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Isz Amerikos
SUTESZKINO

N.R.A. KODEKSĄ
AUKSZCZIAUSES S. VALS. 
SUDAS SUTESZKINO NRA

KODEKSĄ KURIS YRA 
NELEGALISZKU.

Washington, D. C. — Pane- 
delio diena aukszcziauses Su
preme Sudas Suv. Valstijų isz- 
dave savo nusprendimą kad 
NRA (National Recovery Act) 
yra nelegaliszku ir 'buk prezi
dentas panaudojo per daug sa
vo galybe nutardamas ta j i ko
deksą del vedimo visokiu biz
niu ir mokėjimo algų pagal tą
jį kodeksą. Tukstancziai žmo
nių kurie turėjo gerus darbus 
prie NRA likos dabai- prasza- 
linti ir turi pasijeszkoti sau ki
lu “smagiu džiabu.” *

Nusprendimas augszcziausio 
sūdo pasklydo po visa sklypą 
kaip bomba nesniekas to nesi
tikėjo. Tokis nusprendimas 
sūdo uždavė tikra smagu pre
zidentui Rooseveltui paniekin
dama s jo ■. galybia.

TĖVAS BE JOKIOS
MIELASZIRDYSTES

.Eastp|ų Pa. — Irą Seltzer, 
37 metu, likos aresztavotas ant 
paliepimo savo paczios už ne- 
mielaszirdinga pasielgimą su 
savo asztuoniu menesiu šune
liu kuri baisiai suplakė diržu 
ir pamėlynavo visa jo kūneli 
kad iszvaryti isz jo pikta1 
“upa” kaip sake sudžiui. Su- 
džia kitaip mane apie taji ne
laba tęva ir nubaudė ji ant sze- 
szin menesiu in kalėjimu.

STRAIKIERIU SUMISZIME 
15 VAIKU SUŽEISTA.

Canton, Ohio. — Kada būrys 
vaiku apleidinejo mokslaine, 
eidami namo, tame laike kilo 
sumiszimas straikieriu su pi- 
kietais prie Berger Manufac
turing 'kompanijos (dirbtuves. 
Vaikai daugiausia nukente per 
aszarines bombas ir du likos 
sužeisti per szuvius. ,

Badinis Marszas Be darbiu Kurie Eina In 
Columbus Rotuže, Ohio Steite

Keli szimtai žmonių—bedarbiu, kurie aplaikinejo pa- 
szialpa nuo valdžios, eina in C olumbus rotuže pasiskunst gu
bernatoriui kad jiems neiszmo keta jokio s paszialpos per ko
ki tai laika. Žmones kaltina už tai politkiierius kurie jiems 

i sulaikė paszialpa.i . ' —------- - - - - .iKgls-—7

SMARKESNE 
UŽ PONIA

BALTRUVIENE
PANAUDODAMA KOCZELA 

ANT SAVO VYRO.

Peoria, £F11. — Mrs. Grant 
Chambers likos aresztavota už 
mirtina sužeidimą savo vyro 
su pagialba koczelo.

Poniute Chambers parėjo 
namo su savo draugia Laura 
Gutstadt nuo krutamuju pa
veikslu. Vyras £biem užfundi- 
no po “high ball’’ kelis kartus 
ir abi moterėles nuėjo gult. 
Kada vyras mane kad jau abi 
užmigo, nulapsejo paskui mo
terėles prikalbindamas savo 
pacziule kad toji da kelis isz- 
gertu. Bet motere suprato tiks
lą savo vyro, kad ja geidžia nu
girdyt ir prikibti prie jos drau
gės. Nubėgo in kuknia, atsine- 
sze koczela ii’ taip pradėjo sa
vo prisiegeli aptaisinet kad 
jam net galva perskele. Laura 
pripažino kad jos drauge taip 
smarkiai panaudojo koczela 
ant savo vyro kad net koczelas 
truko. Vyras kovoja su mirczia 
ligonbuteje.

18 METU MERGAITE PABĖ
GO SU SAVO PATĖVIU.
Mansfield, Pa. — Airs. Caro

lina Fecht, atėjus ant policijos 
graudingai melde kad surastu 
jos dingusia dukrele Grace, 18 
metu, kuri pabėgo su savo pa
tėviu, 32 metu. Motina nuo se
niai nužiurinejo savo duktere 
ir vyra kad tarp ju kilo nepa
prasta meile bet mane kad tik 
teviszka meile tarp dukreles ir 
patėvio. Patėvis nusivedė duk
rele ant krutamuju paveikslu 
ir nuo tos dienos jau daugiau 
jie nesugryžo namo. Motina tik 
tada dasiprato kad abudu din
go kada ant rytojaus rado 
laiszkeli prisegta prie padusz- 
kos kad pabėgo su patėviu ku
ris ja daugiau mylėjo ne kaip 
motina, kuri buvo už savo vy
ra apie 15 metu senesne. Lyg 
sziam laikui pabėgėliu da ne
surasta.

| PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

ris ketina būtie pirmutiniu prezidentu Filipinų salų. Jis anądien iszplauke isz San Francis
co in Filipinus. 3—Rusiszkas didžiauses eroplanas aut svieto kuris ana diena sudegs 
■drauge su 49 pasažieriais.

PAVOGĖ BALTA
MERGAITE

KAD SU JOS KRAUJU 
GYDYT SERGANCZIUS 

NIGERIUS.

Catoche, Jamaica. — Editha 
Culbertson, asztuoniu metų 
dukrele turtingo plantatoriaus 
(farmerys) kavos,. stovėdama 
prie <savo namo, staigai likos 
pagriebta per du nigerius ku
rie iszlipo isz arti stovinezio 
automobiliaus ir norėjo in- 
traukli ja in vidų bet mergaite 
pradėjo klykti, spardytis ir 
kandžioti rankas rakaliu. Ant 
riksmo subėgo tarnai ir mer 
gaite iszgialbejo isz ju nagu o 
kiti suriszo piktadarius ir nu
vežė juos ant palicijos. Mergai
tes kraujas ketino būti panau
dotas del serganeziu nigeriu 
kurie tikėjo kad tas jiems pri- 
gialbes nes tikėjo in visokius 
burtus ir užžadus in kuriuos 
labai tiki tenaitiniai Jamaikos 
gyventojai. Nuvažiavia in kai
meli kur nigerei sirgo, aresz- 
tavojo ir kitus lengvatikius.

MATE MARINI VYRA; GAL 
BUT PASAKA O GAL 

IR TEISYBE.
Renando Beach, Calif. — Ka

pitonas laivelio “Red Star”, 
kuris plaukineja pakraszcziuo- 
se Kalifornipos, danesze laik- 
raszeziams buk jis mate ana 
diena plaukiojant mariose ma
rini vyra kuris turėjo dideles, 
žibanezias akis, su placzia bur
na, apželias plaukais ir su di- 
delia barzda. Dirstelcyas ant 
laivo panėrė in giluma mariu. 
Kiek tame yra teisybes tai ne
žino bet kapitonas yra teisin
go budo žmogus ir negeria 
munszaiues. Jo apsakymu už
tvirtina keli laivoriai.

GAIDYS TURĖJO DVI 
SZIRDIS.

East Windsor, Conn. — Ka
da poniute Emilija Mulnite pa
pjovė dideli gaidi ant piet, per
sitikrino kad jis turėjo dvi 
szirdis, paprasto didumo. Gai
dys buvo paprasto ūgio ir ne
siskyrė nuo kitu gaidžiu.

STENGĖSI PERMAINYTI 
DEKAVONEŠ DIENA ANT

UTARNINKO VIETOJE 
KETVERGO.

Washington^ D. C. — Ko- 
mercialiszkas Komitetas per
statė prezidentui Rooseveltui 
kad tasai paženklintu Dekavo- 
nes Diena (Thanksgiving die
na) nuo Ketvtrgo, kaip tai lyg 
sziol buvo ^veneziama, ant 
Utarninko. Priežastis tame yra 
ta kad po tokiai szventei pasi
lieka daug visokiu likucziu 
nuo valgiu kuriuos žmones su
naudoja Petnycziomis todėl ne
perka žuvu kas daug kenkia 
žuvininkams ir biznieriams ku
rie žuvis pardavinėja. 

GERAI VYRAI DARO KAD 
APGAUNA TOKIAS 

BOBELES.
Harrisburg, 'Pa. — Jokūbas 

Shkmbach ^susipažino su ko
kia tai moterelia, Mrs. Freda 
Kaplan, isz Allentown, naszle, 
ir po kokiam tai laikui papra- 
sze jos kad jam paskolintu 
2,000 doleriu ant uždėjimo 
“giszefto”.

Motere pasakė kad jeigu su 
ja apsipaeziuotu tai jam norin
gai pinigus paskolins o geriau, 
padovanos juos ant visados, 
kaipo pasoga. Ka Jokūbui da
ryt? Ar paeziuotis ir aplaikyt 
pinigus ai’ pasilikti ubagu? 
Ant galo sutiko. Ta vakara po 
apsivedimui, Jokūbas užfundi
ne savo paeziulei vyno nuo ku
rio vėliaus sunkei užmigo ir 
kada Freda pabudo, nerado 
savo mylimo Jokūbo ne pinigu. 
Jokūbas iszleke daryk “giszef- 
ta” su kita kvailiuke, kitam 
mieste. *

KAD TURĖTI GERUS LAI
KUS, PARDAVĖ RAKAN
DUS IR NET VYRO FAL-

SZYVUS DANTIS.
Detroit, Mich. — Herbert 

Aimes butu da ilgiaus kentėjas 
-pasielgimu savo paczios bet 
kada toji pardavė jo falszyvus 
dantis tai to jau buvo jam už 
daug ir užvede teismą ant per
siskyrimo su ja. Moterele labai 
mylėjo sportuot ir gerti o ka
da neturėjo pinigu ant to, pra

dėjo pardavinet po szmoteli 
naminiu rakandu, palikdavo 
vaikus per visa diena o kada 
vyras sugryždavo namo isz 
darbo tai turėjo panaudoti ko- 
peczias kad insigauti in stuba. 
O kad jo pacziule negalėtu par
duot jo geras drapanas tai lai
ke jas fabriko. Paskutini kar
ta, kada neteko pinigu, nune- 
sze vyro dantis ir užstale už 
kelis*dolerius. VyTas^almkeleS 
ta ja diena negalėjo eiti in dar
bą.

Sudžia perskyrė Herbertą 
nuo tokios moteres o vaikus 
atidavė in prieglauda del ap
leistu vaiku.

