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Isz Amerikos
76 METU SENUKAS PASI
LIKO TĖVU DVYNUKIŲ.
Glenosbome, La. — Gal szi- 

tas garnys buvo girtas ar pa
kliuvo in nepaskirta vieta kad 
paliko dvynukes del Mrs. Ha
zel Benford, 36 metu moteres 
o jos vyras, Dovydas, turi jau 
76 metus amžiaus, kurie jau 
turėjo keturis vai'ku's. Senukas 
dirba ant WPA projekto ir da
bar nežino kaip iszmaitys savo. 
didele szeimyna. Kaimynai da- 
girde apie szposa garnio su
rinko jam gana puikia suma 
pinigu ant pradžios auginimo 
mergaicziu.

MELDŽIA VALDŽIOS KAD 
ISZPUMPUOTU VANDENI 

ISZ 6 KASYKLŲ.
Harrisburg, Pa. — Senato

rius Guffey laike posėdi su 
darbo administratorium'' Hop
kins, Washing! one, melsdamas 
kad valdžia prisidėtu iszpum- 
puoti vandeni isz szesziu ka
syklų aplinkinėje Pittston, Pa., 
kurios likos užlietos per pas
kutini tvana. Jeigu tosios ka
syklos butu apleistos tai 9,000 
darbininku netektu darbo o 21 
tukstancziai ypatų, kurie yra 
maitinami per juos, turėtu 
kensti bada ir dideli nesmagu
mą.

Tose kasyklose randasi dau
giau kaip septyni bilijonai gor- 
cziu vandens kuris gavosi isz 
Susquehannos upes laike pas
kutinio tvano o ir da nepaliau
na bėgti in kasyklas po 20,000 
galonu kas minuta. Apskaity
ta kad ant iszpumpavimo tojo 
vandens isz kasyklų, kompa
nijos turėtu iszduoti nemažiau 
kaip milijoną doleriu o ant to 
inesiranda pinigu. Valdžia 
stengsis pagialbeti kompanijai 
iszpumpuo'ti vandeni kad už
bėgti bedarbei 40,000 darbi
ninku kuriuos valdžia turėtu 
suszelpinet.

MERGAITE GIMĖ BE KOJŲ 
IR RANKU.

Orwell, Pa. — Praeita san- 
vaite garnys paliko del Ed- 
wardo Simmers moteres, duk
rele kuri neturi ranku nei ko
jų. Sziaip mergaite yra sveika 
ir kaip rodosaugs. Tėvai yra 
didelėj rūpestyje kaip augins 
taja nelaiminga dukrele ir 
kaip ji pasieįgines kaip augs. 
O gal garnys buvo labai alka
nas ir nukando mergaitei są
narius?. .

RETAS ATSITIKIMAS; MO
TINA ANT AUKSINIU SU- 

KAKTUVIU SUNAUS.
Durham, Idaho. — Retai ka

da atsitinka kad motina daly
vautu ant auksinio jubilejaus 
vedusio gyvenimo savo sunaus 
kaip tai .susilaukė tosios gar
bes Mrs. Ena Edwin. Sūnūs ap- 
vaiksztinejo savo 50 metu su
kaktuves vedusio gyvenimo 
kuriose dalyvavo beveik visas 
miestelis. Motina turėjo pirma 
vieta prie stalo ir džiaugėsi 
kad sulaukė tosios linksmos 
dienos. Motina turi 101 metus.

68 ŽMONES
ŽUVO VIESULOJ

BLEDES PADARYTA ANT 
3,000,000 DOLERIU.

Cordale, Ga. — Paszelusi 
viesulą su lietum, kuri prapu- 
te per szia aplinkine užmusze 
gal daugiau kaip 68 žmones, 
daug sužeidė ir padare bledes 
ant trijų milijonu doleriu. 
Daug namu sugriauta. Viesulą 
taipgi prapute per Alabama ir 
South Carolina padarydama 
daug bledes. Badai sužeista 
apie 500 žmonių. Raudono 
Kryžiaus drauguve pribuvo in 
pagialba del sergancziu ir be
namiu.

Artimoje Ashville viesulą 
buvo taip smarki kad nupute 
nuo begiu pasažierini truki 
bet ant giliuko nieką neužmu- 
sze ne nesužeidė.

TIK MOTERES RŪKYS PA- 
PEROSUS UŽ 30 METU.
Omaha, Nebr. — Daktaras 

Viktorius E. Levine, profeso
rius isz Creighton Universite
to, apreiszke kad už 30 metu 
vien tik moteres rūkys pape- 
rosus. Kitados rūkymas buvo 
papratimu tarp vyru, pana- 
sziai kaip buvo naudojimas 
perfumu per vyrus.

Anglijoj, už laiku karalienes 
Elzbietos, valdžia uždraudė 
naudojima perfumu moterems 
kad ju netektu del vyru ir 
auksztos kilmes moterių. Bet 
moteres tojo ukazo neklause ir 
naudojo juos da daugiau kad 
ant galo vyrai visiszkai palio
vė naudoti perfuma. Panasziai 
bus ir su rukymu paperosu 
nes kuom motere daugiau juos 
lukys tuom bus bjauresne ant 
veido.

SZUO NUBĖGO 6 MYLES 
KAD GAUTI PAGIALBA
DEL SAVO MIRSZTAN- 

CZIO PONO.
Stonecliff, Ont. — Iszpildy- 

damas paskutini paliepima sa
vo mirsztanczio pono, szuo nu
bėgo szeszes mylės kad gauti 
pagialba del savo mirsztanczio 
pono. Ant kaklo turėjo pririsz- 
ta pirsztine ant ženklo nelai
mes ir žmones, supratę ka tai 
ženklina, nuėjo paskui szuni ir 
rado mažoje bakūžėlėje mirusi 
Lawrenca Larochelle, 25 metu 
amžiaus. Szuo iszpilde pono 
paliepima bet jau buvo per vė
lai. Jaunas žmogus likos su
žeistas per szuvi isz netycziu 
bet matydamas kad pagialba 
ateis per vėlai, paleido kita 
szuvi sau in krutinę kad už
baigti savo kentėjimus.

ILLINOJAUS VALSTIJOS 
GYVENTOJAI ISZGERE PO 

16 GALONU ALAUS.
Chicago. — Pagal apskaity- 

ma valdžios tai Illinojaus val
stijos gyventojai iszgere pra
eita meta tiek alaus kad pri
puolė ant kožnos galvos po 16 
galonu. Pagal apskaityma, tai 
viso iszgerta 127,137,890 galo
nu alaus. Illinojaus valstijoj 
randasi 25,000 vietų kuriose 
parduoda alų, isz tu apie 2,000 
pripuola ant Lietuviu.

BUVO JAI PER DAUG
Plakdavo Savo Moterele Per 

Tankiai.

ANT GALO JI NEGALĖJO 
NUKENSTI IR APSKUNDĖ 

PRISIEGELI.

Lansing, Ohio. — Benas 
Wisniewski laike už savo 
szventa privaluma iszpert kai
li savo paeziulei karta kas 
sanvaite kad “nesurudytu.” 
Motere pripažino kad viena 
karta ant sanvaites aplaikyti 
in kaili nuo vyro tai da ne už 
daug 'bet kada mylimas prisie- 
gelis pridėdavo keliolika 
kumszcziu prie sanvaitinio 
plakimo, to jau buvo jai už 
daug ir pasiskundė palicija! 
kuri Bena uždare kalėjime. Po 
keliu dienu paleido ji ant liuo- 
sybes bet vos sugryžo isz kalė
jimo, vela pradėjo bubny't pe- 
czius savo paeziulei.

Bena vela uždare kalėjime 
ant atvesimo bet jo gera pa- 
cziule vela už ji užstojo ir tei
sino ji priesz sudžia kalbėda
ma kad karta ant sanvaites 
priims iszperima kailio nes 
tas jai ant gero iszeina. Sudžia 
nemate tame jokio privalumo 
ir nepaleido Bena isz kalėjimo.

Vai tos vargingos moterėles, 
panesza daug visokiu sunke
nybių del savo vyro kad tik 
jiems visame intikt o ka už tai 
gauna? Kumszczias!

UŽ PASKUTINI LASZA 
ALAUS NUŽUDĖ TĘVA.
Rockledge, Ore. —• Už tai 

kad jo sūnelis iszgere paskuti
ni lasza alaus isz baczkutes, 
tėvas Clarence Dillon inpuole 
in toki paszeluma kad norėjo 
nubausti botagu savo sunu bet 
sūnūs matydamas kad nuo tė
vo neapsigins iszsitrauke re
volveri paleisdamas in tęva du 
szuvius užmuszdamas ji ant 
vietos po tam pats in save pa
leido szuvi mirtinai susižeisda- 
mas.

Tėvas ir sūnūs buvo gana 
drūti vyrai, dirbo kasyklose ir 
diena priesz tai, Sukatoje, par
sigabeno baczkute alaus ir ge
rai užsigėrė. Pasiliko da keli 
stiklai ant rytojaus bet sūnelis 
būdamas isztroszkias iszgere 
viską už ka tėvas papuolė in 
toki paszeluma.

UBAGAS TURĖJO SKAR
MALUOSE $7,000.

Philadelphia. — Gerai žino
mas del daugelio žmonių uba
gas, Harry Bunn, kuris ubaga
vo per daugeli metu, likos su
rastas per palicija mirsztantis 
ant ulyczios ir nuvežtas in li
gonbute. Kada ji ten nurėdė, 
viena dažiuretoja ligoniu, pa- 
teminus iszkimszta surdota ko
kioms tai popieroms, iszarde 
pamuszala ir nemažai nusiste
bėjo kada rado daugybe bu- 
maszku. Viso buvo daugiau 
7,000j doleriu, auksinėms !bu- 
maszkoms.

Senukas parasze trumpa tes
tamenta palikdamas visus pi
nigus del tūlo graboriaus ku
ris ji suszelpe keliolika metu 
adgal, kada atėjo pas ji melsti 
valgio ir prieglaudos.

ATSIMOKĖJO
UŽ GERADEJYSTE

ATLAIKĘS PRIEGLAUDA 
ISZGIALBEJO TURTĄ IR 

GAL GYVASTIS SAVO 
GERADEJAMS.

Buffalo, S. C. — Vėlybu va
karu atėjo pas Jackson Wal
terboro senas iszalkias muri
nas melsdamas trupinėli duo
nos ir pernakvot, kalbėdamas 
silpnu balsu: “Neturiu pasto
ges nes ponas, kuriam tarna
vau daugiau 40 metu, mane 
iszvare kad negalėjau daugiau 
jam sunkei dirbti. Neturiu pa
stoges nei maisto ir meldžiu 
man neatsakyti prieglaudos.’’

Turtingas plantatorius Wal
terboro, pati ir vaikai labai 
Susigraudino nigerio ,apsaky
mu bet maža Gracija su baime 
tarė: “O kad jis nebutu taip 
juodas; asz jo labai bijau. Juk 
jam negalime duoti lova nes ja 
sutersztu ir butu juoda kaip 
su suodžiais isztrinta.” Vyres
nieji vaikai iszjuoke maža 
Gracija, tėvas jai iszaisžkino 
del ko žmogus yra juodas ir 
nuvede senuką ant pasilsi© bet 
pirma ji gerai pavalgydino.

Apie antra valanda po pu- 
siaunakt, lengvas subraszkeji- 
mas prikėlė isz miego murina 
kuris aisžkiai pamate du ple- 
szikus lipau, “zius per langa in 
stuba. Matydamas tai, szoko 
isz lovos surikdamas ant ju: 
“Ko cziona reikalaujate?”

Pleszikai pamate juoda žmo
gų mane kad gal tai kokia pik
ta dvasia ir nusigandę szoko 
adgal per langa bet nupuolė 
taip susimusze kad negalėjo 
atsikelti. Tuojaus juos sugavo 
ir atidavė in rankas palicijos.

