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Isz Amerikos
PASLĖPĖ KAMINE $1,635; 
ANT RYTOJAUS PINIGAI 

DINGO.
Jamaica, L. I. — Stasys Sul- 

czinski ana diena pardavė na
rna savo žentui ir aplaikes pu
se pinigu, drauge pridejas ir 
savo, paslėpė senam kamine. 
Senukai Sulczinskai iszvažia- 
vo taja diena in bažnyczia pa
likdami savo anuka, Juozą Ba
linta, namie. Ant rytojaus, ka
da ketino pinigus nuvežti m 
banka, pinigu kamine nesira
do. Tuojaus puolė nužiureji- 
masant anūko kuri surado ir 
uždare kalėjime. Anūkas buvo 
iszdaves net 300 doleriu isz tu 
pavogtu pinigu.

PALIKO VYRUI 5 DOLE
RIUS O SUNUI 10,000.

Warren Point, Wis. — Ona 
Rollen, kuri privertė savo vy
ra ant apsigyvenimo tvarte 
per szeszis metus ir niekados 
ji neinleido in grinczia, paliko 
savo šuneliui 10,000 doleriu o 
savo vyrui paliko tik penkis 
dolerius. Toji bjaurybe ana 
diena puolė nuo trepu inusi- 
lauždama sau sprandą. Gal vy
ras jau nuo senei melde Dievo 
kad ji sau nusilaužtu sprandą 
ir gal jo Dievas iszklause."Su-: 
nelis sėdi kalėjime už vagysta.

ATRADO VANDENI LAIKE 
SAPNO.

Rockford, Me. — Mrs. Olga 
Cramer sapnavo kad mate pui
ku szulini savo darže ir taip 
buvo tikra savo sapne kad ant 
rytojaus liepe savo sunui kasti 
paženklintoje vietoje. Sūnūs 
vos- atkasė deszimts pėdu že
mes ir isztikruju pradėjo van
duo lietis isz iszkastos vietos. 
Aplinkiniai gyventojai džiau
giasi isz to radinio nes vande
nio toje aplinkinėje randasi 
mažai ir kiti pradėjo kasti szu- 
linius artimoje tojo szulinio.

KAIP ATPRATINT MOTE
RS NUO VOGIMO PINIGU 
ISZ VYRO KISZENIAUS.
Harrison, Ark. — Mrs. Flo

ra Hicks, atsikėlus anksti ryte, 
kada jos vyras da miegojo, 
perkratė jo kiszenius ar neras 
“smulkiu” pinigu kaip tai bu
vo jos papratimu daryti. Inki- 
szus ranka in kiszeniu, vietoje 
pinigu iszeme didele varle. Su 
kliksmu iszbego isz grinczios o 
pabudęs vyras leidosi paskui 
ja. Ir da butu bėgus jeigu ne
būtu susitikus milžiniszka 
jmeszka. Hicksai parbėgo na
mo bet namas radosi liepsnose, 
kuris užsidegė nuo parvirtu- 
sios lempos. Kad apsisaugo! 
nuo meszkos .abudu szoko in 
szulini isz kurio likos iszgial- 
betais per kaimynus kurie isz- 
girdo ju szauksma. Po isztrau- 
kimui moteres isz szulinio, pa
sirodė jog jos abi kojos isz- 
laužtos o vyras baisei persi- 
skele sau pakauszi ir. ranka.

Tai tau, kiek tai maža var- 
liuke padare tbledes. Motere 
sau prižadėjo daugiau nedary
ti kratos vyro kelnese.

MOTERE UŽKLUPO ANT 
KUNIGO KADA JIS ĖJO 

ULYCZIA.
Royalston, Kans. — Katali- 

kiszkas kunigas, Rev. James 
Deagan, prabaszczius Szv. Bal
tramiejaus parapijos, apskun
dė savo parapijonka Mrs. Ag
nes Doyle kad su savo drau
gėms užklupo ji kada ėjo isz 
bažnyczios in klebonija. Ag
nieszka teisinosi kad ja kuni
gas visaip iszpludo laike pa
mokslo be jokios priežasties. 
Kunigas savo užmetinejime 
kalbėjo ibuk ji moterėles už
klupo kada ėjo namo, nuple- 
sze jam sutona ir apdraskė 
veidą. Toji parapija yra persi
skyrus pusiau isz priežasties 
neapykantos priesz kunigą ku
ris turi labai asztru liežuvi ir 
kožna Nedeldieni bara labai 
savo parapijonus.

MOTINA SU PO-SUNIU 
NUŽUDĖ SAVO VYRA.
Parallee, N. M. — Juan Mas- 

carello, turtingas ranczieris, li
kos surastas artimoje savo na
mo, negyvas su perskeltu pa- 
kausziu. Jo motere su posūniu 
likos aresztavota kaipo nužiū
rėti už nužudymą vyro. Isz 
pradžių apreiszke kad ji nužu
dė du vyrai kurie taji vakara 
atėjo ir iszsivede ji in karczia- 
ma ir made kad tai jie ji nužu
dė. Palicija jiems neintikejo ir 
padare krata namie surasdami 
kruvina kirvi po lova, su ku- 
riuom likos papildyta žudins- 
ta. Motere ir posūnis prisipa
žino buk ji nužudė del to kad 
norėjo nuo jo atsikratyt ir ap
imti jo dideli turtą.

KŪDIKIS PAVIRSTA IN 
AKMENI,

Lansing, Vt. — Viena isz re- 
cziausiu ligų žinoma dakta
rams, apėmė czionaitini kūdi
ki, Benny Jenkins, kuris turi 
vos asjztuonis menesius am
žiaus. In kėlės dienas po užgi
mimui kūdikio, daktarai pate- 
mino kad jo kojeles pradeda 
būti labai kietos o in kėlės san- 
vaites po tam buvo kietos kaip 
akmuo ir be jokio pajautimo. 
Tasai kietėjimas kasdiena eina 
augsztyn o daktarai laužo sau 
galvas kaip tajai ligai užbėg
ti kad nesigautu in smegenis 
nes tada kūdikis mirtų.

NUŽUDĖ PACZIA IR 
PATS SAVE.

Listie, Pa. — Julius Fruner, 
35 metu, kuris laike czionais 
maža sztoreli, nuszove savo 
paezia ant smert kada toji gu
lėjo po tam pats sau paleido 
szuvi in galva isz karabino. 
Trys maži vaikai isz ryto ne
galėdami pabudyt tėvus nubė
go pas artima kaimyną apsa
kydami kad tėvai labai serga 
ir kad ateitu juos pabudyt. 
Kaimynai ateja pamate szale 
lovos gulinti karabina ir dasi- 
prato del ko tėvai “miega.’ 
Kokia buvo priežastis žudins- 
tos ir sav-žudinstos tai žmones 
ne palicija negali dasiprasti 
nes porele gyveno sutikime 
bet pagal nuomone kaimynu 
tai vyras nuo kokio tai laiko 
pradėjo labai gerti.

NAUJAS LAIVAS NULEISTAS IN VANDENI.
Naujas Amerikoniszkas laivas “Vincennes,” kuris buvo 

padirbtas Bethlehem Shipbuilding kompanijoj Quincy, Mass. 
Bus naudojamas Amerikoniszkoje flotoje. Krikszto motina 
buvo pana Virginija Kimmell, duktė burmistro miesto Vin
cennes, Ind.

11 YPATŲ UŽMUSZTI KAS 
VALANDA, PRAEITA 

META.
Chicago. — Kožna valanda 

praeitam mete 1935, mirė vie
nuolika ypatų kas, valanda, 
kaip parodo suraszai visuose 
miestuose. Tame mete mirė 
szimfas tūksTancziu ypatų ar 
tai per savo priežasti ar per 
kitu. Kasztai tuju mireziu dak
tarams ir ligonbutems isznėsze 
apie keturis bilijonus doleriu. 
Priek tam apie deszimts mili
jonai ypatų likos sužeista ku
rie apsisaugojo mirties. Dau
giausia nelaimiu buvo isz prie
žasties automobiliu nes buvo 
ju net 38,000. Daugiau kaip 31 
tukstaneziai pasižeido pulda
mi nuo trepu, isz langu, žuvo 
liepsnose arba mirtinai susi
žeidė.

APDRAUDINEJO ŽMONIS 
IR JUOS ŽUDĖ.

Springfield, Mass. — Trejo
se aplinkinėse czionais gyven
tojai labai inirszo ant kuopos 
rakaliu kurie apdraudinejo 
žmonis po tam juos visokiais 
budais žudė kad aplaikyti pi
nigus po ju mireziai. Badai in 
laika penkiolikos metu, nužu
dė jie apie 50 žmonių. Pirmiau
sia tieji rakalei paskolindavo 
pinigus savo aukoms po tam 
privertinejo juos kad užraszy- 
tu savo apdraudima ant jri 
vardo ir in trumpa laika mir
davo visokioms ligoms o neku- 
rie buvo ant syk nužudyti.

GAIDYS SU TRIMI 
KOJOMS.

Williamstown, Del. — James 
Moore, czionaitinis farmeris I
turi nepaprasta gaidi kuris tu
ri tris kojas. Gaidys yra pa
prasto ūgio ir sudėjimo ir vi
sas kojas naudoja kuogeriau- 
sia. Farmeriui buvo pasiūlyta 
500 doleriu už taji gaidi bet jo 
nepardavė.

SENUKE 74 METU GAUNA 
ANTRA PORA DANTŲ.

Nebraska City, Nebr. —- Mrs. 
Isabelle Thomas, 74 metu, da
vė sau isztrauikti dantis kad 
insitaisyti naujus bet in kėlės 
sanvaites pajuto kad jai pra
dėjo dygti du nauji dantys ir 
kada nuėjo pas dentista, tasai 
apreiszke senukei kad nereikes 
duoti insitaisyti naujus, dantis 
nes neužilgio jai iszaugs visi 
dantys.

ISZTIKRUJU PAUKSZCZIU 
SZEIMYNA.

Dunellon, N. Y. — Ketures 
mylės nuo czionais gyvena mo
tere Rože Quail, kuri isztekejo 
ana diena trecziu kartu už vy
ro bet kožna karta su vyru ku
ris turėjo paukszczio pravar
de. Kaip sztai: Jos pravarde, 
po tėvais, buvo Kurapka, po 
pirmam vyrui vadinosi Dagi
liene, antro vyro pravarde bu
vo Žvirblis o paskutinio vyro 
pravarde yra Quail arba Put- 
pela. Jos diedukas vadinosi 
Gulbe o yra vienas pusbrolis 
pravarde Karvelis. Isztikruju 
paukszcziu szeimyna. Kad tik 
kokia diena neiszlektu isz savo 
lizdu. .

