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NUŽUDĖ 27 ŽMONIS
Jaunas Vyrukas Aresztavotas 

Už Žudinsta.

PRISIPAŽINO KAD SAVO 
GYVENIME NUŽUDĖ 

27 ŽMONIS.

Auburn, Calif. — Earl Cra
mer, 21 metu, szesziu pėdu dy
džio, likos aresztavotas už vo
gimą gyvuliu. Laike kada pali- 
cija jeszkojo pavogto versziu- 
ko, surado lavona žmogaus ir 

; nužiūrėjimas puolė ant Cra
mer. Kada pradėjo ji kvosti 
apie žudinsta, jaunas milžinas 
prisipažino buk jis savo gyve
nime užmusze 27 žmonis be jo
kios priežasties ir ju lavonus 
paslėpė po kalnus.

Daugiause nužudė žmonis už 
maišia ir kitokius dalykus ko
kius turėjo prie saves laike 
jeszkojimo aukso kalnuose ir 
ten juos paslėpdavo. Turėjo 
jis paprotį papjauti versziukus 
isz kuriu iszcziulpdavo krau
ją — buvo tai tikras krauja- 
gerys.

Palicija jeszko kitu lavonu 
visoje aplinkinėje. Nekurie yra 
tosios nuomones kad tasai jau
nas žmogus nužudė tiek žmo
nių o kiti sako kad jis turi būti 
pusgalvis ir geras melagis bet 
tyrinėjimai parodys ar jis kal
ba teisybe ar ne.

ISZSMALAVO IR PLUNKS
NOMIS APIBARSTE 2 KO

MUNISTUS IR ISZVARE 
ISZ MIESTO.

Santa Rosa, Calif. — Myne 
gyventoju, isz Sonoma pavie
to, susitarė, suėmė du komunis
tus, Jack Green ir Sol Nutz- 
berg, nuvarė juos in užmiesti 
ir ten iszsmalavia ir apibarstia 
plunksnomis, paliepė abiems 
apleisti taja aplinkine ir dau
giau neskelbti komunizmą. 
Abudu buvo priversti pabu- 
cziuoti Amerikoniszka vėliava 
po tam iszbego isz miesto. Trys 
kiti komunistai prižadėjo mal- 
sziai pasielgti ir apleido mies
tą malsziai. Komunistai pribu
vo in czionais tiksle sukėlimo 
maszaties tarp farmeriu darbi
ninku o kada apie tai aplinki
niai farmeriai dažnojo, apie 
300 žmonių suėmė komunistu 
agitatorius pasielgdami $u jais 
prigulincziai.

PASISLĖPĖ SKLEPE; KA
DA PATI ATĖJO PASIIMT

BULVIU, PASZOVE JA.
Roselle, N. J. — Mrs. Patri

cia McCarren nesitikėjo kad ja 
laukia pavojus skiepe kada 
nuėjo parsineszt bulviu ant 
vakarienes. Nuo kokio tai lai
ko motere negyveno su savo 
vyru isz priežasties jo girtuok
liavimo. Sztai ana diena nuėjus 
in skiepą, užtiko jame pasislė
pusi jos vyra už baczkos kuris 
in ja paleido du szuvius, su
žeisdamas ja mirtinai. Motere 
turėjo ant tiek pajiegu kad 
iszbego isz skiepo ir pradėjo 
szaukti pagialbos. Kaimynai 
tuo jaus subėgo, sugavo vyra ir 
atidavė ji in palicijos rankas. 
Motere likos nuvežta in ligon- 
butį bet nežine ar iszliks gyva 
ar ne. _

Isz Amerikos
PER DAUG JAI BUVO HIT

LERIO; JESZKO PER- 
į: SISKYRIMO.

Westmont, N. J. — Emilijai 
,Warnke, 48 metu, taip nubodo 
vardas Hitlerio, girdėdama 
apie ji ryte, ant piet ir vakare, 
nuo savo vyro Markuso, kuris 
taip garbino Hitlerio varda 
kad karta apleisdamas narna 
pasakė jai kad nesugrysz na
mo pakol Amerika susilauks 
kito Hitlerio ir nuo tos dienos 
nieko apie ji negirdejo. Mote
ra susipažino su savo vyru ka
da keliavo po Europa ir ji su
tiko Hamburge kur ir apsive
dė. Sudas davė jai perskyrimą.

APGAUDINĖJO ŽMONIS 
PARDAVINĖJIME LOTU.
Cleveland, Ohio. — Vos ana 

diena apleido kalėjimą kur bu
vo uždarytas už apgaudineji- 
ma žmonių czionaitineje aplin
kinėje, kur nuo vienos moteres 
iszviliojo net tris tukstanczius 
doleriu, ana diena vela pakliu
vo in palicijos rankas Vincas 
Rakovski kuris negali gyventi 
be apgaudinėjimo savo artimu, 
geisdamas dasidirbti turto 
greitu ir apgavingu budu. Vin
cas pardavė tūlai moterei kelis 
gerus lotus bot ne ant statymo 
namu tik ant... kapiniu.

MOTINA IR DUKRELE
UŽMUSZTI ANT TILTO.

Cleveland, Ohio. — Mrs. 
Margarieta Traxler ir jos asz- 
tuoniu metu dukrele likos u'ž- 
musztos per truki kada ėjo ant 
tilto. Motina, matydama pavo
ju, nustume savo dukrele nuo 
tilto 'bet mergaite užsimusze o 
kiti keturi vaikai atsigulė sza- 
le tilto ir tokiu budu iszsigial- 
bejo nuo mirties.

MOTERE IR JOS MYLIMAS 
LIKOS NUŽUDINTI.

Stroudsburg, Pa.— Ant gon- 
kdliu namo, kuriame Įgyveno 
Mrs. Emma Jones, 57 metu, li
kos surastas jos lavonas drau
ge su jos mylimu Robert Luc
key, 50 metu, abudu perszauti 
su karabinu. Motore buvo per
siskyrus su savo vyru koki tai 
laika, susineszdama su Rober
tu. Jos vyras gyveno kitam na
me apie 500 mastu nuo jos. Vy
ras moteres likos aresztavotas 
nes yra nužiūrėtas, kad tai jis 
papilde žudinsta.

100,000 ŽMONIŲ ATLANKĖ 
MIRUSI AKTORI ROGERS.
Los Angeles, Calif. — Praei

ta Ketverga atsibuvo laidotu
ves Will Rogers, užmuszto ak
toriaus, kurio lavona atlankė 
szimtas tukstancziu žmonių vi
sokio luomo.

Lekiotojaus Wiley Post lai
dotuves atsibuvo ta paczia die
na jo mieste Oklahoma City, 
Okla., kuriose dalyvavo tuks- 
tancziai žmonių isz visu szaliu 
Amerikos. Daugybe eroplanu 
draugavo jam ant kapiniu kai
po paskutini patarnavima žy
niam lekiotojui kuris žuvo 
drauge su Rogers’u eroplano 
nelaimėje Alaskoje.

ATNESZE
JAM NELAIME

-------- 
Apsipacziavo Su Motere Kuri

Jam Atnesze Tik Nelaime 
Namuose.

APLAIKE PERSISKYRIMĄ.

Reading, Pa. — Nuo kada. 
Barney Zimmerman apsipa- 

Icziavo su Magdalena Allison, 
nuo tada neturėjo ramios die
nos ir ant galo davės1 jai 2,000 
doleriu paliepė jai nesztis pas 
jos tėvus nes kaip manė, tai jo 
motere buvo užkerėta ir drau
ge su savim atsivedė in jo na
rna visokias nelaimes. Laike 
teismo ant persiskyrimo Bar
ney kalbėjo sude:

4‘Kada Barney parvažiavo 
isz miesto namo, po apsipa- 
cziavimui, motina, matydama 
savo sunu draugijoj nepažins- 
tamos moteres, iszejo pažiūrėt 
kas tokia su juom parvažiavo. 
Sūnelis perstatė motinai savo 
pacziule, tada motina, isz dide
lio susijudinimo, puolė ant že
mes tuojaus mirdama ir dakta
ras nutarė kad ji mirė nuo szir- 
dies ligos. Po palaidojimui mo
tinos, kokis tai vagis insigavo 
in ju narna pavogdamas 500 
doleriu. In kėlės dienas po tam 
apsirgo vienas isz geriausiu jo 
arkliu ir pastipo. Nusipirkęs 
kita arkli, pasirenge važiuoti 
in miestą bet arklys pasibaidė, 
apvertė vežimą ir Barney isz- 
puldamas isz vežimo iszsilau- 
že ranka ir koja. Praeita san- 
vaite perkūnas trenkė in tvar
tą kuris sude'ge su daugybe 
szieno ir padarais. Tu visu ne
laimiu buvo jam už daug ir 
ant galo dasipraito kad nuo ka
da parsivežė savo paczia na
mo, nelaimes prasidėjo ir tame 
kaltina savo motere, nors ja 
labai mylėjo. Dave jai “at- 
staukos” 2,000 doleriu, paliep
damas važiuoti pas tėvus ir už 
keliu dienu užvede teismą ant 
persiskyrimo kuri ir aplaike.

UGNIS KATALIKISZKOJE 
KATEDROJE.

Denver, Colo. — Kas tokis 
padege czionaitine Katalikisz- 
ka katedra Nekalto Prasidėji
mo, kuri 'beveik visiszkai su
naikino puiku paveiksią kuris 
kasztavo 80 tukstancziu dole
riu, kuri numaliavojo Szve- 
disžkas artistas Lundhal. Ku
nigas Rowell skaudžiai apside
gino stengdamasis užgesinti 
liepsna.

BOBUTE PARDAVĖ SAVO 
ANŪKĖLĖ UŽ $2,000.

Lebanon, Ind. — Valdžia da
ro rustu tyrinėjimą apie par- 
davima septyniolikos metu 
mergaites už du tukstanczius 
doleriu ir jau pasisekė aresz- 
tavoti ketures ypatas: Rože 
Frazier, G4 metu, bobute mer
ginos ir tris kitus vyrus. Pagal 
palicijos tyrinėjimą tai mergi
nos vardas yra Rozalija Haw
kins kuri likos iszvėžta in Ken
tucky kur ja tieji vyrai subjau
rino.

Mergina gyveno ant farmos 
su savo bobute kuri ja pardavė 
trims vyrams ant nemoralisz- 
ku tikslu. s __  ■

NEGALES SKUNST 7YRUS 
UŽ NEDALAIKYĮVIA 

PRIŽADĖJIMŲ.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijoj ana diena perejo tiesos 
kad moteres ar merginos, ku
rioms vyrai prižadėjo su joms 
apsipaeziuoti o savo žodžio ne- 
dalaike, negales skunsti vyrus 
už sulaužyma duoto prižadėji
mo arba taip vadinamo 
“breach of promise” ir už pa
veržima meiles moteres nuo ki
lo vyro. Kitados jeigu vyras 
sulaužė duota žodi apsipa
eziuoti su mergina, buvo skun
džiamas ant užmokėjimo jai,' 
paskirtos mokesties. Taipgi, 
jeigu kitas vyras paveržė mei
le kito vyro m'oferes, negaus 
nieko jeigu ji skunstu nes dau
geli kartu abudu susitaria 
priesz koki vyra kad nuo jo 
iszgauti kelis szimtelius dole
riu kad nevos paveržė motere 
kitam vyrui. Daugiau to nebus 
Pennsylvanijoj.

BUVUSIS PALICIJANTAS 
NUŽUDĖ PACZIA IR 

PATS SAVE.
Hazleton, Pa. — Charles E. 

Burns, kuris kitados buvo stei- 
tiniu palicijantu, atejas in szto- 
ra kur dirbo jo pati Hilda, be 
jokio žodžio paleido in ja szu- 
vi nuo ko toji sukrito negyva 
po tam panasziai sau padare. 
Porele su savim negyveno koki 
tai laika ir taja diena, atejas 
pas ja girtas, pradėjo tuojaus 
szauti. Burns mire ligonbntyje 
in dvi valandas vėliaus.

Burns buvo palicijos vadu 
miestelyje McAdoo o keli me
tai adgal norėjo nuszauti de
tektyvą McKelvey kuris buvo 
kandidatu ant burmistro Haz- 
letone.

