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Isz Amerikos
TAIP MYLĖJO SZUNI KAD 

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
Ranchdale, Vt. — Alfredas 

Steen, 80 metu, nuejas ant ka
po savo mylimo szunies, kuri 
palaidojo ketures dienas ad
gal, szove sau in galva ir su
krito ant kapo savot mylimo 
draugo. Matyt kad senukas ne
teko proto o ypatingai po pa
laidojimui savo szunies da la
biau pradėjo nerimaut. Senu
kas buvo nevedes ir gyveno 
pats vienas.

DVYNUKAI — VIENAS GI
MĖ IN KETURES DIENAS 

VĖLIAUS.
West Bend, AVis. — Mrs. 

William Zimmermann pagim
dė dvynukus bet antras gimė 
net in ketures dienas vėliaus. 
Nedelioje motere pagimdė duk
rele kuri ,svere 4jZ> svarus o 
Ketverge pagimdė antra dvy
nuką, sūneli, kuris svėrė 6 sva
rus. Motina ir dvynukai yra 
sveiki ir augs. Vyras ir motere 
turi po 27 metus. Yra tai ju 
pirmutiniai vaikai.

VIETOJ ATVERTINET PA- 
KLYDUSES DUSZELES TAI 
JAS INSTUMDAVO DA GI

LIAU IN PRAGARA.
San Francisco, Calif. — Czio- 

nais tęsęsi akyvas teismas ko
kio tai tikejimiszko “prana- 
szo” U. C. Dixon, kuris sutvė
rė nauja tikėjimą vadinama 
‘ ‘ Neaprubeži uotą G y ven i mo 
Meile.” Priesz ji liudijo dvi 
jaunos merginos, 16 ir 19 me
tu. Laike teismo publika isz- 
girdo tokiu dalyku apie ku
riuos negalima laikrasztyje 
skelbti.

Galima tik primint kad tasai 
prana,szas, vietoje atvertinet 
savo aveles ant doraus kelio tai 
jas da giliau inklampydavo in 
pragara. Motere, kuri gyveno 
prie tosios “koplyczios,” liu
dijo kad savo akimi mate kaip 
mergaites iszeidavo isz lovos
pranaszo pasiredia tik plonais 
mar sakinėliais.

Kaip tasai teismas užsibaigs 
tai da nežine bet pranaszui ker- 
szina kalėjimas ant daugelio 
metu.

UBAGE PAVOGĖ MOTERES 
MASZNELE — TURĖJO 

BANKOJ $5,000.
Philadelphia. — Ubage, ku

ri aplaikinejo nuo pavieto pa- 
szialpa, turėjo prie saves 98 
dolerius ir 5,000 doleriu Įlan
koj, likos aresztavota ana die
na už pavogimą maszneles su 
pinigais nuo Mrs. Clare Cohen 
kada toji paliko masznele ka- 
rietaiteje su vaiku. Apie tai 
pranesze palicijai kuri tuojaus 
pribuvo ir pasiseko in trumpa 
laika aresztavoti Goldie Paze- 
menta, 56 metu, kuri toje ap
linkinėje ubagavo bet nežinojo 
kad ji turėjo prie saves 98 do
lerius ir bankoj 5,000 dolerius. 
Priek tam aplaikydavo nuo pa
vieto $4.30 kas sanvaite ir na
mas, kuriame gyveno, buvo jos. 
Motere likos uždaryta kalėjime 
lyg tolimesniu! perki ausine ji-

MOTERE APSIVEDĖ ANT
RU KARTU; MIRUSIS VY
RAS DABAR JA BAUGINA.

Wilmington, Cal. — Jausda
mas kad jau mirtis artinasi, 
Martinas Schrope pasiszaukc 
savo pacziule prie lovos mels
damas jos kad antru kartu ne
tekėtu po jo mircziai ka pa
cziule jam szirdingai prižadėjo 
bet savo prižadėjimo nedalai- 
ke ir in du menesius po palai
dojimui vyro isztekejo už Fre
do Sausser.

In tris dienas po apsivedi- 
mui, pradėjo rodytis name 
dvasios ir duotis girdėt visoki 
skambinimai ir dejavimai o 
Martinas pasirodė savo pacziu- 
lei taip kaip buvo palaidotas, 
rodydamas su kauluotu pirsz- 
tu in savo paczia, kerszinda- 
mas jai už nedalaikyma duoto 
žodžio. Visa szeimyna prisie-

MIELASZIRDINGAS SU
ŪŽIA SUSIMYLĖJO ANT 

SENUKU.
Lehighton, Pa. — Arielki- 

niai sznipai ana diena areszta- 
vojo Mrs. Berta Grayson, 76 
metu senuke, už varymu nami
nes. Kada likos atvesta priesz 
sudžia tasai užklausė agento 
kodėl neatvede jos vyra in sū
dą. Tasai atsake kad jos vyras 
turi 87 metus ir negali vaiksz- 
czioti. Sudžia ilgai užsimanste 
ir ant galo atsiliepe in agenta: 
“Ka tit tokiam atsitikime da
lytum ir kaip tu laja motere 
nubaustum?” Agentas tylėjo 
ir ant galo atsiliepe kad nežino 
ka jis darytu tokiam atsitiki
me. Tada sudžia iszkirto jam 
smarku pamokinimą kad ne
turėjo susimylejimo ant senu 
žmonių kurie neperženge jo
kiu tiesu tik dirbo namine isz

Vaitkus iszleke in Lietuva
Praeita Sukatos Ryta

---------- o----------

Kelione per mares padare in 22 va
landas, bet eroplanas nukrito žemyn 
Irlandijoi ir ant giliukio lekiotojas 
nesusižeido. Po pataisimui eroplano 

Vaitkus lėks tiesiog in Kauna
New York. — S ubą tos ryta, 

apie 5:45 valanda, Feliksas 
Vaitkus, Lietuviszkas lekioto
jas, kuris lauke geros progos 
iszlekti in Lietuva, pasileido 
ant galo laimingai su eroplanu 
ir laimingai atlėkė in St. John

renginejof ant tosios keliones 
arti du metai.

Linkimo jam pasekmingo 
atlekimo in Kauna, ant kurio 
laukia tukstancziai žmonių be
veik isz visos Lietuvos ir tiki
mės kad aplaikys toki priemi-

PO 70 METU VELA SUĖJO 
IR APSIVEDĖ.

'Cincinnati^ Ohio. -- -Sueiti 
po 70 metu, pamylėti vienas ki
ta ir apsivesti po tiek metu, tai 
retai kada atsitinka. Jaunave- 
dis sziadien turi 90 metu o jo 
nuotaka 88 metus. Septynes- 
deszimts metu adgal vienas ki
ta karsztai pamylėjo bet mer
ginos tėvai nesutiko ant tosios 
meiles ir nepavelino dukrelei 
teketi už jaunikio ir iszsiunte 
ja pas gimines in Londoną, 
Anglija. Nulindęs jaunikis isz- 
važiavo in vakarine dali Ame- 
rkios jeszkoti aukso ir ant ga
lo jam pasisekė surasti daug 
aukso. Po daugelio metu įsu- 
gryžo jis'adgal in savo gimtini 
miestą. Laikraszcziai patalpi
no jo paveiksią kaipo giliuk- 
ningo jeszkotojaus aukso. Už 
kokio tai laiko aplaike jis laisz- 
ka kuriame buvo raszyta: 
“Jeigu esi tasai pats Džeikis 
Buiton, kuris priesz 70 metu 
adgal norėjai mane už paczia, 
tai atsiliepk.” Buiton buvo tas 
pats ir nebuvo užmir.szes savo 
pirmutines meiles nors jau tris 
kartus buvo vedes ir vėla bu
vo pasilikęs naszliu. Jo pirma 
mylima buvo jam isztikima ku
ri neužmirszo savo Džeiki per 
liek metu. Vincziavone atsibu
vo ana diena.

PASZIALPA RADOSI PRIE 
DURIU — PASIKORĖ.

New York. —■ Pas Edwarda 
Geisen, 42 metu, atėjo paszial- 
pinis agentas tiksle isztyrineji- 
mo ar jis reikalauja paszialpos 
nuo miesto. Prie duriu susitiko 
su kitu agentu isz sūdo kuris 
atėjo Geisenui apreikszti kad 
apleistu gyvenimą nes nemokė
jo raudos. Abudu atėjo per. vė
lai nes Geisen kėlės minutas 
priesz ju atėjima buvo pasiko
ręs, surasdami ji kabanti kuk- 
nioje ant virvutes.

KATALIKISZKAS KUNI
GAS APSIPACZIAVO.

Paris, Mo. — Laikraszcziai 
skelbia buk czionaitinis Rymo 
Kataliku kunigas, John B. Pla- 
tisha, kėlės sanvaitgfe adgal ap- 
sipacziavo su savo’sekret orka, 
pana Roberta Seibert, 23 metu 
amžiaus ir iszvažaivo in Vaka
rus praleisti “medaus mene
si.”

ŽMOGUS KURIS ELGIĄSI 
IR GYVENA KAIP MESZKA.

Watertown, Wis. — Gerai 
žinomas žmogus, kuri visi pra
minė “Turkey”, Arthuras 
Gehrke, kuris sveria 215 sva
ru, jau atsigulė žiemavot. Jis 
turi 53 metus ir laiko vieszna- 
mi bet kožna žiema jis eina 
miegoti kaip tai daro papras
tai meszkos. Jis taip daro jau 
per 20 metu.

Jo motere apie ji .szitaip pa
sakoja: “Kada asz isztekejau 
už mano Arthuro, 20 metu ad
gal, jis atsigulė in lova Spalio 
menesyje. Pirma meta jis mie
godavo tik per dvi sanvaites, 
antra, meta iszmiegojo visa 
menesi o paskui miegodavo 
per visa žiema. Atsikeldavo jis 
paprastai apie Velykas.”

Kas meta darosi jis daugiau 
kaip meszka, niekad nekerpa 
plauku ir nesiskuta ir miega 
kaip meszka. Niekas ji negali 
iszvilotii isz lovos lyg pavasa
rio. Isz pradžių jo moterei ne
patiko tokis būdas vyro bet da
bar jau prie to priprato ir apie 
tai visai nepaiso nes žiema 
motere turi pilna laisve vesti 
bizni kaip jai patinka.

GALIME TIKĖTIS ANKS
TYVOS ŽIEMOS.

New York. — Suvienytos 
Valstijos gali tikėtis ankstyvos 
žiemos nes Argentinoje viesz- 
pa'tauja jau vasara. Tokia ži
nia paduoda iShepphard, kapi-. 
tonas ant laivo “Eastern 
Prince. ” Tvirtina jis kad tokis 
pranaszavimas vis iszsipildy- 
davo su tokia permaina Argen
tinoje. .

mui.

VAIKAS SURADO SKARBA 
ANT TĖVO FARMOS.

Berlin, Md. — Suradimas 
auksiniu ir sidabriniu pinigu, 
per 13 metu amžiaus George 
Harmon, ant savo tėvo farmos, 
Ironshore, iszejo in viražu ka
da tėvas vaiko atnesze kelis pi
nigus in banka ant ąpmainy- 
mo. Pinigai paeina isz 1851 
meto. Tėvas pasakė kad tūla 
dienas vaikas vaikszcziojo ant 
farmos užtikdamas gulinti 
auksini pinigą žemeje. Vaikas 
pasakė apie savo radini tėvui 
kuris pradėjo kasti toje vietoje 
surasdamas daugiau senovės 
pinigu bet kiek ju ten surado 
tai niekam apie tai nepasukę. 
Kiek verti surasti senoviszki 
pinigai tai taipgi apie tai ne- 
apreiszke. Pinigus ketina nu
vežti in Washingtona ant per
mainymo. Manoma kad toje 
vietoje radosi grinezele kokio 
tai sSnoviszko farmerio kuri 
sudegė nes nekurie pinigai bu
vo sutirpia.

