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Isz Amerikos
PACZIULE PRAUSĖ 

KITAM PECZIUS
DABAR SKUNDŽIA ANT 

25,000 DOLERIU.

Chicago, Ill.,— Mikolas Far
ber, 32 metu, negalėjo nukensti 
, bad jo 28 metu pacziule prau
sė peczius det Charles E. Par
ker, 66 m., amžiaus, kuri rado 
nuoga maudyklėje. Paliepė 
seniui iszsinesti isz jo namo. 
Jo pacziule mane, kad 'tame 
nieko 'blogo nėra ir pasakė 
Charles’ui kad jos vyras yra 
pasiutėliu. Kada po tam ja ap
leido in szeszis menesius vė
liaus dagirdo, kad jo pati su 
vaikais persikraute in Parke
rio narna ir su juom gyveno 
kaipo vyras su motere.

TĖVAS PAAUKAVO GY
VASTĮ DEL SAVO VAIKU.
Dorsey, Mo. — John Weller 

mire czionaitineje ligonbuteje 
nuo baisiu apdeginimu kokius 
aplaike gelbėdamas savo vai
kus isz deganczio namo. Kada 
liepsna apsiaubė visa narna, tė
vas atsiminė kad name randa
si du maži vaikai. Tris kartus 
mėtėsi in liepsna ir iszgialbejo 
motere ir vaikus bet vienas su
degė ant smert. Motere tik tru
puti apdege.

MOTINA MIRE ISZ ISZGAS- 
TIES MATYDAMA 

NELAIME.
Philadelphia. — Mrs. Rose 

Geiger, paregėjus palicijanta 
neszanti sukruvinta vaikuti 
netoli jos namo ir manydama 
kad jos sūneli atnesza negyva, 
taip iszsigando tuom regėjimu 
kad krito ant žemes be gyvas
ties. Bet vaikutis, Harry Stuts, 
prigulėjo prie jos kaimynu, ku
ri užmusze trokas kada vaikas 
važiavo ant dviraczio. Dakta
ras, paszauktas apžiūrėti mi
rusia motere, nutarė kad ji mi
re nuo didelio susijudinimo isz 
priežasties szirdies trūkimo. 
Sztai meile motinos prie kūdi
kio matomai buvo didele.

,UŽ JOS ISZTIKIMYSTA JA 
BAISEI PANIEKINO.

Fillipsburg, Md. — Priesz 
sudžia Carter stojo Mrs. Em
ma Haywood, kuri skunde sa
vo vyra už žveriszka pasielgi
mą su ja. Motere, laikydama 
maža kūdiki ant ranku, kalbė
jo buk jos vyras, sugryžes ana 
diena isz darbo, pradėjo jai 
iszmetinet kad ji apgaudinėja 
bet tai užginczino. .Vyras jai 
netikėjo, iszeme sziupeli in- 
kaitusiu anglių isz pecziaus, 
padėjo žarijas ant blekes ir 
privertė ja atsiklaupti nuogais 
keliais ant anglių. Beszirdis 
vyras, su botagu rankoje, pri
vertė ja klupot ant žarijų ir 
prisiegt isztikimysta. Vargsze 
prisiege bet po tam puolė ap- 
alpus ant grindų nuo dideliu 
skausmu. Tokiam padėjime ja 
surado kelios kaiminkos ku
rios paszauke palicija ir mote
re likos nuvežta in ligoribute.

LAIMINGAS
ŽMOGELIS

Kuris Nesirūpino Apie Nieką.

VISKAS JAM BUVO GERAI

Pittsburgh, Pa. — Laike 
paskutiniu tvanu szioje aplin
kinėje, atsirado žmogus kuris 
neturėjo mažiausios jauslos 
ant to, kas ji apsiaubineja, 
kaip pasirodė tik ana diena. 
Kada vanduo apsiaubė aplin
kine farmerio Rudney Erick, 
jis sau malszei sėdėjo ant sto
go grinczeles ir rūke malsziai 
ppykute... Keli žmones pri
plaukė prie jo su vatele kad ji 
gialbet bet jis paszauke “Gial- 
bekite pirmiausia mano kai
mynus kurie labai bijo van
dens, man ne skubu, palauksiu 
kol pypke iszrukysiu.”

“Kodėl tu seni toks nejaus- 
lus, — paszauke žmones isz 
valties, — juk vanduo apėmė 
visa tavo turteli ir tavo antis 
ir žąsis su būda?” Ant to jis 
atsake: “Man ne taip szlek- 
tai, mano antys ir žąseles ne
nuskendo, žiūrėkite, plaukine- 
ja jos apie stuba.” Žmones ve
la ji melde kad sestu in valti 
nes jau vanduo per langus in- 
eitineja. Bet ir tuom kart tu
rėjo ant to atsakyma: “Tai 
nieko, mano geri žmones, juk 
langai 'buvo labai apterszti ir 
jau senei reikėjo juos numaz
goti tai dabar nereikes man ta 
darba atlikti.” Žmones, nega
lėdami ji prikalbint in luoteli, 
paliko ji ant stogo ir nuplaukė 
gialbet jo kaimynus.