Kada viskas apsimalszino ir 
pleszikai radosi kalėjime, far- 
meris tare in sena nigeri:

'“Matai, nors tavo kūnas yra 
juodas bet tavo szirdis yra bal
tesne ne kaip nekuriu baltu 
žmonių, todėl pasiliksi pas ma
ne lyg paskutinei dienai savo 
gyvenimo nes už maža mano 
geradejyste atsimokėjai man 
szimtaropai. Dievas mums at
lygino už priglaudimą tavęs ir 
matoma kad tave atsiuntė in 
pati laika kad mus apgintum 
ne tik nuo apipleszimo musu 
turto bet gal ir nuo mirties 
mus iszgialbejai.”

PAKLIUVO IN BEDA 
VESTUVĖSE.

Detroit, Mich. — Juozas Ba- 
jorski ana sanvaite, būdamas 
vėstuvese savo buvusios1 myli
mos, pasirodo labai duosnus. 
Laike dovanu mete jis tik 
penk-dolerines bumaszkas už 
ka aplaikinejo buczkius nuo 
nuotakos per ka atkreipė ant 
saves dideli pavydejima nuo 
kitu vaikinu. Buvo jis isz to 
labai laimingas! Szoko su nuo
taka, gere ir valgė o priek tam 
ingijo visu paguodone. Po ves
tuvių motina nuotakos apsižiū
rėjo kad isz stalcziaus kamo- 
dos dingo apie 400 doleriu. 
Apskundė Juozą už vagysta ir 
dabar jis sėdi už groteliu de
juodamas ant savo nelaimes.

UŽGRIAUTA BUT- 
LEGERI ISZKASE
PO 48 VALANDŲ.

I

NUVEŽTAS IN LIGONBU- 
TE KUR VĖLIAU MIRĖ.

Shenandoah, Pa. — Gulėda
mas po žeme 48 valandas, ne
sitikėdamas kad ji draugai isz- 
gialbeš, 26 metu Jurgis Tres- 
kolovskis, kuris dirbo butlege- 
rinej anglių skylėje, likos isz- 
imtas 1:45 valanda praeita 
Petnyczia po piet. Kada ji isz- 
gavo isz skyles, buvo apalpęs 
ir likos tuoj nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbute. Isz 
pradžių buvo manyta kad jis 
iszliks bet vėliaus mirė apie 
1:30 vai. Subatos ryta. Szim- 
tai žmonių buvo liudintojais 
kada ji iszkase jo draugai, ku
rie diibo be paliovos persimai
nydami kas kėlės valandas. 
Apie 60 žmonių dirbo prie isz- 
kasimo 50 pėdu szafto per kuri 
iszgavo Jurgi. Ne tik bedarbei 
dirbo ji iszimti bet ir geri ang- 
lekasei po priežiūra kasyklų 
bosu.

NUŽUDĖ SAVO SESERĮ IR 
INMETE IN SZULINI.

Slippery Rock, Pa. — Pali
cija aresztavojo farmeri El
mer Double, 59 metu, kuris nu
žudė savo seseri, Mrs. Laura 
Kelley, 75 metu, kuria po tam 
inmete in szulini. Detektyvai 
surado jo automobiliu kuria
me radosi kraujo ir tuojaus nu
žiūrėjo broli už žudinsta. Mo
tere gyveno ant savo farmu- 
kes pati viena. Isz surastu 
rasztu ir abligu pasirodo kad 
brolis buvo kaltas kelis tuks- 
tanezius doleriu seserei ku
riuos negalėjo užmokėti ir su
mano nuo jos atsikratyt bet žu
dinsta likos atidengta ir žadin
tojas aresztavotas.

KAD UŽMOKĖTI RANDA 
PARDAVĖ SAVO PUIKIUS 

PLAUKUS.
New York. — Dvideszimts 

metu amžiaus Elicija Schluter, 
neturėdama darbo ir negalėda
ma užmokėti randa už maža 
kambarėli, nukirpo savo pui
kius ilgus plaukus kuriuos 
pardavė už $5.50 ir užmokėjo 
skola. Kada jos užklausta ko
dėl taip padare, mergina atsa
ke: “Mano gaspadine kcrszino 
kad mane iszmcs laukan o pi
nigu neturėjau. Ka turėjau da
ryt? Nukirpau savo puikius il
gus plaukus ir užganadinau 
beduszia gaspadine.” Randasi 
daugelis merginu panasziam 
padėjime didesniuose miestuo
se.

PERKŪNAS UŽMUSZE KAS 
ANTRA KARVE .ISZ 

SKAITLIAUS 22.
Berlin, Wis. — Nepaprastai 

atsitiko ant farmos Beno Ditt- 
mano kur perkūnas trenke in 
jo tvarta užmuszdamas isz pa- 
eiles kas antra karve isz skait- 
liaus 22. Vienuolika karvių už- 
muszta o kas antra karve likos 
tik apsvaiginta. Yra tai neisz- 
risztas klausymas kaip tai ga
lėjo būti jog kas antra karve 
žuvo o kitos pasiliko gyvos.

KOVA TARP ANGLI
NIU BUTLEGERIU

IR PALICIJOS 
DU PASZAUTI.

Hazleton, Pa. — Du anglinei 
butlegerei, Jonas Kreszkevi- 
czius, 28 metu ir Metro Nester, 
18 mėtų, abudu isz McAdoo, li
kos paszauti sumiszime kuris 
kilo praeita Petnyczia po piet, 
kada keliolika troku atvažiavo 
in czionais pasiimti anglių isz 
Spring Mountain stripinsu, 
prigulinti prie Lehigh Valley 
kompanijos, Conktowne, dvi 
mylės nuo czionais. Vaistine 
palicija isz Wyoming sergsti 
stripinsus.

Taja diena atvažiavo 14 
angliniu troku ir pradėjo lio- 
duoti anglis isz stripinsu ir va
žiuoji in McAdoo, Shenan
doah, Mahanoy City ir Tama
qua, pasiprieszindami palicijai 
ir szerifams kurie pribuvo ap
saugoti kompanijos turtą. Vė
liaus atvažiavo da 19 troku ir 
apie 250 butlegeriu in pagial
ba. Kada daugiau palicijos pa- 
szaukta isz Mahanoy City, but
legerei pradėjo mėtyt in juos 
akmenis pataikindami in Juo
zą Gavula kuris paleido szuvi 
in Nesteri, sužeisdamas ji prie 
akies. Tuojaus prasidėjo tik
ras sumiszimas. Angline pali
cija paleido kelis szuvius in 
maisztinnikus ir Kraszkevi- 
czius likos sužeistas in kakla. 
Palicijos szuvei iszvaike but- 
legerius kurie su 19 trokais 
•prikrautais anglimi, pabėgo.

Paszaukta vaistine palicija 
kad apsaugoti stripinsus nuo 
tolimesniu vagyseziu anglių. 
Anglinei butlegerei paprastai 
atvažiuodavo naktimi vogti 
bet nuo kokio tai laiko taip in- 
sidrasino kad pradėjo atva
žiuoti dienos laike pasiimt 
anglis.

Palicija saugos kompanijos 
tui!a pakol butlegerei paliaus 
vogti anglis.

Lehigh Valley kompanija 
nutarė užvesti karszta kova 
priesz anglinius butlegerius vi
sur kur tik randasi j u kasyk
los. Daugiau kaip 30 angliniu 
palicijantu likos paszaukta 
ant apsaugojimo ju kasyklų. 
Nikalojus Demaria, pirminin
kas butlegeriu likos aresztavo
tas ir uždarytas Pottsvilles ka
lėjime.

“SMIRDANTIS” SUMANY
MAS SZITO ŽMOGELIO.
Planebrook, Pa. — Abner 

Sengraft, 38 metu, pasiėmęs 
duonini ilga peili, nuėjo in 
skiepą ir ten persipjovė sau 
gerkle. Uoszve nematydama 
savo žentelio per kėlės valan
das, nuėjo jo jeszkoti ir rado 
pėdas kraujo vedanezias in vi- 
kada ant kiemo. Pasiszaukus 
keis kaimynus isztrauke savo 
ženteli isz vikado in kuri buvo 
inszokes. po perpjovimui sau 
gerkles.

Jau kaip kam tai mirtis yra 
saldi bet szitam žmogeliui tai 
isztikruju buvo smirdanti o 
gal ir jo gyvenimas buvo jau 
toks...

FARMERIS LANKOSI IN 
MOKSLAINE SU SAVO 

ANUKU.
Jonesboro, Ark. — E. G. 

Mealer, 67 metu amžiaus far- 
meris, instojo in czionaitine 
publikine mokslaine in kuria 
kožna diena vaikszcziojo su sa
vo anūkėliu kad iszmokti ra- 
szyt ir skaityt. Tėvukas isz 
jaunu dienu neturėjo laiko lan
kytis in mokslaine bet ant se-» 
natves nutarė iszmokti to ka 
isz jaunu dienu negalėjo nes 
neturėjo progos. Iszskiriant 
Mealeri da 39 kiti suaugia 
žmones lankosi in mokslaine. 
—Kam miela žinoti mokslą, ta
sai nesisarmatina mokytis kad 
ir ant senatvės.

BUVO GIRTAS PER 
24 METUS.

Maitland, Nebr. — Mrs. 
Magdalena Overston užvede 
teismą ant persiskyrimo nuo 
savo vyro su kuriuom ilgiaus 
negalėjot gyventi, paduodama 
priežasti kad vyras neduodavo 
jai pinigu ant pragyvenimo 
ne^ viską ka uždirbdavo tai 
pragerdavo. Motere sake kad 
vyras per 24 metus buvo nuo
latos girtu. Sudžia perskyrė 
porele.

TRUMPOS ŽINUTES
Fredrickport, Pa. — Didelis 

kariszkas eroplanas, kuris leke 
isz Pottstown in Virginia nu
krito czionais su 4 vyrais ant 
Blue Mountain — visi pražu
vo.

San Francisco, Calif. — Lai
vas atplaukė in pagialba del 
deganezio laivo, Tricolor, isz 
kurio iszgialbeta 40 žmonių. 
Laivas nuėjo ant dugno mariu.

Helena, Mont. — Daugeliose 
vietose davėsi jaust gana 
smarkus drebėjimas žemes o 
prie tos nelaimes prisidėjo 
sniegas.

Kaimuocziai kalbasi 
prie ligonbutes

Du kaimuocziai stojo prie li
gonbutes ir szitaip kalbasi: 
— Kūmai?
~9ka? id
— Žinai, tai ligonbute.
— O ka ežia daro?
— E, kumuti, czion mokinti 

žmones, tik patys daktarai.
— Va jei, o ka tieji daktarai 

ten veikia?
— Tai ka veikia, nu-gi kaip 

žmogus serga tai in czion ji at
veža, ligonis czionais numirsz- 
ta, paskui deda ant stalo ir 
pjausto...

— Va jei, va jei, kūmai!
— Palauk, palauk, tai da ne 

viskas. Pjausto ta vargsza ne
gyvėli, iszima isz jo plauczius, 
žarnas ir visus vidurius..

— Va jei, va jei...

— Kepenis, szirdi ir... , j
— Tai kam tas viskas ?

— Tai matai, del to, kad da- 
žinot, isz kokio gmino nebasz- 
ninkas... kad galėtu nuo jo* 
kasztus gydymo gaut užmo
kėt. j



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Tankiai galima iszgirsti Lie- 

tuvius kalbant: “Jau po nogiu 
dabar tiek tu laikraszcziu pri
viso kad ne skaitytoju neuž
tenka.”

Panasziai gali kalbėti tik 
žmogus visai netoli matantis. 
Pagal sziadienini skaitli Lie
tuviu Amerikoj tai da per ma
žai yra laikraszcziu. Lietuviai 
mažai skaito o da mažiau už- 
sira'szo sau laikraszczius. Ran
dasi daug tokiu kurie skaity
tu bet gailesi keliu doleriu ant 
meto užsimokėti už laikraszti.

