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Isz Amerikos Pauksztelis Kletkoje LIŪDNA PABAIGA

NUĖJO IN B ANKA
SUGRYŽO NET PO 20 METU 

NAMO.

'Richmond, Vi. — Dvide- 
ezimts metu adgal James Sip- 
pel, tėvas dvieju vaiku, vedes 
deszimte metu, iszejo isz namu 
nuneszti (keliolika doleriu in 
banka ir nuo to laiko jo szei- 
myna ji daugiau nemate. Kad 
sztai ana diena netikėtai par
ėjo jis namo. Sippel iszaiszki- 
no paežiai kur jis per tiek me
tu radosi ir tik tielk atsimena 
kad praeita meta gulėjo ligon- 
ibuteje Kansas City ir tik tada 
atsiminė ‘kur jo namai yra ir 
kad turi paezia ir vaikus. Pa
sisveikinimas su savo szeimy- 
nele buvo linksmas.

Ant Josios Skrybėlės

RADO NUŽUDYTA KŪDIKI 
PECZIUJE.

Berlin, Okla. — Panaktinis 
sargas vienam isz czionaitiniu 
departamentiniu sztoru, norė
damas sudeginti popieras pe- 
cziuje (fornise), uždegęs po- 
pieras patemino tarp ju naujai 
gimusi kūdiki kuris jau pradė
jo spirgėk Greitai isztrauke 
kūdiki isz pecziaus ir nuveže 
ant palicijos kur daktarai ap
žiurėjo ir rado skyle kūdikio 
galvelėje kas davė suprast kad 
kūdiki pirma nužudė po tam 
norėjo ji sudegint kad uždengti 
žudinsta bet užmanymas nepa- 
siseke ir dabar palicija jeszko 
nelabos motinos.

Iszti'kruju ka tai moteriszka 
mada neiszras kad tik atsižy- 
met ir pralenkti kitas. Ana die
na pribuvo szita mergina isz 
Zurich, Sžvaicarijos kuri ne
mažai nustebino New Yor'ko 
moterėles kada pribuvo ant 
Iszkelmes. Turėjo ji kle'tka ant 
savo skrybėlės kurioje radosi 
gyvas kanarkelis kuris sau 
linksmai giedojo ir buvo užga- 
nadintas.

VELNES BOBA

UBAGAS KURIS VAŽINĖJA 
AUTOMOBILIUM IR TURI 

SZOFERI.
New York. — Majoras mies

to iszdave paliepima palicijai 
kad iszvaikytu isz miesto viso
kius ubagus kurie isztraukia 
isz geru žmonių apie 15 milijo
nu doleriu kas meta.

Tieji ubagai turi mieste 
puikius kliubus puikei isztai- 
sytus in kuriuos susirenka kas 
vafcara loszti kazyrems ir pa
silinksmint po savo 'sunkiam 
darbui (badai). Ana diena pa
licija aresztavojo bekojini uba
gą kuri kas ryta atveždavo ant 
jo vietos szoferis puikiam auto- 
mobiliuje ir kuris turi puiku 
narna užmiestyje ir kuriame 
gyvena jo keli vaikai ir motere. 
Ten jis praleidineja Nedeldie- 
nius o sziokiomis dienomis gy
vena apartamente kuris taipgi 
yra puikei papuosztas.

VARO AUTOMOBILIU SU 
SKYSTIMU PADARYTU 

ISZ ANGLIŲ
Chicago. — Profesoris Pra

nas Godwin isz Armouro Insti
tuto, inpyle kvorta anglinio 
skystimo, padaryto isz kietųjų 
anglių, in automebiliu, pakvie
tė insesti laikrasztininkams in 
automebiliu ir visi nupiszkejo 
kėlės mylės su’ tuom maiszymu, 
rodos kad in ji inpyle gazolino. 
Profesoris tvirtina kad su 
tuom angliniu skystimu galima 
varyti automobiliu kone puse 
pigiau ne kaip su gazolinu.

JO MOTERE “APIMTA 
VELNIU“; NEDUODA JAM 

RAMYBES DIENA IR 
NAKTĮ.

Atlantic City, N. J. — Po 35 
metu vedusio gyvenimo būda
mi suriszti drutu mazgu mote
rystes, pacziule Roy Matter- 
son, 66 metu, užvede skunda 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro už tai kad jis ja iszvare isz 
stubos ir pasielginejo su ja ne- 
žmoniszkai.

Kada vyras stojo priesz sū
dą, aiszkino jam, kad ilgiaus 
negali su ja gyventi už tai kad 
ji yra apimta ‘‘pikta dvasia“, 
nieko sau nedaro isz sakramen
to moterystes, turi daugiau 
laisves už vyra, plakdavo ji su 
pagaleis, muszdavo su botagu 
ir da ji skundžia už nedora pa
siūgima su ja. Meldžia su
džiaus kad užbaigtu jo kan- 
czias ir perskirtu ji nuo tojo 
szetono nes negali ne dirbti.

(Sudžia iszklauses užmetine- 
jimo vyro, atidėjo nusprendi
mą perskyrimo ant tolimesnio 
laiko, paliepdamas porelei lyg 
tam laikui susitaikyti ir gyven
ti sutaikoje nes neužillgio ap- 
vaiksztines savo 50 metu su
kaktuves pdkliszko gyvenimo.

ŽUDINSTA APIE
LIEŽUVIUS IR SZLIUBA.
Pittsburgh, Pa.,—• Povylas 

Cervensk, 31 metu, darbinin
kas prie WPA projekto, prisi
pažino nužudęs 79 metu am
žiaus naszle Nellia Jaczin'kie- 
ne. Badai 'senuke paleido pa- 
skalus, kad ji ketina teketi už

PABĖGO SU KITA MOTERE 
ATĖJO UBAGAUDAMAS 
PAS DUKTERE; UŽBAIGĖ
SAVO GYVASTĮ UPEJE.

Detroit, Mich. — Kokia bu
vo jo tikra pravarde tai niekas 
nežinojo 'bet sztai jo gyveni
mas, kaip apraszo vienas isz 
musu skaitytoju:

Gyveno musu aplinkinėje 
žmogus žinomas kaipo Anta
nas K... kuris man nekarta 
kalbėdavo: “Kodėl asz turiu 
taip sunkei dirbti, nuo ryto lyg 
vakaro, kaip jautis. Viską ka 
uždirbu, turiu atiduoti paežiai. 
Ka man apeina vaikai — jie 
man yra svetimi, už mane ne
kentęs ir mirti nenorės už ma
ne. Paaugs ir apleis namus o 
asz ir ant toliaus busiu neval- 
ninkas. Juk ir mano motere 
privalo dalytis su mano sunke
nybe, juk ir asz pataikinsiu sė
dėti namie, Skalbt, ir dažiuret 
vaikus. Prispirsiu ja prie dar
bo o asz pasiliksiu namie kad 
pasilsėt.”

Na ir Antanas nudavė kad 
serga. Pinigu ant zoposties ne
buvo. Motere intikejo vyrui 
kad isztikrųjų serga. Su noru 
motere pasijeszkojo darbo ir 
maitino tingini vyra ir vaikus. 
Taip slinko sanvaites ir mene- 
sei. Vyras vis nudavinejo kad 
serga.

Tula vakara, kada motere 
parėjo namo nuvargus, dukre
les Onute ir Jevute iszbego pa
sitikt motinėlė lapsakinedamos 
kad tėvo nesiranda namie nuo 
pat ryto. Ta ryta atėjo kokia 
tai puikei pasirėdžius poni, tė
vas sudėjo savo drapanas in 
krepszi ir abudu iszvažiavo au- 
tomobiliuje.

Nutirpo vargsze, jos szirdis 
prijautė nelaime, pradėjo grau
džiai verkt. Ant praszymo vai
ku inejo in stuba. Ka .turėjo 
daryt? Jeigu Antanas butu ja 
ir vaikus mylejas tai nebūtu 
taip padaręs. Nelaiminga mo
tore dirbo nuo tos dienos da 
sunkiau, nepasiduodama nubu
dimui ir vargui. Praėjo kiek 
metu, dukreles užaugo, motina 
jau treczias metas kaip silsisi 
kapuose, bet Antanas nesugry- 
žo. Tan'kei dukreles užpirkda- 
vo Miszias už motinos ir tėvo 
duszias o per szita paskutine 
Papuoszimo Kapu diena, sudė
jo puikius bukietus žiedu ant 
motinėlės kapo.

Onute isztekejo už gero vy
ro, iszvažiavo ant apsigyveni
mo in Ohaju ir susilaukė ten 
tris vaikus. Keli menesei adgal 
kokis tai valkata pabarszkino 
in jos duris. Ona akyvai dirste
lėjo ubagui in veidą, manyda
ma kad taji žmogų buvo kur 
nors maeziusi bet negalėjo sau 
atsimyt kur. Ubagas melde tru
puti maisto ka Ona su mielu 
noru jam pagamino. Kada uba-

Cervensko už ka jisai kirto 
senukei per galva su kumszte- 
miis, nuo ko senuke mirė. Ba
dai senuke tiktai isz to juo
kėsi, kad Povylas su ja apsi
ves. Sudžia jam padovanojo 
už tai nuo 18 iki 20 metu ka
lėjimo.

Vaikutis Su Uodegele 
z Ant Parodos

Jang Kirsnan, vienuolikos 
metu vaikiukas, isz Indijos, ku
ris turi nodegute szesziu coliu 
ilgio, kaip bezdžionka, pribu
vo ana diena isz Los Angeles in 
New Yorka rodytis ant czio- 
naitines parodos. Su juom pri
buvo jo mokytojas ir norse.

jaute meile del savo tėvo ir bu
vo pasirengus net ji pabu- 
cziuot isz džiaugsmo, jo sudžio
vusi veidą. Kada ubagas jau 
rengėsi iszeiti isz namo, Ona 
melde jo kad jai pasakytu ko
kiu budu daejo jis prie tokio 
vargingo gyvenimo. Po ilgam 
užsimislinimui ant galo ubagas 
pradėjo kalbėt:

“Mano miela misiuke, mano 
pravarde tau nieko neapeitu 
nes ja pamyniau po kojom se
nei. Mano gyvenimą kas tokis 
prakeikė. Kada iszklausysi 
manes tai iszmesi kaip szuni 
laukan, nepyksiu už tai, nes 
teisingai ant to užsitarnavau. 
Turėdamas 32 metus, apleidau 
jauna paezia ir dvi dukreles, 
Onute ir Jevute kurios tada tu
rėjo gal .apie 4 ir 6 metus. Pa
bėgau su kita motere su kuria 
nepaėmiau szliuba nes su pir
ma nepersiskyriau. Turėjome 
gilinki, dasidirbau turtelio ir 
susilaukėm tris vaikus. Visa 
turtą užrasziau ant jos vardo. 
Jau penki metai kaip" ji mirė. 
Po jos mireziai pasirodė kad 
viską užrasze del savo vaiku o 
man nieko nepaliko. Vaikai at
sisakė duoti man ant užlaiky
mo ir pasielginejo su manim 
bjaurei be susimylejimo. Jesz- 
kojau teisingystes bet jos ne
radau sude nes viskas buvo už- 
raszyta ant paezios. Ant galo 
buvau prispirtas jeszkoti prie
glaudos ubagu name bet ir isz 
ten mane iszvare ir sztai kuom 
dabar pasilikau. Manau kad 
mano varginga motere jau ne
gyva, gal daug nukente per
manė nes visa sunkenybe nu
krito ant jos pecziu. Savo duk
relių nejeszkosiu nes bijau ju 
prakeikimo.” Kada ubagas 
pabaigė kalbėti, Ona graudžiai 
apsiverke.

