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Isz Amerikos NUKANDO KIRMĖ
LĖMS GALVAS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU PAKORĖ SAVO
VAIKUS

PAVOGĖ IR PARDAVĖ TĖ
VO KARVES KAD GALĖTU 

; i APSIPACZIUOTI.
Brazil, Ind. — Ray Slack, 22 

metu, likos nubaustas kalėjimu 
už pavogimą nuo tėvo ke'turiu 
karvių kurias pardavė o pini
gus ketino sunaudoti ant kasz- 
tu apsipaeziavimo su kaimyno 
duktere. Isz pradžių tėvas neži
nojo kur dingo karves bet tūla 
diena pamate kaip sūnelis nu
varė viena isz karvių in miestą 
ir pardavė.

KETURI BROLIAI PASILI
KO KUNIGAIS.

La Crosse, Wis. — Praeita 
sanvaite czionais likos inszven- 
tytas kunigas Myron S. Schuh, 
kurio trys brolei jau seniau pa
siliko Katalikiszkais kunigais.

Jo brolei kunigai yra: A. K. 
Schuh, supredentas mokslaines 
Szv. Mikolo czionais; Gerald 
Schuh, pra'baszezius parapijos 
Szv. Rožes, Cadett, Wis., ir Ul
rich Schuh, narys drauguves 
Marijos, Kirkwood, Mo. Tėvai 
kunigu mirė deszimts metu ad- 
gal. i

SURADO SKARBA 
SZIENIKE.

St. Louis, Mo. — Pe.r szeszes 
valandas administratorius Neal 
Flanagan, palikto turto senos 
moteres, Elzbietos Fernley, 
jeszkojo po visus kampus jos 
namo 12 tukstaneziu doleriu ku
riuos senuke ketino palikti po 
mireziai. Perjeszkojo visa pa
stoge, skrynes ir sena pecziu 
bet tik kada iszarde sena szieni- 
ka tai jame rado jeszkomuosius 
pinigus.

INDIJONAS, UŽKLUPTAS 
PER KIRMĖLĖS, GINDAMA

SIS NUO JU NUKANDO 
JOMS GALVAS.

i 9

Paleistuve Motina Negalėdama 
Būti Perskirta Nuo Savo 
Vaiku, Pavogė Nuo Vyro.

VISUS PAKORĖ.

PO 46 METU GYVENIMO, 
MIRTIS JUOS NE- 

PERSKYRE.
Kansas City, Kaus. — Po per

gyvenimui drauge per 46 me
tus, moteriszkam ryszyje, stai- 
gai mire Mrs. May Jeffries, 62 
metu. Jos vyras ir tiek turėjo 
metu. Porele labai guodojo vie
nas kita ir vienas be kito nie
kur neiszeidavo — kur vienas 
buvo tai ir kitas ten radosi. 
Kaimynai tankiai girdėjo juos 
kalbanczius kad gyvenimas vie
nam be kito butu neiszlaikomas 
jeigu katras isz ju mirtų pir
miau. Kada motere likos pagul
dyta in graba, vyras priėjo prie 
jos, karsztai pabueziavo in vei
dą ir pats sukrito negyvas prie 
grabo. Paszauktas daktaras 
pripažino kad senukas mirė nuo 
szirdies trūkimo isz dideles gai- 
lesties netekes savo gyvenimo 
drauges. Abudu palaidoti vie
nam kape. Senukai paliko asz- 
tuonis vaikus.

22 PASAŽIERIAI NUSKEN
DO SU LAIVU.

Vera Cruz, Meksikas. — Ma
noma kad net 22 pasažieriai 
nuskendo su laivu “Vincento 
Antonio,” kuris nuskendo arti
moje Gulf of Mexico, plauken- 
tis in Yucatan. Tik asžtuoni pa
sažieriai likos iszgialbeti nuo 
skenstanezio laivo.

JAM NIEKO BLOGO 
NEATSITIKO.

Kingston, Kanada. — Ant 
metinio perstatymo, kokis czio
nais ana diena užsibaigė, buvo 
nepaprastas atsitikimas kuria
me losze nepaprasta role kokis 
tai Indijonas. Tame perstatyme 
rode savo perstatymus ir ke
liaujantis cirkusas, turėdamas 
savo atskira budyke kurioje ra
dosi deszimts dideliu kirmėlių 
ir kurias buvo galima pamatyti 
už paskirta suma pinigu. Pas
kutinėje dienoje kada cirkusas 
baigė savo perstatymus, in bu
dyke insigavo kokis tai nežino
mas Indijonas kuris likos už
kluptas per kirmėlės kurios isz- 
sigavo isz savo dėžių. Davėsi 
girdėt baisus riksmas ant kurio 
subėgo cirkuso darbininkai ku
rie nedryso ineiti in budyke ir 
pradėjo jeszkot locnininko cir
kuso bet jo greitai negalėjo su
rasti. Kada už kokio tai laiko 
locnininka surado, mėtėsi jis in 
viduri su szakems bet paregėjo 
nepaprasta regini.

Susziles, apdulkejas Indijo
nas gulėjo viduryje budykes o 
szale jo gulėjo deszimts dideliu 
kirmėlių be gaivu nes Indijonas 
visoms atkando galvas. Likos 
tuojaus nuvežtas in ligonbute, 
manydami kad ji kirmėlės su
kandžiojo bet nerado nei vieno 
inkandimo kirmėlių ir in kėlės 
valandas po tam likos paleistas 
isz ligonbutes. Indijonas dingo 
ir lyg sziai dienai nežine isz kur 
jis pribuvo.

PADARE TVORA LOVOJE.
Salem, Mass. — Mrs. Ethel 

Brouillard, 27 metu, pasiskundė 
sudžiai buk jos vyras padirbo 
tvora lovoje, perskirdamas lo
va pusiau, duodamas jai su
prast kad nėra del jos vietos gu
lėti. Sudžia iszklauses užmeti- 
nejimu moterėles, davė porai 
perskyrimą už nemandagu pa
sielgimą vyro, paženklindamas 
moterei paskirta mokesti.

1—Diktatorius Adolfas Hitleris (isz deszines), isz Vokietijos, su Italijos diktatorium 
Benito Mussolini, važiuoja automobiliuje laike parodos Muniche, kada Mussolini atvažiavo 
in Vokietija atlankyti Hitlerį ir pasikalbeti.su juoin apie tautiszkus veikalus. 2—Szampionas 
Barney Ross duoda in žanda savo prieszininkui Cerefinui Garcia laike musztynes New Yorke 
ir Ross pasiliko ingaletoju. 3—Sztai kaip iszrodo jauna Kiniete kuri stojo apgynime savo 
tėvynės nuo,užpuola Japonu kurie nori užimti ju tėvynė. Tukstancziai tokiu jaunu Kiniecziu 
randasi kariszkose glitose ir jau daugelis isz ju padėjo savo jaunas gyvastis už laisve ir apgy
nima savo tautiecziu. — Garbe joms!

DAUG NAJORKIECZIU 
NUSIŽUDĖ.

New York. — Pagal apgarsy- 
ta skaitliu, paduota per Nation
al Save-a-Life League, tai czio- 
naitiniam mieste atėmė sau gy
vastis 1,163 ypatos pereita meta 
o 337 likos nužudytos visokiais 
budais. Nei puse dalies žudinto- 
ju nesuimta ir nesurasta.

KŪDIKIS UŽTROSZKO MO
TINOS LOVOJE.

Philadelphia. — Mrs. Mae 
Panichelli, 22 metu, pabudus 
nakties laike, pasiėmė savo sze- 
sziu sanvaieziu amžiaus sūneli 
in olva kad ji pažindyt. In kėlės 
minutas motina užmigo o kada 
vėliaus pabudo ir norėjo kūdiki 
paimti iii rankas, persitikrino 
kad kūdikis buvo negyvas. Su
kliko vargsze, pabudino vyra, 
kuris greitai pasiėmė kūdiki in 
automobiliu ir nuvažiavo in Mi- 
sericordia ligonbute bet ten jam 
daktarai apreiszke kad kūdikis 
yra negyvas. Porele turi da du 
kitus mažus vaikus.

ISZ KARISZKO 
LAUKO

— Kinczikai naršei atsispy
rė Japonams ant kariszku lau
ku aplinkinėje Shanghajaus. 
Japonai turėjo net 66 eroplanus 
aplinkinėje Kwantung provin
cijoj kurie padare milžinisžkas 
bledes ir užmusze daugybe žmo
nių.

— Kiniszki banditai pavo
gė misijonieriu Rev. Gerard Do
novan isz misijos Mancziuke. 
Banditai insigavo in parapiji
ne koplycze, pavogė misijonie
riu ir nusivarė ji in kalnus.

—• Ant laikyto biznierių sei
mo Denver, Coloradoje, likos 
nutarta kad Amerikonai boiko
tuotu visokį tavora padirbta 
Japonijoj ir tokiu budu pa
rodytu savo neapykanta

skerdynes nekaltu žmonių. Dr. 
Alfred Sze, buvusis Kiniszkas 
ambasadorius, Washingtone,1 
taipgi patarė kad Amerika boi- j 
kotuotu Japoniszka tavora.

— Japonai visai nepaiso ant 
kalbos prezidento Roosevelto 
kuris jis pasakė Chicagoj, pa
niekindamas barbariszka pasi
elgimą Japonu su Kinais. Japo
nai sako kad niekas juos nega
les sulaikyt nuo skerdimo Ki
niecziu ir kitu jeigu jiems taip 
patinka ir pasiprieszina priesz 
visa svietą kad jiems nieko ne
padarys.

New York. — Walter Case, 
kuris kitados buvo vertas 25 
milijonu doleriu, iszszoko per 
langa isz 21-tro laipsnio, užsi- 
muszdamas ant vietos. Priežas
tis savžudinstos buvo nepasise-

už kimas biznije.

Isz Visu Szaliu
. A . • i—- , - 
DAZIURETOJA ISZDEGINO

VAIKAMS AKIS PER 
KLAIDA.

Moskva, Rusija.,— Per apsi- 
žioplinima dažiuretojos vaiku 
ezionaitineje ligonbuteje, vie
tojo panaudoti lengvo maiszi- 
mo laszu in alkis naujai gimu
sioms vaikams tai ji panaudojo 
net 20 procentiniu laszu ku
riuos inczirkszte in akis vai
kams. Vaikai tuojaus apjako, 
norints daktarai akiu stengėsi 
jiems iszgialbeti akis; bet'jau 
buvo per vėlu. Dažiuretoja li
kos aresztavota.

ORALAIVIS ISZLAIKE ORE 
PER 120 VALANDŲ.

Moskva, Rusija.,— Sovietin
is oralaivis V-6 ana diena isz- 
laike ilgiausia ore lėkdamas be 
perstojimo per 120 valandų, 
nuolatos lėkdamas per visa Ru
sija, kad iszbandyti jo rekordą 
kiek valandų tokis oralavis ga
lėtu iszlaikyti ore. Mete 1935 
Vokiszkas Graf Zepelinas isz- 
laike ore per 119 valandų ir ta
da buvo aplaikes rekordą il
giausio lokiojimo, bet Rusisz- 
kas oralaivis ji pralenkė.

I __________
VAGIA MERGINAS KAIP 

UŽ CARISZKU LAIKU.
Leningradas, Rusija.,— Na- 

czelninkas apylinkėje Hadiso, 
atsilankęs in Ha t u na, pavogė 
jauna Aimenisžka mergina ir 
nutarė su ja apsipaeziuot. Pra- 
neszta apie tai valdžiai, bet to
ji sau nieko isz to nedare ir ne- 
jeszkojo kaltininko, nes kaip 
patys pripažino, buk tai yra 
paprastu dalyku vogti fenais 
merginas. Bet valdžia aresz- 
tavojo vietini rasztininka ir 
kelis kitus virszininkus, kurie 
prigialbejo naczelninkui ant 
pavogimo merginos.

