėtas mariose 
sunaikinimo laivu. Anglikai su sekdami kur tosios bombos randasi, prade' 
1 paveikslas parodo kaip leidži a torpeda ant sunaikinimo bombos. No. 2 p 
kinta per torpeda. No. 3 parod o kaip paženklina vieta kur radosi tokiai 
noti kad vietą yra saugi del plą ukeneziu laivu, __ _

not linijos. No. 2 parodo didele armota ant trakinio vagono kuria galima greitai nuvežti ant 
paskirtos vietos. No. 3 parodo apkasu morteri kuris leidžia szuvius ant Vokiszku pozicijų. 
No. 4 parodo’ viduri apginkluoto Francuziszko tanko kuris yra pasirengęs užklupti ant Vo- 
kieczįu ant Siegfried linijos.

Italiszka Svodba Ant Dviracziu

Isz priežasties kad Italijoj yra uždrausta naudojimas automobiliu ir deginimas gazoli
no, žmones turi dabar naudoti dviraezius laike kares kad suezedyt gazoliną o automobile! 
yra naudojami ant kariszku tikslu. Toji Veselka turėjo naudoti dviraezius važiuoti in bažny- 
czia. Jaunavedžiai ir pamerges turėjo naudoti dviraezius kaip ant paveikslo matome, _ ___
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~ Saules Sostapylis -
Vienoje, labai tolimoje, sza- 

lyje ,apie kuria 'kiti maža ka ži- 
;no, nebent tie, kurie .gerai geo
grafija ir istorija Pietines 
Amerikos iszmoko, gyveno tau
ta, kuri vietoje tikrojo Dievo, 
kuri mes mylime ir stengiamės 
jam tarnauti, garbino Jo pada-

ti prieszus ir uždare ji keliomis 
dienoms in kalėjimą. Kuomet 
jis pasiliko vienui vienas, jis 
maste labai daug apie skaus
mus, esanczius pasaulyje ir ap
linkui ji ir jis pasiryžo leistis 
kelionėn susirasti Saules Sosta- 
pili. Senelis jam buvo sakes,

ra, saule. Jie žinojo, kad gra- kad jis esąs toli, kur dangus su-
ižios gėlėlės nesukrautu savo sisiekia .su žeme ir kad niekas 
žiedeliu1 be saules szviesos; kad | negali dasiekti eidamas pesz- 
skanus vaisiai nenunoktu be ežias: jis turėtu mirti nuo nuo-
jos; kad jie patys negalėtu gy
venti. Jus niekur nematėte to
kiu puikiu geliu, kokios auga 
toje tolimoje szalyje, tokiu vai
siu, kokiu tenai pilna. Tos sza- 
lies žmones tikėjo kad visa tai 
padaro saule pati savo galybe, 
todėl jie ja garbino.

Karsztose szalyse žmones yra 
labai staigaus budo. Jie greitai 
pyksta ir vaidinasi tarp saves. 
Tenai jie gyveno pasidalinę in

vargio.
Naktyje. Lera turėjo labai 

gražu sapna. Atėjo prie jo ne- 
kuris mažas vaikas, paliete ji 
ir tarė jam, kad jis tuojaus pa
sirengtu ir eitu su juo. Jis pa
ėmė Lera už rankos ir vede per 
girias, per placzia upe, žaliuo- 
janezius laukus, gražias pakal
nes ir, galop, privedė prie 
augszto kalno. Jis buvo taip 
status ir sunkus užlipti kad Le-

lygu kve'pavima suprato kad j ■” ’ "
tėvas jau gerai yra inmiges. Jis nustebo, jis jau bu’ 
iszslinko palengva isz kamba- bet gražioje grini 
rio in soda. Ten labai toli mate ant minksztu na tr i \ ° ) + • * i ~ v , . . , ,. Pdliesalu.. Ar ne|tave ir tavo tęva uz tai kad ta-