Darbo Žinutes
Shenandoah, Pa. — William 

Penn kasyklos, kurios nedirbo 
nuo 1 d. Apriliaus, pradės dirb 
t i Juniaus 3 d. Apie 6(X) angle- 
kasiu vela sugrysz prie da»bo.

ANGLEKASIAI NESUTIKO 
PASKOLINT KOMPANI

JAI PINIGU.
Kingston, Pa. — Anglekasei 

dirbant i Kingston Coal kompa
nijoj kasyklose Edwardsvilles 
distrikte, turėjo susirinkimą ir 
almėto praszyma kompanijos 
kad jai paskolintu 50-ta pro
centą savo uždarbiu per sze- 
szis menesius. Jeigu angleka- 
siai ant to nesutiktu tai kom
panija ketina uždaryti kasyk- 
las-  i

SUSIRĖMIMAS PIKIETU 
SU SARGAIS.

Canton, Ohio. — Straikieriai 
prie United Alloy plieno dirb
tuves, susirėmė su sargais prie 
dirbtuves isz ko kilo muszis. 
Keturi vyrai ir viena motere 
likos paszautais.

AUTOMOBILIU STRAIKA 
PASIBAIGĖ.

Cleveland, Ohio. — Straika 
White Motor dirbtuvėje, kur 
isZejo ant straikos-npik 2,500 
darbininku, pasibaigė ir visi 
sugryžo prie darbo. Cincinnati 
apie 2,000 darbininku sugryžo 
prie darbo in Chevrolet auto
mobiliu dirbtuve.

KERSZINA VISISZKA ANG
LINE STRAIKA.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties nesutikimo su ope
ratoriais minksztu anglių ope
ratorių, unijos virszininkai ke
tina iszszaukti visiszka angline 
straika po visa Amerika, nuo 
17 d. Juniaus. Prezidentas Le- 
wisas davė žinia visiems darbo 
perdetiniams isz Appalachian 
aplinkines suvažinėt ant svar
baus susirinkimo.

AISZKESNIS PADAVIMAS 
APIE LIETUVAITE KURI

ISZTEKEJO UŽ MILI
JONIERIAUS.

Hazleton, Pa. — Edwardas 
Mattison, 61 metu, milijonie
rius, isz San Antonio, Texas, 
kuris apsipaeziavo su Helena 
Oakes, naszle, kuri po tėvais 
vadinosi Selickiute, buvo su- 
riszti mazgu moterystes ne pas 
skvajeri, kaip tai isz pradžių 
telegramai skelbė, bet Katali- 
kiszkoje bažnyczioje, Cleve
land, Ohio, 15 d. Gegužio.

Helenos tėvas, Juozas Augu- 
nas (Alden), likos sužeistas 
kasyklose Mahanoy City, nuo 
ko mirė 20 metu adgal. Po tam 
jo naszle isztekejo už Juozo 
Selickio kuris dirba czionaiti- 
neje kasykloje. Nuotaka turi 
broli Joną, sesere Sesuo Cecilie 
—Mare, kuri randasi Lietu- 
viszkam kliosztoryje Elmhurst 
Pa. Helena yra gimus Maha
noy City kur užbaigė mokslus 
po tam iszkeliavo in New Yor- 
ka kur turėjo dinsta telefonis
tes. Vėliaus ji apsivedė su Ray
mond Oakes, lekiotųjų, kuris 
likos užmusztas nelaimėje Rut
land, Vermont, po tam ji apsi
gyveno Filadelfijoj kur susiti
ko su milijonierium Mattison.

Poni Selickiene, kuri yra ge
rai pažystama del redakto
riaus, apreiszke kad jos turtin
gas žentelis ketina visa szeimy-; 
ipi iszsivežti in Lietuva atlany 
kyti gimines, ateinanti menesi'.

Isz Visu Szaliu

DARBININKAI NENORI 
STRAIKUOTI.

Wilkes Barre, Pa. — Du tuk
stancziai anglekasiu dirban- 
cziu Glen Lyon kasyklose, at
sisakė straikuoti Susquehanna 
ir nutarė dirbti toliaus. Nauja 
unija iszszauke straika ant 
pripažinimo unijos bet senos 
unijos narei nenori straikuot.

ISZ LIETUVOS
PIRMOSIOS LIETUVOS 

MOTERYS LAKŪNES.
Kaunas. (Tsb.) — Kituose 

krasztuose aviacija jau tiek 
iszbujojusi kad daug lakuniu 
yra ir motoru. O Lietuvos mo
terys lyg sziol mažai domėjosi 
aviacija. Bet paskutiniuoju 
laiku dvi paneles instojo in 
Lietuvos Aero Kliubo civilines 
aviacijos kursus. Viena ju jau 
gavo lakūnes varda o antroji 
netrukus baigs laikyti egzami
nus. Taigi ir Lietuvoje prade
da atsirasti moters lakūnes.

BAISI KLAIDA
Mane Kad Prie Pacziules Sėdi 
Svetimas Vyras, Szove In Ji

Du Kartus.

BUVO TAI JO BROLIS.

Czenstakava, Lenk.,—-Miesto 
rodininkas Vladas Biedronski, 
buvo didelis sportas, mylėjo 
kaip tai sako, moterėles, vyną, 
ir szokius, ir niekados nepase- 
dejo vakarais namie. Terp 
vyro ir pacziules lankei atsitik
davo žandiniai barniai o kaip 
kada tvyszkinimai vienas kito. 
Nubodo tokis gyvenimas jau
nai paeziulei ir kerszino vyrui, 
jeigu nepaliaus vesti toki gy
venimą, tai ir ji pradės spor- 
taut su svetimais vyrais.
Sužvengė szetoniszkai Vladai 

ir ant kerszto ta vakara pasi
rėdė puikiai ir iszejo in miestą 
jeszkoti balandėliu ant .pasi
linksminimo. Matyt jame at- 
sibudino savžine ir sumano su- 
gryžti namo ir perpraszyti sa
vo pacziule, nes mane, kad jo 
pacziule ant tikrųjų gali iszpil- 
dyti savo kerszta.

Atidaręs palengva duris pa
czios kambario, iszgirdo kal
bant vyr-a ir dirstelejas per rak 
to skylute, pamate sėdinti koki’ 
tai nepažinstama vyra prie 
szono pacziules. Jo veido ne
matė, nes buvo atkreiptas pe- 
cziais in duris. Užvirė szirdis 
Vlado, isztraukės revolveri isz 
kiszeniaus, staigai atidarė du
ris, ir paleido in sėdinti vyra 
du; szuvius. Sukliko motoro 
isz baimes, Vladas priszokoi 
prie paszauto, ir baisiai persi
gando pažinias jame savo broli' 
kuris taja diena buvo atvažia-* 
ves ji atlankyti, ir atėjo tumei 
laike, kada jo nesirado namie.

Sužeistąjį broli tuojaus nu
vožė in ligonbute, kur daktarai 
iszeme szuvius ir brolis pa
sveiks.

14 METU MERGAITE NU
ŽUDĖ TĘVA KIRVIU.

Bialystok, Bosija. — Starb- 
sielce likos nužudytas kaimie
tis, Jonas Pladko, 60 metu, per 
savo keturiolikos metu dukte
re kuri ant tojo darbo panau
dojo kirvi. Po žudinstai mer
gaite nuėjo ant palicijos ir pa
sidavė. Kodėl papilde žudinstai 
tai da neiszdave. Mergaite li
kos aresztavota kaipo ir jos 
motina.

Paskutines Žinutes !
Sequoia National Park, Cal. 

— Du Amerikoniszki kariszki 
lekiotojai ir du paveikslu da
rytojai likos užmuszti per už
sidegimą bombinio eroplanp.

Danville, Pa. — Ana. diena; 
užbaigė mokslą dažiuretoju li
goniu (norses) czionaitineje li
gonbuteje net devyni vyrai ir; 
viena mergina.

Pottsville, Pa. — Donaldsonj 
aplinkinėje 400 akeriu girriuį 
iszdege. Niekas nesužeista, 
Žmones gesina ugni kad ne^ 
prasiplatintu areziau namu; jj

t



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Mirszta ievas ar motina, rei

kia žinia paduoti in laikraszti 
kad gimines, dažinotu apie mir
ti bet kada buna užklausti vai
kai kur jo motina ar tėvas gi
mė, kiek turėjo metu, kiek bro
liu ir seserų, kiek metu kaip 
Amerikoj — tai Dievaž, neat
sakys tiktai pasakys: “aj dont 
no!” Sunku redaktoriui aplan
kyt tokias žinias nes vaikai ne
žino nes tėvai apie tai nesiru-

tije taji atsitikima apie jos sū
naus nelaime. Tuojaus davė 
telegrama in ligonbute kurioje 
sūnūs gulėjo, aplaike atsaky
mą, na ir in kėlės dienas atlan
kė savo dingusi sūneli kurio 
daugiau nesitikėjo matyt. — 
Taip tai, biblija buvo priežas
tim daugelio visokiu atsitiki
mu bet szitas buvo labai links
mas .’.d manaus ir rūpestingos 
motinos.

Nedidelej hažnyczipj, Szv. 
Baziliaus, Tiroliuje (prie Ita
lijos), surasta po ja penkes- 
deszimts žmonių kaulai, už-i---------- --------- ------- , ..

pino kad vaikams pasakyt ar-|mirsztį vienam kambaryje. In-
ba inraszyti in kokia knygute 
kad vaikai paaugia galėtu ži
not isz' kur ju tėvai paėjo.

Tėvai privalo apie tai nėuž- 
mirszt ir vaikams apie tai pa
sakyt nes ateityje tas bus labai 
reikalinga.

Vyrucziai, ateina bobų gady
ne! Moteres neszioja vyriszkas 
kelnes o vyrai dabar pradėjo 
naudoti szilkinius marszkinu- 
kus, taip vadinamus “step- 
ins”. Jeigu nežinote kas tai 
yra tai užklauskite savo mo
terėliu o jos parodys kas tai 
yra.

Tieji “step-insai” yra pa
siūti isz szilko — taip kaip 
moterių, ne tai kelnaites ne 
marszkiniai. O gal neužilgio 
vyrai dėvės trumpus andaro- 
kus kaip Szkoczmanai su nuo
goms kiszkoms!

taji kambarį darbininkai insi- 
gavo isz netycziu. Darbininkai, 
norėdami pramuszt siena kad 
investi garine paipa ant ap- 
szildymo bažnyczios, netikėtai 
užtemino slapta kambarį.