MOTERE MIEGOJO 16 METU 
TIK DABAR PABUDO.
Adelaida, Transvaalus, Afri- 

ka-.j—. Ti^c sziomisdienomis pa
budo pana Margarieta Desmon, 
kuri užmigo 1921 mete kada da- 
girdo apie mirti savo mylimo, 
kuri labai mylėjo. Daktarai 
isz visur pribuvo stengda
miesi pabudyt mergina bet 
be jokios vilties. Penejo ja die
na ir nafcti. Pabudinimas atė
jo lengvai, bet mergina kone 
visai užmirszo kalbėti. Dabar 
mergina turės isz naujo su'sipa- 
žyt su svietu ir jo iszradimais, 
nes daugeli daigtu nemate ko
ki sziadien randasi ant svieto. 
Mergina turi apie 40 metu am
žiaus.

SAVŽUDINSTA SU
PAGIALBA ADATOS.

Krokavas, Lenk. — Name ant 
Zudlovskos ulyczios, siuveczka 
Mare Sozanska, 24 metu, mer
gina atėmė sau gyvaste nepa
prastu budu. Nurijo szmoteli 
duonos su adata, kuri insigavo 
in vidurius ir nuo to mirė. No
rints mergina likos nuvežta in 
ligonbute bet mire in kėlės mi
nutas.

MOTINA NUŽUDĖ TRIS 
VAIKUS.

Gronburg, Austrija. — Arti
mam kaimelyje motere ūkin
inko Klausen, kada jos vyras 
nuėjo in kaimo karezema par- 
sineszti borika arielkos, teip 
ant jo insiuto, kad inpuole in 
tuom laikini pamisžima proto 
ir pagriebus kirvi, nužudė sa
vo tris mažus vaikus. Ant rik
smo vaiku, subėgo keli kaimy
nai, suriszo nelaiminga motere 
ir iszveže in miestą. Vyras su- 
gryžias isz karezemos ir pama
tęs kas atsitiko, norėjo pasi
kart, 'bet kaimynai ji nuo to 
iszgialbejo nupjaudami virve. 
Motere likos uždaryta in pa- 
miszeliu prieglauda.

Kaenbuerg, Austrija.,— Už- 
miestije gyveno turtingas ūki
ninkas Franz Wildon, kuris 
pergyveno su savo paezia de
vynis metus gana laimingai, 
kurie susilaukė dvi mergaites 
ir viena valka. Per paskutin
ius keturis metus gyveno labai 
dideliam nesutikime, tanikei 
bardavosi, ir ant galo sutiko 
ant persiskyrimo. Motina pa
siėmė su savim dvi mergaites, 
o tėvas siuneli. Nuo dienos per
siskyrimo, motere papuolė in 
bala paleistuvystes. Tėvas gai
lėdamasis dukrelių kurios ra
dosi po intekme paleistuvin- 
gos motinos, atėmė jias su pa- 
gialba sūdo. Nuo to laiko mo
tina pradėjo da daugiau paleis- 
tuvaut bet vis motiniszka szir- 
dis karsztai mylėjo savo duk
reles ir tankei sukinėjo aplin
kui narna ir tūla diena mer
gaites pamate savo motina, su 
džiaugsmu pribėgo prie jos ir 
karsztai ja bueziavo. Motina 
insivede mergaites ir sūneli in 
automobiliu ir nuvažiavo in sa-. 
vo narna. Tėvas pradėjo jesz- 
kot ju ir ant galo su pagialba 
palicijos jas surado bet visas 
negyvas. Užtiko visus kaban- 
czius nuo balkiu kaipo ir moti
na, kuri visus pakorė. Ant sta
lo nelaimingas tėvas rado laisz- 
keli kuriame buvo iszaiszkinta 
del ko taip padare: kad negalė
jo ilgiaus paneszti geda per 
persiskyrimą nuo vyro ir pa
leistu,vinga gyvenimą, todėl 
drauge su jais mirė, kad dau
giau nuo ju nepersiskirt.

1NKASTA PER KIRMĖLĖ — 
APSISAUGOJO NUO 

MIRTIES.
Zielun, Lenk., — Netoli nuo 

Lidzbarko, Morta Kuczinskie- 
ne, 50 metu, .su savo dukrele 
iszejo in netolima girraite rinkt 
grybu. Nematant joms priselino 
kirmėlė ir inkando moterei in 
koja. Noriuts motere buvo la
bai silpna bet perpjovė vieta 
kelis kartus ir pradėjo iszcziul- 
binet kraują isz žaidulo. Tokiu 
budu motere iszgialbejo sau 
gyvaste ir da turėjo ant tiek 
pajiegu kad su pagialba duk
reles parėjo namo. Paszauktas 
daktaras apžiurėjas žaiduli, 
pripažino, kad motere tokiu 
budu iszgialbejo sau gyvastį.

Rymas, Italija. — Smarki 
viesulą atsilankė czionais kuri 
padare daug bledes. Iszverte 
daug namu, nunesze tiltus, 'tele
fonus ir 1.1.

Camden, N. J. — Smarkus le
dai su lietum nupuolė czionais 
padarydami daug bledes del ap
linkiniu farmeriu ir gyventoju 
mieste.

New York. — Biznierių drau
gove nori kad prezidentas pa
keltu preke ant aukso nuo 35 
ant 41 doleriu del geresnio biz
nio. ;

MOTEREj-VELNIAS
Soviet: na Misijonierka Pribuvo 

Laikyti Prakalbas
Bolszevikams, <

TAMSUOLEI MANE KAD 
TAI VELNIAS; PAVOGĖ 

JOS DRAPANAS.

Kananikolski, Rusija.,— Ko
kia da yra tamsybe Sovieti-* 
neje Rusijoje, apylinkėje Ura-< 
liaus kalnu, Europiszki laik- 
raszcziai a.praszineįje apie se
kanti atsitikima.: Miestelije 
Buszuluk, miesto valdyba ap
garsino per plakatus po visa 
apylinke, kad atvažiuos in| 
ta apylinke tūla motere su pra
kalbomis, kuri kalbės apie 
“Užduoti Sovietines Moteres” 
kokia tai Gotoza Tchutzkaja. / 
Pastate ant rinkaus platforms 
ir ant paskirtos dienos visijg 
miestelis susirinko klausytį 
prakalbai. Atėjo paskiri Įį 
nia Gotoza Tchutzkaja )fibuvo 
su prakalbomis. Bet m an.į ne
laimes terp susirinkusiujS^n kilo 
nusistebėjimas nes toji Bg\ qsze, 
vike buvo pasirėdžius in tri\ am_ 
pa szil'kine szlebuke, szilklk*į_ 
nems paneziakoms, maža skriYKv 
belaite ir su trumpais plaukais, \ 
Nėr ko stebėtis, kad teip pui- * 
kei pasirėdžius drauge iszvere 
nepaprasta inspudi ant susirin
kusiu nes visi tikėjosi pama> 
tyti kokia tai sena boba, apsi
supusia su skepeta ir apsiavuse 
su czebatais, bet tikras aniuo- 
las pas juos atvažiavo. Vyrai 
net nusistebėjo isz moterėles 
patogumo. Bet moteres kitaip 
ant to visko žiurėjo ir net pa- 
melinavo isz piktumo ir užvy- 
dejimo. Vos ja užtemino, pra
dėjo terp saves sznabždeti, kad 
tai ne motere tik velnes ir kad 
buvo prisiunsta per kitus vel
nius. Radosi ir tokiu moterų ku
rios tvirtai mane, kad jos kū
nas yra apaugės plaukais kai
po ožio todėl taip navatnai yra 
pasirėdžius. Kitos vela sake, 
buk ji yra apaugus žuvies žvy
nais. Na ir kada Sovietine pa
naite stojo ant platformos, isz 
visu pusiu davėsi girdėt riks
mai ir keiksmai, kaip tai: Sza- 
lin su tiuom velniu! Tu esi ap
augus žvynais! Apaugus plau
kais!” Kalbėtoja stengėsi juos 
apmalszyti, bet viskas buvo, 
ant niek. Na tai ka daro pato
gi Gotoza? Negalėdama žodžeis 
pertikrinti indukusia myne 
kad turi toki pat kuna kaip ir 
jos tamsios sesutes, nutarė 
pertikryt ant “ju locnu akiu!” 
Nemislydama ilgai numėtė 
niuo saves drapanas ir stojo 
priesz susirinkusiu's, visai nuo
ga kaip JeJva! Jos drapanos 
dingo kaip kamparas. Kerszi- 
no, melde su aszaromis kad su
grąžytu jos parėdus, bet viskas 
dingo slaptu budu. O gal kas 
paėmė ant atminties ir giliulkio 
bet Sovietine misijonierka tu
rėjo bėgti in artimiausia narna 
jeszkoti kuom 'apsirengti, isz 
ko gavo gera pamokinimą 
kad reikia žmoniems duoti ap- 
szvieta o po tam inkvepinet 

j Sovietinius mokslus ir “savi- 
valdysta!” _.....

r

pasikalbeti.su


SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Dievuleliau..., Svietas eina 

progresu pirmyn!
Kitados moterėles užsiimda

vo dažiurejimu vaiku ir sveika
ta savo vyro kurie iszeidavo in 
svietą kad moterei ir vaikams 
užtikrinti gyvenimą ir gera bū
ti.

Bet sziadien stojosi kitaip...
Sziadien moterėles užsiimi

nėja iszskiriant namines gaspa- 
dorystes — bizniu, banditizmu, 
rakietysta, butlegeriavimu ir 
darbu fabrikuose. Vietoje virti 
bulves ir kukulius, kalip tai ki
tados darydavo — tai dabar vi
same užimineja vyru darbus.

| Akyva patarimą duoda kuni

gas Sekundo Lorento misijonie- 
riams kurie nusiduoda in Alas
ka tiksle atvertimo Eskimosu 
ant Krikszczioniszko tikėjimo.

Kunigas Lorento kalba: “Ne
priminkite Eskimosams ne žo
delio apie pekla nes tenaitinei 
gyventojai geistu turėti tokia 
vieta kuri jiems butu szilta.

Pagal supratima Eskimosu ir 
kitu gyventoju kurie gyvena 
szaltuose sklypuose, tai di
džiausia jiems bausme yra to
kia pekla kurioje vieszpatauja 
nuolatinei szalcziai.

Bet pas mus toji nuomone 
yra prieszinga.

Ka tai padaro szetoniszkas 
užvydejimas žmogaus priesz ki
ta, parodo sekantis atsitikimas:

Lodžiuje, Lenkijoj, dirbo du 
jauni vyrukai vietinėje kance- 
larijoj kaipo rasztininkai. Abu
du buvo dvideszimt-penku me
tu amžiaus. Vienas isz ju buvo 
patogus vyrukas o kitas baisei 
bjaurus. Antrasis taip užsidegė 
užvydejimu pirmam kad nega
lėjo ant jo žiūrėt ir kada pir- 

įmasis miegojo sau ramiai, ant-
|sis kirto jam in galva su 

geležies, užmuszdamas 
lėtos. Po tam supjaustė 
L ant szmotu ir paslėpė 
i e.

om bjauru iszgamu buvo 
"nas Brzostovicz, kuri sūdąs 
įbaudę ant deszimts metu ka

lėjimo prie sunkaus darbo nes 
laike teismo pasirodė kad jis 
buvo nepilno proto.

ra.
szmJS 
ji ant 
jo kuna 
baez'kjr

Tj
LeJ
njro

Ant galo atėjo ir musu Ame
rika prie iszmintingo suprati
mo kad yra neiszmintingu da
lyku naikinti Dievo dovanas, 
kaip tai pradėjo daryti musu 
valdžia nuo kada užėjo Demo- 
kratiszka valdžia, kada tai nai
kino gyvulius ir užarinejo dir
vas kad daugiau neaugint javu. 
Dabar valdžia daro planus kad 
riebiuose metuose krauti javus 
ir rugius ir kitokius dalykus 
reikalingus del žmogaus isz- 
maitinimo in didelius magazi
nus kad turėti per kudus metus.

