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Isz Amerikos ANGLINEI
BUTLEGERIAI

BADO NEGYVA KŪDIKI 
SU 500 DOLERIU.

14,000 Vyru Maitina 40,000 
Ypatų.

1 East Orange, N. J. — Lavo
nas parėdytas su puikioms 
szlebukems buvo surastas 
czionais, ant kuriu buvo pri
segta kopertas su 500 doleriu 
su praszymu kad surastojas 
kūnelio palaidotu lavonėli pri- 
gulincziai. Lavonėlis buvo pa- 
kelevingam krepszyje kuri far- 
meris surado prie plento.

Kūnelis likos nuvežtas pas 
koroneri ant tolimesnio tyrinė
jimo. Už keliu dienu vaikai su
rado antra lavonėli suvyniota 
popierose.

ATĖMĖ GYVASTĮ BAISIU 
BUDU.

Danvers, Minn. — Robertas 
Jarrett, 36 metu amžiaus, ku
ris buvo iszejas isz pavietavo 
kalėjimo kėlės sanvaites adgal, 
buvo nusiminęs savo nužemi
nimu ir nutarė atimti sau gy
vastį. Būdamas prie darbo 
vietinėje plytinyczioje, atsigu
lė po greitai einancziu ele'ktri- 
kiniu pjuklu ir likos perpjau
tas pusiau.

BULVIU BUS DIDELE 
STOKA.

Washington, D. C."— Ukys- 
tes departamen'tas apgarsino 
buk szi rudeni bus labai stoka 
bulviu nes farmerei surinko 
szimet tiktai 294 milijonus bu- 
szeliu o praeita meta surinko 
315 buszeliu. Priežastis tame 
yra didele sausuma po visa 
Amerika. Obuoliu taipgi bus 
didele sltoka. Bulves labai pa
brangs.

PARDUODA ANT METO 6 
MILIJONUS TON ANGLIŲ 

VERTES 41 MILIJONU 
DOLERIU.

Minersville, Pa. — Pagal an
gliniu 'kompanijų apskaityma 
tai anglinei butlegerei kas me
ta iszkasa isz ju žemes apie 6 
milijonus tonu anglių kuriu 
verte apskaito ant 41 milijonu 
doleriu.

Todėl tos kompanijos ėmėsi 
prie budo sulaikyti juos nuo 
kasimo anglių ir pardavinėji
mo vogtu anglių didesniuose 
miestuose ir nekuriuos trok-
manus jau turi pasodine kalė
jimuose, kuriuos stengėsi isz- 
gautij ii draugai isz kalėjimu
ir tokiu budu sulaikyti butle- 
gerius nuo tolimesnio kasimo
anglių. Bet visi ju stengimai 
eina ant niek nes szimet da

NUMOVĖ NUO DRAUGES 
PIRSZTO ŽIEDĄ IR 

NURIJO.
Morristown, W. Va. — Pearl

daugiau pasidaugino žmonių 
kurie kasa anglis kad iszmai- 
tyt savo szeimyneles ir uždirbt 
kelis dolerius ant savo užlai
kymo su dideliu pavojum gy- 
vaseziu kurie lenda in skyles 
be jokiu apsaugų j” nąf sa
vo gyyast’s i ^Pasidėkite tart

Minersvilles' ‘ Jums tas dauzra 
svarbiausias aplinkinėje ’ ’kur 
Jbutlegeriai daugiausia veikia 
bet ir Mahanoy City, Shenan
doah, Mount Carmel, Shamo
kin ir kituose miesteliuose ju 
randasi tukstancziai.

Beveik 8,000 vyru ir jaunu 
vaikinu maitina tokiu budu 
daugiau kaip 40,000 ypatų te- 
naitinese aplinkinėse. Kožna 
diena iszsiunczia apie 500 trū
ku su anglimis kuriu verte 
yra apie 30 doleriu už troka. 
Per diena anglių iszveža tieji 
trekai už 17,000 doleriu arba

Woolston pribuvo isz Roanoke 
atlankyti savo mirusia drauge 
Mrs. Jarrett. Kada visi iszejo 
in miestą su reikalais, toji pa
sinaudojus isz progos, numovė 
brangu žiedą nuo jos pirszto 
bet kada pamate kad vienas 
isz kaimynu ateina, insidejo 
žiedą in burna ir nurijo. Vy
ras nebaszninkes patemino 
kad ant moteres nesiranda žie
do, dasiprato kad ji turėjo nu
mauti jos drauge. Liepe ja 
aresztavoti ir toji prisipažino 
kur paslėpė žiedą. Daktarai 
iszgavo žiedą isz jos viduriu. 
Mergina aiszkino kad neturė
jo tikslo pavogti žiedo tik pa
silaikyti sau ant atminties po 
mircziai savo geros drauges.

1,320,000 NAMU REIKIA 
KAS META.

Washington, D. C. — Ame
rikoniška federacija darbo 
tvirtina buk gerove czionais 
nesugryž pakol neatsigaivys 
statymo namu pramonySte. 
Draugavę tvirtina kad jeigu 
toji pramonyste turėtu atsigai- 
vint tai kas meta reiketu pa
statyt 1,320,000 nauju namu 
lyg metui 1945. Praeita meta 
pastatyta apie 300 tukstancziu 
namu. - —

Daugiau kaip per 20 metu 
Iszpaniszkos—Almerikoniszkos 
kares kareiviai ginczijosi Port 
Chester, N. Y., apie szita sto- 
vyla kuris perstato Ameriko- 
niszka kareivi, 11 pėdu auksz- 
czio, kuris buvo padirbtas per 
skulptūra Karoliu Pavany— 
Illava ir pavadintas tiktai 
szmotu “molio.” Vieni sako 
kad tai netinkamas stovylas o 
kiti sako kad yra tinkamas ir 
turi būti žinomas visiems kai
po kareivis kuris kariauja ant 
kariszko 'lauko o ne iszrodan- 
tis kaipo kokis ponaitis pasi
rodęs in puikias drapanas.-

tu amžiaus, nuszove ant smert 
savo. marczia Grace Putnumu 
29 metu. Nužudyta mbtere-4>H- 
vo aniuoliszko budo motore ir 
malonaus budo. Paliko du vai
kus ir buvo naszle.

NEW YORKE GYVENA 13,- 
997 MILIJONIERIAI.

New York. — Pagal pasku
tini surasza, ant paliepimo 
valdžios, tai czionais randasi 
net 13,997 milijonieriai. Tame 
skaitlyje randasi multi-milijo- 
nieriu 703. Žmonių, kurie turi 
daugiau kaip po 5,000 doleriu 
arba daugiau yra 138,591. Tų
jų, kurie turi daugiau kaip po

ant sanvaites po 100 tukstan
cziu doleriu.

Butlegeriu unija turi szia- 
dien apie 14,000 nariu kurie 
yra pilnai užsimokeja o apie 
5,000 kurie da nepriguli in uni
ja o kada kasyklos nedirba tai 
da apie 4,000 augiau žmonių 
kasa anglis.

Yra tai pavojingas darbas 
tuju angliniu butlegeriu kurie 
iszkasa skyle žemoje ir iszimi- 
neja anglis o daugeli kartu vi
sa szeimyna jiems prigialbsti 
tame darbe — moteres ir vai
kai. Daugeli kartu žeme už
griūva ir užmusza toki žmogų 
o pakol jam subėga jo drau
gai in pagialba tai jau neten
ka gyvasties, palikdamas savo 
szeimynele didžiausiam varge 
be jokio atlyginimo.

. Vargingas yra gyvenimas 
sziadieninio anglekasio, kuris 
neturėdamas darbo kasyklose 
pradeda savo “independant” 
kasyklas su keleis draugais. 
Taip tai sziadien musu aplin
kinėse žmones gyvena.

ISZ MEILES NUSZOVE 
SAVO MARCZIA.

Cohoes, N. Y. — Už tai kad 
ji paniekino ir nesugražino jo 
meiles, Maltt. Kansann, 68 me-

50,000 doleriu yra 27,994. Ta
me mieste taipgi gyvena 1,116 
turtingu naszliu 'bet jos nema
no teketi ir laikosi savo turtu.

ISZGIALBEJO DU GYVUS 
ANGLEKASIUS IR DU 

MIRUSIUS.
Moberley, Mo. — Du angle- 

kasei liko siszgialbeti gyvais 
isz czioiiaitiniu kasyklų pralei
dę tris dienas po žeme o du ki
tus iszgavo negyvus. Iszgial- 
beti visai nesitikėjo jog kada 
paregės vėla saules szviesa. 
Džiaugsmas szeimynu iszgial- 
betu anglekasiu buvo neiszpa- 
sakytas kada juos iszeme isz 
kasyklų.

MEILES TRAGEDIJA
Lietuvys Nuszove Mergina 
Kad Už Jo Netekejo, Po Tam 

Pats Sau Pasidarė Mirti.

IĮ BUDU LIETUVIAI.

Tamaqua, Pa. — Kada jam 
jo mylima pasakė: “viskas 
tarp mus pabaigta,” Leonas 
Kapusczinskas, 32 metu Lietu
vys, nuszove ant smert savo 
mylima Izabele Grunevicziute, 
20 metu, po tam pats sau pasi
darė mirti tokiu pat budu. 
Leonas merginosi su Izabele 
apie szeszis menesius. V: ąCus 
szuvis pataikė jai in įUJTnAc 
antras in galva.

Kaimynai iszgirde n(l szm 
nubėgo pažiūrėt kast y- atsif, 
Leonas prikiszo yev^^lveri u 
prie galvos, paleidoįf szuvik
ris užbaigė jo gy venima. .o 
kokio tai laiko p J30 mircziajo 
paežios, susipa: ,su Iza/ie
bet jai greitai ,llubodo Leois 
ir rtiacziai jam ] 3asake kad pe 
jos nelystu ir o Augiau s ja 
nesimatytu. Le<~)llas buvo tom 
susirupines tai} ’’ J<ad net pa
dėjo kvailioti savo myli
mą. • I

Taigi, praeitį Ketverga, ka
da Izabele ėjo juį^>įa> Su savo 
draugia, Alicija Szpukauckiu- 
te, 20 metu, nepatemino kad 
Leopas stovėjo už stulpo ir 
staigiai iszejas - pasitiko jas* 
Izabele supintus blogus tikslus 
Leono, 'pradpjo eiti nuo beit 
tasai tuojaui ja užkalbino rei
kalaudamas,; kad su juom pasi
matys. IzabĮle atsisakė ir tasai 
be žodžio pradėjo in ja szauti 
su baisioms pasekmėms.

(Izabele mirė vežama in 
Coaldale ligonbute. Leonas nu
vežtas in ta paezia ligonbute 
mire in dvi valandas vėliaus 
neatgavęs sagnones. Buvo jis 
tėvu trijų vaiku, j

Kapusczinskas buvo vedes 
antru kartu bet su savo paezia 
negyveno. Grunevicziute pali
ko tęva, moezeka, tris brolius 
ir ,dvi seseres. Graborius Tras- 
kauckas isz Mahanojaus užsi
ėmė merginos laidotuvėms.

Taip tai užsibaigė meiles 
tragedija naszlio su jauna mer
gina kuri už daug szandijo isz 
žmogaus meiles ir tas ji austu
me prie žudinstos ir savžudins- 
tos.

PAGIMDĖ TRIS DUKRE
LES BET NE TOJ PACZIOJ 

VIETOJE.
Buenos Aires, Argentina. — 

Devyniolikos metu moterėlė, 
Haydee Arrenti, ana diena pa
gimdė tris dukreles bet kožna 
ne toj paezioj vietoje.

Pirmutine gimė namie, pa
kol atvažiavo ambulansas pa
imti motina in ligonbute, ant
roji gimė ambulanse o treczio- 
ji ligonbutdje. Visos 'trys ir 
motina yra sveikos.

