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ISZ AMERIKOS EROPLANAI GABENS 
EKSPRESĄ PO 

VISA AMERIKA.
Chicago. — Orinis ekspre

sas tarp Pittsburgh© ir visu di
desniu miestu Amerike, prasi
dės nuo 1 Gegužio, kaip ap- 
reiszke prezidentas American 
Railway Express Co.

Ekspreso pakeliai iszsiun- 
cziami isz Pittsburgo in Chica- 
ga po piet, buna pristatyti 
Chicago ta vakara o in San 
Pranciška 4 valanda po piet 
ant rytojaus. ExpYesinei 
planai lėks kožna nakti 
Pittsburgo in Dallas

bunaf

ta vakara

ero- 
isz

ir Fort 
Worth, Tekaus, kaipo in Den
ver ir Pueblo, Kalifornia.

f

norėjo ji 
bjauraus

Motina 
nuo tojo 
bet vai

KETURIU METU VAIKAS 
SURUKO CIGARA KAS 

VAKARA.
Seattle, Wash. — Fredukas 

Riggs, keturi u metu, yra rūki
kli cigaru kaip suaugusia vy
ras. Jojo motina daktarams ap- 
reiszke, kad Fredukas būda
mas kūdiki u, buvo silpnos svei
katos ir ne augo ir nenorėjo 
nieko valgyt, pakol jam nepa
duodavo kramtyt pypkia; tada 
turėjo deszimts menesius. Po 
tam pradėjo valgyt ir dantukai 
iszdygo su pagelba tosios pyp
kes. Kada turėjo viena meta, 
pradėjo kramtyt cigarus ir vė
liaus juos rūkydavo.

atpratyt 
paproezio,

kinkas vela paliovė valgyt, to
dėl reikėjo jam duoti cigara 
ant surukvmo ir dabar eida
mas gult, suruko cigara, už
miega ir buna užganadintas. 
Daktarai tyrinėja jojo sveika
ta ir priežastį rūkymo.
NUMUSZE ANGLEKASIAM 
PO DOLERI ANT DIENOS.
Butler, Pa. — Keturesde- 

szimts septynios skebines ka
syklos Butler paviete nuniusze 
darbininkams po doleri ant 
dienos, kurie dirbo nuo tono ir 
tiems, kurie dirbo per diena. 
Tieji, kurie dirbo ant dienos 
gauna dabar po jankis dole
rius, tieji kurie dirbo nuo tono 
gauna po GO cęntu,/) pirmiau 
gaudavo po 66 centus už tona.

PRAMONINKAI NENORI 
PROHIBICIJOS.

Washington, D. C. — Septy- 
nesde.sziints visokiu pramonin
ku isz visu daliu Ameriko, ku
rio samdo daugiau kaip du mi
lijonus darbininku ir kuriu 
fabrikai yra verti 40 milijonu 
doleriu, sutvėrė organizacije 
kovoti prieszais prohibicije ir 
kad žmones balsuotu ant josios 
atmetimo. Tarp tuju randasi 
žen'klyvos ypatos kaip prezi
dentas Metropolitan Insurance 
kompanijos, Fiske, preziden
tas Carnegie Instituto, Church, 
prezidentas General Motors 
(’o-, Raskob, prezidentas Du 
Pont dirbtuvių ir daug kitu.

BESZIRDE MOTERE.
Reading, Pa. — Mylėdamas 

savo paezia daugiau kaip savo 
gyvastį, Clarence Bogenberg- 
er, iszgere truciznos tiksle nu- 
sižudmimo, kad jojo paeziule 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo jojo.

Motere matydama mirsztan-
, su- T zt i, nors mažai verta žmogų 

simylejo ir isztrauke teismą isz 
sndo. Vyras pasveiko, praėjo 
keli menesiai ir vela pradėjo 
paniekinot savo paeziule.

Vela užvede teismą ant per
siskyrimo, o kada stojo in sū
dą, sudžia užklauso josios, ar 
ant tikrųjų geidžia nuo jojo at- 

4‘Szi 
karta jau jojo negelbėsi u. Jai- 
gu nori mirti, tegul mirszta, 
nes su tokiu nieku negaliu il
ginus gyventi.”
PASIKELELIAI NUŽUDĖ 
AMERIKONA; APIPLE- 

SZE KASYKLAS.
Managua, Nikaragva. >— 

George Marshall isz New Yor
ko, užveizdetojas aukso kasy
klų La Luzy, Los Angeles, li
kos nužudytas per generolo 
Sandino pasilcelelius. Pasikele- 
liai apiplesze kasyklas ant 
1,300 doleriu kaipo pasiėmė 
daug maisto ir gyvuliu. Pasl- 
keleliai iszgujo visus darbinin
kus ir kasyklas paėmė po savo 
valdžia. f

sikratyt motere pasakė:
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MAHANOYICITY, PA. PETNYCZIAr27BALANDZI0 1928 (FRIDAY, APRIL 27, 1828) A
SUSIRINKIMAS BEDARBIU DENMARKE

DU-KABT SANVATLTNIS LAIKRASZTI6 “SAULE” 
ISZBINA KAS UTARNINKA Hl PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuo ja:'Amerika ant viso mete $8.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lalszku. Ir Pinigus visada siuskite tik ant sr.io adreso:
W. D. BOCZKAU8KAS - CO

MAHANOY AND A STS.,
wetateeite —

MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCBKOTTHKI, Pr«a. A
r. W. BOOKKOWBKl, Kilter

SUDEGINO KŪDIKI

ft 39 METAS

MILIJONAI KINOZIKU 
BADAUJA.

New York. — Ana diena li
kos iszsiunsta isz czionais vi
sokiu grudu už puse milijono 
doleriu del badaujaneziu Kin- 

Shantung provincijoj, 
szimto keturkampiniu

cziku
Plotyje 
myliu, ant kurio gyvena trys 
milijonai tKineziku, apskaito
ma, kad puse t uju žmoni n t u
rės iszmii'ti badu.

Labdaringos 
visa svietą siunezia paszelpa 
tiems nelaimingiems idant isz- 
gelbel nuo baisios mirties... ba
do-

d raugu ves po 
si mieži a

SUĖSTU IR MULA.
Norristopn, Pa. — Brazilo 

Maple, sako kad jisai pralenk
tu valgyme kiausziniu visus 
kitus galinczius Pennsylvani-
• te * " t tejoj. Idant laimėti laižvbas, su
valgo jisai 'be perstojimo 48 
smožytus kiauszinius, 16 szmo- 
teliu duonos, szeszis stiklus 
vandens ir keturis szmotelius 
pajaus, o kada parėjo namo pa
liepė paežiai pagaminti jam 
vakariene. Laimėjo 25 dolerius 
ir valgi.

TRYS ŽUDINSTOS APLIN
KINĖJE PITTSBURGO.
Pittsburgh. — Mikola Ožei- 

ka, 55 metu likos nužudintas 
Carnegeje per koki tai Jiigeri 
kuris vėliaus likos suimtas ir 
prisipažino prie kaltes. George 
Letner li'kos nuszautas automo
bili ujo arti Hillside. Robert 
Christy, 41 metu isz Dormont 
dirbantis 
verda le, 
paleido Steponas Visocki kada 
atėjo pas ji a.pmalszinti barni 
tarp burdingieriu-

ISZMETA KOMUNISTUS 
ISZ UNIJOS.

Washington. — Virszininkai 
anglekasiu 
mesti visus narius 
klauso prie 'taip 
“Save the Union” 
ar prie komunistu

1

No. 8 kasyklose Co- 
mire nuo szuvio kuri

unijos nutarė isz-
kurie, pri- 
vadinamo 
komiteto, 
Pennsyl- 

> 9

C c

vania ir Ohio Miners Relief 
komiteto. Tos organizacijos 
yra netik komunistu valdomos, 
bet arsziausia tas, kad jos, sa
koma, yra szelpiamos baronu, 
kurie kasyklas valdo ir kurie 
nori, kad United Mine Work
ers unija butu sunaikinta.

Tos

PASKUTINES ŽINUTES

O

<■

Ana diena susirinko Kopenhagoje tukstancziai darbininku kaipo protestas prieszais

TĖVAS INKISZO KŪDIKI 
IN PEOZIU UŽ TAI KAD 

SUDEGINO PINIGUS.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

bedarbe Denmarke. Bedarbiai susirinko isz visu szaliu sklypo. Valdžia negali tam užbėgti 
nes darbo del tuju bedarbiu nesiranda

ISZ LIETUVOS
KIEK SUVARTOJAMA 

DEGTUKU.
Lietuvoje per metus suvar

tojama apie 50,000,000 dežu- 
cziu degtuku. Pagaminta vi
suose fabrikuose: 1923 mete 48 
milionai dežucziu, 1924 mete — 
57 mil., 1925 m. — 54 mil., 1926 
mote 55 mil. ir 1927 . 65 mil.

Užsienin eksportuota:
moto 1 mil. dežucziu, 1926 m.— 
15 mil. Daugiausiai Anglijon. 
Degtuku pramonėj dirba apie 
300 darbininku.

1925

Isz Visu Szaliu
PERLEKE PRO

ŽEMINI POLIU

Solanki, Lenkije. — Kasie- 
rius privatiszko banko parsi- 
nesze namo 3,000 zlotu bumasz- 
kose ir pradėjo daryti rokun- 
das isz dienos biznio, padejas 
bumaszkas ant stalo. Kada 
taip Imvo užimtas rokundoms, 
jojo trijų metu dukrele, tykiai 
priėjus prie stalo, paimdavo 
sauja bumaszku ir dėdavo in 
pecziu. Tokiu bildu sudegino 
apie dp szimtus zlotu. Tėvas 
užtemines ka dukrele padare, 
staigai papaiko isz baimes ir 
pagriebęs kūdiki už kojų, in- 
kiszo mergaites galvele in pe- 
cziu ir pagriebęs britva iszbe- 
go laukan. Pati iszbogo paskui 
ji, užmirszdnma apie nelaimin
ga kūdiki. Po kokiam laikui 
žmones sugavo pasiutėli, bet 
ne pirmiau, pakol kelis žmonis 
baisiai supjaustė. Kada motina 
sugryžo namo, rado mergaite 
pusiau sudegusia. Tęva uždare 
pamiszeliu prieglaudoje.

perke-

WILKINS PERLEKE 2,200 
MYLIU, KUR DA JOKIS 

LEKIOTOJAS NE 
BUVO.

TVANAI IR BADAS PRISI
DĖJO PRIE DREBĖJI

MO ŽEMES.
Zofija, Bulgarija. — Apie 13

DIDELIS GAISRAS.
Vilkaviszkis. — Kovo 23 d. 

apie 3 
k u kaime 
užsidegė

valanda po piet Sardo- 
...j, 5 kilo.

ūkininko Adomavl- 
cziaus Jono kluonas. Esant di
deliam pietų rytu vėjui gais
ras smarkiai ome plėstis ir pa
siekė net kitus 3 ukius isz eiles 
kuriu sodybos buvo net nuo 
350 iki 500 metru tolumo viena 
nuo kitos.

Isz viso sudegei ukin. Ado- 
mavieziaus Jono kluonas, kie
tis, tvartas, javai, i n va irios 
ūkio maszinos,

nuo miesto

BIAURISZVENTVAGYSTE 
KALVARIJOJE.

Kalvarijos nuovados laikos 
teisėjas p. Aleksos kameroje 
sziomis dienomis buvo nagri
nėjama žinomo Lietuvoje Žy
do turtuolio Romanovo byla, 
kurioje jis buvo kaltinamas 
baisia szvcntvag\rste.

1927 motais Romanovas nu
sipirko Kalvarijoje žemes skly
pą su Vokiecziu kareiviu bro- 
liszkais kapais.

Kadangi szitoje žeineje Ro
manovas norėjo pasistatyt ma
lūną, tai jis nutarė nusikratyti 
szitu broliszku kapu,
liant juos in'kita vieta. Tai rei
kėjo atlikt slaptai ir viena 
nakti, pasisamdęs darbininku, 
Romanovas tai padare. Supu
vo Vokiecziu kareiviu užmusz- 
tuju per Didiji kara, kaulai bu
vo perkelti in kita vieta ir už
kasti.

Tacziaii szi t as biaurus nusi
kaltimas iszkilo aikszten.

Taikos teisėjo p. Aleksos 
sprendimu Romanovas nubaus
tas vienu menesiu areszto. To
kia pat bausme gavo ir vienas 
isz aktyviu darbininku, kurie 
ta darba atliko.

“per 
tai yra, per

Alaskoje,

kai! perlekimas at- 
, naujos

javai,
2 arkliai ir kili 

smulkus gyvuliai; ukin. Armi
no Pijaus — mūrinis tvartas, 
kluonas, kluonelis, arklys, 3 ra- 

Iguocziai, 7 avys, 15 kiaulių, ja
vai, kuliamoji maszina ir kiti 
ūkio palargai; ūkininko Sauko 
Jono — sudege visi trobesiai 
su visu inventorium ir javais, 
iszskiriant gyvuliu ir ūkininko 
Nemuro Vinco — tvartas ir 
kluonas su javais. Isz viso nuo
stoliu padaryta apie 180,000 
litu, isz kuriu tenka: Adoma- 
vieziui — 70,000 litu, Arminui 
50,000 litu, Saukai — 40,000 li

v

U Greensburg, Pa. — Ban
ditai apvogė czionaitini paczta 
ant. 20,000 doleriu pacztiniu 
markiu.

