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INDEJO IN BANKAS 30,000 
DOLERIU IR DINGO.

Los Angeles, Calif. — Neži
nomas žmogus, kuris save pra
minė tik Donald Berg, apie 50 
metu amžiaus, indejas in kelio
lika banku daugiau kaip 30 
tukstancziu doleriu, staigai 
dingo isz miesto ir sziadien jo 
palicija jeszko po visa aplin
kine. Palicija yra. tosios nuo
mones kad jis likos nužudytas.; 
In kėlės dienas po tam buvo jis 
matytas kada apleido hoteli 
kuriame buvo apsigyvenęs ir 
nuo tos dienos ji niekas nema
tė.

UŽMETINEJA 78 METU PA- 
CZIAI KAD JI APGAU

DINĖJA.
Los Angeles, Calif- — Dovy

das C. Krookshank, 85 metu 
senukas, užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo 78 me
tu amžiaus paėzios už tai kad 
nevos ji apgaudinėja ir yra 
jam neisztikiama. Užmetineja 
jis' savo paežiai kad ja užtiko 
su 22 metu jaunikaicziu, nepri- 
gulincziam padėjime ir ant to 
turi kaipo budintoja savo szo- 
feri.

CIGONKA PAVOGĖ FAR- 
MERKAI 450 DOLERIU.

’ Stevens Point, M is. — Pali
cija jeszko po visa aplinkine 
bandos čigonu isz kuriu viena 
pavogė apgavingu budu 450 
doleriu nuo farmerkos, Mares 
Koltz’ienes. Motere tvirtina 
buk ji atėjo pas cigonka ant 
rodos, toji jai isztrauke isz 
maszneles pinigus ir tik tada 
apsižiūrėjo kad neteko pinigu 
kada parvažiavo namo.

VIENUOLE PASILIKO 
ADVOKATU.

Washington, D. C- — Sesuo 
Ona Joalkima, Daminikoniszka 
vienuole, kuri mokina Szv. 
Juozapo Kolegijoj, Adrian, 
Mich., pribuvo in czionais ana 
diena sudėti prisiega ant advo
kates, kuri bus priimta in Su
preme (augszcziausia) Suda. 
Vienuole mokinosi tiesu ketu
ris metus Detroite ir parasze 
kėlės svarbias knygas.

7,000 BARBERIU SUSTOJO 
DIRBTI.

New York. — Barberiu uni
ja nutarė kad daugiau kaip 
septyni tukstancziai Britviniu 
ir Plauku kareiviu Manhattan, 
Bron ir Brooklyne sustojo 
dirbti ir nepradės naudoti 
'žirkliu nei britvu pakol darb
davei jiems padidins mokesti 
ir padarys geresnes darbo san- 
lygas.

LAISZKAS SU PINIGAIS 
ĖJO PER 8 METUS.

Centralia, Ill. —- Asztuoni 
metai adgal Howard Harper, 
isz czionais, neteko ašztuoniu 
doleriu kuriuos iszsiunte ir ne
žinojo įkas su jais atsitiko. Ana 
diena jo motna jam parasze 
laiszka kad aplaike pinigus 
siuncziamus per ji laiszke bet 
turėjo laukti net asztuonis me
tus pakol laiszkas atėjo pas ja.

MILIJONIERIUS APSIPA- 
CZIAVO SU DUKTERE 

VARGINGO BEDARBIO.
Miami, Fla. — William B- 

Leeds, sūnūs milijonieriaus, 
lankydamasis Floridoje ant 
savo laivelio, ana diena apsi- 
pacziavo su pana Olivija Ha
milton, 24 metu, duktė barbe
no isz Pittsburgho. Leeds per
siskyrė nuo savo pirmos pa
ežius, 1930 mete, kuri buvo ku- 
nigaikszcziute Anastazija isz 
Graikijos. Olivija, kuri tame 
laike radosi Floridoje, girdė
dama kad milijonierius atplau
kė in Florida, geisdama matyt 
jo laiva, nuplaukė <su maža val
tele bet praeinanti motorine 
valtis perverto valtele mergi
nos ir ji inkrito in vandeni. 
Milijonierius, matydamas ne- 
lame merginos, szoko in van
deni ir iszgialbejo mergina su 
kuria vėliaus geriau susipaži
no, insimylejo ir apsipaeziavo. 
Tokiu budu vargingos mergi
nos sapnas iszsipilde apsives- 
dama su milijonierium.

BADAI “JUODAS LEGIO
NAS“ PADEGE KUNIGO 

COUGHLIN’O 
KOPLYTĖLĖ.

Detroit, Mich. —Pagal tyri
nėjimą tai pasirodo kad “Juo
das Legionas“ turėjo padegti 
kunigo ' Coughlin’o koplytėlė 
kuri sudege isz nežinomos 
priežasties,' Iv-ta d- Kovo. Gal 
buvo padegta per narius to
sios slaptos draugavęs kuri 
yra panaszi in Ku Kluksus ir 
turi didele neapykanta priesz 
Katalikus. Manoma kad toji 
draugavę yra prasiplatinus po 
visa Amerika ir turi apie 20 
tukstancziu nariu. Jos narei 
nužudė žmogų praeita sanvai- 
te, kuris nevos sumusze savo 
serganezia motere ir už tai sze- 
szi jau likos aresztavoti ir pa
licija ketina da daugiau suim
ti. Valdžios slapta palicija su
ėmė daugeli ginklu ir parėdus 
kokius nesziojo nariai tosios 
veliniszkos organizacijos.

ISZDEGE 15,000 AKERIU 
GIRRIOS; 5 VYRAI ŽUVO.
Tuckerton, N. J. — Penki 

vaikinai 'žuvo, daugelis sužeis
ta ir apdeginti ir 15 tukstan
cziai akeriu krumu ir girrios 
iszdege New Jersey valstijoje, 
praeita .sanvaite- Tieji kurie 
žuvo buvo tai gesintojai ug
nies kurie likos apsiaubti per 
liepsna ir negalėjo iszbegti. 
Apie du tukstancziai žmonių 
kovojo su liepsna. Du mieste- 
lei likos visiszkai apsiaubti 
per liepsna ir vos iszsigialbejo 
nuo sudegino. Daug žvėrių žu
vo liepsnoje.

KETURI UŽMUSZTI 
NELAIMEJS EROPLANO.
Am-ois, Quebec., — C. W. 

Clalrfk, virszininkas General 
Airways Kompanijos ir keibuiri 
žmonys, likos užmusztais 50 
myliu nuo czionais. Visi buvo 
iszileke isz Chibougamon in 
Rouyan, kur badai (likos suras
tas auksas, ir visi in tenais le- 
ke iszityrineti teisybe tojo pas- 
kalo ir sutverte kompanija del 
pradėjimo kasti auksa.

KŪDIKIS 22 MENESIU PRA- 
SZO PAPEROSU.

Los Angeles, Calif. — Kūdi
kis, kuris vos turi 22 menesius ( 
amžiaus, kuri motina paliko] KINCZIKAI 
prie duriu tūlo namo ir kuris' 
vėliaus likos atiduotas in prie
glauda del apleistu vaiku, nu
stebino da'žiuretojas ir dakta
rus kada pareikalavo papero- 
so.

Kada jie nenorėjo sutikti 
ant jo noro, atsisakė jis valgyt 
ir reke tol, pakol ji apmalszi- 
no su paperosu. Matyt kad mo
tina pripratino kūdiki prie rū
kymo nes pats žinojo kaip už
degti paperosa ir trauke du
rnus kaip senis o kada surukę, 
užgesino ji stodamas ant jo.

SUGRYŽO
PO SMERT

parvažas APsi- IKTIIFTIIVOę VERTE SU VEŽIMU WL LIE IU V UkJ

PARDUODA
SAVO VAIKUS

30 Milijonu Kincziku Badauje.

PARDAVINEJE SAVO VAI- 
I KUS UŽ KELIS CENTUS.

PASZIALPA BEDARBIAMS 
BUS SULAIKYTA; DEMO

KRATAI SULAIKĖ 
PASZIALPA.

Harrisburg, Pa. — Per pa- 
siutiszka neapykanta priesz 
Republikonus, (kurio stengėsi 
aplaikyti daugiau pinigu ant 
suszelpimo bedarbiu, Demo
kratai sulaikė ju užmanymą 
kada Republikonai pareikala
vo nuo valdžios 4,931,211 do
leriu ant suszelpimo bedarbiu 
laike Juniaus menesio. Demo
kratai visai nenorėjo apie tai 
nei klausyti ir užbąige savo se
sija nesirūpindami apie varga 
žmonių ir kas su jais atsitiks 
per taji laika. Nuo Panedelio 
nebus daugiau iszduota pa- 
szialpiniu czekiu.

AMERIKONAI LAIMĖJO 
$$3,304,780 ANT ARKLIU 

LENKTYNIŲ.
'New York- — Airiszines ark

liu lenktynes, kurios buvo lai
kytos įSeredoje, Epson Downs, 
Irlandijoj, padalino 10,318,000 
doleriu del giliukningu ypatų 
kuriu bilietai laimėjo giliuk- 
ningus arklius. Badai 40-pro- 
centas parduotu tikietu buvo 
Su'v. Valstijose. Nekurie Ame
rikonai laimėjo 'beveik po 
czverti milijono doleriu. — Ar
gi tieji pinigai, iszleisti už bi
lietus, negalėtu pasilikti Ame
rikoj ?

ŽANDA-PYSZKIS HAYNES 
SUMUSZE CARNERA.

New York. — Nigeris Leroy 
Hanes supliekė savo priesza, 
Italijona, Primo Camera in 
devynis raundus, Ebbets Field, 
Seredos vakara. Kada Italas 
sukrito, staigai susirgo para
lyžių kojose ir pagal daktaru, 
tai jau daugiau negales pysz- 
kyt žandus kitiems.

Paskutines Žinutes
London, Anglija. — Laivas 

Picador, susidūręs su kitu lai
vu, pradėjo tuojaus skensti. 
Szeszi žmones pražuvo ir keli 
yra nesurandami.

Shamokin, Pa. — Leonas 
Tamkeviczius mire Williams
port© ligonbuteje nuo žaiduliu 
aplaikytu per nigeri su ku- 
riuom susipesze.

Philadelphia. — Du lekio- 
tojai iszsigialbejo szokdami su 
parasziutais, isz sugedusio ero- 
plano, kuri pagavo smarkus 
ledai ore.

Palaidojo Motere Manydamas 
Kad Tai Jo Pati.

KURIAME VAŽIAVO 30 
VAIKU ANT PIKNIKO.

Chunking, Kinai., — Triside- 
szimts milijonai žmonių ken- 
ežia bada Szechuan ir Honana 
provincijo'sia, pagal valdžios 
tyrinėtojus. Daugeliosia vie
tosią .žmonys pradėjo valgyti 
vieni kitus,. tosia provincijo- 
sia, kur kitados buvo visko pil
na. Priežastis tosios baisybes, 
yra nuolatinei tvanai, apiple- 
szimas gyventoju per visokias 
bandais plesžiku. Kareivei 
per paskutiniuss du metus 
kilo prieszais valdžia, isz prie
žasties neaplaikimo mokesties, 
ir pradėjo apipleszinet ir žudyt 
gyventojus.;

Iszbadeje, gyventojai ėmėsi 
prie valigimA szunu ir kacziu. 
Net ir žinutes turi slėptis nuP 
iszbaldejusiu gyventoju kurie 
jas gaudo iri valgo.