Mažai randasi Lietuviu inte-

:K7HFTIIVA^‘BZ WILKES-BARRE 
DL UL1U t vu ir APLINKINES

— Ana diena sūdąs nubau
dė Joną Dani isz Hanover, už

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Ic7 Vien Q7Jm “KVAILIU DIENA” IR 
IdZVIdUuZdUU TAVO SVEIKATA

DARBUOJASI DEL SAVO 
TĖVYNĖS.

Pedro Alzibu Campos, kuris 
yra užbaigęs mokslą Harvard 
Universitete, ir yra žymiu ad
vokatu mieste San Juan, Por
to Rike, darbuojasi kad Porto

kaimo gyventojas J. Jakubon
is, būdamas ne visai, sveiko 
proto, kirvio smūgiais in gal
va sunkiai, sužalojo karves be- 
meldžianczia tarnaite už taria
ma arkliu nepaszerima. Vėliau 
ir pats sau persipjovęs gerkle. 
Nugabenus in ligonbute, gydy
tojas tarnaites pasveikimą ra
do galimu o Jakubonis, turbut 
nebepasveiks.

ta

'SU

Agentu visas Lietuviszku i aplaikytu savo liu esybe
laikraszcziu skaitymas ir už
laikymas randasi tarp darbi
ninku.

Lietuvi'szki inteligentai o ir 
didesne dalis dvasiszkuju, dau
giausia papratę skaityti sve- 
tim-tautiszkus laikraszczius — 
niekaip negali nuo svetimųjų 
atsikratyti ir prie savųjų pri
prasti o da ir atkalbina žmonis i 
nuo skaitymo Lietuviszku 
laikraszcziu.

Kol Lietuviai laikraszcziu 
neskaitys ir neužsiraszys, tol 
vargs laikrasztininku raszy- 
tojai ir tol nepakils ant augsz- 
te'snio laipsnio Lietuviszki 
laikraszcziai.

Pagal apskaityma tūlo laik- 
rasztininko tai Amerikonai pa
prastai iszleidžia ant visokiu 
laikraszcziui ir magazinu 
meto po dvylika doleriu.

nuo Suv. Valstijų ir kad galė
tu pati save valdytis kaip val
dėsi Filipinai.

ant

uz-Richmond, Virginijoj, 
miestyje, apie dvylika myliu, 
stovi puiku senoviszkas namas 
kuris kitados prigulėjo prie 
kapitono konfederati'szkos ka-j__
liuomenes, Rogerso Clipperton! dingi.

Q'zifirlinn n i niro c nnmn

vetras,' tvanus arba ugnis.
'Trys gaivalai isz tuju negali 

būti panaudoti kaipo ginklai 
bet ugnis buvo naudota nuo 
pradžių svieto kaipo ginklas. 
Senovės Graikai naudojo ugni 
karese; medinei laivai 18-tam 
szimt-metyje inkaitydavo ar- 
motines kulkas kurias szaude 
isz armotu ant savo nevidono 
laivu kurie uždegdavo laivus; 
Indijona inaudojo deganezias 
strielas kurias szaudavo ant 
baltųjų žmonių grineziu ir jas 
uždegdavo o paskutinėje karo
ję kareiviai naudojo liepsno- 
janezias granatas kurios prisi
dėjo da daugiau prie kariszku 
baisenybių.

Bet kariaujanti sklypai da 
nepanaudojo liepsna kaipo tin
kama ginklą ne del to, kad 
liepsna nėra bledinga bet todėl 
kad ji apima tik maža dalele o 
kiti ginklai buvo daugiau ble-

DELTUVOS VALSCZIUJE 
VYRAS “PERDIRBTAS”

MOTERIM.
Priesz keliolika metu, vieno 

ūkininko szeimoj gimė dukrele, 
kuria kūmai veže kriksztyti. 
Krikszto tėvai, matyt buvo pu
sėtinai iszsigere, kad nebežino
jo kokios lyties kūdiki atvežė 
kriksztyti. Nauja-gimiui kūdi
kiai buvo duotas vardas Sta
sys. Užrasze metrikus, kriksz
to tėvai grižo linksmi namo.

Slinko metai po metu, ir da
bar ‘‘Stasiui” atėjo laikas stot 
kariuomenėn.Jis gavo tinkama 
szaukima. Tacziau, naujoku 
ėmimo komisija nustatė kad 
Stasys yra moteriszkos lyties 
ir nuo kariuomenes prievolių 
atleido. Pagaliau vals>., valdy
ba Stasiui davė moteriszka pa
ša. Ir dabar ant to paso užra- 
szyta Stase (buvęs Stasys.)

SZIURPUS PAKVAISZELIO 
DARBAS.

Rokiszkio apskr., Gudonių [padegimą savo namo tiksle ap- 
laikimo ugnies asekuracijos. 
Danis aplaistė popieras su ga
zolinu ir padegė narna.

— Laikrastztis “Garsas” 
isz priežasties didelio tvano 
szioje aplinkinėje, visa sanvai- 
fe buvo sustabdytas, gazo ir 
eldktrikos neturėjo per 
laikrasztis negalėjo iszeiti 
sanvai'te.

Redaktorius Matas Zujus
szeimyna irgi keliolika naktų 
nenakvojo namie. Jis gyvena 
Lee Parke. Jo draugas J. Ka- 
zakev'iczius atvažiavo su vai- 
czia ir iszsiveže pas save. Su- 
sivienymo darbininkes paneles 
G. Kupstaite, gyvenanti King- 
sone, ir panele D. Urbanavicz- 
iute, įgyvenanti Luzernej, irgi 
negalėjo in namus pareiti, pel
keles dienas gyveno Wilkes- 
Barre.
t A. Bružinskiene, 61 metu 

amžiaus, 638 E. Northampton 
uly., mirė. Paliko tris sūnūs, 
dvi dukteri, dvi seseri ir devy
nis anukus.

St. Louis, Mo., f Kovo 25-ta 
d., mirė czionais Juozas Aren- 
clova, 63 metu amžiaus. Velio
nis paėjo isz Suvalkų red., 
Vis'ztyczio parapijos, Pavystai- 
cziu kaimo. Paliko dideliam 
nuliudime seseri Ona Vilkai- 
tiene, pas kuria velionis gyve
no, taipgi sesers du sūnūs ir 
penkes seserunes ir viena sese
rį Lietuvoje; daug giminiu ir 
pažystamu Shenandorije, Pa. 
Velionis nebuvo vedes. Mirė 
szi.rdies liga. Nuliuduą sesuo 
Vilkaitiene dekavoja Visiems 
tiems, kurie dalivavo josios 
brolio laidotuvesia. Kas geistu 
isz giminiu susiraszyti, lai ra- 
szo laiszkus ant szio adreso: 
Mrs. Anna Vilkaitis, 412 Blase 
St., St. Louis1, Mo.

NEPAPRASTAS Jau per szimtmeczius Balan
džio 1 d., visur apvaikszcziota APSIREISZKIMAS kaipo “kvailiu diena”. Žmo- 

(nes viens kita visokiais budais 
bando apgauti bet daugumas, 
žinodami kad tai yra kvailiu

bet sziadien niekas jame nega
li gyventi nes nuo kokio tai lai
ko jame pradėjo “vaidytis.” 
Pagal liudintojus, kurie jame 
gyveno, baidykles meto czeve- 
rykus po stuba, uždega ir už
gesina žiburius, isztraukia 
žmoniems paduszkas isz po 
gaivu, žodžiu tariant, iszdir- 
ba visokius szposus kad locni- 
ninkas namo nutarė ji visisz- 
kai iszardyt o ant jo vietos pa
statyt nauja. i j

Penkiolika metu adgal, vie
nam fabrike New Jersey, dir
bo tūlas darbininkas Harold 
Stade, szale savo draugo Gage 
Ellison, 'kuris buvo pripratęs 
labai prie gerymo. Kiek kartu 
jo draugas iszeidavo iszsigerti 
alaus, tai jis tiek kartu pinigu 
iiimesdavo in savo maža ban- 
kute o kada buvo pilna, nu- 
neszdavo in didele banka. Per 
penkis metus suezedino apie 
6,000 doleriu, tuom laik jo 
draugas neteko darbo isz prie
žasties girtuoklystes ir pavo
jingai apsirgo.

Už suezedytus pinigus Stade 
pradėjo maža bizni ir in laika 
keliolikos metu dasidirbo apie 
35 tukstancziu's doleriu. Kėlės 
sanvaites adgal palaidojo jis 
savo dranga kuris pasiliko di
džiausiam varge.

Kaip-gi sziadien svietas ki
taip stovėtu, jeigu žmones im
tu pavyzdi isz szito atsitiki
mo?

ŽIAURUS UŽPUOLIMAS
DUSETU VALSCZIUJE.

Dusetu vals., Ilgaszilio kai
me, nakties laiku in Lapienie- 
nes narn a in lindo per Įauga du 
pleszikai. Mat Lapeniene gy
vena viena ir yra pagarsėjusi 
turinti aukso. .Pleszikai senu
te suriszo, pririszo ja prie 
stalo, ir apvynioję rankszluos'ti 
apie kakta, smaugė ir reikala
vo, kad atiduotu pinigus ir 
auksa. Senute prisipažino tu
rinti 31 litą, o aukso sakėsi vi
sai neturinti. Paėmė tuos pi
nigus, vistiek reikalavo auk
so. Pradėjo deginti padus, 
grasindami papia'usia ar nu- 
szausia, jei nepaduosianti auk
so. Senute aulkso neturėjo tai 
ir atiduot negalėjo. Tada jie 
du syk szove litro szali ir dure 
senelei in krutinę pielyczia.

Matydami, kad nieko neisz- 
gauna, nuplovė virve, kuria se
nute buvo surisze, ir iszbego, 
palike senute pusgyve. Senute 
visai silpna. Pleszikus ipalicija 
sugavo.

Pittston, Pa. t Juozas Mar- 
cinkeviczius, gyvenantis Jenk
ins Township, mire. Paliko 
žmona, sunu Juozą, tris dukte
ris ir du anuku. Velionis atvy
ko isz Lietuvos 30 metu atgal, 
ir 23 metus gyveno Sebastopo- 
lyj. Dirbo Ewen kasykloj.
t K. Mazurkoviczienc, 32 

metu .amžiaus, mirė. Paliko 
dukteri Glorija, seseris Jieva 
Jankiene, Brooklyn, N. Y., Ma
ro Urboniene, Madeline Mitc
hell, Detroit, Mich., ir brolius 
Mata ir Antana yalukus.

------- f--------
Maizeville, Pa.,— Szv. Liud

viko Parapijos didžiosios San
vaites Pamaldos; Seredoj, Isz- 
paižintis 7-ta vai. vakare, bus 
■svetimu kunigu. Ketverge, 
Szv. Komunija dalinama pra
dedant nuo 5 vai., iki Misziu. 8 
vai., ryte M'i'szios ir Procesija. 
7 vai., vak., Graudus Verksmai 
ir Pamokslas. Pc'tnyczioj, 8 
vai., ryte Procesija ir Miszios. 
7 vai., vakare Stacijos ir Pa
mokslas. Subatoj, 7 valanda 
ryte Ceremonijos ir Miszios. 
Nuo 3 valandos po piet iki 6 
vai., vakare Iszpažintis. 7 vai., 
vak., Pamaldos ir Pamokslas. 
Po Pamaldų Iszpažintis. Vely
kos, Resurrekcija 6 vai. Suma 
9:30 vai., ryte.

Parapijos Balius, Utarninko 
vak., Balandžio (April) 14-ta. 
Meldžiu visu ateiti ir paremti 
savo Bažnyczia!

* ' Kun.' A. J. Alauskas.

PRIE EŽERO MAGIORE PA
SIRODĖ PUIKI PANELE

DEBESIUOSIA DEL 
DVIEJU PIEMENĖLIŲ.

