
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN); 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAI

____________
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 

circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;

Ta Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application,

W. D. BOCZKOWSKI - CO.,
MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA. U.S.A i

--------------------------------------------- --------- ------------------------------------------- 1

A. Skuczas Box 445

i DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTTS SAULĘ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 metams;
Kitose Vieszpatystese, $4.50 metams,

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szioį adresęįl
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA, U.S.A

No. 63 M (po«“X# AV™ £SI’ mJ™) M MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 7 RUGPIUCZIO 1936 (FRIDAY, AUGUST, 7 1936) fe W. D.BOCZKOWSKI, Pres. S Mf. fe Afl MCTAG
K. W.BOCZKOWSKI, Kilter. F=5 W1EIAO

NELABA MOTERE PATI 
PAKLIUVO IN BEDA.

New Brunswick, N. J. j—■ 
Cynthia Mawr apskundė savo 
vyra Arthura kad jai nedave 
nieko ant pragyvenimo. Už tai 
sudžia ji nubaudė ant trijų me • 
nešiu in kalėjimą arba mokėti 
moterei 15 doleriu ant mene
sio. "Žmogelis negalėjo mokėti 
ir likos uždarytas kalėjime. In 
ketures dienas po tam mo- 
tere likos atvežta in suda gerai 
užsitraukus kaip kcjkis nesu- 
tverimas, įsusikudlojus kaip 
ragana o guzute isz jos ibuvo 
galima suuosti kaip isz kamino 
durnai.i..

Kaimynai liudijo kad moto
re iszdaro tikra pekla namie, 
rėkauja, staugia, kad net kai
mynai neturi ramybes nakti
mis ir bijo kad nepadegtu na
rna. Dabar sudžia suprato ko
kia ragana žmogelis turi ir 
tuojaus paliepė ji paleisti isz 
kalėjimo ir nemokėti jai pa- 
szialpos. Motere uždare ant 30 
dienu in kalėjimą už nepadoru 
pasielgiina.

SENAS VYRAS, JAUNA 
PATI — ŽUDINSTA.

Moyerstown, Ore. — Praeita 
sanvaiite Virginia Orson, pen
kiolikos metu mergaite, likos 
nuvežta ant fanuos in Platts- 
burga per tėvus kur po prie
varta likos surkzta mazgs mo
terystes su farmVriu Lawrence 
Dawes, 49 metu. Mergaite vi
saip iszsikalbinejo ir melde tė
vu kad ja neprivertinėtu prie 
tokiu ženybu. In| ketures die
nas po tai svodbai, mergaite 
atėjo pas burmistrą miestelio 
melsdama pagialbos nes negali 
toliaus gyventi su tuom žmo
gum. Jos senas vyras atvažia
vo in miesteli in valanda laiko 
po tam ir sutikės savo jauna 
pacziule ant ulyczios, dure jai 
in szirdi su peiliu užmuszda- 
mas ja ant vietos. Palicija ji 
tuojaus suėmė ir uždare kalė
jime. — Keno tame kalte? Tė
vu, kurie priverčia savo jau
nas dukreles teketi už senu 
kriukiu, kurie gyvuliszkai pa- 
sielgineja su jaunoms paeziu- 
lems.

Isz Amerikos
VISA SZEIMYNA GERIA 

GUZUTE PO TAM VIENAS 
KITA PLAKA.

Buffalo, N. Y. — Szeimyna 
susidedanti isz tėvo, Mikalo
jaus Mosiako, jo paczios Kat
rės, sunaus Jono ir dukreles 
Marcelės, likos atvežti in pali- 
cijos stoti ana diena už gir
tuokliavimą ir nepadoru pasi
elgimą. , i i $

Pagal pripažinimą palicijan- 
to Novako tai toji szeimyna la
bai myli gerti guzute ir tai 
taip kad kožnas isz ju nusiper
ka sau' bonka atskirtum ir 
traukia isz jos. Bet kada vie
nas isz ju iszgeria savo grei- 
cziau tai pradeda vogti vienas 
nuo kito isz ko paskui kyl-i 
barnei ir musztynes. Gyveni
mas ju pavirsta in tikra pekla 
ir katras ka pagriebia in ran
kas tai meta viens in kita. Gū
džia nubaudė visus in kalėjimą 
ant 30 dienu už pakuta.

KAIP GYVENO TAIP 
IR MIRĖ.

Philadelphia. — Rae Wilson, 
18 metu patogi mergaite, atė
mė sau gyvastį per nusiszovi- 
ma savo mieg-kanfbaryje. Mo
tinos tame laike nesirado na
mie o tėvas radosi prie mažo 
kūdikio žemai. Nesulaukda
mas dukters nulipant 'žemyn 
Vakarienes, nuėjo ant virszaus 
pažiūrėt del ko užtruko. Užti
ko ja neprigulincziam padėji
me su burdingierium, Bill Els
ner. Burdingierius užtiktas ant 
tojo darbo iszdume per langa 
o dukrelė isz sarmatos nusiszo- 
ve ir mirė dnt vietos. Jau tai 
ne pirma karta Rae papilde 
gėdinga darba su vyrais ir 
karta buvo atiduota in patai
sos narna.

RADO TĖVUKO SENAM KU- 
PARE DIDELI TURTĄ.
Natchez, Miss. — Kada Mrs. 

Albert Kelsey dare paredka 
ant pastoges savo namo, užti
ko sena kupara prigulinti prie 
savo mirusio dieduko apie ku
ri buvo visai užmirszus po jo 
mireziai ir visai apie ji nesi
rūpino manydama kad jame 
randasi tik seni skarmalai. Bet 
kada ji atidarė, rado jame ble- 
szine nuo tameieziu kurioje bu
vo inkimszta "keliolika, szeru 
auksiniu kasyklų, Koloradoje, 
kurios sziadien moka didelius 
procentus. Tos iszeros sziadien 
yra vertos apie 20 tukstaneziu 
doleriu.

MIRTIS PATI ATĖJO BE 
PRASZYMO.

Anderson, Ind. — Asztuones 
sanvaites adgal, kokis tai F. 
Shockey, 66 metu amžiaus, 
bandė atimti sau gyvastį per 
perpjovima sau gerkles bet už
manymas nepasiseke nes žmo
nes ji užtiko in laika ir likos 
ligonbuteje iszgydytas, Senu
kas prisiege kad daugiau ne- 
užsikeises ant savo gyvasties. 
Ana diena eidamas pas savo 
kaimyną skersai geležinkeli, 
likos pagautas per truki ir su
maltas ant szmoteliu.

52 METU MILIJONIERIUS 
APSIPACZIAVO SU 20 ME

TU MERGINA — JO 
SZESZTA PATI.

Colorado Springs, Colo. — 
Guy Waggoner, 52 metu mili
jonierius, locnininkas daugelio 
aliejiniu szuliniu, likos surisz- 
tas mazgu moterystes szesztu 
kartu su 20 metu pana Virgi
nia Green, darbininke sztore, 
Teksuose. Waggoner aplaike 
persiskyrimą nuo savo penktos 
moteres praeita Subata, duo
damas jai puse milijono dole
riu atsikratymo. Tasai neisz- 
manelis buvo vedos septynis 
kartus nes su paskutine mo
tere buvo persiskyres ir antru 
kartu su ja apsipaeziavo.

NUŽUDEPOSUNI KAD PA
LIAUTU GIRTUOKLIAUT.
Indianapolis, Ind. — Russell 

Fortune, 27 metu posūnis Jo
no W. Gadd, 62 metu, likos nu
siautas. ant smert per patėvi 
kuris aiszkino palicijai buk tai 
padare kad posūnis paliautu 
geriąs ir nedarytu jam ir jo 
szeimynai sarmatos per savo 
pasielgimus. Patėvis likos pa
statytas po 20,000 doleriu kau
cijos.

VIENO METO AMŽIAUS, O 
JAU TURI 16 DANTUKU.
Nashville, Tenn., — Turėda

ma, tilk dvylika menesiu am
žiaus, maža Juanita Price jau 
turi 16 dantuku. Paprastas kū
dikis tokio amžiaus turi tiktai 
nuo szesziu lyg asztuoniu dan
tuku. Viena diena Juanitai net 
keturi dantukai iszdyko vienu 
kartu.

ATIDAVĖ SESERS SZLE- 
BES SAVO MYLIMAI.

Youngstown, Ohio. — Rože 
Klinski apskundė savo įbroli už 
tai kad tasai prisisavino jos 
puikia szlebe o kada sudžia jo 
užklausė kodėl jis taip padare 
tai brolis atsake:. “Ponas sū
džiau, asz norėjau vestis savo 
mylima ant szokio o kad ji ne
turėjo tinkamos szlebes ir at
sisakė eiti su manim, todėl pa
skolinau sesutes szlebe nes ji 
turi ju keliolika ir maniau kad 
nieko nesakys apie tai.”

Sudžia paleido broli ant liuo- 
sybes sakydamas kad ta pati 
padarytu ir Rožes jaunikis jei
gu ji neturėtu tinkamu paredu 
važiuoti su savo mylmu ant 
szokio. Sesute dovanojo bro
liui nes suprato kad sudžia tu
rėjo teisybe.

BAISUS KANKINIMAS NE- 
APKENCZIAMOS 

DUKRELES.
Greensburg, Pa. — Kenneth 

Wagner labai troszko sūnelio 
bet kada garnys atlankė ju pa
stogių palikdamas dukrele, tė
vas tiesiog pasiuto isz piktu
mo ir prisiege atsikratyt nuo 
nėapkencziamos dukreles. Pa
liepė savo tarnaitei Jessie 
Nankey, 25 metu, kad duotu 
mažiulelei szauksztlka lajaus. 
Mergina prisipažino kad taip 
ir padare, bijodama kad ja 
gaspadorius neužmusztu. Jo 
motere liudijo buk nekarta jos 
vyras kerszino nužudyt dukre
le nes sake kad dvi ir taip yra 
už daug ir troszko sūnelio. Nu- 
trucinta dukrele turėjo ketu
riolika menesiu amžiaus. Nela
bas tėvas su tarnaite likos už
daryti kalėjime. Kūdikis mirė 
baisiose kaneziose nuo iszge- 
rimo lajaus nes visa gerkle li
kos iszdeginta.

UBAGAS PALIKO 10,000 
DOLERIU TURTO.

Sao Paulo, Brazilija. — Kai
mynai surado apleistoje bakū
žėlėje mirusi uibaga Ignotą Da 
Silva Santos, kuri visa aplin
kine laike už labai varginga 
žmogeli kuris maitinosi isz 
ranku mielaszirdingu žmonių. 
Kada palicija padare krata jo 
kambarėlyje kad dažinoti isz 
kur jisai paeina ir ar paliko 
kokias gimines, nemažai nusi
stebėjo suradę jo kuparelyje 
daugiau kaip deszimts tuks- 
tanezius turto. Badai valdžia 
ketina padalyti taji turtą del 
mielaszirdingu1 instaigu nes 
lyg sziol nerado jokiu giminiu 
kurie prisisavintu palikta tur
tą.

TURĖJO 107 METUS; NIE
KADOS NEREIKALAVO 

DAKTARO.
Whitesburg, Ky. — Czionais 

mirė gerai žinomas senukas 
“Uncle Jerry,” jkuris nieka
dos nereikalavo daktaro ir ne
pažinojo smoko jokiu gyduolių 
bet už tai naudojo labai mun- 
szaine. Turėjo jis 107 metus ir 
buvo visiszkai sveikas ir dirbo 
lyg smert ant savo mažos ukes;

400,000 ŽMONIŲ ATSISVEI
KINO SU MIRUSIU 

KUNIGU.
Lackawanna, N. Y. — Laike 

laidotuvių Katalikiszko kuni
go Baker, kuris likos pramin
tas “vargszu kunigas,” daly
vavo daugiau kaip 400,000 
žmonių isz visu aplinkiniu. 
Laike pamaldų buvo tiek žmo
nių kad Miszios buvo laikytos 
su pagialba reidio kad visi ga
lėtu ju iszklausyt. Vyskupas 
Walsh isz Newarko laike pa
maldas o arkivyskupas Hickey 
isz Rochesterio pasakė pa
mokslą. Daugiau kaip 700 ku
nigu dalyvavo jo laidotuvėse. 
Velionis pastate miesteli vadi
nama “Antras Szventas Mies
tas,” kuriame randasi prie
glauda del sieratuku ir senu 
žmonių, ligonbute ir kitos prie
glaudos del vargszu. Mirusia 

, kunigas buvo labai mielaszir- 
dingas del visu žmonių nežiū
rint kokio jie buvo tikėjimo.