SŪNŪS ŽMOG-EDŽIO DA
BAR MISIJONIERIUM.

Rogoso, kurio tėvas buvo 
žmog-edžiu ant Solomon Salų, 
kuris buvo vadu tenaitiniu lau
kiniu žmonių ir ede žmonis, 
ana diena pribuvo in New Yor- 
ka kaipo sveczias delegatas ant 
seimo Septintu Dienu Adven
tistu tikejimiszkos sektos, prie 
kurios jis priguli nes yra atsi
vertęs ant ju tikėjimo. Rogoso 
tėvas, kuris taipgi likos atver
stas per misijonieriu, taipgi 
kalbėjo ant tojo susirinkimo.

DAUGELIS NAMU INGRIU- 
VO IN KASYKLAS; GYVEN

TOJAI ISZBEGO ISZ NA
MU DIDELĖJ BAIMĖJ.
J^tlston, Pa. — Priemiesty

je Hughestown kilo didelis pa
vojus ir visli gyventojai turėjo 
apleisti savo 'gyvenimus nes 
žeme pradėjo slinkti iii kasyk
las. Žeme pradėjo braszket ir 
sutrukti kad buvo girdėt net 
po visa aplinkine. Žeme pradė
jo slinkti in kasyklas apie 30 
akeriu aplinlkineje. Sienos na
mu sutruko, vandenines ir ga- 
zines paipos taipgi sutruko ir 
žeme drebėjo per penkes minu- 
tas. Moteres ir vaikai iszbegi- 
nejo isz namu tik su marszki- 
neis nes buvo tai apie 2-ra va
landa nakties laike, surasdami 
prieglauda pas savo kaimynus.

Žeme inslinko in No. 9 ir 10 
kasyklas kurios buvo uždary
tos i'sz priežasties užliejimo per 
paskutini tvana. Po apsimal- 
szinimui pavojaus, szeimynos 
sugryžo in savo namus su vil- 
czia kad žemes jau apsisedo.

PACZTAS UŽDRAUS UŽRU- 
BEŽINES LOTERIJAS.
Washington, D. C. — Ame- 

rtkoniszlia valdžia pradėjo 
rustai kovoti priesz užrubeži- 
nes loterijas o ypatingai1 ark
liniu lenktynių. Valdžia jau 
per tris menesius tyrinėjo apie 
taisės loterijas ir apgarsys 
kiek Amerikonai praleidžia pi
nigu ant tuju loterijų. Pacztas 
ana diena uždraudė net 91 lo
terijas (kurios prisiuntinejo ti- 
kietus isz Anglijos, Kanados, 
Irlandijos, Portugalijos ir kitu 
sklypu.

Badai eina dabar užmany
mas kad Suv. Valstijose pra
dėti panaszias loterijas kad 
pasiliktu czionais pinigai.

MOTERE PAGIMDĖ 6 VAI
KUS VIENU KARTU; TIK

VIENAS LIKO GYVAS.
Mendon, Mo. — Praeita san- 

vaite garnys neturėjo miela-, 
szirdystes ant Adeles Spiechin- 
ger, 36 metu, motinos deszimts 
vaiku, palikdamas jai da sze
szis ant syk bet ant giliuko tik 
vienas isz szesziu buvo gyvas, 
mergaite, sverenti deszimts 
svaru o likusieji gimė negy
vais. Visus priėmė 80 metu am
žiaus daktaras Lucas. Manoma 
kad visi butu gyvenia bet mo
tina sunlkei dirbo namie apžiū
rėdama savo deszimts vaikus 
ir vyra ir tas buvo priežastim 
kad penki gimė negyvi, sziaip 
gal butu visi buvę gyvi ir svei
ki. Mergaite gimė pirmiausia.

Isz Visu Szaliu

MOTINA MATE KAIP AU
TOMOBILIUS UŽMUSZE 

JOS DU VAIKUS.
Paterson, N. J. — Mrs. Hele

na Cummings buvo viena isz- 
13 ypatų kurios likos sužeistos 
per automobiliu kuri negalėjo 
suvaldyt Louis Hummel, isz 
Davenport, Iowa, užvažiuoda
mas ant saidvoko, ant žmonių. 
Norints motina pati buvo su
žaista, buvo liudinltoja kaip 
automobilius užimusze jos du 
mažus vaikus kurie tame laike 
siate arit saidvoko.

TUNELIS III LONG ISLAND 
KASZTUOS 57 MILIJONUS.

New York. — Dirbimas nau
jo tunelio, kuris sujungs Man
hattan su Long Island City il
su Queens, kasztuos apie 57 
milijonus doleriu ir badai pra
sidės ateinanti menesi. Tuneli 
prigiaibes dirbti valdiszka ad
ministracija darbu. Biznieriai 
meldžia valdžios ir miesto kad 
priskubintu dirbti tuneli kad 
ji galėtu užbaigti priesz atida- 
ryma Svietines Parodos 1939 
mete.

SHENANDORIO LIETUVAI
TE PAVADINO SHARKE 

“KIAULE.”

Orangeburg, N. Y. — Priesz 
muszi, isz Shenandoah, in czio
nais atvažiavo tūla Lietuvai
te, Olga Stackliute, pasimatyt 
ir pasikalbėt su musu žanda- 
pyszkiu 'Sharkey—Žukaucku 
bet jis jos prie saves neprisi
leido ir nenorėjo su ja pasima
tyt. Lietuvaite nusiminė ir pa
siskundė laikraszczio New- 
York Daily Mirror sporto re
daktoriui, Dan Parkeriui. 
Baigdama savo laiszka mergi
na nusiuntė Sharkiui laiszka 
raszyta Lietuviszkai sekan- 
cziai: “Sharkis durnas kaip 
keola” ((kiaule)'. Dan Parke
ris jos pareiszkima ir kompli
mentą net pažymėjo “Daily 
Mirror” laikrasztyje.

NUPJOVĖ MYLIMAI 
GALVA.

Kansas City, Kan., — Czio- 
naitiniam hotelije likos suras
tas lavonas patogios ir jaunos 
merginos su nupjauta galva. 
Palicija jeszko kokio tai Fili- 
piriieczio, kuris apsistojo tame 
hotelije, po vardu Pihliip Her- 
nander. Manoma, kad tasai 
Filipinietis mylėjo ta mergina, 
be1! tėvai nestiko ant tokios po
ros, ir jis nutarė ja nužudyt, 
ne kaip gyventi be josios. Mer
gina buvo žinoma kaipo Lucija 
ir turėjo apie 23 metu amžiaus.

ISZ PIKTUMO VAGIS NU
RIJO SZAUKSZTA.

Suvalkai, Lenk.,—Ana diena 
palicija aresztavojo vagi, Juo
zą Zaibijaka, kuris nesenei pa
bėgo isz Seinų kalėjimo. Vagi 
uždare kalėjimo Suvalkuosia. 
Per kėlės dienas Juozas balsei 
užpyko ant palicijos, kad ji 
uždare ir nieko nevalgė ir ho- 
redamas jiems atkerszyt, nuri
jo szaukszta. Vagi tuojaus nu
vežė in ligonbute, kur daktarai 
jam iszeme szaukszta per ope
racija. •

23 KAIMUOCZIAI SUSZAU- 
DYTI KAD SPYRĖSI DUO

NOS, 3,000 ARESZ
TAVOTI.

Berlinas, Vok. — Dvide- 
szimts trys kaimuoeziai ir dar
bininkai likos suszaudyti ir 
apie szim'tas sužeista kada so- 
viatinei kareivei paleido in 
juos .szuvius kada iszbadeja 
žmones užklupo ant kolaty- 
viszko magazino Pultavoje 
spirdamiesi duonos.

Panasziu sumiszimu buvo 
daugelis Ukrajinoje tarp kai- 
miecziu ir vaisko isz priežas
ties blogos rbgepjutes ir atė
mimo kviecziu nuo kaimiecziu' 
kurie pasiliko be duonos. Char
kove aresztavota apie 3,000 
žmonių kurie neiszpilde palie
pimo atiduoti kvieezius in ka- 
rszkus magazinus.

16 YPATŲ KURIOS ŠUKELE 
SUOKALBI PRIESZ SOVIA- 
TUS BUS SUSZAUDYTAIS.

Moskva, Rosija. — Szeszio- 
lika ypatų, kurios sudarė suo
kalbi nuversti soviatu valdžia 
ir nužudyt Juozą Stalina ir ki
tus virszininkus, likos nuteisti 
ant suszaudymo. Žymiausi isz 
apkaltintu yra Zinovievas ir 
Kameniev^ x k«ij??£'ŽSftrojei7’ 
sudžiuT kitu">v ra ‘ pasirengia, 
mirti ir kad tai jie buvo svar
biausi irikurejai tojo užmany
mo. Kada virokas mirties bus- 
iszpi'ldytas tai da neapgarsinta 
bet pagal tiesas tai turi būtie 
iszpildytas in laika 72 valan
dų po iszSkaitymui viroko.

VOKIECZIAI TURĖJO APIE 
4 MILIJONUS SUŽEISTŲ

JŲ KAREIVIU LAIKE : 
KARES.

Berlinas, Vok.,— Pagal pa
skutinio suraszo kiek sužeista 
paskutinėje svietineje kareje, 
tai laike musziu likos sužeista 
4,247,142 kareivei, 96,207 afi- 
cierei, '2,200 sanitariszku afici- 
eriu, 158 felezerėi ir 503 viso
kiu yirszininku. Visus tuos, 
kurie sziadien yra da 'gyvi, 
valdžia apdovanojo garbes 
ženklu.

SEPTYNI PAKARTI UŽ 
ŽUDINSTA.

Rybinsik, Rosija., —• Kaime 
Szaranask gyventojai teip in- 
irszo ajit žadintoju kad pako
rė septynis už nužudinima tri
jų moterių ir dvieju kūdikiu. 
Tieji rakalei nusivedė savo au
kas in žydo kąrezema kur su 
joms žveriszkai pasielgė, |po 
tam visas nužudė. Gyvento
jai suėmė visus ir pakorė ant 
pirmutinio medžio kaip tai da
ro Amerikoj su nigeriais. (

LAUKINIS ŽMOGUS.

Mažas Vincukas: — Mamy
te, parodyk man nors karta 
laukini žmogų.

Motina: — Gerai, mano vai
keli, tik neužmigk o tuojauSi 
tėvas ateis isz saliuno tai isz- 
rodys kaip tikras laukinis 
žmogus... , .^ 2



Kas Girdėt
1 Netoli nuo miesto New Yor- 
ko randasi mažas miestelis va
dinamas Babilionas, kuriame 
atsitinka arszesni dalykai ne 
kaip atsitiko senam biblisz- 
kam Babilione. Kėlės sanvai- 
tes adgal tenais atėjo in vieti
ne Katalikiszka bažnyczia jau
na mergina pasirėdžius pagal 
naujausia mada: in trumpas 
kelnes su skepetaite ant kruti
nės ir nuogais pecziais. Žinoma 
tokls paredas atkreipė atyda, 
koris yra netinkamas Dievo 
name. Pasipiktino tokiu pare- 
du vietinis prabaszczius tosios 
bažnyežios, kunigas Smith, ku
ris su prievarta isztrauke mer
gina isz lonkos ir iszvare isz 
bažnyczios.

Viskas butu paredke, jeigu 
nebutu tasai kunigėlis iszsita- 
res sekaneziai: “Jeigu toji 
mergina butu ilgiaus užsispy
rus neapleisti bažnyczia tai 
bueziau ja inmetes in grabe.”

Kitaip butu pasielgęs Kris
tus su arsziauisia grieszninke 
Kuris stengtųsi ja pakelti isz 
tosios smirdanezios grabes ir 
parodytu jai tiesu kelia. Bet 
tai nebuvo Kristus bet iszpa- 
žintojas ir garsintojas mokslo 
Kristaus — kunigas Smith.

