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Isz Amerikos
NEBUVO TAIP 

KVAILA
ISZTYRINEJO DARBA SA
VO VYRO KURIS “DIRBO” 

PRIE SZONO KITOS
MOTERES.

Milwaukee, Wis. — Kėlės 
sanvaites adgal Adolfas Wer- 
minski, turintis darba naktinio 
sargo, dideliam sztore, prane- 
pze savo prisiegelei, Agotėlei, 
kad gavo ir dienini darba. Ago
tėlė suszuko isz džiaugsmo: 
“Fain, dabar turėsime užtekti
nai doleruku ir galėsiu nors nu
sipirkti nauja szlebe. Toki gera 
vyra kaip tu, mano Adolfeli, tai 
sunku surasti ant svieto!”

NEKURIE ATEIVEI 
KURIE DIRBO ANT 
“WPA” PROJEKTU

BUS SIUNCZIAMI ADGil 
IN TĖVYNĖS.

I

Washington, D. C. — Visi 
ateiviai kurie neturi popieru ir 
dirbo ant WPA projektu ir li
kos praszalinti nuo darbu, bus 
siuncziami adgal in ten isz kur 
pribuvo. Tokiu buvo praszalin- 
ta apie 30 tukstancziai o isz tų
jų apie 10 tukstancziai neturė
jo popieru ir bus iszsiunsti ad
gal.
•Jeigu ateivys pribuvo in Am

erika penki metai adgal ir ra
dosi ant paszelpinio skaitliaus 
ir neiszsieme in taji laika Ame- 
rikoniszku popieru tai bus isz- 
siunstas adgal isz kur pribuvo.

Amerikoniszku Kareiviu Kariszkos Manevras

Ne oras, ne kalnai nesulaiko artilerija laike kares nes arklei turi pristatyt armotas 
ant paskirtos vietos ir geriausios pozicijos priesz neprieteli. Artilerija nepaiso ant purvyno, 
kalnu, upiu ir akmenų, turi eiti pirmyn ir klausytie paliepimu savo perdetiniu. Sztai pa
veikslas parodo manevras Amerikoniszku kareiviu Fort Bliss, Teksuose. Artilerija pristato 
armota ant didelio kalno po tam vakare szauna ant neprieteliaus pozicijų.

Isz Visu Szaliu SMARKI VIESULĄ
SIBIRIOJE

Adolfas sergėjo sztora nak
timis o diena dirbo kitur, kaip 
sau mane Agotėlė. Bet arsziau- 
aia buvo tas, kad Adolfelis ne
davinėjo savo prisiegelei mo
kesti už dienini darba. Kada jo 
papraszydavo pinigu tai Adol
fas vis atsakydavo kad “netu
ri.” Ka daro Agotėlė? Reikia 
isztyrineti ta jo “dienini dar
ba” ir dažinoti ka ir kur jis 
dirba — pamisimo sau Agotėlė 
ana diena. Na ir kaip sumislino 
taip ir padare ir ant galo liepe 
ta savo “geriausia vyra ant 
svieto” aresztavoti kada daži- 
nojo apie jo “dienini darba.”

Laike teismo Agotėlė sake 
sudžiui: “Ponas sūdžiau, mano 
tasai fain vyrukas apsipaczia- 
vo su kita motere 18 d. Febru- 
ariaus, pas kuria praleisdavo 
visa diena o asz maniau kad 
jis randasi prie darbo... ”

“Ar tai tokis jis paukszte- 
lis?” — paszauke sudžia užpy
kęs ir padovanojo Adolfeliui 
du metus kalėjimo už svetimo
teriavimą ir apgaudinejima sa
vo Agotėlės.

NUSZOVE SAVO MOTERE 
PO TAM NUĖJO PARVEST 

KUNIGĄ.
South Bend, Ind. — Skambi

nimas elektrikinio varpelio isz- 
budino isz miego kunigą, Miko
la Shelley, prabaszcziu Szv. Lu- 
kosziaus Katalikiszkos bažny- 
czios ir kada nuėjo pažiūrėt kas 
pas ji atėjo taip vėlai, rado sto
vinti prie duriu James Man- 
ley, kuris paszauke in kunigą: 
“Teveli, ka tik nuszoviau savo 
paczia. Skubyk greitai ir eikie 
su manim kad duoti jai pasku
tini patepimą.”

Kunigas nuėjo su Jamesu o 
kada prisiartino prie moteres 
pasakė: “Negaliu jai nieko pa- 
gialbet nes tavo motere jau ne
gyva.” Tada James iszsitrau- 
kes revolveri paleido sau dvi 
kulkas in krutinę, sukrisdamas 
szale lavono savo moteres. Ku
nigas neturėdamas ka veikti, 
paszauke palicija ir nuėjo na
mo.

MIRDAMAS INDEJO VISA 
SAVO TURTĄ IN GRABA;
VAGIS PAVOGĖ VISKĄ.
Berringer, Okla. — Nesenei 

czionais mirė senukas, 84 metu 
amžiaus, Calvin Dorsey, kuris 
buvo dideliu skupuolium, kuris 
priesz mirti pasidirbo sau gra
bą ir in kėlės dienas ji palaido
jo ant vietiniu kapiniu. Sztai 
ana diena duobkasis kasdamas 
artimoje jo kapo kita duobe del 
nebaszninko, užtemino kad 
Dorsey kapas buvo atkastas, 
dugnas grabo atplesztas ir taip 
paliktas.

Už gyvasties tasai žmogus 
per daugeli metu pirkinėjo nuo 
žmonių auksinius pinigus už 
kuriuos mokėdavo daugiau ne 
kaip buvo verti. Kožnas žinojo 
kad jis turėjo daug auksiniu pi
nigu bet ju niekas nerado po jo 
mircziai. Pats dirbdamas gra
bą, padirbo dubeltava dugną 
kur paslėpė savo visa turtą. 
Matyt kad vagis dasiprato kur 
fckupuolius paslėpė pinigus, nu
ėjo ant kapiniu ir giliukningai 
surado pinigus nes žinojo kad 
numirėliui pinigai yra nereika-

PALIKO VISA SAVO TURTĄ 
SENAI MYLIMAI.

Bergen, Pa. — George Ber
gen, kuris mirė praeita sanvai- 
te, turėdamas apie 60 metu, pa
liko visa savo turtą ir kelis na
mus del savo mylimos isz jaunu 
dienu, Miss Erma Wister, 57 
metu, kuri gyvena artimam 
miestelyje. Norints senukas tu
rėjo giminiu bet jiems nieko 
nepaliko nes tie patys gimines 
suardė jo gyvenimą neprileis- 
dami ji apsipacziuot su savo 
mylima.

m-ano akis. .. ”
Kada poni Fishbein parėjo 

po SAVO DUKRELE isz miesto, vyras nuėjo ja pasi
tikt prie duriu kalbėdamas: 
“Turiu svecziu Rožiuk kurie 
tave laukia su nekantrumu:”

Nusistebėjus svarbumu ko
kiu isztare žodžius vyras, mo
tere atidarė duris -pakajaus, pa
regėdami sedinezius du senus 
žmones. Dirstelėjo užklausian- 
cziai savo vyroljcT senuke įtai
gai paszoko szaukdama: “Ro
žiuk! Mano mylimas kūdiki!” 
Su tais žodžiais mėtėsi ant kak
lo savo dukreles kuri taipgi isz 
džiaugsmo suszuko: “ Motinė
lė! Mano miela motinėlė!”

Taigi, metai ir marios neper- 
skyre ant visados kūdiki nuo 
tėvu... Taip tai atsitinka gy
venime žmogaus. Bet ant nelai
mes ne visados...

Senukai sziadien gyvena už- 
ganadinti prie savo mylimos 
dukreles ir gero žento, glamo- 
nedami savo anūkėlius. Rodos 
tai tik pasaka, ar ne? Bet tai 
yra teisingas atsitikimas -apie 
kuri Angliszki laikraszcziai 
placziai apra-sze praeita san- 
vaite.

PO 20 METU SURA-

TEVAISURADO DUKRELE 
KURIA BUVO PAVOGIA 

ČIGONAI, LAIMINGAI 
APSIVEDUSIĄ.

PENNSYLVANIJOJE DAU
GIAU AUTOMOBILIU NE 

KAIP 1938 METE.
Harrisburg, Pa. — Bjuras 

motoru apgarsina savo meti
niam raparte buk szimet musu 
valstijoj randasi 26,000 pasa- 
žieriniu automobiliu daugiau 
ne kaip 1938 mete ir 37,000 drei- 
veriu daugiau kurie iszeme 
laisnus ant varymo automobi
liu. Troku pasidaugino ant 4,- 
000 daugiau.

Pennsylvanijoj lyg sziai die
nai yra 1,490,000 pasažieriniu 
automobiliu, 223,000 visokiu

Chicago. — Dvideszimts me
tu adgal, in viena maža Rusisz- 
ka kaimeli pribuvo banda čigo
nu su visokiais perstatymais. 
Penkių metu mergaite, Rože 
Suidak, dukrele vargingo ūki
ninko, susipažino su mažais ci- 
gonukais, su kuriais -siautė be
veik kasdiena ir kada čigonai 
apleidinejo kaimeli, drauge su 
jais dingo ir maža Rože. Pra- 
neszta apie tai palicijai, kuri 
pasivijo čigonus bet mergaites 
nerado su jais. Tėvas labai nu
budo ir susirūpino dingimu 
dukreles nes tai buvo ju viena
tinis kūdikis kuri labai mylėjo.

Metai po metui slinko. -Senu
kai praeita meta negalėdami 
iszsimaityt teviszkeje, parda
vė viską ir pribuvo in Amerika 
bet ir czionais isz pradžių ken
tėjo nemažai bado ir vargo pa
ir oi aplaike užsiėmimą tarno fa-' 
brike turtingo fabrikanto Mor
ris Fishbein.

Tula diena Fishbeinu tarnai
te atėjo ka tokio in fabriką ir 
paregėjus -sena motere mazgo- 
jant grindis kancelarijos, nusi
stebėjo panaszumu jos veido in 
savo ponios. Parėjus namo ap
sakė -savo ponui jos nužiureji- 
ma. Fishbeinas ne daug žinojo 
apie praeiti savo mylimos pa-
cziules, tik tiek žinojo kad ji i 
atkeliavo in Amerika su banda j 
Rusiszku aktorių ir kad buvo’gimdė kūdiki o kad buvo jai 
sieratuke ir vėliaus buvo, sek-'per didele sunkenybe, nutarė 
retorka pas jo dranga. Susipa- nuo jo atsikratyt.
žino su ja, pamylėjo ir apsipa- 
cziavo.

Pakvietęs abudu senukus pas 
save, melde ju kad apsakytu sa
vo -praeita gyvenimą ir susi j u-

RADO NUŽUDYTA KŪDIKI 
BACZKOJE.

Jersey City, N. J. — Kada 
miesto darbininkai iszveže sza- 
szlavas in užmiesti, rado ten 
maža baczkute nuo vyno kurio
je buvo paslėpta kūnelis nužu
dyto naujai gimusio kūdikio.

Palicija su koroneriu pradė
jo daryti slieetva ir ant galo 
užėjo ant pedsakio merginos, 
May Burton, 20 metu, kuri pa-

SVETELEI NEGAUS DYKAI 
ALAUS BRAVORUOSE.
Harrisburg, Pa. — Tieji sve

telei-, kurie turėjo paproti atsi-

SNIEGINE VIESULĄ PADA
RE DAUG BLEDES.

