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Isz Amerikos
DARIUS-GIRENO

PAMINKLO
ATIDENGIMAS

ATSIBUS 14 D. LIEPOS.

Chicago. — Gegužio 13-ta d. 
Dariaus—Girėno Paminklo 
Fondo valdybos ir nariu susi
rinkime nutarta Dariaus—Gi
rėno paminklą atidengti 14-toj 
dienoj Liepos. Paminklo ati
dengimui nutarta surengti isz- 
kilmes in kurias* vien-balsiai 
užgirta pakviesti atstovus nuo 
sziu laikraszcziu: “Amerika,” 
“Amerikos Lietuvis”, “Dar
bininkas”, “Draugas”, “Dir- 
va-Lietuviu Tribūna”, “Gar
sas”, “Jaunoji Lietuva”, 
“Laivas”, “Margutis”, “Mei
le”, “Moterių Dirva”, “San
dara”, “Saule”, “Studentu 
Žodis”, “Szv. Kazimiero Aka
demijos Aidai”, “Tėvynė”, 
“Vienybe”, “Vytis” ir “Lie
tuviu Spaudos Žinių Biuras.”

Isz. dvasiszkiu in iszkilmes 
pakviesti nutarta: Chicagos 
Antvyskupa Kardinola Jurgi 
Mundelein, dabar Amerikoje 
esanti Lietuvos Vyskupą Ma
tulionį, Bridgeport Lietuviu 
kdlionijos kleboną Pralota M. 
L. Krusza ir visus Lietuviszku 
katalikiszku parapijų klebo
nus.

Nutarta pakviesti Lietuvos 
Atstovą isz Washington, Lie
tuvos Generaliszkaji Konsuli 
Žadeiki isz New York ir Lietu
vos Konsuli Kalvaiti isz Chica
gos. Nutarta pakviesti Szv. 
Kazimiero Akademijos moki
niu Orkestrą ir Lietuviu Bena 
“Lietuva.” Nutarta taipgi pa
kviesti in iszkilmes visus 
Amer. Lietuviu Chorus, Drau
gijas, Parapijas ir abelnai vi
sas Lietuviu organizacijas. Nu
tarta pakviest Dariaus-Girėno 
ir kartu visus Amerikos Legio
no Postus, U.S.A. 6 Korpuso 
Bena ir žymiuosius komandos 
vadus, taipgi Chicago Board of 
Trade Bena, j>apraszant visus 
dalyvauti in corpore.

Visu autoritetu pakvietimui 
ir militariszkos parodos suren
gimui nuskirta komisija, kuria 
sudaro; Dariaus-Girėno Posto 
Komandieras Petkeviczius, J. 
S. Czaikauskas, B. F. Simon- 
Simokaitis ir J. Mickeliunas.

Pakvietimui laikraszcziu at
stovu, taipgi atstovu Lietu
viszku draugijų ir parapijų, 
ingaliota Dariaus—Girėno Pa
minklo Fondo valdyba.

L.S.B.

SUDEGE DIDELIS 
KOTELIS.

Pottsville, Pa. — Ugnis su
naikino dideli Plaza hoteli ant 
Norwegian ir Railroad ulycziu. 
padarydama Medes ant $15,- 
000. Visi ugna'gesiai isz mies
to suvažiavo kovoti su liepsna 
ir po dvieju valandų pasisekė 
užgesinti ugni. Hoteli pastate 
Cassamaitis brolei kuriems 
jis . kasztavo 100 tukstancziu 
doleriu. £ A Ai

MILIJONIERIUS 
APSIPACZIAVO

SU LIETUVAITE
61 METU MILIJONIERIUS 

APSIPACZIAVO SU 
NASZLIA 28 METU.

Hazleton, Pa. —• Ana diena 
likos suriszti mazgu moterys
tes "Edvardas Mattison, 61 me
tu, .aliejinis milijonierius, su 
naszlia Helena Oakes, 28 metu, 
isz Hazletono. Pora likos su- 
vincziavota pas skvajeri King
ston, Pa.

Mattison paeina isz San An
tonio, Texas o jo pacziule yra 
duktė Jono Saliekio isz Hazle
tono, kuri buvo pati lekioto- 
jaus Oakes isz Williamsport, 
Pa., kuris užsimusze lekioda
mas su eroplanu Vermonte 
praeita meta. Motina Helenos 
sake kad jos duktė jau nuo ko
kio tai laiko susiraszinejo su 
milijonierium. Helena yra Lie
tuvaite ir kelis kartus buvo at
silankius in Mahanoju.

MERGAITES BAISIAI PER
SIGANDO MIRUSIOS 

MOTINOS.
Wooster, Ohio. — Charlotte 

Berwind, prijausdama prisiar
tinant mirti, pasiszauke savo 
dvi dukreles 6 ir 13 metu, kad 
ja pabucziuotu po tam užsisu
ko in siena nuo verkencziu 
dukrelių kurioms nurodė kad 
ju motina užmigo. Matydamos 
nepaprasta pasielgimą moti
nos, ilgai temino in jds veidą o 
kada tasai pabalo ir dasiprato 
kad motina mirė, nežinodamos 
ka daryt tokiam atsitikime, isz 
baimes iszibego laukan. Kaimy
nai pamate nulliudusias ir ver- 
kianczias mergaites užklausė 
kas joms atsitiko. Tame laike 
tėvas sugryžo isz darbo ir da- 
žinojo kas atsitiko namie.

MIRUSIS TĖVAS PALIEPĖ 
JAM NUŽUDYT MOTINA.
Ogdensburg, Vt. — Luke 

Bonita, nevos sapnavo kad jo 
mirus is tėvas jam pasirodo 
sapne paliepdamas nužudyti 
savo motina kuri antru kartu 
isztekejo už kito vyro. Paklau
sęs paliepimo sapno, atsikėlė, 
pasiėmė ilga peili, nucimpino 
in motinos kambarį ir insmei- 
ge ji in motinos krutinę. Ant 
klyksmo 14 metu dukreles ad- 
bego kaimynai ir pamate ka 
tasai pasiutėlis padare. Pa- 
szauki'a palicija ji uždare ka
lėjimo.

MILIJONAI DOLERIU ŽMO
NIŲ PINIGU RANDASI 

BANKOSE.
Washington, D. C. — Ana 

diena valdžią, padare suskaita 
kiek Amerikoniszkose bankose 
yra žmonių pinigu apie ku
riuos visai užmirszo arba ne
gali ju surasti arba iszmire ne- 
apreikszdami giminėms vietos 
kur padėjo savo pinigus. Val
džia apskaitė kad tokiu pinigu 
randasi daugiau kaip 40 mili
jonu doleriu. Valdžia jeszko 
kas meta tokiu žmonių bet 
daugeli isz ju da nesurado.

ATMETE BONUSA 
BYLA

SENATAS ATMETE KA
REIVIU BONUSA.

Washington, D. C. — Sena
tas stojo ant szalies preziden
to ir atmetė kareiviu bomjso 
byla, priesz kuria prezidentas! 
Rooseveltas buvo prieszingas. | 
Kareiviai sako kad nepasiduos' 
ir penios kita byla bet vargiai' 
ir tas pereitu. Du bilijonai do
leriu suvirszum pasiliks .skly
po ižde.

GALĖSIME NE TIK SUSI
KALBĖT PER TELEFONĄ 
BET PAMATYT SU KUOM 

KALBAME.
Washington, D. C. — Ban

dymai intaisymo aparato “te
levision” per telefoną, per ku
ri galėsime matyti ypatas su 
kurioms kalbame, yra daromi 
dabar tarp New Yorko ir 
Filadelfijos miestu. Taji nau
ja užvedima rengia American 
Telephone ir Telegraph kom
panija. Tasai iszbandymas 
kasztuos kompanijai apie 290 
tukstanezius doleriu. Iszban
dymas prasidės ateinanti me
nesi.

Moterėlės turės pasiredyt 
szvarei jeigu norės kalbėt per 
telefoną ne taip kaip kitados, 
pusnuoges iszlipdavo isz lovos 
kad kalbėti per telefoną. Dabar 
jas gales matyt per “televi
sion” taip, kaip tikrai iszrodo.

ISZKASE LAVONA ISZ KA
PO, SUDEGINO IR SPIRE- 

SI UŽ JI INSZIURENC.
Bedford, Pa. — Prisipažinęs 

prie kaltes kad jisai iszkase la
voną nesenei mirusio kokio tai 
žmogaus, Martinas Dively li'ko 
nubaustas kalėjimu ant dvieju 
metu. Jisai su trimi savo drau
gais iszkase mirusio lavona 
ant paliepimo likusios naszles 
Myrtle Fetters, paguldė in 
szante kuria uždegė po tam 
spyrėsi nuo insziurcnc kompa
nijos 10 tukstancziu doleriu.

Prie tos apgavystes prisidė
jo ir agentas apdraudimo. Vy
ras Fetters’ienes tame laike 
radosi kalėjime Canton, Ohio; 
ir likos atvežtas kaipo Budin
tojas kad jis yra tikrai gyvas. 
Motore likos nubausta ant 13 
menesiu in kalėjimą bet likos 
paleista isz priežasties pavo
jingos ligos vieno isz jos vai
ku.

SEPTYNI LEKIOTOJAI 
ŽUVO PACIFIKO 

MARIOSE.
Honolulu. — Didelis karisz- 

kas bombinis eroplanas nukri
to in Pacifiko marias 9-ta d. 
Gegužio su szesziais lekiotojais 
ir visi žuvo. Priežasties nelai
mes da neisztyrineta. Nelaime 
atsitiko laike manevru. Val
džia tik tomis dienomis iszda- 
ve žinia apie nelaime nes tai 
buvo slaptos manevros.

Heavener, Okla. — Arti Pine 
Valley girrioje likos surastas 
Amerikoniszkos kariuomenes 
eroplanas kuriame radosi la
vonas lekioto jaus kurio da ne
pažinota isz kur jis loke.

W. D.BOCZKOWSKI, Pres. A Mf. 
F. W.BOCZKOWSKl, Elltar.

Gal jau visi skaito apie smarku drebejima žemes kuris nesenei atsitiko Erivane, Tur
kijoj ir daug žmonių pražuvo. Paveiksle matome netolima kaina Ararat, 17 tukstancziu pė
du augszczio ant kurio tai apsistojo Nojaus arka po patapai, kaip apie tai skaitome raszte 
R'zvniifam. r .

KIVIRCZAŠ 
U| REIDIO

VYRAS NUSŽOVE SAVO 
PACZIA.* f ■ ■

■ i ■
Knolton, Masį. — Williamas 

Bruecker parėjau isz darbo už
sidegė pypkute ir atsisėdo 
klausyti programų per reidio. 
Pacziulei nepatiko toji stotis 
kuria vyras atsuko ir norėjo 
pasukti ant kitos stoties, vyras 
tame pasiprieszino ir nuo to 
prasidėjo barnis. Motore nubė
go ant virszaus, pasiėmė revol
veri ii* priszoko prie vyro tiks
le nuszovimo. Vyras matyda
mas pavoju priszoko prie pa- 
czios norėdamas isztraukti jai 
revolveri isz rankos ir laike ta- 
synes revolveris iszszove pa
taikindamas moterei in kruti
nę užmuszdamas ja ant vietos. 
Williamas pasidavė palicijai 
bet kada jo iszklause kokiu 
budu motere žuvo, likos paleis
tas ant liuosybes.