■Skirtumas kartais yra dide
lis tarp Mokytojaus ir Jo mo
kytiniu. . * ,

“Lietuvos Žinios” isz Lie
tuvos raszo kad Lietuvoje yra 
1,202 kunigai, 956 vienuolei ir, 
730 bažnycziu. Kunigu vyriau-, 
sybe susideda isz 8 vyskupu, 
isz kuriu 6 turi vietas vysku- 

7 j įūiiee a- zfe nę*^^£lT^ijose. 
yra kapitulos su daugybe pra
lotu, kanauninku, cenzorių ir 
kitokiu virszininku.

Bet kunigu buvo nemaža 
Lietuvoje ir prie caro valdžios. 
Nepriklausomoje j Lietuvoje 
priviso daug vienuolynu ir 
kongregacijų: Pranciszkonu, 
Marijonu, Jėzuitu, Kapucinu, 
Seserys Benediktines, Kotry- 
jnietes, Kazimierietes, Sal. Jė
zaus Szirdies, seserys Vargdie
nes, 'Elzbietes, .Pranciszkietes 
ir Szv. Kryžiaus seserys.

Vyru vienuolynu yra 410 ir 
moterių vienuolynu 546. Neku- 
rie vienuolynai ir kongregaci
jos turi labai daug turto.

Ana įsanvaite Owensboro, 
Ky., likos pakartas 22 metu ni- 
geris, Reiney Betha, kuris bu
vo subjaurinęs sena balta mo- 
tere. Keliolika tukstaneziai 
žmonių buvo susirinkia aplin
kui kartuves o kada jau nige- 
ris kabojo ant kartuvių ir ji 
po tam nuėmė nuo tenais, my
ne žmonių mėtėsi ant lavono 
kad pasiimti su savim daleles 
juodos kepures ir paklode su 
kuria buvo uždengtas, ant at
minties, kaipo ir szmotelius 
virves.

Pakartasis nigeris priesz pa
korimą perejo ant Katalikisz- 
ko tikėjimo; kada Kata'likisz- 
kas kunigas kalbėjo gailės 
maldas už ji, susirinkia žmo
nes pradėjo visaip szandyt ir 
judktis isz to.

Taip tai pasielgineja Ame
rikonai sziam dvideszimtam 
szimtmetyje.

Isz daugelio dalyku Ameri
konai gali pasidžiaugt bet 
daugelis dalyku czionais atsi
tinka kuriuos paniekineja vi
sas svietas.

Iszpaniszka valdžia konfis
kavo arba užgriebė visa turtą 
vienuoliu Szv. Vincento a Pau
lo. Tasai turtas susidėjo isz 
aukso, popieriniu pinigu, viso
kiu užribežiniu bondu ir kitu 
žemszku turtu kuriu verte 
isznesze ant 200 pesetų arba 
ant 26,230,000 Amerikoniszku 
doleriu. Konfiskacija tojo tur
to taipgi iszrode kad tasai vie
nuolynas turėjo taipgi 93 že- 
miszkas locnastis.

Negalima tikėti o bet yra tai 
teisybe. Vienuolynas, kurio 
tikslu buvo suszelpti vargszus 
tai vietoje papenet iszbadeju- 
sius, krovė žemiszkus skar- 
bus kurie buvo paslėpti Fran- 
cuziszkoj bankoj 'Credit Lyon
naise.

Visi skaitėme apie varga 
kokis vieszpatavo Iszpanijoj. 
Visi žinome apie tamsybe te- 
naitiniu gyventoju kurie ne
moka raszyt ir skaityt bet sun
ku suprasti del ko mielaszir- 
dingos sesutes Szv. Vincento a 
Paulo, kaipo ir kiti vienuolei, 
kurie vietoje krauti amžinus 
skarbus krovė žemiszkus skar- 
bus, neatsimindamos kad mo
lis ir rudis gali viską sunaikint 
o auksa gali kas pavogti.

Ne visados galima stebėtis 
kad žmones pasikelineja priesz 
dvasiiszkuosius ir bažnyczias, 
jeigu sukrovė tokius milžinisz- 
kus turtus taip vargingoje 
Iszpanijdj, kilo revoliucija, 
naikinimas kliosztornų žudy
mas kunigu ir vienuoliu.

Skaitome laikrasztelyje 
“Sacred Heart,” buk nesenei 
mirė Bavarijoj motore vardu 
Hofferman, kurios laidotuves 
buvo didesne pavyzdis ne kaip 
puikiausi pamokslai. Motinos 
įaidotuvesė dalyvavo keh*i 
kunigai—sūnūs mirusios mo- 
teres, trys kiti zokonirikai ir 
keturios vienuoles. Laiminga 
motina kuri tokius vaikus isz- 
augino o ir laimingi toki vai
kai kurie turėjo tokia motina.

Satsberge, Vokietijoj, gyve
na szeimyna prasto darbininko 
Hermann. Maža jo mokestis 
neužteko ant iszimai tinimo sa
vo szeimyneles susidedanezios 
isz jo paties, paezios ir szesziu 
vaiku. Kėlės sanvaites adgal 
jis neteko darbo norints jo vi
sur jeszkojo be paliovos bet 
ndgalejo surasti. In grinezia 
vargszu atsilankė ant tikrųjų 
badas ir vargas. Kol da radosi 
grincziojje szioki toki rakandai 
ant pardavimo tai atsigynė 
nuo vargo ir bado bet atėjo 
diena kurioje ndteko vigai duo
nos. Vaikai veikdavo kas die
na ir melsdavo motinos nors 
szmotelio duonos. Motina ne
galėdama tolinus žiūrėti ant 
vargo vaiku ir ju iszbalusiu 
veideliu, nužudė visus po Jam 
szoko in upe ir nuskendo. Ka
da tėvas vakare parėjo isz 
miesto pailsės jeszkodamas 
darbo ir radęs septynis lavo
nus, taip tuom regėjimu persi
ėmė kad staigai neteko proto 
ir reikėjo ji pa'talpint in prie
glauda pamiszeliu.

PARSIDUODA FARMA.

Farma 80 akeriu, prie mies
tuko Elkton, Md., prie dideles 
upes. Budinkai geram padėji
me. Namas del gyvenimo 7 
kambariais. Stiklinis namas 
del kvietku. Parsiduos už 
3,500. (Aug.25

Peter 'Misunas,'
Rt. 1, Elkton, Md.

TĖVAS IR SŪNŪS TARNAUJA ANT TO PATIES LAIVO.
Ne tankiai atsitinka kad sūnūs ir tėvas tarnautu ant to 

paties laivo, laivinėje tarnystoje. Sztai Juozas W. Dowd ir jo 
sūnūs Franciszkus, kurie abudu randasi tarnystoje Dėdės Ša
mo ant laivo “Pennsylvania.” Abudu radosi ant manevru ant 
Pacifiko mariu.

ISZ LIETUVOS
NUSZAUTAS VEIKLUS 

LIETUVIS.
Juozas Balionas, 26 metu 

amžiaus, kuris jau buvo isz- 
rinktas Kampocziu km., Seivų 
valscz., Suvalkų apskr., Kazi- 
mieriecziu skyriaus pirminin
ku. Jis rastas savo kviecziuose 
sziurpulingai iszkreiptu veidu, 
dviem parom po mirties pra
slinkus.

UŽPUOLIMAS
ANT DARAKTORKOS.

Pavakaryje in Liubartus, 
Lydos apskr., isz Benekainių 
miestelio grižo neseniai ežia 
uždarytos lietuviszkosios skai
tyklos vedeja V. Szteckaite. 
Jak kelia; pastojo revoUįgfu 
ginkluotas vietos lenku pra
džios mokyklos vedėjas Bumo- 
sas ir pradėjo rėkti: “Dalba r 
asz su tavim, r..., atsiskaity- 
siu!” P. Sz. pasakė jo nepažys- 
tariti ir neturinti apie ka su juo 
kalbėti. Tada B. puolė ja ir 
bandė užgauti per galva, bet p. 
Sz. iszsisuko ir pradėjo bėgti. 
B. ja pavijo ir surėkė: Stok, 
nes nti'szausiti! Paskui uždu
sęs ir aipsispiaudes dar pridė
jo: “Szalin isz Liubartu tu, lie
tuve, agitatore, sz-oviniste! Tu, 
cho... man visus vaikus paga
dinai, kad manes neklauso, ma
no mokyklos nenori lankyti. 
V on in Kauna! Jei lietuviai 
neturi kur dėtis, telipa karvei 
ant nugaros. Szalin isz Liu
bartu kaimo, nes nuszausiu. 
Asz esu tarnavęs lenku kariuo
menėje ir turiu už narsumu 
kryžių!” Žinoma, menkas nar
sumas pulti (beginkle mergi
na. Bet invykis tuo nepasibai
gė: Naktį p. Szteckaitei iszdau- 
že langus ir sumindžiojo gėly
ną. Padaryta ir kitu nuostoliu. 
Net Vilniaus kraszlto intemp- 
tiems tautiniams santykiams 
toks mokytojo Burnose iszsi- 
szokimas yra neiniprastas.

LIETUVOS ŽEMES ATVESZ 
IN AMERIKA.

Kaulias.,— Sziaures Ameri
koje, Clevelando mieste, ren
giamas didžiulis Amerikos Le
gionininku kongresas. Jame 
dalyvaus apie 100,000 žmonių. 
Kalbėtojams estrada norima 
padaryti ant suvežtos žemes 
isz visu tu krasztu, kurie ken
tė didi j i kara. Lietuvoje tam 
reikalui pėda žemes bus paim
ta isz Palangos, Birutes kalno. 
Rugpjuczio 15 d., draugi ja ruo- 
sze iszkilminga tos žemes paė
mimą.

“SAULE” Mahanoy City, Pa,

APSAKYMAS SENO 
INŽINIERIASUS

— Ar isztiesu ketini apleisti 
mus ? — raiszas žmogus už
klausė manes.

— Taip, neatbūtinai. Pane- 
delyje asz turiu pasiekti Mar- 

• seilles’a, todėl asz ketinu szia 
nakti paimti nuo Gare de Ly
ons 10:50 vai. truki. Ar tas yra 
geras trūkis, asz tikiu, kad 

‘ tamsta įgali žinoti, kadangi tu 
prieszai savo •nelaimingaji at
sitikima gana ilga laika dirbai 
ant geležinkelio?

Jis užmerkė akis, nublanko

ŽVEJAI ISZGRIEBE
\ SKENDUOLI.
Ipaczergyne. — Neryje netoli 

SifeAįti tilto, prie perkelo pri- 
nu sargiu, radio apa

Wtn^Bhiteris Bronius Miksz- 
fconio lavoną sugavo 

iini'.Ka^Bezergyiies žvejai Dov- 
tart ii’ ^Ko draugai ties Ka- 
cznyne- ^Velionis kilęs isz 
UkfTges aP^Lkr., Siesiku vai., 
26 i anyžiaus. W(oyveno j^aune 
ir jilklause ve»,alininku orga- 
nizjjui Laisve® sekci-
jai.\ ■

UTARTInX mirtis.
Sįriupai., - Kzalldti apskr., 

apie) 7 vai., rj tol s,įajga mirė 
daribmin^a's j«:anas Daugėla. 
Velionis buvo A' nomas kaipo 
geras’ įaiMĮ^s,. Paliko 
žmona ir 5 vaikuczius. Del jo 
mirties plinta invairiu gandu. 
Padarytas skrodimas IJr uūr- 
iii's priežastis tirianiia.

TRUMPOS ŽINUTES
Palo Alto,. Pa. -d- Edvardas 

Harley, 23 metu, likos užgriau
tas anglinėje akylėje, per peli
kes valandas. Draugai iszgial- 
bejo ji gyva ir likos nuvežtas 
in Pottsvilles ligonbuti.

