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Isz Amerikos
NAUJA LIGONBUTE 

SUGRIUVO
; 16 SUŽEISTI.

' Indiantown Gap, Pa. — Vi- 
£as stogas .sugriuvo ant naujai 
(statomos ligonbutes czionais 
Idel 1,000 ligoniu, sužeisdama 
36 darbininku. Valdžia czio- 
jais stato dideles kazarmes del 
patalpinimo 20 tukstancziu 
[kareiviu. Czionais dirba dau
gelis žmonių isz visu daliu ir 
daugelis isz Mahanoy City ir 
aplinkines. Daugiau kaip 7,000 
darbininku stengėsi užbaigti 
darba lyg 15 Sausio kad už
baigti 850 visokiu namu ku
riuose apsigveii’S 28-ta divizi
ja ir 104-tas pulkas artilerijos 
isz Pennsylvanijos.

Kita nelaime czionais atsiti
ko kada daugelis darbininku 
kasė 'vandenine grabe ir -sienos 
(sugriuvo ant ju, užmuszdama 
keturis darbininkus. Valdžia 
tyrinėja taji atsitikima.

Užsidariusios Bankos 
Turės Iszmoketi Žmo- 
— niems Pinigus

Harrisburg, Pa. — Ministe
rs banku, John C. Bell iszdave 
•ukaza kad 120 banku, kurie už
sidarė Pennsylvanijoj, novos 
būdami subankrutinia ir kalti 
žmoniems apie 100 milijonu 
doleriu, kurie turėjo tuose ban
kuose pinigus, turi tuojaus isz
moketi jiems pinigus.

Bankai turi atsilygint su sa
vo depositoriais in laika sze- 
jsziu menesiu o jeigu to nepa
darys tai ju locnastys bus par
duotos.

Tieji bankai turi vertes apie 
33 milijonu doleriu kuriuos 
juose sutaupino 1,200,000 žmo
nių ir jiems yra kalti apie 105 
milijonus doleriu.

Surenka Turtą Nuo 
Grindų

t
Memphis, Tenn. — D. A. De- 

frvar, fabrikantas visokiu auk
siniu papuoszu, kada reikalau
ja kiek pinigu, tai pradeda 
czystyt savo dirbtuve ir tokiu 
kudu papelnija gerai nes isz 
ezaszlavu aplaiko daug -auksi
niu dulkiu kurios nupuola nuo 
masziriu po visa dirbtuve.

Net ir vandeni neiszlieja ku
ri -naudoja darbininkai ant nu- 
Hprausimo nes jie turi praus
tis paskirtam kubile kuriame 
pasilieka auksines dulkes ku
rias vela fabrikantas sunaudo
ja. Tokiu budu -surenka -daug 
auksiniu dulkiu kurias vela 
(sunaudoja ant auksiniu daly
ku. -

-—i Iceland ’o gyventojai isz- 
Iduoda po 1,000 doleriu kas mi- 
Įnuta del užlaikymo policijos.

—• Ūkininkai Amerikoj isz- 
hnoka savo darbininkams 1,000 
[doleriu kas minuta.

DU VAIKAI SUDEGE 
ANT SMERT

DEVYNI APDEGINTI.

Correy, Pa. — Du vaikai, Ri
chard Lindsey, 14 metu ir jo 
broliukas Bruce, 5 metu, -sude
gė ant smert degancziam name 
isz kurio negalėjo iszbegti nes 
gulėjo ant virszaus. Devyni ki
ti narei' szeimynos smarkei ap
degė -stengdamiesi gialbet vai
kus ir locnastis. Motina, ievas 
ir kiti vaikai randasi ligonbu- 
teje.

Kanadiecziai Permai
nė Varda Savo Miesto

Swastika, Kanada. — Szitas 
miestelis buvo užvardytas 
“Swastika” pagal Indijonisz- 
ka giliukninga ženklą bet nuo 
kada Nazei prį^isavino taji 
ženklą sau, todėl dabar gyven
tojai jo neapkenezia ir net pa
tys Indijonai jo neapkenezia. 
Miestas ana diena aplaike nau
ja varda “Winston” ant gar
bes ministerio Winston (Chur
chill isz Anglijos.

Valdžia Ketina Iszduo- 
ti Kariszkus Bondus

Washington, D. C. — Ant už
manymo valdiszko iždininko, 
jeigu kongresas sutiks ant to, 
tai valdžia iszduos mažus ap
siginklavimo bondus už 60 bi
lijonu doleriu, kuriuos par
duos žmoniems. Pinigai bus 
sunaudoti ant apsiginklavimo 
ir užlaikymo kareiviu. Bus tai 
pajiaszus in bondus kokius 
pardavinėjo laike paskutines 
kares. Kiti tam užmanymui ne
pritaria nes gyventojai jau ir 
taip yra už daug prispausti vi
sokioms taksoms, beveik ant 
visko.

Nutuko Valgydama 
Vien Tik Bananes

Pittsburgh, Pa. — Per du 
metus Lucille Tielsch valgė 
bananes ant pusrycziu, pietų ir 
vakarienes ir daugiau nieko. 
Mergaite -sirgo nepaprasta li
ga per ka neprisiduodavo jai 
tauku todėl keli daktarai pata
rė jai valgyt tik bananes. Per 
du menesius suvalgydavo po 
szimta svaru bananiu kožna 
deszimts dienu — ir dabar sve
ria 12 svaru daugiau.

Pamiszus Motina Kirto 
Sunui Su Kirviu

Wichita, Kans. — Mrs. Peter 
Nelson pagriebė kirvi ir užklu
po ant savo sunaus kuris tame 
laike gulėjo lovoje, kirsdama 
jam in veidą ir taip ji sužeidė 
kad vargei isz to iszliks gyvu. 
Motere sirgo proto liga ir vi
sados mane kad sūnūs ja pa
mes. Buvo jis vienatine jos 
paszialpa.

ANGLIKAI PAĖMĖSIDI BARRANI
Italai Gavosi In Šlaistąs Egip
te — Paimta Daugiau Kaip 
2,000 Kareiviu Ir 3 Generolai

ITALAI BAISE!
SUPLIEKTI

Kairas, Egiptas — Po trijų 
dienu smarkaus muszio Angli- 
kai atėmė adgal miestą Sidi 
Barrani, nuo Italu, su didėlėms 
bledems ir dabar yrėsi ant 
Bugbug 70 myliu tolumo, isz 
kur Italai jau pradėjo bėgti.

Tame muszyje Anglikai pa
ėmė badai daugiau kaip 2,000 
kareiviu tarp kuriu radosi ir 
trys generolai. Kėlės sanvai- 
tes adgal 4,000 Italu gavosi in 
nelaisve. Anglikai taipgi pa
ėmė daug amunicijos, ginklu, 
tanku ir visokio kariszko ma- 
terijolo.

Visa Italiszka armija yra 
kerszinama paėmimu ir sunai
kinimu isz ko Italijos gyvento
jai jau ne yra užganadinti isz 
Mussolino kad juos inkivink
lioj o in szia kare ir kaip kur 
tai girdėt kad Italai ketina su
kelti revoliucija namie ir pri
versti Mussolini kad paliautu 
taja kare kuri jiems nieko ge
ro neatnesza tik varga ir beda.

Albanijoj Graikai taipgi lai
mėjo kelis muszius. Aplinkinė
je Gretos, Graikai neturėdami 
užtektinai amunicijos pradėjo 
naudoti ilgus peilius ant savo 
prieszu.

Anglijoj da vis neramu isz 
priežasties nuolatiniu užklupi- 
mu Vokiszku eroplanu ant 
miesto ir aplinkiniu vietų.

Sovietu Vaikai
Kariuomeneje

Moskva, Rusija. — Sovietu 
mokyklų vaikai nuo 9 lyg 15 
metu amžiaus, pradėjo lavintis 
kariszkam moksle, naudodami 
medinius karabinus, maszini- 
nius karabinus ir kiekinius 
tankus. Vietoje praleisti žie
ma namie tai valdžia juos isz- 
siunezia in laukus ant ‘ ‘manev
ru”. Daugelis isz tuju vaiku- 
cziu suszalo laike dideliu szal- 
cziu ir kenezia varga bet turi 
atlikti savo privalumus ir tap
ti gerais kareiveis del apgyni
mo savo tėvynės.

Daugelis jaunu mergaieziu 
taipgi imamos in kariuomene 
aažiurineti ligonius, dirbti vi
sokius sunkius darbus ir siūti 
marszkinius del kareiviu.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITi

Latvijos Legacija Isz- 
parduoda Visus

Rakandus

Washington, D. C. — Latvi
jos pasiuntinis Daktaras Alfre
das Bilmanis apreiszke kad jis 
iszparduos visus rakandus ir 
puikius paveikslus kurie ran
dasi legacijoj nes kaip rodos 
jau pasiuntinysta daugiau ne
bus reikalinga isz priežasties 
apžiojimo Latvijos per Rusija. 
Jeigu Bilmanas aplaikys gana 
pelno nuo tosios licitacijos tai 
gal da laikys atidaryta legaci
ja per koki laika.

Uždraudimas Naudoti
Daug Gazolino

Moskva, Rusija.— Sovietine 
valdžia iszdave ukaza, kad nuo 
1 d., Gruodžio gyventojai nega
les naudoti gazolino kiek jiems 
patinka. Vaistinei automobi
le! gales naudoti 25 lyg 100 ga
lonu ant menesio o privatiszki 
automobile! galės sunaudoti 
nuo 16 lyg 40 galonu gazolino, 
pagal sunkuma automobiliaus.

Norints Rusijoj randasi už
tektinai gazolino- ir aliejaus, 
bet nėra kam ju jeszkoti ir isz- 
dirbinet.

DARBO ŽINUTES

Philadelphia. — Czionaiti- 
nes audinyczios aplaike nuo 
valdžios kontraktus ant prista
tymo ccikio ant padirbimo 
mandieru del kareiviu už pu
se milijono doleriu ir maferi- 
jolo ant pasiuvimo marszkiniu 
de*l kareiviu.

Detroit, Mich. — Beveik vi
suose deszimt-centiniuose szto- 
ruošė kilo straikas darbinin
kių. kurios spiriasi geresnes 
mokesties ir geresniu darbi- 
ninkiszku sanlygu.

