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ATLAIKYDAVO PASZIAL
PA TURĖDAMAS $17,000 

BANKOJ.
Calumet,’ Mich. — Ana diena 

mirė czionais Chris Polomaki, 
63 metu, kuris nuo keliu metu 
aplakiydavo vaistine jpaszial- 
pa ir dirbo ant vaistiniu pro
jektu. Po jo mireziai pasirodė 
kad jis nebuvo tokiu vargszu 
kaip žmones apie ji mane nes 
paliko jis turto 17 tukstaneziu 
doleriu. Dasidirbo jis turto 
dirbdamas vario kasyklose. 
Turi jis daugeli szeri Calumet 
& Hecla Copper Co., Montgo
mery Ward Co. ir Internation
al Copper Co. O kad velionis 
buvo nevedes ir neturi jokiu 
giminiu todėl visas jo turtas 
pereis in rankas valdžios.

TOKIS SZPOSAS VEDA 
PRIE ŽUDINSTOS.

■ Maybury, Mass. —■ Kaimy
nai, žinodami laibai užvydu bū
da Mrs. Edna Miller ’ienes, su
manė jai padaryti szposeli. Ka
da toji buvo iszejus ant kruta- 
muju paveikslu, inejo in stuba, 
parengė balvona in vyriszkas 
drapanas ir paguldė ji in mie
gamąjį kambari. Motere parė
jus namo, nuėjo ant virszaus 
iiusiredyt ir paregėjo gulinti 
“žmogų” ant lovos. Taip per
sigando kad apėmė ja priepuo
lis ir in kėlės minutas mirė isz 
baimes. —- Taigi, nevisados to
kis szposas iszeina ant gero.

Nesenei buvo panaszus atsi
tikimas iScrantone, Pa., kur 
moteres isztaise toki szposa 
vyrui o tas baisiai sumusze 
motere kada parėjo isz bažny- 
czios manydamas kad pas ja 
atsilankė kokis prielaidinis.

GYVENIMAS VARGSZES 
DIDELIAM MIESTE.

New York. — Ant vienu se
nu apleistu doku palicija užti
ko vakare motere kuri tik ka 
buvo pagimdžius kūdiki. Kada 
ja nuveže in ligonbute vargin
ga motere pasakė kad neturėjo 
ka valgyt per ketures dienas ir 
niekas jai nenorėjo prigial'bet 
ir isz visur ja atstuminejo. Ant 
galo buvo priversta jeszkoti 
prieglaudos ant seno doko. 
Mane ji pasidaryti sau mirti 
bet in laika užtiko ja palicija 
ir iszgialbejo nuo mirties.

ISZGIALBETA PER 
GORSETA.

Forestville, N. Y. — Stepo
nas Vrobel, vos pagyvenęs su 
savo paeziule kelis menesius, 
buvo jai pasiutiszkai užvydus 
per ka motere nuo jo ketino 
atsiskirt. Taja nakti, kada jo 
motere rengėsi važiuoti pas 
tėvus, vyras užklupo ant jos su 
peiliu, užduodamas jai dvyli
ka skaudžiu žaiduliu. Nuo mir
ties iszsigialbejo tik per gor.se- 
ta kuri tada turėjo ant saves 
kuris nedaleido peiliui ineit gi
lei in kuna. Ant riksmo mote
res subėgo kaimynai ir iszgial
bejo isz ranku pasiutėlio ir ati
davė in rankas palicijos. Mote
re likos nuvežta in ligonbute,

Kas Nori Darbo Turi Būti De
mokratu; Duoda Paszialpa 

Tiems Kurie Jos 
Nereikalauja!

METO PINIGUS NEREI
KALINGAI.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos paszialpos administra
cija, po gubernatorium Earle, 
atsiduoda smarve ir apgavys- 
ta. Legislatures narei padare 
svarbu tyrinėjimą po visa 
Pennsylvanija ir isztyrinejo 
apie iszleidima vaistiniu pini
gu nereikalingai, paszialpa yra 
duodama del tuju kurie jos ne
reikalauja o kas nenori persi- 
raszyt ant demokrato, tai vi
sai neaplaiko paszialpos.

Tarp kitu užmetinejimu Le- 
gislatura užmetineja demokra
tams buk:

Daugelis žmonių reikalau- 
janeziu suszelpimo, turi pri
verstinai persiras^yt įant de
mokratu arba neaplaikinet pa
szialpos ne darbu ant WPA 
projektu.

Visi tieji, kurie stengėsi ap- 
laikyti kokius darbus ant pro
jektu, turi turėti paliudinimus 
nuo Demokratiszku politikie
rių.

Darbininkai, kurie dirbo ant 
projektu, turėjo phkinet už 
paskutini’ (doleri ftikietus (ant 
Demokratiszku bankietu ir ki
tokiu pasilinksminimu.

Vaistinis paszialpos admi
nistratorius, Edward N. Jonės, 
naudojo vaistini paczta dykai 
iszsiuntinejime laiszku ant ve
dimo Demokratiszkos politi
kos, kas yra rustai uždrausta.

Darbininkai buvo priversti 
užsiraszyti politikiszkus laik- 
raszczius ir už juos užmokėti 
nors gana priesz tai pasiprie- 
szino.

Naudojo visokius apgavin- 
gus budus ant iszmokejimo pa- 
szialpiniu czekiu norints žmo
nes, kuriems taja paszialpa 
duodavo, turėjo gerus darbus* 
automobilius ir savo locnus 
namus.

Taipgi isztyrineta kad mo
kėdavo paszialpa tiems kuriu 
szeimynose dirbo keli nariai ir 
turėjo nekurie apie 15 tukstan
eziu doleriu bankose.

Deszimts milijonai doleriu 
buvo nereikalingai iszdalinti 
apgavingu budu ir praleidine- 
jo pinigus be jokio apsvarsty
mo.

Tokis tai sziadieninis valdy
mas Demokratiszkos adminis
tracijos kuri netemina kur pi
nigai eina ir ant ko. Jau patys 
savžiningi Demokratei pradė
jo dasiprasti kad ju partija ve
da Amerika in prapulti ir prie 
revoliucijos.

ISZLEIS MEDINIUS 
PINIGUS.

Manitowac, Wis. — Czionai- 
tiniam mieste bus iszleista 
medinei pinigai ateinanti me
nesi po 5, 10 ir 25 centus, ku
rie bus padirbti ant atminties 
uždėjimo tojo miesto szirnta 
metu adgal. Daugiau ju neisz- 
duos kaip už tūkstanti doleriu.
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NEW YORKAS— Naujas neseniai padirbtas Vokiszkas Zeppelinas “Hindenburg” kuris 
praeita Sereda iszleke isz Vokietijos, laimingai be jokios nelaimes atlėkė pirma karta in 
Amerika ir pasiekė New Yorka 5-ta vai. Subatos ryta. Ilga kelione 4,381 mylės atliko in 
61% valandų. Naujas orlaivis yra 813 pėdu ilgio. Apricz jo 56 laivoriu orlaivis atveže 51 
pasažierius, 2,000 svsaru paczto ir kitokiu tavoru. Naujas orlaivis ketina szimet atlikti da 
deszimts tokiu kelionių tarpe Vokietijos ir Amerikos.

VIENA MOTERE PAGIMDĖ 
TRIS VAIKUS O KITA KE

TURIS ANT SYK.
Mobridge, iŠ. D. — Treczia 

karta isz paeiles pagimdė try
nukus Mrs. Thomas Nicks, far- 
merio pati. Dabar toje .szeimy- 
noje randasi viso 13 vaiku. Tė
vas aplaiko paszialpa nuo val
džios. Trynukai yra sūnelis ir 
dvi dukreles.

Passaic, N. J. — Kvadrukai 
gimė czionais del Mrs. Emili
jos Kasper, pati prasto darbi
ninko. Pagal daktaru nuomone 
tai visi gyvens, yra tai trys su- 
nelei ir viena dukrele. Visi sve
ria beveik po du ir daugiau 
svarus, kožnas. Kasperai turi 
dabar szeszis vaikus isz kuriu 
vyriauses yra pus-ketvirtu me
tu. Gyvena artimoje Little Fer
ry. Žmones isz visos aplinkines 
juos szelpia visokiais reikalin
gais dalykais del mažu svecziu.

BUKITE UŽGANADYTI ISZ 
TO KA JUM PACZIULE 

DUODA.
Williamsport, Pa. — Miko

las Pajuszczyk atsikėlęs anks
ti eiti in darba, dirstelėjo in 
savo bleszine ar valgis jau su
dėtas bet jam nepatiko tas ka 
paeziule jam indėj o in diner ke 
ir pradėjo zurzet ant jos, kuri 
negalėdama ilgiaus nukensti 
visokiu iszmetinejimu Mikolo, 
pagriebė uždangala nuo pe- 
cziaus paleisdama jam in guo- 
gia. Mikolas sukrito kaip jau
tis ant grindų, be jokio žado, ir 
reikėjo nuvežti in ligonbute 
ant gydymo. Jevute nuveže in 
kalėjimą ant pakutos pakol 
Mikutis pasveiks.

LIŪDNA PABAIGA GYVE
NIMO GIRTUOKLIAUS.
Rochester, N. Y. — Mažam 

ir vargingam kambarėlyje li
kos surastas lavonas kokio tai 
Antano Navorskio, kabantis 
ant virves. Antanas vede gir
tuoklio gyvenimą ir praleisda
vo paskutini skatiką ant gery- 
mo. Matyt jam nubodo tokis 
gyvenimas ir nutarė užbaigti 
visus savo ergelius ant szio 
svieto. Kaimynai surado jo la
vona o ant grindų gulėjo ke
lios tuszczios Ibonkos nuo ariel
kos. Navorskis buvo nevedes ir 
neturėjo jokiu giminiu todėl ji 
palaidojo ant vargszu kapiniu.

SŪNELIS LAIKE TĘVA O 
MOTINA PERPJOVĖ JAM 

GERKLE.
Meridian, Miss. — William 

Church, 15 metu, prisipažino 
buk jis dalvavo nužudinime 
savo tėvo George. Pasakė jis 
palcijai buk ievas užklupo ant 
jo ir motinos, permusze ji ant 
grindų ir laike o motina, Mag
dalena, pagriebė britva su ku
ria jam perpjovė gerkle. Tėvas 
po keliu valandų mirė ligonbu- 
teje. Sūnelis ir motina likos už
daryti kalėjimo.

MIRE MYKOLAS 
PALTANAVICZIUS.

Boston, Mass., f Mirė Myko
las Palltanalviczius, kuris buvo 
susilaukęs jau 60 m. amžiaus. 
Velionis senai jau buvo nesvei
kas, paralližiau's užgautas, ir 
paskutiniais laikais jau nebe- 
galejo vaiikszcziot. Jo kulias 
buvo pa’s'zarvotas pas graboriu 
Kaspera, 494 Broadway, South 
Bostone. Kuna laidojo pereita 
Seręda, Forest Hills kapinėse. 
2-tra valanda popieltu.

1905 m. A. Žvingilas insteige 
So. Bostone “Keleivi,” M. Pal
tą,naviezius buvo pakviestas in 
redaktorius. Tuomet jis buvo 
karsztas socialistas, revoliucio
nierius:. Pamatęs, kad laikrasz- 
eziui gerai sekasi, M. Paltana- 
vicziuls mete “Keleivi” ir isz- 
važiaves in Worceisteri užsidė
jo “Amerikos Lietuvi,” bet po 
kokiam tai laikui laikrasztis 
mirė. •

Velionis paliko nusiminusia 
žmona ir dvi dukterys. Jau
nesnioji duktė dabar lanko 
Bostono Universitetą, o vyres
nioji, Valentina, yra isztekeju- 
si už p. Step. Minkatts, jauno 
advokato. Jiedu *dabar veda 
Lietuviu radio pus-valandi Ne
degiomis.

AMEEIKONISZKAS LEGIO
NAS TURI 812,730 NARIU.
Indianapolis, Ind. — Pagal 

paskutini skaitliu padaryta 
keli menesiai adgal tai Ameri- 
koniszkam Legione, kurie tar
navo kariuomeneje laike Svie- 
tines kares, randasi 812,730 
nariu. In tris metus legionas 
pasidaugino ant 52 tukstan- 
cziu nariu.