New Berlin, Pa. — Trijų 
sanvaieziu amžiaus Charles 
Smith užspringo ant smert ka
da žindo pieną isz bonkutes. 
Papskis atsiliuosavo nuo bon- 
kutes, kūdikis ji nurijo ir už
springo.

Pottsville, Pa. — Franas 
Hellen'thal, 25 metu, bandė sau 
atimti gyvastį per persipjovi- 
ma gyslų rankoje, vietiniam 
kalėjime in kuri buvo uždary
tas už sužagejima 16 metu mer
gaites.

Pittsburgh, Pa. — Standard 
Steel dirbtuve likos uždaryta 
isz priežasties nuolatinio dar- 
bininkiszko • nesupratimo. Ten 
dirbo apie 800 darbininku ku
rie dabar pasiliko be darbo.

Oakland, Calif. — (Du ka- 
riszki le'kiotojai likos užmuszfP 
kada croplanas trenkė in sta
tu kaina.

Lakewood, N. J. — Du lėkio- 
tojai likos užmuszti ir du su
žeisti kada eroplanas nukrito 
in upe Matedeconk. Priežastis 
nelaimes buvo pagedimas ma
sinos. ,

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasoa patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

ir giliai atsidusęs tarė:
— O taip, asz žinau, pamenu! 

— Ir aszaros pradėjo riedėti 
per jo veidus.

Asz nežinojau kaip apskait- 
liuoti jo dideli susiįudyma prie 
kurio privedžiau primindamas 
ta nelaimingaji atsitikima per 
kurio priežasti jis tapo raiszu. 
Geidžiau kaip noris raminti ne
laimingaji, pagalinus tariau:

— Taip, ant geležkelio yra 
labai pavojingas užsiėmimas.

Jis sudrėbėjo ir smarkiai pa
purtė galva.

“Oj ne, tamsta nekalbekie 
apie ta. Tai baisenybe, mane 
szirpuliai ima pamisimus apie 
viską ka asz maeziau laike 
mano keliones. Tamsta manes 
nepažysti ir manės gali palai
kyti už pusproti, vienok mel
džiu neimti ta truki. Imkie ko
ki kita, tiktai ne ta deszimt- 
valandini truki.

— Bet kodėl, — asz užklau
siau szypsodamasis, ar tamsta 
esi prietaringas?

. — Asz netikiu prietarams. 
Asz esu tas pats inžinierius ku
ris vede truki No. 27 to baisaus 
atsitikiano dioiiG.jl*, -t. y., 24 d. 
Liepos 1894 m., ir kol asz gy
vas 'busiu neinstengsiu už- 
mirszti tos dienos iszgascziu.

— Mes palikome Lyons mie
stą tuomi pat laiku ir pagal 
surasza važiavome apie dvi 
valandas laiko. Buvo baisiai 
karszta; oras buvo dusznus ir 
troszkus. Urnai pasidarė vi- 
visžkai tamsu, taip kad ne 
žvaigždžių ne menulio matyt 
nebuvo galima, kartu užėjo ir 
viesulą. Asz niekados savo gy
venime nebuvau mates tokiu 
žaibu. Rodėsi kad dangus kiau
rai persiskirdavo o tarpe ju 
iszrode tartum kokia tai ne
permatoma siena.

— Iszsiverž lietus už minu
tes, — pamenu, asz tariau savo 
kūrėjui.

— 'Taip, bus tai geras daig
ias, — atsake jis. Jo balsas ki
lo kaip isz apysakiszkos pek
liškos tamsybes. — Mes dabar 
didžiai turime temint ant sig- 
nolu!

— Viesulą taip garsiai stau
gė kad nebuvo galima girdėti 
ne garines szvilpines kuria pa
leisdavau szvilpti be jokios pa
liovos. Dar nepradėjo lyti vie
nok viesulą kas kart pute 
smarkyn, taip kad asz pajau- 
cziau nepaprastus kankinimo 
jausmus, kokiu dar niekuomet 
asz nebuvau patyręs. Tad su 
gaudimu viesulo,s, kuri priver
tė sunkia lokomotiva taip sup
tis, kaip supasi ant juriu lai
vas, krito žaibas pataikinda
mas in szeni koki szimta metru 
Priesz mus.

Apjakes ir suakmenejas puo
liau ant aslos savo užtvare. 
Taip be sąmones turėjau iszbu- 
ti per keletą sekundų; kada 
truputi atsigavau, jaueziau lyg 
kad kas butu užgavęs mane in 
virszugalvi .su maiszu smil- 
cziu. Asz gulėjau su galva in 

Te' 
jok 
ju: 200 žmonių skrieja per erd
ve tikros mirties linkui, paves
ti globon žmogui kuris dabar 
suparalyžuotas ir neinstengia 
pakelti savo rankos.

Mano protas dabar visiszkai 
tapo aiszkus. Asz maeziau kai- 
miszkus dalykus, linijos linkui, 
isz tos vietos, kur asz gulėjau, 
galėjau matyti geležkeli ant 
200 sieksniu atstu, nes menulis 
szviete ir dangus visiszkai isz- 
siblaive. iSu žaibo greitumu 
mes pralėkėme mažaja stoti. 
Isz priežasties greitumo, kaip 
per miegus, asz patemijau per- 
detini, laikanti ranka ant tele- 
grafiszko instrumento.

Netrukus mes invažiavome 
in tuneli. Gelež'kelis buvo gry
nas bet priesz mus buvo smar
kus užsukinys kur, asz žinojau, 
reikalinga buvo sulaikyti garo 
pajioga. Tariau sau, jog esame 
pražuvę. Insibegejas trūkis nu- 
p'lesz nuo balkiu szinas. Bema
tant trūkis pribėgo, atsimusz- 
damas in užsisukimo alkūne. 
Dievas nenori musu pražūties, 
pamanseziau ir mes pralėkėme 
laimingai.

Asz atsikvėpiau lengvai. In 
trumpa laika garas iszsibaigs 
ir trūkis turės sustoti. Greitu 
laiku atbėgs .spragėjus, asz ap
sakysiu jam ir mes busime isz- 
gelbeti.

Ir vėl mes perbegom stoti. 
Asz su iszgascziu patemijau 
priesz mus raudona ženklą. 
Geležkeliis toliaus nebuvo tusz- 
czias. Ir jeigu netapau bepro- 
cziu tuomet tai buvo stebuk
las. Vienintele mintis buvo ma
no galvoje:, jeigu tu nesulaiky
si trūkio, neiszvengtinai turės 
atsitikti susidūrimas. Reika
linga yra uždaryt garus ir pa
leisti szvjlpine. Kalbos buvo 
vien tik ant trijų pėdu atstu.

Vienok tu negali pasiekti ju. 
Tu negali pajudint ne pirszto 
bet tu turi atminti kur tu rau
diesi. Tu turi būti visur tos

Asz stengiuosi užmerkti akis

mano užtvaro siena atremta, 
vienok rodėsi lyg kad bueziau 
numestas nuo traukinio ant 
szimto myliu atstu. Mėginau
keltis bet negalėjau. Mano ko- baisingos dramos liudininku, 
jos buvo lyg kad suparalyžuo- žiūrėti prieszais begauti truki, 
tos ir asz mislinau jog jos yra’matyt kaip jis auga didyn ir 
sulaužytos. Mėginau pasiremti didyn; pagalinus tu susitrenk- 
alkunemis bet negalėjau jas si ir žūsi.
pajudinti. Atidaryti akiu taip
gi nebuvo galima. Mes važia- bet negaliu. Galingesne už ma- 
vome su greitumu 60 myliu in J ne spėka priverezia veizėti 
valanda. Viesulą buvo sumaže- prieszakin. Dabar asz užtemi- 
jus tiktai lietus smarkiai pyle, jau truki.

Prijausdamas sziame dalyke 
pavoju, asz szuktelejau kūrėja 
bet negavau atsakymo. Ėmiau 
szaukti garsiau:

— Francois, Francois, gel
bėk mane!

Tyla, atsakymo nebuvo. Asz 
buvau perimtas baime. Prijau
timas nelaimes, visokios bai
mingos mintys taip skverbėsi 
mano galvon kad net aplaikiau 
truputi fiziszku pajiegu. Asz 
atvėriau savo akis ir pama- 
cziau kad Francois buvo pra
nykęs ir kad asz vienas atsi
randu užtvare.

Asz pradėjau dasiproteti kas 
atsitiko. Žaibas buvo užgavęs 
lokomotiva užmuszdamas kū
rėja. Pastarasis iszpuole isz 
užtvaro — o asz tapau .supara
lyžuotas.

Asz negaliu surasti žodžiu 
apipasakoti mano jausmus. 
Asz žinau jog kareiviai ant 
karvietes mato savo draugus 
krintanezius aplinkui bet ty
liai tęsia muszi; jie žino isz kur 
lekia kulkos. Mano-gi draugas 
tapo užmusztas szale manes, 
jis turėjo pražūti urnai ir neti
kėtai.

Atmintin skverbiasi dar ki- 
todvįps mintys. Apart manes 

?iars 200 ke- 
1 ?»>asi be

Jis slinko artyn ir artyn. Da
bar jis nuo mus buvo ant 500 
metu, jau tik 300. Szeszelis 
smarkiai artinosi pirmyn... 
jau liko vien 100... jau pabai
ga... susimuszimas... trenks
mas ...

Kada asz įsugryžau prie san- 
mones, radausi besikankinąs 
tarpe griuvėsiu kuriais buvo 
mano lokomotiva ir paskutinis 
vagonas antrojo trūkio. Du 
milžiniszki geležies szmotai 
pralėkė pro mano galva ir nu
krito prie pat manės, taip kad 
galėjau dasilyteti lupomis. 
Girdėjau vien tik vaitojimus ir 
verksmą aplink save. Žmones 
su žibintuvais bėgiojo szen ir 
ten.

Asz maeziau ir girdėjau vis
ką bet asz nesijudinau ir ne- 
szaukiau pagialbos. Per griu
vėsiu krūvas asz galėjau ma
tyt vien maža dangaus sklype
li su mirguliuojanczia žvaigž
de kuri nuostabiais džiaugsmo 
ir laimes jausmais pripildė ma
ne ir privertė užmirszt viską.”

MUŽIKAS GERAI JAM 
ATKIRTO..

rapie savo pavo-

Pas viena kaimuoti Suval
kuose likos nusiunstas dragū
nas ankk^atiėros. K^da jau a>t- 
sisedo visi prie stalo, dragū
nas užpyko kad jam nedave 
vodkos o norėdamas savo pa
liepimu prispirt užganadinan- 
cziai, iszeme isz makszlties kar
dą ir padėjo ant stalo. Kaimie
tis tai matydamas pakilo mal- 
sziai ir iszejo isz grinezios su- 
gryždamas in trumpa laika 
neszdamas szakes nuo meszlo 
kurias padėjo szale kardo.

— Ka tu czion darai? —pa- 
szauke dragūnas piktai.

— Niėko, — juk prie didelio 
peilio reikalinga yra didelis 
videlcius.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas t:
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streeg 

Bell Telefonas 538J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
kampas main ir centre st.

MAHANOY CITY, PA.
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ČIGONO 
LIKIMAS

Versta isz Czekiszko.

Ponas akamanas Kristijonas 
(Tau.be sėdėjo savo aptrintame, 
seniai jau juoda skūra ap
trauktame minksztasuolyje ir 
jeszkojo ko tai priesz save isz- j 
sklaidytose pageltusiose po- 
pierose. Ant mėlynos jo nosies 
kabojo platus .akulioriai.

Buvo isz jo tikrai stebėtinas 
žmogus, tasai ponas akama
nas.

Atokiai nuo jo stovėjo dva
ro pasiuntinys, 'baimingai lai
kais pažvairiuodamas per gro
teles senovisizko biurko. jS'ito- 
yejo kaip Striūna nuleidęs že
myn rankas ir laukdamas po
no akamano prisakymo.