Viename, Buddistu klioszto- 
,gyje,< Kinuose, kas septyni, me-, 
tai dvasiszkieji iszverda spe- 
cialiszka sriuba isz kopūstu. 
Vyriausi dvasiszkieji isz kliosz- 
toriu paszventina taja sriuba 
(zupe) tokiu budu, kad patys 
joje maudosi priesz iszvirima, 
per visa valanda. (Galite su
prast, skaitytojai, kokis tai gar
dumas jeigu dvasiszkieji lenais 
per visus metus nesiprausia.) 
— Tukstancziai žmonių (pele- 
grimu) eina in kliosztori kad 
nors laszeli tosios “szventos 
zupes” iszgerti, kuri, jie tiki, 
nuezystina juos nuo visu grie- 
ku! 4

Tankei atvažiuoja kokis tai 
sveczias isz Lietuvos in Ameri
ka nevos ant tyrinėjimo czio- 
naitinio gyvenimo ateiviu. Ap
sistoja sau geriausiam kotely
je mieste ir pradeda “tyrinė
ti.” Na ir “isztyrineja” nuo 
vieno ir kito kokio “patrijoto” 
kad Lietuvei Amerike turi savo 
namus, biznius, turtus, automo
bilius ir t.t. Žinoma musu 
“sveczias” po tam iszvažiuoja 
in Lietuva, pasiimdamas su sa
vim persitikrinimą kad Ameri
ka yra'tai sklypas piaukentfs 
medum ir auksu o musu iszeivei 
tai visi milijonieriai... Labai 
puiku1... Bet ant nelaimes, yra 
tai tiktai svajone musu “gar
bingo sveczio.” Svajone kokio 
tai “ jegamasezio,” kuris tiktai 
sau sapnuoja apie taja gerove 
musu tautieežiu. Nežinodamas 
apie tai, daro jis didele skriau
da ne tik del iszeivystes czio
nais bet ir del Musiszkiu Lietu
voje.

Tokis sveczias sugryžes ad
gal in Lietuva, apraszineja laik- 
raszcziuose apie Amerikonisz- 
kus milijonierius, na ir žmone
lei isz Lietuvos pradeda raszyti 
visokius meldimus suszelpimo 
o tuom kart tokis “Ameriko- 
niszkas milijonierius” vos turi 
ka in puodą indeti. Žinoma, 
Amerikietis atsisako prisiuns- 
ti suszelpima, na ir gimines Lie
tuvoje ant jo pyksta.

Butu daug naudingiau kad 
toki sveczei atkeliaudami isz 
Lietuvos, geriau czionais apsi
dairytu ir isztyrinetu padėjimą 
savo tautieežiu Amerikoj o ne 
raszytu ir skelbtu apie nepap
rasta gerove bet apie ju czionai- 
tinius vargus. Vietoje apraszi- 
neti apie “palocius” ir meluo-

liktu sau taja dalele. Turi užmo
kėti už perraszyma konsului (ir 
tai gana daug) ir da turi siuns- 
ti keliolika doleriu del tokiu gi
miniu ir tai vis negana ir nega
na — vis ubagauja nuo tojo var
gingo Amerikieczio.

Musu tautiecziai persitikrinę 
kad negali tikėtis nuo savo bro
liu Amerikoj dolerinio suszel
pimo, imsis patys prie darbo ir 
sutvers sau locna szmoteli duo
nos ant savo teviszkos dirvos, 
be loskos savo giminiu czionais 
Amerikoj. Amerikietis nebūda
mas prispirtas prie siuntimo 
visokiu auku ir suszelpimu, 
greieziau nusiuns giminėms ke- 

Į liolika doleriu isz savo geros 
valios. Nauda isz to bus dvigu
ba taip vienai ir kitai pusei nes 
žmones, nesitikėdami jokio su
szelpimo isz Amerikos, imsis 
szirdingiau prie darbo ir taip 
darydami suszelps daugiau sa
vo tėvynė o Amerikietis paliaus 
rugoti ant savo tėvynės buk ji 
nuolatos ubagauja ir vis turi 
atkiszus ranka melsdama al- 
mužnos. Myles jis tada savo tė
vynė visa szirdžia ir guodos ja, 
kaip privalo guodot visi vaikai 
savo Motina Tėvynė.

Toki ponulei, kurie atvažiuo
ja in Amerika nevos ant “ tyri
nėjimo’’'tiktai isztyrineja Ame- 
rikoniszku Lietuviu kiszenius 
ir iszveža dolerius in tėvynė po 
tam isz tuju geradusziu Ameri- 
kiecziu szandija visaip kad yra 
lengvadusziai isz kuriu galima 
iszkvost paskutini centeli. Už
darykite maszneles tokiems do
leriu “tyrinėtojams.”

Isz Lietuvos
VIENA PAKRIKSZTIJO 

VIENA PAPIOVE IR
KELETĄ SUŽEIDĖ.

Jūžintai Rokiiszkio Apskr.,— Į 
Jūžintuose buvo Szv. Baltra
miejaus atlaidai. Južintiszkiai, 
vaiszingi žmones, priesz kiek
vienus atlaidus prisigamina in- 
vairios “krūmines” ir ‘szamar- 
lako” ir prisikvietė svecziu vai- 
szinaisi. O besivaiszindami kar
tais ir susipesza. Sziu metu 
Baltramiejaus atlaiduose Ku
liu kaime buvo surengta Gegu
žine. In Gegužine atvyko Kre- 
mesziszkiu Kvedaras ir be jo
kios kaltes užpuolė besilinks
minanti jaunimą ir skautisz 
ku peiliu paplovė jaunluoli 
Szeszku ir dar szeszius subadė, 
viena isz ju sunkiai. Szeszkui 
perdurti plaucziai. Kvedaras, 
atlikęs ta baisu darba, sėdo ant 
dviraezio ir nuvyko in Kamajų 
miestą, nes jis in Kulius buvo 
atvykęs isz Kamajų. Mat, Ka
majuose pilietis J. kriksztijo 
vaika ir ten kriksztynose per
daug jis buvo prisigėrės degti
nes. Laime, kad kaip jis su
grįžo in Kamajus, jam nepa
lankus svecziai kriksztynose 
buvo nuvirtę in patvorio dilgi
nės, nes kitaip ir ten jis kokia 
viena duszele dar butu pasiun
tęs pas Abraomą. Tai taip mu
su jaunimas savo sielas nuvalo 
per atlaidus.

iSuczedintas doleris yra do
leris sunkiai uždirbtas o tai del 
to, kad isztikruju sziadien yra 
sunku suezedyt taji doleri.

BALTRUVIENE

Rusys

Užganadi'nima isz saves, pa
sekme gyvenime ir laime gali 
turėti žmogus 'kuris turi supra
tima ateities, kuris gerai ap- 
man^to ir žiuri in ateiti.

Kožnas isz mus, kada daeina- 
me in metus, žinome kad gyve
nimas ne yra amžinas ir ne yra 
ilgas. Gyvenimas trumpinasi su 
kožna valanda, diena ir kožnu 
metu, vis areziau artinamės 
prie galo musu keliones — gra
bo.

Jeigu gyvensime szitokiu bu
du, kad suvalgysim rytoj ta, ka 
sziadien uždirbame, jeigu neap-
manstysime kas bus po ryt, ūž ti, tai geriau pasakytu Lietuvos 
menesio ar meto — tai galime 
sau isz kalno pasakyt kad už- 
ganadinimo ir laimes niekados 
nepasieksime.

Todėl, idant isz musu darbo 
turėti nauda, turime ji taip da
ryt kad turėti isz jo koki vaisiu 
ateityje. Privalome visados sa
vo užduotis iszpildinet su mislb 
apie ateiti, su mįsle apie nauda 
kokia patys galime dastoti jei
gu taji darba gerai atliksime ir 
gerai iszpildysime.

Tiktai gerai iszpildytas dar
bas atnesz žmogui moraliszka 
ir pinigiszka u'žganadinima. z

žmoniems kaip czionais Ameri- 
koniszkas Lietuvys turi sunkiai 
kasti angli po žeme, prakaituo
ti geležiniuose fabrikuose, stok- 
jarduose, audinycziose ir kitur, 
lai susipažysta su tikru gyveni
mu czionaitiniu darbininku o 
kada teisingai pranesz savo 
tau'tiecziams Lietuvoje gyveni
mą Amerikiecziu, tada nustos 
ubagavimai ir meldimai isz 
Lietuvos nuo Amerikiecziu.

Tankiai redaktorius padaro 
daviernastis kad czionais Ame
rikietis turi kokia dalele jam 
palikta per tėvus, turi padaryti 
ingaliojiina kad gimines pasį-

Kada keliolika metu adgal 
vyras patemindavo motete ar 
mergina nepritinkanczei pasi
rėdžiusia, buvo tai del ju baisei 
didelis ir akyvas regėjimas — 
arba kad nors kojele pamatyda
vo, tai del jo buvo tikru ‘1 cudu’’ 
o da ne taip senei palicija po di
desnius miestus uždraudinejo 
rodyti visokius pusnuogius pa
veikslus moterių.

Vyrams tas labai nepatiko 
bet ka turėjo daryti ir noru ne
noru turėjo ant to sutikt ir būti 
užganadintais.

Bet už kokio itai laiko tas din
go kada moterėles pradėjo ne- 
szioti trumpam szlebukes o da
bar mada duoda pilna tiesa mo
terėlėms vaikszczioti ir be pan- 
cziaku. Todėl vyrai jau ne tiek 
siunta už nuogas fotografijas ir 
paveikslus nes turi gyvus mo
delius ant ulycziu.

Todėl vyrai jau apsiprato su 
moteriszku pavidalu, mato pus
nuoges ant ulycziu, laikrasz- 
cziuose ir tealtruose, didesne da
lis vyru visai neatkreipia jokios 
atydos ant moterių.

Žmogisdka gamta visados 
stengėsi ir traukia prie slapty
bių ir kada moteres laike už
dengta savo kuna tai del vyru 
buvo stebėtinų daigtu ir pa- 
kurstinejo vyrus bet dabar ka
da moterėles daugiau neužden- 
gineja savo kunu publicznai tai 
sziadien niekas ant ju neatkrei
pia jokios atydos.

KAUNO PAPLUDYMIUS 
SZIEMET APLANKE 

681,000 ŽMONIŲ.
Kaunas.,— Maudymosi sezo

nas czionais papludymiuose 
sziemet pradėtas Gegužes 15 d. 
ir baigtas ilu'gsejo 13 diena. 
Papludymiai [maudykles—by- 
cziai] 12-kos valtininku buvo 
saugomi 121 diena. Per ta lai
ka papludymius 'aplanke 335,- 
290 vyru ir 346,702 moterys, 
isz viso 681,992 žmones. Sken
do 39 smaugė vyrai, 24 moterys, 
70 berniuku ir 29 mergaites, 
isz viso 162. Visus valtininkai 
iszgialbejo. Tik ties Karmeli
tais, ne papludymio ribose, vie
nas 13 metu berniukas pasken
do. Gal ir jis butu iszgialbetas 
jei tuo pat metu nebūtu paplu
dymio ribose skende dar keli 
žmones.