Scranton, Pa. — Per mene
sius Vasario ir Kovo anglines 
unijos UMWA uždės asesmen- 
ta ant visu darbininku po dole
ri ir tokiu budu surinks apie 
800 (tukstancziu doleriu kurie 
bus sunaudoti ant kovojimo 
pagerinimo anglekasiu darbu 
ir mokesežiu. Paskutinis ases- 
mentas atnesze 
Scrantono aplin 
o isz Hazletonc 
Skulkino 37,000 
isz tu pinigu ma 
ja patys darbini;

unijai isz 
tinęs $27,000 

di strikt o ir 
doleriu. Bet 

ai pasinaudo- 
kai.

HITLERIS BIJOSI

KAD NETEKS GYVASTIES

London, Anglija.—(National 
Press danesza). — Angliszkos 
bombos neduoda Hitleriui ra
mybes, kaip danesza tūlas ko
respondentas. Hitleris szia- 
dien bijo daugau ne kaip kita
dos apie netekimą gyvasezio. 
J eigų kur keliauna tai dvi die
nas priesz kelionia iszsiunczia 
specialiszkus agentus, idant te
mintu ant užsikeisejimu ant jo 
gyvasties.

Hitleris neturi jokio užsitike- 
jimo Francuziszkiems hotelams 
tik miega savo apginkluotam 
trukija kuris naktimis stovi tu- 
neliuosia, kad ant jo nenukris
tu Angliszka bomba, nes ir 
Prancūzams neužsitiki.

Anglikai Pakorė Du 
Vokiszkus Sznipus

London. — Du Vokiszki szni- 
pai, kurie nudavinejo pabėgė
lius ir turėjo slapta reidio apa- 
rata, su kuriuom siuntinėjo vi
sokius daneszimus in Vokieti
ja likos susekti ir pakarti czio- 
naitiniam kalėjime.

Lapkriczio Menesije I- 
talai Neteko 4,411

Keariviu

Rymas. — Italai neteko pra
eitam menesyje 4,411 kareiviu 
visokiuose musziuose su Grai
kais. Užmuszta 1,037; sužeista 
2,401 ir 1,044 dingusi nežine 
kur.

4,000 Italu Paimti In 
Nelaisve

Atėnai, Graikija. — Graikai 
žaibiniu smarkumu užklupo 
ant Italiszku divizijų palipda
mi daugeli in nelaisve o Delvi- 
ne aplinkinėje, kur tęsęsi keli 
Smarkus musziai,, paimta dau
geli ginklu, amunicijos ir kito
kiu kariszku materijolu.

In laika trijų dienu muszio 
Egipte tarp Angliku ir Italu, 
Angliszkos giltos apsiaubė Ita
lus isz visu pusiu, paimdami 
apie keturis tukstanezius Ita
lu in nelaisve. Musziai vis tęsę
si aplinkinėje Sidi Barani, 70 
myliu nuo Libijos, Egipte.

PIRKO SKRIPKA
UŽ $5.00

TĖVAI PARDAVĖ
KŪDIKI

PARDAVĖ JA UŽ $10,000

Pueblo, Colo. — Trisdeszimts 
metu adgal Andre Artessa pir
ko nuo kokio tai seno žmogaus 
sena skripka už kuria užmokė
jo penkis dolerius. Ana diena 
rode jis sena skripka. kokiam 
tai muzikantui kuris ja apžiu
rėjas pasakė jam buk tai bran
gi skripka. padaryta per Stra- 
divariusza, 1776 mete. Dave 
jam už ja. 10 tukstancziu dole
riu.

Nuszove Savo Paczia 
Isz Netycziu

Butler, Del. — Farmeris Ben 
Creassy prisipažino prie nuszo- 
vimo savo moteres ir likos už 
tai nubaustas ant deszimts 
metu in kalėjimą. Vyras taja 
diena bando nuszauti szeszka 
kuri mate prie visztinyczios o 
kad karabinas neiszszove, in- 
ejas in stu'ba paszauke in savo 
motere, norėdamas ja nugaz- 
dint: “Lukaut, mama, asz ta
ve nuszausiu!” Szuvis puolė, 
pataikindamas moterei in kru
tino ir nelaiminga motere su
krito negyva prie jo kojų. Po
rele gyveno dideliam sutikime 
ir neturėjo tarp saves jokiu 
nesupratimu kaip apie tai kai
mynai pripažino laike teismo.

Visi Turi Po $64.30 
Kiszeniuose

Washington^ D. C. — Val
džia apskaitė kad kožnam Am
erikos gyventojui sziadien pri
puola po 64 dolerei ir 30 centu 
arba $7.43 daugiau ne kaip 
praeita meta. Suv. Valstijų iž
das iszdave apskaita buk szia
dien tarp žmonių apibegineja 
8,521,101,609 dolerei o kad 
juos visus lygiai padalint tarp 
gyventoju tai kožnas turėtu po 
liek.

Liepsna Ja Iszvijo Su 
75 Szunimis Isz Namo

Florham Park, N. J. — Mrs. 
Jane Crosby, kitados labai tur
tinga motere, kuri vėliaus ne
teko savo milžiniszko turto, 
buvo priversta apsigyvent ap
leistam name su savo 75 szuni
mis ir kitokeis mylimais žvere- 
leis bet ana nakti kilo ugnis 
name kuris ja privertė' apleisti 
prieglauda. Deszimts isz szunu 
likos užmuszta ir sudege lieps
noje.

Senute turėjo tame name sa
vo locnastis susidedanezias isz 
senu ir puikiu mezginiu, ra
kandu ir kitokiu senoviszku 
dalyku vertes apie 20 tukstan
cziu doleriu. Dabar tikrai pasi
liko ubage ir turėjo jeszkoti 
prieglauda ubagu name.

§ Amerikoriiszkos moteres 
ir merginos iszduoda po 50 do
leriu kas minuta ant nukirpi- 
mo plauku.

NENORĖJO VAIKU, PAR
DAVĖ DUKRELE UŽ $50;

ABUDU UŽDARYTI
KALĖJIME.

Freeport, Va. — Keli mene- 
sei adgal Mrs. Alden Watson 
pirko už 50 doleriu pusketvir
tų metu mergaite nuo Felicijos 
Dalley kuri nenorėjo dukreles 
ir todėl ja pardavė. Kas tokis 
pranesze palicijai apie tai, ku
ri paszauke tėvus in suda ant 
iszsiaiszkinimo. Po iszklausy- 
mui abieju pusiu, sudžia nu
baudė tėvus ant trijų metu ka
lėjimo ir pavėlino Watsonams 
pasilikti mergaite pakol nu- 
sprens kur padėti mergaite o 
pinigus liepe sugražint. Wat- 
sonai labai myli mergaite nes 
savo vaiku neturi ir melde su
džiaus kad pavėlintu jiems au- 
gyti meragite kurios ievai taip 
pasielgė su ja kaip su gyvuliu 
parduodami ja kitiems. Sudas 
nusprens taji dalyka kada tė
vai iszeis isz kalėjimo. •

Kanada Stato 18 Laivu 
Del Anglijos

Buenos Aires, Brazilija. — 
Markizas Wallington, kuris 
pribuvo in czionais, pasakė 
buk Kanada sziadien stato 18 
laivu del Anlgijos nes Vokie- 
cziai daug paskandino Ang- 
liszku laivu. Anglijos didžiau
sias pavojus yra nuo paskandi
nimo laivu per Vokiszkus sub- 
marinus kuriuos Vokietija dir
ba kuodaugiausia.

Netikėtas Giliukis 
Valkatos

New York. — Drebėdamas 
nuo szalczio ir būdamas alka
nu, Jack Dorsey, 48 metu, ne
turintis jokios prieglaudos, 
atėjo ant palicijos stoties mels
damas suszėlpimo ir nakvynes. 
Senas palicijantas, prisižiure- 
jas jam gerai, pažino jame su- 
nu savo kaimyno kuris nese- 
nei mirė, apsakydamas Jackui 
kaip jo tėvas mirdamas paliko 
jam deszimts tukstancziu dole
riu. Iszgirdes taja naujiena nu
važiavo pas advokata nuo ku
rio aplaike tuom-laikine .pa
szialpa ir Jackas taja nakti 
pergulėjo kotelyje ant minksz- 
tos lovos.

Naujas Drebėjimas
Žemes Rumunijoj

Bukairesltas, Rumunija.—Ana 
diena vela davėsi jausti du ga
na smarkuls dreibejimai žemes, 
bet padare tik maža bledes ir 
gyvaseziu nepražuvo. Menesis 
adgal fenais drebėjimai žemes 
užmusze apie du tukstancziiuis 
žmonių daug sužeidė ir padare 
bledes ant keliu milijonu dole
riu. ! . . ■
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Kas Girdėt
Machuala, kleksi ko j, tūlas 

darbininkas isznesze dinami
tu in padanges visa savo .szei
myna sušidedanezios isz pa
ežius ir trijų vaiku. Indejo jis 
po kelis szmotus dinamito in 
kožno lova, po tam sujungė vi- 
pus su elektrikiniu drain prie 
baterijos. Eksplozija buvo bai
si — sudraskė ant szmoteliu 
paezia ir vaikus bet tėvas liko- 
sužeistas mirtinai, mirdamas 
in trumpa laika. Žmogus buvo 
dideliam varge ir nedirbo ilga 
laika, negalėdamas žiūrėti ant 
yargo savo szcimyneles, todėl 
jnutarė visiems ir sau pasidary
ki gala kad nekenktu toliaus.

priek tam ant juoko kas tekis tensis lyg 70 metu nes hygiena; 
inmete net ir kelis guzikus nuo ima virszu ant visokiu ligų ir 
kelnių. žmogus gyvens ilgai ant švie

ti kad in. tuja kazirnyczia to. Tiktai ant mokslo, paremtas, 
lankosi tik turtingi žmones ir ir 
gemblerei isz visu daliu svieto n: 
kurie praleidžia, ant kaz-vru' . jtukst.anczius ir milijonus dole- tamsybes ir 
riti, net skaudu, kad tieji ž'mo-^Tokis 
nes taip mažai

A t

•m mokslu tinkamak tikeji-
s užstos ateityje. Tok i s ti-

! kejimas paliuosubs žmones isz
L----:.. lengvuti kyšt es.

tikėjimas užves tarp
atsimena ant žmonių didesni hroliszkuma, varo, delko parakas sprogsta, 

isz hado o ki-! vienok juos vartojame ir nau-

ALIEN REGISTRATION DIVISION
IMAIIGRATTON & NATURALIZATION SERVICE 

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE 
AVASHINGTON, D. C.