17 ŽMONIŲ UŽMUSZTA 
LAIKE APVAIKSZ- 

CZIOJIMO.
Guadalaljara, Meksikas. — 

Badai septyniolika žmonių li
kos užmuszta o 32 sužeisti lai
ke apvaikszcziojimo miestely
je La Joya, Michoacon guber
nijoj. Žmones apvaiksztinejo 
diena savo patrono bet prieszi- 
ninkai tam pasiprieszino ir per 
tai kilo kruvinas muszis.

SENUKAS 104 METU PRI
VERSTAS APLEIST NAMA.

St. Paul, Nebr. — Salamonas 
Ricker, 114 metu, kuris ana 
diena pasveiko isz ligos, nema
žai nusiminė kada locnininkas 
stubu paliepė jo dukteriai ap
leisti gyvenimą, kad negalėjo 
užsimokėti randa. Senukas gy
veno su savo duktere nuo jos 
apsivedimo. Kada apie tai se
nukas dagirdo, apsiaszarojo 
kalbėdamas: “Da niekas su 
manim taip bjauriai nepasiel- 
ge.”

Daktaras apreiszke szerifui 
buk senuką negalima isz namu 
iszvežti nes tas butu labai pa
vojinga jo sveikatai. Žmones 
tuom labai persieme ant locni- 
ninko stubu, surinko pinigu ir 
užmokėjo randa.

gauja kad mate dvasia miru
sio, ir dabar nelaba motere ap
leido taji gyvenimą kuriame 
vaidosi jos mirusis vyras.

vargo kad isz to iszsimaityt 
nes nebuvo tinkami prie kito
kio darbo. Agentai labai susi- 
sarmatino. Sudžia paleido se
nuke namo.

RADO KŪDIKIO KAULUS 
KAMINE.

Radford, Va. — Darbininkai 
taisydami narna Sarah Horn
berger, vienas isz darbininku 
užtiko dideliam kamine kaulus 
mažo kūdikio, kuris gal turėjo 
apie du metus amžiaus. Kau
lai radosi maisze.jMotere taji 
namT nupitko inio”iiezinomo 
žmogaus kuris vėliaus taja ap- 
inkine apleido nežino kur. Da- 
aar palicija jeszko žmogaus 
nuo kurio narna pirko nes kaip 
senieji gyventojai kalba tai ta
me name atsibuvo kas nepa
prasto nes motere mirė slaptu 
mdu ir jos kūdikis taipgi din
go nežine kur.

BŪRIMAS NEPASISEKE, 
RAGANIUS ISZLEKE 

SU PINIGAIS.
Billings, N. Y. — Mrs. Em

ma Kinsey tkeijo labai in bur
tininkus ir vis geide žinoti ko
kia bus ateitis jos gyvenime. 
Kada ana diena kokis tai “pro- 
fesoris” atvažiavo in miesteli 
apsiszaukdamas save kaipo in- 
spetoju ateities, Emma nuėjo 
pas ji kuriai jis iszbure kad ant 
jos farmos randasi užkastas di
delis skarbas bet už savo isz- 
burima turi jam duoti 500 do
leriu. Motere isztrauke pinigus 
isz bankos ir nunesze raganiui. 
Tasai indejo pinigus in koper- 
ta paliepdamas jai neszioti ta
ji koperta pakol jis sugrysz.

Motere nesziojo koperta per 
kėlės dienas bot ant galo dasi- 
prato kad likos apgauta ir ka
da atplesze koperta, rado jame 
sukarpytas popieras. Raganius 
nuszvilpe isz miesto su pini
gais. Ir su kitais kvailiais pa- 
nasziai atsitinka.

KETURI VYRAI SURASTI 
^NUŽUDYTI VIENAM 

KAMBARYJE.
Newark, N. J. — Palicija ap

laike paszaukima per telefoną 
kad pribūtu ant paduoto nu- 
maro nes kas tokis paszauke: 
“Pribukitčf tuoijauš ilcfš ffe'z nu
žudžiau tris vyrus.” Kada pa
licija pribuvo, buvo p'riversti 
iszkirsti duris, kurios buvo už
rakintos, ir rado keturis vyrus 
gulinezius ant grindų, visi nu- 
szauti. ,

Buvo tai Charles Geary ir jo 
brolis Jonas o kiti du buvo Or
lando le Van ir jo brolis Benja
minas. Priežastis tosios baisios 
žudinstos lyg sziai dienai ne
isztyrineta bet manoma kad 
visi turėjo turėt koki tai gin- 
cza tarp saves kuris privedė 
viena isz ju nužudyti tris po 
tam pats save nusiszove.

LAIVAS “DIXIE” NU
TRAUKTAS NUO UOLOS.

Miami, Fla. — Pasažierinis 
laivas “Dixie”, kuris buvo už- 
ejas ant po-vanclenines uolos 
per Labor Day su keleis užim
tais pasažieriu arti Florida 
Keys, po 16 dienu likos nu
trauktas nuo uolos ana diena. 
Ar laivas daug sugadytas tai 
da neisztyrineta.

MERGAITES, SAUGOKITĖS 
SZITOKIU SZETONU.

Allentown, Pa. — Asztuonio- 
likos metu Stella Sinczak, ku
ri ketino važiuoti in Bostoną, 
pasitiko ant stoties koki tai ne
pažystama vyra kuris meilei su 
ja pradėjo kalbėtis ir užprasze 
in restauracija ant užkandžio. 
Kvaila avele nedasiprato buk 
szetoniszkas voras savo vor
tinkli -verpia aplink nekalta 
musiuke ir sutiko ant užpra- 
szymo. Kada radosi vieni kam
barėlyje, nepažinstamas pra
dėjo rodyt savo plunksnas, ko
kis jis do pauksztelis. Mergaite 
dasiprato kokioj nelaimėje 
randasi, szoko per Įauga apie 
deszimt pėdu žemyn, susižeis- 
dama lengvai. Palicija suome 
taji paukszteli kurio pravarde 
yra James Morrison ir uždare ji 
kalėjime. ,

Mergaites, imkite isz szito 
prasarga kad neužsidavinet su 
nepažinstamais kurie tik lau
kia ant auku o ypatingai ant 
geležkeliu stoeziu ir kvieczia 
ant pasivažinėjimo automobi
liuose. i

kur ji žmones girdėjo lekiant. 
In 22 valandas perleke mares 
ir isz priežasties stokos gazoli
no buvo priverstas nusileisti 
Ballinmore, Irlandijoj, kur jo 
eroplanas pataikė in medi ir 
buvo sugadytas. Žmones subė
go ir ji isz ten iszgialbejo o 
eroplana pradėjo taisyt. Po 
trumpam pasilsiu! Vaitkus isz
leke in Kauna bet lyg sziam ra- 
szyrnui da neaplaikeme tele
grama ar jis pasekmingai at
lėkė ar ne. Kaune tukstancziai 
žmo'nia laukia ant Ameriko- 
niszko narsuno kuris laja ke
lione atliko trumpiau ne kaip 
žymus Lindbergas.

Vaitkus atlėkė in Headford 
pavietą, Irlandija, apie de- 
szimta valanda Nedėlios ryta, 
kur atsitiko nelaime. Pamari- 
niai sargai ji pamate' krintant 
ir tuojaus pribuvo jam in pa- 
gialba.

Vaitkus sake kad leke neži
nodamas kur ir kaip nes ero
planas buvo apszales ledais ir 
buvo sunku lėkti tamsumoje. 
Norėjo jis lėkti in Dubliną bet 
pafbludo. Turejo jis kartais pa
kilti in padanges net 14,000 Jie
du kad pasekmingiau galėtu 
lėkti.

Vaitkus turi 28 metus, pa
eina isz Kohler, Wis. Inlipes 
in eroplana atsisveikino su sa
vo jauna pacziule su kuria ap- 
sipacziavo tik 1.3 menesiu ad
gal, paskui atsisveikino su 
Lietuviszku konzulu ir Lietu- 
viszku ambasadorium, paleido 
motorą ir dingo isz akiu. Tu
rėjo jis, isz viso, 8,000 svaru 
sunkumo o jo motoras turi 550 
arkliu pajiegu, veže 1,000 laisz- 
ku kuriuos iszsiuns isz Lietu
vos del Amerikiecziu, turėjo 
gumini luoteli, revolveri, už
kandžiu, du galonus vandens 
ir kavos. Eroplanas leke 160 
myliu ant valandos. Vaitkus 
prigulėjo prie Amerikoniszkos 
kariuomenes ir lekioja jau per 
szeszis metus. Mokinosi Chica- 
gos universitete. Jo tėvas An
tanas laiko plumberio szapa, jo 
motina Mare, sesuo Autose, ku
ri yra pati daktaro Russell, du 
brolei Adolfas ir Vincas, suva
žiavo in Chicaga laukti pasek
mingu žinių apie jo iszlekima 
ir nemažai nudžiugo kada tele
gramai pranesze apie jo giliuk- 
ninga kelione. Vaitkus pasi-

ma koki da niekas ten neaplai- 
ke.

Amerikiecziai užmetinėjo 
Vaitkui kad turi “szaltas ko
jas” ir bijojo iszlekti ir gal bu
vo prispirtas per tuos paska
las iszlekti greieziau kaip tikė
josi. Ant galo insidrasino ir 
priek tam oras truputi pasige
rino, iszleke in tolima kelione 
kurios Darius ir Girėnas nega
lėjo užbaigti, paaukaudami sa
vo gyvastį del garbes savo tau
tos. . .

DARBO ŽINUTES
BUTLEGERIAI DINAMI- , 

TAVO TROKA.
Pottsville, Pa. — Czionaiti- 

niai angliniai butlegeriai pra
eita sanvaite dinamitavo ang
lini troka artimoje Susquehan
na kasyklų ir ikerszino iszne- 
szimu in padanges dideli gari
ni sziupeli. Vaistine palicija 
pribuvo apmalzsyt maisztinin- 
kus.

ATIDARYS VARIO 
KASYKLAS.

New York. — Direktoriai In
spiration Consolidated Copper 
Co., nutarė atidaryti kasyklas 
ana diena kurios nedirbo per 
du metus isz priežasties neap- 
simokejimo. Sziadien varis yra 
daug reikalaujamas todėl ka
syklos vela pradėjo dirbti.

i 
NESUSITAIKE IR GAL

KILS ANGLINE STRAIKA.
"Washington, D. C. — Ant 

operatorių, valdžios ir angle- 
kasiu posėdžio apie užbegima 
minksztu kasyklų straikos, da 
nepadaryta jokia sutaiką ir 
straika yra neapsisaugojama. 
United Mine Workers spiresi 
geresnes užmokesties. Kon
traktas pasibaigė Nedėlios va- 
kara ir jeigu priesz taji laika 
kompanijos nesutiks ant parei
kalavimo anglekasiu tai keti
na būti iszszaukta .straika Pa- 
nedelio diena.

Per radio aplaikeme žinia 
buk virszininkai su kompani
joms negalėjo susitaikint ir 
■straika likos iszszaukta Pane- 
delio ryta. Kaip rodos tai .strai
ka ne ilgai tesis.

SKAITYKITE “SAWLE’^



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.
------ ■ _______ _ ■ , - i ii,—■ . .------------———: 

Kas Girdėt
Kokios yra musu mamutes ir 

gaspadines Amerikoj ?
Moteres, atvykia isz Lietu

vos iii Amerika, greitai iszte
kėjo, pastojo įgaspadinems ir 
mamytėms kad auginti savo 
yaikuczius.

Nemažai ju czionais turime, 
kur tik nueisi tarpe Lietuviu 
vis pamatysime gaspadineles 
triusianczias apie savo stubele 
ir szeimyna; vis pamatysi pul
keli vaiku begiojancziu, bovin- 
damiesi stubose ar lauke ir 
ant to visko pažiurėjas žmogus 
per nekuri laika turi szi, ta pa- 
mislyti apie taisės gaspadine
les ir motinas vaiku.