Motinele skundėsi man ant 
savo vaiku, 

Ypatingai ant savo dukrelių, 
Kad negali prie darbo pri

varyti,
Ir nežine ka su jom daryti? 

Kožna vakara valkiojasi, 
Naktimis bambi! eis trankosi,

Paskui lyg piet miegotu, 
Jokio darbo nedirbtu.
Naktimis vis zilotu, 

Asz pasakiau kad in kaili 
duotu,

Per lazda tankei szokytu, 
Tai ant manes akis pastate,

Ir da pasakė:
Vai tu szirdele,

Mano Baltruvienele, 
Neiszmuszi jau nieko, 
Ba turi už mane visko, 

Turi jau metu penkiolika, 
Tai jau padaryti negali nieką, 

Akis motinai iszbadytu, 
Jeigu ka jai pasakytu.

Jau szirddles gana,
Su tokia motina,

Kol dukrele maža, 
Turėk motin aki ant jos visada, 

Dukrele gerai prižiūrėk, 
Del jos ryksztes nesigailėk, 

Jeigu paaugs paklausykite ma
no rodos,

Ir nesigailekite lazdos, 
Kuom tos dukreles bus, 
Kaip daeis in metus?

Ar gal vyras nauda turės,
Kaip kada isztekes,
O ka veiks su tokia, 
Mergina netikusia, 

Susivalikios kaip Žydo pan- 
taplis,

Ir nieksze ant visados pasiliks.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
C» Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

DU GAISRAI.
Raseiniai.,— Eglynes kaime, 

Girkalnio valscz., del nežinomu 
priežaseziu sudegė ūkininko 
Survilo klojimas ir jame buvę 
javai. Kiek ankseziau priesz 
szi gaisra sudegė kito ūkininko 
Milcziaus k lojimas. Nuostoliu 
abudu gaisrai padare virsz 
5,000 litu.

PASIKORĖ KELNĖMIS.
Vilkaviszkis.,— Czionais !pa- 

licijos aresztineje pasikorė gir
tas stalius, Mikalauskas, kuris 
virves vietoj panaudojo kelnes.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO„ 
Mahanoy City, Pa.

Bosu in Filadelfija važiavau, 
Keliolika bobelių pamaeziau, 

Visos snapsojo, 
Nei viena neiszsižiojo.

In kur važiavo, 
Ar kokia žinia gavo? 
(Suskaicziau jas gerai, 
Buvo ju net du tuzinai. 

Ir kas buvo?
O-gi svetimu dievaieziu 

jeszkojo,
Ba saviszkis jau nubodo, 

O ka, kad ir namu iszsižadct, 
Bile ant turgaus pleszket, 

Ne viena ant valkatų atsiduoda, 
Net savo vaikeliu iszsižada, 
Pasirodo kad ju vyrai ver- 

szelei, 
Jeigu duoda užsiaugyt ragelius 

bobelei, 
Tas niekad nebūna gerai, 

Be priežiūros buna ir niekai 
vaikai.

Motin, jei szlektai vaikus 
užaugysi,

Tai savo dusz-palaikes ne- 
iszganysi,

Bet ant amžių prapuldysi, 
In giluma peklos nugramzdysų 
Jeigu katra pasiszvenczia būti 

motina, 
Tai pagimdyti'vaikeli negana, 

Reikia gražiai ji užaugyti, 
Dvasios szventos iszmokyti, 

Reikia namus vaktuot, 
Ir bambileis nesivalkiot, 
Ba viskas kas per daug, 
Tai szirdefles sželauk!

Paskutines Žinutes

Sziadien vakare pilnas kaimas 
paplūdo kariu omens. Nuvargę 
Rusu kareiviai sunkiai žings
niavo dulkina kaimo gatve. Kai1 
kurie užsukdavo kieman van
dens arba pieno atsigerti, kai 4 
kurie ir pavalgyti užsimanyda- 

, vo. O jei kas nenoromis duoda- j 
|vo, tuojau sulaukdavo atsaky- 
'mo:

— Ka? Gal Vokiecziams tau
pai? Palauk!.. Nuvargę karei
viai, nuvargę karininkai jokios 
tvarkos nebuvo.

Sodžiuje neramu. Lojo szu- 
nes, kudakojo gaudomos visz- 
tos. Gyventojai bijojo gulti. Bet 
apie muszi kol kas jokiu žinių 
dar nesigirdėjo. Tik gerokai su
temus vienas vaikezas uždusęs 
perbėgo ir papasakojo:

— Norėjau nueit in Meldi
mus. .. Iszejau ant kalnelio, su
sigūždamas, kad pamate nenu- 
szautu, slenku tolyn... Tik 
“stop!” kaž kas suriko. Žiūriu 
Rusas! Taip sznairiai in mane 
pažiurėjo ir tuoj liepe gryžti at
gal— grasino nuszausias... 
Mat, szetonai saugo ir neiszlei- 
džia ne žingsnio. Meldiniuose, 
tur but, Vokiecziai...

Senieji nuvarė mažuosius 
miegot o patys pasibande budė
ti: neramu migti, kai aplinkui 
kareiviu knibždėti knibžda. O 
czia dar kai kas grasino, busiąs 
musz'is, gal būti gaisras ir daug 
visokiu baisenybių pripasako
jo. — Bėgti, bėgti reikia, — 
vienas buvo patarimas.

— Kur beiszbegsim, — deja
vo verkszlendamos moterys. — 
— Teesie Szventa Tavo valia, 
Vieszpatie... Kaip bus taip... 
Sptęmo. O naktis tokia graži, 
tokia szilta ir tyli! Vakaruose 
dar žiburiuoja paskutinieje 
saulėlydžiai o isz upelio kyla- 
balkszVas rūkas. Aplinkui ne
girdėti jokio balso, tik kareiviu 
žvangėjimas... O tame sznare- 
jime kai kada iszgirsti ka nors 
piktai susikeikiant o kai kada 
ir sudejuojant.

Retkarcziais pievose, pakluo
nėse sucžirszka griežle bet lyg 
ko iszgazdinta, vėl greit nuty
la.

Gal but ir neszaudys. Kai ku
rie, labiau po dienos vargu pa
ilsę, nuėjo jau ir gulti. Teliko 
tik moterys ir jaunesnieji. Tik 
staiga tolumoje pasigirdo szu- 
vis. Tartum elektros sroves pa
liesti, sujudėjo visi kareiviai. 
Žaibo greitumu buvo pabaigta 
viskas tvarkyti ir daržuose, 
kluonuose dygo apkasai.

Pirmajam szuviui atsiliepe 
antras, treczias, ketvirtas ir 
daugiau. Netrukus pasigirdo 

> labai smarkus szaudymai ir 
verkianezios salves. Galu gale 
truputi aptilo... Bet kaž kur 
tolumoje sutratėjo kulkosvai- 

! dis. Isz pradžių vienas, paskui 
antras.

— Vokiecziai, Vokiecziai jau 
arti! — girdėjosi balsai.

— Bus muszis, gal degs... O, 
susimylėk, didis Dieve!..

Moterys dejavo, verke ir ne
žinojo kas daryti.

Szpudiene, greit nusiszluos- 
cziusi aszaras, puolė in troba ir 

' laiptais užsirito ant aukszto. 
’ Ten miegojo du jos vaikucziai.

— Apsaugok, Dieve didis! 
’ Taip szaudo, taip szaudo! Vie

nas tik szvino gabalėlis per sto
gą ir — o Dieve! moteriszke de
javo ir skubiai trauke isz lovos 
kietai inmigusius vaikuczius. 
O vaikai rangėsi, piktai mur
mėjo ir niekaip negalėjo atbus
ti. Alatydama nieko nepadary- 

, (lys tai nors kelias valandas

sianti vargsze motina cziupb 
vaikus in glebi ir vargais ne
galais nuvilko žemen. Czia vie
na sueziupo berniokas, kita ji 

i — ir vaikai bematant buvo ru- 
jsyje.
j Rūsys buvo iszkastas vysz- 
myne. Senis Szpudas, gaspado- 

. rio vyresnis brolis, iszkase ji
• “blogai valandai” užėjus, 
j Szpudiene jau isz vakaro, jaus- 
I dama pavoju nugabeno in rusi 
pataliniu, duonos, sviesto, me
daus ir kitu skanėstu.

— Jei laibai smarkiai szau- 
lesim pratupėti, raminosi Szpu
diene.

O dabar szaude. Ir szaude be 
galo, be kraszto. Vokiecziai 
tarszkino kulkosvydžiais, Ru
sai dar smarkiau ir baisiau at
sakinėjo .szautuvais. Visur krė
tė sziurpas...

Rusin, be vaiku, sulindo dar 
Szpudas, senis ir jaunas, moti
na, dvi mergaites ir bernas. Mo
ters balsu kalbėjo poterius, se
nis Szpudas tyliai meldėsi o nu
budę vaikai bailiai verkszleno. 
Tik vienas bernas nudavė nieko 
nebijąs, nors smarkiai sugrio
vus, mergaite aisžkiai pajusda
vo, kaip ir jam sudrebėdavo ko
jos.

— Teesie Tavo Szventa valia, 
kaip danguose, taip ir žemeje —■ 
nekukeziodama meldėsi Szpu
diene.

O szaudymasis vis didėjo. 
Kai kur suvaitodavo sužeistas 
kareivis, žvingavo arkliai, blio
vė avys, (baube galvijai. Kulkos 
zvimbė ore ir insmigo in trobe
siu sienas arba virsz stogu skri
do tolyn.

'Tik urnai kaž kur tolumoje 
sugriovė. Armotos! Sugriovė 
viena karta, kita ir tuo laiku, 
rodos, aptildavo szautuvu szu- 
viai. • I : : ~ ,

Didžiule kulka insmigo in 
vienos daržines stogą ir po ke
liu minueziu dangun iszkilo 
liepsnos liežuviai.

Gaisras! O, gaisras! — ir gy
ventojuose kilo pamina.

— Joniuk! — maldavo Szpu
diene berną, — žiūrėk, gal jau 
mes degam. Nebijok, Joniuk, 
tik galva trupueziuka iszkiszk.

Jonas pasirenge ji cme bega
line laime. Bet supratęs kad ar- 
motoms griaujant rūsyje dar 
blogiau, nusivilko szvarka ir 
urnai per skyle iszszoko laukan.

— Joniuk! Kur tu? Tik pa
žiūrėk, nebegk. Jei mirsim tai 
visi krūvoj, — dejavo Szpudie
ne.

Nuszliauže, kur beklausys! 
Tik susznarejo mažosios vysz- 
neles — 'tiek ir tegirdejo.

Staiga — tra-ta-ta.. .bum —• 
smoge kulka in Szpudu troba. 
Uždegė.

— O Vieszpatie!..
Bet neteko baigti maldos 'žo

džiu: griuvo rūsio lubos, iszvir- 
to sienos ir viską su žeme su- 
maisze.

Dar kaž kas sukliko, bet tuo
jau nutilo, tik ore žviege szau- 
tuvai ir kulkosvaidžiai, plesz- 
kejo kaitroje iszdžiuve trobe
siai. Netoli krista armotos kul
kos.

Szaude, szaude, be galo, be 
kraszto. Treczioj dienoj viesz- 
keliu slinko žmonių būrelis gie
dodami laidotuvių giesmes.

