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Isz Amerikos LIETUVIU
TRAGEDIJA

KRUVINOS ROŽES

VAGIS TURĖJO VILTI 
DIEVUJE.

Rochester, N. Y. — Walter 
Cooper insigavo nakties laike 
in narna Helenos Andover tiks
le apipleszimo. Dairydamasis 
aplinkui ka paimti, užtiko ant 
stalelio vaiku banka ant kurio 
radosi paraszas: “In God we 
trust.” (Dievuje turime vilti.) 
Bankuteje radosi apie 50 dole
riu smulkiais, pinigais ir bu- 
maszkomis. Vagis gal gerai 
apmanste tuos žodžius ir neju
dino pinigu. Iszeidamas isz na
mo paliko sekanti laiszkeli ant 
banku tęs: ‘‘Dovanok man už 
atsilankyma bet buvau prie to 
prispirtas isz bado bet ir as-z 
kitados turėjau vilti Dievuje.” 
■— Nieko isz namo nepasiėmė.

UŽSIVERKE KALĖJIME 
ANT SMERT.

Portage, Ky. — Valentine 
Wendel užsiverke ant .smert 
czionaitiniam kalėjime. Wen- 
del buvo apie 30 metu am
žiaus ir likos uždarytas kalėji
me kad girtuokliavo ir nemai
tino savo szeimyna. Kada jam 
kalejim osargas ąpreiszke kad 
turės sėdėt kalėjime per 30 
dienu lyg teismui, pradėjo 
verkti ir kada dažiuretojas 
atejfkant rytojaus pažiuiet jo, 
rado ji gulinti ant lovos negy
va. Daktarai nutarė kad jis 
mirė nuo szirdies susijudinimo 
isz įgailesties.,

VARGSZAS PALIKO PUSE 
MILIJONO DOLERIU.

Berlin, Ill. — Bob Haugwitz 
turėjo tik du margus lauko ir 
buvo laikomas už labai var
ginga žmogų visoje aplinkinė
je, bet kada mirė kaimynai 
buvo kitokios nuomones nes jo 
sugriuvusioje bakūžėlėje vi
suose kampuose surado apie 
puse milijono doleriu kaip pa
sirodė isz bankiniu knygucziu. 
Brolis ir sesuo, kurie taipgi 
gyveno vargingai, aplaike vi
sa jo turtą ir sziadien džiau
giasi kad brolis buvo skupuo- 
lium ir jiems paliko toki dide
li turtą.

BROLIS APMAINĖ PAOZIA 
ANT ZIEGORELIO SU 

BROLIU.
Richmond, Ore. — Sanford 

Claytor ana diena atvažiavo 
isz Seattle, Wash., atsivežda- 
mas su savim puiku ziegoreli 
kuris buvo puikaus darbo ir 
Vertes keliu szimtu doleriu, at
silankydamas pas savo broli 
Ernesta. Paregejas broliene, 
karsztai in ja insimylejo. Bro
lis taipgi suprato karszta mei
le paczios del jo brolio ir žino
damas kad szirdis nežino jo
kiu szposu, sutiko atiduot pa
czia 'broliui bet pareikalavc- 
nuo brolio auksini ziegoreli. 
Brolis noringai sutiko ir pasi
ėmęs broliene nuvažiavo in 
suda iszsiimti laisnus ant apsi- 
pacziavimo. Kas tokis dagirdo 
apie taisės mainas ir pranesze 
palicijai kuri aresztavojo bro
li ir paczia už svetim-vyravimą 
ii* visi .atsidūrė kalėjime.

Antanas Szalczius Nužudė 
Marcele Sanalaitiene, Kuri 
Nenorėjo už Jo Teketi —

Buvo Persiskyrus Nuo 
Savo Vyro.

NESUPRATIMAS TĘSĘSI 
KELIOLIKA METU.

Minersville, Pa. — Antanas 
Szalczius, 52 metu, nuszove 
ant smert Marcele Sanalaitie
ne, 49 'metu, po tam pats sau 
atėmė gyvastį taipgi per nusi- 
szovima salune, miestelyje Lle
wellyn (kėlės mylės nuo czio- 
nais,) Sukatos vakara, priesz 
Velykas. Nesupratimas tarp 
Antano ir Marcelės traukėsi 
per kelis metus isz priežasties 
atsitraukimo nuo biznio ir kad 
Marcele atsisakė už jo teketi.

Kada Marcele ėjo ant vir- 
szaus, pasitiko ja Antanas ant 
trepu ir pradėjo szaudyt, pa
leisdamas in ja viso tris szu- 
vius bet tik du pataikė in ja. 
Marcele likos tuojaus nuvežta 
pas daktara bet buvo jau mi
linis kada ja in ten atvežta. 
Tuom laik Antanas paleido 
kulka sau in galva ir likos su
rastas negyvu.

Dvylika metu adgal Marcele 
su Antanu užsidėjo saliuna 
czionais, isz puses, bet tankiai 
bardavosi ir Antanas ketino ja 
pamesti kelis kartus bet vis 
susitaikydavo ir vede bizni to- 
liaus. Du metai adgal, kada 
Marcele ąplaike persiskyrimą 
nuo :savo vyro, Antanas norėjo 
su ja apsipacziudti bet Marce
le ant to nesutiko. Trylika me
nesiu adgal saliunas smarkiai 
apdegė bet ji vela pataisė ir 
vėl vede 'bizni. Penkiolika me
tu adgal Szalczius bandė atim
ti sau gyvastį per pasikorimą 
bet užtikta ji in laika. Žudinto- 
jas neturėjo czionais artimu gi
miniu o Sanalaitiene paliko šu
lui Joną ir duktere, Beatricija, 
kuri gyvena New Yorke.

Sanalaitiene yra gimus Lie
tuvoje, pribūdama in Amerika 
būdama jauna mergina, in Gir
ardville, o per paskutinius dvy
lika metu gyveno Llewellyn. 
Likos palaidota Utarninko die
na.

Szalczius taipgi gimė Lietu
voje ir gyveno Minersvilleje 
nuo jaunuomenes. Nužudytos 
moteres sūnūs Jonas kalbėjo 
kad kėli metai adgal Szalczius 
vijosi paskui jo motina su pei
liu norėdamas ja nudurti bet 
likos suaikytas nuo tojo darbo 
per ji. Nesenei Slzalczius nusi
pirko revolveri kuri Sanalai
tiene surado 'bet Szalczius isz- 
sitare: “Jeigu man neduosi re
volverio tai nusipirksiu kita.” 
Matyt kad tikėjosi ji panaudo
ti ant moteres ir saves.

TROKAS UŽLIPO ANT 
MEDŽIO.

Szitas trekas pabėgo nuo va- 
rytojaus, Seattle, Wash., bego 
ant keliolika , ulycziu po tam 
nukrito nuo 50 pėdu kalnelio 
ir užpuolė ant medžio. Stebėti
na kad medis nei trokas nepa- 
riesze jokios bledes.

NETURĖJO PINIGU ANT 
APSIPACZIAVIMO;

NUSIŽUDĖ.
Rodney, Miss. — Už tai kad 

neturėjo užtektinai pinigu ant 
apsipacziavimo, jjonas Mande
lo, 29 metu, pasikorė tvarte 
priesz Velykas. Donas po Ve
lykų ketino ąpsipacziuoti su 

fF^eda Parkins bet neturėjo už
tektinai pinigu ant nupirkimo 
Rakandu del namo savo myli
mai ir del užmokėjimo už ,szliu- 
ba. Kada ji surado pasikorusį 
jo kiszeniuje radosi tiktai du 
dolerei ii* ,trylika centu. /Per 
Velykas turėjo gerus laikus su 
savo draugais, apvaikszczio- 
damas savo paskutines dienas 
jaunikiavimo o kada viską

'Tai-gi, užsibaigė meiliszka
tragedija ir gyvenimas nesu- 
taikoje su prielaidiniu. Lietu
viu vardas Vela likos sutersz- 
tas po visa Amerika per taja 
baisia tragedija.

KUNIGAS RADO KRUVI
NAS ROŽES ANT ALTO

RIAUS BAŽNYCZIOJ 
SZV. ONOS.

Calumet, Mich. —- Trys ro
žes ant kuriu lapeliu radosi ko
kis tai raudonas skystimas, 

‘panaszus.in krauja, sziadien I 
| yra laikomos didelėje paguo-l 
j donoje per visus parapijonusj 
Szv. Onos Katalikiszkos baž-. 
nyczios kurios prabaszczium 
yra J. A. Paqueta.

Pra'baszczius ąpreiszke susi
rinkusiems parapijonams buk 
rado tais nepaprastas rožes 4ta 
diena Apri'iiaus, cimborijoj, po 
atlaikymui pamaldų vakare 
laike kuriu parapijonai meldė
si “kad Dievas parodytu savo 
malone del ju.”

Kunigas surado taisės rožes 
laike kada atidarė cimborija 
ir sieke iszimti kielika su Os
tija. Kada kunigas atidarė du
reles cimborijos, tosios rožes 
iszpuole ant altoriaus.

Žmones dagirde apie tai, su- 
važuoja isz visos aplinkines 
melstis su vilczia pamatymo 
tuju rožių bet jos yra laikomos 
uždarytos cimborijoj. Vysku
pas tyrinėja taji atsitikime ir 
kaip jis nusprens apie tai, tai 
da nežine.

praleido baisiai nusiminė ir 
atėmė sau gyvasti.

PĄSIUTISZKAS UŽVY- 
DEJIMAS VYRO.

Winona, Idaho. — Ernesti
ne Lynwood, 26 metu, kuri li
kos ^atvežta in czionaitine li- 
gonbute, apsakė daktarams del 
ko ja vyras apjakino nes jis, 
buvusis kareivis ir gazuotas 
paskutinėje karoję Francijoje, 
buvo labai u'žvydus savo pa
ežiai ir ana diena jai iszdegino 
akis karboline ruksztimi saky
damas: “Myliu tave pasiutisz- 
kai o idant negalėtum žiūrėti 
ant kitu vyru, todėl taip pada
riau. Dabar galėsiu gyventi 
dideliam ramume, musu de- 
szimtss metu dukrele gales 
dainuoti ant ulycziu ir mus 
mai'tyt o tu busi namie prie 
manes.”

60 METU SENIS APSIPA- 
CZIAVO SU MERGAITE

17 METU.
Chester, Pa. — Ana diena li

kos suriszti mazgu moterystes 
laivinis inžinierius, Bert 
Doyle, GO metu amžiaus, su 
mergina, Margarieta Mitchell, 
kuri turi vos 17 metu. Inžinie
rius sako kad tuojaus po ves-

APRILIAUS JUOKAS ISZ- 
EJO NELAIMINGAI.