Mažai galime kur užtemint 
kad dabartines musu guodoja- 
mos gaspadines atlieka savo 
privalumus kaip reiketu joms 
atlikti, ar tai gaspadiniszkai 
ar motiniszkai. Tankiausia in 
jas tinginys inlenda kaip vil
kas in roges insiranges, kad 
net kartais koktumas žmogų 
ima. Pažiūrėkime in netikusios 
tingines darbą, šluboje viskas 
iszmetyta, rakandai ne savo 
vietoje, puodai ir torielkos vie
ni ant stalo o kiti po stalu, 
treti kur stalcziuje arba pas 
slenksti.

Didesnėse Lietuviszkose apy
gardose kur misiukes laiko 
daug Iburdingieriu ant burdo, 
sziaip taip valgi iszverda ir te
kis vargszas burdingierius tu
ri valgyt arba iszsineszdint 
lauk!

Bet isztikruju tik dažinokie 
kur tos mandruoles nevalunes 
augia, ka Lietuvoje mokėjo? 
Tada daugiaus isz ju nereika
lausi gero, tu vargsze burdin- 
giereli. Dažinosi kad tokios 
yra augia dvare arba tarnavo 
pas kumeti už antrininke, mo
kėjusi Lietuvoje tik kiaules pa- 
szerti, padurkams ar kelniniui 
pakulas verpti, tai ka nuo jos 
daugiau norėti kaip tik neszva- 
rumo? In Amerika ja partrau
kia kokis tai giminaitis, drese 
nuperka, skrybelia užvožia ir 
kokia isz jos pastoja Ameriko- 
niszka poniute? Kokis tai vai
kezas insižiurejas in ja tik 
capt ir apsipaeziuoja, tai tau 
misiuke!.. Atsitinka: burdin
gierius nuperka mėsos da jau
nai gaspadinelei iszvirt, loji 
ant skaurados kepa kepsnį ir 
iszkepa kad burdingierius pa
ėmęs valgyt, susiraukia nes 
griukszi da žalia arba jau su
svilinta, toliaus stumia szalin 
ir yra neužganadintas isz mi
siukes gaspadiniavimo. O ka 
sakysime apie auginimą vai
ku? Kaipgi juos gali iszaugint 
ir mokint kad paezios yra kaip 
nuobroku kuodelis neapsiszva- 
linus, grybai ant kojų apau- 
gia ir nežino kurion pusėn kū
diki pamokint arba pavadint. 
Kūdikius auginant tokios dva
ro antrininkes, kad jos užaugia 
netiinkancziai, pasirodo kaip 
arsziausios pliauszkes, kazir- 
ninkes, keikia ir užsiduoda pa
leistuvystėms.

Czionais Amerikoj ir tėvynė
je puola didžiausia kalte ant 
tėvu ir motinu už 'bloga iszau- 
ginima — iszauginima žverisz- 
ka.

Motinos kurioms pirmiausia 
rupi iszauginimas kūdikiu, jos 
aklai kieravoją vadeles savo 
priederyseziu nes už didesnius 
ar mažesnius prasikaltimus 

.vaikeliu, ne žodeli in juos ne- 
isztaria o kada vaikas paauga 
tai kaip žvėrelis in girria žiuri 
jn visokias šzelmystas.

Tėvai ir motinos aklybėje 
paskendę, laikraszti ne knyga 
neima ne in ranka, pasitikėda
mi kad ju makaulėje yra pro
tas augszcziauses, kad iszau- 
gins vaikus pilnoje dorybėje 
isz ko vėliaus patys piktinasi 
isz tokio iszauginimo. Ant ko- 
gi rugoti? Koki vaisiu patys 
pasėja tokiu ir pasidžiaugs!

Turime ir moterių kurios 
nors ir nemoka isz pradžių gas- 
padinystes kaipo ir auginimo 
vaiku bet nusižiurejusios ant 
kitu geru gaspadiniu, griebėsi 
nuo ju iszmokti, griebėsi triū
so, mokinasi visko, ko privalu
mas žmogiszkas reikalauja, isz 
tokiu galima tikėtis kad jos 
paeina isz vargingu szeimyne- 
liu, būna geros gaspadines, ge
roms motinoms del savo vaiku, 
gera pati del savo vyro, turi 
isz savo darbo užganadinima, 
netinginiauja ir neapsivelu- 
sios.

Sziadien turime daugeli mo
terių 'kurios skaito laikrasz- 
ezius ir geras knygas, moka 
viską pritaikint ne tik sau bet 
ir kitoms, yrą neapsikudloju- 
sios kaip liubbes, pritaikins 
viską kaip reikia pasielgime ir 
darbe. Negalime tikėtis kad 
akmuo plauktu, taippat negali
me tikėtis nuo liurbu iszsitobu- 
linirno, joms laikraszcziai yra 
mazgote nes tokioms geriau 
yra gerymas, apkalbinet žmo
nis ir lakstyt po pakampes.

Sztai kokia mums prisiuntė 
padekavone apie puiku apda- 
ryma maldaknygių poni M. 
Clover, isz Centralia Pa. Raszo 
ji: “Aplaikiau nuo jusu mano 
maldaknyge kuria jums pri- 
siuneziau ant apdarymo o ka
da ja aplaikiau, tai nepažino
jau nes darbas buvo puikiai 
padarytas isz ko esmių labai 
užganadinta ir patariu kitoms 
moterėlėms kad siunstu pas jus 
senas maldaknyges ant apda- 
lymo.” — Apdarome visokias 
knygas o ypatingai senus Szal- 
linius kurias žmones myli ir 
pripratę isz ju melstis.

Sziadieninis iszdavimas laik- 
raszczio tai kaip varymas ho- 
telinio biznio, tik su maža per
maina. Kada žmogus apsistoja 
lietelyje o randa ant stalo valgi 
kuris jam nelabai patinka tai 
neiszvadina ji, nekeikia, Bekri
tikuoja gaspadoriu ir neliepe 
jam insikiszt savo luoteli in... 
Žinoma kad ne. Tik pastumia 
malsziai torielka su valgiu in 
szali, jeigu jam nepatiko o ima 
isz to, kuris jam patinka. Bet 
kitaip su laikraszcziu. Jeigu 
skaitytojas randa laikrąsztyje 
straipsneli, kuris nelabai pa
tinka jam, tai be jokio apsvar
stymo kad gal tasai straipsne
lis gal patiks del tukstaneziu 
kitu skaitytoju, tuojaus pasi- 
puezia raszydamas laiszka in 
redyste su pamokinimais ir 
kantais kerszindamas ir moky
damas kaip privalo redakto- 
iius rėdyti laikraszti bet aeziu 
Dievui, tokiu žmonių randasi 
mažai ant svieto.

VIS TAS PATS.

Jonas : — Pasakykie ju man 
Petruli, del ko Airiszis stukte
lia pipirnyczia isz szono o Vo- 
kietys isz dugno ?

Pėtras:—Isztikruju asz ne
žinau. Del ko?

Jonas:—Kad iszkresti isz 
jos pipirus.

§ Kas meta Indijoj mirszta 
apie 350 tu'kstancziai žmonių 
nuo krauja-liges.

Lietuviszkas Konsulis 
Pajieszko Szitu

Žmonių:
Czepinskas Mykolas, gimęs 

1878 m. Dąrgaicziu km., Pa- 
szvitinio vai., Sziauliu a'pskr., 
gyvenęs Brooklyn ir Great 
Neck, N. Y., vadinesis Szulcu.

Gailius Stasys, isz Kėdainių 
apskr., gyVeii.es Philadelphia, 
Pa.

Gelumbauskai, Mikas, Ona 
(Pajaujiene) ir Antanina 
(Galiniene), isz Kalvarijos ap., 
Marijampolės apskr., turtas 
Lietuvoje pavojuje.

Litvinskas Jonas, gyvenos 
Manchester, Conn., pas Karoli 
Karpuiszka, isz Rumsziszkiu 
apylinkes, Kauno apskr.

Augustiene - Ga'brevicziute 
Adele, gyvenusi Richmond 
Hill, L.I.N.Y.

Asakavicziai Adomas, Moni
ka (Palioniene) ir Mare 
(Minkauskiene), gyveno Pro
vidence, R. I.

Adomaviczius Ignas, isz Lu- 
žiszkiu km., Žiežmariu vai., 
Traku apskr.

Andriulis Franas, isz Kretin
gos a'pskr., gyvenos Morgan
town, W. Va.

Butegenis Juozas isz Telsziu 
apskr. gyvenos Rochester, N..Y

Bagdonaviczius Juozas, at
vykęs isz Odesos.

Bražickas Simonas, isz Asz- 
menos apskr.

Braziai Juozas ir Aleksan
dras, teipgi Andriuliai,' Alek
sandras ir Rąulas, priesz kare 
gyveno Boston, Mass., apylin
kėje.

Butrimacziai Jonas, Juozas 
Daminas, gyveno Limekiln, 
Mass., isz Semaliszkiu vals., 
turtas pavojuje.

Czurovas Afanaisijus, isz Už
usalių, Kauno apskr.

Dirse Simonas, gyvenęs Phi
ladelphia, Pa., isz Panevėžio 
apskr.

Devicijonas Juozas’, isz Žel
vos vai., Ukmergės apskr.

Gedvilas Jeronimas, gyvenos 
Boston, Mass., apylinkėje.

Gittemore James, gyvenos 
Boston, Mass., ir apylinkėje. 
(10-1536).

Jakas Teofilius, pasivadinės 
Theodore Jackson, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Kliuczinikas Stasys, gyvenęs 
Pennsylvanijoje, isz Simno ap.

Klemka Jonas, Antanas ir 
Ona, Jokūbo ir Elzbietos vaikai 
isz Pandėlio—Panemunio vai., 
Rbkiszkio apskr.

Kavaliauskas Antanas, isz 
Sziauliu apskr., gyvenos Chica
go, Hl.

Kuras Juozas, gyvenęs Ho
boken, N.J.

Kuzminskas Stasys, Petro 
s., gimęs Sziauliuose, gyvenos 
Baltimore, Md.

Kaupas-Kaupelis Jonas, gy
venęs Rockford, Ill., Aberdeen, 
Wash. Amerikos karo Veter
anas. (10-2272).

Kerbelis Vladas, isz Sziauliu 
apskrities.

Milikevicziai Jonas ir Pe
tras, Petro s., gyveno Pittsbur
gh, Pa.

Milaszauskas Tadas, isz Na- 
makszcziu vai., Raseinių ap., 
gyvenos Brooklyn, N. Y.

Mikuczionis Antanas, isz Ve
priu vai., Ukmergės apskr., uk- 
kininkas.

Marcziulaitis Kazys, pasiva
dinės Charles May, gyvenos 
Connecticut vals.

Megelinskas Bernardas, isz 
Traku ap., gyvenęs Scranton, 
Pa.

Mackeviczius Jonas, isz Be-

virsziu km., Liubavo vai., gy
venęs Kanadoje.

Norkus Antanas, gyvenos 
Seattle, Wash., isz Bartininkų 
vai., Vilkaviszkio apskr.

Pakulis Walter, gyvenos 
New York, N. Y.

Padelskas Juozas, gyvenos 
McKees Rocks, Pa.

Petrauskai Antanas ir Pe
tras, isz Blindžiakupsczio km., 
Veiveriu valscziaus.

Razma Juozas, gyvenęs pas 
Meszkeliene, Bridgeport, Conn

Radžiūnas Vladas, gyvenęs 
Port Chester, N. Y.

Rapalis Stasys, gyvenęs Car
mel, Pa.

Rinkeviczius Aleksandras, 
gyvenos Lowell, Mass.

Stumbrys Leonas, isz Vai't- 
kunu kaimo, Panevėžio apskr.

Szvelnys Petras, gyvenos 
Waterbury, Conn., ir Maine v.

Sabaitis Juozas, isz Szakiu 
apskr., gyvenęs Brooklyn, N.Y.

Szrederis Jonas, Kazio s., 
gyvenęs Somerville, Mass.

Skukauskas Julijonas, Jono 
ir Juozapatos Petraszkevicz- 
iutes sūnūs, gyvenos Boston, 
Mass.