1,600 DVYNU IMS DALY
BAS PARODOJE.

Fort Wayne, Ind. — Edvar
das Clink, pirmininkas drau- 
guves Amerikoniszku dvynu, 
apreiszke kad ateinanti mene
si, 29 ir 30diena, atsibus czio
nais seimas dvynu, kuriame 
dalyvaus gal daugiau kaip 1,- 
500 poru dvynu ir 150 poru 
trynuku. 'Pirmininkas Clink 
apreiszke kad Amerikoj ran
dasi apie keturi milijonai dvy
nu.

53,500 ŽMONIŲ ATMESTA 
NUO PASZIALPOS 
PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — In tris 
menesius laiko 53,000 žmonių 
likos iszbraukti nuo paszialpos 
nes aplaike darbus ir paszial
pos daugiau nereikalauja. Da 
pasilieka ant paszialpos 553,- 
263 žmones kurie aplaikineja 
ant menesio 320 tukstaneziu 
doleriu.

DIDELIS BOSAS APSIVER
TĖ, 14 SUŽEISTA.

Greensburg, Pa. — Keturio
lika pasažieriu likos sužeisti 
kada didelis bosas, prigulintis 
prie Great Eastern Lines, kuri 
nebuvo galima suvaldyt ant 
Lincoln plento, sudaužė dauge
li telefono stulpu ir ant galo 
apsivertė ant pievos arti czio
nais. Varytojas boso taipgi li
kos smarkiai sužeistas.

Wilkes-Barre, Pa., — Trys 
dirbtuves szlebiu sustojo dirb
ti czionais. Daug merginu pra
dėjo pikiuoti dirbtuves.

Isz Visu Szaliu
MIRUSIO TĖVO TURTAS 

PRIEŽASTE BAISIOS 
ŽUDINSTOS.

Barletta, Italija.,— Czionais 
mirė geležinkelio kunduktoriis 
Franca Ottani. Kada po lai
dotuvių susirinko szeimyna isz- 
girsti perskaitymą paskutinio 
tėvo testamento, pasirodė, kad 
■tėvas buvo užraszias visa tur
tą jaunesniam sunui, (tėvas 
buvo nas'zlys). Iszgirdes ta, 
vyriausias sūnūs, inpuole in pa
siutimą, pradėjo baisiai keikt 
mirusi tęva, o kada jam szei
myna pradėjo iszmetinet jo ne- 
dorybia, tasai isztraukes re
volveri, pradėjo szauti in susi
rinkusia szeimyna, nuszauda- 
mas pirmai seserį ir du brolius 
po tam pats sau paleido szuvi 
in krutina.

600 VIENUOLIU NETEKO 
UŽSIĖMIMU MOKSLAI- 

NESE.
Monachium, Vok.,— Dauge- 

liuosia miestuosia Bavarijos 
valdžia nepaliauna persekioti 
Katalikiszkas vienuoles ir ku
nigus o nekurtas ulyczias ku
rios turėjo krikszczioniszkus 
vardus, permaine ant kitokiu. 
Katalikiszkose mokslainese 
praszalinta 600 vienuoliu o ku
nigai kurie nepaklausė val
džios likos aresztavoiti. Visose 
mokslainese dabar turės mo
kyti vaikus tik tautiszkos da- 
raktorkos.

10,000 ŽMONIŲ PRISIŽIURI- 
NEJO ŽYDO PAKORIMUI.
Lvavaė, Lenk., — Kada 10,- 

000 žmonių apvaiksztinejo gai
lestinga apvaikszcziojima ant 
atminties žuvusiu kareiviu 
1915 m., laike svietines kares, 
miestelyje Makovska, kokis tai 
žydas Juozas Lux, trauke pa
veikslus bet ant jo užklupo 
myne žmonų ir pakorė. Koks 
tai Andrius Isholta, kuris sten
gėsi apginti nekalta žydą, likos 
mirtinai sužeistas per inirszu- 
sius žmonis. Daug Žydu likos 
sužeista tame isumiszime.

KŪDIKIO LAVONAS NU
SKINTAS PER PASZTA.
Berlinas, Vok.—Darbininkai 

ant paszto užtiko gana dideli 
pundeli, kuriame radosi lavo
nas kūdikio. Ta pundeli kas 
tokis atnesze ant paszto kelioli
ka dienu adgal, kad siunsti in 
Pottsdama, o kad tokio adreso 
tenais nesirado, pundas likos 
sugražintas adgal ant czzionai- 
tinio paszto ir 'kada isz jo ėjo 
smarve, likos atidarytas ir pa
sirodė kad jame radosi lavonas 
kūdikio.

VĖTRA SUNAIKINO DVI- 
DESZIMTS KAIMELIU;

KELI ŽMONIS UŽMUŠTI.
Varszava, Lenk., — Smarki 

viesulą kuri perejo per Lenkija 
pereita sanvaite, padare mil- 
žiniszkas ibledes, sunaikindama 
dvideszimts kaimeliu, užmusze 
kelis žmonis ir sužeidė daugeli. 
Vėtra padare daug ibledes ūki
ninkams.

PALIKO TURTĄ DEL 
SZOFERIC.

Toulon, Francija.,— Sziomis 
dienomis užsibaigė teismas po 
mirusiam Ambertui Correzc, 
kuris mirė 1930 mete, palikda
mas visa turtą del savo szofei to 
kuris turėjo tokia pat pravar
de kaip ir jo ponas. Dabar 
szoferi's aplaikys apie milijoną 
franku, norints gimines gana 
spyrėsi suardyt mirusio tėvo 
testamento, bet sūdąs jam pri- 
Įpažino turtą, o gimines neap- 
laike nieko.

JAUNIKIS PABĖGO SU MO
TINA SAVO MYLIOS.
Altenburg, Austrija.,— Mei

lingas ir po draug juokingas 
atsitikimas, atsitiko ana diena 
czionais, kada t ūlas virszinin- 
ka,s buvo iszvažiaves ant vaka- 
cijos su paiczia, duktere ir jo
sios mylimu. Mylimas už keliu 
dienu apreiszke, kad neatbūti
nai turi iszvažiuot su svarbiu 
reikalu namo. Ta paezia die
na, virszininko pacziule -ap
reiszke vyrui, kad turi reikalą 
mieste ir užtruks kėlės valan
das. Vyras neprijausdamas 
nieko pikto, sutiko ant to. 
Sztai ant rytojaus ateina tele
gramas kuris apreiszke kad 
motina daugiau nesugrysz nes 
motina daugiau nesugryž, nes 
terš jaunikiu, be kurio negali 
gyvent.

SZESZI UŽMUSZTI 
EKSPLOZIJOJ PARAKO.
Rymas, Italija., — Baisi ek

splozija dirbtuvėje amunicijos 
mieste Onbetello, užmusze sze- 
szis darbininkus irdaug sužeis
ta. Yra tai aitras panaszus 
atsitikimas in trumpa laika. 
Valdžia mano, kad tai darbas 
svetimtauicziu.

POPIEŽIUS PALIEPĖ KUN.
COUGHLIN’UI SUSIVAL

DYTI.
!

Vatikano, Miestas., — Badai 
Popiežius iždave paliepima 
vyskupui Mikolui Gallagher 
isz Detroit, Mich., kuris lanko
si Vatikano mieste pas Popie
žių kad pranesztu kun. Cough
lin’ui kuris tiek kalba per rei- 
dlio apie politika, kad susival
dytu kalbejas apie nereikalin
gus dalykus o tik laikytųsi sa
vo amato ir skelbt Dievo žodi,

GELEŽKELIU KARALIENE
Garbia, kaipo “Geležkeliu 

Karaliene,” aplaike pana Ma- 
rybeth McGurk, 18 metu, isz 
Chicagos, laike seimo geležin
kelio darbininku. j <

KVADRUKES GIMĖ 
ARGENTINOJE.

Bariloche, Argentina. — 
Praeita Subatos vakara Seno- 
ra Margarieta Aldonado de 
Vega, motere prasto darbinin
ko, pagimdo kvadrukes (ketu
res dukreles) ant syk. Visos 
mergaites yra sveikos ir badai 
augs. Motina taipgi yra sveika 
ir norints' turi devynis vaikus 
bet džiaugėsi labai kad jos ke
turios dukreles gyvens. Val
džia jai prižadėjo rūpintis 
mergaitėms ir duoti visa už
laikymą del ju.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
TVANUOSIA.

Teheran, Turkija.,— Nežino
mas skaitlis žmonių žuvo tva- 
nuosia, isz priežasties nuolati
niu lietu aplinkinėje Mehaibed 
ir Kurdistane. Pagal valdžios 
apskaitymai, tai daugybe namu 
nuneszta per vandeni. Bledes 
milžiniszkos.

ROLANDUOS KARALIENE 
KETINA ATIDUOTI SOSTĄ 

SAVO DUKTEREI.
London. — Wilhelmina, ka

raliene Holandijos, apreiszke 
kad iszsižades savo sosto kuri 
atiduos savo dukterei Julijo- 
nei, kada toji isztekes kita me
ta už Szvedijos karalaiczio 
Charles. Karaliene paskyrė sa
vo busimajam žentui metines 
algos 135 tukstanezius doleriu.

ISZ KRUVINOS REVOLIU
CIJOS ISZPANIJOJ.

Madridas. — Pasikelelei jau 
randasi prie miesto Madrido 
apie 36 mylės. Trys szimtai 
valdis'zku kareiviu likos už- 
muszta ir daugiau kaip tūks
tantis sužeista apgynime mies
to. Nuo prasidėjimo namines 
kares Iszpanijoj, užmuszta 
daugiau kaip 36 tukstaneziai 
žmonių ir .sužeista 100 tukstan- 
ežiu.

Pasikelelei neturėdami llaiko 
užkasti savo užmusztuosius, 
sukrovė juos ant laužo, aplais
tė karasinu ir uždege. Pasike- 
leliams jau trumpa amunicijos 
ir maisto bet eina spareziai ti
kėdamiesi užimti miestą Ma
dridą.

Gibraltar. — Du tukstan
eziai pasikeleliu atplaukė isz 
Ceuta, Moroko in Iszpanija 
prigial'beti savo draugams.

Jeigu pasikelelei taip smar
kiai kovos kaip 'sziadien tai in 
kėlės dienas Madridas turės 
papult in rankas pasikėleliu.

PAS BURTININKE.

Nusidavė tūla mergina isz 
Mahanojaus in Hazletona at
lankyti žinoma burtininke ir 
toji pradėjo jai kalbėti:

“Gausi ne kam tikusi vyra, 
musz tave, turėsi asztuonis 
vaikus, kensi dideli varga, ne
turėsi sveikatos o paskui...

— Del Dievo, ka tu misis sa
kai, ar isztikruju taip bus?

