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Isz Amerikos NELAIMINGA
BARZDA

PAPAIKO NUO RŪKYMO 
PAPEROSU.

Philadelphia. — Miss Janet 
Warner, 24 metu mergina, li
kos uždaryta czionaitineje 
prieglaudoje del pamiszeliu isz 
priežasties pervirszinio rūky
mo paperosu. Tėvai merginos 
pasakė daktarams kad ju duk
tė surūkydavo daugiau kaip 
keturis pakelius paperosu ant 
dienos ir jokiu hudu negalėjo 
ja atpratint nuo rūkymo.

SUDEGINO VISUS PINIGUS 
PRIESZ SMERTL

Rockville, Mass. — Edgar 
Heckschner, czionaitinis far- 
meris, praeita sanvaite sudegi
no arti deszimts tukstancziu 
doleriu bumaszkomis, ketures 
valandas priesz savo mirti. 
Farmeris ibuvo apie 80 metu 
amžiaus ir nuo kokio tai laiko 
pradėjo netekti proto. Nenorė
jo jisai palikti niekam savo 
turtą ir nedejo in banka tiktai 
laike paslėpęs lovoje. Kada 
degino pinigus, kaimynas ji 
užtiko ant tojo darbo bet jau 
buvo per vėlu iszgialbet pini
gus nuo pamiszelio. Pasikalbė
jas su juom trumpai, pamisze- 
lis mirė.

ANŪKAS APSIPACZIAVO 
SU SAVO BOBUTE.

Green Ridge, Calif. — Ana 
diena apsipacziavo Conrad 
Gaskell su savo bobute, Mrs. 
Fiorentina Malvern ir dabar 
jie praleidineja savo saldžia 
kelione Kalifornijoj po me
džiais, kaip Adomas su Jeva. 
Sztai kaip tas atsitiko, pagal 
Conrado apsakymai

“Mano diedukais buvo labai 
rustau budo 'žmogus del salvo 
vaiku. Pirmiausia atstume nuo 
saves mano sesere (savo anū
ke) del to kad toji pabėgo ir 
isztekejo už šoferio. Asz tik 
vienas pasilikau jo sukceso- 
rium o kad iszleidinejau per 
daug pinigu, tiksle apsipaczia- 
vimo, todėl ir mane atstume 
nuo saves. Netrukus kada susi
laukė 78 motu, isz piktumo ap- 
feipacziavo su jauna mergina 
turinti vos 23 metus bet in du 
metus po tam senas diedukas 
mirė todėl visas turtas pasili
ko del jos. In meta laiko po jo 
mircziai asz apsipacziavau su 
jo naszle, o mano bobute, ir da
bar laimingai su ja gyvenu ir 
vienas isz kito esame užgana- 
dinti. — Kaip matyt, tai nėra 
taip painus dalykas, kaip kas 
sau mano.”

PENNSYLVANIJOJE SU
RINKTA 61,669,033 DOLE

RIUS PADOTKU ANT 
GERYMU.

Washington, D. C. — Nuo 
visokiu 'gerymu Dede Samas 
surinko padotku Pennsylvani- 
jos valstijoj, 61,669,033 dole
rius. Per taji laika likos aresz- 
tavoti 1,400 žmonių už sulau
žymą gerymu tiesas. Pennsyl- 
vanijoj kas meta pasididina 
pardavimas svaiginancziu ge- 

. rymu ir kaip rodos ateinanti 
meta parduos da daugiau.

Nušiskutimas Barzdos Szi- 
tam Žmogeliui Padare Daug 

Bėdos.

VISKAS PASIBAIGĖ 
GERAI.

Cranford, N. J. — Paniekin
tas per savo paczia ir vaikus, 
iszvarytas isz savo namo kaip 
kokis valkata ir ant galo pa
talpintas kalėjime, Lukoszius 
Darring dabar svarsto ar isz 
jo nepadaryta szposas. Luko
szius yra apie 70 metu am
žiaus!. Nubodo jam ilga barzda 
todėl nuėjo pas skustbarzdi ar
timam miestelyje ir davė sau 
nuskust puikia barzda. Mane 
jis kad padarys savo szeimy- 
nai szposeli.

Po tai operacijai nuvažiavo 
in artima miesteli Plainville in 
kur jo pati su dukrelėms buvo 
nuvažiavus in sveczius pas tė
vus, pabarszkino in duris ir 
paprašė valgyt. Moteres, ne
pažindamos ji, iszvare ji isz 
namu bet kada nesitraukė nuo 
duriu, užtrenkė jam duris 
prieš nosi. Nenusiminęs tuom, 
insiverže per duris in stuba o 
tame laike kada dukrele davė 
telefoną in palicija kad kokis 
tai valkata užklupo ant ju, Lu
koszius ■ pagriebė paeziule in 
glebi ir pabueziavo.

Motere būdama jaunesne už 
vyra ir daug drūtesne, tvyksz- 
telejo vyrui kelis per žandus 
kad tasai net apvirto augsztie- 
nikas. Pagriebė ji už apykak
les, spyrė in užpakali ir iszme- 
te per duris. Inpykes ant tik
rųjų, Lukoszius insiverže per 
kitas duris ir tai tame laike 
kada palicijantas atvažiavo su 
motorcikliu ir paėmė nebageli 
in kalėjimą kur per kėlės va
landas aiszkino palicijai buk 
jisai tikrai yra Lukoszium 
Darring ir vytru moteres kuri 
ji iszme'te laukan 'bet visi jo 
aiškinimai nuėjo ant niek. 
Ant galo palicijantas atvožė 
skustbarzdi ir tasai tikrai da- 
rodijo kad jam nuskuto barz
da ir klad jis yra Lukoszienes 
vyras. Motere dovanojo savo 
vyrui už padaryta juoką, vy
ras dovanojo už inspyrima ir 
iszmotima ir namu ir viskas 
pasibaigė užganadinaneziai su 
prižadėjimu kad jeigu kada 
vela sumanys nuskust barzda, 
kada užaugs, tai kad moterei 
apie tai pranesztu in laika.

APLAIKINEJO PASZIALPA 
— NUSIPIRKO SKRIPKA

UŽ 100 DOLERIU.
Philadelphia. — Povylas 

Martin, muzikantas kuris ap- 
laikinejo nuo valdžios po 18 
doleriu ant .sanvaites, ana die
na nusipirko sau skripka už 
szimta doleriu. Likos jisai už
darytas kalėjime ant vieno me
to už sumuszima skaudžiai sa
vo paezios, motinos penkių ma
žu vaiku.

Martinas uždirbdavo po 30 
doleriu grajindamas po kliu- 
bus bet nieko nedave ant mai
sto savo paežiai ir vaikams nes 
tiška praleisdavo ant gerymo.

15 METU AMŽIAUS 
MOTERE ATĖMĖ

SAU GYVASTĮ
NUBODO JAI GYVENTI SU 

MATUZELIU.

St. Joseph, Mo. — Kada jos 
60 metu amžiaus vyras kerszi- 
no ja atiduoti in pataisos prie
glauda už apgaudinejima jo ir 
lakstymu su jaunesneis vyru
kais, Minnie, 15 metu amžiaus 
pati Tamosziaus A. Wheeler, 
60 metu, kuris apsipacziavo su 
ja tik menesi laiko adgal, nu- 
siszove savo kambarėlyje. Se
nas diedas, kuris apsipacziavo 
su Minnie Shipley, apsakė pa
licijai buk jis negalėjo suval
dyt savo jauna paeziule kuri 
lakstė su jaunais vyrukais ir 
ketino ja nusiunsti taja diena 
in prieglaudos narna ir taip 
moterėlė tuom persieme kad 
atėmė sau gyvasti. — Kam po 
nogiu motina privertė told kū
diki ant apsivedimo su tokiu 
senu kriukiu.

NUŽUDĖ SAVO MOTERE 
ANT JOS PRASZYMO.

Pendleton, Ore. — James 
Hortsmann, senas kareivis, 
apie 75 metu amžiaus, likos nu
baustas in kalėjimą ant de
šimtis metu už nužudymą sa
vo paezios; bet padare tai ne 
isz savo'idono noro tik ant jos 
karšto meldimo. Laike teismo 
James kalbėjo: “Mano mote
re sirgo džiova ir vėžiu per il
gus metus ir Ibaisei kentėjo nuo 
tuju ligų. Ana diena puolė ji 
nuo trepu ir baisei susižeidė 
sau galva o kada prisiartinau 
prie jos, ji tarein mane: “Su
similk James, palengvink man 
mano kanezias, užmušk mane 
tuojaus o per tai padarysi man 
didele mielaszirdyste! ” Isz 
pradžių nenorėjau tai iszpil- 
dyt nes mylėjau .savo gyveni
mo drauge norints .sirgo, bet 
atsimindamas apie jos kentėji
mus, paėmiau revolveri ir pa
leidau in ja tik viena szuvi ir 
tuojaus mirė ant mano ranku 
su szypsena.”

KATUKAS UŽDUSINO 
KŪDIKI.

Dundalk, Md. — Kada tėvai 
atėjo pažiūrėt savo vieno me
nesio amžiaus .sūnelio, rado 
maža katinėli atsigulusi ant jo 
burnukes ir kūdikis buvo jau 
negyvas. Motere James Nauto- 
no tame laike nesirado namie 
o tėvas ..radosi prie darbo.

KARVELIS ISZGIALBEJO 
JI NUO BAUSMES.

Boston, Mass. — Juozas Ro- 
senblaum pasiėmė su savim 
iszmokyta karveli ir kada at
plaukė in Provincetown, atsi
minė kad prie namo paliko sa
vo automobiliu už ka butu už
mokėjas bausmia. Pririszo 
laiszkeli prie karvelio kojos 
ant kurio parasze kad brolis 
indetu automobiliu in gara- 
džiu. Karvelis parlėkė namo in 
valanda laiko po iszlekimui 
nuo laivo, brolis perskaitė 
laiszkeli, indejo automobiliu 
in garadžiu ir tokiu budu apsi
saugojo nuo bausmes.

LIETUVIS PALIKO 
$17,873

JUOZAS JUOZENAS PALI
KO GIMINĖMS LIETUVOJ

VISA SAVO TURTĄ.

Waterbury, Conn., — Buvo 
nustatyta, kad Juozo Juozeno 
paliktas turtas czionais sieką 

' $17,873. Teip raszo 15 Liepos 
laidoje, “The Waterbury Re
publican.” Juozas Juozenas 
buvo jau 62 metu amžiaus. Jis 
mirė pereita Gruodžio (Dec.) 
men. Tuos pinigus jis susitau
po dirbdamas Waterburio 
dirbtuvėj, ir labai szykszcziai 
gyvendamas. Del savo szyksz- 
tumo ir susivaržymo jis buvo 
pramintas net “Pustelninku.” 
Visi žinojo, kad pinigu jis turi 
todėl kaip jis apsirgo ir isz lo
vos negalėjo atsikelti, keli jau
ni lietuviai insiverže in jo kam
barį ir apiplėšė ji, atimdami 
apie $800.00. Kaip Juozenas 
mirė, žmones mane, kad jo pa
liktu pinigu bus apie $30,000. 
Kiek jis iszfikruju turėjo ir 
kiek jam mirus buvo išvogta, 
to jau niekas nežinos, bet da
bar jo turtas skaitomas tik 
apie $18,000. Tai maždaug 
tiek, kiek yra like bankuose.