Szumkauskas Juozas, isz 
Kailiniu kaimo, Seinų aps., gy
venos Luzerne, Pa.

Szakalinis Edvardas, neva 
mires Naugatuck ar Waterbu
ry, Conn.

Volkavicziai Jonas, ir Juo
zas, Leonardo s. gyveno Brook
lyn, N. Y.

Veteikis J., gyvenęs Maidsi- 
ville, W. Va., isz Rokiszkio ap.

Žickaite Petronėle, neva ka
ro slauge, žuvusi kare.

leszkomieji arba apie juos 
ka žinantieji, teiksis atsiliept 
adresu:
Consulate Gen. of Lithuania, 

11-WaVerly Place'East, 
New York, N. Y.

Lietuvos General. Konsulatas.

SENUOSE LAIKUOSE 
BUVO KITAIP.

— Teveli, jeigu asz neturtin
ga mergaite tai kas mane ves?

— Mano dukrele, juk ir tavo 
mamyte buvo neturtinga mer
gaite kaip asz ja vedžiau.

• —- Asz žinau, bet sziadien 
kvailiu nėra.

LPANCE FOLIOJ 
SiPmno’^oloH 

@ Containing a choice M 
H collection of the most | 
| popular Lithuanian

sb® ESsl
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Dėdienė .................................Polka
Leiskit in Tėvyne.............Marszas
Žideli Juodeli ................... Polka
Jūžintą.................................. Polka
Dusetos..................................Polka
Panemunis ........................... Polka
Marijampolis......................... Polka
Mergužėles ....................... Polka
Kariszka ............................ Polka
Baliaus.................................. Polka
Lietuvos Kvietkos............. Valcas
Dvieju Žodžiu......................Polka
SenosMergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele..................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................ Polka
Lengvos Kojos..................... Polka
Bajorai ...................................Polka
Einik...............................  Petka
Laksztutė . ............................F alka
Ubagu Kaimas..................... Polka
Naszlys............. .................. Polka

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

Isz Visu Szaliu
ISZKLAUSYTA

MALDA
Mergaite Inpuole in Szulini, 

Likos Iszgialbeta per Kar- 
szta Malda Motinos.

KURI MELDE PAGIALBA 
SZV. ANTANO.

Poznanius, Lenk., — Kaime 
Lipovo, iprie kelio randasi gi
lus szulinis. Tula diena, arti
mos grincziois gaspadine, eida
ma in darža kast bulviu, pasiė
mė su savim trijų metu dukre
le.

Daržas buvo arti prie sauli
nio. Mergaite bėgant paskui 
motina, <paregejo kokia ten 
kvietka, ir del to susilaikė ir 
nubėgo nuskint. Tame paėmė 
ja didelis akyvumas pažiūrėti 
in szulini, pasilenkus per renti
ni, inpuole in szulini. Motina 
neprijautė kas atsitiko su mer
gaite. Atsiigryžus paregėjo, 
kad mergaites jau nesiranda 
darže ir pradėjo szaukt pagial- 
bos.

“Magduk, kur tu esi?”
“Czionais mamyte, szulini- 

je!”—’SU'Szauke mergaite.
Motina tai iszgirdus, nežino

jo ka turi daryt, apkvaitus ir 
atsidusus prie Dievo, nubėgo 
kuogreieziausia pas artimiau
sius kaimynus szaukdama pa- 
gialbos. Ant laimes buvo 22 
metu suims kaimyno. Pribė
gtas prie szulinio, žiuri, kad 
vandens ten suvis nedaug, o 
mergaite stovi jame gyva. Bet 
kaip ja isz ten iszgauti? Sie- 
nps szulinio >yra iszmurintos 
akmenais. Jaunikaitis nusi
leido žemyn akmenais, paė
mė mergaite už szlebukiu ir 
iszlipo be kopecziu. Mergaite 
likos iszgialbeta stebuklingu 
budu. Inpuklama in szulini, 
galėtu in akmenis sienos užsi- 
muszt arba smaukei susižeisi, 
bet neaplaike ne mažiausio pa
žeidimo; buvo sveika.

Motina pasiėmus mergaite 
ant ranku, pradėjo verkti ir 
szaukti dideliu balsu, kad net 
kaimynai subėgo pažiūrėt, kas 
atsitiko nes mane kad tai ug
nis. Motina verkdama isz 
džiaugsmo, kalbėjo, buk Szv. 
Antanas iszgialbejo josios mer
gaite, nuo baisios mirties, nes 
kas dien meldėsi karsztai prie 
jo, kuris iszklause maldos var
gingos motinos ir iszgialbejo 
josios .dukrele.

PERKŪNAS GRIAUDĖ;
JI NUSKUTO.

Parma, Italija.,— Lucijanas 
Codellupi, turėjo puikia barz
da ir usus. Ana diena, kada 
griaudė ir perkunavo, Lucijon- 
as iszkiszias galva per langa 
prisižiurinejo .žaibui, nes labai 
mėgo prisižiurinet žaibinems 
stuczkelems. Sztai sudundėjo 
ir sugriaudė, perkūnas trenke 
in narna su tokiu smarkumu, 
kad jisai likos permestas ant 
grindų. Kada atsipeikėjo, per- 
bružino ranka per veidą ir bai
siai nusistebėjo’, kada persitik
rino, kad ji perkūnas teip grą
žei nuskuto, kad ne plaukelio 
nesirado ant jo veido. Szeip 
nieko blogo jam neatsitiko. 
Vietinis skustbarzdis jam ap- 
reiszke kad daugiau jau nega
les užaugyti barzdos nei usu, 
nes karta perkūnas teip pasiel
gė, tai ant veido daugiau neau
ga plaukai.

PIRKIMAS
MOTERES

Pardavė Savo Paczia Kitam, 
Norėjo po tam Atimti.

GAVO MUSZT NUO MOTE
RES IR NUĖJO NAMO 

BE JOS.

Armavir, Rosija.,— Czionais 
yra paprotis tarp Rusiszku 
mužiku, kad po jomarkui susi
renka in vientinia karezema, 
ant “pojomarkio.” Mužikai 
kalba apie turgu jevu, gyvuliu, 
ir t. t. Ant vieno tokioj 
“pojomarkio,” mažam mieste
li je Labinske, vienas isz muži
ku apreiszke kad butu daug ge-1 
resni jomarkai, kad galima bu
tu pardavinėti savo paezias.

— Argi tai be jomarko ne
galima parduot savo moteres ?! 
atsiliepė vienas isz susirinku-' 
siuju.

— O ar tu sasvo boba par- 
duotumiai? — užklausė vienas 
isz sedineziu,, kokis tai naszlys.

— Gal nori pirkt? — Pirk
siu jeigu ant to sutiksi. — Su
tinku, ir parduosiu! — O kiek 
tu nori už savo motere? — 
Duokie deszimts rubliu ir gor- 
cziu arielkos. — Sutinku tuo
jaus.

Sudėjo rankoms ant ženklo 
sutaikos, paskui nusidavė su 
dviems liudintojais in grinezia 
pardaviko, o vyras parduotos 
moteres tarė:

—• Ar girdi moter?— asz 
tave pardaviau szitam naszliui!

— O ar norints gerai gavai 
užmokėt ?!—užklausė motere,ir 
iszejo su savo nauju vyru. Va
kare mužikas labai nusiminė, 
netekias moteres .ir nuėjo pas 
pirkika pareįkalaud>ąinas su
grąžinimo savo paezios. Mote
re nenorėjo klausyt vyro apie 
sugryžima namo szaukdama .su 
piktumu: — iStupai ezortu! — 
Jeigu karta mane pardavei, tai 
nenorėk sugrąžinimo.

Kada tasai da ja prispyrine- 
jo eiti su juom namo, motere 
perpykus, pagriebė kaczerga, 
ir pradėjo nemielaszifdingai 
apdirbineti savo vyra, .szauk
dama: — Stupai ezortu! — jis 
yra geresnis vyras tave!

Ir vargszas turėjo eitie na
mo vienas.

DEL MEILES 
NUSIŽUDĖ 

____ (
DEL ITALES MEILES 

NUSIŽUDĖ LIETUVIS.

Buenos Aires, Argentina, 
So. Am.,— Visi Buenos Airės 
dienraszcziai pilni paveikslu 
Lietuvio Aleksandro Luso ir 
ežia gimusios Itales Floros Ma- 
zzitelli. Apraszoma tragedija. 
Lusis turėdamas 26 metu am
žiaus, o Flora 20 metu. Priesz 
septynetą metu atvykęs Isz 
Lietuvos, Aleksandras iszsimo- 
ke amato ir dirbo subterrane- 
juos. Priesz pusantrų metu, 
apsigyveno pas Floros tėvus, 
atskirame kambarėlyje, 5210 
Cesar Diaz uly. Gera Lietuvi 
visas namas pamylėjo. Jis 
pirkdavo dovanas szeiminin- 
kams, ir Florai. Valgydavo 
prie vieno stalo su visais. Vi
sa savo uždarbi ten palikdavo. 
Lusas neabejojo kad Flora yra 
jo sužadėtinė ir busianti žmo
na. Atrodė, kad taip galvoja 
ir jos tėvai. Atsiskyręs nuo 
lietuviu, Lusas galvojo ten lai
me suradęs. Bet viena ryta, 
invyko baisi tragedija. Vietoj 
sutikimo teketi už Luso, Flora 
pakvietė ji in savo vestuves su 
turtingesnių tos kvadros vai
kinu. “Be tavęs asz negalėsiu 
gyventi!—asz nusižudysiu, ir. 
tave nužudysiu, jeigu mums 
reikes skirtis!”— kalbėjo Lu
sas. Bet Flora mane, kad tai 
tik juokas. Kaip Flora griežtai 
atsisakė teketi už taip ilgai 
vilkinto Lietuvio, tada pasigir
do revolverio szuvis: Lusas 
szove Flora, kuri krito su žaiz
da desziniame petyje. Manyda
mas kad Flora jau atsiskyrė su 
sziuo svietu nelaimingas Lie
tuvis prisidėjo revolveri prie 
savo smilkinio, paspaude gai
duką, pasigirdo kitas szuvis ir 
Aleksandras Lusas krito vieto
je negyvas.

Lusas jau palaidotas, o Flo
ra pasveiko ir iszteką už to 
turtingo vaikino.

SURADO 15,000 DOLERIU 
AUKSE PO SENA 

BAŽNYCZIA.
Surryville, Anglija., — Ant 

vietos kur stovėjo senoviszkuo- 
se laikuose bažnyczia, Edwar- 
das Rhuller, statydamas del sa
ves grinezele, rado bleszine, 
kurioje radosi 15,000 doleriu 
aukse. Manoma kad pinigus 
turėjo paslėpti kunigas, neap- 
reiszkdamas apie tai niekam ir 
kada mirė, .slaptybe paslėptu 
pinigu dingo su kunigu.

VIESULĄ ISZPUTE VAN
DENI ISZ UPES.

Kėdainiai, Lietuva. — Ana 
diena prapute pro czionais 
smarki viesulą kuri padare 
daug bledes. Viesulą sugriovė 
daug grineziu ir iszrove daug 
medžiu. Lengvesni dalykai li
kos nuneszti per viesulą kėlės 
mylės tolumo. Szuo tūlo gaspa- 
doriaus likos nunesztas per 
vėtra apie viorsta kelio ir likos 
užmusztas.

Isz Dubysos upes vėtra isz- 
pute vandeni drauge su žuvi
mi ir nunesze apie puse mylios 
tolumo. Žmones surinko žuvis 
isz kuriu pasigamino sau pie
tus. Bledes padaryta daugybe.

PROTAVIMAS
SENO RAULO

Ne reikia tam tikėt ka 
vaikai kalba prie tėvu o vyrai 
prie paežiu.

Moteryste tai yra puikus 
sodas: visi nori in ji ineiti — 
o ineja norėtu isz jo kuogrei
eziausia iszeiti.

* Patogi motere yra rojum 
del akiu, pekla del duszios o 
ezysezium del kiszeniaus.