— Tai ka tu kvailiuke norė
tum?' Už ta kvoteriuka norėtu
mei kad asz tau iszburtau, mi- 
lijonieri, palocius? Ana ve, no
ri viską už 25 centus.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Amerikoniszki advokatai 

turės sunku teisina ant iszri- 
szimo o 'tame dalykas yra se
kantis: Petras Blazeviczius, isz 
Pittaburghą, nuėjo ant stiklo 
alaus in saliuna Vaclovo Ba- 
liokio. Kada suczįuope savo 
kiszenius persitikrino kad jo 
pacziulę iszeme isz kiszeniaus 
visus pinigus. “Tai nieko,” — 
atsiliepe saliuninkas — “duo
siu tau alaus bet turi man pa
likti savo usus (o turėjo pui
kius ir ilgus). “Ali rait,” — 
atsake Petras kuris net seile 

.rijo 'žiūrėdamas ant stovincziu 
stiklu su alum. Saliuninkas 
pripylė vieną, antra ir treczią. 
Blazeviczius, iszgere®, nusi- 
szlueste usus su rankove ir 
rengėsi iszeit.!

“Hei, kur tu eini?” — pa- 
szauke saliuninkas, palikie sa
vo usus už Įgeryma.” Bet ant 
to paliepimo Petras atsiliepe: 
“Szerap!” Saliuninkas stovė
jo ant savo ir norėjo su žirk
lėms nukirpt jam usus. Petras 
matydamas kad tai ne szposai, 
pradėjo ginti®. Isz to kilo 
musztyne kuri pasibaigė kalė
jimu del pono saliuninko ir 
Petro.

Dabar užeina klausymas, ar 
galima užstatyt usus už kelis 
stiklus alaus?

Pliiladelphjjoj tūlas žmoge
lis likos nubaustas ant de
szimts doleriu už pabucziavi- 
ma savo patogios (giminaites 
kada ja pasitiko ant geležkelio 
stoties. — Kam-gi po velniu 
turi atidavinet savo meile del 
giminaites jeigu randasi tiek 
tenai® merginu kurios tilt lau
kia ant tosios progos. Bausme 
yra tinkama priesz toki prasi
žengimą.

Isz Lietuvos.

Nekurios musu Lietuviszkos 
mergaites pirkinejasi sau 
■brangius parėdus ir tai dau
giau ne kaip joms ant to užten
ka pinigu kad ne vienas iszty- 
rinejas 'taji dalyką gerai, ap- 
mazgoja rankas nuo visko ir 
užsirąszo in kliuba senu jauni
kiu. Tebyriuose laikuose žmo
gus turėtu uždirbinėti nema
žiau kaip deszimts doleriu ant 
dienos ant ‘užlaikymo savo my
limos pagal naujausia mada. 
[Už ta musu jaunikei szalinasi 
nuo tokiu Amerikoniszku 
“leidžiu” ir jeszkosi sau mer
gaites isz prasto luomo.

Rusiszkas laikrasztis “Prav
da” skelbia apie naujus ka- 
riszkus debesius Europoje.

Savo straipsniuose raszo: 
“Nauja kare yra neiszvengia- 
ma ir ant jos vieszpatystes .ne
paliauja pasirenginet. Italija, 
Vokietija ir Japonija yra ne
vidonais Anglijos. Japoniszkas 
pavojus ne tik kerszina Bosija 
ir (Mongoliszka republika bet 
prieszais Kinus, Filipinų Salas 
ir Indesia (Sumatra, Java ir 
Bali.)

'Lenkija laikosi su Vokietija 
ir kaip girdėt tieji du draugai 
rija seile ant Lietuvos.

Nepaprastas 'atsitikimas pa
tiko gaspadoriu isz Dolnos, 
Lenkijos, koki tai Sypieski ir 
jo kaimyną Rusna, kurie su 
dideliu nekantrumu laukia pa
baigimo mokslu įsavo šuneliu 
kurie lavinosi ant dvasiszko 
luomo.

Ant galo susilaukė tosios 
linksmos dienos, jauni kuni
gai pribuvo in -tevynia kad tu
rėti primicijas kaimiszkoje 
bažnytėlėje. Bet džiaugsmas 
tėvu ne ilgai tęsęsi nes tėvai 
abieju nauju inszventytu kuni
gu mirė ta paczia diena. Isz 
tosios liūdnos ir netikėtos prie
žasties primicijos likos atidė
tos ant tolimesnio laiko. — Se
nukai mirė isz džiaugsmo ir 
didelio susijudinimo.

Ka sakytumėt kad skaitytu
me! laikrasztyje szitoki apgar- 
sinima:

'“Reikalinga — Bile kokis 
darbas. Be paliovos ir be jokio 
užmokesties.” 1

Kas-gi reikalautu tokio dar
bo?

Q bet -tukstancziai moterių 
toki darba pildo! Taip, tuks
tancziai geru, mokytu, protin
gu jaunu merginu ■— o ir isz 
geriausiu szeimynu — kurios 
pildo tokius darbus — tai yra 
Katalikiszkos vienuoles.

Amerikoj randasi daugiau 
kaip szimtas tukstsancziu to
kiu pasiszventusiu dievotu mo
terių kurios prisiege ubagyste, 
nekaltybe ir paklusnumą. Ne- 
kurios mokina vaikus vienuo
lynuose ir parapinėse moką- 
lainese. Kitos prižiūri senukus 
ir sieratelius prieglaudose, ki
tos prižiūri ligonius, vargszus 
ir trąndavotus o kitos ant ka- 
riszku (lauku tarnauja. Kitos 
vela renka isz hoteliu, restau
racijų ir kitu vietų szmotelius 
maisto kad maitint iszalkusius 
ir paczios tuom maistu maiti
nasi.

Nesiranda tokio darbo kuris 
butu per sunkus ar niekiau
sias del tuju aniuolu ant szios 
žemes kurios pasiszvente tar
nauti Dievui ir visoins tau
toms nežiūrint kokio tikėjimo 
jos butu. Už ta įsąvo darba nie
ko neaplaiko ir neturi nieko 
kas vadintųsi ju — net drapa
nos, kurias neszioja, nepriguli 
prie ju. Bet Katalikiszkos vie
nuoles nuolatos su linksmu 
veidu ir linksmos nes yra 
“Kristaus Nuotakos” ir klau
so visame Jo valios.

Daugiau kaip szimtas tuks- 
tancziu vienuoliu randasi Ame
rikoj! Kokia tai didele armija! 
Kiek tai kasztuotu valdžiai už
laikymas taip didelio skait- 
liaus darbininkių kurios ne
dirbtu už dyka tik del garbes 
Dievo ir savo artymo?

Nekurie yra tosios nuomo
nes kad karta mergina instos 
in vienuolyną tai negali ji ap
leisti. Tai yra netiesa. Kožna 
vienuole gali apleisti vienuo
lyną kada panorės jeigu da ne 
yra priėmus paskutinio in- 
szventinimo.

Lai įbuna gaubė toms Kris
taus Sužiedotinems kurios už 
dyka tarnauja del labo savo 
artymo; i

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo dranga Joną 
Gražuleviicziu, kuris kitąflos 
gyveno apie Pittsburgh, Pa. 
Teipgi pajeszkau Veronikos 
Kapįnskieąes, po antram vy
rui Burkauskiene, kuri yra ma
no paczios brolio pati ir gyveno 
Illinojaus valstijoj, (steite). 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso:’.

Anthony Kazlauskas,
48 Westwood Street, 

Minersville, Pa.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

LW. D. BOCZKAUSKO-CO.,
__ Matarai City. E«. _.e

TRYS GAISRAI.
Per Alytų praėjo smarkus 

lietus su perkūnija, kuri mies
to kolonijose uždege ūkininko 
D. Kondraitaviczius gyvenamus 
namus, kurie visai sudegė, Tur
tas neapdraustas, nuostoliai 
nemaži. Gaisra gesino Ulanu 
pulko ugniagesiai. Taipgi užsi
degė ir Praniunu kaimo ūkin
inko Antano Gavelio namai, 
kurie irgi sudegė. Perkūnija 
užmusze ir pati saviininka Ga
velį.

Apie 12 valanda nakti, žai
buojant ir audriu siaueziant, 
Krauni u kaime buvo uždegtas 
ūkininko Alekso Dumblausko 
didelis kluonas, prikrautas 34 
vežimais dobilu, nemažai per- 
nykszczio szieno, invairiu ūkio 
padargu ir lentų. Ugnis kluoną 
labai greit apėmė, ir atvykę 
miesto savivaldybes ugnage- 
siai iszgialbeti jo nebeinsten- 
ge. Dumbliauskui nuostoliu 
padaryta per 2,000 litu Turtas 
neapdraustas. Tokios vasaros 
kaip sziemet, žmones labai bijo, 
nes nėra tos dienos, kad žaibuo
jant vienur ar kitur nebūtu ki
lęs gaisras.

ATPIGS LIETUVOS ALUS.
Kauna®.,— Artimiausiomis 

dienomis prekių tvarkytojas 
(paskelbs insakymą, kuriuo 
nustatys naujas alui prekes. 
Numatoma., kad alus atpigs li
gi 30 procento gal ir* kiek dau
giau. Po to pirmoje eileje nu
matyta smulkmen'iszkai per
žiūrėti popieriaus prekes. Mil
tams prekes, greieziausiai, ligi 
nauju sziu metu deriiaus nebus 
(nustatytos.

TĖVU RUPESCZIAI.
Joniszkis. (Sziaul.) Artinan

tis. naujiems mokslo metams, 
vaiku tėvai labai daug kalba 
apie vaiku auklejima ir moky
mą. Daug tėvu leiide vaikus in 
gimnazijas, žada ju nebeleisti. 
Viena dėlto, kad viskas pigu ir 
isztekliu nėra, o antra, bijo kad 
iszeje mokslus, nepasidarytu 
tokiais ponais (tokiu isziadien 
yra labai daug), kurie nei Die
vo, nei levo, nei broliu nepripa- 
žista.

PARDAVINĖJO VALDŽIOS 
SLAPTYBES.

John S. Farnsworth, buvu
si® leitenantas Amerikoniszko 
je kariuomeneje likos areszta- 
votas per valdžios slaptus 
agentus Washingtone už par- 
davinejima Japonijai valdžios 
slaptus karis'zkus planus.

MOKYKLOJE LAIKE 
EGZAMINO.

Daraktorius: — 'Motiejui, 
pasakyk man, kas yra didesnis 
už karalių?

Motiejukas: — U-gi tūzas, 
ponas profesoriau.

KA Mano Kinecziai 
Apie Moteres

:: Moteres protas taip kaip 
gyvas sidabras, o szlrdis kaip 
vaszkas.

:: Guodok visados tylin- 
czia motere nes toji motere turi 
didele iszminti, katra moka sa
vo liežuvi suvaldyt.

:: Netikėk moterei katra 
mistiną, kad yra kožname daly
ke geresne nuo kitu; tokios 
szirdyje nesiranda meiles del 
artimo.

:: Guodok motere, kur yra 
gimdžius vaikus, nes ji eina ke
liu pasiuntinystes ir turi meile 
szirdlje.

:: Del moteres bevaikes, 
norint® ji butu patogiause, bet 
nevaisingumas yra didžiausiu 
štoku patogumo.

:: 'Netikėk puikiai mote
riai, nes ji yra pasirengus ant 
visko pasis'zvenst.

:: Motina, apie kuri loc- 
nininkai piktai kalba yra nevi- 
donka vieszpatystes, yra pa
niekinta per visuomene.

:: Motere, kuri geidžia at
kreipti aki vyro, ne yra verta, 
kad vyras jai tikėtu.

:: Visados teminkieka kal
ba sena motere', ba ji ilgai gy
vendama, daug žino.

:: Kaip avys (be piemenio 
teip ir moteres, kada sueina 
ant pafeikalbejimo.

:: Patogei moterei ne eina 
apie savo patogumą, tik kaip 
kiti jai apie ja pasakoja.

:: Dievui labai patinka to
kia motere, kur ilgai mislina 
pakol atidaro burna.

:: x Patogi mptere paklumpa 
nes neszioja galva užrietus to
dėl nemato kas ant kelio guli.

:: Juom pati apszvietesni, 
tuom vyrui meilesni.

:.: Jeigu vyras savo paczia 
per daug dabina tai jai virve 
ant kaklo kabina.

:: Jeigu kvailai moterei nu
tylėsi, tai malszu gyvenimą tu
rėsi.