Kada jis atsipeikej(>, dįdejįaį myli, jeigu jam pasitikim.
“Daleiskim, kad kiti jus gi-vo. ne girioje, 

lleje ir guli mines žmones žadės užmuszti

j kaip snieguotos kalnu virszu- 
>nes blizgėjo, menuliui szvie-

tevas tiktai sfe-Špote Krikszczionimis?
i bejosi jis. Jis‘ts®e pasikeltiJ 

cziant. Kaip tenai turi, but, ty-, bet patyrė, kad j^ koj- ’'
lm 11* TY1 IT .O vt n rv t T 1 I I f n t „ .—.I „ J „ __ _ ...J'*. ',1ku ir ramu, svajojo vaikas. Jis 
buvo nulindęs. Aszaros riedėjo 
per jo veidus, kada jis maste 
dabar, kad apleidžia savo tęva

- motinos jau neturėjo — ir 
I savo kūdikystes draugus.

“Kada asz tave pasieksiu, 
gražusis mieste? — sznabždejo 
sau vaikas palengva. — Asz 
praszysiu .saules kad pasiunstu

jos nepa- 
jiegia jo neszti. fc,s padkrit0) 
kuomet norėjo ;pa^ke,id>

Bet ve, durys atodaroh. bal. 
tas žmogus ineimu Lera .girdej0 
savo szalyje žmres kalbant> 

ui^, kuriuos 
>.atyt, einant 

kariauti su i^airikmis gimine-

kad yra ball 
jiems jiems

gimines, kurias valde karaliai, ra paėmė nerimastis bet mažas
Vienos tokios galingos gimi

nes karalius turėjo sunu, var
du LeLra. Jis ibuvo labai gra
žus, augsztas ir tvirtas. Jie mo
kėjo gerai žuvauti, jodinėti, 
szaudyti beveik kaip suaugės 
žmogus. Vienok, jis niekada ne
sijautė laimingas. Vietoje di
džiuotis savo jiega ir dalyvau
ti žuvavime, medžioklėje ir ka- 
riszkose ekspedicijose, jis mė
go būti vienas. Eidavo in gi
rias, arba in nuoszalias vietas 
in kalnus ir tenai .prasvajoda
vo isztisas dienas. Jis jaute, 
kad jis labai maža težino1 o jis 
norėjo žinoti labai daug. Jis ne
buvo patenkintas žemes 
džiaugsmais ir smagumais. Jo 
siela ir szirdis buvo tuszczios.

Ju gimines senas žmogus ji 
mokė vLko, ka tiktai žinojo 

■fats “apie medžiokle, jodinėju 
imi ir maldas, kurias žmones 
vartoja, garbindami saule. Vie
na karta jam jo mokytojas pa
sakė kad ateityje jis galės pa
siekti puiku miestą, kuriame 
gales matyti saule isz visai ar
ti. 'Tenai kiekvienas apsirėdęs 
rūbais, kurie szvieczia lyg 
žvaigždes, gėlės tokio gražumo, 
kurioms panasziu ežia niekur 
nerasi ir vaisiai tenai visuomet 
nunokė ir paukszcziai nesiliau
ja cziulbeja. Tenai visi yra lai
mingi nes visa tenai gražu; vi
su szirdys pilnos meiles ir jie 
skambina muzikas diena ir 
nakti.

Karaliaus sūnūs, Lera, iszsi- 
ilges lauke laiko, kada iszeis in 
ta gražųjį miestą. Žmones ap
linkui ji nuolatos vaidijosi. 
Dažnai kitos gimines užpulda
vo jo tėvo gimine. Tuomet na- 
maibudavo deginami, vyrai su
žeisti, net moteres ir maži vai
kai užgaunami. Lera mastyda-