Taip stovėjo jau gana ilgo
kai o ponas akamanas nei net 
galvos nenorėjo pakelti. Paga
lios in pasiuntinį pasižiurėjo ir 
atsiliepe rimtu paliepianeziu 
balsu:

— Tu čigonu man czionais 
peapkensi, supranti?!

Pasiuntinys nei nesukru tėjo, 
tylėjo. I >

— Ar tu Turkas, ar kas ? Tu 
čigonu czionai neturėsi laiky
ti, liepsi juos iszvaryti isz mu
su apylinkes. Ar girdi?

Pasiuntinys vėl nei nepasi
judino.

■— Asz liepsiu tave iszmesti, 
•— suriko ponas akamanas isz- 
vestas isz kantrybes pasiunti
nio tylėjimu.

—- Kaip šviesiausiam ponui 
patinka, — atsake pasiuntinys, 
>— kaip patinka, bet čigonai 
yistiek paliks -Aržuolyne.

— Ka? Paliks? Kad asz ne
noriu?— Supyko ponas aka
manas. — O tai butu istorija! 
Tu žinai, su kuom tu kalbi ?!

— Čigonai Aržuolyne paliks,
— kartojo armiai pasiuntinys,
— kadangi szviesi kunigaiksz
tiene bus pati naujai gimusiam 
čigoniukui Krikszto motina. 
Todėl čigonai Aržuolyne pa
liks. \

— Ar isz proto iszejai, ar ka? 
>— suriko ponas akamanas.

— Visai ne, bet tokia jos 
szviesybes valia, — atsake isz- 
didžiai pasiuntinys.

— Ar mislini, parsze, kad 
asz leisiu ka tokio panaszaus 
sau pasakyti? Asz? Tai tu la
bai daug apsirinki! Supranti? 
Tuojaus einu in pili ir tenai 
kalbesiu su ponia kunigaiksz- 
cziute. Dar ko czionai reiketu! 
Szviesi ponia turėtu būti tiems 
skurdžiams Krikszto motina?! 
Kur tu toki beproti girdėjai? 
Na, mislijau kad tu esi pro
tingesnis bet matau kad kvai
las kaip stalo kojos.

Stalo kojos stovėjo ramiai 
ant savo vietos. Ponas akama
nas negalėjo isz piktumo net 
atsigauti. Jeszkojo suramini
mo savo tabakierkoje, daužė 
kumszezia in -stala, pervertė vi
sas popieras ant biurko. Paga
lios atsistojo ir suriko ant su
akmenėjusio beveik nuo ilgo 
stovėjimo pasiuntinio:

— Juk asz pats apie tai per
sitikrinsiu, supranti? Juk asz 
apie tai persitikrinsiu o jeigu 
tas nebus teisybe tai tegul ta
ve Dievas laiko savo globoje! 
Girdi?! O dabar: marsz!

Ramiame cliiniszkame salio- 
ne, turineziame gražiausia isz- 
veizda, priesz dvaro stones sė
dėjo viena Lapkriczio suniuru
si popieti maža szeimyna.

Pati kunigaiksztiene bpvijo-

si gaspadine. Kunigaiksztis sė
dėjo prie lango rūkydamas 
kvepenti paperosa ir nuduotai 
visiszkai neatkreipdamas aty- 
dos ant kalbu kilusiu prie sta
lo. Buvo tai draugija labai su- 
maiszyta; dvaro užveizdetojas 
Taush, žemas riėbus vyriszkis, 
paskui klebonas Razlas, links-j 
mas kaimietis su amžinai szyp- 
sojaneziu veidu. Kregžde, nuo- 
latai nusižeminęs mokytojas 

j visuomet besikloniojantis ir 
besiteisinantis nežinodamas 
pats kodėl, liesnykas (misz'ko 
sargas) Fuclis, kuris, mato
mai, labai ko tai nerimavo ir 
butu sau labai noriai užgraji- 
nes ant savo numylėtos triu- 
beles, bet to negalėjo tokioj 
draugijoj padaryti.

Kunigaiksztis regis nieko 
sau nedare isz tos visos drau
gijos .susirinkusios nes kitiems 
kalbant švilpavo ir žiūrėjosi 
in stones, paskendusias 
nio miglose.

Pati kunigaiksztiene 
susirinkusiems arbata.

Kalbėjo taigi kunigas klebo
nas.

— O buk tai szviesi kuni
gaiksztiene nežinojo kaip tie 
čigonai rūpinasi apie Vieszpa- 
ti Dievą. Vakar pats atėjau 
prie ju su visai kitokiais persi
tikrinimais.

— Kas su kunigu geradeju 
atsitiko? — klausė nusiszypso- 
jant kunigaiksztiene.

— Tai buvo per Visu Szven- 
tu diena. Atėjo pas mane čigo
nas, nepasake nei a nei b ir 
padėjo guldeną ant stalo. “Ko 
norite?” — paklausiau gana 
asztriai. “Tai yra ant Misziu, 
guodotinas kunige, rytoj turi
me Užduszines.” Tai tas ma
ne pereme. “Pasidėkite tai 
sau” pasakiau, “jums tas dau
giau reikalinga negu man, pa
simelsiu ir už jusu mirusius, 
per rytdienos abelnas maldas. 
Eikite .sau su Dievu!” “O ne,” 
gynėsi čigonas — “guodotinas 
kunigas visai nepasimelstu o 
asz noriu idant atlankytum Mi
šias už musu mirusius o guo
dotinas kunigas kitaip nelai- 

' kys.” Paliko guldeną ant sta
lo ir nuėjo. Matote taigi, ponai, 
kad nepaisant geriausiu noru 
negalėjau jam guldeno sugra- 

! žin'ti ir turėjau atlaikyti Mi-
■ szias — pridūrė kunigas klebo

nas, gerdamas arbata.
I — Man taippat rodosi kad
■ tai ne toki pikti žmones — kal

bėjo mokytojas.
— Bet miszke jie, nežiūrint 

to, turbut visai nereikalingi ir 
tenai anų nematome — kalbėjo 
miszko sargas — kur jie pra
važiuoja, tenai visados atsi
randa daug ugnaviecziu o ret- 
kareziais palieka ir arszesnius 
atsiminimus.

— Praszau jusu, kas su jais 
padaryt? — klausė ponas už
veizdetojas. — Deszimts sykiu 
juos pavarysi, iszguisi ir de
szimts sykiu sugrysz: geriau
siai in tai visai neteminti ar 
jie yra ar ju nėra. Kas ten man 
apie juos galvoj?

— Ponas užveizdetojas turi 
teisybe — kalbėjo kunigaiksz
tiene, besisupdama minkszta- 
suolyj ir gerdama arbata. — 
Visisžka teisybe, 'taip, galiu 
pasakyti kad jaueziu prisiri- 
szima prie tu biednioku, užtai
gi ir nusprendžiau liktis čigo
niuko Krikszto motina.

— Ponas akamanas Taube, 
— pranesze tarnas.

Ponas akamanas inejo žemai 
besikloniodamas. Niekas ant 
jo nėatkreipe atydos, sustojo 
su nusižeminimu prie duriu. 

. Kunigaiksztiene tuo tarpu to-

rude-

pyle

liau kalbėjo:
— Nusprendžiau 

Krikszta-mote tam čigoniukui 
kuris antai nesenei gimė Ar
žuolyne.

— Tobulas darbas, szviesiau- 
sioji ponia, — kalbėjo tuoj per
imtas kunigas.

' — Norints bus bent kokia 
zobova, — pridūrė ironiszkai 
miszko sargas.

Kuinigaiksztis flegmatiszkai 
su pirsztais barabanijo in Įau
ga.

Akamanas Taube stovėjo 
prie duriu kaip nesavas.

— O, musu ponas akamanas!
— suszuko kunigaiksztiene.

— Szviesiausioji...( — su
murmėjo ponasTaube.

— O, tegul ponas sėdasi, — 
ar žinai ponas, rytoj apvaiksz- 
eziojame iszkilmybe — cigo- 
niszka krikszta — kunigas kle
bonas apkri'ksztys, asz busiu 
Krikszto motina, — ponas ži
nai, kaip asz isz to linksma!

— Žinau ir tikiu bet tai la
bai stebėtinas atsitikimas, 
szviesi ponia bet praszau...

— Ponas akamanas nemyli 
čigonu — praszneko užgau- 
naneziai kunigas klebonas.

— Sutinku su ponu Taube,
— kalbėjo miszko sargas — 
mes ant 'to žiūrime kiek tai 
skeptiszkai.

— Nieko nekenkia, szviesi 
ponia, — kalbėjo užveizdeto- 
jas, — norints musu pažiūros 
nesutinka.

— Sutaikinsime juos su kor
tomis, ne tiesa? — insimaisze 
juokdamosi kunigaiksztiene.

>— Parinktinai, szviesi .po
nia, labai gerai! — džiaugėsi 
miszko sargas. — Čigonai, tai 
taipgi žmones, o kaipgi...

— Taip, bet jie nekortuoja,
— atsiliepe ironiszkai prie lan
go kunigaiksztis.

Kortuota.
— O kaip vadinasi laimin

gas tėvas? — paklausė po va
landėlei užveizdetojas.

— Vadinasi Misza, — atsa
ke klebonas — vaikas vadinsis 
kaip szviesi ponia: Marija, 
Eugenija...

Kalba isznyko bekortuojant.

geltonuojancziu medžiu ur_ 
liktis' szuniu.

— C motina taip pat laiosį 
gerai, Misza?

— Taip, visai gerai, 
sake ramiai užklaustas.

Turi visko, ko tik saureį_ 
kalauja?

— Visko, szviesiausioji p0_ 
nia.

— Bet matai, Misza, jukĮj0 
porinis neturi.

— Nežinau, šviesiausiai 
ponia.

— Visztos su makaronais, protekcija, 
juokėsi kunigaiksztiene.

— Taip, to neturi, bet isz' prie čigonu, be abejones ir pa
kui- ji vargdiene tai ims. .
~ — Pasiimk tad viszta pats. -iene Hk0 cigonaites Krikszto 
Žiūrėk tenai po tvora purtosi motina, tas viskas pagimdė tai 
viena, yra gana riebi, sugauk kad bernai isz visu šylu leidosi 
ja ir iszvirk su makaronais sa
vo poeziai.

Misza nedryso tai daryti.
— Na, ko stovi? — juokės 

kunigaiksztiene. — Juk asz 
tau galiu duoti viena viszti. 
Koksai tu paikas!. Na, susj. 
gauk ir neszkis sau!

Su neapsakomu mitrumu 
szoko Misza prie tvoros, apau
gusios .szabalbonais ir nesu
skaitė dar penkių o jau viszta 
pranyko jo pažastėje, nesugj^. 
žinamai. Kunigaiksztiene go
džiai sau juokėsi.

— Molki tu taip labai gerai 
daryti! — szauke in Misza, nu
mesdama gala surūkyto pope- 
roso.

Misza jau negirdejo, buvo 
pertoli.

rejosi in begauti Misza, kiti, 
smagesni, matydami kad bėga, 
leidosi ji vytis.

— Dolieri gaus tas, kas vagi 
atves! — suriko Taube.

Ant tokio padiktavimo pas
kui Misza leidosi ir visi kiti 
ramesni dvaro darbininkai.

O Misza bego.
— Prasidėjo laukinis, ant 

smerties ir gyvasties čigono 
besivijimas. Dvaro bernai bu
vo drūti ir smagus, be to viltis 
gauti dolieri, pono akamano 

, apart to kaimo

nuo žemes paszoko, regis, butu 
dar toliau bėgės jeigu butu ži
nojus katron pusėn leistsis bet 
būdamas be sanmones paszoko 
ir leidosi savo pricszu pusėn, 
ton pusėn isz kur buvo atbė
gės.