< ! K

ISZMINTINGA MERGINA 
PADARE ISZMINTINGAI.
Binghamton, Pa. — Orvil 

Neisvinter taip pamylėjo savo 
sužiedotine, May Ostermann, 
kad nupirko jai narna užraszy- 
damas ji ant jos vardo, už ku
ri užmokėjo tris tukstanczius 
ir Veselka ketino atsibūti už 
keliu sanvaieziu bet paskutinė
je valandoje pana May permai
nė savo nuomone apie iszteke- 
jima už Orvilo, atidavė jam 
žiedą 'bet narna pasiliko sau už 
jos ergeli. Dabar nusiminęs 
jaunikis skundžia mergina kad 
jam sugražintu narna ir kaip 
tasai ergelis užsibaigs tai ne
žine nes teismas da traukiasi.

VALDŽIA SUGRAŽINO SE
NIEMS KAREIVIAMS PEN

SIJAS KURIAS BUVO 
NUKAPOJUS.

Washington, D. C. ■— Prezi
dentas Rooseveltas pasirasze 
ant bylos kuri sugražins del 
senu Iszpaniszku—Ameriko- 
niszku kareiviu ant iszmokeji- 
mo jiems 45,500,000 doleriu 
metines pensijos. Trys metai 
adgal valdžia buvo nukapojus 
ant tiek kareiviams pensijas 
bet dabar vela sugražino seno- 
viszka mokesti.

Kareiviai kurie aplaikines 
taisės pensijas yra tieji kurie 
tarnavo laike kares tarp Isz- 
panijos ir Su v. Valstijų už Ku
ba.

ANŪKĖLĖ SURADO TES
TAMENTA DIEDUKO PA

LIKDAMAS JAI PUSE 
TURTO.

Meriden, Conn. — Po mir- 
eziai Ernesto Klein, 82 metu 
senuko, gimines pradėjo jesz- 
koti palikto testamento kad 
da'žinoti kiek jisai paliko del 
ju bet nors perjeszkojo visus 
kampus namo bet nerado jokio 
testamento. Senukas paliko 
apie 50 tukstancziu doleriu 
turto todėl likusi gimines mel
de sūdo kad padalintu taji tur
tą tarp ju 'bet sūdąs ant to ne
sutiko pakol nesuras testamen
to nes visi žinojo kad jis priesz 
mirti padare testamenta.

Ana diena dvylikos metu 
anūkėlė Myrtle Snell, szluoda- 
ma kambarį dieduko, rado se
na pantapli kuri numėtė in sza- 
li. Isz pantaplio iszpuole popie- 
ra kuri vėliaus pasirodė kad 
tai yra dingusis testamentas 
dieduko. Stebėtina kad testa
mente buvo užraszyta puse tur
to del tosios anūkėlės kuri su
rado pantapli o nuo kurios gi
mines geide atimti jos dali pa
likto turto bet sūdąs kitaip pri
pažino ir mergaite aplaike sa
vo dali.

JAU KAD VOGT TAI GERAI, 
VISKĄ KA TURĖJO 
BUVO PASIVOGTAS.

Palmerton, Mass. — Kaimy
nas paliepė aresztavoti savo 
kaimyną Henry Grietesmann, 
kuris turėjo maža farmu'kia, 
už pavogimą keliu visztu. Lai
ke teismo pasirodė kad Henry 
ka tik turėjo ant farmos tai 
buvo pasivogtas. Savo grineze- 
le ir tvartus pasistatė isz pa
vogtu lentų, apsitvėrė farmu- 
kia su vogta dratine tvora, vi
sokius ūkio padarus pasivogė 
nuo aplinkiniu farmeriu, net ir 
naminius rakandus buvo pasi
vogęs. Aplinkiniai farmeriai, 
dažinoja apie tai, susirinko ir 
kožnas pasiėmė ta, kas prie jo 
prigulėjo. Kompanija atvažia
vo su keliais trokais ir pasiėmė 
■savo medžiaga. Dabar žmoge
lis sėdi kalėjime ir nieko nete
ko. Gerai kad da lauko nepa
vogė savo kaimynams.

TRYS BANDITAI BAISIAI 
KANKINO MOTERE KAD 
ISZGAUT ISZ JOS KUR 

PASLĖPTI PINIGAI.
Morrisville, Pa. — Trys ban

ditai ateja pas Mrs. Daminick 
Key, ant farmos, užklupo ant 
jos kad iszduotu slaptybe kur 
turi paslėpus 2,000 doleriu ku
rie nevos prigulėjo prie ju, ku
riuos jos vyras jiems neiszmo- 
kejo už butlegeriavima. Mote
re aiszkino kad namie randasi 
tik 35 doleriai bet banditai jai 
netikėjo, pradėjo plakti jai 
per veidą, sakinei jos rankas 
ii' daužyti per galva. Motere 
isz skausmo apalpo tada ban
ditai pradėjo krėsti visa narna 
bet pinigu nerado. Kada mote
re atsigaivino, po iszejimui 
banditu, pranesze apie savo 
atsitikima pa'licijai. Jos vyras, 
kuris yra gana žymus politi
kierius ir kitados butlegeriavo, 
likos uždarytas kalėjime ant 
dvieju metu už koki tai pra
sižengimą. 4 -

Sanford, Me. — Ant paliepi
mo vietinio daktaro likos 
aresztavotas Bernardas Au
gustine, 30 metu, kuris kalthia 
ji, kad jisai buvo priežastim, 
savo motinos mirties, nupjau
damas jai koja su pjuk'lu nuo 
ko kraujas užsitrucino nuo 
gangrinos. Kada palicija atėjo 
in narna, rado ji sėdinti szale 
lovos ant kurios radosi jo mo
tinos lavonas. Augustine aisz
kino kad motina baisiai sirgo 
kelis menesius ir tankiai skun
dėsi kad jai labai skauda koja 
ir melde jo kad jai nupjautu. 
Sūnūs iszpilde norą motinos 
bet tas visai nepalengvino jos 
kentėjimus. Dabar daktarai ty
rinėja ar Bernardas yra sveiko 
proto kad vietoje siunsti moti
na in ligonbuti, tai pats pada
re ant jos operacija.

SUSZELPIMAS SZEIMYNU 
SUSIMAŽINO.

Washington, D. C. — Per 
menesi Juniaus susimažino 
skaitlis szeimynu kurios aplan
kydavo paszia'lpa nuo valdžios 
nes taji menesi susimažino 
157,058 szeimynos, kurios ap- 
laikydavo paszialpa kas sueze- 
dino valdžiai 9,500,000 doleriu. 
Menesyje Juniaus aplaike pa
szialpa 3,822,252 szeimynos o 
Julajaus 3,665,194 szeimynos. 
Susiprato “czisleriai” kad ne
gales visados apgaudinėti val
džia.

SZITA MOTERELE PADA
RE ISZMINTINGAI.

Rockford, Ill. — Dagrisda- 
ma savo vyrui visokiais budais 
ir negalėdama nuo to bjauraus 
papratimo atprasti, Mrs. Vera 
Maurer nutarė nuo to atsikra
tyt per padaryma sau mirties 
iszgerdama truciznos kuria 
naudojo ant žiurkių. Priesz 
mirti pasakė daktarui: “Nega
lėjai susilaikyt nuo keiksmo 
ant savo vyro kuris visai ne
buvo kaltas mano visokiu isz- 
metinejimu ir buvau jam bai
siai užvydus nors neturėjau 
tame jokios priežasties. Ban
džiau nuo t o atprasti bet nega
lėjau ir dabar mirsztu užgana- 
dinta kad nors po mano mir- 
cziai jis turės sziek tiek ramy
bes.”

LEKIOTOJAS UŽSIMUSZE.
Williamsport, Pa. — George 

Forney, '24 metu, darydamas 
visokius szposus su eroplanu, 
staigai sukrito žemyn czionai
tineje eroplanu' stotyje kur 
jam prisižiurinejo keli tuks- 
taneziai žmonių. Eroplanas po 
nukritimui pradėjo degti ir le- 
kiotojas sudege ant smert.

PADARE ANT SAVO MOTI
NOS OPERACIJA KURI 
PASIBAIGĖ MIIRCZIA. Isz Visu Szaliu

DVIDESZIMTS ŽMONIŲ 
ŽUVO LAIKE VIESULOS.
Mo-skva, Bosija., — Dvide- 

szirnts žmonių žuvo laike smar
kios viešnios su lietum Rostove 
po Donu aplinkine. Daug na
mu užlieta ir keli szimtai žmo
nių vos isz'sigialbejo nuo mir
ties, kada užėjo didelis tvan
as, kuris padare daug bledes 
del ūkininku.

DAUG SAV-ŽUDYSCZIU 
LENKIJOI.

Vanszava, Lenk., — Praeita 
meta Lenkijoje buvo net 4,865 
visokiu sav-žudinseziu. Man
oma, kad žmonys atimdinejo 
fenais sau gyasties isz prie
žasties užejimo blogu laiku, be
darbiu ir kitu priežaseziu.

20 UŽMUSZTI PER SUGRIU
VIMĄ EROPLANO STOTIES

Braisov, Rumunija.,— Dvi- 
deszimts darbininku likos už- 
muszti, kada didelis stogas su
griuvo, laike statymo eropla- 
nines stoties. Valdžia mano, 
kad gal daugiau lavonu randa
si griuvėsiuose. Daug likos 
sužeista.

LENKISZKU—RUSU LAIK- 
RASZTININKU NE

SUTIKIMAS.
Moskva, Rusija., — Už tai,. 

kad Bosija iszvare Lenkiszkus . 
laikraszcziu reporterius isz Ru
sijos, ana diena, Lenkije pana- 
szei padare su Rusiszkais re- 
porterais. Korespondentai tu 
laikraszcziu daneszinejo savo 
sklypams visokes melagingas 
žines, ir isz to kilo neapykanta 
ir iszvarymas reporteriu abie
ju sklypu.

ITALIJONISZKAS KONSU- 
LIS MIRTINAI PAŽEISTAS.

Addis AbabaV Absinija., — 
Kada Baronas Muzzi Falconi, 
Italijoniszkas konsulis, keliavo 
in De'bre Marcos, apimti savo 
dinsta, pasižeido su savo revol
veriu kuri tame laike peržiūri
nėjo. Du szuvei gavosi in 
plauczius. Isz pradžių buvo 
manyta, kad konsuli turėjo 
kas tokis paszauti, bet vėliaus 
viskas iszsiaiszkino.

MARINE TRIUBA UŽMU
SZE 6 IR SUŽEIDĖ 50 < 

ŽMONIŲ.
Genoa, Italija. — Staigai isz 

mariu kilo orine triuba už- 
muszdama szeszis žmonis ir su
žeidė gal daugiau kaip penkes- 
deszimts 'žmonių. Visas pa- 
krasztis mariu nukente nuo 
smarkaus vėjo koki triuba šu
kele. Bledes milžiniszkos.

PASISKANDINO SAVE IR 
TRIS VAIKUS.

Monroe, Mich. — Lavonai 
Gulmos Vereckienes, 45 metu, 
ir jos trijų vaiku, nuo 5 lyg 14 
metu, likos surasti 50 pėdu gi
lumo szulinyje kuriame radosi 
dvylika pėdu vandens. Motina 
pirma paskandino vaikus po 
tam pati inszoko in szulini. 
Priežastis tojo darbo nedažino- 
ia. ~ , .. ...

ANGLIJA NUSIUNTĖ 1,000 
KAREIVIU PRIE SUEZ 

KANALO.
London, Anglija. — Anglija 

ana diena nusiuntė tūkstanti 
kareiviu in Malta, tiksle ap
saugojimo Suez kanala. Dabar 
fenais viso randasi 3,000 karei
viu. Matyt kad Italija ant tik-, 
iuju pasirenge ant kares su 
Abisinija kad Anglikai siun- 
czia in fenais kareivius.