Isz VisuSzaliu
159 UŽMUSZTI;
1 29 SUŽEISTI
EKSPLOZIJOJ DIRBTUVĖ

JE AMUNICIJOS.

j Tallinn, Estonija. — Pane- 
delio diena, kilo baisi eksplozi- 

Ije dirbtuvėje amunicijos, ku
rioje likos užmuszta 59 darbin
inkai o 29 baisiai sužeisti. 
Terp užmusztuju buvo devini 
aficierei Estoniszkos kariuo
menes. Priežastis eksplozijos 
buvo trūkimas didelio szuvįo, 
kada ji baigė dirbti. Viduris 
dirbtuves likos smarkei suar
dytas.

NEŽINODAMAS, KETINO 
APSIPACZIUOTI SU SAVO 

SESERE; ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Varszava, Lenk.,—Daktaras 
Borisas Kleinmann, 27 ‘pietų 
amžiaus, specialistas smegeni
niu ligų, kuris atvažiavo isz 
Leningrado, Rosijos, czionais 
susipažino su jauna ir patogia 
mergina, 19 metu, Estera Ein- 
zeliule, žyjdelka, Viskafe jau 
buvo parengta del svodbos ku
ri ketino atsibutie už keliu die
nu bet ana diena atėjo pas dak
tarą senas pažystamas ir ap- 
■reiiszke jam, kad negales vesti 
savo mylimos. Dagirdo dak
taras ka^l jo mylima yra jo tik
ra sesuo. Ir isztikruju teip bu

DAVE GRABORIUI DARBA.
Boonton, N. J. — Kada Fra- 

nas Althoff, 63 metu, susitiko 
su vietiniu grafoorium, Tamo- 
szium Lewis’u, užklausė jo: 
“O kaip biznis einasi sziomis 
dienomis?” Graborius atsake 
kad labai blogas. Senukas, 
szposaudamas apreiszke jam 
kad jis pasistengs jam padary
ti biznio ir nuėjo toliau. Už va
landos laiko graborius aplaike 
žinia kad pribūtu pas senuką 
kuris puolė ir mirtinai susižei
dė garadžiuje, mirdamas in 
trumpa laika. Graborius Lewis 
ji palaidojo.

vo. Estera buvo jo jauniaulsia 
sesute kuri dingo isz Rosijos 
laike Bolszevikiszko pasikėli
mo kada tukstaneziai Žydu pa
bėgo isz Rosijos laike tosios 
kruvinos revoliucijos. Vėliaus 
Esltera likos surasta ir iszaugy- 
ta czionais per gerus žmonis. 
Brolis nusiminė baisiai, nuėjo 
namo, iiszgere truciznos ir mirė 
tuojaus.

JAUNAVEDIS IR SVOTAS 
NUSITRUCINO NUO 

ARIELKOS.
Varszava, Lenk., — Kaime 

Risizciuosia, atsibuvo vestuves 
jauno ūkininko, Miikolo Sztru- 

' ko, ant kuriu beveik visas kai
mas likos užpraszytas. Laike 
szokio jaunavedis staigai krito 
ant grindų negyvas, kaipo ir 
jo svotas Andrius Zaharuk. 
Abudu tuojaus fiant,asjisai,pj. 
Pagal daktaru tyrinėjimus 
tai kas tokis sumai'sze denatu- 
rinio alkoholiaus su arielka 
nuo kurios abudu mirė ir dau
gelis svodbininku pavojingai 
apsirgo.

* Suv. Valstijose beveik 
kas penkes sekundas buna su- 
riszta mazgu moterystes viena 
porele.

* Suv. Valstijose randasi 
daugiau kaip szimtas tukstan- 
cziu medikaliszku daktaru o 
130 tukstaneziai patogumo sza- 
pu kuriose moteres buna pada
binamos ir iszbaltytos.

SUSIRĖMIMAS STRAIKIE- 
RIU SU PALICIJA.

Brussele, Belgija. — Inir- 
szia sltraikierei, kerszino sude
gimo stritkariu ir visiszkai su
laikyti visa transportacija 
mieste Liege, bet palicija juos 
iszvaike su pagialba apnuogin
tu kardu. Padėjimas pavojin
gas nes 170 tukstaneziai s tral
kierių ne taip lengva apmal- 
szint. Valdžia ketina iszszaukt 
kareivius, jeigu kiltu didesnis 
sumiszimas.

MILIJONIERKA
PABĖGO

APSIVEDĖ Sū SZOFEEIU.

Manchester, Anglija.,—Miss 
Gracija Vangrift, vienatine 
dukrele czionaitinio milijonie
riaus, pabėgo isz namu ir ap
sivedė su vargingu szoferiu, 
bet patogiu vaikinu, kuris bu
vo ant tarnystes pas josios tę
va. Pana Gracija keli menesei 
adgal aplaike po mireziai savo 
dieduko apie puse milijono do
leriu ir kaip rodos gales ant to 
gyventi ir apsisaugos vargo 
per koki laika.

KINISZKI BANDITAI UŽ
KLUPO ANT LIGONBUTES

PENKI UŽMUSZTI.
Amoy, Kinai. — Mariniai 

banditai užklupo ant czionai- 
tines Amerikoniszkols ligonbu- 
tes, kuri prigulėjo prie Ame- 
rikoniszkois misijos, bet likos 
atspirtį per sargus, kurie uiž- 
musze penkis banditus ir apie 
deszimts likos sužeistais. Va
das banditu likos teipgi sužeis
tas ir paimtas in kalėjimą.

BJAURUS DARBAS 
KAREIVIO.

Sverevo, Rosija.,—Nedeldie- 
nyje atėjo trys mergaites isz 
artimo kaimelio ant stolies, 
pasitikti Savo motina kuri ta 
diena ketino parvažiuot namo. 
Užkirto joms kele czionaitinis 
kareivis, 'kuris nuvijo dvi mer
gaites, o treczia apie deszimts 
metu amžiaus, nusivedė in ar
tima girraite kur ja bjauriai 
sužagejo ir paliko beveik pus- 
gyva. Tarnai geležinkelio pra
dėjo vytis paskui kareivi, it 
vienas paleidęs in ji szuvi, už- 
musze ant vietos.

SZOVE IN KRISTAUS 
MUKA.

Rėtczka, Rosija.,—Kada giir- 
rinink'as LetnikoV ėjo medžioti 
szove in Kristaus Muka, kuri 
sltovejo prie kelio, kad turėtu 
didesni giliuki, nes tepp tenai- 
tiniu gyventoju yra tokis pa
protys ir tikėjimas, kald jeigu 
kas szauna in Kristaus Muka, 
tai jokis szuvis neeina ant niek 
ir kožnas szuvis turi pataikin
ti in žveri. Le'tnikov medž'io- 
damals lipo per medi, tame lai
ke karabinas iszszove, patai
kindamas jam in szona, už- 
muszdamas ji ant vietos. Da
bar žmonys kalba, kad tai buvo 
bausme Dievo už Jo paniekin
imą.

KRUVINAS UŽVYDEJIMAS 
NEREGIO ŽMOGAUS.

Templin, Vok., — Ant ul)y- 
ezios Karlsbad, atsitiko kru
vinais atsitikimas, kada nere
gįs muzikantas Fe'ldberg, isz- 
girdo savo paezia kalbante su 
savo kaiminka ir buvo tosios 
nuomones, kad josios kalbasi 
su kokiu tai vyru, tyksle apga
vimo jo. Puolė in toki pasiuti
mą, kad dure su peiliu paežiai 
in krutinę, sužeisdamas ja mir
tinai, nuveže in ligonbute bet 
tuojaus mirė, Vyra uždare ka
lėjimą.

TURĖJO NET 38 PACZĮAS. 
ŽUDĖ JAS IR PAŠLEPINĖ

JO SKLEPE.
Sagoii, Graikija., — Turtin

gas pramoninkas, vardu An
dros Mannus, likos nužiurine- 
tas per palicija, kad už lankei 
apsipaeziuodavo. Pereita meta 
aipsipacziavo net keturis kar
tus, bet niekados nepersiskir- 
davo su savo paezioms,- tiktai 
josios dingdavo slaptingu bu- 
du nežino kur 1 Palicija pra
dėjo apie tai smarkei. tyrinėti 
ir kada nusidavė in jo narna, 
užtiko ji tuszczia. Pradėjo ' 
daryt krata nuo pastoges lyg 
skiepui o po juom da kita skie
pą kuriame rado 38 lavonus 
jaunu moterių kurais tas isz- 
gama buvo užsmaugiąs,o viena 
buvo prirakyta su lenciūgais 
prie geležinio stulpo kuria ne
spėjo nužudyt, nes tikėjosi at- 
silankimo palicijos ir pauk- 
sztelis prasiszalino. Vos buvo 
gyva nuo bado ir plakimo. Mo
tere likos nuvežta in ligonbute 
ant atsigaivinimo, o kada pa
sveiks tai bus kvosta apie ne
dorybe tojo szetono. •

MAŽA MERGAITE SU 
VELNISZKU BUDU.

Espallon, Francija.,—■ Turi
me viskio budo iszgamu ant 
svieto bet deszimts metu mer
gaite Genne Chalon, gal per- 
virszina visus-kitus. Yra tai 
dukrele vargingu tėvu. Toji 
iszgama nesenei borėjo isz- 
pjaut liežuvi savo trijų metu 
broliukui. Keliolika kartu no
rėjo sudegint grinczia. Pada
rydavo kaimynams tiek bledes 
kuria žmones pavadino kaipo 
“Velniszka Mergaite.” Moti
na turėdama užsiėmimą turėjo 
pamefeti savo darba ir prižiu- 
rineti dukrele, o. kalda norėjo 
patalpyt in pataisos prieglau
da tai ja in lenais nepriė
mė. Karta kada locnininkas 
grinczios atėjo rinkti randa tai 
mergaite pagriebė peili ir butu 
ji nudurus, bet in laika szoko 
in szaili ir iszsigialbejo.

PERSZAUTAS LIETUVIS 
SU PIRSZTAIS ISZTRAUKE 

KULKA.
Argentina, Pietine Amerika, 

—Doksude buvo toks atsitiki
mas. Vienoj smuklėj susigin- 
czijo apygirtis klijeritas su 
szeimininku. Kada priėjo prie 
musztyniu, netoliese buvęs P. 
Mikalauskas in'simaisze norė
damas juodu perskirti. Tada 
apygirtis pilietis iszsitrauke 
revolveri ir paleido szuvi in 
Lietuvi. Szuvis palaike Mika
lauskui in tarpeli. Kaltasis 
pamatęs krauja pabėgo. O. Mi- 
kalau'skas szaltai apžiūrėjęs sa
vo žaizda, kuri buvo poros cen
timetru ploczio ir tiek gylio su
ėmė ja kietai su pirsztais ir 
isztrauke kulka. Paskui, kaip 
niekur nieko, nuėjo in Avežan- 
edos 6 komisarija ir pranesze 
invyki. Povilo Mikalausko žy
gis padare didelio inspudžio 
palicijoj. Vietos spauda pla- 
czei aprasze szi invyki nusiste
bėdama lietuvio szaltakraujisz- 
kumu ir jo paties sau suteikta 
pirmąją medicinos pagialba.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
? Isz Angliszko laikraszezio, 
kuris iszeina mieste South 
Deerfield, Mass., skaitėme 
apie bjauru pasielgimą tenai- 

, tinio Lerikiszko kunigėlio ku
ris nepavelino vaikams sudėti 
žiedus ant kapo savo mylimos 
motinos laike “Motinu Die
nos,,” del to, kad szeimyna mi
rusios moteres nemokėjo baž
nytiniu padotku. Lenkams pa
sakė kad juos niekados neleis 
•ant kapiniu jeigu bus tautie- 
cziais arba neprigulmingais.