NUŽUDĖ MOTERE PO TAM 
UŽDEGE NAMA KAD UŽ

SLĖPTI SAVO DARBA.
Warren, Ohio. — Ray Juti- 

la, 20 metu, prisipažino palici
jai buk jisai nužudė Mrs. Ma
re Hobiu, 23 metu, po tam už
degė lova ant kurios lavonas 
gulėjo kad uždengti savo dar
bą. Kada jos vyras iszejo in 
darba Jutila turėjo koki tai ne
supratimą su motere ir reže 
jai su szmotu geležies per gal
va, kada toji gulėjo lovoje. Bi
jodamas kad jos szuniukas ga
lį,ji iszduot per lojimą, isztesz- 
kino ir jam smegenis, nunesze 
ant lovos, paguldydamas prie 
savo ponios, sukrovė daug po- 
pieru ant lovos ir uždege. Po 

kate insigavo per Įauga tame 
laike kada liepsna jau buvo 
užėmus kelis kambarius. Kate 

linszoko in mieg-kambari gas- 
padoriaus, pradėjo nagais 
draskyti-kaldra, iszbudino gas- 
padoriu, kuris prikėlė kitus'ir 
visi giliukningai iszbego usz 
deganėzio namo. Kate dabar 
pasiliko ant loskavos duonos 
pas Wh\ttakerius. *

TEISINGAS VAIKIUKAS 
KURIS NENORĖJO 

MELUOTI. -
Westfield, Pa. — Asztuoniu 

metu amžiaus, Henry Flagler, 
norėjo sekti .pėdoms musu pir
mutinio prezidento Jurgio 
Washingtono, kuris negalėjo 
pameluot tėvui. Kada ana die
na atėjo isz nežinių du prohibi- 
cijos agentai pas tęva Edvar- 
duko jeszkoti uždrausto szto- 
fo o tame laike nesirado namie 
motinos kuri iszejo pas kai- 
minka, agentai užklausė jo ar 
turi namie munszaines ant ko 
vaikas staeziai atsake: “sziur 
kad mano mama turi jos daug’ 
ir da parode kur ja paslėpė.

Motina užmokėjo 50 doleriu 
bausmes. Kada jos užklausta 
ar Edvarduka už tai nubaudė 
kad ja iszdave tai motina atsa
ke: “Norints buvau ant jo bai
siai užsirustinus bet esmių isz 
jo laibai užganadinta kad pasa
kė teisybe.”

VAIK-VAGIAI PAVOGĖ MI
LIJONIERIAUS SŪNELI UŽ 
KURI REIKALAUJA 200,000 

DOLERIU ISZPIRKIMO.
Tacoma, Wash. — Vaik-va

giai ana diena prisiuntė raszte- 
li reikalaudami 200 tukstan
cziu doleriu už devynių metu 
amžiaus sūneli George Weyer- 
kaeser, kuri jie pavogė kėlės

užgesinimui namo likos suras
tas apdegusis lavonas nužudy
tos moteres ir jos szuniuko.

KATE SUGRYŽO NAMO IR 
ISZGIALBEJO VISA 

SZEIMYNA.
Clarksville, Iowa. —- Didele 

kate, kuri likos atiduota del 
žmonių kitam paviete, ana die
na sugryžo adgal in laika kad 
iszgialbeti savo seniems, po
nams gyvastis.

Szeimyna Mauri co Whitta
ker taja naktį sunkiai užmigo 
ir butu sudegia ant smert bet

SURADO AUKSA NAME 
KURIAME LIKOS NUŽU

DYTAS TĖVAS.
Duluth, Minu. — Mažam 

miestelyje Hinckley, apie 50 
metu adgal, - du sūnūs susipe- 
sze su levu už pinigus ir laike 
tosios pesztynes sunus-uuszove 
ji szaltam kraujuje. Seni gy
ventojai vela isz naujo atsimi
nė apie taji atsitikima kada 
ana diena darbininkai griovė 
šlubele kurioje gyveno nužu
dytas Edvardas Brucken. Vie
nas isz darbininku surado sie
noje daug aukso kambarėlyje 
kuriame tėvas miegojo ir likos 
nužudytas. Kiek surasta tai 
lyg sziam laikui nedažinota 
nes valdžia pasiėmė pinigus po 
savo globa. Brucken likos nu
žudytas 1879 mete o jo sūnūs 
likos pakarta 1884 mete, nepa
sinaudodami isz aukso.

DEGUTIENĖS LAVONA 
ISZLYDEJO IN LIETUVA.
Chicago. —■ Pabaigoj 1934m. 

Chicagoj mirė Augustina De
gutiene, motina lakūno Da
riaus, kuris su savo bendru Gi
rėnu 1933 m. tragiszkai žuvo 
oro kelionėj in Lietuva. Degu
tiene laikinai buvo palaidota 
Chicagos Lietuviu Szv. Kazi
miero kapuose. Dabar Gegužio 
18 d. ji iszimta isz laikino kapo 
ir kapu koplyczioj kunigui 
Baltucziui atlaikius tam tikras 
pamaldas, lavonas iszgabehta 
trukiu in New York, isz kur 
laivas 22 dienoj Gegužio iszve- 
ža in Klaipeda ir isz ten Kau
nan, kad butu amžinai palaido- 

'tas Lietuvos žemeje. Lavona 
iszlydet susirinko apie 400 
Lietuviu. Momentui tinkamas 
kalbas pasako Lietuvos Kon- 
sulis Kalvaitis ir Lietuviu 
Spaudos Biuro vardu inžinie
rius Simon—Simokaitis.

dienas adgal. Apie dvideszimts 
valdiszku slaptu palicijantu 
tuojaus ėmėsi prie darbo sura
dimo vaikuczio h* vaik-vagiu 
kurie kerszina levams jog jei
gu neužmokes pinigu in pa
skirta laika tai vaikucziui pa
darys mirti. Lyg sziam raszy- 
mui nieko negirdėt apie vaiku
ti.

Giliukis kaip kada buna 
kaip anas prietelis, kuris per 
visa gyvastį nuolatos pyksta 
ant mus, o valandoje mirties 
pribuna,. kad mums akis už
merkt.

ANGLINIS BUTLEGERIS 
UŽGRIAUTAS.

Pottsville, Pa. — Louis Deit- 
zel, 54 metu, isz Palo Alto, li
kos užgriautas du kart skylėjo* 
kurioje iszkasinejo anglis. Jo 
draugas, Jesse Dixon, apsisau
gojo nelaimes. Nelaimingas 
žmogus randasi po žeme 125 
pėdas ir manoma kad jau yra 
negyvas bet 35 kiti anglekasiai 
dirba diena ir nakti kad ji isz- 
kasti gyva. Vėliaus atkasė jo. 
lavona.

KARDINOLAS
PANIEKINA ‘

KUN. COUGHLINA
KARDINOLAS O’CONNELL 
PANIEKINA RĖKSNĮ KU

NIGĄ COUGHLINA.

Boston, Mass. — Czionaiti- 
nes katalikiszkos diecezijos 
kardinolas O’Connell ana die
na iszreisžke savo nuomone 
apie reksni katalikiszka kuni
gą Coughlin isz Detroito, kuris 
czionais laike prakalbas nese
niai. ■ X

Kardinolas iszreiszke savo 
nuomone apie ji se'kancziai: 
“Katalikiszkas kunigas priva
lo žmoųis mokyti artimo mei
les, paguodoti vargszus ir juos 
mylėti, skdlbti žmoniems Die
vo žodi o ne erzy't juos ir pa- 
kurstiriet prie aharkijos ir ne- 
užganadinimo. Musu tikėjimas 
mokina kad dvasiszkieji nepri
valo paniekinet savo artimus 
ir iszradinet ju kaltes. Cough- 
linas privalo laikytis savo ku- 
nigiszko.luomo o ne užšidavi- 
net politika ir erzint žmonis po 
visa Amerika.”

ARIELKOS MONOPOLIAI 
UŽDIRBA GERAI.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos 269 arielkos monopo
liai, per Apriliaus menesi, par
davė visokiu gerymu už -$4,- 
176,332 o isz to turėjo grjrno 
pelno $569,391. 'Nuo laisnu su
rinkta $5,215 todėl viso pelno 
turėjo $574,606.

Žmonių Teisybes
Randasi ir tokiu žmonių, 

del kuriu maszna su pinigais 
užima, svieto galvas.

*•' Kuo moteres kojele yi‘a 
mažesne, tuo czverykai brange
sni.

’♦* Turcziams reike pavydėt, 
ne del to kad yra turtingi bet 
del to, kad su pinigais gali bū
tie dorais.

*•’ Yra tokiu žmonių, kurie 
labai czedina zapalkas bet ant 
cigaru suvis neezedina pinigu.

*•’ Tiktai puikinsią rankosia 
auksas turi savo verte, bet, nie
kados rankosia girtuoklio.

*•’ Jeigu žmones taip tankiai 
drabuži mainytu kaip maino 
savo žodi, tai nebūtu ant svieto 
uteliu.

PARAPIJINĖJE MOKS-
LAINEJE. /’■

■— Sziadien musu minyszka 
uždavė toki klausjuna ant ku
rio ne vienas vaikas negalėjo 
atsakyt.

— Is dat so? O ka ji už
klausė?

— Užklausė vaiku katras isz 
ju iszmusze Įauga mokslaineje.

NESUPRATO.

— Kas tai yra sanžine?
— Sanžine, praszau pono 

profesoriaus, tai tokia gyduo
le.

■— Ar tu iszejai isz proto, 
kas tau atėjo in galva?

— Juk vakar girdėjau kaip, 
vienas žmogus kalbėjo in kita, 
kad ji sanžine Sujudino...



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
W Ateinanti Ketver- 

ga, tai yra. 3O-ta Ge
gužio, apvaiksztine- 

isime metini apvaikszcziojima 
[Diena Papuoszimo Kapu savo 
mylimu ypatų, arba kaip Ang- 
liszkai vadinama “Decoration 
[Day. ’ ’

Ant, kapiniu rasis daugelis 
žmonių kurie papuosz kapus 
savo mylimųjų. Kada stosime 
prie kapu mirusiųjų, szirdys 
atsimins su skausmu apie am
žina persiskyrimą tuju kurie 
Jikos paszaukti ant amžino at
kilsi©. Aszaros nubyrės nuo 
musu veidu ant kapu tuju, prie 
kuriu stovime. Su drebanczia 
ranka uždesime vainiką žiedu 
įant kapo ir eisime toliaus taku 
musu gyvenimo su'atminczia 
kad gal neužilgio ir mes silsė
simos ant tosios vietos tarp ka
pu musu pažystamu, giminiu, 
broliu ir -seserų.

Po tai dienai vieta amžinos 
atsilsies vela pasiliks tuszczia 
ir tik laikas nuo laiko cziulbe- 
jimas kokio pauksztelio per
trauks taja tyla. Vienatiniais 
sargais tosios pasilsiu, vietos 
stovi kryžiai kaipo ženklai 
vargo ir rupesties.

Bet ne visi kapai bus pa- 
puoszti. Daugelis isz ju yra už- 
mirszti nuo daugelio metu, ka
pai tuju, kurie neturi artimu 
tarp gyvųjų. Su laiku ir musu 
kapai bus apleisti ir užmirsz- 
įi...

Todėl atsiminkite mylimi 
skaitytojai apie tuosius kurie 
silsisi toje amžinoje vietoje per 
Papuoszimo Diena o jeigu ne
galite sudėti ant ju 'kapu vai
niką žiedu, sukalbėkite už juos 
kelis poterėlius kad Dievas su- 
feimyletu ant ju ir dovanotu 
jiems prasižengimus kokius 
papilde būdami gyvi.

Amžina atsilsi visiems kurie 
^ilsisi kapuose.

Wisconsin© fabrikantas, Wil
lard Van Brunt, isz Haricon, 
neseniai iszdalino 204,000 do
leriu tarp savo darbininku isz 
kuriu kožnas aplaike Suv. 
Valstijų bonda kuri sziadien 
yra verta po $2,154 o mete I9
60 tojo bondo verte bus $3,000.