vaikelis laike ji už rankos ir pa
dėjo lipti augsztyn. Kalno vir- 
szus sieke augszcziau debesų. 
Lera pasižiurėjo aplinkui ir vi
sur tęsęsi po jo kojomis pilki ir 
balti debesys, lyg jura. Paskui 
jo akis patraukė rausvas auksi
nis debesėlis, kuris kilo augsz
tyn. Sekdamas ji akimis Lera 
pamate priesz save apsupta 
szviesos spinduliais, invairiau- 
siu spalvų, nežinoma ant žemes, 
neapsakomo gražumo karalie
ne, su malonia szypsena ant vei
do, laikanczia ant savo ranku 
maža vaikeli ,su vainiku ant 
galvos. Jis isztiese Lerai savo 
mažas rankeles ir szauke ji jo 
vardu. Czia Lera atsibudo. Gra
žus regėjimas isznyko isz akiu 
ibet neisznyko isz Leros galvos,

Jis neturėjo dabar jokios 
abejonės’, kad ta karaliene bu- 
voisz Saules Sostapilio o tas 
vaikelis, tai jos sūnūs. Ai, kaip 
tas regėjimas neapsakomai 
linksmino Leros szirdi! Jis 
maste kad tas vaikelis geriau ji 
•suprastu, daugiau jo gailėtųsi 
ir butu malonus, kaip bet kokis 
žmogus. Žmones, kuriuos Lera 
žinojo, 'buvo iszdidus, nekan
trus, visuomet linkę pyktis, 
vaidintis ir neturėtu užuojau
tos net mažiems. Karaliene at
rodė labai maloni. Lera neabe
jojo kad jam jos mieste butu 
gera. Be to, mažas vaikelis pra
tiesė in ji rankas ir vadino ji jo 
vardu.

Lera darėsi vis labiau ir la
biau nulindęs. Jam daugiau ne
rūpėjo žaidimai su vaikais, ar
ba medžiokle ir jodinėjimai te
mo draugystėje. Galop, jis pa
dare nusprendimą keliauti in 
Saules Miestą. Jo nuomone jis 
turi keliauti in kalnus, kurie 
matyti tolumoje. Tenai ant tu

vo apie ta laika, kada jis už
ims savo tėvo vieta, kaip jis tu
rės vesti savo žmones in kare, 
muszti be pasigailėjimo savo 
prieszus ir kuomet jo szirdis 
prisipildydavo skausmu. Jo tė
vas ir sėbrai pajuokdavo ji, va
dino ji mergiszczia už tai, kad 
jis turėjo gailestinga, jautria 
szirdi. Jis atjausdavo savo szir- 
dyje skausmą, jei vaikai imda
vo isz lizdu mažu paukszteliu 
kauszinius arta juos gaudyda
vo kilpomis. Jeigu jis rasdavo 
vabalėli ar kirmėliuke ant ta
ko, jis praszalindavo juos nuo 
tenai, kad nebutu sumindžioti.

Viena karta, atsitikus kovai, 
daug sužeistu prieszu liko ant 
lauko mirsztancziu. Jis tada 
iszslinko patykomis isz namu 
kad priduotu jiems szalto van
dens atsigerti. Tėvas smarkiai 
Tuštinosi ant jo, kad jis gelbs-

kalnu virszuniu turi susisiekti 
dangus su žeme, taip jis sau 
svajojo.

Viena vakara, kada vyrai, 
moteres ir vaikai buvo susirin
kę in maldnami, kuriame jie 
garbino saule, jis sumanė ta 
nakti iszkeliauti. Kada garbin
tojai isztiese savo rankas in va
karus, kur leidosi saule, giedo
dami giesmes, jaunas Lera, ta
re sau pamaži:

“Dabar, brangioji saulele, 
asz eisiu pas tave. O mieloji 
saule, palengvink kelione varg- 
szui, vaikui, kuris ilgiau be ta
vęs gyventi negali. Brangioji 
poni, daleisk man da karta pa
matyti tave ir tavo vaikeli.”