“‘Ne, ne, asz tau nepavelin- 
siu eiti, pasilik .pas mus, darbas 
atsiras pas mane o už tai gausi 
maista ir drapanas.“

Nenorėjo priimti .prieglau
dos, sarmatinosi priimt duona 
ant kurios neužsitarnavo. Ant 
galo davėsi prisikalbint ir pa
siliko. Dirbo, kiek galėjo, pri- 
žiurinejo vaikus. Tula diena 
Ona su vyru iszvažiavo in sve- 
czius pas Jeva in Clevelanda. 
Laike ju nebuvimo, senis ap
žiūrinėjo visa narna ir kamba
rius. Miegkamkarelyje patemi
no didele fotografija ant sie- 
nos.Biivo tai szliubine fotogra
fija Onos tėvo ir motinos.

Akyvai temino in ja senukas 
— su bttime pažino kad randa
si po pastogia savo dukreles ir 
puolė ant grindų .Tame tai lai
ke parvažiavo Ona namo ir už
tiko senuką gulinti ant grindų. 
Isz pradžia mane kad yra ne
gyvas bet po kokiam tai laikui 
atsigaivino ir pradėjo grau
džiai veikti kalbėdamas ka tai 
nesuprantamo. Ant galo atsi
klaupė priesz Ona kalbėdamas 
kad ne yra vertas pasilikti il
giaus po jos pastogia, pas tuos, 
kuriuos apleido ir iszsi’žadejo.

‘ ‘ Teveli! “ — paszauke grau
džiai Onute — “apleidai mus 
ant kelio nusidėjimo bet sugry- 
žai keliu pakutos ir gailesezio. 
Pasilik pas mus, esi mums 
brangus. ’ ’

‘ ‘ Teveli! ” — paszauke grau
džiai Onute — “apleidai mus 
iszeidamas ant kelio nusidėji
mo bet sugryžai keliu pakutos 
ir gailesezio. Pasilik pas mus, 
esi mums 'brangus. ’ ’

Negalėjo nukensti sarmatos 
ir nužeminimo. Sanžine jame 
kas karta daugiau atsiliepinė
jo, iszmetinedamas jo prasi
žengimą.

Karta dukrele apleido pasto
gia. Ant rytojaus palicija rado 
lavona kokio tai seno žmogaus 
upeje. Dukrele parėjus ir nera
dus savo tėvo, dasiiprato kad 
tai gal jos tėvas, atsiszauke ant 
palicijos ir palaidojo ji prigu- 
lincziai ir tuom baigėsi liūdnas 
gyvenimas žmogaus kuris ap
leido savo paezia ir dukreles.— 
Kiek tai panasziu Antanu ran
dasi Amerikoj ? 1..

Anglijos karalius ir 
karaliene apleido 
Suvie. Valstijas 
Nedėlios nakti

VISUR BUVO SVETINGAI 
PRIIMTI. MILIJONAI 
ŽMONIŲ MATE KARA-

LISZKA PORA.

Petnyczioj buvo Washingtone, 
Subatoj New Yorke ir atlankė 
svietine iszkelme. Nedeldieni 
praleido Prezidento Rooze- 
velto namuose, Hyde Park

Hyde Park, N. Y. — Angli
jos karaliszka porele turėjo 
Amerike tikra svetinga pri
ėmimą. Žmones taip buvo nu
džiugę pasveikinimu karaliaus 
ir karalienes kad szauke “kaip 
einasi, Jurgi, atvažiuok vela 
pas mus ir 1.1.” Karalius ir ka
raliene buvo užganadinti isz 
toko pasveikinimo. Karaliszka 
porele apleido prezidento na
rna Nedelioj, sėsdami ant kara- 
liszko trūkio ir važiuodami ve
la in Kanada o isz Halifax© isz- 
plauks ant laivo adgal in Ang
lija. Londonas pasveikins ka- 
ralisžka pora iszkilmingai ka
da jie suigryž namo. Karalius 
su karaliene iszsireiszke kad 
turėjo “good time” Amerikoj. 
Karalius Jurgis užprasze pre
zidentą Roosevelta kad atsilan
kytu in Anglija ateityje ka ta
sai prižadėjo.

Isz Visu Szaliu

gas valgė Ona; temino prisižiū
rėdama ir ant galo pažino jame 
savo dingusi tęva bet ne toki, 
koki ji dabar mato, tiktai ka
da buvo patogus ir jaunas vy
rukas, bet szis yra senu ubagu.

Senukas negalėjo daug val
gyt ir nuolatos kosėjo. Onuka

“‘Ko verki, misiute?“
“Kad tavo gyvenimas yra 

taip nulindęs ir graudingas.“
“Ne, misiute, užsitarnavau 

ant prakeikimo. Lai Dievas tau 
atlygina už suszelpima nelai
mingo ir vargingo žmogaus. 
Su Dievu.”

KITA ANGLINE KOMPANI
JA SUBANKRUTINO

Scranton, Pa. — Pine Coal 
kompanija isz Old Forge, Pa., 
padavė aplikacija in suda kad 
negali apmokėti skolas ir tokiu 
budu nori gauti pavelinima 
nuo Federal Korto del bankru- 
tinimo. Iszlaidai kas karta di
dinasi o ineigos mažinasi.

VALDŽIA RŪPINSIS JAU
NA 5 METU MOTINA.

Lima, Peru. — Peruviszka 
valdžia apreiszke buk ji rūpin
sis jauna penkių metu motina 
Lina Mediny ir jos šuneliu ku
ri pagimdė 14 diena Gegužio. 
Motina ir sūnelis aplaikys ge
riausia priežiūra ir rūpinsis 
kad joki szulerei nepasinaudo
tu isz ju rodindami su cirtku- 
sais. Motina su kūdikiu szia- 
dien yra sveiki ir vaikutis 
augs.

UŽKASĖ JI GYVU

BROTUI NUŽUDĖ ŽMOGŲ, 
IR KADA TASAI DA BU
VO GYVAS UŽKASĖ JI 

PO GRINDIMIS.

Selzach, Jugoslavija. — Ger- 
mono Peistrich, turtingas u- 
kininkas isz szios apylinkes, 
likos nužudytas su szmotu ge
ležies, o kada neteko pajiegu. 
žadintojai manydami kad ant 
tikrųjų užmusze, nuvilko ji in 
seklyczia, kur ji ten užkasė. 
Kada žu/dinsta iszsidave ir in 
ten nuvažiavo tirinejimo ka- 
misija, rado aplinkui užkasto
jo davadus, buk žmogus atgyjo 
ir praddjo kovoti už savo gy
vastį, kasdamas aplinkui su 
nagais, su vilczia i szsigavimo 
isz savo gyvo grabo. Palicija 
pradėjo tirinet ir daejo ant 
pedsakio trijų broliu Mosku, 
isz artimo kaimo, kurie provo- 
josi su Peistrichu apie szmoteli 
žemes ir teismą laimėjo . Bro
liai sugryžia isz sūdo, paleido 
paskala buk Peistrich iszkelia- 
vo in Vokietija isz sarmatos, 
kad nelaimėjo teismą, bet vė
liaus viskas iszsidave ir žudin- 
tojai lilkos uždaryti kalėjime.

VOKIECZIAI I S Z G U J O 
DAUGELI LENKISZKU

ŽYDU.
Berlinas, Vok.,— Vokietyje 

paliepė del keliu tukstaneziu 
Lenkiszku Žydu, kad apleistu 
Vokietyje, arba bus priversti
nai iszsiunsti in užruibeži. Isz 
tu j u daugelis jau nėra Lenkisz- 
kais padonais, nes pergyveno 
Vokietyjoj daugiau kaip de- 
szimts metu. Daugelis isz tuju 
Žydu randasi prie. Lenkiszko 
rubežiaus prie Zbiszino, kur 
Lenkiszka valdžia uždėjo aba
zus del tuju nelaimingu žmo
nių, kurie neiszpasakytai k'en- 
czia varga ir bada.

SMARKI VIESULĄ
Indianapolis, Ind. — Smar

ki viesulą, kuri atlankė Wes- 
tus Subatoje, buvo priežastim 
6 mireziu ir apie 50 sužeista. 
Viesulą padare farmeriams 
milžiniszkas bledes.

II Kožna minuta ant svieto 
buna iszprodukuota 75 tukstan- 
cziai kubiszku pėdu medžio.

U Kožna minuta Ameriko- 
niszki farikai degtuku padirba 
daugiau kaip du milijonus deg
tuku, .

MOTINA IR DUKTĖ APDE
GINO VYRUI VEIDĄ, UŽ
NEVEDIMA DUKTERS.
Krokava, Lenk., — Kada 

Juozas Bendrak, 52 metu, ėjo 
ulyczia, pasiliko ji Katre Krotz 
ir josios duktė Jeva, 19 metu. 
Pradėjo ginezytis, kodėl jisai 
nepavelina savo sunui Mikolai 
vesti josios duktere. Tėvas vi
sai nenorėjo kalbėti su joms ir 
kada rengėsi apleisti, jos isz
trauke isz savo drapanų bonku- 
tes su karboline rukszte ir me
te Bendrakui ant veido. Tame 
laike ėjo pro szali asztuoniu 
metu mergaite, kuri teipgi li
kos baisiai apdeginta ant vei
do ir ranku. Motere ir duktė 
likos aresztavotos. Badai sū
nūs Bendrako jau kėlės san
vaites buvo apsigyvenias pas 
Krotz’us ir tas tęva labai įsu- 
pikinę, __ _ --

INSIKISZO DINAMITĄ IN 
AUSIS, UŽDEGE IR LIKOS 

SUDRASKYTAS.
Ferngad, Vok., — Norints 

czionais užėjo didele epidemija 
pasiskandinimu, nusižudymu 
ir nusitrūcinimu bet ana die
na Vokiszkas palicijantas, ku
ris 'buvo prieszininkas Hitlerio, 
nepaprastu budu ateime sau 
gyvastį. Nuvažiavęs in už
miesti, prikimszo ausis dinami
tu, uždege ir likos sudraskytas 
ant szmoteliu. Žmonis surado 
szmo'telius kūno net už keliu 
szimtu pėdu tolumo.