Washington, D. C. — Sniegi
ne viesulą kuri mums primine 
1888 meto viesulą, padare daug 
bledes daugeliose vietose Penn
sylvanijoj ir New England val
stijose. New Yorke padare daug 
bledes ir buvo priežastim auto
mobiliniu nelaimiu. Kentukijoj 
sniegas pradėjo tirpti ir uždė
jo daug vietų, du tiltai jau likos 
nuneszti per kylanti vandeni. 
Daug žmonių sužeista per viso
kias nelaimes. Daugelis auto
mobiliu likos pagauti per vie
sulą ir radosi dideliam pavojuj 
suszalimo.

APSKUNDĖ TĖVUS KURIE 
NUKIRPO SAVO DUKRE

LEI “SPARNELIUS.”
Philadelphia, Pa. — Dukre

le, kuri tvirtina kad jos tėvai 
jai “nukirpo -sparnelius”, už
vedė teismą priesz juos kad 
ateityje nesikisztu in jos gyve
nimą. Ar-gi kas girdėjo apie to- 
ki atsitikima?

Sztai Gracija Williamson, 19 
metu mergina, pasakė sudžiui 
buk ji dirba pas advokata kai
po stenografiste. Jos -motina 
ateidavo kas Subata in ofisą 
paimti jos užmokesti. Nuo ka
da ji turėjo 16 metu, buvo pri
versta atiduoti tėvams.visa sa
vo užmokesti bet kada sziuom 
paskutiniu sykiu pasiprieszino, 
apreikszdama kad ji nori sa- 
viszkai -gyventi, gavo nuo mo
tinėlės in kaili. Negalėdama il
ginus kentėti tokio pasielgimo, 
užvode teismą priesz tėvus kad 
in jos veikalus daugiau nesi
kisztu. Sudžia pripažino mergi
nai tiesa uždrausdamas -tėvams 
kisztis in merginos gyvenimą. 
— Isztikruju jau pabaiga svie
to artinasi jeigu vaikai taip pa- 
sielgineja su savo gimdytojais.

iingi. Kiek ju buvo tai niekas troku ir 2,000,000 varytoju au- 
pežino. tomobiliu.

dines dasiprato kad tai yra tė
vai jo paezios. Užklausė senu
kes motinos ar pažintu savo 
dingusia dukrele. Ant ko mote
re atsake: “Taip, pažintau nes 
ja tankei matau sapne o norints 
jau dabar yra užaugus bet jos 
veidelis nuolatos stovi priesz

Moskva, Rusija. — Daugelis

SKARDAS SKLEPE 
------- '1 

MERGINA RADO DAUG
BRANGENYBIŲ PASLĖP

TUS SKLEPE NUO 
1830 METO.

Segeberg, Vok.,— Akyva ii’ 
netikėta suradimą rado skiepe 

’ po namu gyventojo Steinfurto. 
- Tarnaite nuėjo in skiepą aitsi- 
neszti viedra anglių, kur dalis 

I pamato buvo sugriauta. Kada 
eme anglis su sziupelito, patai
kė. in puodą kuris suskambėjo. 
Mergina perimta akyvumu, at
kasė daugįrivpngliu ir užtemi
no po angįdar) puodą, kuri per- 
musze su ; rbįpbliu. Net sukli
ko isz džiapismo, kada pama
te puodą sur. ■ mg visokiu bran
genybių,kai/j tai: auksiniu žie
du, perlu, špilkų ir daug kito
kiu senovi'zkui brangenybių 
padirbtu isz aukso. Pagal ap
sakymą senoviszku gyventoju, 
tai tos brangenybes turėjo bū
tie paslėptos per razbaininkus. 
Valdžia paėmė visa radini po 
savo globa pakol neisztirines 
prie ko tasai turtas priguli ar
ba atiduos jlikusei gentkartei 
jeigu da kas isz ju yra gyvas.

■ -fję ■■ ■ 1 - n
POPIEŽIAUS KARU^AJf.'-, 
JIME DALYVAVO PUSE 
MILIJONO ŽMONIŲ ISZ
VISU DALIU SVIETO.

Vatikano Miestas, -r- Pirma 
karta in szimta metu popiežius 
buvo karunavotas lauke kad 
žmones galėtu matyt visa cere
monija. Daugiau kaip puse mi
lijono žmonių isz visu daliu 
svieto buvo iiudintojais tosios 
nepaprastos ceremonijos. Po
piežius po užbaigimui ceremo
nijos davė savo palaiminima 
del -susirinkusiu po tam užbai
gimas pasibaigė -Szv. Petro- 
bažnyczioje. Ceremonija karū
nacijos buvo girdėta po visa 
svietą per reidio. Milijonai 
žmonių girdėjo visa ceremoni- 
je.

ASZTUONI MIRĖ NUO UŽ- 
TRUCINTOS GUZUTES.
Stanislavas, Lenk.,— Kaime- 

lije Zolkiev, buvo vestuves, ku
riose svetelei iszgere szmug- 
leriuotos gaižutes nuo ko asz- 
tuoni svodbininkai mire in 
trumpa laiko o kone visi kiti 
pavojingai apsirgo. Jaunave
dės -aiszkino, kad jisai pirko 
guzule nuo kokio tai žydo, ku
ris pristatė jam geryma pigei. 
Kaip tirinejimas parode, tai 
guzute buvo medinis alkoho
lius.

MEKSIKONAI VELA NUŽU
DĖ KUNIGĄ.

Meksiko Miestas. — Aplinki
nėje San Miguel Ixtlan, Komu
nistai nužudė ten Katalikiszka

DAUG TRUKIU UŽSNIGTA 
SU PASAŽIERIAIS; KAIP 
KUR PRIPUSTĖ SNIEGO 

ANT 20 PĖDU.

Ostovskaya, Rusija.,— Apie 
szimtas pasažieriu ir keli tavo- 
rinei trukei likos užpustyti per 
baisia sniegine viesulą Siberi- 
joj, kuri czionais siautė dau
giau kaip per keturias dienas 
be paliovos. Vejas buvo teip 
smarkus, kad nutraukė stogus 
nuo grineziu o vagonus nupute 
kone myle tolumo. Visi tele
grafo ir telefono stulpai likos 
suardyti, todėl trukei negalėjo 
prisiszaukti pagialbos. Ne ku- 
riosia vietosią sniego pripusty
ta ant 20 pėdu ir daugiau. Ma
ža geležinkelio stotis artimoje 
czionais likos visai užpustyta. 
Pasažierei kurie rado joje prie
glauda, turėjo kasti tuneli, kad 
gauti szviežio oro. Szaltis da- 
ejo iki 60 laipsniu žemiau zero. 
Daug žmonių ir gyvuliu susza- 
lo. Keliolika myliu nuo czio
nais, visas kaimelis likos už
pustytas. Nežine ar tie gyven
tojai iszliko gyvi ar ne, nes 
prie jo negalima prieit ne da- 
važiuot per sniegą.

MERGAITE APVOGĖ 
^^'BAŽNYCZIAS.

London, Ang., — Keliolika 
bažnycziu visokiu iszpažinimu 
likos apvogtos pakaleinai isz 
kuriu pavogta brangiu votivu, 
auksiniu lenciūgu, kryžiui ir 
kitokiu bažnytiniu papuoszu. 
Gyventojai tomis vagystomis 
labai inirszo nes palicija be- 
vaisingai sznipinejo vagiu be 
jokios pasekmes. Ant galo už
ėjo arit pedsakio jaunos vagies. 
Bet nusistebėju visi dažinoja 
kad vagis yra dvylikos metu 
mergaite Daniele Sidney, gy
venanti Su sena teta, kuri pri
kalbindavo mergaite ant tuju 
vagyscziu. Palicija padare 
krata josios name ir užtiko 
daug pavogtu dalyku. Abidvi 
likos uždarytos kalėjime.

PERDURE VAITA SU 
SZAKEMIS.

Buczacz, Lenk., — Czionais 
atsitiko baisus atsitikimas, ka
da valdžia atsiuntė vaita del 
suraszinejimo gyvuliu1, priesz 
ka daugelis kaimuoeziu pasi
prieszino. Vaitas drauge su pa- 
licijaritu atėjo pas ūkininką 
Mikola Jeziak suraszineti gy
vulius, Mikolas atsistojo prie 
tvarto su szake ir kerszino per
durti ta, kuris drystu ineit in 
jo tvaria. Kada vaitas prisi
artino prie tvarto, Mikolas 
smeige jam su szake in pilvą, 
kad net žarnos iszleke, ir ne
laimingas vaitas puolė negy
vas. Žudintojas likos nuvež
tas in miesto kalėjimą.

lankyti in bravorus kad iszsi- 
gert dykai aluezio, tai jau dau- 
giaus negaus “fri biro” pagal 
nusprendimą State Liquor 
Board. Tiktai darbininkai, ku
rie dirba bravoruose, aplaiki- 
nes dykai aluti bet kiti negaus 
ne paragaut.

žuvininku kurie žuvavo ant 
Kaspiszku mariu ant ledo ir 
isz priežasties sutrukimo ledo 
likos nuneszti ant mariu ant di
delio szmoto ledo. Žuvininkai 
turėjo su savim ir szeimynas 
kurios prigialbedavo jiems 
gaudyt žuvis.

kunigą, Lucio Serrano Marti
nez. Norints valdžia geide už
slėpti žudins'ta kunigo bet žine 
apie tai greitai pasklydo po 
aplinkine. Kunigas norėjo ap
ginti bažnyczia nuo tuju pleszi- 
ku ir kada priesz tai pasiprie- 
fezino, likos subadytas peiliais.

Atlantic City, N. J. — Kada 
John Belts apleidinejo savo 
spaustuve ir jau ketino atida
ryti duris savo namo, du ban
ditai užklupo ant jo bet tame
didelis szuo iszszoko isz namo 
ir banditai prąsiszalino.
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Kas Girdėt
Pasninkas del vargszu kurie 

vos užlaiko kuna ir duszia prie 
gyvasties per visa meta — tai 
yra tikras Kryžiaus Kėlės o 
ypatingai jeigu toki vargszai 
kenezia per visa meta nedatek- 
liu. Prascziokelis, kuris naudo
jo tiktai aliejų ir bulves, vaiksz- 
lineja kaip szeszelis per visa 
Gavene, pasninkaudamas lyg

15 tukstancziu doleriu savoj 
gaspadinei ant tuju iszlygu kadį 
rūpinsis ir dažiurines jo szuni 
pakol tasai bus gyvas. Laimin
gas szuo! Kiek tai žmonių no
ire tu apsimainy t su tuorn szu-j 
n imi! ;

galui. Su kantrybe jis laukia į 
geresnes dienos, laukia tojo 
Prisikėlimo, laukia ir laukia.

Kitaip yra czionais laisvoje 
Amerikoje. Czionais pasninkas j 
nepermaino būda gyvenimo o 
norints tukstancziai žmonių 
pildo prisakymus bažnyczios, 
tai ir be mesutes duoda -sau ro
dą. Bet vargszams pasninkas 
nedaro jokio skirtumo—jie vi
sados pasninkauja.