TRUMPOSŽINUTES
Trenton N. J., — Edvardas 

Metelskis, likos elek'triki uotas 
už nužudinima steitinio palici- 
janto Warren Yenser. Metels
kis lyg pabaigai užsigynė kad 
ji nužudė ir sakėsi jog yra vi
sai nekaltu.

Pittston, Pa.,— Jonas Tasz- 
ką isz Wyoming ir John O,flop 
isz Avokos likos užmuszti 
Pittston Du-Pont kasyklosia.

Alameda, Kalifornija. — Si
gismund Levaneski ir Vikto- 
rius Levczenką, du Rusiszk i te
kintojai, jeigu oras bus tinka
mas, tai iszleks Ketverge isz 
San Francisco in Moskva Bo
sija.

Boston, Mass. — Palicijan- 
tas Motiejus Flaherty, iszgir- 
des ka toki ineinanti in stuba 
nakties laike, ,szove tris kartus 
in szeszeli bet nebuvo tai vagis 
tik jo pati kuri tame laike bu
vo atsikėlus isz lovos.

New Britain, Conn, f Juo
zas Jakas, senas szio miesto 
gyventojas mire szirdies liga, 
praeita Panedeli ir buvo palai
dotas Ketverge. Jis sziame 
mieste liszgyveno40 metu. Pa
liko paczia Marijona, duktere 
J. Ginlal'la, Brooklyne, N. Y., 
duktere Elena Grimala, New 
Britain ir du sūnūs, Jurgi ir 
Joną namie.

DIEVAS ISZPILDE 
ŽMOGAUS NORA
Vienas žmogelis gyveno sau 

vidutinei bet niekados pinigu 
neturėdavo. Kad ir kada užsi
dirbdavo tai tuojaus vela pra
leisdavo ir visada pasilikdavo 
be pinigu. Bet matydamas kad 
jau ir amžių reikes užbaigti 
taip begyvendamas, mislina 
ka reikia daryt kad tik pinigu 
tureli.

Sumislino Dievo melsti kad 
Dievas duotu jam nors szirnta 
rubliu. Kas ryta anksti eidavo 
in bažnyczia ir meldėsi kalbė
damas: Kad Dievas duotu man 
szimta rubliu tai jau butu ge
rai gyvent bet jeigu butu vie
nas rublis mažiau tai jis neim
tu.

Viena karta jau visi žmones 
iszejo isz Ibažnyczios tik tas 
žmogelis da likosi ir tuom kart 
kunigas pasislėpė bažnyczioje 
kad iisžgirsti ko tas žmogelis 
kas ryta taip labai meldžiasi. 
Iszgirdo kad jis Dievo praszo 
szimto rubliu ir jeigu nors vie
nas rublis bus mažiau tai jis 
neims tu pinigu. Kunigas no- 
redamals pažiūrėti ka tas žmo
gelis darys, padėjo ant alto
riaus 99 rublius ir žiuri.

Žmogelis besimelsdamas pa
mate pinigus, tuojausi priejas 
pradėjo skaityt bet surokaves 
žiuri kad nėra iszimto rubliu. 
Padėjo pinigus ir da labiau 
pradėjo melstis bet pasimeldęs 
vėla skaito ir tiktai tiek randa. 
Meldėsi vis kasi karta labiau 
bet pažiurėjas kad jau daugiau 
neprideda, pasiėmė pinigus, 
pažiurėjo in altorių ir tarė:

— Tai tu mano Dieve, koks 
asz nedėkingas. Asz priesz ta
ve kiek daug kartu nusidedu o 
tu man vis dovanoji, o asz ne
noriu dovanoti tau to vieno 
rublio. Dieve mano, tu man do
vanoji visus griekus, asz tau 
dovanoju ta viena rubli?

Paemes pinigus greitai bego 
isz bažnyczios o kunigas bėg
damas paskui reke:

— Kur tu neszi tuos pini
gus? Tai mano!

Žmogelis nei neatsižiurejo 
in užpakali tiktai iszdume lau
kan.

Kunigui buvo labai gaila pi
nigu. Erne ir apskundė už pini
gus ta žmogeli o sudžia klau
sė: .

— Už ka tu ta žmogų skan
di?

Kunigas apsakė visa atsiti
kima sudžiui kuris nusijuokęs 
tarė:

— Tu, kunigėli, padėjai pini
gus o tas žmogelis prasze Die
vo tai tu turi pinigus palikti o 
tas žmogelis tegul dabar pas 
Dieva praszo jum sveikatos.

Tai taip biednas žmogelis pa
stojo turtingu.

TIK VIENAS BUVO.

Užkeiktas 
Namas

Jau tai teisybia pasakius ne
buvo cielame mieste mylimės- 
nio žmogaus kaip ponas Sma- 
geviežius. Teisingas, puikios 
szirdies, ne szyks'ztus, visados 
linksmas ir szposiįlinkas, visu 
szirdys prie jo limpo. O vėl, 
kaipo teisingas miesto rodinin
kas, nuo katrų galėjo imti pi- . 
nigus tai ėmėsi bet ne lupo,1 
kaip tai kiti darydavo. O nuo Į 
biednuju nieko neimdavo tik
tai da davinėjo paslapta. Del 
visu inkalbinejo paezeduma, 
visotiniu mokeseziu neperdidi- 
nejo, tai da mažino. Jeigu sa
vininkai namo pakelinėj o ran
das tai jis perkalbinėjo kad 
tai yra labai nežmoniszkai api- 
pleszineti žmonis.

Tame laike numirė mieste p. 
Titusas Skupaitis, dede Sma- 
gevieziaus, bevaikis naszlys, 
kurio visas turtas 'gavosi jo se- 
serunui kaipo vienatiniam gi
minei. Ponas įSmageviczius 
maž ka susidėjo su savo dede 
kada tasai buvo gyvas. Labai 
retai atsilankinejo pas ji, tik
tai tada kada buvo svarbus 
reikalas. Reikia žinoti jog 
Skupaitis buvo labai kietas 
szyksztuolis edynu kaip niek- 
szas paskutinis, be .szirdies del 
biednuju o ka savo randinykus 
tai engę be mielaszirdystes.

Paliko taipgi nebaszninkas 
Skupaitis murini narna. Po 
teisybei nelabai taip papuosz- 
ta® bet didelis ir gerai užlaiky
tas. Randavoji) žmones viduti
nio luomo, apie dvylika szei
mynu. Žemai turėjo užėmė® 
pora' ru'imeliu dažiuretojas na
mo, sargas.

Naujas savininkas apimto 
turto ir ■ namo paskyrė pir
miausia puse turto ant gerade- 
jingu mieriu idant pataisyti 
skriaudas, kokias ncbasznin- 
kas del žmonių padare o pas
kui pradėjo peržiūrinėti kon
traktus randauninku namo. Di
džiai persiieme ant bagotys- 
tes nebaszninko dėdės kuris 
kas met pakelinėje randa gy
ventojams namo ir visokiais 
budais juos skriaudė.

— Bus dabar kitaip! Paro
dysiu žmoniems jog yra žmo
nių su geroms szirdimis!

Kada tai|p puikei galvojo 
ponas Sina.geviczius, inejo in 
pakaju dažiuretojas namo 
idant nekuriuose dalykuose 
dasiekti instrukcijas nuo nau
jo pono.

— Gerai kad tamista Reksni 
ateini, —- tarė ponas Smągevi- 
czius, turiu tamistai reikaleli. 
Pasakysi tamista del visu ran
dauninku jog nuo pirmutinio 
kvartoilo, randa bus sumažinta 
ketvirta dalia.

Pati: — Ar yra nors vienas 
vyras kuris ranka ant szirdies 
padejas, galėtu pasakyti kad 
jis myli tik viena motere?

Vyras: — Yra.
Pati: — O kas-gi? O gal tu, 

mano mielas?
Vyras: — Ne, tai buvo pir

mutinis žmogus Adomas.

L. TRASKAUSKAŠ
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

KARALIENE KARISZKU 
VETERANU.

Jos patogumas ir puikus su
dėjimas kūno laimėjo del pa
nos Betty Fulkerson, isz San 
Francisco, Calif., varda “Miss 
American Legion,” kuria isz- 
rinko kareiviai ant savo seimo 
laikyto California—Pacific In
ternational Iszkilmes. Pana. 
Fulkerson bus garbes viesznia 
ant ju susirinkimo, Hollywood, 
szi menesi.

Gal ponas norėjai pasakyt 
pakelti randa, — tarė Rėks
nys.

— Asz pasakiau kad suma
žinta randa, — tarė ponas 
Sma'geviczius.

— Del Dievo! Tai negirdė
tas daigtąs, — kalbėjo Rėks
ny^ — jog Figų...

Negalėjo dabaigt savo kal
bos kad šztai pertrauke p. 
Smageviczius ir jau lyg su 
staigumu:

— Mano brangus Reksni, 
asz esmių tokio budo jog ka 
asz pasakau, taip turi būti. Pa- 
darykie tamista tuojaus kaip 
asz liepiu, asz savo laike isz- 
duosiu kožnam raszta.

Nusistebėjas iszejo o .baime 
radosi ant jo veido. Pati ati-

darytojaus patemino permaina 
ant veido.

— Kas stojosi?
— Jau gana, — baisybe! — 

daugiau negalėjo isztart.
— Ar nuo dinsto atstatė? Ar 

neszdysimes isz namo?
-— Na ne, ne taip, —• tarė 

Rėksnys', — kaip biski atvėso.
— Ar žinote, musu naujas 

gaspadoriu® ant kart sziadien 
pąpaiko!

Žinoma jog motina ne duktė 
netikėjo Rėksnio pasakai, 
greieziau nužiurinejo tęva ku
ris gal buvo užsitraukęs. Ant 
rytojaus jau intikejo žodžiams 
tėvo kaip nuėjo pas kožna ran- 
dauriinka ir apsako jog’iiūm^ 
žins randa naujas ponas o ne
prijautė kas isz to nusides.

Apėmė visus randauninkus 
baime nes prijautė koki pavo
ju tame. Gyventojai namo visi 
nusprendė jog ežia kas nebūto 
pasidarys.

— 'Tame kas yra, — kalbėjo 
visi bet nežinojo tiktai vienas 
prakalbėjo:

— Pažiūrėsite, kaiĮmynelei, 
jog netrukus tasai namas nuei® 
su durnais. 'Turime visokiu 
žmonių nidkszu kurie uždegs. 
Gaspadoriu® da nauda isz to 
turės. ■

— Tai ne! — atsiliepe ant
ras, jau asz nuo senei matau 
jog namas nedrūtas ir netru
kus sugrius ir mus griuvėsiuo
se palaidos. 'Tai gaspądoriui 
apie tai eina kad tiktai nei vie
nas neiszsikraustytu; tai nuže
mina randa norėdamas tuom 
apstabdyti.

Ir tarnaites, kurios tarnavo 
pas randauninkus, pramane 
jog Skupaitis po smerties 
szpukuoja, trankosi skiepuose, 
ant aulgszto, skambina su len
ciūgais ir dejuoja. Ant augszto 
buk girdėjo staugimą, trenks
mą su durimi ir dejavimą.-

— Tai namas užkeiktas ir 
niekam nefikias, asz pajeszko- 
siu sau kitur tarnyste nuo pir
mo pametus.

Ir kas stojosi isz visu bai
mes? Kada su randauninku 
menesis pasibaigė, galva-truk- 
cziais iszsikrauste in kitur o 
ir Rėksnys in kitur iszsikraus
te.