Prieszams to ir reikėjo.
Tuo tarpu vienas .sudavė 

jam su akmeniu in galva.
Taisai akmuo ji tiktai inge- 

le nes sopulio nejauto tik paju
to kad karsztas kraujas jam 
per veidą pasiliejo. Galvos ne- 
pacziupjnejo, bijojo paleisti

žmoniems prigimta antipatija visztos, bftgo vis toliau.
Akmenais ir grumsztais jis 

vis labiau apipilta. Misza kri
to ant žemes veidu žemyn. Ve
jikai puolėsi su didžiausiuoju 
savo nuožmumu ant gulinezio, 
suspardė ir pribloszke prie že
mes.

Dar dūsavo, dar atsisuko, 
geide dar pasižiūrėti in dangų 
ir paskutiniu sykiu isztarti sa
vo paezios ir vaiko vardus, 
puolė jam ant burnos didelis, 
sunkus grumstas ir užbaigė 
viėka.

Paliko ji tonais laukuose tik 
.jam isz ranku iszlupo viszta ir 
kaipo savo pergalėjimo 
džiaugsima negze ponui akama- 
nui.

Netrukus iškrito gausus lie
tus bet Misza jau nejauto tos 
szaltos maudynes, to susivėla
vusio dangaus sanjausmo, jo 
veidas buvo dar -szaltesnis o 
stovykloj pati jo daugiau jau 
nesulaukc.

žydėjimas, to kad kunigaiksz-

Ka ten veikia mano 
klausėKrikszta-dukte ?.. 

kunigaiksztiene saules indegu- 
sio, stovinezio po balkonu vy- 
risžkio kuris glamžydamas 
rankom kepure, žiurėjo auksz
tyn su nepaprastu savo dėkin
gumu.

— Dekavoju szviesiausiai 
poniai, — atsake Miszka, — 
laikosi gerai, kaipgi turėtu 
but kitaip? — tokia laime.

Kunigaiksztiene stovėjo ant 
balkonu pasirėmus ir rūke pa- 
pierosa. Tai (buvo penkiomis 
dienomis po kriksztui. Kriksz- 
tas atlikta iszkilmingai, niekas 
kaime niekados nematė ko pa
naszaus. Cigonaite isztikro 
per Krikszta apturėjo vardus 
Marija, Eugenija. Visas čigo
nu būrys buvo gausiai apdova
notas o maža cigonkaite regis 
gavo atmineziai kelis desetkus 
dukatu.

Turime but teisingi. Misza 
visiszkai nejeszkojo malones 
pas kunigaiksztiene. Tiktai 
netikėtai kunigaiksztiene ji 
pamate prie szabalbonines tvo
ros stovinti ir pati ji pasiszau- 
ke. Stovėjo čigonas, tarytum 
ji kas butu karsztu vandeniu 
apliejas. Buvo tai isz teisybes 
patogus vyras, suaugės, su 
juodais ūsais.

Kunigaiksztiene pute nuo 
' saves mėlynus durnu debese-
■ liūs ir su pasigrožėjimu žiure-
■ jo tai ant čigono, tai vėl ant

Tas taigi ir buvo jo nelaimes 
priežastis.

Norėdamas isiz pilies dasi- 
gauti in miszka, turėjo, neatbū
tinai praeiti pro akamano na
mus. Buvo tai žemas, vynuo
gėmis apaugės namelis. Vals- 
tiecziai ta nameli paprastai 
Vadindavo “kvatiera,” Misza 
neatbūtinai turėjo praeiti pro 
ta kvatiera, kitokios rodos ne
buvo.

Bet kas tas, kaip norints 
praslinks o jeigu ne, tai pasa
kys kad jam viszta dovanojo 
pati kunigaiksztiene o szita, 
jei bus reikalas, sudės dava- 
dus.

Misza taigi ėjo sau be jokios 
baimes. 'Akamanas Taube sto
vėjo namelio tarpduryje ir lei
do durnu kamuolius isz ilgos 
poniszkos pypkes.

— Kur eini, valkate? — su
riko ant Miszos.

— Namo, maloningas pone, 
in Aržuolyna pas paczia.

— O ka ten po szvarku turi, 
a?

Greicziau nei Misza suspėjo 
atsakyti, iszdave ji viszta; re
gis isz dideles meiles perdaug 
ja prispaudė prie savo kruti
nės.

— Ar ne visados sakydavau 
— suriko akamanas, — kad či
gonas, tai vagi,s! Duok ežia 
man viszta!

'— Gavau ja nuo ponios ku- 
nigaiksztienes — nedrąsiai su- 
szva-pejo Misza.

— 'Tai kiekvienas vagis ga
lėtu pasakyt, czionai ,su viszta!

Bet Misza del savo nelaimes 
pradėjo bėgti ir tuo budu puo- 

. le ant jo dar didesnis nužiūrė
jimas kad viszta pavogė.

— Vagis! Sugaukite vagi! 
Sugaukite ji! — pradėjo isz 
visu šylu szaukti akamanas.

Misza bego.
— Tenai čigonas pavogė 

viszta, sugaukite ji! — szauke 
akamanas mosuodamas ilgu 
pypkes cibuku.

Misza bego. t
Tarnai gryžo isz lauku nuo 

darbo. Nekurie susilaikė ir žiu-

cigona vytis.
O Misza bego.
Isz pradžių jam tas bėgimas 

sekesi labai gerai. Kaipgi jis 
isz ju nepabėgtu. Pustyniu ir 
miszku sūnūs turėjo sparnuo
tas kojas. Bet dvaro tarnai, uo- 
rints turėjo gera gala ji vylis, 
tuojaus atsidūrė arti jo. Insi- 
vijo ji in laukus kur neseniai 
buvo nukasta bulves. Žeme bu
vo sukasta ir iszpurtirs ir Mi
sza bėgdamas tankiši klupo. 
Nieko nepaisydamas -spaude 
viszta prie kriVmes ir nežiū
rėdamas nei Ibr bėgti, tiktai 
neszinosi pū«iyn ir pirmyn.

Jau girdėjo paskui save bal
sus. Net neatsisuko. Turėjo tai 
padaryti o butu pamatęs kad 
nereikia taip pasiutiszkai bėg
ti, nereikia taip daug skubin
tis, neaikvoti perdaug savo šy
lu nes gera gala jau paskui -sa
ve buvo palikes. Jis vienok ne
atsisuko o besivejaneziu riks
mas ji apgaudinėjo, mislijo, 
kad jau ežia ant jo pėdu, tai 
čigonas dar smarkiai pašilei 
do (bėgti.

Gervinsi bėgėjai isz dvaro ir 
kaimo bego pankui čigoną. ,

Prieto viso, apie ka nepami- 
nejine, prisijungė dar dalis 
kaimiecziu kurie čigonu labai 
neapkentė — ir kaip ežia .grei
cziau jis sugavus! Visa szalis 
apie tai kalbėtu jei čigonas isz 
ju ranku pasprustu, butu isz- 
juokiami. Taip! Tai-gi 
cziau paskui čigoną!

O Misza vis bego...
Szalis plati, pilka tęsęsi 

priesz ji toli, vilniavosi sartu 
lauku vagomis tai duobėmis 
isz kuriu iszimta bulves —me
laginga iszdavinga žeme be- 
baneziam čigonui. Kaip ten 
dvasios jam truko, priesz akis 
jam viskas pradėjo mainytis, 
ausyse jam griaudė krutinę

i baisiai kilnojosi szaltas pra- ( 
kaitas kakta apklojo, bet jis (

■ vis bego. Pasižiurėjo in dan-
■ gu. Dangus buvo pilkas tary

tum jis užvožtas grabo antvo
že. Kas kartas vis labiau juo
di debesiai kilo. Tai vienur tai 
kitus nukrito didelis lietaus 
lasz-as.

Msza nuolatos Ibego.
Visas svietas jau su juom 

sukosi. Vejikai jau buvo arti 
jo, girdėjo ju žingsnius ir riks
mus. Bet tik dar toliau tenai 
ant apregio juodavosi miszkas 
tenai jis bus jau namie tenai 
už ji saviszkiai užsistos... ry
toj vis'kas bus iszaiszkinta o 
pati dar szi vakara gales gerai 
pavalgyti...

Nedabaige mislyti. Viskas 
jam akyse nuolatos sukosi vis 
labiau, viskas mirgėjo jam, 
kas toks užkimszo gerkle, gal
voje uže kaip malūne o Misza 
gulėjo ant szlapios žemes 
spausdamas prie inkaitusios 
savo krutinės viszta.

I Bet ne tame dar -galas. Dar

cliiniszkame salionike. Stovėjo 
prie duriu kaipo didžiausias 
kaltininkas, nedryso akiu 
auksztyn pakelti.

Prie lango stovėjo kunigas 
klebonas kuris laikas nuo lai
ko sunkiai dūsavo.

Kunigaiksztiene visa suner- 
vuota vaikszcziojo po salioni- 
ka. Jos gražiose szviesioise aky
se matėsi aszaros.

Urnai susilaikė priesz aka- 
mana ir atsiliepe asztriu žiau
riu balsu. Jis matomai tai at
jautė nes iszgirdes net susvy
ravo.

Ar tu žinai kad vakar nužu
dei žmogų?!

Akamanas nieko neatsake. 
Dar žemiau galva nulenkė.

Klebonas rimtai su galva 
linguodamas pritarė o kuni
gaiksztiene toliau tose:

— Iszsineszk sau ir nedrysk 
kada czionai ateiti pasirodyt 
man akyse nes man už tave tik
tai sarmata. Iki smert nenoriu 
tave matyt! Supranti?!

Nei kiek Besiteisindamas po
nas akamanas žemai pasiklo- 
niojo ir iszejo.

<♦ ❖ ❖

Iszejus susitiko su kuni- 
gaikszcziu. Akamanas kiek ga
lėdamas norėjo kunigaifcsz- 
cziui isz tako pasitraukti nes 
jo labiau bijojo nei kunigaiksz- 
tienes bet pastarasis ji sulai
kė, prasijuokė ir sudavė jam 
per peti.

Pagalios tarė: >
— Isz tavęs, mielas Taube, 

esu labai užganėdintas, juk tuSekanczia diena ponas .aka
manas nusižeminęs stovėjo esi ne bile koksai smarkuolis.

grei-

Ba ju vyrai ant ju nežiūri.
* * *

Vienoje
Badai bjaurioje vietoje, 
Gere vaikinas ir ženotas, 

Diedas ne kam tiki-as.
Jo motore krajuje ubagauja, 
O tas latras czionais lėbauja,
Užpuolė su peiliu ant vieno 

vaikino,
Ir vos ji neužganubijo.

Subadė ji baisei, su peiliu, 
Dabar razbaininka uždare in 

džela, 
Kaip bus tai žinosite,

Jeigu mano daineles skai
tysite.

* * *
Vienas kvailiukas,

Ne senas da vaikinukas,
Apie Skrantus nusibostino, 

Ir lenais viena sesute pažino.
Prikalbino kad su juom 

važiuotu, 
Nieko visai nesibijotu, 
Neturės jokiu vargu, 
Ba turės plenti darbo.

Mergina važiuoti negalėjo, 
Ba geru drapanų neturėjo, 
Vaikinas davė jai pinigu, 
Kad nusipirktu reikalingu 

d-aigtu.
Na ir parvažiavo,

O kad ir darbo tuoj negavo,
, Tai ja apspito isz visu pusiu 

vaikinai, 
Neženyklei.

Kada mergina su vienu
> kalbėjo,

Kiti isz piktumo drebėjo,
O karta begerdami susivaidijo, 

Na ir musztis pradėjo.
Su stiklais galvas susiskriode, 

O per tai savo narsumą 
parode,

Pas vaita didele prova turėjo, 
Pusėtinai graszio užmokėjo,

O katrie neturėjo pinigu, 
Tai draugai jiems parūpino.