Ohajaus valstijoj gyvena; 
szeimyna susidedanti isz 201 
ypatų, tai yra: tėvas, motina ir į 
18 vaiku. Sziomis dienomis try
lika isz tu vaiku apsirgo ant 
szkarlatinos! Pasidarė ligonbu- 
te namie nes tėvai neturi užtek-

“TĖVYNĖ” BUS PERKEL
TA ISZ NEW YORKO IN 

PITTSBURGH PA.

New York, N. Y.,— Susirin
kusi New Yorke, S.L.A. Pildo- • 
moji Taryba nutarė tuojaus vy-l 
kin!ti gyveniman S. L.A. nariu 
nutarimą, kelti “Tėvynė” ir 
visa organizacijos centra isz 
New Yorko in Pittsburgha, Pa. 
Namas S.L.A. centrui Pitts-- 
burglie esąs jau numatytas, i 
Fsakai puikus muro rūmai, pa
statyti balo milionicriaus rezi-

STIRNA Gubernatoriai Atiduoda Garbe Bulvei

tinai pinigu ant nusiuntimo vai- denci jai, ir labai tinka S.L.A. 
ku in ligonbute ant gydymo rasztinei, nes apaczioje esą di- 
trylikos vaiku. —Kam po nog
iu žmones aukauja ant užlaiky- 
jmo ligonbucziu jeigu vargszai 
negali isz ju pasinaudoti?!

James Cagney ir Kay Fran
cis, krutamuju paveikslu akto
rei aplaiko didžiausias algas 
Hollywood. Cagney praeita me
ta aplaike net 234,000 doleriu o

deli 6 kambariai, kuriuos per 
vidurį skirias tiesus korido
rius, taip kad trys kambariai 
yra isz vienos puses, o kiti trys 
isz kitos. Virszuje esą puikus 
kambariai redakcijai ir gyveni
mui. Kieme esąs antras muro 
namas, kurio apaczioje galima 
intaisyti spaustuve, o virszuje 
szeszi kambariai gyvenimui.

Po trijų metu sunkaus 
darbo, bandymo, mokslo, tyri
nėjimu ir gydymo, daktarai 
ant galo nuleido rankas iszgy- 
dyme 14 metu Julijones Ghoer- 
ing, isz Woodbine, Wyoming, 
kuri yra žinoma kaipo “Skle- 
pinis Kūdikis,” kuri pasiliks 
lyg smert su kudikiszku protu 
o tai isz priežasties kad pralei
do keturiolika metu tamsiam 
skiepe kuriame buvo laikoma 
per savo tėvus.

Daktarai ligonbuteje Szv. Jo
kūbo, Oklahoma City, kur szia- 
dien toji nelaiminga mergina 
randasi, yra tosios nuomones 
kad jeigu butu ja suradus ke
lis metus ankscziau tai turėtu 
vilti sugrąžinimo jai sveikatos.

Kay Francis aplaike 224,000 
doleriu. Bet ir Dede Samas isz 
tosios sumos aplaikys puiku 
szmoteli padotkais.

Studentai ku^B lankosi in 
augsztesnes mokWas kaip uni
versitetus ir k(Egijas, labai 
pradeda nerimą®! nes negali 
aplaikyti darbu. Studentai mo
kinasi diena ir nakti — lankosi 
in universitetus ir kolegijas 
stengdamiesi visom pajiegom 
dasiekti savo moksliszko tiks
lo o kada užbaigia mokslus, per
sitikrina kad del j u nesiranda 
jokiu darbu. Todėl daugelis isz 
tuju studentu yra labai susirū
pinę kad nežino ka su savim da
ryti ir kur jeszkoti kokio užsi
ėmimo. Daugelis leidosi ant ke-

In kelis menesius po mergaite^ ]j0 valkatystos ir prasižengimu 
užgimimui, tėvai.-uždaru ja iii su-diplomu kiszeniuje. 
tamsu skiepą po namu, ant sa-' ::_____
vo fanuos, bijodami kad kai
mynai nesijuoktu isz ju kūdi
kio kuris buvo neiszsivystines 
kaip paprasti vaikai, kur ja 
laike per keturiolika metu ir 
per visa taji laika mergaite ne
matė dienos szviesos.

Trys metai adgal, kada dar
bininkai kasė grabe szale far- 
merio skiepo, isz netycziu sura-

Didžiausias amaras Sovieti
nėje Rusijoj yra slankiojimas 
po miestus ir kaimus benamiu 
vaiku ir mergaicziu. Tarp tuju 
nelaįmingu vargszu randasi vi
sokį prasižengelei ir vaikai be 
jokios dorybes. Tūlam Rusisz- 
kam laikrasztyje randame se
kanti atsitikima apraszyta:

Pas tūla ūkininką aplinkine-

Tu namu pastatymas kasztavo 
apie $200,00Q. Viena tik žeme 
esanti verta apie $40,000. Bet 
kaip dabartiniais laikais na
mu prekes labai nukritusios, 
tai už visa esą praszoma tik 
$25,000. S.L.A. virszininkai 
tikisi galesia nusiderėti iki 
$20,000. Persikėlimas isz New 
Yorko in Pittslburgha, Pa., ir 
insikurimas naujoj vietoj daeis 
apie in $3,000. Isz viso atsiei
sią tik apie $23,000 ir Susivie
nijimas gausias toki narna, ku
lio verte galėsianti pakilti try- 
gubai, jei tik rinka namams 
kiek pasitaisys. Paklaustas, 
kaip greitai manoma pradėt 
isz New Yorko kraustytis, 
Prezidentas Bagoczius atsake: 
Kad, jo manymu, iuž kokiu 
dvieju menesiu S.L.A. centras 
galėsiąs jau būti Piitsburghe, 
Pa. Naujam name jokiu per
taisymu nereikesia, gal tik dul
kes nuszluoistyt. Paklaustas: 
Kas manoma daryti su dabar 
turimu namu New Yorke, pre
zidentas paaiszkino, kad jis 
baisias pertaisytas in gyvena
mus kambarius ir bus kolek- 
tuojama nuoma, nes parduoti 
ji negalima.

'Tarp tamsiu giriu gyveno 
žmogus kuris kas metas užse- 
davo savo smiltini sklypeli lau
ko, nors ant jo niekas neaugda
vo ir per visa gyvenimą lope 
savo moline bakūžėlė, kuri ne
žinia kaip dar lyg szioliai lai
kėsi amt žemes. Senis gerai val
gė, gerai gere, niekam nieko, 
nedave ir nieko nepriimdavo 
nuo kitu. Buvo gabum medžio
tojom ir nevidonu girios gy
ventoju. rĘame dalyke jis buvo 
nepataisomu o girios sargas ir 
net pats užveizdetojas su laiku 
apsiprato ir nepaisydavo to pa-l 
vestos jiems girios nevidono.

Karta kunigaiksztis, valdy
tojas tu giriu, surengė didele 
medžiokle. Svecziu buvo daug 
bet ne daug geru medžiotoju. 
Per tai prie puotos po medžiok
lei butu neužteko mėsos, jei gi
rios užveizdetojas nebutu susi-
prates paszaukti taji girios ne
vidoną, kuris ir pristatė aps- 
cziai pauksztienos ant puotos.

Bet senis negyveno vienas 
sau. Laike pas save sieratuka, 
sunu savo pusseseres. Vaikiu
kas, nuolat pasiriszes skuduriu 
smakra, buvo bridkus, iszveiz- 
dejo nei idijotas. Buvo vienok 
energijos, melancholijos ir 
jautrumo tame iszblyszkusia- 
ine, nuvargusiame sutvėrime, 
užsimovusiame sena kareivisz- 
ka kepure ir inlindusiame, nei 
in maisza, in audeklini žiponu- 
ka. Negalėjo kitaip iszrodyti 
vaikiukas, gyvenantis prie taip 
sziurksztaus ir paniuraus se
nio, kuris kiekvienu pasijudi
nimu užtraukia nepasitikejima 
kurio kaltunuota ruda barzda 
bjaurina ir taipmedailu veidą o 
stiklines akys reiszkia nuožmu
mą.

Vaiko niekados neglamonė
jo. Greicziaus jo neapkentė, 
nors neiszdrysdavo tai parody
ti. Vaikiukas taipgi prie jo ne
siglamonėjo. Pamatęs seni jis 
atsitolindavo ir grožėjosi gam
tos surėdymais. Žodžiu, vienas 
apie kita nesirūpino ir tik per 
tai jie galėjo gyventi krūvoj.

do Julija kuri tada turėjo vie
nuolika metu, didumo tik trijų 
ir puses pėdu ir taip sumenkus 
kad svėrė tik 30 svaru. Negalė
jo ji žiūrėti in szviesa, akys jos 
buvo užvilktos kaip stiklines. 
Kaimynai ja nuvežė in ligonbu
te kur su ja turėjo elgtis kaip 
su mažu kūdikiu. Ja dažiuri ke
lios norses ir maitina su gyduo
lėms nes mergaite neturi jokio 
smoko.

Kožna diena ja maudo alko- 
holiuje. Daktarai yra tosios 
nuomones kad mergaite dagy- 
vens da kokia penkiolika metu 
nes paprastai yra sveika bet 
niekados nedaes prie moterisz- 
kumo ir pasiliks kaip kūdikis 
lyg smert.

je Poltovo, atėjo devynių metu 
mergaite. Buvo tai mergaite 
iszbalus, nuvargus, pusgyve ir 
apsidengus visokeis skarmalais 
ir žaiduleis.

“Iszgerk pieno ir atsisėsk 
prie ugnies o 'kada truputi su- 
szilsi, duosiu tau skepeta ir 
drapanėlių” — tarė szirdingai 
gaspadorius.

“Duokie pieno ir skepeta 
tuojaus o suszilt ateisiu volą 
nes turiu sudrutyt savo vyra 
kuris ant kelio apmirė ir guli 
sniege. ’ ’

“Kaip tai, ar jau turi vyra? 
—- užklausė nusistebėjas gas
padorius.

“Jau metas laiko” — atsa
ke mergaite.

“O kiek metu turi tavo vy
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Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Sztai kokia “laisve” turi 
moteres palaimintoje BoĮszevi- 
kiszkoje Rusijoj:

Rusijoj nevale pavaryti tar
naite neužmokėjus jai isz vir- 
szaus trijų menesiu algos. Bet 
savo locna motere galima pa- 
varyt kad ir ta paezia diena 
kada su ja susibara ar susipyk
sta — gali iszvaryti ja be'jo
kios algos. Tik reikia nueiti -pas 
“ tavorseziu” kamisoriu, iszsi- 
imt persiskyrimą ir lieki liuo
bas be jokio iszsiaiszkinimo nuo 
szalįes moteres kuri negali tam 
prieszilitis.

ras?”
“Nežinau, bet yra truputi di

desnis už inane, tiktai labai nu
vargęs ir labai kosti!”

Gaspadorius pakinkė arklius 
in roges ir drauge su mergaitei 
nuvažiavo in parodyta vieta
kur gulėjo jos vyras.

Ir tas dedasi kitados laimin
goje Rusijoj! Dieve saugok nuo 
tokios Bolszevikiszkos valdžios 
ir “lįuosybes”!

§ Protingi žmones yra visa
dos kurti arit neteisingos kriti
kos.

Karolius W. Neųhaff, isz 
New Yorko, mirdamas paliko

§ Geriau durnai isz locno 
kamino negu ugnis svetimam' 
peežiuje.