Iszlbadeja 
slavo vaikus
kad galėtu i atsipirkti sau sziefc 
tiek maistu-f kad apriisdugoti 
badines mirties.

Skaitllis ilszbadejuisiu jau da- 
ejo lyg 30milijonu ypatų, o 
milijonai žmonių serga viso
kiomis ligoms. In laika 35 me
tu, Kinuia buvo net 68 tvanai, 
buriuosią 'žuvo keli milijonai 
žmonių.

Negana to kentėjimo, gyven
tojus apipleszineje dideles 
minios plesžiku, kurie teipgi 
žindo žmonis, o ypatingai var- 
gingesnesia dalysią provin
cijos., kur valdžia ju negali (pa
siekti.

Norin'te Amerikais siunezia 
pagialba del tuju vargsziu, bet 
vis neužtenka iszmajtinimui 
milijonu žmonių, apie kuriuos 
valdžia nesirūpina.

tėvai pairdavineje 
už kelis centus,

7 ANGLEKASIAI ŽUVO 
KASYKLOSE.

London. — Septyni angleka- 
siai žuvo Loveston kasyklose, 
Westfalijoj. Tame laike dirbo 
toje vietoje 21 anglekasiai ka
da netikėtai vanduo prasimu- 
sze isz senu kasyklų užlieda- 
mas visa dali kurioje darbi
ninkai dirbo. Keturiolika isz
sigialbejo nors stovėjo lyg 
kaklui vandenyje-

KRUVINA MUSZTYNE 
TERP TERORISTU

IR PALICIJOiS.
Cairag, Egiptas.,-— Kruvinas 

muszys atsibuvo terp teroristu 
ir palicijos, kuriame liko už- 
muszta keli maisžtininkai ir 
daug sužeista, aplinkinėje Na- 
bius ir Tulkarem, kur tęsęsi 
nuo kokio tai laiko straikas 
terp Arabiszku darbininku. 
Ant vietos maiszatiesi pribu
vo angl'iszki kareivei apmal- 
szyti ėtraikierius.

BET SUSITIKO SU JA ANT 
KAPINIU.

Londonas, Anglija., — Fr. 
Williams isz Eccleis, Lancashi
re, pirko bukietą žiedu, ku
riuos jo nabaszninke motere 
labai mylėjo, ir nuėjo ant vie
tiniu kapiniu ir padėjo žiedus 
ant jos kapo.

Kada jisai klūpojo ir meldesi- 
už duszia savo moteres, staigai 
iszgirdo gerai žinoma balsia, 
kuris kalbėjo in ji: “ Ar tai tu 
mano mylimas?“ Staigai pia- 
szolko ant kojų, apsidairęs, net 
nutirpo, paregejas stovinezia 
szale jo 'gyva paezia!

Vyras mote žiedus ir pradėjo 
bėgt nuo kapiniu kiek tik jis 
turėjo pąjieigu. Kada adibego 
namo, daižinojo nuo kaimynu, 
buk jo motere ka tik buvo pas 
ji, sveika ir gyva, ir klausinėjo 
kur josios vyrais iszejo, o kada 
jei pareiszke kad nuėjo ant ka
piniu atlankyti josios kapa, ji 
tuojaus nuėjo in tenais ji paisi- 
tikti.

In trumpa laika ji gryžo at
gal in namus.

Motere buvo staigai dingus 
isz namu praeita meta, ir dau
giau apie ja vyras negirdejo, 
kad isztai apie Vakario menesi 
vyrais likos paszauktas in Ii- 
gonbute, kur jam parode lavo
ną moteres iszgauta isz upes.

Franais manydainas kad tai 
ilsizrode kaip jo motere, palai
dojo josios kuna, ir tikėjosi, 
kad pasiliko naszliu.

Dabar jo motere jam aprei- 
szke, kad Apleidus jo narna, bi
jojo Isugryžti, apsigyveno arti
mam mieistelije ir aplaike dar
bą aiudinyczioje.

In koki tai laika pradėjo liū
dėt paskui savo vyra, nežino
dama:, kad jisai palaidojo jaija 
kaip sau mane. Dabar jie isz 
naujo pradėjo gyvenimą.

NAUJAS ANGLISZKAS 
LAIVAS PLAUKIA IN 

AMERIKA-
London, Anglija. — Seredo- 

je iszplauke naujas laivas, 
“Karaliene Mare“, in New 
Yorka su 2,139 pasažieriais ir 
80,773 svarais paczto". Apie 
puse milijono žmonių iszleido 
nauja laiva kada iszplauke isz 
pristovos pirma karta. Laivas 
ketina atplaukti in Amerika in 
ketures dienas. Badai plaukia 
jis apie 40 myliu in valanda ir 
kaip manoma tai ketina at
plaukti in czionais apie Nedė
lios ryta.

BOLSZEVIKISZKAS TIRO
NAS SUSŽAUDYTAS.

Moskva, Bosija. — K- Se- 
menezuk, administratorius 
Wrangelio Salų, kuris valde 
tenaitinius gyventojus, juos 
kankino ir badu marino, likos 
ana diena nuteistas kaltu ir su- 
szaudytas. Jo pagialbininkas, 
S. Starszeff, taipgi likos su- 
szaudytas.

Auspitz, Czekoslovakija., — 
Trisdesimts vaiku, visi mokin
iai isz vietinio'S moksllaines, ku
rie važiavo pereita Nedelia, 
ant pikniko, nuskendo drauge 
su vežimu kuriame važiavo 
praleisti puikia diena ant 
sizviežio oro, bet toji diena pa
sibaigė -siu nelaime. Viso buvo 
60 vaiku su daraktorium, kurie 
linksmai važiavo in Czckisz- 
kus kalnus. Tasai pi >' k elis (bu
vo padalytas ant dvieju daliu. 
Vienas pulkas suisidejo isz 40 
vaiku ir mergaieziu. Visas ve
žimas su vaikais užvažiavo ant 
parvažo gautis ant kitos sza- 
lies upes. Tam laike upe buvo 
labai isakiUus. Vaikai dainuo
dami ir juokdamiesi, lingavo 
su rankomis ant atsisveikini
mo su savo tėvais, kurie stover- 
jo ant kranto upes. Sztai pair- 
važas nusviro in s'zona ii’ veizi
mas su visais vaikais inslydo in 
upe. Nutirpo stovinti ant kran
to žmonys matydami baisia ne
laime, bet negalėjo jiems pa-, 
gialbeti, neis vanduo visus už
dengė savo s'zalta drobule. Vi
soje aplinkinėje kilo neiszpasa- 
kyta gailestis. Laidotuves nu- 
slkenldusiu au!ku atsibuvo v to
noj dienoj, kuriosia daiivavo 
daugelis žmonių isz visu aplin
kiniu.

PAAUKAVO SAVE IR JO 
VISA SZEIMYNA 

DIEVAICZIUI.
Vililupuram, Injdija.,— Pasi- 

aukavima's del savo dievaiezio, 
buvo pjriežas'te žudinstois vyro, 
paezios ir vaiku, likos atideng
ta per czionaitinia palicija kuri 
Sutaldo visus prie maldnamio, 
prie didėlio storvylo molinio 
sttoniaus, prie kurio visa szei- 
myna meldeisi priels'z mirti.

Prie to -^ovylo surasta teip
gi visoki valgei, kuri szeimyna 
buvo, paaukavus dėl savo die
vaiezio. Kokia priežastis teip 
baisaus jpasiaukavimo visos 
szeimynos del stoninio dievai
ezio, tai palicija da neisztyri- 
nejo.

Indijoj tanikei žmonys save 
pasiaulkaiuje del dieVaicziu.

TRUMPOS ŽINUTES
Metz, Francija. — Palicija 

aresztavojo Ona Stanek, 33 
metu, paeinanti isz Czekoslo- 
vakijos, už sznipinejima, kuri 
stengėsi pavogti kariszkus pla
nus.

Kulpmont, Pa. — Stasys Gu- 
tauckas pabėgo isz kalėjimo 
Sunbury. Buvo jis nuteistas 
ant dvieju metu už pavogimą 
dinamito isz Bear Valley ka
syklų-

Chicago, r— Du varytojai 
eroplano ir trys pasažieriai 
iszsigialbejo isz deganezio Oro- 
plano kuris prigulėjo prie 
American Airlines kompani-

KETURI ŪKININKAI 
SUSZAUDYTI

Nesze Atsiszaukimus Isz Vo
kietijos Prieszais Lietuva.

8 NUTEISTI ANT VISO GY
VENIMO IN KALĖJIMĄ;

Kaunas.,— Keturi ūkininkai 
isz kuriu vienas nesze atsiszau- 
kimuis isz Vokietijos prieszais 
valdžia, likos. nuteisti ir -su- 
szaudyti po nusprendimui ka- 
riszko sūdo. Visi buvo apkal
tinami už suokalbi prie'szai 
valdžia ir nuvertimo tebyrio 
prezidento. Asztuoni ūkinin
kai likos nuteisti ant viso gy- 
vasezio, už ta pati prasikaliti- 
ma. Ant tuju atsiszaukimu bu
vo iszspausta.

1— Atįsi'szaukimai spausdi
nami Vokietijoj, kurie pakurs- 
tinejo Lietuviszkus ūkininkus 
kaįd nemokėtu padoktus ir nu
versti tebyria valdžia.

2— Praplatinimas atisiszau- 
kimu kurie szauke visufe virsz- 
ininkus po mirtes bausme, 
kad paltiautu pildyti .savo pri- 
valiumus.

3— Papildiniana visokiu pra
sižengimu prieszais valdžia, 
sukdinejima maiszacziu ir ki
tokiu laužimu t ieva.

Klaipeda.,— Palicija aresz
tavojo 125 ypatus už dalivavi- 
ma guokalbije priesz Lietuva- 
Badai visi prisipažino prie kal
tes. Dalis Lietuviu geidže siu
si vienyt įsu Vokietija, ir to Hit
leris visai neužginezina. Vo
kietija vis ryje seile ant Klai
pėdos ir tas yra priežastis vi
sokiu suokalbiu.

VILKAI LIETUVOJE.
Jonava.,— Užupiu kaimo, 

dvieju ūkininku vilkai nune- 
sze du eriukute. Vilkai tiek in- 
■sidrasino, kad puola in gyvuliu 
banda. Ūkininkai tuo susirū
pinę ir nori, kad butu suorga
nizuota vilku medžiokle. Apy
linkes mis'zkai priklauso Tau
jėnų miszko urėdijai.

SURINKO 2,000 KNYGŲ 
KAIMUI.

Ukmerge.,— Jauna-Lietuviu 
skyrius užbaigė knygų vaju. 
Prie vajaus prisidėjo beveik 
visi 'skyriaus nariai. Viso su
rinkta apie 2,000 knygų. Kaip 
kurie asimenys aukavo po ke- 
liasdeszimit knygų.

TURĖJO BAISU SAPNA.