2 “SAUIįE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Nesene'i ant kamino vienos 

grinczeles, kurioje gyveno an- 
glekasis kaimelyje Uniontown, 
Pennsylvanijoje, pasirodė pa
veikslas Kristaus, rodos kad 
buvo iszbriežtas per koki gera 
artistą. Dievoti žmones klūpo
jo ir meldėsi karsztai, supras
dami kad turi būti kokis ste
buklas. Kunigai taipgi garbi
no taji paveiksią ant kamino. 
Tarp kunigu radosi ir Tamo- 
■szius B. Harnyak, prabaszczius 
S.S. Ciriliaus ir Metodijaus pa
rapijos, kaimelyje Fairchance, 
arti Uniontown, kuris tvirtino 
kad tai iszklausymas jo maldų 
del suszelpimo pavargusiu pa
rapijom! tosios parapijėlės. 
Kalba jisai šekancziai apie ta
ji apsireiszkima:

“Neužginczinu kad tas gali 
būti užganadinancziai iszaisz- 
kiritas dalykas bet nesakau 
kad tai gali būti stebuklas nes 
toki apsireiszkimai atsibuna 
po visas dalis svieto bet tik ke
li buvo užtvirtinti kaipo tikri, 
per bažnyczia. Vienok asz es
mių labai dėkingas už toki ap
sireiszkima Kristaus nes tas 
buvo priežastim dideliu auku 
nuo žmonių kurie atvažiuoda
vo pamatyt tojo nepaprasto 
apsirėiszkimo nes daugelis in- 
gijo didesne tikyba ir prigial- 
bejo iszmo'keti skola ant baž- 
nyczios kuri buvo paskendus 
didelėj skoloj.”

Laike paskutinio traukimo 
Iszpaniszkos valdiszkos loteri
jos, pirma dovana, milijoną pe
setų, laimėjo 60 metu amžiaus 
kokia tai Rosaria Dolores. Ka
da apie tai dagirdo reporteris 
laikraszczio, nuvažiavo pas se
nuke isztyrinet kam yra dėkin
ga laimėjimui tiek pinigu.

Motere pasakė kad yra dė
kinga -savo giliukningam sap
nui, koki turėjo priesz loterija. 
Sapnavo buk mate asztuonis 
anioulus isz kuriu kožnas laike 
po asžtuones rožes rankoj. Nu
tarė pirkti bilietą kuris turėtu 
numari 64-ta, tikėdama labai 
in taji sapna. Kada nuėjo in 
kancelarija pirkti taji losa su 
tuom numaru, pasirodė kad 
jau ji nupirko kokis tai žmo
gus. Apgarsino lai'kraszcziuo- 
se, jeigu kas turi toki numara 
ir norėtu ji parduoti, tegul at- 
siszaukia pas ja.

Ant galo atsiszauke kokis 
tai žmogus kuris gailėjosi kad 
pirko losa ir su mielu noru jai 
pardavė savo bilietą kuris at- 
nesze senukei didėli gilinki.

Praėjusi menesi Norman 
Millen, isz Owensboro, Kentu- 
kes, paaukavo -savo gyvasti 
kad jo dalis pinigu pasiliktu 
del jo ligotos sesutes. Mat, sū
dąs nesutiko ir nepavelino jam 
atiduoti savo dali del sesutes 
todėl atėmė sau gyvasti kad jai 
butu lengviau aplaikyti tuos 
pinigus.

Ar-gi ne retas atsitikimas, 
kad žmogus turėtu atimti sau 
gyvasti kad galėtu atsikratyt 
nuo pinigu? Daugeli kartu gir
dime kad brolis su sesere tąso
si po sudus kad atimti turtą 
vienas nuo kito o ežia prieszin- 
gai! — brolis mirszta kad pa
likti turtą -sesutei o ne nuo jos 
atimti!

sisekė ji iszigydyt, senas tau-’ 
tietis padekavojo daktarui už 

'iszgydyma ir jo nenuilstanti 
rūpestingumą, prižadėdama s 
kad ji neužmirsz -savo testa
mente.

Daktaras mažai apie tai rū
pinosi, manydamas kad senu
kas neturi jam kuom užmokėti. 
Po szesziu menesiu, daktaras 
vela likos paszauktas pas'senu
ką kuris sziuom kartu apsirgo 
ant uždegimo plaueziu. Su mie
lu noru daktaras atėjo jam in 
pagialba bet jo liga neisz-gyde. 
Senukas priesz mirti padare 
testamenta palikdamas dakta
rui viską ka turėjo... apie 25 
tukstanezius doleriu.

Daktaras nemažai nusistebė
jo tokiu palikimu ir pinigus 
priėmė nes senukas neturėjo 
jokiu giminiu.

■ New Yorke, tūlas Lenkiszkas 
daktaras dažiurinejo ir gydė 
per ilga laika viena isz savo 
tautiecziu kuris sirgo ant užsi
sėdėjusios ligos. Kada jam pa

Reading, Pennsjdvanijoj, gy
vena varginga naszle kuri už
laikė kelis vaikus sunkiai dirb
dama. O kad dienomis dirbo, 
buvo priversta atiduoti savo 
mažus vaikus in Dievo-'baimin- 
ga prieglauda kur vaikams 
kožna diena buvo iszdestyta ti- 
kejimiszkas mokslas isz bibli
jos. Viskas ėjo kuopuikiausia 
pakol motina aplaike gera už
siėmimą turtingoje szeimynoje 
kuri pavėlino vargsziai pasi
imti su savim vaikus nes davė 
jai kamlbari kuriame galėtu su 
savo vaikais -gyvent.

Nudžiugus motina sutiko ant 
to su mielu noru bet žinodama 
kad turės sunkiai dirbt ir ne
turės laiko szukuoti kas diena 
savo ilgus plaukus, davė juos 
nukirpti trumpai, pagal szia- 
dienine mada. Ir kas per tai 
atsitiko? Sztai vaikai — pri
kalbinti per Dievota dažiureto- 
ja prieglaudos — nenorėjo pri
pažint/?) -savo-motinos.

Motina buvo priversta už
vesti teismą sude kur vyriau
sios dukreles, trylikos ir pen
kiolikos metu amžiaus, pasakė 
isz biblijos -sekaneziai: “Jeigu 
motere turi ilgus plaukus tai 
tasai yra del jos palaiminimu 
nes jos plaukai yra jos patogu
mas ir ja apdengia.”

Sudžia isz priežasties tokio 
pasielgimo dukrelių da neisz- 
dave savo nusprendimo... 
Liūdna, kad tokia Dievota da- 
žiureto-ja prieglaudos del vai
ku, vietoje mokyti vaikus to
kios bibliszkos isztarmes, ne
galėjo vaikus iszmoky-ti Dievo 
prisakymo: “Guodok tęva ir 
motina savo!”

VISKĄ JAU ISZMOKO.

— Girdėjau, kumute, kad 
tavo Magdute tdka už vyro ?

— U-gi ka namie iszsedes, 
bile pasitaiko vyra gauti tai 
nors kaltūnas nuo galvos nu
slinks.

—• Girdėjau kad Nedelioje 
iszeis antri užsakai? O ar moka 
namini darba?

— Tai ve, da iszmoks! Bene 
truks iszmokti, ana vakar pri- 
vereziau kad žiuretu kaip duo
na minkau, parodžiau kaip 
szolderi virt, — ji laibai geros 
galvos, per dvi žiemas leidau 
in mokslaine kur iszmoko Mi- 
sziu maldas o ka jai giliuoja 
iszmokt namu darbus! Tegul 
ženijėsi, — gauna gera vyra 
tai tasai jai viską padarys!

NE NORI BŪTI VISETĄ.
Mama: — Jeigu manes ne

klausysi tai tave uždarysiu in 
visztinyczia.

Dukrele: — Gali mane užda
ryti visztinyczioj jeigu nori 
bet jeigu manai mamyte, kad 
asz dėsiu kiauszinius tai ant to 
laibai blusti. . .j

NEDIRBANCZIO 
JAUNIMOREIKALAI

Nesekei' Prezidentas Roose- 
veltas, iszleido 'insakyma in- 
steigiant Tautiszka Jaunimo 
Administracija. Administraci
jos užduotis bus aprupyt indus 
trialiszka lavinimą, paszalpin- 
ius darbus ir progas toliaus 
tęsti mokslus. Bet saitas dar
bas lieczia tik szios szalie-s jau
nuosius, net apie 500,000 per 
visa szali.

Po szituo programų apie 
100,000 vaiku ir mergaieziu, 
suvirsz 16 metu amžiaus, kurie 
negali lankyti augsztesnes mo
kyklas del neturėjimo pinigu 
keliavimo is-zlaidoms, pragy
venimui ir kitiems reikalingu
mams gaus $6.00 in menesi.

Nedirbantieji užbaigė aug
sztesnes mokyklas, mažiaus 25 
metu amžiaus, kurie tik nori 
lankyti kolegija gaus pinigisz- 
ka paszial-pa isz $15 in menesi. 
Szita pagialba bus duota net 
120,000. ,

Parinkti jaunieji bus iszl-a- 
vinti tarnauti valdžios tarnys
tėje. Svarbu rasti darbu tiems 
kurie užbaigė kolegijas arba 
mokslus 1935 m. Tukstancziai 
tokiu, kurie užbaigė mokykla 
negali rasti darbu, gaus proga 
sugryžti prie mokslo del speci
aliu kursu.

Net 150,000 jaunu ju gaus pa- 
s-zalpiniu1 darbu ir vėl tiek ga
les iszsimokinti amata indus
trijose.

Aubrey Williams, Federal 
Emergency Relief Administra
tion, adminstratoriaus pagial- 
bininkas bus direktoriumi 
Tautiszko Jaunimo Adminis
tracijos, kuomet panele Jose
phine Roche, Iždo Sekretoriaus 
pagialbininke bus galva admi
nistracijos egzekutyvio komi
teto. “Jaunimo Skyriai” bus 
insteigti kiekvienoje valstijoje, 
skyriaus galva bus valstiszkas 
Patariamas Komitetas, kuris 
susidės isz atstovu darbo, biz
nio, agrikultūros, apszvietos ir 
jaunimo. Prezidentas Roose- 
veltas nori, kad pats jaunimas 
turėtu sprendžiama baisa vis
ame tame klausime.

Visas programas veiks per 
metus, prezidentas tam tikslui 
paskirdamas net $50,000,000 
sake: “Pripažintas faktas, kad 
kuomet vėl prasidės normalisz- 
kas bizniszkas veikimas ir kuo
met bus progų del privatiszko 
darbo, tai szita nedirbanczlo 
jaunimo problema bus iszriszta 
Bet mes dabar priversti apie 
tai ka nors daryti. Jie privalo 
turėti savo progas mokyklose 
ir progas prie darbu.”

Plienas szaukia mobilizavi
mą valstiszku, industrialiszku, 
komercialiszku, agrikulturisz- 
ku ir apszvietos spėkų, kad ap
rūpins darbus ir teikti kita 
praktiszka pagialba nedirban- 

. ežiui jaunimui. Industrijos 
užima svarbia role szitame Ipro- 
grame nes per pereitus kelis 
menesius vadovaujanezios in- 
dustrialiszkos organizacijos 
'sake, kad gal invyks galimas 
trūkimas prityrusiu darbinin
ku.

Viena organizacijos rokuoja, 
kad trukumas isz apie 120,000 
prityrusiu darbininku metalu 
iszdirbimo industrijoje yra 
perspėta atnaujinimui norma- 
liszku operacijų. . —F.L.I.S.

NASZLE
Liguistas, visu apleistas žmo

gus, kuriam del jo negražaus 
veido niekad nebuvo iszypsoju- 
sios moterys, gulėjo mirties pa
tale. Daugeli metu varginta 
krutinę kilnojosi visiszkai pa
mažu. Bet toji suvargusi kru
tinę neturėjo iszleisti paskuti
nio atodūsio kol ligonis nebu
vo invykdes vienintelio sziame 
akimirksnyje' troszkimo; jis 
neatitraukdamas akiu žiurėjo 
in duris.

Pagaliau durys atsidarė.
Indube Skruostai iszraudo 

lyg szalia deganezios žvakes 
laikomi pirsztai.

Inejo kunigas ir notaras. Sza
lia lovos silpnai pradėjo pypsė
ti pauksztyte o gal but tai 
kliuksėjo isz parvirtusios bon- 
kos bėgdami kažkokį vaistai. 
Lova drebėjo. Szalia jos kaž
kas klūpojo; szvies-plauke gal
va buvo priglausta prie ant
klodes. Ligonis padėjo ant jos 
savo sulysusią, pageltusia ran
ka.