Po maldos Lera nuėjo in tėvo 
kambarį ir atsigulė in savo lo
va, gale tėvo lovos, kur jis pa
prastai miegodavo. Ilgai jis 
lauke. Galutinai, pagal gilu ir

mis. Jie yra nuožaus> kalbejo 
(tie, jie užmusza vįtiniuSi žmo. 

savo pasiuntinį jiems visiems nes, atima ju tur 
ir tenai busime drauge laimin
gi-”

Lera pasileido greitai eiti 
kad, iki rytas iszausz ir jo pra
puolimas bus pastebėtas, jis 
jau butu toli nuo gyvenamu 
vietų. Tolyn, jis leke vis grei
eziau ir greieziau, kolei nepa- 
sieke giriu kuriose jis jautėsi 
liuosas. Nors jo pabėgimas bu
tu pastebėtas ir jo imtu jeszko- 
ti, tai jis krumu tankumynuose 
galėtu pasislėpti. Vargszas Le
ra, jis buvo dabar baisiausiai 
nuilsės. Erszkecziai bade jo ba
sas kojas, szakos, per kurias jis 
lindo draskė jam rankas ir vei
dą. Buvo taippat labai tamsu, 
nes menulio szviesa sunkiai ga
lėjo pralysti per tankias sza- 
kas ir lapus.

Jis vis ėjo pirmyn, trokszda- 
mas greieziau pasiekti ta gra
žųjį miestą. Jis neatkreipe aty- 
dos ne in žvėris, kaukianezius 
aplinkui girioje, nei in gyva- 
cziu sznypsztima, kurios szliau- 
žejo paskui ji. Bet sztai įstaiga, 
czia jau arti jo susznypszte vie
na. Jis atsigręžia. Ir kas? Ugi 
baisiausia gyvate pasirengus ji 
sustverti. Jau rodosi atėjo pas- 
■kntūm .valanda Jd^s.^v.ygaL-. 
mo. Bet, kaip tyczia, jaunas 
briedukas, pakilęs isz krumu, 
prabėga tarp Leros ir gyvates. 
Vietoje Leros gyvate apsivy
niojo apie brieduka. Lera jau 
liuosas sziuo žygiu nuo pavo
jaus. Dabar jau jautėsi baisiau
siai nuvargęs. Kojos vos nesze 
ji. Radęs girioje gražia pro- 
szvaista krito ant minksztu sa
manų ir žoleles ir užmigo.

Saule jau buvo augsztai kuo
met vaikas pabudo. Jis mate 
dangaus mėlynė ir skaisezia 
saulele kurios spinduliai szvel- 
hiai liete jo veidą. Jis žinojo 
kad jo tėvas su savo žmonėmis, 
gal but jau jo jeszko. Jis grei
tai pakilo kad bėgtu tolyn, bet 
pajuto kad jis baisiausiai pa
vargęs ir visas sustiręs ir vos- 
ne-vos gali pamaži eiti. Vienok 
jis jaute, kad jis turi eiti in 
gražuju miestą, kur ji šaule pri
ims ir suteiks jam ramybe. Be
veik visa diena jis ėjo. Tai vie-

į
5,’sudegina 
kaip negy- 
usze labai 
ruju,balta- 
musz, man
sis žmogus 

prakalbėjo in ji jokalba ir pa. 
sake kad jis yrasiįsav0 priete. 
hms kurie globos (iriszgydys.

Tuojaus atėjo i. 
žmogus; su sziuon^ 
liuosiau kalbejo. VjaunikaL 
tis pasipasakojo Įerai kad^š 
apleido savo gimįe kad pasi. 
liktu krikszczion;u ir sektu 
krikszczioniu kui^ga> J(> var. 
das buvo Juozas, k jau kuni. 
go apkriksztytas. Lera :pasipa. 
šakojo jam savo s5a}one!S ir pa. 
snigimą rasti gįžuji miesta. 
N aujasis draugas ,pasake kad 
kunigas pasakys yskaapie tai> 
kaip pasiekti ir bdi vigur lai. 
mingu.
_ Sulaukės seka^įog ,dieilOg 

ir buvo dau- 
s atsikėlė ir 
ita grinezia.