Nors nesuprantame kokia surede
gaiyfie,J mli'Sz-ihj 'gtdiTžrhkeliu szita taip puiku pasauli

liepė saulei
J tada vieni hemiv
Iii isz persiedimo. '1 okis tikeji-’(Įa ;sz t() Važiuodami (lžm galybe
I............ T__  . . t • • . . : • i, »» a

ir ^.eme

kurios per nak- 
žole- 
Kas

TEBELIEKA 11 DIENU
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!

1 Mokslaines direktoriai isz 
publikines mokyklos Somer
set, Indiana, užtvirtino pasiel
gimą tenaitines daraktorkos, 
kuri suplakė gana dideli bei- 
jboka su gumine paipa už ne
mandagu pasielgimu mokyk
loje; pritardami jai kad turėjo 
tiesa nubausti ji. Tėvai vaiko 
;užvedė teismą priesz daraktor
iai beit teismas likos iszmestas 
isz sūdo. — Kartais keli geri 
rimbai prigialbsti apmalszyti 
pusbernius kurie nemažai duo
da ergelio daraktorkoms mo
kyklose.

Ateiviu Registravimas baigsis Gruodžio 
(Dec.) 26 d., ir visi nepiliecziai už nesiregistravima 
gali būti baudžiami pinigine bausme isz $1,000 — 
szeszis (6) menesius kalėjimu arba nubausti abiems 
bausmėms !

Ar kas girdėjo apie nauja li-.mas padarys ‘ isz mus tii<r
ga vadinama “Hyporembryo- vaikus Dievo, (-t'idhlit'tokis ri- lengva kelione. 
Iiydrometroplria”? Gal ne. kejimas greitai' užstotTi, mel's-] 
Na, tai iszaiszkiarsime musiiikime Jo kuris 'yra riiusu Su-! i 
skaitytojams kas tai db liga rii1 tvertojnm ir užlaiko tnusn gy-, 
tokiu ilgu užvardymit kad atei- į Vasfis,-'duodamas mitins protą klausykit, nei gero! I gt: tam žmogui davė toki protą,

L‘ - Arba vėl. Parakas suskaldo' kad moka ir iszmano kitu pa-
žmbgūi Tokius akmenis, ku-'kiMba naudotis? Kas davė 
riuos kūjais ne taip tai butu 
lengva sudaužyt. Parakas, in- 
piltas ’ in' szautuva, 
kiszkius, kurapkas i 
gy vulnkus, - kuriuos 
.kažin ar pagautu, nors 
butu greitas.
Protas ir tikėjimas nenustoja 1 

veikes. :
Žmogui tam yra duota pro

tas, kad in kiekviena dalyka 
kiek galint insįgilintu, kad ka 
nors darydamas, žinotu delko 
taip daro. 'Jeigu' ‘gyvenime tas 
protas pats in viską neinsigili- 
na bet daugelyje dalyku turi 
kitiems patikėt, pats net nesu
prasdamas to, in ka tiki, tik 
dėlto taip elgiasi, jog visko ne
gali isztirti, arba kad ir gali, 
tai neturi reikalo ir laiko. Bet 
tas pats protas, ka tik gal, ta 
stengiasi isztirti. Patikėjas ki
liems ' jis nenustoja žmoguje 
dirbės. Protas, sakysim tiki 
kiliems, jog parakas sprogsta. 
Pasiremdamas szituomi tikė
jimu, jis galvoja, kaip galima 
ta paraka geriausiai isznaudo- 
ti, kad jo ku(|mažiausia isž'eitu 
o nauda butu kuodidžiausia. 
Ir taip. Kas nori perskelt ak
meni, tas parako nepila nei po 
akmeniu nei ant akmenio. Pro- 
tamjam sako, jog norineziam 
akmeni perskelt, reikia iszkall 
skyle, pripilt in ja parako, at
sargiai skyle užkalt ir padegt. 
Taigi, patikėjus, jog parakas 
sprogsta, kiek da tur darbo 
protas, kad mokaneziai para
ko galybe sunaudotu! Tikėji
mas ne tik ka nesumažina pro
to veikimą, bet ji da padidina. 
Protas, pasirėmęs ant tikėjimo, 
tokius darbus atlieka, kurie be 
tikėjimo nei in galva jam butu 
nepareja. Ir kas-gi bandytu 
paraku akmenis skaldyt jeigu1 
netikėtu, jog jis sprogsta?

Žmogus turi reikalus kūno 
ir duszios.

Matome tad, kad tikėjimas 
gyvenime ant kiekvieno žings
nio yra reikalingas ir net nau
dingas. Tur kitiems tikėti, kas 
nori iszsikepti duonos: tur ki
tiems įtikėti, kas nori pasisiu- 
dint drabuži, arba pasistatyt 

mu moterų jas inleido parduo-1 narna. Žodžiu kalbant, tur ki- 
tuven be eiles. Aiszku, tatai; tiems tikėti, kas nori aprupin- 
laiukiancziuju tarpe šukele ! t i lengvai, greitai ir gerai visus 
daug nepasitenkiniino, bet tai savo kūno reikalus. Bet žmo- 
nepa k ei t e parduotuves 
tiszko nusistatymo.”

Laikraisztis deda toki priera- 
szd: Tokš elgesys nelerstinas., leg'll bus ir aprūpinti visi ku- 
Visur tokia tvarka: kas ahks- j no reikalai, žmogus da nebus 
cziau ateina, tas pirmiausia, 
gauna, kitos tvarkos negali 
but. Isz žinutes mes isz paežiu 
Bolszeviku sužinome daug ih- 
domiu dalyku. Reiszkia, pati aisz,kiai savyje jauezia. 
“Tarybų Lietuva’'’ pripažinsta 
kad Soviėtu “rojuje” reikia;
kėlės valandas lankti del poros mu,. kuriuos Ijis norėtu iszriszti.

[Mato žmogus kaip puikiai ir• 
! i'szmintingai' visas pasaulis su
rėdytas: kie^ jame vabalėliu, 

vidonas'yra jo kvailas draugas, kiek gyvuliu kiek ant dangaus

maszina turime pigia, greita ir blizga? Kas hope tai 
Tėgid lauke k*i dygti, augti, žaliuoti ?

Ilija ar sniėgti, tegul szala kaip afn-ede kvietkus tokiais 
j nori, sėdi žmogus traukinyj žiai.-l ‘ rlibais ? Kas liepe gyvu- 
. (vagone), kaip ponas, niekam,! hams žmogui tarnauti? O kas-

Tūlas daktaras Paryžiuje, 
Francijoj, apžiurėjas jauna 
motere, kuri atėjo su vyru ant 
rodos pas ji, ant galo tare in 
ja: ‘ ‘ 'Pamištai nieko pavojingo j 
nėra, tik tamista turi hyperem- 
bryohydrometroph ia. Jauna 
moterėlė ir jos vyras iszgirde 
tai, dirstelėjo viens ant kito su 
baime. Daktaras, matydamas 
ju baime iszaiszkino jiems kad 
motere už keliu menesiu pa
gimdys kudiki.

Tai tau! Ar-gi ponas dakta
ras negalėjo aiszkiai pasakyti 
kad yra naszezia it užbaigtas 
kliukis o ne iszgazdyt neszezia 
motere.

Amerikoj randasi daugiau 
kaip 14 tukstaneziu milijonie
rių. Kam po nogiu tieji žmo
nes renka tiek turto jeigu ji 
/mali sunaudoti?

kaip ‘turime' gyventi tint' svie
to ir kaip'apsfcaugoiti nuo’vi
sokia nelaimiu.

Daugelis liežuviu sunaikino 
Babelono Bokszta o tik vienas 
liežuvis gali sunaikinti vyro 
ar moteres gera varda, suardy
ti szeimyniszka varda ir 
puldyti žmogaus laime.

pra-

Liežuvei apjuodino mot ere 
taip, kad vyras ilginus negalė
damas dalaikyt tuju liežuviu, 
nužudė Savo nekalta motere. 
Kaiminka. Stellos Johnson, isz 
Bay City, Mieli., paleido liežu
vius apie ja, kurie pasklydo 
žaibiniu greitumu po visa a.p- 
linkine. Noriais szeimyna per
sikraustė du sykius, isz vienos 
vietos in kita, geisdami atsi
kratyti nuo tuju liežuviu, bet 
kur tik nusikraustydavo tai 
yis apjuodinanti liežuvei pas
kui’ j uos seke.

Tarp szeimynos kildavo 
smarkus baimei, nesupratimai 
ir užmetinejimai vyro ant mo- 
iteres, ant galo daejo prie to, 
■kacl vyras nužudė savo nekal
ta motere, kaip vėliaus paaisz- 
kejo, nes pati kalbininke prisi
pažino kad liežuvius paleido 
ant savo kaiminkos isz pavy
dumo.

Ka galima daugiau sakyti 
apie tokius liežuvius ir apjuo- 
dinima vardo savo artimo? 
Kožnas paniekina, liežuvius, 
bet kožnas ta pati daro, paan
trindami kitiems ir negalima 
ju sulaikyti. Iszmintingi žmo
nes neklauso liežuviu ir sten
gėsi juos sulaikyti kuodau- 
giausia bet kiti turi isz 
džiaugsma kad gali juos 
platint da daugiau.

to
pra-

Kazi.rntnkai neturi 
szirdyse mieiaszirdystes 
savo artimo, kaip parodo se
kantis daigias:

Sztai prie inejimo ir garsin
ga kazimyozia Monte Carlo, 
randasi pakabinta dežuke in 
kuria dedasi aukos del varg- 
szu, panaszei kaip randasi baž- 
nycziose. Karta ant meto dežu
ke būna atidaryta kad inmes- 
tus pinigus paaukaut del mies
to vargszu. Kada ana diena 
skrynute likos atidaryta rado 
joje net... keturis frankus o

savo
ant

taip 
senei, kada paprastas laikas 
žmogaus gyvasties ant žemes 
daeidavo tiktai lyg 20 metu. 
Buvo tai tada, kada beveik vi
sa žmonija tikėjo ir buvo mo
kinama per savo perdetinius 
kad diena mirties buvo paženk
linta del kožno isz augszto per 
Apveizda o kas in tai netikėjo, 
perženginejo utiesas ir buvo 
baudžiamas.

Tankei visokį amarai kaip 
kolera, džuma, tifusas, dipteri- 
ja, raupai ir kitos ligos atlan
kydavo kas meta žmones. Tieji 
amarai palikdavo paskui save 
baisias pasekmes ir tukstan- 
czius kryžių ant nauju kapu ir 
nuliudusias szirdis.