Gaspadinele kalba in buip 
dingieriu:

— Ko tau Mikai taip plau
kai pasisziauszia?

— Gaspadinele, turėjau bai
su sapna tai net visas drebu 
isz baimes.

— O ka toki sapnavai?
— Sapnavau, kad rodos ma

no pati pribuvo isz Lietuvos!
— Tai baisus sapnas, tegul 

Dievas saugoja, geriau kad 
laivas nuskenstu su ja. Kas ta
da butu su mumis jeigu ji at
važiuotu... 'j.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kas darosi ant szito balto 

svietelio tai vien tik Dievas 
žino.

Da neužbaige savo peszty- 
niu Žydai su Arabais, arba 
Arabai su Žydais o sztai pra
sidėjo pesztynes Indusu su Ma
hometonais, Angliszkose Indi- 
jose-

O kad gerai ėmėsi už plauku 
tai tame geriausias davadas, 
kad ant lauko pasiliko apie 
szimtas užmusztuju kurie nusi
davė pas Brahma arba Maho
metą ant pasilsio.

Gal ne visi 'žino priežasties 
tuju nesupratimu tarp Indusu 
ir Mahometonu kurie kilo isz 
priežasties tikejimiszku neapy- 
kantu vieni priesz kitus.

Tndusai tvirtina kad ju tikė
jimas yra geresnis už Maho
metonu, vela Mahometonai 
keikėsi ant barzdos savo pra- 
naszo kad ju tikėjimas yra ge
resnis už Indusu tikėjimą.

Vietoje vieni kitus ‘pertik- 
rint moksliszkai, tai imasi- už 
kudlu, degindami vieni kitu 
maldnamius, kromus ir žudo 
vieni kitus.

Angliszka palicija turi tai
kinti tuos tikejimiszkus pasi- 
kelelius o nors Indusai kovoja 
su Mahometais bet saujele 
Angliku turi po savo valdžia 
daugiau kaip 300 milijonu 'gy
ventoju tame sklype.

Gaila kad Indusams ir Ma
hometonams neateina in galva 
paduoti sau broliszkus delnus 
ir pasakyti sau: “Ko mes tu
rime imtis už krutu, ginezyda- 
miesi keno tikėjimas yra ge
resnis, lai tai dalyka apsvars
to patys Kryszna ir Viszna su 
jBhiometu.”

Neprivalome stebėtis isz tu
ju vargszu. Ar-gi mes patys 
nedarome panasziai? Ar-gi ir 
mes nesipeszam vieni su kitais 
už tikėjimą, keno yra geres
nis o kartais net ir laistome už 
tai kraujai

pirm negu tasai užmanymas pasisekimą. Kurie Lietuviui 
likos invykdintas tai ponulis vaikai yra iszsineria isz savo 
daktaras pradėjo sau mokėti tautos kalbos, jie kad ir moks- 
pensija.

Pagal senato tyrinėjimą tai1 kalba — Angliszka, turi ma- 
Clements nuo 1934 lyg 1936 žesni pasisekimą kaip tieji ku
rnėto aplailke $77,880 isz pini- rie vartoja kėlės kalbas- 
gu sudėtu per senelius ant tojo 
užmanymo ir nuo lengva-tikiu,' kinu, ypatingai mokytesniu 
kurie jam intikejo.

Daktaras

lūs (baigia ir naudoja tik viena

Daugumas Lietuviszku vai-

paeziuojasi su svetim-tautems 
Townsend neuž- merginoms paniekindami savo 

mirszo ir apie save, kaip tai tautos mergaites o tuom tarpu 
Amerikoniszkas priežodis kai-į kita-taueziai 
ba: “Charity starts at h^>me 
arba “fea’ther your own nešt”, 
tai yra: “mielaszirdyste prasi
deda namie” ir '“iszklok pir
ma savo lizdeli-”

Tikėjo in tai labai daktaras 
Townsend ir iszklojo puikiai 
savo lizdeli su doleriniais • pū
kais. Teisybe, jog dabar turi 
truputi ergelio su tuom bet ji 
už tai negalima kaltint nes da 
gal pasakytu: “kvailys duoda 
o iszmintingas ima.”

Matyt kad tasai daktaras muilo. Lietuviai su tokiais isz- 
nera kvailys. Nepasiseko jam gamoms neprivalo sėbrauti ir 
dalktarysta tai pradėjo “ap- jokio reikalo su jeis neturėti, 
dirbinet” senukus kurie jam Nekurie Lietuviai nepaiso ant 
intikejo in jo keptus “karve
lius. ’ ’

Juk cirkininkas, Barnumas, 
kuris gerai suprato žmogiszka 
silpnybe, turėjo teisybe kada 
pasakė: “Kvailys gema kas 
minuta.”

paežiu ojasi su 
” J musu Lietuvaitėms. Daug tarp 

musu sziadieniniu profesijona- 
liszku žmonių gyvena su sve- 
tim-tautems. Isz daugelio atsi
tikimu pateminta kad tokios 
poreles gyvena nesutikime.

Jeigu Airiszis ne vėlina gero 
Lietuviams tai ne dyvai bet 
jeigu susi-Airisziaves Lietuvys 
taip vėlina tai jau tikras iszga- 
ma kuris ant savo tautiecziu 
žiuri isz aukszto, kaip szuo ant

tikybos ir tautos nes pameta 
tikėjimą ir tauta ant visados. 
— Tokiu iszgamu turime kož- 
nam mieste. į

BURMISTRAS MIESTO 
APSKUNSTAS. Ifjurtinmkas

Burmistras miesto Buffalo, 
N. Y-, George J. Zimmerman, 
likos apskunstas Už laužymą 
vaistiniu tiesu kurios uždrau
džia visiems kandidatams ant 
visokiu politikiszku urėdu, pri
žadėti darbus del savo dirbėju 
kad tik ji iszrinktu ant dins- 
to. Buvo jis iszrinktas burmis
tru tojo miesto ant demokra- 
tiszko tikieto 1933 mete.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

kavojant darbo vaisius in kel- 
nore ir valant arkli, Saverija 
viską jam papasakojo. Jis vi
sai nesijuokė tik piktai sutrau
kė tankius blakstienus ir pa-j 
kraipė galva. Bet kada jau vis
kas buvo tvarkoj, pienas paka- 
votas, arklys prie ugnies, lie
pė paantrint visa istorija.

— Bet kas -atsitiko tarp jų
dviejų su Peppe? Kodėl jis

Sziadien visas svietas skaito 
akyvai laikraszczius, kad žino
ti kas sviete darosi ir būti ap- 
szviestu. Be laikraszczio žmo
gus negali apsieiti.

Iszdavysta laikraszczio rei- 
kaflauja daug pinigo ant biz
nio; viskas kasztuoja^ leidėjai 
negauna nieko už dyka !

Taigi, turime vela priminti 
deil nekuriu musu skaitytoju, 
kad nekuriu laikas jau senei 
pasibaigė ir apie tai jiems pra- 
neszem kelis kartus, bet gal 
apie tai užmirszo ar apsileido 
prisiuntime prenumeratos. Juk 
laikrasztis ne yra per brangus 
kad negaletumet prisiunsti tris 
dolerius ant meto ir praleisti 
linksmas valandas skaityme. 
Jeigu tieji, kurie yra skolingi 
už laikraszti, greitai neatsily
gins, tai busime priversti laik
raszti sulaikyt. Juk niekas ne
nori dirbti už dyka, o laikra'sz- 
tis negali gyvuoti be pinigu, 
todėl prisiuUskite užvilkyta 
prenumerata, o tuom sau pa
lengvinsite įsanžine ir mums 
vedime musu 'biznio. Busime 
jums szirdingai dėkingi už isz- 
klausyma musu meldimo!

Nesenei kokis tai daktaras 
Townsend, isz Kalifornijos, su 
savo sėbru, Robertu Clements, 
sumanė paduoti in kongresą 
kad valdžia iszmoketu visiems 
senukams kurie jau susilaukė 
po 65 metus, kad jiems valdžia 
mokėtu kas menesi po 200 do
leriu ant ju užlaikvmo feet

Amerikoje jau nemažai pri
viso czion-gimusiu Lietuviu 
bet jie yra dvejopi: vieni mo
ka savo tėvu kalba o kiti ja 
prarado.

Pirmutine kalte yra teveliu, 
i o kodėl, tai aiszkint nereikia ir 
ateityje ju vaikai, užaugia, ne 
ant ko kito rugos, kaip tik ant 
savo tėvu kurie duoda savo 
vaikams iszsinert nei vėžiui 
isz lukszto isz savo tautos ir 
kalbos.

Ne ka galime sakyti tada ka
da vaikucziai pasilikia siera- 
toms, papuolė in Airisziu prie
glaudas po vienuoliu priežiū
ra. Jau ten jie netilk netenka 
tautystes bet netenka nei arti
miausiu giminiu ir žlunga 
tarp svetimųjų. Apie tokius 
niekas nieko nežino apart vie
nuoliu po kuriu valdžia tie sie- 
ratukai auga- Czion reikia pri
vesti da Lietuviu vaiku nusi
davimus turtingesnių tėvu.

Turtingesni tėvai, kai kurie 
mažai apie kalbos verte su
pranta, jiems ne in galva ne- 
inpuola mislis kad palaikyti 
savo kalba tarp vaiku. Džiau
giasi kad tieji mažiukai moka 
Angliszka kalba geriau už tė
vus, na ir palieka vaikuczius 
tik prie Anglisakos kalbos. 
Vaikams paaugus reikia juos 
siunsti in augsztesnius moks
lus; toki Lietuviu vaikai pa
baigia mokslą pasekmingai, 
iszeina ant daktaru, advokatu, 
inžinierių ir kitokiu profesijų.

Ir, Lietuviu vaikai, mėgina 
su savo profesija apsigyvent 
tarp gimines tos, isz kurios jis 
jaueziasi paejas. Sztai dagirde 
žniones apie toki Lietuviszka 
daktara arba lojeri, eina prie 
jo bet greitai persitikrina kad 
tasai daktaras ar advokatas 
nemoka kitaip kalbėt kaip tik 
Angliszskai, todėl eina pas Žy
dą nes tasai susikalba su žmo
gum kitos tautos. Tai-gi, žiū
rint in tokias aplinkybes, tie
siog reikia kalte visa suverst 
ant tėvu kurie visai nepaisy
dami in ateiti vaiku geroves, 
paliko juos tik tarp Ameriko
nu.

Tokia padaryta skriauda 
krinta ant tėvu.

Yra ir tokiu, kurie augdami 
neiszsinere isz tėvu kalbos, tie < 
ir mokslus bąĮgiaj turi kitokį :

Badai Hitleris susikalbėjo 
su Muslsolinu, kad iszsiunsti in 
Etiopia 20 tukstaneziu žydu 
ant apsigyvenimo. Gerai bultu 
kad ir Lietuva susitartu su Mu- 
sisoiinu nors dali isztretmli žy
deliu isz Lietuvos, ant apsigy
venimo toje 'szalije, nes tonais 
butu jiems geresnis gyvenimas 
nds Abisiinieczei yra kone 
tautieczei.

ju

Pamokinimai Del
Pacziuotu Žmonių

§ Jeigu jau esate suriszti 
mazgu moterystes tai darykite 
kaip galite kad sau palengvin- 

, ti.
§ Jeigu jusu stengimai ne- 

. atnesz pageidautos laimes, tai 
per daug nesirūpinkite. Su lai
ku ne viename dalyke pasiseks.