Laveno, Szvaicarija..,— Pui
kioj vietoj, rprie didelio Magio- 
re ežero, buvo matytas nepa
prastas apsireiszkimas* del 
dvieju piemenėlių isz kaimelio 

įCanebbio. Kada mergaites 
sėdėjo pavėsyje prie medžio, 
staigai kilo baltas debesys ant 
kurio davėsi mayti patogi mo
tore apsiaubta didele szviesa. 
Mergaites isz baimes pabėgo 
iii kaima, apsakydamas ka bu
vo mate, bet gyventojai buvo 
tosios nuomones'kad mergaites 
užmigo ir turėjo Sapnuoti apie 
ta ji regėjimą. Nekuria žmonis 
tam intikejo ir pradėjo suva
žinėt in ta vieta bet lyg sziai 
dienai nieko nematė. Tula die
na atvažiavo inspektoris palici- 
jos drauge su kitais virszinin- 
kais, ir iszvcže mergaites .in 
Bellinzena del tyrinėjimo ir 
isz tiriu ėjimo teisybes k a mate 
ir ka girdėjo.

Kokia bus ateinanti kare?
Žmogus da neiszrado tokio 

ginklo kuris butu taip naikin- 
gu kokiu yra gamta. Granatas 
gali sunaikinti maža ploti bet 
didžiausi miestai gali būti su
naikinti, nuplauti arba su
griauti per drebejima žemes.

Dabar eroplanai yra naudo
jami ant praplatinimo liepsnos 
ant didelio pleezio. Sziadien 
nėra reikalo szauti liepsningas 
bombas ant miestu bet eropla
nai gali neszti liepsna tiesiog 
ant gaivu savo nevidono. Be
veik kožna didele vieszpatys- 
te turi eroplanus kurie yra in- 
taisomi su ugninėms bomboms 
ir yra taip baisios kad nuo ju 
liepsnos sutirpsta net geležis.

Tokias tai 'baisias bombas 
naudos kada ateis vela kare o 
miestai bus bevaldingi ir nega
les nuo ju apsiginti. Ugnage- 
siai gali apvaldyt viena ir kė
lės ugnis bet negali kovoti 
priesz szimta ugniu.

Skaitytojai gali sau persta- 
tyt sunaikinimą didelio miesto 
su tokioms ugninėms bom
boms. Isz dangaus puls mažos 
bombos, tuojaus pakils liepsna 
visur kuri apims viską kas tik 
papuola in jos kelia, kils sumi- 
szimas žmonių, bėganti ugna- 
gesiai su maszinoms bet lieps
nos negali užgesinti, žmones 
dusina juodi durnai ir baisios 
liepsnos nuo kurios niekas ne
gali pabėgti, trūkstant! murai, 
riksmai moterių ir vaiku, pra- 
sižengelei apiplesz miestus ir 
žmones, vaikai mindomi po ko
jomis drūtesnių, .serganti ir 
senukai užmirszti.

Todėl sziadien sklypai yra 
dideleje baimėje, ateityje ne
bus kam ginti .savo tėvynės ir 
nebus ingalejimo vieni kitu. 
Bus tai sutartis savžudinscziu 
tarp vieni kitu ir paskutines 
dienos sziadienines civilizaci
jos.

Taip, mieli .skaitytojai, atei- 
nanezios kares bus baisios, 
kokiu niekas ant svieto da nė
ra mate ir nesitikėjo. Kur-gi ko mirtinai iserganezia žmona 
czion meile artymo? ' ir trejetą nedideliu vaiku.

I NUSKENDO DU 
LIETUVOS ŽVEJAI.

Klaipeda., — Baigiant le
dams tirpti, Juodkrantės žve
jai ban.de dar žvejoti. Szeszi 
žvejai su tinklais iszvyko ant

> ledo. Nors jau buvo matyti 
kaip kuriose vietose labai silp
nas ledas ir properszos bet drą
sus žvejai, to nepaisė. Besiruo- 
szian't paspęsti po ledu tinklus, 
ledo gabalas nulužes pradėjo 
slinkti kartu su žvejais. Pb ke
liu sekundžių inlužo vienas 
žvejys, ji begelbedamas inlužo 
ir antras. Susigrudusios ledi
nes viena ir kita tuojau pa
glemžė po lejdu. Szi visa tra- 
giszka invyki mate keturi isz- 
sigelbeje žvejai bet jie savo 
draugams negalėjo padėti ir 
juos isztraukti isz mirties nas
rų. Nuskendo 46 metu žvejys 
Mikas Sturmaitis ir 33 metu 
žvejo sunns Jonas Eglynas. Pa
žymėtina, kad Sturmaitis pali-

West Pittston, Pa., f Stasys 
Vonkunis, 320 Damon uly., mi
re. Paliko žmona, tris sūnūs, 
dvi dukterį ir du anuku. Velio
nis 35 metai atgal atvykęs isz 
Lietuvos, apsigyveno szioje 
apielinkeje.

Plymouth, Pa., f Jonas Sla
vinskas, 78 metu amžiaus, 72 
Franklin uly., mirė. Paliko 
žmona ir penkis vaikus. Velio
nis gimė Lietuvoj isz kur atvy
ko 50 metu atgal.

■ Kingston, Pa., f Pet. Kniu
bas, 58 metu am., 12 Mason Ct. 
mirė. Paliko dvi dukterį.

Miners Mills, Pa., t Andrius 
Tereseviczius, 60 me., amžiaus, 
mirė.

Warrior Run, Pa., f Adomas 
Norkūnas, 47 me., amžiaus, 289 
Beaumont uly., mirė.

Plains, Pa., f Alekas Kaspa- 
riunas, 56 metu amžiaus, mirė. 
Paliko žmona, 4 vaikus, dvi se- 
seseri, du broliu ir 9 anukus.

-------1—-----
Girardville, Pa.,— Szv. Vin

cento Parapijos Velykų Pamal
dų tvarka: Didžiojoj Seredoj, 
Iszpažiritis, 4 iki 7 vai., vak. 
Graudus Verksimai 7 vai. vak. 
Ketverge;: Szv. Komunija 7 
vai. Szv. Miszios 8 vai. ryte. 
Petnyczioj, Szv. Miszios 8 vai., 
ryte. Kristaus Kanczia, 12 vai. 
iki 3 vai., Popiet. Subatoj, Pa
maldos 7:30 vai., ryte. Szv. Mi- 
szios 8 vai. Iszpažintis 3 vai., 
ir 7 vai. Komlpletai su Pa
mokslu 7 vai., vak. Velykos, 
Prisikėlimas, iszkilmingos Szv. 
Miszios 6 vai., ryte .su Procesi
ja. Vaiku Szv. Miszios 9 vai. 
Suma 10:30 vai., ir Palaimini
mai.

Balandžio (April) 19-ta d., 7 
vai. vak., parapijos mėgėjai su- 
losz labai juokinga dvejų aktu 
komedija ‘Giliukningas Vyras’ 
ir Choras duos gražu Koncertą 
Meldžiu visu 'ateiti ir paremti 
savo Bažnyczia!

Kun. M. F. Daumantas.

Szi Banką yra Narys 
Federal Reserve System 

IR 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

-------f--------
Frackville, Pa.,— Apreiszki- 

mo Paneles Szv. Parapijos Ve
lykų Pamaldų tvarka: Didžia
me Ketverge Szv. Miszios 8 v. 
Didžiojoj Petnyczioj, Szv. Mi
szios 8 vai. Kristaus Kanczia 
12 iki 3 vai., Popiet. Stacijos 
7;30 vai. vak. Didžiojoj Suba
toj, Szv. Miszios 8 vai., vak. 
Velykos, Prisikėlimas, Procesi
ja. Szv. Miszios 6 vai. Szv. 
Miszios (Vaikams) 8:30 vai., 
Suma 10 vai., ryte.

Kun. S. J. Norbutas.

Sieniniai Kalendoriai! Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Prisiunskite 
25c stempomis (po 1c) o aplankysite 
tuojaus. W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa.

GERIAUSIAS IMTIKAS.
Ingalejas savo priesza Dali

no O’Mahoney, isz Irlandijos, 
sziadien Diek Shikat pasiliko 
sunkiausiu ir geriausiu imtiku 
ant svieto. Buvo jis kitados 
szampijonu Vokietijos.

ISZ KANADOS
Ottawa, Ont.,— Du bandytai 

apiplcsze Nova Scotia Banka, 
paimdami 2,000 doleriu ir pa
bėgo. Per savo greitumą ir su- 
miszima nemato maiszelio pini
gu, kuriame 'radosi 10,000 dole
riu.

Northbrook, Ont.,— Eksplo
zijoj dinamito kasyklosia Rich 
Rock Gold Mine, likos užmusz- 
ti trys darbininkai, kiti laimin
gai iszsigialbejo. Priežastis 
eksplozijos da neisztyrineta.

Windsor, Ont.,— Arnikai su
rado prie tilto Peabody, nau- 
jei gimusi kūdiki, apsukta inl 
senus laikraszczius kurio kūne
lis buvo balsei apdegintas. Ma
tyt, kad tėvai to kūdikio norėjo 
ji pirma sudegint, o kada tas 
nepasiseke, pamote kūdiki prie 
tilto.

Kitchener, Quebec.,— Alber
tas Krajevskis, 39 metu, likos 
nubaustas ant dvieju metu ka
lėjimo ir 20 botagu per peezius, 
už subjauriiiiima savo dvylikos 
metu dukrele.

Quebec, Que.,— 1935m, auto
mobiliu nelaimėse likos už- 
muszta 297 ypatos o 5,487 su
žeista.

diena, visai nepasiduoda. Jau 
ta diena viską atsargiai atlie
ka. Bet kiek isz tu žmonių pa
siduoda apgaudinėjimams per 

i visas kitas meto dienas? Tik I
truputi pamanstyk ir matysi 
kiek sykiu paprastoje dienoje 
buvai apgautas.

Jeigu esi vienas isz lengva
tikiu, kuris mano kad pats ga- 
lipažinti savo liga, kuris tiki ir 
seka paturima medikaliszko 
apgaviko, kuris tiki in viso
kius patentuotus vaistus, tai 
esi lengvai apgautas.

Jeigu tiki kad gali apsieiti 
su mažiaus negu 8 valandų 
miego kas nakt, jeigu tiki kad 
tau nereikia daržovių, vaisiu ir 
pieno kasdien, eigų tiki kad 
nereik vedinti tavo miegamąjį 
kambari, kad gali apsieiti be 
szviežio oro ir saulėkaitos, kad 
nereikalauji jokio iszsimiklini- 
mo kasdien ir kad gali apsieiti 
be metinio sveikatos peržiūrė
jimo tai patsai save apgauni.

Kad nors kiekvienas kūnas 
turi Juos paežius organus bet 
medikaliszkas mokslas pripa- 
žysta kad nėr dvieji vyrai nei 
dvejos moteres vienodos. Gal 
mechanizmas vienodas bet tas 
nereiszkia kad visu szirdys, 
kepenys ir inkstai vieno didu
mo, tai nereiszkia kad visu 
plaucziai vienodai veikia; kad 
pilvas ir viduriai atlieka už
duotis vienodai. Visai ne. Net 
ir medicinoje pripažinta kad 
negalima visuose atsitikimuo
se vartoti ta pati vaisia. Kad 
kas gero atnesza vienam, gali 
blogai atsiliepti ant kito. Gy
dytojas tau pataria ka vartoti 
tik kuomet jis pilnai tave isz- 
egzaminuoja ir jo receptas ne
tik palengvins skausmus bet 
tik tavo sveikatai bus pritai
kintas.

Nepasiduok visokiams ap
gaudinėjimams. Nebandyk 
pats sprensti kokia liga sergi. 
Nepasitikėk visokiams medici
nos apgavikams ir netikėk kad 
patentuoti vaistai gero atnesz. 
Jeigu tik sergi tai nuvyk pas 
savo szeimyniszka gydytoja. 
Pamatysi kaip greitai jis tau 
pagelbės. Nereikes gaiszinti 
pinigu.