II Francijos geležinkfelei ap- 
laikineje po 25,000 franku kož
na minuta nuo pasažieriu.

H Rusija iszkasa po 3,000 
tonu anglių kas minu,ta,

U Amerike iszdirba maszin- 
iniu peihiku del “seifti” brit- 
vu už 40 doleriu kožna minuta.

H Szioje minutoje ant svie
to padirbta 9,000 galonu vyno.

1 Žinunai padirbo maszina 
kuri padirba po 1,000 elektri- 
kiniu lempukiu (bulbs) kožna 
minuta.

H Francija iszduoda kas 
minufa po 6,500 franku del 
darbininkų ir ju sveikatos,
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Kas Girdėt
Kanadoje, aplinkinėje Cal

gary, randasi gal vienatinis ap- 
szildomas plentas ant svieto. 
Skersai tojo plento yra už ves
tos paipos per kurias eina ga
ras. Priežastis apszildymo tojo 
plento yra kad tasai kėlės eina 
per stacziu's kalnus ir yra nuo
latinei užsnigtas per sniegines 
viesulas ir kasztnoja daug ant 
jo czystinimo o tokis apszildy- 
mas kelio sumažina kasztus ir 
buna atidarytas per visa žiema.

Pennsylvanijos valstijoj per
ėjo tiesos kurios priverczia vi
sus ateivius kad registruotusi. 
Taja registracija ves Pramo- 
nystes ir darbo biuras.

Visi įsvetimžemei turinti 18 
metu ir daugiau o neturi taip 
vadinamu pirmųjų popieru ir 
tieji 'kurie neiszims popieras 
lyg 1942 meto, turės užsiregis- 
travoti 'tam paskirtoje vietoje 
priesz 1 Sausio 1940 meto.

Tik tieji yra liuosi nuo tais 
registracijos kurie gyveno, be 
pertraukos Suv. Valstijose nuo 
31 dienos Gruodžio 1908 mete 
ir tieji svėtimžemei kuriu sū
nūs arba dukterys atidavė sa
vo patarnavima laike kares ir 
niekad nebuvo baudžiami už 
kokius tai prasižengimus.

Bilietai kasztuos po viena 
doleri (ant viso meto ir turi būti 
rodomi del kožno virszininko 
ar palicijanto ant kožno parei
kalavimo.

Jeigu jau viena valstija pa
dare tokias tiesas tai galima ti
kėtis kad ir kitos valstijos seks 
panasziai ir neužilgio visos val
stijos padarys panaszias liesas.

Sutinkame įsu toms tiesoms 
ir kad paredkas butu užvestas 
Amerike, taip kaip lyg sziol 
buvo. Tas prigiai'bes daug isz- 
naikrnti neapkencziamus rake-l
tierius ir kitus negeistinus pra
sižengėlius.

Kotchissar, Turkijoj, likos 
atidengta žudinsta papildyta 
szeszesdeszimtis metu adgal. 
Laike valymo sugriuvusio seno 
namo per paskutini drebejima 
žemes, darbininkai surado kuk- 
nioje, po grindimis, užmūrytus 
trepus vedanczius in skiepą. 
Skiepe susirietęs, supancziotas 
lenciūgas radosi žmogiszki 
kaulai, prie kurio gulėjo laisz- 
kelis raszytas, 23 Kovo, 1878 
mete ant kurio buvo paraszyta 
sekancziai:

“Asz esmių kupczius Salem 
Zeitan; mano szeimyna gyvena 
Kaisarieh. Kelionėje isz Indi
jos namo, turėdamas prie saves 
visokiu brangiu žemcziugu, 
auksiniu ir sidabriniu brange
nybių, likausi per savo tarna 
szitam name užmūrytas. Nega
lėdamas isz jo iszsigauti, mirsz- 
tu isz hado. Jaucziu kad pabai
ga mano gyvenimo jau artina
si. Lai Allahas būna pagarbin
tas ir susimyli ant manės.,’ ’

Tasai namas kitados prigu
lėjo prie Hadji Kantara, tarnas 
Zeitano ir tik per kelis mene
sius buvo jo locnąstis, po tam! 
jis iszvažiavo ir daugiau apie 
ji nebuvo girdėt szioje aplinki
nėje. Po kokiam tai laikui tar
nas Kantara nuvažiavo in Kai
sarieh, atlankė paczia savo po
no, apsakydamas apie jo mirti 
kuris neves likos nužudytas 
per 'banditus ir apiplesztas ir 
jog jisai, po dideliu sunkeny
bių, pabėgo isz ju ranku. Nasz- 
le, negalėdama pergyvent mir- 
tigavov^roj mireiujkelis_ge-

ius vėliaus, palikdama dvie- PER VĖLAI I 
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Per puikia aplinkine begb 
greitai trūkis, sznypszdamas ir 
dūsaudamas, rodos kokis žal
tys. Diena buvo patogi o pasa- 
žieriai sėdėjo užganadinti žiū
rėdami per langus.

Pirmutinėje klasoje sėdėjo
> kokis tai puikiai pasirėdęs 

žmogus, turintis apie trisde-
. szimts metu ir iszrodantis ant 

turtingo žmogaus, giliai užsi-
■ mislines.

Gryžo jisai in • savo gimtini 
» kaima kuri ’buvo apleidęs nuo 
, jaunu dienu, kuriame randasi 
. jo draugai, pažinstami ir jo se-
> na motinėlė.

Deszimts metu praslinko nuo 
. to laiko! Iszkeliavo in platu 

■svietą kur dasidirbo turto ir 
paguodones, bet per tai buvo 
užmirszes apie savo gimtini 

j kaima ir (sena motinėlė, paskui 
kuria 'dabar labai bodėjo.

Metas laiko, po teisybei, pra
važiavo pro savo kaimeli ir jau 
buvo pasirengęs iszlipt ant 'sta
cijos ir atlankyt savo motinėlė, 
bet sarmatinosi kaimelio ir (se
nos motinėlės ir vėla pravažia
vo.

Dabar, mislino sau, kaip nu- 
; sidžiaugs motinėlė ir pažinsta

mi, kada jo paregės. Puls moti- 
neliai in kojas sU aszaromis ir 
perpraszys už viską o už savo 
pasisziauszima szimtaropai jai 
atlygins. Apredys ja in puikes 
szlebes, apkabys brangiais pa- 

, puoszais, duos jai karietas ir
> tarnus ir netikėtus turtus, ser

ges ja kaip savo aki. Bus jai 
isztikimu tarnu lyg smert ant 
szio pasaulio, žodžiu tariant — 
rojų, dangum.

Mes szirdis jau spaude o san- 
žine jam iszmetinejo jog aplei
do motinėlė ir jos iszsižadejo ir 
sarmatinosi. Dabar girdi jos 
saldžius žodžius kaip giedojo 
jam supdama vygeje:

Liuliu, liuliu, mažiuleli, 
Brangu mano aniuoleli...
Atsiminė kaip pabėgo isz na

mo, pristojo prie turtingo kup- 
cziaus, mokino kupezystes, po 
tam užsidėjo k romeli ant savo 
rankos dasidirbdamas didelio 
turto. Apsipacziavo su duktere 
turtingo kupeziaus, pasiliko 
guodotu žmogum 'bet savo lai
mėje užmirszo ir sarmatinosi 
savo motinėlės kuri ant senat
vės reikalavo paszelpos. Nuo 
laiko kada iszejo in svietą, ma
žai pas ja rasze o ant galo su
visai paliovė.

Bet sanžine nemiega, būna 
ant sargybos o po tam baisiai 
žmogui atkerszina. Nematyda
mas motinėlės per desziirits me
tu, pradėjo paskui ja liūdėt ir 
nutarė dabar pas ja nukeliaut 
mieryje paėmimo su savim.

'Sarmatindamasis, nepasake 
savo paežiai jog turi motina 
kuri lauke suna us įsugryžinao ir 
lieja karcziUs aszaras 'kaip pas
kui numirėli. Nutarė tik atlan
kyt ja ant keliu dienu ir duoti 
paszelpa ant jos užlaikymo ir 
vela iszkeliaut, bet kada praei
ta meta privažiavo prie kaime
lio, susisarmatino ir nuvažiavo 

daliaus. Sugryžes namon, san
žine jam pradėjo iszmetinėt jo 
nedora pasielgimą ir ant galo 
ingalejo jo užsikietejima, nuta
rė dabar ant tikrųjų atlankyt 
savb motinėlė ir melsti jos at
leidimo.

Sztai szvilptelėjimas loko- 
motivos ir sustojimas trūkio 
davė jam suprast jog jau ran
dasi ant vietos.

Iszlipo isz trūkio su plakan- 
czia szirdžia. Džiaugėsi, jog ne- 
užilgio paregės savo motina

nesiūs
ju metu dukrele. Žadintojas vė
liaus, gailėdamasis ir geisda
mas nors dalele atsimokėti už 
mirti savo pono, paėmė siera- 
tele ant iszauginimo, pats apsi- 
pacziuodamas ir susilaukė sū
naus. Neužilgio dastojo dideliu 
turtu. Likimas taip surėdė kad 
vaikai, užaugta, apsivedė vie
nas su kitu. In meta laiko po 
tam, Kantara, kuriam sanžine 
nedave ramybes, atėmė sau gy
vastį, isz nežinoinos priežas
ties, kaip žmones mane. Laike 
Kvietines Kares mirė jo pati.

Graudingiause pabaiga szio 
atsitikimo atsitiko ana diena. 
Kada jauna pora aplaike žine 
apie žudinsta kuria papilde jo 
tėvas, jauna porele, kuri labai 
mylėjosi ir buvo laimingi, ne
galėdami paneszt sarmatos, 
atėmė sau gyvastį isz.gerdami 
truciznos.

Taip tai prie;ž6dis iszsipilde 
kad: “Žudinsta visados buna 
nubaustą ir nepasislėps.”

Teisingai galima girdėt kad 
sziadienine jaunuomene ne yra 
tokia, kaip buvo jaunuomene 
buvusiu gentkareziu, kad yra 
neprigulmingi, pikti, pasileidę 
bes'armaczei ir nepaguodoja se
nesniu žmonių ir vietoje juos 
vadinti pravardems, tai juos 
vadina pirmuoju vardu, no
rint® žmogus turi žilus plaukus 
tai vis ji vadina Užimu ar Ri
teriu.

Kožna motina, kožnas tėvas 
kalba: '“Kada asz buvau tame 
amžiuje, buvau kitokiu niekas 
man negalėjo nieko užmeti- 
net.” Kaltina mokyklas, baž- 
nyėzias, sudus ir nežine ka, už 
sziadienini pasielgimą musu 
jaunuomenes. O ‘bet yra prie
žastis ant kurios kožna motina 
ar tėvas gerai turi 'apsvarstyt:

Visi vaikai ateina ant svieto 
geri. Gema tokeis norints moti
na ar tėvas yra nedoreleis ir 
nusto ja tokeis 'būti kada ju kū
dikis užgimė.