§ Nevaldykite viską ant 
kart -—bet apsimainykite-

§ Mylėkitės nuolatos tarp 
saves nes jeigu ne tai pamyle- 

s site ka kita.
§ Vienas kitam parodykite 

prielankumą, taip gyvenkite 
kaip priesz szliulba.

§ Neu'žmirszkite kad akla, 
meile yra neiszmintinga, my
lėkitės iszmintingai.

§ Vienas kita turite paguo- 
doti del užlaikymo didesnes 
meiles.

§ Meilavimasis tarp savos 
prie svieto akiu nei kiek nege- 
resnis už barni.

§ Pinigai nėra reikalingi 
kad pora butu laiminga, ne
paprastai laiminga moteryste 
turi ir pinigėliu.

§ Bukite visame paezedus 
o ant senatvės bus lengvesnis 
gyvenimas.

§ Lengviausia galima da- 
eiti gerbūvio jeigu abudu gali 
apsieiti be nereikalingu daig- 
tu.

§ Jeigu negali ir nemoki cze- 
dint tai nesipaeziuok.

§ Jeigu turi lengvo ir lius- 
tauno budo motere, tai ja nuo 
tuju piktu naravu tuojaus at
pratink-

§ Piniginiuose reikaluose 
bukie labai atsargus ir turekie 
atyda ant nepermatytu reika
lu—o taip gyventi reiketu kad 
bėdos nejeszkoti.

§ Visame pri'gialbek pa
ežiai Oi abudu 'busite laimingi 
ir Besibarsite. ___ _

Wilkes-Barre, Pa. f Panede- 
li, apie piet atsibuvo laidotu
ves mirusiois a. a. Francisziko's, 
mylimos paezios Jono Lukase- 
vieziaus (Lukas), kuri mirė pe
reita Subata, Johnson City, N. 
Y. nuo szirdies ligos, kuri likos 
palaidota ant Szv. Nikalojaus 
kajpiniu Shafertown. Velione 
paliko vyra, -devynis sūnūs ir 
viena dukteri — visi vede ,ir 
daug anūkėliu. Velione buvo 
teta iszdaveju laikraszczio 
“Saules.” Laidotuvesia dali- 
vavo ponios J. Drabniene, E. 
Aftukiene, W. D. Boczkaus- 
kiene ir redaktorius- “Saules” 
F. W. Bo-czkauskSs su paezia. 
Visi isz Mahanoy City.

— Aleksas Szlapikas, Ste
ponas Baranika ir Jonas Bray, 
visi isz Hazletono, likos pripa
žinti kaltais už insigavima in 
szante Williamo McNalley ku
ri apvogė pasiimdami jo laik
rodėli.

—• Nixon Township bus 
sausa nuo 1 Juniaus nes tenai- 
tiniai gyventojai paskutiniuo
se rinkimuose nubalsavo kad 
daugiau ten nepardavinėtu 
svaiginaneziu gerymu ir nuo 
tos dienos visos karezemos bus 
uždarytos.

— Aplaikeme žinia buk 
mirė vienas isz musu senu 
skaitytoju bet laiszke nebuvo 
paraszyta kas mirė, nes jo pra
vardes nebuvo paraszyta, todėl 
negalėjome skelbti daneszima.

PAS DAKTARA.

Daktaras: — O ka ponas no
rėjai?

— Asz esmių ziegorninkas ir 
gyvenu tik skersai ulyczia. 
Atėjau pas poną daktara idant 
atsilankytum pas mano paezia.

— O 'kas jai kenkia?
— Dėkui Dievui, liežuvis 

klaga gerai tiktai nemusza.
— Asz pono nesuprantu!
— Tai mat, szitaip: liežuvis 

nuo nuolatinio barszkejimo 
biski sutinęs bet jau nemusza 
— manės, nes lovoje tyso.

— A-ha! — jau suprantu-
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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. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Gyveno paeziame kaimo ga
le, porele, viename isz.didžiau
siu ir gražiausiu kaimu iszme- 
tytu Lugudoro kalnuose. Grin- 
telę ju maža, juoda, buvo ant 
pat kalno virszaus ir savo ma
žais langeliais žiurėjo in ap
žėlusia kadugiais, szilojais ir taip baisiai kerszija — paklau- 
visokiais medžiais pakalne.

Toj mažos grinteleje juodoj, 
su stogu žalioms samanoms 
apžėlusiu, medžiu pavėsyje, vi
soj gamtos puikybėje, įgilioj, 
pilnoj poezijos tykumo Save
rija gyveno taip laimingai 
kaip tik galima perstatyti, sza- 
lia jauno vyro su žerinezioms 
akims, raudonoms lupoms 
kaip krumu uogos in kuriuos 
jis vare savo avis, tverianezias' 
vienatini jo turtą. Vardas jo 
buvo Antonio. Jis taipgi nuo 
apsivedimo su maža jo sapnu 
karaliene buvo su visulaimin- 
giausiu-

Ant nelaimes, vienok, nuo 
tūlo laiko laime ju pradėjo 
niauktis. Jau perejo du metai 
nuo apsivedimo o vaiku netu
rėjo ir nematyt buvo kad grei
tai -sulauktu. Buvo liūdna 
ateitis, labai liūdna.
Iszeldimui sau dideles laimes, 

Antonio karsztai meldėsi. Kal
bėjo novenas, vaikszcziojo in 
szventas vietas, ėjo basas su 
atidengta galva in Bitto, in 
bažnyczia Madonnos dei Mira- 
coli. Uzpirkinejo Dievmaldys- 
tes su giedotoms Misziomis, ža
dėjo Madonnai tiek svaru ge
riausio vaszko, kiek svers jo 
sūnelis. Viskas buvo veltu.

Grinteleje buvo tuszczia, ty
ku. Nebuvo girdėt vaiko riks
mo, nei baladones supamo lop- 
szio- Vargsze Saverija neturė
jo kam dainuoti migdant. Abu
du baisiai nerimavo ir paleng
va žudė visas viltis. Bet viena 
karta atlankė Saverija viena 
drauge su paslaptingu iszvadu. 
Pasisveikinusi tarė:

ženklą

— Ar-gi isztikro nieko neži
note kumute? Peppe Longu 
man pasakė kodėl jus neturi
te vaiku.

— Kodėl? — klausė nusiste
bėjusi Saverija placziai atida
rydama akis.

— Todėl, — tese anoji, že
mindama baisa. — Del Dievo, 
juk jus žinote gerai kad Peppe 
yra garsiu raganium, bent visi 
žmones taip kalba... Ir jis 
pats man ta pasakė kad per jo 
prisidėjimą jus neturite vaiku.

— Dieve susimylėk! — su
szuko Saverija, juokdamasi ir 
greitai darydama 
szvento kryžiaus.

Bet ji netikėjo kaip visos 
kaimo moterys intikejo in vi
sokius niekus ir užkerėjimus: 
net viena karta locnomis aki
mis mate vaikszcziojanczia 
kalnuose įbalta dvasia bet kad 
Peppe, nors ir didžiausias ra
ganius, galėtu ta padaryti tai 
jai rodėsi jau per daug. Bet 
anoji, inžeista netikėjimu Sa
verijos, vis tvirtino savo ir 
tiek prikalbėjo kad ant galo 
pertikrino-

Ant galo nusiminusi ir ne
ramiai Saverija paklausė:

— Bet pasakykite man, ar 
jis negalėtu nuimti to užkerėji
mo jeigu norėtu?

— Rodosi kad ne, jis pasakė 
man — kad už nieką ant svie
to. Tuibut jis turi koki piktu
mą ant jusu vyro.

Besileidžiant saulei, ant di-
delio arklio sugryžo Antonio valandėlės atsigulti ant pilvo, 
neszdamas krepszi pilna ka tik j Kada Antonio atsikėlė, ant. 
padirbtu suriu ir sviesto. Jam s’kotertes pamate uždegtas

se Saverija.
— Nieko... — atsake Anto

nio, — gal del to kad visados 
iszjuokiu jo burtus.

— Tai blogai, labai blogai 
Ar nematei kaip užleido žiovus 
ant vyno daržu Don Giovannio 
ir Jurgio Luppeddu.

— Teisybe... teisybe.. bet, 
na, pažiūrėsime- Rytoj su juom 
pakalbėsiu.

— O, kad panorėtu nuimti 
tuos burtus — su persiemimu 
suszuko Saverija.

Ta nakti abiems jiems sap
navosi gražus vaikiukas ir tuo- 
jaus ant rytojaus’Antonio nu
ėjo pas kaimo burtininką pra- 
szyti nuimti užkerejima bet 
tas nei klausyti nenorėjo.

Buvo tai nepaprastas tipas, 
tasai raganius. Gyveno kaip 

> visi žmones, gal net geriau, 
nors nieko nedirbo. Teisybe, 
apart visokiu vieszu burtu, 
kuom net gyrėsi, kaip isznai- 
kinima žiogu, iszgydyma ser- 
ganeziu aviu tik kokiais ten 
paslaptingais žodžiais, už ka 
neeme nei jokio užmokesnio, 
naktimi priiminėjo skaitlingus 
sveczius.

Matyt Antonio kitaip apie 
tai mane nes, matydamas kad 
ne jo gazdinimai, nei meldimai 
negelbsti, nuėjo viena nakti ir 
pa’žadejo dvideszimti lirų auk
su, kad tik nuimtu baisu užke
rejima, Isz pradžių Pęppe ne
norėjo klausyti. Net fezrode in- 
žeistu, bet ant galo, pamatęs 
žvilgėjimą auksinio pinigo, 
truputi atsileido.

— Tai gerai, — tarė, — pa
darysiu ta tik besigailėdamas 
Saverijos, ne del tavo praszy- 
mo nes tu ant pasigailėjimo 
neužsipelnei, tu Visados} juo
kiesi isz manos-

Antonio užsigynė ir Peppe 
paskyrė jam susitikima nakty
je, vietoj labiausiai kalnuotoj 
ir tuszczioj. Aviniukas turėjo 
atsineszti neužprovinta kara
biną, skoterte ir dvi žvakes. 
Antonio paliko pinigus ir ant 
visko sutiko. Vienok, atsiradęs 
ant tamsaus kelio, su piktumu 
sugniaužė kumszczias, pagrū
mojo in szali sugriuvusios 
grinteles isz kurios ka tik isz- 
ejo ir nusijuokė.

Sekanczioj naktyje Antonio 
pirmutinis atėjo in paskirta 
vieta. Buvo ta vieta kalnuose 
baisiausia ir tuszcziausia, sta
ti, pilna riavu, menulio szviesa 
fantastiszkai apszviesta. Nak
tis buvo szviesi, tyki, nei ma
žiausias vėjelis nesūszlamszte. 
Paslaptingai, be krutėjimo sto
vėjo žydinti krūmai, tamsios 
rietenos, kvepianezios kviet- 
kos tarp uolu apszviestu rau
dona szviesa besileidžianczio 
menulio. Piemuo padėjo kara
biną kurio taip kaip Peppe 
liepe, neužprovijo, skoterte, 
žvakes prie uolos ir lauke.