Tai užmusztieji senis Szpu
das, motina ir vienas vaikutis. 
Tik vienam nutraukta ranka, 
koja, iszlupta akis... baisu žiū
rėti.

Kelioms dienoms praslinkus 
per kaima pravažiavo dvira
čiais du Vokiecziu kareiviai. 
Važiuodami bailiai žvelgė in 
juodus degėsius.

Kaime nebuvo ne vieno svei
ko namo.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

PRIGIMTIES A UKA
Žobernis su Butkum buvo 

kaimynai. Vieno ūkininko tro
bos langai lindo in kitos trobos 
langus.Kaimynai, nors pasiusk. 
Bet ar tikri kaimynai bent kar
ta esti tikri kaimynai?

Abieju kaimynu klojimai ir 
kūtes stumdėsi savo pasturga
liais. Reiszkia, trobesiu labai 
arti stovėta.

Nuolat, žiūrėk vieno viszta, 
versziai suvirsta pro apgriuvu
sia tvora ir atsiduria svetimoj

Jis susitempė. Patiko tokia 
mergos pagyra. Jis jaute kad 
del szitokios mergos Poną Die
va isz dangaus iszpravodytu. 
Paskiau pagalvojus ar nebus 

i negerai, dar debterejo.
' — O kas, jeigu ir pamatytu!
[Ka mums gali padaryti ? Ar mes' kruvinomis aszaromis bever- 

j kianti maža pyksule — lempu
te. — Kažin koks bernas gvolta- 
vojo armonika o ta, kaip gyva
te, kaip czigone, tai susirieczia, 
tai vėl iszsiitiesusi meilinasi ir 
romalitisžkai gargaliuoja ar cy- 

pirsztu'šaulyje užgina bet tikram vyrui pia. Prakaitas tik triūsia po

Paraudo ir kumszti suspau
dė. Ji juokėsi savo akimis.

— Dabar tai jau visai vyras!

veja ir skuba.
Juozas net stabterėjo. Pasze-'maži arka? 

lūšiai jam kažkas in szirdi insi- 
vože.

Ėjo Butkaus samdininke.
Kad nesudrektu sijono pa- Puiku! Ka mums gali padaryti? 

dalkos, visas sijonas buvo de-jKas, kad užgynė? Daug ka pa- 
szines rankos trijų btt tikrLn
smarkiai pažabotas ir leido ko-j nieko užginamo nėra! Už tat jis 
ju baltumui nežmoniszkai klyk
ti. Žaibavo nuogos blauzdos. 
Juozas tokiu dar ndbuvo mates.
Lieknos, szvelniai nutekintos ir

“teritorijoj.”
Praszau, barniu pradžia.
Iszlakina gyvulius, susilaižo 

liežuviais ir vėl, tarytum, 
sznapszt.

Bet szi karta buvo daugiau 
kaip su kaupu. Butkaus degla, 
parszinga kiaule inselino in Žo- 
bernio nelabaja puse ir eme at
kasinėti visai to atkasinejimo 
nenorinezius burokus.

Pastebėjo Žobernis. Ilgai ne
mastydamas, iszsipesze isz tvo
ros riki ir slenka prie nelabo
sios patvoriu.

Ir taip užkinkė per strėnas
Ir taip užkinkė per strėnas 

kad szi nesavu balsu sužvigusi 
susimėtė in baronka o paskiau 
stypt ir iszsitiese. Pajuto But- 
kai. Nors kiaule ir pakilo bet vi
si parszai atsigrūdo in pasauli 
negyvi ir pati kiaule naujam 
pilnacziui stojus — nugaiszo.

Kilo ilgi barniai o paskiau 
kiaules vardas buvo tampomas 
po apskriezio teismo kameras 
ir smulkmeniszkai užraszineja- 
mas. Abu ūkininkai pribabijo 
savo szeimynu pakauszius viso
kiu uždraudimu ir net isz tolo 
uždraudė vieniems su kitais 
kalbėtis. Ir nors pro langus no
simis galėjo badyti, vieni kitu 
lovoj gulinezius matyti, du nors 
klojimai ir kūtes smudesi, bet 
kalbėtis ir sėbrauti — uždraus
ta.

* * *
Daug kaimo bernu graižė 

akis in Butkaus merga. Jau vi
sa puse metu kaip ji atsikraus- 
cziusi isz kažkokio kito vals- 
cziaus. Liemuo, tartum dieva- 
dibio tekintas. Skruostai: pa
imk rožių, jurginiu, pinaviju 
žiedu, gudriai juos suglausk — 
sztai ir bus jos skruostai. Pa- 
juod-ake, pajuod-plauke, bet 
merga — ugnis!

Jei meta in kuri berną aki — 
kiaurai szirdi ir krauja nudie
gia. Gi in Žobcrnio ūki dar tik 
kelios dienos, kaip atsidangino 
naujas bernas. Diktas, stiprus 
bernas.

Nedaug insispitreti reikia, 
kad žmogaus iszore, jo jeguma 
ir gražuma užimtum. Su žmo
gaus vidumi, siela — kitas da
lykas. Czia neinlysi.

Buvo skaidrus vėlybo pava
sario rytas. Kai kur pievose jau 
puvenos kaisziojo snapus. Veja 
— kaip žalia gelumbe. Žobernio 
bernas, buvęs iszejes virbu pra- 
sikirsti in alksnynoju, gryžo 
szvilpaudamas, kaip veversys.

Galva atmetės gaude akimis 
lekianezius balltasvernius, pū
kinius debesiokus.

“Lietaus jau gana” — mane 
sau — “dirva jau kiek apsir- 
pusi ir žambis nebekliurks trau
kiamas” — vėl szvilpauja. Pa
lengva, besidauže visais pasza- 
liais akiu žvilgsniai, kaip vartų 
kartys nusviro ir eme sekti lau
kais plasdenanczia netolima 
žmogysta. Kaip ana rasa ant ne
didukes žoles.

Trypia jauna mergina žalia

nuszlifuotos, kaip klebono stalo 
kojos. O baltos!

Jis prisiminė savo laikrodžio 
grandineli, prie kurio buvo pri
kabinta kažkokios moters gal
va, padaryta isz labai baltos, 
kietos medžiagos. Juozas visai 
sustojo.

Kai buvo netoli nuo tako, ku
ris insisuka in kita laka, Elena 
pamate bestovinti berną ir tar
tum tyczia dar aukszcziau sijo
ną patraukė. Elena ėjo. Ji ėjo 
pirma.

Juozas taipogi pasijudino ir 
vėžio ristele, lyg nenorėdamas 
nubaidyti judanezio ir aki die- 
gianezio reginio, selino atokai 
paskui. Saule eme kiszti savo 
žvilganti snuki isz alksnynojo. 
Krestelejo painižulniu spinduliu 
visa pluokszta. Ji nesiskubino. 
Gal tyczia ? Jis dar leeziau. Pa
galiau ji atsisuko ir apsistojo. 
Kur beiti jam?

— Vyras, ir taip nevyriszkai 
žengia! — skruostuose duobu
tes darydama ji suszuko — pa- 
sispirkim, gal, mažu, ir pusry- 
cziai jau auszta!

Jis nenoromis ir kartu pa- 
bludusiai norėdamas, akis nu- 
kores, eme artintis. Jau visai 
arti. Pakele galva. Klykianczios 
akys ji in gabalus suraižė. Nors 
ir vyras, nors ir stiprus bet 
priesz szitdki ginklą — nėra at
sparos.

Jis toks drovus, niekuomet su 
moterimis nesueinas pasidraly- 
ti vakaruszkose, pasiniurkyti 
kamarose.

Ir dabar, po szitokios puikios 
mergos kulkasvaidžiais atsisto
ti!

Gal-gi nestovėsime ? — vėl su- 
kusejo ji. Buvo drąsi. Nes tokia 
moteris numaro savo kaina. O 
jis kaip sueziupo dviem pirsz- 
tais savo szvarko kukavini gu- 
zika, taip ir laikėsi insikabines.

“Irbuk tu man szitokiam 
mergiszkam” — mane ji. — O 
nuo paties kelmo gražus vyras. 
Paskiau jau pilna burna pa
klausė:-

— O kur jus tarnaujate?
Atsiduso jis: “Pats nelemtu- 

mas praėjo. Dabar galėsime pa- 
sikabeti.”

— Asz pas Žoberni.
— O asz pas Butku.
— Tai mes-gi isztikruju kai

mynai — vėl tempe jis.
— Kaimynai tai kaimynai 

bet reikia ir szeimininko klau
syti, paslapcziom sviede viena 
žvilgsni in ji. Mano szeiminin- 
kas uždraudė, buksztu, sueiti su 
jusu szeimyna. O dabar, ėmiau 
ir suėjau.”

Jis vėl tylėjo. 'Ne in ta puse 
nukulniavo su savo kalba. O gal

vyras! Nepasiseks, papuls, nu
kentės — bet vyriszkai!

Jo akyse eme szokineti pra
ėjusios dienos ir po galva szvil-

pamėginti?
Kokia jau czia beda? Bene 

laukuose mus kas mato? — ne-
jucziomis iszsprudo.

priėmė- Juozo. Dabar ji buvo silpna, su-V1SU gedarblU truputi juoksisko in kojas ir ženge in j 
ne. Viduj dūko — szoko. Pravė
rė duris — veik nieko nesimato. 
Galvos, liemenys, kojos... Mo
terų, vyru, pusberniu..* Durnu 
kamuoliai, isztisi debesys, o pro niau. Ten, galilaukei prie upe- 
juos pažvelgus, kertej matėsi

glebusi, kaip iszvirtas kopūsto A 
lapas, kaip daugelis moterų to-' 
kiu atveju.

— Mudu galime sueiti daž-

Amerikoje

lio, kur tie didieji gluosniai au
ga yra pirtele. Musu niekas ten 
nematytu, nes retai kas ten už
eina. Ten... ten pasimatykime 
— pasvirusi in Juozą sznibžde- 
jo. Nebe ta Aliute buvo. Juozas i 
turėjo ja prilaikyti.

Ji buvo dabar tikroji moteris.
i Juozas pasijuto esąs stipresnis j

kakta, pažastis. Veiduose szilu- ir galis valdyti. Jis nusprendė 
ma imasi su raudonumu.

Kai ka isz szokaneziu pažino.
Bet mažai.

“ O kur Aliut?” — pamanė.

ir sutiko. Sutiko pasimatyti. Jo 
baimei ir valioj — perversmas.

O po szirdi griaužesi pervers
mas jau tada, kai jis pirma kar-

> ir linksmosios 
žvaigždes kryksztaus. Musu 
jaunyste, musu vakaras ir kiek
viena minute...

Ir ji visai nusidenge szokti 
alsva, drėgna pieva. Juozas sa
vo krūtinėj sudegė bent penkis 
laužus ir keliolika lajiniu žva
kių.

Ji palengva pradėjo ir juo to
lyn, juo smarkyn szoko. Szoko, 

• kaip dvasia, kaip pietų vejas. 
Taškiau eme ilsti ir svirti. Ir tik 
tada kai jos keliai sulinko ir la
bai nerami pasidarė krutinę — 
Juozas prisiartinę ir kad nepa

bi.
Jos akys buvo nukartos in Se

me ir visas kūnas drebėjo. Ko-
pilieti — jaunyste su vaikyste.

“Sėdi—jis mausto—sene isz 
szpitoles ir mokina katekizmo. 
O kiek ji ten visokiu “negali
ma” iszrykiuodavo.

įSusikimszo mažas .būdamas 
juos in galva. Jie viso'jo gyve
nimo pagrindas. Ju neiszmesi 
taip striuku ir gal nėra reikalo 
mesti.