Raszoma apie szeimyna 
Goszczynsku. ITevas Jonas ir 
vaikai nuo szesziu metu pri
guli prie tautiszkos bažny- 
czios, motina likos palaidota 
da priesz tai ant Rymiszku 
Katalikiszku kapiniu kur tu
rėjo nupirkęs lota. Lyg sziol 
niekas jiems neuždraudė mels
tis ant kapo ju motinėlės ir pa- 
dabyt jos kapo žiedais. Tik ka
da atėjo naujas prabaszezius 
Langer, tasai neprileido vaiku 
prie kapo juju motinos. To'kis 
pasielgimas kunigo iszszauke 
bjauria intekme ne tik tarp 
Kataliku bet ir protestonu nes 
lyg isziam laikui jdkis kunigas 
taip nepasielge kaip szitas.

'Buvo ten ir kitokiu atsitiki
mu Massachusetts valstijoj, 
kaip tai: prabaszezius isz Tur
ners Kalis, kunigas įSkoniecki, 
apdaužė veidus merginos už 
tai kad geide ineiti in Dievo 
narna neužmokedama inžangos 
25 centus o tasai kunigėlis gal 
nedrystu iszvaryti vaiku nuo 
kapiniu.

Yra visokiu žmonių ir kuni
gu...

Nesistebeikime kad randame 
iniekszu žmonių kalėjimuose 
nes da daugiau ju randame ant 
liuosybes.

Paczedumas yra naudingu 
’daigtu bet kas nori ir stengėsi 
būti paezedus privalo ir skati
ką gerai guodoti ir neslėpti po 
pastoge, po grindimis, kamine 
arba kitose panasziose skylė
se, kaip tai paprastai daro ne- 
iszmanus žmones, juk ant to 
yra bankos ir kasos paezedu- 
mo kuriose galima savo sueze- 
dinta skatiką indeti be ma
žiausios baimes.

Sztai kaip vienas naszlys, 
Ohajaus valstijoj, likos smar
kiai nubaustas už nepatalpini- 
ma pinigu in saugia vieta.

Buvo jis susiezedines dau
giau kaip tūkstanti doleriu ir 
aplaike du tukstanezius dole
riu už parduota farmukia. Bu- 
masžkas insiuvo in savo brus- 
lota ir paslėpė ant dugno ku- 
paro būdamas tvirtu kad pini
gai randasi saugioj vietoj. 
Džiaugėsi isz savo saugios vie
tos bet ne ant mislies jam ne
atėjo kad trumpam laike pasi
liks ubagu.

Sziomis dienomis dirstelėjo 
jis in savo “banka” ir pama
te vietoje savo bumaszku tik 
dulkeles: tai peles iszgrauže 
skyle kupare, suede ir sukram
tė beveik visas bumaszkas. Ne- 
bagelis beveik isz proto neisz- 
ejo kada paregėjo savo sunkei 
suezedintus pinigus pavirtu
sius in dulkeles.

Turime laiko ant visko, — 
laiko ant darbo, laiko ant pa
silsiu, laiko ant zobovos, laiko 
ant miego ir laiko ant visko.

Tuose laikuose gyvenimo 
musu sutinkame su visokioms 
atmainoms musu papratimuo

se. Jeigu mus patinka giliukis, 
tada džiaugiamės — o jeigu 
nelaime, — nuliūstame.

Vieniems nubosta gyveni
mas, tada užklausia saves, ko 
atėjo ant svieto — kiti vėla 
klausia, kam turi mirti?

Kam tas reikalinga ant svie
to?

Czia nėra laiko apie tokius 
niekus maustyti nes tai tusz- 
czios svajones — musu gyve
nimas ant to per trumpas.

Žmogau, atsiminkie apie 
tai, kad tavo gyvenimas turi 
savo tikslą, turi savo ženkly- 
vuma.

Atėjai ant svieto ne vien tik 
su gyvasezia bet ir su paskir
tu tikslu — todėl skubinkis in 
ten.

Iszpildyk valia Dievo taip 
kaip medžiai, kaip auguoles 
visokios pildo valia gamtos. 
Medžiai iszduoda vaisius te- 
nais, kur isz valios gamtos isz- 
augo — ir nerugoja ant savo 
likimo. Kodėl tau žmogau ru- 
zyti ant savo likimo?

Jeigu tavo gyvenimas yra 
tuszczias tai ne isz tavo letenos 
kaltes — tu pats ji isztuszti- 
nai.

Jeigu da esi paežiam drūtu
me tai da tavo viltis ne yra tau 
dingus. Pabusk isz to tingaus 
miego, nesirupinkie 'be rupes- 
ties nes rūpestis daugiausia 
naikina sveikata, žiurekie drą
siai gyvenimui in akis ir drą
siai žengk pirmyn o daeisi sa
vo mieri. Kada dasiirsi in pa
skirta mieri, busi užganadin- 
tas ir tada persitikrinsi kad 
ne ant tuszczio tave Dievas 
leido ant szio svieto.

Bukie, brolau, linksmas, — 
pasirodykie visados priesz sa
vo artima linksmas. Gyvastis 
žmogaus yra gera — gyvastis 
yra pilna gerybes.

Tiktai bukie drąsus ir teisin
gas o nepražūsi ant svieto, taip 
kaip daugelis nepražuvo dasi- 
dirbdami ne mažo turtelio.
Yra žmones kurie lyg senatvei 

neiszmoksta,
Ir lyg smerties neisznoksta, 
Ant gyvasties kelio neiszsi- 

laikysi, 
Tankiai ir ant sziaudelio 

suklupsi,
Mirties negalėsi iszsisaugoti, 
Ne jos niekur nepasislėpsi. 
Jeigu nori senatvės susilaukti, 
Turi arielkos ir alaus ne

traukti, 
Girtuoklis greitai pasens, 
Ir ant svieto ilgai negyvens.

Trumpos Teisybes
§ Jeigu pikto sergesiesi, 

nieko ant svieto nebijosi.
§ Jeigu viena dienele tin

giniausi, jau jos niekad nesu
gausi.

§ Kas greitai turtingu pa
stoja tas tankiausia turtu nu
stoja.

§ Jeigu duoneles ne sergė
si, negreitai ja nutversi.

§ Geriausia ramybėje ma
žoje grinczeleje gyventi negu 
palociuje baime turėti.

§ Tasai varga turės katras 
jaunystėje mokintis nenorės.

§ Jeigu dorum busi tai nie
kad nesigailėsi.

§ Jeigu nori turtingu būti 
turi Dievo bijoti ir procevoti.

§ Nors mažai turi bet isz to 
džiaugtis gaili.

Meile yra vienokia ir ka
ralių ir praseziokeliu.

LABAI GREITAI.
— Na, na! Tai misiukes vy

ras numirė?
— (Taip, numirė, ir da kaip 

greitai, da priesz smerti pen
kias minutas buvo gyvas...

ŽUDOSI DEL MEILES.

Kupiszkis., — Kupiszkenai 
dar pamena kapa prie kelio 
in kapus su užraszu: “Žuvau 
del meiles.” Ūkininkas Ba- 
cziulis pamilo mergina ir del

ISZLIETUVOS
LEDAI SUNAIKINO 

PASĖLIUS.
Marijampole., — Igliszkeliu 

vals. lijo smarkiu lietumi ir le
dais. Ledais lijo neilgai, bet 
gana stambiais, todėl ir žalos 
padaryta nemaža. Keleto® 
kaimu ūkininkams ledai sunai
kino pasėlius: Žiemkenczius 
rugius ir vasarojų. Taip pat 
ledai ipakenke ir soidam's, nuka
podami ir sužalodami žiedus 
taipgi užsimezgusius vaisius. 
Nukentėjusieji ūkininkai isz 
žemes ūkio rumu tikisi gauti 
paramos.

BJAURI ŽMOGŽUDYSTE.
Alytus.,— Sausio menesio, 2 

d., vakare paslaptingai dingo 
isz namu Dukurnoniu kaimo, 
Jezno valscz., gyventojas V. 
Tamoseviczius. Sanvaitei pra
slinkus, žmona pasigedo vyro 
ir praneisze Jezno palicijai, kad 
vyras pasiėmęs paša ir 25 litus 
kažkur iszejo ir nesugrįžo. Pa- 
licija dingusio jieszkojo, bet 
nesurado. Buvo invairiu szne- 
ku ir spėliojimu del jo dingimo.

Balandžio 2 diena, du vyru 
iiszsirenge in Kaszoniu ežerą 
žvejoti. Sztai, bežvejojant pa
stebėjo plaukianti dideli mai- 
sza. Kilo iritarimas. Sugrįžę, 
pranesze palicijai. Atvykusi, 
palicija isztrau'ke is'z vandens 
maisza, kuriame rado nužudy
to V. Tamoisevicziaus lavonu- 
Pradėjus tardymą, buvo intar- 
tais kalvis J. Kundrotas ir J. 
Bieliauskas. Alytaus I, apy
linkes tardytojui juos tardant, 
paailsžkejo sztai kas1: Sausio 2 
diena, vakare apie 5 valanda, 
V. Tamoseviczius atėjo pas J. 
Kundrotą. Czia buvo ir Bie
liauskas. Tamosevicziui einant 
in pirkia, Kondrotas pasiūlė 
jam užeiti in kamara, sakyda
mas, kad pirkioj turis paszne- 
keti su kitu žmogumi. Po kiek 
laiko Kundrotas, sugrįžęs , in 
kamara pakvietė V. Tamose- 
vieziu in kluoną vežimą sutvar
kyti, kuriuo rengėsi iszvažiuoti 
in Kauna. Czia juodvieju lau
ke pirmiau atėjės isz pirkios J. 
Bieliauskas. V. Tamosevicziui 
peržengus kluono slenksti, J. 
Kondrotas isz užpakalio smoge 
galvon kietu daiktu. Tamose- 
viezius apsvaigęs parkrito. 
Tuomet Kondrotas ,su Bieliaus
ku smugiu dar pakartojo, ant 
kaklo užnėrė virve, pasmaugė, 
lavonu inkiszo in maisza, inme- 
te dar galvos didumo, tris ak
menis ir nakti nuvilko už trijų 
kilometru in ežerą ir czionai 
eketeje po ledu pakiszo. V. Ta- 
mosevieziaus klumpes,.palta jo 
pamusizala sudegino, o vata isz- 
eme, paliko busimai meilužei 
drabužiui sinti. Kepure J. Bie
liauskas parsinesze in namus ir 
apkase tvarte meszle. Nužudy
mo priežastys- tokios: Kalvis 
J. Kondrotas, naszlys su 2 mer
gaitėm ir siunum, turėjęs kaž
kokius artimus santykius su V. 
Tamosevicziaus žmona ir ma
tyti, norejes sziuo nusikratyti, 
o J Bieliauskas turejes ginezus 
už kokius vogtus daiktus, ku
riu negalejes su Tamosevicz- 
ium pasidalinti. J. Kondrotas 
J. Bieliauskas ir nužudytojo 
žmona pasodinti kalėjimam

savo aklos meiles pražudė savo 
lūki, nuszove savo mylimąją ir 
pats nusiszove. Balandžio men. 
panevežiete panele Stase del 
nevykusios meiles kėsinosi Ku- 
piszkyje nužudyti savo myli
mąją Brone Kriauzaite, isz Pa- 
keturiukm., Kupiszkio valscz., 
kuri tarnavo pas vietos notara, 
ir pats dviem szuveis persiszo- 
ve. Rastas pas žudiką laiszkas 
kuriame praszo abudu palaido
ti vienoje duobėje.