Neu'žilgio atėjo ir Peppe ir 
pirmutiniai jo žodžiai buvo. 
‘1 tikras laikas, pusnaktis- ’' 
Greitai 
didelio 
liau nuo kitu, inkiszo žvakes 
in žeme ir liepe piemeniui ant

žvakes ir kara'bina.
Burtininkas pradėjo szokius 

in ka szypsodamas žiurėjo An
tonio. Labiau negu kada nors 
norėjo jis juoktis isz burtinin
ko. Ūmai apėmė ji baime. Pep
pe atsikreipęs in akmeni, už
dengta skoterte, pradėjo jo 
klausinėti kokioj ten įstabioj 
(gal tai buvo Lotynisz-kai) kai
lio o akmuo atsake liudnu bal
su toj paezioj kalboj. Toj pa- 
czioj valandoj žvakes užgeso 
nors nebuvo nei mažiausio vė
jelio ir Peppe stovėjo toliau.1 
Atsikreipė net prie Antonio 
kuris drebėjo kaip labiausiai 
drugio krecziant ir tarė:

— Akmuo sako jog karabi
nas pasakys ar užbūrimas nu
imtas ar ne.

— Kaip? — paklausė Anto
nio lyg prikeltas raganiaus 
balso.

— Ar neužprovintas tavo 
karabinas?

— Neužprovintas, kaip Die
va myliu! — suszuko piemuo-

— Tai paimk ji ir szauk in 
ora. Jeigu iszszaus tai bus 
ženklui kad užbūrimas nuim
tas.

Antonio buvo prisirengęs ant 
visko bet ne ant nieko pana- 
szaus: prisiartino prie kalban- 
czio akmens, paėmė karabiną 
ir szove...

Peppe puolė ant žemes .su 
perszauta szirdžia, nei nesude- 
javes.

Vietoj szauti in ora Antonio 
szove in raganių.

Po tam atsitikimui, nors bu
vo persitikrinęs kad karabinas 
ne iszszaus, 'Antonio norėjo 
bėgti bet pamislijas kad nie
kas apie tai nežino, susiringia- 
vo skoterte paėmė žvakes ir 
karabina ir sugryžo in kaima 
eidamas uoloms kad nepalikti 
jokio pėdsekio. • •

Niekada netikėdamas bur
tams, drąsus su žibanezioms 
akims piemuo niekada nemo
kėjo sau iszaiszkinti, negalėjo 
suprasti kas atsitiko kad ak
muo prakalbėjo, kad žvakes 
užgeso ir karabinas iszszove.

Tik in devynis menesius vė
liau, kada paėmė in glebi drū
ta, kaip isz bronzo nulieta, vai
ką kuri pagimdė Saverija, gai
lėjosi kad neszove in ora.

Negalėdamas vienok isz nu
mirusiu prikelti raganiaus, nu
ėjo Užpirkti Miszias už jo du- 
szia-

TIKTAI PEKLOJE TAIP 
BUNA.

Jevute: — Mamyte, ka vei
kia danguje anioulelei?

Mamyte: — Ugi gieda ir 
grajina.

Jevute: — O ar an/t pijano 
taipgi grajina?

Mamyte: — Ne, mano duk
rele, tiktai pekloje grajina ant 
pijano.

KUO GREICZIAU TUO 
GERIAU-

— Jonai, praszau ant kriksz- 
tynu, sūnūs mums užgimė.

— Ar taip greit?
— Kodėl klausi ar taip 

greit?
— U-gi, tik szeszi menesei 

po szliubui.
— Juk žinai, kuo greieziau, 

tuo geriau.

7

isztiese skoterte ant 
akmens stovinczio to-

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIŲS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

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

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

i



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kvaila Kunigaiksztiene
Petersburgas, (dabar vadi

namas Leningradas) kaip ir 
visi kiti miestai szale puikiau
siu pa'lociu, bažnycziu, muzeju 
ir daugelio triobu, kur slepia
si dideli turtai, puikybes ir 
smagumynai, turi ir menkutes 
grinczeles kur vieszpatauja di
džiausias vargas, nelaimes, nu
siminimai, o tarpe tu ir pikty
bes buitis szliau'žineja kaip 
angis griuvėsiuose pilių.

Ypacz vienas isz Petersbur- 
go priemiescziu teisingai pra
mintas “Tamsybes- miestu” 
pilnas yra piktybių; ten slepia
si visi profesionaliszki pikta
dariai kaipo in pamirszta po
licijos vieta, kurios nelanko 
Petersburgska policija, nes 
daugiau turi darbo universite
tuose ir tarpe inteligencijos-

Tūloj, galima pavadint ur- 
voje, tame priemiestyje gyve
no prastas juod-darbis rank- 
pelnis su savo paczia Hyacen- 
ta. Veltui ji neszoijo ta varda, 
kadangi jos iszveizda buvo 
fczulkszti ir tuo bjauresne isz- 
žiurejo kad apart savo kunisz- 
ko negražumo buvo apsileidus 
didžiausiu neszvarumu. Dvoke 
isz atstu degtine kurioje buvo 
jau iszmirkus; akyse jos mato
ma buvo vien piktybe o ta pik
tybe triszko isz jos liežuvio su 
kožnu žodžiu.

Jos vyras Ivanovicz ne daug 
kuom nuo savo gyvenimo 
drauges skyrėsi.

'Tula Kovo menesio dienos 
vakara kaimynai Ivanovicziu 
girdėjo pleszianti jaustanczia 
krutinę baisa kūdikio bet nie
kas neatkreipinejo ant to sa
vo atydos. Visi buvo užimti sa
vo vargais ir rupescziais, pa
galiais tas riksmas kūdikio 
jau buvo paprastinu.

Ivanovicziai savo vaiku ne
turėjo o isz kur gavo ta nelai
minga vaikuti, kuriam didžia 
malone padarytu jeigu gyvastį

pradėjo kapot nelaiminga vai
ką tartum anas butu ne isz kū
no ir kaulu, vien kokiu medi
niu kelmu. Kapojamas per gal
va, veidą, peczius ir strėnas, 
vaikutis isz skausmo raivesi 
kaip sumintas kirminas bet 
piktas žmogus nejautė pasi
gailėjimo ir liovėsi plakės tada 
kada vaikas apalpęs jau ne
krustelėjo. Ivanovicz atlikęs ta 
baisu savo žveriszka darba at
sisėdo vėla ir užvertė bonka
sau in gerkle pildamas isz jos 
degtine o pikta Hyacenta soti
no savo akis baisia regykla bet 
kad atėjo jai dabar mislis jog 
vaika u'žmusze ne del pasigai
lėjimo vaiko vien del to kad 
kol jis pas juos gyvena tur už 
ka gert iki soeziai, pastvėrė ki
birą su vandeniu ir iszliejo ant 
apmirusio kūdikio. Ta baisi 
kuracija buvo pasekminga nes 
vaikas pražiūrėjo persigandęs 
ir atgijas. Szalto vandenio ne
pakako, pikta Hyacenta pasė
mus isz stovinezio ant ugnies 
puodo karszto vandenio, iszlie
jo taipgi ant vaiko kuris su
vaitojo skausmingai ir pradė
jo voliotis po asla isz skausmo. 
Sužeistas mažas kankintinis 
tylomis vaitojo bet tas nepati
ko piktiem Ivanovicziam-

•— Uždaryk snuki! — suri
ko Petras nes asz tave vėl nu-
tildysiu.

— Inpilk jam in gerkle deg
tines — patarė Hyacenta.

— O, žiūrėkis da ko — su
niurnėjo Petras. Patiktu kana- 
lijai bet patinka ir man pa
ežiam.

Ir patvirtindamas savo žo
džius apžiojo bonkos kakla ir 
užrietęs galva gjere isz jos go
džiai, vartydamas baisiom pa
balusiom akimi.,

atimtu visai — niekas nežino
jo-

Žinota vien kad Petras Iva- 
noviezius musza savo augytini 
kuris matomai ne yra linkės 
prie tokio gyvenimo, koki vare 
jo globėjai, kurie ir musza vai
ka dėlto kad jiems nepatinka 
jo “ponaityste.”

— Pareini įgaliausi — suszu- 
ko girgždantis balsas mote- 
riszkes, kada vėlu vakaru du
rys stubos atsidarė ir inejo 
vaikutis neszantis kruželi kuri 
Bnoteriszke szarpiai iszplesze 
vaikui aplaistant vaiko ranku
tes pienu isztriszkusiu isz in
delio.

— Kur taip ilgai valkata, 
buvai?---- reke toliaus Petrie
ne- Asz tau parodysiu, tu pra
keiktas bostri. Gerai kanalija, 
kada šugryžai, atsinores tau 
daugiau žiopsotis. — Ir užga
vo smarkiai su kumszczia vai
kui in peti taip kad tas žakte- 
lejas sukniubo ant purvinos 
aslos in pakoji Ivanoviczo, ku
ris sėdėjo prie szlulbo stalo nu
keręs galva ir laikantis ranko
je bonka isz kurios kartas nuo 
karto trauke iszpustom lupo
mis degtine. Dabar pažiurėjo 
paraudusiom baisiom akimi in 
pakojyje vaika ir spyrė taip 
smarkiai kad tas nusirito net 
in pasieni.

Nelabas žmogus tuom neph- 
Bikakdino; gal pajautus baisa 
savo piktoj duszioj, jog pasi
elgia piktai ir nežmoniszkai, 
paszoko ir nubėgės in kerte 
kur kabojo sunkus knutas, pa
stvėrė ana idant apkurtint sa
vo duszia nauju piktu darbu,

— Pinigu, kuriuos gauname 
už ta kanalija mums ne užtek
tinai. Po velniu, tas bostrys 
ėda kasdien kaip meitėlis, rei-

tikro, Petrai, 6’zia.su tuo vaiku 
yra kokios dideles slaptybes.

— Žinomas dalykas, — atsa
ke rimtai Petras. — Ir palie- 
meistras, kaip manau, — tese 

I toliaus, .sužaibavęs baisiom 
akimi, — atidavė mums vaika 
idant vargintume ji ir žudintu- 
me jo sveikata; nes kaip ma
nau nori idant vaikas paleng- 
vele 'iszeitu isz szio svieto. Gal 
tas ponas laukia laiko kada 
reikalaus to szun-galvio— kas- 
-gi žino? — asz nežinau, vien 
kad insake saugot vaika.

Nelaimingas kūdikis da ne- 
iszsigyde isz savo žaizdų. Kas
dien spardomas ir muszamas 
patiko vela baisu pavoju.

Hyacenta iszejo rytmetyje in 
miestą ir gal užėjo in kareze- 
ma- Petro nebuvo. Iszeinant 
isz stubos pririszo vaika, suri- 
szus užpakalyje rankas ir pa
liko užrakinus duris. Ant pry- 
žedos kūrinos! ugnis ir malka 
nupuolus ant žemes padare na
me gaisra. Vaikas buvo arti
mas mirties. Keke kol galėjo 
kvapa atgaut bet durnai ap
svaigino ir apkvaitino ji.