Dėdiene .................................. Polka
Leiskit in Tėvyne........... Marszas
Žideli Juodeli ....................  Polka
Jūžintą.................................... Polka
Dusetos....................................Polka
Panemunis ..........................  Polka
Marijampolia...........................Polka
Mergužėles ......................... Polka
Kariszka ............................. Polka
Baliaus.................................... Polka
Lietuvos Kvietkos..............Valcas
Dvieju Žodžiu.......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos...................... Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................ Polka
Laksztutė ...............................F alka
Ubagu Kaimas...................... Polka
Naszlvs .................................... Polka

Preke knygos tik 750. Galit® 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Buvo tai pradžioje vasaros. 
Medžiu lapai iszleido. smalini 
gaivinanti kvepejima. Visa, 
apielinke skambėjo nuo pauksz- 
teliu cziulbejimo. Girios pro- 
szvaistose pieveles užklotos žy- 
dineziomis gėlėmis. Musu kar
žygio szirdis taksėjo; jis jaute 
save laimingu, kada vienas sau 
gulėjo kur po medžiu ant ve
jos.

Senis užbaigė trumpa savo 
lauko darba ir iszejo in giria 
ant paprasto sau amato o pur
vinas, bridkus vaikiukas bėgio
jo po tankumynus, savo isz- 
verstoms akutėms prisižiūrė
damas prigimties grožybėms ir 
taip pasielgdamas, lyg ir jis 
pats butu dalele tos prigimties, 
kuri nors neglamonėjo jo, bet 
viš-gi kentė, kada kiti žmones 
juokdavosi isz jo mažos pase
nusios burnukes, pridengtos di
dele kareiviszka kepure.

Ore pakilo pavasarines si
dabruotos miglos. Dede parne- 
sze isz girios dvi mažytėlės 
stirnaites kurios taip gailingai 
bliovė, kaip verkia atskirtas 

|i'.uo motinos kūdikis. Nenoroms 
suniurnėjo ant vaikiuko, go
džiai žiurinezio in stirnukes — 
atidarė t vart a, in mete in ji gy
vulėlius ir vėl uždare.

Vaikas atsigulė ant drėgnos 
vejos, tik ka atsigerusios szilto 
lietuko ir dairydamasis apie sa
ve, užtemijo takeli, vedanti 
per krūmams prie tvarto Įan-

paskutine jam nebuvo tuomet 
iaip baisi, kaip isz piktumo 
griežiantis dantimis senis. Bet 
skenstantis ir už sziaudo stve- 
nasi. Taip ir vaikiukas, maty
damas, kas kart vis artinanty- 
si seni, užsilipo ant plonos la
biausia iszsidavusios ant be
dugnes szakutes, tikėdamas, 
kad senis neiszdrys lipti paskui 
nes abieju plona szakute neat
laikytu. Užlipęs ant virszunes 
szakutes, vaikiukas siūbavo 
ore, galvoj jam sukosi, szirdis 
smarkiai plake, sziurpuliai per
ėjo per visa, ant kaktos iszsipy- 
ie szaltas prakaitas... Vienok 
ežia jam buvo geriaus kaboti 
ne kaip patekti in rankas to 
rūstaus senio.

Senas giriu nevidonas supra
to vaiko misli. Su iszverstomis

Gubernatorius Julius P. Heil, isz Wisconsino, ant kaires, 
ir gubernatorius Pranas D. Fitzgerald, ant deszines, isz Miczi- 
gano, sveikina bulve kuria prisiuntė gubernatorius C. A. Bo- 
ttolfsen, isz Idaho. Tosios bulves likos prisiunstos ant. bankie- 
to del 2,000 svecziu kurie susirinko ant Republikoniszko ban- 
kieto New Yorke. Buvusis prezidentas Hooveris pasveikino 
susirinkusius hotel y je W aid ori’-1-Astoria.

akimis, suraukta kakta ir su
kastais dantimis jis neiszrode 
mt žmogaus. Mat, kad paskui 
zaika lipti negali. Mislijo ko
kiu budu dagauti ta nekenezia- 
naji augytini. Plūdo ant jo; o 
kiek sykiu keldamas prie jo 
ranka, persitikrino esąs perže-

gelio; mate jis, kaip mažytes 
stirnukes susispaudė kampe 
dūsavo ir želabnai bliovė... Ir 
pajuto vaikas tikra pasigailėji
mą o kada atsiminė, jog dede 
jas tik dėlto parnesze, kad ry
toj suvalgyti, pajuto baisia, 
link dėdės, neapykanta, o sykiu 
ir tokia gailesti, jog norėjo rėk
ti ir verkti, kad tik palengvin
ti sujudintai szirdžiai. ;

Neužilgio dede atsitolino, in- 
sakydamas vaikui kad nevars
tytu tvarto duru. Vaikiukas 
linkterėjo galva, apsivertė ant 
vejos ir pradėjo ja gnaibinti. 
Senis dar kasžin ka suniurnėjo, 
spyrė pasipynusi po kojom 
malkpagali ir prapuolė girios 
tinkumyne. Vaikas insispogso- 
jo in dangų.

Artinosi vakaras. Kraszte gi
rios buvo pieva, už jos — augsz- 
tas, senas gluosnis, o už jo ka- 
vojosi saulele, apipildama ji sa
vo auksiniais spinduliais. Tik 
ka dar nustojo lija; dar retkar- 
cziais puolė kaip koks, žvilgan
tis nuq saules laszas. Atsigeru- 
si veja iszdave puiku kvepeji
ma.

Vaikas, kuris nors nežinojo 
dailumo, bet ji jaute, insižiure- 
jo in ta pieva ir užmirszo apie 
stirnukes. Staiga iszgirdo koki 
tai sznabždejima krūmuose. 
Rodos kas artinasi prie jo. Ir 
isz krumu iszlindo puiki stirna. 
Iszlindus -staptelėjo; apsidairė 
aplinkui ir bailiai prisiartino 
prie tvarto.

Priėjus prie duru pasilenkė 
ir, prikiszus snuki prie plyszio 
tarp duru ir slanksczio, taip 
baisiai užbliovė, kaip tas volio- 
jantysis vejoj vaikas niekad 
dar buvo negirdėjas. Stirna bė
giodama apie tvartuką, tai gai
liai bliovė, tai vėl lyg verkda
ma dejavo ir szauke uždarytus 
tvarte vaikelius. Tuokart atsi- 
szauke tvarte ir stirnukes

daro duris...
Stirna iszsigando ir atszokc 

kelis žingsnius atgal bet vaikui 
pasirodė kad ji meldžianczio- 
mis akimis žiuri in ji o jos bal
se vaikas girdėjo praszyma. 
Kad persigandusios stirnukes 
nebego laukan, vaikiukas pats 
inejo in tvarta, paglostė jas ir 
iszstume per duris. Tos links
mos nubėgo pas motina. Už va
landos vaikas nematė nei stir
nos, nei stirnukiu.

Tyku, tuszczia ir ramu,.. 
Senas gluosnis kraszte pievos 
užsidengė melsvai palszu vaka
ro plosczium.

Ant takelio girioj davėsi gir
dėt szlamejimas — lyg kas ei
tu. 'Senis artinasi, mosuoja ran
komis — matyt perszirdes. Vai
kas dasiprotejo, kad .senis ant 
jo indukes, pertai bego in giria 
pasikavoti. Senis suniurnėjo:

— Palauk, prakeiktas snarg
liau !

Ir pradėjo vaika vytis. Dra
bužiai jo plevėsavo; bėgant mu- 
sze ji jaunos drūtos medžiu sza- 
kos. Bėgantis apėjo vijiką, be 
vijikas savo pusėj turėjo prak- 
tiszkuma ir piktumą. Matyda
mas kad neiszbegs, vaikas nu- 
sistvere už szaku didžiojo 
gluosnio, kuris drauge su 'ke
liais kitais didžiuliais vieszpa- 
tavo pakrantėj. Mat toji, isz 
vienos puses iszrodanti visai 
nedidele kalva isz kitos — lei
dosi staeziai, lyg akmenine sie
na. Ant pat kranto riogsojo tas 
gluosnis. Žemai sriuveno upe
lis.

Akys seno medžiotojaus žė
ravo; isz piktumo jis dantimis 
grieže. Sustojas ties gluosniu 
dirstelėjo in virszu ir liepe vai
kui lipti žemyn. Bet tas nesiju
dino. Purvina jo galvuke tarp 
žaliuojaneziu lapu iszrode ant 
beždžiones galvos.

— Asz tave užszausiu! szu-

iiai, grasino kumszczia. Vidui 
viską migdinanezios prigim- 
ies, szviecziant dar vakari

niam pažarui, scena szi buvo 
paniūra, baisi...

O vaikas aprimo, ar tik nu
davė ramuma, kas ypacz dar 
abiaus erzino seni. Vaikiukas 
nudavė ramuma net kada senis, 
szetoniszkai szypsodamasis 
iszsieme isz kiszeniaus savo di
deli peili ir pradėjo drožti sza- 
ka, ant kurios jis kabojo. Akys 
jo sužėravo, veidas pabalo, ger
kle tarytum kas užspaude, jis 
negalėjo ne lupu atverti ir bal
sas apmirė; neiszdave nei pra- 
szymo, nei paniekinimo balso. 
Negalėjo nei atsidusti. O senis 
pjovė šzaka vis daugiau. Szaka 
jau siūbuoja, jau plyszta nuo 
kamblio; vaiko plaukai ant 
galvos atsistojo; jis su szaka 
sviro žemyn. Peilis vis dirba 
savo ir meta nuo szakos skied
ra po skiedros. Kas tai subrasz- 
kejo prie kamblio, szaka apsi
suko ore ir nupuolė...

Senis gal neatjautė pasek
mes savo darbo, gal norėjo tik 
pagazdinti vaika ir priversti ji 
nulipti, gal nenorėjo likti 
žmogžudžiu, nes riktelėjo ir no
rėjo sulaikyti szaka o su ja ir 
vaika. Bet szaka iszspfudo jam 
isz ranku ir senis girdi kaip jos 
lapai atsimusza in akmenine 
pakrantes siena... O isz tarpo 
tu lapu žiuri ant jo pariszta to 
purvino vaiko galvuke, pora že- 
ruojaneziu akucziu, siunsdama 
jam prakeikimą.

Seniai jau užponavojo ramu
mas o tamsa uždengė senio 
bjauru darba... Tiktai ten kur 
ant pievos mažos stirnukes 
linksmai glamOnisi prie mom- 
kos...

skvedbdamos in ta po duru ply- nie tu!
szi savo mažyczius snukuczius. — Užszaukite, — nusiszyp-
Stirna atsigulė ant žemes, isz- sodamas atsake vaikiukas ma-
sižiojo tarytum mislydama, ka tydamas kad senis neturi prie 
turi daryti. Paskui vėl sublio- saves szaudykles.
ve — ir vėl su,nekantrumu at- 
siszauke uždarytos stirnukes.