Bet ka atsakyti?
— Jus jau gal perdaug drą

siai? — norėjo jis pradėti.
— Sztai tau devintines! Kas 

per drąsiai? Ar negalima pasi
juokti ar ka?

Jus nenuvokiate moters.
Pagaliau kuo vardu esi?
Pasukinėjo jis savo galva ant 

stambaus kaklo ir nedrąsią! isz- 
žaksejo: “Juozas.”

— Tai gerai, Juozai! Namai 
arti. Nė paskutini karta susiei
name. Mes-gi kaimynai. O kai 
norėsi mane paszaukti, tai su- 
szuk: “Aliut!” ir jau asz užuo
siu.

Dar nusijuokė zokristijos sig- 
noriaus balsu ir deganti merga 
nudume namo. Kol tik szvaiste- 
si, tol Juozas sake.

“Bet ka asz durnas apie to
kias kvailystes... ” — sunieki
no save.

Gryžo vėliau, kaip kitais ry
tais. Szeimininkas pastebėjo 
szias susitiktuves. Rustus Žo
bernis užtriubijo bosiszkai in- 
ejusiam bernui:

— Juozapai! Jeigu nori man 
tarnauti tai su visokiom szlion- 
dromis isz ano gyvates gurbo 
nesisnukiuok ir netarszkek! Ki
taip iszpravodysiu isz savo pa
stoges!

Juozui ne pyktis, ne, bet bai
me perbėgo staibiais ir jis tuoj 
pasižadėjo niekuomet nesikal
bėti su ano kiemo “ gyvento
jais.”

* * *
Juozas prižadėjo ir saugojo- 

si. Bet Aliute susitikti jam pa- 
szelusiai niežėjo.

Karta jis vede in kute ark
lius, isz vežimo iszkinkytus, o 
už tvoros pasirodė Aliutės gal
va.

— Juozai! Tu vėl iri boba vir
sti? Ne žodelio žižopterti neno
ri? Klausyk, Nedėlios vaka- 
ra aname kaimo gale vakarusz- 
ka pas Bali. Ateik! ’ ’

Juozas norėjo dar pasakyti 
“kažin,” bet Aliutės nebebuvo. 
Paskiau vaikszcziojo, dirbo va
žiavo ir ta nelaboji mintis pas
kui ji: “Eiti ar ne?”

Sulaukės didžiausiu nekan
trumu Nedėlios vakaro — 
iszejo.

Po kaklu pasiriszo motinos, 
dar prie pirmos Komunijos pri
ėjus, padovanota szalikeli pu
siau isz bovelnos nunerta. Kiek 
nusivalė szvarka. Kiaulinius 
batus. Ėjo nedrąsiai bet kai pri-

— Vot kaip! Bene kas mato! ėjo Baliu triobos duris — kaž- 
Sze tau! Isz tokio drovaus: — kas prie kojų szvino stainaites 
bene kas mato! Matau, kad isz prikabinėjo.
tavęs puse vyro yra! Susikaupė. Visas jėgas suvil-

Ir vos spėjo szi mintis galvoj 
viena kulverti padaryti kaip jo 
peti kažkas lllesterejo. Atsisu
ko. Priesz ji stovėjo Elena. Pa- 
sipuoszusi. Ant kaklo pūsliniai, 
blizga karoliai raitėsi. Kasose 
žaibavo rausvas kaspinas. Akys 
matyt, buvo drueziai iszalku- 
sios. Atrodė tikra čigone.

— Vis vėluoji. Szelmis. Ei
nam truputi laukan. Per karsz- 
ta czia...

Iszejo.
Tas pats oras, kuriuo atėjo 

Juozas, toks neindomus ir ne
gražus buvęs, dabar staiga pa- 
grožejo.

— Puikus esi vyras, tik ne
rangus —eiliavo Aliute. •— Ar 
szoki?Jei szoki, tai galėsimo 
szokti. Puiku. Kai kas szels, te
gul pakramto nagus!

Juozui pro akis prasprūdo 
raukszletasai szeimininkas ir 
ausyse bupterejo uždraudimas. 
Jei jis szoks — gali kas nors 
lepterti szeimininkui ir tada...

— Kad asz niekad nesu szo- 
kes — teisinosi — asz niekados 
neinu in vakaruszkas todėl ir 
neszoku. Kad ir... nemoku — 
pro dantis iszsunko.

Buvo apytamse ir nebuvo ga
lima pastebėti ar szypsosi ar 
raukėsi Elena. Juodu ėjo toliau. 
Iszejo pro atszlaimo vartus in 
užklojimi. Lygi pieveliukszte. 
Toliau negilus upeliukas gur- 
guoliuoja. Žole apsiaszarojusi. 
Juozas pažiurėjo in kojas sau ir 
Aliutei:

— Tai kad rasa tavo bacziu- 
kams nepakenktu kartais — rū
pinosi.

Elena garsiai sukvatojo.
—Ir kuo jis rūpinasi! Che, 

che, che! Kas man tie bacziu- 
kai! Tie nuskurs — bus kiti. 
Asz noriu tave pamokyti! Asz 
noriu iszmokyti...

Juozas pasipurtė. “Ir ka ji 
iszsimane! Jam reiks su ja szok
ti. Rasota žole — galvojo. — 
Jam reiks būti jos mokina
mam ! ’ ’

Bet vistik jis su ja szoks. Ir 
arti... susiglaudė. Praslinko 
pastarajai mineziai.

Aliute pasitraukė kiek nuo 
jo, apsisuko keletą kartu ant 
drėgnos žoles.

— Eiksz! Paszaksim. Iszmok- 
si. Tas taip visai nesunku. 
Eiksz...

Juozas stovėjo. Kojos smego 
in veja.

— Vis man pradėti! — priszo- 
ko prie jo.

Atsistojo tiesiai priesz ji, pa
ėmė abi rankas ir paskiau visa 
drebėdama pakabino jo liemeni 
ir peczius.

— Mes kita karta paszoksi- 
me. Gerai? Arba asz tau vienas 
patrypsiu. Tu tik juoksies. Oho, 
Pavydi, kai asz szoku, daug 
kas.

—Bet klausyk, Juozuk. Pa- 
szoksime... Ir ji numetusi savo 
visokias manieras, juoką ir ko
ketavimą, vėl prisiglaudė prie

ta pamate jos baltas kojas ir 
klykinezias akis.

❖ •:•
Keista pirtelaite. Aplink alk

snyno jai. Upelis, Dideli, vienas 
pro kita pralenda gluosniai ir 
mažucziai karklai. Szioj vietoj 
dažnai Juozas Aliute ar Aliute 
Juozą rasdavo. Juozo naivumas 
ir moteriszkumas po truputi ny
ko bet tik jam vienam esant. 
Dar nesutikęs Aliutės savo szir- 
dyje save užtikrindavo ir tarėsi 
pasirodysiąs tikras vyras. Bet 
užteko tik Aliutės sijonui su- 
szlameti ir szeszeliu pasirodyti: 
— Juozas — kosze Aliute buvo 
laibai svylanezio kraujo. Tikra 
moteris mėgsta kad vyras ja 
valdytu. Ir ji visomis jėgomis 
norėjo kad Juozas ja valdytu.

Ji jo akyse buvo žarija ir tar
tum pilna spirokliu, nenusto
vinti vienoj vietoj. Tas Juozą 
pritrenkdavo.

Bet Juozas ant savo pirsztu 
sunarstė daug laimingu valan
džiukių, kurias jis su Aliute 
drauge 'sulipdydavo.

Artėjo Sekmines. Gamta —- 
kaip po patalais. Szilta. Links
ma. Tik vakarais dar druskinis 
rūkas po žeme raitėsi, nes pa- 
szallas nespėjo isz žemes iszsi- 
kupririti.

Tai buvo vieno vakaro vėly
bas laikas.

— Juozuk, tu ateik Suba- 
toje czia. Ateik tuo laiku kai 
naktigoniai puczia raga nak
ties joti. Ateik ir atsisėsk, va 
ant szito kelmo. Palauksi ma
nes?

Juozas galva sumiknojo, — 
reiszkia, sutiko. Bet jo mintyse 
prabėgo mintis kad Subat'o- 
je eina žmones in pirtaite plau
tis.

— Tai kasžin. Mus kas nors 
dar inspitres — abejojo Juozas.

— Eik tu mano... — pabu- 
cziuodama — kas mus inspit
res? Tu moki slėptis, o asz dar 
geriau. Tada kaip tik moterys 
eis.

Sutiko Juozas. Negi spirsies 
priesz jos ir, beveik, savo... 
norą. Dar vienas kitas žodelis. 
Lupu pukszterejimas. Ir bėga 
abudu namo.

Subata. Darbai nudirbti. 
Ir Juozas iszejo. Slaptoms at
sigrūdo iki pirteles. Pro stogo 
kraigą pasididžiuodami lindo 
durnai.

Nuėjo in krumokszni ir pri
sėdo vieno kelmo pakauszi. Te
mo. Rausvos, žalsvos, melsvos 
ir dar kitokios juostos staipesi 
dangaus pakraszcziuose, kur 
saule nutupe. Kitoj pusėj spok
sojo viena kita žvaigžduke ir 
jaunas menulio plutgalis. Tilo. 
Tik kai kur pasikeverzuodavo 
viena kita varna nubreždama 
kreivio kryžiaus zizaga ore. 
Kažkur toli surikdavo straiz- 
džiokas visa gerkle ir kurkė, 
kurkė varles...

Juozas laukia ir nekantrauja. 
Nekantrumo jausmas kas karta

John D. Biggers, isz Toledo, 
Ohio, bedarbes administrato
rius, turi po' savo valdžia san- 
skaita visu Amerikos bedarbiu 
kuriu sziadien randasi milijo
nai. Iszsiuntines jis klausymus 
del 31 milijonu szeimynu su už- 
klarisymu kas dirba o kas ne. 
Klausymai bus iszsiunsti 16 ir 
17 dienas Novemberio. Visi 
blankai bus iszneszioti per gro- 
mat-neszius visuose Amerikos 
miestuose. Tieji kurie randasi 
be darbo arba dirba tik keleš 
dienas, turės iszpildyt tuos 
klausymus ir atiduoti adgal del 
gromatnesziu kurie juos nu- 
siuns in Washingtona. Kožnas 
turi juos iszpildyt ar dirba ar 
ne.

ji užklumpia, kai jis Aliutės 
laukia. Ateis... greit... ne...

Laukia. Senai nutriubijo, vis 
dar nieko nėra. Erne kojos tru
puti szalti nuo rasos žoles. Gal
va nuleista.

Ir kai jis ja pakele, pamate 
kaž ka ateinant. Mažo pjautu
vėlio szviesa sziek tiek žibino. 
Juozas pažino Aliute. Bet keis
tai apsirengusi. Kažkuo insisu- 
pusi. Priėjo. Jis paszoko nuo 
kelmo ir norėjo jos ranka nu-i 
tverti. Ji stovėjo nejudėdama ir 
szypsodamosi žiurėjo in Juozą.

Ji buvo dabar gražesne negu 
bent kada. Tik veidas ir nuogos 
kojos tesimatė.

— Tu laukei manes? Senai? 
Suszalai. Gerutis... Nebijok, 
nebus szalta. Asz noriu už save 
ir už tave paszokti. Toks dai
nuojąs vakaras.