ORALAIVIS “HINDENBUR- 
GAS” ISZLEKE IN VOKIE
TIJA PANEDELIO VAKA-

RA; PRIĖMĖ JI 100,000 
ŽMONIŲ.

Lakehurst, N. J. — Sukatoje 
apie 4:30 vai. ryte, atlėkė in 
czionais didžiausias oralaivis 
ant svieto “Hindenburgas” 
kuri pasveikino daugiau kaip 
100,000 žmonių, atlikdamas ta
ja ilga kelione in 62 valandas 
ir 39 minutas. Pasažieriai (bu
vo labai užganadinti isz kelio
nes ir nejautė jokiu nesmagu
mu.

Oralaivis iszleke isz czionais 
Pąnedelio vakara adgal in Vo
kietija.

SUNENORĖJO VALGYT 
VISZTOMS.

Philadelphia. — Harry Ra- 
binoviez, 45 metu ir jo paeziu
le, gyveno laimingai ir taiko
je, pakol paeziule nusipirko 
sau du visztukus ir valgė su 
jais prie vieno stalo, priesz ka 
vyras pasiprieszino o da la
biau užpyko kada paeziule 
jam pasakė: “Visztukai už
augs ant visztu ir duos kiau- 
sziniu o tu nieko neduodi.” Na 
ir ant galo abudu atsidūrė in 
suda ant sutaikinimo ju nesu
sipratimu. įSudžia paliepė 
abiems eiti namo ir gyventi su
tikime. Pora yra vedus 23 me
tus ir tankiai turėjo naminius 
nesupratimus.

METEORAS TRUKO; SU
KRATĖ MIESTĄ.

Roseburg, Ore. — Le'kentis 
meteoras staigai truko su bai
siu triukszmu kad net sukratė 
visa miesteli. Meteoras buvo 
labai szviesus ir naktis iszro- 
de kaip diena. Žmones buvo la
bai iszsigande ir isz pradžių 
nesuprato kas atsitiko.

jISZSIUNTINEJA MAŽIAU 
PINIGU IN EUROPA.

Washington, D. C. — Depar
tamentas Vertelgystos savo ra- 
parte paduoda buk paskuti
niuose keliuose metuose suma
žėjo siuntimas pinigu isz Ame
rikos in Europa. Pinigai in 
Italija ir Graikija nupuolė žy
miai. Mete 1928 likos iszsiun- 
sta in Europa 250 milijonu do
leriu o mete 1935 iszsiunsta 92 
milijonai doleriu.

SNIEGAS NUKRITO
KOLORADOJE

DAUG AUTOMOBILIU 
UŽSNIGO.

Trinidad, Colo. Praeita
Petnyczia nukrito czionais 
sniego ant penkių pėdu. Mies
to gyventojai negalėjo gautis 
isz namu ir- daugelis automo
biliu užsnigti. Miestelis Mor
ley vis’i'szkai užsnigtas. Ero- 
planai negalėjo lėkti laike 
sniegines viešnios. Penki bosai 
su pasažieriąis turėjo sustoti 
ant kelio ir pasažeriai turėjo 
daug nesmagumo kelionėje.

TOKIS TĖVAS UŽSITAR
NAVO ANT VIRVUTES.
Patterson, N. J. — Gioseppi 

Senioppi, keli menesiai adgal 
parsitraukė savo paczia drau
ge su 16 metu dukrele, isz Ita
lijos bet dukreles jis visai ne
pažinojo nes ji gimė po aplei
dimui tėvo važiuojant in Ame
rika. Tasai makaronas taip ne
apkentė mergaite kad ana die
na ,atsitikus jam progai, kada 
motere buvo iszejus in miestą, 
sužagejo ja' bjauriai. Motere 
parėjo in laika namo ir užtikus 
ji iszbego pas kaimynus apsa
kydama kas atsitiko. Ant ryto
jaus palicija aresztavojo taji 
iszgama ir uždare kalėjime.

Paskutines Žinutes
Chicago. — Tautiszka Rau

dono Kryžiaus Draugavę laiko 
savo metini ,seima czionais ant 
kurio pribuvo apie tūkstantis 
delegatu.

Philadelphia. — Kardinolas 
.Daugherty isz Filadelfijos die
cezijos iszplauke laivu Beren- 
garia, isz New Yorko plaukda
mas in Franci ja.

Erie, Pa. — MrsPail Furry, 
38 metu, likos surasta krūmuo
se, užpakalyje stubos, negyva. 
Badai jos vyras nužudė ja.

Horatio, Ark. — Trys žmo
nes likos užmuszti per smarkia 
viesulą kuri prapute pro czio
nais, apie 20 sužeidė ir iszver- 
te 18 namu.

Philadelphia. — Per eksplo
zija 164,000 galonu alkoho
liams, dirbtuvėje Publicker 
Corporation, likos (Sužeista 
trys darbininkai ir suardyta 
dirbtuve.

Easton, Pa. — Palicija tyri
nėja priežastį mirties Mrs. 
Katrės Loebsack, 27 metu, ku
rios lavona surado automobi- 
liuje.

Atėnai, Graikija. —- Tarp 
palicijos ir straikieriu buvo 
kruvinas susirėmimas kuriame 
likos' u'žmuszta 14 ypatų ir 
daugiau kaip szimtas sužeista.

Harrisburg, Pa. — Bedarbei, 
skaitliuje 500, pradėjo eiti in 
czionais melsti legislatures 
kad jiem-s parūpintu darbus. 
Kožna diena ateina ju daugiau 
ir manoma kad isz viso apie 
5,000 ateis in czionais.

47 METAS

Isz Visu Szaliu
EROPLANAI UŽMUSZE 

1,000 KINISZKU KO
MUNISTU.

Taiyuan, Fu, Kinija. — Val- 
diszki eroplanai paleido daug 
bombų ant keliu tukstaneziu 
Kiniszku komunistu Shansi 
provincijoj, užmuszdami dau
giau kaip tūkstanti, komunis
tu. Po tam peksztininkai da- 
baige savo darba.

TĖVAI UŽMIRSZO APIE 
SAVO KŪDIKI TEATRE.

. Hampshire.,— P o pu'siau- 
Siakt atėjo pas dažiuretoja kru
tamu paveikslu teatro nusimi
nus tūla jauna porele, kuri pra
dėjo išmaukei baladoti in duris. 
Kada dažiuretojas atidarė ir 
užklausė jaunos poreles, ko sau 
reikalauja taip vėlyvam laike, 
jie apreiszke jam kad būdami 
ta vakaru ant paveikslu, pamė
tė brangu dalyka teatre ir gei- 
džia sujeszkoti. (Dažiuretojas 
atidarė te aitra,, uždege žiburius 
ir negalėjo pats sau tikėti, ka
da porele surado sedyneje mie
ganti trijų metu vaikuti, kuri 
tėvai užmirszo pasiimti namo, 
būdami teip užimti perstatymu 
ka|d ji paliko teatre.

F

■ '■ '1

Philadelphia.Philadelphia. — Mrs. Iza
bele Hemberger, 74 (metu? W 
jos vyras sudegė ant smėrt. 
Ugnis prasidėjo kada moteres 
szlebe užsidegė nuo aliejinio 
pecziuko.

i

Chicago. — 'Mrs. Lillian 
Guild, 50 metu, likos nužudyta 
per nežinoma ypata savo kam
bariuose, su iszmotu plytos.

Rymas. — Mussolini pasky
rė karalių Viktorą Emanueliu 
kaipo ciesorium visos Etiopi
jos o marszalka Badoglio kai
po vice-karalius.

Kaip Iszgydyt Savo
Vyra Nuo Lakstimo
—■ Asą labai noreczia, kad 

mano vyras sėdėtu namie ir 
nesivalkiotu naktimis,—kalbė
jo kaiminka in savo drauge.

—• Isegydyk ji,— atsake 
kaiminka,—teip, kaip Viena 
mano pažystama iszgyde savo 
vyra, kuris valkiojosi naktimis 
lig vėlybam laikui. Matai, 
viena nakti, gryžo jisai namo • 
labai vėlybu laiku arba geriau 
sakant anksti! Atėjo jisai la
bai tykei, nusimovė czeverikus 
prie duriu, atydare duris ir- ty
kei užsilipo trepais in virszu 
ir inejo in mieg-kam'bari pa- 
cziules. Nutirpo vyras pama
tęs savo paczia stovinczia'prie 
zerkolo, puikei pasiredžiusi, iii 
kuria tarė:

—■ Nesitikėjau dus žele, kad 
sėdėsi ir manes lauksi?

—■ Kvaili, asz tavęs nelau
kiau, aisz pati ka tik sugryžau 
isz “rojd-hauzes.”

Nuo to laiko, vyras sodiejo 
namie vakarais o kad ir kadh 
iszejo, tai buvo namie devinta 
valanda.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
|kyti ir maitint. Trumpoje atei
tyje bus didelis kraujo pralie

tu diena visos Kauno bažny- 
czios buvo užverstos naujagi- Motiniszka Szirdis su draugais, palebaut. O be pi

nigu nėra kas veikt.
kas, atsėdėjo bausme bet nepa-Jjo praeigius. Važnyczia isz to 
sitaise suvis ir budo pikto ne-j džiaugėsi ir da labiau arklius

Svietas yra apmaudingas ir 
veidmainingas. Pavydumas ir 
neužsitikejimas vieni kitiems. 
In akis kalba kaip aniuolai o 
už akiu kap nevidonai. Ap- 
szviestos tautos, jeigu ka nu
taria tai nutarė ne su skriau
da savo tautos tiktai kad pa
lengvint. Apszviestesni ir tur
tingesnieji kitu tautu, jeigu 
geidžia ka pradėti, tai pir
miausia patys sudeda reikalin
ga kapitala o paskui kvieczia 
vargingesnius prie ėmimo da
lybų. Paliksime ta viską o pa
imsime truputi apie musu pa
ežiu krutėjimus. Mes ir nevos 
sekame paskui kitas tautas. 
Pirmiausia musu tieji gaivin
tojai Lietuvystes pradeda 
strainti dūdas ir patys prade
da triubyt kad visi dėtu pini
gus ant tokio ir tokio reikalo. 
Žmones duoda savo paskutini 
centeli o kaip tūlas “patrijo
tas” karta iszsitare ant vieno 
susirinkimo: “Brolei, ant tau- 
tiszku reikalu turite iszimti 
paskutini centą isz dugno ki- 
szeniaus ir t.t.” Ar-gi nekvai
las atsiszaukimas? Atiduok 
lyg paskutiniam centui o pats 
su paezia ir vaikais nuo bado 
stipk! Taip, atiduokite pasku
tinius centus del apgaviku, 
kad galėtu isz žmonių sunkios 
procies trankytis po užmarės. 
— Mat, bile biznis, tai yra pa
ramas tėvynės — bile pabaig
tas bankrotas, — paramas tė
vynės, iszguitas paszlemekas 
isz seminarijos ar gimnazijos, 
tai paramas tėvynės. Jeigu ant 
tokiu paramų remtųsi tėvynė 
Lietuva, tai jau seniai butu 
dingus. Ne yra tai paramai 
tiktai latrai ir apgavikai.

jimas, — dings daugybe žmo
nių o po draug dings likusios 
karunavotos galvos ir ju kara
lystes ir žmones paims valdžia 
in savo rankas o tik tada bus 
“pakajus ant žemes ir gera va
lia žmoniems.”

Atsiminkite motinėlės, jeigu 
pavėlinate savo dukrelėms 
trankytis bambiliuose po vi
sas pakampes, tai galite tikę- 

Įtis ir pasidauginimo .szeimy- 
nos...

Bombejoj, Indijoj, yra tie
sos, kad visi daktarai yra pri
versti gydyt savo uoszves už 
dyka. Nuo kokio tai laiko ste
bėtinai daug uoszviu pradėjo 
mirti ir todėl dabar valdžia 
pradėjo tyrinėti priežasti tuju 
mireziu. — O gal ženteliai yra 
tame kalti?