Vaikas patyka pakilo, kad 
geriaus galėtu prisižiūrėti tai 
scenai. Veidas jo paraudonavo, 
jis buvo perimtas gailesezia. 
Kraujas jo dege. Gyvendamas 
tarp giriniu žvėrių ir pauksz- 
cziu jis neiszmoko apsimislyti 
ir klausyti savo proto — klausė 
tik savo szirdies jausmo. Grei
tai prisiartino prie tvartuko ir 
vienu mostelėjimu rankos ati-

Tuom tarpu senis numėtės 
kailinius ir klumpes, gabiai 
pradėjo sliuogti in medi. Vai
kiukas dirstelėjo žemyn ir pa
balo; buvo jis ant pat pakran
tes, apaezioj girdėt pliuszkena 
upelis o ežia atlipa inpykes se
nis isz kurio nagu iszsprusti 
vaikiukas’ nemate kito budo, 
kaip tik szokti in taja bedugne 
ir tokiu budu ant visados atsi
kratyt nuo negero dėdės pa
kliuvau! in giltines nagus. Szi

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!
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g ly'S ZV badydavo. J '1 rlCllUriMS Į Malūnas virszui siauras, apa-turn po dvideszimt metu pagy- 
czioj platus, jam iszrodydavo venimo atrado joje koki tai sau 
lyg szabe Žyde. O ka besakyti nep-ažinstama asmeni.

[apie sparnus, kurie patys judi-j — Taip, — maustė, — malu- 
'nosi, sukosi, o juk ju kožnas su- uas reikalauja maluninko 
sijudinimas yra pinigas. asz hivko su uuumiu nerupiu.u-t

Srulius -savo krūtinėn del ve-'tu. Asz norėjai tokiam malūno!

>. Juk tai maži juokai, ilgai žiūrėjosi in paczia, tary-'mo to užkeikto malūno man ne-

I.
Ant placziosios lygumos, ap-Į 

siaubtos aplinkui miszku juos- ■ 
tomis, buvo matomi tiktai trys ! 
kalneliai. Juo labiau kožnam 
praeiviui tie kalneliai dure ■ 
akin, kad ant ju kožno stovėjo 1 
vėjinis malūnas. . ’

Visi tie -trys vėjiniai malūnai 
vienas in kita buvo panaszus : 
kaip trys vandens laszai. Skir
tumas buvo tik tas, kad vienas 
kalnelis buvo žemesnis o kitu 
du auksztesniu.

Tecziau-s tarp dvieju pasta- ' 
raju Roždolo malūnas stovėjo 
aukszcziausia. Ji visi aplinki
niai gyventojai užvis labiaus 
žinojo nes jame buvo javai ma
lami ir tuokart, kuomet nebū
davo net jokio vėjo ir kuomet 
kitu du malunu visai stovėda
vo. Delei szito apie ta maluna 
garsas aplinkui tiktai -skambė
jo,. Ir niekas net nenusistebejo 
kuomet visur pasklydo gandas 
kad ta maluna nupirkęs veik
lus ir kytras Žydelis, vardu 
Srulius “plata-snukis.”

'Taip ji vadino valstiecziai, 
kurie tankiai ir gana pataikin
tai iszrasdavo visokius, pagal 
žmogaus fizijonomija, pravar
džiavimus.

Srulius “plata-snukis” per- 
sistatydavo iszmintingiausiu 
Žydeliu, priklausancziu pirkliu 
eilei ir mintaneziu ir pinigus 
renkaneziu po sodžius nuo 
vargdieniu valstiecziu.

Isz pradžių jisai landžiodavo 
po sodžius ir pirkinedavo pas 
val-stieczius lėliuku odas ir 
aviu kailius, paskui pirkliavo 
avižomis, kurias nuo ūkininku 
su visokiais Žydiszkais nudavi- 
mais iszmeluodavo o paskui ar
timiausiame miestelyj parduo
davo. Nuomojo -sodžiuose pas 
ūkininkus mažus sodnus, tai 
vėl kartais pusdykiai kur nu
pirkdavo arklį arba karve ir 
taip visokiomis -suktybėmis 
versdamasis, susirinko -sau tiek 
skatiko kad Rozdo-luose paėmė 
nuoman alude ir apsigyveno 
kaipo koksai “ponas nuominin
kas.”

Czia per kelis metus vargda
mas, padare -sau gera reikalą 
(geszefta), pertat netrukus pa
siryžo -sau locna meszlyna pasi
rūpinti ir pradėjo teirautis ta
tai apie vėjini maluna.

Kalbėdavo kadangi jisai se
niai :

— Žydeliui — tai tik vėjinis 
malūnas. Žydelis sėdi ramiai 
sau už pecziaus o malūnas ma
la. Būrai grūdas beria, pinigai, 
ai vai! be -sunkaus darbo eina. 
Ui, kad tik man vėjinis malū
nas! Jam nereikia nei stumti, 
nei sukti, jam pats nuo vėjo ei
na. i.

Srulius apie maluna nuola
tos ir maustė. Jam malūnas bu
vo . nepaprastu daigtu. Jisai 
Sruliaus vaidentuveje nepersi- 
state nei namgis, nei kokiu ten 
užsiėmimu bet buvo tiesiog ko
kia tai augszta esybe, jo taliz- 
manu. .’

Tankiai būdavo po visos 
dienos valkioji-mosi po sodžius 
kur pirkinedavo visztas, kiau- 
szinius, ar kisz-kiu odeles, ar 
svogūnus, einant namo su vi
sokiomis ‘ ‘ prekėmis ’ prie 
kožno vėjinio malūno susilai
kydavo ir žiūrėdamas in jo 
sparnus sunkiai dūsaudavo:

Ui, malūnas, malūnas... 
Jam nereikia penėti, jam pats 
dirba ir dirba...

Ant kalnelio riogsanezio ma- 
]i;no pati iszveizda Sruliui akis

Isztikruju toki, kurie savo 
ra ramybes. Tiktai skaityk ir bobeles numarina, tai mistiną 

padangių debesius, kad ant svieto isz naujo užge- 
ma ir daugiau funiu pridirba 
negu singelei. Turime ir tokiu 
kad pasilikęs su keletą vaiku,, 
po mireziai savo paezios kuri 
jam prigialbejo gyvenime ir 

kaip nevalninke, visko 
iszsižada ir stojasi paskutiniu

rokuok
klausyk vėjus ir žiūrėk ar me
džiu szakos kruta. Ha! ha! ha!

o(— nusijuokė su neapsakoma 
asz nieko su malunu nesupran-[kartybe. \

Ir vėl prądejo žiūrėti in dan- 
jinio malūno ingavo stabmel- kuriam nieko nereikėtu o ve gu ir ilgai maustė. Tik staiga,buvo 
diiszkus jausmus. Jam niekas’dabar kas.. . j;,o veidas del keistos neramy
daugiau nerūpėjo kaip tik ma- į Srulius kol neužmigo, vis beš susiriaukszlejo ir jo akyse [palaikiu, 
iunas kuris gali jam padaryti'niurnėjo apie maluna. Bet jau apsireiszke baime.

— Rifke! — atsiliepe karsz-Įszvieta tai greicziau duotu sau 
rodą, turėtu jauslesne szirdi, 

Į puikia duszia, grąžei vaikelius 
pi įžiūrėtu ir baimes Dievo mo
kytu. Asz girdėjau ne viena 
naszli pasakojant szitaip:

“Gaila man nebaszninkes 
bet ka daryt, tokia jau vale 
Dievo (o atsikreipus kalbėda
vo) ka daryti, boba isz ratu, ra
tams lengviau.”

Su naszleis veil-a yra taip: 
Jeigu katras netenka -geros 

paezios tai gailesį nelbasznin- 
kes nes jeigu apsiveda su ant
ra tada nuo antros turi dideli 
varga. Jeigu-gi katras turėjo 
bjauria ir griežle paczia, tada 
jau pasilikęs naszliu tankiau
sia antru kartu nesipaeziuoja.

Bet ant to nėra ko paisyt, 
viskas dedasi 
bes.

Nevermain, 
turėsiu kada

gera “geszefta” ir viskas. I jokio jam iszejimo nebuvo. Pa-
— Kas -tau — kalbėdavo in liko, savininku vėjinio malūno'tai.

miestelio Žydus — alude — tai ir tai da Rozdolu malūno “ku-[ Žyde paszoko. 
vienus vargais, Žydelei nesma-Iriam kruta ir be vėjo.” — Ka?
gumus. Bijokis burns, bijok is 
girtus, bijok randus ir visokius 
szunius, bet vėjinis malūnas, 
ai, vai!.. j

■Su tais žodžiais nusiszypso- ' 
davo, paskui glostydamas savo < 
ruda barzda ir peisus su galva , 
palinguodavo ir vėl savaip tęs
davo: i

— Bet malūnas! ai, vai!.. ' 
ai, vai!., jam pats eina, jam ' 
nieko nereikalauja: anei darbi- : 
ninkus, anei vaikszcziojimas, . 
anei rodąs, anei gaspadoriavi- 
mas, jam pats juda ir juda ir 
Zydelei in kiszenius pinigus be- 
ra ir bėra... ai, vai!..

Taip kalbėdamas visada žiū
rėdavo in riogsanti ant kalne
lio maluna ir negalėdavo nusi
raminti. Jo akys žėrėdavo, pa- 
maezius malūno sukaneziuo
sius sparnus ir aplinkui jį sto- 
vinezius vežimus su visokiais 
malimui javais.

Tai-gi “platsnukis”, gan
greit surinko užtektinai pini
gu, tuojaus po Rozdolus pradė
jo sukinėtis szen ir ten ir netru
kus nuo savininko nupirko.

Užbaigęs visa reikalą, kaip 
paszeles insprudo malūnai! ir
iu dirbanti maluninka suszuko:

— Klausyk tu, maluninkas! 
asz maluna jau nupirkęs. Jam 
dabar tik del manes reikia suk
tis ir jam turi taip malti kaip 
nemala nei anam, nei kitam, 
nei Moreno, nei Saduro, nei ant 
visus apiegardus! Supranti tu, 
maluninkas...

Srulius ta paczia diena vaka
re pradėjo aiszkinti malūno 
nauda savo paežiai:

— Ny! ny!.. Vėjinis malū
nas, jam tokis geszeftas, tai 
auksinis, tai brilijantinis ge- 

, szeftas! Man jau dabar nelan- 
• džiosi po tuos paskustvas mu

žikus, man tik sėdėsi pas pe- 
czius ir žiūrėsi per Jangus, ar
tam malūnas sukasi. O tu, Rif
ke, tiktai javus saikuosi ir pi
nigus imsi. Mudu jau -gana dir
bome, jau asz kojas nupleszei 
nuo vaikszcziojimo, jau man 
gana tam pirkly,stes. Arktis no
ri esti, karve nori esti, alude 
reikalauja patentus; laukas rei
kia iszdirbti, vartyti, ant javus 
Žydelis gali daug turėti nuo
stolius, tik su malunu yra ra
mybes. Jam stovi ant vietos ir 
juda... Sztai, žiūrėk, kaip jam 
eina, ui, kaip jam kruta ir nie
ko jam nebreikia.

Rifke da ilgai klausė savo 
vyro iszvadžiojimu, paskui net 
jau pradėjo žiovauti, tacziaus 
praszneko:

— Kožnam daigtus savo rei
kalauja.

— Bet ne malūnas! — suszu
ko su piktumu Srulius. — Ma
lūnas tai tokiam daigtas ku
riam neszneka tiktai kruta ir 
kruta...

Rifke su nuosteba pasižiurė
jo in savo vyra o szitas tuojaus 
paklausė:

— Nu, sakyk, -ko jam reika
lauja?

— Gero maluninko — atkir
to žiovaudama Rifke.