Kada tokia, epidemija pakil
davo, žmones aiszkino kad tai 
Dievo bausme už ju prasikalti
mus — buk Dievas atkerszino 
savo vaikams už tai kad Ji už
rūstino. Paliepdavo jiems mel
stis ir darydavo procesijas 
idant Dieva perprasžyL' Kada 
epidemija nustodavo, aiszkin- 
dąvo žmoniems kad Dievas isz- 
klause ju madas. O kada ama
ras ir toliaus paimdavo tuks- 
tanezius atiku, sakydavo kad 
ju pakilta ne yra užtektina už 
papildytus grjekus. Dvasisz- 
kieji laikydavo žmones nuola
tinėje baimėje ir tamsumoje.

Be.t šziadien, kada kyla ko
kia epidemija o ypatingai ap- 
szviestuose sklypuose kur yra 

■ užvestas sanitariszkumas ii’ 
hygiena, daktarai ir sanitarai 
pasekmingai kovoja priesz tą
jį nevidoną ir greitai ji apmal- 
szina. Nuo kokio tai laikė to
sios epidemijos paliovė viesz- 
patauti. Žmonos paliovė tikėti 
kad epidemijos yra Dievo bau
sme. Nuo tojo, laiko gyvenimas 
žmogaus yra ilgesnis ant 58 
metu. Ir tai da negana nes kaip 
Johnsonas, isz National Insur
ance kompanijos, kalba, tai 
1950 mete žmogaus gyvastis

Buvo laikai, ir tai jie

ISZ LIETUVOS
n ,? i jX— HtpI J’.
Paleckis Iszleido Uka- 
za Bausti Suszaudimu,

Kurie Pasiprieszys
Valdžiai

Kaunas, Lietuva.— Lietuvos
■ Auik'szcziausios. Tarybos Prezi- 
L diumo Pirmininkas J. Paleckis 
’ pasirasze u'kaza, kuris Komu-
■ riistiszkiems teisėjams leidžia 

bausti snszaudymu visus tuos 
asmenis, kurie organizuotai 
kenks Socialistiniam uikib ir 
Socialistinei santvarkai.

Jei kas naikino turtą siekda
mas pakenkti Solialistiuiam 
ūkini, bus baudžiamas kalėti 
sunkiųjų darbu kalėjime iki 
penkių metu.

Jei kas nusikalto pikthaci- 
d'žiaii'd'amas savo tarnybines 
pareigai, bus baudžiamas kalė
ti iki deszimt'S metu.

Jei kas organizuotai kenks 
ūkini, bus baudžiamas suszau- 
dymu arba 15 meti n sunkiu j u 
darbu kalėjimo.

Kaune Jau Taip Kaip 
Maskvoje

“Tarybų Lietuva” insidejo 
tokia žinia: ‘"“P. Aleksandras 
Bankaliskas redakcijoje ni.JS'i-' 
skunde nenormalumais, kurie 
dar vis nei'szgyvendinami, isz 
musu prekybinio gyvenimo. 
Isztisas valandas pil. Bartkaus-' 
kas užvakar lauke eileje prie 
F. Szubienes avalines parduo
tuves,' esanezios Perefeo utyczio- 
je, tenorėdamas mnsipirkti po
ra bateliu. Apie 17 vai., (par
duotuve dar buvo pilna žmo
nių, ir eileje laukiantiems pilic- 
cziams buvo aiszku, kad jie ta 
diena jau neineis in -krautuve. 
Atsidarė parduotuves -darys.; 
isžejo krautuves pardavėja, ir 
pasirinkusi laukiancziuju tar
pe keliata, matomai, pažinsfa-

bateliu, ir tai bergždžiai!

nuszauja 
ir kitus 

žmogus 
s ir labai

mokino mylėti, kas jai liepe 
nenustojant plakti? Kas liepia 
žmogui jausti džiaugsma, ge
ra padarius ir jausti neramu- 

' ma, -blogai darant ? Kas indejo 
’ in žmogų ta duszia, kurios ne-1 
matome bet kuria jaueziame 
ii' jos reikalus turime aprupiii-į 
ti. Kas davė tai musu dusziaiį 
troszkima laimes ir kodėl ant 
žemes vietoje laimes randame 
tik keiitejimus? Kur dings 
žmogus numiręs: ar isznyks, 
kaip tie durnai isz kamino isz- 
eja, ar gal numiręs ras tik ta 
laimėj kurios gyvendamas taip 
troszko ?. .

Kas-gi iszaiszkins szituos ir 
jiems panaszius klausymus? 
O daugiau panasziu klausymu 
bene nėra, kuri žmogaus pro
tas neapsiimu iszaiszkinti, bet 
kuriu iszaiszkiiiimo duszia rei
kalauja ? (Toliaus bus.

OT Visi ateiviai, 14 metu amžiaus ir daugiau, 
privalo asmeniszkai registruotis !

i "...
O’ ’ Ateivius vaikus, neturinezius 14 metu am

žiaus, privalo užregistruoti ju tėvai ar globėjai !
IFW7’ Ateiviai pacztuose registruojami. Nereik 

mokėti jokiu pinigu už ateiviu registravimą. Sau
gokitės nuo rakatieriu !

ON Po užsiregistravimu, visi ateiviai, in pen
kias (5) dienas, privalo praneszti pakeitima ju pa
stovaus adreso. Reikia adreso pakeitima praneszti 
“Immigration and Naturalization Service, Wash
ington, D. C.” Tam tikslui blankos parūpinamos 
visuose pacztuose !

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
gS’A - B - CELA=^3 ♦I

Skaito “Saule” 23
Metus!

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

t

y pa- gui rupi ne tik but pavalgiu
siam ir turėti pastoge ir kitus 
gyvenime reikalingus daigtus.

Žmogaus didžiausias ne-

Guodot i na Rėdysite:
Bukite taip malonus 

siurtsti man kaitaloga jus j kny
gų už ka busiu jums dėkinga. 
Turiu ir tai primytie kad asz 
esmių josit skaitytoja per 23 
metus ir persi! ikrinai.j, kad ju
sti Ilaikrasztis yra vienas isz ge
riausiu! Su pagarba, lieku jusu 
sena skaitytoja,

MRS. ANNA POTTS, 
isz Elizabeth, N. J.

pri-

Lauke “Saules” Kaip 
Sveczio!

Gerbiamoji Redakcija.— Siun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
“Saule” ant visu metui. Szir- 
dinga jums aeziu, kad nesulai- 
kete siuntimą. Skaitau ‘Saule’ 
ir kitus' laikraszczius, bet 
“Saule” man patinka geriau.se 
ir visados lankiu josios kaip 
kokio mylimo svetelio. Linkiu 
jums laimes ir geros sveika
tos, lieku su guoidone, jusu se
na skaitytoja,

(INA STULGAITIENE, 
isz Hardwick, Mass,

Nuo Redakcijos: Aeziu už 
gerus velinimus ir prisiuntima 
'prenumeratos už laikraszti.

j no reikalai, žmogus da nebus 
visai laimingas. Atsiranda ja
me kitokį reikalai — reikalai 
jo duszios, kuriu, tiesa, nema- 

ito ir neapeziuopia, bet kuriuos

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50f 
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Koki duszios reikalai?
Žmoguje daug kyla klausy-

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

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.

“MAŽAS NAUJAS 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40P 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai, . . ... . $1.50. 
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

AUKSO

♦
**

; *' ★
★i
★

arba pradžia 
SKAITYMO

■ . .ir...
RASZYMO★

★
★
★
★

J 64 pus., Did. 5x7col

i Tiktai, 16c.

I
¥

* 
¥

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotajas :: 
___ Geriausia Ambulance _

patarnavimas s z i o j T) 
apylinkėje. Bile ko- (c 

yC kiam laike; diena ar 22 
'W nakti. Visada turi pil- W

na pasirinkimą meta-
Vį? liszku ir kieto medžio W

Grabu. Laidoja nu- l| 
milelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. lt

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos [f 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre.<

ReP Telefonas 532-J

A

★
★
★

* MAHANOY CITY, PA.
SAULE ¥ 

¥

SKAITYKITE “SAULE”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Veloiszku 
kaziriavimas. Joezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelaba* vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacsluot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

PUIKI DOVANA ANT

VISUOMET
KALĖDŲ! 1

❖

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;
Visokio Amžiaus - Augsztaįai Dvasiszkijai;

Dalejdus >■ ;
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides ; 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant : 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu !

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu
Parsiduodasi Po $1.50 <

DABAR, TIKTAI $100 -į

“SAULE” Mahanoy City, Penna

geriau.se
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Ulin pas Žydą Jusuf.
— Zebit prarado turtus ir 

jau ant visados jaucziasi nelai
mingu! — tarė pats sau Ulin. 
Matau, jog tavo tikyba jokios 
tau paramos nesuteikia, delei 
ko anos iszpažintojumi 'nega
liu liktis ir būti. Esu žingeidus, 
ąr jo draugu tokias pat nuomo
nes tftri ir anų laikosi; eisiu ir 
persitikrinsiu. Su noru visas 
sunkenybes pakelsiu ir pane- 
sziu, by tik savo vidurines aud
ras apmalszinti. Neužsitikeji- 
mas baisiai mane kankina. 
Taigi knogreicziansiai sknby- 
giuos in Knetvorta, pas Žydą 
J usirfa ir persitikrinsiu ar jo 
tikybos vaisiai yra geresniais.

Ir arcziausiu keliu karalius 
Ulin nusidavė in Angliszka 
miestą isz kurio Žvdelis Jusuf 
paėjo. Tenai pribuvęs, pas vi
sus pradėjo klausinetis, ar 
kartais kas Žydo Jusufo neži
no. Vienas isz tarpo užklaustu- 
ju atsake jog jo nežinąs; ant
rasis pridūrė, jog apie ji buvo- 
girdėjas, bet visiszkai nepa
žysta. Ir tuo budu karalius 
.Ulin apie Žydą jokiu žinių ne
galėjo susekti. Taeziaus neno
rėdamas nuo savo tikslo prasi- 
kreipti, ant galo nuvyko in 
magistrato biurą ir melde kad 
jam pasakytu, ar tame mieste 
neatsiranda Žydas Jusuf. Tuo
kart isz suraszo gyventoju su
žinojo jog Žydas Jusuf mieste 
atsiranda ir jis užsiiminėja vi- ? ... šokiu tavoru vieszais iszgyri- 

■«?ais mieste. Po miestą vaiksz- 
czioja su visokiais apgarsini
mais ir pirkliu ta vorus žmo- 
niems girria. Senis Ulin už su
teiktas žinias padekavojas, 
magistratą apleido ir gatve 
leidosi tolyn.