11 Aosta, Italija. — Penki 
darbininkai likos užgriautais 
per sugriuvimą geležkelinio 
tunelio tarp Aosta ir St. Dinier 
o szeszi sužeisti.

U Athenai, Graikija. —Vul
kanas Soursaki,
Korinto, kuris likos sunaikin
tas per drėbė ji ma žemes, atsi
gaivino ir pradėjo vemti lava, 
siera ir pelenus,

arti miesto

PENKTA DALIS SZALIES 
GYVENTOJU LANKO 

MOKYKLAS.

Beveik penkta dalis Suv. 
gyventoju lanko mo

vi so k i as mokyklas — 
vaikucziu mokyklas

Valstijų 
ky klas, 
mažųjų 
(kindergarten), vakarines mo
kyklas augusiems ir 
fetus.

Suv.

vkszkll

umversi-

ApszvietosValstijų
Biuras vokuoja, kad su atida- 

k a i m i n i sz k u ino k yk 1 u 
, isz viso su-

rymu
Spalio manesyj isz

tu ir Nomurai — apie 10,000 Ii- vil.sz 27,000,000 studentu prisi-
tu. Turtas buvo apdraustas tik
tai Pijaus Armino 
7,000 litu sumoj.

ir tai tik

LEDAI NUNESZE
PANEMUNEI TILTA, 

eiti Nemu
nas. Tacziau netrukus vėl su
stojo.

11 valanda ledai vėl prade- 
eiti ir szi karta jau

Kaune pradėjo

rasze insteigo-

net

jo 
smarkumu.

Ledams smarkiai spaudžiant 
Panemunes tilto paramų dalis 
neiszlai'ke ir griuyo. Nuneszta 
Panemunes tilto vidurys, apie 
20-30 metru ilgio. Susisieki
mas szituo tiltu sustojo.

Aleksoto tiltas visas drebėjo' 
nuo ledu spaudimo, tacziau isz- 
laike. •

Potvynio pavojus jau pra
ėjo.

Gauta žinių,
laikui vanduo buvo apsemes 
Vycziu kaima, netoli Kauno.

visu

kad kuriam

moksli szkose 
se sziais metais.

Beveik 21,000,000 studentu 
randasi pradinėse ir vieszosc 
mokyklose. Augsztesnese mo
kyklose užsiregistruota
4,000,000. Privatiszkose pradi
nėse mokyklose yra 2,000,000 
studentu, 
augsztesnese mokyklose yra 
250,000 studentu.

Kolegijose ir universitetuo
se net 1,000,000 studentu užsi- 
rasze. Mokytoju lavinimo mo
kyklose yra 300,000; tik biznio 
kolegijos parodo mažėjimą stu
dentu skaitliujo. — F.L.I.S.

ir privatiszkose

u skaitliu jo.

ATSAKIMAI.

te

J. M. Sandibrook. — Bažny- 
czios tame miestelyje nesiran-
da*1

Green Harbor, Spitsbergen. 
— Isz szio tolimos sziaures 
uosto Australietis lekiotojas 
Wilkins duoda žinoti, 'kad jum 
puikiai pavyko perlėkti 
pasaulio galva,”
kuri ana meta perioke orlaiviu 
Italas Nobile ir Norvegas 
Amundsen. Skrido 2,200 myliu 
isz Barrow miesto, 
iki Green Harbor. Užėmė apie
20 ir puse valandos laiko. Ste
bėtina tas, 
liktas nelaba i dideli u 
mados eroplanu.

Maszina svėrė 1,800 svaru Ir 
pakele 3,400 svaru. Po trijų 
bandymu tik ketvirta syki pa
siseko pakelti in ora toki sun
kuma. Szaltis isz lauko buvęs 
20 laipsniu žemiau zero, vidu
je gi eroplano isz pradžių buvo 
22 virsz, o pankui tik 10 laips
niu virsz.

RADO SENOVISZKA 
MIESTĄ OPIS-

Rymas. — Jesžkotojai seno- 
užlieku, profesoriai ir

kiti isz Toledo Museum of Art 
University of Michigan, 

Amerike, po keliu metu tyri
nėjimo, ant galo surado <seno- 
visz'ka miestą Opis, artimoje 
Tigro upes, Azijoj, kuris gy
vavo da ketvirtam szimtme'ty- 
je*

Tyrinėtojai surado daug mo
liniu toblycziu, rakandu, viso
kiu brangenybių ir kitokiu da
lyku 'kurie turi 
del mokslineziu.
16,000 ŽMONIŲ BE 

PASTOGES GRAIKIJOJ.
Atėnai, Graikija. — Vėliausi1 

drebėjimai žemos pietinėje da- 1 • ZN ♦ 1 • • 1 • t V •

ir

didele verte

tukstancfciai žmonių pasiliko 
be pastogių Phillippopoliuje ir 
kitur per drebejima žemes, 
prie kurio da prisidėjo dideli 
tvanai ir badas gyventoju.
Amerikoniszka Raudono Kry

žiaus Drauguvo paaukavo 
$5,000, Jugoslavija $12,000, 
Popiežius $90,000 ir kitos 
vieszpatystes nusiuntė gausės 
aukas.

Drebėjimai da vis duodasi 
jaust konia kas diena; žmonys 
iszbauginti ir gyvena ant kal
nu.
VOKIECZIAI PALIKS BRE

MENA; LEKIOTOJAS 
MIRĖ.

Montreal. — Nulindo Vokisz- 
ki lekiotojai, kada persitikri
no, kad negalima bus pradėti 
tolimesne kelione su savo ero- 
planu Bremen ir bus atgabenti 
per Amerikon i szku s eroplanus 
iszsiunsfais per miestą New 
Yorko. Kaip tik apsimalszys 
viešnios truputi, visi pradės 
savo kelione gal sziadien ar ry- 
t°j-

Lekiotojas Floyd Bennett, 
kuris iszleke isz Detroito su 
pagelba del Vokis^ku lekioto
ji!, apsirgo ant uždegimo plau- 
cziu ir Seredoje, norin'ts musu 
narsus Lindey nulėkė pas ji su 
gyduolėms, bet pugelba buvo 
per vėlai ir narsus Bennett mi
re.

Waukegan, Ill. — Retai ka
da kas paraszo in “Saule” 
apie czionaitini miestą ir Lie
tuviu krutėjimą, ir taip atrodo 
kad Lietuviai visiszkai yra ap
snūdę. Bet prisižiūrėjus ar- 
cziau, pasirodo, 
yra veikimu negu 
Czia yra visokiu draugijų ir 
visos pasekmingai gyvuoja, 
kaip: Szv. Baltramiejaus ir 
Szv. Jurgio draugystes kurios 
turi savo svetaine ir isz jos nw 
maža nauda turi.

Lietuviu Korporacije turi 
valgomu produktu krautuve ir 
daro bizni per metus ant 150 
tnkstaneziu doleriu. Taipgi tu
ri Lietuviszka Kompanija Sko
linimo ir Budavojimo namu in 
kuria priguli visi prakilnus ir 
susipratę Lietuviai ir daro ge
ra bizni.

Turiu taipgi primint, kad 
Waukegane puikiai gyyuoja Ir 
Sus. Lietuviu R.K.A. 177 kuo
pa, kuri savo tarpe turi profe- 
sionaliszku žmonių, tarp kuriu 
prezidentu yra p. A.J. Sutkus, 
kuris organizacijos reikalus 
gerai supranta ir veda. Lai 
užteks sziuom laiku, o kitu kar
tu daugiau paraszysiu apie gy
venimą czionaitiniu Lietuviu.

— “Mažiukas.“

i i Saule

kad daugiau 
raszoma.

kad negalima

Trumpi Telegramai.
11 San Antonio, Tex. — Ar- 

civiskupas Moray Del Rio, ku
ri Meksikonai iszgujo isz Mek
siko, mirė czionais turėdamas 
76 metus.

*11 Lancaster, Pa. — Dagir-
lyje Graikijos padaro milži- jus ^ad josįos vyras Aldus II.
niszkas bledes ir suvirszum 
penkesdoszimts 'žmonių pražu
vo.

Corinthe dvideszimts žmo
nių pražuvo, daug sužeista ir 
didesne dalis miesto sunaikin
ta o 10,000 žmonių pasiliko be 
pastogių; Lou'trake 2,500 ir 
daugiau kaip 4,000 kituose 
miestuose. Raudono Kryžiaus 
Draugavę suszelpineja bena
mius, sužeistus ir serganezius.

Miestai Kalamatki ir Posde- 
onia taipgi likos sunaikinti 
kaipo ir daugelis mažesniu 

'miesteliu.

Piekol, likos užmusztas auto- 
mobiliaus nelaimėje, jo pati 61 
metu, mire isz rupesties in pu
se valandos po tam.

Scottville, Mich. — Vincas 
ir Leonas Stakenai, taipgi ju 
szvogeris Vladas Galveuis bu
vo teisiami federaliame teismo 
nž daryma munszaino. Vincas 
Stakenas, kuris buvo teisiamas 
jau antru kartu, gavo sunkiau
sia bausme. Jis turės atsedei 
vienus mens ir viena diena fe
deraliame Leavenworth© kalė
jimo ir užsimoket 800 dol. pini
gines bausmes. Leonas Stake
nas nuteistas užsimoket 1000 
doleriu pinigines bausmes. Jei
gu jis szitos bausmes negalėtu* 
užsimokėti, tai turėtu atsedet 
szeszis menesius pataisos na
muose Detroite.

Vladas Galvidis nuteistas 
užsimokėti 300 dol. pinigines 
bausmes arba atsėdėti 3 mene
sius kalėjimo. — K.

ir Leonas Stakenai, taipgi ju

šia bausme.

iszplauke

Pittston, Pa. — Balandžio 13 
diena atsisveikino su Pittstono 
Lietuviais žymus musu miesto 
gyventojas — p. Juozas An- 
driuszis, ir Balandžio 14 diena 
laivu 4‘Leviathan”
in sena tėvynė Lietuva.

Balandžio 11 diena p. An- 
driuszio draugai parengė isz- 
leistuviu vakariene, in kuria 
susirinko vyru ir moterių apie 
60 ypatų. Susirinkę valgė, gere 
ir prie linksmu kalbu, linkėjo 
p. Andriusziui laimingai pa
siekti Lietuva ir, greitu laiku 
sugryžt in Pittsona, kur p. An- 
driuszis apie 40 metu yra isz- 
gyvenes.

Lietuva, p. J. Andriuszis at
lanko isz eiles jau szesztu kar
tu. Szi karta Lietuvoj mano pa
gyventi bent apvalu meta. P. 
Andriuszis yra vienas isz tur
tingu Pittstono Lietuviu; yra 
nevedes. — V.

Buenos Aires, Argentina. — 
14Balsas” pranesza apie kruvi
nas pesztynes tarp Lietuviu Pi
neyro j miestelyj, kur insimai- 
sze ir vietos gyventoju. Vienas 
Lietuvys ir vienas vietinis už- 
muszti, vienas Lietuvys sun
kiai sužeistas, o aresztuota

H Mount Carmel, Pa. — 
Vincas Malinauckas, 48 metu, 
likos baisei sužeistas per ang
lis Alaska kasyklosia. Likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
ti.

H Atlanta, Ga. — Tvanai
užliejo nekurias dalis Georgia, daug žmonių, tarp ju kelios 
Alabama ir Floridos valscziu Lietuvaite. Visi Lietuviai da- 
1,500 szeimynu turėjo apleist lyvavo Komunistu namo in-1,000 szeimynu turėjo apleist lyvavo Komunistu namo 
savo gyvenimus. Bledes milži- kurtuvese, kur insikausze ir 

susimusze.ni sakos.
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I ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street. N. W.» 

Washington, D. C.

■ I

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

lathuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, III.

žos vietos viduryje Saharos, 
kurioje radosi tiktai szimtas 
gyventoju, bet nepapraseziau- 
siu dalyku buvo tas, kad visas 
miestelis buvo padarytas isz 
druskos: namai murai aplinkui 
miesteli, rakandai ir 1.1., kuri 
per amžius taip sukiotojo kaip 

vra tai druskinis
miestelis- Tonais žole neauga, 
ttnlel gyventojai nevalgo mė
sos ir negali auginti gyvuliu.

APIE DREBEJIMA
ŽEMES

KODĖL ŽEME D R E B A IR 
ATSIGAIVINA UGNAKAL- 

NAI — VULKANAI.
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Kas Girdėt

kuri yra snsi- 
seniausioms

AngliszJki laikraszcziai pa
giria turtinga szeimyna isz 
Massachusetts, 
giminavusi su 
szeimynoms Amerike, kad ne-
siprieszino savo šuneliui apsi- 
paeziuoti su mergaite paeinan
ti isz ateiviu tėvu, kokia tai 
Tessie Szezycliovicziu’te, 
prastu darbininke ezeveryku 
fabrike.