Szioje gadynėje civilizacijos 
ir apszvieti’mo, atleido ryszius 
žmonijos iszjirste žmones, szir
dis pripildė kartybe ir neapy
kanta, tasai veiklumas szvent- 
vaginga ranka apmetineja pur
vais puikiausius idealus žmo- 
niszkus ir tautiszkus; sziadien 
szventos jauslos tikejimiszkos, 
perverstos ant niek per pus
galvius, teisingyste ir dorybe 
gailesį su bjaurybėmis, tai ant 
to visko kuogeriausia yra 
Krikszczionybe. Turime apsi
ginkluoti su tuom ženklu 
Krikszczionybes o tuo apsi
ginkluosime nuo visokiu pik
tybių.

• •
Malda pakelineja, dabina 

kožna duszia bet labiausia da
bina kožna motere, jai dau
giausiai reikalinga (ir del jos 
geriausia pritinka.

Jeigu kožnas, vietoje kitus 
iszjuokti, pradėtu juoktis isz 
saves tai pasikeltu vienas di
delis verksmas ant svieto.

Pana Arnoldą Zweig, isz 
St. Louis, privertė savo tęva 
ant prisilenkimo prie darbinin
ku noro nes tiesiog pasakė 
kad nesivineziavos jeigu tėvas 
neužganadins darbininkus, su
mažinime dienos darbo ant de
vynių valandų ant dienos už 
ta pat mokesti, vietoje dirbti 
deszimts valandų. Jau diena 
vineziavones buvo parengta, 
ir tik tada tėvas, del apsisau
gojimo nuo skandalo, sutiko 
ant dukreles noro. — Kad dau
giau butu tokiu dukrelių.

Kodėl -taip tankiai susirau
kia žiūrim eant to Dieviszko 
svieto? Todėl kad mes nepasi- 
keliam nei viena laipsni augsz- 
cziau musu kasdieniniu -silpny
bių, patys esame niekszai, už- 
vydus, puikus kaip anie garnei 
kurie nežiūri ant puikiu žiedu 
tktai jeszkosi varliu ir slieku.

Mes -esame papratę nuolatos 
ružyt ir įdusaut ant ko ir už ka. 
Kaip beždžiones vis -sekame 
paskui kitus.

ISZUĖTUVOS

Teisybe, kaip buvo, taip ir 
yra nuoga. Todėl melagyste 
kas kart rėdosi puikesniais ru
bais kad prielankiau per žmo
nis butu priimta.

Tankiai žmones dreba priesz 
nelaime bet kodėl tosios nelai
mes neapsisaugoja?

• • • ■ 1 ■ 1
Kuo senesne motere, tuo dau-^ 

giau turi turėti proto ir kytru-, 
mo. Iszmintinga motere nieka
dos ne jaunys save ir per tai 
iszsisaugos szando, visur akis 
ant saves atkreips. Jau katra 
save jaunina, juodina savo 
plaukus arba , duoda veidą pa
kelti tai tuom iszrodineja savo 
senatve.

Kas stosis su sena Europa 
ateityje tai vien tik Dievas ži
no. Visi pasisziauszia, visi pa- 
feiputia. Kožna vieszpatyste tu
ri parengta kariuomene ir sta- 
czia galva vis daugiau gink
luojasi o vargingi žmonelei tų- 
ri tuosius dykaduonius užląį-

ISZAISZKINTA ŽIAURI 
ŽMOGŽUDYSTE.

Szirvintai.— Pikuliu miszke 
netoli Szirvintu, rasta nuszau- 
tas ūkininkas VI. Voleisza, La- 
pįszkiu kaimo. In invykio vie
ta tuojaus nuvyko vietos nuo- 
vadols virszininkas ir pradėjo 
tardymą. Buvo intartas nužu- 
dytojo žmonos meilužis Meczys 
Miliukas^ Garoipkes kaimo, ku
ris griežtai užsigynė, bet palli- 
cija padarius pas intariamaiji 
krata, rado jo kiszenese szratu 
ir pakalu, tokiu pat kaip kad 
buvo rasta prie nuszautojo.

Suimtasis Miliukas, matyda
mas, kad visitiek neiszsisukls, 
kaltu prisipažino. Taip pat at
virai papasakojo ir del ko jis 
nužudė Voleisza. Mat, jis su 
Voteiszois žmona turėjos santy
kius, žmona savo vyro neken- 
tus ir jau senei su savo meilu
žiu Miliuku ruoszusi plana nu
žudyti.

VELYKŲ DŽIAUGSMAI IR 
SKAUSMAI KAUNE.

Kaunas.,— Kalėdos ir Vely
kos Kauna triukszmingiausiiai 
szvęnicziąmps. Pirmąją Va

rniais; krifcsztais ir sutuoktu
vėmis. Del to mieste judėjimas 
labai pagyvėjo; genai uždirbo 
taksistai ir vežikai. Taksistai 
saiko kad per szias Velykas 
darbo tureje daug, bet krizisz- 
kas už ta darba atlyginimas, o 
benzinas brangu-s.

Žmones per daug insigere 
neteko lygsvaros: a|pie 20 pi- 
liocžiu iszsipagiri-ojo daboklė
se. Garsusis Vilijampolės bur
tininkas D. Gimbutas rastas 
negyvas. -Sziadien daromas jo 
lavono skrodimas.

Agentas K. Marijoszius gir
tas pradėjo spaudyti ulyczioje 
prie ateitininku kambariu. Pa
lmininkas ji nutempė in nuova
da i’szsipagirioti, Marijoszius 
nuovadoje iszsipagiriojo, su- 
gryžo namo ir kita diena savo 
bute, Mickevicziaus ulyczioje, 
nusiszove. 1

Pinna Velykų diena grupe 
piliecziu linksminosi Duonelai- 
czio uly. Besilinksminant bu
vę ten batsiuviai broliai Bui
kai sunkiai -sužalojo Ferd. Smi- 
Igi. Smilgys be sąmones nuvež
tas in miesto ligonibute, o Bui
kai aresztuoti. Virszužeglio 
km. A. Panemunes valscziujle, 
lankuose rasta numintas pil. 
Balcziunas. Balcziuna-s -esąs 
nužudytas isz kerszto. Žmog
žudys slalpstoti. Velykų proga 
Kaune buvo eile smulkesniu 
m'usztynin ir invairiu dalyku, 
kurie kriminalinėje kronikoje 
ne nesuregistruoti. Be to, mies
te buvo daug Ismulkiu vagysez- 
iu. Vogta -daugiausiai velykin
iai tortai, kumpiai, babkos, 
parsziukai ir t.t.

SUDEGE BAŽNYCZIA.
Liubavas., Mariamipoleis 

ajpslkr., parapijos bažnyczioje 
nuo d'eganczio-s žvakes užside
gė bažnyczios papuoszalai ir 
pradėjo degti. Su|dege daug 
brangiu daiktu, paveikslu ir 
kitokiu brangenybių. Altorius 
pavyko apgesinti. Nuostoliai 
dideli, bet parapija i!sz pasku- 
tineses stengiasi visa vėl (su
pirkti.

PERSISZOVE KUNIGAS.
Panevėžys-.,— Per Veyka-s in 

Panevėžio ap-skr. ligonine atve
žė persiszovUši Uliunu kleboną 
kun. Steponaiti. Sakėsi, kad 
persiiszoves netycziomįs, bet 
paaisžkejo kad butą kitos prie
žasties. Priesz Velykas pas 
kun. Steponaiti atvyko jo bro
lis ir -svainis. Szeimininkas 
sveczius gerokai pavaiszino. 
Kaip jau gerokai inisismagino, 
tarp klebono ir brolio kilo gin- 
czai del kažkokiu nesuvežtu 
sanskaitu. Kunigas pra'sze bro
li palikti jo namus, bet tais n-e- 
paklaus-e. Tada kunigas su re
volveriu norėjo tvarka padary
ti. Svainis, matydamas, kad 
gali invykti nelaime, puolė at
imti isz kunigo ginklą. Beisi- 
gruimiant revolverils netyczio- 
mi's iszszove ir -szuvis kunigui 
perejo per vidurius. Atvežtas 
in apskrities ligonine, Velykų 
antra diena mirė.

NUSZOVE PALICIJANTA.
Veliuona.,—Ana diena Ve

liuonos palicijos nuovados 
virszininkas Bronius Baublys 
ir palicininkas Senonas Kvali- 
ta visa diena važinėjo kaimuo
se atlikdami in vairias tarny
bos pareigai Grižo namo pai- 
vakareje. 7 vai. vakare važiuo
jant pro krumus, 8 kilometrai 
nuo Veliuonos, isz krumu in 
važiuojanezius pasipylė iszu- 
viai. Pallicininkas Z. Kvalita 
buvo vietoj nuszaidas.

Puszkene turėjo sziadien di
deli praszyma pas poną. Norė
jo sunui pirkti paneziakas vil
nones ir szilta sermėga nes jau 
buvo ruduo ir žiema skubei ar
tinosi. Vaiksztinejo kasdiena 
ant paczto in miestą už ka mo
kėjo del jos dvarponis, mokėjo 
kaimuoeziai, jeigu parnesze del 
katro gromata arba taip ka 
nors isz miesto. Turėjo dideli 
gurbą in kuri viską dėjo, viso
kius grumulėlius, mazgelius ir 
t.t. o kad buvo blaivi, niekad 
nieko nepametė tai ilgus metus 
buvo kaip pacztorka. Vos isz 
to galėjo sau užsidirbt ant 
maisto. Kada ka norėjo pirkt 
del saves tai imdavo dvare už
mokesti isz virszaus už dvi ar
ba tris nedeles.

— Tai tu Puszkiene nori pi
nigu ant sermėgos ir panezia- 
ku... — klausė ponas.

— Taip, praszau pono. Tu
riu rūpintis apie savo Valiuką 
nes tai biskuti vėjavaikis, nuo
gas vaikszcziotu o nieko nesi- 
pirktu.

— O, tai del Valiuko, — pa- 
szauke ponas užpykęs — asz 
mislinau jog tai del tavęs ir 
jau norejauj -duot bet idel to 
rakalio tai neduosiu.

Nuleido akis Puszkiene bet 
norints susarmatinta, su baime 
prasze kanecz pinigu.

— Ne, neduosiu! Tu gadini 
savo ta beiboka. Vyras sveikas 
kaip ąžuolas, turi mieste gera 
uždarbi kaipo važnyczia ir ga
lėtu motina prie saves laikyt. 
Bet savo uždarbi prageria o 
ant drabužio jo motina turi 
dirbt. O kibk jis nuo tavęs isz- 
kaulina ant arielkos?

—• Tai mat, jegamasti, vis 
tai mano kūdikis, pas ka pra- 
szys, jeigu ne pas motina.

— Tinginis, girtuoklis, — o 
tu tuom ji gadini. Lazdų jam 
duot, ne pinigu ant girtavimo!

Aszaros stojo moterei akyse. 
Teisybe, neturėjo džiaugsmo 
isz sunaus nes juk tai jos kū
dikis... prasze prigulus su 
kantrybe.

— Tuszczia tavęs, net man 
galva pradėjo skaudet nuo tos 
nereikalingos sznektos. Te tau 
penkis rublius bet priesz Dievą 
atsakysi už gadinimą -savo sū
naus — girtudklio.

Puszkiene paėmė pinigus, 
kelis kartus padekavojo ponui 
ir su džiaugsmu nusidavė in 
miestą.

Kada jau buvo už kaimo, 
pasitiko Puszkiene ponia su sū
num.

Buvo, po teisybei, tuju pa
ežiu metu kiek ir jos sūnūs, 
Valiukas. Kokia vienok tarp 
ju dvieju skirtumą. Ponaitis 
jau buvo pabaigęs mokslą, mo
kinosi ukystes, paguodoje sa
vo tėvus. O Valiukas ka?

Akys aptemo Puszkienei ir 
net gerkleje apkarto ant to at
siminimo.