Nepasiduok apgavystėms.
Dr. John L. Rice, 

New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisijonicrius.

—F.L.T.S.

TEBYRIAM DEPRESIJOS 
LAIKE.

Ponas Adomaitis,į susitikęs 
su savo pažystamu ant gelež- 
kelio stoties, pradėjo sekanezia 
kalba:

— Kas girdėt pas ponuli?
— Vargas, daugiau nieko, 

neužderejimai, iszdavimai mil- 
žinisžki o gal ir taksu negalė
siu užmokėt szimet.

— O kur ponulis važiuoji?
— Ant Czikagines Iszkilmes.
Dabar ponulis Menkaitis 

pradėjo kalbėt:
— O kas pas jus girdėt?
— Broliuk, senos bėdos, biz

nis ne kas, tik mokėk procentą 
ant skolų ir nežinau ar ilgai 
iszlaikysiu bizni.

— O kur tu kaimyne važiuo
ji?

— U-gi in Atlantic City ant 
pasilsio.

ban.de


"SAULE” Mahanoy City, Pa.Kanarkelis bertas, sūnūs seno Riszardo. Pamaželi prisiartino pas upe bet senas Riszardas nedave mano brangia paezia ir kūdiki, j vasties nepadėjo. Prabaszczius 
Per neatsargysta pasigėrusia.kur jau stovėjo parengta vai-!sau to ne kalbėt. Važiuojant Matomai tiktai nuo'ju paeina buvo tosios nuomones idant

IV.
Tėvas Kalėjime.

'Senas isztikimas tarnas Ri
szardas lauke ant brolio isz to
sios szalies Reno net kol su- 
gryžo ir dasižinojo ant didelio 
džiaugsmo jog jo poni gili.uk- 
ningai gavosi in kita szali 
upes. Pasiliko jam dabar da 
viena svarbi užduotis ant isz- 
pildymo tai yra, iszgelbejimas 
pono Erlau nuo smerties nes 
Riszardas buvo drucziai per
sitikrinęs jog korot ka nors 
smerczia už prielankumą del 
savo seno rando karaliszko, 
buvo tai didžiausiu neteisingu
mu.

Tuojaus ant rytojaus anksti 
nubėgo in miestą. Turėjo jis 
mieste sunu Roberta kuri pri
vertė in maiszati — tautiszka 
gvardija. Su kalba Roberto, 
drąsaus ir narsaus jaunikai- 
czio, kuris tankiai turėjo eiti 
ant vartos prie kalėjimo, turė
jo Riszardas vilti iszgialbet sa
vo senovės poną. Riszardas su 
sunum tankiai susieitinejo, ro- 
davojosi ant visokiu spasabu, 
kaip iszgialbet savo poną bet 
visi ju dvieju rupinimai buvo 
ant tuszczio. Ant galo nuspren
dė szitaip jog Robertas turi la
bai temini kaip stoves ant var
tos ar nepasisektu kokiu nors 
budu iszgialbet kalininka, 
kaip tik aplinkenybe atsitai- 
kins. Kelios sanvaites praėjo 
pakol atėjo laukiama valanda. 
Isz to abudu rūpinosi, net vilti 
pradėjo pamest ar pasiseks ar 
ne.

Tame laike sūdąs apsudijo 
poną Erlau ant smert o viro- 
kas ketino būti iszpildytas ant 
.rytojaus. Nusiminęs, pasire- 
•Itfi^igaiva ant rankos sėdėjo 
nelaimingas Erlau savo kam
baryje vidunaktyje mislyda- 
mas apie ta viską. Nedave jam 
ne žiburio taja paskutine naktį 
ir jis sėdėjo tamsumoje. Tyku- 
moje nakties mistino apie savo 
paezia ir vaikus, nesigailėjo 
savo gyvasties bet vaiku kurie 
ketino būti sieratomis. Kad 
nors žinotu kas su jais stojosi 
tai gal lengviau butu. Bet tuo
sius paežius žodžius, kalbėjo 
kuriuos tarė laike iszskaitymo 
jam viroko ant smert, pilnas 
nusižeminimo ir pasidavimo iv 
sziadien ta pati kalbėjo:

— Vieszpatie, tegul dedasi 
tavo valia.

Visas savo mislis taja naktį 
turėjo atkreipęs in Dieva ir 
kalbėjo: — Kas mane, pasku
tinėje valandoje mano gyveni
mo suramins, jeigu ne Tu, Die
ve! Kas isz tavo valios dedasi 
tai dedasi geriausia, daryk-gi 
brangiausias Teve danguose, 
su mano paezia ir vaikais kaip 
Tau geriausia ir priimk in sa
vo brangiausia apgloba. Asz-j 
gi su atsidavimu del Tavęs, 
Dieve, padėsiu mano galva ant

kareiviu visa kalėjimą užėmė 
ugnis. Kareiviai stovinti priesz 
bromą ant vartos, numėtė ka
rabinus ir nusivilko virszuti- 
nius drabužius ir kas gyvas 
bego ant pagialbos. Robertas 
pasinaudojo isz pirmutinio su- 
miszimo, pagriebė karabinu ir 
drabužius vieno isz sargu ir 
akimirksnyje buvo
perskyroje pono-Erlau.

— Greitai apsiredyk, ponas baimes perskyra pono Erlau smerti, o dabar kelione, taip 
in tuos drabužius, — paszauke Į rado tuszczia. Kareivis, ku- sumenko jog turėjo susilaikyt

ris. Tame netoli 'nuo ju užpa- klausinėjo nuolatos apie buty- 
kalyje atsiliepe keli szuviai ir ne ponios Erlau. Vienok niekas 
iszgirdo balsus: — Sustokite! apie ja nežinojo, klausinėjimai 
Sustokite! 'buvo ant tuszczio. Mislino ant

* * * galo, 'biedni keliauninkai, jog
Ugni kalėjime greitai užgc- kita kelia aprinko sau poni 

sino o paskui kareiviai peržiu-1 Kilau, in Szvaicarija, jeigu 
rinejo ciela kalėjimą ar katras niekas apie ja nežino ka sakyt, 
isz kalininku laike visiszko su

su tuom miszimo nepabėgo. i kata pono Erlau, nuo tu visu
Ant didžiausio ju piktumo ir1 rupeseziu ir baimes priesz

Tame laike pajiegos ir svei-

ir prigialbejo pats apredyt ka
lini. Uždėjo kaszkieta, prijuose 
jam szoble ir padavė ant pe
ties karabina. Ponas Erlau su 
savo ilga barzda, kurios kalė
jime neskilto, iszrode dabar 
ant tikrai laukinio ir baisaus 
kareivio.

— Dabar, — tarė Robertas, 
— eikie ponas su manim smar
kiai ir drąsiai trepais žemyn ir 
užpakaliniu bromu gausiesi 
ponas ant l'iuosybes. Tiesiog 
skubink in narna mano tėvo o 
tas jus nuves pas Rcna kur jau 
valtis parengta laukia. Erlau 
mokėjo labai gerai isz tosios 
valandos naudotis. Su narsu
mu ir drąsą, kaip rodos svar- 

i biausius nesze prisakymus, ėjo 
trepais žemyn, ant žmonių, ge- 
sinaneziu ugni, kas valanda 
szauke idant nuo kelio pasi
trauktu, ka tieji ir taip dare, 
mislydami jog taji kareivi va
das siuntė su kokiais pri
sakymais ir tokiu budu be 
kliūties gavosi in užmuri ka
lėjimo.

Jau buvo gerai po gaidžiu 
kada pribuvo in grinezele žu
vininko. Pabarszkino in lange
li. Žuvininkas iszejo ir da la 
biau nusigando: Mislino jog 
kokis kareivis pribuvo ji arba 
jo broli. suimt oi ai už prielan
kumą giminei Erlau ir dabar 
atėjo ant jųdviejų kaleina. 
Tiktai valandėlė traukėsi jo 
baime nes persimainė in da di
desni džiaugsma kada doras 
senelis pažino kas priesz ji sto
vi. Pilnas džiaugsmo paszau
ke:

— Dėkui Dievui, — ir nuve
dė ji in grinezia. Riszardas, 
kuris jau deszimta nakti lauke 
grinezioje įsavo brolio ant to
sios džiaugsmingos valandos, 
paszoko ir paszauke: — Tai 
mano ponas — ir abudu puolė 
prie vienas antro.

Pirmutiniu klausymu pono 
Erlau buvo dasižinot kas de
dasi su jo paezia ir vaikais. Ri
szardas apsake-gi kokiu spasa
bu iszgialbejo ponia ir Karč
iuką, toliaus, jog Onuka labai 
sirgo bet jau yra suvis sveika 
ir randasi ju namelyje. Onuka, 
kuri miegojo paszaliniam kam
barėlyje, pabudo ir tuojaus pa
žino tėvo baisa. Su džiaugs
mingu szauksmu iszbego isz 
kambarėlio ir mėtėsi in tėvo 
glebi kuris su aszaromis akyse 
bueziavo jos iszblyszkusius

riam stokavo ploscziaus, kara
bino ir szobles, szauke perpy
kęs: Mano drabužiuose ir su 
mano ginklais pabėgo! Vyki- 
mes, da netoli turėjo pabėgt!— 
Netrukus pataikė ant pėdu pa
bėgėlio ir staigai, kaip tik ga
lėjo, mažas pulkelis kareiviu 
leidosi paskui pabėgėli. Ant 
balso kareiviu beveik visi nu
tirpo isz baimes. Pribėgo prie 
valties, insedo o senas Riszar
das, kuriam jau vietos valtije 
nebuvo, pasislėpė szvendrine— 
vandenyje.

Valtis jau buvo apie 20 žing
sniu nuo kraszto, kareiviai sto
jo prie kraszto ir pradėjo grei
tai szaudyt. Kulkos szvilpe pro 
ausis pabėgėliu. Ponas Erlau 
liepe dukterei atsigult ant 
dugno valties idant butu sau
giau. Viena kulka perejo per 
skrybėlė pono Erlau, kelios at- 
simusze in valti ir vandeni.No- 
rints buvo taip dideliam pavo
juje, vienok laimingai gavosi 
in kita szali.

Ponas Erlau puolė ant keliu 
būdamas jau liuosu ir dekavo- 
jo Dievui už- pagialba ir isz- 
gialbejima. ’Onuka ir Riszar
das ta pati padare, paskui sė
do ant iszvartos medžio idant 
pasilsėt nes (buvo abudu nuil
siu nuo irimosi irklais. Kada 
atsikėlė, atsiliepe Riszardas, 
kuris nelaimėje nenorėjo savo 
pono apleist ir kalbėjo: "Už 
geru laiku buvau pas jus pa- 
guodotu ir buvau pas jus ne 
tarnu bet prieteiium. Moku 
eieniavot jusu gerybe, pavelyk 
man-gi, jog jus ir dabar neap
leisiu nes ar geram buvime ar 
nelaimėje, asz nuo jus nesi
trauksiu. — Ponas Erlau suju
dintas gerybe ir prisiriszimu 
Riszardo sutiko noringai idant 
drauge su jais butu.

V.
Isztikimas tarnas.

Pirmutine storone pono Er
lau, kaip taip laimingai isz- 
spruko isz kalėjimo buvo su
rast savo paezia. Riczardas ži
nojo Vokietijoj ta sena Tirola 
pas kuri gyveno. Pas ji-gi nu
sidavė visi idant pasilsėt ir su- 
sidrutint ant tolimesnes kelio
nes. Bet ponas Erlau vos per
buvo pas kaimuoezius pora 
adynu jau mislino apie kelione 
ir tarė:

— Asz nenurimsiu pakol at
rasiu mano paezia ir sunu. Tu, 
brangus Riszarde, kalbi jog

vienam miestelyje ant taip il
gai, kol susidrutins.