Ne butu tame nieko stebėti
no, nes tankiai girdime apie 
visokius apsivedimus, bet svar
biausiu yra tas, kad szeimyna 
tojo jauno žmogaus ne tik ka 
nesiprieszino tam susivinezia- 
vojimui, nes 
dingai priėmė
S

pa

< prioszingai, szir- 
jaja in .savo 

zeimyna. Mat vi tieji žmones 
yra ant tiek iszmintingi, kad 
nedare jokio skirtumo apie 
turtą, tiktai žiurėjo ant panos 
Szczykovicziutes puikaus pasi
elgimo, gero budo, gero gyve
nimo ir bile mylėjo szirdingai 
juju sunu, ir tas jiems užteko, 
kad jaunavedžiai bus laimingi 
ir uzganadinti isz viens kito.

Tikru darbininkiszku rojum 
ant žemos yra Australije, kuri 
yra vienatine dalis svieto, kur 
visi turi lygias dalis svietiszko 
turto. Darbininkiszkos draugo
ves taip tonais surėdo kad kož
nas Auslrnliszkas darbininkas 
turi savo locna nameli su dar
želiu ir automobiliu, dirba 44 

\s, tai yra, 
Ketverge, 
valandas, 
aszt uones 

valandas, o Subatoj ir Nedelio j 
visai nedirba.

Geras darbininkas uždirba 
paprastai po 240 auksinu ir 300 
per sanvaite. Valijoj, valdžia 
duoda kasztus ant vaiku moks
lo, o katras darbininkiLs pabai
gė 65 metus aplaiko 50 auksinu 
ant sanvaites ant pragyvenimo 
ir nereike mokėti jokiu mėne
siniu mokeseziu.

Teisingai galima sakyti, kad 
Aus'tralij(i yra rojum ant že
mes, nors del sun'kiai dirban- 
czio darbininko.

užklaus, kodėl žeme 
Sztai žemiau apraszy- 

iszaiszkins

rodis mandagiai keletą kartu 
vienas antram linktelojo, du
rys in prieszino greitai atsidu
ri1, tarytum kviesdamos gyven
tojus iszeiti isz kambario; ma
ne smarkiai mostelėjo 
kita kurta prieszyn
Asz iszbegau in balkoną, 
žemos drebėjimas jau perojo. 
Pa ežiam o Tifliso jis nopridir- 
bo dideliu bledžiu; tik sienos 
keliuose namuose sutruko. Bet 
Achnlkalnko apskrityje nelai
me buvo didele. Keli kaimai li
ko sugriauti visai; szimtai 
žmonių ir gyvuliu žuvo 
griuvėsiais;

ri sa i ;

valandas ant nnvaite
Panedolio lyg 

po dovynes 
tiktai

nno 
dirba 
Petnyczioje

Sziadien laikraszcziai aprn- 
szineja apie baisius drebėjimus 
žemes Bulgarijoj ir Graikijoj, 
kur padaryta daug blodes, 
daug gyvaseziu žuvo ir tuks- 
taneziai žmonių pasiliko be pa- 
slogos.

Žmones 
dreba ?
mas jum apie tai 
apie ugninius kalnus (vulka
nus) ir drebėjimus žemos.

Mes jau žinome, 
vra kalnu isz kuriu kartais mu- 
sza labai karsztu vandens ga
ru ir dilinu stulpai, lekia akipe- 
nu skeveldros arba net isztisi 
gurvuoliai, liejas žaizdruojan- 
t i skysta lava, susidariusi isz 
isztirpdytu kalnu rusziu, rudu 
ir metalu. Tokio kalnai vra 
vadinami ugniakalninis arba 
vulkanai.

Taq) Meksikos ugniakalniu, 
Amerikoje, sako A. llumbold- 
tas — žymiausias yra Chpnil- 
lo, kurs atsirado ir iszverto la
va staiga 175!) mete Rugsėjo 
menesio nakti tarp 28 ir 29 d.

3 valanda

Tokio kalnai

2ine kati gumas ženklyvai 
atpigo ir <hi gali atpigt ant 
penkiolika centu, pralinksmins 
Ame r i k on i sz k u s aut om o b i Ii s- 
tns, kurie czionais turi 24 mi
lijonus automobiliu sunaudo
dami 96 milijonus guminiu ra
tu—tires.

automobilis

laikrasztis

• r

ATEITIS - GERAS GILIUKIS
Atraskite su “Hindu Crystal

Klauskite stebėtino 
bile koki užklausi- 

“Ilindu

Versmas i n vyko 
nakti placzioje, nuo senu seno
vės ramioje lygumoje, kur pir
ma per 200 su virszum varstu 
nebuvo matyti no vieno ugnia- 
kalnio. Viena diena priesz at
sirandant naujam ugniakal- 
niui ežia darėsi tas, kas papras
tai darosi besibaigiant vers
mui. Ten, kur dabar stūkso di
džiulis ugniakalnis, pirma ža
liavo gražus vaisiniu medžiu 
sodas. Cukraus plautaciju dar
biu i irk a i atėjo namo jie nuste
bo pamate, kad ju sziaudinos 
skrybėlės pelenuotos, 
ton,
lavos laukas, 
sziu.

Pž>QlQ7VAnl*itn2>C ' pagelbos. Kožnas isz mus jau- rasiszvenilllias vei Aklina buvo nekalta, 
ir kaip dabar kitas kaltininkas 
atsirado, niekas nesi stebėjo jog 
ant jo kalto suvarė. Ar-gi tai 
ant galo no buvo Dievo duota, 

pripažinimus liudintoju, pas-1 jog prikvėpė taji žmogų pas
kui sudžei iszojo ant rodos. Ne (kutinėjo valahdojo ant prisipa- 
tnikus sngryžo, < 
apgarsino: Kalta!

Akulina, iszgirdus tai, su
drėbėjo isztrauko rankas isz

Savo Artimo
Prezidentas trumpai surasze

o prezidentas jžinimo, o tuom paežiu del isz-

Dievas dovanos ? Jau pradėjo 
jo pajėgos inažyt, vos spėjau 
isz'klausyt ji spaviedos ir iftz- 
riszt, — numirė.

Su kunigu nuvažiavom kuo 
greieziausia pas gubernatori. 
Iszsiunte laiszkns in Si beri ja. 
Menesei praėjo ant raižymo. 
Ne žinojo gerai katroje dalyje 
Siberijos dede Ambraziejus 
randasi. Ant galo atėjo gmina-

Bolszevikis^kas 
ra«zo, buk Ameri- 

koniszki darbininkai yra vi- 
siszkai “at^zalia” ant komu
nistu mokslu ir propagandos, 
nes yra turtingi ir aplaiko ge
ras užmc/keslis už savo darbus. 

Sziur, kad tai teisybe. Kam 
po nogiu Amerikoniszk ienas 
darbininkams klausyti komu
nistu, jaigu jiems gerai. Ta pa
ti gali padaryti ir Rusiszki ko
munistai, jaigu duotu didesne 
laisve savo darbininkams, mo
kėtu geresnes algas ir duotu 

. geresnes sau lyga s o tada netu
rėtu jokiu ergeliu.

4 4 Pravda 1 >

v ra »>

“atszalia

Norite žinoti ateiti, koki giliuki tu
rėsite gyvenime? Meile, Apsivedhna, 
Bizni, Turtas, jusu norą ir daug ki
tokiu dalyku. 
“Hindu Crystal
ma o jumis atsakys. Szitas 
Crystal” yra labai užimantis daigtas 
sziandien. Bile kas gali naudoti po 
perskaitymą direkcijų. Orderuokite 
szita stebėtina “Crystala” o atrasite 
savo ateiti ir laime, del saves o busite 
užganėdinti. Preke tik $1.00 todėl 
prisiuskite doleri laiszke ar Money 
Orderi o aplaikysite Crystala su di
rekcijoms kaip naudoti. Adresavokite

PRACTICAL SALES CO. 1 
1219 N. Irving Ave. Desk 11. Chicago

9*

Bibliszka istorije pasiantci
no.

Anuo laiku poni Roberts bu
vo aktorka ir.-. Dievas apdo
vanojo ja ja kūdikiu. Bet kam 
po nogiu aktorkai kūdikis į 
Kūdikis del aktorkos, tai kaip 
penktas ratas ant vežimo. To
dėl motina iszrinko gera szei- 
myna, ponia German isz Mil
waukee, Wi«., praszydama 
idant pasiimtu kūdiki ir ji isz- 
augintu kaipo savo.

Nuo tojo laiko praslinko 
dvylika metu. Poni Roberts 
pamėto aktorysta ir užsidėjo 
bizni, kuris ėjo gerai ir turėjo
pasisekimą, ftibar turi dau
giau laiko ir pinigu ir galėtu 
savo vaikiuką prigulineziai 
iszaugyt ir duoti jum mokslą, 
bet... užėjo ant kieto rieszuto. 
Priimta motina taip pamylėjo 
savo iszanginta vaikiuką, kad 
nenori sugražinti motinai ir isz 
tos priežasties motinos turėjo 
jeszkoti užganadinimo sūdo.

Kaip sudžia taji akyva da
lyku nusprens, tai visi lauko su 
dideliu akyvumu.

Pustyne Sahara savyje už
dengė -daugeli slaptybių o vie
na isz juju nesenei atidengė 
pulkininkas Buchanan, kuris 
nesenei snįryžo in Angliję. Bu
vo jisai iszkeliaves in tonais su 
6,000 verbladais isz miesto Air 
idant isztyrinet nepaprasta 
pustyne Fachi ir Bilma.

Sunaudojo jisai szeszes die
nas pakol daojo lyg Fachi, ma

KREIPKITĖS PAS D R. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisakos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
tik pajiogo

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Petnyczin 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauiurn Name, Antra* flora*.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
820 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Pasamdo

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raižymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

Paskui 
kur dabar kauburiuotas 

eme rastis ply- 
Bet aplink visu kol kas 

buvo ramu. Atėjo naktis. Jau
.Tau nakties pradžioje pelenu 
sluoksnis, pėdos storumo, nu
klojo aplinkos. Po tam po že
momis pasigirdo ttrenksmas. 
Visi ome bėgti ni kaimynu In
dėnu kaimelio kalvas. Kaime
lis buvo 300 sienksniu inkal- 
niau, niekaip lyguma, kur da
bar stūkso Chorulio kalnas. 
Nuo tos auksztumos, sako, ma
te, kaip dideli lygumos plota 
apemes klaikus versmas. Isz 
liepsnos staiga iszkiles dide- 
liausias beformis gurvuolys, 
nelyginant juoda tvirtove... VI- 

‘ , jog
priesz atsirandant kalnui buvo 
girdeli po žemomis daužant ir 
trinksiant, o vereziant ploksz- 
czia lyguma pakilo, ir jos pa- 
virsziuje atsirado daugybe isz- 
putimu, kuriu pats didisai Ir 
virto dabartiniu ugniaklaniu. 
Kartu su juo ežia atsirado dar 
penkios dideles kalvos ir t.uks- 
taneziai mažu buku ir smailu 
kalveliu.

.Atsitinka, 
prasiveria mariu arba vande
nynu dugne. Tada isz lavos, 
pelenu ir nuolaužų vidur mariu 
gali staiga atsirasti sala — ir 
sztai jums dar vienas pavyzdys 
tu atmainų, kurias padaro že
mo jo versmai....

Pradedant 
veikti, ima drebėti žeme; 
žiant-is isz po žemes plutos du
jomis ir garams, dirvožemis 
ima drėbėt ir liūliuoti (žemes 
drebejimu atsitinka ir del ki
tokiu priežaseziu). Yra szaliu 
ir tai ypacz kalnuotosios sza- 
lys — kur bemaž kasmet yra 
žemes drebejimu. Toks yra pa
vyzdžiui, Kaukazas. Dar 1899 
metais netoli nuo Tifliso mies
to, Achalkalako apskrityje, 
atsitiko baisus žemes drebėji
mas. Ta visiems Kaukazie- 
ezims atmintina diena asz sė
dėjau Tifliso savo kambaryje 
prie stalo; tik staiga pasigirdo 
po žemėmis gaudimas, o pas
kui ir smarkus smūgis: langu 
stiklai suskambėjo, sienos su- 
siubo, grindys sudrėbėjo, di
džiule szepa su knygomis ir 
kabejes prieszais didelis veid-

si matytojai tvirtina

siigrianti 
gyvuliu 
keli tukstaneziat 

žinomu liko be pastoges....
Istorija yra pažymėjusi kele

tą Rztaniu žemes drebejimu. 
Vienas tokiu atsitiko Sicilijos 

jog svieto saloje 1693 metais, kada pražu
vo 60 tukstaneziu žmonių; 
tas invyko 1755 motais Portu*

Lissabono 
mieste, — per szi žemes drebė
jimą pražuvo 30 tukstaneziu 
žmonių su virszum; vėliau tro- 
czias baisus žemes drobojhnas 
buvo Kalabrijoje, Italijos pie
tuose, 1783 metais, 
me drebėjo protarpiais keletu 
metu ir toja pridaro žmonoms 
tukstanezins blodes. Zemoi dre
bant jos pluta isztinka daugy
be visokiu atmainų. Dirvože
mis supleiszeja, ir plysziai kar
tais yra labai ilgi ir gilus. 
Tai]) 'kaip žemei drebant Ja
ponijoje 1891 moto, Spalio 20 
diena, kada žuvo per septynis 
tukstanezins žmonių, žemes 
plutoje pasidarė gilus plyszys 

v

60 varstu ilgumo! Žemes skly
pai plyszio vietomis pasitran
ko, vietomis iszkilo, o vietomis 
indubo. Ir tai atsitinka konia 
per kiekviena žemos d robe ji
ma; vieni žemes plutos plotai 
pasikelia, iki
vietomis pasidaro dideli grio
viai, placzios duobos, ir 1.1.