Smageviczius apie tai dasi- 
žinojas kalbėjo:

Jeigu kam gerai padarysi, 
Tai padėka neturėsi.

tsr Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczip, Easkubinkitaj
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RARBELE
'Nuplovus indus po pietų ir 

nuvalius stula, atsisėdo Kazi
mieriene prie kalvarato ir eme 
verpti. Vyras ir vaikai iszejo 
bulves rinkti; pasiliko troboje 
tik mažas kūdikis lopszyje ir 
dvylikos metu Barbele. Paliko 
ji dėlto jog sztai jau antra ne- 
dele kaipj Sunkiai. (susirgo ir 
kas diena jai blogiau ir blo
giau. Trobos kerczioj guli .sau 
lovelėje, užmerkus akeles, ne- 
beszneka nieko, nesijudina... 
Kartais tik, isz reto, silpnu 
balseliu paszauks matuszes ir 
gerti papraszys.

Sveika ir smagi buvo ji vi
suomet mergele. Ne ji kosėda
vo, ne kirminais žuvo; raudo
na, kaip rožike, linksmai per 
kiauras dienas bėgiojo. Ir sztai 
pernai rudeni nuėjo ji kartu 
su matusze in kamara ir kas- 
žin kur taip inlindo jog moly
ną nepamaczius, užrakino ja 
tenai. Barbele, palikus viena ir 
negalėdama iszeiti, szauke ir 
V erke bet niekas jos negirdė
jo. Ant galo, po kokiu keturiu 
adynu, iszgirdo, nuėjo atida
ryti kamara ir rado mergele 
Vos 'gyva nuo .szalczio ir 
fezauksmo. Ar jei ten vejas už
putę ar kitas kas, tik ta pa- 
czia nakti įsuparalyžiavojo jai 
Visa puse kūno. Tėvai nuveže 
ja pas daktaro kuris taip pa
gelbėjo jog už menesio galėjo 
ji jau pavaikszczioti o už trijų 
•— bėgiojo. Nebuvo jau taip 
sveika kaip pirma bet vis-gi 
negulėjo ir neguodes. Atėjo vėl 
ruduo; Barbelei eme galva 
skaudėti ir atsigulė.

Verpdama Kazimieriene tan
kiai veizėjo in ligonę ir kiek
viena syki atvercziant jai gal
va, aszaros žibėjo akyse. Grei
tai suko jos rankos baltus, plo
nus linelius o galvoj mislys 
plaukte plauke — viena ant 
ki'tos — ne linksmos mislys!.. 
[Vyras jos tarnavo už gaspado- 
riu Smilgiuose pas poną B., ku
ris paemes ji maža, iszaugino 
ir kaip įsunu mylėjo. Ir Kazi
mieras tarnavo isztikimai: 
kaip del saves dirbo ir veizėjo 
gaąpadoryste. Gerai jiems ten 
labai buvo... Paneles isz dva
ro visados bovyjosi ;su ju duk
relėmis, mokino jas skaityt ir 
raszyt, dovanodavo drabužius 
ir žaislus. Tankiai ponaitis, at
bėgės prie ju, per visa diena 
sėdėjo troboj ir bovyjosi su 
.vaikais. O iszalkes kartu dro
žė putra ar bulbine... O kada 
Kazimieriene virdavo kleckus 
tai jau isz vakaro Barbele su 
Stasele bego prie paneliu už
kviesti ant to numylėto ju val
gio. Gerai buvo Smilgiuose; 
galėjo, rodos ir amžių ten baig
ti, dekavodami Dievui. Bet 
žmogus vis nori daugiau; ne
užtenka jam niekados to ka tu
ri; rodos jog ten geriau kur jo 
perą. Taip ir Kazimierai: isz
girdo jie jog kitur moka dides
ne alga, gaspadoriai ne eina 
patys prie darbo tik priveiziu 
darbininkus, — ir eme didžiuo
tis: ir alga jiems per maža ir 
troba negera ir darbo perdaug. 
Ponas gailėjosi labai Kazimie
ro bet pasakė jog algos dau
giau duoti negali... Taip ir 
iszejo jie nuo savo geradejo 
jeszko'ti laimes... Ar jiems 
kas ir galvas apsuko?! Alga, 
rodos, gavo biski didesne bet 
kas isz to? Ten buvo kaip prie 
tėvu o ežia kiekvienas, žiuri 
tik kur ka iszrauti... Nesise
ka niekas: dar dvieju metu nė
ra kaip iszejo o jau karve pa
dvėsė, sūnūs mirė p dabar Bar-

bele marinama... Dieve, —• 
m i si Ino sau [Kazimieriene —< 
kad butumem neeja, sveika ji 
gal tebebūtu... Iszejus mums 
isz smilgiu, nuliūdo visi vai
kai, vis tik iszneka ir klausia, 
kada pagryszime atgal...

Aszaros sužibėjo Kazimie
rienės akyse... nustojo verpti, 
patrynė nosi ir priėjo prie 
Barbelės, lovos.

O Barbele, per dvi sanvaites 
gulinti, kaip lenta, nei žodžio 
nepraltardama, pamaezius da
bar motina prie saves, eme 
sizneketi: Pradžiugo Kazimie
riene, kibirksztele vilties užsi
degė jos szirdyje.

— Barbele, ar ne geriau 
tau bent biski? Ar skauda dar 
galvele? Gal iszgersi pienelio 
virinto?

Bet Barbele papurtino gal
va ir lyg atspėdama motinos 
mislis, pasakė.

— Matuszele! geriau mums 
buvo Smilgiuose! Kodėl mes 
iszejome isz ten! Ten visados 
sveika buvau, bėgiojau taip 
linksmai su ponaieziais; pane
les tokios geros buvo... Taip, 
norecziau pargryžti atgal. Bet 
jau nebepamatysiu Smilgiu, 
niekados nebepamatysiu. Kaip 
numirsiu, gryžkit! Czia nege
ra, ežia dar ir Johasele nu
mirs ...

Sznekejo ir szaekejo be pa
liovos, neveizėdama ar kas jos 
klauso ar ne, tarsi pati sau api
pasakodama mislis savo. Parė
jo vaikai isz bulbynu, paskui 
pargryžo ir tėvas; visi stebėjo
si, klausėsi.

— Tetuszeli, [tutuszejli!, •— 
vadino Barbele: veizėk, aniuo
lelis nusileido nuo augszto ir 
atsistojo ant lovos galo! Sztai, 
veizek! Koks gražus! Baltai 
apsivilkės, ir sparnelius turi 
baltus... Ar matai, tetuszeli?

Ir rode tėvui su rankele vie
ta kur stovi aniuolelis. Bet ne 
tėvas ne motina nieko nema
tydami, veizėjo nusistebėja ir 
sake:

— Ka szneki, Barbele! Nie
ko nematome, nieko nėra lovos 
gale!

Užsirūstino Barbele, tarsi 
supyko kad jos taip nesupran
ta.

— Ak, kokios pas jus ir 
akys kad taip nematote nieko! 
Nebesakysiu,, nefrerodysiu jau 
daugiau ka pamatysiu!.. Už- 
sigryžo s!au in siena ir jau per 
visa vakara neištarė nei žo
džio.

Ant rytojaus nuo pat ryto 
vela vadina motina, tęva ir se
serį ir sake jiems ka ji mato 
aplink saves:

— Veizėkit, jau sziadien ne 
vienas aniuolelis! Jau daug ju 
altfeke, visi gražus, balti... o 
asz ta, kur atėjo vakar, iszren- 
ku... Taip pat, stovi jis ten 
prie kojų mano, areziaus už vi
sus, tai mano aniuolelis... O 
kitas sztai ant pecziaus, tre- 
czias ten po langu. • • > Oj, kaip 
gražu iii juos veizėti, kaip 
linksma! Mama, mama! tas 
mano (aniuolelis rodo man rau
donus ir geltonus obuolelius ir 
žaislus visokius rodo, kaip prie 
paneliu kad buvo Juokiasi 
jis, vadina mane su pirsztu; 
sako, duoses man viską, kaip 
nueisiu pas ji...

Ir lyg atsakydama aniuolui 
tarė:

—■ Eisiu, eisiu su tavimi... 
Kada paimsi mane, pasakyk?

Tylėjo valandėlė, klausyda
ma, turbut, aniuolo atsakymo, 
o paskui pasakė:

— Matuszele, aniuolelis sa
ko jog jau rytoj paims mane... 
rytoj jau mirsiu. Juokėsi sau,

isz mano darželio... Noriu 
kad gražiai butu!

Per ta diena ir nakti mate ji 
numirėli. Ant rytojaus parva
žiavo kunigas. Iszsispaviedojo 
Barbele, kaip sena; poterius, 
kaip isz knygos pasakė, net 
kunigas stebėjosi. Priėmus 
Dievo Kuna, meldėsi karsztai, 
tyliai..., O kada kunigas pa-j 
baigęs ėjo pro duris, staigai, 
suszuko: |

— Veizėkit, veizėkit! Ant 
pecziu kunigėlio aniuolelis sė
di! 'O, o, ar matote? -Mažas, 
baltas aniuolelis!

Kunigas atsigryžo, pažiurė
jo, nusiszypsojo ir iszejo. 0 
Baibele pilna troba aniuoleliu 
vis mate ir ant. pecziaus ir ant; 
lango ir prie lovos —■ visur.

— Matuszele, tetuszeli, — 
tarė ji paskui, — gryžkite in 
Smilgius, paklausykite manės! 
Ir neužmirszkite ten palaido
ti!..

Buvo tai paskutiniai jos žo
džiai; po to nutilo ir per kėlės 
adynas neisžtare jau nieko; 
gulėjo užmerkus akeles, dūsa
vo isz pradžių tankiai, paskui 
vis reeziau, ant galo nusiszyp
sojo ir suvis nutilo... Tyliai 
ir ramiai nuėjo sau maža jos 
dvasele pas aniuolus kurie se
niai jos- lauke...

Padirbo tėvai viską ka galė
jo pagal dukterėles noro: ap
vilko ja balto audeklo suknele, 
mėlyna juostele užriszo, ant 
geltonu plaukeliu rutu vaini
kėli uždėjo. Bet visu didesnio 
jos noro iszpildyti negalėjo; 
nenuveže ant Smilgiu kapu nes 
toks laidojimas per brangiai 
iszeitu del Ibiednu žmonių.

Guli sau Barbele, Sziauliuo- 
se; ant kapo tavo nežydi žiede
liai, nežaliuoja rujtos... Tėvai 
greit persidangino toliaus i>- 
negalėjo iszdabinti tavo kape
liu. Tik lauko žoles tankiai jus 
apaugo o tarp jos baltuoja 
kur-ne-kur dobilai .,..

isztiesdama rankeles, plonas, 
kaip szakaleliai, prie aniuolo. 
O motina, tėvas ir vaikai ver
kė prie lovos.

— Neverkit, neverkit! — 
guodė mbrgele, — kam turite 
manės gailėtis? Juk man ten 
geriaus bus su aniuolais... 
Nei man galvele skaudės, bo- 
vysiuos sau, paskui ir jus atei
site pas mane — visi kartu bu
sime. .. AĮama sztai ateina iv 
bobute ir Praniuks... ir jie 
jau vadina maine... Bobute, 
rodos jaunesne, kaip buvo, 
Praniuks taip aprėdytas kaip 
m graba kad dejome...

Po tam szauke jog mato Mo
tina sizveneziausia, aukso rū
buose su p. Jėzumi ant ranku, 
Kuris mojo jai su ranka ir 
szypsojosi. (Sudėdavo tada 
rankeles, akeles augsztyn kel
davo ir meldėsi prie to paveik
slo.

Nei ant valandos neatsitrau
kė tėvai nuo Barbelės; szirdis 
jiems plyszo isz skausmo bet 
kantu ir ramybe ineidavo in ju 
dvasias matant savo Barbele 
nors mirsztanczia bet tokia 
linksma, sznekanezia su aniuo
lais. O linksma jai gal but bu
vo labai ju draugystėje: akeles 
jos, placziai iszsikleistos, žibėjo 
plaukeliai, pasileido ir užden
gė kakta; ne dyvai, jog aniuo- 
lai ja aplankydavo: ji pati jau 
iszrode kaip Aniuolelis.