Naujai gimusia kūdikis ne
vogs, nemeluos, ne kovos be 
priežasties, pakol jo protas 
jam neiszaiszkins kad toki pra
sikaltimai gali 'būti laikomi už 
“mandrybe.” Naujai gimusis 
kūdikis nereikalauja iszmokti 
kaip turi būti geru. Jis yra ge
ru ir doru, ji galima iszmokih- 
ti tik blogumo.

Jeigu jusu kūdikis yra ne- 
sianžiningas, meluoja, vagia 
arba barasi, tai jusu kalte, mo
tinos, arba aplinkenybe kokio
je tasai kūdikis yra auklėja
mas. Motinos yra viskuom o 
tėvai neturi jokios intiekmes 
auginime vaiku pakol tasai vai
kas nedaeis lyg deszimts metu. 
Intėkme tėvo ir jo pinigai yra 
ne taip svarbus kaip manome. 
Nuo motinos tiktai priguli 
sveikata ir būdas kūdikio.

Svarbiausiu tikslu moteres 
yra motiniszkumas ir gimdy
mas geru vaiku, sveiku ir isz- 
mintingu. 'Toki vaikai bus lai
mingi ateinaneziame gyveni
me.

Kožnas (kūdikis, užgimęs 
sveiku ir protingu, yra geru 
vaiku nuo užgimimo. Kožnas 
kūdikis kuris gimė nenorma- 

■' liszku (beproeziu, nesveiku ar- 
I. ba kolieka) privalo būti ati
duotas in tam (tikras prieglau
das.

nes szirdyje jaute kokia tai 
baime ir nerimasti.

Bego greitai, rodos kad ji 
kas vijo, idant kogreieziausia 
stot prie grinczeles savo moti
nos. Ant galo stojo priesz ja.

Grinczele buvo maža, susi
kūprinus senuke, rodos buvo 
tai jo tikra motina, (kuri jau bu
vo pasirengus in graba. Buvo 
tai toji pati kuria pažino isz 
jaunu dienu, norints jau'persi
mainius per laika, nes buvo 
jam mylima, brangiausia, sto
vinti po milžiniszka liepa.

Kuom daugiau ant jos žiurė
jo, tuom daugiau pradėjo by
rėt jam aszaros isz akiu. O ve
jas, ūždamas pro medžius, ro
dos jam prigelbinejo. Mislino, 
jog jo mylima motinėlė da ran
dasi po taja pastogia.

Rodos 'be jaustos, su dreban- 
czia ranka, užejas ant slenks- 
czio pabarszkino in duris.

Kokis tai nepažinstamas, 
asztrus balsas, kuris ji pervere 
per szirdi, atsiliepė:

— Kas ten?
Nemislydamas daugiau apie 

nieką, kaip tik sutikt motina, 
atsiliepe vos girdimu baisu :

— Motinėlė! tai asz, tavo 
niekszas sūnūs Jonukas!

— Kas ten po kvarabu, tegul 
ineina! — vėla 'atsiliepe isz 
naujo balsais isz vidurio grin
czeles.

Jonas inejo in grinezia ir 
abudu nusistebėjo labai.

— Praszau pono, tai gal turi 
klaida, — tarė jam sena nepa- 
žinstama motere.

— Kur yra mano motina? — 
suszuko Jonas.

— Apie kokia motina ponu
lis ežia kalba? —- užklausė mo
tere su dideliu nusistebėjimu, 
būdama tosios nuomones jog 
stovintis priesz ja ponas yra 
nepilno proto.

— Kur yra mano motinėlė?
— paantrino vėla drebaneziu 
halsu. — Kur ji randasi, Mag
dalena Svirckiene ?

Ant tuju žodžiu nepažins la
ma motere net nutirpo, nežino
jo ar tas atsitikimas yra tikras 
ar tik apie tai sapnuoja.

Guli ten, tvarte ant sziaudu!
— tarė motere su drebaneziu 
balsu ir dirstelėdama ant jo su 
paniekinimu, parode su isz- 
džiuvusiu pirsztu laukan.

Jonas suriko graudingai ir 
pabalo kaip drobule.

Iszejo isz grinczeles kaip 
girtas, kojos jam pradėjo pai
niotis o akys užtemo. Ant galo 
priėjo prie tvarto ir sztai kas jo 
akims persistatė...

Jo motinėlė, pasirėdžius in 
suplyszusius skudurius, su isz- 
geltusiu veidu, gulėjo iszsitie- 
sus, be gyvasties, ant žemes, 
tarp szaszlavu ant supuvusiu 
sziaudu. iSzmotas supurvyto 
maiszo apdengė jos nuvargusi 
kuna, dideles akys žiurėjo bai
siai užsirūstino ant stovirezio 
sunaus.

— Numirė nebage... — su- 
sznabždejo stovinti užpakalyje 
senuke. Neturėjo nieko, viena 
radosi ant svieto, privargo bai
siai. Ant galo ir ubagauti jau 
neturėjo pajiegu, taip nuvargo 
o priek tam sirgo per ilgus lai
kus. Paslkutiniose dienose gri- 
na. ja užlaikinejo nes senai bu
tu numirus... o priek tam da 
kalta man už visus metus ran-, 
dos. Ant galo pergulėjus kelis• • • • -I •

Keliaus Po Suvienytas 
Valstijas

Generole Evangelina Booth, 
kuri yra pirmininke drauguves 
Salaveisziu Armijos, Amerike, 
kuri sziadien keliauja po visa 
Amerika, už keliu menesiu va
žiuos in Anglija ant Salavei
sziu susirinkimo kur bus rinki
mas naujo pirmininko in jos 
vieta. Jos tėvas uždėjo taja 
drauguve kuri tiek gero pada
re del kareiviu laike Kvietines 
Kares.

visi sanariai, jaute savyje ne- 
iszpasakytinas kanczias, szirdi 
rodos kas (suspaudė geležinėm 
replėm o galva rodos sutruks 
ant iszimto szmoteiliu. Kentėda
mas neiszpasakytas kanczias 
krito prie gulinęzios motinos 
szaukdamas laukiniu balsu:

— Motin! ak, mano motin!.. 
dirštelek, sztai tavo iszgama 
■sūnūs kuris yra nevertas va- 
dytis tavo sunum!.. Guli prie 
tavo suszalusiu kojų... dras
komas juoda gailesczia kaip 
per laukinius žvėris... keis
damas pekliszkas kanczias... 
nes iszsižadejb ’ ir sarmatinosi 
tavęs... apleido, kada jo pa
szelpos reikalavai!..

— O, kad tu nebūtum manės 
pagimdžius! O, asz tavo negad- 
nas sūnūs!.. Nes. motinėlė, no
rints pribuvau už vėlai... tu do
vanok, atleisk man..ant žai- 
duliu Kristaus, del Motinos Jo 
Szvencziausios in kuriuos da 
■tikiu... meldžiu tavęs, dova
nok man!..

Baube kaip jautis, kas kart 
labiau. Plaukus pesze isz gal
vos ir rodos papai'ko isz gailes- 
ties.

La vonas motinos g 
sziai sustingęs. Veidas motinos 
isztines, rodos buvo nusistebė
jas isz jo pribuvimo. Žiurėjo 
ant jo malsziai nes užsirustinus 
baisiai o lupos pusiau atviros, 
sukruvintos rodos tarė: “Už 
vėlai!” —F.B.

_l¥PA Sveikatos Programas
Pagelbsti Milijonus

Kiekvienoje savaitėje per 
metus, WPA sveikatos progra
mų net 300,000 žmonių aprū
pinti medikaliszka priežiūra 
pagal studijos kuri buvo nese- 
nei užbaigta.

Pulkininkas F. C. Harring
ton, Darbu Progreso Adminis
tratorius, ka tik iszdavė pasek
mes tos studijos. Jis nurodė 
(kad kuomet toki patarnavimai 
yra atlikti pilnai ar isz dalies, 
asmeniu, kuriems apmokama 
algos isz WPA fondu, bet visi 
biedni asmenys, be jokio skir
tumo, gali ta pagelba pasinau
doti. Dvi-treez dalys asmeniu, 
kuriems pagelba buvo teikia
ma, buvo vaikai, pulkininkas 
Harrington nurodė. Tukstan- 
czius kitu, vaiku ir suaugusiu, 
jis prideda, pasiekia kitos AVP 
A veikimu ruszys, kurios arti
mai surisztos su viesza sveika- 
ta.Po jos konstrukcijos progra
mų, WPA pereituose trijuose 
metuose pastate ar pagerino 
daugiaus kaip 1,500 vieszu li
goniniu, iszseme daugiaus kaip 
2,000,000 akru malarija užkrės
tu klampynu ir pastate beveik 
10,000 myliu rynu, kad pageri
nus tautos sveikatos rezursus.

“Mes turime 15,000 vyru ir 
moterų prisiraszusiu prie svei
katos darbo invairiu rusziu,” 
pulkininkas Harrington sake. 
Pirmos svarbos, raportas nuro
do, per studijuota savaite, bu
vo slaugiu ir gydytoju aplan
kymas net 25,000 namu. Dau
giau kaip 2,000 szitu aplanky
mu 'buvo in namus biednu mo
terų, kurios reikalavo motinys
tes priežiūros. .400 vaiku medi- 
kaliszkai gydomi ju namuose.

Laikyta daugiau kaip 6,000 
medikaliszku ir dantiszku kli
nikų sesijų, kuriose 145,000 as
menų gavo pagelbos. Isz szito 
sikaitliaus, 36,000 suaugusiu ir 
2,000 vaiku 'buvo gydomi del 
veneriszku ligų. Iszibandymai 
daromi su 70,000 žmonių, del 
džiovos, szkarlatinos, sifilio ir 
kitu užkrecziamu ligų, isz ku
riu net 20,000 gavo immuniza- 
vimo gydijima. Per isztyrineji
mo savaite, WPA daktarai, 
dantistai ir slauges teike medi- 
kaliszkos ir dantiszkos pagel- 

ulejo mal- bos 75,000 mokyklų vaiku.
Namines ruoszos pagelbos 

projektai, kurie veikia be
veik visose valstijose yra dalis- 
■sveikatos programo. Prityru
sios moterys, nuo paszelpos 
suraszu, iszlavintos gaminti 
valgius, valyti namus, daboti

vaikus ir kitaip užlaikyti namo 
tvarka kol biedna ■szeimininke 
serga. Szitos AVPA pagelbinin- 
kes aplanke daugiau kaip 50,- 
000 biednu szeimynu, per sa
vaite tyrinėjimo. 3/5 szeimynu 
turėjo vaiku, kuriu skaitlius 
pasiekė 90,000.