Dickinson, Mass. — Geisda
mas padaryti savo, moterei 
April Fool szposa, Wilmer Ad
dison prikalbino savo kaimynu 
kad jis persiredytu in motere 
ir ji iszszauiktu isz namo.

Addison’o motere buvo labai 
užvydi ir kada pamate “mote-
re” stovint prie duriu, szove 
in ji ir ant vietos užmusze. Pa
žinus savo klaida, isz gailes- 
ties pati sau paleido kulka in 
krutinę.

tuviu iszplauks su savo laivu. 
Susipažino jis su Margarieta 
kada buvo ant burdo pas jos 
levus. Margarieta iszrodo ant 
vyresnes nes yra gerai iszsi- 
vysezius ir diktd mergina.

315 DOLERIU UŽAUGO ANT 
22,010 DOLERIU IN LAIKA

19 METU.
Milwaukee, Wis. — Mete 

1917 miesto administratorius 
paėmė po savo globa 315 dole
riu kurie prigulėjo prie Ermi- 
no Beletini, Svietines Kares 
kareivio, kuris kente ant sumi- 
szusio proto isz priežasties ar- 
motiniu szuviu laike musziu. 
Nuo 1922 meto, Beletini radosi 
prieglaudoje del pamiszeliu. 
Aplaikydavo jis mėnesine pen
sija nuo valdžios 100 doleriu ir 
57 dolerius kariszko insziu-

PLAUKIMAS LAIVU JAU PRA
SIDĖJO ANT DIDŽIŲJŲ EŽERU.

Szitie du laivai turėjo sunkia kelione daužydami leda 
kuris turėjo nuo 15 lyg 18 coliu storumo, ant Michigan ežero, 
plaukdami isz Detroito in Clevelanda. Abudu buvo prikrauti 
naujais automobiliais paskirti in Rytines valstijas.

NORI ŽENYBU LAISNUS SU 
MIRUSIU ŽMOGUM.

Ashland, Wis. — In czionai- 
tini suda atėjo motere iszimti 
ženybu laisnus su mirusiu 
žmogum. Pavieto rasztininikas 
ąpreiszke moterei kad turi 
ateiti in kancelarija su savo 
sužiedotiniu bet ji pasakė kad 
jis yra negyvas jau du metai 
adgal.

Rasztininkaspasąke jai kad 
tokiu budu ,nfig|li jai iszduo- 
ti laisnus (be£ not ere jam aisz- 
kino kad gy-rUp^tuom žmo
gum per devynis Setus ir kad 
priesz jo mirti Ktalikiszkas 
kunigas juos įsurfeo mazgu 
moterystes bet daar geidžia 
iszimti laisnus ka taja vin- 
czevone užtvirtintMotere ga
vo laisnus.

ISZGIALBEJO JI GYVAS
TĮ BET NENOEJO PRI

IMTI DOVNOS.
St. Louis, Mo.— Laukda

mas ant ateinanczi trūkio ant 
ezionaitines istotis, Richard 
Werner, jaunas blarbis, pate
ntine kaip kokia ii motere ėjo 
per geležinkeli irusiojo susi- 
gluminus, kada rtinosi trū
kis. Richardas siigai priszo- 
ko prie moteres inustume ja 
nuo geležinkelio tokiu budu 
iszgialbedamas ai gyvasti. 
Kada trūkis p:ejo, jaunas 
vyras pakele more ir nuvede 
ant stoties. Tojieisdama pa
rodyt savo geraijyste už isz- 
gialbejjima jai jfvasties, pa
siūlė jam szimt doleriu bet 
jaunas žmogus inigu nepri
ėmė ir nuėjo neae kur.

renc. Ligonis visai nesirūpino 
apie pinigus bet visais jo rei
kalais rūpinosi administrato
rius Houghton. Kėlės sanvai- 
tes adgal jis likos paleistas isz 
ligonbutes visiszkai sveikas ir 
sumanė keliauti po svietą. Po 
apleidimui ligonbutes, parasze 
jis pas Houghtona klausdamas 
kiek jis suezedino pinigu laike 
savo ligos ir nemažai nusiste-
bėjo kada jam pranesze kad 
jis turi bankoj 22,010 doleriu. 
Dalbai- žmogelis po tiek metu, 
gales gerai pasinaudoti isz pi
nigu.

negialbejo ir visa koja pradėjo 
tinti nes gangrina jau apėmė 
visa koja.

Moterele geisdama iszgialbe- 
ti gyvasti savo vyrui, nukirpo 
jam suszalusius pirsztus su 
žirklėms kada vyras miegojo. 
Kada pabudo ir pamate kad 
neturi pirsztu, szoko isz lovos 
ir baisiai apdaužė moterele už 
jos mielaszirdinga darba. Sli
džia pasigailėjo žmogelio ir 
paleido ji ant liuosybes.

GIRTUOKLISZKA “PARTE’ 
PASIBAIGĖ SU ŽUDINS- 

TA; VISI LIETUVIAI.
Nanticoke, Pa. — Trys ypa- 

tos likos uždarytos kalėjime 
isz priežasties mirties Juozo 
Mikelaiczio, 52 metu, kuris dir
bo ant WPA projekto, kuris 
radosi ant Velykines girtuok- 
liszkos '“partes.”

Baliukas atsibuvo name Ro
meo Tulley kuris iszgirdes ko
ki tai ergeli, atėjo isztyrineti 
ir rado Mikelaiczio lavona. 
Ona Mikelai'tiene, pati Jono 
Mikelaiczio, brolis Juozo, li
kos nuvežta in ligonbute ant 
gydymo nes laike tosios partes 
likos pavojingai sužeista. Pa- 
licija aresztavojo Vinca Va- 
lungevicziu, Joną Valiuką ir 
mirusio kibli Joną Mikelaiti. 
Kas lenais atsitiko ir kokiu 
budu Mikelaitis žuvo tai da ne- 
isztyrineta.

NUPJOVĖ VAJUI PIRSZ- 
TUS NUCKOJU.

Bernharts, Mn. — Samuel 
Dresser ana diei likos paleis
tas ant liuosybd už sumuszi- 
ma savo paežiui už .padary-j 
ma ant jo operaios kurios jis 
visai nesitikėjo.įaike teismo' 
Dresser kalbėjo Hžiui buk už, 
vagysta likos maustas pra
eita menesi o kai ji paleido, 
neturėdamas pinu, buvo pri
verstas eiti nameaike didelio 
szalczio keliolikalyliu. Kelio
nėje atszalo visipirsztai nuo 
kaireses kojos, \plaike jis 
daktariszka pagiba bet nieko

APSIPACZIAVO SU DVIEM 
DUKTEREMS SAVO MI

RUSIOS PACZIOS.
Henderson, Kans. — Tuojau 

po Velykų atsibuvo czionais 
vinezevone Leo AVinsmore su 
pana Eleonora Sinkler, duktė 
jo mirusios paczios. Penkioli
ka metu adgal Winsmore apsi- 
paeziavo su naszle Gropper, 
kuri turėjo dvi dukteres. Po 
trijų metu jo motere mirė ir 
apsipaeziavo su jos vyriause 
duktere bet ir toji mire in du 
metus po apsipaeziavimui, ta
da jis apsipaeziavo su antra 
duktere. Žmones visaip apie 
tai kalba ir kaip rodos in tai 
ketina insimaiszyt palicija isz
tyrineti ar gal tik senis nebu
vo priežastimi mireziu jo dvie
ju moterių. _ _ ■

NUŽUDĖ PACZIA KAD JAM: 
NEDAVE VIENA CENTĄ.
Bakerstown, Del. — Turėda

mas tik keturis centus, Bert 
Forgers paprasze paczios kad 
jam duotu viena centą kad ga
lėtu nusipirkti sau stiklą alaus. 
Motere užsispyrė jam neduoti 
nes ir taip jau turėjo už ,dang 
prisisemes aluezio. Vyras pa
siuto isz piktumo ir ja nuszo
ve ant smert. Atsikvotejas isz 
piktumo ir supratęs ka pada
re, paleido sau kulka in kruti
no. Kaimynai ant balso szuviu 
subėgo ir rado du lavonus ant 
grindų. Paliko tris mažus vai
kus kurie neteko tėvo ir moti
nos už viena centą.

TRUMPOS ŽINUTES
Wilmington, Del. — Marti

nas Augustinaviczius, 43 metu 
ir jo draugas, Dovydas Lau- 
comb, 55 metu, likos skaudžiai 
sužeisti laike ardymo seno na
mo, kurio sienos sugriuvo ant

Toledo, Ohio — Gerai žino
mo advokato, Mark Winches
ter, namas likos dinamituotas 
per nežinomas ypatas, badai 
isz kerszto.

Neapolius, Italija. — Ant 
laivo Lambardia ana diena isz- 
plauke in Afrika 3,100 daugiau 
kareiviu ir darbininku.

Rymas, Italija. — Septynios 
ypatos likos užmusztos eropla- 
no nelaimėje, tarp kuriu rado
si ir vienas Katalikiszkas ku
nigas.

Farmington, Me. — Klemen
tas Luce, 38 metu, likos aresz- 
tavotas už padegimą namo ku- 
liame sudege jo pati ir trys 
vaikai. Badai tėvas sirgo pro
to liga. (

Bukaresžtas, Rumuniją. — 
Badai tūla cigonka pagimdė 
kvintukus (penkis vaikus anc 
syk) .bet vėliaus pasirodė kad 
tai buvo trynukai, ne kvintu- 
kai.

Fukuoka, Japonija. — Dau
giau kaip 60 anglekasiu žuvo 
per nukritimą kletkos kasyklo
se Sumitomo ir daug sužeista.

Hazleton, Pa. — Apie 200 
studentu šukele straika publi- 
kineje mokslaineje už tai kad 
likos praszalintos 12 daraktor- 
kos be jokios priežasties. Mo
teres taipgi dalyvavo toje 
straikoje.

GEROS MISLYS
§ Jeigu kam pasakysi apie 

slaptybe tai nustoja būti slap
tybe.

Prisipažint Įprie klaidos 
tai jau puse gailesties atlikai.

§ Jeigu esame linksmais 
tai su taja linksmybe reikia 
dalintis su kitais.

§ Kodėl taip yra, kad tik 
tada yra drueziausia 'priete- 
lyste, kada tiedu prietelei gy
vena nuo viens kito toliausia.

§ Ant pažiūros žmogaus ne
paisyk. Susirinkime ne viena 
motere turi linksma veidą bet 
tankiausia nusiduoda tin lova 
su aszaromis.