— Nusiramink; Atsistok! 
Atėjo ponai...

Atsikėlė maža, nors jau 40 
metu mergina, jos plaukuose 
jau matėsi žilu pluosztu; indu
be skruostai ir smaili nosis uo
de nuovargi, be miego praleis
tas naktis ; bet taip pat ir dau
geli pergyventu vilcziu, žuvu
siu troszkimu.

Mirsztantis paėmė jos ranka 
ir pritraukė mergina prie sa
ves. Ji stovėjo szalia jo galvos. 
Sukaupęs visas jėgas, ligonis 
isz tarė:

— Asz noriu vesti szia mer
gina.

Jis turėjo pilna sanmone, at
sakinėjo szaltai ir tiksliai, kas 
jam, senam valdininkui buvo 
priprasta. Jis ne karta nesusto
jo atsikvėpti: bijojo kad mir
tis daugiau nebeleis tarti ne 
vieno žodžio.

Po ketvirežio valandos mer
gina liko jo žmona. Ji pabu- 
eziavo jo drėgna kakta. Bet jis, 
jau nebejautė...

Ji liko rtaszle — skaitė ste
bėdamosi skelbimą laikrasz- 
tyje kuriame ji buvo pažymėta 
visai svetimu jai vardu; ji se
kė , aszaru pilnomis akimis 
karsta, ji lindėjo. Gimines ir 
kiti lydėjusieji kurta in kapus 
kalbėjosi apie ja taip, kad, jei 
ji butu girdėjusi, isz gėdos bu
tu nuraudusi. Bet jos veidas 
buvo baltas kaip ir nosine su 
kuria ji szluoste akis ir tik 
szirdis žmona... Vakar vestu
ves, sziadien laidotuves. —

Ji jautėsi lyg pirma kart ei
dama prie komunijos. Nežiū
rint puses prabėgusio amžiaus, 
ji buvo nekalta, užsidarius. 
Niekas neiszrode jai taip ste
bėtina kaip szis daug ka ati
dengiąs, parodantis invykis.

papratimas.
Kol szi liepsnele užgeso, žmo

gus spėjo nutraukti uždanga 
ir parodyti savo gyvenimo pa
lydovei kad szi ugnele jai de- 
ge, — gal tik per ja, jos slau
gymą, ji taijp ilgai dege...

Tada jam saule nusileido o 
jai — stebėtina — patekėjo. 
Ar-gi gautasis naujas vardas 
butu ja pakeitęs?

Kai pažystamieji kalbėdavo 
jai apie “vyra,” kai daržovių 
pardavėja pasakodavo apie 
“pono” gyvenimą, liga, mirti 
— praeitas gyvenimas rodėsi 
toks nepaprastas, nepažysta
mas.

Ar ji buvo vedus? Ar ji žiu
rėjo in ji, tokiomis pat akimis, 
kaip žiuri moterys in savo vy
ra?.. Ji galvojo... O jei... O 
gal... Savo mirttyse ji seniai 
jau buvo jo žmona — gal but 
jau dveji — penkeri arba net 
deszimt metu?

Ar-gi jie negyveno kartu, 
nors ir atskiruose kambariuo
se bet prie to paties stalo, pa
galiau — dažnai — tame pa- 
cziame miegamajame dienas ir 
naktis kartu prabūdavo? Ji li
goni slaugydavo. Ji aprūpinda
vo ji rūbais, valgyti paduoda
vo — nieko daugiau nebutu ga
lėjusi padaryti ir savo vyrui; 
jis duodavo jai pinigu, žinoma 
alga, bet taip pat ir daugiau, 
ka ji ir turėjo dabar galvoje.

Ir po sziu laidotuvių — nak
timis, gulint lovoj, mažame 
kambarėlyje, tęsęsi jos gyveni
mas, naujais pamatais, toliau. 
Ji galėjo manyti kad taip visa
da buvo... Visada ji jaute 
szvelnu savo vyro dėmėsi ir 
susirūpinimą ja. Tik dabar ji 
prisiminė skaitydavusi knygas 
kartu su juo, prisiminė gauta 
papuoszaleli — juk tai vis mei
likavimas. Aiszku; tai’ turėjo' 
būti vestuvinis gyvenimas!

Kadaise, priesz daugeli me
tu buvo ankstybo pavasario 
diena kai jie pirma karta su
sitiko. Kovo diena tai buvo, 
dar tebežymejo žiemos žvėrių 
pėdsakai... O gal tai kraujo 
pėdsakai? — Paukszcziai gūži
nėjo — ar-gi tai ne pirmieji 
varnėnai? — Varpai gaude 
apylinkes miesteliuose... Ve
lykų varpai? — O žinoma tai 
buvo Velykos ir jaunas vyru
kas szalia jo's; ponas teismo 
sekretorius pakvietė ja pasi- 
vaikszczioti — sziadien laisva. 
Ji, apsivilkus pertaisyta, mo
dernizuota suknele, kurios nu
blukęs mėlynumas taip gerai 
derinosi su žydra dangaus 
spalva.

Ji viską atsimena, gerai at
simena, nors tai ir seniai bu
tą...

Jis pasilenkia ir sako: “Pa
nele, ar galima tamstai pasiū
lyti szia gėle? Asz manau ji 
labai tiktu prie tamstos suk
neles.” ;— “Ach” ji atsake: 
“ta suknele jau pasenusi.”

buvo labai užvėrst’as darbais. 
Vestuves negalėjo invykti be 
atostogų. Pagaliau — po tiek 
metu —- viena diena vestuves 
invyko, kita diena ji liko nasz
le. Po gražaus, laimingo gyve
nimo, priesz daug, daug metu...

Kas ta'tikrai gali žinoti? Ar
gi ne viskas isz tamsos, isz 
miglu, kaip ir žmogus kyla? 
Tikras tik vienas dalykas tėra: 
Visu dalyku pradžia — lyg ga
las. Niekas nežino pradžios. 
Paukszęziu praskridimas sza
lia lango pasirodo lyg szeszelis. 
Gal tik koks vienas tepastebi. 
Tokia pradžių visu net ir di
džiųjų invykiu, laimėjimu...

Jai rodėsi kad ji visa tai per
gyveno, kas tik pynėsi jos min
tyse; mažas jai suprantantis 
pasaulis tvirtino ir-gi ta pati.

Praėjus keliems metams, to 
kvartalo žmones, kuriame ji 
gyveno, jau visiszkai mažai te
žinojo kaip ji tapo naszle? Ji 
buvo ponia, teisėjo žmona; ja 
sveikindavo, atiduodavo pri
derama pagarba; prie kavos ar 
prie arbatos ar sziaip moterų 
drauginėje, kilus kalbai apie 
vyrus, arba meilužius ir ji in- 
terpdavo pora žodžiu pastebė
davo ka nors, ka tikra žmona 
ir motina tegailėjo žinoti...

— Kiek vaiku tamsta turė
jai? — Pasismalsaudavo viena, 
kita poniute ar moterele.

Isz kailto ji iszraudusi ir pa
sakė tieėa — su laiku ir szis 
atsakymas patekdavo in ji su
pinti nežinios rata.

— Gaila, kad neturite vai
ku, — sakydavo jai, — tamsta 
gimei motina būti.

— Kodėl taip manote ?
— Matote, tamstele, isztiki- 

mybe, meile, pareiga žymu vi
suose tamstos darbuose.,

Aszaros pasirodydavo jos 
akyse.

— Ach, insikiszdavo kita, — 
neskaudinkit jai szirdies. Tai 
žaizda kurios nereikia liesti. 
Deszimt metu gyventi ir ne vie
no kūdikio? Tur but bus turė
jusi nelaime. Apie tai nelabai 
mielai tekalbama. Man paežiai 
taip atsitiko.

— Kai vaisiai pradeda dar 
nesuaugia kristi, tai blogiau
sia! — sužinodavo ji isz tre- 
ežios.

Tokiu plepalu jai tiek ir tiek 
tekdavo iszgirsti. Kita jos vie
toje butu neapsiėjusi be truk- 
szmo ir skandalu, ji gi iszgir- 
dus tokius žodžius, ilgai ir ty
liai verkdavo. Ji mylėjo vaikus 
labiau už visiką. Ji negalėdavo 
praeiti ne vienos mokyklos 
kad maži vaikucziai nesveikin
tu jos. Visi ja pažino, buvo isz 
jos gave kokiu nors dovaneliu.

Viena diena iszmete upes 
srove .in krauta kūdiki kuri ji 
priglaudę ir auklėjo kaip sava- 
ji-

To priglausto kūdikio augi
nimas prarijo didele palikimo 
daili. Ji buvo priversta palikti

ta. O žmona norinti gerais dar
bais atsilyginti už vyro apgau
dinėjimą. .., Nors nei mažoji 
nei didžioji szio. ramano daly
ves nieko apie tai nežinojo. Vi
sos szios kalbos joms buvo sve
timos.

Mažoji buvo graži ir meili, 
visai nepanaszi in savo auklė
toja, in kuria ji žiurėjo kaip in 
motina o szi žiurėjo in kūdiki 
kaip in savo jaunystes pasikar
tojimą. ..

Ji imdavo pavydas, kai ji 
pamatydavo einant neszczia 
moteri. Juk tai nuostabiausia 
isz visu žemes paslapcziu, — 
kad kas tai viduje gyvena, au
ga, juda, kaip pauksztelis ka
lena in kiauszinio sienas; krau
jas teka isz vienos szirdies in 
kita; pagaliau pasirodo kūdi
kis, lyg atsiskyrusi kūno dalis;

Ji norėjo pati ta viską pa
justi. Todėl ji ir priglaudę ras
tąjį kūdiki.

Kai nakti jos augytine mie
godavo priglaudus prie jos szo- 
no galva — ji visuomet galvojo 
kad tai “naujas gyvenimas,” 
bet vis dėlto surisztas su ja. 
Kūdikis jau pirmose dienose 
glaudėsi prie jos, lyg prie mo
tinos, o po metu pradėjo saky
ti: “Mama!”

Mergaite iszrode jai pana- 
szi in mirusi jos vyra. Jis 
vis atrasdavo nauju bruožu jos 
veide, panasziu in jo. Ji insi- 
vaizdavo, kad jis buvęs mer
gaite tėvu.

Pagaliau ir miestelis už
mirszo apie jas; žinojo tik 
tiek, kad jos gražiai gyveno. 
Kas met, Visu Szventeje, jos 
keliaudavo in miestą, prie 
“Tėvo kapo,” pasimelsti. Ka
dangi jo mirties diena buvo tik 
keliomis sanvaitemis vėliau už 
“dukreles” gimimo diena, — 
nieko nebuvo tikresnio, kad tė
vas mirė ne trukus po jos gi
mimo. Taip ji augintinei ir sa
kydavo.

Viena karta, keliaudamos in 
miestą, jos sutiko jauna vyra, 
kuri augintine ir-gi pamyki. 
Keletą metu vėliau, ji pirma 
karta atsiskyrė nuo mamos 
“paskui vyra sekti.”
Mama buvo jau sena, pražilu
si. Bet ji ne kiek nenuliudo 
(kaip kitos moterys butu pa- 
darusios), netekus savo szviės- 
plaukes; ji džiaugėsi. Jos szir- 
di augo paskutiniai gyvenimo 
žiedai,—vaiku vaikai! O, ko
kia brangi senute ji buvo! Jos 
sielos grožis dar karta suszvi- 
to vaiku meile. Jos pasakos 
sužavėdavo, sukeldavo dideli 
džiaugsma; del nedidelio jos' 
ūgio vaikai mane, kad ji vienu 
metu su jais.

Kaip mirtis pabaigė gyveni
mo pasaka, ir geroji senute ke
liavo juodame karste in žeme 
niekas nežinojo^ kad karstas 
šlepe ne iszeimynos motina, o 
tik nekalta mergina. GALAS.

VT Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

Atsiminimai viens po kito 
kilo ir augo jos mintyse. ,

Niekad ji nebuvo glamonėta^ 
to, kurio visos laukia. Niekad 
jai ndbuvo uždengtas stalas 
kad kiti ji neužimtu. Kai vis
kas, kas ja mylėjo ir ka ji my
lėjo', žuvo, ji pateko pas szi li
guista žmogų. Priesz deszimti 
«etu.