Jo turto administratorium 
yra paskirtas adv. Lukoszius, 
kuris dabar jieszko velionies 
brolio, Jono Juozeno, kuriam 
priklausanti dalis pinigu. Jo
nas gyvenas Amerikoje, bet 
adv Lukoszius sako negalįs jo 
surasti. Jeigu Jonas neatsi- 
szauks, tai jo pinigu dalis bu- 
santi atidėta in szali da pen- 
keriems metams, o kitas busią 
išmokėta giminėms Lietuvoje. 
Jeigu Jonas neatsis'zauks ir to
liau, tai po penkių metu jo da
lis busianti nusiunsta gimi
nėms Lietuvoje. Nemaža velio- 
nies pinigu žuvo ir uždarytuo
se bankuose. Daugiausia sue
de “tiautiszkas” Kažemeko 
bankas Waterburyje. Juozenas 
buvo pasidėjęs tenai $5,947.85, 
už kuriuos dabar busią galima 
gauti vos tik $94.78. In Amer- 
ikoniszka Waterbury Savings 
Banka buvo padėta $14,503.70. 
tai tie yra czielybej. Taip pat 
esą czieflybej $1,346.79 Water
bury National Banke.

14 PAMISZELIU MIRĖ NUO 
KARSZCZIO.

'Madison, Wis. — Paskutiniai 
karszcziai buvo priežastim 
mirties keturiolikos pamisze
liu, prieglaudoje Mendota. 
Kožnas isz mirusiu negalėjo 
nukensti karszczio nes ju sme
genys negalėjo dalaikyt karsz
czio o jeigu butu sveiki tai bu
tu iszlikia gyvi.

Isz Visu Szaliu“VELNES” INSIGAVO IN 
JI; NUŽUDĖ SAVO 

SZEIMYNA.
Erie, Pa. — Samuel C. Weed 

atbėgės ant palicijos paszau- 
ke: “Uždarykite mane nes in 
mane inlindo velnes. Papil
džiau dideli grieka ir nenorė
jau kad mano pati ir vaikai 
kentėtu per mano nusidėji
mą.”

'Nužudė jis savo paczia ir du 
vaikus, 5 ir 3 metu amžiaus. 
Po tam iszbeges ant ulyczios 
mėtėsi po praeinaneziam auto- 
mobilium ir likos mirtinai su
žeistas, mirdamas vėliaus li- 
gonbuteje kada ji in fenais nu
vežė palicija pirma iszklausius 
jo iszpažinimu del ko nužudė 
savo szeimyna.

DAUG ŽMONIŲ ISZEME 
UKESISZKAS POPIERAS.
Pittsburgh, Pa. — Isz prie

žasties nauju tiesu, kurios rei
kalauja kad žmones kurie turi 
valdiszkus darbus ant visokiu 
projektu, tieji kurie reikalau
ja nuo valdžios pensija ant se
natvės, turi kanecz turėti uke- 
siszkas popieras, tai szimet 
daugiau ateiviu iszeme popie- 
rais ne kaip kituose metuose. 
Aplinkinėje Pittsburgho szi
met jau iszimta popieros per 
3,205 ateivius o praeita meta 
tik 1,800 iszsieme.

RINKO BUMASZKAS ISZ 
MARIU.

Atlantic City, N. J. —> Tūlas 
plaukikas rado penk-dolerine 
bumaszka plaukiant ant van
dens ir vos pagavo viena kad 
sztai pasirodė ir kita ir greitai 
pagavo deszimtine, kita pen
kine ir kėlės dolerines bumasz- 
kas. Iszplaukes ant kranto, isz- 
tiese bumaszkas ant plešku 
kad iszd'žiutu ir kada prisiar
tino prie jo palicijantas ku
riam parode bumaszkas ir no
rėjo insideti in kiszeniu, nema, 
žai nusistebėjo kada pamate 
kad “ziperis” jo plaukimo 
kelnių buvo atidarytas ir bu- 
maszkos iszpuole isz jo lAsze- 
niaus. Da vienos penkines ne
sugavo.

ISZPANIJOS REVOLIUCIJA
Szeszi laivai bombardavo 

fortecas užimtas per pasikele- 
lius Centoje, Moroke. Czionais 
daug užmušta. , ,

Pasikelelei užėmė ir pa- 
musze 28 provincijas isz skait- 
liaus 50. '

*♦* Amerikoniszki, Francu- 
ziszki ir Ang'liszki laivai iszve- 
že daugiau kaip 5,000 svetim- 
žemiu.

San Juan de Luz, 14 me
tu vaikas, perimtas revoliuci
jos upu, nuszove 'ant smert 
■serganezia paczia Norvegijos 
konzulo. Buvo tai beszirdinga 
žudinsta.

* San Sebastian mieste mu- 
szyje tarp revoliucijonieriu ir 
valdiszko vaisko, in kėlės die
nas likos užmuszta apie penki 
tukstaneziai žmonių.

* Malagoje vaikai nuo 14 
lyg 16 mertu, be jokios miela- 
szirdystes nuszove apie szimta 
kunigu ir fasisztu. Vaikai bu
vo apsiginklavę revolveriais, 
karabinais ir kirviais.

TURTINGIAUSIAS ŽMOGUS 
ANT SVIETO LANKOSI 

EUROPOJE.
London, Anglija.,— Mahara

jah isz Myrsore, Indijos, kuris 
tik valgo tmaiista pargabenta 
isz savo sklypo ir geria vande
ni isz savo privatiszko prūdo ir 
meldžesi priesz auksini dievai
ti Ohamundesvari, lankosi to
mis dienomis Europoj. Turi jis 
80 automobiliu su kuriais va
žinėja po visa aplinkine. Ta
sai valdytojas Indijos val
do 6,500,000 padonu nuo ku
riu surenka metines duokles 
daugiau kaip 400 milijonu do
leriu. Jisai turi apie 52 metu 
amžiaus, yra mažo sudėjimo 
ir malonus žmogus. Kiek jisai 
turi turto, niekas nežino ir jisai 
pats, bet žihunai sako, kad ji
sai yra turtingiausias žmogus 
ant svieto.

TRYS SENUKAI KURIE TU
RI DAUGIAU KAIP PO 

SZIMTA METU.
San Salvador, Ekvador.,— 

Pana Dolorosa Bedoya ana 
diena apvaiksztinejo 120 metu 
sukaktuves gimimo dienos. 
Toji sen-merge sako, del to gy
vena teip ilgai, kad niekados 
neinsiimylejo ir nežino kas tar 
yra meile.

Varszava, Lenk,,— Isiz Kalu- 
szino praneszama, buk fenais 
mirė senukas Han, kuris da- 
gyveno puikaus amžiaus 115. 
metu. / Savo ilgam amžiui yra 
dėkingas, k ad gyveno malszei 
ir prigulincziai ir lyg paskuti
nei dienai buvo sveikas ir ap- 
dirbinejo savo lauka.

Manila, Filipinai., — Juan 
Basva, kukis buvo žinomas kai
po seniausias žmogus ant svie
to, mirė San Quentin, provinci
joj Pangasinana. .Kada gimė, 
tai neatsimena, bet isz to ka ži
nojo ir mate, galima spėti, kad 
jisai turėjo nemažiau kaip 140 
motu.

VĖTRA PADARE BLEDES 
ANT MILIJONO DOLERIU 

TEKSUOSE.
Dalias, Te . —: Smarki vie

sulą padare czionaitineje ap
linkinėje bledes ant daugiau 
kaip milijono doleriu ir sužei
dė apie 50 žmonių. Dalis Teksu 
Iszkilmes taipgi panesze dide
le blede per viesulą. Viesulą tę 
sęsi daugiau kaip per dvi va
landas. . .:... - --

ATKERSZINIMAS 
MERGINOS 

— i
Paskandino Dukrele Savo Su- 

žiedotinio.

UŽ ATSISAKIMA SU JA 
VESTIS.

Drohobycz, Lenk.—Deszimts 
metu Katriute Jarenko iszejo 
in mokslaine ir daugiau tėvai 
ja nemate gyva.Kada mergaite 
nesugryžo namo ta vakara, tė
vas pradėjo jos jeszkoiti. Nu
lindęs tėvas kreipėsi pas inspe- 
toja, kuris apreiszke tėvui buk 
Katriute randasi dideliam pa
vojuj. Tėvas pranesze palicijai 
apie dingima dukreles. Palici
ja tuojaus pradėjo karsztai ty- 
rlineti mergaites dingimo.

Ant galo, palicija isztyrine- 
jo buk Katriute likos paskan- 
dyta per 23 metu amžiaus Lud- 
vika Mraczkovskiute, kuri bu
vo susižadėjus su tėvu Katriu
tės ibet szeimyna prieszinosi 
taja vinezevone nes Liudvika 
Katrės labai neapkentė ir isz 
to tankei kilo nesupratimai tar
pe szeimynos. Paskutiniam to
kiam barni, mergina kerszino 
jam už tai atkerszyt, kad to ne- 
ttžmirsztu ant viso savo gy- 
va'sczio. Ir ,savo kerszta dalai- 
ke. Kada mergaite ėjo in mok
slaine, Ludvika prikalbino ja 
eiti su ja prie upes kur insitu- 
me mergaite in Vandeni. Lai
ke tyrinėjimo mergina prisi
pažino prie kaltes ir už tai li
kos nubausta in kalėjimą.

VOKIE OŽIAI PIRKO GINK
LU UŽ $4,000,000.

Londonas, Anglija.—Valdžia 
isztiiknejo, buk 1935 mete Vo- 
kiecziai iszdave ant visokiu 
ginklu ndt keturis milijonus 
doleriu. Tolimesni tyrinėjimai 
parcįdo, kad szimet da didesne 
suma iszdave ant ginklu ir ka- 
riszku innagiu. Anglija nužiu- 
rineja Vokietija kad nesilai
ko savo sutaikos su kitais skly
pais ir vis pasirengineje ant 
kares.

TRUMPOS ŽINUTES
Pittsburgh. — Nudures mir

tinai savo paczia, Juozas Cor
so, 50 metu, pasikorė ant me
džio artimoje savo namo. Mo
tere gal mirs nuo žaiduliu.

Wilkesl-Barte,1 J’a. — Mrs. 
A. Burnett, 29 metu, geisdama 
ihzgialbet -savo 8 metu sūneli, 
kuris buvo pavojuje nuskendi
mo, pati rado mirti upeje. Vai
ko draugas iszgialbejo skens- 
tanti vaika ir isznesze ant 
kranto.

Jeruzalemas. — Daugiau 
kaip 400 žmonių pavojingai 
apsirgo ir keli mirė nuo val
gymo pagedusias žuvis. Buvo 
tai vabgszai kurie aplaike žu
vis už dyka.

Pittsburgh. — Mažas Rober- 
tukas Kummert, 18 menesiu 
amžiaus, įsu pienine bonka už- 
musze savo 3 menesiu amžiaus 
broliuką kuris gulėjo szalia jo, 
lovoje.

Carlbad, N. Mex. — Czionais 
randasi didele urvą kurioje 
randasi daugiau kaip trys mi
lijonai sziksznosparniu, pagal 
apskaityma tenaitiniu gyven
toju.

Camden, N. J. — Steponas 
Zagnojny ir William Szymkov 
likos užmuszti automobiliaus 
nelaimėje, Nedėlios vakara.

Istanbul, Turkija. — Lie
tinga viesulą, kuri czionais 
siautė per 40 valandų, užmusz
ta per žaibus 14 ypatų ir su
žeista apie 40. Keli namai su
griuvo laike viešnios.

Paskutines Žinutes
Fraudenstadt, Vokietija. — 

Du trokai, prikrauti su karei
viais, nusiverte nuo kalno ir 26 
kareiviai likos užmuszti ant 
vietos ir 20 sužeisti.

Rymas, Italija. —- Daug 
amunicijos eksplodavojo Mas- 
saua, Eritrea, užmuszdama ke
lis kareivius ir sužeidė apie 
szimta.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Isz vistu szaliu girdime apie 

bedarbe, negerumą laiku ir t.t. 
Isz kitos puses vela pilasi ži
nios kad tiek ir tiek straikuo- 
ja žmonių. Visur kyla straikos 
ir kaip darbininkiszki vadai 
tvirtina tai rudenyje ketina 
užstoti milžiniszka straika ku
ri prasidės Pennsylvania oj ir 
bus tai smarki kova darbinin
ku su kapitalu.