LIETUVOS MISZKAS 
BAŽNYCZIOMS.

Kaunas.,— Szvietimo ir že
mes ūkio ministerial paskyrė 
statybines misz'ko medžiagos 
szioms bažnyczioms: R. K. ha- 
žnyczioms, Ąžuolu Budos baž- 
nycziai (Marijampolės apskr.) 
už 2,500 litu., Kazliškio baž- 
nycziai (Rokiszkio apskr.) už 
400litui, Paluobių bažny., (Sza- 
kiu apskr.) už 600 litu., Kriu
kiu bažny., (Szakiu-apskr.) .uiž 
300 litu ir Kvėdarnos bažny., 
už 5,000 litu Evangeliku Liu
teronu bažnyczioms: Sudargo, 
už 300 litu ir Būtingės parapi
jos namas, už 500 litu. Be to, 
sentikiams Dvarcziu cerkvei 
už 1,000 litu.

Niekas Taip Žmogų 
Nesuramina Kaip

Laikrasztis 
“Saule!”

Gerbiamas tamista:—
Prisiuncziu tamistai prenu

merata už laikraszti nes jau 
senei pasibaigė laikas ir nuo- 
szirdžiai tariu aeziu kad nesu
laikote laikraszti nes man butu 
labai liūdna be jo, kuris mane 
taip suramina visame ir mano 
nuliudimuose. Patarcziau vi
siems — vyrams ir moterems, 
užsiraszyti laikraszti ‘ ‘.Saule. ’ ’ 
Draugas gali jus sutrukdyti 
bet “Saule” niekas nesutruk
do nei lietus nei sniegas kuris 
atlanko tave du syk ant san- 
vaites. Geriau valgyti tik vie
na karta ant dienos ne kaip 
būti be ‘‘Saules” laikraszezio. 
Skaitysiu ja kol gyva busiu. 
Vėlinu tamistoms laimingos 
kloties ir gero pasisekmo jusu 
darbuose del labo Lietuviszkos 
visuomenes. Pasilieku jusu 
szirdinga skaitytoja, J. Vaba- 
liene, isz Tarriffville, Conn.

Nuo Redaktoriaus: — Aeziu 
szirdingai tamistelei už prenu
merata ir szirdingus vėliniams 
mums. Kad kožna moterele bu
tu tokios nuomones apie laik- 
raszti kaip tamista, tai szia
dien butu kitokis svietas ir 
moteres butu kitokios nes per 
skaitymą lavina savo protą ir 
užlaiko savo tautybė.

Geri Pamokinimai
§ Kaip plienas ugnyje, taip 

būdas žmogaus artavojasi bė
doje.

§ Niekados tau gerai nesi
seks jeigu sėdėsi rankas pasi- 
brukias ir nieko naudingo ne
darysi.

§ Kas rado gera ir prielan
ku tarna tai surado skarba; 
butu kvailu jeigu jo neguodo- 
tu.

§ Iszmintingas priima ro
dą bet kvailys rodą niekina ir 
ant to gali pažinti visus kvai
lius.

§ Kožna, jeigu gali, reikale 
suszelpkie, niekam nekenkie, 
taip privalai daryti del savo 
artymo. '

— O kas, — paszauke antra
sis, jeigu ne nelaiminga meile!

— Ar atmine mano priete- 
lis? — paklausė pirmasis, pa
silenkdamas prie vienuoles 
ir dirstelėdamas jai in akis. — 
Kaip tai?! Ar-gi ne atsakai? 
O tasai nuliūdimas ir aszaros, 
ar-gi tai ne už savo jauniki?

Ir isztikruju vienuoles aky
se buvo aszaros. Užpykęs iki 
didžiausiam laipsniui, atida- 
rinejau lupas idant nubaust 
smarkuna kad sztai atsiliept 
seniausias isz sedineziu ponu:

— Sarmatykis jaunikaiti! 
Ar niekas neiszmokino tave 
paguodot (moteres,, drapanose 
ypatos pasiszventusios Dievui 
ir kentėjimui savo artimo?

— Mano ponas, atsiliepe 
smarkunas, nepaprateš esmių 
klausyt tokiu pamokslu.

— Matau tai, jog da tau nie
kas nepasake kaip apsieit prie 
moterių.

— Pamokslu nereikalauju, 
atsake susimaiszes o kad už
mokėjau už savo vieta kaip ir 
kiti, per tai galiu kalbėt. Ant 
galo, ypata in kuria kalbėjau, 
nedavė po savim suprast ar 
vėlina sau idant toliaus kalbe- 
cziau ar sustoeziau.

(Senas ponas vela norėjo ka 
..toki atsakyt bet atsiliepe pui
kus balsas vienuoles:

— Kanecz sau ponas vėlini, 
idant tau pasakycziau kaip tu
ri elgtis tarp moterių todėl at
kreipiu ponui atyda jog szimta. 
kartu butu geriau ir dorian 
dirbti ant užlaikymo motinos 
kuri pasilieka namie didžiau
siam varge, ne kaip už pasko
lintus pinigus važinėt tik del 
to, idant doras moteres kelio
nėje užpuolinet ir iszjuokinet.

Vaikinas paraudonavo kaip 
kraujas o kuris po tam pabalo 
kaip drobule, kalbėdamas ne- 
suprastinais žodžiais su per
traukom:

— Kaip tai poni... isz kur.. 
drysti... mane pažinti...

— Tuojaus ponas persikano- 
si jog ne esi man suvis sveti
mu, — kalbėjo malszei jauna 
vienuole toliaus — kada pasa
kysiu jog ponas, drauge su sa
vo broliu praleidot tėvo turtą, 
padarėte skolas ir apjuodine- 
jote varda savo mirusio tėvo o 
tavo brolis, paimdamas visa 
kalte ant saves prasiszalino in 
Amerika. Tada nelaiminga o 
dora tavo motina, poni R., atė
jo pas mano tęva, bankieri A., 
jeszkot pagialbos kurios jai ir 
neatsake. Sziadien bankierius 
A., mano tėvas, guli ant mirti
no patalo o asz mirsztu isz 
skausmo ar ji užtiksiu prie 
gyvasties, ar paspėsiu pribūti 
prie jo lovos iszgirst paskuti
nius žodžius palaiminimo isz 
jo lupu.

po tu žodžiu apsimalszino 
vagone; jaunikaitis nesenei 
linksmas ir pilnas juoku, szan- 
dijantis isz visko sėdėjo dabar 
kaip in akmeni pavirtęs, sar- 
matinosi pasijudint ir atidaryt 
lupas. |

Staigai iszgirdome baisu 
szvilpima maszinos; pasigirdo 
smarkus susikulimas ir riks
mai visur ir tame paežiam lai
ke vagonas kuriame sėdėjoms 
pavirto ant szono.* Kilo sumi- 
szimas neapraszomas: skun
dai, szauksmai, dejavimai o ir 
kaip kur keiksmai jog žmogus 
galėjai kone isz proto iszeiti.

Apsimalszines isz sumiszi- 
mo, pradėjau jeszkot .savo 
draugu keliones. Vienuole 
karsztai darbavosi tarpe su
žeistųjų kuriu ant giliuko ne
buvo daug. Isz mano draugu, 
vyriausias likos pažeistas in

Vienuole
------- *------i.

Pradžioje Rugsėjo menesyje 
1889 mete, iszsirengiu su pa- 
ezia in Czenstakava ant atpus- 
ko. Ant tojo atpusko suvažiuo
ja žmonių isz visu szaliu. Isz 
Lublino pastanavijom eiti pek-, 
sti in Czenstakava ant tosios 
stebuklingos vietos.

Pas mano tėvus susipažinau 
su vienu Vokiecziu isz Ligin- 
caus, kuris czionais buvo pri
verstas pasilikt kėlės dienas o 
vadinosi Milleris. Dasižinojas 
apie musu kelione, geide eiti 
su mumis idant atiduot szlove 
Szv. Panelei ant szviesaus kal
no.- ,

Kelionėje apsakinėjo mums 
Milleris jog kitados buvo Pro- 
ieštbnu ir tik keli metai kaip 
pasiliko Kataliku.

Ponas Milleris taip kalbėjo 
man:

“Keliolika metu adgal, ka
da da buvau jaunu žmogum ir 
Protestonu, važiavau viena 
diena ekspresiniu trukiu isz 
Lipsko in miestą L. labai svar
biam reikale kjszantysi mano 
kupezystos. In vagona, in ku
ri insedau, radosi jau trys se
nyvi pakelevingi. Kundukto- 
rius paženklinęs mano bilietą, 
ketino jau duris uždaryt kad 
sztai prisiartino mergina pasi
rėdžius rūbais zokoninkes ir 
greitai atsisėdo in musu per
skyra, norints toji buvo pa
skirta del vyru. Dasipratom 
tuojaus jog zokoninke nerado 
niekur sau vietos ir buvo pri
versta ineiti in musu persky
ra o ant galo neturėjo laiko 
pasirinkti sau vietos nes vos 
inlipo in vagona, trūkis pasi
judino smarkiai isz vietos.