* Meile yra skraiste kuri 
visas kaltes uždengia.

Meile yra kaip menąlis: 
susimažina vela kaip paliauna 
augus.

*•* Gaila tokio vyro kuris bi
jo savo paezios .

Žmogus turi dvi akis ir 
viena liežuvi o tai del to kad 
matytu kur ir in ką kalbą.

* Ir niekiauses vyras susi- 
sarmatina jeigu motere, būda
ma kokiam susirinkime, bege- 
diszkai pliovoja.

Jeigu sau nori iszsirink- 
ti mergina už paczia, tai kada 
•busi kur ant baliaus ar vaka- 
ruszkose kur randasi daug 
merginu, insižiurekie katra 
tarp ju bodisi ir žiovauja. Isz 
tokios merginos buna tykiau
sia ir "geriausia pati.

Vienas paėmė mažiuke 
paczia, vis piaszauke: ka jis 
paėmė ežia! O jis atsake: “ąsz 
žinojau ka darau, todėl turiu 
pikto mažiau! — Kuo pati di
desne, gyva bjauresne.

gyVeii.es
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Gerai Apie Tai Apsvarstyk, 
Kaimynu Sudan Nevaryk.

Per viduri 'dirvos plauke 
upelūkas, ne platesnis kaip 
viena lyse žemes. Tasai upelu
kas buvo rubežium tarpe dir-. 
Vos dvieju broliu, Valanto ir 
Baltraus Giczalu kurie kaime 
Doline buvo palaikyti už tur
tingus gaspadorius nes kožnas 
isž ju turėjo po trisdeszimts 
margu dirvos ir pusėtinas trio
bas, tvartuose gyvuliu invales, 
aruodai niekad nebuvo iszsern- 
ti, žodžiu, turej'o ka pavalgyt 
ir kuom apsiderigt. Tiktai toji 
tarp ju buvo skirtumą, jog Va
lentas neturėjo vaiku o už tad 
Baltras turėjo 'kaip pipireliu, 
kas metas po viena aplaikine- 
davo nuo pacziules o viena kar
ta net dvejetu Dievulis aptei
kė. In keturis metelius turėjo 
penketą vaikucziu. Baltrui 
pradėjo net baisėtis toji Dievo 
dovana ir net sau galva kasė 
susiraukęs, kaip pamislino, 
kaip ežia toliaus bus iszmaity- 
ta jog priveis daugybe darži
ninku nes turės lauka iszdras- 
kyt ir del visu padalint. Nes 
žmones ji ramino jog Valantas 
savo ukes su savim nepaims ir 
dirva po jo smercziai kitam ne
sigaus tiktai artimiausioms gi
minėms.

bfa ir buvo numanu jog taip 
bus nes Valantas labai geru pa- 
birodinejo del brolio ir jo vai
ku. Mergaite laike prie kriksz- 
tb o kaip jau pradėjo vaiksz- 
cziot, dovanojo del jos telycze- 
le ir pora parszeliu, jauniausia 
vaikiuką prižadėjo paimtie už 
augytini, kaip tiktai kiek pa- 
tarps ir siuntines in mokykla. 
Ir niekados apie broli neužmir
šo p ir apie jo vaikelius, kož- 
na karta parveždavo isz mies
to visokiu dovaneliu. Paskerdė 
kada meitėli tai beveik pusiau 
su broliu dalindavosi mesa ir 
nebuvo tokio daigto su ku- 
riuom nesidalintu su broliu ir 
jo szeimynele. Mat, Valantas 
nebuvo pavydus žmogus; nesi
gailėjo del saves nes ir žmo- 
niems davinėjo. Kalbėdavo:

—■ Neturiu vaiku, tai kam 
czedirit. Tai tas viskas del ma
nės ka sau gyvenu ir žmoniems 
gero padarau.

1 'Tai todėl ar kriksztynos ar 
yeseile kur kaime, jis visur bu- 
yo praszytas ir niekur su tusz- 
czia ranka ne pasirodė, nesi
gailėjo dovaneles ir gerymo.

O jau ka del bažnyezios tai 
Sabai tankiai visokias aukas 
davinėjo. Ar pardavė koki gy
vulėli, ar jevu, tai jau vis dali 
įduodavo del bažnyezios o jau 
yaszkiniu žvakių nereikejo 
pirkt nes Valantas pristatyda- 
yo nes turėjo keliolika avilu 
įbieziu. Ėjosi jam labai gerai, 
neturėjo jokiu ergeliu todėl 
labudu su savo paezia iszrode 
labai gražiai. Jis nors ne dide
lis vyras bet digtas kaip rubui
lis o Valantiene kaip insipu- 
sžindavo Nedelioje in bažny- 
czia tai kaip kokia miesezion- 
įka. Bet viena meta Valantiene 
pradėjo labai tukt ir storyn ei
ti. Isz pradžių niekam ne ant 
mislies ne atėjo idant ant ko 
tokio užsineszinetu nes bobel- 
įka jau turėjo suvirsz ketures- 
įdeszimt metu. Vieni mislino 
jog tai geras valgis ja tukina, 
kiti, jog tinsta viduriai. Sztai 
ežia viena diena pasklydo kai
me paskalas jog Valantiene 
nalkczia pagimdė duktere.

— Na, tai dabar Baltrams 
nutruks, — pamislino ne vie
nas. Ir pienas ne turėtu Valan- 
lui už pikta jeigu daugiau ru- 

pintųsi apie savo locna kūdiki 
negu apie svetima, tuom la
binus jog jam tasai kūdikis 
taip netikėtai, rodos isz dan
gaus nupuolė. Nes Valantas ne
tikėtinai savo tuom rupinimu 
pasislinko. Po teisybei, iszkele 
bankieta dideli, suprasze daug 
žmonių, vieszi.no visus ir pats 
isz tojo džiaugsmo pasigėrė bet 
tuojaus po kriksztynu ant kart 
rodos nukirto. Atsiszalino nuo 
žmonių, ne karczemoje, ne ant 
jomarko nesirodė tiktai nuola
tos sėdėjo namie arba prie dar
bo laukuose o taip skupejo jog 
net drebėjo kaip reikėjo ant 
ko skatiką atiduotie.

— Reikia rinkti pasoga, — 
kalbėjo jis, — nes toji mergai
te tiek turi gaut kiek tėvai ver
ti.

Da mergiuke buvo vystyklo- 
se o jis jau apie pasoga misli- 
no. Žmones kaime juokėsi isz 
to bet Valantas ant to ne paisė.

Jau dabar nebuvo matyt ant 
jo veido tojo linksmumo ir už- 
ganadijimo kaip seniau. Vaik- 
szftinejo amžinai nubudęs ir su
sirūpinės o rugojo nuolatos ant 
sunkiu laiku. Kada pareidavo 
duoti del bažnyezios arba del 
užlaikymo kancelerijos tai vil
kino kol egzekucija ant spran
do užguldavo.

Jau dabar ir apie aukas baž- 
nycziai užmirszo, vaszka Žyde
liams pardavinėjo o kada ku
nigas atvažiuodavo kaledot tai 
jeigu nepasi'kavojo tai dirsių 
ir pasturleku in maiszus pri
pildavo. Tiktai viena karta, ka
da maža Katriuka apsrigo ant 
papuczku tai nuėjo pas kuni
gą duoti ant Misziu bet. derėjo
si su pralbaszczium kaip nely
ginant su Žydu krame. Todėl 
namieje buvo labai nobažnas 
nes per ciela nedele ir jis ir jo 
pati ir szeimyna valgė virala 
su pasninku. Tik tieji žmones 
tauzijo jog tai daro ne isz pa
bažnumo bet isz szyksztumo. 
Pati ir ne geresne buvo už ji. 
Jau dabar pas juos ne ubagėlis 
nieko negauna. Kada kokis pa
sirodydavo tai siuntinėjo pas 
Dieva nes patys nieko nedave. 
Szeimyna kas diena buvo alka
na, valgyt nedave kaip reikia 
ir kožnas turėjo už tris dirbt. 
Kada nebuvo namie darbo tai 
siunsdavo berną ir slūgine in 
dvara ant uždarbiu o patys pi
nigus paiminejo del saves. Kur 
tik pajuto keikia nauda, jog ne 
ubagas nepasigodetu, tai Va- 
iantas nepaisydamas ant žmo- 
nui juoko, zuidavo ant uždar
biu. Rado kur ant kelio koki 
pagaluka tai paėmė, tai vela 
užtikęs kelis sziaudus o ir ark
lio meszla ant kelio, dėjosi in 
kiszeniu. Naktimis vogė me
džius isz dvaro girrios arba 
nusėlinės in poszne su pjautu
vą nupjovinejo varpas jevu. 
Pora kartu mėgino prisiart po
ra vagų nuo dvaro lauko tai 
turėjo pro va sude ir net mati
ninką su kamisorium turėjo 
pargafoent del apžiūrėjimo.

Žinomas daigtas jog ir su 
broliu sutaiką persimaino ir 
broline meile suvis atauszo. 
Jau dabar nebuvo matyt einan- 
czius abudu su savo paėziom 
in bažnyczia arba ant jomarko 
kaip priesz tai. Nevos nebuvo 
susipykia vienok vienas antro 
szalinosi. Baltras del to, jog
jautesi nuskriaustu o Valantas galva vargszas bei ka galėjo 
isz baimes, idant ko nepraszy- daryt? Juk nuo laimėtos pro
tu.

Tame laike užėjo tokis atsi
tikimas kad juodu suvis atsi-1 loszelis turės užmokėt o buvo

skyrė viens nuo kito ir da pa
dare nevidonais. Priežastis bu
vo tasai upelukas apie kuri bu
vo virszui minėta. Tasai upelu
kas buvo rubežium tarp ju lau
ku. Seni gaspadoriai kalbėjo 
jog kaip pline iszdžiuvo isz ku
ltos tasai upelukas tekėjo tai 
ir jis dingo. Giczalus tas mažai 
ka apėjo, kur dingo tasai upe
lis. Jiems buvo invales už ru- 
beži tiktai siaura aže. Netru
kus vieta upelio užžele ir jau 
ne rudens laike vandenio nebu
vo. Naudojosi isz to Valantas 
kuris jau nuo keliu menesiu 
geistina, akia žiurėjo ant isz- 
džiuvimo upelio. Taip ardamas 
lauka,, užarė ir vieta upelio o 
kada Baltrus paklausė jo kas 
jam liepe taip padaryti tai jis 
atsake staeziai jog tasai upelis 
prigulėjo prie jo.

Ant tuszczio vaitas ir lovi- 
ninkai iszdestinejo jam jog lo- 
vis upes, kaipo rubežis, prigu
li del abieju o jis sau juokėsi 
isz to ir pasakė jog nemislina 
dalintis su savo locnasczia o 
jeigu Baltrus nesutinka ant to, 
tai tegul skundžia.

Prispyrinejo kad paduotu in 
suda nes žinojo gerai jog Bal
tras neturi pinigu ant užvedi
mo provos o ant galo kad ir 
paskolintu pinigu tai prova 
Trauksis Dievas žino kaip ilgai
o jis tuom laik laikys priarta 
dirva kasžin kaip ilgai. Prispy
rinejo per tai ant provos. Bet 
Baltrus nei nemislino provotis 
ir pats sau prova padare nes 
kaip viena karta Valantas nu
sidavė su reikalu in miestą, jis 
nusidavė su žagre in laukus ir 
atarė -sau teisingai kas prie jo 
prigulėjo. Pasidarė isz to tarp 
ju vaidas ir musztyne o kad 
Valantas buvo silpnesnis žmo
gus tai pusėtinai, gavo in kaili. 
Muszis nebuvo kenkentis bet 
Valantas nudavė labai sumusz- 
tu. Atsigulė in lova ir pora ne- 
deliu rtenejo jog net ant uly- 
czios buvo girdėt o ir miesto 
felezeri pargabeno kuris sura- 
sze apdulkcija. Jam apie tai ėjo 
kad broli inkiszt in kalėjimą. 
Ir. isztikro ant savo pastate 
nes po perklausymui budinto
ju likosi Baltrus apsudintas in 
kalėjimą ant vieno menesio.