Yra tai puiku dovana sziuo- 
se“.bedarbes laikuose o darbi
ninkai yra labai dėkingi savo 
darbdaviui už jo gera szirdi. 
Miestelis Haricon isz tosios 
priežasties apvaiksztinejo isz- 
kilmingai taja atminti. Mažai 
t okiu gera-duszi u sziadien ran
dasi ant svieto kurie pasidalin
tu savo turtu su tais kurie 
jiems prigialbejo sukrauti tuos 
turtus.

su pagialba “Rąppel” arba už
žadėjimo. Kovo 30, 1871 mete 
buvo paskutine diena kada ji 
valgė ir nuo tosios dienos ne
valgo nieko lyg jos tikros mir
ties 12 metu vėliaus. Bet per 
visa taji laika radosi geroj 
sveikatoj ir dirbdavo kas die
na savo darželyje. Valdžia pa
skyrė žinystos kamisija susi
deda:.c;;ia isz geriausiu profe
sorių kurie pripažino buk jos 
s t i gm a t i szk i apsir eiszkima i 
yra teisingi, panaszus in tuos 
kuriuos turėjo Kristus.

Laikrasžcziai , apraszineja 
buk Sofonoya, aplinkinėje Ti- 
man kalnu, girininko Kanani- 
kolskio motere pagimdė tikra 
baisenybe, vyriszkos lyties, ku
ris užgimė in penkis menesius 
(nepilna-laikis), kuris vietoje 
žmogiszko veido turi vilko 
snuki, akis kaktoj o ausis ant 
kaklo. Tasai baisus sutvėrimas 
gyveno tik 38 valandas. Pagal 
daktaru peržiurejima tai tojo 
sutvėrimo vienas petys yra .su
augtas su szonkauliais, pirsz- 
t ai vienos rankos suaugia o ki
ta iszrodo kaip szunies, kojos 
yra paprastos.

O kad daktarai nebuvo mate 
ne girdėja apie tokia baiseny-- 
be todėl iszsiunte jo lavonėli in 
anatomiszka institutą in Mosk
va. Tėvai tosios baisenybes yra 
žmones mažo ūgio, tamsus ir 
be-moksliai.

Kada aplinkiniai gyventojai 
dagirdo apie toki nepaprasta 
kūdiki, suvažiavo isz visu ap
linkiniu ir su baime prisižiuri- 
nejo tam “velniukui” kaip ji 
praminė.

Taksu kamisija. isztyrinejo 
apie nekultuos pirmininkus vi
sokiu pramonių kurie aplaiki- 
neja labai dideles algas. Gal 
didžiausia mokesti aplaike 19- 
34 mete R. W. Woodruff, isz 
Wilmington, Del., kuris yra 
prezidentu Coca-Cola [kompa
nijos, kuri iszdirbineja minksz- 
tus gerymus. Aplaike jisai taji 
meta 100,500 doleriu metines 
algos ir da su dadeczkais.

K. — Suprantu kad nedir
bantieji gali apsigyventi ant 
Kanados ukiu. Ar galima gau
ti informacijų apie skaitlius ir 
kitas informacijas apie tokias 
ukes, kaip tokios ukes aprū
pintos ?

A.—- Per metus baigiant Ko
vo 31 d., 1934m. Kanados val
džia iszsiunte net 5,415 szei- 
mynu ant ukiu bet tik 2,954 
szeimynoms teikiama ilgo-lai- 

Teisybe kad du-Į ko paskolos, nevirsz $1,800 
del kiekvienos szeimynos. Pa-

nos Universiteto iszreiszke to
kia savo nuomone kada ji pra- 
sze stoti ant disputu priesz 
profesori Goodrich isz Minnea- 
poliaus, kuris sako kad: “mok
slas da neiszrado ir nesupran
ta kas tai yra. duszia, kur ji 
randasi ir kaip ji veikia.”

“Da toli mums iszriszti taja 
slaptybe bet mums rodosi kad 
tas, ka užlaiko žmoguje gyvy- 
bia — duszia, randasi žmogaus 
smegenysia
szia yra slaptu daigtu del žmo
gaus mokslo bet panasziai ir su baigoje 1934 m., dar 3,000 szei- 
kitais dalykais atsitiko kurie mynu kuriu galvos nedirbo, 
buvo mums kitados slaptingi! iszsiunsta ant ukiu. Depart- 

' dalykai” — atsake profesoris 
Stenograph.

PAKLIUVO^^ Gyvenimo
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ment of Immigration and Co
lonization, Ottawa mieste pri
žiūri szita darba. Tik Kanados

J ONULIS nuėjo pas Onyte 
su kuria jis nuo seniai la
bai draugiszkus ryszius tu

rėjo. Labai jis nudžiugo Ony
te vienu viena namie radęs. 
Dabar jis norėjo griebt ja in 
glebi ir prispaust prie saves. 
Anoje duru pusėje pasigirdo 
žingsniai ir barszkina. Jiedu 
nutilo, net kvapa sulaikė savy
je kad tikrai atrodytu jog ežia 
nieko nėra.

Onyte — ji nesitikėjo kad 
szi vakara ateis pas ja bernu-

— Tai kas? — ji atrėmė. — 
Jie juk mus nepažysta.

— Galėjo būti ir dar kitaip.
— Na, užteks apie tai.
— Palaukit! — tarė jis. — 

Asz žinau toki atsitikima: Pas
kui mergas vyrai sekiojo par
ke, iszsiviliojo in kraszta, su
sisodino in automobiliu ir par
sivežė elgesi su jomis kaip no
rėjo. ..

— Duocziau su kumszczia 
tai jiems nieko nereiktu!

— Jie drutesni.

Skaitėme kelis kartus apie 
žmonis kurie yra paženklintais 
penkioms nonoms (stigma) ko
kias turėjo musu Vieszpats Jė
zus Kristus. Bet kaip apraszi- 
neja profesorius daktaras Pa- 
fe'bre, isz medikaliszfko univer
siteto Louvain, kad kokia tai 
Louise Lateau, kuri gimė Bois 
d’Kaine, Belgijoj, 29 d. Sau
sio, 1850 mete, kad pirma Pet- 
nyczia meto 1868, pasirodė ant 
jos tieji ženklai ant kojų, ran
ku, szone ir galvdj, isz kuriu 
tekejo kraujas. Petnyczioje 24 
d. Apriliaus, 1868 mete, dvy
likta valanda nakczia, ji mirė 
paprasta mirczia ir po tam 
pairdavo kas Petnyczia lyg Au
gusto 25 dienai 1883 mete. To
dėl mirė ji net 801 sykius. Ja 
adgaivindavo tiktai kunigas

Istorikai tvirtina kad seno- 
viszkas paprotys, vadinamas 
“Medaus Menuo”, arba kaip 
ji angliszkai vadina “Honey
moon” (kada jaunavedžiai 
tuoj po szliubui iszvažiuoja ant 
keliu dienu), pasiliko tasai pa
protys nuo senovės laiku kada 
vyras pagaudavo sau patin- 
kanczia motere už plauku ir 
nuvesdavo in savo urvą. Kad 
nedaleidus jai susineszti su sa
vo giminėms, jis per koki tai 
laika ja laikydavo nuosžaliai 
nuo visu. Kiti vela tvirtina 
buk kadangi meile sulygsta 
mėnesienai, tai jaunavedžiu 
savitarpinis meilavimosi lai
kas aplaike Varda “saldusis” 
arba “medaus” menuo. Nors 
los dvi teorijos, pagal to pą- 
proczio ir jo užvardinimo yra 
senyvos bet faktiszkai parodo 
kad tas inprotys atsirado tar
pe senovės Teutonu, kada tai 
jaunavedžiai per trisdeszimts 
dienu po ženybu gerdavo isz 
medaus padaryta vyną kas ir 
buvo žinomas kaipo “medaus 
menesis.” Acziu tam papro- 
cziui Atilla, baisusis Hunu ka
ralius gala gavo. Yra sakoma 
kad laike savo vestuvių jisai 
liek vyno prigėrė kad nuo to 
mirė.

Svetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

KANADOS TVARKA 
TURISTAMS.

Klausymas. — Ar žmogus, 
invažiuodamas in Kanada au
tomobili um turi duoti bona 
kuomet persikelia per rubežiu?

Atsakymas. — Jeigu žmogus 
ten ketina apsistoti tik iki 6 
menesiu tai neprivalo užstaty
ti bona. Tas nesenei priimta. 
Jis turi gauti leidimą apsistoti 
ant szeszias-deszimts arba de- 
vynes-deszimts dienu. Toki lei
dimą galima pailginti pasiun- 
cziant aplikacija areziausiui 
muito kolektoriui.

Iszklausinejimai del Pirmu 
Popieru.

K. — Nuo mano atvykimo in 
Suv. Valstijas 1921 m. gyvenu 
mažame miestelyje kur nėra 
jokiu vakariniu mokyklų. Var
toju Anglu kalba bet nelabai 
gerai, mažai galiu raszyt ir 
skaityt. Ar galiu gauti “pirmu 
popieru?”

A. — Nėra jokiu iszklausine- 
jimu aplikantui “pirmu popie
ru,” ir nereikalauta kad jis ži
notu Anglu kalbos. Jeigu žinai 
diena atvažiavimo ir varda 
laivo ant kurio atvažiavai, ga
li paduot “pirmu popieru” ap
likacija. Gauk form a-2213 na
tūralizacijos ofise, kuris ar- 
cziausias tavo gyvenimo vie
tos ir praszyk mokytojos arba 
kito tinkamo žmogaus, iszpil- 
dyti ta blanku. Dvi fotografi
jos 2’x2’ ir pinig-Iaiszki ant 
$2.50, vardu Commissioner of 
Immigration and Naturaliza
tion, Washington, D. C., turi 
būti pasiunsta su aplikacija, 
kuria turi pacztu pasiunsti už
registruotu laiszku areziausiui 
natūralizacijos ofisui. Adresas 
paduotas ant Form a-2213. Tu
ri užmokėti dar kitus $2.50 
kuomet tave paszauks teismo 
rasztinin’kas gauti savo “pir
mu popieru.”

Dviejais metais vėliaus galė
si praszyti antru popieru—ki
tais žodžiais, pilnos pilietystes. 
Tik tada turėsi parodyti kad 
apsipažinęs su pradiniais fak
tais apie Amerikos valdžia ir 
istorija.

Už Dyka Sekios ir Augalai.

nuolatiniai gyventojai gali 
naudotis szituo aprūpinimu. 
Svetur-gime Nariai Kongrese.

K. — Kiek nariu Suv. Vals
tijų Senate ir Atstovu Bute 
yra svetimo gimimo?

A. — Pagal informacijų tai 
keturi isz 96 senatorių (James 
Cousens isz Michigan, James
E. Murray isz Montana, Robert
F. Wagner isz New Yorko ir 
James J. Davis) gimė svetur. 
Isz Atstovu Buto 435 nariu tai 
10 gimė svetur, du Vokietijoj, 
vienas Austrijoj, vienas Czeko- 
slovakijdj, vienas Danijoj, vie
nas Airijoj, vienas Italijoj, vie
nas Lenkijoj, vienas Szkotijoj 
ir vienas Szvedijoj.

Ar Vėžys Iszgydomas?
K. — Gydytojai man pasakė 

kad asz vėžiu sergu. Ar yra 
kokios nors pagelbos szitai li
gai ?

A. — Bile ruszies vėžys yra 
neiszpasakytai rimta liga kuri 
reikalauja kuogeriausio pagy- 
dijimo ir sakoma kad sziadien 
jeigu in laika paimta tai yra 
iszgydoma. American Society 
for the Control of Cancer isz- 
leido knygute kuri sako kad 
net 24,440 žmonių vėžiu ser
gantieji iszgydyti per trijų me
tu laika. Tas inima veži pilvo, 
odos, kaulu, krueziu, kepenų ir 
t.t. —F.L.I.S.