Tik tam Masacziužeja, 
Nekurios mergicos labai ne-.

tikia, 
Viename mieste ju daug yra, 

Bet mažai goru yra.
Žiotis bjaurias 'turi,

Pliauszkia, nidko nežiūri,
Bambiliuoja naktimis, 

Su munszaines bonzomis. 
Nedėlios ryta net a^t atryto 

gulyjo, 
Žmones piktinosi kai) pro 

szali (jo, 
O kaip dvi poreles sti'Jtu ėjo, 
Tai dideles funes iszd^inejo.

Czionais visko nesakysiu,
Kaip tiktai tuju koan’nistu 

priVlĄ,
Pagedo iszlapnoses stf’sai. 

Snukuczius turi nemažėtus, 
Ne nepažabotus,

Kožna žmogų aploj 
Kaip purvais apteplin.

* * *
Kuom vyrai jaunesni, 

Tai ir doresni, 
Ir iszmintiilgesni, 

Kad ir nueina in koki salia, 
Tai po drinksa užfundin;

Ne sėdi per naktis, eina na), 
Ba ka veiksi Ikarczemoji 
O tieji, kurie jau .senesni

Tai isztikruju jau 'trankosi 
, galiūnus,

Bet ir po visokius namus,
Girdo su munszaine bobas, 
Tai jau kvailei, daugiau 

niekas.
Ir paeziuoti insimaiszo, 
Tieji -da blogiau isztaiso,

Motei eles vai g a didėli turi, raszczio, JPaskubinkittJ

Neužmirszkite guodotini Bkai- 
tojai, atsilygint su prenumerata ui 
kraszti “SAULE,” kurie apie tai 
hirszo ir prasze idant nesulaikyti



n ŽINIOS VIETINES
1 — Tikras elektrikinis 
szturma's su lietum kuri tęsęsi 
daugiau kaip kėlės valandas 
Nedėlios vakara, padare daug 
bledes aplinkinėje. Žaibas pa
taikė in medi prie Airisziu 
klebonijos. Motoristai užtiko 
daugeli medžiu ant kelio par
verstu nuo vėjo ar per žaibus.

— Anglinis trobas, kuri 
vare E. Gandoli, isz Long Is
land, užsidegė ant Tunnel kal
no praeita Petnyczia, kuriame 
važiavo -du vyrai ir motore bet 
ant giliuko apsisaugojo nelai
mes per szokima. Ugnagesiai 
isz miesto likos paszaukti ir 
užgesino troka. Troke radosi 
apie deszimts tonu anglių ku
rie pasipylė po visa plentą.

— Tarp tūlo locnininko 
stubu ir randauninko, kilo ne
supratimas, praeita Ketverga. 
Locnininkas stengėsi iszvaryti 
randaunin'ka už nemokejima 
randos ir negalėdamas tai pa
daryt, ėmėsi anį kitokio budo: 
iszeme visus langus (bet ran- 
auninkas insidejo kitus ir gy
veno sau malsziai. Locninin
kas stubu-pasamdė kelis vai
kus kurie iszdauže langus bet 
ir žmogelis panasziai padare 
su langais kitu stubu kurios 
prigulėjo prie locnininko. Ant 
galo abudu susitaikė ir ran- 
dauninkas prižadėjo apleisti 
situbas.

— Lietuvisžka diena jau se
nei praėjo bet tūla rūtele tik 
dalbar namo parėjo. Kur ji bu
vo per visa ta laika tai niekas 
nežino. Kiti sako kad ja mate? 
iszvažiuojant ant kokio tai tre
ko apie pusiaunakti -bet kur, 

^tai, nežine. Vali, gavo yeiniu 
nuo tėvu. * i ' : 4'j

— Vincas Gusczius su sa
vo szeimyna, isz New Philadel- 
phijos, ana diena lankėsi szio- 
je apielinkeje pas gimines ir 
patinstamus.. Ponas Gusczius 
yra senas skaitytojas laik- 
raszczio ‘“Saules.”

— Szv. Juozapo parapijos 
Didysis koras, Nedėliojo turėjo 
iszvažiavima in Hersheys pui
ku parka kur visi linksmai 
praleido dienele tam žymiam 
parke kuri atlanko tukstan- 
cziai žmonių.

— Sekanczios ypatos serga 
musu mieste: Szimas Baublys, 
gerai žinomas saliuninkas, ant 
East Centre uly. Pacziule Dum- 
cz'iau's, 538 W. Centre uly., ku
ri sirgo koki tai laika, sziadien 
jaueziasi sveikesne. Isz tos ži
nutes drauges ir pažystamos 
džiaugėsi pasveikimu ponios 
Dumcziuvienes.

— Visai nesitikėjome seno 
ir pažystamo gyventojaus Juo
zo Balniaus, isz Detroito, Mieli, 
kuris atlankė musu redakcija 
praeita sanvaite, kurio nema
tome arti 22 metus. Ponas Bal
nius buvo senu gyventojum 
Mahanojaus ir sziadien jam 
gerai pasiveda automobiliniam 
mieste. Gerai iszrodo ir svei
kas.

— Subatos ryta likos su- 
ri-szta gerai žinoma jauna po
rele Mare Macziunskiute su 
Juozu Pleczkaicziu, per kuni
gą Czesna. Vestuves atsibuvo 
nuotakos name. Jaunavedžiai 
iszvažiavo ant saldžiosios ke
liones ir po sugryžimui apsigy
vens mieste.

— Szi vakara, tai yra, Pa- 
nedelio vakara, Szv. Vardo Jė
zaus bolinis kliubas losz su 
Syzdeks kliubu, 5-ta vai. 
kare, East End Parke.
ir pažiūrėkite tojo “ 
boles” loszimp.

t Juozas Juozaitis, buvusis 
Svietines Kares kareivis, mi
re praeita Petnyczia pas Juo
ziene Laucziuviene, ant 412 W. 
Mahanoy Avė. Velionis paėjo 
isz Birsztonu parapijos, Naziu- 
nu kaimo, Prienų apskr. Pali
ko viena broli Jurgi isz Hamil
ton, N. Y. Laidotuves atsibus 
isz namo Lauczienes Utarnin- 
ko ryta, 10-ta vai., po vadovys
te (vietinio Amerikonisžko le
giono, ant Laisves kapiniu, 
Shenandoryje. L. Traskauckas 
laidos.

— Mare Vitkauskiene, isz 
Brooklyno, lankėsi Mahanoju- 
je pas gimines ir pažinstamus.

— Motinėlė Ancereviczie- 
ne, isz Hazletono, lankosi kėlės 
dienas pas savo mylima sūneli 
Juozuką, musu žymu barberi, 
kuris guodoja savo senuke moi 
tina ir ja szirdingai pavieszina 
kada pas ji atsilanko.

— Poni Katre Kivariene 
su duktere Helena, isz Brook
lyn, N. Y., lankėsi Nedėliojo 
czionais pas Oshmanskius ir 
pas sunu Antana, Shenandory-

■ -i
ISZ SHENANDOAH, PA.

— Kazimieras Bernatonis 
randasi vietinėje ligonbuteje 
kur gydosi ant sužeistos ran
kos kuria persipjovė su bleke. 
Daktarai turėjo jam nupjauti 
maža 
kos.

pirsztuka kaireses ran-

Kokis tai praeilgis in 
pa'temino kaip Andriuslaika

Sands, 24 metu, bandė sau in- 
smeigti ilga peili in pilvą. 
Praeigis atome peili nuo žmo
gaus ir atidavė ji in rankas pa- 
licijos. Andrius sake kad jam 
nubodo gyvenimas nes serga 
neiszgydoma liga ir melde kad 
ji nusiunsti in (kokia ligonbute.

— Juozas Savickutis likos 
aresztavotas už pavogimą 
maszneles .su pinigais isz namo 
Alberto Žalevskio, 229 W. New 
York uly., ir likos nuvežtas in 
pavieto kalėjimą.

Mount Carmel, Pa. — Edvi
ną, deszimts metu dukrele Jo
no Koncevieziu, ifezsi lauže sau 
ranka nu'puldama nuo troko 
ant kurio užsi'kaibino. Mergai
te likos nuvežta iii Ashlando 
ligohbute ant gydymo.

jWLE” Mafianoy City, Pa.

DEDE SAIDAS APLAIKE NAUJA KARISZKA LAIVA.
Visi laivoriai ir sveczid dalyvavo ceremonijose priėmimo, per Dede Sama, naujo 

laivo “Tucker.” KamandieriG George T. Howard priėmė ji nuo dirbėju vardan Suv. Vals
tijų.

.' " AB. kita ’■ Y ■
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ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

\— Palici'ja aresztavojo 10 
pifcietu, tarp kuriu radosi 9 
merginos ir nubaustos už su
kėlimą maiszaties prie Guzy 
diibtųvcs szlebiu, kur tęsęsi 
straika kėlės sanvaites.

— Juozas Adamczyk ir 
Pranas Lęcino likos nubausti 
kalėjimu n\o 50 lyg 100 metu 
už apvogima\alstini arielkos 
monopoli, A. & B. sztora ir kė
lės gazolino stotis. Du kiti nu
teisti anit lengvesnes bausmes.

Wilkes-Barre.,— Gerai žino
mas muz. J. Szaucziunas su 
žmona, duktere Irena, ir šune
liu Jonuku, lankėsi Bridgeport, 
Conn., pas gimines.

Lynwood, t Jonas Raman
auskas, 325 Colley uly., mirė. 
Palaidotas Szv. Kazimiero pa
rapijos kapuose, Muhlenburg.

Fairmouth Springe., t Sil
vestras Norkaitis, mirt; Pali
ko žmona, sunu, po-dulna, du 
broliu ir seseri.

Shamokin, Pa. f Pranukas, 
trijų metu sūnelis Alberto Da- 
dur'kos, likos mintinai sužeis
tas per Toka kuri vare Jonas 
Žilinską. Vaikutis vėliaus mi
rė vieineje Kgonbutdje. ,Ba- 
dai Fraiukas, išzbegcs isz už- 
pakalit farmerinio troko, ne
matė toko kuris ji pataikė. ‘ Ii.

Sebastopol., f Lovoj atrado 
negyva Vinca Jancza, 34 metu 
amžiaus, 62% Mitchell uly. 
Janczas muszesi su -savo szvo- 
geriu Stasiu Miklaseviczinin. 
Gerokai apdaužyta Jancza ap
žiurėjo Dr. II. Rubenstein. 
Žmona su vaikais ta naktį nak
vojo pas kaimynus. ' Palicija 
Miklasevicziu suėmė. Jis pa
skutiniu laiku gyveno pas 
szvogeri ir seseri. Su szvoge
ri u dažnai susipykdaves už tai, 
kad jis peržiauriai elgdavesis 
su jo sc-sero.

t Ant. Banionis, 46 metu 
amžiaus, 44 Mitchell uly., mirė. 
Paliko broli, seseri ir pus-bro-

i val. va- 
e. Ateikite 
minkszto

Pittston, Pa., f Vincas Brie
dis 23 me. am., mire' po. 12 san- 
vjiczin ligos, kuri per ta visa 
l;{ka buvo pririszus ji lovoje. 
V(lionis paliko žmona Estera 
(ĮjJiunaite, su kuria apsivedė 
Saisio menesi; tėvus gyvenan- 
czfįs Inkerman; broli Prana ir 
sesįris Prane, Jule, Ona ir El
ena gyvenanezias su tėvais.

Plains, t Harvey’s ežere, sza- 
ie tyarden Place, prigėrė Lietu
vaitė Nele Bauboniute, 20 metu 
amziaus, 121 Bank uly. Bau- 
bon' U'tes drauge Genovaite Pet- 
kevieziute 19 metu, 1 Hudson 
uly., mėgino ja rszgialbet, bet 
ji pati vos tik neprigėrė. Ja 
isšgialbejo R. Jones isz Ply
mouth. Velione paliko savo tę
va. • i '

Breslau., t Vincas Burdulis, 
536 Shawnee uly., mirė. Palai
dotas/] Nymouth, Szv. Kazimie
ro para,, kapuose, Muhlenburg.