Gal labiausia užgirtas veiki
mas, isz visu WPA veikimu 
vaiku sveikatos dirvoje, yra 
mokyklų užkandžiu ir mažiu
liu vaiku mokyklų programai, 
kurie kas savaite aprūpina 
maitinanczio, gerai-balansuo- 
jamo valgio net 750,000 vaiku 
kas savaite, vaikai be to valgio 
negautu tinkamo maisto dienos 
laiku.

Panasziai, 45,000 priesz-mo- 
kykla vaiku prisiraszusiu prie 
WPA mažiuliu vaiku mokyklų 
gauna netik užkandžiu vidur
dieni bet regulariszkai gauna 
pieno, vaisiu sunkos ir “eod 
liver” aliejaus per diena. Ka
dangi daug isz szitu vaiku ne- 
dapeneti ir anemiszki kasdien; 
ju sveikata iszegzaminuota ir 
jie moka tinkamus sveikatos, 
szvarumo ir hygienes papro- 
czius.

Isz viso, pulkininkas Har
rington sake, kad szitie WPA 
sveikatos patarnavimai per vi
sa szali kiekvienoje savaitėje 
apdengtu Meksikos, Persijos ir 
Turkijos gyventoju (skaitliu, 
du syk tiek kiek gyventoju Ho- 
landija, Portugalija ir Peru tu-, 
ri ir 2/3 dalis Kanados gyven
toju.

Svarbiausias vienintelis fak
tas isztyrinejimo, pulkininkas 
Harrington parode, yra kad 
sveikatos patarnavimas AVPA 
teikiamas be užmokesczio, as
menims kurie kitaip negalėtu 
gauti paprastu keliu. Tokiu bu- 
du net 300,000 žmonių naudo
jasi szitoms moderninėms me
dicinos naudoms, per WPA tei
kiamas. Tie žmones 'Sudarei 
treczia dali tautos, kurie pri
versti neszti sunkia ligos nasz- 
ta. —F.L.I.S.

L. TRASKAUSKAS ! 
LIETUVISZKAS GRABORlUS j

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. MaEanoy City

§ Kožna minuta Ameriko
nai (sunaudoja 200 svaru žuvi
nio aliejaus padirbti isz jo mui
lą.

§ Suvienytose Valstijose 
kas minuta 6,000 žmonių sėda 
įn bosus in kelione.~

menesius ligoje, mirė vakar isz 
ryto, apleista ir paniekinta nuo 
visu...

Kada motere apie tai apsa
kinėjo, Jonas stovėjo •' tylėda
mas, užsidunksojas, iszbales, 
nutirpęs kaip marmurinis sto- 
vylas. Įszgamąi sunui drebėjo

“Dede Samas” Mokina Vyrukus Kaip Lekioti

Dede Šamas sziadien mo kiną apie 4,500 jaunu vyruku kaip valdyti eroplanus ir su jais 
lekioti nes ateityje reikalaus ju daug. Pirmiausia studentai važiuoja in Randolph Field San 
Antonio, Teksas, lavintis ant lekiotojo per tris menesius o kada tenais užbaigia mokslą, da 
turi lavintis per szeszis menesius Kelly Field. Studentai buna isz'bandomi ant sveikatos, akiu, 
narsumo, kaip taisyti eroplanus ir kas tik reikalinga del lekiojimo ore. j
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Paskendusis
Varpas

Apysakaite isz senoviszku 
padavimu.

Placziai iszgarsejas ir galin
gas ponas Kotsko; ne viena de- 
setka varstu užima jo sodybos, 
kaimai, miszkai ir pievos; tuk- 
■staneziai vergu nuo anksty- 
vaus ryto iki vėlam vakarui 
dirba jo laukuose; szimtai su
vargusiu, amžinai badaujan- 
cziu žveju — žuvauja giliuose 
ežeruose žuvu puikiam pono 
stalui. Sandeliai lūžta nuo tur
to, gabenamo' isz visu szaliu in 
pono pili: rūsiai pilni brangaus 
užjuriu vyno ir seno Lietuvisz- 
ko midaus.

Ponas Kostko myli sveczius; 
mėgsta pamedžioti sykiu su 
jais nepereinamose giriose ir 
po sėkmingos medžiokles pasi
linksminti sykiu su brangiais 
svecziais turtingoje pilyje.

Visa Lietuva žino szias puo
tas, retas magnatas nedalyva
vo jose pas galinga poną. Bet 
kas magnatai? Pats didysis ku- 
nigaiksztis Zigmantas szmekla 
ir pabaisa pusiau laukiniu kai
mynių tautu, neretai atvažiuo
ja pas vaiszinga Kostka pame
džioti tauru ar szernu, pavai
kyti zuikiu ir lapių ir pasiszne- 
kucziuoti su ponu prie taures 
brangaus Vengriszko vyno. 
Myli poną didysis kunigaikszr 
lis; gerbia ji ir pavydi jo gar
bes galingiausieji Lietuvos 
magnatai.

Tik prasti žmoneliai, bau
džiauninkai ir 'bernai bijo ir 
neapkenezia savo valdovo. Bet 
tas ir suprantama: kažin ar ra
sis nors viena baudžiauninku 

.szeimyna nenukentejusia nuo 
pono žiaurumo.

Svetingas ir malonus su sve
cziais, jis panaszus laukiniam 
žvėriui elgesy su savo pavaldi
niais. Czia jis insake nuplakti 
iki mirties sena tęva, nepakė
lusi priesz ji kepures, ten jau
nam ’baudžiauninkui atėmė pa
tikusia jam jauna gražuole 
žmona.

Kiekviena vakara isz arkly- 
džiu girdisi baisus, nežmonisz- 
ki vaitojimai; tai budeliai, po
no liepiami, kankina baudžiau
ninkus. ..

Kaip tai karta — tai buvo 
priesz daug amžių —anot žmo
nių padavimais, mylimas pono 
tarnas, augsztas, gražus Jonas, 
smarkiai inpykino savo valdo
vą. Jis nežiūrėdamas pono gra
sinimu, apsivedė su dvaro mer
gaite Albina,

Baisiai intužo ponas ir jo 
akys sužibo negera ugnele kuo
met jis sužinojo apie tai.

— Paszaukite czionai berną!
Už valandos iszbales tarnas, 

drebaneziomis lupomis, prane- 
sze Jono atsakymai Jonas pa
sakęs neateisiąs.

Tai buvo negirdėta drąsą! 
Niekingas bernas iszdryso ne
paklausyti savo valdovo!

— Kaip neateis? — suriko 
ponas tokiu balsu, kad visa pi
lis sudrėbėjo isz baimes. — At
veskit tuo jaus!

Jonas gerai žinojo koks liki
mas laukia ji ir jo jauna žmona 
už nepaklusnumą ponui ir ry
žosi paskutiniam žygiui — pa
sislėpti koplytėlėje, esanezioje 
pilies sodne o paskui, užėjus 
nakeziai, bėgti in nepereina
mas amžinas girias ir isz tenai 
pasiszalinti isz Lietuvos ribų.

Koplytėlė kur pasislėpė su 
jauna žmona Jonas, 'buvo žmo
nių fantazijos apsupta spar
nuota legenda. Pasakojo, kad

ja pastatęs sodne, paufcsnyje 
placziai iszsiszakojusiu guobu, 
dabartinio pono senelis Vladis
lovas, kokiu 'tai stebuklu iszsi- 
gelbejas nuo mirties laike me
džiokles.

Szernas, su kuriuo jis kovo- 
josi buvo jau paglemžes ji po 
savim, kaip staiga, keno tai ne
matoma ranka užmusze gro
buonį žveri. Kas buvo tas ste
buklingas iszgelbetojas, niekas 
nežinojo, nei ponai, nei sve- 
cziai, zovada atjojusieji iszgir- . 
de riksmus, ir ponas, nesenai 
priemes krikszta, nutaręs pa
statyti koplyczia Dievo Moti- > 
nos vardan, toje paezioje vieto- ! 
je, kur gulėjo užmusztas žvė
ris. Ir nuo tu laiku neužgesta- , 
ma ugnele žiba mažoje kriszto- 
lineje lempelėje, priesz auksu 
papuoszta Dievo Motinos pa
veikslą ir senas vienuolis laiks - 
nuo laiko skambina sidabro 
varpu, atvežtu pono isz szven- 
tu vietų. Malonus jaudinanti 
garsai skrenda tylumoje vaka- : 
rimo oro, primindami žmonėms ■ 
apie visagale Augszcziausiojo 
malone.

Padavimas sako kad žmo- , 
gus, pasislepes koplyczioje nuo 
žmonių pykezio ir kerszto, tam
pa neliecziamu. Neiszvengia- 
ma mirtis gresianti tam, kuris 
iszdrystu paliesti pasislėpusi.

'Tuomi tai ir pasinaudojo Jo
nas. Kuomet ponui pranesze 
kad jo bernas pasislepes kop
lytėlėj, ponas nusijuokė nege
ru juoku.

— Niekszingas bernas! Jis 
mano kad Szvencziausioji Mer
gele gali ji iszgel'bėti nuo val
dovo pykezio? Jus, apgailėtini 
bailiai, bijosit suimti ji ten, — 
asz ta žinau... Bet asz... — 
ponas nebaigė žodžiu.

Apsuptas .minios tokiu ®at 
daug mananeziu apie save po
nu, kaip ir jis pats, Kostko in- 
ženge koplytelen. Ant keliu 
priesz szventa paveiksią, mal
dingai sudejas rankas klūpojo 
Jonas. Jo lupos sznabždejo 
malda.

Ramiai, nei žodžio netarda
mas, Kostko isztrauke karda ir 
bloszke juomi savo mylimajam 
tarnui per galva.

Purpurinis kraujas sutrysz- 
ke szaltiriio srove ir vos-tik 
pirmas nekalto kraujo laszas 
pasiekė akmens grindų, invyko 
stebuklas.

Skaiscziais mėlynas dangus, 
i linksmai denges pasauli, pa- 
, juodavo ir apsiniaukė tamsiais
■ debesiais. Sužibėjo ilgi žaibai,
• pasigirdo smarkus gaudimai
• griaustinio, — ir koplytėlė, sy

kiu su visais buvusiais joje po-
- nais, sulingavo ir nugrimzdo 

žemen.
Dangus tuojau nusiblaivė. 

! Pavasario saulute mėlynoje pa- 
, dangėje, atsispindėjo nedide-
■ liame ežerelyje, Susidariusia

me vietoj isznykusios koply- 
czios.

Ir nuo t o laiko, kiekviena sy
ki, kaip dingusio vilnyse ežero 
pono inpediniai insako kankin
ti savo tarnus ir isz arklydžiu 
girdisi draskantieji szirdi riks
mai, nuskendęs varpas iszduo- 
da tylius liudnris garsus nuo 
kuriu ponas iszbala.

Tokis Lietuviu padavimas 
apie paskendusį varpa...