Valiukas, kada da buvo vai
kinu, vaikszcziojo su tėvu ant 
uždarbiu, iszmoko karezemoje 
sėdėt ir gert arielka. Kada mo
tina jam iszkalbinejo, tėvas 
keike paezia ir nepaisė ant jos 
pasakos o sūnelis ėjo pavyzdi- 
mi tėvo. Tėvas užsigėrė ir be 
laiko turėjo mirt, Sūnelis vie
nok ėjo žinomu sau keliu, pra- 
gerinejo uždarbi tarp panasziu 
sau draugu, nežiūrėjo bažny- 
czios, nei Dievo, nei motinos.

Jeigu kada pasitiko su mo
tina mieste tai vis reikalavo 
nuo jos pinigu, kalbėdamas: — 
Kam senai bobai pinigai? Asz 
esmių jaunas tai turiu gyvent

Puszkiene davinėjo Valiukui 
maža savo uždarbo o kada ma
te jog pragėrė ir drabužiu sau 
nenusiperka, tai pirkinėjo jam 
reikalingus drabužius ir kalbė
jo in save: — 'Tegul niekas ne
sako jog mano sūnūs yra uba
gu. — Po teisybei, niekad ne
girdėjo nuo Valiuko padeka- 
vones nes kožnas daigtas vis 
jam buvo niekam nevertas, per 
prastas bet motina vis už gera 
palaiko ir kalbėjo: — Tai da 
jaunas, kvailas ir per tęva pa
gadintas, — tegul iszsitranko. 
Susivaldys, kaip laikas bus, ir 
motinai atsimokės...

Ne viena karta jau jai daka- 
ko iki gyvam kaului bet vela 
sau iszdestinejo kalbėdama: — 
kasžin kas kaltas, ar Valiukas 
ar žmones! Mieste daugybe 
žmonių pagadytu tai greitai 
jauna žmogų pagadina tai pas
kui viską ant jo nuverezia o 
patys rankas nuo visko numaz
gojo. O j, tie žmones! Tie žmo
nes!

Tese draugai Valiuką in kar- 
cziama kur iszmokino ji kazy- 
riuot. Valiukas, žinoma, kaipo 
kvailas jaunas, nuėjo kelis kar
tus ir jam labai patiko kareze- 
mine zobova, taigi ir palikda
vo cie’la uždarbi karezemoje 
kuri bravore uždirbdavo. Vie
na 'karta užtiko ji Puczkiene 
prie tokios zobovos. Pilna kar- 
cziama buvo žmonių kaip pri
grūsta, nuo durnu tabakiniu 
buvo tamsu ir troszku o rauga- 
las nuo arielkos net apsvaigi
nėjo žmogų. Dūzgėjo kaip avi- 
lije, kiti dainavo, pliovojo, mu- 
szinejo su kumszeziom in stala 
rėkdamas prikimusiu balsu. 
Motere nusigandus adgal nu
ėjo ir iszejo laukan. Paskui pa
sitikus ant ulyczios, iszmetįne- 
jo jam jog pinigus ir sveikata 
menkina su tokiais palaikeis 
draugais bet Valiukas subarė 
motina kalbėdamas:

— U-gi ant ko asz dirbu? 
Juk turiu pasibovint. Kiti ge
ria ir kazyriuoja o ka asz dary
siu? Žiūrėsiu ant ju kaip lelis 
ant savo vaiku? Tai bueziau 
begėdis! Žmogus, kaip prisige
ria Nedelioj ir pasibovina, tai 
turi pajiegu prie darbo ant vi
sos Nedėlios.Kaip negalėsiu tai 
negersiu o kaip pasensiu, tada 
kalbesiu ražaneziu slankioda
mas karielukus.

Neiszejo ant gero kazyres del 
Valiuko. Karta pasidarė barnis 
prie kazyriu, nuo barnio kilo 
musztyne. Karczema persimai
nė ant gyvos peklos. Valiukas 
buvo drūtas ir petingas, lauže 
kėdės ir stalus, peretino savo 
prieszus sunkiais ypais. Jeigu 
kas ji kepsztelejo tai jau. tam 
atidavė kiek tilpo. Kiek jis pa
žeidė tai negali pamint bet ir 
pats buvo pusėtinai superety- 
tas jog kruvinas puolė ant že
mes. Atsikvotejo po kokiam 
laikui — kalėjime in kur su ki
tais gavosi.

Tuoljaus daejo žinia pas mo
tina, kas Valiukui atsitiko. Del 
motinos buvo tai labai skaudi 
naujiena. Isz gėdos nedryso 
pakelt akiu ant žmonių nes jie 
prikiszinejo szlektus pasielgi
mus Valiuko. Bet, kaipo moti
na, iszteisinejo priesz žmones 
kaip galėjo jog Valiukas ne
kaltas, tiktai niekszai kurie ji 
pritraukė prie kazyriu ir gun
de ant musztynes. Sėdėjo Va
liukas areszte bet ne pats vie
nas, sėdėjo ir kiti. Juk jis ne 
yra niekesnis už kitus. Ne jis 
pirmutinis ne jis paskutinis.

Iszsįlaižę isz žaiduliu Vąliu-

permaine. Gere, lėbavo ir ka- 
zyriavo. Tankiai buvo užsige
rės prie darbo ir nekarta turė
jo užmokėt ir padarytas szka- 
das. Tai bevažiuodmas baczka. 
pamėto tai vela rata pamėtė 
arba kitokia szkada padaryda
vo.

— Juk tai taip atsitinka del 
kožno važnycziaus — kalbėjo 
motina — o kaip Valiukas bus 
senesnis tai bus atsargesnis.

Žmones jai in akis kalbėjo 
jog tai per neatsargybe ir .gir
tavimą tas jam atsitiko, mat 
pavydėdami Valiukui, kuris 
turi gera uždarbi mieste ir ne
reikalauja pas gaspadorius 
trankytis už bernus.

Viena karta važiavo su bacz- 
komis in bravorą ir pasitiko 
Valiukas su kitu važnycziu ku
ris smiltis veže. Vienas antram 
nenorėjo isz kelio prasitraukt. 
Valiukas sake jog važiuoja su 
lodinge tai jam turi prasi
traukt žmones isz kelio, smil- 
czius tvirtino jog jis taip-gi ve
ža lodinge tai neturi trauktis. 
Plūdo ir barėsi vienas ant ant
ro. Valiukas perpykęs užkir
to arkliam po rimbą. Kol susi
žiūrėjo smilczius stovėdamas 
szale vežimo, likos skaudžiai 
suspaustas nes nespėjo atsi
traukt in szali. In tarpa asziu 
gavosi koja ir sutrynė kaula. 
'Turėjo Valiukas isz to atsiti
kimo nemažai ergelio ir sūdąs 
ji nubaudė. Betmotina vela isz
teisinejo sūneli: Kas-žin kas 
buvo tame kaltas, gal smil
czius ...

Ir taip Puszkiene kas karta 
savo sūneli iszteisinejo o ir tu
rėjo vilti jog Valiukas kada 
nors nebus girtuokliu o tada 
bus puikum. žmogum, geru sū
num ir sztarkiu bernu ant visb 
miesto. Ak! kaip ji troszko 
idant toji stebuklinga valanda 
kada nors užstotu. Kaip tai ji 
tada butu laiminga! Tada Va
liukas prakalbėtu in ja gražiai 
ir szvelniai kaip kokis ponai
tis in savo motina, tada mylė
tu ja taip kaip ir kiti vaikai 
savo tėvus. Ant svieto nieko 
jam daugiau ne troszko. Norė
jo būti mylėta per sunu taip 
karsztai, kaip ji jin myli. Ka
da jis apsipaeziuos, sena moti
nėlė apsigyvens prie jo, bovins 
anukus ir ramiai numirs, lai
mindama Dieva jog davė jai 
tiek laimes ant žemes.

Taip mislydama apie viena
tini sunu ir apie galinezia but 
'laime del jos ant svieto, ėjo 
Puszkaitiene kas karta tolyn, 
pasiremdama su lazdele.

Kvėpuodama, sumurus ga
vosi in miestą, nusidavė pir
miausia ant paczto o paskui 
leidosi eiti per kromus. Pirko 
pirmiausia tai, ko dvaras rei
kalavo, ka prasze parneszt gas- 
padorei, paskui iszrinko sen- 
kromyje sermėga del sunaus, 
ant galo nusidavė in kita kro- 
ma pirkt žiemines paneziakas. 
Kupczius turėjo visokiu dau
gybe ir visaip margintu. — Na 
kokias ežia dabar iszrinkt? — 
mistino Puszkiene. — Imsiu 
raudonas, tokios Valiukui ge
riausia patiks. Gal nors karta 
jam intiksiu.

Jau atėjo vakaras kaip gry- 
žo namo: Ir pradėjo po biski 
lynot o ir buvo gerai miglota. 
Nors mieste tampos dėge bet 
mažai apszviete. Sztai priesz- 
ais važiuoja sunkus vežimas su 
baczkoms. J aunas važnyczia 
matomai gerai užsitraukęs, ke
pure ant szalies, plake arklius 
su rimbu. Arkliai, gerai inszer- 
ti, ėjo kaip žaibas. Purvai tysz- 
ka in visas szalis ir apdrebįnę-

plieke.
Ant užsisukimo ulyczios per 

daug pasuko prie namo. Ark
lys su szonu atsimusze in Pusz
kiene. Bernas perpykęs pa
traukė vadeles, užkeikė ir tem
pe su botagu per peczius senu
kei.

— O tu sena ragana, — pa- 
szauke — ar akla! — ar nema
tai arkliu ?..

Ir antru kartu tempe su bo
tagu.

Iszsigandus senuke, ■ apkvai
tusi riksmu, skambėjimu len
ciūgu, tarszkejimu ratu ir ap
lankytu rimbu, paslydo ir puo
lė po ratais. Sunkus vežimas 
su sunkenybe pervažiavo per 
ja.

Ant kliksmo senukes subėgo 
žmones, sulaikė netikusi ber
ną. Tuojaus jis prasiblaivė bei 
nevos nenusimindamas keike 
neatsargia boba kuri baisiai 
dejuoja.

Motere, kraujais apsiliejus, 
kentėdama didelius sopulius, 
akis pravėrė ir mato priesz sa
ve stovinti berną su botagu 
per kuri likosi smertelnai su
trinta. Pažino tuojaus sunu ir 
tarė:

— Valiuk!
— Ar tai tu, motinėlė? — 

isztare nutirpęs palaikis.
O, motinėlė, ka asz pada- 

h’iau? Motinėlė, mano motinėlė, 
— szauke dejuodamas Valiu
kas. Da niekados taip jausliai 
in ja sūnūs nekalbėjo. O kaip 
ji sziadien laiminga. Puszkiene 
atsiminė jog pirko sunui ser
mėga ir paneziakas. Pakele jas 
ir iszvyniojus rodo sunui, kal
bėdama labai sunkiai:

— Valiuk, — paneziakos — 
del tavęs... kokios gražios — 
gurbe sermėga...

Valiukas puolė ant keliu,.už
laužė rankas ir pradėjo labai 
verkt bueziuodamas rankas 
motinai. Toje valandoje mate 
savo visa gyvenimą, mate ir 
bjaurius apsiejimus su motina, 
kuri jau mirdama o da ji my
li. Mylėjo ji per ciela jo gyve
nimą bet jis nuolatos ja ant 
niek laike, kada tik ji nuo pik
to atvadžiojo. Sujudo jame ge
resnes jauslos. Dabar jis norė
jo idant motina jo gyventu, sa
vo gyvasti atiduotu už jos.

— Razbaininkas, latras pik- 
tadaris, — szauke visi apsiau
bė nelaiminga.

— In policija paimt tF lat
rą! Ei, policija!

Puszkiene išgirdus szauks- 
ma. Suspaudė jai szirdi moti
niszka. Del jos mylimo Valiu
ko czion pavojus tvėrėsi. Su
drėbėjo ir vos girdėtu balsu 
isztare:

— Valiukas nekaltas! Tai 
asz kalta... asz nepasitrau
kiau in szali... ir neteminau 
ant vežimo, asz pati...