Eidamas ant tūlos kertes 
iszgirdo szauksma ir Ulin gir
dėta baisa pažino. Jis tuojaus 
in ta puse suskubo ir atsirado 
prie pat kertes.

— Tai jis, — tarė pats sau 
.Ulin ir prie ano prisiartino.

, — Ar negalėtum, mano mie
lasis, pasakyti kur gyvena Ju
suf ? — užklausė Ulin.

— Jusuf? Jusuf? o gal asz 
esu? — užklausė Žydas — nes 
asz taip vadinuosiu.
. — Jeigu taip, — kalbėjo se
nelis, — buk toks geras, nu
vesk mane in savo namus nors 
ant valandytes, nes su tavim 
turiu labai svarbu dalyka kal
bėti o juk czionai tam viskam 
ne vieta.

— Gerai, gerai, labai noriai, 
eik paskui mane, mano viesz
patie, eik, nuvesiu tave in sa
vo namus, -— atsake Žydas.

Beeinant jau gana ilga kelia 
ir gana ilgai, ant galo pribuvo 
prie žemo namuko. Izraelitas 
žemai pasikloniojas melde se
nelio jo butan inžengti.

Tuokart Ulin, inejas butan, 
vienu akies dirstelėjimu persi-
tikrino jog Jusuf nei kiek ge
riau ir laimingiau už Zebita ne
gyveno. Ir tokiam paežiam var
ge aimanavo, kai kad jo isz Sa
bas draugas, Zebit.

— Tikėjausi, — prabilo se
nolis, — jog Jusufa atrasiu lai-

’‘SAULE’’ MAHANOY GITY, PA.

Apsisaugojo Nuo 
Bombų
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bar priesziugai atsiranda. Pri- kia vilti padedi ? Paikas -esi, i
valau su tavimi pasikalbėti.

— Taip yra, mano vieszpa- 
tie, — atsake Jusuf, — buvo 
laikai kada buvau lygus di
džiausioms pasaulės turcziams 
visoj szalyj; buvo, sakau, lai
kai, kada man visi kloniojosi, 
kada mane vadino iszmincziu- 
mi, didžiu, geru, labdaringu, 
mielaszirdingu — žodžiu: bu
vo laikai, kada buvau laimin
giausiu szioj pasaulej žmogu
mi. Sziadien viskas kitaip: 
sztai ir patsai szuo sziadien ne
nuliūsta, kad neturiu nei kąs
nelio duonos in burna indeti. 
Mano vargas kartais yra ne
apsakomas! Bet pamirszau; —- 
pasakyk man, mano vieszpa
tie, su kokiu tikslu prie Jusufo 
atvykai, juk žinai, jog asz vi
sai apleistas, paniekintas ir vi
su nežinomas; neturiu sziadien 
nei vieno sau geradejaus, neži
nau kas yra laime. Esu pasau
lej nelaimingiausiu!

— Ak, kad tu mane pažintum 
ir ant manes susimylėtum, — 
tarė senelis. — Kibą manes ne
pažysti? Amžis ir mano vargas 
man veido iszvaizda permaine.

— Isztikruju! — suszuko Ju
suf —1 tarytum isz miego da
bar iszbudau; ak, ak! juk ka
ralių Ulin priesz save matau!

— Esu, buvau, — atsake at- 
siduksejas senelis.

Kolaik Ulin tuos žodžius spė
jo užbaigti, Jusuf jau mėtėsi 
prie senelio kojų ir atsiminęs 
savo prarastus turtus, pradėjo 
graudžiai verkti antrindamas:

— Buvai ir jau neesi kara
liumi Ulin? Buvai ir jau neesi 
karaliumi ?

Esu Ulin’u, — atsake se
nelis, — bet jau ne karaliumi. 
Mano pavaldiniai mane aplei
do ir nuo salos isztreme. Visus 
mane turtus pavaldiniai nuo 
manės atėmė ir, likes be jokio 
turto, privalėjau marias per
plaukti. Pas tave kokios nors 
prieglaudos pasiryžau jeszko- 
ti. Turiu vilti, jog manes ne- 
pamirszai, kiek asz tau kitus 
kartus gero buvau padaręs. 
Daleisk, Jusuf, pas save man 
senam savo gyvastį užbaigti. 
Bet matau, jog ir tau vargas; 
vienok sakyk man, gal mud
viem dienos lengviau praslink-
tu, ar kartais abudu negalėtum 
drauge del pragyvenimo dar
buotis, paskui viens antram 
remti? Matai mano žilus plau
kus, matai senatve, besveikata, 
daleisk pas save man kokia 
nors prieglauda rasti!

— Vargas mudviem! — su
szuko Jusuf; — juk jau tau ži
noma, kuom asz užsiimdineju 
ir sztai uždirbu tiek, kiek rei
kalas, by tik badumi nenumir
ti. Ir tu dabar drysti pas elge
taujanti užeiti? Bene nežinai, 
jog man mano visus turtus ma
rios prarijo ir sziadien pas ma
ne ateini tu dalies turtu mal
daudamas, užduodamas man
naujas žaizdas! Ar tas yra žmo- 
niszkai? Ai, seni! koks tu pai
kas! Gal vynuogių ant krūmo 
erszkecziu jeszkai? Cha, cha, 
cha! Gal prie ledo nori susiszil- 
ti? Cha, cha, cha!

Ir ji apėmė abejone.
— Seniau, būdamas vieszpa- 

cziu, pasirodydavau kaipo 
vieszpats; bet sziadien tarp 
žmonių būdamas nelaimingiau
siu, niekam ir nieku negaliu

seni! Tavo turtai buvo burbu-j 
laikant vandens^— ant mariu j 
sutruko visas turtas, in dugną 
nugramzdėjo! Cha, cha, cha! 
Eik su manimi, paikas seni, ir 
nusiramink; ir sztai pasiėmė 
sau už ranku eiva ant Knetvor- 
to gatvių ir asz vietoj szaukti: 
pirkit eukru! pirkit kruopas! 
szauksiu: žiūrėkit! sztai du 
kvailiu priesz save matote! 
Cha, cha, cha!

— Matau, jog tasai žmoge
lis ir protą jau praradęs, — ta
re pats sau senelis, — turtai 
jam szirdi sugadino; neturi jau 
nei spėkų, kad priesz žemisz- 
kus monus atsispirti arba kan
triai viską paneszti. Ai, varg- 
sze Jusuf, atmink sau gerai, 
jog czionai, ant žemes, visoki 
daigiai visuomet visokias sa
vo permainas turi!

— Paikas seni, — tarė Jusuf,
— atmink ir tu sau, jog kvai
las buvai ir kvailu pasiliksi; 
esame mes visi paikais ir tik 
paikystėmis tankiausiai užsi- 
imdinejam!

— Lik sveikas, Jusuf, — ta
re senelis su paguoda ir isz jo 
namo iszejo.

— Buk sveikas, netikės seni!
— reke Jusuf jam iszeinant.

XI
Senis Ulin pas Liudvika.

— Tuszczia viltis, — atsake 
Ulin, — jau du nelaimingame 
padėjime suradau. Jiedu apie 
žmonija jau pamirsze, patys 
sau neužsitiki o priminus se
nus turtus, formaliszka proto 
sumaiszyma ingauna. O, nelai
mingi ir susimylejimo verti 
žmones! Žemiszkumas pas ju
mis ženklina daugiau už dory
be ir sielos ramybe! Su savo 
nuomonėmis klistate! Koki sa
vo szirdyj skausmu turiu! Ar
gi jau ir treczia panasziam pa
dėjime surasiu? Eisiu ir persi
tikrinsiu.

Ir musu senelis po keliu 
dienu in reikalaujama jam vie
ta nuvyko. Eidamas Zamborsz- 
to siaura ulycziuke pamate 
kaip keli vyrai prastam name
lyj puikiai geleži kala.

Kaip tai? — užklausė senelis 
patsai saves, — man rodosi jis 
aiszkino jog esąs sliesoriumi. 
Reiketu apie ji pas tuos žmo-
nes pasiklausti.

Tuom tarpu viens darbinin
kas iszejo isz namo ir atsistojo 
o Ulin prisiartinęs prie jo ir 
pasakęs gera vakara, užklau
sė ar kartais sliesoriaus Liud
viko jis nepažystas.

— Sliesoriaus Liudviko? 
Man rodosi, ,jog mano gaspa- 
dorius turi toki varda, — atsa
ke darbininkas.

Ir apsidairęs pridūrė:
:— Žiūrėkis, tarytum ji butu 

kas szaukes, sztai eina mano 
gaspadorius.

Ir isztikro tai buvo Liudvi
kas, kuris isz trobos su juoda 
kepure iszejo.

Senis Ulin ji tuojaus pažino 
ir prisiartinęs užklausė:

— Jeszkau Liudviko amat- 
ninko, ar gal tu juomi esi?

1— Taip yra, esu Liudvikas 
sliesorius. Ko pas mane norė
tumėt ?

— Turiu pas tave reikalą, 
apie kuri noreeziau akis in aki 
pasikalbėti, — tarė senelis. —

Mrs. Ann Haltrecht ir jos 
sūnelis pribuvo in Nev? Yor- 
ka isz Anglijos. Tula diena 
Vokiszka bomba pataikė ant 
vaikuczio lovos ant kurios 
jis gulėjo ir vos iszsigialbe- 
jo nuo baisios mirties. Bom
ba nukrito in skiepą kur tru
ko bet nieką neužmusze.

ba ineiti. Trioboj Ulin pamate 
kelis vaikus linksmai tarp sa
ves žaidžianczius; szale vaiku 
sėdėjo jauna moteriszke, lai
kydama prie saves darba. 
Liudvikas tuotarpu prie sene
lio prisiartino ir užklausė, ko 
jis nuo jo norėtu, bet senelis 
davė jam suprasti, jog su juom 
tik ant keturiu akiu geidžia 
pasikalbėti.

Tuojaus Liudvikas uždegė 
antra žvake ir nepažinstama 
senuką in antra kambarį pava
dino.

Ir vėl Liudvikas užklausė 
senelio, kuom jis jam galėtu 
tarnauti ir melde atsisėsti.

Senelis nuo keliones nuvar
gęs atsisėdo ir pas Liudvika 
užklausė:

—- Sakyk man pirmiausiai, 
meldžiamasis, ar tai tavo tie 
vaikai? O toji moteriszke ana
me kambaryj, ar tai tavo pati?

— Taip yra, — atsake Liud
vikas.