Pietų Amerikoje 
tais drebant žemei, 
krauto riložas pakilo keturiais 
sieksniais; ir ežia pat per 1822 
motu žemes drebejimu pakran
te, keleto szimtu varstu ilgu
mo, antra, karta pakilo kokia 
arszina su puse.' Dar indomcR- 
nis dalykas buvo Indijoje per 
1819 metu žemes drebejima. 
Czia vienoj vietoj iszkilo dide
lis ruožas 30 varstu ilgumo ir 
10 platumo, auksziumo — ke
turių arszinu; o kitoje vietoje, 
prieszingai, platus žemes skly
pas, keturiu tukstaneziu.•kvad
ratiniu verstu didumo, nusilei
do ir liko mares užlietas; nedi
dele tvirtove ir kaimas, buvęs 
kranto, atsidūrėpo vandeniu.

Žemes drebėjimai padaro ir 
kitokiu atmainų žemoje. Nuo 
smarkiu smūgiu griūva auksz- 
tos uolos, slėnius ir kalnu ter- 
peklius užverezia krūvos nuo
laužų, kai kuriu upeliu ir uplu 
dugnas prasmenga, 
ežios atsiduria po žemomis Ir 
akmenimis, ir 1.1.

ir

gal i jos sostinėje,

kad u gni ak aini s

ugniakalniams
ve r-

Achalka lako apskrityje,

/

liuosavimo nekaltos! Visi jau 
buvo užganadinti ir linksmi 
anf veidu, jog Akulina yra nr ta nuo guberantoriaus Kibiro, 

savo vaikeliu ir paszauke žiu- knita ir viekas siiHidnvadijo. kurioje taip raszo: 
Sudžei prasiszalino ir pasky- —

rot kambarėli, idant nauja isz- Siberija tai kaimas kur kožna 
gali greitai surast. Kaip galiu 
iszrast koki ten Ambrazioju 
mano apskrityje, ne 
valkata noszioje taji 
Priesz meta numirė ligonbut<* 
Tobolįjko du Ambraziejei, 
trys ligonbutoj Tamske, 
leant 
klosią numirė.
nem valdžiom apie tuosius pik
tadarius (‘ina, tegul pribuna iii 
Siberija ir pasijeszko kasyklo
se reikalaujamo Ambraziejaus.

Kada isz miesto atėjo žinia, 
jog ne gali surast Ambrazie
jaus, at (jo Akai i no pas kunigą 
prabaszcziu užpirko miszias už 
duszia dėdes Ambraziejaus. Vi
si nuėjome in bažnyezia. Rotai 
kada tai karsztai 
kaifi tada isz 

na s, 
vilkino,

rodama ant kryžiaus:
Dieve gelbėk mano! Isz-

Sudžei prasiszalino ir posky Ar jus tai mislinate, jog

Pu |ganyt(\įau pasigailėk manės ir duot viroka. Toji valanda bai-

ki-

ežia že-

nusileidžia ir

1753 ino- 
didžiulis

o jos pa-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

mano vaikeliu!
Ant tu žodžiu 

pasikėlė nuo suolu ir rodos no
rėdami prigelbol praszymc;, 
dirstelėjo visi ant kryžiaus.

No galiu apraszyti tojo per- 
siemimo, kokis iszvere ant 
su. Sudžei ir ponoi sėdėjo ty
kiai, rodos priaugia prie savo 
sodiniu, n<» vienas nesijudino, 
niekas žodžio neisztnre. Tyku
mas saloje buvo tok is, jog sa 
vo kiszenukije girdėjau takso 
jima mano ziegorelio. <

Ziegoris pradėjo inuszt dvy
likta adyna. Akulina atsipei
kėjo isz nutirpimo, 
nuo soulelio ir dirstelėjo 
duriu, rodos tikėdamasi 
laukiamas brolis Antanas pri
bus. Daugelis isz žmonių atsi
suko link duriu ir sudžei. Ne 
butu tame dyvai jaigu Anta
nas butu i nejus. Ir asz dirst<‘- 
lejau ant duriu.

Durvs ne atsidaro. Ant dide
liu dyvu del manes, paregėjau 
prie duriu stovinti, su skran
da. apdriskusi Ambraziejų. Iri
ojo jisai ne senei ir stojo ne to
li manos užpakali jo.

Jojo 
ežios bėgiojo po sale, 
džiu ir žmonių; laikais susilai- 
kinojo ant vaiku o tada rodėsi 
man, 
Jest is

visi mužikai
sei turėjo iszrodyt del dodes 
Ambraziejaus. Isz visu szalhi 
buvo girdot paktaravimai ir 
žodžiai paniekinimo; stovėjo 
malszei, nuleidęs galva, rodos 
tais žodžiais isz paszalios pri- 

vi- slogintas. Asz pats, kuris dedi
Ambraziejų mylėjau, dabar 
sznairavau ant jo; ant to, kuri 

man

my lojau,

gyniau, ku ris

vienas 
vardai

Pasikėlė 
an( 
jog

mažos akutes žiban- 
ant sn-

<1

nesa-
apie kitus, kurio kasy-

Jaigu tenai t i-

lazbalsamuoja Ir laidojai mirusius 
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jog per jaises koki gai- 
persimnszinojo.

prezidentas pradėjo 
viroka dedis Ambraziejus nu
leido galva. Macziau, kaip 
sunkei atsiduso, ir su galva pa
krato. Po valandėlei galva pa
keli’, dirstelėjo ant vaiku. Akn- 
linos, paskui ant kryžiaus Tsz- 
ganytojaus, o paskui pradėjo 
pamaželi su atsargumu spaus
tis per žmonis prie slidžiu. Ka
da stojo arti stalo, persižegno
jo ir pradėjo marikyt rankose 
savo kepure, rodos kad nori at
kreipi slidžiu akis lyg savos.

— Ko norite? — paklauso 
pordotinis slidžiu paregėjus ji.

Dedis Ambraziejus 
girdėtu balsu:

Tai asz uždegiau!
Visi sužiuro ant jo su dyvn 

ir notikumu. Ne'kurie misiino, 
jog tai beprotis stovi priesz 
juos. Liepo jam paantrint savo 
žodžius, paklausė kaip jis va
dinasi. Kada pasako pravarde, 
pastojo szinabždejimas visoje 

o sudžei primine sau 
jog buvo ant pra

džios imnaiszintas in laja pro- 
va. Pradėjo tada tarp save su- 
sikiszia sudžei sznaliždot, nes 
perstatė taip daigius, jog ne
galėjo būti abejones apie jo 
kalte. Ta ja nakti, 
bojo — buvo nusidavęs in dar
žine maluninko, kad pernak
vot: eidamas pasitiko Akulina 
ir mate, kaip ėjo link grin- 
ęzios brolio Antano; nakti isz- 
(‘jo isz daržines, nuvažiavo in 
Ivanuvka ir užkure dvaru; jau 
nuo senei misiino apie tai, kaip 
piktai atkorszint ponui isz Iva
nu v kos, už tai, jog tasai praei
ta meta davė in kaili jam. Tai 
kalbėjo lyg susiinaiszes. Kada 
sudžiai pradėjo jam tai spre- 
czyt, paklausė j u, ar ne rado 
Ivanuvkoje molinio puodu su 
ženklu tokio ir tokio fabriko; 
tasai puodas prigulėjo prie Jo 
tavoru,

Kada 
skaityt

Macziau,

iszrode 
kaipo geras ir doras žmogus

• buvo padegiku; piktadariu J
Už valandos slidžiai sugryžo 

in salo, o p i nusėd i s perskaitė 
viroka jog dodis Ambraziejus 
<‘is ant doszimts motu in Sibi- 
rija ant sunkaus darbo. Buvo 
tai pagal nuomones slidžiu, 
lengva bausme, o 
gervaloi prisipažin'o in kalte.

Tame i nėjo in sale žandarai 
ir paomo tęva Ambraziejų. Ka
da <‘jo pro žmonis, paomo ma
no gailestis, 
kiszonuka ir 
delną rubli.

— Bukie sveikas, dede Am
braziejau tariau jam pnnuiželi.

Jis dirstelėjo ant manos gra
žiom akimis ir tarė:

— Dokui ponaiti. Tai nie
ko! Mano apsudinimas no ap
eis ne vieno, ba nieko ne turiu 
ant, svieto.

Lauko apstojo Akulina visi , 
kaimuoeziai su džiaugsmu jog 
no kaltybe iszsidavo. Ji verku 
nuo džiaugsmo ir nuolatos kal
imojo:

pagal nuomones
tai del to, jog

siekiau skubri in 
inbrnknu jam in

meldžiaus- 
cielos diiszios. 

Akyse man stovėjo tasai biod- 
msikumpines žmogus, su 

su skranda, szando- 
mas ir banditas per žmonis ant 
salos sūdo. Isz tu katrie jam 
tada piktaravo daugelis buvo 
bažnyczioje ir vorko dabar at
simindami sau ant to senelio, 
kuris numirė Tomsko ar To- 
bolske, ar kur ten kitur sviete. 
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nepaisant ar mažas ar didelis. 
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G. W. BARtOW, Pres.
J. FERGUSON, Vlce-Pres. ir Kas.

pirko ji priesz tai 
miesto, jog gali visi pertikrint 
pas ta 'kupeziu. Tas buvo tik
rai; surado toki, puodą kuris 
buvo del ingavinimo ugnies.

Didelis tlyvas slidžiu ir žmo
nių dabar persimainė ant per
sitikrinimo, 
kaip tiktai Dedis Ambraziejus 
užkuro. Gali būti, jog del to vi
si intikejo, jog visi gailėjosi 
Akulinos ir kožnas, jaigu galė
tu, butu noringai pribuvęs ant

jog niekas kitas,

i*

— Tegul bus Dievui garbe! 
Ach, tasai valkata nelabas no
rėjo mane vargsze prapuldint.

Nusivedė ja procesija in kai
mą; vakaro pampino muzikan
tus ir buvo didele zobova kar- 
cziamoje.

Pamaželi paliovė kalbėt Tva- 
nuvkoja apie ta atsitikima; o 
kada ant vietos sudegusiu pa
state triobas kitas, užmirszo ii 
apie dede Ambraziejų. Nuo to 
laiko goriau turėjo aki atvers
ta ant kromininku ir priesz va
karu iszvarinejo juos isz kai
mo.

Prabėgo menesiai, prabėgo 
metai. In szeszta mota po tuom 
ka jau buvau vaiske ir buvau 

pargryžos ant urlopo namon, 
atbėga viena ryta pas mus ku- 
ningas prabaszczins, labai nuil
sės. Vos mus isztolo sodo pa
mato paszauke:

K1 a u syk i t o, k 1 ausy kito!
— Jau žinome, — atsake 

— maluninkas užsimn-
— nupuldamas nuo kope- 

cziu, buvo tai niekai žmogus.
— Bet nežinote apie tai, —■ 

kalbėjo tolinus kunigas, ka isz- 
pužino priesz smerti. Kada ma
ne pas ji paszauke tarė: Tėvo, 
esmių dideliu nusidėjėliu. Tai 
asz anais metais uždegiau dva
rą Ivanuvkoje isz piktumo už 
tai jog ponas isz Lvanuvkos ati
davė mano sunu in vaisku. Bet, 
ka tu kalbi, — tariau ant to, — 
juk tai tas Ambraziejus užde
gė. — Ne atsake ant to, no jis 
bet asz. Pas ji tai pirkau taji 
puodą del inkiirimo ugnies. Jis 
miegojo mano daržinėje. Mis- 
linau jog mane mato ir turį ma 
ne nužiurejiine. Dienoje, katro
je buvo terminas pravažiavo 
pro maluna, o
man pasveikinimu, kada stovė
jau lauke tarė: Sziadien stosis 
tlidelis neteisingumas, 
apgudins Akulina, o ji nekalta. 
Asz paszaukiau: —kas man do 
to ir ėjau pas ji. Tai buvo pui
kus žmogus jis pasiszvente, 
idant naszlo ir vaikus iszgelbet 
jis pueme kalte ant saves.... 
asz, baisiai nusidėjau, asz...
ve, pasakyk kaip guleeziau ne- 
teisingyste pataisyt, kaip nu
sidėjimu iszloszuot, kuris ma
no dusziu sunkina? Ar man

tėvas, 
szo,

atiduodamas

sūdąs
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PAVOJUS!
? Pasirodžius * 

ženklams persišaldymo , \ 
krutinėję, patrinkite vikriai '
su

VDR. RICHTERIO v- 
Inkaro Rūšies

k PA1N-EXPELLERIU 1 
Vai»baicnkli» registruota* JyA 

S. V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad 

Inkaro vaisbaženklis 
butų aht pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai j laboratoriją.