— Dega, dega! — szaukta 
aplink ir visi bego gelbėt savo 
turtą. Niekas nesirūpino vai
ku kuris pritroszkintas durnais 
nutilo pargriuvęs ant žemes. 
Trioba jau buvo liepsnose ir 
liepsna prasimuszus laukan 
per stogą iszleido isz vidaus 
durnus. Lyg aniuolo sargo gi
namas kūdikis gulėjo vietoje 
kur liepsna da nedaejo.

Tuom tarpu pribuvo gaisri
ninkai ir pradėjo gesinti gais
ra.

Mielaszirdinga kokia ypata 
nepamirszo apie girdėta riks
mą vaiko bet palaike jau už 
sudegusi; pasakė vienok gais
rininku virszininkui kad trio- 
boje buvo vaikas-

Isznesztas jis be žado bet da 
atgaivintas. Niekas neatsi- 
szauke prie vaiko ir Ivanovi
cziai tarsi prasmego. Nutarta 
vaika paimt in prieglauda pa-

kės sumažini jam edala — te
gul paalks kėlės dienas o bus 
szvelnesnis — o tu da nori ir 
arielkos jam duot.

Hyacenta su apsiaustu kokia 
tai slaptybe veidu prisikiszo 
prie savo vyro ir nuleistu bal
su tarė:

— Žinai ka? Petrai? — už- 
muszkim ta bostra — juk juo- 
mi.niekas nesirūpina, niekas 
nežinos apie jo žuvimą, mums 
nereikes ji maityt ir pinigai 
visi mums liks-

Tieji žodžiai girtuokli kaip 
elektriku dalypstejo, paszoko, 
iszsitiese jis ir suszuko:

— Ne! vaikas turi gyvent!— 
Turi gyvent, sakau tau, saugo
kis iszpildgt savo užmanymą 
nes velniai tave ir mane paim
tu. ■

— Kvaily! Tik karta jau pa
mesk ta savo tikėjimą ir vel
nius.

— Neiszmanai. Nežinai, bo
ba, kas ta vaika mums paveda 
jeigu taip sakai. Jeigu vaikas 
mirs isz mus kaltes, laukia 
mus .szalto Sibiro kapai.

— Sakei man, kas tau atida
vė vaika bet jau pamirszau. 
Kam-gi vienok atidavė jeigu 
nori idant gyventu?

— Atidavė policmeistraš, jo 
didybes caro artimiausias ro
dininkas Kordov. Insake kad 
turėsiu kada .sveika vaika jam 
sugražint- Jo insakymai bai
sus.

— Ai, tėvai, ar tik kartais 
nepakasa mums kas duobes — 
suvaitojo Hyacenta. Gal poli-

kur atiduotas likos Ivanavi- 
cziam. Taip, tai mažas Valdi- 
mieras, sūnūs kunigaikszczio 
Konstantino, tai mažas kan- 
kintinis cariszkos valdžios!.

Dabar tas mažas kankinti
nis gavosi iu gera vieta kur 
globa buvo maloni ir žmonisz- 
ka.

Gydytojas apžiurėjas Valdi- 
miera, persitikrino jog jam ne
gresia jokis pavojus, kad prie 
geros priežiūros netrukus pa
sveiks ir nereikalaus ežia varg
ti tiek kiek vargo. Bet reikėjo 
labai rūpestingos priežiūros 
idant vaikui sugražint norma- 
liszka sunaikinta sveikata.

Mažas Valdimieras atsirado 
kaip isz pragaro kaneziu isz- 
ejas netikėtinai danguje. Czia 
niekas ji nekankino, niekas ne
baudė nei negirdėjo keiksmu 
ir nekente bado; buvo paval
gydintas ir aprėdytas.

Kada vaikas pasitaisė ir pa
stojo nepaprastinai mielu vai- 
kucziu, jaunas mokytojas, Sta
sys Luckas taip pamėgo vaika 
kad ir laisvose nuo vaiku mo
kinimo valandose draugavo su 
vaiku besikalbėdamas ir be
mokydamas iszmintinga vaika 
kas tik kūdikiui yra reikalinga 
del iszvystymp jame mandagu
mo ir dorybes-

Jaunas mokytojas buvo žmo
gumi tikrai tikusiu prie tobuli
nimo vaiku. Visi instaigos au- 
gytiniai ji labai mylėjo. Bet 
nebuvo jam czia labai gerai; 
nors savo tarnysta ir pareigas 
atlikinėjo kuopavyzdingiau- 
siai nors mokiniai niekad taip 
gerai nesimokino kaip moki
nant juos Luckiui besimokino 
tai vienok virszininkas arba 
direktorius prieglaudos nebu
vo užganėdintas, tacziau sten
gėsi kaip nors iszrast priežas- 
ti del pąvąrymo Luckio nuo 
mokytojaus vietos.

(TOLIAUS BUS)

mestinuku.
Kada dengtas juodas pažy

mėtas raudonu kryžium veži
mas palengvele pervažiavęs 
Peterburgo gatves .susilaikė 
priesz prieglaudos narna, ati
darytojas tarė:

— Gabeni vėl koki radini?
— Taip, — atsake vežėjas.— 

Bet nepamesta radom, tik isz- 
gialbeta ta vaika isz deganezio 
namo. Gražus vaikutis, nors 
suvargintas labai ir negaliu to 
iszmanyt kad niekas neatsi- 
szaukia. Reikės triūso ir laiko 
kol vaikas gales stot ant kojų.

— Ar taip pavojingai sužeis
tas? — užklausė koks tai geras 
žmogus iszejas isz prieglaudos 
apsisupęs puikia skranda.

— Sužeidimas nepavojingas 
bet durnu prisirijo perdaug ir 
dabar apsvaigęs kad vos gy
vas.

—• Tokiame karte reikia kuo- 
veikiausiai paszaukt gydytoja, 
— tarė nepažinstamas žmogus 
ir paspaude priejas prie duriu 
elektrikini knypkuti- Po tam 
priėjo prie vežimo ir pagelbė
jo vežėjui inneszt vaika in trio- 
bos vidų.

Vaikas buvo pusgyviu: akiu 
neatidarinejo ir ka tik galima 
buvo suprast isz silpno gyslų 
plakimo jog jame randasi da 
gyvastis.

Nelaikysime ilgiau skaityto- 
jaus nežinystoje kas buvo tas 
vaikas. Buvo tai sūnūs Mari

jonos Pehlen, isztremtos Sibi- 
. ran o kaip gal nepamirszot isz 
.pirma sekusiu tos apysakos

cija užsimanys dažinot kaip skyrių likos atimtas iluo jos ir! 
mes su vaiku apsieinam. Isz- ju'gražintas in Petersburga

KAIP NEKURTOS TAUTOS 
VADINA SAVO MYLIMAS.

BAUSME UŽ KREIVA 
:: PRISIEGA :•

(Tikras atsitikimas.)

Vokiszki laikraszcziai raszi- 
nejo apie sekanti .atsitikima 
kokis atsitiko Vestfalijoj-

Viena puikia diena, Liepos 
menesije, iszejau pasivaiksz-l 
cziot. Nuejas gera szmota ke-j 
lio, iszgirdau prisiartinanezia Į 
karieta kurioje paregėjau ge-l 
rai pažinstama daktara kuris 
paregėjus mane, liepė važny- 
cziai sustot ir linksmai paszau- 
ke:

— Kur tai .taip, ponas Juo
zai? Jeigu ant pasivaikszczio- 
jimo tai sėsk su manimi, taip 
senei nesimatėm, bus man 
linksmiau važiuoti.

Nudžiugau ant praszymo 
daktaro ir nuvažiavau su juom 
in kaima, kuris buvo apie my- 
le kelio tolumo, kur skubino 
pas ligoni.

Pradėjome beveik tuojaus 
apie visokias ligas, apie nau
jausius iszradimus gydyme ir 
t.t. Staigai daktaras nustojo 
kalbėt ir gilei .užsimislino. Po 
valandėlei vela tare:

— Viską ka ponui kalbėjau 
yra davadu jog nieko slaptin
go nesiranda ko gyduoles ne- 
iszgydo bet turim prisipažint 
jog atsiranda ligos apie kurias 
sunku yra mums datirt prie
žasties ju pradžios. Pažysti po
nas mane, jog ne esmių lengva- 
tikys ir netikiu .in visokius nie
kus bet ne persenei turėjau li
goni kurio liga negalėjau sau 
iszreikszt'pagal gydymo moks
lą.

— Ir kokiam spasabe sau ja 
iszreiszkei?

Dei manes liga likosi slapty
be kurios negalėjau sau isz- 
reikszti bet kaimynai ligonio 
kalbėjo jog tai buvo bausme 
Dievo u'ž kreiva prisiega.

— Kaip tai? Tai. tavo ligonis

nuo 'jo medažinojau kaip tik 
tiek, jog buvo darbininkas- 
Būdamas vela ta paežiam kai
me, pas kita ligoni, užklausiau 
kaip turisi mano ligonis su 
skaudanezia ranka.

— E, ponas daktare, —: at
sake man gaspadorius, kurio 
buvau užklausęs — vargszas 
tai žmogus, teisybe, nes ka-gi| 
dabar pradės? Bet ar reikėjo 
jam taip sunkei nusidėt priesz 
Dieva ir tokia bausmia ant sa
ves užsitraukt?

— Ar tai bausme Dievo, toji 
liga? — užklausiau nusistebė
jas, — ka jis tokio buvo pada
ręs?

— Ar-gi ponas daktare ne
žinai? Juk visi kalba apie tai, 
jog prisiege netikrai o Dievas 
ji dalypstejo koliestva — jam 
ant nubaudimo o kitiems kai
po persergejima.

Dasildausinejau da kitu apie 
mano buvusi ligoni ir visi ta 
pati tvirtino jog tai nubaudi
mas Dievo.

— O gal but, — atsakiau, — 
jog pats prisipažysti jog tik
ros priežasties tosios ligos ne
buvo o vienok galėjo tai būti 
nubaudimas Dievo.

Daktaras nieko man lieatsa- 
ke ant mano klausymo nes 
sztai stojome priesz narna ku
riame lauke pribuvimo dakta
ro.

Kinczikas vadina savo myli
ma mergina: žiedeliu arbatos!

Turkas kalba: O liurysa ro
jus Mahometo!

Prancūzas: O mano katuke!
Lenkas: Mylimiausia!
Iszpanas: O mano pomaran- 

czia!
Anglikas: Miss!
Žydas: Mieliausia mano ci- 

buluk su krienais:
Maskolius: Ach, lubežnaja 

skatina.
Indijonas: Kirmėlė mano 

szirdies!
Vokietis: Meiu liebstes 

Schweinchen...
Italijonas: Vezuviuszai ma

no iszmi uties!
Amerikonas szauke: O mano 

szimt-dolel’ine bumaszka!
O Lietuvis szaukia: O, tu 

mano duszele! O kartais vadi
na ja pauksztele kuri tankiai 
isz lizdo iszlekia.

MOKYKLOJE.