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
1 Beritram Bouvier, isz Den
yer, Colo., likos nubaustas ant 
trijų menesiu kalėjimo ir už
mokėjimo 500 doeriu bausmės 
už žveriszka pasielgimą su sa
vo mirsztanczia motore. Mote- 
re sirgo nuo ilgo laiko džiova, 
vyras negalėdamas sulaukti] 
jos mirties ir kad per ilgai gy
vena, nutarė priskubint jai 
mirti. Kada toji gulėjo vos gy
va ant lovos, isztrauke ja ir 
pradėjo! smaugti, kerszino ja 
pradėjo smaugti, kerszino ja 
kumsztemis ir juokėsi kaip 
szetonas isz jos kaneziu. Tula 
kaiminka mate jo pasielgimą 
ir pranesze palicijai kuri taji 
zveri aresztavojo.

SZUO PRIĖMĖ SAU UŽ 
PONĄ, ADVOKATA.

Now Hannigdn and Egan and 
Kelly and Are like,

Sound as natlral to me as 
Patrick and Mike.

But — there’
Sherwinskv
Kahout,

Mikuleky, Nilowski, Išdavi
nis, Ballew

Sakalowsky

MOTINA NORĖDAMA PA- kvaily 
VALDYTI VISA TURTĄ;

BUVO PRIEŽASTE TRI
JŲ SUNU MIRTIES.

Minden, \"ok., — Nesenei 
czionais likos niitriicintas tur
tingas ūkininkas Augustas 
Sherett, per savo mot ere, kad 
ipo jo mircziai galėtu valdyt vi
sa jo turtą, bet supratus, kad 
turės pašidalyt turtą su. trimis

- metai 
o vos 

atliko keliones.
nucidavo|v''s ke-

tverti mylios kelio ir tiri silse-

.Tau suėjo tr 
kaip randasi kelionėj; 
ireezia dali 
Viena, diena

kowski, Koikowski,
Pakorski, 

ski, Krakoviki.
There’s Dziedic and Sabaitas, Geisdama atsikratyti *

lis kartais per kėlės di
Yra tai basius tili 

kas fanatizmas ]><igouu 
gonai Indi,jose ir .Ja 
da sunkesnėms 
pakuloms save

I11MS.

jjimisz-

lonijoje 
ir ba|;esnems 

ap.s tikinėję.
i, Soblslowfiki, Propo- tunais, tas jai labai nepatiko1 Jeigu tieje pagonai kiiĮa past-

Nepasinaudojo isž savo mil- 
žiniszko sukrauto turto 86 me
tu amžiaus Szimas Brincker
hoff, kuris gyveno užmiestyje 
Kansas City. Badai tas sku- 
puoliu's pradėjo rinkti turtą 
būdamas asztuoniu metu am
žiaus, nenaudodamas cukraus 
in kava nei pieno už ka spyrė
si nuo tėvu po du centus ant 
sanvaites. Gyveno ant pasto
ges Bekūrendamas pecziaus ir 
eidavo gult tuoj po nusileidi
mui saules kad nereikėtų žibyt 
žiburi. Maitinosi sausa duona 
ir arbata. Už gyvasties kalbė
davo savo giminėms buk vie
natiniu jo tikslu gyvenime bu
vo czėdinimas pinigu. Paliko 
jis po savo mircziai apie 80 
lukstancziu doleriu kuriuos už- 
rasze del sierateliū prieglau- 
idos. — Nors ant gero tikslo 
paliko pinigus.

Didelis Vokiszkas szuo “Ar
no” pamylėjo labai E. D. 
Walsh ir prie jo prisiriszo. 
Walsh yra advokatu ir kad 
szuni priimti legaliszkai, pada
re reikalingus rasztus ant ku
riu szuo pridėjo savo kojos 
anfspauda ant dokumento.

l • Nekurie žmones sziadien gy
vena kaip gyvuliai, be jokio 
tikslo, mokslo ar szvarumo. 
{Tūlas musu skaitytojas dane- 
sza mums apie vaisius girtuok ■ 
lystes kaip: Vienoje isz nema
žu Lietuviszku apygardų tarp 
Wilkes-Barre ir Scranton, Pa., 
tūla Lietuve, turinti keliolika 
vaiku, tankiai pasigerdavo. 
Už girtuoklysta ir nepadoru 
gyvenimą nekarta likos pa- 
szaukta in suda ir palicija už
draudė saliuninkams kad jai 
nepardavinėtu,, j okiu gerymu. 
Bet saliuninkai laiko gerymus 
del pardavimo o ne ant paro
dos — girtuokle gerdavo be pa
liovos.

Ant skundo kaimynu likos Į 
]mszaukta palicija in jos narna 
kur rado ja gulinezia ant grin
dų pasigėrus kaip kokis nesu- 
tverimas o du mažu vaikai, be
veik nuogi, bėgiojo po narna 
degindami popieras kad tokiu 
budu nors truputi suszilt. Ta
sai regėjimas pereme palicija 
lyg gyvam kaului ir susirinku
sius kaimynus kurie atėjo su 
palicija.

Sztai vaisiai girtuoklystes: 
kaip vėžys naikina musu vi
suomenė czionais. Geria visi, 
geria moteres o vaikai, imda
mi pavyzdi nuo suaugusiu, pri
pranta taipgi prie gerymo. 

. Vaikai tokiu girtuokliu iszau- 
ga taipgi ant girtuokliu, iszga- 
mu, vagiu ir žadintoju, kurie 
baigia savo nuskurusi gyveni
mą kalėjimuose arba ant kar
tuvių.

kad be butelio neapsiejo.
Girtuokliszka puota 'traukė

si ant kasdieninio paredko o 
ant galo atsirado kokis tai Fre
das Grenia, 62 metu amžiaus 
naszlys kuris geide apsipa- 
cziuoti su mergina. Senis likos 
priimtas per gimines nes turė
jo pinigu ir in kėlės dienas ke
tino atsibūti sugertuves. Ant 
to tikslo parengė kėlės bacz- 
kutes alaus ir kelis galonus 
guzu tęs bet vos viena iszbaige 
gerti 'kad pakilo tarp susirin
kusiu kruvina musztyne.

Vienas isz jaunesniu jauni
kiu nesutiko kad taip jauna 
mergina iszteketu už tokio se
no “kriukio” ir nuo to prasi
dėjo musztyne. Laike muszty- 
nes jaunesnis jaunikis stūmė 
seni nuo trepu kuris puldamas 
nusilaužo sau sprandą. Senis 
mirė ligonbufeje o kaltininkas 
likos aresztavotas ir uždary
tas kalėjime. Liūdna ta istori
ja kuri tankiai atsitinka tarp 
mus.

Kūdikis užgema — atsibuna 
girtavimas; susižiedoja jauna 
porele, arba vinezevone ar ant, 
laidotuvių, visur draugauja 
guzute. O kada turime apsun- 
kyta pakauszi guzute, praside
da musztynes kurios traukia 
paskui save bjaurias pasek
mes.

Jaka'b’ouskas Gragaitas, 
There’s Reznicįk and Kralieek,

Haloubeck nįd Palecėk, 
There’s Barisaį and Armoskis,

Biunas and Vasgis, 
Taschna’buschiįg and Tylkow-

ski, į
Daskienewica and Dombrow

ski,
There’s ChaloJjska and Czer- 

witis,
Leonowitz and Balthritis,
Letarro, Perina, Massara, Me

dina,
There’s Russijand Matteo, —-

Picazzo, Variano,
Totusek and Tomasek, Cimbu- 

rek, and Joįasek.
Thus they rol&frįjį my tongue 

from morniįg tįH night—
Is it any wo^gj now I don’t 

speak Engih right?
Winifred Remly,

| ’Omaha, Nebr.

Isz Visu Szaliu

Isz priežasties girtuoklisz- 
Įkos puotos, nesenei atsitiko 
mieste Clarksburg, Mass., liūd
nas atsitikimas kuris užsibai
gė mirezia. Tula szeimyna at
gabeno savo giminaite isz Aus
trijos. Pas mergina pradėjo 
lankylis jaunikei o žinoma

Suv. Valstijose iszeina moks
leiviu laikrasztis vadinamas 
“Scholastic,” kuris yra prasi
platinęs daugiausia tarp da- 

I raktoriu ir profesorių publiki- 
niu mokslainiu. Paskutiniam 
n umare tojo laikraszczio užti
kome akyva straipsni paraszy- 
ta per tūla daraktorka publiki- 
neje mokslaineje, kokia tai 
Miss Winifred Remly, isz 
Omaha, Nebr. Užvardina .save 
“Just o Little Irish Girl” bet 
ne “American Giri”. O ne! 
Tiktai Irish.”

Sztai toji Airisze perkraipi- 
neja ir szandija isz Lenkiszku, 

[Lietuviszku, Slovakiszku ir 
Italiszku pravardžių, pavadin
dama musu pravardes “tongue 
twisters.” Del jos yra geros 
pravardes tiktai Egan, Kelly 
ir Hannigan ir geidžia mokyti 
vaikus kurie turi tik Ameriko- 
niszkas pravardes. ’

Taji straipsni paduodame 
taip kaip ji parasze iszjuokent 
musu svetini-1 autiszkas 
vardes kaip:

Tongue Twisters
I ’m just a little Irish girl 
Trying to teach down at

South High.
I have such awful names 

learn,
I think I’ll almost die.

pra

to

nes geide pasiimti visa turtą, j liktu Katalikai 
nuo su- susarmatytu. Mes 

nu, taip jiems dakako kad su-j 
nūs negalėdami to nukensti, 
du isz ju atėmė sau gyvastis, o 
treczias likos nutrucintas per 
nelaba motina. Dabar many
dama, kad niekas jei ne persz- 
kadys džiaugėsi isz savo szeto- 
niszko darbo. Bet dažinojo 
kad randasi da 20 metu am
žiaus seserunas, kuriam pri
puolė dalis turto mirusio dėdės 
toji nelaba mbtere norėjo ir 
taipji nuo jo atsikratyti ir 
butu ji nužudžius, bet tasai su
prato jos szetoniszka tikslą ir 
įpranesze palicijci, kuria užda
re in kalėjimą.

LAVONAS NUŽUDYTOS 
MOTERES KUPARE.

PABĖGO SI ŽYDELKA IN 
KALNUS ft TEN ABUDU 

RAD) MIRTI.
Berzence, reingrai.,—- Luren- 

ce Miknius, UsKesze su pato
gia žydelka Iv era į Schults, ku
ria labai pamylėt. Buvo tai 
d uk t e ė‘t idfe^ilSzk b s z i n k o - 
liaus bet ikaa vaisei ju meiles 
jau pradej(pasirodinet ir ne
galėjo ilgias nuo to pasislėpt, 
abudu nubgo in artima kaina, 
pasislepdaii pas pažįstama 
malkakerti. Tėvas dagii’dės 
apie pabegha dukreles, pasi- 
szauke keli kaimynus pagial- 
bon ir leidsi paskui pabėgė
lius. Viena isz ju atejas (prie 
grinezelcs jlbarszkino in du
ris. Mikulis neprija lįsdamas 
nieko piktoj atidarė duris ir 
paregėjo, kd grinezėle yra 
apsiaubta pi" keliolika žydu. 
Užtrenkė 'tujaus duris ir isz- 
trau'kes rev<Y«ri szoye in savo 
mylima >po tfli pats in save, 
abudu krito pgyvi ant grindų. 
Kada tėvas h* pagialba kitu 
isZmusze diiy, i’ado du lavo
nus.