F. AD. RICHTER A CO., 
Berry & So. 5th Sts., c. *

A* Brooklyn, N. Y.

pirmiems

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

’.l?

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdintL

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribūsiu in 
deszinota minutu.
B— II II ama—li

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Telefoną* 878.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist>žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiun&k 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu Il
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervp Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITLS, ;
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.
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Paskendusis Varpas
APYSAKAITE ISZ SENOVISZKU PADAVIMU

i

Placziai iszgarsejes ir galin
gas ponas Košt ko; no viena de
sert ka varstu užima jo sodybos, 
kaimai, miszkai ir pievos; tuk- 
starlcziai vergu nuo aukfHyvaus 
rytn iki vėlam vakarui dirba 
jo laukuose; szimtaa suvargu
siu, amžinai badanjanezin žve
ju — žuvauja giliuose ežeruose 
žuvi puikiam pono stalui. San
deliai lūžta nuo 'turtb, gabena
mo isz visu szaliu in pono pili: 
rūsiai pilni brangaus-užjuriu. 
vyno ir seno Liotuviszko mi
daus.

Ponas Košt ko myli svoezius; 
mėgsta pamedžioti sykiu su 
jais nepereinamose giriose, ir 
po sėkmingos meilžiokles pasi
linksminti sykiu su brangiais 
svpeziais turtingoje pilyje.

Visa Lietuva žino szias puo
tas, retas magnatas nedalyva
vo jose pas galinga poną. Bet 

magnatai.* Pats didvsiskas
k n n i ga i k sz t i s Z i gin u nt a s,
szmokln ir pabaisa pusiau lau
kiniu kaimynių tautu, neretai 
atvažiuoja pas vaisziuga Košt- 
ka pamedžioti ’tauru ar szer- 
nu, pavaikyti zuikiu ir lapių ir 
pasisznekucziuoti su ponu prie 
taures brangaus Vengriszko 
vyno. Myli poną didysis kuni- 
gaiksztis; gerbia ji ir pavydi 
jo garlics galingiausieji Lietu
vos magnatai.

Tik prasti žmoneliai, bau
džiauninkai ir bernai bijo ir 
neapkenezia savo valdovo. Bet 
las ir suprantama: kažin ar ra- 

vienn baudžiauninku
nuo

Galingiausieji Lietu-

sis nors 
szoimvna 
pono žiaurumo.

Svetingas ir malonus su sve- 
eziais, jis pana>zns laukiniam 
žvėriui elgesy su savo pavaldi
niais. Czia jis insako nuplakti 
iki mirties sena 'ieva, nepakė
lusi priesz ji kepures, ten jau
nam baudžiauninkui atėmė pa
likusia jam jauna gražuole 
žmona.

nenukentėjusi

jam

priesz daug amžių - 
niu padavimais,

, auksztas,
smalkiai

Kiekviena vakaru isz aikly- 
džiu ginlisi baisus, ucžmonisz- 
ki vaitojimai;dai budeliai, po
no liepiami, kankina baudžiau
ninkus...

Kaip tai karta — tai buvo 
anot žmo-

mylimas pono 
tarnas, auksztas, gražus 
nas, smarkiai inpykino savo 
valdovu. Jis, nežiūrėdamas po
no grasinimu, apsivedė su dva
ro mergaite Albina.

Baisiai intužo ponas, ir jo 
akys sužibo negera ugnele, kuo
met jis sužinojo apie tai.

Pasmaukite czionai ber-

Jo-

na.’
l’ž valandos iszbaleH tarnas, 

drebaneziomis lupomis, pranc
ūze Jono atsakymu: Jonas pa
nikes neateisiąs.

Tai 'buvo negirdėta drąsą! 
Niekingas berną# iszdryso ne
paklausyti savo valdovo!

— Kaip neateis? — suriko 
ponas tokiu balsu, kad visa pi
lis sudrėbėjo isz baimes* — At
veskit tuojaus!

Jonas gerai žinojo koks liki
mas lauke ji ir jo jauna žmona 
už nepaklusnumą ponui, ir ry
žosi paskutiniam žygiui — pa- 
pislepU koplytėlėje, esanezioje 
pilies sodne, o paskui, užėjus 
nakeziai, bėgti iii nepereina
mas amžinas girias, ir isz te
nai pasiszalinti isz Lietuvos ri
bų.

Koplytėlė, kur pasislėpė su 
jauna žmona Jonas, buvo žmo
nių fantazijos apsupta spar
nuota legenda. Pasakojo, kad 
ja pastato# sodne, pauksnyjo 
placziai iszsiszakojusiu guobu, 
dabartinio pono senelis Vladis
lovas, kokiu 'tai stebuklu isz- 
sigelbejes nuo 
medžiokles.

Szernas, su kuriuo jis kovo
jom buvo jau paglemžes ji po 
savim, kaip, staiga, keno tai 
nematoma ranka užmusze gro
buonį žveri. Kas buvo tas ste
buklingas iazgeibcHojas, nie
kas nežinojo nei ponai, nei sve- 
cziai, zovada atjojusieji iszgir- 
įIc riksmus, ir ponas, nesenai

mirties laiko

r

€ 
*

priemes kri'kszla, nutaręs pa
statyti koplvczia Dievo Moti
nos vardan, toje paezioje vie
toje, kur gulėjo užmusztas žvė
ris. Ir nuo 1u laiku neužgesta- 
ma ugnele žiba uiažoje kriszto- 
lineje lempeleje, priesz auksu 
papuoszta Dievo Motinos pa

ir senas vienuolis 
laiko Skam’bina si-

veikslą,
Įniks nuo
dabro varpu,'atvežitu pono isz 
szventu vietų. Malonus jaudi- 

'nan'ti garsai skrenda tylumoje 
vakarinio oro, primindami 
žmonėms apie visagale Augsz- 
cziailsiojo malone.

Padavimas sako, 
gus pasislepes koplycžioje nuo 
žmoni u pykezio ir kerszto, tam
pa nolieeziamu. Neiszvengia- 
ma mirtis gresianti ’tam, kuris 
iszdrystu paliesti pasislėpusi.

Tuomi tai ir pasinaudojo .Jo
nas. Kuomet ponui pranesze, 
kad jo bernas pasislepes kop
lytėlėj, ponas nusijuokė nege
ru juoku.

Nidksziilgas bernas! Jis 
kad f

Mergele gali ji 
valdovo pykezio 

bailiai, bijosit suimti ji
— avsz ta žinau... Bet asz..-

kati žmo

mano, v/.veneziausiojo 
iszgelbeti nuo 

> Jus, apgai-

Ant kol i u

lėliui 
ten,

ponas nebaigė žodžiu.
Apsuptas minios tokiu pat 

daug mananezin apie save po
nu, kaip ir jis pals, Kostko in* 
žengo koplytėlėm
priesz szventa paveikslo, mal
dingai sudėjęs raukas klūpojo 
Jonas. J<> lupos sznabždejo 
malda.

Ramiai, nei žodžio netarda
mas, Kosi ko iszirauke karda ir 
bloszke juomi savo mylimajam 
tarnui per galva.

Purpurinis kraujas sutrysz- 
srove ir 

nekalto 
akmens 

stebuklas.

lupos

ke , vos-tik 
kraujo laszas 
grindų, invy-

k<
■dangus

szah inio 
pirmas 
pasiekė 

)
Skaiscziai melvnas 

linksmai denges pasauli, pajuo- 
apsi niaukė

y

davo ir apsiniaukė tamsiais 
debesiais. Sužibėjo ilgi žaibai, 
pasigirdo smarkus gaudimai 
griaustinio, — ir koplytėlė, sy
kiu >ii visais buvusiais joje po
nais, sulingavo ir nugrimzdo 
žemeli.

Dangus 
Pavasario 
padaugėjo,
<
me 
ežios.

Ir nuo to laiko, kiekviena sy
ki, kaip dingusio vilnyse ežero 
pono inpediniai, insalko kan
kinti savo tarnus, ir isz arkly- 
• Ižiu girdisi draskantieji szirdi 
riksmai, nuskendęs varpas isz- 

garsus

sulingavo

nusiblai ve. 
mėlynojo 

atsispindėjo
toliame ežerelyje, 

vietoj isznykusios koply-

t uojau 
saulute

nedi- 
susidariusia-

girdisi draskantieji szirdi

duoda tylius liūdnus 
nuo kuriu ponas iszbala.

Liet u vi n padavimas 
apie paskendusi varpa.-.

II.
Prabėgo daug mdtu...
Baudžiava tapo panaikinta, 

ir >ykiu su ja an’t visuomet nu
tilo garsai paskendusio varpo. 
Galingi ponai iszmire, bet sy
kiu su jais nenuėjo in kapus, 
pasakojimai apie ju žiaurumus 
ir žveriszkumus. Apie tai dai
nuoja savo liūdnose dainose 
Lietuvos žmones; apie juos se
noje pilyje senute aukle pasa
koja savo auklėtiniams 
juos 
vilnys 
sodne 
kianeziu karklu ir sidabruotu 
beržu.

Pilis su

Toks

savo auklėtiniams; apie 
sznabždasi audros laike 

tyrui iojanezioežero, 
už tankios sienos ver-

aplinkiniais laukais 
m isz kais po rojo inir

nauju savininku. Jos niuriuo- 
senovos kambariuose iszau- 
nauja žmonių karta, neži- 

begalines valdžios žmo-

rankas

szventadienio t"’ 
iszmargintos žydriai mėlyno
mis snieguolių akutėmis, liuks- 
mai 'žaliavo saulol.vdžio spin
duli nose. Isz apdžiuvti'siu lau
ku plauke berupestinga vytu
rėlio daina* Sodne, ant ežero 
krauto, kūrenosi nauja dar ne
suspėjusi pajuoduoti nuo drėg
numo, piiHi's. Kamuoliai per
matomu durnu veržas; pro bai
lu knminiika ir augsz'tu stulpu 
isz'kile augsztyn, lėtai draikosi, 
lyg tirpo žydriame vakarinia
me ore. Aplink vioszpatavo isz- 
kilmiuga tyla 
tik na‘kti bažnycziojo.

Pilyje ėjo szveneziu sutiki
mo ruosza. Kambariuose sklido 
vos tik iszkoptu pyragu ir da
rytu kiaiisziniu kvapas. Szei
mininke, jauna, graži mo'torisz- 
l<e prižiūrėjo virtuvėje gami
namus velykinius valgius.

Atdaroje verandoje szeimi- 
ninkas su svecziais žaidė.kor
tomis. Czia pat szalyj žaidžian- 
oziuju susi t ei ko szeimininke 
sesuo ir marti, abi labai jau- 

grudo nedidelėse puo
dynėse kokia tai tamsia pusiau 
skysta mase. Isz puodynių, ki
lo erzinantis žaidžianeziuju 
uosio 'kvapas ko tai gardaus. 
Gretimais sodojo szoiniininko 
brolis augsz.tas, storokas kari
ninkas, apsivilkės be galo pla- 
cziu odiniu szvarku. Nuo visos 
jo figūros taip ir dvolko beri
biu tinginiavimu.

“ Ir kaip 
bastytis be jokio darbo? 
bilo in jo sesuo — “ 
na i, lead isztisas dienas gulėt !.. 
nors in pirti nueitumei

“In pirti? Hm., tai butu ge
rai!... tik žinai, Janina, baugu 

” —prasznabždejo jis 
stengdamasis nuduoti iszsigan- 
dusi. “Baugu?! Užteks jau vai
dinti isz savos baili. Žinai? —• 
kreipėsi ji in marezia. — Via
dukas, būdamas dar karininku 
mokykloje bijojo ineiti be žva
kes in tamsu kambari, bijojo 
vakare pusi va i kszeziot i po sod
ną... bailvs!..

Viadukas linksniai juokėsi. 
Jam, kodėl tai, patikdavo gir
dėti kalbant apie jo bailumą.

Mažas būdamas jis tikrai bu
vo kiek 
szviesa,

rūbais. Pievos simai.”
— prasznabz- 

dejo jis iszbalusiomis droban- 
cziomis lupomis. '

“Kas skambina? Kur?
“Ežere... 7‘ ‘
Esantieji pažvelgė, 

kita. Nusistebėjimo 
pasirodžiusi ju lupose, tuojaus 
isznyko: tyliame vakariniame 
oro pasigirdo varpo 
garsas.

Garsas atsiliepo. snaudžimi
ežio sodno medžiuose ir nuai
dėjo tylumoje. Nespėjo jis ap- 

kaip pasigirdo antras,
Greitai, lyg vydami 
i, skrido jie in pili. 