JUOKAI, v

KAIP GI GALĖJO 
TURĖTI?

— Jau du metai kaip jus ap- 
sivedia ir da neturit vaiku?

— Isz kur gausiu, jeigu ma
no pati lyg vėlybam vakarui 
loszia “bridžiu” su kaimin- 
koms.

NESUPRATO SAVO 
PONIOS.

— Ar pasakei tam svęcziui 
kad asz da esmių tik su negli- 
žei! — užklausė poni savo tar
naites.

— Užmirszau kaip tasai va
dinasi. Bet pasakiau jam kad 
poni da neturi ant savos marsz- 
kiniu bet turi ta, ka sunku at
minti.

želis, tai nebuvo nei pasipuo- 
szusi. Palaidi, geltoni jos plau
kai driekėsi ant peczui ir tas 
dare ja žavejanezia esybe. Jis 
seniai norėjo užtikt ja nepasi
rengusia. Kuomet pasipuoszus 
tai gražumas gali būti netik
ras o dabar jis tikrai mato ko
kia ji. Ji jam dabar labai pa
tinka.

Onyte pakele ranka ir prisu
ko žiburį ir szeszelyje ji dar 
gražesne atrodė. Jiedu perejo 
in prieszakini kambari ir atsi
sėdo prie lango. Czia ramu. Ji 
pradėjo niuniuoti kokia tai 
dainele ir jos virpantis balsas 
pasiekia bernužėlio siela. Ony
te prisiglaudė arti prie bernu
žėlio ir riebia savo ranka per
dėjo per jo peti. Palaidi jos 
plaukai nusviro jam per veidą.

— Kaip nedeldieni perlei- 
dai—- jis kuždėjo jai.

— Prastai,— atsake. — Lau
kiau, laukiau tavęs. Paskui 
iszvažiavome in parka.

— Gal but, — numykė jis.— 
O kaip parke?

— Nelinksma, — atsake. — 
Visos su bernužėliais, o mudvi 
neturim.

Ji dabar nutilo ir užsimans- 
te.

Jiedu pažvelgė per langa. 
Aplink menuli buvo drignis. 
Ne a-iszki szvies'a žaidė ant jo 
veido.‘Ji tarė: ■

— Vakara bet-gi užbaigėme 
linksmai.

— Na-gi?
— Matytum! — ji kuždėjo. 

—Nuėjome pasivažinet veži
mukuose. Vejas galva galėjo 
nuneszt. Žiūrim kad jau ir vėl 
žemai sėdim. Konduktoris rei
kalauja pinigu — mes papur- 
tem galvas.

Ji atsikvėpė.
— Jis vėl praszo. Mes in ji 

žiūrėdamos sujsijuokem. Jau
nas. Žmonių prisėdo ir vėl va
žiuojame.

— Paskui?
— Paskui, — ji atsiliepe, — 

(Aki nepažinstami vaikinai net 
kelis sykius mokėjo už mus iv- 
mokėjo o mes važiuojam ir va
žiuojam.

— Pliuszkes, — jis pridėjo. 
— Kaip tas užsibaigė?

— Atsibodo, — iszlipome — 
ji atsake. — Paskui, kad žino
tum, tie nepažinstamieji seka 
paskui mus ir sznekina.

— Ka jie sake ?

— Tu ,mane nori ingasdint.
— Visai ne, — tese jis. — 

Jos isztrukt negalėjo ir turėjo 
su jais iszdykaut o jei nenorė
jo pasiduot, — gavo muszt..

— Gerai, Jonyti! Jei jos isz
trukt negalėjo tai isz kur, svei
kas, žinai kad su jomis taip at
sitiko?

— Palauk, Onyte! — tarė 
jis. — Mergina ant szvarkos 
nugaros nematant kreida už- 
rasze szitaip: “Gelbėkit isz isz- 
tvirkimo pragaro. Mes esame 
pavogtos ir vyrai su mumis el
giasi negražiai.” Vyras to ne- 
patemijas szvarka apsivilko ir 
iszejo in gatve. Ji pradėjo sekt 
būrys vaiku, patemijo policija 
ir ji suaresztavo.

— Vaje, vaje! — ji stebėjo
si. — Kažin ar tai teisybe?

— Tikra teisybe!
Dabar jis ja prispaudė prie 

saves ir ji žiurėjo szypsodamo- 
si jam in akis. Jis ja jau spaus 
prie saves ir gaus karszta, sal
du buczki. Paeziame svarbiau
siame momente tik bir-bir-bir 
in duris.

. — Kas ten, — ji piktai atsi
liepe.

— Ona! — pasigirdo balsas: 
*— tti turi jauniki?

— Kas man ta jauniki davė ?
— ji atkirto. — Tu seni, sap
nuoji! Eik gult — girtas.

— Ona,-Ona! — murmėjo se
nis: — tu turi jauniki, asz ma- 
cziau kaip atėjo.

— Eik greieziau gult o ne, — 
szluota gausi!

Girtas senis nukrepsiojo že
myn. Jiedu prasivėrė duris ir 
klausosi:

— Motiejau!
— Ka? — atsiliepe kitas bal

sas.
— Ona jauniki turi.
— Matei? — klausė.
— Ne, — atsake senis. — Bet 

asz girdėjau juokiantis. Turi 
fundyt o jei ne, — mes jam 
kaili aušime! Aušime, rungu- 
žei!

— Gal jis turi pisztalieta?— 
Motiejus sako.

— Tai kas? — atrėmė anas.
— Lipkim! Gal fundys — isz- 
sigersim ir eisim sau gult o jei 
ne — tai mes jam parodysim!

Klap, klap, klap, lipa in vir- 
szu. Ji uždare duris ir užraki
no. Barszkina duris.

— Kas ten?
— Ona! — atsiliepe jie. —

veiksi ? Girtas esi, eik teksztis.
— Motin, motin! — sznekejo 

jis. — Ona turi jauniki. Mudu 
žadame su ta geležiu szliuba 
duot...

— Del Dievo! — nusigando 
sene, — Praauk, paslėpk ta ge
leži — dar kokia nelaime gali 
atsitikt. Senis girtas. Dar gali 
žmogų primuszt.

— Motin! Kas tau velnias! 
Tave Onos jaunikis papirko?

— Eik gult, levai! Sakau, 
eik gult!

— Tylėk! — sznekejo kitas 
balsas. — Geležies nereik — 
asz turiu minksztesni daikta... 
Lio'bsiu pora ypu su szituom 
tai jam užteks.

— Vyrai, vyrai! — sznekejo 
sene. — Man Ona sake kad jos 
jaunikis turi pisztalieta.

— Pisztalieta? —- atkartojo. 
—Mes žinom kad jis turi.

Ona su savo jaunikiu ir vėl 
susėdo prie lango. Paliones dar 
nebuvo namie.

— Kas bus ? — tarė jis.' '
— Et! — ji numykė. — Gir

ti. Tuoj nueis drėbtis ir viskas 
taip praeis.

Parėjo Palione.
— Ka jie ten veikia?
— Kas? — klausė Palione.

— Asz nieko nemaeziau.
Jis dabar nei szneketi neno

ri, tik rupi kaip ežia isztrukti. 
Ona nulipo žemyn pažiūrėt kas 
ten priemenėje dedasi. Sugry- 
žus pasakė kad durys tokia 
stora vinimi užkaltos — ir 
daugiau nieko.

:—Kas bus?
— Nakvdk! — tarė Palione.

— Tai kas? Rytoj pareisi.
— Nakvok! — kalbino Ona.

— Mes visi trys iszsimiegosi- 
me...

Tokis pakvietimas jam ^pati
ko. Bet laime. Ona surado kal
ta. Jiedu iszejo pirsztu galais 
kad anie nepajustu. Kaltu at
vertė vini in szali, atsidarė du
ris ir Jonas pasprukęs dui na
mo.

—GALAS—

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
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

2£c VISOS trys 25c 
KNYGUTES

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
K. — Ar Federale valdžia 

vis dalina seklu ir nekuriu au
galu praszytojams už dyka? 
Jeigu ne, tai kur asz galiu gau
ti informacijų apie sėklas?

❖Paperosas turi viena gera 
dali o tai yra, kad užkemsza 
nekurioms pliauszkems motere- 
ms burna.

— Mes nesupratome.
— Kaip persiskyrete?
r— Nusigandom, — ji pasa

kė. — Manom, aitvaras bus 
ežia su jais... Ant galo inejo-

Zmogaus duszia, — arba tas, 
ka užlaiko žmoguje gyvybe, — 
turi savo sodyba smegenyse. 
Daktaras Robertas Steno
graph, profesorius isz Indija-

A. — Suv. Vai. Agrikultūros 
Departamentas 1923 m., jau 
sustabdė dalinimą seklu ir au
galu už dyka. Bite ūkininkas 
arba daržininkas gali tau pa
sakyti kur galima, nusipirkti 
geru seklu ir augalu. Gali gau
ti tokiu informacijų per savo 
valstybes agrikultūros kolegi
jos Extension (Service.
Ukiu Apgyvenimas Kanadoje.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
' Nedarykia skirtumo terp vaiku

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

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

Atejome tavo jauniki pamatyt.
— Eikite gult! — barėsi ji. 

— Kas jums szi vakara darosi? 
Jeigu nenu'siraminsit tai su 
szluota gausite!

me in moterų kambari ir jie tu
rėjo pasilikti.

— Jusu laime, — tarė jis. — 
Galėjo jie szposa iszkirst.

— Et! — kriksztavo ji. — 
Kvailius galima erzint.

— Ar žinote ka jie apie jus 
mane ?

— Na?
— Jus jiems atrodėte pai

kios, arba pasileidėlės...

— Na palauk, tu ragana! — 
tratėjo. — Mes tavo jaunikiui 
iszdirbsime kaili raudonai ir 
mėlynai...

— Pasikarkit!
Jie keikdami lipo žemyn.
— Motin, motin'. — sząuke 

žemai senis. — Kur ta geleži 
dejai?

' — Kokia geleži? — atsiliepe 
sene. — Ka tu dabar su geleže

SKAITYKITE “SAULE”

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

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



“SAULE” MaSanoy City, Pa.

: :: Atsitikimas :: : 
Senuose Kambariuose

OKYTOJA Petras Balni 
likimas nutvojo in to
lima Žemaitijos mie
stą, kuriame, iszskir- 
iant kunigą, du krau
tuvininkus ir veteri

narijos feldszerio, nebuvo nei 
vieno inteligentiszkesnio žmo
gaus. Balnis žmogus buvo sa
vo! iszkas, dažnai mėgstantis 
ka nors netikėto ar tai kunigui 
nepriimtino ar feldszeriui ne- 
pakeneziamo, pasakyti, todėl 
inteligentu tarpan nepateko.

Balnis ne taip jau gailėjosi 
netekes tos palaimintos kom
panijos simpatijų; jis pasuko 
in kaima, in ūkininkus. Ten jis 
rado ir simpatijos ir žmonių, 
su kuriais szirdingiau ir isz- 
min'tingi.au gali pasiszneketi, 

' negu su deszimtim veterinari
jos feldszeriu.

Per kiaura žiema Balnis bu
vo namie, savo 'bute greta mo
kyklos ir ji tada lanke ūkinin
kai. Praszvitus pavasariui, 
Balnis pats pasileido in žmo
nis ir trumpu laiku tapo visu 
apylinkes ūkininku laukiamas 
sveczias.