Srulius giliai užsimanste ir

II.
Praėjo keli metai. :
Srulius grinezioje sėdėda

mas, žiūrėjosi per Įauga in ma- : 
luna kurio sparnai visai buvo 
sustoja nes padangėse vieszpa- ; 
tavo Rugpjuczio dienos tyla.

Sėdėjo ant suolo užsimąstęs 
ir iszveizejo suniuręs ir ne men
kai jau pasenės per ta trumpa 
laika, per tuos kelis metus. Jo 
iambus veidai jau neteko -savo 
amžino raudonumo, jie buvo 
pagelto. Akys visuomet kytriai 
žeruojanezos, apsiliejo lyg tul
žimi ir reiszke didžius Sru- 
laus vidurinius sielvartus ir ne
apsakoma neramybe.

Tai buvo szabaso diena.
Kamputyje -sėdėjo -szventa- 

dieniszkai pasirėdžius Rifke. 
Ir ji buvo iszbalusi ir suvargu
si del visokiu nesmagumu. Pas 
Žydelkas juk nuobodumas — 
aidi sveikatai pragaisztis o jos 
nuobodumo naszta ir velka bet 
velka kantriai o ypatingai sza- 
base.

Skersai lova gulėjo jos trys 
vaikai, nuo keturiu lyg septy
nių metu ir kietu miegu miego
jo.

Grinezioje, kaipo . szabase, 
vieszpatavo didi tyla.

— Gevalt! Gevalt! — suszu- 
ko Srulius grustiuiu balsu ir 
staiga kliksma pertrauke.

— Ko tau gelbes taip sielvar
tauti ir graužtis ? — insimaisze 
Rifke. — Ar tau kas už tam ka 
duos? Ar gal jam viskas persi
mainys? Ar malūnas pasitai
sys? Arba gailestingas Dievas 
atsiuns vėjus?..

— Ui, kaip asz neturi griauž- 
tis?.. — reke atsakydamas Žy
das — asz dabar padare savo 
galvoj rokundus didžiam nuo-

• stolius. Tam maluninkus man , 
■ pragaiszys, man neteksi visko i
• ko turi, tik tu, Rifke, klausyk! ;

Srulius atsilsėjus vėl prade-
- jo:

— Tam pirmutinis man ap
gavo ant penkiolikos rublius, 
tam antrus man -sugadino ak- 
rnenus, tam freezing man apvo
gė, tam ketvirtas ai, vai! vėl 
laidokas. Herste? keršte? ir tu 
nori kad man nesigriaužtum? 
Gevalt! gevalt! o dabar gied
ras ir giedras, padanges tyli ir 
tyli, net žmogui -szirdi sopa, 
man jau negali iszlaikyti, ge
valt! gevalt!

— Srule!Srule! ramino Rifke 
vyra, kuris net putojo isz pik
tumo ir jau-jau g 
graudžias aszaras.

Žydas insižiurejo langan ir 
padangėse karsztai dabojo de
besius, manydamas, ar-gi jau 
kartais negales kur nors isz va
karu jie rastis ir ar nesujudis 
del vėjo oro.

— Ar tu girdėjus — atsiliepe 
užkimusiu balsu in paczia — 
apie anam iszmintingus, ku
riam ant dangaus žvaigždžių 
iszskaito iszmintybius, kuriam 
pasako visokius burtus'!

— Girdėjau, o kas?
— Nu? kas? tai man dabar 

tokis iszminczius, kuriam nuo
latos in dangų žiuri, Nuo pirki-

— Žiūrėk! ar man gerai ne
simato, ar tam vejas sukrutėjo!

— Delko ? — klausė žiūrėda
ma per langa.

— Žiūrėk, ant anam medžiu, 
szakos taip iszrodo kad tary
tum jom kruta...

— Tau taip rodosi — suniur- 
no Žyde žiovaudama ir eidama 
savo vieton.

Srulius užsimąstė. Staiga v-el 
po kokiam pusvalandžiui per 
langa pažiurėjo ir da baimin- 
giau suszuko:

— Rifke!..
-Staiga riksmu pažadinta pa

ti ko tik nuo suolelio nenusiver
tė.

— Kas? ui, kas? — atsiliepe 
paszokus.

Žiūrėk, žiūrėk! tam -gaidi-s 
ant. malūno, jam buvo anoj pu
sėj ?

— Tau taip rodosi, Srule — 
atsake Rifke ir sugryžo žiovau
dama ir aimanuodama savo 
vieton. —Toliaus bus

Sziadien, turėdamas užkimu
sią gerkle nuo plurzes, negaliu 
jums sakalelei giedoti tiktai 
pasakysiu oracija, ir taip:

Kvaraba žino -kas tai galėtu 
būti su nekureis musu vyrais. 
Juk ir moterių yra kipszu pri- 
edia ir da labiau visokiu trik- 
su i-szdaro ne kaip vyrai, bet 
tai ne dyvas nes ilgas plaukas, 
trumpas protas. Tiek to, jau 
pradėjau apie vyrus tai ir baig
siu.

Tai-gi, dagirdau apie viena 
naszli kuris užkasės -savo bo- 
belka in -szventa žemele, isz 
naujo adgijo kaip pavasarine 
muse arba juodvabalis. Už gy
vasties savo moterėles, nuola
tos -skundėsi ant rumatizmo o 
kaip -bobelka mirė tai rodos ant 
szimto arkliu užsėdo. Ana die
na tasai naszlys pasirodė vie
noje stuboje ir atsinesze -su sa
vim spirito kuri atskiedė su 

geide iszlieti vandeniu isz ko pasidarė -net 
dvi -bonkos gurgoles, tai del 
dvieju bobelių ir vieno naszlio 
buvo užtektinai.

Prie tojo gerymo buvo nepri- 
derenezios pliovones. Tiek to, 
apleisiu taji bankieta o kas ten 
buvo tai jau nesakysiu, ne butu 
taip bjauru jeigu nesirastu le
nais dvieju mažu mergaieziu 
kurios prisiklausė gana gir- 
tuokliszku pliovoniu. Isz to vi
so tas buvo kad tasai pasigėrės 
naszlys atidavė del gyvanasz- 
les visas nebaszniukes drapa
nas ir badai gerus patalus -ku
riuos neba-szninke atsivežė isz 
Lietuvos.

Taigi, jeigu turėtu kokia ap-

pagal aplinky-

aibecze ir asz 
apsiporuot nes 

kaip ukazas užpuls, tada gud 
bai! Kalbinau ponia Baltruvie
ne bet toji ugnia spjaudo ir 
kaip pasiutus kate vos akiu 
man neiszlupo ir da sziadien 
priesz bobas mane juodina kal
bėdama: “Tai ve, kibą proto 
ant senatvės ne-tureczia. ’ ’

Juk asz da nepersisenejas ir 
butau sziadien Lietuvoje už ka
reivi kad tik turecziau dantis 
o gal ir aplaikycziau medali už 
savo narsumą, kaip tai nekurie 
czionais Merike gavo medalius 
už ka, tai ne patys nežino. Ai- 
dunker, vis kokia nors mergica 
gausiu tiktai pasuksiu kur tai 
iii Bus'tuna, Baltamere arba 
Fitsburga apie siuveczkas, tai 
iszsipikiuosiu mergina, kokia 
man patiks o ir su pinigais tai 
nors ant senatvės nereikes man 
po svietą trankytis.

Ju bet, naje — patiks!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

PIKTAS VAIKAS
Jonas Lapinas, jaunas vyras, 

malonios iszvaizdo-s ir Ona Za- 
bleckaite, jauna mergina -su 
riesta nosyte, nusileido žemyn 
nuo staezios pakrantes ir atsi
sėdo ant suolelio. Suolelis bu
vo prie pat vandens, tarp tan
kiu karklu. Patogi vietele! At- 
sisedote jus ežia — ir nuo viso 
ivasaulio pasislepete — juk tik
tai temato žuvys ir vorai-plau- 
kikai, kaip žaibas mirgantieji 
vandenyj. Jaunoji porele buvo 
apsiginklavusi meszkeremis, 
puodukais, dėžėmis, su kirmi
nais ir kitokiais žuvims gau
dyt inrankiais. Atsisėdę, jie 
tuojaus pradėjo gaudyt žuvis.

— Asz labai patenkintas kad 
mes, pagalios, esame vieni — 
pradėjo Lapinas dairydamasis. 
— Onute, asz turiu daug ka 
jums pasakyt... Labai daug... 
Kuomet asz jus pirma karta pa- 
maeziau... Pas jus lesa... Asz 
tuomet supratau del ko asz gy
venu, suprantu kad mano mei
le, kuriai asz privalau paszven- 
sti savo dora darbinga gyveni
mą... Tatai, turbūt, didele... le
sa... Iszvydes tamsta, asz tuo
jaus pamylėjau^ godžiai ir -kar
sztai pamylėjau! Palaukite 
traukt meszkere... tegu geriau 
insikabina... Mano brangioji, 
pasakykit man, maldauju tam
stos, ar galiu asz tikėtis — ne, 
ant meiles, ne! — szito asz ne
vertas, apie tai net nedrystu pa- 
mastyt, — ar galiu asz tikėtis 
ant... traukite!

Ona pakele in virszu ranka 
su meszkere, pasuko in -save ir 
suszuko. Ore -sublizgėjo sidab- 
rini-ai-žalia, graži žuvyte.J

1 — Dieve mano, lydeka! ai,
į ak... Greicziau! Nutruko!

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS • CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A,

Lydeka nutruko nuo krinka- ■ 
ežio, paszokinejo ant žoles link 
gimtines vietos ir... plaukszt, ' 
in vandeni!

Lapinas besivydamas žuvi, • 
vietoj žuvies, kaip ten nutvėrė ' 
Onos rankyte, netyczia pri- ; 
spaude ja prie lupu.... Ta atsi
traukė bet jau buvo vėlu: lupos ; 
netyczia susiliejo in buczki. Ta
tai iszejo kaip tai netyczia. Už 
buczkio pasikartojo kitas bucz- 
kis, paskiau prižadai, intikrini- 
mai... Laimingos minutes! 
Abelnai, sziame žemiszkame 
gyvenime nieko nėra absoliuti
niai — laimingo. Laime papras
tai pati savyje neszioja nuodus 
ar apsinuodija kuo-nors isz pa- 
virsziaus. Taip ir szi karta atsi
tiko. Kuomet jaunoji porele bu- 
cziavosi, staiga pasigirdo juo
kai. Jie pažiurėjo in upe ir ko
ne apalpo: vandenyje iki juos
tai stovėjo nuogas vaikas. Ta
tai buvo Kastas, gimnazistas, 
Onos brolis. Jis stovėjo vande
nyje, žiurėjo in jaunuosius ir 
tycziodamasis szypsojosi.

— A-a-a... jus bueziuojates? 
— tarė jis. Na, gerai! Pažiūrė
sime! Asz pasakysiu mamytei.

— Tikiuosi, kad tamsta, kai
po doras žmogus... — sumur
mėjo paraudės, kaip vėžys, La
pinas. — Tykoti — niekinga o 
pasakoti — nedora, kvaila ir 
bjauru. .. Tikiuosi kad tamsta 
kaipo doras ir tikimas žmogus...

— Duokite penkliti, tuomet 
nesakysiu! — tarė doras žmo
gus. — o prieszingai — pasaky
siu.