Kambarėlyje buvo padaryta 
mažas altorėlis ant kurio buvo 
sukrauta ant krūvos 50 žmo
nių kaukuoles. Palieija pradė
jo daryti tyrinėjimą, klausinė
ti vietinio kunigo ir vyskupo 
kaipo ir žiūrėta in bažnytinius 
užraszus bet niekas nežino ka 
tieji kaulai fenais reiszkia.

Tik tiek miesto senuose už- 
raszuose surado kad szale tos 
bažnyczios kitados stovėjo 
kliosztorius kuriame gyveno 
apie szimtas zokoninku. Pagal 
daktaru tyrinėjimą tuju kaulu, 
pasirodė kad tai kaulai mote- 
riszkos lyties.

Nelaimingas Sūnūs
Vienas Baltas, Kitas 

Juodas

Raudonos blakes yra laiko
mos Indijoj kaip szventos. To
dėl baisiai platinasi po visa ta 
sklypą ir yra keiksmu ne tik 
paprastuose namuose bet ir 
didžiausiuose koteliuose. Ne
seniai mirė Indijoj tūlas tur
tingas žmogus kuris užrasze 
500 tukstaneziu doleriu trimi 
prieglaudoms del blakių. Var
gingi keleiviai, kurie sutinka 
tose prieglaudose pernakvoti 
kad blakes turėtu ka ėsti 
'(cziulbti krauja isz svecziu) 
laplaiko po du dolerius už va
landa.' Badai tėkiu “prieglau
dų” randasi keli szimtai Indi
joj. Ar-gi ne kvailybe žmonių?

Sziadien moterėlės užsiima 
visokiais darbais su pasekme. 
Moteres galima užtikti viso
kiuose bizniuose, amatuose ir 
nemesiu. Bet mažai kas girdėjo 
kad dukteres .silpnosios lyties 
užsiimtu kalvysta. Bet atsira
do moterele kuri užsiima tuom 
amatu o ji yra Grace Patterson 
isz Kansas valstijos.

Toji moterele ne tik gerai 
pakausto arklius bet iszkala 
gerus lenciūgus. Lyg sziam 
laikui moterėles kale lenciūgus 
tiktai meiles kuju arba apsive- 
dimu-.. Kas žino ar lenciūgai 
iszkalti rankele Mrs. Patterso- 
nienes yra lengvesni už mote
rystes luomo lenciūgą?

Lai merginos buna atsargios 
rinkdamosios sau vyra. Tegul 
nesirenka per jauna bet tik to
ki vyra kuris buvo iszaukletas 
geroj moralybes atmosferoje. 
Karta vyra iszsirinkus, lai jau 
tas dalykas buna ant visados 
užbaigtas ir nuo to laiko reng- 
kis prie szeimyninio gyveni
mo. Tūlom merginoms tinka 
vien vilioti vyrus o kitos juos 
vien tik erzina. Motere gali 
kad ir menkos vertes vyra pa
dalyti meilu, jautru ir geru 
žmogum, nepavydėjus kantry
bes pasaldintos nusiszypsoji- 
mais ji r priėskoningaisi bucz- 
kiais; paskui ji insupk in lab
darybės ru'bus, sziltai užlaikyk 
meiles ugnimi ir pasigelbek 
lyg persikais su Smetona. Taip 
su jais pasielgiant galima vy
ra ilgiausius metus palaikyti. 
Gavus motere proga gali pa
imti dūmais iszrukyta, ariel
koj iszmirkyta, surūdijusio 
proto ir nervuota lauža isz- 
traukti isz svieto dumblynes ir 
.ji permainyt ant galingo, nau
dingo ir garbingo žmogaus.

IENA ME kaimo, gyveno 
turtingas ūkininkas; jis 
vadinoisį Kuklys. Jonas 

Kuklys buvo darbsztus žmogus 
jo namai atrodė visuomet gra
žus, tvarka, buvo puiki, ir ein- 
aliczio proszali aki patraukda
vo in ta puse, kur gyvenoKuk- 
lys.

Kaimynai ji labai mylėjo 
nes jis buvo visiems prielan
kus; jei kam ko pritrukdavo, 
kaip tai: pinigu, ar pavasaryje 
gyvuliams paszaro, ar sekios, 
ar sziaip jau ko, visi kreipėsi 
pas gerąjį Kukli, ir jis nei vie
nam neatsakydavo, o tik sku
binosi pagelbėt! savo kaimy
nams kuomi galėdavo

Jonas Kuklys gyveno gra
žiai su savo žmona, ja mylėjo 
ir gerbe, jis niekuomet neva
dindavo storžieviškais žodžiais 
kaip tai: “boba” ar panasziai. 
Prie szvecziu, jis, ja vadindavo 
motina. Jei įsu kuom apie ja 
kalbėdavo, sakydavo mano 
žmona; gi jai in akis sakydavo 
Maryte.

Kukliai turėjo viena, sunu, 
Antanėli. Turėdami viena vai 
ka, labai ji mylėjo, ir kur tik 
eidavo, ar važiuodavo, kartu su 
jais ir mažas Antanėlis. Taip 
vaikas buvo inprates, kad nie
kuomet nuo tėvu nepasilikda- 
vo.

Bego laikas, slinko dienos 
Antanėlis užaugo in dideli ir 
gražu jaunikaitį. Kaimo ir ap- 
ielinkes merginos ji labai mylė
jo, ne vien dėlto, kad jis buvo 
vienturtis, bei didelius namus 
turėjo, bet dėlto, kad jis buvo 
labai gražins ir mokėdavo man
dagiai pasielgti.

Motinai nusenus ir esant silp 
nos sveikatos, buvo sunku pri
žiūrėti namu tvarkos. Senio 
Kuklio tai pat susilpnėjo svei
kata. Tuomet abudu tėvai su
tarė sunu apvesdinti ir jam 
pavesti visa ūke, kad sunirs ir 
ma rt i sze im i n ink autu.

'Skaitome laikrašzcziuose 
kad kokis tai darbininkas, 
dirbdamas ant risztavones, 
prie statymo namo Bethlehem, 
Pa., puolė žemyn inpuldamas 
in lovi cimento ir tas ji išzgial- 
bejo nuo mirties. Kada ji isz- 
trauke isz cimento buvo tik 
mažai sužeistas ir nuvežtas in 
ligonbuth Kada ji norses nu
rėdė, rado jo kiszeniuje maža 
biblija kurioje buvo paraszy- 
ta jo pravarde ir motinos, kuri 
jam biblija padovanojo kada 
Sūnelis iszejo in svietą jeszkoti 
giliuko deszimts metu adgal ir 
jnžėnge in kariuomene — kož- 
nas mane kad jisai jau yra mi
res. Bet motina gyvendama 

i Wyominge perskaitė laikrasz-

Dagirdus kad valdžia at- 
szauke visa auksa Amerikoje, 
ana diena in banka New Yorke 
atėjo tula motere atsineszda- 
ma 455 dolerius aukse, praszy- 
dama juos permainyt ant bu- 
maszku. Ji pasakė kad gyvena 
ant farmos ir pradėjo rinkti 
auksinius pinigus nuo 1885 me
to. Lyg sziai dienai turėjo juos 
užkasus žemoje. Bankos kasie- 
rius iszrokavo moterei kad jei
gu ji butu indejus tuos pinigus 
in banka, vietoje laikyti žemo
je tai sziadien butu aplaikius 
procento apie tris tukstanezius 
doleriu.

ABUDU GERI MELAGIAI.
Pirmas maliorius: — Karta 

asz numaliavojau bukietą žie
du tai žmones regėdami juos, 
uoste audeklą, tokia buvo pui
ki kvapsnis nuo ju.

Antras maliorius: — Tai ni>- 
ko, kaip asz vienam žmogui 
numaliavojau szuni tai ant ry
tojaus neteko deszru namie.

Kaip sumanė, taip ir padare. 
Sūnūs sutiko su tėvu reikalavi
mu, ir vede sau moterį, tik ne 
tokia kokia tėvai mane, kad 
butu tinkama sūnui, ir gera 
szeimininke.

Antanas jau nuo senai buvo 
insimylejes in viena mergina, 
turtinga ūkininko dukterį. Ji 
irgi buvo auklėjama panasziai 
kaip ir jos mylimas Antanas. 
Marcziai atėjus, senoj Kuklie- 
ne ipavede jaunajai pilnos szei- 
mininkystes teise. Sūnūs tai- 
pat tapo szęimininku, ir jau 
jaunieji Kukliai elgesį savo- 
tiszkai.

Tėvas ir motina tuojau pa
mate, kad sumaus namai neilai- 
kys panasziai gyvenant. Tėvai 
mėgino duoti patarimus, per
spėti, bet tas viskas buvo vel
tui. Motina, pagyvenus vos du 
metu prie marezios, mire. In 
puse metu po motinos mirties, 
miro ir tėvas.

Abiem tėvams mirus, Anta
nas su savo žmona jautėsi like 
liuesais, nes jaii nebuvo kam 
sakyti: “vaikeliai, taip dary
dami negyvensite?” ir tam pa
nasziai.

Dabar Antanas su savo žmo
na važiuoja in miestą kas an
tra diena o namon gryžta tik 
vidur-ha'kty. Ant rytojaus rei
kia eiti in kaimo kareziama isz- 
sijlagirioti. Ir taip, dienos grei 1 
tai begb, kad net Antanas ne
spėjo pavasary laukus atseti, 1 
o rudeny nuo lauku suimti ja-' -

vus.
Kaimynai, kalba: “keno bul

ves nukastos užszalo?. .Kuklio. 
Keno daržus žiemos sniegas už
snigo ?.. Kuklio. Keno karve 
užsi-smauge '!—Kuklio. Keno 
stogai suplysze?. .Kuklio. Kam 
trūksta pavasary gyvuliams 
paszaro? Szeimynai duonos, ir 
sekios laukam atseti!. . Kukiui.

Kada Antana tokios nelai
mes pradėjo varginti, reikeje 
skolintis pinigu ir isz to neri- 
masezio prasėdėdavo kiauras 
dienas ir naktis kareziamoje 
Dažnai ir jo žmona nuo jo nesi
liko ir taipgi stikleli' mylėjo 
ir nei kiek nebuvo geresne už 
savo Antana.

Viena karta Kuklys žiemos 
laiku važiuodamas isz miestą 
girtas, invažiavo in kaimyno 
kūdra, kada ledas buvo silpnas, 
arkliai inhižo ir prigėrė, o pats 
'sziaip taip iszsigialbeja, bet nu- 
szalo kojas, rankas, ausis, taip 
kad buvo baisus ir pažiūrėti, ir 
isz to nesveikata gavo.