Rodėsi, jie gema kur tai gilini, 
giliai po žemo augo ir tirpo ty
lumoje, 
kiamu 
sieloje kiekvieno isz 
pilyje. Kuom tai nesupranta
mu, begaliniai baisiu plauke 
nuo szitu, ginlusiu, nežinia kur 
garsu. Rodosi, 
ilgai tylėjusio 
prisikėlė ir

Kostkos varpas”. 
-- viens in 

szypsonn

skardus

nos; jos

vienam..

tau

taip (yin ošti

nenusibosta 
” pra

tiktai ir ži-

> y

Menulio 
esanezios už

ant kurio 
jam nepa-

bet

— kreipėsi ji in

baiksztus.
kapines, 

sodybos, senas tamsus sodnas, 
mažas ežerėli, esantis pakalnė
je nedidelio kalno, 
stovėjo pilis t ei ko
prastos baimes. Su laiku baik- 
sztumo jausmas isznyko, 
atmintyje jo namiszkiu pasili
ko isztisa eile anekdotu, liudi- 
janeziu apej o baiksztuma.

“Asz gal, ir eieziau... tiktai., 
pažvelgk kaip urnai tamsėja 
sodnas.”

Duryse pasirodė szeiminin- 
ke.

“Viadukai,
karininku, — eik Tamsta — g? 
galu-gale, in pirti. 
laikas atleisti Vinca, 
turi padėti Tamstai nusiplau
ti.”

Vladas paklausė, Szvilpau- 
damas linksma dainele, jis nu
lipo laiptais nuo verandos ir 
dingo žalumoje tamsejanezio 
sodno. Tyliame ore balsiai gir
dėjosi jo tolstantieji žingsniai; 
garsas linksmos dainele darosi 
vis tylesnis, ir paskui visai nu
tilo. Verandoje užvieszpatavo 
tyla.

“Onyte! — prabilo sesuo in 
szeimininke, ir tuojaus nutilo, 
pakreipusi galva in ana szali, 
kur dingo karininkas. Kas lai ? 
Pasigirdo, lyg kas tai greitai 
bego per sodną.

“Kas ton?“
“Viadukas! Kas su juo?“ 
Verandon bego karininkas, 

Basas, be szvarko, jis sunkiai 
kvėpavo. Marszkiniu apykakle 
atsisegus, atidengdama stipria, 
juodais

Jau senai
jis dar

se,

nanti
gaus an’t ’kitu žmonių.

(*zia viro gyvenimas.
Erdviuose kambariuose gir-

linksmus žaidimai ir muszdami iszbalusi, persi krei

plaukais apdengia 
krutinę. Isz po nusmauktos In 
virszu-galvi kepures draikosi 
juodi pluosztni, ryszkiai at-ryszkiai

dėjosi
juokas, atakridusios in gimta- pusi nuo baimes
ji lizdą a'toinanczioms szven- kaktos matėsi laszai szalto pra- 
tems jaunuomenes. Buvo Ve- kaito.
ly k u iszvakaris. | Nuo jo visos stipraus sudejl-

ankstyvas, sziltas ir mo figūros dvolko nenuduotn 
pavasaris. Miszkai jau iszgascziu.

savo szviesiai-židiais “Kas tap? — pasigirdo klau-

veidą. Ant

mirti, 
troezias... i 
vienas kita

atspindedami nesuvo- 
virpejimu, 

esanezio
nerviszku

lyg sykiu su 
varpo garsais 

iszejo isz savo 
karstu szeszeliai senai mirusiu 
ponu ir dabar skraido ežia, sa
vo pilies verandoje, smaugda-
mi ir kankindami atėjimus. 

Verandoje visi tylėjo.’... 
Prasidėjo pirmoji 

diena.
Skaisti

1 inksmai szypsojosi 
blaiviojo padangoje, 
dama susirinkusiu pasveikinti 
pilies savininkus, sodioeziu 
margus szventadienio rūbus.
Szeimininke sveikinos su mo- 

tori m i s..
“Szventems malonėjote atsi

lankyti ponas Vladislovai, 
kalbėjo in karininka senis 
diet is. — Puikus pavasaris szi- 
mof. isztikro.. szviosu, 
tikrai Dievo malone... 
mus, 
.jos, — džiaugsmas koks! Ko- 
plyczia atidaro.... Kiek metu 
stovėjo uždara... Uždrausta bu
vo.. Žmones susidėjo 
nauja nupirko... 
pas — didelis

pavasa rio

savininkus

s z ventos

saulute 
mėlynojo 
apszvies-

> >__

so-

szilta..
O, pas 

pridūrė jis, kiek patylo-

— varpa 
Puikus var- 

skardus. Manau 
varstu deszimti aplink

t u r būti, ir pas 
kaip

t is...
jumis 
skambino?!

girde-
Vakar 

buvo
y

girdėtis,

Bet, Vladas nieko neatsako. 
Jis stovėjo giliai 
Pasakingas pono Kostkos var
pas, iszgasdi'iies 
kuo no lyg mirties; varpa
menantis žmonėms, 
roigas prie sau panasziu, pasi
rodė paprastu varpu, kvie- 
ezianeziu žmones prie maldos.

užsimąstęs.

ji dar vakar 
s, prl- 

apie ju pa-

varpu

VYRAI, SZICZIA JUSU 
LAIME!

PARSIDUODA GERA FARMA UŽ 
PUSE K/XINOS. 105 akrai žemos, 70 
akru dirbamos, 35 akrai ganyklos, že
me labai gera, viskas puikiai auga. 
Pyeziu sodas 5 akeriai, taipgi yra ir 
kitokiu vaisiniu medžiu. Budinkai ge
ri, barno su skiepu, 7 kambariu stu- 
ba, vanduo stuboj, barnej, ant por- 
cziu ir palei barne. Farma randasi tik 
1 maile nuo miestelio, arti mokyklos, 
žemesnes ir auksztesnes, baŽnyczios, 
geiežkelio stotis, pasztas, vieszkclis, 
pirmos klesos niarketaj —- viskas arti 
prie farmos, tik viena maile. Ant for
mos yra 2 arkliai, 15 galviju, 150 
visztu ir kitokiu paukszcziu. Parsi
duoda viskas sykiu, su maszinoms ir 
inrankiais. Taipgi sykiu parsiduoda ir 
stubos rakandai, Pardavėjas paliks 
viską, kas tik ant farmos randasi. 
Priežastis pardavimo—savininkas ne
turi gyvenimo drauges, o vienam ant 
farmos gyventi labai nesmagu, Ant
ru priežastis—noras viižiuoti in Lie
tuva. Viskas parsiduoda už 5,000 do
leriu. Innesztl reikia 2,500 dol., o li
kusieji pasiliks banke ant 5 procen
to. (34)

FRANK BARTEICH
R. F. D. No. 4, ULSTER, PA.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parveža gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti, informacijų 
sekančio adreso:

Z. JANKAUSKAS

Atėjo 
giedri 
pasirėdė

| Nuo jo yisos stipraus sudejl- (Notary Public)
769 S. Second Street,

szviesiui-žaliais
Philadelphia, Pa.

- - - - -
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Szlai ka girdėjau, 
Kada in Daboju užėjau:

“Tu Petruk, laikraszti 
skaitai,

Tu žinai kur dirba gerai, 
Staug paralei, iszvažiuosiu 

(lai kitur darbu gausiu,
Jau vyruti ir baigiu pinigus, 

Nežinau kas ežia bus, 
Ziegorcli užstatysi u, 

Gal kelis dolerius aplankysiu.” 
, “U-gi kur praleidai pinigus, 
Juk turėjai 'kelis szimtus?”

Tai visus 'prakazyriavau 
tSzlorninkas jau ne. nori 

duot valgi,
Czia gaspadine da-gi, 
Kas diena susiraukus, 

Žmogus nei peszi sau plaukus, 
Pirma ir prieleliu turėjau 

Kaip su jais geriau, 
Dabar visi nuo manos kreipėsi 

Ir da juokėsi.
Xa, na, kaip in kur 

nuvažiuosiu,
O darbu gausiu, 

n i e1 k u om n e u žsi d uo si 11,
” ii žsi ras žysiu 

p i n i go 1 i u s e ze d y s i u,
y

Kad. szleklliai įdariau
f 

kortavau

O-gi, kai p, darbo netekau, 
' 1 * _ .u. m .11 TaMk - ■* I M W ♦ « a rt"****

I
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VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON

Tiesiog in Lietuvos Uosta

KLAIPEDA

%
i ♦i

Be Jokiu Persėdimu

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy- 
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

Pirma Ekskursija
Lietuviu Judamuju Pa

veikslu Korporacijos
ISZPLAUKE

BALANDŽIO-APR 17 D.
Laivu “LITUANIA”
Ekskursijai Vadovavo

JONAS K. MILIUS

Treczia Ekskursija
I "NAUJIENŲ”
GEGUŽES-MAY 29 DIENA

Laivu "LITUANIA”
f ‘I’ d 11 ' iii' H

Ekskursijai Vadovaus
i‘‘NAUJIENU’ ATSTOVAS

Su 
Tiktai “Saule
Skaitysiu,

Asz gerai žinojau

Pinigus neezedinnu 
Turėdamas laika, 

ir goriau, 
nedarysiu, 

vesiu.
*

Daugiau taip 
Kiloki gyvenimą 

*:< *
y >

y

Nesonoi i u Kanada n u vykini, 
'fenais 'lizdą bolszeviku 

užtikau, 
Montreal miestas vadinasi 
Kur visokį ton slapstosi 

(’/Jonais via Lietuvis 
x katalikas, 

Bdt nuo visu gal atlikęs 
O jau ka bolszevikas, 
Tai niekam netikės* 

rfada ji sužeidė fabrike, 
Sergant sargas kas.dien lauke, 

Sargas namon iszejo, ligoni 
paliko, 

Kada sugryžo, losziant isz 
koi4tu užt iko, 

Tada bolszovikai paszelpa 
atsako, 

y

y

y

y

O ir sarga atstatė
O ka, Ibolszovikas kcrszino 

skundimu,
Kad kaip pasveiks, atlygins 

muszimu.
Na ir taip padare, lankytoju 

ant slįrylo pagavo,
Taip sudilto, lead net in. 

ligonbdti nugabeno, 
Bolszovi'ka in szaltaja inkiszo, 

Ant rytojaus da 30 dolernku 
bausmes prikiszo.

❖ * *
Ąr žinote vyrueziai ka vienoj 

parapijoj maeziau, 
O isz 'to net prisijuokiau, 

Priežodis sako: Kur kuda1 
parapije,

Ton pats kunigas zvanijo.
•Taip mano tėvelis sakydavo 
Kaip ant keliu pasodydavo, 

Ir czion ta pati regėjau, 
Kaip in viena bažnyezia inejau

Ka daryt, klapcziukai 
sustrai'kuoja

J

y

♦

Tai kunigas zvanijo su koja, 
Kad >ta iszmis'la užpatoniavotu 

Tai daug pinigo turėtu, 
O dabar reikalingi pinigai, 
Tai butu ant laiko ir gerai;

Bu dabar pinigu knap, 
Ne yra isz kur kapt.

Mat, norints didelia malone 
pas Dievu turi,

O bet pinigais neapžiuri, 
Aha, kaip Lietuviai kiszeni

y

t uždaro 
Tai ir niekas stebuklu 

nepadaro.

❖
SKAITYKITE “SAULE

t

<» ❖ \
> >

'■>»

Antra Ekskursija
"VIENYBES”

GEGUŽES-MAY 2 DIENA 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU 

BIRŽELIO-JUNE 16 D.
Laivu "ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo Kimioji kraszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie- 
Lietuviai deda visas 

iszsivežtu malonius
tuvoje arba, taip sau Lietuvoje pasjsvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir 
inspudzius isz Lietuvos

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas sąvokius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, A Y.

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

■ > *

I 315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.

I

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Malianojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

1

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

K

Atlankykite Sena Tėvynė Szimet!u

BtSf SVARBU
Ar Tamstos Nepaveluosite Prie Didžiausios
Geo. J. Bartasziaus Ekskursijos in Lietuva 

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (June)

RŪPINKITĖS - SKUBINKITĖS - REGISTRUOKITĖS
Vietas ant laivo užsitikrinkite tuoj aus, liuosu vietų ant 
laivo S. S. MAJESTIC jau mažai liko.
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos ant pat vidurio laivo.

Mano vietos

Nepraleiskite teip geros progos pasinaudot tuomi, isz- 
keliaujant ant puikiausio laivo ir su dideliu skaiezium 
Lietuviu. Isz Klaipėdos in Kauna bus parengti spe
cialiai traukiniai. New Yorke keleiviai bus patikti ant 
stooziu. Nakvyne keleiviai gaus musu hoteUje. Reika
laukite pasportu ir platesniu informacijų nuo

GEO. J. BARTASZIUS
498 WASHINGTON ST. NEW YORK OITY, N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------ -$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

............................... —...................... - ■■ ----------

Dėkite savo
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
MitIfiI
Iii

s

►

— Tai ir po rinkimu; Da
bar lauksim elekszion-

— Republikonai 
kaip visados: Sudže Kochas ir 
Houch iszrinkti ant National 
Delegatu; Brumas ant Kon
gresmeno sumusze Palmeri; 
Heaton ant senatoriaus; Mali- 
nauckas ant County Delegato. 
Kova buvo smarki tarp politi- 
kiszku vadu, nes vieni kitus 
nori ingaleti ir sunaikinti poli- 
tikiszka carizmą arba 
na.”

laimėjo

i i masz i-

t — Readingo kasyklos mo
kėjo Seredojo už pirma puse 
Apriliaus menesio. Buvo tai 
geriause pede in keliolika me
nesiu, nes kasyklos dirbo gerai 

“graszio
uždirbo daugiau.