Nematydamas niekad arti 
Katalikiszkos Sesers Miela- 
szirdyštes, ;tai dabar turėda
mas taja proga, dirstelėjau ant 
jos temingai. Buvo tai jauna ir 
patogi ypata o jos apsiejimas 
davė man suprast jog buvo ge
rai iszauginta. Kas mane dau
giausia apėjo jaunoje vienuo
lėje tai jos neiszpasakytas nu
liūdimas ir gailestis, akys pa- 
raudonavia ir sutinę, per ka 
pažinau jog nesenei verke.

Vagone vieszpatavo tyku
mas, visi tylėjome paguododa- 
mi nuliūdima musu drauges, 
kada ant didesnes stacijos in- 
sedo in musu perskyra du jau
ni pakelevingi linksmai užsi
traukia.

Atsisėdo jie priesz vienuole 
ir pradėjo garsia kalba. Kalbė
jo apie politika, interesus, ap
sakinėjo sau visokius juokus 
ir t.t. o laike tosios kalbos pri- 
sižiurinejo nuobrodžei vienuo
lei, iszjuokinejo visaip Katali- 
kiszka bažnyczia, popiežių, 
dvasiszkuosius, kliosztorius ir 
t.t. o nuolatos klausinėjo zoko
ninkes ar tinka su ju nuomo
ne.

Jauna zokoninke rodos ne
girdėjo ju visai; nebuvo suvis 
užpykus nes tik pateminau ant 
jos veido gailesti ir nuliūdima. 
Pradėjau stebėtis isz tosios 
jaunos, patogios, ir kaip man 
nudavė, isz augszto gimimo 
mergaites kuri galėjo ant sa
ves taip valdytis ir užlaikyt 
aniuoliszka pakaju.

Sztai vienas isz jaunu perse
kiotoju, su ženklais paleistu
vystes ■•ant veido, matydamas 
nuolatini malszuma vienuoles, 
paszauke staigai, temindamas 
jai in akis:(

— C ar laikais nepasakytum 
mums, patogi ponia, kas tave 
prispyrė prie užsidarymo j 
kliosztoryje?

(ranka o ponas R., kuris taip 
nemielaszirdingai iszjuokinejo 
vienuole, likos pažeistas bal
sei in galva.

Trukiu, kuris in d.vi adynas 
ketino eiti po susimuszimui in 
L. miestą, nuvažiavo beveik 
visi pažeisti iszskiriant pono 
R. nes žaidulis galvoje buvo 
labai pavojingas ir reikalavo 
dideles priežiūros.

Kada jau ketinau sesti in 
vagona, paregėjau vienuole ei
nant in pakaju kur likos pa

guldytas R.
— Kaip tai? Poni ne važiuo

ji in L.? — paklausiau nusi
stebėjas. — Kožna valanda yra 
brangi ar nepribusi užvelai.

— Negaliu apleist pažeisto, 
pasiliktu pats vienas be prie
žiūros, — atsake o aszaros pa
sirodė akyse, norints gana no
rėjo jas sulaikyt.

— Bet fenais tėvas o czio
nais svetimas žmogus... poni 
per daug pasiszventi!

— Tėvas mano yra apsiaub
tas didžiausia storone o sztai 
szitas brolis, Kristuje, pats 
vienas, apleistas, turi pasilikti 
sveiku ir iszmaityt sena moti
na kuri reikalauja jo pagial
bos. Daktaras tvirtino jog tik 
geras rūpestingumas apie jo 
sveikata ji užlaikys prie gy
vasties.

— Bet szitas trūkis yra pas
kutinis kuris sziadien iszeina; 
poni tik rytoj galėsi pribut in 
L-

— Rankose Dievo randasi 
yvastis mano tėvo; Dievas 

mato szirdi mano; žino kaip 
geidžiu rasti prie gyvasties 
mylimiausia ypata ant svieto 
bet ipasiszvencziau dažiureji- 
mu ligoniu ir nesiranda druty- 
bes kuri mane nuo to mierio 
atkalbintu. ■ , \-

Tylėdamas, su didele paguo- 
done pasikloniojas priesz taja 
szventa ypata, iszvažiavau la
bai užsimiislines.

Visoje savo gyvastyje dar 
neužtikau tokio užmirszimo 
apie save kaip ji užmirszo ir 
pasiszvenst del žmogaus kuris 
nesenei isz jos visaip iszjuoki- 
nejo.

Devinta adyna stojau L. ir 
ant rytojaus pradėjau savo in
teresus. Sugryžes vėlybam lai
ke in hoteli, peržiurinejau prie 
vakarienes laikraszcziusi Be
veik visuose radosi žinia apie 
smerti bankieriaus A., kuri 
atėjo apie pirma adyna nakti. 
Gailėjosi visur iszgirde apie 
smerti bankieriaus, kaipo ge
ro prieteliaus ir globėjo pavar- 
gusiuju.

— Tai duktė tojo gero žmo
gaus, — pamislinau sau, — to
ji narsi vienuole, ne spėjo pri
but in laika idant priimt pas
kutini atsisveikinimą mirsz- 
tanezio tėvo ir iszgirst jo pas
kutini palaiminimai Kaip drū
tas ir galingas turi būti tasai 
Katalikiszkas iszpažinimas, 
kuris duoda drūtuma atsisakyt 
sau karszcziausiu velinimu del 
tarnavimo savo artimui.

Tosios mislys nedave man 
atsilsio; pradėjau tyrinėt Ka- 
talikiszka tikėjimą o in meta 
laiko po tam atsitikimui pasi
likau geru Kataliku ir szlovin- 
toju Szv. Paneles už ka deka- 
voju Dievui už atsivertima.”

Ant to pabaigė ponas Mille
ris savo apsakyma; abudu su 
paezia buvo laibai susigraudinę 
o ant galo pribuvome prie galo 
musu keliones.

Labai susi judinom regėjimu 
pamate Vokieti, kuris nusiže
minęs klūpojo priesz stebuk
linga paveiksią Motinos Szven-. 
cziausios, Czenstakave.
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I III.
'Turiu prisipažint jog prie 

noro užbaigimo to prakilnaus 
filantropiszko veikalo daug 
prisidėjo noras iszriszimo mis- 
lies kasliink to stebuklingo 
naktinio giedalo. Nežinojau, 
teisybe pasakius koki sistema 
.vartojo velionis grofas gydy
me 'tu papaikusiu žmonių, to
dėl asz pradėjau apsieitinet su 
jais lyg natūralistas ir tuojaus 
persitikrinau jog mano darbas 
su gerom pasekmėmis užsi
baigs, ypacz del manes. Trau- 
kije puses metu tiek nuveikiau 
jog tarpe mano apsiaubimo bu
vau kaiip gydytojas tarpe pa
cientu paikszu namuose.

Liudvikas mano mėgdavo la
bai vyną ir kada tik pripuolė 
prie jo, taip linksmai postada- 
yo jog be paliovos juokėsi ir 
juokėsi. Viena karta taip jam 
besijuokiant, kad jokiu budu 
nuramint jo nebuvo galima, 
nes ant kožno žodžio, nežiūrint 
kokio jis reiszkimo, vis visu- 
pirma atsakinėjo man: “hi, hi, 
hi”, liepiau atneszt karapka 
su vandeniu. Pastaczius jam 
ant stalo surikau:

— Ka inberei in vandeni?!
•— Asz? Nieko, pone, tai czys- 

cziauses vanduo! — atsake 
Liudvikas linksmai.

— Ar neindejai nuodu ant 
pinsiu atba arszeniko?

>— Asz? Ho, ho, ho, ha, ha, ha! 
. — Pažiūrėsiu ar norėsi atsi
gert to vandenio.

Mano Liudvikas paliovė 
juoktis, persigando labai ne 
nuodu bet vandens.

Jeigu šakai kad neinmai- 
sziai 'ih szi vandeni nuodu tai 
iszgerk visa tuojaus!

Doras tarnas atsiduso liūd
nai, paėmė karapka ir atsigė
rė o po tam žvilgtelėjo in ma
ne abejojaneziai, nežinodamas 
ar asz tik szposauju ar tikrai 
nužiurau ji.

— Iszgerk visa, visa! — pa- 
szaukiau treptelejas su koja 
ruseziai.

Ka-gi nebagas darys? Idant 
parodyt savo nekaltybe, iszge- 
re visa vandeni iki laszeliui.

Bet potam nuliūdo, paliovė 
juoktis, jausdamasis neteisei 
nuskriaustu.

— Nuo szio laiko kada tik 
atneszi man vandenio, pastaty
si visuomet du stiklus ant ta
cos, —- tariau jam, — isz vieno 
tu 0 isz kito asz, gersim.

Tokis gydyjimas buvo pa
sekmingas. Liudvikas pamėtė 
yisiszkai norą juokimosi ir 
tvirtai pasakojo su rimtumu 
szeimynai jog ponas ju dabar
tinis kenezia ant protiszkos li
gos. Nuo to laiko labai tarp 
saves sutikome. Liudvikas kas
dien gere su manim vandeni ir 
suvis nesijuoke. Bet viena kar
ta kada paliepiau jam atneszti 
buteli vyno, mano Liudvikas 
pastate taipgi dvi taures ant 
tacos ir pripylęs 'taipgi ir sau, 
kalbėjo jog nori mane užtik
rinti kad suvis nėra vyne nuo
du.

Su rumsargiu mažiausiai tu
rėjau ergeliu; karszcziausiu 
geismu to vargszo beproezio 
buvo, turėt raudona fraka, ko
ki mate pas ka toki laike me
džiokles, gyvenant da senam 
valdytojui grofui. Pasirūpinau 
jam toki paredala o nuo to lai
ko pastojo man taip paklus- 
num kad jeigu liepcziau szokt 
in liepsnas ugnies, padarytu 
be svarstymo i* dabar nieks

neperginezytu manes jog jis 
nedaug naudingas žmogus.

Ir važnycziui atradau gy
duoles. Viena karta jam taip 
verkiant ir apraudojant savo 
brol-žudyste, paėmiau ji in pa- 
szali ir užklausiau rimtai:

— Klausyk, Stepai! ar tu 
jau aplaikei bausmė už ta savo 
piktadaryste ?

— Ne, pone, da niekad! — 
atsake man pro verksmus.

— Tai labai negerai! — ta
riau, — nes matai, jeigu bū
tum užpelnyta bausme atsi
ėmęs, sanžine tavo butu rami, 
nejaustum jos iszmetinejimu. 
Kaip manai, ar nebutu gerai 
jeigu asz liepcziau tave nu
baust už tai, ar priimtai kokia 
trisdeszimt rykszcziu?..

Stepa's mano lengviau atsi
duso.

— Taip, szviesus pone, tai 
butu labai gerai, — tarė, — asz 
jau senei manseziau apie tai 
bet neiszdrysau praszyti.

Iszsitiese ant žemes kaip il
gas ir pradėjo melst idant 
plakcziau ji.

— Ne, mano mielas, — ta
riau, — asz neesmiu iszpildin- 
tojum tokios procedūros bet 
pakviesiu Liudvika, tas atliks 
ta ji darba.