Kukliai turėjo viena dukterį 
ir viena sunu, bet apie ju mok
slą tėvams nei in galva neatėjo. 
Tai -pat nebuvo ir isz ko leisti, 
nei kaip leisti, kadangi reikėjo 
namie dirbti, nes jau samdyti 
nebebuvo isz ko.

Tėvui ir motinai darbas ma
žai terūpėjo, nes retai iszisipa- 
giriodavo. Antanas vos pa 
szeimininkavo szesziolika. metu 
ir jau skolininkai nedavė jam 
ramybes, negaudami paskolin
tu pinigu, nei nuoszimczni. 
Tuomet -skolininkai susitarė 
iszpardave laukus ir trobas, ir 
atsiėmė savo pinigus. Antanui 
liko tik mažas sklypelis žemes 
ir molino nulipinta avide ir ten 
paežiam su -szeimyna reikėjo 
gyventi.

Duktė žiūrėdama- in toki tė
vu pasielgimą labai pyko, ne- 
rimastavo, ir net gėdinosi su 
žmonėmis susitikti. Galu galcį 
duktė nusprendė raszyti laisz
ka in Amerika pas gimines, 
pra-szydama, idant ja atsiimtu 
in Amerika, nors dar buvo tik 
szėsziolikos metu.

Gimines mielai sutiko ir isz- 
pilde jos praszyma. Nuvykusi 
in svetima szali dar jauna bū
dama, nedaug tegalėjo uždirb
ti; vos tik save sziaip taip isz- 
maitino ir apsirėdė. Praėjus 
trims metams po Kukliu duk
ters iszvažiavimo in Amerika; 
tėvai nieko neteko, ir reikėjo 
eiti pas kitus dirbti. Bet Kirk
lio niekas nenorėjo priimti in 
darba, nes szeimyna neidavo 
kartu su jo prie -stalo, dėlto, 
kad jo ausys ir ranku pirsztai 
buvo nuszale, ir baisiai szlyksz- 
cziai atrodė.

Ėjo Kuklys. ubagauti, kurie 
pažinojo duonos nedavė, tie
siog isz namu iszvydavo, saky
dami: turėjai dideli narna kuri 
tau tėvas paliko, ir galėjai gy
venti, bet nenorėjai!...

Matydamas Kuklys kad jam 
sunku gyventi, ir kad baisus 
likimas jo laukia, kad kur jis 
eina, su kuo susitinka, — visi, 
jo neužkenezia, visi nuo jo 
szalinasi, pajuokia, niekas jam 
rankos nepaduoda, niekas jo 
nepaguodžia ...

Galu gale nusprendė raszyti 
laiszka dukterei in Amerika, 
manydamas, kad duktė jo pa
sigailės ir atsiims jam pinigu, 
taip, kaip kiti vaikai gyvenda
mi Amerikoj siunezia tėvams 

| pinigu. Ta vilti turėjo ir Kuk-

Szitie du broliukai Umberto 
ir Rudolfas Rios, isz Santa Ca
talina salų yra nepaprasti dvy
nai nes visai, nepanaszus viens 
in kita. Umbertąs yra szvies- 
plaukis o Rudolfas yra pana- 
szus in savo Meksikoniszkus 
tėvus — juodas. Tas nustebino 
labai daktariszka žinysta ant 
viso svieto. Vienatine szvies- 
plauke kokia kada gimė toje 
szeimynoje tai( buvo ju pra- 
pralbobute.

lys '-bet apsiriko.
Duktė, gavusi nuo tėvo laisz- 

ka, prisiminė sau kaip jos tė
veliai ja varge ir pažeminime 
augino ir kaip ja iszleido in 
svetima szali neduodami jai 
nei vieno skatiko ir kaip jai, 
isz didelio namo ūkininkaitei, 
dabar svetimoje szalyje taip 
reikia vargti. Jai suskaudo 
szirdi, prisiminus, kad diedu
kas paliko jos gimdytojams di
deli turtą, gražius namus be 
skolų ir kad jos tėvas galėjo 
gyventi ir turėti duonos taip, 
kaip ir jo tėvas, bet ne... Ir 
szirdis jai neleidžia gailėtis tė
vo, kaipo tėvo ir ji suszelpti... 
Ir davė tėvui atsakymu saky
dama :

— “Teveli, tau tavo tėvas 
paliko dideli narna, laukus, 
gyvulius, padarus ir viską, ko 
lik reikėjo namuose ir tu vis
ką perleidai per savo gerkle 
ir jei tu neužspringai tomis ge
ležinėmis žagrėmis ir akeczio- 
mis, tai kaip drysti praszyti 
manes?.. Juk tu man nieko 
nedavei ir tie mano keli sun
kiai uždirbti skatikai tavęs 
nepasotins.”

'Tėvas skaitydamas dukters 
laiszka 'susigraudino... Atsi
minė kad netik sau vienam blo
gai padare bet ir savo vai
kams. .. Susiprato bet jau bu
vo per vėlu...

KOLIEKA PADIRBA

Gražius ir drūtus ražanezius. 
Gerbiamieji prieteliai, asz ge
rai ir stiprei padirbu ražan
ezius, kukinci poterukai ant 
drūto drato. Sudarau taip kad 
žmogus nusipirkęs nerugos o 
tik poteriaus ir džiaugsis. Czia 
yra gera proga insigytie gera, 
drūta 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- 
siuritimo. 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 laisžke ant szio antraszo:

John IShislosky,
King's County Chronic Hospital, 

Ward K 42 Brooklyn, N. Y.

Nesiimk Už Svetimo Darbo
ETRAS Žilabarzdis pik

tas buvo vyras, jo pati 
Mare teipgi pikta. Nie

kaip juodu negalėjo tarp saves 
sutikti. Vos tik Petras ka nors 
prasižios, Katre riksmą kelia.

Karta. Petras gri-szta isz dar
bo piktas,'pikeziausiaš. Daug 
varkšzas dirbo, nuilso.

— Boba, duok valgyt ! Dar 
])ietu's neiszvire? — praėjo Pet
ras keikti paezios tingėjimą.

— Tai koks avingalvis ra
dosi!. . . imkis už mano darbo, 
pagaspadoriauk czia namie, o 
asz eisiu už tave laukan; pa
žiūrėsime, keno darbas sunkes
nis ?

— Gerai,.. .atkirto Petras, 
pažiūrėsi rytoj, koksai -sunkus 
mano likimas. Eik, eiki,..p-a- 
mosykuokie per diena ranko
mis, nieko nekenks.

Vos tik auszo, Katre iszejo 
isz namu su dalge ant pecztu. 
Saule tekėjo, oras tyrus-džiau- 
gesi Petriene ir dainavo, kaip 
veverselis.

Petras pasilikęs namie maus
to:

— Nuo ko czia pradėt? Isz 
pradžių,, .iszpradžiu nors svie
sta sumusziu. Eme-si mus-zti 
sviesta. Darbas ėjo spareziai. 
Tiktai Petras greitai suszilo, 
mat ne prie savo darbo žmogus 
nepripratas.

— Ar neiti tik alaus atsi
gerti ?

Nusileido Petras in rusi 
(skiepą), isztrauke medini 
kamszti isz boso (baežkos), jau 
pradėjo leisti alų in ąsoti, bet 
girdi, pirkioje kiaule kriukszi.

Vaje, in pirkia meitėlis insi- 
vilko,. .grietine (smetona,) isz- 
musztuvo iszvers-at'simine Pe
tras.

Kiek tik vieko, kaip padūkęs 
Petras mėtėsi in pirkia. Žiuri, 
puodyne ant szono, grietine ant 
aslos, meitėlis grietinėje!

Petras isz piktumo jau nebe- 
galejo pats saves suvaldyti. 
Puolėsi in meitėli,, .metelis bė
gti. Petras vyties, ir pasivijus 
taip reže jam per galva, kad 
meitėlis krito ant vietos!

Petras pažiurėjo in kamszti.
— Vaje!., vaje,., ogi tai 

asz bo-so neužkimszau! Alus 
i'sz'teikes!

Skubinosi in rusi. Alus jau 
netekėjo, užtat aplink bosą bu
vo didelis klanas, o bose neliko 
nei laszo.

— Varge tų mano!.. galvo
ja sau; meitėlis užmusztas, alus 
isztekejo, sviesto nebera. Ogi 
dar pietus reikia virti. Kaipgi 
bus be sviesto?!...

Nuėjo pirkaiten (kamaron). 
Nugriebęs isz asuoeziu (uzbo- 
nu) nuo ruksztaus pieno grie
tine in puodyne jis vėl rengėsi 
muszti sviesta. Bet atsiminė:

— Ugi ka asz ? Karve ir 
lig sziol stovi danktyje (tvar
te), nei edusi nei gėrusi, o sau
le ana jau kur pasikėlė!

Bego pas karve bet sustojo.
—■ Vaikas- pirkioje iszlian- 

žioja! Žiurekie, kad jis tiktai 
musztuvo neiszverstu!

Eme Petra-s musztuva, prisi- 
riszo -sau ant pėcziu ir nuvejo 
in szulini karvei vandenio. 
Szulinys gilus. Pakabino Pe
tras kibras ten kur tai užkliu
vo. Pa-silenkes Petras geriau 
pažiūrėti, kas ten yra; o grieti
ne isz musztuvo jam ant galvos 
in szulini.

— Nu tai jau, turbūt, nesii- 
muszti man sziandie sviesta!.. 
Ka padarysi!.. .mausto varg- 
szas galva szluostydamas: nors 
karve reikia paszert,. .bet lau
kan jau volu varyti.

— Ka ežia rszgalvojus?!. .
Petro pirkia, buvo su paplok- 

szcziu stogu, dengtu veleną. 
Ant pirkios buvo žoles kaip ant 
pievos, prie togi pirkia glaudė
si prie kalnelio.

— A-a!... Žinau!. .
Paėjo Petras nuo kalnelio 

ant pirkios stogo placzia lenta, 
iszsivede karve isz dankezio 
(tvarto) ant kalnelio, nuo kal
nelio ant pirkios stogo.

— Tai kagi, ar dabar karvė 
ežia ir ganyti, kur ji dings!... 
Kad lik nenupulu.

Užriszo Petras karvei ant 
kaklo raikszti, raiksztes gala 
inleido in kaminai grižo in pir
kia, susiekė isz krosnies 
(peczio) raiksztes gala ir pri- 
siriszo sau in koja.

— Dabar gerai! Karve pri- 
riszta, ramiai sau po stogą ga- 
nysis. Laikas ruksztiės virt ir 
paežiai neszt.

Pripylė Petras puodą vande
nie Kaip tik užkure krosui.. 
kažikas vienu matu patraukė 
už raiksztes ka buvo in jo koja. 
p-riri-szta. Petras nugriuvo.