Lapinas iszeme isz kiszeniaus 
penkliti ir padavė ji Kaštui. 
Tasai sugniaužė penkliti szla- 
pioj saujoj, suszvilpe ir toliau 
sau nuplaukė. Ir jaunoji pore
le sziuo kart jau daugiau nesi- 

jbucziąvo.

Kita diena Lapinas atveže 
Kaštui isz miesto invairiu dažu 
ir pilko o sesuo padovanojo jam 
visas savo dėžutės nuo vaistu ir 
pudros. Paskiau prisiėjo pado- 
vanot ir sagutes su szunu gal
vutėmis. Piktam vaikui, mato
mai, visa tai labai patiko ir kad 
dar 'daugiau gavus, jis pradėjo 
dabot. Kur tik Lapinas su Ony
te žengia, ten ir ji,s seka. Ne ant 
minutes ju vienu nepalikdavo.

— Niekszas! — grieže danti
mis Lapinas. — Kaip mažas, ir 
koks jau didelis nenaudėlis! 
Kas isz jo bus kai užaugsiąs?

Visa Birželio menesi Kastas 
nedųodaves ramybes bėdinai 
insimyl e justai porelei. Jisai 
grasino praneszimu, dabodavo 
ir reikalaudavo dovanu ir jam 
kiek neduodavo, vis buvo ma
ža ir galu-gale jis pradėjo tei
rautis apie kiszenini' laikrodė
li. Ir ka-gi? Prisiėjo prižadėt 
laikrodėli nupirkt.

Viena karta pietaujant, kuo
met paduota szaltakosze, jis 
staiga sukvatojo, pamerkė vie
na akimi ir paklausė Lapino:

— Pasakyti? a?
Lapinas staiga paraudo ir 

vietoj szaltakoszes eme staltie
se kramtyt. Ona iszszoko isz 
užstales ir in kita kambarį nu
bėgo.

Ir tokioj padėtyj jaunieji bu
vo lygi pabaigos Rugpjuczio, 
ligi pat dienai kuomet pagalios 
Lapinas padare Onai pąsiuly- 
ma vest. O, kokia tatai buvo lai
minga diena! Pasikalbėjas su 
nuotakos tėvais ir gavės ju su
tikima, Lapinas pirm viso-ko 
nubėgo in soda ir pradėjo Kas
to jeszkot. Atradęs ji, jis ka tik 
neapsiverke isz džiaugsmo ir 
tuo jaus nutvėrė pikta vaika už 
ausies. Pribėgo Ona, taip-pat 
jeszkoju-si Kasto, ir nutvėrė už 
kitos ausies. Ir reikėjo matyt, 
kokis pasigėrėjimas buvo insi- 
mylcjusiu veiduose, kuomet 
Kastas verke ir aikszcziodamas 
prasze:

— Mano brangiausi, mano 
geriausi, daugiau jau to neda
rysiu! Ai, ai, ai, dovanokite!

Ir paskiau jiedu abu prisipa
žino, pakol buvo viens in kita 
insimyleja, jiedu ne karta ne- 
iszmegino tokios laimes, tokio 
begalinio smagumo, kaip ta mi
liutą, kuomet taše pikta vaika 
už ausu.

L. TRASKAUSKAS 
lietuviszkas GRABORIUS

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

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



"SAULS' HT/l*WnV CTTV. P.«[.ŽINIOS VIETINES Triubinei Vargonai Del New Yorko Svietines Iszkelmes Be Kitu Dalyku Galima

— Nuo Subatos prisnigo 
girna daug-. Nekuriose vietose
kelei buvo užpusti ir nelaimiu 
su automobllais buvo keliolika.

f Ketverge nak'ti, kada ėjo 
namo isz miesto Jurgis Krista- 
paviczius, apie 53 metu, gyve
nantis ant 523 W. Spruce uly., 
likos pataikintas per automobi
liu kuri vare Antanas Szerako- 
jis (Sheraka), 415 W. Spruce 
uly., arit kampo Catawissa ir 
Mahan oy ulyežiu ir taip smar
kiai sužeistas kad mirė kelionė
je in Locust Mountain ligonbu- 
tė. Nelaimingam žmogui nu
laužta sprandas, keli szonkau- 
liai ir kojos. Palicija padare ty
rinėjimą su koroneriu. Velio
nis buvo malonaus budo žmo
gus ir su visais gyveno sutaiko
me. Paėjo isz Lietuvos, Petroniu 
kaimo, Traku pavieto, Vilniaus 
apskriezio. Buvonaszlys, jo pa
ti mirė szeszis menesius adgal, 
pergyveno Amerikoj apie 35 
metus, dirbdamas kasyklose 
daugeli metu ir prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Paliko 
sekanezius vaikus: Anele, pati 
Vinco Kuprio, Konstancija, pa
ti Petro Stack, Mare, Ona ir Al
berta namie o Jurgis dirba ant 
CCC kempes Pine Grove, Pa., 
tris anukus ir broli Joną mies
te, kaipo ir viena seseri Lietu
voje. Laidotuves atsibus Utar- 
ninko ryta su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Juozapo bažny-! 
ežioje. Laidotuvėms užsiėmė1 
graborius Rėklaitis.

■— Ana diena lankėsi Maha
noju j ponstva Vincas Vosylius 
su pacziule isz Nanticoke, Pa., 
pas ponstva V. Svirskius ant 
W. South ulyczios. Būdami 
mieste taipgi atlankė redyste 
“Saules” nes ponstva Vosilei 
yra seni ir szirdingi skaitytojai 
“Saules”. Ponstva Vosilei ki
tados gyveno Mahanojuj todėl 
be “Saules” negali apsieiti 
geisdami dažinoti kas senam 
mieste girdėt.

t Magdalena, 60 metu am
žiaus, mylima pati Juozapo Ra- 
gažinsko, 418 W. Pine ulyczios, 
mirė Pottsvilles ligonbuteje, 
asztunta valanda Petnyežios 
vakara, po operacijai. Velione 
taipgi radosi ligonbuteje Jef
ferson Filadelfijoj, kur gydėsi 
bet nelaba mirtis neturi gailės
ies ant nieko ir paima paskir
tas auka. Velione gimė Lie-

— Ponios Franciszka Stem-j 
leriene, Ona Vailioniene, Mar-, 
garieta Medlinskiene ir sūnūs 
Vincas isz Shafto, Pa., motorą-1 
vo ana diena in Mahanoju su, 
reikalais ir prie tos progos at-j 
lanke redakcija ‘“Saules” nes. 
visos yra skaitytojos nuo dau
gelio metu. Vincas, ponios Med- i 
linskienes sūnūs, yra artistas 
ant anmoniko ir žino kaip isz-i 
gauti isz jos Lietuviszkas pol
kutes ir valcukus kad net jo bo- Į 
bute negali pasėdėti malszei 
kada jos anūkas paima in ran
kas armonika. Geros kloties, 
Vincuk, ir velinam kad pasi
liktumei žymiu artistu. Acziu 
visiems už atsilankyma.

— Turėjome malonu sve- 
czia ana diena kada atlankė rė
dysią ponas Franas Židžiunas, 
isz Shenandorio, kuris yra mu
su senu skaitytojam ir platin
toju “Saules.”

Black Diamond, Wash. — 
Pas mus lyg sziol da nebuvo 
sniego bet nuo 1 Morcziaus tu
rėjome jo užtektinai su smar
kiu szalcziu. Anglių kasyklos 
dirba gerai, penkes dienas ant 
saftvaites. Bedarbiu pas mus 
taipgi randasi didelis skaitlius. 
Lietuviu czionais mažas bare
lis bet visi sutikime gyvena.Darbo Žinutes

Old Forge, Pa. — Szerifai li
kos iszszaukti ant apmalszini- 
mo straikieriu Dutches Under
wear Co. dirbtuvėje, kur strai- 
kierei užėmė visa dirbtuve ir 
neinleido darbininku ne locni- 
ninku in dirbtuve.

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
iszmokejo 7 milijonus doleriu 
del 7,186,000 bedarbiu, praeita 
menesi o apie devyni milijonai 
svaru maisto iszdalinta del be
darbiu ir ja szeimynoms.

Scranton, Pa. — Ant ateinan- 
czio anglekasiu ir operatorių 
susirinkimo, Apriliaus menesy
je, kuris atsibus New Yorke, 
bus nutarta kad numuszti ang- 
lekasiams 15 centu nuo dolerio. 
Tada bus svarstoma naujas 
kontraktas. Girdėt kad angle- 
kasei pasiprieszins priesz toki 
nukirtima mokesties.

tuvoje, Liudvinavo miesto, Ma
rijampolės apskr. Pribuvo in 
Amerika apie 34 metus adgal, 
tiesiog in Mahanoju. Po tėvais 
vadinosi Traskauckiute. A. a. 
Magdalena buvo isztikima pati, 
gera ir. maloni motina savo vai
kams, gera kaiminka ir doraus 
gyvenimo motere, mylėta per 
savo drauges su kurioms turė
jo didele pažinti. Paliko di
džiausiam nuliudime vyra Juo
zą, su kuriuom iszgyveno vedu
siam ryszyje per 42 metus ir se- 
kanezius vaikus: Juozą, kuris 
užsiima pardavinėjimu lengvu 
gerymu, Andriu ir Margarieta 
namie, Mare, pati Juozo Ardic
ko,Elzbieta Pinku vien’e isz Coal 
Dale, penkis anukus, seseri Ona 
Puidokiene mieste ir seseri Ma
rijona Matulevicziene Lietuvo
je. Laidotuves atsibus Ketver
ge su bažnytinėmis apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje, prie 
kurios velione prigulėjo ir bu
vo gera parapijonka. Graborius 
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms,

Darbas jau prasidėjo a:il triubiniu vargonų kurie iszskam'bins ir grajins visokius 
szmotelius del svecziu kurie atsilankys ant New Yorko Svietines Iszkelmes szimet. Po iszkel- 
mei bus nusiunsti in White Springs, Fla., ir patalpyti in koplyczia Stephen Forest. Ant kaire- 
ses matome darbininkus renkant taisės triubas pagal ju baisa o ant deszines mergina užtaiso 
laikrodi kuris pradės vargonus su elektrikiniu motoru.

ISZ LIETUVOS
VYRAI SUSIMUSZE UŽ TAI 
KAD KARVES SUSIBADĖ.
Apeliaciniai teismo rūmai 

Kaune anądien svarstė musz- 
tyniu byla. Vyrai susimusze 
vien del to, kad pamate karves 
besibadant. Tai buvo da perei
ta vasara Ciotlaukio dvare, Pa
dubysio valscziuje, Sziauliu ap
skrityje. ’ Dvaro užveizda puo
lė muszti kerdžių, kam jis lei
džia karvėms badytis.

Tu musztyniu metu dvaro už
veizda, Vladas Anikoviczius 
kažkokiu kie'tu daigtu smoge 
kerdžiui Jankūnui in galva ir 
tas smūgis buvo mirtinas: nu
gabentas in ligonine antra die
na Jankūnas mirė.

Apygardos teismas Anikovi- 
cziu nubaudė szeszeriais metais 
sunkiuju darbu kalėjimo. Nu
baustasis apygardos teismo 
sprendimą apskundė Rūmams, 
tvirtindamas esąs nekaltas, 
prasze iszteisinti. Bet rūmai jo 
skunda atmete.