GRABA PAAIDOJO, O LA
VONĄ PAIKO NAMIE 
PER AP^IOPLINIMA

IR CRTYBE.
Loebchut, ležinga., — Isz 

kaimo Veilbk danesza apie 
nepaprasta i juokinga atsiti
kima. Ana tina atsibuvo lai
dotuves 68 n amžiaus Gube- 
no, kuris už^iusze puldamas j 
nuo trepu, judininkai paly
dėjo graba ailkapiiniu, užkasė 
ji ir sugryženamo. Nemažai 
gailininkai nsistebejo, ka|da 
sugryže nam pamate gulinti 
lavona ant >vos. Laike su- 
miszimo, užntszo indeli lavo
na in graba,uiri tuszczia už
kasė. Turej nueiti ant kapi
niu iszlkaSti (aba, po tam ju
dėjo lavona i graba ir palai
dojo. Mat, vi kurie dalyva
vo laidotuvea, turėjo apkvai
tintas smegtis nuo gailesties 
ir guzutos, k1- nežinojo ar gra
be kas randi ar tuszczia ly
dėjo in kapu

Kittinger, Anglija., — Ant 
ulyczios Brighton, palicije už
tiko dideli medini kupara, ku
riame rado sukapota in, szmo- 
tus kuna kokios tai moteres. 
Pagal daktaru tyrinėjimą, ta’; 
moteire buvo subjaurinta priesz 
nužųdinima. Ant užlepimo žu- 
dinstos, kūnas likos paslėptas 
kuipare, kad vėliaus galėtu pa- 
skandyt upeje, ar užkasti prie 
pirmutines progos.

PENKI U Ž M U S Z T I PER 
ISZSIRITIMA TRŪKIO 

NUO SZTANGU.
Moskva, Rosija.. —* Penki 

trūkio darbininkai likos už- 
mnsžti ant vietos ir keli skau
džiai sužeisti per iszsiritima 

‘trūkio nuo sztangu, isz priežas
ties per greito užsukimo ant 
geležinkelio artimoje Taszken- 
to, Vidurinėje Azijoj. Maszin- 
istas likos aresztavotas už va- 
rima tru'kio, būdamas girtu ir 
jeigu bus iszra.sta,s kaltu, tai 
bus suszaudytas.

PASISZVENTIMAS
NAUS; TRYS METAI KE
LIONES IN STEBUKLIN

GA VIETA, KAD ISZ- 
MELSTI DEL SERGAN-

CZIOS MOTINOS 
SVEIKATA.

Pikujama, Japonija., — Tū
las Babtistas apraszineja apie 
nepaprasta ipasiszventima sū
naus del savo sergančios moti
nos. Ar turime stebėtis isz jo 
meiles del.savo gimdytojos ar 
gailėtis isz jo fanatiszko tikėji
mo? Sztai ka tasai misijonie- 
ris raszo: Ant ulyczios, mieste 
Hagio, nepaprastas regėjimas 
sunaus meiles del savo motinos 
Tasai jaunas žmogus, kurio 
motina sirgo nuo keliu metu, 
klausė rodos savo dvasiszkuju, 
ka turi daryt, kad jo motina 
pasveiktu? Dvasiszkieji jam 
darodino, kad nueitu in stebuk
linga maldinami, kuris randasi 
pietinėje daliję veszpatystes, 
600 myliu tolumo ten turi nusi- 
duot ir paaukaut kodylą del 
dievaites Min-Mau, o valando
je kada 'kodylą uždegs, motina 
pasveiks. Pasirenge sūnūs in 
ilga kelione, bet kokia tai buvo 
sunki kelione! Ėjo peksezias, 
turi valgyt tik duona ir gerti 
vandeni, ii' ant kožno žingsnio 
turi priklaupt ir su kakta žeme 
dalypstet. Tokiu budu skruz
dele ant dienos ilgesni gala pa
darytu, negu tasai nelaimingas

Su

tai nhs labai
I zi inline 

į dali dek savo tėvu nepAUkau- 
tumem bet da gailiams duoti! 
prieglauda ir szmoleli, duonos t 
del savo gimdytoju.

GYVAS NEBASZNIN^AS — 
BUVO LAIKOMAS UŽ MI
RUSI—SUGRYŽO IS TĖ
VYNĖ, rado apsive
dusią paczia ąu

KITU VYRU. į
Jjodzius, Lenk., — Liime 

. Rųdnicku, iszkeliavo in Ą 
ka tuojaus po karei, VI. į 
ra, palikdamas savo paežį 
vyneje. Vladas dirbo sunlėi ir 
czedino pinigus; ant galo turė
damas kelis tukstanezius tale
riu nutarė gryžt in tevype.Ke- 
lioneje kas tokis ji apiplįsze 
nuo pinigu, laivakortes ir L-a- 
szparto. Netektas nieko, ttae_ 
jo pasilikti Amerike, ir vela 
pradėt isz naujo czedyt pinigus 
Apie savo nelaime nieko neta- 
sze paežiai. Tas kuris ji aipi- 
plesze, likos užmusztas per au
tomobiliu. Palicije surado ant 

' nebaszninko pavogtas popie
ras, laivakortę ir pinigus, pr^. 
nesze paežiai apie mirti jos vy< 
ro ir nusiuntė pinigus del nai 
szles. Su pinigais naszlėlė 
neužilgio rado sau kita vyra o 
kad bobai ant gaspadorystes 
sunku be vyro, iszte'kejo už ki
to. Po keliu metu sunkaus dar-' 
bo ir vargo Amerike, Vlatjui 
pasisekė užsidirbti ■keliolika 
lukstancziu doleriu, ir vela isz- 
sirenge iii tėvynė, atlankyti nu
liūdusia pacziule. Pribuvo in 
savo gimtini kaimą-tame laikė 
kada atsibuvinejo jo dukters 
vestuves. Pasirodimas “ne
baszninko” ant svodbos šukele 
didėli sumiszima t.er.p vįsu. 
Paszaukta palicija areszta
vojo visus. Viskas iszsiaiszki- 
no laimingai ir Vladas vėlą gy
veno su savo pacziule.

KAIP APVAIKSZCZIOTA 
VELYKOS ROSIJOJ IR 

MEKSIKOJ.
Moskva, Rosija.

hažnyczios czionais, skaitliuje! 
28, buvo pripildytos tikineziais' 
laike Velykiniu pamaldų ant 
kuriu lankėsi gal daugiau kabi 
60 tukstaneziai žmonių o dau
gelis turėjo stovėti ant ulycziu. 
Pamaldos buvo laikytos be jo
kiu kliueziu, isz szalies vai-' 
džios, kuri daug palengvino ti-l 
kejimiszkose apeigose ir pavė
lino atidaryti daugeli bažny- 
eziu.

'Meksiko Miestas. — Apie 
200 lukstancziu žmonių lankėsi
ant A'elykiniu pamaldų be jo-Į 
kios perszkados nuo valdžios. Į 
Visos liaukos ir kromai birvo'{|

aime 
meri- 
Basa- 
n te-

BOMBA DEL PREZIDENTO
barrio.

Madrid, Iszpanija. — Laike 
parodos, kada prezidentas Ba
rrio prisižiurinejo kareiviams, 
staigai truko kelios bombos ar
timoje. Laike sumiszimo dau
gelis žmonių likos sumindžioti 
ir sužeisti. Tame laike su pre
zidentu sėdėjo keliolika sve- 
timtautiszku diplomatu ir 
Amerikoniszkas ambasadorius 
Claude Bowers. Palicija aresz- 
tavojo apie 20 nužiūrėtu.

tam

OCCIDENT 
FLOUR

uždaryti nuo Seredos lyg Su
imtos. Gyventojai labai nu
džiugo isz tos tikejimiszkos 
liuosybes.

Svetimtaiicziu
Klausymai Atsakyti

Ateiviai, kurie reikalavo pa- 
liuosavimo nuo militariszkos 

tarnystes.
Klausymas — Ateivis atsi

sakė tarnauti Amerikos armi
joje laike pasaulinio karo to
dėl kad jis buvo kitos szalies 
pilietis. Jo darbas reikalauja 
kad jis butu .Amerikos pilie- 
cziu. Jo draugai duoda jam vi
sokiu patarimu. Ai- negalite 
pranešžti ar szitas ateivis gali 
ar negali tapti Amerikos pilie- 
cziu ?

Atsakymas. — Instatymas 
dlszkiai sulaiko nuo Amerikos 
pilietystes tik tuos ateivius ku- 
lie buvo piliecziai neutralisz- 
ku szaliu ir kurie atitraukė j u 
intencijos deklaracija (tai yra, 
pirmas popiOras)', viehtik i su
sisukti isz militariszkos tar
nystes. Kaslink kitu ateiviu, 
kurie reikalavo paliuosavimo, 
bet kurie neatitraukė ju pirmu 
popieru tai instatymas juos ne
sulaiko nuo Amerikos pilie
tystes bet keliose natūralizaci
jos teismuose vis ąplikaętu už
klausta apie militariszka re
kordą ir kaikuriems pilietyste 
atsakyta todėl kad jie atsisakė 
tarnauti. Amerikos armijoj. 
Bet žmogus isz anksto gali su
žinoti apie jo distrikto natūra
lizacijos teismo nusistatymą 
szitame reikale, jis tas infor
macijas gali gauti nuo tinka
moj natūralizacijos egzamina
toriaus.

Commissioner of Immigration 
and Naturalization, vartojant 
Form 2400, kuria galima gauti 

Vi sos i nuo areziausio natūralizacijos 
ofiso. Reikalaujama dvi foto
grafijos 2 coliu ilgio ir 2 coliu 
ploczio ir užmokėti reikia 
$5.00.

Kerr byla.
K. —■ Ar yra teisybe kad 

garsioji Kerr Byla, apie kuria 
laikraszcziai tiek daug raszo 
ir kuri visur yra diskusuoja- 
ma, aprūpina užregistravimą 
ateiviu ir ar ji stovi priesz ra- 
dikaliszkus elementus? Kokios 
yra tos bylos naudos?