Negalėjo daugiau kalbelį 
gerkleje užmirė žodžiai, tik 
.smertinis gargaliavimas buvo 
gerkleje girdėtas. Da nebagele, 
vos galėdama pakelt ranka, 
peržegnojo nelaba sūneli ir pa
baigė savo gyvenimą.

Likosi nuneszta in artimiau
si narna. Paszauke da ir dak
tarą bet tas nutarė jog jau. nu
mirus ... Numirė su džiaugs
mu nes norints karta sūnelis 
pavadino ja “mylima motinė
lė” nes ikisziol nebuvo girdė
jus gero žodžio nuo jo. Su 
džiaugsmu numirė.

O meile motiniszka! tu esi 
daug galingesne negu piktybe 
nelabųjų vaikeliu. Nelaime del 
jus valkelei kurie nemylite sa
vo tėvu!

1
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VAISIAI
MALDOS

Apsiverkiąs vaikezas užėjo 
ant kiemo. Turėjo apsisupęs 
plona deki, suplyszusius czeve- 
rykus ir sena skrybėlė ant gal
vos. įnerdamas in grinezia nu
siėmė skrybėlė su nusižemini
mu. Bjaurus oras, lietus su 
sniegu, davėsi jam nemažai in 
ženklus. Ir tokiame tai laike 
drebantis nuo szalczio, pabėgo 
isz miesto o jeszkojo prieglau
dos pas kalnu gyventojus, ry
tines Galicijos.

Ar-gi jau Dievas suvis už- 
mirszo apie tave, vaikinėti?

Isz ryto suvalgė paskutini 
szmoteli duonos ir nuo to laiko 
nieko burnoje neturėjo. Vaka
ras užėjo, buvo jau tamsu o 
vargszelis lyg sziol da ne rado 
prieglaudos.

Buvo tai Subatos vakaras 
kada vaikinelis atėjo in kaima 
ir nžejo in pirmutine grinezia.

Gaspadine stovėjo prie ka
mino. Iszgirdus lojimą szunies 
priėjo prie duriu ir atidarius, 
dirstelėjo laukan.

Buvo taip tamsu jog atsi
traukus nuo ugnies, nieko isz 
pradžių nemate. Jis ja mate 
isz tolo bet nedryso prakalbėti. 
Ant galo tarė:

— Nepykite jog ežia užeinu, 
esmių sierata, neturiu tėvo nei 
motinos. Jeszkau kur prieglau
dos.

— Tai gal nori czionais per
nakvot, szen galėsi nakvoti.

— Tegul jums Dievas užmo
ka! — Kalbėjo isz szirdies.

— Kur tu bludžioji in toki 
era? Eikie areziau ugnies tai 
suszilsi!

Vaikas isz džiaugsmo net 
pradėjo verkti datirdamas 
meile priėmimo.

'Nuo drabužio varvėjo kaip 
nuo stogo.
. — G, vaikeli, kaip tu per
mirkęs! Eikie su manim in ka
mara, persiredysi in musu Jur- 
guczio nors senus drabužius. 
Paskui gausi ka valgyti o ne
trukus kalbėsime ražąneziu.

Vaikiukas dirstelėjo ant mo
teres su atyda.

Nuvede ji in kamara. Buvo 
tai puiku stubele su daugeliu 
abrozu ant sienos!

— Ak, koki gražus abrozai! 
Džiaugiuosiu jog esate Katali
kai o nuo džiaugsmo net jo 
akys žibėjo. Gaspadine pagel
bėjo vaikui persiredyt, paskui 
sugryžo su juom in kuknia.

— Dabar seskie sau prie ug
nies ir apszilkie. Paskui nuve
siu tave in stuba pas gaspado- 
riu.

'Po valandai inejo in stuba. 
Gaspadorius skaitė laikraszti 
kuri ta diena aplaike.

— Ar žinai, motina, laikrasz- 
ityje yra del tavęs puiki pasa
kėlė. O taip graži jog kitos to
kios nerastumei niekur.

— Gerai, tėvai. Tik tu dirs- 
(telekie ka mums Dievas davė.

Gaspadorius padėjo laikrasz
ti, pasuko žiburį in szali ir žiu
rėjo ant vaikino.

— Ar žinai, atėjo permirkęs 
ir suszales, praszydamas nak
vynes. Biednas sierata; neturi 
nei tėvo nei motinos. Pasakiau 
jam jog rasime vietele del jo.

— Gerai padarei, motin!
Asz ka tik ezion perskaieziau: 
Ka del kūdikėlio padarote tai 
padarote del Dievo. Ar jis se
nei atsirado?

— Priesz puse adynos.
Vaikinelis prasze gaspado- 

riaus idant ir jis priimtu ant 
nakvynes.

— Gali, vaikeli būti. Tokis

LOKOMOTIV A KURI VAŽIUOJA

r’SAULE” Mahanoy City, Pa.

Man rodos jog tai tinka del 
mus.

Gaspadine paėmė akyvumas. 
Atsisėdo ir skaito. Buvo tai 
apraszymas apie biedna vai
kiuką kuri geri žmones priėmė 
už savo.

Net apsiverke gera motere.

oras tai Dievas bausme užleis
tu jeigu kūdiki nepriimtum.

Gaspadine atnesze valgyt del 
vaikinelio. Tasai persižegnojo 
ir da sukalbėjo maldele pade- 
kavones ir už sveikata geru 
žmonių.

Netrukus atėjo ir Jurgutis,
sunusjgaspadoriu, žiūrėdamas (Rodėsi jai jog tai ji pati ir del 
su dyvu ant svetimo vaikinelio 
kuris turėjo ant saves jo dra
bužius.

-— Buvo suvis permirkęs tai 
daviau tavo drabužius, — kal
bėjo motina.

Jurgis( palingavo su galva 
jog gerai padare.

Priesz einant gult sukalbėjo 
drauge poterėlius.

— O kaip tavo vardas, vai
ke? — paklausė gaspadorius.

— Antanas.
— Miegok gerai, Antanėli, 

o pabusk rytoj sveikas ir drū
tas.

Gaspadine nuvede vaikinu
ką in kamarėlė ir tarė:

— Miegok gerai o nesirupyk, 
galėsi ir per rytoju pabūti.

Kada inejo in grinezia, gas
padorius tarė:

— Tai meilus kokis vaikine
lis, man patiko.

— O kaip gražiai moka pote- 
riaut ir turi atvira veidą. Asz 
mistinu per ryt diena gali jis 
pasilikti, tegul vaikinelis pa
silsi. Ka tu ant to sakytum?

—O-gi tegul buna. Juk Ne
dėlioję ne eis jeszkot kur prie
glaudos.

Abudu gaspadoriai taja nak
tį ramiai miegojo, jog biednam 
vaikineliui davė prieglauda.

II.
Kaip Antanėlis pabudo . Ne

dėlioję anksti, dirstelėjo per 
Įauga kamaros. Laukia, kaip 
tik akimi užmesti, buvo pri- 
snigia o da vis snigo ir puste.

— Kelkie, Juozai! —paszau- 
ke gaspadorius ant berno, — 
reikia takus prakasti, juk per 
sniegą ne spasabas iszbristi!

Kada gaspadine norėjo bu- 
dyt Antanuką, jau ji rado atsi
kėlusi ir atsiklaupusi prie po
teriu.

— Ar gerai Antanėli, miego
jai? — paklausė.

— Taip, labai gerai, da savo 
gyvastyje taip gardžiai nemie
gojau!

— Tai gerai. Busi sziadien 
per ciela diena ir nakti, gal 
Panedelyje prasiblaivys.

Pasakius tai, nuliūdo 
vaikineliui reikes rytoj 
per sniegą.

Ir vaikineliui pasidarė
szirdies gaila bet pamisimo 
jog Dievulis jo neapleis.

Priesz narna ir ant kiemo nu- 
kasinejo sniegą bernas, gaspa
dorius ir Jurgis.

Antanukas pribėgės tarė:
— Ar galiu jums pamaczyt?
— O-gi gali, jeigu nori. Dvi 

rankos prie darbo tai jau daug 
giliuoja.

Nusidžiaugė vaikelis. Pasi- 
jeszkojo lopeta ir ėmėsi sma
giai už darbo.

Gaspadine ir merginos nuėjo 
ant ankstyvu Misziu. Gaspado
rius su kitais ketino eiti ant 
Sumos, pasiėmė su savim ir 
Antanuką.

Bažnyczioje atsiklaupė An
tanėlis szale gaspadoriaus ir 
meldėsi isz duszios už savo ge- 
radejus!

Pareja isz bažnyczios valgė 
visi pietus. Buvo jam labai ge
rai, kaip nebuvo alkanas.

Po piet sėdėjo grinezioje su 
gaspadoriais.

— Motin? — tarė gaspado
rius, — ar tu skaitei ta gražia 
pasakėlė laikrasztyje? Jeigu 
da ne, tai tuojaus perskaityk-

kad 
eiti

ant

jos toji pasakėlė. Mistino apie 
Antanėli. Bet ka pats gaspado
rius pasakys? Jis geras žmo
gus bet...

Gaspadorius žiuri ant pa- 
czios ir ta pati mislina o norė
jo labai kad ir pati butu tosios 
nuomones.

Ant galo Antanėlis skaitė ir 
susigraudino nebagelis nes toji 
pasakėlė buvo panaszi in ji.
— Laimingas tasai vaikinelis,
— pamisimo, — jis rado gerus 
žmonis bet ir asz negaliu skun- 
stis. Sziadien Dievulis man da
vė gerai ir duos kad ir rytoj 
nuo bado nenumirsiu. Apimti 
visi trys vienokiom mislimi, 
gaspadorius žiurėjo ant Anta
nuko bet ne vienas nenorėjo 
prakalbėti tame reikale kas 
ant szirdies guli.

Antanukas perskaitė apysa
kėlė ir ant galo apsiverke:

— Antanėli, — tarė gaspa
dine, — neverk, Dievulis ir ta
vęs neapleis. Apsakyk ■ mums 
isz kur paeini, kuom buvo tavo 
tėvas.

Vaikinelis apkaito, paskui 
pabalo. .

Turėjo iszpažinti tai, kas jo 
duszioje slėpėsi, kas labiausia 
sopėjo.

— Nesibijok, Antanėli, man 
rodosi jog tu esi geras vaikas,
— kalbėjo gaspadorius.

Vaikinelis svarstesi per va
landėlė o paskui pradėjo ■

Mano tėvas buvo biednas, 
taipgi ir motina. Tarnavo pas 
labai turtinga gaspadoi;iu N. 
Tasai gaspadorius buvo turtiri- 
giauses visoje aplinkinėje ir 
nei vienas negalėjo su juom 
susilygint. Kaip mama numirė, 
turėjau asztuonis metus. Ėjau 
tada in mokykla o .kada pabai
giau, padėjau gaspadorystoje. 
Tas'ai gaspadorius nebuvo ge
ras del mano tėvo o kaip da 
turėjo negiliuki su gyvuliais 
tai pavarė ji. Tėvas parėjo na
mo ir tarė nusiminęs:

— Esame vaikeli, be kąsnio 
duonos. Tiek metu tarnavau 
jam isztikimai o nelaime atsi
tiko isz nežinių. Sugniaužęs 
kumszczia kerszino: — Ei tu 
gaspadoreli guoduoliau, asz 
tau už tai atlyginsiu. Tegul tik 
ateis vidunaktis.

Antanėlis pertrauke ir su 
delnais akis užsidenge nuo sar
matos, rodos kad tai jis ka pik
to padare.

— Ir ka padare tėvas? — 
paklausė gaspadine.

— Apie pusiaunakt visos 
triobos įsudege. Po teisybei 
daug iszgialbejo bet mano tė
vas prisipažino jog uždege. 
Tasai gaspadorius apskundė, 
ji paėmė in kalėjimą ant pen
kių metu, asz per tai likausi be 
tėvo ir motinos.

Vaikinelis negalėjo tolinus 
kalbėti. Plareme galva ant rart- 
ku ir graudžiai verke.