Žmogus buvo labai negražus 
bet už tai ramus ir geras. .

Jie gyveno kartu, kaip dvie
ju skirtingu medžiu lapai, ku
riuos vejas atnesze in tamsu 
nejauku kampa, kad ten jie pa
mažu 'suputu. Juos szilde tik 
menka už žalios uždangos esan
ti liepsnele. Tai nebuvo meile. 
Gal but tai palankumas. Gal

“Bet ji iszrodo lyg moder- 
niszka. Tamsta joje iszrodai 
taip, kaip... kaip... ”

‘'‘Kas, kaip?”
Jis iszblyszko.
“Kaip — jaunoji!” Jis pa

ima ja už ranku. Žiuri in ja. Ji 
nežino ka sakyti, ka daryti. Ji 
mėgina juoktis. “Kodėl tams
ta taip manai? Ne, tai juokin
ga! Kaip jaunoji! Ko tamsta 
taip žiuri in mane?” Jis atsa
ke: “Asz noriu paklausti ar 
sutiktum būti mano žmona.. ” 
Jie abu juokiasi, vaikszto... 
susiglaudė ir gražiai nusiteike.

Taip, tai buvo! Ji atsimena 
viską, lyg sziadien butu invy- 
ke, nors jau deszimt gal dvide- 
szimts metu praėjo! Tada jis.

miestą ir iszsikelti provincijon 
kad tik pigiau galėtu pragy
venti. Tai buvo tokia pat pava
sario diena kaip ir susižieduo
jant. Niekuomet ji nebuvo in- 
žengus in szi miesteli, bet vos 
afkdliavus, visi jau žinojo apie 
ja, lyg ji butu ten gimus. Pasa
kojo visi, lyg isz knygų skaity
dami kad ji buvo neturtinga, 
augsztos kilmes panele, kuria1 
priesz daugeli metu buvo ve-j 
dės teismo valdininkas; gyve-, 
nimas buvęs neramus, buvo 
iszsiszokimu, slaptos meiles... 
Tik mirties patale vyras tesu
žinojo klydęs bet ne tik viską 
atleidęs — pripažinęs svetima 
dukterį sava ir palikes ,savo 
gera Varda ir dar geresni tur-
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VI.- ■
Suvis reikalingai Franas 

baiminosi tuom, jog ji seni pa- 
žinstami tuojaus pažins, keli 
metai visiszkai atmainė ji, kad 
vargei kas pažintu ji ten dabar 
norint ir geriause buvo ipažino- 
jas, o velei tu, kurie ji geriause 
pažinojo, kurie buvo jo san
draugai®, valkatų, jau ant tro
tuaru suvis nebuvo; iszaugia 
pasislėpė kur in kavones, gal 
tik naktimis iszeitineje ant už
darbiu. Baime su kokia va
žiavo in Kriokava, tuojaus ap
leido ji po keliu dienu buvimo 
tenais, persitikrino visiszkai, 
jog niekas jo nepažinsta, o jis 
ir prie nieko neprisi'pa žinda vo. 
Tas ji visiszkai apmalszino. 
Būdamas laisvu nuo baimes, 
visus savo geismus, visus temi
niams .atkreipė ant mokslo ir 
netrukus stojosi vienu isz ge
riausiu mokintiniu, pirmutiniu 
spėkose ir darbszume. Paklus
numu, szvelnumu ir dorumu 
iszsinaudojo del saves prilan- 
kuma mokintoju ir mokintiniu 
—draugu.

Po pusei metu mokslo, teip 
toli nuėjo, jog jau pats, gavo 
mokinti kitus, isz ko pelne tiek
kad galėjo pats save maitinti išjodamas ;— 

% Butiė,^ ' * 
globėjas" 'reike lipti.

.. . . "L. .. a r* v-, n 7

rint rakandu suvis rodos ne
daug, o vietos suvis mažai pa
siliko kamarelije, kad vos ap
sisukt buvo kur. <

Atsakancziu prie buezio bu
vo ir gyvenimas locnininko; 
szmotelis juodos duonos su 
puodeliu pieno buvo jo pusry- 
eziais, ant pietų eidavo in pra- 
ta rėstauracije, kur suvalgęs 
už kelistoentus pietus, sugryž- 
davd vrtei prie mokslo in mo
kykla.-’^Vakare nusipirkęs ve
lei už kilis centus 'sviesto, kuri 
dar ne visada ant syk suval
gydavo, ' norint anksti nieka
dos gulttant. atsilsio nė eidavo, 
nes daug darbo (pats sau užda- 
vinedavd skaitymu visokiu 
knygų, t

Tokia proce nenuilsanczei 
dasimūszinejo Franas prie ge
resnes atėjės ir buvo laimingu 
ir užganėdintu i,sz tokio prasto 
savo locnbTtždarbio.

VienkartVsugryžes Franas 
isz mokyklos pradėjo kurt ug
nį pefcžlbkije, inejo kunigais-— 
globėjas. yFranas priszoko prie 
jo ir ki^r^ptiai- pasveikino, pa-, 
bucziliddapias jo rankas.

-W 6, >.susimuczinau gerai 
—(tore kunigas sunkiai l<ve-

- ant mano senu 
metu tai truputi per augsztai

Stebėtinai dalykas jog Fra- 
noretu stotis slidžiomis savo tė- ua tas atsakynųik užganėdino, 
vu? Ne vaikam suvis priguli Rodėsi jam-jog jau iszpilde sa- 
sudint tėvus, jie už savo nuode- vo privalumą ir bus dabar lais- 
mias ir klaidas turės atstkyti vu nuo iszmetinęjiiriu saužines; 
patys priesz sudžia Dieva, o ne 
priesz savo vaikus. Franati, 
toji motere, kurios užsiginei 
yra. tavo gimdytoje. Kitos mo
tinos visoje pasauleje ne rasi!

Franas graudžei pravirko, 
mėtėsi kunigui in kojas, ir 
glausdamas savo veidą prie jo 
rubu, kalbėjo sii gaileste.

—■ Nusidėjau, teisingai la
bai nusidėjau priesz Dieva, pa- 
mirszdamas apie savo motina, 
peržengdamas Jo ketvirta pri
sakymą.

stotus) su svietu, jeigu vaikai rastu girta, bet dasižinojasj
j°o jijn ligonbutije ir gal czion tamsesniu, mėlynoj ' dideles

sus plaukai persimame ant

ir užlaikyti gyvenimą, 
koki jam kunigas, — 
samdė, pasirodė jam. per brąm 
gus, deltogi- pasisamdė p.its 
sau maža kambarėli, ant tre- 
cssio gyveiiimo, už kuri piits ga
lėjo samda užsimokėki, Kuni- 
gas^ atlankė ji dažnai, tyrineda- 
mas kožna zmgšni jo elgrmu-o- 
šia, atsidžiaugt, negalėjo maty
damas savo augintini tokiu, to
kiu kokiu kiekvienais žmogus 
būti privalo.

Norėjo jam norint maža pa
spirti davinet mėnesinei, bet 
matydamas, jog vaikinas daug 
laimingesnių jauezesi užproce- 
vodamas pats ant saves, nerei
kalaudamas svetimos įprocios, 
ne bruko jam savo paszialpos, 
tikėdamas ant velinimu vaiki
no ir tik atvažiuodamas pas ji 
atveždavo jam dovanas, pripir- 
kes visokiu knygų, kuom dare 
neapraszoma1 džiausma vaikin
ui. Kunigas jautėsi visiszkai 
laimingu, jog jo mažas nuopel
nas, arba maža geradaryste at- 
nesza gausiu vaisiu, džiaugėsi 
ir dekavojo Apveizdai jog per 
jo pagialba isztrauke vaikinu
ką nuo amžinos (prapulties ir 
vargo ant szios pasaulės.

Ineikime dabartės in kamba
rėli Franuko ir prisižvelkime 
in jo gyvenimą. Vaikinai, ku
riems Vieszpats Dievas užlaikė 
gyvus gimdytojus ir aptiekė 
jus isziokiu tokiu turteliu, nei 
numanumo neturi apie pana- 
szu gyvenimą, koki vede mu.su 
doras vaikelis Franukas.

Pažiūrėsime.
Ant treczio gyvenimo1, szale 

trepu vedaneziu ant augsžto, 
radosi mažas kambarėlis, ku
riame tai gyveno Franas. Kam- 
brelis buvo ne tik mažas, bet ir 
žemas, kad Franas lengvai, ga
ilėjo su galva dasiėkt lubu. Vie
nam kampe prie duru stovėjo 
mažas geležinis pecziukas, prie 
kurio stovėjo indelis blekinis 
su anglėmis; kitam kampe sto
vėjo lovele, o prie lovos mažas 
stalelis, užkrautas visokiom 
knygoms, o įpriė stalelio viena 
prasta kede. Sztai viskas, ka 
matome kambarėli Frano; no-

Franals nhbego prie lovos 
padėjo pagalvi ant braunos ir 
prasze .'Sėstis,- džiaugdamasis 
paregejimn savo geradejaus. 
Kunigas ylįendk’ ai ” 
^kedęs, liepWW t 
ctet'anf vietos. ' 
dėjo tarp juodvieju pasikalbė
jimas, lapie mokslą, mokslaines 
alpie visokius dalykus tame 
reikale; pagaiaus kunigas 
pradėjo klausinėti apie Krio
kavęs gyventojus, apie czion- 
aitinius varglszus ir ju būda 
gyvenimo, primydamas Franui 
jo praeita. Ant galo, kunigas 
insižiurejas in veidą Frano, ta
re su svarbumu:

— Franuk, tu man dar nie
kad nesakei nieko apie savo 
motina; ar dar gyva? ’

Tas užklausimas 'sumaisze 
jaunikaiti, jiis to klausimo nie
kados sau iieuždavinejo, apkai
to labai, nuleido akis susigėdi
jąs ir tarė pusbalsiu:

—- Nežiniai!.
—. Tai szlektai, mano mie

las; tiktai gyvuliai pamirszta 
apie savo gimdytojus, mes esa
me augsztesneis, esame žmonė
mis, privalome to niekados ne- 
užmirszti.

Tieje žodžei, musze in szirdi 
Frano,—užstojo valanda tylė
jimo. Franas sėdėjo su nuleis
ta galva, kaipo kaltininkas 
priesz įsudžia, nežinodamas ka 
pasakyt ant savo iszsiteisini- 
mė.

—Ir niekados nesirūpinai 
dasižinot, kas stojosi su tavo 
motina ir sesere?

—• Baiminausi primyti sau 
praeitos kūdikystes dienu, ku
riu noringai noreczia suvis, pa- 
mirszti,— atsiliepe nedrasei 
Franas. — Bijojau balsei tos 
valandois, kurioje turėjau kais
ti priesz žmones, už savo motk 
na.

Kunigas pasikėlęs nuo kė
dės, (pakele augsztin ranka, ir 
truputi rustu balsu tarė:

—• Kas tau davė tiesa gu
dinti persižengimus tavo gim
dytoju? Pamanstik sau, kas

>a

VII.
Ulyczia iszsodyta auksztais 

valakiszkaig topeleis ėjo Fra
nas in murinia karezema 'sto- 
vinezia ant kampo Mogilskos 
ulyczios. Buvo labai persimai
nius ant veido. Suvis neste
bėtina. Gyvenimas jo dabarti
nis buvo teip ne panaszus in jo 
praeita, janu dienu gyvenimą, 
kaip giedri saulėta pavasario 
dierfa. Buvo pamėtės ta savo 
nemiela gyvenimą, buvo, kaip 
jam rodėsi palaidojus jau savo 
tamsia nemiela praeita,— ne 
maustė suvis daugiau susieit 
su ja, o dabarties, sztai žodžei 
kunigo, prikėlė busent ja velei 
isz numirusiu, pažadino iszme- 
tinejimus nuspr'ende eit atjesz- 
kot motina savo. Bot kuom 
arczi.au prisiartinejo prie kar- 
czemos, tuom priminimas tos 
moteres skarmaluose, kuria jis 
kada tai vadino savo motina 
iszverinejo jame nemielas jaus
iąs, kaskart toji motere, kuria ■ 
rodos mate savo dtiszips akyse, 
darėsi riuobradeitne; nežinojo 
ar turės tiek pajeigu, idant ra
dus ja ten prisigėrusią, pasa-

1.