Ir ji palengva pradengė savo 
apsiausta. Ji buvo visai nuoga. 
Jos ka.tik nesenai butą pirtyj ir 
nuo jos kūno garavo. Juozas su
stingo, kaip priesz audra vejas. 
Jis nieko tuo momentu nesu
prato ir nežinia ko bijodamas 
eme atapesezias trauktis. Nuo
gas kūnas — gražus kūnas; vie
niems szventas, kitiems pra
keiktas. In Juozo blauzdas at
sigrūdo drugys: “Ir kas su ja 
pasidarė? Ar tik ne piktoji dva
sia.” Alksniu szakigaliai eme 
tauszkinti dantimis. “Ko ji no
ri nuo manes?” — negalvojo, 
bet jausmais jaute. Po duszia ir 
po krutinę grūmėsi du velniu
kai ir du aniuoliukai. Vienas po 
kito sziurpulys drožė per pakin
klius ir per nugara o paskiau 
galvoj state staezius klaukus. 
Juozas dar daugiau susigužo in 
save.

Jos akyse užsidegė dideles, 
elektros lemputes. Nejau ir da
bar jis ledinis? Ir jos kūno gra
žumas neužkariaus jo sau neat
skiriamai? Nejau ir dabar jis 
leda griausz ir nenorės supras
ti aistros.

Ir ji szypsojosi in atokiai sto
vinti Juozą.

— Brangusis; Asz paszoksiu, 
ji pati savimi netiki. Tu ir tie 
krumokszniai tematys. Menulis

jos nebėjo kojų pareigu.
— Brangusis! Man skauda 

szona. Nuvesk mane iki pirte
les — tarė tyliai. Ir Juozas eme 
vesti.

Paskui paėmė rankomis ir 
nunesze. In pirtele jau vyrai 
ėjo. Ir toki kontrabanda krito 
nevienam in aki. Juozas ja in 
uat kamara nunesze...

Kita diena Žobernis smarkiai 
iszbare savo berną ir sumokė
jas jam uždirbtus pinigus — 
iszvare. )

Žobernis buvo žmogus, kuris į 
savo sprendimo nekeiezia ijf 
szirdies nemaigo priekaiszKr[g 
del padaryto žingsnio. Tai WuV0 
tikras Žemaitis.

Butkaus kieme buvo n«w'■namu.
Iszvarytasai Juozas 111;Wįuyino 
in juos.

Aliute gulėjo lovoj ir ^ana 
sunkiai alsavo. Sirgo. NuszvMkį0 
jos veidas, patekėjo saule k^Į^Į 
pamate Juozą. Norėjo pasakyti^ 
kaž ka. Bet vėl tik atsikviepe ir 1 
nutylėjo.

In vakara — visai nebegerai. 
Atbungino isz miestelio felcze- 
ri bet tas pasznibždomis pasakė 
szeimininkams kad esąs ,plau- / 
ežiu uždegimas ir iszgyti vargu? 
begalima. , /

Juozas pasiliko slaugyti, sė
dėti prie jos. Keista atrodė a»ėi- 
mininkams ir visam kaimui. 
Bet Juozas nebejautė drovumo. 
Serganczios mylimosios mergos 
jis negalėjo palikti. Nunyko ke
lios dienos ir Elena visai silpna 
pasidarė.

— Asz nebeilgai bebusiu. .
— visai tyliai susznibždejo. Ka 
jis galėjo atsakyti? Jis tylėjo. 
Atėjo vakaras. Pro kaimietisz- 
ka, užbarbusi langiuką lindo, 
kaip valkatos užsimerkusios 
saules spinduliai ir slankiojo po 
asla, po palovius.

Tikrasis pavasaris už sienos. 
Buvusi raudona, dabar Elena 
pasidarė popierine ir stebėtinai 
graži. Saule nurietėjo. Ir saule- 
ledžiai iszsidraike. Tolo.

— Tu buvai ledinis. Tu mane 
suszaldei, mano brangusis ir to
dėl asz mirsiu..

Bet jos akys dar vis žaidė pir- 
mykszcziu judrumu ir szypse- 
na.

Nieko Juozas pasakyti nega
lėjo ir... neturėjo. Tik ranko
mis pasakojo jos galvai nėsu- 

iprantamus kasu pasakas ir sa
vo ibežodiszka mintimi ramino 
ja- •> ' .

Apie pusiaunakti jos jau ne
bebuvo.

Po laidotuvių ir Juozas kaž 
kur iszejo. Niekas jo daugiau 
tame kaime nematė.

Tik paskiau kaimo bobutės 
dažnai pasakojo apie keista 
Juozą ir Elena, kuri buvusi kla
jūnes czigones meiles vaikas.

Skaitykite “Saule’-



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH. PA. DARBO ŽINUTES
— Gubernatorius Earle] — Motiejus Gilis, 45 metu, 

paskyrė 11-ta diena Oktoberio'kuris dirba ant Andriaus Abra-j 
kad butu apvaikszcziojama kai- czinsko farmos, Catawissa, tu-j 
po Pulaskio Diena ant atmin- rojo nelaiminga atsitikima pul-. 
ties generolo Kazimiero Pulas-.damas ant driliaus kuris iszmu- 
kio kuris pribuvo in Amerika1 sze jam aki. Sužeista nuveže in 
prigialbeti generolui Washing- Į Geisingerio ligonbute, Danvil- 
tonui kovoti už laisve priesz leje, kur jam tuojaus padaryta

45 ANGLEKASIAI
STRAIKUOJE

1,350 Pėdu Gilio Po Žeme.

SPIRESI JIE DAUGIAU 
MOKESCZI?.

Anglikus. Pulaskis 'buvo mirti
nai sužeistas laike muszio Ok
toberio 9, 1779 mete, prie Sa
vannah, Ga., turėdamas tik 31 
metus amžiaus. Mirė jis in dvi 
dienas vėliaus. Tame mieste 
randasi puikus paminklas ant 
jo garbes.

— Ponia Salomėja Rinkevi- 
cziene, aplaike liūdna naujiena 
isz Filadelfijos buk jos brolis 
Jonas Liseviczius, 84 ir Lind
bergh Blvd., mire General li- 
gonbuteje po pavojingai opera
cijai. Velionis kitados gyveno 
Girardvillleje o vėliaus persi
kraustė in Filadelfija. Paliko 
paezia, kėlės dukteres, du sūnūs 
ir dvi seseres. Ponia Rinkevi- 
cziene iszvažiavo ant brolio lai
dotuvių.

j" Antanas Stoczkus, 33 me- 
\tu, gyvenantis ant Liberty Hill, 

lire Ashlando ligonbuteje, Pa- 
neį delio ryta, kurioje radosi nuo 
praeito Ketverge. Norints jam 
padar°v^a °PeracGa bet gyvas
ties nei '>a^ei° iszgialbet. Velio- 

• ,’lai mieste ir buvo sunum 
Jrto’czkienes, 31 E. Spruce 

igulejo prie Szv. Juoza- 
..rapijos. Paliko paezia Ma- 

kuri po tėvais vadinosi Ma
mute, tris vaikus, motina, se- 

eri ir du brolius. Traskauckas 
užsiėmė laidotuvėms kurios at
sibus Subatoj.

uis gimt 
Mares Si 
uly. P 
po pą_ 
re.

—■ Direktorei Union Ban- 
kos iszrinko nauja prezidentą 
Jos. E. Ferguson in vieta atsisa
kiusio buvusio prezidento Geo. 
Barlow, taipgi vice-prezidenta 
Dr. A. P. Seligmana kasiera 
Russell Foster, ir nauja direkto- 
ra Gee. W. Barlow, Jr.

■— Ant konsulmonu susirin
kimo Utarninko vakara likos 
nutarta kad uždengti upeluka 
800 skvere ir pataisyti sienas 
West End gale miesto.

—• Nežinomu budu likos už- 
musztas Jonas Mishkar, 32 me
tu, gyvenantis ant D uly., Sere- 
doje po piet, centraliszkam bro
keryje St. Nicolas. Manoma kad 
czystydamas diržą, kuris trau
kia anglis ant brokerio, likos 
pagautas ir užmusztas. Nelai
mingas žmogus paliko paezia ir 
kelis mažus vaikus. Lavona nu
veže in Locust Mountain ligon
bute ant isztyrinejimo priežas
ties jo mirties ir fenais dakta
rai iszrado 'buk jam likos nu
laužta sprandas. Koroneris F. 
Boczkauskas tyrinėja toliaus 
priežasti nelaimes.

operacija. 1

t Ona Petuskiene, 123 N. 
Chestnut uly., mirė praeita Su- 
bata nuo lužde'gimo plaucziu. 
Velione paėjo isz Lietuvos, ir 
pergyveno Amerike apie 40 
metu. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos ir S.L.A. vieti
nes kuojos. Paliko vyra Vinca, 
kuris randasi tebyriam laike 
Ashlando ligonbuteje, tris sū
nūs, dvi seseris, viena broli ir 
penkis aliukus, kurie gyvena 
Chicago, Ill. Laidotuves atsi
buvo Seredos ryta, su bažnyti
nėms apeigoms.

— Užsidarius maudinyczio- 
je, pati Williamo Viedako, 45 
metu amžiaus, 106 N Bower uly. 
persipjovė sau gerkle su britva. 
Motere likos tuojaus nuvežta in 
vietine ligonbute kur kovoja su 
mirezia. Dažinota nuo kaimynu 
buk motere sirgo nuo kokio tai 
laiko ir taja diena jos sūnelis 
pasiliko namie kad patarnauti 
serganeziai motinai. Dukrele 
Beatricija rado motina gulin- 
czia ant grindų pasriuvusia 
kraujuose. Nežine ar nelaimin
ga motere iszliks gyva ar ne. 
Badai buvo labai nusiminus sa
vo liga ir labai tuom rūpinosi.

Frackville, Pa., f Petras Or- 
zeehovski, 50 metu amžiaus, 
136 Cherry 'uly., kuris kitados 
gyveno Mahanoy City, mirė 
Ashlando ligonbuteje, nuo su
žeidimu kokius aplaike per 
automobiliu, kuri vare Antan
as Kahler isz Mill Creek. Žmo
gelis ėjo in dalba, WPA, arti
moje St. Clair plento, kada bu
vo pataikintas. Pergyveno A- 
merike apie 30 metu. Paliko 
keturis vaikus ir du brolius.

Philadelphia, Pa.— Beatrici
ja Rodovicziene, 25 metu am
žiaus, gyvenanti 3040 Frank
ford uly., atėmė sau gyvastį 
per gaza. Kaimynai suvuode 
gaza davė žinia palicijai kuri 
iszmuszus duris rado nelaimin
ga motere jau be gyvasties. Mo
tere buvo vedus tik du metu, 
bet priežasties savžudintos 
da neisztyrineta.

Tamaqua, Pa. — Keturesde- 
szimts-penki anglekasiai pradė
jo straika 1,350 pėdu po žeme, 
Coaldale kasyklosia, kurios 
priguli prie Lehigh Naviga
tion Coal kompanijos. Strei
kas prasidėjo paskutiniam le- 
velije arba ant dugno kasyklų. 
Straikierei nors turi mažai 
maisto, bet szeimynos noringai 
jiems pristato maista. Strai
kierei jeszko geresnio mokes- 
czio už atidaryma nauju ang
liniu gyslų, nes kompanija 
jiems moka tik paprasta dieni
ni mokesti $6.78, o prie to dar
bo uždirba nuo 10 lyg 15 dole
riu, nes darbas yra daugiau pa
vojingesnis. Ant kitu teveliu 
darbininkai dirba. Darbinin
kai nemano iszeiti isz kasyklų 
pakol kompanija nesutiks ant 
didesnio mokesezio.