Nuo to laiko tarp dvieju bro
liu virė nuolatos vaina kurioje 
ir vaikai abieju iminejo gy
vas dalybas me’tindamiesi ak- 
menais vieni in kitus o abidvi 
marezios, stovėdamos ant savo 
kiemu plūdosi nuo paskutiniu 
žodžiu ir kumszcziom grumo- 
damos. Labiausia Baltruviene 
buvo indukus nes negalėjo nu- 
kenst jog per Valantus jos vy
ras gavosi in kalėjimą tai ant 
kožno žingsnio keike ir nuo vi
sokiu plūdo.

Baltrus vienok iszmokintas 
nuo liūdno dasekimo, neturėjo 
noro antru kartu pakelinet 
vaido tiktai apskundė savo 
broli už neteisu prisisavinima 
dirvos. Nuo užvedimo provos 
pardavė telyczele nes užsiėmė 
ant brolio ir prisiege nedova
no! kalbėdamas priesz kaimy
nus:

— Kad ir bala degtu tai jis 
taja lyse neatims. Advokatas 
sake man jog asz laimėsiu.

Na ir iszlaimejo pirmutinėje 
instancijoje. Bet Valantas ape- 
lavojo ir prova nuėjo tolyn ir 
vela pinigu reikėjo, ant advo
kato ir važinėjimu, vieszymas 
liudintoju, ant ko turėjo Bal
trus parduot viena arkli ir da 
paskolint pinigu. Kasėsi sau 

vos ne atstos. Ant galo kad ir 
pasidarys sūdo kasztai tai pra-

drueziausia persitikrinęs jog 
Valantas turės prova praloszt, 
ba. ji ir advokatas tvirtino, na 
ir sūdąs pavietavas buvo už ji.

Nornit buvo tvirtu jo prova 
laimes, bet augsztesnis sūdąs 
iszrado ka toki, jog sugražino 
visas popieras in pirmutini sū
dą, ir liepe isz naujo tirinet. O 
tai Valanto advokatas visa su
suko, nes brangei tas viskas 
kasztavo, ba Valantas turėjo 
paczįos karolus parduot, ka da-i 
siprato visi, ba Nedelioje jo 
pa'ti neturėjo ant kaklo kare
lu.

Ir tai buvo tikra, ba Valan
tas temino, jog brolis provos 
nelaimes, tai jam bus kasztai 
sugražinti, tada vėl paezei ka- 
rolu nupirks. Kol da kas bu
vo, turėjo ant provos da pora 
karvių ir kelis karezius jevu 
parduot ir tai tokiame laike, 
kada buvo jevai suvis pigus. 
Tai jau buvo dideliu ženklu jo 
gaspadorystoje, bet ne tiek 
kiek Baltrui, kuris jau sėdėjo 
skolese lig ausu ir kenti dideli 
neisztekli. Priek tam da apsi
leido darbe ir pasileido girta
vime. Progos prie to 'turėjo 
daug, ba reikėjo su szuom ir 
tuom sueitie, pasiskunst apie 
savo bedas, o ant savo negalė
jo apsieito. Tai kada prova ge
rai stovėjo, negalėjo isz džiau-
gsmo nusedet namie, reikėjo 
su kuom ta linksma žinia pasi
dalint ir traukt in karezema. 
O vėlai kada ka ne gero dasi- 
ži.nojo apie prova, tai teipos-gi 
ėjo in karezema ir gere isz ru- 
pesezio da daugiau, negu isz 
džiaugsmo. Tankai ir pati 
drauge ėjo ir prigialbejo jam 
gert ir dejuot. O tame laike 
gaspadorystoje ėjo ka niekiau- 
se, skoles augo, dirva apsilei- 
dinejo, grinezioje -neisztekis ir 
viskas apleista, o kūdikiai al
kani, pasileidžia be priežiūros 
valkiojosi po kaima, dairydam 
esi, kad ka nuglemžt, ar kam
pa. duonos isz kamaros ar mor
kų isz daržo pasiraut. Pora 
kartu pasitaikė jiems kad ir no 
Vežimu nutraukinejo. ka prie 
karezemos ganėsi. Žodžiu, ar- 
szesni buvo, negu cigonukai.

Prabaszczius matydamas, 
kas stojosi isz doraus gaspado- 
riaus isz jo szeimineles, mėgi
no ji pataisint, paszauke pas 
save ir perdestinejo, idant pa- 
lau'tu provotis, ba ji ant ubagu 
užves, o imtųsi prie darbo. Nes 
tas nieko negialbejo, ba Bal
trus vis kalbėjo ta pati:

— Kaip tai jegamasti, ar 
tai asz save ir mano vaikus 
skriaust?! O ne sulaukimas jo!

— Kad tai tu skriaudi tavo 
vaikus, kalbėjo kunigas, — ba 
užsipirei provotis. Apie ka 
judviem eina? Apie ta niekus 
lisaite, ka tau arit meto gali 
atneszt nedaugiau kaip rubli.

—• O!, kaip geras metas tai 
gali atneszt ir du ir daugiau.

— Tai del dvieju arba trijų 
gaisznoji laika, sveikata ir pi
nigus, o kas niekiause, atpran- 
ti no darbo ir doraus gyveni
mo. Ir ar tai verta del pora 
raibiu provotis.

— Czia ne eina apie ta men
ka daigta; pora rubliu, jega
masti, nes eina apie teisingys- 
te, del to, kad parodit jam, jog 
ne jisai turi teisylbe, tiktai asz. 
O tai jis paskui nosi riestu aug- 
sztin, jeigu apsileistau. O nesu- 
laukimas jo. Kad ir pasileisu, 
tai ne apsileisiu.

An't tuszczio kunigas jam 
perdestinejo visaip ir atvadžio- 
jo no provos, jog tokis užsi- 
kietejimas ant artimo yra grie- 
ku, tai Baltrus apsiminejo po 
smert cziszcziuje atkente už 
tai, prižadinėjo net tris kartu me, ta lise pragėrė tą patį vą-

ant sanvai'tes pasninkaut del 
perpraszimo Dievo, nes kalbė
jo, o savo dare. Provojimasis 
ji apėmė kaip kokia liga. Ne 
ėjo apie daigia, apie kuri pro- 
vojosi, tiktai kad ant savo 
pastatyt.

Tas pats dėjosi su Valantu. 
Isz pradžios norėjo atprovot 
ta szmoteli dirvos;,- -buvo tai 
maža nauda, nes jisai mažiau
sio daigtelio ne niekino, ba 
kaip jis kalbėjo “grūdelis prie 
grūdelis, pasidaro saikelis.’’ 
O vėlai norėjo padaugini turtą 
del savo vienturteles. Toji 
meile dukriukes davedi prie 
provos su brolu. Nes persiro- 
kavo, ba toji jo dukriuke turė
dama septynis metus, numiri 
isz timu ir rodos su josios 
smerte viskas nustotu, o ir ta
sai godumas, nes jis ir posmer- 
ties ne nustojo provotis, nes da 
labinus ėmėsi, negu priesz tai. 
Rodosi jam, jog suprovojus 
broli bus jam lengviau. Užtai 
prisiekė sau, jog 'turi broli pa
daryto ubagu. Na ir suaįauke 
to, ba po dvieju metu, žydai 
lauka ir triobas pastate ant li
cit aci jos ir pirko už pąmestin- 
ius pinigus, o Baltrus gavosi 
pas žydą ant kampo, kuriam 
vandeni nesziojo, malkas kirto 
ir per szaba žvakutes užžibinė
jo. Vienok ne žudė vilties, jog 
tasai iszlis jam ant gero ir pro
va laimes. Kada tik iszgerda- 
vo pora puiskvatierkiu, tuo
jaus viešiems karczemoje gar- 
sei pravijo, kiek tai Valantas 
turės jam kasztu užmokėt, kaip 
pralaimės prova, jog už tuos 
pinigus nusipirks daug lauko, 
nes ir naujais triobas pasista- 
tis.

Kada in pikdavo, tai kerszi
no sudui, jog negerai sūdąs ap- 
sudins, tai nusiduos pas pati 
ciesori jeszko'tie teisingystes. 
Viena karta, nevos iszsirenge 
in Petersburga, ir apie sanvai- 
te ne buvo kaime, o kada su
grįžo, plovoje apie visokius 
niekus kaip ji cisoris priemiąs. 
ir u'žklausias net per peti pa
plojo ir pasakė: mano Baltrau, 
bus viskas gerai! O paskui 
prasze carienes, ka antroje 
stulbojei proteino marszkinius 
auksu siuvinėtus, su auksiniu 
prosu, idant jam duotu saldžios 
duonos, ant abieju pusiu svies
to pateptos.

Žmonys klausė ir galvomis 
sukinėjo, vieni tikėjo, kiti ne
tikėjo, net paskui viskas iszsi
dave, ba iszdave viską vienas' 
ubagas, jog Baltrus per ta cie
la sanvaite ubagavo. Vienok 
jisai užsiginejo to, ubaga pava
dino melagiam, ir kerszino isz- 
muszimu kailo kaip ji nutvers.

— Jeigu man netikite, — 
kalbėjo jis, — tai viskas iszsi- 
rodis, ar buvau pas eara, ar ne 
buvau, kaip prova laimesu. Ba 
jeigu pats caras pasakė, tai bus 
gerai ir prova laimėsiu!

—■ Na ir isztikro laimėjo. 
Budas pripažino jam puse Il
sios dirvos ir 35 rublius sugra
žintu kasztu. Isz tu pinigu vie
nok ne mati ne skatiko, ba a- 
dvokatas paėmė sau, kaipo už 
mokesti už vedima provos ir 
da liepe Baltrus pridėt 10 rub
liu. Tokis laimėjimas provos, 
tai buvo tikras juokas, ba lai
mėjo puse Ilsios, o pradangino 
visa savo dirva ir grinezia su 
triobom, givulais ir visukuom 
ir da turėjo skoles. Bet po kar
ezema laksti kaip kate su pūs
le ir giresi, jog broli suprovo- 
jo ir garsino visiems, jog da 
niekados tokip džiaugsmo ne
turėjo savo gyvenime, kaip tai, 
jog ragus nulaužė pui'kąm Va- 
lantui, ka tai jis gali. Savo lai- 

kara pildamas gerymus kož- 
nam in gerkle, kas tiktai kar
czemoje buvo. Tiktai ne turė
jo invales. Žmonys klausė ir 
jam pritarnavo, kol už pinigus 
gere, nes kad neteko už ka 
pirkt gerymu, -szalinosi no jo, 
ba del juju pradėjo nubostie 
toji nobodulio pasaką. Kada 
neturėjo kam pasakot apie sa
vo laime, tai iszejas laukan del 
žydo karves pasakojo ir apsi- 
kabinias isz džiaugsmo bueze- 
vo.

Kada jau neturėjo už ka 
giart, tada iszsipagiriojas pra
dėjo rugot ant brolio, jog ji 
prapuldė, ir kerszino, jog ne
dovanos. Tuos kerszinimus 
jau ne viena karta žmonys bu
vo girdėja; už tai, kada viena 
vakara, Valanto grinezia dege 
apimta liepnomis, visi kone 
vienu balsu nutarė, jog tai ne 
keno darbas tiktai Baltraus. O 
kad kerszino, žandarai tuojaus 
sukaustė rankas ir nugabeno 
in kalėjimą. Net už pusė meto 
iszsidave, jog tai ne jo darbas, 
tiktai jo sūnelio, 13 metu kuris 
turėdamas piktumą, už gavima 
in kaili, kuri nutvėrė vagent 
bulves isz kamaros. Ir del to, 
likosi paleistas. Ir jau ne su-

Girdėjau, kaip man rodos, 
Kad kuosos ir bombos 
Daug riksmo padaro, 

Ir visokiu kalbu be galo, 
Ar žinote, 

Ar girdėjote ?
Kad ne visos bobos duszia turi, 
Norints ant žmogystes iszžiuri.