II.
Prabėgo daug metu...
Baudžiava tapo panaikinta, 

ir sykiu su ja ant visuomet nu
tilo garsai paskendusio varpo. 
Galingi ponai iszmire, bet sy
kiu su jais nenuėjo in kapus pa

vos žmones; apie juos senoje 
pilyje senute aukle pasakoja 
savo auklėtiniams; apie juos 
sznabždasi audros laike vilnys 
ežero, tyvuliojanezio sodne už 
tankios sienos verkianeziu 
karklu ir sidabruotu beržu.

Pilis su aplinkiniais laukais . 
ir miszkais perejo in rankas ■ 
nauju savininku. Jos niuriuo- ; 
se, senovės kambariuose iszau- < 
go nauja žmonių karta, neži- . 
nanti begalines valdžios žmo- : 
gaus ant kitu žmonių.

Czia virė gyvenimas.
Erdviuose kambariuose gir

dėjosi linksmus žaidimai ir juo
kas, atskridusios in gimtąjį 
lizdą ateinanezioms szventems ! 
jaunuomenes. Buvo Velykų isz- 
vakaris.

Atėjo ankstyvas, sziltas ir 
giedrus pavasaris. Miszkai jau 
pasirėdė savo szviesiai-žaliais 
szventadienio rubais. Pievos ! 
iszmargintos žydriai mėlyno
mis snieguolių akutėmis, links- , 
mai žaliavo saulelydžia spin
duliuose. Isz apdžiuvusiu lau
ku plauke berupestinga vytu
rėlio daina. Sodne, ant ežero ■ 
kranto, kūrenosi nauja dar ne
suspėjusi pajuoduoti nuo dreg- i 
numo, pirtis. Kamuoliai per- : 
matomu durnu veržėsi pro bal
ta kaminuka ir augsztu stulpu : 
iszkile augsztyn, lėtai draikėsi, 
lyg tirpo žydriame vakarinia
me ore. Aplink vieszpatavo isz- 
kilminga tyla — taip tylu esti 
:ik nakti bažnyczioje.

Pilyje ėjo szveneziu sutiki
mo ruosza. Kambariuose sklido 
vos tik iszkeptu pyragu ir da
rytu kiausziniu kvapas. Szei- 
mininke, jauna, graži moterisz- 
ke prižiūrėjo virtuvėje gami
namus Velykinius valgius.

Atdaroje verandoje szeimi- 
ninkas §u svecziais žaidė kor
tomis. Czia pat szalyj žaidžian- 
cziuju susitelke szeiminihko se
suo ir marti, abi labai jaunos; 
jos grūdo nedidelėse puodynė
se kokia tai tamsia pusiau .sky
sta mase. Isz puodynių kilo er
zinantis žaidžianeziuju uosle 
kvapas ko tai gardaus. Greti
mais įsėdėjo iszeimininko brolis 
augsztas, storokas karininkas, 
apsivilkės be galo placziu odi
niu szvarku. Nuo visos jo figū
ros taip ir dvelke beribiu tingi
niavimu.

“Ir kaip tau nenusibosta 
'bastytis 'be jokio darbo?” pra
bilo in ji .sesuo — “tiktai ir ži
nai, kad isztisas dienas gulėt! 
Nors in pirti nueitumei... ”

“In pirti? Hm... tai butu 
gerai!.. tik žinai, Janina, bau
gu vienam... ” — prasznabž- 
dejo jis stengdamasis nuduoti 
iszsigandusi. “Baugu?! Užteks 
jau vaidinti isz saves baili. Ži- 

. nai? — kreipėsi ji in marezia.—
■ Viadukas, būdamas dar kari-
■ ninku mokykloje bijojo ineiti
■ be žvakes in tamsu kambari,
■ bijojo vakare paisivaikszczioti 

po .sodną... bailys!..
Viadukas linksmai juokėsi. 

Jam, kodėl tai, patikdavo gir
dėti kalbant apie jo bailumą.

Mažas 'būdamas jis tikrai bu
vo kiek baik'sztus. Menulio 
iszviesa, kapines, esanezios už 
.sodybos, senas tamsus sodnas, 
mažas ežerelis, esantis pakal
nėje nedidelio kalno, ant kurio 
stovėjo pilis^ teike jam nepap
rastos baimes. Su laiku baiksz- 
tumo jausmas isznyko, bet at
mintyje jo namiszkiu pasiliko 
isztisa eile anekdotu, liudijan- 
cziu apie jo baiksztuma.

“Asz gal, ir eieziau... tik
tai. .. pažvelg'k kaip urnai 

sakojimai apie ju žiaurumus ir tamsėja sodnas.”

Pasakingas pono Kostkos var
pas, iszgasdines ji dar vakar 
kuo ne lyg mirties; varpas, pri
menantis žmonėms, apie ju pa
reigas prie sau panasziu, pasi- 

kvie-
ezianeziu žmones prie maldos.

GALAS.

žveriszkumus. Apie tai dainuo
ja savo liūdnose dainose Lietu- ke.

I

Duryse pasirodė szeiminin-

“Viadukai, — kreipėsi ji in 
karininka, — eik Tamsta-gi — 
galu-gale, in pirti. Jau senai 
laikas atleisti Vinca, jis dar tu
ri padėti Tamstai nusiplauti.”

Vladas paklausė. Szvilpau- į rode .paprastu varpu, 
damas linksma dainele, jis nu
lipo laiptais nuo verandos ir 
dingo žalumoje tamsejanezio 
sopno. Tyliame ore balsiai gir
dėjosi jo tolstantieji žingsniai; 
garsas linksmos daineles darė
si vis tylesnis ir paskui visai j 
nutilo. Verandoje užvieszpata
vo tyla. ’

“Onyte! — prabilo sesuo in 
szeimininke ir tuojaus nutilo, i 
pakreipusi galva in ana szali, 
kur dingo karininkas. Kas tai t 
Pasigirdo, lyg kas tai greitai : 
bego per sodną. !

“Kas ten?”
'“Viadukas! Kas su juo?”
Veraindon bego karininkas. 

Basas, be szvarko, jis sunkiai 
kvėpavo. Marszkiniu apykakle , 
atsisegus, atidengdama stipria, 
juodais plaukais apdengta kru
tinę. Isz po nusmauktos in vir- 
szugalvi kepures draikėsi juo
di pluosžtai, ryszkiai atmusz- 
dami iszbalusi persikreipusi 
nuo baimes veidą. Ant kaktos 
matėsi laszai szalto prakaito.

Nuo jo visos .stipraus sudėji
mo figūros dvelke nenuduotu' 
iszgascziu.
“Kas tau? ■— pasigirdo klau

symai. ’ ’
“‘Skambina!” — prasznabž- 

dejo jis iszbalusiomis dreban
eziomis lupomis.

“Kas skambina? Kur?”
“Ežere... Kostkos varpas.” 
Esantieji pažvelgė vienas in 

kita. Nusistebėjimo iszy.psena, 
pasirodžiusi ju lupose, tuojaus 
isznyko: tyliame vakariniame 
ore pasigirdo varpo skardus 
garsas. - ■ ■ ■ - —-■ - -...

Garsas atsiliepe snaudžian- 
czio sodno medžiuose ir nuai
dėjo tylumoje. Nespėjo jis ap
mirti, kaip pasigirdo antras, 
treczias ... Greitai, lyg vyda
mi vienas kita, skrido jie in pi
li. Rodėsi, jie gema kur tai gi
liai, giliai po žeme augo ir tir
po tylumoje, atspindedami ne
suvokiamu nerviszku virpėji
mu, sieloje kiekvieno isz esan- 
czio pilyje. Kuom tai nesupran
tamu, begaliniai baisiu plauke 
nuo szitu, gimusiu, nežinia kur 
garsu. Rodėsi, lyg sykiu su il
gai tylėjusio varpo garsais pri
sikėlė ir iszejo isz savo karstu 
szeszeliai senai mirusiu .ponu 
ir dabar skraido czia, savo pi
lies verandoje, ‘smaugdami ir 
kankindami atėjūnus.

Verandoje visi tylėjo...
Prasidėjo pirmoji szventes 

. diena.
Skaisti pavasario .saulute

• linksmai szypsojosi mėlynojo
• blaivioje padangėje, apszvies- 
. dama susirinkusiu pasveikinti 
, pilies savininkus, sodiecziu 
! margus szventadienio rubus.

Szeimininke sveikinosi su 
. moterimis...

“Szventems malonėjote atsi
lankyti,' ponas Vladislovai,”— 
kalbėjo in karininka senis so
dietis. —Puikus pavasaris iszi- 
met isztikro... szviesu, szilta... 
tikra Dievo malone... O, pas 
mus, pridūrė jis, kiek patylė
jus, — džiaugsmas koks ! Kop
lyczia atidarė... Kiek metu 
stovėjo uždara... Uždrausta 
buvo... Žmones susidėjo — 
varpa nauja nupirko... Puikus 
varpas —didelis, skardus. Ma
nau varstu deszimti aplink gir
dėtis. .. Vakar, tur būti ir pas 
jumis buvo girdėtis, kaip 
skambino?!

Bet, Vladas nieko neatsake. 
Jis stovėjo giliai užsimąstęs.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

Tf Svieto gyventojai pasi
daugina per minuta ipo 70 ypa
tų arba tiek kiek turi didelis 
miestas gyventoju.

Kožna minuta, kožna die- 
Kalifornia isziprodūkuoje 
9,000 svaru vynvuogiu

U
na
po
(greipsu).

fl Puerto Rišo iszsiunczia 
kožna minuta in Su vien. Vaisy
ti jos rūmo (arako) už iszeszis 
dolerius.

BRANGI SKRYBĖLĖ

Skaitė Daug Laikrasž- 
cziu, Bet “Saule” Pati

ko Geriausia!
Guodotina Redakcija:— ;

Prisiuncziu tamistoms viena 
nauja skaitytoja, poną Juozą 
Pužaucka, kuriam lankei duo
davau skaityti “Saule ” ir taip
jam patiko kad prasze manes j 
kad prisiuinscziau už ji užmo
kesti už laikraszti kuri szia- 
dien labai myli skaityti. Ponas 
Pužauckas sake kad yra skai
tės daugeli laikraszcziu bet 
“Saule” jam yra smagiausia. 
Mes dekavojame szirdingai už 
“Saule” kuri mums szvieczial 
jau 50 metu ir vėliname nuo 
szirdies kad Dievas padėtu ju- 
su darbuose da ant ilgesnio lai
ko darbuotis del labo 'žmonijos. 
Jusu seni skaitytojai, Jonas ir 
Barbora Paliulei, isz Scottville, 
Mich.

Buvo tai nelabai senei.
Mikutis, gražus vaikinelis, 

jaunas, vos pabaigęs 25 metus, 
isz nuobodumo pastanavijo pa- 
praszyt Mege ant atsilankymo 
in Vaduville.

Pagal Amerikonisžka papra- 
tima, nuėjo prie telefoną ir už- 
skambino in sztora kuriame 
Mege dirbo už pustreczio dole
rio ant nedėlios.