TRYS PARSZIUKAI SU
AUGTA IN VIENA.

Packard, W. Va. — John 
Ringe, czionaitinis farmeris, 
atveže pas veterinarą (gyvuliu 
daktara) kad tasai prailgintu 
gyvasti nepaprastiem sutvėri
mams. Yra tai trys parsziukai 
suaugia in viena. Kožnas isz 
tu parsziuku turi po ketures 
kojas, viena uodega ir snuki 
bet tik po viena aki ant kak
tos. Žmones isz visos aplinki
nes suvažiuoja pamatyt tojo 
nepaprasto sutvėrimo.

TURĖJO PRIEŽASTĮ NUŽU
DYT TOKIA MOTERE.

Oswego, N. Y. — Ant Bur
lington ulyczios ana diena at
sitiko kruvinas perstatymas, 
kada prie 27 metu Mrs. Cla
rence Tuck, priėjo jaunas vy
ras, Jordan Gage ir dviem szu- 
viais padėjo ja negyva ant vie
tos. Palicija ji tuojaus suėmė 
o kada jo užklausta del ko taip 
padare, jis pradėjo aiszkyt: 
“Toji motere yra tikra krau- 
jagere žmogaus. Jau ji tris vy
rus nusiuntė ant ano svieto o 
du pasiliko ubagais ir instume 
juos in prapulti. Asz buvau jos 
paskutine auka nes nuo manes 
prisisavino mano visa turtą, 
paliko mane ir jeszkojo nauju 
auku. 'Todėl laikiau sau už pri
valumą įpraszalint tokia žmo- 
giszka bestija kad kitu vyru 
nepražudytu in prapulti.”

Kaip sūdąs nusprens apie 
tai tai nežine nes teismas da 
neužsi'baige.
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Iszguitas Plutarco Elias Calles, isz Meksikos, per prezidentą Cardena, kuris atlė
kė in 'Glendale, Calif. 2—Bedarbei atvažiavo in Washingtona melsti valdžios kad jiems 
duotu darbus. Tarp tuju bedarbiu radosi daugelis daraktorku kurios neturi darbo. 3—Ne
ville Chamberlain, kuris apims dinsta augszcziausio ministerio Anglijoj.

SEPTYNI SUDEGE DVE- 
JUOSIA DEGANCZIUOSIA 

NAMUOSIA.
Moscow, Pa.,— Keturi val

kai turinti nuo 18 menesiu lig 
14 metu amžiaus, sudege de- 
ganeziam name prigulintis 
prie D. W. Slocum. Tėvas su 
sunum tame laike pristatinėjo 
pieną del žmonių. Motina su 
kūdikiu rankosia iszszoko per 
langa smarkei apsidegindama. 
Moscow randasi apie 12 myliu 
nuo Scranton. Tonais nesiran
da ugnagesiu.

Parsons, W. Va.,—Donaldas 
F. Gaudineer, 35 metu amžiaus, 
sudege drauge su savo trimi 
vaikais: 4, 8, ir 12 metu senu
mo. Motina iszszoko su ma
žiausiu per langa.

KOKIA NAUDA ISZ PINIGU 
JEIGU JUOS NENAUDOSI?

New York. — Nesenei mirė 
czionais du gerai žinomi uba
gai apie kuriuos kaimynai ma
ne kad yra didžiausiais varg- 
szais bet po mireziai pasirodė 
kitaip. James Hollis, 72 metu, 
likos surastas vargingam kam
barėlyje o kada kaimynai per
kratė jo skudurius, rado apie 
devynis tukstanezius doleriu. 
Pas James Gordona, 70 metu, 
surasta apie szeszi tukstan- 
cziai doleriu, paslėpta po visas 
dalis kambarėlio. Abudu netu
ri jokiu giminiu bet valdžia 
jeszko ar kur koki atsiras pa
kol pinigus prisisavins sau.

AMERIKONISZKA
KARIUOMENE BUS

PADIDINTA.
Washington, D. C., — Sena

tas sutiko ant padidinimo A- 
merikonisžkos kariuomenes 
nuo 147 lig 165 tuksitaneziu vy
ru. Rekirutinei ofisai priims po 
1,500' aplikan'tu pakol skaitlis 
daeis lig 165 tukstaneziu.