NUŽUDĖ SAVO VYRA.
Kretingos apskr., Kartenos 

valscz., Asteikiu kaime gyveno 
mažažemiai ūkininkai Viskon
tai. Priesz dvideszimts metu 
pas juos tarnavo bernu Kazys 
Sakuotis, kuris su jauna Vis- 
kontaite susidraugavo, vienas 
antra mylėjo, bet nesusituoke. 
Viskontaite, mylėdama Sakuo
ti isztekejo už bendrapavardžio 
Juozo Viiskonto. Viskontas, 
savo ūki pardavės, žmonos se-

Pottsville, Pa. — Girdėt kad 
nauji ioenininkai apims kasyk
las Morea ir New Boston. Ba
liai kompanija New Boston 
Land Co., ketina pradėti taisės 
kasyklas.

Utica, N. Y. — Pienininkai 
ketina sukelti straika szia san- 
vaite už geresne mokesti ir 
trumpesnes dienas darbo.

Geriausia Patinka Lai- 
krasztis “Saule!”

Gerbiamoji Redyste: — Ap
lankiau žinia kad jau mano pre
numerata iszsibaige todėl pri
siuncziu pinigus vela ant viso 
meto nes be “Saules” negaliu 
apsieiti. Tasai laikrasztis mus 
palinksmina visame ir jame 
randu daugiau žinių ne kaip ki
tam kokiam laikrasztyje. Mums 
geriausia patinka “Saule”. 
Lieku su pagarba jusu skaity
tojas, Juozas Sabaliauskas, isz 
Chicagos.

■serims dalis iszmokejo, o pats 
atėjo gyventi in žmonos ūki.' 
Viskontai isz pradžios sugyve
no neblogai, bet vėliau kildavo 
juodvieju tarpe nesusipratimu 
del to, kad žmona slaptai palai
kydavo meiles santykius su 
pirmu savo mylimuoju Sak-o- 
cziu. Sakuotis taip pat buvo 
vedes. Taip praėjo apie 20 me
tu. Viskontai sulaukė asztuo- 
i'iu vaiku; dukters j.au paneles 
bet Viskontu santykiai vis blo
gi. Sulaukus 40 metu amžiaus, 
Viskontiene Sakuoti pradėjo 
mylleti dar aistringiau. Bet vy
ras kliudo. Ji praszo Sakuoti 
nuszauti jos vyra. Sudaro vis- 
konto nužudymo plana, apta-

1 ria visas 'smulkmenas, Sakuo
tis nusiperka pistoletą. Bet 
tuo laiku Viskontiene Sakuo- 
czio meile jau nebepasitenkina, 

į.ji insigyje daugiau draugu, 
myli ir juos. Sakuotis už tai 
ant Viskontienes pyksta. Pra
eina metai. Viskontiene ne
rimsta, blaszkos, praszo Sakuo
ti padėt atsikratyti vyru. Ji

pradejo praszyt Sakuoti nu
pirk! nuodu. Karszti Viskon- 
tienes norai nugalėjo Sakuo- 
czio pasiprieszinima. Nuva
žiuoja in Klaipeda ir vienoj 
vaistinėj gauna strichnino, 
“žiurkėms nuodyti.” Nuodus 
atiduoda Viskontienei, o ta 
tuojau su maistu induoda vy
rui. Kaip apsinuodijęs vyras 
isz Kretingos gydytojo gavo 
vaistu, tai Viskontiene ir in 
tuos vaistus slapta inpila nuo
du. Antra diena Viskontas 
mirszta, o Sakuotis per laido
tuves atsikrausto pas Viskon
tiene gyventi. Viskontas pa
laidotas bet po keliu sanvai- 
cziu atkastas, padarytas skro
dimas, nunuodijimas iszaisz- 
kintas ir Viskontiene su Sakuo- 
cziu patraukti tiesom Dabar 
Sziauliu apygardos teismas 
juodu nubauje po 15 metu sun
kiuju darbu kalėjimo. Nu
baustieji praszo Rumu ju pasi
gailėti ir bausme sumažinti nes 
abudu esą prisipažinę, nusikal
timą apgailestauja.

VYRAS NUSISZOVE, MOTE
RIS APSINUODIJO.

A. Panemunes valscziuje vie
noj szeimoj prie Vaiszvidavos 
plento nakties laiku kilo dideli 
barniai o paskui vienas vyras 
nusiszove o moteris apsinuodi
jo. Vyras jau mirė o moteris dar 
atvežta in ligonine.

PIRTYJ NUSZOVE 
ŪKININKĄ.

Pil. Petras Strielcziunas Pa
nevėžio apskr., Pasvalio apy
linkėje insimylejo viena iszte-

Paskutines Žinutes

Newark, N. J. — Apie 600 
ateiviu, kurie dirbo ant viso
kiu WPA projektu likos pra- 
szalinti nuo darbu kad neturė
jo Amerikoniszku popieru.

Berlinas, Vokietija — Vokie
tija praszalino visus Žydus ku
rie tarnavo kariuomeneje nes 
juos sziadien valdžia laiko už 
savo nevidonus.

Paryžius, Francija. — Fran
ci ja iszrinkines nauja preziden
tą Apriliaus 6 diena. Geriausia 
proga pasilikti nauju preziden
tu yra pirmininkas senato Ju
lius Jeanneney.

Shanghai, Kinai. — Hupeh 
provincijoj musziuose su Japo
nais žuvo 3500 Kincziku ir dau
giau kaip 20,000 likos sužeisti.
Pittston, Pa. — Sullivan Trail 

■kasyklose likos užgriauti du 
anglekasei William Mosley, 32 
metu ir Harry Hardenstine. 
Abudu jau ketino eiti namo ka
da nelaime atsitiko.

Madrid, Iszpanija — Valdžei 
pasisekė apmalszyti Komunis
tus kurie šukele maiszati prie- 
szais valdžia. Vadai pasikėlimo 
likos aresztavoti.

Brunn, Czekija, — Czionais 
kilo kruvini maiszacziai tarp 
Czeku ir Vokiecziu. Didelis 
skaitlis maisztininku likos už- 
muszta ir sužeista.

ANT PARDAVIMO.
Namas po Nr. 533 W. Maha 

noy St., 16 pėdu ploczio; tuo 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.

Kreiukities in “Saules“ ofisą.

Apsieti, Bet Be ‘Saules’ 
Negalima!

Gerbiamieji Tamistos: — 
Prisiuncziu užmąkesti ant viso’ 
meto už taji smagiausia laik-į 
raszii “Saule” (musu dranga).!

IA ežiu jums isz visos szirdies1 
Į už siumiiiejima “Saules” taip; 
ilgai nes visai uzmirszome ka-1 

,da musu laikas pasibaigė ir ti-į 
kejotemums per taji laika. Nuo' 
kada užsidarė West Shenan-Į 
d call kasyklos, tai mums sunku! 
sudurti abu galus musu gyveni-! 
me bet negalime apsieiti be 
“Saules” kuria taip ilgai mes' 

.visi skaitome — ji yra kaipo 
narys musu szeimynos. Galime 
apsieiti be nekuriu dalyku bet 
be “Saules” niekados. Laukia
me jos nekantriai ir skaitome 

i visi kada ateina toji diena. 
Acziu už palaukyma su užmo- 
kesezia, lai Dievas duoda jums 
iszlaidinet “Saule” ant visa
dos be pertraukos. Seni skaity
tojai ju'S-u laikraszczio — Al
bertas Verk ola su szeimyna, isz 
Shenandorio.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
jums szirdingai už justi vėlini
ams ir už prisiuntima prenume
ratos ir jeigu daugiau butu to
kiu szeimynu Amerikoj tai Lie
tuvyste nedingtu ant szio svie
to.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

— Census© Bjure Washing
tone, D. C., randasi varpas, ku
ris skambina kožna karta kada 
užgirna kūdikis Amerike. Ko
žna minuta suskambina jisai 
penkis sykiui.

—' Du pakelei paszto yra 
aplaikomi kas minuta isz sve
timu sklypu.

—• Kožna minuta jusu ku
ne kraujas perbėga 616 pėdu 
gyslų.

—• Daugiau kaip 18,000 
svaru visokiu tauku ir aliejaus 
yra naudojama kas minuta.

—■ Kožna minuta Ameri- 
koniszki fabrikantai iszdirba 
po 3,748 alavelius.

— Daug atsitikimu atsitin
ka in laika vienos minutes kaip 
tai: kilo didele ugnis mieste 
Chicage; kilo Amerikoniszka 
revoliucija ir buvo nukirsta 
galva Marei, karalienei Szkotu 
ir t.t.

kejusia ūkininke.
Kadangi jo mylimosios vy

ras jam nuolat kliudė tai Striel
cziunas ta ūkininką pirtyje nu- 
szove. Dabar Strielcziunas ar- 
esztuotas ir tardomas.

— Saules spindulei kurie 
duoda gyvas ti gyventojams 
ir užaugina visokias auguo- 
iias, duoda mums szlluma ir t. 
t., yra verta 25 milijonus dole
riu kožna minuta, del gyvento
ju szio svieto.

*

Skaitykite “Sanle”
o *

SIENINIAI KALENDORIAI

— Sieniniai Kalendoriai del 
saves arba in Lietuva pasiusti, 
25c., arba 5 už $1.00. 15x24
col., didumas. Prisiunskite sa
vo orderi ant adreso:
W. D. Boczkauskas-Co., Maha- 
noy City, Pa., U.S.A.

Isz Moteriszko Svieto

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojau* I*xtikimiau*i« Graboriu* 

i: Gabiausia* Balsamuotoja* it 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena 
nakti Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
hszku ir kieto meozhr 
Grabu Laiuoj*- ou- 
mireliua pagal naujau- 
na tnad» ir mokslą.

sy Turiu pagiaibiuln*.* 
> (Doterem* Prieinamos 

i G prekes
OL> OFISAI:

MAHANOr CITV;S16 W Spraa* Sfe 
Bell i'eiefona* 4P 

raMMJGA PA,. 43S Witlinc 
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Federal Reserve System
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Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insuranc* 
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MAHANOY CITY. PA. “

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
fra tai stebėtina knvgute nea 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pei 
paezta.

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

ANT GAVĖNIOS
GRAUDUS VERKSMAI ar- 

ba Pasibudinimas prie Apmis- 
linimo Kanczios Vies., Jezuso 
Kristuso. Knygute reikalinga 
ant Gavėnios. Pagal senovisz- 
ka būda, .............................10^

STACIJOS arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso,.. .10$

Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, .............................100

Trumpas Katekizmas, pagal 
iszguldimas Kun. Pilauskio, su 
nekurais naudingais padėji
mais, .................................. 100

W D. BOCZKAUSKO-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Pirmutine motere yra Lady Nunburnholme, isz Londono, kuri dalybaus kelionėje su 
karalium ir karaliene in Kanada ir Suv. Valstijas gal szimet. Antroji yra Bette Davis kuri 
atlosze role “ Jezabeles” krutumuose paveiksluose ir laimėjo už tai pirmutine dovana už ge-
liausia ir puikiausia loszima praeita meta. Treczia moterėlė parodo kaip iszrodys ežios vasa
ros moteriszkos skrybėlės kurios bus daug iszmintihgesnes nekaip buvo praeita vasara. Bet 
ir szitos skrybėles iszrodo kaip puodas ant galvos.
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