— Helo!
— Helo!
— Ar tai tu, Megi?
— Yes, kas lakina?
— Tai asz, Mark. Noriu kad 

su manim eitum Ketverge in 
Vaduville. Ar eisi, Megi?

— Ali rait! Lauksiu tavęs 
ant puses1 asztuut^ Gud bai!

— Gud bai, svit hart!
Ir viskas buvo parengta. Ži

noma tėvai apie tai neturėjo ži
not kur duktė eis Ketverge.

‘ Megi užezedino žygi Mikui 
idant ateitu pas tėvus ir pra- 
szyt pavelinimo nuvesti dukte
rį in teatra. Ka jai apėjo tėvas 
ir motina, kada ji turi “gud 
tairn”...

Atėjo Ketvergas...
Megi puse adynos arikseziau 

sustojo dirbt. Penkta adyna 
sugryžta namo. Rankoje nesza 
milžiniszka skryne kurioje tal- 
pinasi didele skrybėlė kuria 
pasiskolino sžtore už paskirta

• preke...
Prisiartino septinta' ady- 

' na. Kas tokis pabarszkino in 
duris. Mėgęs szirdis pradėjo 
muszti kaip kalvio dumples.

i Durys atsidaro ir kone parpuo
lė isz nusiminimo nes vietoje 
paregėti Mikuti, parpate vąiki- 
neli, kuris padavė jai gromate- 
le...

Atidaro koperta ir skaito:
“Dir Megi! Negaliu ateit 

pas tave. Sutik mane ant kam
po ulycziu Main ir Centre kur 
tavęs lauksiu. Juts truli, 
Maik. ’ ’

Susiraukė kaip sena bulve, 
apsirėdė greitai ir cu! iri mies
tą. Mikas jau lauke jos. Mege 
turėjo ant galvos skrybėlė kaip 
dugnas ceberio, kuria Mikas la
bai pagyre, na ir nusidavė in 
teatra. Mikas buvo nupirkęs 
du tikietus ant virszaus, .pir
mutiniam red e, geroj vietoj.

— Ar gut šit, Megi?
— No, raten!
— Del ko? O gal norėtum 

ba'ksa?,
— Well...
Nesake nieko nes daugiausia 

jai rūpėjo jog ant virszaus ne
galėjo su paskolinta skrybėlė 
pasirodyt laike perstatymo.

Pyko kaip kate. Užmokėjo do
leri ir puse už paskolinimą 
skrybėlės ir negales ja paro
dyt!. .

Negalėjo dalaikyt isz piktu
mo. Perstatymas suvis jai ne
patiko o kada iszejo, Mikutis 
paprasze ja ant oisteriu bet ji 
atsisakė nuo to.

— Kom on hom! — namon 
norėjo eiti. O kada pribuvo, 
nutraukė staigai skrybėlė ir 
numėtė in kampa, neteminda
ma suvis kur numėtė.

In tris dienas aplaike Megi 
post-karte idant sugražintu 
skrybėlė... Bet kaip nusiste
bėjo kada visur iszjeszlkojo o 
skrybėlė nerado. Atitraukė 
sofka ir rado “Meri Wido” su- 
mankiota ir išzsukinta in visas 
szalis, su kuria szuo turėjo pik
niką. MegeAone apalpo ant to 
regėjimo! Dirbdama per visas 
dienas, czedindama kaip galė
jo kelis dolerius, užkuriuos ke
tino sau nusipirkt szlebe ant 
Kalėdų o dabar turės užmokėt 
už skrybėlė!..

— O, baisus daigias!
Mege turėjo sugražint skry

bėlė ir da damoket $12. už su
naikinimą. O tam visam buvo 
baltas pasisziauszimas ir noras 
pasirodymo augszcziau savo 
stono o tai yra griekas už kuri 
Mege in pekla neeis nes jau 
czionais atpakutavojo už savo 
griėka, brangiai užmokėdama 
už savo puodą ir nesupratimą;

Pamokinimas: — nesipu^k 
augszcziau kaip isztenka tavo 
kiszenius. —F.B.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Malianoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreipkities.in 
“Saules” ofisą, Malianoy City, 
Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

^5c VISOS TRYS
KNYGUTES

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

BALTRUVIENE

Vienoje vietoje Veselka 
atsibuvo,

Ant kurios ir nepraszyti 
pribuvo,

Žinoma, Veselka Lietuvisžka, 
O ne kita-tautiszka.

Dainavimo buvo in vales, 
Kad net buvo girdėt per mylės 

kėlės,
Vieni šluboje, kiti ant poreziu 

klykavo,
Kad vos tik gargala negavo. 
Ten keli sportai dalyvavo, 
Bet laike mežlevos iszmesti

gavo, ■
Ant piktumo prie tvoros 

sustojo, .
Klykė ir kaip szunes lojo;
Taip, taip, in kur sportelei 

pribuna,
Tenais jau gero nebūna,

❖ ❖ ❖

Taip, pigus gaidys,
O žmogus kvailys, 

Netoli Skrantu sportas pirko 
gaidi už centu penkiolika, 

Ir in palicmonp rankas gaidys 
patenka,

Ir kupeziu ir gaidi in koza 
pasodino, 

Kupeziu bjaurei inklampino, 
Apie 50 doleruku užmokėjo, 
Ir daug sarmatos apturėjo,'

Tai tau kakarieku, 
Pasaky s ir del kitu, 
Kad pigus gaidys,

Daug bėdos žmogui padarys.
*♦* *♦*

Skulkino paviete vienam mies- 
tukije,

Padaro labai fain sztuki, 
Tenais ir funiu atsiranda, 
Geria ir ne vienas gauna in!

sprandą,
Juk -kur girtuokliauja, 

Ten musztynes nepasiliauna, 
Tiek to, visur taip atsitinka, 

Ypatingai kam namine
patinka..

Vienas užsirasze in kliuba 
siutu,

Kad kriauezius pigei drabuži 
pasiutu,

Ir siutą laimėjo, i 
Bet pinigu neturėjo.

Tai vyreli, mergina iszpirko, 
Su nauju siutu ji apvilko, ' 

O gal už pinigus toji mergina,
Paims del saves taji vaikina, 

O ka, pinigu negaus, 
Kad ir lyg sudnai dienai

lauks. į

Gary mieste kriksztynos buvo, 
Daug sveteliu pribuvo, 

Gerymo visokio pargabeno, 
Kokio tik kas pareikalavo. 
Gere ir uže už kūdikio 

sveikata,
Ant ko kas turėjo akvata.
Žinoma ir be dainavimo ne

apsiėjo,
Ant galo visi staugti pradėjo, 

O szirdeles, buvo tai gie
dojimas,

Kaip szunu staugimas, 
Kitokios rodos nebuvo, ' 

Palicmonas pribuvo,
Boba isz stubos iszmete, 

Ba kitokios rodos nematė, 
Ir buvo tas, 
Kad kožnas,

Po deszimtinė užmokėjo, 
O boselis namo net dvideszimts 

padėjo. ;



‘‘SAULE’’ MAWAWOV CITY, PA.

Žinios Vietines
; —Utarninke Svz. Antano.

— Seredoj Amerikos szvente 
“Flag Day” arba vėliavos die
na.

— Nedėlios vakara bažny
tinėje svetainėje, 16 vaiku ir 20 
mergaicziu isz 8 klases Szv. 
Juozapo parapijines mokyklos

10 szu- 
viais sunkiai sužeidė Albina

t Gerai žinomas saliunin-|
■ kas, Jonas Pieczul, 304 W. Cen-j jį |j V
tre uly., mirė praeita Petnyczia
Gerojo Samaritono ligonbuteje *
Pottsvilleje, atvežtas tik diena MEILES TRAGEDIJA 
priesz tai. Pribuvo in Amerika MARIAMPOLEJ.
apie 30 metu adgal, dirbo ka-' Marijampole. — Kėlės sanvai- 
syklose ir per 17 metu laike sa-| tęs adgal czion miesto sode ties 
liūną. Prigulėjo priesz Szv. Ka- paradiniais varteliais J. Saba- 
zimiero parapijos. Paliko pa-' liamskas dviem revolv 
ežia, dvi dukteres Stella, patij
Frano Malinovsikio ir Liudvika Rulevicziute, ir pats nusiszove. 
pati Edvardo Kubiliaus ir su-; Mergina greit buvo pristatytą 

aplaike diplomus pabaigdami nu jOna. 
mokslą ir i
School. Daugelis žmonių ir te- į 
vu dalyvavo tame vakarėlyje. Į 
Kunigas Czesna iszdalino di
plomus studentams ir dovane
les už geriausia molksla. Jonas 
Seteviczius aplaike dovana 
nuo American Legiono kaipo 
ir Justina Pecziuikoniute. Ed- 
wardas Bleizgys ir Fiorentina 
'Marcziulioniute -aplaiike po 
$2.50 už geriausia naudojima 
Lietuviszikos kalbos.

Laidotuves atsibus in ąpskriczio ligon'bute, kur
inžengs in High Utarninko ryta su bažnytinėms gydytojas isztifinejo kad szu-

1 ~ 4"' Į vis kliuvo in vidurius ir greita'
Praeita Petnyczios nak- ■ padare operacija.

apeigoms.

ulyežioje davė savo žmonai pei
liu in krutinę ir ant vietos ja 
nudure. Bertuliene buvo pa
prasta darbininke ir dirbdavo 
Aleksote Maldos Bendroves 
Dirbtuvėje. Ta ryta ji ėjo in 
darba, kaip pavydulingas vy-! 
___ t: Iras ja nužudė. Ji buvo su juo 
pasimetus ir gyveno su kitu.

AMERIKONISZKOS 
MOTERĖLES.

Kaip Ženklino Senovės Gyventojai Savo Gyvulius

— Metinis užbaigimas pub- 
likines mokyklos High School 
atsibuvo Nedelioje 11 Juniaus, 
Victoria teatre, 10-ta valanda 
isz ryto. Rev. John MacMillan 
sukalbėjo trumpa maldele ir 
pasakė studentams pamokslėli. 
Panedelio ryta, 10-ta vai., atsi
buvo “ Class Exercises” o 
Commencement antra valanda 
po piet. Viso 235 vaikai ir mer
gaites- užbaigė augsztesnius 
mokslus ir aplaike diplomus už 
savo mokslus. Tarp užbaigusiu 
mokslus radosi daugelis sve- 
fimszaliu tėvu vaikai kurie isz- 
ėjo su augszczihusiais ženklais 
ir buvo vieni isz iszmintingiau- 
siu studentu Musu “foreigne- 
rei”, kaip juos Anglikai vadi- 
6a, vis perauksztina moksle 
Ameri'koniszkus vaikus visa
me. Garbe jiems ir kad visi stu
dentai aplaikytu dinstus už sa
vo . sunku pasidarbavima per 
tiek metu moksle.

ti ant vaistinio plento' arti 
Brandonville®, Valteris Sadau
skas, 23 metu amžiaus, 516 AV. 
Arlington uly., isz Shenando- 
rio ir Elena Dowling, 20 metu 
amžiaus, 332 W. Mahanoy uly., 
isz Mahanojaus, likos pavojin
gai sužeisti ikada motorciklis, 
ant kurio abudu važiavo, nusi- 
verte nuo kelio. Abudu randa
si Locust Mountain ligonbutej.