A. — Kerr Byla, kaip pa
duota Atstovu Butui, visai nei 
nemini apie užregistravimą 
ateiviu. Ji tik pastiprina isz- 
deportavimo iustatyma priesz 
gengsterius, triukszmadarius 
ir profesijonaliszkus krimina
listus. Instatymas pavėlintu 
sekaneziam tris grupes ateiviu 
legalizuoti j u buvimą ir tapti 
Amerikos piliecziais. —

1) instatyma užlaikantieji
gyventojai, kurie atvyko nele- 
galiszkai priesz Liepos 1 d, 
1924 m. /

2) ateiviai, kurie ežia nele- 
galiszkai atvyko bet kurie nuo- 
latai gyveno Suv. Valstijose 
per laika nemažinus deszimts 
metu

3) ateiviai, kurie turi Suv. 
Valstijose tęva, žmona, vyra, 
valka, broli ar seseri, kurie le
galiszkai inleisti nuolatiniui 
apsigyvenimui arba kurie jau 
Suv. Valstijų piliecziai.

Pagal kito aprūpinimo tai 
nekurtuose atsitikimuose atei
vis, kuris atvyko czion kaipo 
studentas arba sveczias ir ap
sivedė su Amerikos piliete, ga
li pamainyti jo stovi neaplei- 
džiant Suv. Valstijas. . — -

Kaikurie žmones tiki kad 
Kerr Bylos nekurie aprūpini
mai bus vartojami priesz atei
vius laike straiku ir panasziu 
mvykiu. Bet rėmėjai szitos by
los deda pastangas, praszalin- 
ti tokius paprieszinamus punk
tus. Szitos bylos virszminetai 
paduotus aprūpinimus remia 
jnvairios organizacijos kurios 
veikia immigrantu labui.

—F.L.LS.

NAUJOS M1KALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Atskiras pilietystes 

certifikatas.
K. — Tapau Amerikos pilie

te 1920 m. per naturalizavima 
mano buvusio vyro. Asz dabar 
noriu gauti atskira pilietystes 
certifikata. Kaip galiu gauti?

A. — Reikia pasiunsti apli- 
knciia del to certifikato in

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

W. D. BOCZKAUSKAS • CO.
MAHANOY CITY. PA.

Pabandykite“Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 

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

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

GCCIBENT 
FLOUR
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’’SAULE” MaEanoy City, Pa.

pgavo Isztikro, laukinei to nedaro, 
Ka Lietuviai sueja iszdaro, 
Davadnai apsieiti nemoka, 
Pasigeria viens kitam in akis 

szoka.
Kada ir einiki lupa, 

Viens ant kito užklupo,
Ba prie kazyriavimo, 

Neapsieina be sukimo, 
Paskui kyla vaidai, 
O tas nebūna gerai.

Geriausia malsziai užsilaikyt, 
“Saule” sau skaityt, 

Ba jeigu szirdeles nepasi
taisysite,

Ir tokius triksus darysite, 
Mano žodi paminėsite,

Ir kaip rudos peles dingsite.

Pasiliko Didesniais
:: Asilais ::

sna szauke darban ir mislis o ’ linksmybes ir smagumus, negu 
tos buvo panerdintos bangose gal jas kas nors isz žemiecziu 
jausmu ir žiūrėdamas in pa-1 turėtu. Asz kilau ant svajones 
veiksleli kalbėjo in ji: j sparnu in tas gražias szalis lai-

— Pamirszk mane, ar neži- mes — bet nukritęs žemyn pa
nai, kad man karta nustumtam jaueziau jog užnuodinta du- 
negalima gryžt, dabar man bu-■ szia tulžimis szirdis kenczia 
vo lengva tave mylėt, bet tu ne del to kad bijo idant ji ne- 
.....: ,,..1 i__ . i i . y-.. .

Po szimls pypkių! Tas pra
keiktas beždžione.. 
laisvamaniai jog 
Airas gema su uodega bet po' 
nekuriam laikui nudžiusta, ha, 
ha, ha! Isztikro ir sziaip ir 
taip juokai! — Tfu! Kokios 
juokingos mislys atėjo man in 
galva. Nespręsk, sako, nepersi- 
tikrines, — kvaili! Be to, tai
gi tas rudis man vela nieko ne- 
atneszses... Sziadien 31-ma d. 
Kovo o asz neturiu nei cento 
kiszeniuje — bet gausiu.. .Bet 
tuszczia ju su tais pinigais — 
man jie nereikalingi — gyven
siu kolei galėsiu — ir viskas, 
rūpintis vien savo vienu pilvu 
juk ne sunku. O, kaip-gi man 
lengva! Viskas gamtoje pildo 
fizikos tiesas — bet szirdis 
prieszingai: ko daugiau ja sle
gia to mažiau ji kenczia! Bet 
kad užgula tik viena — ah, 
kaip daug ji kenczia tada! Te
gul kas nori sau isz to juokiasi 
bet asz žinau jog teisybe ir 
nieks man neužgins nes esmių 
jau persitikrinęs. — Hm, ste
bėtina! Ji mane austume taip
gi o bet asz nesijaucziu nelai
mingu, gal todėl kad vis ja 
da...

Taip kalbėjo da jaunas vy
ras vaikszcziodamas Napoleo- 
niszku budu po kambari mieg- 
tuves, užsidejas in užpakali 
rankas, nukores žemyn galva, 
dažnai ja kilnodamas o visame 
jo gyviam judėjime matoma 
buvo lyg koks neramumas. 
Sunku buvo spręst toje valan
doje ka jaute jis savo krutinė
ję kadangi ir jis pats apie tai 
gal suvis nežinojo.

Gal svajojo apie kokia lai
me, kadangi nuolat besiszypso- 
jo. Kokios galėjo but svajones 
firmos agento vos pelnanczio 
pragyvenimą? Ateitis negalėjo 
jam rodytis gražioje spalvoje. 
Gal linksminosi jog jau pabai
gęs 31ma d. Kovo o rytoj bus 
Ima. Gaus-gi užmokesti ir bus 
turtingu — ne, kadangi jis 
apie tai taip-gi suvis nemisii- 
no, žinodamas jog jo uždarbis 
negali padaryt ji laimingu.

— Kaip smagu kad ji manes 
nemyli, bet niekas nedraudžia 
man tuotarpu ja mylėt. — Ha, 
ha, ha! Kas-gi pasakytu sma
gu!. . Kas nekeiktu jos!.. Bet 
asz? — Asz laiminu. — Pasiu
tėliu esmių! Taip pasakytu 
kiekvienas. — Sustojo: pa- 
grimzdes durnose per valanda 
maustė; ant jo veido apszvies- 
to gelsva szviesa žiburio už
slinko kaip szeszelis, nuliūdi
mas. Atsidusęs pagaliaus tarė 
pats sau:

— Taip, ji myli Gr. Kaip 
linksmai skrajojo po sale in- 
puolus in jo glėbi — kaip vei
das jos tada spindėjo, kaip 
gražiai žydėjo!.. Nusiszypsojc 
nenoroms ir vela iszreiszkinejo 
matoma duszios akimis pa
veikslą: — Tikra rože raudo
nas rūbas ir szviežias raudonai 
baltas vidurio pumpurys ka 
tik ta iszsivystantis, taip tik
rai ji iszžiurejo tada... Ar ji 
nebuvo nelaiminga? O, ir da 
kaip labai! Kaip smarkiai 
stumdė savo silpnom alkūnėm 
szalin kitus szokikus idant ar 
parodyt numylėtiniui savo 
drūtuma, ar gal del to idant 
prigelbet jam daryt liuosa ke
lia begime... Ah, kaip jis lai
mingas.
jam — o bet asz nieko nejau-. klojo ir ateities aiksžtė. Pa- 
cziau apart smagumo žiureda- , stvėrė plunksna idant iszliet 
mas in ta paveikslą. — Isztik- ’ tuos jausmus ant popieros, bet ta suteikia nevienam vargszui augsztybes persimesdinet 
To stebėtinas isz manes ir gal mete netrukus, kadangi plunk- ir

I juokingiauses individualas: 
mylėt ir nepavydet, degt o ne- 
laust. Keista gamta kad nevie- 
nokiom szirdimis žmones ap
dovanoja o da keiseziau kad 

|tasĮ yra visados mylimu nuo
. taip sako visu kas nieko nemyli — neži- 
kiekvienasĮnau kaip tart apie toki žmogų, 

Q agz gaĮ c|e^0 įr jaį blogo ne 
linkiu kad turiu visus-mylin- 
czia szirdi bot ar negeriau bu
tu kad ant visados liautųsi jau- 
cziusi ir mylėjusi?.. Man vis
kas jau žuvo — tik ta dora da liaus pakeles galva vėl liūdnai 

pradėjo deklemuot, lyg del nu
siteisinimo:

nori vėl kankyt...
Padėjo szalin paveikslėli, pa- biustu — ar tave kas taip su

slėpė veidą in tarpe delnu ir pras kaip mano duszia supran- 
valanda sėdėjo nepasijudinau- ta. 
lis lyg

kenstu kadangi nežinau — gal

laiko nuo vieno kraszto svieto 
ant kito, nekarta užkypti ant 
krasztuko uolos ir žiūrėti in1 
prapulti... Tai-gi mielas drau-1 
ge meldžiu sekt mane ir eik' 
drauge iii svietą in žmones,' 
jausk ji visais dvasiszkais pa
jautimais, matyk reginius sa
vo dvasiszkom akimis ir tas
besivaidinanezias tam sviete1 
dvasias.

Sztai matome gražu gamtisz- 
yg kad užmigęs net paga-j Kaip lengva kentei del kitu ka paveiksią gražaus Geguži-

liepia vargt ir kankytis. — Isz-1 
tiesu, man jokios laimes nepa
skyrė Tvarszlys. Kada mano 
vienmecziai gyvena gražiau
siuose pasviecziuose jaunystes 
asz jau senis — taip, senis, nes 
gyvenimą nei žaislu jau nebe- 
troksztu, kaip prisisotinęs o 
sotus asz, sotus užtektinai — 
gana tu kancziu ir besikrimty- 
mu, troksztu pasilsio. ..

Bet ko daugiau mislino, to 
labiau pradėjo nerimt kad pa
galios, lyg inerzintas, smarkiai 
atsisegiojo bruslota idant nu
sivilkt ir eit gult bet staiga! 
stojo lyg pavirtęs in akmenini 
stovyla, laikydamas už atlopu 
iszsegiota drapana, tarsi kru
tinę del parodymo savo szir
dies ... Kas-gi atsitiko, kode! 
stovi lyg kad apibartas ir žiu
ri akimis liepsnojancziomis už
sidegimu? Apibure ji spindu
lys kuri kaip juodas debesys 
žaibo mete pro akis jo veidro
dis. Jis žiurėjo in veidrodi ka
me mate savo paveiksią su isz- 
skestom rankom pasilikusiom 
be valdžios toje valandoje ku
rioje sublizgėjimas spindulio 
veidrodyje sustabdė ju darba 
pradėta del iszsirengimo. Ne- 
užinteresavo jo tas paveikslas 
kurio nekente, tikrai nekėnte 
kaltindamas ji už savo nelai
mingumą, vien žiurėjo in auk
suota sagute prisegta po kai
rei ant krutinės matomo veid
rodyje paveikslo.