Jeigu visur insiskverbia dar
bininku neužsiganedinimai, 
maiszosi lyg sūkuriai tarpe 
darbdaviu ir daiįbininku nesu
tikimai darbu ir kontraktu, tai 
darbai gerai eiti negali. .

Vargai ir bėdos palyti strai- 
kuojanczius ir nestraikuojan- 
czius.

Kaip skaitome laikraszcziuo- 
se tai po visa svietą tartum už
bėgusi kokia karsztine straika- 
vimo liga, sudemoralizuoja vi
sa pramone ir vargingi darbi
ninkai visur beveik prakisza 
savo jeszkinius.

” • • • 1 ' -

Kožnas sziadien pasiutiszkai 
vejasi paskui taji galinga do
leri ir galvos ju užimtos vien 
tik su doleriu. Mat, tas doleris 
yra labai godus daigtas! Dole
ri kožnas savinasi, kožnas do
leri priglaudžia, duoda jam ge
ra vieta ir saugoja kaip savo 
aki.

Taip, su doleriu padarysi vis
ką, su doleriu visur inlysi, pro- 
va iszlaimesi ir duszia iszga- 
nysi.

Amerikas yra “Fri kontri.” 
In kur kas eina, niekas neuž- 
kabina, negali iszguiti ir gali 
kdžnoje vietoje apsigyvent ir 
niekas tau to negali uždraust. 
Valia uždėt bizni jeigu tik tu
rėsi užtektinai kostumeriu. 
Viską gali padaryt, jeigu turi 
užtektinai pinigu. Be pinigo 
nieko nenuveiksi — ne parapi
jos nesutversi, ne; bažnyczios 
nepastatysi ir jeigu žmones 
nenorės tai ne pats Dievas ne
padės nes “balsas žmonių tai 
.balsas Dievo.”

1 •• ■ ■“* —
Žmonių nuomone yra kaip 

kokia dirva, kuri nuolatos turi 
ka toki iszdavinet o kad toji 
dirva iszdavinetu naudinga 
vaisiu, reikia taja dirva sėti 
grūda mokslo o triaszt doru 
pamatu ir lieti dangiszka rasa 
tikybes bet jeigu taip nebus 
tai toji dirva bus ant niek ir 
Užeis usnimi. Pas kvaili nuo
mone yra panaszi in smiltini 
tirlauki ant kurio niekas ne 
auga o mažiausias vėjelis tais 
smiltis perkelia isz vienos vie
tos in kita.

Nuo kada Demokratai apė
mė valdžios vadeles tai prasi
dėjo pasiutiszkas ir neiszmin- 
tinigas iszdavimas valdiszku 
pinigu ir (žmonių taksu nes in 
paskutinius szeszis metus pra
leido 11,750,000,000 doleriu ar
ba daugiauin tuos szeszis me
tus ne kaip kiti prezidentai isz- 
davė in laika 127 metu. In lai
ka tuju 127 metu valdžia isz- 
dave tik 26 bilijonus ant viso
kiu reikalu. Toji milžiniszka 
suima pinigu in laika szesziu 
metu nustebins visus Ameriko- 
nisžkus gyventojus ir jau lai
kas sulaikyti taji kvailiszka 
iszdavinejima žmonių pinigu 
nuo kada prezidentas Roose- 
yeltas apėmė dinsta. Tosios 
sumos neiszmokes musu ket
virta gentkarte.

Japonijoj baisei prasiplati
no taip vadinamos “meilingos 
savžudinstos, ” kuriu buna 
kas meta daugiau kaip 20 tuks- 
tancziai. Valdžia pradėjo da
ryti planus kaip užbėgti toms 
savžudinstems nes jeigu mei
linga porele nesutinka arba tė
vai neduoda pavelinimo ant 
apsivedimo tai abudu atima 
sau gyvastis. Daug tokiu nusi
minusiu meilužiu dabar pra
dėjo szokti nuo dideliu narna 
ant ulycziu ir kad tam užbėgti, 
locnininkai namu iszkabino di
delius tinklus ant namu kad 
užbėgti toms savžudystems.

Mete 1931 asztuoniolika vy
ru ir merginu nuszoko nuo 
augsztu namu Tokio mieste o 
1935 mete atėmė sau gyvastis 
25 vyrai ir 16 merginu.

Oralaivis Hindenburgas vė
la atsilankė ana sanvaite in 
Amerika bet jau ne taip karsz- 
tai apie tai apraszinejo laik- 
raszcziai kaip apie jo pirma 
atlekima aprasze.

Skaitome paskutiniuose tele 
gramuose buk Francija už
draudė tam oralaiviui lėkti per 
Francija nes jis per žemai le
kia ir apžiūrinėja pakraszczius 
Francijos. Kaip girdėt tai ir 
nutraukė paveikslus ginkluo
tu pakraszczius Francijos, del 
savo kariszku tikslu. Tas Fran- 
cuzams labai nepatiko ir pra
dėjo nužiurineti oralaivio vir- 
szininkus kad per daug rūpi
nasi jos pakraszcziais ir už
draudė lekioti pro Francija. 

Isz Visu Szaliu
NUMIRĖLIO SUDAS
Kaip Tai Prisipažino Žydas 
Kuris Pavogė Nuo Numirėlio 

500 Rubliu.

ISZMINTINGA RODĄ 
RABINO. 
—a------

Novomoskovsk, Bosija., — 
Apie pusiau-nakti atėjo seny
vas Žydas, apdriskias ir iszal- 
kias, in kaimeli Kologrifk, pas 
Žydą Kutzkeli, kalbėdamas: 
“Esmių nuvargias ir alkanas, 
man kiti sake, kad ir tu esi žy
das. Geras tautieti, duok man 
kokia norints prieglauda kur 
galeczi'a per nakti pasilsėt.” 
Senukas vos galėjo ipastovet 
ant kojų, o jo balsas drebėjo ir 
akys baisiai vartėsi. “Eik in 
tvaria, atsigulk prie arkliu o 
bus tau 'szilta. ” Ir nuėjo senu
kas, kur greitai papuolė in drū
ta miega, isz kurio jau daugiau 
nepabudo, kada ji bernas atėjo 
ant rytojaus pabudyt. Isz prie
žasties jo mirties Kutzkelis 
turėjo nemažai bėdos kaipo ir 
žydiszka mielaszirdinga drau
gu ve kurios privalumas buvo 
palaidoti .sena tautieti. Nors 
žydas būna kanuovargingiaiu- 
sias už gyvasties', po mircziai, 
turi ji nuiprast nuo galvos lyg 
kojų, apsupi in nauja paklode 
ir pasirupyt jam graba.

Kada ji nariai drauguvos 
pradėjo praust, patemino kad 
vienas pirsztas buvo aprisztas 
rodos, kad buvo sužeistas. At
vyniojo skudurėli, rado ant 
pirszto alpviniota popierele, ant 
kurios buvo paraszyta žydisz- 
koje kalboje: “Esmių miręs. 
Mano kilszeniuje rasite 500 ru
bliu.”—Perkratė visus kiszen- 
ius nebaszninko, nerado ne vie
no skatiko. Susitarė keli žy-' 
dai nusiduoti pas Kutzkeli nes 
mane, kad tai gal jisai pasiėmė 
tuos pinigus. Alėja pas ji už

klausė: “Kur yra 500 rubliu 
kurie (priguli prie nebasznin
ko?” Bet jisai užsiginczino ir 
prisiegavo ant dangaus ir že
mes, kad jokiu pinigu nema'te 
ir nepaeme. Ka daryt? Užklojo 
žydai nebaszninka su paklode, 
pastate kėlės žvakes ir pradėjo 
rodą,votis kaip atrasti tuos pi
nigus. Žinojo gerai kad Kutz- 
kelis tuos pinigus turi o kurie 
užmokėtu už 'laidotuves ir da 
pasiliktu gana ant szaklos, kuri 
buvo apsunlkyta skola. Ar už
vesti teismą prieszais Kutzke
li? Nebūtu isz to jokia nau
da nes gali jis užsiginczyt kad 
neturi pinigus. Bet vienas isz 
ju, Abraomas Neylian, iszmin- 
tingiausias, nes buvo rabinu 
vietines žydiszkos szkalos, teip 
atsiliepė: ‘1 Apsvarstinkime 
szita dalyka kaip Salamonas 
darydavo.” Sutiko žydai ant 
to ir atidavė visa reikalą in 
rankas rabino, kuris per visa 
diena maustė kaip iszgaut pini
gus nuo Kutzkelio. Ant galo 
nuėjo pavakarije pas Kutzkeli 
ir teip in ji prakalbėjo:

“Klasyk Kutzkeli, turi nueit 
su dviem iiudintojais pas ne
baszninka, paimt ji už rankos 
ir kalbėti tuos žodžius: “Ant 
mano unaro prislegiu, kad asz 
tavo pinigus nepasiėmiau. ” 
Visi buvo labai užganadyti isz 
rabino iszminties bet nežinojo 
prie ko tas gali nuvesti. Kutz
kelis džiaugėsi kad gaus pro
ga iszsiteisyt save prie žmonių 
ir žinojo kad jam nebasz- 
nirikas nieko nepadarys. Ant 
paženklintos valandos, atėjo 
Kutzkelis prisiartino prie lavo 
no, paėmė jam už rankos ir 
pradėjo kalbėti: “Geras žmoge
li, prislegiu, kad asz tavo 500 
rubliu nepaėmiau.” Sztai po 
tu žodžiu lavonas tik cziupt! 
jam už rankos ir laike suspau
dęs kaip replėms. Kutzkelis su
riko ne .savo balsu ir puolė ant 
keliu szaukdamas: “Atleiskie 
man, meldžiu susimylejimo! 
Asz paėmiau tavo pinigus bet 
visus sugrąžysiu! Neiszdaviau 
ne vieno skatiko. Paslėpiau 
juos pecziuje, kamine.”

“Aha, tu rakali!—paszauke 
lavonas (žinoma ne buvo tai 
lavonas, tik rabinas, kuris atsi
gulė in vieta mirusio), numes- 
damas nuo saves paklode su 
kuria buvo uždengtas ir atsi
stojas ant kojų paszauke:

“Iszgav.au nuo tavęs teisybe, 
kali Kitokiu budu nebūtai 
prisipažinęs prie kaltes kuri 
su savo melagystėms galėtum 
prigauti, bet pats dabar iszsi- 
davei.” Visi žyd'ai aplinki
nėje gėrėjosi iszminczia savo 
rabino, kuris pagarsėjo po visa 
aplinkine isz savo Salamonisz- 
kos iszminties.

NAGUOSIA
ŽMOG-ŽVERIO

/ -
Suviliojo Motere Pas Save, 

Kad Iszgauti Josios Turtą

PO TAM BAISIAI JA 
KANKINO.

Konstabtinograd, Bosija.,— 
Pereita meta, atvažiavo isz 
Liudvipoliaus in czionafe, jau
na ir patolgi motere, pilna drū
tumo ir sveikatos aktorka Li
na Kovrov kuri turėjo kokius 
tai privatiszkus reikalus su ad
vokatu Narmatzkinu. Nežine 
isz kokios priežasties aktorka 
apsigyveno pas advokata ir in 
kėlės sakvaites dingo isz akiu. 
Gimines jos jeszkojo bet nega
lėjo surast.

Po kokiam tai laikui, proku
ratorius to apskriczio aplaike

laiszka nuo kokio tai studento’ 
kuris gyvena tam paežiam 
mieste ir tam paežiam name, 
kad isz gyvenimo advokato 
girdėt nepaprasti dalykai, kad 
galima girdėti tankiai dejavi
mas ir moteres verksmas ir pla
kimai, rodos su botagu kas 
musza 'žmogų. Matyt kad kas 
toki marino savo kambarije, 
nes nuolatai buvo girdėt szauk- 
smai: “Duok valgyt b a minsz- 
tu nuo bado! ’ ’

Prokuratorius aiplaikes ta 
laiszka nusiuntė in tenais du 
pali’C'ijantu's, kurie rado ma
žam- kambarelije, ant antro 
aukszto, motere, iszdžiuvus 
kaip szeszelis. Motere iszrode 
baisiai. Gulėjo ant lovos ir 
graudžei verke. Norint palicija 
buvo pripratus prie visokiu re
gėjimu bet negalėjo susilaikyt 
nuo susigraudinimo, ka akys 
mate.