Daraktorius: — Tai dabar, 
Kaziuk, atminsi jog yra de- 
szimts prisakymu... O jeigu 
viena isz ju peržengtume! tai.. 
tai kas butu?

Kaziukas: — Tai gaueziau 
deszimts plegu.

NAUJAS ISZRADEJAS.

Daraktorius: — Kas atrado 
Amerika?

Studentas: — Ohio.
Daraktorius: — Ne, mano 

vaikeli, Calumbus atrado.
Studentas: — A, ka tu kalbi, 

Columbus tai buvo tik jo pir-
mas vardas. Jo pravarde Ohio, pats vienas

buvo kreivai prisieges?
Pagal prova, tai neisztyri- 

nejo to bet balsas žmonių ap- 
sudino ji kaipo tokiu-

— Koki buvo ženklai tosios 
nepaprastos ligos, tavo ligo
nio? .

— Klausyk, kaip buvo. Priesz 
keliolika menesiu adgal, atėjo 
pas mane darbininkas isz to 
pat kaimo in kuri dabar va
žiuojame ir prasze manės idant 
apžiurecziau jo pirszta kuris 
nuo keliu dienu pradėjo skau
dei Paregejas pirszta, pate- 
minau tuojaus jog pradėjo put; 
apžiurėjau ligoni, buvo svei
kas ant kūno; ,ant mano klau
symo atsake jog pirszta nebu
vo sumuszes nei suspaudęs nie
kur; jog staigai pradėjo skau
dei ir put.

— Padaviau kas reikėjo, ap
žiurėjau ranka ir liepiau vela 
ateit pas mane už keliu dienu. 
Atėjo nebagelis ant paskirto 
laiko. Su nusisitebejimu pare
gėjau jog. jau nyksztis, kuris 
pirmiausia pradėjo skaudet, 
beveik nieko jau nesirado, .bu
vo beveik visai nupuolęs o pra
dėjo antras pirsztas put. Pra
dėjau naudot visokius .spasa- 
bus daktariszkam moksle bet 
ant nelaimes nieko negelbėjo; 
pirsztai nupuo'linejo nuo deszi- 
nes rankos vienas po kitam.

Priežasti tosios navatnos li
gos negalėjau surast ir nega
lėjau iszgialbet nei vieno pirsz- 
to. Kada paskutinis pirsztas 
nupuolė nuo rankos žaidulis 
greitai sugijo.

Ligonis pas mane ateidavo 
ir nieko daugiau

Nežiilau ka daryti, 
Ir kaip apie tai apsvarstyti, 
Girdėjau kad ne viena pora, 

Turi nuo Dievo kora.
Nesueina in pora, tik susibėga, 

Baskui kasdiena vyras boba 
ėda,

Ar ant to yra kokia rodą, 
Ar gali gint jeigu kada in 

kaili duoda?
Jeigu motere vargt turėtu, 
Tai visai proto neturėtu.

Jeigu neturi vaiku,
Tegul szaukesi giminiu, 

Tegul toki razbaininka pa
meta, 

Padaro jam priesz svietą 
sarmata,

O jeigu giminiu nėra, 
Tegul nusiduoda pas skvajera, 

Po belą pastato toki vyra, 
Ba kitokio budo ant to nėra, 
juk kiti in tai kisztis negali, 
Pasidaryti sau triubeli gali, 

Ba jeigu pasiunta vyras, 
Tai stojasi tikras velnes.

Merginos kvailos nekurios, 
Paima bile boma ant savo 

skutos, 
Ar-gi negeriau butu, 

Kad veluk pas žmonis tar
nautu, 

Ar koki laika palauktu, 
Kol davadnas vyras pasi

taikintu.
Ne viena skundėsi ant savo 

vyro,
Ne vienai ndbagelei aszaros 

byra,
Kad ilgiaus negali dalaikyti, 

Tures su tuom rakaliu per
siskirti,

Tai yra geriauses spasabas, 
Jeigu vyras nelabas,

Jau ne viena taip padare, 
Kaip szuni isz namu iszvare,

Arba pa'ti ji pamėtė, 
Ba ilgiaus negalėjo dalaikyti- 
Juk Dievulis kožna iszsmaitys,

Badu nenumarys, -
Bet ir moterių asz negiriu, 

Ba jau tame praktika turiu.
Geriausia kad liežuvi su

valdytu, 
Vyra savo nepaikintu, 

Ba kaip in piktumą daveda, 
Tada moterėles kaili ėda. 
Kaip vyras piktas, geriau 

nutylėk, 
Klaidu jam neprikaiszinek, 

O jeigu jau negali susilaikyt,
Turi in burna szventyto van

dens paimt.
Tada neiszsižiosi,

Pakaju namie .turėsi,
In kaili nuo vyro negausi, 

Geriau visame tylėk,
Dieva ir savo vyra mylėk, 
Jeigu boba su ilgu liežuviu, 

Tai gyvenimas kaip su velniu,
O daugelis bobelių in velnią 

pareina,
Neapsileidžia vyrui niekada.

Neturi ka žmogus daryti, 
Turi kaili bobelei szenyti,

Su diržu per užpakali, 
Gerai vali.

* * *
Ant dykos mėsos,

Varnu prilekia visados, 
O varnos nuo dzukijos,

Tai labai zynios,
Snapai laibai stori, 

Nagai ir dideli.
Atlėkė varnos pas kuosa ant 

baliaus,.
Turėjo mesutes ir invales 

alaus,
Tai kaip varnos iszsigere, 
Tuojaus musztynes pakele, 

O dzievuleliau kas ten darėsi, 
Kaip bjaurei draskėsi,.

Su nagais,
Su ilgais snapais,

In kur dzukiszkos varnos su- 
sikuopina,

Tai jau ten triksu pridirba 
gana. 

....................................................... ■■■—

Palik Ekspertams
Mano kaimynas turi radio. 

Jo dvideszimts metu amžiaus 
sūnūs labai gabus vaikinas, 
viską moka aptaisyti namuose. 
Jeigu kranui reikia nauja rin
ke, jeigu elektriszkas skamba
las neveikia, jeigu automobi
liui ko trūksta, arba jeigu ži- 
buris nedega, tai jis ant syk 
pataiso.

Nesenei kaimyno radio vi- 
siszkai sustojo. Jaunas, vaiki
nas stojo prie darbo- Bet da
bar . jokiu budu jis negalėjo 
rasti kame priežastis. Po keliu 
valandų jis persitikrino kad 
reikia nauju “tubes.” Tuoj 
nuvyko in krautuve ir nusipir
ko naujas. Bet nepaisiant kaip 
jis triusavo pataisyti, radio vi
sai sustojo. Už dienos laiko jis 
turėjo pripažinti kad apie tai 
nieko nežinojo.

Kaimynas turėjo kreiptis 
prie “radio daktaro.” Jis at
vyko su krepsziuku su viso
kiais dangteliais. Jis metodisz- 
kai stojo prie daitbo iszbandy- 
damas ir temindamas visas ra
dio dalis. Už deszimts minutu 
jis rado kame dalykas ir in 
penkiolika minutu pataisė ra
dio, taip kad nei nereikejo 
nauju “tubes.” Už darba jis 
reikalavo $2-50, visi patenkin
ti. ‘ -s

Tai tiek apie maszina. Bet 
kaip yra su tavo kunu? Kuo
met pilvas neveikia tinkamai, 
kuomet szirdis spaudžia, kuo
met galva sopa, ar seki Susiedo 
patarimus ir nusiperki bonka 
“Bonkums Sure Cure” ar krei
piesi prie gydytojo rasti kame 
dalykas?

Palikite visoskias pataisas 
ekspertui o sveikata paveskite 
gydytojui. —F.L.I.S.

Dr. John L, Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.
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Gegužio 30 d., tai yra Kapu Papuoszimo 
Diena arba kaip tai Amerike angliszkai va
dinasi Memorial Day arba Decoration Day,

ŽINIOS VIETINES

— Subatoj pripuola Ame
rikos metine szverite “Decora
tion Day”.

Nedeioj kataliku szven- 
te Sekmines.

—: Panedelijo jau turime 
pirma diena Birželio (June1) 
menesio. Jau kone puse meto 
petego. Laikas bėga greitai, ir 
gyvastis.

— Vietinei kareiviai laikys 
Dekoreiszion Day paroda Su- 
batos ryta, po tam nusiduos 
ant vietiniu kapiniu papuoszti 
kapus savo mirusiu draugu. 
Daktaras J- Noonan pasakys 
prakalba ant Protestonu kapi
niu prie stovylo. Sztai suraszas 
palaidotu Lietuviszku karei
viu ant visu kapiniu: Ant Pro- 
testonu kapiniu, Jos. Polavicz 
ir Jos. Jankauslkas; ant Airi- 
sziu kapiniu, A. Mažeika; ant 
Sz<v. Juozapo Liet. Kapiniu, 
Ant. Kupstas, Ed- Ramanaus
kas, Wm. Ramanauskas, Jos. 
Rėklaitis, Al. Lasky, Jos. Kas- 
peraviezius, P. Olszefskis, L. 
Andruskeviczius, A. Kinkus, 
Jos- Sadeikas, Jos. Brazdžiū
nas, H. Rinkeviczius, M. Joclis, 
C. Zakareviczius, J. Dulfekas, 
G. Lukszaitis, M. Ta'mosziunas, 
J. Stankeviczius, J. Bobinas, 
W- Kazakeviczius, A. Lasky, 
A. Miliauslkas, P. Kaminskas,
C. Vaitekūnas, W. Žukauskas,
D. Urbonas ir G. Žukauskas. 
Vienas kareivis isz Iszpanisz- 

. kos—Aįmerikoniszkos Kares 
yra palaidotas ant Protestonu 
kapiniu o tuom yra Franas 
Dapkus. Du vietinei karei
viai isz Svietines Kares palai
doti Francijoj, jie yra Mat- 
Andruskeviczius ir D. Turaus
kas.

—- Nesenei susitvėrė Beiis- 
BoTinis Kliubas, Szv. Vardo 
Draugavęs, -kuris angliszikai 
vadinasi “Soft-Ball. Kli-ulba-s 
jau turėjo savo treczia losizima 
ir kaip matyt, tai turės proga 
laimėt, pirma dovana paskutin
iam, loiszime. Sekantieje narei 
Kliubo yra: Juo. Anceravicz, 
Jr„ A. Logan, E. Bražinslkas, 
A. Kris'taipaviczius, A. Matuile- 
viezius, J. Valasziunas, A. Va
lentą,-J. Lapinskas, E. Pagie- 
gala.j J. Mitokas, G. Valentą, 
V. Moliuszis, E- Banonis, V. 
Suipranavlczius, J. Budreviez- 
ius, J. Berneckis, V. Mikelio- 
nis, A; Vaitkunas, E. Augnstai- 
tis, C. Lapinskas, E. Miliukas, 
J. Cziginskas ir E. Cziginskas 
ir E. Aleksinas. Ateinantis lo- 
szimais atsibus su Swet’s Kliu- 
bu, Subatoj po piet, East End 
Parke. Neužmiuszikite atsilan
kyti, neis tai užimantis loszi- 
iriiis. •

— Pacziule Jono Kuberta- 
vicziaus apteikė savo prisiege- 
li su puikiu nasledniku—šune
liu, kuris gimė Locusts Moun
tain ligonbuteje, 25-ta Gegu
žio. Yra tai pirmutinis kūdikis 
ponstvos Kubertavicziu o die
dukas ir bobute džiaugėsi isz 
savo anūkėlio.

t Juozas sSinkeviczius, se
nas gyventojas, mirė pavargė
liu prieglaudoje Schuylkill Ha
ven, Panedelio ryta. Per du 
paskutinius metuis Sinkevicz- 
iuis gyveno sklepukije, name 
Klementavicziu, 334 E. Mailket 
ully. Staiga! pavojingai apsir
go ir likos nuvežtas in prie
glauda kur ir mirė. Velio
nis neturėjo czionais artimu 
giminiu, prigulėjo prie Len- 
kiiszkos parapijos.