— Tai tu, Antanėli, isztikro 
biednas sieratelis, — tarė gas
padorius. — Patinki man nes 
esi atviras. Ka tėvas padare 
tai ne tavo kalte. Gaila man ta
vęs ir norecziau tau pagelbeti. 
Jeigu nori tai pasilik pas mus 
ant tarnystes.

— Ar pas jus pasilikti? — 
paklausė Antanėlis neisztike- 
damas. v

— Na taip, pas mus vasaros 
laike bus reikalingas antras

1 AR MANO ATEITIS 
GULI AMERIKOJE?

kad ateivis pripažysta fakta 
kad savo ir jo vaiku ateitis gu
li Amerikoje. (Praszydamas 
Amerikos pilietystes, ateivis 
prislegia kad jis ketina ezion 
nuolatai apsigyventi. Imdamas 
isztikimumo prisiega jis sako 
kad jis gins Suv. Valstijas lai
ke svetimu užpuolimu ir kad 
jis visados ”ems jos Konstitu- 

ar asz ketinu pasilikti Ameri- cija ir in szalies iszstatymus. 
koje? Ar nutariau nuolatai gy- 

.venti Suv. Valstijose? Arba ar 
'asz tikiu kad savo ir vaiku 
ateitis guli, galu gale, sename 
kraszte?

Paprastas immigrantas at- 
j vyksta in Suv. Valstijas be jo-

ANT TRUMPIAUSIO KELIO AMERIKOJE. J kios aiszkios intencijos arba 
noro ežia pasilikti ilgam lai
kui. Jis palieka Europoje jo 
žmona ir vaikus. Gal fenais jis 
turi kiek žemes kurios morgi- 
cziu arba kitus mokesezius tu
ri užmoke'ti ir jis ten vela no
rėtu sugryžti. Gal jis tiki kad 
viskas saviszkeje pasimainys, 
pagerės ir kad jam geriaus pa
tiks fenais vėl gyventi,* pra
leisti senatve. Bet isz kiekvie
no deszimts atsitikimu, net 
septyni czionais pasilieka. Jam 
visai netemijant, jis jau ingijo 
Amerikiecziu paproezius — jis 
rėdosi, gyvena, dirba ir links
minasi kaip ir jie. Jis in daly
kus pradeda žiūrėti per Ameri- 
kieezio akis. Jau in szita szali 
jis parsitraukia savo žmona ir 
vaikus. Savo vaikus jis siun- 
ezia in Amerikos mokyklas ir 
jie dar greieziaus pripranta 
prie Amerikoniszku budu ir 
paproeziu — geru ir blogu.

Jeigu ateivis nevedes tai 
kartais czionais ir apsiveda. 
Jis randa tautiete ir taip pra
sideda jo Amerikoniszka szei- 
myna. Su metais jis mažiaus ir 
mažiaus rūpinasi apie sena 
kraszta, kad nors ir sena mei
le vis dega taip stipriai jo szir- 
dyje. Jo darbas guli Ameriko
je, jo vaikai czionais užaugo, 
jo kasdieniniai praktiszki in
teresai ežia koncentruoti.

Jis niekad neužmirszta savo 
szali bet jo noras ten sugryžti 
vis silpnesnis ir kartais jis vi
sai nei nenori sugryžti. Jis ne
realizuoja bet, yra faktas, jei
gu ne instatymas, kad jis jau 
Amerikietis. Iszsižadeti senu 
vilcziu nėra lengvu dalyku. 
Bet in ta. turime aiszkiai ir 
teisingai žiūrėti kuomet svar
stome pilietystes klausymą.

Bet, jeigu rysziai su senuo
ju krasztu vis stiprus ir immi
grantas tikrai ketina sugryžti 
in savo szali, tai jis norės lai
kyti originaliszka isztikimu- 
ma. Tokiame atsitikime jis ne
gali tapti piliecziu nes Ameri
kos pilietyste visu pirmiausia 
reikalauja kad turėtu norą 
ežia nuolatai apsigyventi. Net 
ir teise naturalizuoto pilieczio 
aplankyti, svetimas szalis yra 
aprybota — jis gali pasilikti 
jo gimtinėje szalyje tik 2 me
tus ir 5 metus kitoje svetimoje 
szalyje. Kuomet ateivis tapsta 
Amerikos piliecziu, jis turi at
sižadėti visiszkai ir ant visa
dos prigulėti ir būti paklusnu 
bile kokiai svetimai valstijai 
ir tai, kuriai jis priklausė pa
duodamas pilietystes aplika
cija. Jis tapsta dalis Amerikos 
tautos. Jis priima, sykiu su pi
lietystes privilegijoms atsako- 
muma del jo szalies ateities.

Jo naujas isztikimumas ne- 
reiszkia kad jis turi užmirszti 
szali kur gimė, užmirszti sava 
kalba ir tradicijas. Amerikos 
istorija ir tradicijos yra jau
nos. Ateivio didžiausia auka 
Amerikai gal yra perkėlimas 
jo gimtines kultūros in nauja 
szali. Naturalizavimąs reiszkią

(Antras straipsnis savaitines 
! serijos diskusijoje pilietybes) 
i Pirma klausymą, kuri kiek- 
jvienas ateivis, kuris tik svars
to Amerikos pilietystes klau
symą turi saves užklausti yra:' , . . .

Teisingai elgtis su savim, su 
Amerika, su savo iszalyje, 
ateivis, kuris svarsto Ameri
kos pilietystes klausymą turi 
visu pirmiausia užklausti ir at
sakyti sekanti — “Ar asz ke
tinu nuolatai apsigyventi Suv. 
Valstijose?” —F.L.I.S.

Sztai paveikslas lokomotivos kuria varo inžinierius I 
John Short ir peezkuris William Stowe, ant trumpiausio ge- 
ležkelio Amerikoj, Augusta, Arkansuose, per 47 metus. Gele
žinkelis, ant kurio toji lokomotiva važiuoja, yra tiktai viena 
ir czverti mylios ilgio.

Atsitikimas Skupo 
Szkoto

piemenukas o žiemoje yra in- 
vales darbo. Turi akvata dirb
ti, nors trumpai esi pas mus, 
vienok macziau.

— Noringai liksiu pas jus 
jeigu tik priimate, — tarė An
tanėlis, bucziuodamas rankas 
gaspadoriui ir gaspadinei. ,

— Kaip busi geras ir gražiai 
vesiesi (tai su laiku busi) už 
berną.

Kada jau ėjo gult, — tarė 
gaspadine in savo vyra:

— Juk tu turi gera szirdi, 
tėvai, jeigu taip puikiai apsiė
jai su vaikineliu. Myliu ji ir 
pripažystu tau, jog man buvo 
labai gaila jo jeigu butu isz 
mus iszejas.

Ir man taip pat, taip man 
rodėsi jog tai butu musu kūdi
kiu. Geras vaikas o taip, turi 
patraukianti in save veidą.

(TOLIAUS BUS)
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Jau kad gert tai gert, 
Ir net taip pasigeri, 
Kad proto 'netenka,

Nežino ne kaip paima kūdiki 
in ranka.

Viena moterele taip pasigėrė, 
Savo kūdiki in rankas paėmė, 

Kruti jam davinėjo, 
Bet gerai nežiūrėjo, 

Kad kūdikis buvo apsuktas, 
Žemyn galvele, auksztyn, kas 

kitas...
Kruti kisza in burnele ir 

žadina,
Bet kūdikis neima ir gana. 

Norėjo per užpakali papenėti, 
Kūdikis nenorėjo kruti imti. 
Žmones kurie in tai žiurėjo, 

Nuo juoku susilaikyt negalėjo, 
Ar-gi tai ne puiki motina? 
Su tokia girtuokle tai jau 

gana.
Ar-gi da ilgai taip girtuok- 

i liausite, 
Ar-gi tai szitaip vaikus 

prižiūrite, 
Jeigu savo kūdikio veidelio 

jau nematote?
* * *

Kol vyras savo moteres ne
suvaldys, 

Tai vis aklas ir kvailys, 
Ant moterių nereikia rugoti, 

Tiktai kvailius vyrus kolioti 
Jeigu duoda moterei valia,

Per ka pameta dorybes kele.
Jau priesz tai kalbėjau, 

Viską kaip ant delno iszdejau, 
Koki triksai ant svieto dedasi, 

Ant ko moterėles varosi. 
Vyras pas tokia už nieką, 

Ant galo iszbega ir palieka, 
Nesigaili ne mažu savo vaiku, 

Ir ant galo prisiplaka prie 
kitu.

* * *
Trys sportelei Ohajuje 

randasi,
Isz Lietuvos merginas ga-
x benasi,
Apie viena tuojaus pa

dainuosiu, 
Josios darbelius iszduosiu.

Tas nesenei atsitiko,
Mat jaunikis mergicai ne

patiko,
Snargle kaip tik atvažiavo, 
Vaikinui nei gero žodelio 

neduodavo.
Plaukus davė sau nusikirpt, 
Norėjo prie kito žmogelio 

prilipt,
Už kelione agentui neuž

mokėjo,
Po pakampes bambileis 

įpyszkejo.
Nesenei apsivedė, 

Prie altoriaus nuvedė,
Po szliubui pora menesiu ne

praėjo,
Vyras paeziule prie darbo 

pri vertine jo.
Dabar moterėlė duona minko, 

Ant savo sesutes perspėjimu 
atsimena,

O jus kvailos grinorkeles, 
Kvailos ir neiszmaneles, 
Savo sešucziu klausykite, 
Prie kvailiu nesikabykite, 

Po rodhauzes nesivalkiokite, 
Žmoniems miegoti duokite, 

O kada nelaime gali atsitikti, 
Reikes per amži vilko balsu 

staugti,
Duosiu rodą ir atsiminkite, 
Nepažystamiems szipkorcziu 

nesiunskite,
Geriaus savo pinigėlius 

czedinkite,
In Mahanoju greit atva

žiuokite,
>0 czionais puikias mergaites 

surasite.
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Visi žinome, 'kad Szkotai gal 
yra skupiausi žmones ant svie
to ir per tai visaip apie juos 
yra raszoma. Sztai naujausias 
atsitikimas': Turtingas fabri
kantas vardu Boggie, 70 metu 
amžiaus, pavojingai apsirgo. 
Bet būdamas balsei skalpus, jo
kiu budu nenorėjo iszduoti pi
nigu ant gyduolių kurias jam 
užrasze daktaras. Kada jo 
padėjimas nepagėrėjo, užklau
sė daktaro, kaip ilgai da pagy
vens?:
Daugiau puse valandos—atsa
ke daktaras.

Ant tu 'žodžiu skupuolius pa
liepė savo tamui, kad tuojaus 
paszauktu skust-barzdi. Kada 
atėjo, mirsztantis Šakotas už
klausė jo silpnu balsu:

—• Kiek reikalauji už nu- 
sikutima manės?
— Du pensus,—atsake skust- 

barzdis.
— O kiek reikalauji už nu- ' 

skutimą nebaszninko ?
—• Penkis szitingus.'
— Na tai paskulbinkie,— 

isztare įsilpnu balsu mirsztan
tis.

Skustbarzdis greitai ėmėsi 
prie darbo ir nuskuto Szkota. 
Tasai su nusisžipsojimu ant ga
lo isztare labai silpnu balsu:

— Labai gerai! Suczedin- 
au 4 szilingus ir 10 pensu!—Ir 
su tais žodžeis mirė užganady- 
tas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Bahamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j f'J 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- UgM 
liszku ir kieto medžio |j 
Grabu. Laidoja nu- IĮ 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke II 
moterems. Prieinamos JĮ 
prekes. £5

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVI SZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

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

t f i r



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Praeita Petnyczios ryta 

užsidegė garadžius prigulintis 
prie vado palicijos McLaugh
lin, nuo .kurio liepsna gavosi 
ant garadžiaus Florijono Bocz- 
kausko, kuris taipgi smarkiai 
apdege. Garadžiai randasi ant 
W. Maple uly. Bledes padaryta 
ant keliu tukstancziu doleriu. 
Manoma kad garadžius likos 
padegtas ir palicija užėjo ant 
pedsakio piktadario.