Pasirodė kad toji nelaiminga 
buvo dingusi aktorka Lina 
Kovrov. Ant užklausymo po
licijos, motere graudžei verke 
ir juokdamasi kaip pamiszele, 
atsake: “Advokatas plake ma
ne tankiai ir nedavinėjo nieko 
valgyt, ant Dievo meiles duo
kite man ka norints valgyt, o 
tajda jums viską pasakysiu!” 
Kada padavė jai valgyt, mote
re mėtėsi ant valgio kaip žvėris 
kuris buvo labai iszalkias. Pa
kele nelaiminga motere nuo lor- 
vos apiprause ir aprėdė ja.

Kada aresztavojo advokata, 
tasai teisinofei kad motere yra 
ligone ir apsigyveno pas ji, po 
tam gavo svaiguli ir ja rūpino
si o kad perpleszinejo savo 
szlebe tode'l paliko ja nuoga. 
Taip tasai rakalis teisinosi.

Locniriinkas namu, pripažino 
kad motere apsigyveno tame 
name ir tankiai girdėjo plaki
mus ir verksmus bet nenorėjo 
praneszti palieijai, nes įmanė 
kad tai nesupratimas terp ve
dusios poros, ir nenorėjo kilsz- 
tis in ju gyvenimą. Palicija 
isztyrinejo, kad aktorka yra 
locnininke didelio turto ir ad
vokatas ja suviliojas pas save 
kankino ja, kad apraszytu del 
jo visa turtą ant ko aktorka 
nesutiko. Advokatais likos nu
teistas ant penkių metu in 
kalėjimą, už kankinima mote
res ir apgavysta.

ISZUETUVOS
NUBAUDĖ DVARPONI UŽ 

SMURTĄ.
Rokiszkis.,— Panevėžio apyg., 
teismas, Bokiszkyje nagrinėjo 
reta byla. 1935 mete Paliepio 
dvarponis Koscialkovskis, su
sitaręs su savo tarnaite, insivy- 
liojo in kambari to paežio dva
ro daPbininke ir ja nuskriaudė. 
Teismas iKoscialkovs'ki nubau
dė 6 metais, o jo tarnaite 1% 
metu Sun. dar. kalėjimo.

Koscialkovskiai seniau buvo 
labai turtingi ir garsus Lietu
voje ir Lenkijoj, kur dabar ju 
gimine ministeriauja.

DIDELIS MUSZTYNES 
GERVECZIU ATLAIDUOSE.

Gervecziuose, Traku apskri
ty, buvo dideli atlaidai. Per at
laidus daug žmonių (pasigėrė ir 
pradėjo savo tarpe musztis. 
Labiausiai pasižymėjo Zaviel- 
cziu ir -Sakaiaicziu jaunimas. 
Palicija muszeikas pradėjo 
skirstyt, nes bijojo, kad galin- 
czios kilt dar didesnes riauszes. 
Viena antra žymesni muszeika 
ji buvo suėmusi. Tuomet mu- 
szeiku minia puolė palicija, no
rėdama atimti suimtuosius. Pa- 
licijos pusėn pasipylė akmens. 
Tuomet palicija szove, muszei- 
kos kiek atszoko, palicija sipejo 
pasitraukti prie savo būstines. 
Atsipeikeje muszeikos tuomet 
puolė palieijos būstine. Prisi
ėjo pavartoti gaisrininku 
szvirkszlys, kuris buvo atga
bentas isz Mi'kalisžkiu dar isz 
vakaro; mat, per Szv. Jurgio 
atlaidus pasigėrė nenuoramos 
šukele didžiuli gaisra, todėl da
bar isz atsargumo buvo pa
kviesti ir gaisrininkai. Szaltas 
vanduo atauszino pakilusi mu- 
szeiku upa ir jie iszbegiojo.

Per visuotine suirute nuo 
szuviu buvo sužeisti keli as
menys, ju tarpe ir viena mote
ris.

NUŽUDĖ GERA ŽMOGŲ.
Simno valscz., bttvo szitoks 

atsitikimas. 12 Birželio, J. 
Marcinkeviczius iszvyko isz 
Perszines in Prienus pas broli. 
Kita diena pakeliui in namus 
nežinomo piktadario buvo nu
žudytas ir inmestas in Nemuną. 
J. Marcinkeviczius turėjo apie 
50 metu amžiaus. Nuo 1905 
metu dirbo Lietuvos vadavimo 
darba. Nuo pat pradžios skai
tė laikraszczius. Buvo viso 
kaimo szvietejas ir mokytojas. 
Dar priešą kara mokino kaime 
vaikuczius kaip daraktorius, 
už ka rusu žandaru buvo per
sekiojamas. Jau priesz didiji 
kara pranaszavo Lietuvos ne
priklausomybe.

GERAS DERLIUS.
Jurbarkas.,— Ūkininkai lau

kia gero derliaus. Dapar visur 
valomi dobilai ir szienas. Oras 
palankus. Vietomis jau ir ru
giai ima balti, po poros sa'nvai- 
cziu reikes kirsti.

STROPIAI DIRBAMAS
NAUJAS PLENTAS.

Marijampole.,— Naujo plen
to Marijampole-Prienai tiesimo 
darbai dirbami labai gyvai. 
Baigiama galutinai iszilyginti 
pylimas, iszvalyti ir sutvarkyti 
grioviai, palstatyti reikalingose 
vietose tiltai ir tilteliai. Nusta
tytam szia vasara plento grin
dinio alfetumui (5 klm.) iszgris- 
ti jau baigiama suvežti ir ak
menys. Per diena akmenų at
vežama kartais sziintas veži
mu.

Po Dvieju Metu Palaidoja 
Nebaszninka.

iSztamas žmonių vadinamas 
“Taradzas”, paeinanti isz Ce
lebes gimines, turi nepapras
tus papratimus laidojimo savo 
mirusiu. Lavonas mirusio per
guli namie per du metus pakol 
pasibaigia apeigos del jo, nes 
tiek laiko ima parengti ji ant 
amžinos keliones. Po tam buna 
patalpintas kokioje urvoje ir 
vieta užmarina o prie kapo bu
na pastatytas balvonas padirb
tas ant pavidalo mirusio ku
ris yra pastatytas prie urvos 
kad sergėtu jo duszia. “Tara- 
dzai” yra vienatinis sztamas 
žmonių kuriu dvasiszkieji rė
dosi kaipo moteres.

PATI IN VOS GYVA VYRA:

—O kaip tu numirsi, ar asz 
galėsiu už kito iszteket?.

Vyras. ,— Kodėl ne? Man 
vis tiek.

Pati: — Asz matau jog tu 
lyg užpykęs kalbi!

V. — O kas man galvoj sve
timo žmogaus nelaime. Asz ne
girdėsiu kaip jis, būdamas su 
tavim, verks...

ADVOKATO
PATARIMAS

Kaimuotis, vardu Motiejus, 
nusidavė in miestą ant užmo
kėjimo padotku ir užbaigimo 
kitokiu svarbiu dalyku.

O kad greitai užbaigė savo 
reikalus, atėjo jam navatna 
mislis iii galva jog turėdamas 
da sziek tiek lauko, sunaudos 
ji ant dasekimo rodos pas gar
singa ir gerai žinoma visam 
mieste advokata.

Tankiai jis girdėjo apie po
ną S... kuris buvo garsingas 
isz savo rodu o kada paimdavo 
kokia * prova tai žmonos isz 
laik pranaszavo jog prova isz- 
laimes.

— Perpraszau Igarbingo po
no, — tarė Motiejus, — žmo
nes taip daug apie poną kalba 
jog ve, pamislinau sau, reikia 
man pasirodavot pas poną, ka
da proga atsilaiko.

— Acziu tau, mano geras 
žmogeli, už tavo gera žodi, — 
atsake ponas S. — Gal turi ko
kia prova?

— Saugok mane Dieve! Mo
tiejus Kazyra neturėjo .savo 
gyvenime jokios provos su nie- 
kuom ir duos Dievas dasilaukt 
tai iki smert su niekuom nesi- 
provos.

— Tai gal pirkote kiek že
mes nuo kaimyno, ar gal par
davėte ?

— E, ka-gi garbingas advo
katas man kalba! Juk aisz ne 
toks turezius kad pirkineeziau 
žeme o ir da ne tokis vargszas 
idant kam pardavineeziau.

— Na, tai ka tu nori nuo 
manės? — užklausė su nekan
trumu advokatas.

— Juk jau sakiau guodoti- 
nui advokatui kad noriu gaut 
rodą... žinoma už pinigus. '

Ponas IS. paėmė kortele bal
tos popieros,' pamirkino plunk
sna in atramenta, parasze pora 
eilueziu o sudejas popierele 
padavė Motiejui.

— Acziu guodotinam advo
katui — paszauke nusidžiau
giąs Motiejus. O kiek-gi ponas 
reikalauja už rodą?

— Du auksinus.
Motiejus užmokėjo o pasi- 

kloniojas iki keliu iszejo nusi- 
szypsojas jog taip iszmintingai 
sunaudojo likusi laika.

Prie paežio vakaro sugryžo 
namon o kad buvo pailsės nuo 
keliones ir karszczio, nutarė 
pasilsėt.

Ant lauko gulėjo nupjautas 
szienas sudėtas in kulius nuo 
dvieju dienu. Bernas altejo su 
užklausymu ar suvežt sziena?

— Sziadien suvežt — atsi
liepė Mobiejiene, — tai griekas 
imtis taip vėlai in darba, juk 
rytoj bus invales ant to laiko.
Bernas prasergejo jog ant ry

tojaus užsinesza an,t lietaus o 
sziadien vežimai buvo užkin
kyti ir niekas daugiau nebuvo 
ka veikt. Motiejiene spyrėsi 
jog norints debesei užėjo tai 
nėra ko bijot nes vejas juos 
iszvaikins. Motiejus klausė 
vieno ir kito ir pats nežinojo 
ka turi daryt bet ant giliuko 
atsiminė sau apie kortele ku
ria turėjo paslėpęs entyje.

— Palaukite tiktai, — pa
szauke, — juk turiu rodą nuo 
advokato už kuria užmokėjau 
du auksinus ir padarysim taip 
kaip joje paralszyta. Petronėle! 
— paszauke ant vyriausios 
dukters, — tu supranti ant 
raszto, perskaityk kas czion 
yra paraszyta.

Mergaite .suslebizavojo se- 
kanezius žodžius:

'“Ka turi padaryt rytoj — 
padaryk sziadien: — Ka turi

suvalgyt sziadien — suvalgyk 
rytoj.”

— Sztai matote! — kli'ktele- 
jo Motiejus kaip žmogus ku
riam kas tokio staigai inpuole 
in galva. — Greitai! Imkitės 
prie darbo, kinkykite arklius 
ir griebkitės prie szieno!

Pati gana spyrėsi atkalbinet 
nuo to bet Motiejus neatstojo 
nuo savo ir ne už dyka užmo
kėjo du auksinus už rodą idant 
paskui jos neklausytu. Ėmėsi 
su visa szeimyna prie darbo ir 
nepaliove pakol visa sziena .su
vežė iii kluonus. Ir gerai ant 
to iszkirto kaip pasirodė ant 
rytojaus. Nakties laike nupuo
lė tokis lietus jog netolima upe 
iszsiliejo ir užliejo aplinkinius 
laukus, paėmė su savim visa 
sziena aplinkiniu kaimynu ir 
tiktai vienas Motiejus nepane- 
sze jokios bledes.