MOTERE GERDAMA VAN
DENI ISZ UPELIUKO NU

RIJO VIELIUKE.
Volusia, FIX — Waltono 

Broward motere buvo iszva- 
žiavus su kitoms moterems ant 
piknikelio in girria ir užsino
rėjo jai gerti szalto vandens 
isz beganezio upeluko. Gerda
ma pajuto kad ka toki nurijo 
bet nieko apie tai nesirūpino 
nes mane kad nurijo koki ma
ža lapeli. Po keliu dienu pra
dėjo jausti viduriuose troszku- 
li ir dideli norą ant valgio bet 
tas jai nieko neprigialbejo ir 
motere kas diena ėjo menkyn 
ir silpnyn.

Daktarai negalėjo inspeti 
nuo ko motere serga, ant galo 
jos vyras, kuris yra aptieko- 
rium, pradėjo tyrinėti liga sa
vo paezios, duodamas jai ant 
praezystinimo viduriu ir po 
keliu dienu pasisekė jam vi- 
siszkai iszgydyt paezia nuo li
gos. Motere iszleido isz saves 
gana didele varle isz viduriu 
ir sziadien yra sveika. Varle, 
kuri gyveno daugiau kaip me
nesi laiko skilvyje dykai, da
bar randasi bonkuteje spirito, 
kuria rodo del savo pažysta
mu draugiu kad negertu van
dens isz upeluku nes ir joms 
panasziai gali atsitikt.

VOGĖ VISZTAS O PINIGUS 
PRAGERDAVO.

Madison, Wis. — M. L. Sher- 
mann, 45 metu, farmeris isz 
Fitchburg, ana diena aplaike 
persiskyrimą nuo savo paezios 
Gracijos nes toji naktimis vo
gė visztas isz visztinyczios o 
pardavus jas, aplaikytus pini
gus pragerdavo.

Shermann’as isz pradžių bu
vo tosios nuomones kad koki 
tai vagys pavogdavo jo viszte- 
les bet tūla nakti sugavo savo 
locna paezia visztinyczioje su 
kelioms visztelems insidejus in 
maisza.

NEUŽSIMOKA
MELUOT

PEASZALINTAS (ISZ DAR
BO UŽ MELAGYSTE.

Kansas City, Mo. — Fern 
Kingsley, ezionaitines bankos 
rasztininkas, pasiskundė pir
mininkui bankos ant savo ne
laimes kad jo pati netikėtai 
apsirgo ir jam reikia 200 dole
riu ant operacijos. Virszinin- 
kas bankos buvo geros szirdies 
žmogus kuris taipgi nemažai 
turėjo vargo savo jaunystėje ir 
paliepė kasieriui iszmokcti 
jam pinigus ir davė jam vaka- 

Icija ant visos sanvaites kad 
galėtu prižiūrėti serganezia 
paezia. In kėlės valandas po 
tam bankierius nuvažiavo in 
garsinga rodhauze kurioje 
taipgi radosi kazirnyczia ir ne
mažai nusistebėjo kada tenais 
rado savo rasztininkeli sėdin
ti prie stalo su kitais gemble- 
riais losziant isz kazyriu. Bai
siai tuomi pasipiktino ir užsi
rūstino kuris vietoje gydyt pa
ezia, gydosi už paimtus pini
gus savo “kazirninko liga”.

Žinoma kad bankieris nepa
sirodė rasztininkui bet nuva
žiavo tiesiog in jo namus pas 
“serganezia paezia,” kuria ra
do sveika kaip žuvyte. Ta va- 
kara telegrafinis pasiuntinys 
atnesze rasztininkui telegra
ma. Kada atplesze koperta, rsP 
do szitoki iszaiszkinima: “Ta- 
mista privalai rūpintis dau
giau savo “serganezia pacziu
le” todėl tave paliuosuoju nuo 
tolimesnio dinsto visiszkai.”

Taip tai per savo melą nete
ko gero darbo bankoj, pati da
bar gyvena pas savo tėvelius 
o vyras sziadien jeszko darbo. 
Nors nuvažiavo in banka per- 
praszyt bankieriu bet tasai da
bar neturi jame jokio užsitike- 
jimo ir kaip sake: “Kas me
luoja tai ir vagia.”

LIETUVAITE PASILIKO 
DAINININKE METROPO

LITAN OPEROS KOM
PANIJOS

Hartford, Conn. — Praeita 
Nedelia atsibuvo bankietas Sz. 
Traices svetainėje ant kurio 
dalyvavo daugiau kaip 300 
žmonių. Bankietas buvo laiko
mas ant garbes musu tautie
tes Onos Kaskas (Kutkauskiu- 
tes), dainininkes ir kuri yra 
pirmutine musu Lietuvaite 
Amerikoj kad dastotu tosios 
garbes, būti nare Metropolitan 
Operos kompanijos.Laike ban- 
kieto, kada svecziai kviete kad 
motina Onos pasakytu kelis 
žodžius apie laime savo duk
reles, tai ji net apsiverkė isz 
džiaugsmo ir negalėjo toliaus 
kalbėti. Ant bankieto radosi 
Operos perdetiniai ir daug 
ženklyvu svecziu kurie atidavė 
garbe musu tautietei. Kunigas 
Ambotas taipgi pasakė puikia 
prakalba.