— Matuszele, — tare vela,— 
rytoj juk mirsiu; noriu kad 
man kunigą atvežtumet isz ry
to... Juk jau moku visus spa- 
viednes poterius; kad bueziau 
sveika, vestumėte jau mane 
prie spaviediies.

— Gerai, gerai, Barbele! — 
atsake verkdama motina.

— Tik matuszele, palaidoki
te mane Smilgiuose. Nenoriu 
asz czia gulėti; netinka czia 
man... nors po smert noriu in 
Smilgius pargryžti... Ar nu- 
veszite, matuszele ?

— Nuvežszime, balandėlė 
mano! Gal nemirsis dar, Bar
bele, gal dar Dievas iszgydys 
tave; gal gyva in Smilgius nu
vežszime!

— Ne, pustydama galva tarė 
Barbele, — nęiszgysiu! Aniuo
lelis sake jog rytoj mirsiu... 
jis vis mane vadina ir dabar 
sztai stovi ten ir veizi ir lau
kia manes...

Atėjo kelios bobos, pasiklau
sė, pažiurėjo, palingavo galvo
mis.

— Su aniuolais sznekasi, ži
noma, pati kaip aniuolelis... 
Bet nebgyvens jau ji, ne su 
szio svieto žmonimis kalbasi...

Popietu valandėlė tarsi už
migo; prasibudus, (paveizėjo 
stebėdamosi in lovos szali, pa
vadino motina ir tarė:

— Mama, veizek, prie mano 
lovos guli ant lentos numirė
lis! Mergele didesne už mane, 
baltai aprėdyta, su mėlyna 
juosta, ant galvos žiedai.

Persigando Kazimieriene ir 
visiems baugu pasidarė o Bar
bele sake: ,

— Fe, kaip smirda numirė
liu. Nenoriu in ji veizėti, matu 
szele! <

Motina ir vaikai atsistojo 
prie lovos, iszskleide sijonus 
kad Barbele to numirėlio ne
matytu. Ji palenkė galva, pa
žiurėjo:

— O sztai, galva matyt! Ne
uždengei viso, ne! Mama, ir 
mane taip apredykite kaip nu
mirsiu! Nupirkit balto audek
lo, pasiukit suknele ilga, ilga, 
kaip tos sztai, kur guli, pa
dirbki! isz mėlyno kaspino 
juostele ir žiedu daug uždeki
te, daug... rųtu paakinkite

Ana diena prisiuntė mums 
ponas K. Stiklius, isz Lietuvos 
paveikslą panos Zuzanos Bra- 
czinskaites, isz Gudupiu kai
mo, Liudvinavo valscziaus, 
Marijampolės apskr., kuri yra 
vidutinio ūgio, gražaus sudėji
mo, szvelnau's budo, kukli, 
mandagi ir simpatiszka. Jos 
plaukai turi ilgio virsz metro 
(1519 cm) daugiau kaip pen
kios pėdos ilgio. Jos plauku 
kasos —dvi didžiausios pynes 
o kada jas iszpina tai plaukais 
apsiauezia visa savo kuna kad 
ne szlebiu negalima matyt. 
Ant jos garbes paraszyta se- 
kanezios eiles:

Sveika gamtos gražuolėlė! 
Ilgu plauku augintoja;
Didžiausios Dievo dovaneles 
Rūpestinga laikytoja.

Tavo kasos gintarines — 
Man tai džiaugsmas, man

tai grožis, 
Szirdis szoka man’ krūtinėj, 
Kas man auksas? Kas man

rožes!
Ir kaip kokia szventenybia, 
Tavo plaukus asz bueziuoju... 
Lyg priklaupdam’s priesz

kilnybia, 
Lyg meldžiuos’, lyg dainuoju.

Ar tu juoksies! ar tu peiksi, 
Ar isz manes tu tycziosies, 
Tave gerbsiu ir branginsiu, 
Kol tuos plaukus tu nesziosi.

Pittsburge badai viename 
Dideliam name, 

Szeszios familijos gyvena, 
Tai atsiranda juoku gana. 

Geria namine net gurguliuoja, 
Pasigeria bobeles dainuoja, 
Tarp tos gaujos buvo diena 

varduvių, 
Susirinko pulkelis vyru ir 

bobų.
Per diena ir nakti szumijo, 

Nemažai 'byro iszrijo, 
Nekurios bobeles tiek prigėrė, 

Kad net kožna apsiveme. 
Kada dagirdo kad gaus 

koeziot, 
Pradėjo viena pas kita bėgiot, 

Ir tuoj viena klausinėjo, 
“Man sake Maikiene, 

Kad yra kokia tai Baltruviene, 
Ir jeigu ji czion pasisuks, 
Tai visoms gerai užskus!” 
Taip szirdeles, asz niekszes 

koezioju, 
Geriau kad grąžei gyven

tumėte,
Ir savo pasielgimus pames- 

tume'te.

LIETUVAITES ILGI 
PLAUKAI

Vai jus Miczigano mergaites, 
Darote kaip kiaulaites,

O kas tada bus, 
Kaip nuvalis kernus? 
'Turėsite laiko invales, 
Ne viena cypti galės, 

Kaip užstos ilgi vakarai, 
Tai bus rots gerai.

Kaip svetimtaueziai girdės, 
Eiti toliaus negales, 
Pro siūba žiopsosis,

Isz tokiu merginu tycziosi-s. 
Taip szirdžiukes nedarykite, 

Tokiu szposu nustokite.

V ♦♦♦ ♦♦♦

Ten kur szale Masa-cziužes, 
Randasi ne kas mamuže, 
Savo Vyra kasdiena ėda, 
In kitur vakarais bėga.

Badai buvo in Filadelfija 
iszbegus,

Nuvažiavo jos jeszkoti 
žmogus,

Surado ir parsivežė, 
O kad ne vaikai maži, 

Butu bobos isz'sižadejas, 
Pažinti jos nenorėjas.
Vai tu surugus boba,
Ar-gi tau negeda?

Vyra ir vaikelius skriausti, 
Nuo saves stumti nenori pri

glausti.
Bobele juoku nedaryk, 

Gyvenimą savo pataisyk, 
Ba kaip da karta užklupsiu, 

Tai tau kaili nulupsiu.

*♦* *♦* *♦*

Bingliamtono mergužėles, 
Jus puikios lelijėlės,

Isz ryto atsikelia, 
Nebūkite taip apsivelia.

Burnas ir rankas nuplaukite, 
Ir plaukus-puikei sutaisykite, 

Paskui pusryczius virkit, 
Ir in diner kės dėkit.
Tai labai negražu,

Ir del žmonių szlyksztu, 
'Galva apvalykit, 
Valgi pagamykit.

O ir paezioms bus geriau, 
Ir kitiems smagiau, 
Kad nereikes vemti, 
Ne viduriu įszstumti.

Nemokėjimas Anglu 
Kalbos ir nepatvir
tinimas Legaliszko 

Invažiavimo
Yra labai daug ateiviu Suv. 

Valstijose kurie nori tapti 
Amerikos piliecziais bet del 
kokios nors priežasties jie su

laikyti nuo to. Dviejos papras- 
’cziausios priežastys yra nemo
kėjimas kalbėti Angliszkai ir 
negalėjimas patvirtinti lega- 
liszka ju invažiavima.

Natūralizacijos instatymas 
aprūpina kad ateivis negali 
tapti piliecziu jeigu jis nekal
ba Angliszkai. Kuomet 1930 m. 
cenzas buvo imtas, 1,225,000 
svetimtaueziu nemokėjo kal
bėti Angliszkai. Daugumas isz 
tu buvo viduramžio žmones. 
Tie žmones tikėjo kad jie bu
vo per seni ka naujo iszmokti.

Anglu kalbos vartojimas 
yra labai svarbiu dalyku. Ne
tik del to kad Amerikos pilie- 
tyste reikalauja žinojimą. Ang
lu kalbos, ibet tas pagelbės atei
viui gauti geresni dauba, už
dirbti daugiau pinigu, jis ge
riaus supras viską szitoje isza- 
lyje, jis galės dalyvauti jo 
apiclinkes vieszuose reikaluo
se.

Ar ateivis gali iszmokti An
glu kalba jeigu jis jau vidur
amži pasiekė? “Taip”. Mes 
manydavome kad senesni žmo
nes buvo per seni imtis už 
mokslo bet visoki moksliszkus 
tyrinėjimai aiszkiai visiems 
parode kad žmogus niekad nė
ra per senas imtis už mokslo ir 
kad kartais viduramžinis žmo
gus ir senesni žmones geriaus 
mokinasi negu jaunieji. Isz
mokti nauja kalba visuomet 
yra sunku bet mažai žmonių 
kurie rimtai stojo prie darbo 
iszmokti Anglu kalba nein- 
stenge ta daryti.

Anglu kalba yra mokinama 
didesniu miestu ir net mažes
niu vieszose mokyklo'se ir žmo
nes gali ta proga naudotis už 
dyka. Beveik kiekvienoje va
karinėje mokykloje randame 
vyru ir moterų 60 metu ir se
nesniu, kurie imasi už mokslo 
ir kurie labai pasekmingai isz- 
laiko'ju pilietystes kvotimus. 
Tik drąsos reikia pradėti ir 
sistematiszkai prisilaikyti prie 
to. Kad nors yra svarbu vi
siems mokėti (skaityt ir raszyti 
Angliszkai bot natūralizacijos 
instatymas tik reikalauja kad 
aplikantas galėtu kalbėti Ang
liszkai.

Kitas dalykas, kuris sulaiko 
daug žmonių nuo pilietystes tai 
yra negalėjimas patvirtinti le- 
galiszka invažiavima.

Jeigu ateivis atvyko in Suv.

JAUNIAUSIAS KALBĖTO
JAS KONGRESE.

DU GERI MELAGEI.

— Ar žinai broliuk, kad me
nesyje Liepos, taip buvokarsz- 
ta kad padėtas kiauszinis ant 
galvos iszvire?

— Tai vis nieko, mano prie- 
tei, kaip asz praeita žiema bu-

Kongresmonas Josh Lee, isz vau Kanadoje, tai taip persza- 
Oklahomos pergalėjo kalboje ]au kad per dvi sanvaites ne- 
senatoriu Gore. Lee yra jau- j galėjau pridėt prie veido ran- 
niausias kongresmonas ir yra kos o kaip tik pridedu tai tuo- 
smarkus kalbėtojas. wj> 'jaus priszalo.

Į Valstijas po Birželio 29 d., 
1906 m. jis turi gauti atvažia
vimo certifikata pirm negu ga
li naturalizuotis. Gauti ta cer
tifikata jis turi parodyti kada 
ir kur jis atvyko. Kartais atei
vis užmirszo laivo varda ant 
kurio atvyko, arba nepamena 
diena kada atvažiavo ir in kuri 
uosta atvyko. Ypatingai jeigu 
jis mažas buvo atvežtas in 
szita szali, tai jis tu visu faktu 
negali atsiminti. Nekuriuose 
atsitikimuose žmogaus vardas 
visai netycziomis neužraszytas 
laivo surasze, arba pravarde 
iszkraipyta taip kad negalima 
patikrinti jo invažiavima kad 
nors ir atvažiavimo diena tei
singai paduota.

Kad nors ir kartais yra labai 
sunku patvirtinti legaliszka 
invažiavima bet tai yra gali
mas daigtas. Jeigu ateivis per
žiūros senus rekordus arba pa
bandys atsiminti smulkmenisz- 
kas informacijas apie kas da
rėsi szitoje szalyje kada atva
žiavo ar jis atvyko priesz arba 
po kokiai szventei. Kiek dienu 
jis praleido ant laivo, apie ko
ki laika iszvažiavo isz Europos 
ir panaszias reikalingas infor
macijas. Tad turint omenyje 
ta viską galima peržiureti to 
laiko atvažiavusiu laivu sura
stas ir daugumoje atsitikimu 
galima rasti laivo varda ant 
kurio ateivis atvažiavo. Bet 
jeigu tas negalima arba jeigu 
ateivis invažiavo nelegaliszkai 
priesz Birželio 3 d., 1921 m., in
statymas pavėlina jam užsire
gistruoti ir pagal szito užsire
gistravimo jis gali gauti reika
linga atvažiavimo certifikata. 
Užmokestis tokio užsiregistra
vimo yra $10.