—• Ai, ai!..
O Petrą už kojos traukia in 

kaminą. Tai, matote, karve nu
puolė nuo s’togo'į o Petrą nu
traukė su savimi.

Karo ant vienos raiksztes 
(virves), ir Petras ir jo karve- 
karve pas pirkia, gąspadorius 
kamine,, .karve mykia, Petrais 
rėkia.

Laime dar, kad Katre isžal- 
ko. Nesulaukus vyro atneszant 
pietų, pati nuvejo namon. Pri
eina in pirkia.

— Kas tenai mykia, rėkia?
Ineina ant atszlaimo. Karve 

karo. Katre dalge per raikszte, 
ir jau karve ant žemes. Pasi
stojo, linksmai uodega pasuko, 
ir žiūrisi aplinkui!

Ir Petras isz kaimine puolė 
iii krosnį. Kakta nudraskyta 
nosis aplupinėta, burna kruvi
na. Puldamas, jis puodą galva 
iszverte, rukszti iszliejo. Bet 
vis-gi taip geriau, negu karot 
kamine galva žemyn.

—• Gerai,.. mansto,.. kad z 
ugnis užgeso, kad vanduo puo
de szaltas. Turbut karve nu
truko nuo raiksztes. Ar neuž- 
simusze?!... Eina.. .o duryse 
Katre.

Insireme szonuo'sna, žiuri in 
Petra.

— Asz szienavau, asz grie
biau, tavęs laukiau,.. o tu ma
ne nori badu numarinti!.. Bet 
in ka tu panaszus ?! Kaip-gi ten 
karve pasikorė? Va-je!.sviete
li tu mano! Kas czia sztai ant 
aslos ? Viskas grietine užlieta! 
O po suolu kas? 'Kraujai ir 
meitėlis!..
Musu meitėlis. Ugi bene negy
vas!. .Ka tu czia padarei, kvai
la tavo galva ? Duokie grei- 
cziau valgyti ir apsakinėk. Bet 
pas tave ir krosnis nekurinta! 
Oi, .. Vieszpatie, kaip dai’ vai
kas pasiliko gyvas. O vaiksze, 
sūneli mano! Kas su tavim but 
kad tu motinos neturėtum!..

Ir eme Katre balsu verkti. 
Petras gi stovėjo nulindęs ir 
tyloms'meldėsi:

— Duokie, Vieszpatie, Tu 
lietaus greieziau!... ■

it



“SAULE” Mahanoy City, Pa.
....  '-vr--"--'

:: :: Atsitikimas :: :: 
Senuose Kambariuose

placziai nužingsniavo gatve. 
Krępszelyj kliuksėjo geroka 
krupniko bonka, deszros lan
kas ir nemažas puskepalis duo
nos. Pradaręs gydytojo narnoj 
duris, gydytoja pamate jau pa-/ 
sirengusi.-

— Koks tu greitai? Asz ty-į 
ežia ankseziau iszejau, norėda
mas pasėdėti pas tave, — pa
stebėjo Balnis.

— Kas dabar tokia gražia 
diena kambaryj sėdi... — pri- 
kiszo gydytojas. — Galėsim po 
laukus pasivaikszczioti, nepa
kenks. Apžiūrėsim ir to stebė
tinojo dvaro soda: juk, jei na
muose mirusieji szvaistosi tai

Pramonyste Apgarsino Neprigulmyste

Ant susirinkimo žinunu, farmeriu, pramoninku ir kitu, kuris atsibuvo Dearborn, 
Mich’., surasze neprigulminga laisve tiksle kad valdžia nesikisztu in ju biznius ir kad galėtu 
varyti savo biznius svaiszkai o ne kai]) valdžia jiems paliepia daryti.

II.
Miestuko monotoniszka gy

venimą painvairino dar vienas 
invykis: atkeliavo isz Kauno 
ir apsigyveno jaunas, ka tik 
iszejas mokslus, gydytojas. 
Kam, kam, o Balnio gyvenime 
tas invykis padare didele at
maina. Jis netrukus su gydyto
ju susipažino ir susibicziulia- 
vo. Dakar jau juodu abu 
vaikszcziojo in kaimus, slan
kiojo apylinkėj ir bendrai lei
do, kaip mokėdami, vasaros 
laisvąjį laika.

Karta vėlai vakari®, gryžtant 
in miesteli, abu pažvelgė in 
keistąją sodyba*

— Sakyk, brolau, kas ežia 
gyvena?— paklausė gydyto
jas. — Kiek kartu eidamas pa
maniau ir vis kažkaip nepa
vyksta pasiteirauti.

— O, kad tu žinotum, koki 
ten paslaptingi sutvėrimai gy
veno! — perdedamas pratarė 
Balnis.

— O kas-gi?
Belnis smulkiai papasakojo 

savo kelione in dvara ir gautus 
inspudžius.

— Stebėtina, — atsiliepė gy
dytojas. —Gudrus, matyt pra- 
muszt-galviai ėmėsi darbo jei 
jau taip žmones su rėmais vai
ko ir niekas ju nesuseka.

— .0 asz manau, kad ežia ne 
pramuszt-galviai o staeziai — 
žiurkes: tokiam name jos gali 
būti szunu didumo. O jei dar 
prie ju šzokiu prisideda džius- 
taneziu lentų braszkejimas tai 
silpnos valios žmogui, pabuvus 
keliolika valandų intemptais 
nervais pakanka kad ne tik su 
langu bet ir su visa siena isz- 
begtu — atsiliepe Balnis.

— Bet juk tie visi invykiai 
padare in žmones inspudžio? 
Turbūt visa apylinke tiki kad 
dvare velniai naktimis szvais
tosi.

— Žinoma. Kitaip ir nekalba 
apie dvara kaip tik apie vai
duokliu gūžta.

Gydytojas susimanste. Bal
nis taip pat, nieko nesakyda
mas, laikydamas sznekta 'baig
ia tylėjo ir ėjo greta.

— Ar žinai brolyti ka? — 
staiga prabilo gydytojas. — 
Pernakvokim tame dvare; jei 
kas atsitiks — iszaiszkinsim i r 
tuoj iszsfelaidysime susidariu
sius prietarus. 'Sutinki?

— Asz net vienas buvau ma
nės padaryti paiiaszu žygi — 
atsiliepe Balnis. — Klausiau ir 
senio ar sutiktu insileisti; pa
sakė . nieko priėszingo neturė
siąs.

— Puiku! Ir juo greieziau 
juo geriau. Dabar ir laiko dau
giau turime.

— Bet reikia apsiginkluoti, 
— inspejamai pastebėjo Bal
inis. — Maža kas gali būti, gal 
koki degtindariai ar banditai 
slapstosi.

— Ir ne tik apsiginkluosim 
Įb paimsim ir užkandžiu, isz- 
gert ko nors. Reikia juk, kad 
neužmigtume. Knyga kokia 
pasiimsim.

— Tai kada mes keliausim?
— Nors ryt vakare, — atsa

ke gydytojas.
— Gerai ryt pavakare dar 

priesz saulelaidi asz užeisiu in 
tamsta ir droszim.

Czia jie priėjo gydytojo na
rna ir iszsiskyrė.

III- sižiebe žvakia, pasidėjo ant — Kur gydytojas? — tolimu
Gerokai priesz saulelaidi stalo revolverius ir pradėjo aidu dingteleja Balnio galvoj 

mokytojas Balnis su krepsziu kalbėtis. Kiek laiko praslin-' mintis.— Kur jis?
rankoj iszejo isz savo namu ir Į kus, pradėjo užkandžiauti ir) Gydytojo niekur nėra. Jo

Į ar maža gali laukti stebėtinų 
dalyku ir sode, juoba, jis kaip 
fu sakei apleistas.

Gydytojas pasiėmė taip pat 
ryszuleli, kuriame gana rysz- 
kiai kyszojo bonkutes gurklys.

— Kaip matyt, musu isztek- 
liai dideli; gaila butu jei visa 
tat dvasioms tektų — pastebė
jo Balnis.

— O dar,blogiau gali būti 
jei kartais mes patys visa tai 
sunaudosim.

— Per viena naktį daug...
Kalbėjosi juodu apie busi

mąją nakti, taeziau kuojuokin- 
giausiu tonu. Ir isz tiesu, jo
kios 'baimes ne szeszelio nejau
tė. Balnis panasziai ramus, 
dar net labiau kalbus. Netruko 
jie pasiekti senąją sodyba. 
Balnis, kaip žinąs, drąsiai ėjo 
pirmas o priejas budele pabel
dė. Pro duris iszlindo vėl ta 
pati galva ir pažinusi Balni 
praskleidė plauku gniužus in 
szalis, tuo rodydama kad ji 
szypsosi.

— Šveikas, senuk. Žadėjai in 
ramus inleisti nakvynei, tai ir 
atėjom.

Senis truputi 'suraukė ant
akius.

— Et, vaikai... Neramios 
galvos.

— Niurzgėdamas sugryžo in 
budele ir pasiėmęs raktus nu
sivedė in ramus.

Pelėsiu tvaikas dabar ne 
taip veike Balniui. Jam pasi
rodė kad jis kapinėse atsidūrė. 
Gydytojas taeziau tarsi nieko 
nejuto.

— Ne tokiu kvapu man teko 
ragauti, isztisas valandas ana- 
tomrkumuos beriogsant, — pa- 
aiszkino savo isztverme gydy
tojas. ' s

— Bet kuriam czia kamba
ryje mudu apsigyvensim? — 
paklausė Balnis. — Ar negera 
butu ta pati, kuriam ponas 
Pszepadalskis gala pasidarė. 
Patys sau, taip sakant, isz kar
to tapsime nebailumo pavyz
džiai.

Gydytojas apžiurėjo siūlo
mąjį kambarį ir liko visai pa
tenkintas.

— Ko geriau benorėti? Sztai 
asz ir in ta paezia kede atsi
sėsiu kurioj ponas Pszepadals
kis paskutine nakti sėdėjo — 
pareiszke daktaras, sėsdamas 
in pakeldamas dulkiu debesi.

Balnis buvo besuraukias uo
si bet gydytojas pamokinamai 
palbreže: “Dulke buvai, dulke 
tapsi.” Balnis nurimo, surado 
kitam kambaryj-patogia kede, 
atsinesze ir pasidejas antroj 
stalo pusėj, atsisėdo.