— Rodosi, jog esi laimingu 
tėvu; matytis, jog tavo name 
yra ramybe ir vienybe ir, jog 
neblogai laikaisi.

Liudvikas pasikloniojas 
tarė:

— Užtat Dievui dekavoju! 
Ramybe ir sutikimas isz mano 
namu nepasitraukia, bet sulyg 
visokiu gerybių, tai menkai ju 
teturiu. Vienok turiu vilti, jei
gu tik man sveikata ant ilgiau 
tarnaus, ateityje viskas bus 
geriau. Reikia visuomet tvir
tai darbuotis norint ka nors 
gero turėti ir sulaukti o ypa
tingai man paežiam prasidė
jus su savo amatu ir nieko ne- 
turineziam. Pradžia man per
daug buvo sunki o ir taip Die
vas visokius ant manes kryže
lius siuntė.

Ir Liudvikas pradėjo apie 
visokias aplinkybes pasakoti.

— Kadaise buvau labai tur
tingu bet sziadien anuom jau 
nebeesu. Mano visi turtai ant 
mariu dugno guli. Vieszpats 
davė, Vieszpats atėmė ir delei 
to asz turecziau liūsti arba rū
pintis? Ant galo Dievas ge
riausiai žino ka daro. Jis žino 
kas žmogui yra geru daigtu.

dienas dirbdavau, kolaik vaka
re visi neužmigdavo. Kasdiena 
už visus ankseziau kaldavau ir 
vėliau guldavau. Dekavoju 
Dievui kad turiu tvirta kūno 

I sudėjimą. Darbas kaskartas 
i man vis daugiau spėkų priduo- 
'davo, tėvas ir motina mane 
į linksmino ir darbas visuomet 
s atsakanczįai buvo padirbtas 
[ir ant paskirto laiko iszsiuns- 
1 tas. Kartais norints man ir var
gas esą, vienok duonos turiu 
užtektinai ir kaipo patsai ma
tai, nes kelis tarnus pas save 
galiu užlaikyti; veliau-gi, tu
rėdamas Dievuje vilti, galėsiu 
da ir daugiau darbininku už
laikyti.

■— Bet nelaime! mano tėve
liai jau pasimirė; juos visuo
met kiek galėdamas guodėjau 
ir jiems paskutines būvio die
nas saldinau; jie mane už tai 
laimino ir Dievas man gelbė
davo. Po levu mirties apsive
džiau ir jau dabar susilaukęs 
keturiu sunu ir dvieju dukte
rim Tas viskas mane daro la
bai laimingu; kartais esu tokiu 
laimingu kad nei turezius pa- 
nasziu laimiu kai kada negali 
atjausti. Vienok meldžiu ant 
manes nesirustinti už mano to
kia ilga kalba. Bet su kokiu 
reikalu pas mane, mano viesz
patie, atvykai ?

Ir atsistojo senis Ulin nuo 
savo sėdynės, džiaugsmo asza- 
ros jam isz akiu pasipylė. Ir 
nutveręs Liudvika už rankos 
malonhi balsu in ji prabilo:

-— Geras vyre! pasaulyj, ma
tomai, niekas taip labai isz ta
vo laimes nesidžiaugia, kaip 
asz, kurio turbut nepažysti. 
Senatve, vargas ir nelaime ma
no veidą labai permaine.

Liudvikas labai susimaisze. 
Jam rodėsi jog to senelio kalba 
jis kur tai kitus kartus buvo 
girdėjas, tat su nuostaba užku
ri laika in ji žiūrėjosi, ant ga
lo puldamas jam prie kojų su
szuko:

_ Didis Dieve! ar isztikro 
priesz save matau savo kara
lių ir viėszpati?

Senelis ji nuo keliu pakeles, 
tarė:

— Ne taip, geras vyre, do
ras žmogeli! Eik geriaus in 
mano apgloba, tavyje mano vi
sos viltys iszsipilde; buvai do
ru laimėj, esi doru ir dabar, 
jeigu privalai sunkiu darbu 
sau maista užsidirbti. Tu esi 
mano varge suraminimu, vie
natiniu mano užtarytoju, ma
no likimas per daug yra blo
gas. O tai jau daugiau kara
liumi asz ne esu ir mano didy
be bei galingumas jau sutru
pėjo. Esu vargingu, senu ir ap
leistu žmogumi. Mano paval
diniai priesz manemaisztus šu
kele ir privertė prasiszalinti. 
Vos savo gyvastį tegalėjau išz- 
gelbeti. Dabar klaidžioju po 
pasaule su taja ve lazda, kojos 
nuo paklusnumo atsisako ir 
dabar nežinau in kuria szali 
turiu nusiduoti, nežinau kaip 
gyventi ir kame savo žila gal
va padėti.

Liudvikas susijudinęs, "su
spaudė nelaimingajam seneliui 
ranka ir drebaneziu balsu pra-

Pq ilgai kelionei in namus el
getaudamas sugryžau. Mano 
tėvai man sugryžus labai 
džiaugėsi. Jau buvo perdaug 
pasenę ir sau duonos negalėjo 
užsidirbti. Pasipraszes Dievo 
pagialbos, ėmiausi už darbo ir
juos maitinau, apart savo ran
ku darbo isz nie/kur jokios pa
gialbos negavau; tai taeziaus 

Liudvikassu guodone nusiėmė’ir tuokart viltie: 
kepuraite, paskui atveres duris Priesz saulėteki.

mingesniam padėjime o tuo
tarpu matau, jog esi varguo
liu; maniau, jog turi pas save 
visko pilnai ir turtuose plau- 
kioji, jog tau visiszkai nidko, _____  „ ____  _ „ x
imstokuoja, vienok, viskas da- pagelbeti. Ir kodėl manyje to-[senelio melde pirmiau iii trio- binaus prie dar >o ir tol cielas

nepamecziau. 
visuomet sku-

bilo:
— Ak, mano vieszpatie! tik 

turėk Dievuje vilti o jis tavęs 
neapleis! Žiūrėk, sztai dangus 
mano darba laimina, pertat 
neesi visiszkai apleistu. Nuo 
szios dienos busi pas mane, 
miegosi puikiausioj mano lo
voj ir puikiausioj prie stalo 
vietoj visuomet sėdėsi; tau bus 
geriausi valgiai duoti o mano 
vaikai tave laikys per diedu
ką; tau pirmiausiai kasdiena

prie pasisveikinimo pasakys 
labas rytas ir pirmiausiai la
bas vakaras arba labanaktis.k 
Acziu Tau Dieve! Sztai dabaU 
turiu proga už visas geradejys-' 
tos atsimokėti, kurias visuomet 
būdamas" ant salos pas tave,' 
vieszpatie, aplaikydavau!

Ir kuogreieziausiai pravė
ręs duris paszauke paezia ir 
vaikus. O kada visi prisiarti
no, tarė:

—■ Žiūrėk, pacziule, sztai 
nuo tolimos salos karalius 
Ulin, apie kuri asz jums taip 
daug kitus kartus buvau kal
bėjus. Vaikucziai, sztai jusu 
gerasis diedukas pas jumis 
atėjo, eikit ir jam ranka pabu- 
cziuokit ir duokit jam žodi jog 
jo visuomet, klausysit ir jam 
busite gerais vaikais.

Pati su vaikais labai daug ir 
ilgai stebėjosi, po valandėlei 
visi pribuisza seneli apsupo ir 
pradėjo meilautis. Vaikai kly
kė: Karalius Ulin! musu die
dukas! Karalius Ulin, musu ge
rasis diedukas! Tuo tarpu 
Liudviko pati skubiai apie va
kariene sukinėjosi. Netrukus 
vakariene jau buvo ant stalo. 
Stalas szvariai skotertimi bu
vo pridengtas; pirma vieta už
ėmė senelis Ulin kuris isz Liud
viko geros szirdies labai džiau
gėsi. Džiaugsmo aszaros vis 
jam isz akiu per veidus ritosi 
ir patsai sau maustė, jog at
siekė ta viską, ko nuo seniai 
buvo geides.

(TOLIAUS BUS)

TIKĖK AR NETIKĖK
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Priesz szliuba jaunikaitis rū
pinasi idant jo mylimos tėvai 
nepasakytu jam “ne” kada 
papraszys j u dukreles ranku
tes ; po szliubui yra piktas kad 
tėvai jam pasakė “taip”.

Priesz szliuba ji gėrisi kad 
jis turi puikius plaukus bet po 
szliubui da labiau gėrisi jo 
plaukais nes saujomis juos isz- 
rauja.

Priesz szliuba jis laiko jos 
rankute lyg antrai valandai po 
pusiaunakt. Po szliubui taipgi 
laiko “ranka” lyg trecziai va
landai bet pulrumyje losziant 
kazyrems pokeri.

Priesz szliuba jis mano kad 
jos akutes žiba kaip žvaigždes 
ant dangaus; po szliubui <už- 
temdina taisės akutes su savo 
kumsztimis.

❖ <♦
Priesz szliuba jis neszioja 

overkoti ant ranku kad paro
dyt kitiems kad yra puikei ap
sirėdęs; po szliubui apsivelka 
ilgu overkoeziu idant užslėpti 
lopus ant sėdynės tu paežiu 
kelnių.

Priesz szliu'ba jis negali gy
venti be jos; po szliubui nega
li gyventi su ja.

Priesz szliuba, kada jis kur 
iszvažiuoja, tai ji rūpinasi ir 
verkia kad jis jai neraszo kož- 
na diena; po szliubui ji sako: 
“kuo ilgiau randasi jis isz na
mu, tuo geriau.” —F.B.

Alahanojui užtikau, 
Ant dvieju bobelku užėjau, 

Ant Market stryto, 
Vos ant manes neužkrito. 
In karezema bego staigai, 
Rodos leke du vanagai, 

Lyg keliu andarokai, 
Isz ko buvo dideli juokai. 

Tuojaus pažinojau ant terlos, 
Jog tai buvo niekam nevertos, 

Viena 'buvo taip pasigėrus, 
Andaroka buvo apsivemus, 

Pati jau paeiti negalėjo, 
Saliuninkas namo vesti turėjo. 

Antra in karuti insidejo, 
In narna nudundėjo.