jo 'kilmes
i Lera daug

Lera jautėsi gerai 
giau atsilsėjus. J 
nuėjo su Juozu in
kuribuvomisijoniriau.slkoply.
czia. Ine jas vidui 
žiurėjo ir czia j 
džiaugsmingas s 
ant altoriaus pf

- - • Lik et J 

liu Jėzumi ant ''anku. Mažas 
Kūdikėlis laike užtiesės ran
kas, lygiai, kaip Lera ji mate 
per sapnus. Mariją paaa malo
niai szypsojosi. L<^ra prasze ku
nigo papasakoti ąpįe įa gražią
ja ponia ir mažulį Vaikeli. Po 
keliu savaieziu Iiera užsidegė 
tokiu noru pasilitį kri'kszczio- 
nimi, kad misij5n(>1.iug jiap. 
kriksztijo, Pranesizdamas jam, 
kad jeigu jo taut(6 žmones da- 
žinos kad jis p^įįiko kriksz- 
ezionimi, jie, gal ias daigtas, 
norės ji užmuszti.

“Bet jus sakote

Lera apsi-
Ls įsiveržę 

jis 
yla

kad asz tuo
jaus tada eieziau i 2 .Jangu, ’ ’_
tarė vaikas. “Bra^^g {peve_ _

:ino ji vadin
ai asz to tik-

taip Juozas iszmo 
ti misijonoriu — 
tai ir noriu.”

“Ar nenoretuii
kyti kitiems apie
szali — atsake ki^gas _ kad 
jie iszmoktu my^ti Dieva ir 
pasiliktu krikszcz onimis % ’ ’

eiti ir pasa- 
ta gražiaja

“Brangusai Teve, tuomet 
musu eituva in gražųjį miestą 
ir matytume mus Vieszpati ir 
Jo motina. Asz turiu eiti — asz 
eisiu. Asz troksztu, kad ir ma
no tėvas — mylėtu Krikszczio
niu Dieva. Asz nebuežiau lai
mingas danguje be jo. ’ ’

Vaikas visa tai kalbėjo labai 
rimtai. Niekas negalėjo par- 
blokszti jo drąsos. Galop, atėjo 
laimingoji jo Pirmosios Komu
nijos diena. Jis buvo baltai pa
rėdytas su baltu lelijų vainiku 
ant galvos. Mažute koplyczia 
buvo papuoszta gėlėmis. Lera 
pats uždėjo vainkus ant Szv. 
Motinos ir jos vaikelio stovy- 
los.

Po Szv. Misziu maža saujale 
krikszczioniu, kurie buvo susi
rinkę isz invairiu giminiu, isz- 
siskirste namon. Misijonorius, 
Juozas ir Steponas, nes Lera 
nuo savo Krikszto dienos gavo 
szi varda, pasiliko koplyezioje 
padekavoti Dievui ir iszsipra- 
szy ti malones kad Steponas lai
mingai sugryžtu pas savo tęva. 
Misijonorius neabejojo, kad tas 
vaikas yra Dievo paszauktas, 
kad iszganytu savo tėvo ir sa
vo draugu duszias. Viskas jau 
buvo sutvarkyta, kad ryto ryta 
jis pradės kelione.

Jie giedojo džiaugsmingus 
himnus garbes ir meiles. Stepo
no stiprus, aiszkus alto balsas 
vieszpatavo ant kunigo ir Juo
zo tenoru.

Staiga jie iszgirdo visiszkai 
arti kop'lyczios garsu kariszka 
riksmą. Jeigu jie nebutu giedo- 
ja, hįitu tolumoje girdėja ta be- 
siartinMiti riksmą ir butu gale- 

■Xprisawti ■ Stąnonaajjągtyft-. 
re misijonoriaus ranka ir tarė 
vos atgaudamas kvapa.