Szirdis jame drueziai plake 
kas tokis užlaikine jo jame 
krūtinėje kvapu; buvo-gi ir to
kia valanda, kurioje protas 
sznabždejo jam, jog privalo 
paiset apie savo žengimą' pikta 
dvasia, tempe ji atgal ir kalbi
no sugryszti bet žodžiai kunigo 
matomai, galingesni buvo, nes 
su nepergaletina pajieja stūmė 
ji pirmin ir skambėjo jo ausy
se: “Tai tavo motina Franai.”

Dėlto 1 ėjo. Jau 
karezema, prakaitas 
jam ant kaktos ir 
perbėgo per jo kuna. 
nesitraukė atgal nei ne stapte
lėjo, ėjo tiesok.

Viduje karezemos niekas ne 
persimaino, visikas buvo teip 
pat, kaip ir seiliaus, kada jis 
czion gyveno, arba nakvojo, 
nes dienas praleisdinejo ant 
ulycziu miesto. Žinojo jis ge
rai josios kožna kamputi, kiek
viena daigtelis joje esanti, o 
kaip jam rodėsi, viskas busant 
sveikino sugrįžtanti, Szinkar- 
ka paregėjusi prisiartinanti 
prie jos žmogų jauna grąžei 
pasiredžiuisi pasikėlė ir paėmė 
puskvatierki, laukdama prisa
kymo kiek duot? Bet Franas 
suvis nereikalavo degtines,— 
jis vis dairėsi, po stuba.

— Ka ponui duoti, ar rugi
nes?

— Ne, idekavoju,— tarė su 
siergeliaves Franas, ir po ilgu 
svarstymiu paklausė:

— Ar ežia, ne gyvena tūla 
ubage?

Valentina Gvazdikiene?
Šzinkorka permieravo jauni 

kaiti savo akimis, ne galeda,- 
ma žinot kas do reikalas jam 
prie ubages, atsisėdo ant kėdės 
szale baczkos su degtine ir ta
rė szaltai:
- Ne..

Tam'prasi-' kjd: ■“TTrcsi tna'ndYhOti'na,

paregėjo 
iszsipyle 
szunpulis

Vienok

; bet pabludo!—-nes neilgai bu
vo jis tosiosmuomones, tuojaus 
velei atsiliepe jame balsas du- 
szios, jog neviska dar padare, 
ko reikalauje privalumas nuo 
vaiku, delto-gi velei paklauso:

Kur-gi atrast galima butu? 
—arba norint dasižinotu.

— O ka-gi supaišet gali 
ta girtuokle?

Franui kraujas muse in gal
va ant tu žodžiu sžinkarkos, 
veidas akaito. Skubei iszejo 
isz karezemos, nes ten jam bu
vo troszku ir baise i nesmagu.

Iszejas nusiszhioste skepe
taite ir nusidavė tiesok ligon- 
buti Szvento Lozoriaus, nes 
szinkarka pasako, kad ten gal 
gales dasižinot. ka nors apie ta 
ubage, nes ten gulėjo sirgdama 
ant kojų.

Skubei dabar,ėjo ulyczia ve- 
(fąnėze in pbiemiesti iWesola 
vadinama, kur buvo ligonbutis 
Szv. Lozoriaus.

Navatnei skamba toji pra
varde priemiesezio Wesola ir 
rodos suvis neteisingai prami- 
pifas, jeigu dasižinosiime, jog 

, ant to priemiešezio apart ligon 
buezio Szv. Lozoriaus stovi 
klinika, jog tuom keliu apart 
kito, dažniause galima matyti 
tarnus ligoribuczio juodais už-, 
dangalais užklotume vežimuose 
vėžanezius Iffuįoti lavonus, 
suvyniotus in sžaudus, kuriu 
po smert gimines savo kaszftu 
netikri jokio turto ka galė
tu palaidoti kuna jo po miro.

Kaip būti- gali.linksmi toje 
vietoje, kuf .'(nieko 'linksmaus 
nemato praejgis, kur prisižve- 
Igt gali tik induos liudniausius 

imu s ^W<1^ano-Jftegy  ve
liu ir gabenimo in ligonbuti 
visokiu^ lisizbliszkusiu .sudžiu- 
vusiu, sužeisitu, vaitojeneziu, 
ledgyvu ligoniu? Apie links
mybių czion kone suvis nei 
mansltyt negalima, matant ta 
viską, bet ejnan't keliu per 
priemesti Wesola apstatyta 
klosztoreis ir bažnycziom pra- 
skindusiom žalumyne medžiu 
isz už kuriu kone tik vieni 
bogsztai stiro, darosi žmogui 
ant duszios kaip tai saldu, mie
la, nes czion visur vieszpatau- 
je mnlšzumas tykumą, nieko 
ne girdėt, apart cziulbejimu 
pauksžteliu, tu gyventoju ža- 
lumynos, apszviestis sziltais 
spinduliais saules. Akys pra- 
cigio su meilingumu ilsėsi tose 
žalumynese medžiu ir ausys 
užsiklauso in cziulbejima už- 
gavinejenti Szirdi ižmogaus 
drabnu pauksžteliu. Bet tuom 
liūdniau buna žmogui, tuom 
didesnis sopulis suspaudže jo 
szirdi, kada paregi save kari- 
toriuose ligonbueziu, kur vi
sur vieszpatauje mirtina mal- 
sza ir tikumą, pertraukineta 
laikais tykum graudum deja
vimu daeinaneziu isz vidaus 
ligonbuezio.

— Tu-gi paežiu jauslu ir 
inpudu datyre ir Franas eida
mas in ligonbuti jieszkot savo 
motihos. Paregejas daugybia 
ligoniu iszbliszkusiū, sudžiu- 
vusiu, 'susijudino, karezios 
jaujos pabudo jo szi'rdije; pir
mu kartu dar savo gyvenime 
buvo ligonbuti; pirmu kartu 
paregėjo ir pažino abi szales 
gyvenimo.

Dairėsi po didele sale ar kur 
tarp tu iszbliszkusiu veidu ne
pažins savo motinos; jieszkojo

reikalauje jo pagiallboš, vieto
je baimes, pasigailėjimas apė
mė jo szirdi, dabartės geido ja 
paregėti pasveikint ja ir sura
minti nelaimniga. Bet ant 
tuszczio ijieszkojo po visas lo
veles akimis, niekur nužvelgi 
negalėjo pažinsltamo veido.

— Gal persimainė teip, kad,

akys, buvo pilnos ugnies ir isz- 
mintingiumo. Po nose jau pa
žymu buvo gerai tamsus use- 
lei kas da patogesniu dare jo 
szvelnu veidą. Tas jo potogu- 
mas ir paveikslas atkreipė ant 
saves teminima. locnininko 
kaimo ar dvarponio tuom la
binus jog nuo savo sunaus, ku-

Ir vela be jokios naudos, 
Visas dreses nupirkau,

Ant nžsaku daviau, 
Na ir gana, 
Toji ragana,

Kita vaikina pažino,
Man už drapanas sugražino, 

Vela ant judko pasilikau, 
Bet nieko isz to sau nedariau, 

Pribuvo viesznia pas sesute 
.savo,

jos suvis pažint negalima,— Iris mokinosi drauge su Franu Asz pamislinau: ‘szita, Jonai, 
pamanste sau, ir prisiartino m vazdiku vienoje mokykloje, bus tavo,’
prie sesers imielaszirdystes, ku-i ka (tik keliom klasom žemiau Jau mane ir szvogeriu vadino, 

dasižinojo apie talen-Į Ir kaipo toki vieszino,

pamanste sau, ir prisiartino m vazdiku vienoje mokykloje.

ri pyle in szaukszta tuokart 
gyduoles del kokios tai ligones 
ir paklausė apie Valentina 
Gvazdikiene.

'— Buvo,—atsake sesuo,1— 
bet jau isenei apleido ligonbu
ti.

Ir.pasilenkė prie ligones su- 
gyduolem.

Franas žvilgterėjo ant ligo
nes ir staigai susilaikė, nes jau 
buvo pasirengiais iszeit isz li- 
■gonbuezio; matomai jis ligonė
je pažino ka toki.

Kada, zokoninke nuėjo prie 
kitos loveles, jis prisiartino 
prie loveles ir prisilenkęs prie 
ligones paklausė:

— Ar-gi jus ne Blažiejėne 
motina Juozo?

— Teip, teip sunau, mano 
isztare ligone silpnu balsu.

Buvo tai motina Juozo mo
kintinio, kuris kaip žinome ei
damas su knygom po pažaste 
su poniszkais vaikais isz moks
laines susitiki as su Franu val
kata priesz cukriniaa, pažadi
no jame geisme kitokio gyveni
mo.

— Kur-gi jusu sūnūs?
— Kur?—o Dievas ji žino, 

nuėjo in svietą suvis pamirszo 
apie motina.

Franas nulindo, žodžiai tos 
moteres būtent ,sunkus, ak- 
mens'nupuole jam ant szirdies. 
Teip pat-igi jo motina galėjo 
pasakyti apie ji, gal isztikro 
skundžesi ir jo motina ant jo, 
jog pamėtės ja, ižbego in svie
tą nežine kur? Mate nedo- 
rybia. ir nedekingystia, gimdy
tojams savo Juozo, bet ji pa
niekint negalėjo, nes ir jis bu
vo pamirszes apie motina su
vis, dasižinot kur jije apsiver- 
cziai kitam laikui iki kolei ku
nigas ne priminė jam. ,

— Atidavėm ant jo visa sa
vo turtą, idant padaryt ji žmo
gumi augszcziau stovineziu 
nuo mus, idant .suteikt jam lai- 
mingesnia ateiti, o dabar kada 
pasilikau nasžlė neturinezia 
pajiegu užsidirbti įsau nors ant 
maisto, kad papuolau ant svei
katos pamirszo apie mane vi
siszkai ir nei ne pasirūpina da
sižinot ar motina jo gyva an 
ne?—iszsi’žadejo savo motinos 
ir ne pasakęs nei Dieve užmo
kėk už jusu storone, iszejo Die
vas žino kur?!—kalbėjo mote- 
tere sunkiai kvėpuodama ir ko
ne amt kiekvieno žodžio silsė
damas!.

— Ir nei laiszko ne raszo 
pas jus?

— Ne,— atsake motere ir 
sunkiai atsiduso. Užmerkė 
akis.

Franas atsisveikino ja, bet 
ne ant visada, nes kas kelios 
dienos atsilankydavo in lįgon- 
huti atlankyti ligones. Tokiu 
budu norėjo nor kitai moterei 
iszmokot skoles, suniszkos 
meiles, nes apie savo locna mo
tina niekur nieko dasižinot ne
galėjo.

nuo jo, 
tus ir spėka moksle, apie jo do
rumą ir teisingumą.

Vien kart dvar-ponis nedel- 
dieni po miežiu, nusidavė in 
klebojiije pas prabaszcziu no
rėdamas pasimatyti su jo au
gintiniu ir pats persitikrinti, 
ar tai tiesa ka apie ji kalba.

Rado kunigą tiktai viena, ir 
tuojaus be jokiu inžangu pra
dėjo:

— Ar prabaszczius vienas 
raudiesi,?1—del Ito- pradėsiu 
pirmiause kalba apie tavo au
gintini, kuris man patinka, o 
priek tam, kaip girdžiu, ir ne 
kvailas; puikus esi augintojas 
jeigu ji iszkieravinai ant. gero 
žmdgaus.

— Viskas yra galybėje 
Dievo. Teisingai yra puikum 
vyru,—atsake kunigas. — Jis 
gali būti paveizda geriause del 
daugelio!

— Tas teisybe. Tuom la- 
biaus-gi džiaugiuosiu, jog at
sitikimas davė man turėti toki 
žmogų arti mano vaiku.

— Asz manau, jog jis ne
atsakytu man tos malones, jei
gu pavestau jo valdžei savo 
aunu, idant savo paveizdingu 
elgimosi vestu keliu dorybes ir 
mano sunu.

— Isztikro, su noru priims 
Ta užduota.