Liepiau mano Liudvikui pir- 
mucziau'siai iszgerti visa ka
rapka vandens, idant nesijuok
tu laike to veiksmo ir liepiau 
jam idant nemusztu smarkiai 
ir muszlu kuoploniausia lazde
le.

Nebagas Stepas pasidavė su 
noru savo bausmiai, prasze 
manes skaityt ypus idant ne
gautu per mažai. Ant Liudvi
ko nuolatos szauke idant smar
kiau musztu, kad privalo pa
imt stora lazda, arba spragilą 
ir liet isz- visos gales! Taigi ir 
Liudvikas galop nuleidinejo 
smūgius smarkius ant pastur
galio važnycziaus kuris galėjo 
būti jau užganėdintas tuom 
muszimu.

Nuo to laiko mano važny- 
czius niekad jau neverkė o ka
da tik mane pamato tuojaus 
bėga linksmas prie manes ir 
bueziuoja man rankas dekavo- 
dama's už pralinksminima jo. 
Važiuojant net szvilpauja sau 
linksmai o jeigu kas isz pažin- 
stamu stebisi isz tokios atmai
nos jame, atsako su pasidi
džiavimu kad bausme jau ap- 
laike.
Ir ta ji mano ekanoma pasisekė 
man pergalėti. Buvo tai tikrai 
individualistas, pilnas didžios 
pukybes, kaip kad tikrai paei
tu isz kilmes anų “kariu” ap- 
raszinetu senovės kareiviu ro
manuose, buitis apmaudinga, 
rūstinga, dargi ir nožmi. Isz 
savo liueso noro atlikinėjo ste
bėtinus veikalus; gabeno isz 
miszku gyvus vilkus ant pe- 
cziu, kaip lyg avinus aviniu
kas, drasei mėtėsi tik su vienu 
savo dvi-aszminiu peiliu ant 
smarkiausio szerno ir, stebėti
nas dai'gtas, niekad netapo pa
žeistas iltimis ano. Bet suvis 
nemego niėjkeno paliepimo, 
niekad neiszpilde prisakymo 
kito o su visudidžiausia puiky
be atsakinėdavo jog-esąs kara
lium Lopancziku.

Ypatingai laikuose pilnaties 
kuomet oras buna gražus, 
giedrus o menuo, tas veidrodis 
driksniniu žmonių, apszvieti- 
nedavo szviesei murus seno 
dvaro ir rumu, darydamas 
anuos kokiais tai instabeis, 
slaptybe kokia ten apdumtais, 
tuomet girsargis būdavo, kaip 
paszeles, tuomet lUemislyk jau 
jo kibint, ne pasiprieszint ka
me nors nes pavojus po akiu.

kalba su juom tame dalyke tai 
vis turėdavau trauktis szalin, 
kaip kad kariuomene apguli- 
nejanti tvirtyne, nuo kanuoli- 
niu szuviu ir karteeziu leistu 
in ja isz tos tvirtynes.

Buvo tai vienok žmogus pil
nas doros, žmogus kuoteisin- 
giauses, kuris ne ant vieno 
skatiko mane niekad nepriga- 
vo, kadangi tuomi bjauriuosi 
kaip vėliaus patyriau ir persi
tikrinau.

Tula karta persitraukiau isz 
miesto didelias dumples kar- 
czukinias ir liepiau nuneszt in 
butą redytojaus. Buvo vaka
ras, jo kambaryje žibėjo lempa 
iszradimo Davejaus. Prisisvei- 
kinome gražiai ir liepiau taji 
karezukini maisza pastatyt 
kerezioje.

— Kas tai yra? — paklausė 
Malceris.

— Tai dumples isz gutaper- 
kos, — atsakiau, — parsitrau
kiau jas isz miesto.

— Del kokio reikalo?
— Tuojaus tamistai apsaky

siu, kadangi tik del to ir atė
jau sziadien in ežia. Sztai, ma
tai tamista, užmanau rūmuose 
insteigti gasini apszvietima ir 
tuom maiszu gabent in ten ga- 
sa.

IV.
— Tas gera, — atsake Mal

ceris — bet reikėtų intaisyti 
dirbtuve gaso o pagal mano 
nuomone tai tag neapsimokė
tu.

— Pagal mano nuomone ap
simokėtu, jeigu tik su tamista 
susiderėsiu.

— Su manim?! — tarė nusi
stebėjas rėdytojas, nesupras
damas, kaip rodos, apie ka. 
man eina, ka reiszkia mano 
žodžiai.

— Taip su tamista. Žinai ta
mista kad isžkvepineji isz sa
ves gasa, jog esant tamistai vi
sa diena kambaryje, kambarys 
prisipildo gasu, tai tik reikės 
su pagialba tam tikro prietai
so pripildyt dumples juom o 
po tam nuneszt in rumus ir pa
statyt tam tikroj pritaršytoj 
vietoj isz kur pereitinetu in 
pritaisytas dūdas ir atliktas 
darbas.

Malceris pradėjo neramei su
kintis ant kėdės.

— Viliuosiu kad tamista ne
busi tam prieszingu, — kalbė
jau toliaus su tikrumu — nes 
pats, tamista, negali sunaudo
ti to naudingo produkto, o asz 
tamistai užmokėsiu už ji kiek 
reikia. Duosiu tamistai už kiek
vienas dumples po du florenus 
o mokėsiu kas menesi prenu
merata. Na, kaip, ar tinki ta
mista ant mano propozicijos.

Jis nulbalo lyg lavonas, va
landa svarstesi o po tam atsa
ke tvirtai jog už tai pinigu ne
gali priimti. Tuomet asz nuda
viau užrustintu ir atsakiau lyg 
apgynime savo garbes:

— Asz nuo nieko nepriimu 
dovanu; itas butu del manes 
vistiek, kaip kad norecziau 
naudotis svetimu protu, neat
lyginant suvis anam, keno pro
tą naudoju. Lyg nenorecziau 
užmokėt advokatui už jo dar- 
bavimasi mano dalykuose, už 
apgynima manės nuo kalėji
mo, lyg kad norecziau eit in 
teatra ant operos be tildėte 
nors ir ten niekas kitas nesi- 
veikia kaip tik jog aktorei isz- 
davineja isz saves invairias 
dvasias tik biski garsesnes. 
Sztai imk, tamista, pinigus isz 
kalno mokėtus. Negaucziau asz 
gaso dykai ne nuo paties szeto- 
no todėl ir nuo tamistos to rei
kalaut nebegaliu. Jeigu taip, 
daleiskim, prakaitas tamistos

Viena karta praneszta man 
kad keli szernai iszeja isz gi
rios, knisinėja ant dirvos ka 
tik užsėtos kukuridzom. Pa
ėmiau szaudykle ir pasiszau- 
kiau savo Nemroda, (tikrai ko
ki turėjo varda nežinau, asz ji 
taip praminiau ir tuomi vardu 
vadindavau), pasakiau jam 
idant taipgi pasiimtu muszkie- 
ta ir eitu su manim in miszka.

Mano beprotis pažiurėjo ant 
manes savo visubaisiausiomis 
akimis, apsisuko užpakaliu ir 
nuduodamas kad .suvis mano 
paliepimo negirdi, pradėjo at- 
sitolinet.

Užsirūstinęs labai pribėgau 
ir smarkei paemes už peties 
paszaukiau:

— Ka, ar negirdi, ka tau sa
kiau?

Tas mažas ermis atsigryžo 
in mane lyg szernas pažeistas; 
akys 'jo 'dega foaisulinga ap
maudą kad rodėsi man buk isz 
ju kibirksztys 'byra, sznerves 
iszsipute, pro kurias pute kva
pą, nei zubris kovojantis su 
medejum o drebanezia savo 
ranka sieke savo medejiszko 
peilio užkiszto už juostos.

Liudvikas mano persigan
dęs lyg pele, pasislėpė greitai 
po lova; drąsą neprigulejo su
vis prie jo ypatybių. Asz-gi 
žiurėjau ramei in akis įnirtu
sio koboldo ir sukryžiavojas 
bankas ant krutinės, tariau isz- 
kilmingu balsu:

— Kaip drysti mėtyt ant 
manes tokius žvilgtelėjimus?

Nemacziau savo gyvenime 
didesnes puikybes ir pasidi
džiavimo ant veido žmogaus, 
kokia maeziau ant veido ir ju
dėjime to beproezio kuris bū
damas tvirtu manyme, kad esą 
tikrai karaliumi Lopansku, pa
rode dabar visa savo vertybe 
nes galop sudavė su kumszczia 
sau in krutinę ir itare iszkil- 
mingu, puikybes pilnu, balsu:

— Esmių karalium Lopan
cziku. ; |

— O asz esmių ciesorium! — 
atkirtau taipgi tokiu pat isz- 
kilmingui balsu.

Ant to mano “karalius” pa
slėpė peili in užjuosti, pasiklo- 
niojo su nusižeminimu ir pa- 
guodone, persikabino strielba 
per peti ir nuėjo su manim.

— Tas tai kas kito! — tarė 
jau suvis kitokiu balsu.

Ir nuo to laiko niekad jau 
nepriesztariavo man ir nesi- 
ginezijo, negrumojo man nie
kad ar tai akyvaizdoj, bei ne- 
akyvaizdoj mano vis paguodo
je mane, kaipo augsztesni už 
save o mano paliepimus pildė 
sii visiszku paklusnumu. Bet 
kitu anoptol neklause ir da su 
didesne puikybe ir pasididžia
vimu atsakinėdavo:

— Karalius tik ciesoriaus 
prisakymus pildo! — Ir ne ne- 
žvilgtelejo daugiau ant to kas 
kalba in ji.

Džiaugiausi asz pats labai 
taja mano pasekme kad jau 'be
veik visus paikszus—tarnus 
perdirbau ant savo kurpaliaus 
ir padariau sau isz ju labai 
naudingus žmones. Pasiliko 
vienas tik rėdytojas kuris vei
zėdamas temingai in visa ta 
mano praktika, szypsojosi tik
tai. Rasi, mislijo: “Lengva tau 
buvo perdirbt visus tuos paik
szus—praseziokus, bet paban
dyk mane.

Teisybe, pradėt darba .su 
juom buvo sunku. Žinojau ga
na gerai jog jo neprigausiu 
taip lengvai kadangi jis szim- 
ta sykiu geriau žino mokslą 
chemijos, szimta sykiu geriau 
ant to nusimano negu asz ir 
jeigu kuomet nors užvedžiau

Grofas Jurgis Potocki, Len
kijos naujas ambasadorius in 
Suv. Valstijas, kuris atplaukė 
ant naujo laivo “Batory.” 
Paeina jis isz senos szeimynos 
žymiu žmonių ir yra gerai ži
nomu sportu tarp Amerikonu.

butu kalefonija, bei kokiu ne
būk tepalu, tai taipgi tamistai 
užmokecziau o musu praktisz- 
kuose laikuose ne jokiu budu 
negalima palikti tokiu sluogs- 
niu kietos anglies kokius ta
mista turi savyje,' nesinaudo
jant joms. Nesinaudot taja 
brangiaj medega, iszfcikro ne
tinka.