Vaikszczioj ant apyl inke je, 
Balniui dažnai sukeldavo indo- 
mumo atokiai nuo miestelio 
stovinti sodyba. Aplink guo
tais dengta narna augo didelis 
sodas ir 'tęsęsi toli in laukus, 
už miestelio; ten buvo ne tik 
vais-medžiu bet ir pusziu, ber
žu ir kitokiu medžiu. Matyt, 
tikro dvaro esama.

Balnis tacziau daug kartu 
praeidamas stebėjosi kad apie 
ta dvara niekas nekalba, jo- 

—kij^^Įyąro 'gyventoju nepažys-

rūmo linkui.
Jis buvo jau visai arti bude

les, kaip atsidarė jos durys ir 
pasirodė žila gauruota galva. 
Balnis nenorom sustojo. Isz vi
so ko buvo matyt kad toji gal
va yra žmogaus, bet paslaptin
ga aplinka šukele sziurpa. Gal
va taip pat nejudėdama kyszo- 
jo pro duris. Pagaliau ji, ma
tyt, sutelkusi drąsą, iszvilko ir 
visa liemeni. Tat buvo papras* 
tas, apsileidęs plaukai, senu
kas.

— Laba diena, — pasveikino 
Balnis seni. — Pasakyk man, 
kas ežia per sodyba ? .

Senis patrynė abiem rankom 
szlaunis, pajudino lupas ir ta-

ta, nėra mates, nors apylinkes 
gyventojus visus pavardėmis 
pažinojo. Kiek kartu jis buvo 
žadejas paskilausti ko nors 
apie ta dvara 'bet visuomet pa- 
mirszdavo.

Karta Balnis, praeidamas 
pro ta sodyba, pasuko areziau 
ir, pasistiepęs ant pirsztu, ome 
žiūrėti in jos kiemą. Sodas bu
vo labai apleistas, medžiu sza- 
kos nudribusios lyg žemei, ten 
vėl daugybe krumokszniu ir 
dilgėlynu. Per tokia tankyne 
sunku buvo inžiureti kas daro
si kieme. Vis del to Balnis po 
a'tydžiu tyrimu nusprendė kad 
kieme ir name ne gyvos » du- 
szios nėra: namo langai ir du
rys buvo aklinai užkaltos, kie
me ir sode takai apžėlė, gal ke
li metai nevaikszczioti. Aplink 
gyvenamąjį narna nesimatė jo
kio‘kito trobesio tik sulinkus 
menka budele isz kurios stogo 
kyszojo geležinis dūmtraukis 
ir, rodėsi, gyvenama.

— Keista sodyba, — pamanė 
Balnis.

Priejas eme žvalgytis vartų. 
Labai nustebo kad kelias, isz 
vieszkelio in sodyba, iszartas, 
nulietas su dirva ii- apsėtas va
sarojumi. Vartai, buvo skersi- 
mneis kartimis užkalti.

Balnis labai sudomintas nu
tarė pateikt in sodyba. Erne 
žvalgytis tie kuria ežia vieta 
hutu patogiau tvora perlipti, 
kaip urnai toliau nuo vartų 
tvoroje pamate mažute spraga, 
pro kuria, matyt, kažkas landė 
ir siauru vieno žmogaus pra
mintu takeliu vaiksztinejo in 
miestą ir adgal.

— A-a! Vis dėlto gyvu žmo
nių randasi! — lyg nudžiugo 
Balnis ir inlindes pro tvora, 
dairydamasis nuęjo keistojo

— Ar-gi’ nežinai keno tai 
dvaras? Tai gal isz toli atke
liavęs esi? Vietiniai visi žino... 
Dvaras yra garbingu ponu Mo
tiejaus ir Barboros Pszepadal- 
skiu; ju nesant, asz esu pilna
teisis ju dvaro valdytojas ir ju 
noru reiszkejas.

Balnis su szypsena pažvelgė 
in tokiu auksztu tonu kalbami 
senuką kuris, isz visko matėsi, 
senas iszmanksztintas dvari
ninku tarnas, kokiu dabar dar 
kiek nori gali rasti Lietuvoj. 
“Noru reiszkejas ii- dvaro val
dytojas“ padare kviecziama 
in rumus mostą bet, pažvelgęs 
in užkaltus ju langus, mosto 
nebaigė. Visa, matyt, senukas 
dare isz paproezio, pats mažai 
ka suvokdamas.

— Sakykite, o kur-gi tie po
nai Pszepadalskiai, kurie ežia 
savo dvarus ir norsu paliko?— 
vis dar' szypsodamasis teiravo
si Balnis.

Senijį„ yei 
ir pajudino luptis. Rodėsi, jis 
nori kažka atsiminti. .

—Ponas Motiejus, kurio pa
veikslas tebekabo kampiniame 
ramu kambaryj, greta tėvo 
Edvardo paveikslo, mirė.. Se
niai mirė. O Barbora, jo žmo
na, su vaikais iszkeliavo in 
Varszava. Važiavo ir iszvažia- 
vo, mane viena dvare palikusi. 
O kaip, sakyt, asz dvare galiu 
būti? Tai asz pasistaeziau bu
dele ir apsigyvenau joje. Dva
re juk be priežiūros nepaliksi.

— Kodel-gi tu rumu langai 
taip užkalinėti? Ir, matyt, se
niai. — Teiravosi Balnis.

Senis pažvelgė in ji pilko
mis akimis ir nieko nesakęs 
nuėjo link suolelio prie anks- 
cziau buvusi? gėlyną kurio ly
ses dar. tebėžymejosi. Balnis 
nuseko paskpi seni kuris apsi
žvalgęs atsargiai atsisėdo 
kviesdamas' ir Balni tai pada
ryti- j .

— Kai pažiūriu in tamąta, 
— prabilo senis, ■— tai net 
sziurpas krato: juk jau trys o 
ga'l ir daugiau metu kai in ta 
dvara nė vienas svetimas žmo
gus. kojos iieinkele. Na, jei asz 
kartais nuefnu in miestą, arba 
jis mane budelėj aplanko... O 
sziaip niekd.<...

— Kas tai toks 
paklausė Bįlnis.

— Kaip lai kas? Ponas Mo
tiejus. .. Jis paslankus, dažnai 
ateina ... Atvirai kalbant, jei 
kas jo gailėjosi ii' brangino, 
tai tik asz.S

Senis prhdejo, tarytum, pats 
su savimi kalbėtis.

— Palauk: sakei gi, kad po
nas Motiejus miręs, — paklau
sė Balnis, pamanęs kad senis 
nebesu vokiu ka sako.

ps”?

— ‘Tai kas? Mirė tai mirė, o 
vaiksztineja ir tiek. Tas tai ir 
iszvijo visus isz dvaro. Ar tai 
ponia su vaikais 'butu kaž kur 
in pasaulio kraszta bėgusi? 
Ne-e!* Vie įos neturėjo, balan
dėlė, dvare gyvendama.. . Po
nas gyvas būdamas nelabai jos 
(esigailejo o jau miros — ligi 
smart kankino: atsikels būda
vo, rytais, o apie kakla mėly
ni ruožai. Tai visi mato kad 
ponas nabaszninkas ja smau
gė.

Balnis pradėjo insitikinti 
kad su juo kalba pakvaiszes 
senis, taip rodėsi nepaprastas 
jo pasakojimas. Tacziau paju
to keista sziurpa ir nejuczio- 
mis pažvelgė in užkalinėtus rū
mo langus ir duris.

— Na, senuk, ežia tai jau 
per daug: sakci-gi kad ponas 
miros o ežia vėl — ponia smau
gęs. Kokiose knygose radai ta 
paraszyta?

Senukas rodosi užgautas.
— Va tai tau! Tai gal asz 

ežia meluosiu? Juk du metu 
kankinosi, visi tarnai iszbegio- 
jo, asz pats ir kambarius va
liau ir valgi... Ir szventinom 
kambarius ir ka... Nieko ne
gelbėjo. Dar viena karta po to
kio szvontinimo nakti atėjo po
nas Motiejus ir pakiszes man 
szpiga po nosia tarė: “Va, 
kiek asz jusu lobi jau!“ Ta pa
ežiu nakti ponia vos gyva liko. 
Gelbėjau, vos iszgelbejau. Su 
manim ponas ir gyvas būda
mas malonus buvo, tai ir nu
miręs dabar maloniai apsieina. 
Lygiai dvejus metus iszkentil
si, ponia ka besugriebdama ke
liavo ir iszkeliavo. Tiek lyg 
sziol ir bematau.. . Dabar per 
vasara sodo vaisius parduodu 
ir isz to gyvenu. Kartais ponia 
ir pinigu atsiunezia.

— O paskui kodėl niekas ne
apsigyveno? — klausinėjo to-

Aplaike Dinsta

Morris L. Cookl isz Atlanta, 
Ga., elektrikiszkaį inžinierius, 
likos paženklintas per valdžia 
apimti visa dinstl ant elektri- 
kiavimo visu užmanymu ko
kius pradės valdžia Adminis
tration Worts.

tus visai nepažystamiems žmo- 
niems? — paklausė vėl senio.

— Dievas ten lino. Bot kad 
žmones poną isz visu pusiu 
smaugė, tai nėra ka. sakyti. Vi
si, kaip tik kas iszmane: tai 
ežia už skolas taksavoja, tai 
ežia, del žemes sklypo oda. Na, 
ir pats ponas 'buvo labai nera
maus budo: mėgo ir kortuoti, 
iszgerti, kartais ir motoru ne
vengė. Tas viskas, galima sa
kyti, poną ir privedė prie mir
ties. Ne-gi isz džiaugsmo skus
tuvu gerkle pjauna.

— Ar tai ponas nusižudė?
— O kaip-gi.,. Nusižudo. 

Ateinu ryta, beldžiu in duris— 
tyli. Atidariau- gi ten — krau
jo latakas. Ponas sėdi kedeje 
prie stalo, galva nusvirusi... 
Kiek kliksmo buvo!

— Tai ko-gi jis nusižudo ? 
Ar-gi tik del skolų?

— Kur ten del skolų! Žmo-
—• neio; ponia Bąi bora;fapfs an-

— Gyveno! Atvažiavo viena- 
vasara kaž koks ponaitis, su 
laiszku isz ponios. Leidžia, — 
sakau — tai gyvenk... U-gi 
nakti pabudau nuo trinksimo. 
Iszbegau, žiuriu, įgi mano sve- 
czias laksto sodo su lango rė
mais ant sprando ir žviegia. 
Mat, kai ponas užklupo, tai 
sveczias smuko pro Įauga su 
visais rėmais. Sztukos, ma
nai ...

— Tai gal koks žioplys bu
vo, pelių nusigando... — pa
abejojo Balnis. Ta abejone pa
veikė in seni nepaprastai.

— 'Taigi, geras žioplys! O 
paskui klebono brolis su pri
siuvu taip pat žiopliai? O Žy
das kromininkas, taip pat žiop
lys? Geros žiurkes, kad žmones 
iszbega vos puse plauku ant 
galvos beiszsineszdami. Na-gi, 
kunigo brolis iszgirdes apie 
nelaime su svecziu, netikėjo. 
Knygų mat prisiskaitęs... 
Tai-gi prisikalbino pristava — 
geras buvo Bušelis — kad kar
tu su juo nakvotų. Asz — ka- 
gi: leidau. Tenakvoja sau, tuo 
labiau, kad ponas jokiu insa- 
kymu man nedave. Tai paskui 
pristovas nakti vos pabėgo o 
ta gudroeziu kunigo broli tai 
vos gyva radome... Sziaip 
taip atgaivinome. O Szmulke 
kromininka tai del juoko insi- 
leidau: tepagaudo, sakau, ne- 
krikszta. Tai kad žinotum! Ant 
rytojaus, jau iszauszus, ne tik 
kromo bet ir kelnių neinvariau 
in rumus pasiimti... ,

Balnis susimaustė. Senis rim
tai ir intikinamai kalbėjo, ta
cziau jo pasakojami, nutikimai 
Balniui buvo netikėtini, kvaili 
ir juokingi. /

— Tai kodėl ponas toks rus-

ge-liszko gėrttnib riioieib buvo 
bet viena, silpnybe: su vyrais 
negalėjo iszkesti Mesiglamone- 
jus.