— Tas mane labai džiaugi- 
na rupinsiuoisj ( isznagradinįt 
gausei darbo tokio žmogaus, ir 
noretau kuoveikiause pažint ji 
areziau. Praszau kunigą pri- 
but su juom drauge pas mus 
in dvara ant pietų.

Netrukus po tam, atsisvei
kino kunigą ir nusidavė pas 
save laukti svecziu ant pietų. 

—TOLIAUS BUS—

TARADAIKA

VIII.
Franas ant vakaciijos sugry- 

ždavo kas metas pas savo ap-
jau ne isz privalumo, o isz mei- glaubeju. Ne buvo tai jau 
les suniszkos; bijojo pasitikti vaikinukas, o vaikinas patar- 
motina karczemoje, nes ten ją^pias augsztas ir patogas. Szvie-

Vienas vyrukas pas mane 
raszo,

Ir laibai praszo,
Kad del visu apraszyti, 
In laikraszti patalpinti:

“Kad jas pavalei,
Tai vela mane pataisė dailei, 
Jau tokis kvailys nebusiu, 

In bile valkata neinsikleposiu.
Na, vyrucziai, negaliu apsi- 

pacziuoti,
Ir kožna. karta turiu dejuoti, 

Jau ketvirta mergina, 
Mane kaip kvaili apgauna,

O kas tame kaltas,
Asz pats ne kas kitas,

Per staigumą,
Per savo kvailumą,
Balsei insiklepojau, 

Kaip ir purvyną inklampojau. 
Su viena sutartuves padariau, 

Ir kone ant nžsaku daviau, 
Toji bestije mane pamėtė, 

Ir su kitu apsivedė.
Asz cu, prie antros,

bus tavo,’

Žinoma, už mano pinigus, 
Ba visi sake kad jau mano bus, 

Bet ne taip stojosi kaip 
iszrode, 

Man mergina .szpiga parode.
Pribuvo kokis isz toliaus, 

Užfundino munszaines,
Liežuvi gera turėjo, prie jos 

lindo,
Ir abudu ,ant rytojaus kasžin 

kur dingo, 
Spjoviau ant visko ir žodi sau 

daviau,
Kad su mergom neužsidesiu 

daugiau,
Ant apsipaeziavimo nekal

binsiu,
Ne už centą nieko nepirksiu, 
Ar mislinate vyrucziai kad 

dalaikiau?
Kur tau!

Vos metas taip duravo, 
Sztai isz ,kur ten kokia ponia 

atvažiavo,
Jau ir Anglisžkai gerai moka, 

Ir ant baliaus gerai szoka,
O ,asz tokis žioplys,
Kaip kokis negelis, 

Pradėjau apie ja tupinet, 
Savo meile jai iszvarinet, 
Maniau: ‘tai iszmintinga 

mergina. 
Jau tosios neapleisiu ir gana,’ 

Insidrasinau, 
Ir paklausiau, (

Ar už manes isžtėketu, 
Jeigu sau norėtu?

Isz pradžių lyg nenorėjo, 
Sake akvatos dideles neturėjo, 

Ba ežia vyrai neteisingi, 
Didelei del moterių apgavingi, 

Asz jau užsitraukęs truputi 
įbuvau, 

Tuojaus savo meile iszvariau, .
Penkis szimtelius prie saves 

turėjau, 
Paėmiau ir merginai padaviau, 

Pinigus paėmė, ant manes 
pažiurėjo,

In kita ruimą nuėjo, 
Asz tuojaus susipratau, 
Kad negerai padariau, 

Ant kojų paszokau, 
Paskui ja in ruimą nubėgau, 

Bet ne merginos, 
Ne .savo masznos, 

Nežinau ar asz kvailys vienas. 
Ar da kur daugiau tokiu 

atsiras?

BIJOJO EKSPLOZIJOS.
— Kas tau .snargliau1? Ko 

verki?
— Tetuk!., nurijau kulka 

nuo revolverio.
— Vai tu netikės rakali! .. 

kad ne .tas, tai duocziau tau in 
kaili bet bijau eksplozijos.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS-CO„ 
Mahanoy City, Pa.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.'

ŽINIOS VIETINES
— Virszininkai distrikto 

No. 9, U.M.W.A., laike savo su
sirinkimą Pottsvillej, Sukato
je, ant kurio nutarė kad visi 
tieji, kurie sustojo dirbti St. 
Nicolas krekeryje, iszszaukda- 
mi straika, kad visi sugryžtu 
adgal prie darbo Panedelio ry
ta nes straika buvo iszszaukta 
nereikalingai. Kamisija už
draudžia laikyti visokius su
kilimus ir paliepė kad darbi
ninkus niekas nesulaikytu nuo 
darbo. Nors ir unijos virszi
ninkai paliepė darbininkams 
isz St. Nicholas krekerio grįžti 
bet darbo Panedeli ryta, bet 
visgi darbininkai to paliepimo 
neklause ir negryžio prie dar
bo.

— W.P.A. darbo departa
mentas neužilgio pradės taisy
ti visas ulyczias mieste kas 
duos darbo del daugelio žmo
nių. Visam paviete badai bus 
priimta prie darbo apie trys 
tukstancziai žmonių ir valdžia 
mano paskirti ant tu darbu 
apie milijoną doleriu.

— Sukatoje likos iszszauk- 
ti ugnagesiai prie 5-1 foakso, 
3:07 po piet. Buvo užsidegęs; 
kokio tai farmerio trokas kuri 
greitai užgesino.

DARBO ŽINUTES
800 ANGLEKASIU ISZEJO 

ANT STRAIKO.
Hazleton, Pa.,— Spirdamiesi 

kad kompanija padalintu ly
giai darbus, 800 anglekasiu 
iszejo ant straiko Silver Brook 
kasyklo'sia, kurios priguli prie 
Haddock Mining kompanijos. 
Jeigu kompanija nesutiks ant 
ju pareikalavimu, tai straikie- 
rai ke'rszina uždarima ir kitu 
kasyklų.

TRUMPOS ŽINUTES
Alessandra, Italija. — Trys 

Italiszki lekiotojai likos už- 
muszti eroplano nelaimėjo. 
Eroplanas leke isz Rymo susi- 

• daužydamas arti kaimo Egli- 
etto. ■ 4;

Edmundson, N. B. — Penki 
vaikai farmerio Viktorio Mo- 
renaul sudegė ant smert degan- 
cziam name. Penki kiti žmones 
iszsigialbejo in laika isz degan- 
czio namo. 1 ;

Hanley, Anglija. — Szeszi 
dideli szunes vadinami “Great 
Danes” sukandžiojo ant smert 
trijų metu George Williams. 
Szunes prigulėjo prie kaimyno.

..Mount Carmel, Pa., T Pati, 
Juozo Czepanio, mirė Ashlando j 
ligonbuteje, turėdama paraližu 
puldama trelpais žemyn savo 
name. Sužeidimus kokius ap- 
lai'ke drauge su paraližu, buvo 
prie'žaste josios mirties, Velio-' 
ne paliko vyra ir keturis vai
kus.

Frackville, Pa. — Septembe- 
rio 4-ta atsidarys visos publi- 
kines mokslaines.

— Jurgis Szaluska, S. Le
high uly., likos sužeistas auto- 
mobiliaus nelaimėjo. Stiklai 
jam supjaustė nosi ir veidą. 
Gydosi namie.
t Feliksiene Dzieržinskiene 

mirė pas savo marezia Ludvi- 
kiene Gadlauckiene ant Second 
uly. Velione pergyveno mieste 
apie 20 metu. Paliko vyra, du 
sūnūs ir dvi dukteres.

Isz Visu Szaliu:10 GL0BA DVAS10S 
--- ---- ! 

NUŽUDYTAS i 
ADGIJO

Motere Su Prielaidiniu Mane 
Kad Nužudė Savo Vyra.

BET RADO JI SĖDINTI 
PRIE STALO.

Pastavy, Lenk.,— Patogi 29 
metu Berta Janickiene, vedusi 
moterėle, nuo kokio tai laiko

Frackville, Pa. t Mare Gus- 
taitiene, naszle, 530 W. Wash
ington Ave., mire praeita Pet- 
nyezia Locust Mountain ligon- 
buteje. Jos vyras mirė keli me
tai adgal. Velione paliko savo 
motina Rendaikiene, du sūnūs 
ir duktere Dilliene, kaipo bro
li ir sesere Lietuvoje.

Scranton, Pa. f Juozas Mar- 
tinskas, 27 metu, sugryždamas 
nuo žuvavimo Poco.no kainuo
sią, užsikabino ant tavorinio 
trūkio, nuo kurio nupuolė ir li
kos užmusztas.

— Ana diena ugnis sunaiki
no viduri Taylor brekerio pri
gulinti prie Glen Alden kompa
nijos. Buvo jis pastatytas apie 
penkiolika metu adgal bet per 
keturis metus nedirbo.

Wilkes-Barre, Pa.,— Broad
well kasyklos, pr igulin ežios 
prie Kehoe-Berge Co., kurios 
buvo sustoja apie szeszis men
esius, pradėjo vela dirbti. Apie 
400 žmonių sugryžo vela prie 
darbo, nes sutiko ant kompani
jos pasiniinimo, kas kiszasi už- 
mokesezio.

— Isz milijonieriaus pasili
ko kone ubagu, tokis buvo liki
mas mirusio Ambrose West, 
kuris paliko tiktai 500 doleriu 
del savo szeimynos. West ki
tados buvo pavietavu kamiso- 
rium ir kada turėjo audinyczia 
Plymouth, dirbo jojo apie 2000 
žmonių. Mane jisai vela užsi- 
duot palitika ir atsimokėti sa
vo “Draugams” už jo nupuoli
mą.

— Edwardas Berkovskis ir 
Juozas Raminski, abudu isz 
Hanover township, likos aresz- 
tavoti už apipleszima Water 
kompanijos, ant keliolika szim- 
tu doleriu.

MOTERE KURI TURI 
DIDELE UŽDUOTI.

Mrs. Thomas Beck, motore 
iszduotojaus laikraszczio, yra 
tik viena motere tarpe vienuo
likos direktorių, paskirti per 
valdžia ant kamisijos, kuri už
siiminėja atstatymui miesteliu 
ir kaimu keliolikose valstijose. 
Daugelis vargingu farmeriu, 
kurie neteko savo farmu arba 
negalėjo jas užlaikyti, aplaikys 
paszialpa nuo valdžios.

Žinios isz Lietuvos
RADO SENOVISZKU 

PINIGU.
Mikytu kaime, Le'kecziu vai., 

Szakiu apsk., ūkininkes Onos 
Mergerytes ūkyje darbininkai, 
kirsdami rugius, rado labai 
daug aprūdijusiu variniu sen- 
oviszku pinigu. Variniu mon
etų buvo tiek daug, kad darbi
ninkai prisidėjo kiszenius. Su 
dideliu akyvumu jie žiūrinėjo 
ir nagrinėjo mažus pinigėlius. 
Ant vienu pinigėliu matyti 
Lietuvos vytis, ant kitu erelis. 
Metai ant pinigėliu yra matyti. 
Jie yra 1660 ir 1666 m. Tai 
yra indomus archeologinis ra
dinys, nes pas darbininkus tie 
pinigai gali iszsimetyti, be jo
kios ju vertes. Tokio didelio 
senovės pinigu radinio tuo tar
pu Lietuvoje rodos nebuvo nie
kur atrasta. ..

buvo susineszius su sunum j 
kaimyno, Martinu Maleckiu, 
30 metu. Apie tai kalbėjo kū
mutes ir ant galo daejo prie 
vyro ausu, ka jo paeziule daro. 
Už tai nemažai nukentejo pa
eziule nuo savo vyro, kuris tu
rėjo 52 metus, kuris savo mote
rėlei nekarta pamėlynavo aku
tes ir gerai apdaužydavo. Ber
ta nutarė už ta pasielgma atsi
mokėti savo vyrui.

Su savo meilužiu susitarė 
padaryti gala savo vyrui. Tula 
nakti porele pasislėpė grabeje 
prie plento apie pirma valanda 
naktije, (pasiėmė po szmota ge
ležies ir lauke ant sugryžtan- 
czio vyro isz karezemos. Ka
da ji pamate einant namo, mo
tere pasznalbždejo mylimui in 
ausi: “Tai jis ateina!— Duo
kime gerai! — tiktai smarkiai 
kad atliktu ant vietos!”