Saule jau nusileido. Kamba
ryj tamsa tirsztejo. Vyrai už- 

tusztinti bonkas.
Žodžiu, liko pamirszta ir ju 

tikslas ir visa baisa. Elgesi 
kaip namie ne viena ausim ne- 
pareikszdami atsargumo. Ka
da kalbos iszsiseme, Balnis isz- 
sitrauke isz ryszulio knyga ir 
eme skaityt. Daktaras atydžiai 
klausėsi, dare pastabas. Kar
tais skaitymą pertrauke, abu
du jie ginezijosi del vieno al
kilo dalyko ar del pasakytu 
mineziu ir taip toliau.

Pagaliau Balnis pajuto kad 
gydytojas užsnūdo.

— Girdi, nemiegok! — žadi
no Balnis. •— Gali nežinia kas 
prisisapnuoti. Neužmirszk kur 
sėdi.

Gydytojas nubusdamas mur
mėjo ir vėl užsnūdo. Balnis il
gai kovojo su miegu, .skaitė sa
vo knyga, kalbėjo, žiovavo. 
Gydytojas tai]) kietai inmigo 
patogioj kėdėj kad Balnis, po 
keliu mėginimu iszjudint drau
gą atsisakė nuo tos minties ir 
leido jam knarkti.

Visame name buvo paszolu- 
siai, ligi sziurpo, tylu. Trasz- 
kejo tik ant stalo degdama 
žvake. Net gydytojo alsavimo 
nesigirdėjo; Balnis ne juokais 
susirėmė su miegu: kažį kas 
jam sake kad miegoti nedera 
bet blakstienas tartum kas me
dum isztepe; sunkios tapo, 
limpa, ne neatpleszi ir taip 
saldu. Balnis užmerkė akis, — 
viskas — ir žvake ir daktaras 
ir kambario baldai su sienomis 
— susiliejo in viena ir nuplau
kė kaž kur. Su visu tuo buvo 
bepradedąs plaukti ir Balnis 
bet staiga nubudo ir peržvel- 
ge kambarį. Viskas buvo ramu 
ir tvarkoj.

— Prišausiu, — sanmonin- 
gai nutarė Balnis ir, kiek pasi
taisęs kėdėj, užmerkė akis.

Vėl, kaip pirma, viskas su
tirpo ir isznyko. Balnis užsnū
do.

Kiek tas miegas truko, Bal
nis nežino. (Tik jis pajuto atvė
ręs akis ir bežiūrįs in gydyto
ja. Keistas daigias darėsi: 
priesz ji kėdėj sėdėjo ne gydy
tojas bet nepažystamas vyras. 
Balni paėmė sziurpas, taeziau 
atsibusti ir pakrutėti jis nega
lėjo. Nepažystamasis in ji in- 
kyriai ir kersztingai žiuri; jo 
rudos akys... Balnis atsimi
nė : tai ponas Motiejus Pszepa
dalskis, kurio paveikslas kabo 
kitam kambaryje. Balnis aisz- 
kiai junta pavoju, jis stengia
si isztiesti ranka prie revolve
rio. Nepažystamojo, akyse su- 
szvinta paszaipa ir dar aisz- 
kiau ryszkeja jo kraugerįszku- 
mas.

vietoj sėdi, kitas žmogus... 
sztai kyla isz vietos. Jo pirsz- 
tai sulenkti, jis ruosziasi. 
smaugti. 'Taip, nepažinštama- 
sis persisyere per stala ir pa
griebė Balni už gerkles. Pasze- 
lusi kova. Balnis stiprus ir vik
rus. Smaugti nesiduoda. Kova, 
ilgai tęsęsi, kol pagaliau Bal
nis nubudo sode. Jo rubai buvo, 
apdraskyti, rankos subraižy
tos.

Pas ji stovėjo senis.
— Na, matai, ar asz nesa

kiau? — iszskesdamas rankas 
tarė jis Balniui. Anga sienoj, 
lango vietoj, liudijo kokiais ke
liais Balnis ežia pateko.

Balnisj neturėjo ka sakyti. 
Jis turėjo tokia kova, kokios 
niekada neturės. Bet kur gy
dytojas? Ar-gi jis pabėgo kur? 
O gal kambaryj liko, taip pat 
užkankintas. Balnis su seniu 
apžiurėjo visus kambarius bet 
nieko nerado. Senis taip pat 
neinate kad kas nors butu ėjas 
isz rumu nes-nakti jis budrus 
ir jei kas vaikszto, pajunta.

— Isz jo puses daugiau negu 
bicziuliszka! — pyko Balnis.
— Matyt, bailio esama kad ne
bežvelgdamas kaip man eina
si, spruko kur kojos nesze.

Bendrai, Balnis buvo bai
siausiam upe. — Velniszkas 
sapnas, — apibudino jis nak
ties invyki ir padavęs kiek ten 
pinigu senukui, iszkeliavo na
mo, visa kelia plusdamas gy
dytoja.

Kai jis, pasiruoszes daugy
be sziurkszcziausiu žodžiu, in- 
szoko in gydytojo butą, szis 
atrodė tik ka atsikėlęs ir kuo- 
ramiausiai prausėsi. Ta pama
tęs Balnis sustingo vietoj.

— Na, brolyti, — pradėjo 
prikaiszioti gydytojas, — kaip 
toki tavo elgesi pavadinti bet 
pas mus ji vadina kiaulyste. 
Na, pabūgai, nebenorėjai eiti
— reikėjo pasakyti. Dabar — 
laukiu jo ligi pusiaunakczio ir 
keikdamas einu gulti... Nors 
isz vienos puses gerai: kur
piaus žmona apsirgo tai turė
jau porai valandų nakties me
tu darbo.

Isz tiesu, po ilgos kalbos pa- 
aiszkejo kad Balnis pas gydy
toja. ta diena nebuvo užejas ir 
jis kiaura nakti namie iszbuvo.

Kas su Balniu vietoj jo in 
dvara keliavo —■ to ne pats 
Balnis negalėjo pasakyti.

—GALAS —

JISAI TAME NEBUVO 
KALTAS.

Sudžia in vagi: — Esi va
gis, pavogei karve. Kodėl taip 
padarei?

Vagis: — Asz tame nekaltas 
ponas sūdžiau. Kodėl gaspado- 
rius neuždarą tvaria?

Kaip soviatinei bolszevikai, 
Kaip jau bedievi nutvėrė, 
Tai baisiai, kaili iszpere. 
Po Lietuvisžku perkūnu, 

Ne duoda ne pardunu, 
Kaulus lamatoja, 

Parsilupia k'oczioja.
Taigi, liežuviais pliovoja, 

O sėdynė metavoja,
O ka daryti,

Turi kvailius mokyti, 
Tokius pilozopus reikia 

mokyti,
Už kožna iszsižiojima kaili 

pliekti,
Ba. jeigu niekas ju nemokys, 

Tai suvis paklys.
* * *

Isz Mainersvilles gromata 
gavau,

Bet paraszo po ja neradau, 
Tai in gurbą indejau, 

Naudos isz jos neturėjau. 
Buvo tai apie moterele pa

raškyta,
Ir apie jos diedą suraszyta, 
Kokius ji triksus varinėja, 
In visur nosi inkiszineja.

Gaila kad tai nežinomas rasze, 
Na ir gana karsztai prasze, 
Kad apie viską patalpyti, 
Ir mano daina suras'zyti;

Bet reikėjo szirdeles, vis pasi- 
raszyti,

Nieko nebijoti, 
Jeigu kas ka nori daneszti, 

Del manes paduoti.

Nėkurie Lietuviszki tėvai, 
Užaugino savo vaikus gražiai, 

Da už kokia metu dvieju, 
Bus daugiau kalėjimuose 

prasikaltėliu.
Tai]), tėveliai, sūnelius už

auginote, 
Virve ai]J kaklo pagaminote, 

Mosklo beveik neturi, 
Ant laukiniu iszžiuri,

Sūneliai niekam netikia, tik 
prie vagystes, 

Pulruimio ir paleistuvystes.
Kaip žmonis ant kelio pastoja, 

Praeigius aprubavoja,
O kas kaltas, ar tėvelis ar 

mamele,
Kad szlektai užaugino savo 

sūneli.
Ir bažuyczioj apsieit nemoka, 

Žinoma, jeigu tokio nepa- 
jsmaugs, 

Arba tokio nepakars,
Tai tokis sūnelis tėvu ne- 

maitys,
Ne juos neužlaikys, 

Ba ar tokis ka valgyt turės, 
Jeigu dirbti nenorės, 
Da galėtu būti gerai, 

Da ne per vėlai, 
Jeigu tik tėvai norėtu, 

Tai tokiam latrui nulaužti 
ragus galėtu.

Bet ka? Tėvas kad ir norėtu 
nubausti sūneli,

Bet tame užtariauja motinėlė. 
Vai palauk, motin, palauk, 
Ar nereikės ant senatvės 

staugt,
Vargsi ir raudosi, 
Krepszi tavalosi.

* # *
Da daug turime tokiu apy

gardų,
Kur tarp žmonių nėra sutaiku, 

Tarp musu Lietuviu, 
Kurie, neapsieina be vaidu. 
Vieni antrus prasivardžioja, 

Pas vaita viens kita vadžioja, 
Visokioms pravardems va

dinasi, ■
Ir in akis visiems kabinasi, 
Jau laikas sutaiką padaryti, 

Ir visiems apsimalszyti.
* * *

Kur ten vietoje vienojo, 
Liėtuviszkoje karc'zemoje,

Bedievius koeziojo, 
Priekabos tik ješzkojb. 
Tieji patremti kryžiokai, į

APMAUDINGA
:: MEILE ::

Viena karta girrioje uoga
vau ir sutikau po medžiu gu
lanti ponaiti. Gražus tai buvo 
ponaitis, su puikiais rubais, 
kuris priejas prie manes užkal
bino meilei. Nedrąsiai dirste
lėjau in ji ir nuleidau akis. 
Kaip asz dryseziau kalbėti su 
pono sunum, asz, paprasta kai- 
muoczio duktė? Juk tai nepa
doru, — pamislinau sau ir no
rėjau eiti toliaus bet jis mane 
sulaiko, kalbėdamas, kad asz 
esiu labai patogi mergaite ir 
jog geidžia su manim ilgiau 
palkalbeti.

Ant galo nutariau eiti bet jis 
staigai mane sulaikė paimda
mas mano saule indėgusia ran
ka. Man net karszita pasidarė 
nuo jo regėjimo ir žodžiai jo 
tarti rodos mane szaltu vande
niu laistė.

Tai buvo pirmas kartas. Su
tikau ji antra karta, treczia ir 
daugiau.

Šokiojo jis paskui mane vi
sur, kalbino tol, pakol prisikal
bino in savo natoms...