Riszardas už savo pinigus 
pasamdė pora kambarėliu ir 
nupirko ko reikia prie virimo. 
Onuka viską dirbo kiek tiktai 
galėjo. Ponas Erlau pirmose 
dienose turėjo gulėti lovoje ir 
perejo net kelios sanvaites kol 
vela galėjo vaikszcziot. Laike 
tosios ligos Onuka tėvui buvo 
tikru aniuoleliu, apie viską pa
sakojo ir linksmino laika ligo
niui, skaitė jam laikraszczius 
ir knygas ir nuo lovos neatsi
traukdavo.

Atėjo Onutės diena vardu
vių. Isz ryto taja diena nuėjo 
in bažnyczia, iszklause Misziu 
szventu, praszydama Dievo 
sveikatos ir palaiminimo del 
saves, tėvo ir visos gimtines. 
Kada parėjo namo, didelis 
džiaugsmas jos lauke! Sztai 
ant lango stovėjo czerpukes su 
kvepeneziom kvietkom o klet- 
koje mato labai gražu kanar
ka, žalsvos' borvos, suvis tokia 
pati kaip ir kitados namieje 
buvo. Saulute szviete puikiai. 
Onute negalėjo surast žodžiu 
ant parodymo savo džiaugsmo 
ir tiktai aszaros byrėjo isz 
džiaugsmo nes žinojo jog tai 
tėvas ir Riszardas del jos tai 
padare. Primina sau kaip tai 
praeituose metuose savo dvare 
i szkilmingai apvaikszczio j o 
diena savo varduvių o sziadien 
viskas persimainė.

Senas isztikimas tarnas Ri
szardas pasteliavo geresni val
gi isz ko ponas Erlau buvo la
bai linksmas, kaip senovės lai
kuose. Riszardas ir turėjo sesti 
prie stalo. Prie pabaigos besie- 
dos Riszardas parūpino užsi- 
garduot buteli vyno ir pastate 
ant stalo. Mat ta vyną pagrie
bė kada isz dvaro bego. Gere 
už sveikata vieni kitu bet su 
aszaromis vyną maisze nes ne
žinojo kur randasi ju ponia 
Erlau ,gal kur tarp svetimu 
dideli varga kenezia ir kada 
jie vėla sueis in kuopele.

Onuka apėmė tęva už kaklo 
ir pradėjo ramint:

— Apsimalszyk teveli, Die
vas mus -neapleis. Jis vela mus 
suves visus. Valandėlė tylėjo 
visi nes visu szirdys labai bu
vo sujudintos.

Tame kanarka pradėjo cziul- 
bet alasa giesmes žinomos del 
ju, kuri prasideda nuo žodžiu;

“Dievas visogalis, Dievas

i tasai pauksztelis iszmokintas ant kart taja džiaugsminga ži
la giesmele. Riszardai, kur ga-'iiia jai nedaneszt nes da galėtu 

j vai szita paukszteli? j kenkt. Susitarė su ponu Er-
Ant to atsake Riszardas jog Jau kaip padaryt ir nors jau 

Į laji paukszteli pirko nuo vieno. bftvo vėlu, tuojaus visi nusida- 
,jauno Tiroliaus. 've in kaima kuriame buna po-

— Na, tai eikie kuogrei- 
cziausia surast ji, — tarė po-1 
nas Erlau, — jis tikrai žinos 
apie mano paezia ir sunu.

Netrukus Riszardas nusida
vė ir ilgai nesugryžo. Tėvas ir

ni Erlau. Visa diena lijo kaip 
isz vieclro pyle o vakare pra
dėjo tankus sniegas pult nes 
tarp kalnu žiema ankseziau 
prasideda negu lygumose. Už 
keliu adynu stojo ant augszto

duktė nekantriai lauke jo su- [ kalno nuo kurio jau paregėjo 
gryžimo. jgrinezias su baltais stogais

— Asz mislinu jog jie turi j baltuojant nuo sniego. Už va-
dideli varga jeigu net ta mei- landos atsiliepe prabaszczius:
lu paukszteli turėjo parduot,— 
kalbėjo tėvas ,— o gal jau ir 
numiria, o tik szitas kanarkas 
pasiliko ir mums teko.

Ant galo sugryžo Riszardas 
su tuom jaunu Tirolu. Kada jo 
užklausta isz kur eme taji 
paukszteli, atsake jog pirko ji 
nuo jauno piemenelio. Pravar
des ponios Erlau nežinojo. 
Vienok tikrino jog kokia tai 
svetima ponia su sunum gyve
na jo aplinkinėje ir jog tikrai 
gali būti jog tasai pauksztelis 
prie ju prigulėjo.

— Asz tankiai, — kalbėjo 
pribuvęs, — maeziau taja po
nia. su .sunum musu bažnytėlė
je o vaikiuką susitikau ne vie
na karta einant pas prabasz- 
cziu kuris ji mokina. Tirolas 
paskui apsakė kaip iszrodo po
ni Erlau ir tai taip taikėsi jog 
visi paszauke: "tai ji, tai ji 
tikrai!”

Negalima apraszyt džiaugs
mo tarp tuju isztremtuju. Po
nas Erlau, iszklausinejas da 
geriau kur gyvena jo pati ir 
apie trumpiausia kelia in taji 
kaima, apteikė gausiai jauna 
Tirola už taja žinia.

Dar ta. paezia,.alirnia.pradėjo, 
rengtis in kelione. Ponas Er
lau jautėsi gerai po tuju visu 
ergeliu, toji žinia geriau ji su- 
drutino negu geriausios gyduo
les. Ant rytojaus jau buvo ke
lionėje in Tiroliu o pasiėmė su 
savim ir mylima kanarka ku
ris keliauninkus su savo gie- 
dalu linksmino.

VI.
Suėjimas.

Po keliu Nedeliu sunkios ke
liones pribuvo vežimas su savo 
draugais in kaima, apie kuri 
kalbėjo jaunas Tirolas, kuria
me gyveno nepažinstama po
nia. Nusidavė tuojaus pas ku
nigą ir czionais ant savo dide
lio džiaugsmo, ta pati iszgirdo 
ka jaunas Tirolas kalbėjo o da 
didesnis buvo džiaugsmas jog 
abudu, motina ir sūnūs, gyvi.

— Bet toji biedna motere gy
vena dideliam nuliūdime nuo 
laiko kada dasižinojo apie 
smerti savo vyro, — pasakojo 
toliaus kunigas, — nuo tosios 
valandos nuolatos veidas jos 
nulindęs o ir buvo inpuolus in 
didele liga. Ilgai gulėjo bet jau 
dabar pradeda pasveikt.

■— Sztai anam namelyje, — 
parode ant a’tstui stovinezio 
namelio pakalnėje, — gyvena 
tavo pati, malonus pone.

— Ponas Erlau net rankas 
augsztyn pakele ant padekavo- 
nes Dievui jog sulaukė tos va
landos džiaugsmingos. Tuom 
laik visi sėdo po dideliu me
džiu idant pasilsėt ir nuo snie
go pasislėpt. Po kokiam laikui, 
kaip tai buvo nutarta, pasikė
lė Riszardas ir skubu žingsniu 
nusileidęs nuo kalno ėjo tie
siog link atskiros stubeles.

Poni Erlau sėdėjo juodai pa
sirėdžius su darbu rankose 
prie kaminėlio, nuo kurio bai- 
gentisi ugnis apszvietinejo 
grinezele. Karoliukas skaitė 
motinai kokia tai akyva kny
ga. Kada ji pamate savo iszti- 
kima tania, tuojaus pažino ji 
ant baltu plauku. Darbas isz 
ranku iszpuole ir pusiau ap
svaigus nuo džiaugsmo pasi
kėlė nuo -sėdynės ir verkdama 
isz džiaugsmo apėmė ji už kak
lo ir pradėjo szirdingai svei
kint, rodos kad tai buvo ju tė
vas arba vyras. Ir Karoliukas, 
perimtas dideliu džiaugsmu, 
spaude sena, tania. Po_ pirmu
tiniam džiaugsmui prasze poni 
Erlau idant -sestu szale pe- 
cziaus o ir pati prie jo užėmė 
vieta.

— Mago geras Riszardeli, — 
pradėjo poni kalbėt kada jau. 
visi trys sėdėjo prie kaminėlio, 
•— liūdnas yra musu suėjimas! 
Nekalbėkime apie smerti ma
no vyro, doriausio žmogaus, 
nes kožnas atsiminimas apie ji 
maiszo mano protą bet kalbėk, 
mano brangus, kas girdėt su 
mano Onuka. Ar pasveiko ir 
kur randasi. Dieve saugok 
idant turecziau iszgirst jog 
jau ta mylimiausia dukrele gu
li po žemele. 1

Czia pradėjo Riszardas kal
bėt apie liga Onukos ir pripa
žino jog daktaras tyczia taip 
kalbėjo, jog Onuka neiszeis isz 
tosios ligos kad tiktai pone 
greieziau priverst ant pabėgi
mo, jog ir taip jau nieko kūdi
kiui nemaezys.

— Vienok kaip poni iszke- 
liavo, — kalbėjo toliaus Ri
szardas, — tuojaus pasigerino 
ir sziadien yra suvis sveika.

Galima sau persistatyt kokis
kalades kuri jau sziadien rau
donuoja nuo nekaltai pražuvu
siu auku. Ilgai da pats vienas 
kalininkas buvo apimtas gilio
mis mislimis ir beveik užmir- 
szo apie baisia valanda kokia 
ji ant rytojaus lauke. Tame 
ant kart karidoriuje kalinio 
stojosi didelis armideris ir .su
minimas ir tuojaus atsidarė 
dury in jo kambari su triuksz- 
mu. Ant kart liepsna ir kamuo
liai durnu pripildė jo perskyra 
ir ugnis apėmė viską viduryje 
o kokis kareivis stojo priesz ji 
ir paszauke:

— Del 'meiles Dievo gelbė
kis pone!

Tuom Žalnierium buvo Ro-

veideiius po ligai.
Žuvininkai norėjo susilaikyt 

su persikėlimu in užrubeži lyg 
rytui ir kitai nakeziai bet po
nas Erlau užsispyrė tuojaus ta 
nakti persikelt per upe Rena 
kad kuogreieziausia pabėgt isz 
žemes kurioje kitados taip lai
mingai gyveno o kuri sziadien 
peržimaine ant urvos razbai- 
ninku.
Žuvininkai nedryso jam prie- 

szintis ir ant tos paezios val
ties, ant kurios nesenei jo pati 
persikėle ir jis ketino gautis 
su duktere in Prusu szali. Se 
nas žuvininkas nuėjo pirmiau, 
paskui ji pamaželi visi.
buvo labai skaisti

jiems Szvaicarijoj nieko ne
kenkia bet asz turiu juos kuo
greieziausia atjeszkot bet be 
pinigu negaliu tokia tolima 
kelione atlikt. Peksczia maža 
Onuka negales tosios keliones 
atlikt o asz, apart gyvasties, 
nieko daugiau neturiu.

Riszardas nupirko vežimą ir 
arkli. Ant vežimo padare isz 
storo audimo būda kuri saugo
tu pakelevingus nuo lietaus ir 
veju ir už dvieju dienu nusida
vė in kelione. Riszardas laike 
keliones ėjo paprastai peksz-
czias szale vežimo-. Ponas Er
lau ir Onute kalbino ji tankiai 

Naktis ’ idant apsimainytu ir isz paei- 
ir szviesi. les eitu kožnas po gala kelio

teisingas” ir t.t.
Onuka -sudėjus rankeles di

džiai stebėdamasi paszauke:
— Didis Dieve! Kas tai yra? 

Tai yra toji pati giesme kuria 
Karolukas grajydavo o asz 
giedodavau musu dvare apie 
ta pati laika kada tave buvo 
paemia.