Vienoje vietoje beduszes su
sirinko,

Badai ant politi'kinio mitingo, 
Pirmininke prakalba turėjo, 

Apie narsumą bobelių kalbėjo, 
Kad bobos ilgus liežuvius turi, 
Lai Lietuvyste kelia, ant nieko

nežiūri,
Lai politikisžkas kuopeles 

tveria,
Ir munszaine gerai geria, 

O tada bus narsesnes,
Ir daug smagesnes.

Jau vyrucziai nauda turėsite, 
Kaip bobeles pasikviesite, 

Tverti politikyste,
Ir bedievyste.

Taip, taip, bobiszki liežuviai 
pabrangs,

Už tai in puikybe pasikels, 
Jau dabar blakes virszu gaus, 
Ant. akiu vyrams spacieraus.

Taigi, kad boba duszia turėtu, 
Ant tokiu susirinkimu ne eitu, 

Paredko žiūrėtu, 
Šluboje sau sėdėtu, 

Kampus valytu, 
Blakes isz lovų vaikytu.
Dabar nieko nereikes, 
Bet kaip liga ateis, 

Smertis už dura laukia, 
Kunigo szaukia:

“Teveli, ant manes susimilk, 
Mano duszel.e gialbek!” 

Kol sveikos ir gyvos nieko 
nereikia,

Ražancziais apsikabinę kunigą 
keikia,

Ba munszaine drąsą priduoda, 
• Suraminimu geresni duoda.
Tokios tai susaides bobiszkos, 

Ba ka su liežuviais padaro., 

grižo in kaima, ba pabuvęs ka
lėjime, iszniko kaip reike vagis 
tos ir prižadėjo jam seni vagei 
duote užsiėmimą kaip tiktai 
isz kalėjimo jos paleis. O vėl 
ant vagio buvo iikias, ba ir tu
rėjo pusėtinas pajeigas.

Ir kitam brolui nebuvo ge
riau. Po teisybei ne pardavė 
skolininkai dirvos, nes vos, vos 
kabojo. Gal prie apsukrumo 
butu in kelis metus iszsirietias 
isz skolų, nes kad Dievas dalei- 
do nelaime. 'Tasai upelukas, 
ka tai buvo nevos iszdžiuvias, 
tai vanduo per koki pliszi szale 
plines rado po žeme sau skilę, 
ir bego paplaudamas žeme. Per 
ilga laika isžgriove vanduo že
me didele tusztuma ir tai po 
lauku Valanto.
Tasai viena karta are ant to
sios vietos ir insmuko su jau- 
czais skradžai žeme, o žmonys 
paskui su baime tarp saves ka
lbėjo jog tai bausme Dievo. 
Iszkase žmones isz tosios gel
mes nes buvo negyvas ir su- 
gniuždintas. Valantiene nega
lėdama užsilaikyt pati, viena 
pardavė viską, iszmokejo sko
les ir ant senatvės priėmė pra- 
baslzezius ip ligonbuteje, kur 
pabaigė t i kum oje gyvaste.

Tai buna velniui ant gero.
Na, pamatysite,

Ko ateityje susilauksite,
Isz poru pasimesite, 

Didejio vargo susilauksite. 
Jau ne vienos plaukai žyla, 

Trandys kaip isz puvusio byra, 
O vis savo pasiutima vara, 
Ant kerszt o Dievui ir 'žmo

niems daro.
Gal jus vyrucziai nežinojote; 
Kad beduszes bobeles turite?
Asz ant tokio susirinkimo 

buvau,
Tai daug bedusziu maeziau, 

Su rankom plojo,
Su ilgais liežuviais lojo. , 

Ka girdėjau vi^ka nesakysiu,
Tik tiek jums pasakysiu: 
Pirma žmones kalbėjo, 

Jeigu isz sznektos parėjo,
Kad ilgas plaukas,

Tai trumpas razumas,
Bet dabar ilgas liežuvis,

Tai jau kaka suvis'. ■ 
Po velniu,
Negražu,

Geriaus vaikelius apvalykite, 
Vyrams gera valgi gaminkite, 
O jus, vyrucziai, apsižiūrėkite, 

Boboms valios neduokite,
Ba paskui sakysite:

“Na ka, Dievulėliau, dabąr 
darysiu, .

Kibą pasiskandysiu,
Kur asz pasidėsiu,

Kaip naktelia gulėsiu?” : 
Tai ne kas, 
Kaip vilkas,
Puola ežia, 
Puola te,

Pacziules nėra,
Pamėtė savo vyra, 

Taip su kožnu avinu vyru bus, 
Katras ant pacziules žiūrės per 

pirsztus.
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ŽINIOS VIETINES
— Ana diena, girdėjome 

sekanti atsitikima, kuris da 
visiszkai nepasklydo po mies
tą. Sztai Antanukais, kuris ne- 
senei apsipacziavo su patogia 
szviesplauke, nuėjo ana vakara 
inmesti laiszka in skrynute. 
Toje vietoje buvo gana tamsu 
nes nesirado elektrikines ži- 
bintes. Artimoje, kaip jam 
iszrode, susitiko su savo pa- 
cziule kuri sugryžinejo nuo 
krutamuju paveikslu, praeida
mas pro ja susznabždejo in ja. 
“Tuojau® su tavim busiu, ma
no duszele!“ Vos isztare tuos 
žodžius, motere begte bęgo na
mo, dirstelėdama ant jo veido 
persigandus. Antanas buvo 
dabar persitikriiiias, kad tai 
gal nebuvo jo pati, o tamsumo
je padare klaida. Apie tai nu
tarė užtylet. Kada sugryžo na
mo, rado savo pacziule sedin- 
czia iszbalus ir labai persigan
dus, drebėdama kaip lapelis, 
kalbėjo: “Antanuk, kaip asz 
szi vakara nusigandau, kada 
ėjau namo, kokis tai vyras no
rėjo mane sulaikyt, kalbėdam
as in mane, “tuojas su tavim 
busiu, mano duszele.“ Began 
namo kiek turėjau pajiegu ir 
baisiai nusigandau!“ Antanas 
ka tik norėjo iszaiszkyt jei, 
ka,d 'tai jisai buvo, bet susilaikė 
in laika, kalbėdamas: “O kaip 
tasai vyras iszrode?“ Ant ko 
ji atsake: “Macziau ii aisz'kei, 
da tokio rakaliaus savo gyven
ime nebuvau macziaus. Iszro
de ant kokio tai bandito, o ant 
■veido galima suprasti, kad tai 
buvo didžiausas pikta,daris ir 
žadintojas, kuris nevilkintu ne 
minutėlės mane nužudyt.“ 
Antanas truputi užsimans'te 
ir nutarė kad geriau apie viską 
užtylet. — Taigi, “baime turi 
dideles akis.”

— Kokis tai nepažinstamas 
žmogus prasklaidino daugybe 
neteisingu pinigu po miestą ir 
aplinkine. Biznieriai apie tai 
pranesze valdžiai kuri atsiun
tė kelis detektyvus isztyrineti 
kaltininką.

—■ Jeigu vagis apipleszia 
žmogų sveika, tai da nieko, bet 
jeigu apipleszia neregi, tai gal 
jau nesiranda niekesnio sutvė
rimo ant svieto. Sztai ana die
na, atejas kokis tai žmogus 
prie kromelio neregio, Vinco 
Vincziauskio, isz Mahanojaus, 
kuris laiko kromeli karidorije 
Po'ttsvilles sude isz ko užsidar- 
biauja, sau ant gyvenimo, koks 
tai vyras, padavė jam bumasz- 
ka už du cigarus ir neregis isz- 
dave pinigus isz vieno dolerio. 
Niekszas atsake kad jam pa
davė deszimts .dolerine buma- 
szka. Vincas atsake: Kad ne
turi ant tiek pinigu, ir Ii epe 
kad permainytu kitur. Niek
szas pasiemais permainytus pi
nigus nuo dolerio, bumaszka ir 
cigarus, ir nuėjo toliaus. Nie
kas ji nežino, bet jeigu turi ko
kia savije savžinia, tai sugrą
žys neregiui pinigus.

— Jurgis Žukas, 29 metu, 
717 E. South uly., likos pagau
tas per anglis szute laike dar
bo Maple Hill kasyklose. Dak
taras ji apžiurėjas liepe nuvežt 
in Locust Mountain ligonbute 
•in Shenadori.

— Apie 8:50, Nedėlios va
kara, ugninis signolas isz Nr. 
5-6 dėžutės, pranesze kad ug
nis kilo penktam vorde bet li
kos greitai užgesinta per ugna- 
griins-. Badai kokis Į tai11 r okas 
užsidegė veždamas anglis per 
miešta.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Petnyczia, apie 

5:30 po piet, kunigas Degutis 
suriszo mazgti moterystes Juo
zą Kozyka su pana Marijona 
Visockiute. Jaunavedžiai isz- 
keliavo in Hartford, Conn., 
ant saldžiosios keliones.

— Eidamas isz mokslaines, 
praeita Petnyczia, Albertas 
Gelgota, 17 metu, 310 E. Mt. 
Vernon uly., likos per nežino- 

i ma ypata paszautas in koja. 
Jaunas vyrukas likos nuvežtas 
in vietine ligonbute ant opera
cijos.

— Centralinis brekeris St. Ni
colas ir deszimt aplinkiniu ka
syklų pradėjo dirbti po strai- 
kai kuri tęsęsi per szeszes san- 
vaites. Aplinkiniai gyventojai 
labai nudžiugo isz tosios nau
jienos.

— Klementas Kaziunas, ku
ris pildo (liūsta ant laivo ‘Mer
cury 'Sun“, pribuvo namo ant 
keliu dienu atlankyt savo mo
tina, brolius ir sesute. Atplau
kė jis isz Panamos Kanalo. 
Klemento motina laiko aptieka 
ant 38 S. Jardin uly.

— V. X. Žemaitis, gerai ži
nomas aptiekorius, apėmė din
sta aptiekoje ponios Kaziunie- 
nes, 38 S. Jardin uly., kur pa
tarnaus visiems savžiningai 
padaryme receptu ir kituose 
dalykuose kas kiszasi aptiekos.

Mount Carmel, Pa. f Anta
nina Buczinskiene mirė namie 
po ligai dvieju metu. Velione 
pribuvo isz Lietuvos ir czio
nais pergyveno paie 45 metus. 
Prigulėjo prie vietines Lietu- 
viszko's parapijos. Paliko vy
ra, ketures dukteres, du sūnūs, 
tris seseres ir broli. 'Senuke bu
vo czionais gerai žinoma ir 
guodota. \

— Vincas Ivanskis, 53 me
tu, i'sz Kulpmonto, likos su
žeistas skaudžiai in nosi kada 
dirbo anglinėje skylėje. Likos 
nuvežtas in Shankin ligonbute 
ant gydymo.

— Juozukas Petreviczius, 
szesziu metu vaikas, likos bai
siai susžeistas in galva per ko
ki tai pasiutusi automobilistą. 
Vaikas likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbute ant gydymo. 
Automobilisto da nesuimta.

Middleport, Pa. — Ona Szi- 
boskiene likos pastatyta po 
$1,500 kaucijos lyg teismui už 
tai kad Ona permainydavo pa- 
szialpinius orderius del žmonių 
ant munszaineles. Žmones, ap
lankydami paszialpinius orde
rius, permainydavo juos szto- 
ruose ant pinigu po tam nuei
davo pas Ona ir permainydavo 
ant munszaines. Nekurtose 
szeimyno.se tėvai pragerdavo 
viską, o vaikai turėjo apsieiti 
be maisto ir apredalo. Taip liu
dijo valdiszki agentai kurie 
Ona aresztavojo.

Gerkit ir Reikalaukit

.. LEBANON.. ?
VALLEY EXPORT
ALU - PORTERI - ALE
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA.