'Gali užsiregistruoti kiekvie
nas ateivis kuris atvyko in 
Suv. Valstijas priesz Birželio 
3 d., 1921 m., kad nors jis ne- 
iegaliszkai invažiavo jeigu jis 
tik per visa laika gyveno Suv. 
Valstijose nuo tokio invažiavi
mo ir jeigu jis yra geros mora- 
liszkos ypatybes žmogus ir ne
gali papulti po iszdeportavimo 
instatymu. Jeigu ateivis inva
žiavo in Suv. Valstijas nelega
liszkai po Birželio 3 d., 1921 
m., tai jau nieko negalima da
ryti. Jeigu atvažiavo po Bir
želio 3 d., 1921 m., bet priesz 
Liepos 1 d., 1924 m. jis negali 
legalizuoti jo rezidencija ir 
tapti piliecziu bet ji negalima 
iszdeportuoti. Užmanymai pa
vėlinti iszitai grupei ateiviu 
užsiregistruoti kad jie gale,tu 
tapti piliecziais, jeigu nori, jau 
pasiūlyti Kongresui ir tikima 
kad grecziaus ar vėliaus ,Kon
gresas duos teise užsiregistruo
ti szitai grupei.

Jeigu ateivis atvyko in Suv.
Valstijas nelegaliszkai po Lie-
pos 1 d., 1924 m., netik jis ne
gali tapti piliecziu bet ji gali
ma dar iszdeportuoti už nele- 
ga’-iszka invažiavima. Tokiam 
ateiviui legalizuoti jo reziden
cija kad jis galėtu tapti pilie
cziu tik lieka apleisti Suv. 
Valstijas ir vėl legaliszkai at
vykti. —F.L.I.S.
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— Raszytojas, pravažiuo
damas Nedelioje pro Lake
wood parka, vaikszcziodamas 
po aplinkine patemino patogia 
sžvies-plaukia Meimute, jau 
gerai užsitraukusia ramybes, 
szokdama antvieno stalo “hu- 
czikuczi.” O kad turėjo pato
gias kojeles ir puiku pavidalu, 
todėl pritraukė užtektinai re
gėtoju, pakol parko palicijan- 
tias alėjas paliepė jai paliauti. 
Užklausite kas tai per viena? 
Vėl, taja slaptybe pasiliksiu 
del saves nes Mariute prižadė
jo daugiau nerodyt savo kisz- 
kutes ir melde manės kad nie
ko apie ja neraszycziau. Priža
dėjau ir užbaigtas kriukis. Tik 
tiek primysiu kad tai liūdna 
kad musu patogios Lietuvaites 
darytu isz saves “menkes” isz 
ko turi svetim-taucziai juoku, 
ir musu Lietuvaites po tam pa- 
niekineja.

—- In viena sanvaite laiko 
musu aplinkinėje atsibuvo net 
deszimts girriniu agniu aplin
kinėje New Bostono, Port 'Car
bon, Mud Run ir kitur, pada
rydamos daug bledes.

— Visas namas, prigulin
tis prie Antano Stanaiczio, 
farmerio ant Gordon-Tayiors- 
ville vaistinio plento, sudege 
lyg pamatu Subatos nakti. 
Stanaiczio motere, Izabele, 
randasi Ashlando ligonbuteje 
kur gydosi nuo 16 dienos Ju- 
lajaus todėl apie nelaime jai 
nepraneszta. Nelaime isz visu 
pusiu apima žmogų.

— Ashlando ligonbuteje 
rahdasi po operacijai Vanda 
Diszkevicz o Locust Moun
tain ligonbuteje padaryta ope
racija Marijonai Kubertienei.

— Ona Mockaicziute, $03 
E. Centre uly., likos nuvežta 
in Ashlando ligonbute ant gy
dymo 'kojos kuria sužeidė lip
dama per tvora East End par
ke. Vietinis daktaras apžiurė
jas koja paliepė ja nuvežti iri 
ligonbute.

— Praeita Nedelia lankėsi 
pUs J. Oszmanskius Valerija 
Stekvilevicziene isz Brooklyno 
ir Marijqna Moleskiute isz Eli
zabeth, N. J.

— Betty, dukrele Juozo Mi- 
liaucko, 30 W. Pine uly., susi
žeidė sau peczius kada krėslas, 
ant kurio sėdėjo, pakrypo in 
priešžaki ir galva pataikė in 
radiatori. Mergaite gydosi na- 

' ! i i i!
—■ Utarninko po piet ugna- 

gesiai likos iszszaukti gesinti 
deganti Lamina name Gužienės 
ant IS. McKinley uly. Kaminas 
buvo užsikimszes todėl pra
nerta Gužienei kuri gyvena 
Tuscaroroj kad iszczystytu ka
miną kad ateityje nebutu pa- 
naszios nelaimes.

— Konsulmonai iszdave kon
traktą ant isz vėžinė j imo szasz- 
iavu ir pelenu isz miesto del 
Cyrus Breisch už 26 tukstan- 
czius doleriu, amt keturiu mė
ty- I

— Tarp kitu kurie paėmė 
egzaminus ant kasyklų bosu 
buvo ir Tamoszius Žio'ba ir 
Juozas Kliuczinskas.

— Visiems tiems kurie da
lyvavo laidotuvėse a.a. Vlado 
Moliuszio, Utarninko ryta, ta
riame szirdinga acziu ir tiems 
kurie paaukavo puikias gėlės 
ir Misziu korteles kaipo paau- 
kavima automobiliu del gimi
niu ir pažystamu. Szirdinga 
acziu isztaria visiems Jenker- 
tu szeimyna, jo brolei ir sesuo.

Surasta PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

—Kur buvai Lyda? Jeszko- 
jau tave beveik adyna laiko. 
Noriu su tavim atsisveikint.

Ant tu žodžiu atsikėlė puiki 
mergaite nuo szieno, kuriame 
gulėjo, žiūrėdama ant kalbe- 
tojaus.

Isztiese abi rankas in jauna 
vyruką kuris godžiai žiurėjo 
in ja o ji atsake jam:

— Važiuoji tik ant poros ne- 
deliu Arnoldai ir nežinojau jog 
norėtum ir su manim atsisvei- 

SHENANDOAH, PA.
—' Vargoninkas A. Grigo

raitis, Szv. Jurgio'parapijoj, 
ana diena iszkeliavo in Sarato
ga, N. Y., ant vakacijos, kur 
praleis kėlės sanvaites.

—• Jonas Undzila, 26 metu, 
likos aresztavotas u'ž padegimą 
savo namo, 126 N. Catharine 
uly., Nedėlios vakara. Undzila 
sėdėjo malsziai prie namo ka
da liepsna iszeitinejo isz namo, 
o kada ugnagesiai pribuvo ge- 
syt liepsna, jis dingo, bet vė
liaus likos aresztavotas. Jo pa
ti, su kuria
keli menesiai adgal, tame lai
ke radosi pas savo motina, 
Camden, N. J., ir kaip rodos 
Jonas radosi kvailiszkam pa
dėjime ir nežinojo ka dare. Un
dzila pribuvo isz Lietuvos apie 
szeszi metai adgal, neturėjo 
darbo ir ne yra ukesu szio skly
po. Kaimynu namai Bonke- 
vicziaug ir Szustako tėipgi 
smarkiai apdege.

—• Antanas Menkeviczius, 
42 metu, kuriam trūkis sumalė 
baisei ranka, likos nuvežtas in 
vietine ligonbute kur jam dak
tarai turėjo nupjauti sumalta 
ranka.

— Ženybu laisnus iszsieme 
Juozas Gizdaitis su Helena Ki- 
selevski.

—• 'Takezewski, duonkepis 
Mocziulko duonkeptuveje ant 
Heights, likos skaudžiai su
žeistas in ranka maiszymo ma- 
szinoje, Ketvergo ryta. Likos 
tuojaus nuvežtas in vietine li
gonbute ant gydymo.

Frackville, Pa., f Nedėlios 
ryta mirė Ashlando ligonbuteje 
keturiu metu amžiaus, mylima 
dukrele Jurgio Valickio, 243 
N. Railroąįd uly. Laidotuves 
atsibuvo Seredos ryta su apei
gomis Lietuvis’zkoje bažnyczio- 
Ė.

McAdoo, Pa. — Pereita Ne
delia, Augusto 2 d., McAdoo, 
Lietuviu Szv. Kazimiero para
pijos patalpose invyko didelis 
ir linksmas balius, už dyka, ku
ri surengė Kun. Juozas Bal- 
trunas.Dalyvavo svecziai Kun. 
P. Czesna, Kun. Pr. Mockus, 
Kun. V. Mikaitis ir Kun. J. 
Baltrūnas. Taipgi atsilankė 
McAdoo [miesto (Majoro asis
tentas, garbingu Mahanojaus 
biznierių ir visi McAdoo Lie
tuviai. Iszpildyta graži pro
grama ir iszreikszta daug lin
kėjimu. Visu nuotaika buvo 
linksma, svecziai gėrėjosi gra
žia bažnyczia ir ypacz puikia 
jos vieta.

Mahanoy Plane, Pa. — Czio- 
nais atsitiko dvi automobilines 
nelaimes vaiku. Trijų metu 
Cecilija Romanczuk mirė Ash
land© ligonbuteje, Utarninko 
vakara nuo galvos sužeidimo 
per automobiliu kuri vare M. 
Fennelley. Mergaite norėjo pa
gauti gumine bole ir nematy
dama prisiartinanczio auto- 
mobiiliaus, likos pataikinta in 
galva.

Antras atsitikimas atsitiko 
Seredos ryta. Metro, 14 mene
siu amžiaus sūnelis Frano Jar- 
nickio, mirė Ashlando ligonbu
teje nuo sužeidimu kokius ap- 
laike taipgi per automobiliu 
kuri vare William Berkheiser, 
isz Pottsvilles, kuris nemate 
kūdikio kada ji pažeido, tik 
tada dažinojo kada jam pra- 
neszta kada buvo nuvažiavęs 
in kita miestą. Abudu automo
bilistai likos pastatyti po kau
cija lyg tolimesniam tyrineji- 
mui- - i

apsivedė tikrint.
Nusiminė ant jos tokio at

sakymo nes nesitikėjo idant ji 
taip jam atsakytu.

— Iszvažiuoju ant keliu me
nesiu. Ar-gi neprivalau su ta
vim atsisveikint ant taip ilgo
laiko?

— Na, jeigu ant taip ilgo 
laiko važiuoji tai privalai at
sisveikint o jeigu to nebūtumei 
padaręs Arnoldai tai isztikru- 
ju bucziau ant tavęs užpykus.

Paėmė ja už rankos spaus
damas drucziai ir pritraukda
mas ja prie saves.

— Pabucziuok mane, Lyduk, 
—■ paprasze meilingai.

— Ne Arnoldai. Esmių per 
didele del to. Žinai jog tu ne 
mano brolis, ne jokis giminai
tis. Turi dabar paliaut bu- 
cziuot mane, esmių suaugus 
mergina ir tas daugiau nepri
tinka del mus. Žinai jog tai 
yra netinkama.

— Teisybe jog ne esi mano 
sesuo, ne giminaite ir isz to 
džiaugiuosiu, — paszauke, pri
traukdamas mergina prie kru
tinės, norints gana spyrėsi 
jam. — Mano mylimiausia Ly
duk, da randasi artimesnis su
sigiminiavimas o kaip sugry- 
sziu isz keliones tai praszy- 
cziau tavęs idant pasiliktum 
taja gimine del manes. Ar bu
si?