— Ana diena lankėsi Ma- 
hanojuje ponios Ona Staczio- 
kiene ir Ona Skardžiene, isz 
Girardvilles su reikalais ir 
prie tos progos palinksmino 
savo atsilankymu redakcija 
“Saules” nes abi viesznios yra 
skaitytojoms “Saules” nuo 
daugelio metu. A

— Isz priežasties apvaiksz- 
cziojimo Dekoreiszion Dienos, 
redakcija “Saules” bus užda
ryta visa diena kad ir darbi
ninkai turėtu proga papuoszti 
kapus savo teveliu ir vaiku.

— Jonas Gabuzda, 332 W. 
Spruce uly., likos sužeistas ka
da jo baisikelis, ant kurio va
žiavo, susidūrė su automobi
liniu kuri vare Mikolas Kufro.

— Ant laikyto biznierių 
susirinkimo, likos nutarta kad 
Subatoje, laike Decoration 
Day, visi kromai butu uždary
ti per visa diena. Taipgi nu
tarta laikyti sztorus uždarytus 
Ketvergais, po piet, pradedant 
nuo Juniaus menesio lyg Au
gusto pabaigai.
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— Seredoj anksti ryte apie 
2-ra vai., Jonas Mihalczikas, 
kuris laiko Parkway Inn viesz- 
nami ant Tamakves—Hazleto- 
no plento, kuris statosi sau 
nauja nameli, iszgirdo koki tai 
baladojima prie naujo namo. į 
Pasiėmęs karabina, nuėjo per
sitikrini kas ten galėtu tran
kytis tokiam laike ir užtiko ke
lis nežinomu .4 vyrukus krau
nant in troka naujas lentas. 
Mihalczikas paleido in juos ke
lis szuvius bet ir tieji jam su
gražino keliolika .szuviu- Pa
likdami troka su lentomis, nu
bėgo in pasažierini automobi
liu ir nuvažiavo link Lake
side. Jo duktė, dasipratus kas 
užėjo, nubėgo czverti mylios 
kelio pas kaimyną isz kur da
vė žinia vaistinei palicijai kas 
atsitiko ir tuojaus keli atva
žiavo isz Tamakves apsigink
lavę, kurie pradėjo daryti kra
ta aplinkui, surasdami viena 
prasikaltėli pasislėpusi krū
muose, kuri pasiėmė su savim 
ir tikisi kitus suimti. Prikrau-1 
ta troka su pavogtoms lentoms 
nuvarė in Tamakve ir Mihal
czikas stato savo stubele 
liaus.

Kada tėvas aresztavoto 
ro atėjo in palicijos stoti
klausti apie savo dingusi sūne
li, Thomas Bonner, isz Beaver 
Brook, kuri palicija suėmė ta- 
,ii vakara, palicija aresztavojo 
ir tęva kuris dalyvavo toje va
gystėje kaipo ir suaresztavojo 
Williama Kimmell.

to-

vy- 
pa-

LAIMINGAS ŪKININKAS.

— Kaip einasi?
— Gerai, — viskas klojėsi 

kuogeriausia: Norėjau iszkirs- 
ti girria tai užėjo viesulą ir vi
sus medžius iszverte. To da ne
gana : Ketinau sudegint iszvar- 
tas, sztai trinktelėjo perkūnas 
ir sudegino. Dabar tik laukiu 
drebejimo žemes kad bulves 
iszkratytu isz žemes.

NEPAPRASTAS MIESTAS.

— Stebėtina, kad jusu mies
te nesiranda nei vieno stovylo! 
Ar pas jus neužgime nei vie
nas didelis vyras?

— Ne, tamistele, pas mus ge
ma tik vaikai...

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuoto jas :: 
I Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Oralaivis Hindenburgas, kada jis atlėkė pirma karta in Lakehurst, N- J. Ana die
na iszleke jis in Pietine Amerika. 2—Ginkluoti automobiliai su kuriais daro bandymus 
pulkas A, Amerikoniszkos kariuomenes laike metiniu manevru Fort Russell, Teksuose.
3—Mustafa Nąhas Paha, kuris yra nauju ministeriu Egipto.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Hazleton, Pa., f Pataikinta, 
per automobiliu kurio nematė, 
Ona Vidiene, 75 metu amžiaus, 
mirė nuo sužeidimu cziona,ilti
nėje liigoubutcje. Dreiveris au- 
tomobiliaus Myer Puschett, li
kos aresztavotas.

Hartford, Conn. — Laike 
smarkaus lietaus ir griausmo, 
du Lietuviai, Stasys Pocius, 22 
metu amžiaus, likos griausmo 
ant vietos užmusztas o Prane 
Viszniauskaitc, 2G metu, pri
trenkta ir apdeginta bet nesi
randa pavojuje. Jie abudu lo- 
sze “golfą”, Goodwin parke, 
ir užėjus szturmui jie pasislė
pė po medžiu.

Ka Raszo Anufras Kir
vis Apie Sziadienine 

Depresija!
de-

•į

•y,j

Lietuviszkas Programas 
---Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

MOTERES DABAR DIRBS 
NAMINIUS DARBUS SU 

MASKOMS-
Ant Midwest Safety konfe

rencijos, Chicagoj, kuri atsibu
vo piešenei czionais, likos per
statyta nauja maska del mote
rių kurios yra naudojamos lai
ke czystinimo namu kad apsi
saugoti nuo dulkiu ir gerkliniu, 
ligų, ant kuriu moteres serga 
inkvepdamos dulkes laike na
minio darbo.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—S—

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 

“krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su 
“Occident” miltais. Juso sztorninkas 
sugražins jumis pinigus jeigu ne bu
site pilnai užganėdinti.

OCCIDENT
P! fttt#~ u -JL

■ -■ ' -

“Ko mes, vyrai, turime 
juot ir ko bedavot?”

Negalime rugoti ant bedar
bes ir blogu laiku, juk Demo
kratai mus maitina ir duoda 
viską kas mums reikalinga- ant 
pragyvenimo o už tai turėsi
me mokėti per kelis szimtus 
metu taksomis už aplaikytas 
geradejystes nuo valdžios.

Dalibuk, vyrucziai, juokas 
ima isz tu bereikalingu dejavi
mu. Žmones sako kad viskas 
pabrango o ypatingai mesutc. 
musu aplinkinėje. Juk ant bu- 
czieriu negalime rugot — ži
noma yra visiems kad jie lupa 
kaili nuo aviu, versziu, jau- 
eziu ir žmonių. .. Mat, “pake
rei” rugojaj ant stokos gyvu
liu. Ar-gi galima tikėti tai pa
sakai? Tiktai reikia nusiduoti 
in Lietuviszkas apygardas.Va
je, kiek ten randasi gyvuliu! 
Turime senu kuliu kurie tupi
nėja apie telyczes! Turime vi
sokiu kainu laukiu kurie va
karais nesuvaryti x in tvartus 
slankioja po ulyczias. Isztikru-

mulu ir arkliu bet tie netinka! 
žmoniems ant maisto o kadai 
pastimpa tai jeigu katras -rie
bus tai muilą padirba isz jo 0 
kada in dortfbanki užkasa. 0 
jeigu mulas tiktu del maisto! 
tai nebūt u tiek daug, todėl 
czionais daugybe mulu randa
si. ■ ' ij

Tdip, teip. Žvėrių ir gyvu
liu ne (stoikas kožiioje apigarJo- 
je: hamsu, hams-ii o i-ielaiu 
ham-siu yra užtektinai. . ’ >

Ir avingalviu randasi užtek
tinai, o vyreli, jeigu katra-mi- 
diuke moka pritaisyt su jpii pi
rais ir czineziberels, tai fain 
valgis. ■ '
- Auseles in barszczius ir iri ko 
szeliena ! Uj!—o yra austi dide
liu ir placziu!

“O pone dabradžieju” liežu
viu nuo tuju įpenėtu kiaulini 
Jeigu katra gaspadineie mokai 
gerai pritaisyti, tai pagaminai 
visokį valgi isz ju; ir saldu it? 
kartu ir rtfksžtu ir .prėska* 
kaiįp kaitrai -pasiseka..

Teip, teip. Riebiu'kiaulini 
randasi daugiause, tiktai n ezi
ne, kad riebia mesa ne kožnasį 
mėgsta. Kone visi mėgsta viisz- 
tėle, versziene, ir t- t. Kaip, 
pamenu Lietuvoje, tai vyruti 
laiszine'i kaip gruczkai! O kad 
suvalgė! rė'iza, tai net pirszitus 
apsilaižai!

Todėl nerugo'kite ant nieko, ' 
Ir ant gyvuliu štoko,

Gyvuliu niekad nestokuo®. 
Kol “Foreignerei” czion 

gyvuos.

Jurs Truli,
Anupras Kirvis,' 

Isz Brooklyn peczes.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO), 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

PARSIDUODA FARMOS.
Daugiausia isz ju randasi|junestokas gyvuliu.Yrairda- 

Schuylkill paviete. Prekes nuo'bartiniu jaueziu, tikusiu ant - 
$,1400 iki $6,500 su inrankiais mėsos- O vela senu karvių 
ar be inrankiu. Atsiszaukite bergždžių, ar-gi tai negeros 

ant mesutes? Nereikia rugoti: 
ant stokos gyvuliu. O Dievulė
liau, visi mėgsta versziena. 
Pilnos ulyczios versziu ir tely- 
cziu; ir pauksztelei ant uly- 
cziu lekioja: visztos, kurapkos, 
gaidžiai, kurkinai, flikerei ir 
t.t.

arba raszykite pas (m29
Joseph F. Kempski, 

telefonas 2456, Port Carbon, Pa
PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 

> kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

I ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir. gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradedat 
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, 
726-3^* Mulberrv St.. Reading.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

O kiek tai meitėliu penisi ant | 
brogos, intukusiu taip, kad vos 
pavelka pilvus; nėra štoko ir! 
penetu kiaulių su dideleis kum-' 
peis. Turime ir tokiu gyvule-Į 
liu raguotu ir beragiu kaip:

■1.......................................  --n

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

OBUOLINIAI “ZIEDELEI” KURIE APLAIKE DOVANAS.
Wenatchee Wash., kuris miestas turi varda kaipo geriaus ias obuoliu augintojas, nesenei 

apvaiksztinejo diena vadinama “Obuoliniu Žiedu Diena.” S ztai karaliene su savo karalai
tėms ant'karaliszko luoto.
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