Maizeville, Pa. — Subatoje 
buvo surisZti mazgu moterys
tės Izabellė Kupeziuniute su 
Petru Vasiliausku, isz Shenan- 
dorio, Szv. Liudviko bažny- 
czioje per kunigą Alauska. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina. Nuotaka yra už
baigus daraktorku kolegija 
Kutztowne ir buvo daraktorka 
per koki tai laika czionaitine- 
je publikinejo mdkslaineje.

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

MILŽINISZKAS KORNAS ANT POMONA ISZKILMES.
Ne yra tai tikras komas, isz Pietines Kalifornijos, nes toki dideli tonais neauga, bet 

likos padirbtas isz popieros del parodos kuri atsibus mieste Los Angeles, ateinanti Sep/ 
temberio menesi. , . . , __

SLAPTINGI
PERSERGEJIMAI

Apie negirdetinus atsitiki
mus 'ir persergejimus apraszi- 
neje “Scientific Monthly.” 
Sztai koks Anglikas Anderson 
buvo pasirengiąs važiuoti isz 
miestelio Anville in Brockton. 
Pakinkęs arkliuką priesz narna 
iszgirdo kaip kas folds jani su- 
sznabždejo in ausi:

— Pasiimk su savim szmo
teli virves. Alpsidaire nusiste
bėjas aplink 'bet nieko nematė 
artimoje. Nusistebėjas laibai, 
pasako apie tai savo pa
ežiai, kuri jam atsake su juo
ku: — Ir ka tai kenke? Imk 
su savim szmoteli virves kaip 
tau dvase paliepė ir bus pa
baigta. Vyras iszpilde palie
pimą ir nuvažiavo. Kada tam
sumoj nakties sugryžinejo toli 
nuo žmonių gyvenimu, nutru
ko jam viržys ir negalėtu nusi
duoti in tolimesne kelione, jei
gu nebūtu turejas su savim 
szmoteli virves. Pataisius 
pleszkes, po trumpam pertrau
kimui, nusidavė in tolimesne 
kelione be jokios perszkados.

Slaptingas Balsas Tame Atsiti
kime Buvo Geru Rodininku.

Italiszkas laikrasztls ‘Itala’’ 
raszo apie panaszu atsitikima 
kuris atsitiko tūlam kup- 
cziui Demonto, kaip tai:

Demon'tas iszvažiavo su ipa-- 
ežia in artima miesteli, atlan
kyt fenais savo serganti kūdiki 
ligonbuteje. Kada sugryžine- 
jo namo szale auksztos prapul
ties, iszgirdo staiga! koki tai 
paliepianti baisa: — Sustok!

Buvo tai szviesus rytas ir 
galima buvo matyti toli kelia 
kaip ant delno bet nematė ant 
kelio nieko. Demonto norėjo 
važinėti toliaus, bet tasai slap
tingas halsas vela paantrino 
du karuts: — Sustok, sustok!

Demonto sulaikė arklius bet 
nieko negalėjo matyt ant kelio 
ne prie saves. Pati vos neapal
po isz baimes, o kad ja užtik- 
ryt norėjo, kad tai tiktai nudė
vimas, užkirto arklius botagu.

Tame paežiam laike vela isz
girdo taji slaptinga baisa, ku
ris tuom kart paszauke da stai
giau ir didesniu paliepimu:

— Sustok! Sustok!! Su
stok!!!

Demon’tas dabar iszlipo isz 
vežimo ir paregėjo, kad pasiku-1 
tinis ratas isz szalies buvo isz- 
siyrias ir kerszino nupuolimu 
nuo aszies. Žmogus nuėjo
pekszczias prie artimojo kai- . 
mėlio. Vežimas butu isz tikrų
jų ihsirites in prapulto, jeigu 
tame laike butu isž vietos pa
sijudinęs ir ne iszlipes isz ve
žimo, ir per tai. apsisaugojo! 
nuo nelaimes.

SVEIKATA-TURTAS -^4
Netekus sveikatos, nemiela nei gyvent. Turuolis atsižada ir turtu, kad 

tik but sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu invertini sveikata ir ja brangini, tai 
prižiūrėk ja. Jausdamas skausmus, kaip tai: reumatizmą ranku kojų 
gėlimą, nikstelėjima, nuovargi, szalti, ranku-koju tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS MOSTIES, sudarytos isz daug skir
tingu gamtos elementu isz tolimu svįeto krasztu, giriu, visokiu medžiu 
aliejų, szaknu ir žolių; kurie turi savyje galinga sziluma, szildydama kaipo 
saulės spinduliais, sunaikina romatiszkus skausmus ir palengvina žmogui. 
Deksnio Galinga Mostis tukstaneziams pagelbėjo, pagelbės ir jumis, Garan- 
tuojam, kad pavartojus kelis sykius, aplaikysite palengvinimą ar pinigus 

gražinam.
Pasarga: Jei nori aplaikyti tikrąją 

Deksnio Galinga Mosti ir pasekmes, 
tai visada klausk taip: DEKEN’S 
OINTMENT ir neklausykite nei jokiu 
kitu pasiulijimu, kad kas ir siūlytu.

Visada žiūrėkite, kad butu toks 
pat paveikslas kaip ežia matote, 

ir Trade Mark Reg. U. S. P. O. ir 
raszytu DEKEN’S OINTMENT, tai 
tik tada aplaikysite tikrąją Deksnio 
Galinga Mosti.

Aplaikom szimtus laiszku su padėkavonėmiš isz skirtingu pasaulio kra
sztu, kuriems pagelbėjo. Klauskite visada taip DEKEN’S OINTMENT. 
Reikalaunam agentu. Parsiduoda visur o jeigu negausite savo mieste tai 
raszykite tiesok ant žemiaus paduoto adreso prisiūdami drauge užmokesti. 
PREKE 75c. $1.50 ir $3.00. Laiszkus siuskite ant szio adreso:

Deken’s Ointment Co. P. O. Box 352. Hartford, Conn.

KA GIRDĖJO 
“SNAPAS” SZIOJ 

APELINKEJE

Pradžia “Dėdės Šamo” 
Susekta

* Badai Lauras Sznypsto- 
kas susilaukė sūneli (!)

* Szimui Balandžiui isz- 
musze karve tris dantis kada 
bandė ja melžti.

Miss Keide Gumaicziute 
apsirgo ant czikenpakso o kaip 
daktarai isztyrinejo laja liga 
tai badai paeina nuo valgymo 
už daug visžtienos.

* Badai Petras Pypkaitis 
nuvažiavo in Mahanoju pasi
matyt su savo draugais. Turiu 
czionais primyt ais^kiau kad 
Petras neteko tabako tai nuva
žiavo atlankyt savo draugus.

* Ana diena Piczilaiitiene, 
iszejus pas kurna, užmirszo nu
traukt puodą su žiraieis nuo 
pecziaus o priek tam jos ser
gantis ant rumatikso vyras pa
siliko vienas namie. Puodas 
prisvilo o žirnei ■sudegė. Piczi- 
laitis szo'kinejo kaz-oka ant vie
nos kojos su bobele aplink stu- 
ba kad neprižiūrėjo puodo.

* Vietinis gralborius Bim- 
balaitis rugoja ant biznio kad 
žmones nemirszta. Ponai saliu- 
ninlkai prižadėjo ji suszelpti po 
pedei.

* Dukrele ponstvos Tiltai-, 
ežiu lankėsi pas savo dede- 
Minersvillej. Ana diena pri
siuntė tėvams posteTkante kad 
turi smagius laikus nes turi 
skųst bulves, lopyt burdingie- 
riam kelnes iir atneszt anglių 
nuo artimo dortbankio. Raszo 
kad jai ten linksma ir ketina 
praleisti visa vakacija.

* Ana diena lankėsi pas sa
vo tėvelius pana Rita Stemp-. 
laicziute kuri dirba ant paczto. 
Hazletone. Jos privalumu yra 
paduoti laiszkus isz bakso o 
kada 'turi sziek tiek laiko tai 
skaito žmonių postkartes ir to
kiu -budu žmones yra susipaži-
nia su naujienoms tojo miesto augszta, . kuda, usuota vyta, 
nes pana Rita visiems pasako-. Net ir populariszka daina pra- 
ja kas sviete girdėt ir tarp kai- dėta: “Dede -Šamas gana turti- 
mynu. Kartais isz to kyla ngas mums nupirkti ūke.” Iki 
musztynes tarp kumueziu bet'1 sziam laikui “Brother Jonath
an! to mažai kas paiso. Rita an, atstovavo Suv. Valstijas, 
yra laibai apszviesta mergina tas vardas buvo sut'rumpini- 
nes nuolatos sėdi prie žiburio. Imas “John Bull,

* Atsilankiau pas viena 
gerh žmogeli kuris mane pa- 
czestavojo ir saike kad daugeč 
'lis isz tos aplinkines ketina už- 
siraszyti laikraszti “‘Saule” 
nes jiems labai patinka. Acziu 
visiems u^ (tai ir tuom :kart 
pasilieku del visu, jusu—

“Snapas.”

Raszytojai gamindami “A- 
merican Guide” rankvedi, del 
kurios net szimtai vyru ir mo
terų samdomi iper Works Pro
gress Administration rinkti 
medžiaga ka tik suseke origi- 
naliszka “Dede Sama.”

Jis buvo Samueli Wilson, 
linksmas mėsos pakuotojas, 
Troy, N. Y.

“Dede Samas” gimė Rug- 
piuezio 16ta diena 1766 mete. 
Jis buvo 46 metu amžiaus, ka
da gavo jo pramanyta varčia, 
tai buvo laike 1812 metu karo.

Gal teisingiausia pasaka a- 
pie kaip jis gavo ta varda yra 
sekanti: Samuel Wilson, pri
statė Amerikos kariuomenes 
mesa jautiena ir kiauliena, per 
kontraktoriu vardu Elbert An
aus raides niljf. ear me:rrrrrr 
demon. Kiekviena buczka ir 
kiekvienas pakietas turėjo ant 
virszaus raides “Ų. S,.”.ir “E. 
A.” “Bet ka tos raides reisz- 
kia?—klausė svetimas žmogus 
lankydamas ta miesteli, kada 
jis mate toki mi'lžiniszka skait
liu tu baczku vienoje, krūvoje.

“‘Jos priguli Elbertui Ander
sonui ir Dedei Šamui,—atsake 
Airiszis darbiny kas.“ Dede Sa
mas?— užklausė tas sveežias. 
“Ar jis neturi kita varda arba 
pavarde?” “Visi gyventojai 
szitos apielinkes gerai žino De
de Sama,” atsake tas pats dar- 
binykas. “‘Jis yra Dede Šamas 
Wilsonas. Jis maitina kariuo
mene jiems siusdamas mesa.” 
Visi gardžiai nusijuokė. Neuž
ilgo visur 'ta pasaka buvo pasa
kojama. Net kareiviai girdėjo 
apie ja ir jie vadindavo jautie
na ir kiauliena “Dėdės Šamo 
jautiena ir Dėdes Šamo kiau
liena.” Kartonistai, paveiks
lu pieszejai, pradėjo perstatyti 
Dede Sama paveiksluose kaipo

f-- ...

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

kuris cha- 
: rakteris atstovauja Didžiąją 
Britanija. Bet dabar pradėta 
Dede Samas ir inicialai “Uncle 
Sam” kaip tik buvo inicialai 

j tautos United States. “Uncle 
Sam Memorial Committee” 
nesenei buvo organizuota. 
Liepos menesi jie apvaikšz- 
cziojo atminti Sajnuel Wilson, 
originalisZko “Dėdės Šamo.”

—F.L.I.S.

f Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyk 
laikraszczig. Paskubinkite!
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