Nuo tos dienos nepaliove 
girt iszminti pono S. o tosios 
rodos visados laikėsi ir in lai
ka pastojo iszmintingu ir tur
tingu ūkininku.

VAKACIJOS LAIKAS 
IR JUSO VAIKAI

I

Leiskite Jonuką ir Mariute 
per visa vasara lauke bovintis. 
Lai ju vasariniai drabužiai bu
na toki kokius lengvai galima 
iszskalbti ir kurie lengvai ne
susipurvina. Ar vaikai Inamie 
ar kur iszvažiuoja vasara yra 
ju vakacijos laikas ir kuo il
ginus jie pasilieka ant oro tuo 
geresne bus ju sveikata. Besi- 
bovindami jie iszmiklina ku
lius, szviežias oras ir saulėkai
ta jiems duoda sveikatos rei
kalingiausius reikmenius. Visi 
normaliai vaikai ir mergaites 
nori ant oro bovintis. Raginki
te kad jie taip darytu.

Jeigu nėra pavojaus tai ko
dėl jiems nepavelinti nusiimti 
czeverykuczius ir paneziaku- 
ites ir tegul basi braidžioja 
vandenyje, kad nors ir ąp- 
szlapsta. Lavinkite pat jaunys
tėje plaukti. Netik jaunos mer
gaites ir vaikai privalo mokėti 
plaukti bet ir visi augusieji.

Vartojimas daug vandens ir 
muilo yra kitas labai geras va
sarinis pripratimas. Pratinki
te vaikus nusiprausti po kiek
vienu pasibovinimu, tegul jie 
t a patys atlieka, tegul neima 
joki maista in rankutes jeigu 
jos neszvarios.

Kiekvienas augantis vaikas 
ir mergaite turi gera apetitą, 
teisybe, kad jie reikalauja dau- 
giaus maisto negu augih žmo
nes. Dėlto yra labai geras pri
pratimas juos pratinti igerti 
stiklą pieno, su duona ir svies
tu viduryje ryto, ir popiet. 
Svarbu jiems duoti gerus pus- 
ryczius isz vaisiu, grūdinio 
maisto su pienu ir sviestu su 
duona. Vidurdieni jiems duo
kite gera užkandi, visuomet su 
žalios daržoves salota. O vaka
re duokite karszta valgi isz 
dvieju lapuotu daržovių, žalia 
daržoves salota ir stiklą pieno 
apart mėsos, bulviu, duonos ir 
.sviesto. Aufgantis vaikas turi 
valgyt ka augia szeimynos na
riai valgo.

Pratinkite vaikus kasdien 
pasimaudyti ir valyti dantis 
po kiekvienu valgiu. Jie turi 
miegoti net deszimts valandų 
in diena. Prižiūrėkite kad kas
dien viduriai veikia paežiu 
laiku.

Taip darant, netik vaikai 
bet ir motinos linksmai praleis 
visa vasara ar namie ar kur 
'bus iszvažiave. —F.LXS.
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SESERYS
■ Buvo jos trys — dvi doros, 
treczia-gi, ne. Geros vadinosi 
Emma ir Ona, nedoros buvo 
.vardas Irena. Jos gyveno Bu- 
dapeszte. Irena nebuvo nei ak
tore. Buvo statiste ir kaipo to
kia vede gyvenimą nedora. Tu
rėjo taipgi turtinga prieteliu 
kuris ja užlaikė; sutaisė jai na
mus, suteikdavo jai pinigus ir 
kitus brangius daigtus, aprėdė 
nuo galvos iki kojų.

Emrga ir Ona gyveno prie 
Irenos. Nuo jos gaudavo suk
nias, gražias skrybėlės ir pini
gus, kadangi Irena buvo gera 
sesuo ir augsztai kainavo savo 
seserų dorybes. Emma ir Ona 
isz to buvo iszdidžios jog yra 
tokios doros ir kad jos netu- 
rinczios visai jokio reikalo už
mokėti už gyvenimą, szilkines 
pancziakas ir žibanczius czeve- 
rykus. Emma turėjo perdaug 
dideli titulą prie iszdidumo. 
Iszsilmokino ant mokytojos, 
patentą turėjo jau kiszeniuje. 
Laike tiktai paskyrimo. Bet 
nominacija, kaip tai sakant, 
nesiartino, nežiūrint to, kad 
baronas — Irenos baronas — 
teikėsi jau kreiptis prie intek- 
mingu ypatų, prie burmistro o 
net ir prie keliu miesto rodi
ninku.

Ona tuo tarpu tiktai vieno 
idalyka trosZko — iszeiti už vy
ro. Iszeiti už vyro gražiai, ver
tai, kaip kitos visos doros mer
ginos, turėti namus, susidedan- 
czius isz trijų kambariu, pa
ežiai valgius virti, bartis už bi
le nieką tarnaite — o! Tai bu
vo jos didžiausias troszkimas, 
tai buvo svajone kuriaja gyve
no laukdama nekantriai kon
kurento.

Lauke. Lukojo visos trys. 
Emma nominacijos, Ona kon
kurento, Irena-gi ant iszsipil- 
Sdytrno seserų noro nes tos-dvi 
(seserys už ja buvo jaunesnes.

Viena diena gryžta Emma 
inkaitus namo.

— Mano miela, — sako Ire
nai, — rodosi man kad dabar 
mane paskirs mokytoja. Žmo
gus nuo kurio priguli toji no
minacija, liepe man pasakyt 
idant nueieziau sziadien pas ji 
po pietų.

— Na, pagalinus, — atsako 
Irena.

— Tavo laime yra nors ant 
kelio prie tavęs, — insimaiszo 
Ona ir tuojaus priduria:— Bet 
mano laime? Kiek tai dar man 
jos prisieis laukti?

Po tam visos trys nuliūdo.
— Matau, — sako Irena, — 

kad priversta ta reikalą pati 
imti in savo rankas. Nemokėsi 
iszeiti už vyro. Esi perdaug Įe
ita. Tai-gi, asz tave iszleisiu!

— O, kad tik tu norėtum tai 
Itau viskas pasiseks! — szau- 
Įkia linksmai Ona.

Irena žiuri iin Ona su susi
judinimu ir salio: 

— Tai paikyste buvo kad 
įmes lyg’ sziol apie tai nepamis- 
linome. Biednos mergaites 
kaip tu, laukia sau kokio tai 
pasakiszko karalaiczio ir lau
kia dykai. Sziadiena ant svie
to geriausias daigtas yra tik 
pinigai. Jaunikiai bijo prie ta- 
yes prisiartint kadangi dalei- 
Idžia jog esi nuoga kaip bažny- 
czioje peliuke. Bet jaunikiai 
|tau atsiras. Dabar tik ka nu
bariau tau duoti pasoga 20 
tukstaneziu koronu.

Ona isz džiaugsmo negali 
kalbėti. Antrina tik nuolatos:

— Dvideszimts tukstaneziu 
koronu.

— Esi geriausia sesuo, ko
kia tik svietas kada galėjo

ma jau drąsiau. — Nėra tai 
jau jis toksai didelis ponas! 
Galėtum delei sesers su juom 
pasikalbėti... Eicziau in lai- 
žybas kad tau nereikėtų jo ir 
maldauti o turecziau vieta.

Irena žiuri ant Onos, tary
tum isz tos taigi puses lauktu 
kokio tai pasiprieszinimo. Bet 
Ona sako:

— Tokia esi gera, Irena! 
Man gyvenimą jau užtikrinai! 
Turėtum taigi ka nors padary
ti del biednos Emmos.

— A... a... jei tasai ponas 
ir del manes nieko nepadarys 
už dyka? — sako kareziai Ire
na. Emma ir Ona viena in kita 
pasižiurėjo ir nusiszypsojo 

Į abidvi. Po tam tarę kartu;

matyt, pripažysta Emma.
— Taip! — atsiliepe Irena,

— nepaisant to, ka apie mane 
kalbate, — esiu gera mergina. 
Tieji dvideszimts tukstaneziu 
koronu tai viskas, ka galėjau 
suezedyt, tai visas mano tur
tas bet atiduodu ji su noru.

Kol dar prasidėjo teatralisz- 
kas perstatymas, sugryžo Em
ma nuo pono, nuo kurio prigu
lėjo nominacija.

Buvo labai nubudus.
— Kas tau yra? — klausia 

szirdingai Irena. — Kas tokio 
tau atsitiko?

— Smulkmena... Viskas bu
tu tvarkoje, bueziau tuojaus 
paskirta... bet tasai ponas 
pabrieže kad to nepadarys už 
dyka.

— Pinigu reikalauja?
— Ne, ne pinigu, bet rodosi 

kad asz jam patinku ir...
— Aa!
Irena užsimislino. Emma ty

li.
— Tai ka-gi jam atsakei?— 

klausia po valandėlei.
— Ka-gi turėjau atsakyti?— 

surenka užgauta klausymą 
Emma. — Nedaleidi kibą kad 
dar su tokiu žmogum ture- 
cziau kalbėti. Juk žinai mane 
ir...

— Bet-gi praszau tavos! >— 
teisinasi pabūgus Irena. — 
Norėk mane suprasti! Žinau 
kad esi dora mergaite bet... 
kaip-igi pasibaigė kalba?

— Atsitraukiau nuo jo. Pa
sakiau jam kad jeigu nenori 
manes paskirti tai nereikia. 
Vercziau tegul numireziau ne 
kaip iszkrypti isz doros kelio.

— Labai gerai, — pagiria 
Ona.

— Puiku! — patvirtina Ire
na. — O ka jis pasakė?

Atsake kad tai yra juokinga 
kad asz dar mislycziau apie 
nominacija ir savo ateiti, jei 
pas ji dar rytoj nenueisiu. At
sakiau kad nesugrysziu ir 
verkdama iszejau. Eidama vie
nok namo mislijau apie ta vis
ką nes juk gaila yra idant to
kios vietos negaleeziau gauti.

— Ir kaip tai gaila ? — sako 
Ona.

— Žinoma! — atsiliepe Ire
na.

— Tai-gi, atėjo man ant mįs
lių kad gal butu ežia koksai 
iszejimas.

— Koksai? — klausia Irena.
— Jeigu kas nueitu pas ta 

žmogų ir paaiszkintu jam kad 
ko nors panaszaus reikalauti 
nuo manes nevalia... Jeigu 
kas mokėtu ir galėtu pertikrin
ti kad jis turi elgtis kaipo kar- 
žylgis, kad negalima privers
ti...

— Na taip! Bet kas-gi eis?
— klausia Ona.

— Irena. Ji moka kalbėti, 
moka tartis, ji drąsi, — aisz- 
kina Emma.

Irena iszbalo.
— Asz turiu eiti?
— Delko-gi ne, — kalba Em-

— Bet eik-gi Irena!
❖ ❖ ❖

Emmos nominacija rodos tu
rėjo pranaszauti ir Onai laime. 
Sostapyles mokytojas, Emmos 
draugas, tankiai lankydavo se-Į 
seris ir insimylejo Emmon.1 
Ona taipgi buvo nuolanki jau-1 
nikaieziui kurio meile pradėjo 
smarkiai augti su valanda, ka
da iszgirdo kad jo numylėtinė 
turi dvideszimts tukstaneziu 
koronu pasogos.

Emma jaunikaiti vis dar la
biau prie to gunde.

— Tegul ponas papraszo 
Irenos apie mano jaunesnes 
sesers rankos gavima.

— Kaip tai? Kodėl asz?
— Taip! Ji kadangi yra vi

sa szeimynos galva. Nuo jos 
taigi Ona gauna tuos dvide
szimts tukstaneziu koronu.

Toji žinia mokytoja surūpi
no.

— Tas nesmagu... tegul po
nia mane gerai supranta... pa- 
guodoju gerbiama ponios sese
rį ponia Irena bet... esiu la
bai nerviszkas tuose dalykuo
se...

Emma pažiurėjo placziai ati
darytoms akimis in mokytoja 
Muela.