Lyda nieko jam ant tu žo
džiu neatsake bet dirstelėjimu 
akiu davė jam suprast jos at
sakymu. Arnoldas pagriebęs 
ja pradėjo karsztai bucziuot ir 
pradėjo kalbėt tokius žodžius 
kokius tik insimylejas jauni
kis galėtu kalbėt in laika pen
kių minutu o iszgirdes szvilpi- 
ma maszinos atsisveikino grei
tai ir nusidavė ant stacijos 
idant nepavelint truki.,

Kada jis atsitolino Lyda žiu
rėjo ilgai paskui ji o po tam 
vela atsisėdo ant szieno ir pa
siėmė knyga kuria buvo s'kai- 
czius. Žiurėjo ant pievų kurios 
susidėjo isz pono Bogarto ukes 
ir nusiszypsojo saldžiai.

Lyda buvo įsie.raitele, bevar
de. Septyniolika metu adgal, 
viena szalta vaJkara, kokia tai 
motere pribuvo pas ūkininką 
Bogarta su mažu kūdikiu prie 
krutinės.

Buvo tai puiki motere ir ge
ro iszauginimo bet vargas da
vėsi matyt ant jos puikaus vei
do kurio ūkininkas Bogertas 
ne jo pati nesuprato.

Buvo susirgus ir nuvargus 
per ka likos paguldyta in lova 
tikėdamiesi jog in trumpa lai
ka pasveiks ir pasakys isz kur 
pribuvo ir kur randasi jos gi
mines. Bet po menesiui laiko 
ndbagele numirė. Ir ūkininkas 
Bogertas nedažinojo nieko 
apie jos gimimą ar jos kūdikio 
per ka pasilaikė pas save.

Nuo mažens Arnoldas buvo 
jos vienatiniu draugu ir mylė
josi kaip įbrolis su sesere per 
ka Arnoldo motina žiurėjo su 
sznairia akia ant tos kudikisz- 
kos meiles nes ji turėjo dides
nius mierius del savo sūnelio p

1—John L. Lewis, prezidentas United Mine Workers of America unijos, atsisakė sto
ti kaipo liudininkas priesz Am erican Federation of Labor, kuriam užmetineja visokius 
prasižengimus priesz taja unija. 2—Vokiszki kareiviai sėda in truki kad pervažiuot per 
Lenkijos rubežiu, kuri yra viena isz pavojingiausiu vietų. 3—-Paveikslas isz Seimo, Cle
veland, Ohio, kur daktaras Townsend turėjo kalba apie savo užmanymą kad mokėt seniems 
žmoniems pensija po 200 doleriu ant menesio. Bet tas užmanymas buvo labai pavojingas 
del Amerikos ir kaip rodos nebus invykdintas.

ne apsipacziavima su kokia 
ten bevarde sieratele. Ir tan
kiai kada Arnoldas nesirado 
arti jo motina niekindavo mer
gaite visokiais budais.

Balsas prisiartinancziu žing
sniu isz tvaiko pabudino Lyda 
isz jos misliu. Kas tokis pradė
jo lipt kopeczioms in virszu 
kur ji gulėjo ant szieno ir pa
mate trumpam laike atlipan- 
czia Bogertiene kuri stojo 
priesz ja su užsirustinusiu vei
du.

Jos veidas buvo visas pa
raudonavęs isz piktumo o akys 
žibėjo kaip žverio kokio. Mo
tina girdėjo visa kalba Arnol
do. pradėjo koliot ir visaip isz- 
mislinet ant jos jog nebagele 
visa net drebėjo isz baimes ir 
sarmatos.

Anlt galo nežinodama kaip 
daugiau dagrist sieratelei, lai
kydama jos skrybėlė ir maža 
pundeli rikterejo:

■— Te, tu paleistuve, paimk 
savo driskalus ir eik kur tavo 
akys tave nesz, tu ragana. Ne
sirodyk man daugiau in akis. 
Atsimink jog jeigu kada vela 
pasimatytum su Arnoldu ir 
priviliotum ji ant apsipaczia- 
vimo su juom tada prakeikczia 
tave gyva. Negana jog mano 
sunu apraganavai bet nori ir 
man akis apdumt.

Lyda paėmus pundeli ir 
skrybėlė be žodžio ir nenorėda
ma daugiau klausyt užpuoline- 
imu piktos moteres, nulipo ko
peczioms žemyn eidama tiesiog 
ant vieszkelioį neapsidairyda
ma in užpakali.

Buvo tai baisus pabudinimas 
isz saldaus miego kuris ja per
vėrė iki szirdies. Tik valandė
lė adgal buvo linksma ir lai
minga — Arnoldo prižadetine. 
Dabar likos iszvaryta laukan 
be skatiko ir prieteliu in kur 
galėtu nusiduot. O arsziausia 
jog jau negales pasimatyt su 
savo mylimu Arnoldu. Grau
džiai apsiverke mislydama 
apie taja motere kuria pradė
jo mylėt kaip motina.

' Ėjo keliu o saule degino 
karsztai. Mažas pundelis rodos 
augo kas karta sunkesnis. Pa
kelyje paregėjo dideli medi po 
kuriuom nutarė truputi atsil- 
set Kaip pamisimo taip ir pa
dare. Atsigulus tuojaus užmi
go ir užmirszo apie savo var
gus.

Pabudus vakaras jau buvo

— Helena, suradau tave ant 
galo!

Taip staigai ir netikėtai pa
imta isz nežinių Lyda persi
gando ir puolė apalpus in gle
bi nepažinstamo.

Kada atsigaivino radosi pa
guldyta puikioje lovoje o ne- 
pažinstami veidai žiurėjo in ja. 
J au ne yra ji bevarde ir apleis
ta sieratele apie kuria niekas 
nesirūpino.

Kada suvisai pasveiko, pasi
pylė klausymai ir atsakymai ir 
persitikrino jog nepažinsta- 
mas buvo tai jos tėvas o ka
bantis paveikslas, in kuri taip 
insitemino, Ibuvii tai jos moti
na su savo dukriuke. Vyras 
buvo atlankyt savo gimines į 
Europoje o ka'da sugryžo, bai- Į 
sei buvo užpykęs ir iszvijo sa
vo paczia su mergaite bet po 1 
tam graudinos, labai. Norints 

_______ __ . _r._ _____  po tam visur jeszkojo savo pa- 
puiku kambari. Grindys buvo Į ežios bet niekur negalėjo rasti 
iszdetos murmuru su puikiais ir nesitikėjo j g taip arti savo 
divonais o visoki žiedai radosi narnu turėjo numirt. Bet visa- 
puįkiuose vazonuose. Lyda pa- dos tikėjosi jog1 gal ja suras da 
stūmė duris ir inejo in viduri 
Ant sienos kabojo paveikslas rado savo duktere taipgi grau- 
auksiniuose rėmuose.

užejas. Girria tamsi aplinkui. 
Paszokus ant lygiu kojų persi
gando labai ir nežinojo in ku
ria szali turi nusiduot.

Norėjo sugryžt adgal bet su
siprato jog ėjo in prieszinga 
szali bet ant galo pribuvo ant 
kokio tai kelio kurio nebuvo 
pažinus.

Pakelyje stovi gražus namas 
kuriai iszrode kaip kokis palo- 
cius. Atsiduso gilei isz džiaug
smo mislydama jog fenais ras 
prieglauda ir nusidavė prie jo. 
Nepatemino nieką aplinkui 
nes durys namo buvo atidary
tos.

Inejo ant pirsztu in prieme
ne. Pamate daugeli duriu ve- 
danczios in pakajus. Nesisap- 
navo vargszei idant butu toki 
puikus pakajei ant svieto. Ro
dėsi jai jog inejo in užkeikta 
palociu.

Paskutines durys vede in

Dirstelėjus ant paveikslo 
Lyda nusistebėjo labai ir už
mirszo apie viską. Paveikslas 
perstatė jauna mergina stovin- 
czia darželyje tarp žiedu. Pui
ki buvo toji mergina su akimi 
kaip žibanezios žvaigždes, rau
donos ■ lupeles nusiszypsoda- 
mos rodos juokėsi.

— Tai mano paveikslas, — 
paszauke nudžiugus. Isztikru- 
ju tai mano paveikslas.

Ir taip Ibuvo insiteminus in 
paveiksią jog neiszgirdo žings
nius paskui save kada kas to
kis inejo in pakaju. Buvo tai 
vyras su baltais plaukais kaip 
linai o veidas jo baisiai nuliū
dęs.

Sustojas dirstelėjo ant jos 
su dideliu nusistebėjimu o vei
das jo da labiau pabalo pare- 
gejajS ištovinczia Lydą priesz 
paveiksią.

Ant paveikslo motere buvo 
parengta in brangias szle'bes 
o stovinti mergina buvo pasi
rėdžius in prastas ezlebes, be
veik apdriskus ir apdulkinta 
nuo keliones bet ju veidai pa- 
na'szus vienas in kita kaip du 
iaszai vandens.

Vyras sukliko ir priszokes 
prie jos paszauke su džiaugs
mu:

gyva o džiaugdamasis jog at- 

dinosi jog pati buvo numirus.

Rudens laike, Iviena diena, 
sėdėjo Arnoldas su savo moti
na. Arnoldai iszbales ir nuvar
gęs nes jo nuliūdimas apie Ly
da buvo didelis. Nežinojo kaip 
nedorai jo motina apsiėjo su 
jo mylima ir buvo tosios nuo
mones jog ji apleido pati isz 
savo noro.

Ant kart iszigiido baladoji- 
ma prie duriu ir pertrauke ty
lėjimą tarp ju.

Motina pakilo idant duris 
atidaryt ir puikiai parėdyta 
motete, stovinti duryse su ko
kiu tai vyru inženge in grin- 
czia o Bogertiene baisei persi
gando pažinus ponioje Lyda. 
Mistino dabar kaip užpyks jos 
sunu's kada dažinos teisybe ir 
kaip su ja nemielaszirdingai 
apsiėjo. .. Be|t Lyda '^neatėjo 
czionais idant atkerszint jai už 
papildyta skriauda, nieko ne
kalbėjo apie tai bet tik pasakė 
apie savo netikėta giliuki.

Kada pabaigė savo apsaky
mą patemino jog Arnoldas ap
leido grinezia bet su kantrybe 
lauke jo įsugryžimo o tėvas jos 
buvo užimtas kalba su Boger
tiene.

Bet Arnoldas nesugryžinejo 
o kada saule jau pradėjo leis

tis, iszejo laukan jeszkot jo. 
Rado ji sėdinti po medžiu pa
sirėmęs galva ant ranku ir gi
lei užsimislines.

Lyda prisiartino patyka prie 
jo ir apėmus jo kakla su savo 
balta rankele užklausė:

— Arnoldai, kas yra? Ar ne
sidžiaugi isz mano gero' giliu
ko?

— Ne, ne esmių užganadin- 
tas, — atsake szaltai.

' — Tai esi neiszmanelis ir ne 
tas pats Arnoldas kuri nesenei 
buvau pažinojus.

Ant tuju žodžiu paszoko Ar
noldas ant kojų o ji paregėjo 
jog jis buvo labai iszbales su 
dideliu kentejimu ant jo pui
kaus veido.

Lyda apsikabino ant kaklo 
o dirstelėjus jam meilingai in 
akis tarė:

—-Juk asz da prie tavęs pri
guliu, Arnoldai, jeigu neimsi 
mane už savo paczia tai busiu 
labai nelaiminga.

Dirstelėjo jai in akis o su
pratęs jog ji nepersimaine isz 
priežasties savo giliuko ir da 
ji myli, apėmė ji neiszpasaky- 
tas džiaugsmas o apsikabinia 
stovėjo ilga laika mislydami 
apie savo laime.

Kas toliaus atsitiko tai pa
tys skaitytojai gali suprast o 
man reikia primint jog ant ve- 
seilios ir asz tenai buvau ir po 
tam vaikelius ju glamonėjau.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Dr. T. Tacielauskas 1
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Lietuviszkas Programas 
--- Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriul 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
iGeriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke Į| 
moterems. Prieinamos . 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J ____
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