“Mielasai Teve, tai mano gi
mines szauksmas; jie užmusz 
tave. ’ ’

‘ ‘ Begk, — tarė Juozas — mu
du du liksime czia. Jie nesisku
bins taip greitai mudu užmusz
ti nes esame isz ju szalies. Bet 
tave, Teve, tikrai nužudys.”

“Mano vaikeliai, — atsake 
kunigas — jus pasiszventimas 
yra labai gražus; 'bet nemany
kite kad asz norecziau pasiro
dyti bailys Vieszpaties tarny
boje. Drąsos! Tebūna Dievo va
lia, tebūna pagarbintas Jo var
das.”

Nebuvo jau laiko daugiau 
kalbėti nes kareiviai jau buvo 
aplink koplyczia o vyresnysis, 
Stepono tėvas, su savo seniau
siais karžygiais iiiejo in koply
czia.

Pamate Steponą, baltai apsi
rėdžiusi, su lelijų vainiku ant

nur, tai kitur ilsėdavosi: kar
tais ant žaliu, minksztu sama
nų, kartais ant medžiu szaku, 
kartais ant dideliu perkūno nu
kirstu stuobriu ant žemes.

Atėjo naktis o vaikas vis ėjo 
tolyn ir tolyn in girias. Galop 
pajuto kad negali toliau eiti. 
Puolė ant žemes. Bet atsiminė 
pereita nakti kad ant žemes pa
vojinga nakvoti. Be to, czia ar
ti turėjo būti kokis nors upelis 
nes viskas aplinkui czia smar
kiau žaliavo, kaip kitur; gali
mas daigtas, kad upelyje gali 
būti krokodiliu. Pasibaisėjas 
apsižiūrėjo, ar nėra medžio in 
kuri galėtu lengvai inlipti. Be
žiūrėdamas pamate kad vienur 
medžiu szakos taip suaugusios, 
kad padaro, kaip ir koki lopszi. 
Jis insikrauste tenai ir užmigo, 
nei nemanydamas, kad jis leng
vai gali isz tenai iszkristi.

“ 0, taip Branįus Teve, įSz- 
mokyk mane visk 
gali ir kaip gali ia greieziau. 
Tada asz grysziu 
iszmokysiu ji taj į krikszezio- 
nim ir visus mano 
gus. Asz jiems 
apie mus Brangi 
pati Jezu ir jie tjppaį jį my
lės.”

Praėjo keli meiį

ka tiktai

as savo tęva,

jaunus drau- 
pasakoeziau 

usiaji Viesz-

esiai o Leros
jo tėvas da neatit ko. jįs jabar 
jau rengėsi prie ,s[įo^įrmosįos 
Komunijos. Po t( jifmane su
rasti kelia atgal ,11L gavo gimti
ne szali, tenai mpiSy|į savo tęva 
tapti krikszczionjm.

Misijonorius i|zbandydamas 
state inyąirias klįutįs>

“O ka tu 'iarys; j^įgU tėvas 
atsisakys'tikėti L jezu?” tarė 
jis. I

“Asz melsiuosi įr melsiuo- 
siu, nes jus sakoW Dievas mus

galvos, jie nustebo ir sustojo. 
Vyresnysis užklausė jo, ka tai 
reiszkia, kad jis nuo ju pabėgo 
ir ka reiszkia visa tai, ka jis 
czia mato aplinkui — Szv. Mo
tinos su Kūdikėliu stovyla, al
torius, gėlės, žvakes, szventi in
dai.

Steponas apsakė jam viėka, 
pradejas nuo savo stebetino 
sapno ir baigdamas misijono
riaus gerumu ir szirdingumu, 
koki patyrė kada vos gyvas 
nuo pasilsio ir bado gulėjo arti 
koplyczios, kurios nebuvo net 
pastebėjas isz karto. Dabar 
prasze jis misijonoriaus papa
sakoti jiems apie Jezu ir isz- 
aiszkiniti jiems kad tikrasis 
Dievas yra Tiesos Saulee o ne 
saule, szvieezianti Dangaus 
mėlynėse.