Labai man patiko jo rum'ai, 
kambariai, stalai ir kreses. 
Kreses minksztos, tik supasi 
kaip ant ju atsisėdi. Parode jis 
man ir daugiau kambariu. Vi
sur tik blizga auksu ir sidabru, 
rodos danguje puikiau nega
lėtu iszrodyt. Prilyginus mano 
varginga grinczele kurioje gy
venome, mano tėvelis, mamyte 
ir trys maži brolelei, tai daug 
blogiau mes gyvenome kaip 
pekloje, jeigu szitas dangus 
taip atrodytu.

Jeigu asz ji ipabucziuotau jis 
man prižadėjo visus sziuos na
mus, kuriuose gyvena, man ati
duoti. Sarmata man ji bueziuo- 
ti nors taip jisai buvo gražus. 
Bet pabucziudti ji nedrysan 
nors smarkiai szirdis mano 
plake kada jis prie manes pri
siglaudė.

Nors jisai glostė mano plau
kus, iszpyne kasas ir melde pa- 
bueziuoti 'bet nedrysan dalyps- 
teti jo lupu.

Jo veidai sukaito, paraudo

ATSILYGINO ABUDU.

— Nelabai man malonu, ma
no kaimyne, kad mano viszta 
iszkrapszte tau sėklas darže
lyje.

— Tai nieko, prieteliau, ma
no szuo suede tavo viszta.

— Gerai. Asz ka tik užmu- 
sziau tavo szuni trenkdamas in 
ji su automobiliam.

VAIKAS TURĖJO 
TEISYBE.

Laike katekizmo kunigas su
statęs vaikus aplink save klau
sinėja katekizmo.

— Kiek yra sakramentu? 
užklausė mergaites jau patar- 
pusios. ' ’

— Septyni.
— Sukalbėk!
— Pirmas, Moteryste, ant

ras, Kriksztaš.
— Kaip tai? 'Tai ne isz kalei- 

nos!
— Dvasiszkas teveli, juk pa

gal sziadienine mada tai žmo
nes ženijasi pirma o paskui bu
na kriksztynos. — Smart geri!

navo, pagriebė mane in glebi, 
priglaudę veidą prie mano de- 
ganezio veido ir pabueziavo..

Nuo to laiko degina manyje 
baisi nerimastis. Ir dabar tos 
velnišzkos nerimasties ėdama 
esu.

Persigandau jo. Meldžiau 
paleisti isz savo glėbio. Drti- 
cziai suspaudęs mane laikė ir 
visos mano pastangos pasiliuė- 
suoti isz jo ranku nuėjo <ant 
niek. Lyg replėmis suspaudęs 
savo glėbyje mano lupas karsz
tai bueziavo. Arit jo kaklo pa- 
m'acziau maža kryželi. ASz 
Staigai nurimau. Jis mane pa
leido ir atsiėtdjas parode ant 
sienos kabanti dideli medini 
kryžių. Atlenkės peili padavė 
man kalbėdamas:

— Jeigu tu mane nemyli, 
durk sztai czia in paezia sziidi 
o jeigu tu bijai manes tai nu
žudyk mane, man nuo mylimo
sios rankos bus saldu mirti.

Paskui pati sus'isarmatinau, 
kaip asz galecziau ant tokio 
ponaiezio taip kvailai manyti 
ir tulip padaryt?

Anlt rytojaus eidama namo 
graudžiai veikiau... Ėjau ne
sava, kojos klupo, galva skau
dėjo. Ėjau namo pabueziavus 
jį... O, prakeikti tieji žings
niai, kada asz žengiau pas 
ji...

Jau dabar viską pasakiau, 
todėl dabar miesto ulycziomis 
pakampėmis slankioju ir įjesz- 
kau auku... Pasilikau ulyczi- 
ne paleistuve...

Jeigu jus, mano brangios se
sutes, kada eisite in kamba
rius jau dabar storo dvarisz- 
ko pono neužmoketos algos 
jeszkoti, duokite ir man žinia 
in miestą. Asz ir ateisiu nu
plauti jo buczki nuo mano lu
pu ir geda savo nuplauti jo 
puikiu auksu žvilganeziu rumu 
liepsnose. —X.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp Taiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS HETINES
— Subatoj pirma diena 

Birželio-Juniaus.
— Pana Ona Klimczauskiu- 

te, 1102 E. Pine nly., kuri lan
kosi in High School, .staigai 
susirgo ant pendesaitis ir ture-' 
jo but nuvežta in Ashlando li- 
goributi ant operacijos. Sžia-I 
dien Onute yra daug sveikesne ■ 
ir už'keliu dienu sugrysz namo.

— Keliolika vaiku turi pa
pratimu mėtyt akmenis in pra- 
einanezius Readingo trukius, 
pro Maurer Wholesale narna 
ir ana diena pataikė in brek- 
mona kuris radosi ant tavori- 
nio trūkio. Yra tai bjaurus pa
pratimas už kuri tiesos bau
džia gana rustai. Tėvai, suvai
kykite savo vaikus nuo to nes 
galėsite papult in beda.

— Ana diena Readingo an
gline kompanija paskyrė Na
than Haywood isz Filadelfijos 
kaipo nauja prezidentą ant tos 
kompanijos in vieta mirusio 
Maloney. Ar naujas preziden
tas turės didesne jauslu ant 
anglekasiu ne kaip turėjo mi- 
rusis Maloney tai tik ateitis pa
rodys.

—• “Radio Diena” bus laiko
ma Ketverge, Gegužio-May 30, 
Lakeside Parke. Programas 
prasidės 2 valanda popiet, su 
muzike Bruno Kryger orkes
trą. Pelnas skiremas Lietuviu 
Radio Palaikimui, kurio pro
gramai yra skelbiami kas Ne- 
deldieni, isz Hazletono stoties, 
popiet, per p. Antanu Stanisz- 
ki, isz Shenandoah, Pa. Inžan- 
ga 50 centu. Atvažiuokite m 
Lakeside, o iszgirsite Lietu- 
viszka programa per musu tau- 
tiecziuš, isz ko busite labai už- 
ganedylais. Ncpamirszkite 
“Radio Diena” Lakeside Par
ke, Ketverge, Gegužio 30-ta d.

— Gerai žinomas visiems 
anglekasiams, Tamoszius Da
vis, 6.4 metu, sekretorius No. 9 
distrikto U.M.W.A., mirė Pot- 
tsvilles ligonibuteje sirgdamas 
apie szeszis menesius.

— Seredos ryta likos su
spaustas ant smert jaunas vy
rukas, Charles Long, kuris gy
veno ant E. South nly. Nelai
mingas vyrukas buvo suspaus
tas tarp troko ir kreino prie 
sfripinso užmiestyje. Velionis 
yra szvogeris Alekso Janulevi- 
cžiaus.

—: ■ iSzia Subata bus suriszti 
mazgu moterystes pana Vanda 
Džiogiute su Antanu Hoffman 
isz Kolso, Vokiecziu bažnyczio- 
je. Pavieszinimas sveteliu at
sibus pas levus nuotakos ant 
421 E. Market nly. Vėliname 
jaunavedžiams laimingo gyve
nimo.

—- Ponas Albertas Maceju- 
nas, gerai žinomas ir popula- 
riszkas musu tautietis, isz Ta- 
makves, ana diena lankėsi Ma- 
hanojuj pas sąvo pažystamus.

— Ketverge mokėjo darbi
ninkams kasyklos Park ir 
Buck Mountain.

— Nuėjau su pacziule per 
Decoration Diena, anksti rytą, 
ant Szv. Juozapo kapiniu at
lankyt kapus musu mylimos 
dukreles ir teveliu ir sukalbėti 
kelis poterėlius ir amžina at
silsi už ju duszias. Inžengda- 
mas ant kapiniu ir žiūrėdamas 
in abi puses regėjau kaip gy
vieji klupo ja ant kapu ir juos 
pąpuoszia puikiais žiedais. 
Priesz mano akis stovėjo liūd
nas regėjimas. Duszioje paju
tau ka tokio nepaprasto. Pa
slaptingas balsas iszsiverže ap- 
rei'kszdamas kad ežia yra ra
mybes namai —- namai amži
nos' atsilsies. Musu svietinęs

V

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Ą /Tahanojaus Biznieriai turės 
Ivl. “Country Auction Sale”

4

Pradedant nuo Juniaus menesio, vietiniai biznieriai lai
kys taip vadinama “County Auction Sales,” (licitacijas) Su
katomis, vakarais. Tos licitacijos arba “County Auction” 
užims vieta senovės iszlaimejimu arba tikietuku kurie buvo 
duodami su kiekvienu 25c. pirkiniu. Tokiu budu to “Auc
tion” tikslas bus del geroves kostumeriu nes jie negal niekad 
praloszti kaip priesz tai. Pagal naujo plano, kostumeriai 
aplaiko viena “Buck”, ženklas vertybes, su kiekvienu 25 c. 
pirkiniu. Tie “Bucks” gales but vartojami del tu “Auc- 
tionu” del insigyjimo kas bus pastatyta ant pardavimo laike 
tu “Auction’u” lyginai kaip ir ant visu kitu licitaciju, jie ne
turės kitokiu vertybių. Biznierių Draugija parūpino dau
gybe daigiu del pardavimo ant tu licitaciju kaip tai: radiju, 
fornieziu, lempu, rogsu, svyperiu, groseriu, visztu, aneziu ir 
1.1. Todėl pirkite pirkinius sztoruose kurie parodo “Auc
tion” ženklus ant kuriu paraszyta “This store gives Auction 
Bucks.”

jos.

Temykite laikraszcziuose diena pirmos licitaci- 
Mahanoy City Businessmens Association.

keliones pabaiga — visu prie
glauda. Tieji kapai kožna pri
ims po savo globa ir savo szal- 
ta skraiste pridengia. Czia vis
kas baigėsi: juokai ir linksmy
bes, vargai, skausmai ir aszji- 
ros. 'Czia jau vicszpatauja am
žinoji ramybe.

Balti akmeninei ir medinei 
kryžiai, paminklai, stovi kaip 
aniolai sargai, beveik prie kož- 
no kapo, ir sergsti kunus kuriu 
duszios nukeliavo amžinastin.

Ak! Kapai! Kapai! Jus kas 
diena priimat žmones tukstan- 
cziais po savo globa. Visus ly
giai priimate — karalius Ir 
vargdienius, turtingus ir ne
turtingus, galingus ir silpnus, 
tėvus, motinas, brolius, sese- 
res ir mylimus vaikus; visokio 
amžiaus ir luomo ir visus tokia 
pat skraiste pridengsite, visus 
lygiai užganadinate, visiems 
ramybe suteikiate.