Kada vyras prisiartino prie 
pasislėpusiu grabej abudu szo- 
ko ant jo, perskele jam galva 
su geležimi užmuszdami ji ant 
vietos. Būdami tvirti kad nu
žudė vyra Vos atidarė duris 
grinezios, paregėjo savo vyra 
sėdinti gyva prie stalo valgan
ti. Su didele baime ir kliksmu 
abudu iszbejo laukan, manyda
ma! kad tai dvase nužudyto.

Dasiprato vyras, kad ežia 
kas turėjo atsitikti nepaprasto, 
pranesze apie tai palici jai, kuri 
eidama plentu užtiko negyva 
žmogų kuriame pažino 69 metu 
senuką Antana Kutą, savo kai
myną. Žadintojai prisipažino 
prie žudinstos manydami, kad 
nužudė Janicki, o isztikruju 
nužudo Kutą tamsumoje.

Abudu likos nubausti ant 
25 metu prie sunkaus darbo in 
kalėjimą.

VARGINGO ŽUVININKO 
NEPAPRASTAS GILIUKIS.
Hotallet, Norvegija.,— Var

gingas žuvininkas su didelia 
szeimyna, kuris užsimdavo 
nuo daugeli metu gaudymu ža
vu, ana diena isziplaukes ant 
mariu, numėtė tinklą ir lauke 
su vilczia kiek ta diena pagaus 
žuvu. Neiszsipilde jo viltis, 
sugavo tik kėlės žuvis bet vie
na ju buvo nepaprasto didumo. 
Kada parsinesze žuvi namo ir 
perpjovė, rado viduriuosią pui
ku žiedą su keleis deimantais. 
Nuveže žiedą in artima miestą 
pas auksori, kuris apskaitė, 
kad tasai žiedas turi didele 
verte. Ant giliuko auksorius 
skaitė buk žiedą pamėtė mau
dydamasi tūla Amerikoniszka 
milijonierka, kuri paskyrė di
dele dovana už suradimą žiedo.

Žuvininkas su pagialba auk- 
soriaus, nusiuntė žiedą milijon- 
ierkai, kuri prisiuntė žuvinin
kui penkis tukstanezius dole
riu už jo teisingysta. Žuvin
inkas permaine pinigus ant ‘sa
vo sklypo pinigu ir sziadien 
gyvena be jokio vargo.
6-j--- --— ——•—■-?>

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

Persikels in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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Mirusi Pirma Pati Apsaugojo i 
Vyra Nuo Visokiu Nelaimiu

Antros Paczios.

KURI NORĖJO NUŽUDYT.

Jihlava, Czekoslovakija., — 
Laikrasztis “Den” apraszine- 
je sekanti akyva, atsitikima:

Kada pirma, pati Mylovo 
Kratz, 'turtingo ūkininko, mirė 
in trumpa laika, senas Krai^z 
apsipaeziavo antru kartu su 
daug jaunesne motere už ji, 
kuri in namus atvedė su savim
20 metu sunu. Viskas ėjo ga
na gerai bet po kokiam laikui 
viskas persimainė ant tikros 
peklos, ir antra pati davė gana 
aiszkiai suprasti savo vyrui 
kad geriau butu kad jisai ap
leistu szi svietą ir geide apim
ti turtingo žmogaus gaspado- 
rysta drauge su isavo sunum, 
bet kaip pasirodė, tai dvase 
pirmos moteres nedaleido prie 
to szetoniszkos moteres ir ap
sauginėje ji kelis kartus nuo 
mirties.

Kada. Kratz apsirgo uždegi
mu plaucziu, motere paleido 
paskala po visa aplinkine, kad 
jos vyras mirė bet po kokiam 
tai laikui žmonys mate ji svei
ka ir gyva, dasiprato žmonys, 
kad pati nori nuo jo atsikraty
ti, bet visiems sake, kad dvase 
jo pirmos paczios ji apsaugoje 
nuo nelaimiu.

In ikoki tai laika po tam, 
motere norėjo ji užtrucyt su 
kava bet kada jis pridėjo puo
duką prie lupu, staigai puodu
kas likos jam isztrenktas isz 
rankos, per nematoma galybe 
ir .susimusze. Vėliaus toji sze- 
tone su sunum paliuosavo dide
li balki tvarte ir pritaisė teip, 
kad jeigu vyras tnjsis, tai bal
kis sukris ant jo ir užmusz, bet 
ir sziuom kart iszsigialbejo, 
nes ta vakaru ne ėjo in tvaria.

Ant rytojaus rado balki ant 
žemes.

Tula diena motere pasiszau- 
ke savo vyra laukan, melsda
ma jo, kad isztrauktu viedra 
isz szulinio, kuris nutruko nuo 
virves. Vyras nemanydamas 
nieko pikto, pasilenke kad isz- 
traukt viedra, staigai motere 
stūmė ji ir tasai inpuole in szu- 
lini. Už keliu valandų1, motere 
pradėjo szaukti pagialbos ir 
kad vyras prigėrė szulinyj. Ne
mažai nusistebėjo nelaba moto
re, kada jeszkotojai nerado 
szulinije lavono, bet ji pamate 
ateinant su palicijantu. Nu
tirpo nelaba isz baimes kuri ji 
stengėsi nužudyti visokeis bu
dais. Žmogelis nežinant mote- 
rei, kada toji inejo in grinezia, 
iszsigialbejo isz szulinio kuris 
buvo visai negilus ir tuo jaus 
nuėjo in miesteli pasiszaukti 
palicijanta. Motere likos nu
bausta ant penkių metu in ka
lėjimą o jos sūnelis ant trijų 
metu, už prigialbejima motinai 
tame darbe.

KINAMS GRESIA DIDELIS 
TVANAS.

Shanghai, Kinai.,— Szimtas 
tuk'Stancziu Kiniecziu dirba 
diena ir nakti, iszkelt Geltonos 
upes krantus, Kiaušu provin- 
cijoi, bet ju si engimai nuėjo 
ant nieką. Vinshan ežero van
duo teip iszkilo, kad pradeda 
iszsilieti greit per Užtvankas, 
ir jeigu greitai nepasiseks už
lopyti ir sutvirtinti, tai bus už
lietas didelis plotas žemes, ku
riame gyvena daugybe gyven
toju. Daug žmonių jau aplei
do ta aplinkiniu, nes bijosi, 
kad netikėtai upe gali iszsilieti 
ir užlieti visa aplinkinia.

PALMER SPRINGS MIESTELIS ALASKOJ KUR GYVENA FARMERIAI ISZ WESTU.
Sztai naujas miestelis Palmer Springs, Alaskoje, kuriame apsigyveno farmeriai at

važiavusieji isz Westu ant uždėjimo ukiu ir pradėjimo naujo gyvenimo kur jiems valdžia 
paskyrė daug lauko nes ju farmos buvo užpustytos per pieškine viesulą. Keliolika szeimynu 
nebuvo užganadintos isz tosios aplinkines r siugryžo namo in Westus. Didesnis namas ant 
paveikslo yra tai administracijos koncelarija kuriame randasi telegrafo bjuras ir pacztas, 
radio stotis o toliaus, mažesnieji namai yra apgyventi per naujus kolonistus.

Atsitikimas Lietuvio 
Ant Vieno Paszto

ANA diena, turėjau reikalą 
ant paszto, vienam isz dide

sni miestu Pennsylvaniojo, kur 
randasi gana didėlis skaitlis 
Lietuviu. Atsistojau prie lan
gelio, kur siuntinėjo pinigus in 
visas dalis svieto per money 
orderius. Tame laike priėjo 
prie langelio kokis tai Lietuvis, 
siunsti pas gimines pinigu in 
Lietuva. Priejas prie langelio 
užklausta jo pravarde:

— Kaip tavo pravarde? — 
užklausė rasztininkas.

—■ Grigorijoszius.
— What?— užklausė vela 

rasztininkas.
— Grigorijoszius.
Rasztininkas pradėjo cziau- 

det, pruksztet ir spjaudyt, bet 
vardo negalėjo iszraszyti, turė
jau jam iszdeti po vieną, litera.

— O kaip tavo pravarde?
— Kurpiszauc'kas.
Rasztininkas dirstelėjo ant 

žmogelio nusistebėjas ir užpy
kintas. Ir vela asz turėjau jam 
prig i aibe t i.

— O in kokia vieta siunti 
pinigus?

— In Balbieriszkius.
Rasztininkas net paraudona

vo isz piktumo, nes turėjo su- 
raiszinet litera po literai, kas 
užėmė daug laiko; ant galo ve
la užklausė:

— In koki pavietu pinigai 
siunęziami ?

—■ In Szvenczionius.
Rasztininkas mete plunksn;-. 

ant stalo, szaukdamas:
— Praszau mane daugiau 

“nefulyt,” asz neturiu laiko 
klausyti tokiu vardu.

—• Asz isz tavęs nesijuokiu, 
tik kalbu teisybia, atsake žmo
gus truputi ir supykins. Pra
dėjo ir jisai savo nuomones isz- 
reiszkti:

■— Neatėjau asz in.czionais 
ant tavo pamokslu nei ant 7šz- 
sikalbėjimu, bet atėjau pasztui 
duoti uždirbti, o tu isz manes 
piktiniesi ir nereikalauju, kad 
man sinnstumet pinigus, nuei
siu pas agenta, kurisfeu manim 
mandagiau pasielgs kaip dar
bininkai ezionais.

Ant tokios kalbos,suminksz- 
tejo rasztininkelis ir pradėjo 
žmogų perpras^inet. kalbėda
mas:

—■ Matai mister, man sun
ku priprasti prie svetimtau- 
tiszku pravardžių uos matai

musu...
— Teip, jusu,... .negalima 

isztarti kaip katra, žodi, tik ta
me kriukis, kad mes geisdami 
užsidirbti ant szmote'lio duonos 
turime savo kalba laužyt ir isz- 
mokti jusu, todėl, jeigu geidže- 
te daryti bizni, turite visas kal
bas paguodoti.

Rasztininkas valandėlė pa- 
manstes, isztiese ranka in Lie
tuvi kalbėdamas:

—• “Ju rait mister”!, .ko- 
žnas žmogus mylintis savo kal
ba ir geisdamas ja. paguodoti, 
turi guodoti ir kitu kalbas.

Nusistebėjau isz iszminties 
to žmogelio ir apleidau paszta.

O kiek tai panasziu atsitiki
mu atsibuna vi sur kraut avė
sią, kur ateivai pirkinėją viso
kius tavoms ir nesiranda Lie- 
tuviszku klarku; tik žmonis 
turi laužyti liežuvius kad isz- 
aiszkyt ka jie nori, o kada ap- 
leidže kroma, tai isz ju juokėsi 
ir szidyje, kad “Foreignerei” 
nemoka Angliszkos kalbos? F,

Nors Turi Vos Keturis 
Metus, Bet Yra Gera 

Muzikante

Teresuke Wollfstein, keturiu 
metu amžiaus, isz North Lon
don, Anglijos, neseniai iszdave 
.savo pirma egzaminą Kavalisz- 
koje akademijoj muzikes su di
džiausia pasekme. Yra^tai jąu- 
niause muzikante kuri iszdave 
pasekmingai muzikaliszką eg
zaminą ir kaip visi mano tai ji 
turės didelia pasekmių ir atsi
žymės muzikoje kada paaugs 
didesne. ( i

GALI DAUGIAUSIA PATRAUKTI.
Pirmutinis kontestas drigantu ant svieto ketina atsibūti 

Oktoberio 12 L, Lincoln Fields, Crete, Ill., 30 myliu nuo Chl- 
cagos ant Dixie plento. Dovanos bus iszdalintos del deszimts 
poru drigantu po 1,500 doleriu katra pora gales patraukti 
daugiausia. * ’

— Jeigu Amerike automo
biliai Įkas, metas užmuszineje 
paprastai 40 tukstanezius ypa
tų ir du kart sužeidžia, tai jau 
laikas kad Sviet ine Lyga pada
rytu tai skerdynei gala.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas !:

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- 
mirlieus pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininko 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St- 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA„ 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Skaitykite “Saule”/]

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

Poco.no
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