Ir merginos, negeresnes, 
Už mamytes yra smarkesnes, 
Bambileis trankosi nuolatos, 

Neklauso motinos, 
Lyg vėlybai nakezei valkiojasi, 

Flaperiauja ir szaiposi,.
Tankei ir in stikleli pažiūri, 
Apie save visai neapsižiuri, 

O da isz po panosių varva, 
Szlebes atsiduoda smarve. 
Vai jus flaperkos, pasi

taisykite, 
Taisės muses iszvarykite, 

Ba jeigu da karta ant East End 
pribusiu, 

Ilgiaus truputi pabusiu,
Tada kitaip apie jus padai

nuosiu, 
Ir visam svietui viską isz- 

duosiu.
* * *

Isz Klevelando reidio gavau, 
Tuojaus in tenais nulėkiau, 

Vienoje grinezioje iszgirdau, 
Kaip arti prisiartinau, 

Tikrai velniszka kliksma, 
Ir bobiszka riksmą. 
Prislinkau areziau, 
Ir ka ten maeziau?

Prie stalo mergicos apsedia, 
Atsiprovinejo tenais besieda, 

Bonkos ant stalo stovėjo, 
O nekurios po stalu guiejo.
Buvo tenais ir berniuku, 

Iszrode ant kvaiiluku, 
Vai kas ten darėsi, 
Vienas kita varėsi.

Mat kas penkine pridėjo, 
Gerti viskes galėjo, 
Ne ilgai tas užtruko, 

Ba tuojaus visi suszuko, 
Revoliucija didele padare, 

Bobele visus iszvare, 
Pakauszius keliems sudaužė, 
Vienas kita gerai apdaužė, 

Pas vaita nusidavė, 
Boba už svietka pridavė, 
Badai vėliaus susigadino, 

Bet visaip iszvadino.
* * *

Jau norėjau užrauki, 
Tiliponas pradėjo szaukt, 
Kad pakoeziot viena 

gaspadine, 
Apie Szenadori gyvenanezia, 

Badai kožna aploja, 
Apsiterszus landžioja,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centra St. Mahanoy City

Visus nuolatos kandžioja, 
Kaip szarka jau sudžiūvo, 

Niekas pas ja nepabuvo, 
Nepalaiko ne burdihgieriu, 
O stuba pilna bambadieriu, 
Kurie net ant stalo laiko 

manevrus, 
Nilo valgio nuvaro visus.

§ Amerikoniszkos karvut
es duoda pieno 100 lukstancziu 
kvortų kas minuta, kožna die
na.
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Žinios Vietines
«

—1 Tik vienuolika dienu 
lyg Kalėdų.

— Nevilkinkite su savo Ka
lėdinei® pirkineis, sau paleng
vinsite ir taipgi darbininkams 
sztoruose.

—■ Nuo praeito Panedelio 
visi sztorai mieste yra laikomi 
atidaryti vakarais lyg Kalėdų, 
kad duoti proga žmoniems at
likti savo pirkinius kurie ne
gali to padaryti dienos laike.

— Utarnike mirė vienas isz 
seniausiu gromatnesziu, Miko
las Dwyer, 231 E. Centre uly., 
kuris radosi ant pensijos. Ve
lionis gimė mieste ir buvo nuo 
pat pradžių gromatnesziu ka
da pacztas likos užvestas mies
te.

■f Ignotas Miliauskas mirė 
Panedelyje pas savo dukterc 
Mrs. J. Capone, G09 E. Maha
noy Avė., sirgdamas koki tai 
laika. Velionis gimė Lietuvoje 
ir pergyveno Amerikoj 50 me
tu, gyvendamas Pittstone ir 
Shenandoryje bet penki metai 
adgal su paezia apsigyveno 
pas duktere. Prigulėjo prie Sz. 
Juozapo parapijos ir SLA vie
tines kuopos. Paliko paezia Ro
že, kelis sūnūs ir dukteres kai
po 18 anuku ir 9 pro-anukus 
kaipo ir broli Jurgi Spring

field, Ill., ir Antana Lietuvoje. 
Graborius' Traskauskas laidos.

— Musu sena gyventoja 
ponia Katre Marcziulioniene, 
530 W. Mahanoy Avė., motina 
Marcziulioniu Broliu, sztornin- 
ku, randasi po priežiūra savo 
daktaro.

— Szv. Juozapo bažnyezios 
Misziu tarnautojams likos nu
pirkta naujos kamžos kurias 
nupirko Szv. Ražancziaus mo-| 
teriu draugavę kuri visados] 
stengėsi suszelpti bažnyczia! 
visokeis budais. Lai joms buna 
už tai didele dėka.

— Musu graborius, Liud
vikas Traskauskas, 520 W. 
Centre uly., pradėjo iszdalinet 
puikius kalendorius ant 1941 
meto mieste ir po aplinkine. 
Kalendorei perstato Szv. Te
rese, puikiose spalvose, su me- 
neseis ir szventįems. Tieji, ku
rie jau aplaike ta ji kalendorių, 
taria nuoszirdu ‘aeziu’ musu 
graboriui kuris neužmirszta 
apie savo tautieczius kožna me
ta apdovanodamas juos pui
kiais kalendoriais.

— Po szia aplinkine pa- 
I sklydo neteisingi 50-centiinei 
kurie iszrodo geri. Palicija 
jeszko praplatintųjų.

— Apie 8:20 vai. Seredos 
vakara, likos iszszaukti ugna- 
gesiai isz miesto gesyti liepsna 
prie Suffolk kasyklų kur užsi
degė szliopa. Liepsna likos

greitai užgesinta ir bledes ma-J 
žai padaryta.

SHENANDOAH, PA.

— Musu tautietis Klemen
sas Kaziunas likos paskirtas! 
per prezidentą kaipo puikiniu-! 
kas United States Naval Re
serve su sodyba Filadelfijoj.! 
Klemensas kitados buvo vir-į 
szininku -ant laivo Sun Oil 
kompanijos, kuris plaukinejoj 
isz New Yorko in Teksas. Nau
jas pulkininkas yra seseriniu 
Boczkausku.

— Ponia Ona Czesna, 111 į 
N. White uly., aplaike žiniai 
nuo valdžios buk jos sūnūs 
Vincas Barauskas aplaike din- 
sta Army Air Korpuse ir pa
ženklintas in lekiojimo stoti 
Barksdalefield, Shreveport, 
La.

— Praeitam numaryje pa
skelbėm kad ponas Juozas Ma
salskis iszdailina savo kostu- 
meriams puikius kalendorius 
bet padarėme klaida adrese 
kur jis laiko bizni. Jo groser- 
sztoris ir buezerne randasi ant 
1027 IV. Coal ulyczios o ne ant 
East.

Olyphant, Pa. — Daminika 
Scordi, ana diena susilaukus 
108 metu, kuri gimė Italijoj, 
ana diena mirė czionais.

80S ALWAYS LIKES į 
TO SURPRISE ME / 
...I WISH I COULD L 

TELL HIM WHAT I f" 
REALLY WANT.'?

mAKe

Mano vyras norėtu mane nustebinti o, 
kad asz galeeziau jam pasakyti ka asz tik
rai noriu Ponas “Kilowattai.”

Ponas “Kilowattas” sznabžda vyrui in 
ausi. Vyras sako, tai geras patarimas!

KUNIGAS PIJUS K. CZESNA 
JO SIDABRINES SUKAKTIES PROGA

Gruodžio (Dec.) 23 
diena, sueina lygiai 

25 metai kai tapo in- 
szventintas Jo Ekselencijos 
Vyskupo J. J. McCort in ku
nigus didžiai gerbiamas Ku
nigas Pijus Kazimieras 
Czesna, Szv. Juozapo Para
pijos Klebonas, Mahanoy 
City, Pa. Jo kilni darbuo
te ir darbsztumas Dievui ir 
Tėvynei duoda, pagrindo 
iszkelti aikszten jo visuome
nini darba.
rKun. Pijus K. Czesna gi

mė 1889 m., Sausio men., 15 
gerb. kun. pijus K. czesna d., Bardiiusku Kaime, Vil- 

-------  kaviszkio parapijoj, Lietu
voje, isz garbingu ūkininku; Magdalenos ir Pijaus. Czesnu. 
Garbingi tuomi, kad jie nors paprasti ūkininkai savo 
darbsztumu bei taupumu sugebėjo iszleisti savo tris sūnūs 
ir viena dukteri in mokslus. Isz ju kilo visa eile mokytoju 
ir visuomeninku. Sunūs Antanas iki sziam laikui ėjo di
rektoriaus pareigas Vilkaviszkio mokytoju seminarijoje. 
Kitas suims Albinas yra finansų vedėjas Birsztono kuror
te. O trecziasis sūnūs Kun. Pijus K. Czesna, klebonauja 
Szv. Juozapo Parapijoj, Mahanoy City, Pa. Ju duktė Pe
tronėlė baigė Sourbonno Universitetą, Paryžiuje ir priesz 
isztekant už Stepano Vaitkevicziaus (Kun. Vaitkevicziaus 
M. I. C. brolio), Linkuvos Gimnazijos direktoriaus, moky
tojavo Mariampoles ir Vilkaviszkio gimnazijose. Czesnu 
ūkis Bardausku kaime likos isznuomotas, nes visiems isz- 
ejus iii mokslus nebuvo kam ja tvarkyti. Tėvas sulaukės 
83 metu dar gyvena su sūnumi Antanu Vilkaviszkeje, mo
tina mirė 1934 m.

608, WAR...YOU 
MUST BE A 

MIND-RE ACER ..AN 
ELECTRIC RANGE-'

Pradžios mokykla jaunutis Pijus iszejo Vilkavisz
kio miestelyje. Nors mokykla buvo Rusu tvarkoma, bet 
jis laimingas tuomi kad turėjo Lietuvi mokytoja-Drauge- 
li. Auksztesnius mokslus ingijo Mariampoles ir Vilniaus 
gimnazijose. Vilniuje jis gyveno pas savo dede, Dr. Kaziu 
Pautienių, kuris jam daug padėjo mokslo siekime. Kitas 
jo dede, Kun, Simonas Pautienius, kuris gyveno Ameriko
je ir klebonavo Mahanoy City parapijoj, 1910 m. pakvietė 
Piju atvažiuoti in Amerika ant vakaciju. Jam ežia labai 
patiko ir gavės dėdės pritarimo nutarė ežia pasilikti. Taip 
pat matydamas dideli kunigu trukumą, pasiryžo stoti in 
seminarija ir likti kunigu, kad galėtu apasztalauti Lietuviu 
iszeiviu tarpe. Kun. S. Pautienius ji perstatė Philadel- 
phijos Arkivyskupui Ryan ir tapo pasiunstas in St. Cyril 
ir Methodius Seminarija, Orchard Lake, Michigan, nes ten 
viskas buvo dėstoma Lotynu kalboje, ir tai Pijui buvo su
prantamesne ne Anglu kalba. Kunigu seminarijoje jis pa
sižymėjo savo darbsztumu bei ryžtingumu ir del to sėk
mingai ja baigė 1915 m., Gruodžio men., 23, buvo inszves- 
tas kunigu, o primicijas laike už keliu dienu Shenandoah 
parapijoj, kur tada klebonavo Kun. S. Pautienius.