Bet czia tik kunui ramybe 
suteikta. Duszia czion ramybes 
neranda.

Brangus skaitytojai, tankiai 
prisiminkime sau kapus o jie 

. paragins mus prie geresnio gy
venimo kuri czia iszvargia ga
lėsime ramiai juose atsigulti o 
musu duszios atras tada amži
na ramybe danguje.

įSilsekites, mieli) tėveliai ir 
musu mylima dukrele, Irena, 
tuose kapuose o lai jusu du- 
szios džiaugėsi karalystėje 
dangaus o mes czionais ant že
mes, kurie da. esame gyvi, ne- 
užmirszime jusu atminti.

—F. Boczkauskai.

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

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

Žydas Vis Pastatys Ant 
Savo Ir Gana

SU-

Jevrejus Szmuila negalėda
mas sulaukt (nusprendimo su
do kokiam tai teisme sude; ei
na pas sudžia ir kalba:

— Perpraiszau pono
džiaus labai, asz nežinau ka tu 
turi priesz mane, kad daug ma
žesnius teismus nusprendi o 
mano teip svarbu visados at
meti ir neužbaigi ?

— Sudže: Ba jus nukryžia- 
vojote Kristų.

— Žydas: Ai vai!, .nu kam 
taip?! Jeigu Jis but apelavojas 
iii au'ksztesni suda tai taip il
gai but laukes ant savo teismo 
kad hutu lyg sziai dienai gy- 
venias. N, kodėl Jisai neape-

Po tokiam argumentui, su- 
dže nusprendė teismą an ryto
jaus ir žydelis buvo užganady- 
tas.

“VESTUVE PUSZYNE”
Trijų Veiksmu Operete 

kuri vaizduoja priesz- 
karini laika Lietuvoj 

.. . Vaidins...

Lyros Choras
... isz. .. 

Shenandoah, Pa.
Invyks Nedelioje,
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NORKEVICZIU SVE., 

(MAHANOY CITY, PA.
'Jgy’Durys 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 dukterį 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

Negalėjo Sulaužyti 
:: Prižadėjimo ::

Gal ne vienas skaitytojas yra 
persitkirines kokia nelaime 
yra girtuoklyste ir kokia nau
da atnesza visai szeimynai 
ąrielka! Yra tat trucizna kuri 
naikina sveikata ir būvi o kas 
karta tam bjauram papratimui 
atsiduoda tai sunku yra nuo 
to atsikratyt. Geriausia yra ne
gerti suvisai jos nei ragauti. 
Juk be arielkos galima gyven
ti. Ant užgesinimo troszkulio 
geriausia yra iszsigerti stiklą, 
vandens.

Kaipo pavyzdi drūto pasta- 
navijimo nuo gerymo arielkos, 
paduosime apie tūla jauna vai
kina, 17 metu amžiaus, kuris 
priėmė dinsta tarno ant vieno. 
Iszpaniszko laivo.

Vos laivas iszplauke ant ma
riu, laivoriai pradėjo gerti 
arielka ir ruma o taipgi ir vai
kinui padavė czierka arielkos.

— Acziu jums szirdingai, 
mano draugai bet asz arielkos 
negeriu.

Laivoriai tokiu atsakymu 
pradėjo isz jo juoktis bet jokiu 

j budu negalėjo ji priverst prie 
' gerymo. Kada apie tai dagirdo 
I kapitonas laivo, paszauke pas 
save jaunikaiti tardamas jam: 

I — Turi gert, kožnas geras 
laivorius geria arielka ant su- 

jdrutinimo. Te, gerk. Pirma ir 
antra karta gal tau nepatiks 
bet in laika priprasi prie to ir , 
bus gerai. Gerk !

— Acziu, ponas kapitone, 
bet asz jos negersiu!
Kapitonas, kuriam niekas ne- 

dryšo pasiprieszint jo paliepi
mui, inpuole in baisu piktumą 

'ir paliepė vaikina uždaryt in 
laivo kalėjimą. Ant rytojaus 
tas pats pasiantrino, liepe vai
kina prįriszt prie augszcziau- 
sio žėglio. Bet ir tas nieko ne- 
gialbejo. Pusgyvi ir iszbadejii- 
si nuėmė ant rytojaus ir vela 
prispyrinejo ji prie gerymo 
arielkos.

Kapitonas negalėjo sušilai-

VARYTOJAI SLENKANCZIU EROPLANU.
Sztai vyrukai kurie kietavoja slenkanczius eroplanus 

(gliders) kuriuos traukia, eroplanas su motoriu ir traukia ki
tus eroplanus kurie neturi motoriu. Bandymas atsibuvo ga
na pasekmingai isz Havanos in Miami, Florida.

SHENANDOAH. PA.kyt nuo piktumo szaukdamasj
— Po szimts žailbiniu perkū

nu, pasakyk, kodėl tu nenori 
ger.ti arielkos?
— Pasakysiu ponui kapito

nui priežasti del ko asz neno
riu gerti ne ragauti arielkos. 
Mano tėvas buvo geras ir 
dąrbsztus žmogus ir gyvenome 
labai laimingai pakol tėvas 
pradėjo gerti arielka. Po tam 
atsilankė pas mus didelis var
gas, nebuvo ne pinigu ne szmo- 
telio duonos. Mtisu motina dir
bo kol da.turėjo pajiegu bet in 
trumpa laika apsirgo ir mirė. 
Kėlės valandas priesz mirti 
motina pasiszaukė mane prie 
lovos, kalbėdama:

— Matai, Jonuk, kas igzejo 
isz mus per tėvo girtuoklyste! 
Prižadėk mirsztancziai moti
nai kad savo gyvenime niekad 
nedalypstesi jokio svaiginan- 
czio gerymo. Geidžiu tave ap
saugoti nuo panaszaus gyveni
mo tavo levo! Todėl, ponas ka
pitone, asz negaliu gerti ariel
kos ir negailiu sulaužyt duoto 
žodžio mirsztancziai motinai.

Tieji žodžiai labai sugraudi
no kapitoną. Pasilenkęs pa
glostė vaikino galva kalbėda
mas :

— Na, gerai, mano mažas 
narsune, asz tavęs daugiau 
prie to neprivertinesiu. Dalai- 
kyk ir ant toliaus duota, žodi 
savo motinėlei o jeigu kas ta
ve prie to prispyrinetu, ateik 
pas mane o asz jam kaulus su
laužysiu.

Nuo tojo laiko vaikinelis t įl
iejo ramu gyvenimą ant laivo 
o kapitonas jame visame užsi- 
tikejo nes visados dalaikydavo 
duota žodi.

W. Traskauskas, Est

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

M*

ITALISZKI NAUJI KARISZKI TANKAI.
Ana diena. Italija iszbande keliolika nauju kariszku tan

ku. Vienas isz tuju tanku nuslydo nuo kalnelio kaip ant.pa
veikslo matome bet nesugedo ir nusiyrė toliaus. Tieji tankai 
gali slankioti per grabes nuo kalnu ir nepagenda.

L1ETUVISZKAS GRABORIUS

_ Ant Ringtown—Bran- 
donvilles plento automobiliaus 
nelaimėjo likos skaudžiai su
žeistas Vladas Milauskas, 23 
metu, 203 Virginia Ave., ant 
Heights. Gydosi Locust Moun
tain ligonibuteje.

— Jeva-—Mare, duktė .Ie
vos Kurkevicziėnes, 401 AV.' 
Coal nly., užbaigė pasekmingai! 
mokslą State Teachers College,Į 
Alansfield, Pa., . aplaikydamaj 
garbe “ Bachelor of .Science” 
diploma. .

Bhihidelphia, Pa—PahėdeIi 
buvo priėmimas lekiotojaus 
Felikso Vaitkaus, kuris nž ke- 
lioiika siinvaiezin,' ketina išz- 
lekti isz Now York in Lietuva. 
Vaitkus turi 29 molus ir paei
na isz Kohler, AVis. Atliks ilga 
kelione per mares, 4,500 myliu 
jeigu oras bus tinkamas. Dau
gybe czionaitiniu Lietuviu;da
lyvavo priėmimo, Lietuviszko- 
je svetainėje, 928 E. Moylimen
si ng avė. Majoras miesto 
Moore, priėmė Vaitkų rotužeje.

Mount Carmel, Pa. — Gerai 
žinomi ponstva Jurgei Gai- 
cziai apsigyveno Chislehurst, 
Anglijoj, kur ponas Gailis tu
ri pui'ku užsiėmimą del Bristol 
Co. Poni Gaitis po tėvais vadi
nosi Zofije Vaicziuliute.

Plymouth, Pa. f Edvardu- 
kas Sitkovskis; 14 metu, likos 
ant vietos užmusztas per Dela
ware—Lackawanna truki, ka
da jis ėjo geležinkeliu in moks- 
laine. Vaikutis negirdėjo prisi
artinant trūkio.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su
virs?. 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisz.a- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading. Pa.,

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H.Schurig&Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

1R
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiauiia Graboria* 

:: Gabiausiai Baliam uoto jai t>

Geriausia Atnbulanco
VX patarnavimas s z i o j Zz' 

npelinkeje. Bile Ko- jy) 
hiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- y1 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio II
Grabu. Laidoja nu- ||
tnirelius pagal naujau- 11
■ia mada ir mokslą. I*
turiu pagalbininke U
moteręms. Prieinamo* Jj
prekes. 52

DU OFISAI,
MAHANOY CITY;516 W. Sprucį S*.

Bell Telefonas 149
T\MAQUA, FA., 439 WillinV Stra^ 

R-ll Telefonai KS8J

EKSKURSIJOS

> ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
TIESIOG IN KLAIPEDA 
Motorlaiviu “Gripsholm” 

Iszplaukia isz New Yorko 
LIEPOS 3 DIENA 1935 

NEW YORK— KLAIPEDA 
(Per Gothenburga-Stockholm) 

Rengiamos: Lietu. Laivakorcziu 
Agentu Sąjungos Am.

Kiti iszplaukimai isz New Yorko 

Kungsholm.............Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
Drottningholm .... Liepos 17 
Gripsholm.............. Liepos 26
Informacijų ir laivakorcziu kreipkitės 
in bile kuri Sąjungos nąri, vietini, lai- 

[ vakoreziu agenta arba in bile kuria 
musu rasztine. Tarp Szvedijos ir Klai
pėdos plaukioja naujas moderniszkas 

I laivas “Marieholm”.
Swedish American Line

21 State St. New York, N. Y.
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