Ponas pro vartus, ponia ir 
besiglamoneja. Kiek ir asz pats 
maeziau... Ir ne tai, kad su 
kokiais savo kraujo žmonėmis 
bet su grynais mužikais. La
biausia jai tiko kalvio sūnūs 
Pranas. Na, ir vyras-gį buvo! 
Pienas ir kraujas! Taipgi, ne
kalbant apie kitus vaikus, o 
ponaitis Vladislovęlią buvo 
kaip du vandens laszji pana- 
szus in Prana. *■

Na, ponas ir juto ir spito. 
Karta grylžo nakti su svetimais 
arkliais. Savo arklius,, vežimą 
ir pinigus, kiek turėjo pralo- 
sze: dar skolos pasidavė. Ine- 
jas nejucziom in say o' miega
mąjį, žiuri —gi jo IJvoj, greta 
su ponia, .guli ne kas kitas — 
dvaro kamisorius. Neseniai 
dar buvo atsidanginęs in musu 
dvara. Ponas tuoj, žinonia, ne
paglostė: komisareliui teko vi
sus dantis susidėti, bet .pats 
nudjas in savo kam'barl isz 
szird-gelos skustuvu eme ir pa
sipjovė. Galima sakyti pini
gai vare o žmona niivard'.pona 
in kapus, pž tat ja ponas nak
timis ir smaugė. . /yrį\.;

— O ar galima parnaj yti kas 
tu rumu vidu j ?y —- pa klausė 
Balnis senuke^ •’ L y

— Kodel-gį ne, kode B.e, — 
sujudo senukas ir nu 
in savo budele, isz’ k 
gryžo su raktais rauko . \ i

— Seniai jau ir asz iiiįs 
'buvau ten. NebetraukiA nebe
paslenku. Ankseziau tift būda-Į 
vo dažnai aplankau, apžiliriuJ 
Juk, rodos, ežia man® paties 
dalis taip brangus tie.ri|nai, ! 
barszkejo .senukasj kol ati(,l.£ire(

vienas kitas langines ir atidarė, 
rumu duris.

Balnis .su slapta baime in- 
ženge in narna. In uosi musze 
pelėsiu, drėgmės ir kitokį san
deliu ar rasiu kvapai. Kamba
riai stovėjo inrengti, rodos va
kar ežia, dar žmones gyveno, 
tacziau, pažvelgus in stora dul
kiu sluoksnį ant baldu, pa
veikslu ir kitokiu daigtu matė
si kad visa tat nuo seniai ne
judinama guli.

— Czia sztai, salionas, — ro
de senukas — ten valgomasis 
buvo,.., O ten ir miegamasis 
kur per kiaurus du metu kente 
vargsze ponia..-. Sztai ir pono 
Motiejaus paveikslas, — paro
de in ketur-kampa ant sienos 
kabanezia dože: isz tiesu pa
veikslas buvo visai in dože pa- 
naszus nes paszelusiai apdul
kėjus.

Senukas, pasilipęs ant kėdės 
uuszluoste dulkiu stora dangti 
ir in Balni pažvelgė jaunas vy
ras, su rusezia ir net žiauria 
veido iszraiszka. Rudos jo 
akys žiurėjo su aiszkia neapy
kanta, tarsi žadėjo kaž kam ne
gailestinga kerszta. Balnis nu
sisuko nuo paveikslo; krauge- 
riszkos akys ji sujaudino ir šu
kele sziurpa. Dabar jis rado 
beveik galimu kad toks žmo
gus ir po mirties gali buvoti 
gyvųjų tarpe.

— D sztai ir pono kambarys 
kuriame savo amželi pabaigė. 
Sztai ir kode taip tebestovi, 
kai]) stovėjusi; ponia liepe vis
ką kambaryj palikti, gailėjosi, 
kam krauja isztryne. Nors kė
dė tebėra kraujuota.

Prie didelio raszomo stalo 
stovėjo minksžta, su didele at- 
losza, patogi kede. Tiesa, dar 
matėsi kažkokios rudos demes 
ant audeklo. Viskas apdulkeja 
kaip ir kituose kambariuose. 
Balnis atydžiai viską -apžiurė
jo, pasiklausė pakartojamu se
nuko vis tu pat žinių apie pono 
ir ponios kanezias, apie save, 
kaipo ponu noro reiszkeja ir 
pasuko eiti laukan.

— O ar leistum mane per
nakvoti? — pasiklausė Balnis.

— O kodėl ne. — atsake se
nukas. — Ar man gaila? Mano 
ponas apie tai jokiu insakymu 
man nedave. Eikie jei nori. Tik 
jau galas vienas: lyg ryto ne- 
iszkesi:

Balnis lėtu žingsniu szypso
damasis iszejo isz keistos sody
bos. kiemo.

— TOLIAUS BUS —

migti,
O po piet in Pottsville 

nuvykti, 
Atlankyti/ puikia moterėle, 
Kuri mane szaūkesi ana 

nedelia,

:: APSIGAVO ::

pONAS Gamuila su savo nau
jai parandavotu namu, kuri

p-titėno 
irt .tuo j

Buda-1 
di>rin ■

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—f—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
motu 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.

Po szimfs knipeliu, nors karta 
apsimalszykitė, 

Isz saves juoku nedarykite, 
Duokite man, senukui, pa

silsėt, 
Nors karta truputi atsikvotet, 
Po svietą vis lapsėk ir trepsėk, 
Meisteris jau kelis kartus pa

liepė atsilset,
Bet kur tau asz atsilsio ne

turiu, 
Turiu rinkti naujienas isz 

visu užkaboriu.
Žinia per reidio ana diena 

gavau, 
In Pittsburga tuoj nupiszki- 

nau, 
Užtikau ten viena mergele, 
•Su placzia 'burna panele, 
Lyg pusiaunakt po kampus 

trankosi, 
In kokias ten urvas lankosi.

O psiakref aijskryma myli 
badai,

Ba karszti jai apmalszina 
ledai.

Liepe merginai puodeli at- 
neszti, 

Alai, Angliszkai užklausė: 
“Padavai zimnoj kaszi.“ 

Geriau kad tokia namie sėdėtu,
Gaspadinei dirbti padėtu.

* * *
Isz ten in Springvalle nu

keliavau, 
Panaszias paukszteles užtikau, 
Kurios vakaruszkas nuolatos 

.. .dilUk., .
Ir juoku daug pridaro.

Nesenci susiprasze kelis 
cziutabakius, 

Apsiterszia tabaku ir api- 
plyszusius, 

Valgi- szirdele, szposu buvo, 
Kad net keli dėdės pribuvo.
Mat žalia-blekiai pradėjo 

klykt,
Mergaitėms dreses pleszyt, 

Palicmonai visus iszvaikino, 
Klykenczias mergaites ap- 

malszino.
Jau tik proto neturite, 

Jeigu tokius tabakinius pri- 
stojate,

Juk mieste yra gana vaikinu 
doru,

Kurie nesivalkioja po už
kaborius, 

Geriau apsimalszyt,
Juoku kitiems nedaryt, 

Gera berneli gausite, 
Ir isz to džiaugsitės.

* * *
In viena peczia arti Montkar- 

mu nulapsejau, 
Apie kėlės pasileideles da- 

žinojau, 
Kurios savo liežuvius ne

suvaldo,
Gerai kad perkūnai nesu- 

skaldo, 
Prick tam pasileideles, 

Tolinus apie jas apraszysiu.
* * *

Buvau mieste Vusteryje, 
Badai atsitiko ten batalija, 

Neiszmaneles galvas skai
dinėje, 

Kad net po visa miestą 
dundėjo, 

Juk prisakymas Dievo 
aiszkus, 

Kožnas Jam turi būti 
paklusnus, 

“Atmink Szventa Diena 
Szvesti. ’ ’

O ne vienas kitam kensti. 
Bus gana, eisiu truputi pri-

paeme ant visu metu, kaip tai 
kalba, baisiai apsigavo!.. Va
kar, prie uždegimo pecziaus, 

> pasirodė jog kaminai netrau- 
Ikia; durnai ėjo kaip isz peklos,

Langai barszkejo per visa 
nakti prie kožno pūtimo vėjo, 
szaltis insiskverbinejo per 
szimtus plysziu!..

Ponas Gamuila nuėjo pažiū
rėt in skiepą... Baisybes!., 
vanduo augszcziau keliu!

O kad tave szviesiausi apim
tu .. Kontrakta parasze ant 
visu'metu — rytoj reikes už
mokėt isz virszaus už tris me
nesius!.. Pragaisztis!

— Ka daryt!.. reikes isz to 
iszsisukt nes kitaip czionais 
dingsime o gali ir uteles suėst 
— szauke p. Gamuila.

Ant rytojaus susitiko su loc-. 
nininku.

— Gera diena, ponas gaspa- 
dor.

— Gera diena, mylimas po
ne! O kaip naujas gyvenimas?

— Puikus, labai parankus!.. 
tik pati ant manes nuolatos 
zurza.

— O tai del ko ponuli!
— Kad parandavojau gyve

nimą tik ant meto laiko... 
kalba, jog ponas gaspadorius 
gali mums atsakyti gyvenimą, 
ateinaneziam mete, jog esmių 
neiszmintingas, senas asilas ir 
t.t.

— Na; na Kas tu^? Tegul po
nulis apsimalszina su savo pa- 
cziule, juk galite tenais gyven
ti taip ilgai kaip norite. .

— Ar taip? Ak... Esi geras 
žmogus... Eikime tuojaus pas 
poną gaspadoriu ir padaryki
me nauja kontrakta jog gali
me czionais gyventi taip ilgai, 
kaip mums patinka. Noriais 
turėsiu atsilsi nuo bobos.

—Gyvenkite kad ir per visa 
amžių! — dadave szirdingas 
locnininkas stubu o už keliu 
minutu sena kontrakta suple- 
sze ir surasze nauja, pagal su
tarimą.

Ant rytojaus ponas gaspa
dorius sugryžes isz miesto ra
do gyvenimą tuszczia!..

Kas czion atsitiko? — už
klausė persigandęs sargo!..

— Praszau pono... iszši- 
krauste! Furmonaitis juos i^fe- 
veže adyna laiko adgal!

— Kas tai do velniai..
— Ponas Gamuila paliko ran

da už puse menesio ir szita gro- 
mata del pono.

Locnininkas stubos greitai 
atpleszes gromata, pradėjo 
skaityt:

“Alano pone! — Tavo stubos 
suszalde mane, apsvaigino, su- 
szlapino ir t.t. Pasilikau jose 
pagal musu kontrakta: “taip 
ilgai, kaip man patiko!”. .Tei
keis priimti mano szirdinga 
padekavone. —Gamuila.”

Locnininkas užkeikė kelis 
kartus jog davė save taip pui
kiai apsigauti.

ISZ KO JISAI GYVENA?
— Isz ko tasai jaunas žmo

gus gyvena?
— Raszo.
— O ka jis raszo?
— Laiszkus pas ’tęva kad 

jam atsiunstu pinigu.

i i

ingi.au


“SAULE” Maianoy City, PS.

ŽINIOS VIETINES

— Ateinanezia Subata pra
sideda naujas menesis June— 1 
Birželis. ' .

— Isz priežasties sauso oro 
po kalnus prasiplatina daug 1 
girriniu ugniu.