— Juokingas pasakymas! 
Ona yra dora mergina, ponas 
esi doras 'žmogus: busite abu
du laimingi... Kiti daigtai 
ežia neineina rokundon ir gai
la laukti nors valandėlė ir lai
mes diena suvėluoti.

Mokytojas ka tai 'Sumurmė
jo po tam vienok pripažino kad 
turtas yra laimes fundamen
tas. Apsivilko taigi savo gra
žiausiu szvarku ir nuėjo pas 
Irena praszyti Onos rankos.

Irena ka tik neapsiverke ir 
su meile tikrai motiniszka pa
laimino jauna pora. Sužiedoti- 
niai buvo labai laimingi. Po
nas mokytojas kasdiena lanky
davosi pas savo sužiedo'tine. 
Pavalgydavo kasdiena gerus 
pavakarius ir rūkydavo bran
gius cigarus ir paperosus pono 
barono. Vienok buvo, kaip 
pats tvirtino, žmogum neku
rtuose dalykuose, labai ner- 
viszku.

— INeapkencziu tokiu daig- 
tu, — kalbėdavo tankiai Onai 
— ir kad žinoeziau isz kur pa
eina tie pinigai, bueziau ta 
pasoga atmetės.

— Pasiutimas! — atsiliepe 
Ona, — atmesti tokius pini
gus?!

— Taip, taip, žinai tavo se
suo yra kilta moteriszke bet 
dorybe... tai svarbiausias 
daigtas.

— Žinoma! — palt virtiną 
Ona.

— Kaip apsivesime?
— Kas tada?
— Neturėk man už bloga, 

mieloji bet tada su ja nieko 
bendro neturėsime ir nesusiei
sime.

— Kaip sau nori, — atsako 
pasiduodama Ona ir su skais- 
cziom nuo laimes akimi žiuri 
in savo numylėtini.

* * *
Buvo, kaip jau pasakyta, 

trys seserys. Dvi isz ju buvo 
doros o treczioji ne.

Katra buvo isz ju nedoriau
sia?

Jeigu 'isz tamsuno pastoja 
turtingas, 

Tai buna del visuomenes
Medingas,

Tokis tik del saves gyvena, 
O vis jam buna da negana. 

Ant galo per savo godumą, 
Ir tamsuma,

Nieko ant senatvės netenka, 
Ir in didžiausia varga patenka.

Sziadien daug tokiu invalidu 
turime, 

Kad ju suskaityki negalima, 
Seiliaus puikei užsilaikė, 
Da prie unaro prisilaikė, 
Bet dabar nieko n'eturi, 
Ne vaikai tėvu nežiūri.

* * *
Vienoj vietoje vaikinai ant Ve

selkos atsižymėjo, 
Mat ant garbes isz revolveriu 

szaudyma turėjo, 
Nekurie panaudojo biles ir 

lazdas,
Skaldė vieni kitiems galvas.
Kaip dėdes su paikom 

pribuvo,
Tada ir pabaigtuves buvo, 
Po 20 dolcruku užsimokėjo, 
O katrie užsimoket negalėjo, 

Tai kozoje .stenėjo.
Davadniems tas neatsitinka, 
Tiktai girtuokliams nelaime 

patinka, 
Kad laikraszczius skaitytu, 

Kitokį protą turėtu, 
Gaivu sau neskaidytu, 

Pinigu be reikalo nemetytu.

* * #
Montkarmese turime tokiu 

Lietuviu, 
Tikru žaliablekiu tarnu, 

Isztikruju tai ne Lietuvei, 
Tiktai pastumdėliai žalia- 

blekiai, 
Ba jeigu geri butu,

Tai del tokiu už nosies vedžio
tis nesiduotu.

* * *
Aną diena Filadelfijoj buvau, 
Apie viena szpieliu dažinojau, 
Norints brylius ant nosies turi, 

Bet mažai per juos inžiuri.
Badai mokytu labai statosi, 
Mokslui tikybos prieszinasi, 

Mano kad žmoniems insakines, 
Ir bažnyczios neatlankines. 
Bet niekas kvailio neklauso, 
Ba jo posmavimai eina pro 

ausi, •
Mato visi kad tai kvailys,, 

Kaip kokis negelis.
Viena karta ir jis in bažnyczia 

nuėjo,
Bet kvailiukas sarmata ap

turėjo,
Kunigas liepe ji iszmcsti, 

Tai vyrueziai ne kas, 
Kad likosi iszmestas, 

Tam knysiui viskas užkenkia, 
Net prisieiga, sako nereikia, 
Szelauk .su tokiu kumeliu, 
'Tegul geriau eina prie 

gyvuliu.* * *
Jau tik jus vaikai protą 

turėkite,
Del 'žmonių szkados ne

darykite,
Jeigu jau kam in kaili 

duodate,
Tai nors in rūtas neinmeskite, 
Geriausia primuszta nurodyt, 

Ir in dilgeles paguldyt, 
Tada gali pasveikt, 

Ar ant visados užmigt.

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

NEIISZSZIO,
NEI ISZ TO

Per maža kamaraites lange
li, ežia pat per auganezios gru- 
szios szakas, inpuola vidu-dic- 
nio szviesa.

, Nuo placziu lauku, nuo toli- 
' mu pienu, nuo mėlynos gojine- 
lio linijos vereziasi saules spin
duliu kamuoliai ir kaipo koki 
auksiniai pėdai javu visur 
skverbiasi. Tai aplieja gru- 
szios lapus savo sidabrine 
szviesa tai per langeli in'si- 
skverbia kamaraiten vela lan
džioja ir mirga, tai ant suolo, 
tai po suolu, tai vela ant sienų 
ir ant visokiu daigtu.

'Saules spinduliai nėra links
mybe ir juoką...

Bet kamarailteje girdisi 
verksmas... Kampe sėdi gas- 
padine akis su rankom užsi
dengus, szale jos stovi kumute 
ir artima kaiminka o viduryje 
aslos, priesz jas, skrynele su
skaldyta.

Skryneles virszus su kirviu 
sudaužytas, skuduriai koki ten 
buvo ant žemes, iszmetyti ir 
isz skryneles iszimta paskuti
niai pinigai, kokius ji, gaspa- 
dine, juodai savo valandai bu
vo susiezedijus ir ant pat dug
no paslepuls.

Ir taip padare galgonas, loc- 
nas ir tikras sūnūs.

— O Jėzau, tu mano, Jėzau, 
Saldžiausias!.. Už ka Tu ma
ne taip nubaudei? Už ka? už 
ka ?

Kūmutėms juk reikia sutie- 
szyti.

— Na, kurna, nėbedavok per
daug ir nesikrimskie nereika
lingai!.. Žinomas daigtas, ge
rai žinomas... Kas turi bites, 
tasai turi medų, kas turi vai-, 
kus, tasai turi smarada!.. Vi
sur taip yra, visur taip esama, 
žinoma!..

Vienok tasai patieszijimas 
skamba blogai ir nelaiminga 
motina apima da didesne gai
lestis kad sūnūs su kirviu su
daužė skrynele ir paėmė jos 
paskutinius pinigus.

— Jeigu taip, jeigu taip!.. 
Bet jis niekados nebuvo tokis 
ir asz isz jo to viską nelau
kiau!.. Nuo kūdikystes, nuo 
jaunystes dienu jis buvo toks 
paezedus ir ramus kaip avinu
kas — su juo kas ka norėjo 
daryti tai visada galėjo...

— Taip, kurna, sakai? Ar 
tiesa?

— Matai, kad pasakoju tei
sybe, taigi, man dabar dideli 
dyvai ir to viso atsitikime- su 
juo negaliu suprasfi.

— Tai žinoma, kaip jau ap- 
siveda, tai viskas ir persimai
no.

—• Bet kaip, bet kaip!... Ant 
valandėlės pasidaro tyku ir toj 
tykumoj ateina atsiminimai.

— Kad tu, kurna, žinotum, 
kaip jis augo būdamas vaiku, 
koks buvo smagus gudrus... 
A a a a! O o o o! Būdavo nei 
jam ka sakyt, nei jam paro
dyk! Sztai būdavo atsistosiu 
prie pecziaus, atsidusiu ir su
dejuosiu, kad malku neturiu o 
jisai tuojaus per duris nebage- 
lis, jam buvo tik ledva asztun- 
tas metas, žiurau: gryžta ir 
parnesza kelis sulaužytus stra- 
kolus. Isz kur-gi, klausiu, vai
keli emei? — Toli, sako, motu
le, tai Petrienės tvora. Ot, isz- 
lupau, sulaužiau kelis strako- 
lus, parnesziau ir jau... Sa
kau, kumulte, kad jis isz jaunu 
dienu turėjo gera szirdi...

— Aa! Matau, kad turėjo...
— Viena syki, atsimenu, 

mums viszta pasmaugė, turbut 
lape ar kas kitas. Jeszkojomez 

szaukeme, visus paliepius isz- 
kreteme, bet niekur kaip ne
būta. Prapuolė ir viskas! Asz 
tuojaus ir pradėjau verkti, 
raudoti. O jis man, mano sū
nelis, ant to: tylėk, matule, tik
tai tylėk; asz tau visztele su
rasiu, sujeszkosiu, bus gražes
ne už prapuolusią.

— Ir atrado?
— Na-gi taip kaip ir atmi

nėto. Sztai bimbalas inlindo 
viena pavakarį Juozienės dar
žan ir vieton vienos visztos, 
man parnesze net dvi. Tokios 
riebios, su dideliais kuodais... 
Pardaviau Žydui ir gavau ge
rus pinigus.

— Negali but!
— Dievaži! Kaip mane ežia 

gyva matai!.. Bet jis da ne 
tokia galva turėjo! Rodosi 
taip po metu ponas pardavė 
miszka ir atėjo visokiu burlo- 
ku puszis kirsti, griauti. Ma
tau vienas, antras, treczias; 
kožnas su savim turi puodu
kus, bliudelius. Norint žmones 
iszrodo biedni bet turi pjūklus 
ir kirvius tokius žibanczius ir 
asztrius, kad tik žiūrėk ir no
rėk. Pažiurėjau, pažiurėjau ir 
tik atsidusau: — Motina 
Szvencziausioji, toksai kirvis 
ir mums namie butu reikalin
gas! — Ka mistini?.. Tuojaus 
mano sūnelis kirvi ir parne
sze... Nusidyvijau ir persi- 
gandau...

— Ir delko tas taip? Ko per- 
sigandai?

—Sakai del ko? Na-gi dėlto 
kad burlokai greitai apsižiūrė
jo ir pagimdė visame kaime 
riksmą: Kirvi 'kas pavogė ir 
tik kirvi ir kirvi ir kirvi!.. 
Kdturpesti visus kampus isz- 
landžiojo bojeszkodami to kir
vio . i.

—- O del Dievo! Ar taip?
— Na-gi matai! Burlokai tai 

pikti žmones! Bekresdami pir
kias pine j o ir prie musu. Mis
tinu, jau dabar bus mums be
da. Begineju kaip suszlapus 
viszta ir nežinau jau ka pradė
ti. O ežia mano tas vaikelis in 
mane kytriai pažiurėjo ir sa
ko : Kirvi puodan mesk, matu
le, tegul verda su bulvėmis! — 
Kaip sykis viriau bulves, tai
gi jo žodžiu klausydama, kir- 
va-koti ugnin buck! o kirvi in 
puodą pas verdanezias bulves! 
Taip kirvio pas mus jie ir ne
rado!

— Žinoma, kad paliko..
Czia pasakoj aneziai motinai 

galva ant krutinės nulinko o 
isz akiu paplūdo gailios asza- 
ros. “Taigi, sztai tuo paežiu 
kirviu szita skrynele suskal
dė!.. O Jėzau, Jėzau, Jėzau!..

Ir jos gailestis dabar neturi 
rubežiaus.

— Kad jisai man nors butu 
pasakęs, kad nors žodi iszta- 
res, gal bueziau jam davus pu
se pinigu o taip! Bot nieko ne^- 
sakydamas atėjo ir viską pa
ėmė, paėmė...