Visi trys stebėjosi ir žiurėjo 
in paukszteli kuris net tris 
kaltus ta pati atkartojo.

— Ne, asz neblustu, — pa
szauke Onute, — tai yra ta pa
ti giesmele.

— Vienok yra tai didelis dy- 
vas, — atsiliepe tėvas, :— ge
ras Dieve! Tu isz savo malones
matomai nori man sugražinti'paezia, jog per tai vos ji gy-

- i J

Ponas Erlau klausė toliaus, 
isz kur tas neteisingas- paska
las apie jo smerti daejo. Pra- 
baszczius atnesze visa pakeli 
iaikraszcziu, iszjeszkojo viena 
numeri ir padavė ji ponui Er
lau. Tasai pradėjo skaityt ir 
ant savo didelio dyvo pamate 
locnom akimi pažymėta diena 
ir adyna jo smerties. Nusiste
bėjo jis didžiai bet mokėjo sau 
taja klaida iszaiszkinti. Tuose 
laikuose tankiai užeidavo to
kios klaidos ir matomai ir jo 
varda inkiszo tarp vardu nu
sūdytu ant smert.

Skaudėjo tas labai poną Er
lau jog toji žinia daejo pas jo

buvo džiaugsmas sugeltai szir- 
džiai motinos, toji linksma 
naujiena todel-gi ir paszauke:

— Dėkui Dievui, bet kodel- 
gi neatsivedei ja su savim ?Ko- 
del neisztraukei isz tos nelai
mingos tėvynės 'kur tiek ne
kalto kraujo iszsiliejo? Kodėl 
nepaemei ja su savim, tu ne
geras žmogau, kodėl... czia 
ant kart nustojo kalbėt, kva
pas burnoje susilaikė nes toje 
valandoje atsidarė durys ir 
Onuka iubego in glebi motinai. 
Džiaugsmui nebuvo galo. Visi 
verke bet tosios aszaros buvo 
aszaromis džiaugsmo.

Neilgai vienok traukėsi tas 
džiaugsmas ir vela poni Erlau

nuliudus tarė:
— Ach, kad da jis butu gy

vas, mano brangus vyras, ta
da mano džiaugsmas neturėtu 
galo. Bet dabar, mano brangus 
vaikeliai, esate apleisti, bied
ni siera'telei o jusu ateitis pri
pildyta dideliais sopuleis nes 
asz jums negaliu niekame pri- 
gialbet ateityje!

Ka pradės vargdiene pati 
viena, apleista-naszle!

Dabar pradėjo Riszardas pa
maželi prirenginet ponia Er
lau prie ateinanezio džiaugs
mo. Pamaželi pradėjo apsaki- 
net apie kalėjimą ir kada taip 
toliaus kalbėjo, pamaželi pra
dėjo poni Erlau suprast jog 
jos vyras da gali būti gyvas. 
Žinoma, jog tas džiaugsmas 
nebuvo ant kart, — jau buvo 
parengta nes pirmiausia pasi
rodo Riszardas paskui Onuka 
e daliai- ketino su vyru džiaug
tis! Kada-gi Riszardas pasakė 
staeziai jog ponas gyvas, tada 
poni Erlau paszauke drutti 
balsu:

— Ar jis gyvas! O miela- 
szirdingas Dieve, kokis Tu esi 
geras jeigu iszvalninai ji isz 
nagu budeliu. O isztikro yra 
jis kur netoli ir pagriebus vai
kus už ranku norėjo iszbegt isz 
grinezios priesz vyra. Vienok 
toje valandoje stojo tėvas du
ryse nes jau nuo ilgesnio laiko 
su smarkiai plakanczia szir- 
džia stovėjo už duriu ir girdė
jo kožna žodi kuogeriausia.

Kokis buvo džiaugsmas, tik 
tas supras katras apverktas 
ypatas vela prie szirdies pri- 
spaudineja!

Tėvas ir motina, drauge ir 
vaikeliai, guodotinas kunigas 
ir isztikimas tarnas, visi džiau
gėsi per visa vakara. Paszauke 
taipgi sena Tiroliu su paezia ir 
kaip .visi, kėlės adynas links
mai praleido.

Ant rytojaus da vienas nau
jas sveezias pribuvo. Sztai Ri
szardas parnesze nuo kunigo 
kanarka kuris su savo giedalu 
prisidėjo prie džiaugsmo. Dau
giausia turėjo isz to džiaugs
mo Karoliukas nes jo kanar
kas laike motinos ligos iszleke 
per Įauga o dabar vėla ji neti
kėtinai gavo. Tėvas apsakė 
kaip per ta kanarka daejo.apie 
butine saviszkiu ir dekayojo 
Dievui už ta tikra stebuklą.

Visi susitarė žiema perbūti 
tame namelyje. Po dvieju me
tu, kada pagriebti pinigai per 
Riszarda, pradėjo baigtis, po
nas Erlau gavo nuo savo prie- 
teliu (žinia jog gali Aela su- 

įgryžt nes nauja valdžia dova
nojo visiems iszvytiems. Tai 
taip po keliu metu vargo vela 
gavo valnysta ir savo turtus 
aplaike. Vela buvo turtingais 
ir vela geradejinga ranka szel- 
pe pavargėlius ir ubagus.

Taip Dievas užmoka do
riems. Galas.

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 

Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

I

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



•’SAULE” Mahanoy City, Pa.

■ ŽINIOS VIETINES
— Szia sau.vaite yra “Di

džioji arba Szventa Sanvaite,” 
kurioje pripuola: Didysis Ket- 
vorgas, Petnyczia ir Subata.

— Poni J. J. Burke, isz 
Maizevilles, lankėsi musu mies
te su reikalais ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redyste 
užmokėdama prenumerata už 
laikraszti. Poni Burke yra mu
su sena skaitytoja nuo daugeli 
metu, daugiau kaip 36 metai. 
Acziu už atsilanikima.

—• Antanas Biikeleviczius, 
kuris gyvena ant E. South uty. 
o kuris nesenei nu'dure save su 
peiliu bėgdamas nuo ipalicijos 
po susibarimui su savo kai
mynui, likos ana diena iszvesz- 
tas in paikszu prieglauda, 
Schuylkill Haven, nes pradėjo 
pasielginet beprotiszkai.

—■ Gerai žinomas visam 
mieste ir paviete Vargszu Di- 
rektoris Fred C. Holman, in- 
ženge in luomą moterystes ap- 
sipacziuodamas su pana Olivia 
Deam isz St. Clair, Pa.

— Mahanoy City kasyklos, 
jau ketina pradėti dirbti po 
stovėjimui kėlės sanvaites, isz 
priežasties užliejimo, bet isz 
priežasties darbininkiszko ne
supratimo da nedirba, nes Uni
jos virszininkai darbininkams 
prisakė eiti namo. Darbinin
kai turi dvi priežastis ant su
laikymo darbo tose kasyklo- 
sia: Kad dreiverei turi dirbti 
leiberio darba kas yra uždraus
ta per Unija o kita priežastis 
yra, kad kompania nemoka 
nieko už ‘plankiavima sziutu.’ 
Nedelioje ant susirinkimo pa
siuntiniu isz apelinkiniu lokalu 
buvo nutarta iszszaukti darbi
ninkus isz 10 kasikiu in pagial- 
ba straikuojancziu darbininku 
Mahanoy City kasikloje. Kaip 
ilgai szis straikas tesis tai ne
galima pasakyti.

— Szvento Vardo Draugu- 
ve laike savo mėnesini susirin
kimą Nedelioje parapijos mok- 
slaineje. Daug nauju nariu in- 
sirasze nuo laiko paskutinio 
susirinkimo ir yra daroma 
stengimas kad da daugiau in- 
siraszytu nauju nariu. Po Ve
lykų drauguve iszkels vela pa
silinksminimo vakarėli. Trau
kimas ant 10 doleriu bus per 
Velykas, 1 vai. po piet klu'b- 
inimyje. Komitetas meldžia vi
su tuju kurie turi tikietus ant 
pardavimo kad juos parduotu 
ir sugražintu stobsus, priesz 
traukimą.

— , Didžioje įSanvaiteje Szv. 
Juozapo parapijoj bus sekanti 
tvarka: Velykine iszpažintis 
bus klausoma Utarnirike, Sere- 
doje ir Ketverge 7-ta vai. ryte. 
Didžiajame Ketverge Szv. Mi- 
szios 8-ta vai. ryte. Didžioje 
Petnyczioje Miszios 8-ta vai. 
Stacijos, 7-ta vai. vakare. Di
džioje Subatoje, 7 vai. ryte, 
szventinimas ugnies ir Kriksz- 
to vandens, Miszios 8 vai. Va
kare 6 vai. bus szventinama 
Velykinei valgiai, 7 vai. vaka
re Miszparai ir pamokslas. Isz- 
pažintis 4 vai. po piet ir vaka
re, po Miszparu, 8 vai.

Velykų diena: Prisikėlimas, 
procesija, Miszios 6 vai. ryte ir 
Palaiminimas su Szv. Sakra
mentu. Szv. Miszios vaikams 
9 vai., Suma 10 vai. Miszparu 
taji vakara nebus.

— (Sziksznosparnis mato ir 
diena bet naktimis geriausia.

— Paprastas mokytas Ame
rikonas žino nuo 60 lyg 76 tuk- 
stancziu žodžiu' savo kalboje.

— Didelis slonins suėda 
per dieną szimtą svaru szieno.l

BRUNO RICHARD HAUPTMANN

SHENANDOAH, PA
— Vokiecziai nepaliauna 

kovoti už savo tiesas ir turtą, 
kuri ketina atimti nuo kardin
olo Daugherty, kuris aplaike 
nuo anglines k o m p a n i j os 
$40,000 už padaryta blede baž- 
nycziai, bet pinigu ne inteike 
,del parapijos ir nenori statyti 
naujos bažnyczios. Dabar Vo
kiecziai užvede teismą in auk- 
szcziause suda in Supreme 
Court jeszkoti savo tiesu. Vo
kiecziai kaip ka pradeda tai 
nepaliauna pakol neaplaiko 
teisingystes.

—- Ženybu laisnus iszeme 
James Lewis su Edna Brazaus
kaite. Teipgi iszeme laisnus 
Williamas Auman, 63 metu, su 
ipana Sara Gontuos, 65 metu, 
kuris yra persiskyrias nuo sa
vo pirmos ipaeziules.

t Gerai žinomas del czio- 
naitiniu gyventoju, Jurgis 
Bagdonas, 978 W. Coal uly., 
mirė namie apie 8:25 vai. pra
eito Ketvergo vakara. Velio
nis buvo girnos Lietuvoj, gy
vendamas mieste daugeli me
tu. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko tris sūnūs: 
Jurgi, Patterson, N. Y., Juozą 
namie ir Aleksandra, West 
Patterson, N. J., kaipo ir sese
rį Marijona Brazauckiene, mie
ste ir du anukus.

— Anksti Sukatos ryta ki
lo ugnis Capitol czeveryku 
sztore ant 118 N. Main uly., ku
ri prasiplatino in Elton ir Gu- 
zinskio sztorus. Bledes pada
ryta ant daugiau kaip 100 
tukstaneziu doleriu. Buvo tai 
viena isz smarkiausiu ugniu in 
kelis metus nes isz pradžių bu
vo manyta kad visas skveras 
bus apimtas liepsna.

ŽINOJO KAIP JAM 
ATSAKYT.

Inlipo in bosą, Mahanojuje, 
labai riebi moterėlė ir vienas 
“smart” vyrukas tare in kita:

— Tai vyreli, tai tikra mesz- 
ka!

Moterele ta iszgirdus garse! 
atsiliepe:

— Szitas bosas tai kaip No
jaus Arka, jame randasi viso
kiu žvėrių o ir vienas asilas.

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių sūrasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.

HAUPTMANNAS
ELEKTRIKIUOTAS

TYLĖJO LYG PABAIGAI.