— Ketverge bus uždarytos j 
publikinęs ir katalikiszkos 
mokslaines kaip Rankos h’ ki- 
tos publikinęs vietos isz prie
žasties szventes In Daugu Už
žengimo V. Jėzaus ir Decora
tion Diena todėl ir “Saules” 
i'odyste bus ta.ja diena uždary
ta visa diena. Laikrasztis bus ; 
spaudžiamas truputi anks- 
cziau.

— Kapai mirusiu kareiviu, 
kurie silsisi ant. vietiniu kapi
niu, visu tautu, likos jiapnoszti 
su žiedais ir karūnėlėms per 
vietiniu kareiviu Leg'ona ant 
ženklo garbes už ju pasiauka- 
viiria del savo levynes.
7— Vaikai ir mergaites, ku

rte lankosi in publikinęs moks
laines, ateinanezia Nedelia pri- 
ifns pirma Komunija. Juos isz- 
lavino katekizmo moksle vieti
nes Szv. Pranciszkaus seserys. 
Tieji vaikucziai priims pirma 
komunija laike 8-tos vai. Mi- 
sziu Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Card. Barte, kuri buvo 
laikoma Nedėlios vakara, baž
nytinėje svetainėje, buvo pa
sekminga ir daugelis žmonių 
dalyvavo loszime. Pelnas ėjo 
del bažnyczios.

— Schuylkill pavieto medė
ju kliubas laike savo metini 
siisirinkima New Bostone Ne
dėlioję. Daugelis sportu jame 
dalyvavo isz visu daliu Schuyl
kill pavieto.

■ -— Szi Ketverga po visas 
Suv. Valstijas bus apvaiksz- 
čziojama Decoration Day arba 
diena Papuoszimo Kapu miru
siu. Tąją pat diena pripuola 
katalikiszka szvente Užžengi
mo in Bangu kuria apvaiksz- 
tineja Katalikiszka bažnyczia. 
Toji diena yra visur szvenezia- 
ma todėl ir redakcija “Sau
lės^ bus laja diena uždaryta.
pj Senas gyventojas, Jonas 

Vąiksznora, mirė praeita Ket- 
vprga namie ant 1015 E. Pine 
uly., sirgdamas kėlės sanvai- 
tęs. Velionis gimė Lietuvoj isz 
kur atvažiavo in Amerika 38 
metus adgal, pergyvendamas 
bpveilk visa taji laika Mahano- 
jnj. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos.' Jo pati mirė ke
lis metus adgal. Paliko viena 
dnktere Olga namie ir viena 
sesere tėvynėje. Graborius Sa
kalauskas laidojo.

—r Praeita Petnyczįos vaka
ra Airiszine balandėlė', Katriu
te Reilly, isz Shenadorio, ap
svaiginta “vandeniu , gyvy
bes” "taip insiuto kad pagrie
bus pienine bonka mete in lan
gą saliuno Jono Amalevicziaus 
ant 310 W. Centre uly. Toji ba
landėlė užpyko ant savo “bo
des” kad su ja neejo namo. Ne 
gana to, taip insiuto kad pra
dėjo mėtyt torielkas in visus 
kurie prie jos artinosi ir su 
viena pataikė Amaleviczienia. 
Palicija likos paszaukta ir ap- 
nialszino bolszevikiszko ūpo 
mergina. O kad ji negalėjo pa
sirūpinti $300 kaucijos, todėl 
lilios paimta ant pakiltos in 
Poltsvilles kalėjimą.

— Neužmirszkite “Lietuviu 
Radio Diena” kuri atsibus 30- 
ta Gegužio, per Decoration die
na, Lakeside Parke. Progra- 
nias prasidės 2-tra valanda po 
piet. Grajys Bruno Krygerio 
otkėstra. Pelnas yra skiriamas 
Liet. Radio Palaikymui. Inžan- 
ga tiktai 50 centu.

— Praeita Subata Reaclin-į Blue Island, Chicago, Ill.,— W TT* 0
go angline kompanija iszsiun- Baisi ir keista automobilio ne- V 1QU ^701111
te daugeli vyru kurie užgriau- laime invykusi Blue Islande, ’ 1011 k/ZiUllll
).a anglines skyles su dinamitu i atome gyvybe lietuviui Ant.l
isz kuriu angliniai butlegeria’u Sadumii, 42 m. amžiaus, 13301 KVAILAS SZPOSAS 
iszkasineja anglis. Kėlės die- So. M estern avė. Netekes kon-i ——
nas adgal ugnis kilo vienoje isz| troles automobilis, trenke in te- Szposas Padalytas Merginai

Iszcjo Ant Nehimes Del Jos.tokiu skylių kas butu buvę di- legrafini stulpą prie 136-tos ir 
1 dėlių pavojum jeigu butu užsi- Western ūlycziu kampo. Nuo 
I degia augliu gysla, todėl kom-1 pirmo stulpo automobilius at- 
panija pradėjo užgriauti an, 
liu skvles.

SHENANDOAH, PA.
— “Radio Diena” bus laiko

ma Ketverge, Gegužio-May 30, 
Lakewood Parke. Programas 
prasidės 2 valanda popiet, su 
muzike Bruno Kryger orkes
trą. Pelnas skiremas Lietuviu 
Radio Palaikimui, kurio pro
gramai yra skelbiami kas Ne- 
deld'ieni, isz Hazletono stoties, 
popiet, per p. Antanu Stanisz- 
ki. Tikietai jau parsidavineje 
po 50 centu. Atvažiuokite in 
Lakewood, o iszgirsito Lietu- 
viszka programa per musu tau- 
tieczius, isz ko busite labai už- 
ganedytais. Nepaini rszkite 
‘Radio Diena’ Lakewood Par
ke, Ketverge, Gegužio 30-ta d.

szoko, pasvyro in kita puse ke-1 
lio ir ten trenke iii antra sful-- 
pa. Sadunas buvo skaudžiai, 
sužeistas ir mirė kelyje iii li- 

[gonine. Jis užlaikė kavine, Į
Blue Island miestelyje, kur ne
laime invyko. Sadunas paliko 
du mažus vaikus: dukteri He
lena. 12 metu, ir snnu Alberta, 
10 metu, ir moteli Della Sadu
nas.

t Praeita sanvaite, likos 
palaidotas gerai žinomas, Vin
cas Denczius, 837 W. Coal uly., 
kuris mirė ligonbuteje, Way- 
mar, Pa. Velionis paliko moti
na Petronėle Dencziuviene, tris 
brolius namie ir iketures sese- 
res.

t Gerai žinomas del dauge
lio Juozas P. Štreimikis, 302 
Lloyd uly., mirė namie praeita 
Ketverga. Velionis gimė Lietu
voje, pribūdamas in Amerika 
jaunu vyruku iszgyvendamas 
czion 55 metus. Isz amato buvo 
sziauczium. Paliko paezia Ma
rijona, du sūnūs: Hermanas ir 
Juozas, du anukus,, broli Miko
la, isz Pittstono ir sesere Teofi
le Perkauskiene, isz Mahanoy 
City. Palaidotas Panedeli ry
ta, su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Lee Park, Wilkes-Barre, f 
Ona Kiszkuniene, 60 metu am
žiaus, 163 Boland avė., mirė 
Gegužes 18-ta. Paliko vyra, 
viena dukteri, seserį ir viena 
antika.

NETEKO
ISZG.

LOTO ISZ 
CZIC.

Clearing, Chicago, Hl.,—Dvi 
jaunos Lietuvaites, sesutes, bu
vo sužeistos, kaip du automo
biliai susidūrė prie 63-czios >r 
Linden avė., kampo. Nukentė
jusios yra Paulina, 18 metu, iv 
Ona Vaiczius, 20 metu amž., 
6152 So. Major uly. Automobi
li, kuriuo jos važiavo, valde 
Jonas Petkus, 5815 AV. 64-th 
Place. Antraji automobili val
de ĄVm. Moore, 6034 So. Kolin 
avė. Paulinai Vaiczius buvo 
sudraskyta nosis ir rankos; 
Onai nulaužta deszinioji koja 
ir sužeistas veidas. Abi guli 
ligoninėje prie 69-tli ir Califor
nia avė.

Plains, Pa., f Patricija Dobi- 
liene, 40 metu, 31 Slope uly., 
mire Gegužes 15-1 a d., General 
ligoninėj. Paliko vyra, du su
nn ir keturias dukteris.

KOLIEKA PADIRBA

Gražius ir drūtus ražanezius. 
Gerbiamieji prieteliai, asz ge
rai ir stiprei padirbu ražan- 
czius, kukinei poterukai ant 
drūto drato. Sudarau taip kad 
žmogus nusipirkęs nemigos o 
tik poteriaus ir džiaugsis. Czia 
yra gera proga insigytie gera, 
drill a ražaneziu pas mane ir 
man, vargszui, pagelbėt užsi
dirbt keletą centu ant tabako. 
Asz parduodu po du už doleri 
ir penkių centu stempa del pri- 
siuntimo. Esmių paralyžiuo- 
tom kojom per vienuolika me
tu ir negaliu paeit. Bukite taip 
malonus ir paremkite kolieka 
žmogų. Užsakymus siunskite 
money order arba registruo
tam laiszke ant szio antraszo:

John IShislosky,
Kings County Chronic Hospital, 

Ward K 42 Brooklyn, N. Y.

Larksville, Pa., t Vincas 
Bra vi jakulis, 58 Kellar uly. mi
rė Gegužes 15-ta General ligo
ninėj,

Nanticoke, Pa. f Rozalija; 
Gilbiene, 49 metu amžiaus, mi
rė Gegužes 16-ta d., namuose, 
377 E. Grand uly.

Pittston, Pa., f Mat. Juszke-. 
vięzius, žinomas biznierius, mi
re Gegužes 10-ta, nuo szirdies 
ligos. "Velionis pasitraukęs isz 
biznio paskutinius savo gyven
imo metus praleido Falls, Pa. 
Paliko žmona, Simu, (lukteri, 
seserį ir keturis, anukus.
t Ant. Kasziuba, 131 Cen

tre uly., mirė1 Gegužes 18-ta d., 
Velionis atvykęs isz Lietuvos 
apie 30 metu, gyveno szioj ap- 
ielinkej. Paliko tris sunūs, 
viena dukteri ir du broliu.

Upper Pittston, Pa, t Ona 
Visockiene, 48 Bolin avė., mirė 
Gegužes 144a. Paliko viena 
broli, seserį ir devynis anukus.

L wow, Lenk.,- 
1 szimis metu Z 
• vo susižiėdojri 
(mo gaspadorit 
Kozicku. 
prie.
no turėti getus czesus priesz1 
priesz “pasilprima” ir susipa-l 
žino su kokia tai mergina. Jo 
mylima, dagi dus apie jo pasi
elgimą, užpy:o ir davė Vikto- 
riui “atstauka” ir daugiau jo 
nenorėjo matv-ti. • Nulindo Vik- 
toris, nes mybjo. labai savo su- 
žiedotinia, kįda. dagirdo, kad 
jo. mylema teka 
Mikolo Turbos.
szliuba, Zofija aplaike laiszke- 
li nuo vaikino, kuriame buvo 
raszyta: “Mylima mano Zofija 
atei'kie szi valiira prie vietiniu 
kapiniu, asz geidžiu su tavim 
pasimatyti paskutini karta, ir 
turiu tau pasakyti labai svarbu 
iszpažinima. Dalaikykie szi 
paskutini mano praszvma, ta- i . ■ 1 ’ >
vo Viktoris.”