Karaliaus szirdis tapo paju
dinta. Jis iszpažino -norą pasi

likti krikszcžionim. o taippat ir 
vienas isz jo karžygiu. Gi kiti 
pradėjo siusti, rėkdami, kad 
tai yra ju dievu iszdavyste ir 
kad Krikszczionys turi būti nu
žudyti, kad dievu rūstybe nu
rimtu. Misijonieris maldava už 
naujai initikejusius, siulinda- 
mas savo gyvastį už juos. Bet 
tai nieko negėlbejo. Jie klausė 
karaliaus, ar jis is'ztikruju tiki 
in naujaji Dievą, sakydami kad 
jis turės mirti, jeigu pasakys— 
“taip.” i

Misijonorius įklausė, beveik 
nekvepuodamas, kokis bus at
sakymas. Savo szirdyje karsz- 
tai melde Dievą, kad gelbėtu ta 
duszia, kad duotu karaliui ma
lone neatsitraukti nuo kriksz
to krauju.

“Mano szirdis myli Jezu. 
Asz tikiu in Ji” — tarė kara-r 
liūs, drąsiai stovėdamas ir ne
sikreipdamas nuo karžygiu 
durtuvu, kuriuos jie dabar in ji 
nukreipė; — ‘ ‘asz mielai moky- 
cziausi J o religijos. ’ ’

“Ai, imkite mano gyvasti už 
ji” — suriko Steponas, bėgda
mas pirmyn ir pats puldamas 
ant tėvo krutinės, kuomet kar
žygiai su durtuvais pasijudino 
eiti prie karaliaus.

Jie susimaisze ir susijudino 
priesz ta mažuti baltuose rū
buose su aniuoliszkai nekaltu 
veidu. Bet vienas žmogusisz už
pakalio kitu, kuris gal but tikė
josi liksiąs karalius, jeigu Ste-i 
pono tėvas žus, paleido savo 
durtuvą taip 'smarkiai ir tie
siai, kad ji pervere karaliaus 
szirdi. i i > i b.;

Tuomet ir kiti puolė, suriszo 
misijonoriu ir Juozą ir iszsiga- 
beno juos ir Steponą su savim 
in savo miestą. Tenai jie mane 
juos iszbandyti ir paskirti bau
sme.

Ir sztai! Kad a. Ji e eina tankia 
giria, Krikszczionys užgieda 
garbes himnus savo Vieszpa- 
cziui. Per Stepono veidus riedi 
aszaros isz nuliūdimo del mir
ties savo tėvo, karaliaus. Pasi
rodo mažas Kūdikis, kuris nu- 
szluosto nuo veidu aszaras. Jis 
alyti lelijų vainiką ant Stepono 
galvos, jis virsta auksu, szvie- 
siau žerineziu už saule, žmones 
net negalėjo žiūrėti in ji del 
aiszkios szviesos. Kūdikis pri
spaudė Steponą prie savo szir- 
dies, Steponas pajuto, kaip Jo 
meile pereina ir Jo szirdi ir gi
lia žaizda, kuria joje padare tė
vo mirtis, iszgydo. Dabar Kū
dikis pranyko. Bet Stepono 
vainikas vis szvieczia. Jo vei
das ramus ir malonus, lyg anio- 
lo. Visi, iszvyde a stebuklą, 
puolė ant veido, iszpažindami 
kad Krikszczioniu Dievas yra 
tikras Dievas. ,

Kuomet, galutinai, jie įsugry- 
žo in savo mieėta tuojaus susi
spietė apie misijonoriu ir isz- 
klause jo pasakojimu, beveik 
visi prasze kad juos apkriksz- 
tytu. Ir taip miestas pasidarė 
Krikszczioniszkas. Kada Ste
ponas užaugo ir liko karalium, 
jis valde su tokiu malonumu ir 
teisingumu, kad visi džiaugėsi 
neapsakomu ramumu. Jis gy
veno labai ilgai ir mate vaiku 
vaikus apkriksztytus ir iszmo- 
kytus tikėjimo in Jezu.