Placziuose laukuose tarp 
kvepaneziu lanku ir ten toli 
ant puszyno mirga auksiniai 
saules spinduliai. Ir tuose spin
duliuose 'gyvybe dreba... Ir 
džiaugsmas ir linksmybe...,

Tik kamaraitėje girdisi asz- 
trus verksmas; jau abi bobos 
raudoja, baubia. Jas sujudina 
sumuszta skrynele ir paimti 
isz jos pinigai, visoki skudurai 
iszmetyti o kas taip padare? 
Na-gi tikras sūnūs...

— Dievo szventieji, kas apie 
tai pamislytu, kas?.. Taip au
go kaip avinukas, buvo geras 
ir protingas, turėjo kytruma. 
Ir sztai nei isz szio ne isz to 
neprietelius pasidarė latru...

— Septynių sopuliu Motina, 
kam tu prie to dąleidąį?..

JAU LAIKAS
DEL DIFTERUOS

IMMUNIZAVIMUI
Kiek sykiu in diena mes sa

vo namuose užeiname szeimi- 
ninke berokuojarit jos kasdie
nines maisto ir kitu reikalingu 
naminiu daigtu iszlaidas? Bet 
kiek isz tu szeimininkiu nors 
syki pamisima apie savo svei
kata, savo szeimynos sveikata, 
ir ypatingai savo vaiku svei
kata. Ji naminėms iszlaidoms 
turi biudžetą, prie kurio varži- 
ningai prisilaiko, tad kodėl ne- 
investi sveikatos 'biudžetą? Pa- 
praseziausia liga namuose yra 
brangus daigtas, daktaro, slau
ges ir net vaistininko bylos pa
prastai iszsemia szeimyniszkas 
ineigas. Sziadien su medika- 
liszko mokslo visokiais pageri
nimais galima nukreipti labai 
daug ligų ir isz szitu lengviau
sia nukreipti difterija.

In “ toxoid” mes turime tik
ra difterijos nukreipimą ir tin
kamai immunizuoti vaikai ne- 
sirgs difterija. Iszmintinga mo
tina apsaugos savo kūdiki kuo
met jis pasiekia devinta mene
si. Kiekvienas vaikas nesulau
kęs szesztu metu turi būti im- 
munizuotas ir jeigu tas iki da
bar nedaryta tai reikia dabar 
ta atlikti kad tik ji apsaugo
jus nuo' difterijos kuri liga pa
sirodo szaltesniame ore.

Acziu tėvams, jau net 1,250,- 
000 vaiku immunizuoti vien 
tik New Yorko mieste. Pasek
mes to immunizavimo parodo 
szito pagydijimo verte. De- 
szimts metu adgal szitame 
mieste kasmet mirdavo suvirsz 
650 vaikucziu — pereitais me
tais tik 66 mirė ir gal ateinąn- 
cziais metais tas skaitlius bus * 
dar mažesnis, jeigu tik visi 
vaikai bus immunizuoti.

Immunizavimas priesz difte
rija yra saugus, lengvas ir be 
jokio skausmo. Paprastai rei
kia imti du dožus “toxoid” ir 
immunizavimas prasidės in 
nuo szesziu iki asztuoniu san- 
vaieziu. Geriausia pasitarti s a 
savo szeimyniszku gydytoju. 
Ji paszauk ant syk ir pasitark 
su juom apie apsaugojima ta
vo vaiku. Isz anksto planuok 
tavo vaiko sveikata. Iszgelbesi 
vaika nuo kentejimo ir kartais 
net ir nuo mirties. —-F.L.I.S.

-Dr. John L. Rice,
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

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

gAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5J4 coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

r.—■ ■ — '------------------- — ■ ■.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mabanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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— Subatoje pripuola pir
ma; diena Augusto—Rugpju- 
ežio.

— Read ingo angline 'kom
panija in meta laiko, nuo 30 
Juniaus 1935 iki 30 Juniaus 
1936, inejo in skyle beveik 4*4 
milijonu doleriu.

— Pavietas surinko $56,781 
už saliunu laisnus ant szio me
to ir iszdalino po visus mies
tus ju dali nuo laisnu. Maha- 
nojus aplaike kaipo savo dali 
9,950 doleriu.

— Praeita Petnyczia, apie 
antra valanda po pusiaunakt, 
du pusbrolei šukele namine re
voliucija Morejos kaimelyje. 
Martinas Beninski, 33 metu, 
susipesze su savo pusbroliu 
Liudviku, kuris jam uždavė 
ypa su rankena karabino per 
galva ir sziadien Martinas ran
dasi Locust Mountain ligonbu- 
teje o Ludvikas silsisi kalėji
me.

t Praeita Petnyczios vaka- 
ra Locust Mountain ligonbute- 
je Shenadoryje mirė jauna mo- 
tere, Izabele, pati Vinco Laba- 
laukio, 1300 E. Market uly., po 
sunkei operacijai nuo kurios 
neiszliko gyva. Velione likos 
nuvežta in ligonbute apie san- 
vaite adgal ant operacijos. Ve
lione gimė Mahanojuje ir buvo 
gerai žinoma. Po tėvais vadi
nosi Kancziute. Prigulėjo prie 
vietines Szv. Juozapo parapi
jos. Paliko dideliam nuliudime 
sūneli, dukrele, kelis brolius ir 
seseres.

—- Apie penkta valanda Ne
dėlios ryta staigai mirė Elzbie
ta Gould, apie 65 metu, 115 W. 
South uly., kuri buvo atlan
kius .savo duktere kuri laja 
diena iszvažiavo in New Yorka 
palikdama motina sveika. Mo
tore likos surasta negyva lo
voje. Daktaras nutarė kad mi
re nuo szirdies ligos.

— Du gerai žinomi musu 
jaunikaieziai randasi ligonbu- 
tese kur jiems buvo padarytos 
operacijos ant pendesaitis : Ed
vardas Joczys randasi Shenan- 
dorio ligonbuteje o Vladas Mo- 
liuszis randasi Gerojo Sama- 
ritono 'ligonbu'teje, Pottsvillej. 
Abudu jaunikaieziai sveiksta 
ir neužilgio sugrysz namo.

—• Ugnagesiai likos isz- 
szaukti užgesint liepsna apie 
freczia valanda Subatoj po 
piet ant W. Market uly., kur 
užsidegė firankos bet liepsna 
likos greitai užgesinta su ke- 
leis viedrais vandens.

SHENANDOAH, PA.
— Jurgis Kyguolis, 821 W. 

Cbal uly., likos nubaustas ant 
13 dienu in Pottsvilles kalėji
mą už neužmokejima $24.12 už 
neatsargu važinejima automo
biliam ir be dreiverio laisnu.

— Veronika Andre jevskiu- 
te, 8 metu mergaite, isz Wm. 
Penu, likos skaudžiai sužeista 
per automobiliu artimoje na
mu. Mergaite nemate prisiarti- 
nanezio automobiliaus priesz 
kuri užbėgo.

ANT PARDAVIMO.Į

Kampinei namai ant .trijų 
szeimynu, su saliunu, prie kam
po Cedar ir Greenwood ulycziu 
Tamaqua, Pa. Visi geram pa
dėjime ir parsiduos pigiai isz 
priežasties mano vyro mirties. 
Atsiszaukite po adresu:

322 Market St.,
t .60) 'Tamaqua, Pa.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Minersville, Pa., f Prancisz- 
ka Gavaliute, 18 metu amžiaus, 
duktė Juozienės Sakalauskie
nės, likos mirtinai sužeista au
tomobiliaus nelaimėje, kuris 
apsivertė artimoje Llewellyn, 
mirdatm'a ligonbuteje nuo per
skilto pakauszio. Stefanija 
Kaplaniute, 18 metu amžiaus 
kuri teipgi važiavo tam pa
ežiam automobiliuj likos pavo
jingai sužeista ir randasi Pott
svilles ligonbutej. Albertas Pe- 
travicziuS', kuris vare automo
biliu, likos teipgi sužeistas, li
kos aresztavotas už apsižiopli- 
nima važiavime. Petravicz- 
ius aiszkino palieijaii, buk ne
norėjo pataikini in szuni, kuris 
jam užbėgo kelia ir tame laike 
truko guminis ratas, kuris bu
vo priežastis apsivertimo auto- 
mobiiiaus. Gavaliute mirė, 
kada likos atvežta iii ligonbu
te. Velione dirbo Bob dirbtu
vėj marszkiniu. Prigulėjo prie 
vietines Szv. Pranciszkaus pa
rapijos. Paliko motina, pa
tėvi, du brolius, dvi seseris, 
viena pus-sesere ir du pus-bro- 
lius.

New Philadelphia, Pa. f 
Stanislovas Szimkus, 75 metu, 
kuris gyveno Furnace Hill, ar
ti czionais, mirė namie, praei
ta sanvaite po gana ilgai ligai. 
Velionis gimė Lietuvoje ir per
gyveno Amerikoj daugiau 
kaip 35 metus. Pirmiausia bu
vo apsigyvenęs Mahanoy City 
bet szeszi motai adgal atsi
kraustė in czionais. Jo pati mi
re apie 20 metu adgal. Paliko 
viena sunu, Stanislova, kuris 
gyvena Los Angeles, Kalifor
nijoj.

Mount Carmel, Pa. f Jonas 
Baranauckas, 24 metu, isz Ma
rion Heights, likos ant vietos 
užmusztas per nukritimą aug
liu Packer No. 5 kasyklose. 
Darbininkai atkasė jo kuna 
vėliaus.

— Arti Gordono, eroplanas 
su dviem pasažieriais nukrito 
ir abudu pasažieriai likos už- 
muszti ant vietos.

f Klemencas Gumel, 18 
metu likos užgriautas anglinė
je skylėje isz kurios kasė ang
lis ir iszimtas negyvas.

Port Carbon, Pa. — Juozas 
Setkeviczius randasi Locust 
Mountain ligonbuteje kur gy
dosi nuo sužeidimu kokius ap
laike laike darbo Maple Hill 
kasyklose kada anglis sugriu
vo ant jo.

Tamaqua, Pa. — Nedalioje 
Lietuviu bažnytinėje svetainė
je atsibuvo puiki Card Parte 
ant naudos S.S. Petro ir Povy- 
lo Lietuviu bažnyczios. Svete
liu buvo pilna svetaine, isz vi
su aplinkiniu, o daugiausia isz 
Mahanojaus. Loszejai likos ap
dovanoti su puikioms dovanė
lėms. Visi praleido linksmai 
laika ir užganadinti isz taip 
pasekmin'go vakarėlio.

Shamokin, Pa. — Klara Sal- 
doniute, dvylikos metu mer
gaite skaudžiai susižeidė inpul- 
dama in butlegeriu angline sky 
<le artimoje savo namo ant kal
nelio. Keli vaikai stovėjo prie 
ugnies ir vienas isz ju mete de- 
ganezia skiedra in mergaite 
kuri geisdama apsisaugoit liep
snos pasviro in szali inpulda- 
ma in skyle adbula.

Ka Snapas iszsznipinėjo 
Apelinkinėja 
Mahanojaus

Tūlam mieste vaiksztinejo 
Žydelis su pundu ir vos vilko
si ant kojų. Vargszas buvo la-J 
bai nuvargęs ir iszalkes. Ate-1 
jas in sztora melde kad jam 

su žiburiu del savo meilužio j duotu szmoteli sūrio ir duonos, 
kada vyras iszvažiuoja in Ma- Sztorninkas jam davė ir Žyde- 
hanoju ar dirba naktimis. Kai- (’1S iszejo dekavodamas už val- 
mynai nekarta tuos signolus g1- 
užtemino ir badai pranesze 
apie tai vyrui. Lak aut, Maik!