— Utarninkfi rvta Airisziu 
bažnyczioje atsibuvo szliubas 
Jono McCartv su Elena Kra- 
nauskiute, dnktore Antano

E. Pine

todėl ir J t žmoneliai

*

dūk tore
Kranansko nuo 813 
n 1 vežios.

ANT PARDAVIMO.

Geri namai prio 1132 ir 1134 
E. Cen’tro St., Mahanoy City, 
Pa. Namai ant dvieju familiju 
su salimu ant viso loto o už

de! trijų
Parsiduos 

brangiai. Kreipkitės ant adre
so. • (t.35

pakulyje garadžius 
automobiliu. ne-

I
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Stasis Rusteika, 
P. O. Barnesville, Pa.

PARSIDUODA KARMA.

stu-Farma 8 akerin, nauja 
ha, 100 pėdu dydžio visztiny- 

tvartas, 800 visztu, 
kiaiisziniu biznis,

ežia, tvartas, WVO visztu, isz- 
dirbtas kiaiisziniu biznis, bė
gantis vanduo, vaisingu mo

vi sos 
Pik

džiu, du automobiliai, 
maszinos.reikalingos maszinos. Tik 5 

minutos in Lakeside. Atsiszau- 
kite ant adreso. (t.36

901 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO?

Namihiai fornieziai, pecziai, 
karpotai ir visi kiti daigiai. 
Taipgi parduodu savo stuba ir 
kas pirks daigius galeliu t nu
jaus apimti šluba. K remkitės

> ant adreso
Ant. Norvida,

1237 E. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.

st u ha. K reipkit 
(hi.22

4 Reading

$3.50

*

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

1N

PHILADELHPIA
r

NEDELIOJ 29 APRILAUS
Specfalis trelnan Snbatos n tikti.
Isz Iužeis

Shamokin .............................. 1:30
Mt. Carmel.............................. 1:30
Ashland ................................... 2:21
Shenandoah ......................... 2:00
Girardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

Panedeli 11 Juniaus
Keturiu-dienine ekskursija su 

palydovu in
Washington, D. C.

Preke $33.75 apmoka visus 
ekspensus. Apie dauginus in

formacijos raszykite pas
G. O. Roper, D. P. A. 

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

Li«t Gr abortu*
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
rai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnka motorams. Priei
namos prekes.
IIS W. S*r»e« SU,

kAHANOr CIT T, PA.
SOS BAIKIT ST.,

TAMAQUA, PA.

>4>

— Juozas Guboszis, 25 mo
tu, Franas Nadeczny 23 metu, 
ir Danielių Stanaitis, 23 metu, 
likos uždaryti Pottsvilles kalė
jimą už sužagejima ir privers
tina laikymą 15 motu mergai
tes, kuria Stanaitis laike pas 
save per kelias dienas ir tieje
iszgamos ja subjaurino. Standi- ti savo automobiliuje. 
tis negyvena su savo motoria.

t Antanas Navickas, 
szininkas anglekasiu unijos ii 
buvusis konsulmonas mirė Pa- 

namie pa

DVASISZKI
JUOKELIAI

Kunigas Storaitis kalbėjo pa
mokslu, laike Jungines, apie 
dorybe moterių, 'taip atsiliep
damas:

“Visasz doras moteres kiek 
lyra Shenadoryje, galiu niivož-

'Tarp susirinkusiu motorėliu 
kilo didelis sznabždejimas baž- 

jnyczioje, kurios tokiu iszpaži- 
buvo užganadintos 

noužilgio pradėjo

vir-

nedelyje namie pa 423 \V. 
Llovd uli. nuo dusulio. Velionis 
gimė Lietuvoje 60 metu atgal, 
o Shenadorija 
motus. Paliko dideliam nuliū
dimo paezia, dvi (lukterės: 
Mrs. Paris isz Saline, Mieli., ir 
Mrs. Slauta isz Mahanojaus; 
du sunūs Antana ir Leonarda 
kaipo ir sosori Meckuviene 
miesto, tris brolius: Povyla ir 
Frana miesto ir Pilypą, 
lando.

.Jurgi nes buvo 
m i ngai apvaikszoziotos 
ponst va 
kus (McCloskey) 224 W. Coal 
uli. Panodelio vakara. Izabele, 
mvlema 
rengo savo 
vakarėli

ne

pergyveno 38

Ash-

i szk i I -
i pas 

.Jurgius M i k 1 a sza u c -

pacziule Jurgio, pa- 
paez iu 1 i u i netikėta 

ant kurio pakvietę 
daug pažystamu ir prieteliu 
kurio suvažiavo vėlinti gerus 
linkėjimus Jurgiui ir jo svetin
gai pacziulei. Sveteliai linksmi
nosi lyg vėlybai nakeziai, bu
vo szokci, žaidimai, dainos ir 
monologai. O ka jau vakarie
ne! tai isz tikrųjų p. Karpauc- 
kieno su savo draugėms prikro
vė stala su skaniausiais val
giais ir gorimais isz ko svete
liai buvo užganadyt ir priso
tinti. Vakarelija dalybavo se
kanti: F. Auksztakalnis, 
Vingeriai, 1 
Minersville;

V. 
K. (libavieziai isz 
; F. Petra nekas 

Kingston, Pa.; F. Derriai, Jos. 
Greblikai, K. Janoniai, J. Szu- 

, J. Matukas, 
A. Meszkunas,

kei, J. Banoniai 
J. Kavalauckas.
S. Ramonaitės, r. Jonczius isz 
Shenandoah, ir F.W.S. Bocz- 
kauskai isz Mahanojaus. Sve
teliai sudeda szirdinga aržiu už 
karaliszka priėmimą del pons- 
tvos Jurgiu Miklaszaucku, il
go ir laimingo gyvenimo, žilos 
senatvės ir daug Jurginių die
nu.

• i

Frackville, Pa. — Szokiu sa
le ant kampo Laurai ir Bailiai 
ulieziu, prigulinti prie Zatavec- 
ko, sudegi1 po pusiau nakti Se- 
redos ryta isz nežinomos prie
žasties. Ugnis padare blades 
ant $15,000 doh'riu.

Philadelphia. — Agnieszka 
Sznlauskiene likos aresztuota 
ir atiduota protą isztirti už tai 
kad pririszusi savo 10 metu 
(lukteri, Ona, prie lovos, plake 
ja.

ANT PARDAVIMO.

Tlotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, alkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

Wm. Konsavage, 
Locust Valley,

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, Pa.t.f.)

Lehigh Valley

■ft! 

MF ■ ■ ■

to YOKK.

$4.00
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Dubeltavas 
Tikietas

SPECIAL1SZKAS TRE1NAS 
Apleai Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — N. Y. Giants su 
Boston, New Yorke 29 Aprilaus. |

Ka Padare Smarki Viesulą Oklahomoje

Sunku be Kristaus
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bot noužilgio pradėjo visos 
szypsotis, kada kunigas baig
damas pamokslu užbaigė szi- 
taip: “Mano mielos, nesikarsz- 
eziuokit(‘, negaliu visas nuvež
ti ant 'kart, tikini ipo kolos ant 
kart.”

Guzikelis n u važi a-K įmigus
> ant medžiokles in Pokono 

atkiszoą karalbina in 
k minus kur tikėjosi nuszaut. 
zuiki, jau buvo pasirengęs 
szant 'kad sztai artimojo baž- 

nžskambino 
Aniolas Dievo.

V() 
kalnus,

buvo

varpainy tolėjo
ant “Aniolas Dievo.”

Kunigas Guzikelis 
karabinu, pradėjo melstis.

Sz'tai tame laike iszbcga isz 
krumu zuikis, o pirm negu ku
nigas turėjo laiko pagriebt už 
karabino, zuikis dingo jam isz 
akiu. Kunigas užpykęs paszau- 
ke: “o kad tave szimts knipe- 
liu! Jaigu ne 'butu man per- 
szkadines Aniolas Dievo, bu- 
tan zuiki nuszoves.

padujas

# # #
Kunigas laimina, o mužikas 

stovi su kepure ant galvos.
Kunigas ji už tai pabare, bet 

mužikas visai nenusiminė ir sa
ko kunigui:

— Kunigėli, jaigu palaimi- 
ran'ku,n imas paei na isz geru 

tai ir per kepure pereis-
— Surinko b.

PAJESZKOJIMAS.

g
?

Szalta žiemos naktis gaubda
ma klaikiais ir neramiais 
dais apgaubė balta žeme. Užė
jęs, kaip koks dangtis sunkus 
ir juodas debesis bore dideliais 
kąsniais Miiega. Piktai 'kauk
damas sziaurys, szokdamas 
pragaro szo'ki, suka sniego vo
lus ir sznypszdamas nesze juos 
miszko linkui. Lyg apimtas 
.korseto žvėris puldinėja ant 
miszko ir skandina ji baltoj 
sniego masėj. (Platus, tamsus 
miszkas neramiai oszia, paslap
tingai sznabžda medeliai 
link czi o ja 
szmiemis.

Szia naktį nerimsta miszkas 
nerimsta vejai, 
mai ir visa gamta sukasi ko
kiam tai indukusiam choose, 
kuris.maiszo 'žemo su dangum 
ir spiegia kaip iszalkusiu vil
ku bnrys, tai kvopto'ldamas, 
atsidusdamas, tai 
užsidegęs, sukdamas prakeiks
mo raita.

Bot ne vien lik gamta blasz- 
kosi, ne vien'tik ji szianakt po
ilsio nežino, ne vien... szale 
miszko pnpso -mažute pakry
pus bakūže. Vaisaus viesulo 
bangose ji atrodo, kaip laive
lis inszel usioj juroj. Rodos, 
kad griebs ja pūga, kad nosz, 
tai nei szlaudu nesurinksi* Ap- 
musojes samanomis jos stogas 
sziausziasi, juda, visas braszka 
ir laika nuo laiko atplesztas 
sziandu pluosztas skrenda pa
vojui. Pro 
spinksi szviesos spindulėlis ir 
tyliu szeszeiiu driekiasi liuku 
miszko. Neramu ir viduj. Dūk
sta viesulas aplinkui, bet na
melyj dar didesne aiudra, aud
ra siaucziau'ti karszto kraujo 
bangomis, 
myli nezion 
skausmą. *

Ant žemos senos lovos guli 
18 mėtų mergaite. Ne saldžiu 
sapnu bangose skėsta jos vei
das, 
siela...
paslaptingos aky 
iszsekes
puojan'ti krutinę, isz kurios 
veržiasi skausmingi atodūsiai 

■— k a kito sako.
Priesz kelis menesius ji bu

vo graži ir linksma, kaip pa
vasario 
baltas saldžiai szypsas veide- 

iszsirpes raudonumu sul-

jos kuna, aižė krutinokauste
ai- peilio dūriais... Nukamuotame 

veide žaidė* mirties agonijos 
szeszeliai, o
s mole lupos, 
draskanti ja 
kuriossziaiirvs

it
savo grynomis vir-

medžiai, kru-

tai kvopto'ldamas 
vėl, nanjai

mažyczius langus

audra smaigstanti
asžtruszi rd i n

Pajeszkau Antano Kudlaus- 
ko, jis mane paliko su 4 mažais 
vaikais 1922 mete. Girdėjau 
buk jisai buvo užmusztas dirb
tuvėje Amsterdam, N. Y., o da
bar žmones ji mate Shamokin, 

1 indy ja kad jis 
Todėl meldžiu man 

nes jisai yra labai

1922

ir tikrai
yra gyvas-
pranesz'ti
reikalingas valdžiai ir man del 

užlaikymo,

Pa.
rn

'tai ka.s jo 
adresa man prisius ir jaigu asz 
ji suimsiu

vaiku

aplaikys $10.00.
Ada Buski s, 

870 E. Harrison St.
'Springfield, Ohio.

Mrs.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
*♦«•............................. imufr*

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,- su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

TF. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

*

sueziaup’tos ir pa
su kast i dant v 

visa krutinę, i 
netekus

griebdavo ligone, rode, kad ji 
baisiai kenezia/

Prie ligones lovos stovi per
balę iszsigande žilo plauko se
nukai. Tai jos tėvai. Jie tyliai 
be žodžiu kenezia, kenezia ir 
gal nemažiau, kaip ju szviesia- 
plauke. Du’kters kanezios bado 
senu teveliu .szi rd is, bet kas ar- 
sziausiai, jie negali savo mai
tini ojelei padėti. Nekalti naba
gai. Neturtas parbloszke Jn 
dukrele, 
parode savo tuszezia žiotų 
seneliai nei lemto gydytojo ne 
gavo parūpinti.

Prinesze motina 
ežiom rankom szalto vandens 
gurkszneli prie inkaitusiu lu
pu. Prinesze ir neiszlaike... Su
krito pas lova....

— O, Jėzau, neatimk! O Je- 
|zau.... Senis neatitraukė akiu.

riszo aszara jo iszvar- 
iszsekusiu,

H,V uz
kant rvbes

t

neturtas ir susirgus 
ir

droban-

Aszara 
gusi u, 
veidu.