Maeziau jogei kakta mano 
doro redytojaus dvaro apsipy
lė stambiais szlakais prakaito 
kuomet padėjau pinigus ant 
stalo priesz ji. Patemijau ant 
jo veido jog jame kovoja dvi, 
prieszingos viena kitai, galin
gos dvasios. Nepergaletina jo 
dora kovojo su apduminejan- 
czia jo protą fikacija. Pirmu
tine kalbėjo jam: jeigu priimsi 
pinigus, parduosi) daigia ko
kis suvisai pas tave nesiran
da, todėl peržengsi teisingys- 
te, suterszi savo dorybe; antra 
szalis vela kalbėjo: jeigu ne
priims! pinigu tai iszsižadesi 
manes, atsikratysi, užsiginsi, 
o juk asz jau suaugau su tavo 
duszia ir manes atstumt nuo 
saves nėbegali.

— Na, kaip-gi bus, tamista? 
Turbut už tokia preke nenori 
duot? Ko-gi tyli?

Krutinę Malcerio pasikeli- 
nejo augsztyn,, žiurėjo ant ma
nes neiszmanioms akimis, ke
lis kartus ranka jo sujudėjo, 
lyg norėjo nužert pinigus bet 
nedasilytejo. Galop pasikėlė 
nuo kėdės su narsa kareivio 
kuris meta ugni ant boso su 
paraku idant ^nužudint prie- 
szus ir paežiam pražūt drauge, 
prisiartino link stalo, nuėmė 
nuo lempos apipynima ir tren
kė ja in žeme, po tam pargriu
vo apalpęs ant kėdės. Vienok 
iszžiurejo lyg nubudęs isz mie
gu, kuris negali tikėt tvirtai ar 
nubudęs ar miega.

Eksplozija suvis nepasidarė 
ir suvis gaisas neužsidege ir ne- 
iszmete mudviejų drauge su 
visu namu in padanges bet už
tat mano rėdytojas taip turėjo 
visas dribsnis sujudintas kad 
atitokti negalėjo, vienok toji 
fikacija, tas tikėjimas klaidus, 
jog iszkvepinejo isz saves ga
sa, apleido ji ant visados...

Dvi isztisas sanvait.es sirgo 
smarkiai bet sugryžtant svei
katai, pradėjo kas-kart tvir- 
cziait tikėt in tai jog jokio ga
so jame nebesiranda jog suvis 
jis. jo isz savo plaucziu neisz- 
kvepuoja, jeigu po visa-dieni- 
niarn (buvimui kambaryje, tai
gi, pagal jo nuomones, gaso tu
rėjo but kuodaugiausia, nuple- 
szus jam apipynima nuo lem
pos, eksplozija suvis nepasida
rė. Vėliaus pasakojo man ko
kiu budu tas pasiutimas ji pa
gavo. Sztai viena karta jam 

lankant kasyklas kietųjų aug
liu, ūmai užsidegė požeminis 
gazas, žibintos anglekasiu su j 
geso ir visi vos iszvenge bai-' 
sios mirties. Tas buvo tikrai 
priežastimi sumiszimo jo pro
to; nuolatos jam rodėsi buk 
jauezia ruksztu smogą gaso ir 
tikėjo buk jis pats isz saves 
iszduoda ji. Mano sumanyta 
gyduole, arba kuracija pasili
ko :su labai geroms pasekmė
mis. Malceris nuo to laiko bu
vo visai protingas ir iszmintin- 
gas žmogus ir nepaprastinai 
tobulu redytojum ir uke-ve- 
džiu, kuriam galėjau visame 
tvirtai užsilikę! ir pasitikėt 
ant jo kaipo vyro teisingo, isz- 
mintingo ir prakilnaus uke-ye- 
džio. Dabar buvo senuose rū
muose da du paikszai ant ku-
riu mano sistemas gydymo su
vis neturėjo intekmes, pirmuo
ju buvo toji dainuojanti mano 
nematoma sirena, antru — asz 
pats'— pasiutiszkai insimyle- 
jas in ja. Monomanistas, halu- 
cinantas, lunatikas ir kokius 
tik atszeszelius talpina savyje
tas žodis “pasiutęs” — viskas 
tas galėjo būti priskirtu prie 
mano ydų. (Toliaus bus.

Vai vyrueziai, Lietuvei dideli 
laruma padare,

- Kaip visa gauja in lakupa 
uždare,

Kėlės dienas kozoje persėdėjo, 
Po tam po keliolika doleriu 

užmokėjo,
Tai bent Veselka buvo, 

Daugelis apkult gerai gavo.
O tai atsitiko Luzernes mies

telyje vienam,
Negreitai iszejo isz galvos 

daugeliam.
Juk Lietuviai tai ne zui-

kucziai,
Ne joki kvaili kralikucziai,
Ir priesz valdžia kartais 

pasistato,
Norints ir revolverius atstato.

* * *
Dvi Lietuvaites Detroite ant 

juoko vyrus laiko,
Guma -ėda, visko geria, žandus 

kraipo,
Tik nevisados taip daro, 
Savo paszelusi mandruma 

varo.
Grincziose kaip raganos 

susivelusios,
Maklakuotos ir nesipraususios. 
Tai sakalelei, mat Anglikes,

O iszrodo kaip džiovytos 
silkes,

Viena ana diena net apsiriko, 
Isztekejo už vyro pliko,

Dabar tik viena silke liko, 
O ir toji negaus kokio plikio.

* * *
Vyrueziai su tokia mergina, 

Tai jau gana,
Tankiai bile kokia kutvala, 

Ant kitu su liežuviu vis mala, 
Ant doriausios iszmislija,
Visaip ant žmonių loja.

Kada nuvažiuoja in fabriką,
Toji niekszas rakalka, 

Ka ji ten dirba tai nežine, 
Mat to sakyti man nevale. 
Lietuviszkai nevos užmirszo 

kalbėt,
Nenori tos kalbos ne girdėt, 
Tiktai kalba komunistiszkai,

Abba Ungarskai, 
O visai nemoka Angliszkai.

* * *

Vasarinė Ekskursija

Išplaukia iš New Yorko
LIEPOS-JULY 1, 1936

Moderniškam motorlaivį 

bripsholm
NEW YORK — KLAIPĖDA

' (Per Gothenburg-Stockholmą) 
IŠ New Yorko į Gothenburgą kelione 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks-
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stockholmą. Iš Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu "MARIE 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus p. VI. 
Mučinskae, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiurciją užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje
KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
DROTTNINGHOLM .... n Liepos 
GRIPSHOLM ....................25 Liepos
KUNGSHOLM........... 18 Rugpiuczio
DROTTINGHOLM . . 27 Rugpiuczio
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro- 
sziureliu ir laivakorcziu malonėkite 
kreiptis in vietini laivakorcziu agen
tą arba nuo

SWEDISH-AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave ir 4 W. 51 st St.

Rockefeller Centre, New York City

Nesenei isz Vestu bobelka 
pribuvo,

Bet nebage szlektai pakliuvo,
Vyras dabar ja kasdien 

smaugia,
Kad vos jos gyvasties ne

užbaigia.
Visokiais žodžiais ant tos ne- 

valninkes plusta,
Kaip padūkęs ant jos rusta, 
Mat pats nedorai pasielgė,

Tai dabar ant moteres pludasi.
Kad žmonele butu apie tai 

žinojus, 
Butu isz Westu neparvažiavus, 

Ba su tokiu latru gyventi, 
Tai veluk ant Vestu varga 

1 vargti.
*♦* *♦* *♦*

Tula szvies-plauke mergina, 
Mandra kaip sau mane gana, 
Norėjo isz vaikinu pasijuokti, 

Bet ir pati turėjo ant juoko 
pasilikti.

Nesenei buvo pirmutine pa-
merge,

Tai buvo pasiputus kaip blake, 
Kas tekis pavogė jai vainiką, 

Kuris neparėjo už dyka, 
Pinigas kasztavo,

Ir pamandraut gavo.
Juoku isz to buvo gana,

O ka daryt, jaunysta, 
-Tai ir durnysta,

Kaip girdėjau, to daugiau no 
bus,

Kaip suaugs ir in metelius 
pribus.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose

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

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j Jaj 
apelinkeje. Bile ko- (V 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio |jf 
Grabu. Laidoja nu- ill 
mirelius pagal naujau- III 
šia mada ir mokslą. III

Turiu pagialbininke M 
moterems. Prieinamos JL 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-į

sanvait.es


"SAULE” MaKanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Petnyczioje pripuola 

hažnytini-s apvaikszcziojimas 
Saldžiausios Szirdies Jėzaus.

— Nedelioje pripuola pirma 
diena vasaros bet dieneles da 
vis vėsios.

— Nedelioje pripuola "Die
na Tėvo.” Toji diena, paskirta 
ant garbes tėvo, yra mažai at
menama per vaikus nes pagal 
ju nuomone tai tėvas, ot, tai 
tik paprastas sutvėrimas kuris 
turi sunkei dirbti ant visu už
laikymo ir tylėt. Geri vaikai 
guodoja savo teveli bet yra to
kiu kurie visai ji užmirszta ir 
neduoda jam ne gero žodelio.

—- Vincas Sadukas, 538 W. 
Railroad uly., likos skaudžiai 
sužeistas in koja, Maple Hill 
kasyklose laike darbo. Dakta
ras apžiurėjo žaiduli ir dabar 
gydosi namie.

— Daugiau kaip 400 bondu 
iszdalinta ezionais del buvusiu 
kareiviu kurie tarnavo Svieti- 
neje Kareje. Bet daugelis isz 
to nepasinaudojo kaip reikia 
nes vos aplaike pinigus, pra
dėjo daryti girtuokliszkus pik
nikus, kiti nusipirko nereika- 
Ingu daigiu, užmirszdami atsi
lygint už padarytas skolas ir 
žodžiu, prapyszkino pinigus 
nereikalingai ir neiszmintin- 
gai.

— Praeita Nedelia, artimo
je Cliappel gazolino stoties, 
Hosensack, atsitiko automobi
liu nelaime kurioje kėli žmo
nes isz miesto likos sužeisti: 
Pilipas Marzullo, jo sūnūs 
Franas, Juozas Urbonas, 1011 
E. Centre uly., ir Jeva Breke- 
riene, 331 E. Pine uly., likos 
sužeisti. Jonas Rogers, isz 
Lakeside likos sužeistas ir 
randasi ligonbuteje. Visi gryžo 
isz Lansfordo, kuriu automo
bilius susidūrė su Povylo Apo- 
niko automobilium, isz Lans
fordo. Pravažiuojantis Franas 
Ba'brinskas, 520 W. Pine uly., 
atveže sužeistuosius in miestą 
kur daktaras apžiurėjo ir lie
pė nuvežti Marzulla ir Rogersa 
in Locust Mountain ligonbute.