Mergina nubėgo prie kapi
niu ir vos sustojo prie variu, 
kad sztai kas tokis iszbego pa- 
naszus in tikra giltine. Mer
gina sukliko isz baimes ir krito 
kaip negyva ant žemes. Žmo
nis iszgirde įkliksma. ant kapi
niu, nubėgo pažiureti kas len
ais atsitiko ir rado gulinczla 
mergina, kuria nunesze namo. 
Kada atsikvotejo, namiszkiai 
nusiminė, nes mergina staigai 
neteko proto ir reikėjo nuvežti 
in prieglauda del pamiszeliu.

Palicija aresztavojo buvusi 
jauniki, b(‘t tasai užsigynė kad 
buvo raszes taji laiszkeli.

fija Gavlik, bu- 
. su artimo kai- 
sunum Vik’toriu 

Kėlės sanvaites 
ves'tuvek Viktoris suma-

iv*
Pasirengineja Ant Naujo Iszlekimo In Padanges

■ .

Isz szios vietos, artimoje Rapid City, S. D., iszleks su tam tikiu padirbtu balionu 
Amerikoniszki inžinieriai in midanges isztyrineti ora deszimts tukstaneziu pedu augsztu- 
mo o gal ir daugiau, ateinanezia vasara. Karisžki trokai jau pradėjo suvežti reikalingus pa
rengimus ant tojo iszlekimo.

už kokio tai 
Diena priesz

KATILAI TRUKO, LAIVAS 
SUDEGE DRAUGE SU 150 

PASAŽIERAIS.
Changteh, Kinai.,— V.ildže 

garsina kad praeita sanvaite 
szimtas pasažieriu pražuvo am 
mažo laivelio, kuris plauke in 
Tsingchih, ant Tishui upes, 
apie penkes-deszimts myliu 
nuo czionais. Priežastis nelai
mes buvo trūkimas gariniu ka
tilu (boileriu), kuris tuojaus 
užsidegė. Daugelis pasažieriu 
szoko in upe ir nuskendo ir 
daugelis baisiai apdegė. Laike 
ugnies buvo baisus sumiszimas 
teup pasažieriu.

SOVIETAI SUSZAUDE 
3 BANDITUS.

Moskva, Bosija. — Trys 
banditai, kurio apiplesze kre
mą Tūloje, paliepdami darbi
ninkams ir pirkėjams atsigulti 
ant grindų laike apipleszimo, 
likos vėliaus suimti ir tuojaus 
nubausti mirezia per suszaudy- 
ma. Penki kiti likos uždaryti 
kalėjimo. -

2,374 ŽMONES MIRĖ NUO 
KOLEROS.

Kalkuta, Indija. — Pietinėje 
dalyje provincijos Assam, In
dijoj, baisiai prasiplatino ko- 
lera kuri užsmaugė lyg szioliai 
2,374 žmonis o apie penki tuk- 
staneziai serga. Valdžia negali 
užbėgti prasiplatinimui kole- 
ros nes neturi atsakanezin vai
stu ir užtektinai daktaru.

“VESTUVE PUSZYNE”
Trijų Veiksmu Operete 

kuri vaizduoja priesz- 
karini laika Lietuvoj 

.. .Vaidins...

Lyros Choras
... isz...

Shenandoah, Pa.
Invyks Nedėlioję, 

2 Birželio--June 1935 
NORKEVICZIU SVE., 

MAHANOY CITY, PA.
•įSNDurys atdaros 6:30 vak. 
Loszimas prasidės 7:30 vak.

Brangus Lietuviai ir Lietuves! 
Opereteje:

“VESTUVES PUSZYNE” 
yra 23 dainos, kaip tai choro, kvar
tetu, duetu ir solu. Bus juoku ir 
graudumo. Tėvas nori iszleisti sa
vo dukteri už seno kavalieriaus, 
turtingo pirklio, bet jo duktė insi- 
myli in kaimo neturtinga vaikina, 
ir jaunimas apvesdina juos puszy- 
ne; kaip tėvas sužino, tai kyla di
delis skandalas. Szis naujas veika
las buvo sulosztas Shenandoah, 
Pa., ir net Baltimore, Md., ir visur 
publikai labai patiko.

Kvieczia Rengėjai.

INŽANGA, 35c Vaikams 10c

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

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

1SZ LIETUVOS

ISZGABENO 16 TONU
AUKSO IN AMERIKA.

j’aryžiife, Francija.,— Sze- 
sziolika tonu aulkso likos isz- 
vežta in Havra, kuri sukrovė 
ant laivo Washington, kuris 
sziomis dienomis iszplauke iii 
Suvienytas Valstijas. Verte 
aukso yra 50 milijonu doleriu.

SENUKAI MIRĖ ISZ BADO.
Aberdeen, Szkotija. — Paszau- 
kta pllicija per kaimynus, isz- 
dauže duris surasdami jau ko- 
nia sudžiovusi lavona senuko ir 
jo moteres, kurie mirė du me- 
nesei adgal, o ant lovos mirsz- 
tanezia sesere senuko. Senukai 
buvo už daug pas'isziausia, kad 
melsti pagialbos nuo žmonių 
ir miesto ir veluk mirti ne kaip 
save nužeminę1!. Stalcziuje su
rasta 90 doleriu kuriuos senu
kai buvo suezedinia, kad už
mokėti randa, bijodami, juos 
iszleisti ant maisto.

NUŽUDĖ KAIMYNO SUNU 
IR ATĖMĖ NUO JO 

PINIGUS.
II v etilą nd, Szved i j a.,—O scar 

Gotland, iszsinrite savo 18 metu 
į Simu su szimtn doleriu aukse, 
kad ininesztu kaimynui, in ki
ta kaima, nes jam buvo tiek 

■ skolingas. Vaikas eidamas ke- 
. liu susitiko su kaimynu Soder- 
1 liam kuris ėjo iii ta pati kaima. 
Sustojas prie medžio, staigai 
užklupo ant vaiko, parmetė ji 
ant žemes ir kada tasai buvo be 
žado, nukirto jam galva ir la
vona paslėpė po tiltu. Skolin
inkas žinodamas kad ta diena 
vaikas ketina ateiti, ir nesu- 

' laukdamas pinigu, pats nuėjo 
pas vaiko tęva, ir tokiu budu 
žudinsta iszsidave. Palicija 
pradėjo jeszkoti lavono, ir ant 
galo surado ji paslėptoj vietoj.

Nužiūrėjimas puolė ant So- 
derham, pas kuri surado 300 
doleriu, kas iszdave jo kalte. 
Žudintojas likos pakartas.

DVYNUKU PAGIMDĖ 
TRYNUKUS.

Paryžius, Francija. — Choco- 
is Fortin, pati darbininko gy- 
venanezio artimoje Boulogne, 
praeita sanvaite pagimdė try
nukus. Szeimynoje randasi" vi
so deszimts vaiku. Isz tu pra
eita meta gimė dvynukai, o po 
ju gimė trynukai. A'lsi sveiki

PO

ZUDINTOJAI PASMAUGĖ 
18 ŽMONIŲ PO TAM 

INMETE IN UPE.
Riatigorsk, Bosija.,— Slapta 

palicija suėmė kuopa žudiiitoju 
kurie prisipažino, buk pasmau
gė daugeli žmonių tiksle api- 
pleszimu. Palicija suome ke
ltines moteres ir sžeszis vyrus, 
kurio turėjo savo urvą apie 
asztuon ’es mylės nuo miesto 
prie mažos girraites, tykoda
mi ant einaneziu kaimuoeziu 
isz miesto su pinigais. Netikė
tinai ant ju užklupdavo, atim
davo pinigus, po tam užsmaug
davo virvėmis ir lavonus iu- 
mesdavo in upe. Drapanas nu
žudytu parduodavo kitiems. 
Kokis tai ūkininkas pirko pui
kius. kailinius nuo ' kokios ta: 
moteres, labai pigiai. Kada 
parsinesze namo, pažino kad 
tai kailiniai savo dingusio sū
naus. Dave žine palicijai, kuri 
sujeszkojo motere ir kada 
karsztai pradejofa kvosti apie 
kailinius, prisipažino prie vis
ko ir iszdave savo draugus.

Motere pripažino, kad tokiu 
budu užsmaugė 18 žmonių, bet 
kaip palicija mano, tai turėjo 
daugiau užsmaugi, ir pradėjo 
kasti urvoje ar nepasiseks su
rasti kokius lavonus dingusiu 
žmonių.

ISZGAMA SŪNŪS NUŽUDĖ 
MOTINA IR INMETE

IN UPE.
Grodnas, Lenk.,—Kaime Kn- 

eziski, tenaitine kaimuote nu
ėjo in upe skalbt drapanas ir. 
užtiko plaukiojant lavona se
nos moteres, 70 metu amžiaus 
()na Šlužinskiene. Praiiesze 
apie savo radini policija, kuri 
'padare tyrinėjimą ir pasirodė, 
kad senuke buvo jiirma nužu
dyta ir inmesta in upe.

Nužiūrėjimas puo’e ant senu
kes sūnaus Jokūbo kuris vė
liaus prisipažino buk motina 
pasmaugė po tam nuvilko prie 
upes ir lavona inmete. Sūnus 
pripažino, kad jam nubodo se
na motina maityt ir prižiuri- 
net, nes ketino apsipaeziuot su 
dnktere, turtingo ūkininko isz 
artimo kaimelio, bet mergina, 
staeziai jam apreiszke, kad už 
jo netekes, pakol toji sena boba 
gyvens. Mergina, dagirdns 
apie, pasielgimą Jokūbo su mo
tina, atsižadėjo teketi už jo.

W. Traskauskas, Ėst 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

UŽ PAVOGIMĄ BOTAGO 
MENESIS IN KALĖJIMĄ.
Kaunas. — Rusiszkiuose tū

las "kaimietis, užbaigęs savo 
reikalus mieste, pasirengė va
žiuoti namo kad sztai patemi- 
no kad kas tokis jam pavogė 
botagą. Užklausė arti stovin- 
czio kaimieczio A. Misiūno ar 
jis nemato dingusio botago. 
Misiūnas gynėsi kad nematė 
bet kada nuskriaustasis pada
re krata jo vežime, rado bota
gą paslėpta po szienu jo veži
me. Dvi moteres mate kaip Mi
siūnas pasiėmė botaga. Kai
mietis apskundė ji ir likos; nu
baustas ant menesio in kalėji
mą.

NUSISZOVE ŪKININKAS.
Alytaus vąl's., Panom lininiu- 

ku kaime, nusiszove ūkininkas 
Simas Ribinskas. Priežastis: 
negalėjo pakelti gyvenimo sun
kumo.

MEILES TRAGEDIJA.
Telsziu užmiestyje "tragisz- 

kose apystovose nusižudo Kos
tas Kiaurakis, 27 m., amžiaus.

Kiaurakis jau ilga laika 
draugavo su viena panele, nors 
pats buvo vedes ir turėjo val
ka. Žmonai pradėjus intarine- 
ti, insimylejeliai. buvo privers
ti savo santykius slopti. Žmo
nai pasisekė net sudalyti to
kias s a n lyga s, kad minėta p-ele 
turėjo Telszius apleisti. Atsi
sveikinimo pasimatyma insi- 
mylejusieji paskyrė užmiesezio 
miškely. Kiaurakio žmona 
miszkely insimylejusius užklu
po. Tada Kiaurakis, labai su
sijudinęs, iszsitrauke revolveri 
ir nusiszove. Velionis tarnavo 
apskrities valdyboje szoferin.

C. F. RĖKLAITIS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahcnoy City

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

—$—
Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Mahanojaut I>xtikimiau«ii Graborin* 
:i Gabiausia* Balaamuotoja* n

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas szioj 
apelinkeje. Bile Ka
iriam laike, diena ar 
uakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- 
lia mada ir mokslą, 
turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamo* 
prekes.

DU OFISAIi 
MAHANOY €1TY;516 W. Sprue. Šių, 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing St/M*

Bell Telefonas 538-J

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

ę
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