UŽBAIGA LINDBERGH’O 
KŪDIKIO ŽUDINSTOS.

tragiszka

Trenton, N. J. — Praeita 
Petnyczia, 8:47% vai. vakare, 
Bruno Richard Hauptmann li
kos elektrikiuotas czionaiti- 
niam kalėjime už nužudymą 
Charles Lindbergh ’o sūnelio, 
keturi metai adgal. In kėlės 
miliutas po paleidimui elektri
ko, Hauptmann buvo negyvas. 
Neiszdave jis nei žodeli ant 
iszsiteisinimo, mirdamas kaip 
kareivis.

Taip užsibaigė
vaik-vagysta ir žudinsta Lind
bergh’u sūnelio bet ar tikrai 
Hauptmann’as buvo kaltu to
sios žudinstos už kuria paau
kavo savo gyvasti tai nebuvo 
tikru prirodymu ir gal laikas 
ateityje parodys.

Hauptmanno pati davė jo 
kuna sudcgyt ir ketina iszva- 
žiuoti su jo pelenais in Vokie
tija. Visas Lindbergh—Haupt
mann teismas kasztavo New 
Jersey valstijai 1,200,000 dole
riu.

Dovana $25,000, kuri likos 
paskirta ant suėmimo Haupt- 
mamio arba už žinia apie vaik- 
vagius, likos padalinta sekan- 
cziai: $10,000 del gazolino sto
ties darbininko kuris suseke 
paženklintas bumaszkas kada 

jam Hauptmannas užmokėjo 
už gazoliną o likusia suma ap- 
laikys kitos ypatos. Laiszkas, 
kuri Hauptmannas parasze 
priesz mirti del gubernato
riaus, buvo panaszus in taji, 
kuri nurasze Lindberghui rei
kalaudamas užmokesties už 
pavogta sūneli ir tas davė su
prast kad Hauptmannas para
sze abudu.

— Jonas Kepka, 44 metu, 
Svietines Kares kareivis, Pott- 
svilleje, Pa., negalėdamas nu- 
kensti Hauptmanno elektrikia- 
vima ir skaitydamas už daug 
apie visa taji atsitikima, nuėjo 
namo, atsigulė in lova ir pa
leido sau in krutinę szuvi. Ma
noma kad jam susimaisze pro
tas.

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

Būti vargszu negerai į 
o turezium da arsziau j
Tūlas žmogelis turėjo užsi- 

, ėmimą kaipo tarnas pas tur
tinga poną, praeisdamas visas 
dienas szveisdamas jam czeba- 

. tus, atlikdamas visokius pa
siuntimus ir mazgodamas jo 
automobilius. I

i O kad jo darbas buvo tiktai 
' ranku darbas, todėl turėdamas 
kiek laiko maustė apie taja ne- 

I teisingysta ir pats saves gai- 
j lejosi.
• Negalėdamas ilgiaus nukens- 
| ti savo nevalninkystes, nuėjo 
in karalius palociu pasiskuns- 
ti priesz savo poną ir jeszkoti 
teisybes.

— Malonus karaliau, asz ne- 
aplaikau jokios teisingystes 
nuo savo pono. Dirbu del tur
tingo žmogaus diena ir nakti o 
jis nieko nedirba kaip tik sėdi 
savo kancelarijoj ir važinėja, 
puikiam automobiliuje, rėdosi 
puikiai o man moka tik tiek 
kad galeeziau užlaiky’t savo 
kuna. Mes atliekame visus 
darbus už ji ir negali jis be 
mus apsieiti. Ar tai teisingys
ta? Reikalauju kad malonus 
karalius taji dalyka gerai ap- 
svarstytum.

— Gerai, asz tave padarysiu 
ministerium ir galėsi pats 
dirbti kaip tau patinka.

Žmogelis nuėjo in vakarine 
mokslaine, mokinosi karsztai 
ir neužilgio pasiliko pilna bur
na ponu ministeriu. Už neku- 
rio laiko, pastojo jis garsingu 
žmogum. Dirbo sunkei, uždir
binėjo daug pinigu bet nega
lėjo ir neturėjo laiko juos pra
leisti ir pats nežinojo kiek tu
ri ineigos. Todėl pasamdė sek
retorius, tarnus ir buvo pri
verstas nusipirkti puiku palo
ciu kuriame priiminėjo viso
kius sveczius' ir kitus ministe- 
rius. Pasamdė kukorius, tar
nus, tarnaites ir sodininką kad 
prižiuretu jo puiku soda ir 
darža.

Tokis gyvenimas jam tuo
jaus nubodo, rove sau plaukus 
isz galvos, rugojo ant visu ir 
ant galo vela nusidavė pas ka
ralių su skundu.

— Maloniauses karaliau, asz 
turiu “Neteisinga Dyliu.” Tie
ji mano tarnai mane neužilgio 
padarys ubagu. Asz dirbu sun
kei kad sukrauti szioki toki 
turteli bet visas mano uždarbis 
eina tik ant užlaikymo tuju 
dykaduoniu ir mane jie ueužil- 
gio sues.

Karalius praszalino neužga- 
nadinta žmogeli nuo ministe- 
rio ir dabar vela tarnauja tam 
paežiam ponui užganadintas 
kad turi darba ir neturi tiek 
rupesties kiek turėjo būdamas 
ministeriu.

Bukie užganadintas isz to, 
ka turi nes ir tureziai turi 
dirbti sunkiai kartais be jokio 
pasilsio kadį suezedyt ta, ka 
jau turi. —F.

NEBŪK ŽILAS.
Stebuklingos gyduoles, kurios pa

naikina žilima, plauku slinkimą ir 
plaiskanas. Szias gyduoles privalėtu 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos atitai
so žilus plaukus koki buvo, bet nėra 
dažai. Nėra nieko už jas geresnio iki 
sziol iszrasta. Specialiai supažindi
nimui pasiūlome dideli $2.00 pakeli 
už $1.00. Užsisakyk sziadien ir su
taupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame

VALORTONE
Box

agentu.
HERB CO., 
305, Dept.
Clinton, Indian*(t.28)

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

SENOS IR NAUJOS LOKOMOTIVOS.
Naujausio budo lokomotivos vadinamos “Streamline” likos padirbtos per PennsyL 

vanijos geležinkeli kurios atspyre smarkuma vėjo. Szale tos naujos lokomotivos stovi senoj 
budo lokomotiva. Neužilgio visi didesni geležinkeliai naudos tokio budo maszinas.

ANT VIENO PAREINA.

§ Prie moteres reikia lai
kyt žodžius ir būti labai szvel- 
nus bet gali pliaukszt kuodau- 
giausia ant kitos jeigu jos ten 
nesiranda. — Tas mot erei la
biausia patinka. ,

§ Senos merginos tai kaip 
senas ceikis kuris guli sztore. 
Tojo ceikio mažinasi preke o 
senos mergos mažinasi metai.

§ Tankiausia locna motere 
pasodina savo vyra in kalėji
mą už sumuszima bet vėliaus 
pati ji iszima isz kalėjimo. — 
Jau tai tokia szirdele moteres.

§ 'Tieji visi agitatorei ir 
novos prietelei darbininku, ka
da kiek pralo'bšta ir stojasi su 
laiku kapitalistais, tai buna 
didžiausiais nevidonais darbi
ninku.

§ Moterėlės, jeigu norite 
kad jus vyras mylėtu ir kad 
butu sutikimas namie, tai tu
rite valgi pagamint ant laiko 
o ir gardu valgi.

§ Jeigu mergina negali sau 
surasti atsakanezio vyro tai 
paima bile koki.

§ Apszvieta nieko nepagial- 
bes tam kuris nemoka isz jos 
pasinaudot.

§ Tik tada motere iszpa- 
žysta geruma pirmutinio vy
ro kada gauna antra, po mir- 
cziai pirmo.

§ Mdtere niekados nenori 
statyt liudintojaus ant savo 
iszsiteisinimo nes bijo kad ne- 
iszduotu jos visa slaptybe.

nnn M0STIS
000 SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba 
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

HITLERIS RODAVOJASI SU KARISZKAIS VADAIS.
Czancleris Hitleris (ant deszines) rodavojasi su savo ka- 

riszkais vadais apie užėmimą Raino aplinkines. Isz kaireses 
stovi generolas Werner Von Blomberg, kariszkas ministeris, 
prie jo generolas Frieherr Von Fritsch, ir jo pagialbininkas 
ir atsisukęs in kamera generol as Leitman.

Kad jau nebutu tokiu susi
rinkimu, 

Ne tokiu papiktinimu, 
In kur bobeles susibėga, 
Bjauru žiūrėti net geda, 

Vyras buna darbe, 
Vaikeliai grinezioje dideliam 

varge, 
Mamuže gere su valkatais, 
Ant virszaus su boseleis, 

O tu, vyreli, dirbk,
Tegul boba eina po velniu, 

Tegul kupeziavoja savo kunu, 
Tegul vaikai klykia, 

Vieni stuiboje pasilikia, 
Bobos pasigeria strapalioja, 

Visokius žodžius pliovoja. 
Vyras parejas vaikus sztildo, 

Ir in lova guldo.
Motinos in viena vieta sueja 

ruja daro, 
Visokias bjaurybes varo, 

Tokis jusu gyvenimas, 
Tai isztikruju verksmingas.

Kokia tai perkupeze in czion 
nesenei pribuvo, 

Ir vienoje apygardoje apsi
stojo, 

Badai czionais silkes szin- 
kuoja, 

Ba tai už bizni rokuoja, 
Name kur “silkės” par

davinėja, :■<£ 
(Per naktis kliksmai atsi- | 

provineja, ";
Praeiti pro ta vieta niekas j 

negali, i 
Turi užsukt uosi in szali, ‘ 
Badai miestas ketina isz- į,:

varyti,
Grinczia gerai iszrukyti, 

Žmones nuo tosios bjaurybei 
iszgialbeti.

* * N-I
Geriau kad nebutu tokiu 

.susirinkimu,
Ne tokiu papiktinimu, Į
In kur bobos susibėga, ij
Bjauru žiūrėti, net geda,

* * *

Jau vėl atoki laikai užėjo, 
Kad darbininkai pradėjo 

Boseliams pinigus davinėti, 
Kad tik gera džiaba gauti, 

Net keli susideda,
Ir net szimtelius sudeda, 5Į 
Kad tik gera pleisa gaut, 
Daug galėtu uždarbiaut,

Ne dyvai, papratę laukavoti, 
Net ir savo moteres bosams 

siuntinėti, j
Ir da pasturgali laižyti, j 

Ir rankas įbucziuoti. |
* * *

Moterėles, ne daug džiaugsme! 
turėsite, & 

’ Jeigu geriau dukrelių ne- ;f 
auginsite, j 

Ne viena sulauks senatvės, ■ 
Ir prieglaudos pas dukrele 

neturės, !
O priek tam nekurios motinos, 

Neturi jokios sarmatos,
Pati velkasi in karezema, J 

Ir dukrele su savim pasiima, 
Deda ant kėdės, gale baro, 
Ir bjaurus szposus daro, j

Bjaurus žodžius varo, J 
Ir burnos neuždaro.

Puikia pavyzdi dukrelei 11 
duoda, < 

Pati geria ir dukrelei duoda, ' 
“Gerk szirdele, žentelei 

pundina,
Gal busi katro pati kada,” 
O katrie jai neužpundina, 

Tuojans nuo visokiu iszvadina, 
Ne ant burdo nelaiko,

Laukan tuojaus iszvaiko, 
Dieve, Dievyti, kas bus, 

Ar jau vis musu moterėlės 
taip sius. ■

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotoja* ::

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j zč/ 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Jb’ 
na pasirinkimą meta- tfg i 
liszku ir kieto medžio |6 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. |į 

Turiu pagialbininke W 
moterems. Prieinamos 1! 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

___  Bell Telefonas 538-J
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