—■ Nedėlios vakara apie 7 
valanda ugnagesei likos isz- 
szau'kti užgesyt liepsna kami
ne, name Mikolo Pajaujo, ant 
424 W. Railroad uly., 'kuri li
kos greitai užgesinta. •

— Sekantieji klierikai par
važiavo namo ant vakacijos: 
Albinas Neverauckas, Bernar
das Szimkus, Vincentas Stroc- 
kis ir Steponas Birosz. Neve
rauckas bus inszventintas ant 
kunigo ateinanti meta, 
kitu studentu pribuvo 
taipgi.

Daug 
namo

SHENANDOAH, PA.
— Szv. Juiigįo 16 studentai 

isz parapijines mokyklos už
baigė mokslą Bplaikdami di
plomams už geriausia mokslą. 
Jszdalinimas diplomu atsibuvo 
7:30 Nedėlios vakara ant kuriu 
dalyvavo daugelis žmonių.

. Jos gyvy
bini gresia pavojus. Jonas Sa
baliauskas mirė vietoje, szuvis 
pataikė in krutinę. Jis kukliai 
palaidotas vietos kapuose. Jo
nas ir Albina abudu jauni Ma- 
riampoliecziai. Jonas pernai 
pavasari atsitarnavo vietos in- 
g'uloje būtina karo tarnyba, 
kur (pasižymėjo kaip sumanus, 
drausmingas ir kuklus karys. 
Albina turėjo tiktai 17 metu 
amžiaus. Karszti jaunuolio 
pažadai susituokti ir kurti 
szeimynini gyvenimą ja tik 
gasjdino, nors abudu buvo vie
nas antra insimyleje. Rule- 
viežiuite pagaliau pradėjo vis 
mažiau dėmesio kreipti in J. 
Sabaliauska, kuris sužinojo ja 
draugaujant su kitais vyrais. 
Jaunuoliu santykiai pablogėjo. 
Invykio diena in miesto soda 
atėjo J. Sabaliauskas su revol
veriu kiszenej. Ji ėjo tarp 
draugiu, ir jis atsipraszes jos, 
kuri laika karsztai kalbėjo, po 
ko mergina truktelėjusi pe- 
cziais ir ėjusi szalin. Jis szuk- 
telejes ja, ir kaip tik ji atsigrį
žo, paleido du szuvius, kuriu 
vienas kliuvo jai in vidurius, 
kitas jam in krutinę.

— Mano mielas, ar tu szia- 
dien maudeisi?-— užklausė tur
tinga moterele savo vyro.

—• Teip, maaio miela.
— O ar iszczysjJnai savo 

dantis t
—Taip, mano aniuoleli.

—■ Ir apsiskutai?
—■ Teip m'ano szirdele.
—• Na tai gerai, dabar gali 

pabueziuoti mano szuniuka.

Gelbėk Savo

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO. 
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiaccis Graboria* 

:: Gabiausiai Balsamuotojas si
Geriausia Ambulance _ 

patarnavimas s s i o j 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio j 
Grabu. Laidoja nu- | 
mirelius pagal naujau- j 
šia mada ir mokslą. J

NUDURS SAVO ŽMONA.

Senovės gyventojai Westu turėjo iszdegint ant kailio savo gyvuliu visdkius ženklus 
kad juos pažint ir atskirt nuo kitu locnininku gyvuliu kurie ganėsi ant milžinisz'ku lauku. 
Kožnas farmeris turėjo savo paskirta ženklą ir tokiu budu pažino savo gyvulius. Ana diena 
Oscar Hauge, sudo rasztininkas tyrinėdamas senus rasztus surado kopijas tuju ženklu ku
riuos turėjo farmerei rekorduoti sude. Nekurie ženklai paeina da nuo szimto metu. Daugiau
sia isz tuju farmeriu buvo tai Iszpanai apsigyvenę czionais.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

404
50o

-— Du karūkai susidūrė ant 
kkmpo W. Mahanoy Avė. ir 
Catawissa, Subatos vakara. 
Vienas isz ju, trokas prigulin
tis prie Butcher Boy sztoro pa
taikė in automobiliu isz New 
Jersey bet abudu apsisaugojo 
nuo pavojingų sužeidimu. Ant 
szito kampo atsibuvo jau dau
gelis visokiu automobiliniu ne
laimiu ir jau laikas kad mies
tas intaisytu ten raudona žibu
rį. Keli metai adgal redakto
rius F. Boczkauskas parengė 
peticija ir surinko parašau® 
kad ant tojo kampo rastųsi sig- 
nolas. Miestas pakabino įsigno- 
la bet in kėlės sanvaites ji nu
kabino del nežinomos priežas
ties. J eigų tai butu padaręs ko
kis kita-tautis tai gal ir szia- 
dien kabotu.

— Subatoj po įpiet kada, 
trys vyrukai isz miesto važia
vo automobilium isz Delano, 
staigai ju automobilius patai
kė in grabe ir automobilius ap
sivertė užmuszdamas varyto
ju Jurgi Aleksa, Rusnaka, ku
ris gyvena ant 14 S. A uly., ki
ta dranga Beynon mirtinai su
žeidė ir randasi Locust Moun
tain ligonbutej o treczias apsi
saugojo nuo sužeidimu bet bu
vo taip persiemes baime kad 
bego nežine kur ir tik Nedėlios 
ryta parbėgo namo. Pravažiuo
jantis trokas paėmė sužeistąjį 
ir u'žmuisztaji in miestą kur 
graborius Traskauckas paren
gė ji ant palaidojimo. Automo
bilius buvo per greitai varo
mas ir tas buvo priežastim ne
laimes. Hartman Beynon mirė 
ligonbuteje 1 valanda Nedėlios 
fiakti.

Mount Carmel, Pa.,— Gegu
žio 22 diena, czionais Lietuviu 
mokykloje buvo graži parodė
lė kuria parengė Susivien. Ka
taliku Moterų Draugija. Paro
doj buvo vien tik isz tu krasztu 
iszdiibimai, kaip tai: Lietuvos, 
Lenkijos, Slovakijos ir kitu 
sklylpu. Daugiausia buvo na
miniu iiszdirbimu, kaip: audi
mu, mezginiu ir suvinejimo. 
Buvo teipgi isz Lietuvos, kai
po ir visokiu rankdarbiu isz 
Slavokijos ir kitu krasztu, bet 
buvo daugiausia fabrikiniu isz- 
diibimu. Ant tos parodos at
silankė teipgi daugybe kunigu 
ir privatiszku ypatų. Vėliaus 
buvo visu tautu programelis. 
Grąžei pavyko programelis 
Lenkiszku vaiku, kurie grąžei 
atsižymėjo. Buvo ir tautiszki 
szokiai su tam tikroms drapa
noms. Tik gaila, kad Lietuvei 
mažai turėjo atydos ant savo 
tautiiszku drabužiui, nes vaidy
tojai turėjo visai mažai tau- 
tiszku drapanų. —Buvęs.

Kaunas.,—Netoli nuo miesto 
ligonbut.es, Aįdolfas ,Bertulis 
22 metu, isz pavydo ir kerszto

Taria pagialbinink* ! 
motetema. Prieinamo* | 
preke#

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprace M 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str»v

FLAG DAY ARBA VĖLIAVOS DIENA

AMERIKOS LEGALISZKA SZVENTE KURI PRIPUOLA 
SEREDOJ 14 JUNIAUS

Ameriko niszk os 
vėliavos kurios ple
vėsuos ant valdiisz- 
iku namu, laivu ir 
karisz'kose stotyse 
1 ‘ Veliavos Dienoj ’ ’, 
kuri pripuola 14 d. 
Juniaus, yra visos 
padirbtos per Dė
dės ‘Šamo darbinin- 
k uis P11 i 1 a de l pi rijoje.
Ant szio paveikslo matome siu veczkas kerpant žvaigžduites 
kurios bus prisiūtos ant vėliavų po tam bus nusiunstos in ka- 
riszkas stotis.

g SZI BANKA YRA NARYS g 
8 Federal Reserve System g 
Z _ TEIPGI ir s
8 Federal Deposit Insurances 

Corporation 5 
| $---- P
| Union National Bank | 
8 Kampas Main ir Centre St. s 
| MAHANOY CITY, PA. |

Antra dalis siuvimo vėliavos 
yra susiuvimas dryžu. Po su
siuvimui 13 dryžu, vėliava yra 
nusiunsta in kita departamen
ta ant prisiuvimo žvaigždžių ir 
tas užbaigia padirbima vėlia
vos. Visos pasiūtos vėliavos 
yra siuncziamos pas inspekto
rius ant peržiūrėjimo.

Kožna vėliava yra peržiūrė
ta per lavintus inspektorius 
nes nekurios vėliavos yra ver
tos net 500 doleriu o jeigu isz- 
randa koki nors feleri vėliavo
je tai buna nusiunsta adgail pas 
siuveczkas ant .pataisymo po 
tam buna nusiunstos in paskir
tas vietas.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszy mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas kri-
minaliszkai, apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isa 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b >s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skLtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipacziuot; 
Pikta. Onuka...................................25c

No. 106 Penkios istorijos, api. 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu......... ...20e

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.rfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi . juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Ųžliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ........................................... 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Kareze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................ 35c

Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 F jzbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Wann motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu . .

No. 121 
Vaiki j ozai; 
;kialbtojas.

No. 123 
Stebuklingas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. \24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu .............................  15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu..... lb»

No. ,131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras pacziuojas. 76 puslapiu. ..20e

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu................... ...15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ................................. 15c1

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Ketutrios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................  20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...............................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar 
Bernadina.

paszaukt teva zokoninka
61 puslapiu............15c

Trys istorijos apie Vel-

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu......15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

............................................. 15c
150 Keturios istorijos apie 
akmenoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa.

61 puslapiu..................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

No. 145 
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu

No. 
Duktė 
stasis; 
slapti.

No. 
Vaitas
žios akys; Tamas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........ 15e

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................. 15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoms. 49 
puslapiu ......................  15e

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu.................  15o

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per rie- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men« 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ..................... .10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
vyras. 137 puslapiu...................25c

i No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai< 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziau# 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunua 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...............................IBe

No. 168 Devynios istorijos, so 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengti 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dąuk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........2Se

No. 170 Asztuonios istorijos a< 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkal 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas nę- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; PasitaL 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu..................... 25e

No. 171 Vieniolika puiku ritpi;!* 
ju (su paveikslais), apie Džiaugsmą* 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu .... .25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15e

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo- 
klis. 220 puslapi.......... ............ 35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke ...........................................!>•
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