— Praeita Petnyczia auto
mobiliu nelaimėje likos skau
džiai sužeisti Julius Kunis, 48 
metu, 101 E. Spruce uly, jo mo- 
tere ir Jonas Daukšais, 45 me
tu, 516 E. Elm uly., isz Shena- 
dorio, kuris vare automobiliu, 
kada susidūrė su pacztiniu tre
ku artimoje St. Nicolas. Visi 
likos atvežti pas daktara Bredt 
in Mahanoju ant apžiūrėjimo.

t (Steponas Valenda, 41. 
metu, isz Bukmautes mirė Pet- 
nyezioje, Locust Mountain li
gonbuteje, nuo apdeginimu ko
kius aplaike laike eksplozijos 
Suffolk kasyklose. Buvo neve
dės. I : j

— Motinos Diena buvo 
puiki, rodos kad Dievas pasky
rė ja ant tos dienos kad pra- 
linksmint nekuriu nuliudusiu 
motinu ■szirdis. O buvo ir to
kiu motinėlių kurios iszliejo 
karezias aszaras sėdėdamos 
namie manstydamos apie .savo 
vaikelius.

— Margarieta, pati Kazi
miero Supranavicziaus, 626 W. 
South uly., kuri gydosi Potts- 
villes ligonbuteje jau treczia 
sanvaite, daug pasveiko po 
priežiūra daktaro V. Burkes. 
Gal už keliu dienu sugrysz na
mo.

— Poni J. Karasevicziene, 
duktė Emilija, sūnūs Jonas su 
paezia ir ju sūnelis, Jonukas, 
visi isz Mount Carmel, moto- 
ravo in redyste “Saules” kur 
mate kaip yra varomas iszda- 
vystes laikraszczio biznis ir 
spaudinamas laikrasztis. Poni 
Karasevicziene yra skaitytoja 
“Saules” daugiau kaip 35 me
tai be kurio negali nurimti ir 
skaito mielai. Taipgi užrasze 
lakraszti del savo giminaites, 
Marcelės Kauczienes, kuri gy
vena Seirijocziu kaime, Lietu
voje, isz ko turės dideli džiaug
smą per visus metus. Acziu vi
siems už atsilankyma ir jeigu 
kada vela užvažiuosite in Ma
hanoju, meldžiame vela užeiti.

— Praeita Subata jturejo- 
me malonu sveczia redysteje, 
ypatoje pono Vincento Uždavi
nio, redaktorius “Musu Vil
nius” laikraszczio, kuris iszei- 
na Kaune, Lietuvoje. Ponas 
Uždavinis keliauja po Suv. 
Valstijas tyrinėdamas Lietu
viu gyvenimą ir susipažinda
mas su Amerikos Lietuviais ir 
ju gyvenimais. Nuo kada po
nas Uždavinis pribuvo isz Lie
tuvos, apie du menesius adgal, 
apvažnejo jau beveik visas di
desnes kolionijas kuriose gy
vena musu tautiecziai. Nedė
lioję laike Mahanojuj akyva 
prakalba kurios paklausyti su
sirinko daugelis žmonių, apie 
Ievyne Lietuva. Ponas Uždavi
nis yra malonus kalbėtojas su 
kuriuom turėjome proga pasi
kalbėti apie Lietuva ir kokis 
tenaitinis padėjimas sziadien 
vieszpatauja. Yra tai malonus 
žmogus, kalbantis su iszmin- 
czia ir supratimu ir nėra pasi- 
sziausaes kaip tai paprasti 
“svecziai” isz Lietuvos pribu- 
na in Ajnerika kad pasirodyt 
tavo mokslu ir kritika.

— Sodaliecziu Marijos mer
gaites pagerbė savo Dangisz- 
kaja Motina kuri yra Garbin
giausia Motina pasaulyje. Lai
ke Misziu, devinta valanda, vi- i'sos pasirėdė baltai, nuėjo prie 
Motinos Dievo altoriaus ir su
dėjo ant Jos garbes puiku gur
bą žiedu, atkalbedamos tinka
ma maldele.

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Ardzievskis likos 

nubaustas už apgaudinejima, 
aplankydamas paszialpa nuo 
valdžios sumoje 322 doleriu 
nors turėjo banikoje $1,100. Su- 
džia ji nubaudė ant sugrąžini
mo visu pinigu. Už ta pati pra
sižengimą likos nubausta Ma
re Gergeliene, isz Lower Shaft.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Jonas Vaicziulis su 
Emilija Vassner ir Juozas 
Gurkonis su Agnieszka Kato
dus, abudu isz miesto.

+ Aleksandras Grigonis, 
jau pasenės žmogus, nuo 208 
Schuylkill Ave., ant Heights, 
iszpuole nuo treczio laipsnio 
isz lango savo namo, praeita 
Petnyczia apie 6-tą vai., vaka
re ir taip smarkiai susižeidė 
kad apie pusiaunakti mirė vie
tinėje ligonbuteje. Kaimynai 
rado ji ant cimentinio saidvo- 
ko ir nuveže tuojaus in ligon- 
bute. Velionis gimė Europoje, 
paliko paezia Laura, keturis 
sūnūs ir tris dukteres isz kuriu 
viena, Kitara, mokinasi ant 
norses Allentown ligonbuteje. 
Laidotuves atsibus Seredoje.

Middleport, Pa. f Panedely- 
je, anksti ryte, mirė senas 
Amerikos gyventojas, Jonas 
Drabnią, sirgdamas ilga laika. 
Paėjo isz Vilniaus gubernijos, 
Traku pavieto. Paliko naszle 
ir 12 suaugusiu vaiku. Ki
tados laike saliuna Mahanojuj 
ant N Main uly. Iszgyveno 
Amerike apie 50 metu. Bus 
palaidotas Ketvergo ryta 9 vai. 
su pamaldomis Lietuviu baž- 
nyezioje New Philadelphia. A. 
Paulauskas graborius.

Susquehanna, Pa. f Juozas 
Stepuleviczius, 22 metu, likos 
užmusztas ant vietos o jo bro
lis Pranas, 30 metu, mirtinai 
sužeistas kada ju automobilius 
apsivertė ant smarkaus užsu- 
kinio, arti czionais. Brolei su- 
gryžinejo namo in Jackson 
township.

Mt. Carmel, Pa. f Gerai ži
nomas biznierius, Kazimieras 
Milleris, kuris gyveno ant 
kampo 6-tos ii’ S. Oak uly., mi
re praeita Sereda po ilgai li
gai. Milleris buvo uoszviu ap- 
ticikoriaus Szimano Jonkaus, 
kuris laiko aptieka ant to kam
po. Velionis buvo apie 72 me
tu amžiaus, pergyveno mieste 
52 metus nuo kada pribuvo isz 
Lietuvos, dirbo sunkei kasyk
lose bet veliaas užsidėjo saliu
na. Prigulėjo prie Szv. Kry
žiaus Lietuviszkos parapijos 
ir buvo vienu isz pirmutiniu 
parapijonu ir kasierium. Pali
ko paezia, dvi dukteres ir du 
sūnūs. Palaidotas Subatoje su 
bažnytinėms apeigomis.

Camden, N. J. — Nors ežia 
prohibicija yra panaikinta ir 
daug jau yra salimu, bet-gi 
Nedeliomis visi yra uždaryti 
ir piknikai Nedeliomis ne visur 
galima turėti nes įsvaiginan- 
cziu gerymu negalima vartoti. 
Vienintele ir gražiausia vieta 
piknikams, kame galima varto 
ti visokį svaiginanti gerymai 
tai yra Almonneson Park, N. 
J.j kur 7ta d. BįržeįįOj Nedęlio-

TIK KARTA ATSITINKA IN 10 TUKSTANCZIU KARTU.
Sztai Belgiszka kumele kuri atvedė szituos dvynus-ku- 

mdlukus, kuri nekarta laimėjo dovanas. Panaszus atsitikimas 
yra labai retas ir atsitinka tik karta in 10 tukstancziu pana- 
sziu gimimu.

je, turės pikniką Szv. Jurgio 
parapija. Labai didele ir graži 
vieta szokiams, isz visur pri
važiavimas patogus. Isz Cam
den: Black Horse Piki? Rt. 42; 
Runnemede privažiavus pir
mas kryžkelis ‘su szviesa, pasi
sukti po deszinei Rt. 41 ir tik 
viena myle ir jau Almonneson 
Park. Rengėjai nuoszirdžiai 
kvieczia visus isz Philadelphi- 
jos, Camden, Burlington, Tren
ton, Woodbury, Pansgrove ir 
t.t., atsilankyti ir linksmai pra
leisti laika gražiame parke ir 
pamatyti Dario ir Girėno my
lėtojus nes ju paminėjimui pik
nikas bu įrengiamas. i

—Rengėjai.

Shamokin, Pa. — Steponas 
Ambickis, 69 metu, susipesze 
su locnininku stubu, Stanislo
vu Valdronu, ant kurio užklu
po su kirviu o tasai vela ji su
badė su isziaucziszka yla. Val- 
dronas ir jo motere pastatyti 
po 500 doleriu kaucijos.

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS

Hamilton, Ont. — Pargabe
nimas alaus lisz provincijos 
Quebeck in Ontario, buvo prie
žastim bedarbes toje provinci
joj nes tenaitinei bravorinei 
darbininkai neteko darbo.

Hull, Que. — Omer Girard, 
35 metu, m'alka-kertis, likos 
aresztavotas už nužudymą 
Juozo Leclair, 84 metu ir Juo
zą Dudevier, 72 metu, kuriu 
lavonus 'surasta sudegusiam 
name. Senukus nužudė tiksle 
apipleszimo, kaip motere Le
clair liudijo laike teismo priesz 
Girard.

Kodėl Dreba
Puszis

(Žmonių padavimas.)

Seniai tat atsitiko..., Neper-

atrpdydavo kad jos ąžuolu gi- žybtelėjo akyse! - s--C
riose, kur gyvena geri linksmi Birute! Nejaugi? Ranka su-* 
dievukai, ji ras kažka... Ras spaude kirvio rankena bet is# 
inspejima ilgesiui, kartais ap-/karto vėl ja paleido. Malone# 
ėmusiam jos szirdi... Supras -praszau, dievai! ss į 
kodėl kartais kraujas, karsz- IV.
tas nerimstantis, prabėgo gys- Tyliai lingavo puszies sza-

einamuose miszkuose skendo (tomis, lyg paliestas galinga kos. Ji truputi lenkėsi ir tan-
tuomet Lietuva o Lietuviai bu-. Aukuro jėga...
vo laisva galinga tauta. Tuo- Ne su kuo nesidalindavo Bi- 
met dar degdavo Didysis Au- rute savo vilczia--. Vienai se- 
kuras Szventovese ir jo auk- nai pusziai, iszaugusiai ant 
sas nuszviesdavo veidus susi- smėliuotos kalvos, szale Vili- 
lenkusiems vaidiloms. Žilas .jos, ji praneszdavo apie jąs^ at- 
Kriviu Krivaitis aukodavo au-i gaivindama savo siela..... Ta1 
kas Perkūnui szventoje girio- J sena puszis buvo geras Birutes 
je, kur seni ąžuolai laike mal- bieziulis... Jos lapu tankme- 
davimu paslaptį o sidabro pa-1 je, dar mergaite tebebūdama,
vidalo upelukai susimaustė (Birute rasdavo daugybe pa- 
sznibždedavo apie ja, bėgdami 
smaragdais iszklotu dugnu. .. 
Seniai tat atsitiko...

I.
Toje vietoje, kur burbuliuo 

ja greita žaidžianti Vilija ir 
taszkosi putu perlais tarp ak
menų, kad paskui skambėda
ma paskenstu kunkuliojanczia- 
me Nemuno glėbyje, stovėjo 
Dervino namas.

Visai žilas buvo Dervinas. 
Metai iszbaltino jo plaukus, 
gyvenimo audros iszdžiovino 
ir lyg bronza apdengė jam vei
dą o kautynes paliko jame gar
bingus iszblyszkusios rožes 
spalvos ženklus.