Juozas iszkeliavo kad gautu 
kunigo szventimus ir taptų mi- 
sijonorium. Jis sunkiai ir daug 
dirbo ir mirė už tikėjimą. Misi
jonorius, kuris kriksztijo Ste
poną, pasiliko prie jo iki savo 
mirties. Mirė nuo 'sunkios ligos 
delei nepriprasto klimato ir 
vargingu darbu, kuriu jis daug 
atliko, neszdamas žmoniems 
meile Dievo ir ta ramybe, “ku
ri virszija visoki supratima.”

Tūlas cimbilistas labai užpyko, 
Kada su pamokslu in viena 

miesta atvyko,
Mat vos deszimts doleru'ku 

gavo,
Isz to džiaugsmo neturėjo, 

Ba ilgai būti mieste negalėjo,
Užkeikė — ir dingę, 

Rodos in pekla inlindo. 
Ir kitas buvo atsiradęs,

Plikis, merginai szlcktai 
padaręs,

Už tai gavosi ant salos, 
Ant meto metavones.

Sztai jums mergeles cim- 
biiistai,

Dabar ir jus žinosite kad 
niekai,

Lietuvei dori vaikinai, 
Tik maitele, tinka kožnai, 
Nemoka ant bakso užsilipti 

pliovoti,
Ant dorybes ir tikėjimo loti.

* * *
Jau tik isz tu bajoru, 
Turime gana juoku,

Ne tik Lietuvoje,
■Bet ir czionais Amerikoje,

Czia tėkis bajoras vyžuotas, 
Kaip czion ir Lietuvoje isz- 

juoktas,
Ir asz pažinau nuo keletą metu, 

Net mane sukrato,
Yra pasmelias kaip skilvys, 

Tasai bajor-palaikis, 
Norints gerai uždirbo, 

Sziadien nuo szolderio susirgo,
Ba tik szofderiuš valgė, 
Ir kava be cukraus gere,
Pilvą suvis pagadino,

Ka daryti daktaras nežino, 
“Braci kokani zavsze živatuje,

Juk mne nikt neszanuje,” 
Taip tai su bajorais vis eina, 

Sunki pabaiga pareina.
* * *

Jeigu jau už daug gargales 
prigerete,

Tai norints dorai užsilaikykite, 
Namie malszei sedekite,

Kaip laukinei neklykaukite, 
Randasi ir tokiu gyvuliu, 
Kurie susėda prie langu,

Ir kaip tyczia,
Kaip žmones eina in bažnyczia, 

Staugia nevos miszparus,
Ir nuduoda kunigus.
O ka, kad protą turėtu, , 

Tai to nedarytu,
Juk kožnas kvailys, 
Tai kaip gyvulys.

* * *
Nuo pavietres, vainos,

Ir nuo valkatos mergos, | 
Tegul kožna Dievas sergsti, 
Ir nuo apsivedimo su tokia

gialbsti,
Kaip pirma daug vyru turėjo. 

Katras kendžiu pirko tai 
mylėjo, ,

Ir isztekejusios tankei taip 
daro,

Sena paproti varo,
Visi Džimai ir Džianai neisz- 

garuoja,
Ba norints jau motore bet juos 

garbavoja,
Ir visokeis budais privilioja. 
Lukaut, vyrueziai, nuo tokiu, 

Karczeminiu valkatų,
Ba ka nauja szukute intraukia, 

Tai ne jokis kemikas neisz- 
traukia.

§ Del prisotinimo Ameriko
nu su aiskrymu reikia sunau
doti kas minuta po 4,000 svaru 
cukraus.