ISZARDO SENA BREKERI.
Hazleton, Pa.,— Darbininkai 

pradėjo iszardinet sena brekeri 
Jeddo Nr. 4., kuris likos apleis
tas pareita meta. Ant tos vie
tos kompanija kas stripinsus, 
todėl pradėjo ardyt brekeri.

SUMISZIMAS DARBININKU 
AUKSO KASYKLOSIA.
Johannesburg, Afrika.,—Pa- 

licija apsiginklavus su karabi
nais ir aszarinems bombos iap- 
malszino maiszati terp 200 
darbininku, dirbaneziu aukso 
kasyklosia. Nesupratimas ki
lo terp darbininku sztamo 
Ponde ir Basute. Vadai mai- 
sztininku likos aresztavotais.

Hollywood, Calif. — Diktato
rius Mussolini paliepė savo sū
nui tuojaus sugryžti adgal in 
Italija. Jo suims Vitorio buvo 
atvažiavęs mokytis traukti kru- 
tamuosius paveikslus.

NEGALĖJO SUPRASTI.

Kaimiuotis:—Asz negaliu su
prasti, del ko rekrutus mokina 
stovėti ant vienos kojos?

Miesczionis: — Vai tu kvai
li, del to, kad jeigu kareiviui 
laike muszio szuvis nunesztu 
viena koja tai kad galėtu da 
stovėt ant kitos ir musztis.

LEGIONO SEIMAS IR PARODOS UŽSIBAIGĖ.
Da New Yorkas nebuvo mates tokios parodos kokia turėjo Amerikoniszkas Legionas lai- jes dideli

Į Žinios isz Lietuvos !
I --------

VISUS BIZNIUS VARO 
KLEBONAS.

Vyžuonos.,— Vyžuonos nedi
delis bažnytkaimis pasižymi 
tuo, kad turi labai turtinga ir 
dideli biznierių kleboną, kuris 
žydu padedamas gerokai moka 
pasinaudoti savo parapijoni- 
mis ūkininkais. 1—Jis turi su 
verslininkais spirito varykla; 
2—Supirkinėja ir krauna po 
klebonija in rusins gyvuliu o- 

! das; 3—Klebonijoje yra ir ban- 
Į kelis, kuris dažnai insikredita- 
vusiam ir patekusiam in klebo
no rankas ūkininkui sudaro 
flame pasauly didesni praga
re negu jis insivaizduoja ana
me pasauly; 4—Jis yra insigi-

Jasioniu dvare ir
ke savo metinio seimo ant kurio suvažiavo delegatai isz visu ddaliu Suvienytu Valstijų, su sa
vo kapelijoms ir puikei parfedytais automobiliais. Viso dalyvavo apie 200 tukstaneziu legio
nierių. Buvo tai ju 19-tas seimas nuo užsibaigimo kares.

— Visur kur randasi elek
triko dratai, gyventojai privalo 
investi sau elektriką in namus 
ant parankesnio gyvenimo ir vi- Į 
gados o sztorninkai gali jums' 
pristatyt visokius elektrikisz- 
kus intaisus. Farmcriai taipgi 
insitaiso visur elektriką, kaip 
sako vietinis manad'žeris Mr. 
Willamson, isz Penna. Power & 
Light kompanijos, turi mote
rius kurie pumpuoja jiems van
deni in namus, apszvieczia tvar
tus, visztinyczias, namus ir ki
tus budinkus ant farmu ir elek- 
trikinius reidio. Elektrikas 
jiems sziadien palengvino viso
kius darbus ir gyvenimą kaipo 
skalbimą, prosinima ir kepimą 
su pagialba elektriko.

Wilkes-Barre, Pa., — Wm. 
Lippiam, 70 metu senukas, li
kos uždarytas kalėjime už nu- 
žudinima savo 60 metines mo- 
teres. Jo pati Jeva Nedėlios 
diena mirė staiga nužiuretinai, 
todėl koroneris Kolis pradėjo 
tyrinėti, paliepdamas daktarui 
padaryti sekcija ir pasirodė, 
kad motere mirė ne isz papras
tos priežasties.

Szi Banka yra Nary# 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

KAIP ISZRODYS 
ŽMOGUS METE 5000

Tūlas Angliszkas mokytas 
profesorius, kuris paszvente 
beveik visa savo gyvenimą tyri
nėdamas permaina žmogiszko 
sudėjimo ir jo gyvenimo, ap
garsina buk jam pasisekė per- 
statyt pavidala žmogaus—kaip 
jis iszrodys ateityje.

Pagal tyrinėjimus tojo moks- 
lincziaus, nelaimingas žmogus, 
kuris lyg sziol buvo “karalium 
visu sutvėrimu”, datirs tokiu 
permainų kad apie 5000 meta 
pasirodys jis visai kitokioj for
moj.

Ponas Baker — taip vadinasi 
tasai mokslinczius — yra moks- 
liszku tyrinėtoju. Savo tyrinėji
mus davadžioja ne isz kazyriu 
arba arbatiniu lapeliu, kaip tai 
daro kiti inspetojai ateities, bet 
isz paltyrimu žmogaus gyveni
mo ir jo pradžios sutvėrimo.

Sztai, pagal ’pono Bakerio 
tvirtinimą, tai toji gentkarte 
neturės dantų. Nes tebyre gent
karte žmonių jau turi pagedu
sius daritis ant 75-to procento. 
Todėl už keliu tukstaneziu me
lu žmones visai neturės dantų 
o ir tame laike nesiras jokiu 
dentistu.

Žmonių kojos bus visai trum
pos ir netinkamos del vaiksz- 
cziojimo nes kožnas turės elek- 
trikinius ratukus (roller 
skates) su kuriu pagialba cziu- 
žines po ulyczias o ant ilgesniu 
kelionių turės mažus eroplanus 
su kuriais lėks isz vietos in vie
ta.

Nenaudos tokiu valgiu ko
kius mes sziadien naudojame 
tik turės toblyczaites surengtas 
su visokiais kemikalais. Laik- 
raszcziu nebus nes žmones nau
dos reidio ir per juos matys vis
ką kas ant svieto dedasi.

Žmones tada bus daug ma
žesni su dideliais stuobriais ir 
turės labai menkas akis.

Gerai kad mes nedagyvensi- 
me tojo 5,000 meto ir nesirūpi
name kokia bus ateitis musu 
gentkareziu. Palikime tai del 
ju.

Sena Bezdžionka
— O dėduli, parodyk man ko

ki nors szposeli.
— Kad asz jokio nemoku vai

keli.
— Tai melas nes mano mamy

te sake ana diena kad dėdulis 
moka labai daug.

— Kaip tai?
— Mat, mamyte man sake 

kaip ateina tasai senas beždžio
ne tai nors visus gerai prajuo
kina.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY CITY. PA

KIEK SZVIESOS

sziaip rikiu; 5—Jis neužmirsz- 
ta ir bekonu auginimo reikalu. 
Tam tikslui siekti parapijos 
leszomis statosi 50 bekonu mo- 
derniszkas kiaulydes; 6—Pieni
ne taip pat klebonijoje, kiuri u- 
kininkams sudaro daug nema
lonumu ir del pieno riebumo 
nustatymo ir del kitko. Žmo
nių nepasitenkinimas didelis.

RADO SZULINY LAVONA.
Vilkaviszkis.,— Vienas žmo

gus, besemdamas vandeni isz 
notaro Žemaiczio szulinio, pa
stebėjo szulinyje žmogaus lavo
na. Isztraukus, p asirode, kad 
tai yra Mikolas Jaseliunas, Vil- 
kavisžkio valscz., gyventojas 
kuris nuo Rugsėjo 1 d., kažkur 
buvo dingės. Manoma, kad Ja
seliunas, nakties laike in szuli- 
ni invirto, nes szulinio rentinys 
labai žemas. Palicija pradėjo 
kvota.

JUSO AKIS
REIKALAUJA?

Szviesa, lygiai kaip ir oras, reikalauja “regulacijos”. Jeigu turime per ma
žai szviesos.... jeigu per daug žibantis ir jeigu ne pastovi ii- blogai szvieczia, 
tas suteikia silpnas akis, nervavima ir pailsima. Todėl blogi szviesa galima 
prilyginti prie gyvenimo kambario kur nesiranda invales szviežio oro. Yra 
tai bloga ekonomija — Gera szviesa yra pigi — gera szviesa užsimoka.

Todėl privalote savo namuose vartuoti geruą žiburius naudodami 
Mazda Elektrikinus Globsus kuriu galima gauti didelius ar mažus.

Su gerais akimis ir su gerais žibureis, beabejones galėsite geriau ir 
lengviau matyt.... tokiu budu geriau jausitės, geriau dirbsite ir geriau 
gyvensite. Privalote tei'pgi visada savo namuose turėti ’ extra Mazda 
Globsu ant greito pareikalavimo jeigu kada tik prireikėtu. Kur reikia daug 
szviesos naudokite 75, 100 ar 150 drūtumo Globsus. Galite pirkt visur.

Pirkitte pas savo vietini 
Pardavėju.

PENNSYLVANIA POWER 
AND LIGHT COMPANY

KELIONEI IN LIETUVA

Nuolatinis Susisekimas
NEW YORK — KLAIPEDA

(Per Gothenburga, Szvedija)
Laivu iszplaukimai isz New Yorko

Kungsholm ................ ,• • • • 23 Spalio
Gripsholm............................26 Spalio
Drottningholm ........... 18 Lapkričio
Gripsholm........................8 Gruodžio

Sutaupysite pinigą pirkdami 
laivokortc ten ir atgal. 

Reikalaukite musu bendros apie ke
lione brosziureles ir kainoraszczio. 
Gaunama nemokamai pas visus musu 
agentus arba tieesog nuo

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. New York, N. Y.

L. TRASKAUSKAS

LEGIONO NAUJAS KAMAN- 
DIERIUS.

Danielius J. Doherty, Bosto
no advokatas, likos iszrinktas 
pirmininku Amerikos Legiono 
kareiviu ant paskutinio seimo 
New Yorke. Doherty yra gimęs 
Woburn, Mass., 1894 mete, in- 
ženge in Amerikoniszka laivo- 
ryste (navy) 1917 mete ir tar
navo kariuomeneje laike kares. 
Turėjo jis daug ženklyvu dins- 
tu Legione.

sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostia-Nosini laazai. Gausit aptiekusi 
Bandykite “Rub-Mv-Tism” linimenta

fz - ■■■ ■- -- —

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojujė

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

111 Wit anM8»wwi,>-

PIRMA “NASZLE CIGONISZKO GYVENIMO.”
Nuo kada automobilistai pradėjo keliauti treileriais ir ves. 

ti cigoniszka gyvenimą, Mrs. Sadie Hahn, 56 metu, yra pirmu
tine “treilerine naszle.” Praeita meta toji motere apsivedė su 
Povylu Hahn, 55 metu, kada radosi treileriu kempeje, Dal- 
worth, Teksuose ir praleido jame savo saldžia kelione. Nese- 
nei jis ja pamėtė, pasiėmė automobiliu o treileri paliko jai. 
Gal naszlele parvažiuos namo kaipo “hiezhaikeris.”

LIETUVISZKAS GRABOR1U3

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausia* Balsamuotojas lt 
—m Geriausia Ambulance —.

CC patarnavimas s z i o j 
apelmkeje. Bile ko-

(AL kiam laike; diena ar
J ' nakti. Visada turi pil-

>2 u na pasirinkimą meta-
Y ' liszku ir kieto medžio TĖ'
I Grabu. Laidoja nu- I
j mitelius pagal naujau- 1
I šia mada ir mokslą. 1
f Turiu pagialbininke Į
J moterems. Prieinamos J

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY:5I6 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonai 538-4____ _
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