Turtingas buvo Dervinas. Jo. 
klėtyse buvo laikoma daug 
žvėrių oru, nebuvo galima su
skaityti statineliu su gintari
niais medaus sluoksniais, kur 
buvo pastatytos jo namo rū
syje; turėjo ir daug kitokio lo-; 
bio senis.

Bet mažai tevertino senas 
Dervinas savo turtus, jo žvilg
snis abejingai praeidavo pro 
juos, kai pasitaikydavo jam 
užeiti in laikymo vietas; pa
niuręs ir rimtas jis szaltai žiū
rėdavo in savo turtus. Amžinai 
ramus, senas Dervinas, atro-

šlapcziu, eikliu, maloniu garsu, 
sznibždejusiu jai drauge su ve
ju tylia daina, pasakojusiu ste
bėtinas pasakas. Ir ateidavo 
Birute pas puszi ir atsidėjusi 
klausydavo jos, senas medis 
isztieses kauluotas szakas su 
ramiais lapais. Ji lyg drąsin
davo Birute... Sielvarto va
landomis, kaip pas motina, ei
davo pas medi Birute; puszis 
tuomet eikliai judino lapus, 
liete szakomis auksuota galve
le ir jos žalumoje buvo girdėti 
virpėjimas, veikiantis liūdesiu 
ir eiklus, kaip nuoszirdaus ra
minimo žodžiai. Jos suprasda
vo viena, antra, sena puszis ir 
Birute, ir mylėjo viena antra.

Atėjo septynioliktasis pava
saris — ir eme liūdėti, ilgėtis 
Birute... Pradėjo ji vaiksz- 
czioti pas puszi ne viena, o su 
jaunu berneliu. Ir matydavo 
puszis koki eiklus jie buvo vie
nas antram, kaip jie apsika
bindavo vienas antra... Maty
davo ir maloniai sznibždedavo 
jiems lapais... Matydavo ji ir 
mergaites aszaras, kuriomis ji 
kartais plaudavo žeme ir 
stengdavosi ja nuraminti, pa
lengvinti kanezias bet negalė
davo, — Birutes nebuvo gali-

kiais savo lapais laike apsika* 
binusi Birute... Ir ne viena' 
Birute... Drauge su ja buvej 
jaunas bernelis.

— Niekad, niekad, niekad 
jau mano mielasis, nebepasL 
matysime mudu su tavimi, —- 
sznibždejo Birute. — Jau joS 
tikrai bus atėjusios!

— Niekad, — atsiliepe jau-
nuolis ir jo szirdis ilgesingai' 
buvo slegiama. Eikime nuo ju, 
Birute!

— Eiti? Nuo ju galima eiti 
bet kaip eisi nuo Aukuroli 
Kaip pasislėpsi nuo Perkūno? 
Asz nelaiminga!

Sviro numylėtinio rankos. 
Nusiminimas spaude jauna 
szirdi. Jis turėjo daug jėgos iį 
drąsos... Bet dangus!

— Tad atsisveikinkime, mie
las. I

-— Tu mano! Neatiduosiu ta
vęs Aukurui! — suszuko jau
nuolis ja apkabindamas.

Ir tyliai susznibždejo Biru
te:— Neatiduok...

Sudrėbėjo puszis - •. Eme ne
ramiai oszti lapai... Bet Biru
te negirdejo bieziulio iszsigan- 
dusio balso, — ja svaigino tai, 
ka ji svajojo pažinti paslaptin
goje Didžiojo Aukuro szvento- 
veje. 'J

V.
Senas Dervinas sustingo, 

kaip stabo isztiktas. Lyg ji bu
tu palietusi rūstaus Perkūno; 
ranka ir inkasusi in žeme. Sto
vi senis ir žiuri: jo Birute, pa
skirta dangui, drysta mylėti 
berną...

Malones praszau, dievai! 
Pyktis, dangaus prakeikimo

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., f Ona Si- 
deriene, 23 Huber uly., mirė po 
operacijai. Paliko vyra, du su
nu, tris anukus ir broli.

Georgetown., f Viola Dulkiai- 
aite, 12 Walnut- uly., mirė. Ve
lione buvo paszarvota savo 
brolio, Bernardo Du'kino na
muose. Nuliūdime paliko mo
tina, du broliu ir keturias se
seris. Velione buvo užbaigus 
Luzerne High School ir Bloom
sburg Steito Teachers’ College.

Pittston Pa., f M. Risztauis- 
kiene, 199 N. Main uly., mire. 
Paliko vyra, tris sūnūs, tris 
(dukteris, du broliu viena seserį 
ir septynis anukus.

ANT PARDAVIMO.

Du pasivažinėjimo ratai, taip 
vadinami “The Whip” ir 
“Travers Merry Mixer” taip
gi “Barbeque stendas” kurie 
dabar randasi Lakewood Par
ke. Parsiduos pigiai del greito 
pirkėjo. Atsiszaukite ant adre
so1 Jos. Kenesky, 
158 Penn St., Tamaqua, Pa.

(My.15)

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

EGZAMINAS PAS AKINI 
DAKTARA.

— Turiu peržiūrėt tamistos 
akis. Esi tamista nuo manes 
atsitolinęs 18 pėdu, ar gali per
skaityt laikraszti kuri asz ran
koje laikau?

— Ne, ponas daktare.
— Prisiartink tamsta dvi 

pėdas areziau. O dabar kaip?
— Nemaczina ir tas, ponas 

daktare.
— Tai stebėtina. Prisiartyk 

da penkes pėdas areziau. Na, 
kaip ar gali dabar perskaityt?

— Negaliu.
—- Isztikruju tai stebėtina, 

man da tokio ligonio niekad 
nepasitaikė. Stok tamista prie 
manes dvi pėdas tolumo. Ar 
dabar tamista gali perskaityt?

— Negaliu visai.
— Del \Dievo szvento, kas 

tau atsitiko? Pirma karta savo 
praktikoje tokias menkas akis 
atradau. Net mane baime ima. 
Ar negali tamista pasakyti 
priežasti kodėl negali perskai
tyt szito laikraszczio?

—• Lengvas ant to atsaky
mas, -— asz negaliu skaityt!

PARSIDUODA FARMA.

180 akeriu žemes, kuri ran
dasi Brandonville, Pa., visai 
arti Juozo Kurausko saluno. 
Visi geri budinkai, 3 arkliai, 3 
karves, 15 kiaulių, visos reika
lingos maszinos.. Locnininkas 
parduos pigiai nes pats vienas 
gyvena su darbininkais. Galite 
kreiptis pas saliuninka Juozą 
Kurauska, Brandonville, Pa. 
2t.

tsr Neužmirszkite gubdotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. faskubinkitej __ ___

dydavo niekuo nesidomįs: jo 
szviesios, rimtos akys žiūrėda
vo taip, lyg kad nuolat butu 
ka maeziusios sena, praeita, 
kur pasiliko lengva-sparne jau
nyste, kur kautynių kaukime 
būdavo smogiami smūgiai ir 
trykszdavo kunkuliojantis 
kraujas... Tiktai kartais se
nose akyse teužsižiebdavo kas 
szilta, eiklu ir malonu; tuomet, 
kaip sniegas po saules spindu
liu, tirpdavo paniūrimas veide 
ir iszdžiuvusi orą susirauksz- 
ledavo in spinduliu pavidalo 
szypsena, Atsitikdavo tat tuo
met kai senio žvilgsnis patai
kydavo in dukteri, vienintele 
būtybe, kuri buvo jam pasili
kusi. Ir isz tiesu, gražuole bu
vo Birute. Szviesiaplauke, ji 
buvo panaszi in miszko dvasia 
arba dukteri žaidžianezios Vi
lijos, kai pasileidus aukso ka
sas eidavo lengva, kaip szesze- 
lis, tarpe pakranezio akmenų 
arba briaudavosi per tankme 
krumu, nusvirusiu žalia pasto
ge virszum vikrios Vilijos.

II.
Ramiai ir tyliai bego Biru

tes gyvenimo dienos, pilnos 
jauno juoko, kaip pavasaris 
skambiu kalbucziu upeluku...

Nuo vaikystes ji buvo pa
skirta tarnauti Aukurui — di
džiajai Lietuviu Ugniai — ir 
džiaugsmingai sziurpuliuoda- 
ma lauke Birute atėjimo sep
tyniolikto pavasario kada Au
kuras turėjo atimti ja nuo tėvo 
ir pasiimti prie saves in pa- 
slapczio pilna szventove salo
je, kur gyveno nekaltos mer
gaites, tarnaudamos galinga
jam gyvybes inkvepejui...

Birute turėjo daug vilcziu. 
Paslaptinga sala trauke ja in 
save Būrimo dvelkimu ir jai

ma nuraminti.

III.
Ankstyva pavasari atvažia

vo Birutes pasiimti Aukuro 
pasiuntiniai — szeszios mer
gaites baltais rūbais. Žemai 
nusilenkdamas sutiko jas se
nas Dervinas... Su pagarba 
sveikino gyvybes Galingojo 
inkvepejo pasiuntinius. Ramus 
ir rimtas buvo senio veidas... 
Iszblyszke rožines spalvos žan
dai buvo jam paniurę bet in 
siela inejo kažkas ilgesinga, 
kaip paniurusio rudens dienos 
kvėpavimas.

— Sveikinu Didžiojo Auku
ro pasiuntinius, — tarė senis 
nulenkdamas galva, praleisda
mas in seklyczia mergaites. — 
Inneszkite Perkūno palaimini- 
ma in mano gyvenamaji busta.

— Jo palaiminimas tegu tau 
tenka. Tegu Aukuras szildo ta
ve savo szilima, — iszkilmin- 
gai atsiliepe mergaites.

Jos inejo ir atsisėdo prie 
skobnių... Ju vyresnioji tru
puti suraukė kakta.

— O kur tavo duktė, seni? 
Kodėl jos ežia nėra?

Dervinas apsidairė.. .< Tru
puti iszblyszko.

— Praszau Didžiosios Ug
nies malones. Ji neseniai ežia 
buvo.

Nieko neatsake mergaites. 
Tiktai vyresnioji paliepė at
vesti Birute. Iszejo Dervinas.. 
Apsiniaukė jo rustus veidas... 
Sieloje buvo sznibždima kaž
kas negera, kažkokio nujauti
mo buvo prislėgta szirdis. Jis 
staiga atsiminė Birutes liūdna 
veidą, jos akis, prisipildžiu
sias aszaru, drebanti baisa ir 
netikrus judesius. Inspejimas 
sudulavo galvoje ir ugnimi

baime, apmaudas, staiga už
plūdo seni... Ranka griebėsi 
kirvio. Mirtis Aukuro isznie* 
kintojui! Mirtis! j

Apsiblausė senio akys.. M 
Tvircziau suspaudė ranka kir-i 
vio rankena. .. Nujausdamos! 
negera, eme blaszkytis puszieą 
szakos... Veltui blaszkesi jos, 
szaukdamos kiek galėjo: apim
ti savo jausmus malonumo, ju! 
insimylejusi negirdejo. Jie lyg 
plaukiodami dangaus mėlyno
je upeje, visai pasinėrė in be- 
dugną savo svajonių gelme....

Suszvilpe kirvis... įsagas- 
ežio riksmas pasigirdo vir
szum Vilijos, tryksztelejo rysz- 
kus kraujas... Birute krito.

Persigandusios blaszkesi se
nos puszies lapai... Smulku.- 
cziu drebuliu eme drebėti la
pai, ant kuriu isztryszko la- 
szukai kraujo.. .• žuvo Birute: 
sudrėbėjo seno Dervino ranka 
ir Perkūnas — kerszto dievas 
— nukreipė kirvi ne in berno! 
bet in Birutes galva. ji

vi. "'i

Daug metu praėjo nuo to lai
ko bet negali dar nusiraminti 
puszis. Senas medis papasako
jo inpediniams Birutes istori
ja ir iki szio laiko dreba smul- 
kucziu drebuliu liudnu pusžili 
lapai o ankstyva pavasari jd 
jauna žaluma turi raudona at
spindi — tai Birutes kraujas.

■— Arėjas Vitkauskas,
PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.
Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 

apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 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.29X

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mąhanoy City, Pa., Ų.StA-
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