Tuo tarpu ligone atvėrė savo 
juodas akis, 
apsižvalgė ir tankiai bei trum
pai kvėpuodama pažvelgė in 
stovinezius senuosius ir kiek
viena skiemenį atmokėdama 
gel i a n czi u s k a usm u, 

asz jau mirsiu..

iszvagot u

rn

ka tai atsiminė,

ne ramybes pasaka seka 
Giliai i nd u be juodos 

s, sudžiūvęs, 
veidas, dusliai kve- 
k rūtine,

rytas, mergaite. J os

akyse spindėjo

lis, 
t ingos rožes, jaudino ir minksz- 
lino, ypacz vyriszkiu, szirdis. 
Juodose ir kaip dangaus gel
mes tyrose
skaisti, nekalta moters siela. 
Gyvenimo dulkes neapkvieto 
jos, užtai prigimtas grožis, su
jungtas su nekaltybe, ja dare 
pasakinga gražuole. Gera se
niems 'tevucziams' buvo prie 
jos. Turtu, tiesa, neturėjo, bet 
turėjo dukra, o szi ir juos mai
tino savo kasdieniniu darbu ir 
džiugino savo linksmumu ju 
senatvės dienas. Dygliuotas bu
vo jos gyvenimo kelias, sunki 
vargo, ilgu dienu darbo pas 
svetimus nasZta, 
jauni pirsztai, be laiko suskir
dę nagai..’ Bet niekas nomine 
mates ja nusiminusia, nuliū
dusį u veidu — pricszingai, 
linksma dainele nuolat plauk
davo isz nualsintos krutinės. 
Sunkus dalbas, dažnai nepa
keliamas jos jaunutėms jėgoms 
sugriovė jos sveikata ir kaip

užtat prigimtas grožis, su-

surambėjo

pavasario szalnu pakasta bal
ta -lelija — taip nulinko jinai 
ir nutilo jos linksma daina, ap- 
geso giedras žvilgis... Liga in- 
sigalejo ir vis smarkiau 'trau
ke jos gyvenimo ainius. Smil
kiniai lino plaukai susivėlė in 
painu 'kuodeli, skaistus raudo
numas išnyko. Ir silpnėjo jos 
gyvybes galios, džiūvo kasdien 
pilna jaunatves karszczio kru
tino ir kardins vis placziau žio
josi.

Szi vakara liga staiga padi
dėjo ir pasiekusi aukszcziausia 
laipsni, visu smarkumu su

Viesulą kuri praputė per apl arkine Oklahoma City, Oklaho-
i szvert e telegraf us,

Mm

** -

moję, padare milžiniszkas bledcs, 
džius, namus ir automobilius impute in upe, kaip ant paveiks
lo matomo.

me-

Leisk,M(4skis, tik melskis mo- pildyti dukreles norą.
Dangaus Teveli!

— Teveli, Teveli kunigą!— 
suuže viešnios virszuj medžio. 
— Teveli kunigą! — girgždėjo 
sniegas. — Teveli, iszpildyk 
mano paskutini norą! — oszc 
szakos...

Senelis nauju jogu ingaves 
vėl leidosi pirmyn. Rytuose pa
sidarė szviesiau. Pūga omo til
th Isz po debesų iszkiszo savo

tin! — ir senis susikūprinęs 
leidosi linkui miszko. S< r.e gry- 
žo vidun. Atsisėdo ties dukters 
lova skausmingu žvilgsniu in- 
smigo in savo vienturtes apva- 
la galvute. Ji jau neverke. Tik 
žiurėjo iii dukrele, žiurėjo sau
sai iszdegusiais blakstienais, o 
smilkiniai tvinkeziojo, krutino 
gėlo,

— ivr jau parveda., i — me- u. isz po ueoesii iszkiszo savo 
tusi maldaujanti žvilgsni ligo-1 veidą liūdnas menuo ir žvilg-

storos gyslos iszbrinko...
Ar jau parveda.. t — me-

terejo in seneli. Senelis nuszvl- 
Krutinej pakilo džiaugsmo 

banga ir vėl ėjo senelis rytu 
linkui, kol pagaliau miszkas 

silpstu, jau var- pradėjo retėti ir priesz jo akis 
guole szirdis retai plasta... Ne- iszlindo menulio 
iszturesiu to gelianezio s 
mo.. neisztarėsiu... O mirtie, ne 
gailestingoji, palauk, nepleszk 
dar mano sielos... Palauk, mir-

i tie, palauk., kol Karalius pas 
mane atvyks...” — kalbėjo vis 
reeziau. — Plak dar szirdele, 
stenkis, plak neramuole... Aud
ringasis, viesule, parneszk man 
greieziau sakioji Muistą, atvė
sinant 7balzamo.... Oi, mamyte, 
mamyte, kaip sunku be Kris
taus.

Oi kaip sunku, kad negaliu 
savo plysztanczia galva pri
glausti prie Jo meile d<‘gan- 
czios krutinės, klausvtis .Jo ra 
maus dieviszko kvėpavimo... 
Ak, kad tik jis greieziau at- 

Motina vėl suklupo 
ii’ bueziavo isz- 

tiestas rankas. Graudu buvo In 
senuke žiūrėti — o viesulas tik 
slauge, sniegas leke dūkdamas. 
Ligone vėl akis atmerkė. Isz 
kažin kur dar jai radosi jėgos.

— Ak, kad tik Jis greieziau 
atvyktu....

ne teiravosi. Greit vėl užsimer
kė. Kvėpavo v'is tankiau. Jau i to. 
matyt blėso.

— Bet mama, mama asz jau 
nesulauksiu, .

Į

nuszviestos 
kaus-[baltos miestelio triobos. Pūga 

atnesze muszanczio boksztc 
laikrodžio garsus — penkios— 
suskaite senelis. 

* * 
Jau tvinko lytai, 

beria lengvai aiesze roges

prataro.
” Mo-“Teveli 

tina pradėjo rauti žilus retus 
plaukus. “
Aukszcziausiaji, bet kelione ii 
ga, nuvargsiu, o siela iszdžiu-1 
vus isztroszkus. Kristus ja at
gaivins. Todėl tėveliai... 'kuni
gą... Jusu dukreles noras.” 
Nutilo. Kvėpavo reeziau... Lyg 
sunkus akmuo mu> krut inės nu
krito...
Nemanyk mirsztanezioji, kad 

tai tevucziams nerupi. Ta min
tis jiems visa vakara ramumo 
neduoda, bet tas viesulas! vie
sulas? — jis kaltas. Tiesa netu
ri kuo parvežti, het semis tėvas 
pasiramszcziuodamas nuvyktu 
in netolima už miszko esanti 
bažnytkaimi, o geras klebonas 
savo vėžiu atvažiuotu. Pas kai
mynus’ nueiti negali, nes ir jie 
toli, o be to pamiszkej ežia vi
si daržininkai — neturi arkliu.

Dukters praszymas dar la
biau sugraudino senelius. Pa
žiurėjo baimingai pro maža 
langeli in begaline tamsa 'ku
rioj baisiai viskas dūko... Ju
dėjo langu stiklai in kuriuos 
lyg isz maiszo biro sniego tru
piniukai, o piktas vejas lyg no
rėdamas pasi tycziot i seneli u 
skausmu ju plyszeliuose ne- 
aiszkiai staugė.

į “Teveli, dar nėjot parvesti* 
kunigėlio” — po Valandėlės 
vėl ligone paklausė. “Tuoj, 
dukrele, tuoj”

f begos tėvas, bot pats nežinojo 
kaiip iszlaikys pažada. Vargo 
iszszukuota galva nulinko že
myn.

I muszanczio
Asz jau skrisiu pr

— ramino pri-

— Tik greieziau tėvuk, nes 
jau gesta mano gyvenimo szvle 
sa” — vėl vos atgaudama kva
pą — reikalvo mirsztanczioji 
ir blizganczios aszaros isztrisz- 
ko ant deganezio veido. O lan
ko siuto....

Neiszlaike
“Pasimelsk motin už mane, 
kad neužpustytu — isz tarė pa
geltusiai senukei ir pradėjo 
rnosztis kelionėn.
greit. Užsimovė žiemine, pan- 
cziu su juose rudine, paėmė sza
kota lazda, priėjės prie lovos 
pasilenkė prie dukters, prilipo 
jo lupos prie isztliestos rankos 
ir skysta aszara sudrėkino ja. 
Dar syki pažvelgė in langa ir 
pasiryžęs iszojo pro duris. Vie
sulas yisu smarkumu puolė se
nelius. Su didžiausiu trenksmu 
isztrau'ktos durys trenkėsi tin 
siena, sniego vilnys skverbėsi 
in priemene.

ilgiau senelis.
mane

Susi range

Tovai, kažin ar nueisi!

kad tik jis greieziau 
vyktų....” 
prie jos kojų

asz Jo,

mTai musu

Ąsz pavirszcziau 
miszku laksztute, • asz užtup- 
cziau ant .Jo dieviszku pecziu, 
as cziulbecziau Jam, kaip ma- 
naja gelia krutinę kaip laukiau 

kaip ilgėjaus Jo sal
džiu akiu... Jis gi atidengs mei
le deganezia szirdi, perskros ja 
savo brangiausio kraujo, 'kuris 
užlies skaudžia mano krutinės 
liepsna ir asz rami užgesiu ir 
vyksiu in jo Karalija...

Bandė dar melstis... lupos ty
liai krutėjo... Užsimerkus nuti
lo.. O lauke uže viesulas.

— Dievuli brangus! Visgi 
paklydau! — nuaidėjo senelio 
žodžiai pro pūgos klyksmus. 
Iszgirdo ji netoli auganezios 
eglaites ir beržai liūdnai lin
guodami virszunemis stebėjo
si vėlyvu keleiviu.
senukas jau ilga laika ėjos pa
sijuto paklydęs. Sunkiai varg- 
szas alsavo. Jau nelaikąs jo 
amžiui ir jėgoms tokios kelio
nes. Iszejos isz namu mane, kad 
nedaeis nei ligi miszko. Vėtra 
vare ant jo sniegą, lipde akis. 
Senelis negalėdamas atgauti 
kvapo kelis syk atgryžes nuga
ra priesz veja ilsėjosi. Paskui 
vėl klampojo, puszkavo. Misz
ku eiti sekesi geriau.

Rado užveja. Bet pamote ke
lia. Sustojo po szakota egle ir 
dairėsi aplinkui. Bet visur gi
ria ir giria. Sziok tiek paėjo 
bet užkliuvęs už szakoto kelmo 
sukniubo in sniegą.

— Dieve! — virpėjo senu- 
R—Dievuli, leisk isz-ko lupos.

vezes.

*

kai pora 
, en

ergingai skrosdami pirmąsias 
Jose sėdėjo senelis ir

klebonas. Bet ne jie vieni* Se
nolio lupos kalbėjo tylia malda 
o senasis kunigas szvelniai 
spaude prie krutinės balta Os
tija.

* * *
— Sudiev, mamyte, sudiev 

sengalvele. Acziu, ka mane už
auginai, nakteles nemiegojai, 
savo dukruže sarpinai — su
kaupusi paskutines jėgas kal
bėjo ligone. — 
te!”

“Eiksz inamv- 
— isztiese iszdžiuvusias 

liaunias rankas ir bueziavo mo
tinos galva. O krutinę banga
vo, kilnojosi. Ligone pradėjo 
lengvai krokszti.

— Pabucziuok, mamyte, ži
la tėvelio galva už jo mylima 
dukrele. Pasakyk, motute, kad 
asz nerugoju, kad mano Viosz- 
pati neparnesze. Jis negalėjo. 
— Veidas pradėjo balti. Lupas 
apliejo melsvos bangos.

— Oi kape, kape!... Motute 
pasekite ant jo mano mylimu 
gėlėliu. — Visas kūnas pradė
jo krupezioti. Per uosi iszsi- 
verže t irsztas kraujas.

Motina alpo. Jos inskirde 
pirsztai 
kuoksztus. Akys, rodos, verko 
krauju.

Duktė jau visai nublėso. No
rėjo ka sakyti, bet jau nein- 
stenge, tik placziai atvėrus 
akis, kuriose liulavo nyki pil
kuma, žiurėjo in motina.

— Kalbėk dar, Onute, kal
bėk. Tark žodeli — Motina su
krito prie jos kojų.

Staiga ligone sugriebė sau už 
krutinės, tyliai gilia, giliai at
siduso ir nukamuota siela isz- 
skrido isz kūno — Ir kai ja 
Dangaus Angelas atvede pas 
Kristų ir szis pažvelgė savo ge
rumo pilnom akim in jos iszsi- 
ilgusia siela, in trobele inejo 
kunigas ir senelis.

— Pasivėlinote! — vos be- 
isztare alpdama sene. Saule už
tekėjo. Jos minksztas, auksinis 
spindulys inspindo in sena 
grineziute, kur suklupęs sene
lis, raudamas nuo galvos plau
kus, iszgastingai žiurėjo in mi
rusios žmonos ir dukters lavo
ną.

kilnojosi.

rove žilu plauku

— Eisim pas mane! — tarė 
jam klebonas. _