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: \
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton, Frackville ir Tamaqua

“SAULE” Mahanoy City, Pa. ,

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., — p. T. 
Szaucz'iuniene, muz. J. Szau- 
cziuno žmona, sugrįžo isz 
Brooklyn, N. Y., dalyvaudama 
in savo sesers sūnaus Albino 
Žekio vestuves. Albinas apsi
vedė su p-l'e Ona Kriaucziunai- 
te isz Brooklyno.

— Szv. Trejybes parapija 
apsip'irko naujas kapines ir 
per visa vasara geri parapijon- 
ai dirbo ir jas aptaise. Kadangi 
vieta graži, tai žmones nenori 
daugiau važiuoti in Georgeto
wn, o subruzdo lotus pirkti 
naujose kapinėse.

— Buvo laikai, kad saliuna 
insigyt nebuvo teip lengva. 
Bet kurie insigydavo, tie pada
re daug pinigu. Dabar laikai 
kitoki. Saliuna insigyti labai 
lengva, nes viską gali gauti 
ant iszmokejimo bet dabar pi
nigu jau nėra. Dabai’ kas turi 
kelis draugus, tuojau užsideda 
saliuna ir mano, kad tie drau
gai eis pas ji gerti. Tu saliunu 
dabar priviso gana daug ir tie 
draugai iszsiskirsto po visus 
saliunus ir tokiu budu biznio 
nelieka. Tie saliuninkai vargs- 
sta. Skolingi už randas t. t.

Plymouth, Pa.—Czionai ren
giasi mine’ti 50 metu jubiliejų 
nuo pastatymo Szv. Kazimiero 
bažnyczios. Kun. A. J. Sinke- 
viezius ir kiti tarėsi apie ta 
jubiliejų.

— Sudas pripažino kaltu 
Frana Andrukaiti, isz Larks- 
villes, kuris prisipažino buk 
jis pavogė asztuonis szmotus 
dinamito kuriuos padėjo po na
mu Povylo Miszkaus, angleka-' 
šio, kuris atsisakė dalyvauti 
darbininku maiszacziuose, Ko
vo menesyje. Sudas viroka da 
jam neiszskaite.

Edwardsville, Pa.,—Czionais 
ir Kingstono žmones szia va
sara labai suvargo isz priežas
ties ežia esanczios dideles be
darbes. Kuomet kituose apie- 
linkes miesteliuose kasyklos 
sustojo, Edwardsville stovėjo 
geriausia, nes Kingston Coal 
kompanija ir Glen Alden kom
panijos Woodward kasyklos 
dirbdavo gerai. Czia laikai vi
suomet buvo geri. Szi pavasa
ri, Gegužes menesi, Kingston 
Coal kompanija subankrutavo 
ir kasyklas uždare. Darbinin
kams nei algų neiszmokejo. 
Woodward kasyklos irgi jau 
treczias menesis kaip nedirba. 
Žmones vienas kita ramina, 
kad Kingston Coal kompanija 
diena po dienos pradės dirbti, 
bet kada tas invyk's, nieks ne
gali pasakyti, nes kompanijos 
kasyklos yra resyverio ran
kose. —G.

VELNES JA ATNESZE.
— Miela, bobute, ar tu pas 

mus peksczia atėjai? — už
klausė szesziu metu Kaziukas 
savo bobutes.

— Taip, peksczia, mano vai
deli.
Į — Tai man navatna, o tete 
i man pasakė kad bobute velnes 
atnesze.

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

Ethiopia-A bisinija
---------o---------

Ju tikėjimas, paprocziai, kaip 
gyvena ir koki do žmones

ABISINIJOS ŽEMLAPIS

KARALAITIS ANGLIJOS SUSIŽIEDOJO.
Karalaitis Henrikis, 35 metu, treczias sūnūs Angliszko 

karaliaus Jurgio, susižiedojo ana diena su Lady Alice Scott, 
34 metu, penkta duktė barono Buccleuch, isz Queensbury.

Bile kuria diena galime susi
laukti kares tarp dvieju kriksz- 
czioniszku sklypu, Italijos su 
Ethiopia, Abisinija. Seni pa
davimai sako kad tasai skly
pas, kuris sziadien yra viena
tiniu sklypu neprigulincziu 
prie nieko, aplaike savo kriksz- 
czioniszka mokslą nuo paties 
Kristaus kada Jis vaikszczio- 
jo po svietą mokindamas žmo
nis artimo meiles. Manoma kad 
Ethiopia likos atversta ant 
krikszczionybes da ketvirtam 
szimt-metyje. Ciesorius tojo 
sklypo, Haile Selassie I-masis, 
save prasimine “Emperato- 
rius, Karalius ant Karalių, Le
vinis Ingaletojas Judėjos, Isz- 
rinktasis per Dieva ir Szviesy- 
be Svieto.”

Visas svietas stengiasi už
bėgti tai karei kuri inklampy- 
tu vela visa svietą in kruvina 
kare o net 900 Presbiterijonisz- 
ku bažnyczih neseniai meldėsi 
kad Dievas praszalintu taja 
kare.

Jeigu Abisinija, kuria tenai- 
tiniai gyventojai vadina Ethio
pia, butu pamuszta per Italija, 
tai butu pirmutinis sklypas 
nuo Pharaonu laiku ir seniau- 
ses sklypas ant svieto kuris 
pasiduotu savo nevidonams. 
Ethiopiecziai tvirtina kad ju 
sklypas likos uždėtas per Me- 
nelika, sunu karaliaus Salamo- 
no ir karalienes Szibos. Tame 
sklype randasi apie szeszi mi
lijonai gyventoju. Abisinie- 
cziai yra krikszczionys isz 
Hemtiszkos veisles kuriu veis
le yra sumaiszyta su Žydais, 
nigeriais ir Mahometonais.

Ethiopia p’rieme krikszczio- 
nybe 330 mete, kada tai jauni
kaitis Frumencijuszas likos 
iszmestas ant kranto laike su- 
sidaužymo laivo ant Raudonų
jų Mariu. Frumencijuszas ap
sigyveno teriais ir mokino gy
ventojus Krikszczionybes po 
tam iszplauke in Aleksandria,’ 
Egiptą kur likos inszventintas 
ant kunigo po tam paženklin
tas Koptiszku vyskupu. Visi 
dvasiszkieji Ethiopijoj yra ve- 
de, kuriu ten randasi apie 100,- 
000. Szventas Jurgis yra patro
nu tojo sklypo ant kurio gar
bes likos pastatyta puiki ka
tedra mieste Addis Ababa.

Po visa sklypą randasi daug 
'kliosztoriu. Zokoninkai ir zo- 
koninkes yra nevedia bet kuni
gai gali turėti paczias. Motina 
Dievo, Visi Szventieji ir anio- 
lai yra garbinami bet yisoki

stovylai ir Kristaus kryžius, 
yra uždrausta garbinti.

Tasai sklypas miegojo sau 
malsziai per tukstanczius metu 
bet kada Italija pasigodejo ant 
szmotelio žemes, svietas pradė
jo susipažint su taja tolima 
szalia Ethiopija, kuri randasi 
Abisinijoj, Afrikoje.

TRUMPOS ŽINUTES
Shamokin, Pa. — Kada di

delis bosas veže studentus in 
Coal Township mokslaine, ap
sivertė ant kelio sužeisdamas 
devynis studentus isz kuriu 
Franas Kavalauskas ir Rita 
Mengle likos pavojingiausiai 
sužeisti.

Newark, N. J. — Nežinoma 
szvies-plauke mergina iszszoko 
isz 16-to laipsnio tūlo bizniavo 
namo, užsimuszdama ant vie
tos. Jos maszneleje radosi tik 
penki centai.

Plymouth, Pa. — Alden ka
syklose likos užgriauti du an- 
glekasiai, Steponas Janek ir 
Dutch Smith, abudu isz Larks- 
villes. Ju kunus užgriuvo 30 
tonu akmens ir žemes.

Paryžius, Francija. — Tarp 
komunistu ir kareiviu kilo kru
vina maiszatis kurioje likos 
sužeista apie 30 žmonių isz ku
riu keli gal mirs.

Elysburg, Pa. — Juozas 
Bednarczyk, 75 metu farmeris, 
pasikorė ant savo farmos, sirg
damas koki tai laika. Motere 
rado ji kabanti ant medžio. Pa
liko asztuonis vaikus.

Philadelphia. -— Angliszkas 
kariszkaš laivas “York“ at
plaukė in czionais ant vienos 
sanvaites pasisvecziavimo. 
Laivas turi 650 kareiviu ir afi- 
cieriu.

Cleveland, Ohio. — Euchar- 
istiszkas kongresas, kuris yra 
laikomas czionais, aplaikys po
piežiaus palaiminima per radio 
szi Ketverga apie 5:30 po piet.

Pittston, Pa. — Kompanija 
pradėjo statyt milžiniszka 
plienini brekeri Clear Springs 
Colliery, ant kurio pastatymo 
sureikalauja kas asztuones va
landas po 1,350 tonu plieno.

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

SENATORIAUS LONG 
ŽUDINTOJAS.

Daktaras Karolius A. Weiss, 
isz Baton Rouge, dantų specia
listas, kuris nuszove senatorių 
Huey P. Long. Daktaras Weiss 
buvo pirmininku drauguvės 
kuri kovojo priesz Long’o ca- 
liszka valdžia. Po nuszovimui 
senatoriaus, sargai nuszove 
jauna, žadintoju daugeliu szu- 
viais.

NUŽUDYTAS SENATORIUS 
LONG.

Naujauses paveikslas nužu
dyto senatoriaus Long kuri nu- 

i žudė daktaras Weiss. Po mirti- 
i nam sužeidimui, Long kovojo 
su mirczia per 30 valandų o 
geriausi daktarai stengėsi jį 
iszgialbet be pasekmes.

PADEKAVONE VISIEMS 
BALSUOTOJAMS.

Mes, žemiau pasiraszia, szir- 
dingai dekavojame visiem bal
suotojams už suszelpima mus 
savo balsais laike nominacijos 

’ant Biednuju Direktorių. Ap
laike toki milžiniszka skaitlį 
•balsu, pasirodo kad žmones 
mums užsitiki visame o prie to 
prisidėjo 'taipgi ir laikrasz- 
cziai musu pavieto ir sziuom 
budu geidžiame iszreikszt mu
su szirdinga padekavone už 
musu laiminga iszrinkima. Ti- 

i kimes kad ir laike iszrinkimu 
žmones mus .sze'lps savo balsais 
kad galėtumėm iv ant toliaus 
vesti teisinga administracija 

I musu Vargszu Prieglaudoje, 
I Schuylkill County Almshouse. 
I Da karta aeziu visiems balsuo
tojams, pasiliekame

Fred C. Holman,
Charles F. Miller.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 

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

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J . 
prekes. mm

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

Bjell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Geri Patemijimai Del
:: Visu :: 4

* Nesigirk tuom ko neturi.
* Boba girta yra bjauresne 

už velnią.
* Nesitikek aut kito pagial- 

bos, geriau pats sau prigial- 
bek.

* Pratinkis isz jaunu dienu 
prie darbo nes darbas veda 
žmogų prie dorybes.

* Kožnae vyras,- insimyle-
jas in mergina, girresi isz savo 
geru darbu. ;

* Sziadien ir merginos su
pranta kad ne viskas yra auk
su kas žiba. <

* Tankiausia užvydejimas 
yra niekuom kitu kaip tik pele
nai po Ugnei meiles.

* Isz vieno grūdelio teisy-f 
bes melą kepa visa kepalėli.

* Tūli dvasiszkieji su savo 
nedorybėms pralenkia ir pek- 
lisžka smaka — drakoną.

* Tikejimiszkas fanatizmas 
žmogų permaino ant paskuti
nio mulkio ir laiko ji tamsybe-

* Kas paskutini skatiką 
atiduoda ant Dievo garbės •—■ 
in rankas dvasiszkojo, — tai 
yra paskutinis kvailys. Dievas 
turi daugiau už tave, žmogeli. 
Malda ir geri tavo darbai dau
giau Dievui meilesni negu tavo 
keli doleriai.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

f
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