Badai Gilbertone tūla mote
rėle duoda kas vakara signola

Vai tu mergyte, isz Džirard- 
villes, neduokie savo pinigu 
tam szykui kad tau darytu ge
rus laikus ir tave važinėtu 
bambiliuttn. Juk jisai merginu
si su kita isz Pleinės ir tave 
apgaudinėja. ,<

Del ko toji “karszta mamy
te” gavo szaltas kojas, kada 
nusirėdė jevisžkai Lakewood 
parke, praeita Nedelia, ir atsi- 
norejo jai maudytis? Well ba 
jos vyras atvažiavo isz Shena- 
dorio jeszkoti savo dingusios 
Jevutes. '

❖ ❖ ❖
Keidute,, ar ne laikas tau 

paliauti laukti ant savo beibo- 
ko ant kampo Mahanoy ir 
Main ulycziu, tris vakarus ant 
sanvailtes. Geriau sėdėk namie 
ir prižiūrėk savo dukrele.

Kokia tai rūtele, isz Szvento 
Klero, laike pikniko užmigo 
krūmuose ir ja nesurado lyg 
rytojaus. Badai taip buvo gir
ta kad nejuto kaip jai numovė 
kas tokis paneziakas ir 
daugiau...

ten

kasKada užklausiau Styfo 
jam perkirto galva tai man 
pasakė kad nuo poreziu nusiri
to. Bai gali, asz žinau geriau, 
nes man pasakė kad norėjo in- 
lysti per langa pas kokia tai 
moterėlė ant East Pine uly- 
cziOs. Nelysk ISjtyfai, kur ne
reikia.

Ana diena man pasiūlė kvor
ta munszaines Misis O. R. kad 
nieko apie ja neraszycziaa o 
kada užklausiau (kuom ji pra
sikalto tai sarmatinosi man 
pasakyti. O gal .suuodė kad 
asz apie jos prasikaltima jau 
žinau. Nebijok misiuke, kaip 
ateis laikas tai ir tau atsmožy- 
siu.

<5» ♦♦♦

Kam tau stovėti kėlės valan
das ant Railroad ulyczios prie 
lomberjardo ir laukti tojo Ai- 
riszinio skilandžio? Ar nege
riau butu sėdėt, Magduke, na
mie ir prižiūrėti savo vaike- 
lius.Kaimytnai tave mate ir ke
tina apie tai pasakyti vyrui o 
tada kas bus? Neteksi savo 
“happy home.”

Tas kvailys, isz East End, 
kuris vakarais prižiūri savo 
vaikelius 'kada jo prisiegele 
eina ant “mitingo” privalo 
“get wise” ir dažinoti kur ta
sai mitingas yra laikomas du 
kart ant sanvaites. .

Ar-gi tu Dyczki isz Mont- 
karmu negali parkyt savo ka- 
ruka kur kitur ne kaip prie 
namo tosios vedusios moterė
lės ant E. Pine ulyczios? Jau 
laikas susiprasti nes tau keti
na szonkaulius sulaužyt.

♦♦♦ ♦♦♦

Tu senberni, ar nesisarma- 
tįni aplotie mergaites kad ne
nori su tavim draugauti? Ge
riau iszsirink sau dora mergai
te ir apsipaeziuok o tada nerei
kės tau laksityt po miestą kaip 
kate su pūsle ir apjuodinet 
merginas. —Snapas.

Žydelis pasakė teisybia

Gal daugiau randasi ant svie
sto stovylu Orleano Mergaites 
ine kaip kokiu kitu mirusiu ar 
'gyvu žmonių. Paczioje Franci- 
joj randasi net 40,000 stovylu 
ir stovyldliu tosios žymios 
mergaites o isz tojo skaitliaus 
tik paežiam muzejuje Joan of 

I Arc, mieste Orleano, randasi 
| In kokius du _ menesius ve-,2()J visykiu stovy]eJhb Su kož. 
liau tasai Žydelis vela atėjo 
pas sztorninka o kada ji pa
mate sztorninkas paszauke: 

| — Ana ve, nesenei iszrodei 
į kaip ubagas o sziadien jau va- 
1 žilieji su automobiliam parda- 

.Ivinedamas divonus (karpe-
tus).

Žydelis nusijuokė ir atsake:
— Nu, ar tai dyvas? Jus 

sziadien sztorninkas o rytoj 
gali būtie ubagas. Amerike 
visaip būna.. .

MASZINA KURI ISZTYRINEJA KLAIDAS MUZIKĖJE.
Szita maszina vadinasi “ Oscillografas,” kuri yra pana- 

szi in maszina kuri suseka melagystes bet szita greitai suse
ka visas klaidas muzikantu kurie grajina neteisingai ir klai
dingai. Pana Doris Whyman, isz Chicagos, ana (diena iszban- 
de taja maszina kuria padirbo profesorius Gordon Hanneman 
isz De Paul universiteto.

Ne Visi Žmones Naudoja 
Lovas.

Mažiau kaip viena trecz- 
dalis žmonių ant viso svieto 
sziadien naudoja lovas ant ku
riu gulėtu, riorints lovos yra 
naudojamos jau keli tukstan- 
cziai metu. Japonai, kurie szia
dien yra ąpszviesti žmones ir 
perimti progresu ir modernisz- 
kumu, guli ant grindų kaipo ir 
milijonai kitu žmonių Europo
je turi ta pati paprotį.

PARCHMENT Belwio loc
BRAND N2 3 - 12 line* Priatad U U.S.A \*ev York. U S •

ATMINIMU GIESME DEDEI SZERNUI. Amerikos 
lietuviu szvietejui Adomaicziui-Szernui atminti amerikiete 
lietuve raszytoja Žagariecziu Aguona parasze Atminimu Gie
sme, kuria muzika parasze žinomas amerikietis lietuvis 
kompozitorius Szarpalius, Žagariecziu Aguona yra autore no
velių “Kontrabandininkas” “Kasos” ir daugeliu kitu rasztu.

Daugelis Stovylu Orleano 
Mergaites.

nu metu tasai skai'tlis pasidau
gina ir žmones nepaliauna sta
tyt stovylus ant atminties to
sios szventos mergaites.

NETURĖJO JUODYLO.

— Ar žinai, jog mano plau
kai in viena nedele pabalo.

— Gal turėjai kokia rūpes
ti?

— Ne, tiktai juodylo netekau 
plaukus nudaryt.

Nepaprasta Bausme Už 
Žudinsta.

Viena isz nepapraseziausiu 
bausmių už žudinsta randasi 
tarp nekuriu sztamu žmonių, 
Afrikoje. Vienatine bausme už 
nužudymą žmogaus yra tokia, 
kad žadintojas turi pristatyt 
gyva ypata in vieta nužudyto. 
Už bausmia žadintojas turi ap- 
sipaeziuoti su naszle nužudyto 
arba jo sesere, pakol ji pagim
dys gyva kūdiki.

VAIKAS KURIS GERAI PAŽYSTA KEMIKALUS.
Szitas vaikutis nustebino net senus profesorius su savo 

žinys'ta apie visokius kemi’kalus tyrinėdamas, ju naudingu-- 
ma ir galybe. Yra tai Dovydas Manning, kuris turi vos septy
nis metus ir gyvena Sawtella, Kalifornijoj. Turi jisai tiek 
mokslo apie kemikalus kiek suaugias vaikas lankantis uni- 
vei dteta.

Laiszkas “Saulei” Isz 
Lietuvos

Sveika, Saule Saulele! Acziu 
kad aplankai Lietuvos szalele! 
Lietuvos szalele — brangi že
mele — visu Lietuviu tevyne- 
le!

Gaunu, nors ne visus “Sau
les” numerius. Kaikurie, ma
tyt, kasžin kur užkliūva, saky7 
sime, už ilgu, kreivu ir klastin
gu pirsztu pirszta-palaikiu.

Sziadien Lietuvoje, Liepos 
6-ta diena 1936 metu, labai 
graži diena Lietuvoje. Saulute 
szildo ir szildydama visa že
me, orą, jūres ir žmonių šzirdis 
visokiomis gėrybėmis pripildo. 
Sziemet Lietuvoje rengiasi bū
ti labai geri metai. Oras geras, 
lytaus užtektinai. Augalai au
ga, kaip dūmai, byla augsztyn. 
O toks gražumas, toks malonu
mas! Kur eini, ežia visko pil
na — akys džiaugiasi ir szir- 
dis pilna patenkinimo.

Seniau, kai buvau jaunas ir 
pilnas energijos, priesz 30—40 
melu, “Saulei” esu nemažai 
raszes ir ji yra mano rasztu 
spausdinusi. Tuomet dar visai 
kitaip buvo Lietuvoje — dar 
spauda Maskolių valdžios bu
vo draudžiama. Niekur Lietu
voje spausdinto žodžio vieszai 
nebuvo matyt. Atsimenu, nuei
davau in Szirvinta (Prusus), 
rasdavau 'ten parėjusiu Lietu- 
viszku Jaikraszcziu, drauge ir 
“Saule” parsineszdavau. Kar
ta, per siena einant, mane Mas
koliai su Lietuviszkais laik- 
lasZcziais suėmė. Tarpe tu 
laikraszcziu buvo ir keletas 
numeriu “Saules.”

Dabar, sztai, sziadien, Lie
tuvos padangėje saulei motino • 
iei szildant ir kaitinant, asz 
sėdžiu atsilošzes paūksmėje ir 
skaitau sziu 1936 metu “Sau
lė” Nr. 46-ta, iszejusi Mahano
juje City, Pa., Utarninke, Bir
želio 9 d. Skaitau, žiuriu ir ste
biuosi. Nu-gi mano satiriszkai 
filozofiszkas eile-rasztis, nebe
atmenu kuriais metais para- 
szytas, iszspausdintas vardu: 
“Ar galite szita iszriszti? Kam 
užgimė vaikas? Tai klausy
mas!” ir 1.1. Po juo paraszo 
nepadėta. Matyt, tas mano ei- 
le-rasztelis ingijas pasaulines 
vertes kūrybinis dalykėlis ir 
jam pąraszas [nebereikalin
gas. ..

Szia proga norecziau sziek 
tiek apie Lietuva placziau pa
raižyti" bet kai Lietuvos padan
gei nuszviesti yra pasiėmė tam 

tikri galijotai tam tikra mono
poli ir ju žodi ir raszta reikia ■ 
laikyti szveritu ir neklaidingu" 
nes jie visuose Lietuvos laik- 
raszcziuose beveik vienaip ra- 
szydami tam tikra tona duoda. 
Tai dabar suprasite kad nėra 
kaip raszyti. Reikia tylėti ir 
Dieva mylėti! Bendrai imant ir 
rakant, dabar Lietuvoje geriau 
negu Rusams arba Vokie- 
cziarns valdant. Jeigu dar kai 
kas negerai, tai daroma kad 
but gerai. Ir laikui bėgant, tu
rės pasidaryti, jeigu ne vi
siems tai bent didžiumai Lie
tuvoje gerai.

Baisus invykis sudrebino 
pereita nakti (Liepos isz 5-tos 
in 6-ta diena) visus Marijam- 
polieczius. — Palicininkas De
gutis perszove merlga (sako isz 
meiles) ir pats persiszove. 
Tai kokia baisi meile!

Norecziau su kokiu norint 
Amerikantu susiraszineti, min
timis pasidalinti, nes gyveni
mas nuobodus ir tuszczias. Sa
vo vardo, del suprantamu prie- 
žaseziu, neberaszau. Jei kas 
raszytumete, adresuokite szi- 
tai,p: Lithuania—Lietuva,

MarijampoHes Paszto, 
Dėžutė 10

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation
T-$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
—« Geriausia Ambulance —

PC patarnavimas s z i o j 
^>1) apelinkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

jdL na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio lt 
Grabu. Laidoja nu- |S 
mitelius pagal naujau- |l 
šia mada ir mokslą. Į!

Turiu pagialbininke n
J moterems. Prieinamos JĮ. 
f?? prekes. SmB

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 V/. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre<| 

Bell Telefonas 538-4__ #
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