—• p. Alėtas Blujus isz Mi- 
nersvilles, ana diena lankėsi su 
reikalais szioj apylinkėje. Teip 
gi atlankė "Saules” ofisą.

— Seredos ryta likos su- 
riszti mazgu moterystes pana, 
Veronika Stanioniute, isz New 
Philadelfijos su Edvardu Da- 
niseviezium, isz miesto, per 
kunigą Mozūra, New Philadel- 
fijoj. Nuotaka yra duktė po
nias Juozienės Stanionienes,' 
74 Macomb uly., New Philadel- 
fijoj o jaunavedis yra sunum 
naszles Magdalenos Danisevi- 
czienes, 634 W. Centre uly. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina.
t Asztuoniu motu Patrikas 

Hanley, 436 W. Spruce uly., 
nuejas su kitais vaikais mau
dytis in Pennsy prūdą, artimo
je New Boston, Utarninke po 
piet, prigėrė nes negalėjo 
plaukti. Kiti vaikai matydami 
kad ju draugas neiszplaukia in 
virszu, pradėjo klykti. Vienas 
isz didžiausiu vaiku panėrė ir 
iszgavo nelaiminga vaikuti ir 
atveže in miestą pas daktara 
Seligmona bet gyvasties jam 
negalėjo sugražint. Paszauktas 
koroneris F. Boezkauskas, pa
daręs tyrinėjimą, pripažino ji 
mirusiu ir inteike lavona gra- 
'boriui ant palaidojimo. Laido
tuves atsibus Subatos ryta Ai- 
risziu bažnyczidje kuriose da- 
lybaus jo draugai isz parapiji
nes mokyklos in kuria vaikutis 
lankėsi.

— Szv. Juozapo parapijos 
Szv. Vardo beisbolinis kliubas 
pralaimėjo loszima su M.&T. 
kliubu, aplaikydami 0 priesz 4.

— Szi vakara klausykite 
ant reidio apie muszi Joe Le
wis, nigerio su Max Schmelin- 
gu, Vokiecziu, kuris atsibus 
New Yorke. Manoma kad ti- 
kietu parduota už apie milijo
ną doleriu.

Mt. Carmel, Pa., f Negalėda
mas iszlaikyti operacijos ant 
kojos:, kuria jam daktarai nu
pjovė, Jonas Rakus, 50 metu 
amžiaus, kasyklų kontraktori- 
ni's anglekasis kuris likos su
žeistas laike darbo Colonial ka- 
sy'klosia, mirė ligonbuteje.

Maizeville, Pa., j- Jurgis Ve
ličkas,- senas gyventojas, mirė 
Nemeilioj, apie 12 valanda, laike 
piet, 'sirgdamas apie du metus 
namie. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos apie 48 met., gyven
damas Brooklyn, N. Y., po tam 
atvažiavo in ezionais. Prigulė
jo prie Szv. Ludviko parapijos 
Paliko paezia Marijona, tris 
sūnūs, tris dukteres, isz kuriu 
viena dirba Union National 
Banke, Mahanoy City, ir tris a- 
nukeflius. Laidotuves atsibuvo 
Ketvergo ryta, su apeigomis 
vietiniioje bažnyczioje.

MINTIS DEL
ATMINTIES

DIENOS
Pabaigoje Gegužio menesio 

mes apvaikszcziojome Atmin
ties Diena, tai laikas pagarba 
atiduoti musu žuvusioms ka
reiviams ir jūreiviams, toje 
dienoje puoszime ju kapus. La
bai rimta diena nekuriems 
žmoniems o kitiems tai tik 
szvente pasilinksminimui. 
Rimta diena tiems, kurie lan
ko kapines atiduoti garbe 
tiems kurie jau iszvyko o 
szvente toms szeimynoms ku
rias mirties ranka dar nepasie
kė. ■'

Ne visi žmones kurie lanke 
kapines ėjo prie kapo kareivio 
arba jūreivio, ne, daugybe mo
tinu aplaike savo mažiuliu 
vaikucziu kapus. Ligos ir kar
tais net nukreipiamos ligos, 
tuos vaikuczius pat savo na
muose nukirto. Mes negalime 
sulaikyti visas ligas bet medi- 
kaliszkas mokslas jau turi tien 
informacijų kad daug rimtu Il
gu netik iszgydomos bet ir su
laikomos. Gailetina kad vis 
randasi per daug asmeniu ku
rie bando save gydyti ir ne 
kreipiasi prie gydytoju.

1935 m. New Yorko mieste 
66 vaikai numirė nuo difteri- 
jos, ju tėvai užmirszo juos im- 
munizuoti ar nedave. Ir per vi
sa szali daug kitu nuo tos pa- 
czios priežasties numirė. Mes 
žinome kad difterija yra nu
kreipiama liga ir kad nei vie
nas vaikas neturėtu ta liga 
sirgti.

Bet netik priesz difterija di
dis progresas yra padarytas. 
Jeigu in laika surastos tai ir 
augusiu nekurios kroniszkos 
ligos butu buvę nukreipiamos. 
Labai daug szitu ligų isz po 
lengvo žmogų užpuola ir apie 
tai sergantis visai nežino nei 
ne mistiną pakol taip drueziai 
užpuola kuna kad jau privers
tas kreiptis del pagelbos. Jeigu 
kiekvienas žmogus pasiduotu 
save savo gydytojui del meti
nio egzamino kiek ligų tas nu
kreiptu. Tas tai yra sveikatos 
geriausia apsauga.

VINCZEVONE DVIEJU 
MARIU.

Yra tai senas paprotis Euro- 
piecziu "vineziavoti” vandeni 
dvieju mariu ant szios puses 
Atlantiko. Apeigos atsibuvo 
New Yorke kada atplaukė nau
jas Lenkiszkaš laivas "Bato- 
ry” prigulintis prie Gdynia— 
America laivines kompanijos, 
Lenkijoj. Kada laivas atplau
kė in ezionais, vyskupas Karo
lius Nemira iszliejo Baltiko 
mariu vandens in Atlantiko 
mares.

ANT PARDAVIMO.

Trijų lubu bizniavas namas, 
del 2 ar 3 szeimynu, geriausioj 
vietoj, Frackville, Pa., prie 
kampo. Parsiduos ant lengvu 
iszlygu. Kreipkitės pas:

MARK PARMLEY, 
Phone 278-J Frackville, Pa. 

arba pas,
B. WISHING,

Phone 1 332 W. Centre St.,
Mahanoy Cit, Pa. (J-e30

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA
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 kvp- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadoj 
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, 
720-36 Mulberrv St.. Readinft, Pa-

GEROS RODOS 
DEL VISU

§ Teisingysta yra cnata, 
pervirszinybe nendsideda; bu-j 
kie teisingu o busi pilnas do-' 
rybiu. ’ I

§ Bui e geresniu o busi 
laimingesnių. . . I§ Tasai 'laimingas — ubą-, 
gas ar turtingas, kas yra užga-j 
nadintas isz savo darbo arba 
isz savo būties.

! § Neapykanta ir puikybe
pavieniu ypatų naikina visa 
visuomene.

§ Kaip zerkdle viskas atsi- 
musza-taip musu darbuose at- 
simusza musu szirdis.

Ar Žinote Kad...
* Alų jau dirbo Babilone 

da penkis tukstanezius metu 
priesz Užgimimą Kristaus, per 
Egipcijonus, kurie mėgdavo 
alų.

* Didžiausia orkestrą ko
kia kada suėjo in viena vieta 
grajyti koncerte, buvo tai lai
ke Svietinio Pakajaus JubiK- 
jo, Bostone 1872 mete kad ap- 
vaiksztinet užbaigima Civilisz- 
kos Kares. Kada toji milžinisz- 
kA orkestrą grajino Priekalo 
Overtura tai turėjo 1,689 viso
kius instrumentus, 50 priekalu 
ant kuriu musze 100 ugnagesiu 
ir visa baterija armotu.

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

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

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

A HEALTH 
OFFICER 
■OR TOUR 

HOME

HOT WATER
Indėkite savo namuose moderniszka Automatiszka 
Elektrikini vandens szildimo hiteri kuris suteiks ju
mis užtektinai karszto vandens del visokiu reikalavi
mu; kaipo tai del maudynės, skalbinės, mazgojimo 
ir t.t. turėsite karszto vandens visada del greito pa
reikalavimo ir tai už maža iszkaszti.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Generolas John J. Pershing sako prakalba ant valdiszku kariszku kapiniu Ar
lington, Washingtone, laike apvaikszcziojimo "Papuoszimo Kapu” per Dekoreiszion Die
na. 2—Admirolas Joseph Reeves, pirmininkas Amerikoniszos flotos yra apdovanotas per 
mariu karalių "Neptūną.” 3—Jean Trowbridge, isz Stuart, Iowa, aplaike pirma dovana 
už geriausia islebizavojima. Lenktynes atsibuvo Washingtone. Mergaite mokinosi Ameri
can Universitete.

KARDINOLAS O’CONNELL INSZVENTINO J AUNUS KUNIGUS.
Laike kada kardinolas O’Connell laike pamaldas Szvento Kryžiaus Katedroje, 37, 

jauni kunigai, isz Szv. Jono Seminarijos, Bostone, aplaike sakramenta kunigystes. Pa
veikslas likos nutrauktas tame laike kada aplaikinejo szventinimus. Kardinolas .sėdi prie 
altoriaus viduryje. • t: ' V ■,

Kada Svietine Kare pasibaigė, Vokiecziai pradėjo isztraukinet savo paskandytus ka
riukus laivus Scapa Floe, Szkotlandijoj ir jau keliolika pasekmingai iszgavo isz vandens. 
Szitas 25,000 tonu sunkumo kariszkas laivas "Kaiserin” likos isztrauktas ana diena. j

AtsitikimasLietuvizkoj 
Dedakcijoj

— Ar yra redaktorius? — 
užklausė sveezias inejas in re
dakcija Lietuviszko laikrasz- 
czio.

— Nėra jo,— atsake raszti- 
ninke.

— Ar jis yra mieste?
— Taip.
— Ar tuoj sugrysz?
— Ne.
— Gal vakare sugrysz?
— Ne.
— Gal rytoj ?
— Ne.
— Ar paliko koki žodi del

manes? i
— Ne.
— Kada iszejo?
— Vakar po piet.
— Ar nesake kada sugrysz?
— Ne, pone.
— Na tai kur po velniu jis 

randasi?
— Guli pas graboriu, mirė 

staigai kada vienas biznierius 
užmokėjo jam ^kola už apgar- 
sinirna.

------- ■ ~------------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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