Jo pirmas paskyrimas buvo vikaru Szv. Petro ir Po
vilo Parapijoj, Tamaqua, Pa., pas Kun. P. Gudaiti. Czia 
jam teko daug pasidarbuoti, nes turėjo taippat dvasiniai 
aprūpinti dvi esanezias misijas, Coaldale ir Easton. Tais 
laikais susisiekimas nebuvo tobulas ir daug reikėjo 
privargti kol ten nuvažiuodavo. Vėliau buvo paskirtas 
pagelbininku savo dedei, Kun. S. Pautieniui, Shenandoah 
parapijoj, ir taippat Szv. Kazimiero parapijoj Philadel
phia pas Kun. J. Kaulaki. Per sziuos penkerius vikaravi
mo metus Kunigas Pijus ingyje daug praktikos ir prityri
mo ir del to Kardinolui Dougherty pastebėjus jo sugebėji
mą vadovauti paskyrė ji klebonu Szv. Juozapo parapijoje, 
Mahanoy City, Pa.

Dabar prasidėjo Kunigo Pijaus ėrszkecziu kelias, J> 
nes rado parapija betvarkėje. Parapijos komitetas insi- ]' 
vieszpataves nuo pat parapijos inkurimo nenorėjo pripa- ]• 
žiinti naujam klebonui teisėto autoriteto. Prasidėjo kova Į' 
tarp komiteto szalininku ir klebono, kuris tęsęsi tris metus J' 
ir pakliuvo net in augszcziausi szalies teismą. Bet Kuni- S 
gas Pijus parode daug drąsos ir pajėgumo szioje kovoje Ji 
del bažnyezios teisiu irigyvendinimo. Taktiszkai elgda- Ji 
masis jis iszvede visus reikalus kuo pasekmingiausiai. J 
Prieszininkai turėjo nusileisti pripažindami, kad netei- J 
šiai elgesį. Matydami su kokiu pasiszventimu jis atiko- J 
jasi savo kunigiszkom pareigom, jie pamilo ji ir visiszkai J 
pavedė jam visus parapijos reikalus. Nuo to laiko už- J 
vieszpatavo taika ir ramumas. Prasidėjo darbymetis ues J 
reikėjo apsirūpinti mokykla kuri pastatyta 1907 m., nebu- J 
vo naudojama per 18 metu, ir slinko in mainas. 1925 m., J 
mokykla buvo užbaigta ir iszkilmingai atidaryta. In ja J 

^darbuotis buvo pakviestos Szv. Pranciszkaus Seserys isz J 
Pittsburgh, Pa. Pirmaisiais metais pasirodė kad mokyk- J 
la permaža del 500 skaieziaus mokiniu, todėl padidino j 
pristatydami treczia aukszta. Tais paežiais metais buvo J 
pastatytas didelis moderniszkas 41-iju auksztu Vienuoly- J 
nas, kuriame galėjo apsigyventi 15 seserų mokytoju. Na- Į 
mo planas ir inrengimas atitinka vienuolyno statybos Į 
reikalavimus. J

Bet sziu statybos ir tvarkymo darbu Kunigas Pijus ; 
daug laiko ir nemaža energijos paszvente savo parapijos j 
dvasiniams reikalams. Jo priežuroje tada buvo arti 1,000 j 
szeimu. Be to dar reikėjo aptarnauti Frakviliejo naujai į 
besikurinezia parapija. Vikaro pagel binink o nei jokiu į 
budu nebuvo galima gauti, nes buvo didelis kunigu truku- ' 
mus. Pirmais jo klebonavimo metais gavo Kun. A. Bal- ' 
kuna, bet jis po keliu menesiu tapo iszkeltas in kita vieta ; 
ir vėl likos vienas iki 1928 m., kada gavo vikaru Kun. Ju- ' 
raiti. Nuo to laiko jau be vikaro daugiau nebuvo. Da
bartiniu laiku vikarauja darbsztus Kun.*V. Vežis. Apy
linkes kunigai labai noriai pagelbsti geraji Mahanojaus 
kleboną atlaidų ir iszkilmiu metu, nes randa jame labai 
malonu ir svetinga szeimininka.

Kunigo Pijaus darbas nesibaigia vien klebonavimu 
bei statyba. Jis visu sumanumu placziai imasi visuome
nines veiklos: organizuoja draugijas, pleezia spauda, re
mia labdarybe. Parapijos Choras jo rupeseziu visuomet 
buvo vienas isz geriausiu, nes visuomet kvieczia geriau
sius muzikus jam vadovauk Choras yra laimėjęs daug 
atsižymejimu savo gražiu dainiavimu. Jo pastangomis 
nesenei buvo intaisyti vieni isz meniszkiausiu vargonų,  
kurie kainavo $8,000. Jis darbuojasi ne vien savo para
pijos ribose, bet ir už parapijos ribų, ypacz aktyviai daly
vauja Lietuviu Dienos parengime, kuriuo pelnas vis yra 
skiriamas vienuolynu szelpime. Szv. Pranciszkaus Sese
rys ypacz randa jame artimiausi prieteli bei rėmėja. J u 
vienuolyną inkuriant 1925 m., jis buvo vienas isz stam
biausiu aukotoju, vienuolyno varpas tai buvo Jo pirma 
dovana. Daug kitu naudingu dalyku teipgi paaukavo už 
kuriuos jo vardas Ju knygoje yra inraszytas auksinėm rai
dėm. Jo parapija gali pasididžiuoti didžiausiu skaiezium; 
vi enu olinini u pasza u kimi i.

Paskutinieji jo darbai tai bažnyezios vidaus atnau
jinimas bei iszdažymas ir daug pagerinimu padaryta.

Aiszkiai galime suprasti, kad szi jo darbuote nęat- 
sejo pigiai, kiek pasiaukojimu padėjo tiems darbams, ir 
sielos pajiegu in sziuos atliktus darbus. Tai gražus vai
siai rimto, pasiszventusio tikrai gero kunigo pagal Die
viškosios Szirdies, kuris kaipo geras Kristaus kareivis 
stovėjo ir budėjo Jo tarnyboje per sziuos 25 metus.

Lai džiaugsmo jausmai perima. Jusu. siela szia Sida
brinio Jubilejaus proga. Lai Dieviszkos Meiles Kristus 
apsigyvena Jusu szirdyje per amžius duodamas jums gale 
pergalet klintis Jusu gyvenimo take. Lai szi triumfuo
janti Kristaus meile iszsiliėja isz Jusu szirdies gydyt pa
laimint ir-paliesti tuos kurie to reikalingi!

Pati kalba in savo vyra: “Ar žinai du- 
sziuk, tu atminei mano misli ir pirkai 
man szita Elektrikini Pecziu.”

Naujas būdas del gyvenimo. . . • 

lengvesnis būdas pagaminimo valgio 

su Elektriku, geriau ir saugiau, žo- 

džiu, gyvenimas tavo bus lengves- 

Inj ' nis ir linksmesnis, jeigu naudosi

Elektriką.

Senoviszkas būdas “gaminimo valgio kuknioje,” pri

žiūrėjimas, nuolatinis dirstelėjimas in pecziu jau ne

reikalingas..............valgei patys pasigamina. Gyveni

mas bus jums smagesnis, turėsite daugiau liuosybes ir 

gyvensite ilgiaus ant svieto ir nepamesite savo

patogumo.

Ateikite sziadien pas mus ir iszsirinkite koki Pecziu. 

............. bus tai jusu Kalėdinė Dovana............viena isz di

džiausiu ir naudingiausiu Dovanu yra Electric Range— 

Elektrikinis Peczius.

Pacziule bueziuoje savo vyra už ta do
vana ir abudu

“READY KILOWATT”
Jusu Elektrikinis Tarnas

Pennsylvania Power & 
Light Co., Iszduos Pen
kis Milijonus Doleriu

Allentown, Pa. — Preziden
tas Pennsylvania Power & 
Light Kompanijos Ponas J. S. 
Wise, Jr., apgarsino, buk toji 
kompanija ketina iszduoti pen
kis milijonus doleriu ant inve- 
dimu nauju maszinu, kurios 
Ims varomos anglimis juju in- 
staigoje Hauto, netoli Mauch 
Chunk, Pa., kurios parūpins 
net 110,000 voltu daugiau elek- 
trikiszkos pajiegos.

Taipgi bus nutaisyta naujos 
maszinos Cedaįr Steam Dirbtu
vėje Harrisburg, Pa., kurios 
pristatys 55,0(J0 kilovattu el
ektriko daugiau, lodei bus už
tektinai elekttrikos pajiegu

ant visokiu pareikalavimu.
Pennsylvania Power & 

Light Kompanija yra viena isz 
didžiausiu kompanijų kuri su- 
reikalauje daug kietųjų anglių 
per metus, ba net pusantro mi
lijonu tonu kas meta. Dirb
tuve liauto sunaudoję puse mi
lijonu tonu kietųjų anglių, to
dėl bus viena isz didžiausiu 
elektrikiniu stoeziu ant svie
to kuri sunaudoję tiek anglių,

§ Ant Amerikoni’szku far- 
mu užaugina po viena kiaule 
kas miliutą.

§, Ne visados blogas oras 
yra priežastim automobiliu ne
laimiu nes daugiausia ju atsi
tinka gražiam ore nes tokiu ne
laimiu atsitinka po viena kas 
minuta.

—L

Centralia, Pa. — Kazimieras 
Dankovski, 22 metu ir jo drau
gas, Edwardas’ Stutkeviežius, 
21 metu, likos skaudžiai sužei
sti per automobiliu kada ėjo 
keliu netoli Girardvilles. Abu
du vyrukai likos nuvežti in 
Ashlando ligonbute ant gydy
mo.

Mt. Carmel, Pa. — Laisnus 
ant apsivedimo iszeme grabo
rius Stasys Jezerskis su pana 
Estela Lapinskiute, abudu isz 
miesto. Vestuves atsibus už 
keliu įsanvaicziu.

SKAITYKIT 

“SAULE”

PLATINKIT!

Hasbrouck, N. J. — Grabo
rius Robertas Hennessy, 70 
metu, laike laidojimo kaimyno, 
sukrito negyvas prie jo grabo.
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