— Tai ji — tarė atsidusęs — 
ji sublizgėjo — bet taip trum
pai. .. Ji glėbyje kito bet jos 
paveikslas mano duszioje.

Atsega sagute, atsisėdo ar- 
cziau prie žiburio ir pradėjo 
insižiurinet in maža fotografi
ja apskrieziuose auksuotuose 
rėmeliuose.

— Ta vienatine atminti tu 
man palikai, nors palikai pas 
mane ja ne su noru.. — kalbė
jo žiūrėdamas in paveikslėli o 
besiszypsodamas trauke to
linus :

— Kaip užsisvajojai, kaip 
meiliai besiszypsai, kaip žiūrai 
tiesiog in akis bet tik nuo to 
paveikslėlio. Neabejotinai be- 
sifotografuodama mislinai apie 
ji ir padariai taip miela isz- 
vaizda fiziognomijos — delei 
jo...

Ko ilgiau žiurėjo to daugiau 
jaute lyg tikros gyvybes pa
veikslėlyje, rodėsi jam kad tik
rai mato jo o ne szalta pa
veikslą, kad mato tas paezias 
akis jos, kurias taip rūpestin
gai visados nuo jo slepia o da
bar žiuri drąsiai tiesiog in ji ir 

. lyg Imlioja...
Jaunikaitis sudrėbėjo.
— Myliu tave, Anele, myliu, 

. — tarė sujudintas. Su daug 
didesniu užsidegimu žiurėjo in 

. paveikslėli ir juo ilgiau žiure-
■ jo, tuo dangau interesavosi.
i Pamirszo visa savo praeiti 
; ir dabartinybe nes jo krutinę- 
• je kilo smarki audra, szirdis
■ kovojo su gyvenimu, meile su 

Kas-gi nepavydėtu iszmintimi; bangos jausmu už-

ir esmių dėkingu tau už šutei- nio vakaro smagumus jauezia- 
kima tu kancziu, kadangi tik 
keneziant galima gyvent ir su 
noru laukt pasilsio. Tu dabar 
kai]i žvaigžde tamsoje savo 
spindulėliu vilioji akis ir ku
teni krutinę, kuri turi jaust; 
apart kancziu tu suteikia! man 
laime! Iki ,sziol mažai trosz- 
kau, dabar troksztu labai daug 
nors ir ne sau. Gyvenu duszia 
o del to nejaueziu erszkeczin 
tviraneziu mano szirdije nepa
vydžiu niekam rožių, kuriomi 
iskbarstyti keliai, kada pats 
einu erszkeczin takeliu kaipo 
vargszas, isztremtinis, bena
mis — svetimose szalyse, per
sitikrinęs jog laimingesnis tas, 
kuris kenczia mylėdamas, ne
gu tas keno szirdis nemoka my
lėt, negut paguodot...

Bet szioje valandoje pats ne
žinau kas su manim veikiasi. 
Aplink jaueziu ir girdžiu oszi- 
ma audros, raumojimus, 
griausmus, duszia mano blasz- 
kosi kai pi blaszkomas stovin
tis ant tyruliu medis... Tu su 
blizgėjai man vėl, tu nuo to 
paveikslėlio pažiurėjai in gil
mes mano duszios — nusiszyp- 
sojai... Ah, tark man Anele, 
tark, kad niekad manes nemy
lėsi, niekad nepamislysi, .'jog 
negerai pasielgia! nustumda- 
ma mylinezia szirdi. Be ma
žiausio neužganėdinimo asz pa
sitrauksiu szalin isz po tavo 
akiu ir busiu laimingas amži
nai. — Bet jeigu tu turi bent 
kibirksztele meiles savo kruti
nėję, bent maža kibirksztele 
inkrituse isz mano tau degan- 
czios szirdies užgesink ja kuo- 
veikiausiai, nes bijau idant 
isz jos nepasidarytu gaisras, 
bijau idant tavo visos dvasisz- 
kos buities ji neužgestu — nes 
jau nežinau kas tada turėtu 
but su manim.

Koki jausmai pripildė jo 
krutinę, lyg vulkaniszka kaina 
ugnine masa, sunku iszreiksz- 
ti kadangi jie parbloszke ji ant 
keliu o isz burnos iszsiverže 
tik su smarkiu atsidūsėjimu 
žodžiai ‘ ‘ buk valia Tavo...”

Ilgai klūpojo arba gulėjo 
nusviręs aut kampo stalo, joks 
dvesavimas neliudijo jog jis 
gyvena ant žemes.

Kada pagaliaus nubudo isz 
to letangiszko bejausme, vei
das jo buvo ramus nors nuba- 
lastingai pasikėlė, iszsirenge 
pusiau ir krito ant lovos.

Pavasaris gražiai žydėjo, į 
Gamta kvėpavo gyvybėms; j 
Svietas gražiai spindėjo, I 
Gėrėjos naktų ramybėms; ‘ 
Tamsoje nakties, kaip balta 

duszia,
Paveikslu savo mane apiburei;
Verge tau tapo mano duszia,

Bet tu mane nustūmei, 
Dingo man laime ant žemes;

Szirdis perverta žodžio plienu,
Jau negali degti meile del

tavęs;
Ugnis gesinama nuodu,

VT&n gruzda; negal'jau
liepsnot;

Ah, kodėl jos neužgesinai!
Kodėl amžinai turiu vaitot, 
Todėl kad tave mylėjau 

karsztai?
Ar todėl kad mano skundai 

skambėtu
Amžinai po tavo langeliu ?..
Bijau kad tavo duszia ne-

kentetu —
Bijau tavo kancziu, nes tave 

myliu! —
Palukejas valandėlė pradėjo 

tarsi kam kitam, ar pats sau, 
ar gal paveikslėliui apsakinet; 
nepiesze jis paimtu isz Fran- 
cuziszku Romanu su frazeolo
gijų, ne Angliszku materiona- 
liszku ekspektaciju vien isz- 
leiszkinejo pats nepaisinda- 
mas ant savo žodžiu tai ka jau
te; gal del to kad niekas jo ne
klausė, niekas negalėjo girdėt, 
szaltas paveikslėlis in kuri 
žiurėjo nejauto kaip gal nejau
tė ir ta duszia kuriai jo duszia 
pasakojo:

— Neabejoju, kad tu intike- 
tum mano jausmam jei jiem 
pritarinėtu skambąs, neabejo
ju, kad 'blizgalai aukso gal ir 
szalcziau'sia szirdi rodytu tau 
kaipo jausliausia, bet tu drau
gu, tu užtarėju, tos proteksijos 
neturiu ii’ netroksztu, kadangi 
nieko jie da laimingais nepa
darė.

— Jei tavo szirdis netiki loc- 
nam balsui mano szirdies Ane
le buk laiminga ir nesiskunsk 
niekad... Bet ar daleidi man 
myet tave, tave kuria man da
vė pažint, kuria likimas sutei
kė man mano gyvenime kaip 
aniuola saiga, kuris saugoja 
mane nuo pragaiszties; be ta
vęs inkyretu man mano gyve
nimas, kad gal seniai jau bu- 
cziau jeszkojas pasislėpimo 
nuo jo kad ir szaltame kape. 
Tu sugražinai man žemiszka 
vilti, sugražinai iszsisklaiseziu- 
sias svajones be kuriu ah! kaip ' naujam sviete. Rodos, nebuvo 
sunkus butu gyvenimas. Užsi
liepsnojus krūtinei, isztiesiau 
prie tavęs mėldžianczias ran
kas o ne tik pasaulis bet ir 
(langus lyg kad meilingai nu- 
siszypsojo man- — Kas-gi ta
me stebetino kad asz žmogus 
pamylėjau tave, kad kas nakt, nam pavasaryje, 
kaip szyksztuolis prie savo iž-

me. Kerejantis vakaras! Sau
lei nuėjus in pasilsi palikus že
mei savo vietininką menuli, 
iszpuosze vakara palikus ant 
vartų pro kuriuos iszejo savo 
purpurine auksu suvienyta vė
liava, kaipi kad užtikrindama 
žemieczius jog nepaliko ju ant 
visados. Ant dangaus žvaigž
dutes dabaikszcziai žiureda 
mos pradėjo pash’odinet tarsi 
tarnai palociaus, kada iszgir- 
do jog vieszpats iszejo isz sa
les žaislu ir paliko tik dignito- 
ri kuris ju visu prieteliumi 
yra ir bovijasi su jais drauge 
linksmai besinaudodami isz 
ndbeesybes vieszpaties — bet 
eina visi in ta sale žaislu ne
būdami tvirtais tikėjimo jog 
vieszpats tikrai iszejo; o kada 
iszvysta vietininką drąsiai su
bėga ir linksminasi- Meno ap- 
sireiszke joms visoj pilnybėj; 
ant jo iszbalusio veido mato
mas buvo meilus ir prietelisz- 
kas nusiszypsojmias, fad ne- 
stebetina kad žvaigždutes kas 
kart drąsiau pradėjo spindu
liuot ir viliot seneli. •.

Ant žemes tyla, ramumas ap
link, ir tik girdima ilidejas 
snaudžianeziu szilu tingiai lin- 
guojaneziu galvomis mąznabž- 
das szposaujanczio si lapais, 
vėjelio muzyke benąniu besi- 
Irankancziu po 
pus kanklininku va'
tik pralėkdami pro aui meta 
burviszka baisa savo stygos, 
sukelia jaustanezios zirdies 
jausmus, bet kada dvsia.no- 
retu sotintis toms pilnms pa
slapties gaidomis irbalsais 
kanklių, jos tyla net pkol ne- 
sudurzgia kitas — bf taipgi 
tik ant trumpos vaizdeles. 
Szilai ir žeme iszsiposzusie 
minksztu aksominiu Jin rū
bu girdaneziu saldžia svaigi- 
naneziais anuotais ajieti si
dabru menulio spindim judi
na net ir nędainiaus£rutine. 
Kaip daug daugiau lidino ta 
'graži regykla krutii jauni- 
kaiezio, ta krutinę, kii°je de- 
ge jausmai ir maiszi kaipi 
Etnos kraterija. Apib’tas re
giniu jis lyg kad vsiillailtis 
dvasia be žingsnio ka szesze
lis prisiartino prie ugsztos 
uolos, plaiszoje kuri urzgė 
kažkada srioves van<ni°, at
sisėdo nebylis ir klae balsu 
kuriuos suprast gale* balsu 
kurie ir jo dusziosaisa "ai 
suprato.

Laikas bego ir neė su sa
vim in pragaiszti limasti ir 

į linksmybes žmonių; ekviena 
! isz ju taip-gi traukimas kart 
; artyn ir artyn prie senimo Bet tas jiems ne ilgai pasiseks,

;sr Kani- 
į, kurie

Netrukus užmigo, ar gal vos 
tik akis u'žmerke ir mėtėsi jau

tai jokis nepaprastinas svie
tas, vien sapnas arba duszios 
regimi paveikslai.

Kuomet tikrybėj pavasaris 
ant žemes prasidėjo jis mat 
gražius gamtiszkus paveikslus, 
kokius galima tereget tik pil-

I)a vis atsiranda niekucziu, 
Nuo Velykų likucziu, 
Sztai ir tokiu kvailiu, 

Kad laike Gavėnios karezemoj 
skripkavo, 

O katrie in bažnyczia ėjo, 
Tai tuosius iszsiszaukt norėjo, 

Gunde kad szokti eitu, 
O in 'bažnyczia ne eitu.

Isz to kita-taueziai stebėjosi, 
Didžiai isz foreigneriu 

piktinosi, 
Ta karezema juokingai 

vadina, 
Ir isz paties szinkoriaus 

szidina.
* * *

Ant vieno didelio stryto, 
Antra diena Velykų, isz pat 

ryto, 
Vienoje 'karezemoje dundėjo, 
Vis žmones rinktis pradėjo, 
Kada jau prigėrė užtektinai 

guguoles,
Pradėjo sau skaldytis ma- 

kuoles, 
Durys teszkejo, 

Langai skambėjo.
Žmonių daugybe lauke 

stovėjo, 
Ant tu baisiu orgijų žiurėjo, 

Iszsipyle gauja isz karezemos, 
Kruvini, laikydamiesi už 

galvos, 
Vieni sukniubę gulėjo, 

Kiti ulyczia namo lepsėjo, 
Tas dėjosi Ohajaus steite, 

Gana dideliam mieste, 
O kaip ten merginos apsieina, 

Kada in bažnyczia nueina, 
Jeigu ant tiek nesusipranta, 
Kad bažnyczioje kendes 

kremta,
Tai jau kiaules paskutines, 
O ne Lietuviszkos merginos. 
Jau ant niek tokia mergina, 

Kuri niekina Lietuvi vaikina, 
Prie Italijonu kabinasi, 

Su jais bambiliais valkiojęs:, 
Tikros bezdžionkos tokios 

mergaites, 
Isztikruju tai ne Lietuvaites, , 
Ba kad geromis Lietuvaitėmis 

butu, 
Bažnyczioje kendžiu ne

kramtytu.
* * *
Jau tam Nantike, 

Nekurie visai netikia, 
Isztikruju nežine, 

Nenori visai skaityti, 
Kaip tik raugala gerti. 

Pasigeria kaip kiaules 
slankioja, 

Po strytus kaip pasiutėlei 
'klykauja, 

O jeigu kam negali bledes 
padaryti, 

Tai imasi langus daužyti, 
Juk nuo kvailiu negalima 

gero norėti, 
Reikia ant to visko verkti,

Buvo kvapsningam žaliam
do, szirdžia prie tavęs gyve- szile, pilname gyvybes ir pava
liau, kas stebetino tame, kad sario simfonijų.
piesziau sau ateiti kuogražiau-

■ šioje spalvoje ir maeziau ja skaitytojas turi sekdamas ji 
laimes spinduliuose? Juk nie-'nertis in bedugnes gilmes ju
kas ne liuosas ano svajones- o i iu, kilt in begalines erdves

r ne
nelaiminguoliui didesnes karta trumpiausiam bridijcjaVkraszczio.

Autorius tur ta galybe, kad

rubežiaus. Kas-gi dntirsta 
toj liuosoj nuo žemis0 gyve
nimo, kokio tai keist smagu
mo, keno duszia tojalandoj 
neatsiliepia ,kada suiZar°ms 
akyse, bei spindancZ laimes 
jausmais veidu sėdai utstui 
nuo triukszmu ir svaįame ar 
lipiname savo ateitiegyveni- 
ma?

—TOLIAUS BU-

Neužnrirszkite guo<?n> skai
tytojai, atsilygint su preni?r»ta už 
laikraszti “SAULE,” kurPPie tai 

i užmirszo ir prasze idant fulaikyti 
. Paskubinkit!

Ba kaip in cypia pateks, 
Tada gaus protą kvailys, 
Ir žvengs kaip kumetis.

* * *
Isz tu visu pasielgimu, 

Gali pažinti tamsuna vaikina, 
Davadni vyrai gražiai apsi

eina, 
In bjaurias kompanijas ne 

eina, 
Namieje sėdi knygas skaito, 
'Skaitymas da nei vieno ne- 

pragaiszino, 
Ir kožnas gėrisi isz tokio 

vaikino,

Keli Amerikonisžki studen
tai iszvažiavo ant vakacijos ih 
Egiptą. Bevaikszcziodami po 
miestą užėjo pas viena Žydą 
pirkti dovaneliu giminėms. 
Vienas užklausė ar neturi krai
kiniu marszkiniu. Žinoma jog 
Žydas nelabai suprato Anglisz- 
kai per ka vienas isz studentu 
prakalbėjo in savo dranga:

— Kokis tai asilas kad ne
moka kalbėt Angiszkai.

Žydas ar suprato tuos žo
džius ar ne bet užklausė stu
dentu :

— Ar mokate Italiszkai?
Studentai atsake kad nemo

ka.
— Ar mokate Graikiszkai?
— Ne.
— Ar mokate Turkiszkai?
— Ne.
— Ar mokate Iszpaniszkai!’
— Ne. . '
— O gal Rusiszkai?
— Ne. - ,
Po valandėlei Žydas tarė 

mikeziodamas: -
— Tai matote, asz tik viena 

karta pasilikau asilas bet jūs 
I pasilikote asilais net penkis 
kartus. ,<

Studentai, tai iszgirde, išlo
jo isz kromo užsisarmatine, ..

VYSKUPAS IR PROTESTO- 
NU PASTORIUS.

Tūlam Katalikiszkam vys
kupui Amerikoj ant WcsUi, 
pastipo arklys ant kurio atli
kinėjo kelione pas savo kii^i- 
gus ir dabar likos priverstu 
sesti in pacztine karieta kurio
je jau sėdėjo Protestonisžkas 
pastorius. Pastorius geisdaniUs 
paijuokti ir nužeminti vysku
pą priesz kitus pasažierius už
klausė jo szypšodamksis:

— Aha, kaip matau jusU. bk- 
selencija vyskupas taipgi myli 
keliauti ant minksztu padusz- 
ku. Kas atsitiko su justi ake
liu? . ■■ V'.

— Paliovė gyvuot, — atsake 
vyskupas malsziai ir nužemi- 
naneziai.

— Vargingas gyvulėlis, —- 
trauke toliaus pastorius, — jU; 
su ekselencija vyskupas gal 
nepaspejai jam duoti paskuti
niu Sakramentu?

—-Ne, tamista, — atsake pra
lotas, szypsodamas su piktu
mu. V

— O tai del ko?
— Dėl to, kad jis buvo tokio 

pat tikėjimo kaip ir tu esi.
Isz taip iszmintingo atsaky

mo vyskupo, visi pasažieriai 
szirdingai nusijuokė o pasto
rius nuleidęs akis isz sarmatos 
daugiau jau neatsiliepe in vys
kupą per visa kelione. . —F.
A ............ . ■ ■—. "■ t-..'l ( '.H'fc

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas i
Dentistas Mahanojuje '

Persikėle in nauja vieta po adresu i 
^30 E. Mahanoy Si. Mahanoy City 4
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ŽINIOS VIETINES
■— Lakewood parke jau 

prasidėjo szokiai, kas ženklina 
kad jau vasiara po szonu ir se
zonas visokiu pasilinksminimu 
jau atėjo.

— Nedėlios ryta nežinomi 
pleszikai insigavo in cigarszto- 
ri Jurgio Smarr, 528 W. Cen
tre uly., ipaimjdami apie 30 do
leriu pinigais ir daug tavoro. 
Kaip paprastai, palicije da ple- 
sziku nesurado.

— Ant. Bowers ir Kranas 
Klimovicz kurie pasiskolino 
automobiliu nuo Jono Klipola 
be jo žinios, važiavo pasiu- 
tiszkai už ka likos nubausti 
G0 dienu in Pottsvilles kalėji
mai.

—■ Ponas Martinas Avižie
nius ir jo žentas Antanas Bocz- 
kas isz Mt. Carmel, Pa., moto- 
ravo in miestą, atlankyti savo 
pažystamus ir draugus, ir prie 
tos progo's atlanko redakcija 
“Saules,” kuria ponas Avižie
nius skaito jau nuo daugelio 
metu. Ponas Avižienius yra 
bartenderiu Lietuvi'szko Socia- 
liszko Kliubo Mt. Carmel, ir 
yra žinomas del daugelio žmo
nių kaipo malonaus ir drau- 
giszko budo žmogus.

— Poni Mare Glaudeliene, 
(po tėvais Tarutaite), 312 W. 
Mahanoy uly., gydosi Locust 
Mountain ligonbuteje Shenan- 
dorije.
t Ana diena iReadinge, Pa. 

po trumpai ligai mirė Morta 
Pautieniute 20 metu senumo. 
Velione buvo pussesere Kun. 
P, Czesno isz Mahanoy City, 
taipgi paliko pus broli Kajeto
ną Alkevicziu, Minersville, Pa. 
Laidotuves atsibus Petnyczios 
ryta 17ta diena su pamaldomis 
Szv. Antano bažnyczioje.

— Utarninko ryta darbin
inkai apleido savo darbus Mo- 
rea kasyklosia, už tai, kad 
kompanije praszalino apie 50 
darbininku. Straikas tęsęsi 
tik viena diena nes kompanija 
prižadėjo ta reikalą apsvars
tyti su unija, ir dabininkai ant 
rytojaus gryžo prie darbo.

— Daugiau kaip trisde- 
szimts motoristu likos areszta- 
vota už peržengimą motoriniu 
tiesu ir prigulincziai nubausti. 
Palicije toliaus žiūrines ant tu 
kurie nepildo tiesu ir važinėja 
pasiutiszkai per miestą. Visi 
prasižengėliai užsimokėjo po 
$2.50 bausmes.
t J. Vabalas, kuris kitados 

gyveno Bukmauteje bet vėliau 
persikraustė in Hazletona, mi
re ir likos palaidotas Utarnin
ko ryta su apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

'— Juozas Ancereviczius, 
musu žymus baiberis, ana die
na lankėsi Hazletone pas savo 
motinėlė ir szvogeri Dinsmore.

— Ponas Julius Greimas, 
isz Patucket, B. I., lankėsi kė
lės dienas pas savo motina, po
nia Greimiene, ant East Centre 
ulyczios.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,—Monsig- 
noris Kunigas Curran teip per
siėmė eksplozija bombų kurios 
buvo nusiunstos del nekuriu 
žmonių czionais, ir keli jau nuo 
ju mirė, jog staiga! susirgo 
szirdies liga klebonijoj.

Edwardsville, Pa.—Apie 500 
vaiku isz Publikines mokslai- 
nes saugei iszejo isz dengan- 
czios mokslą,ines apie piet. Ug- 
nagesei greitai užgesino lieps
na ir vaikai sugryžo atgal in 
mokslaine.

ISZ KANADOS
Ottawa, Ont., — Ant kožno 

deszimts ypatų Kanadoj, ran
dasi vienas bedarbis, pagal val
džios apskaitima.

Toronto Ont,— Laikydamas 
I rankutėje kelis centus, bėgda
mas skersai kele, Aleksandru-i 

j kas JameudofT, penkių metu,1 
bego nusipirkt kandžiu ii’ likos 
pagautas per automobiliu ir 
taip pavojingai sužeistas jog 
mire in valanda po sužei-

> dimui.

Mt. Carmel Pa., — Isz prie
žasties užlietu kasyklų, darbi
ninkai vis nedirba ir nežino ka
da pradės dirbti

— Dideli! -parengimai įyra 
daromi ant Deszimtu Metiniu 
Sukaktuviu Lietuvi'szko Soci- 
aliszko Kliubo po num. 309 So. 
Oak uly., kurio rengia dideli 
Bankieta ir Szoki, kuris atsi
bus Szv. Kazimiero svetainėje, 
szi menesi. Daug sveteliu už- 
praszyta isz visos aplinkines.

—‘ Palicije ana diena suė
mė penkis jaunus piktadarius: 
Joną, Viktori ir Elmeri Gisse- 
lus, Joną Stankovki ir Elmeri 
Juirkevicziu, kurie likos užda
ryti kalejme, už apipleszima 
sztoro Stanley Moyer, isz kurio 
iszveže tavoro ant keliu szimtu 
doleriu. Jauni pleszikai insi- 
gavo per skiepo langeli.

i Halifax, NT. S.,—Mrs James 
I Acker, kuri turi 89 metus, ir i
buvo nerege per 18 metu, stai
ga! atgavo regėjimą ir szia- 
diien isz to labai, džiaugėsi kad 
vėla regės dieviszka svietą ir 
jo patogumą.

Fegusj-Ont, — Kaida ugnis 
visisžkai sunakino sena lioteli 
Oakes Hotel, puriame gyveno 
sena Hattie <fekes, ir vietoje 
gialbeti keliolika szimtu dole
riu kuriuos lt ure j o paslėpus lo
voje, tai pirma iszgialbejo savo 
mylima kanarkelL Pinigai su
degė, bet senuke džiaugėsi kad 
galėjo iszgialbeti in laika savo 
pauksztd i

DIDELIS BALIUS!

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Cirilius, sūnūs grabo- 
riaus Sakalaucko, kuris dirba 
Wood aptiekoje, Pottsvilleje, 
ana diena laimėjo penkta do
vana $250. už paraszyma ge
riausio straipsnio apie Gillette 
britvu peilukus.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

— Stanislovas Juromskis 
isz New Philadelphijos, prisi
pažino prie kaltes už pavojinga 
sužeidimą savo paezios su ge
ležine sztanga kuriai sužeidė 
baisiai krutinę, pilvą ir kitas 
dalis kūno. Teismą vede mote- 
res sūnūs Juozas. Kada sujdžia 
Palmeris dažinojo buk Juroms
kis serga vėžiu, nubaudė ji ant 
trijų metu kalėjimo bet bausme 
permaine ant patalpinimo jo 
in pavietaVa Jigonbute mieste 
Schulykill Haven, o kada pa
sveiks, turės atsėdėti .savo 
bausmia už žveriszka pasielgi
mą su savo motere.

PAVEIKSLAI. ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
PAJESZKAU DINGUSIU SŪNŲ.'

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK, 
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.; —---------------------------- —-------------j,
KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO)

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su
virs?. 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, uzkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant praded* 
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. 
72fi-36 Mulberrv St.. Reading?. Pa. ‘

1—Vienas isz tikrųjų vagonu kokius naudojo ant vežimo Amerikoniszku kareiviu 
laike Svietines Kares Francijoj. Francuziszki veteranai taji vagona padovanojo del Ameri
koniszku kareiviu Detroite. 2—Nares športiszko kliubo, isz Anglijos, kurios pribuvo in 
New Yorka loszti su Amerikon iszkoms mp'tercms. 3—Pacztas kraunamas in eroplana del 
prezidento Roosevelto kada tasai svecziavosi Bahamoje.

Gera Pati
Mahanoy City, Pa., Susivien. 

Liet. Am. Kuopa 211, rengia 
Dideli Baliu, Ketverge vaka- 
ra, 23 Balandžio (April), Nor- 
kevieziaus saleje. Visi draugai 
ir drauges malonėkite atsilan
kyti ir linksmai praleisti vaka- 
ra. Grajis gera radio orkestrą 
ir bus visi radio artistai. Taip
gi bus geru gerymu ir gardžiu 
užkandi u. Pradžia 8 vai. va
kare. In^ųga vyrams 35c. mo- 
teremsTiy^ finoms 25c. Visus 
užkvieeiA' rengimo komisija.

A. L Sakalauskas
LIETUISZKAS GRABORIUS

Pirmošklasos patarnavimas 
\ ❖ Ofai Dviejose Vietose ❖ 
331 WJentre St., Shenandoah 

Tefonas, Dial, 2-1512

411 E. |ine St., Mahanoy City 
telefonas, 501

Sodžiuje V. viena mergaite 
sanžiningai ir teisingai tarnau
dama susidėjo 50 rubliu. Amat- 
ninkas, doras ir darbsztus jau
nikaitis, matydamas kad Ma
rijona Burbulą icziute gera dar
bininke ir Dievo-baiminga mer
gaite, turinti da 50 rubliu pa- 
sogo, su ja apsivedė. Pirmuo
sius metus jauna pora gyveno 
didžiai laimingai ir malonin
gai. Klojosi jiemdviem ir dar
buose. Už keletą metu užgyve
no jau penkes desencinas že
mes ir gražia triobuke. Tuo
kart vyras pamisimo sau: kam 
ežia man betriusti, — galiu ko
jas ant pccziaus isztieses sal
džiai miegoti. Ir pradėjo Jur
gis Kalvutis tinginiauti, deg
tine gerti ir po kiemus valkio
tis. Po truputi — neilgai tru 
kus, Jurgis isz gero ir darbsz- 
taus žmogaus pavirto in gir-

—■ Stanislovas Lucius ir 
Juozas Kripas, abudu isz Fila
delfijos, likos nubausti ant tri
jų metu kalėjimo, už ąpipleszi- 
ma garadžiaus Patriko Can- 
field isz New Filadelfijos.

— Už nesulaikima burnos, 
Juozas Petrauskas isz Miners- 
vilios, likos nubaustas 14 .die
nu in pavieto kalėjimą kad at-

d&h vkifet 1
— James McGinness, bro

lis naszles Kaier’ienes, 924 E. 
Centre uly., likos surastas ne
gyvas lovoje, Seredos ryta.

t Utarninko ryta apie ke
tvirta valanda, mirė Simonas 
Krokinirikas (Krick), pas sa
vo duktere Mare Setevieziene, 
402 W. Mahanoy uly., kuris 
sirgo koki tai laika. Velionis 
gimė Lietuvoje ir gyveno .dau
geli metu Shenandorie. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos. Paliko viena duktere pas 
kuria gyveno, du sūnūs, viena 
šefei Ona Steplė, kuri gyvena 
Minersyįllej ir szeszis anukus.

sake sudžiui Houck, kad jisai 
geriau žino kaip mokėti savo 
paežiai paszialpa ne kaip jisai 
ir už savo karsztuma likos nu
baustas kalėjimu.

kitas vadnuo negyluoja 
del aibinio nė del mazgojimo. 
Nesinda arszesnio nesmagu
mo jgu szaltas vanduo bėga 
isz karszto” krano, bet ta 
nesiguma galima iszvengti 
jeigturėsite savo namuose 
elekikini peeziu del suszildi- 
ma .ndens su pilna užganėdi- 
nim parankama ir visada 
turete užtektinai karszto van
denie! visokiu pareikalavimu 
ir t tik už keletą centu ant
dieF.
PEJSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 

arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

tuokli — palaiduna.
Žemele apleista isz pradžių, 

paskiaus inlindo in skola. Ge
ra Jurgio prietelka ka tik sau 
akiu patylomis raudodama ne- 
iszverke. Kiekviena diena Ma
rijona inkalbinejo ir geruoju 
melde savo vyra pamesti gir
tuokliavimą ir nedora elgimo
si bet vis ant niek. Kentėjo to
dėl motore, padaugino savo 
maldas ir lauke su viltimi lai
mingos valandos. Suprato ji 
kad ne keiksmai bet malda pa
lengvina vargus.

Viena ryta anksti, atsils^lusi 
ir surinkusi visas savo drapa 
na s, pradėjo krauti in pasogi- 
ne savo skryne. Kad Jurgis 
iszsimiegojas, pasisziauszes, 
piktas pradėjo po grinezia 
cziaužinefi ir žvalgytis kame 
pusrycziai, užėjo kamaroje sa
vo paczia ant skrynios užsilen- j 
kusia ir biski kruptelejas pra- 
szneko: “Marijona, kas yra? 
Ka tu ežia dirbi?” — “Mielas 
prieteliau, — atsake žiūrėda
ma vyrui in akis su pasigailė
jimu — per tavo girtuoklyste 
ir apsileidimą mudu ubagais 
pasilikome. Jeigu ir toliaus 
taip darysi, greitai prireiks ir 
triobele parduoti. Todėl tai
saus! nuo tavęs iszeiti ir prie 
kokio ūkininko už tarnaite pa

stoti.. Už nupelnytus pinigus

nupirksiu tau drapanas ir duo
na duosiu. Mylėjau tave gero
se dienose, neapleisiu ir uba
gystėje.”

Tieji žodžiai kaip peilis per
vėrė užkietėjusia Jurgio szir- 
di ir balsiai pradėjo jis verkti, 
gailėdamasis kaip vaikas 
priesz motina, nuoszirdžiai 
prižadėjo pasitaisyti ir pamė
tė savo paklydima. Sziadien 
abudu gyvena vela laimingai, 
kaip pirmiaus, — ir turi žemes 
ir gražia triobele. — Ta gali 
padaryti pati, — bet tik gera 
pati.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

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

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 

sekancziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
xr—> Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar ’•w 
nakti. Visada turi pil- Ju 

tegį) na pasirinkimą meta-
liszku ir kieto medžio Į| 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- Įl 
šia mada ir mokslą. II

A
 Turiu pagialbininke w 

moterems. Prieinamos h 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMARA, PA., 439 Willing Street 

Roll Telefonas 538-.T

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
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