Ona priguli prie Lietuvisz- 
kos parapijos kuri sudeda gar
be savo parapijonkai už dasto • 
jima taip augsztos garbes dai
navime. Ona turi puiku kon- 
traltini baisa ir turės puikia 
ateiti operoje. Yra tai didele 
garbe Lietuviams kad tai yra 
pirmutine Lietuviszka mergi
na kuri aplaike dinsta Metro
politan Opera kompanijoj.

' Kunigas Ambotas inteike 
panai Kutkauskiutei puiku 
kryželi, medali ir perlini ra- 
žaneziu kaipo ir puikia suma 
pinigu. Jonas ir Motiejus Kri- 
pai surengė taji bankieta ant 
garbes savo tautietes. Ona 
taipgi giedojo vietiniam baž
nytiniam korė. Majoras Spel- 
aci taipgi pasakė puikia pra- 
kaba apie Onos pasisekimą. — 

'Garbe musu Lietuvaitei!

AR BUS STRAIKA AR NE? «
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas nusiuntė 
telegrama del anglines kamisi- 
jos kuri stengėsi padaryti su
taiką tarp operatorių ir angle- 
kasiu kad stengtųsi užbėgti 
straika ir padarytu sziokia to
kia sutaiką. Senas kontraktas 
pasibaigs Ketverge pusiaunak
ti. Per tris menesius nepadary
ta jokios taikos ir darbinin
kams nubodo laukti anglines 
kamisijos nutarimo. Jeigu lyg 
tai valandai nesusitaikys tai 
manoma kad straika bus isz- 
szaukta pirma diena Gegužio.

VALDŽE DUOS $7,000 UŽ 
BANDITO KARPIO GALVA.

Washington, D. G.,—Va^že 
ir pasztas paskyrė $7,000 už 
bandito Karpio suėmimą gyvu 
a,r mirusi. Banditas Karpis, 
kuris yra badai Lietuvis, api- 
plesze truki artimoj Garretts
ville, Ohio, ant daugelio tuks
taneziu doleriu. Jo jeszko nuo 
praeito meto, bet lig sziam lai
kui 'da nesueme, nors ji mate 
žmonis keliolika vietose bet 
jis vis iszsprukdavo isz slaistu 
valdjszkos policijos.

MOTERES
KERSZTAS

Meksikoniszka Motere Bai
siai Atkerszino Savo Vyrui.

NUPJOVĖ RANKAS, LIE
ŽUVI IR ISZDURE AKIS.

Bartaome, Mex. — Isz mies
telio Corosal danėsza buk 
priesz kėlės dienas aplinkiniai 
gyventojai labai sujudo isz 
priežasties baisios žudinstos 
ant turtingo ranezerio Mateo 
Acapulo, kurio lavona surado 
artimoje girraiteje. Turėjo jis 
visas savo brangenybes ant sa
ves, bet jam stokavo liežuvio, 
ranku ir akiu.

Norints palicija jeszkojo žu- 
dintojaus per kėlės sanvaites 
bet tik sziomis dienomis pasi
sekė surasti isz priežasties 
aplaikyto laiszko kuriame da- 
neszejas rasze kad nusiduotu 
svarbiam reikale in narna ant 
paduoto adreso. Nusidavė pa
licija ant paduoto adreso kur 
gyveno taip vadinama “raga
na” vardu Marina Acaposa.

Kada palicija inejo in jos 
grinezele, motere pradėjo kal
bėti, atidarė dideli kupara, ku
riame radosi nužudytojo akys, 
liežuvis ir rankos. Nelaba mo
tere likos supaneziota ir nu
vežta in kalėjimą. Badai mote
re kente ant sumiszusio proto 
bet ar ji lefeko proto po pa
pildymui tosios žudinstos ar 
priesz tai, tai nežine. Manoma 
kad motere 'buvo baisiai užvy- 
di savo vyrui ir tas pristūmė 
ja prie papildymo tos baisios 
žudinstos.

TRUMPOS ŽINUTES
Ashland, Pa. — Per atsida- 

ryma duriukiu automobiliuje, 
kuriame važiavo su savo vyru, 
Mrs. Martin Price, 31 metu, 
iszpuole ir likos užmuszta ant 
vietos ant kelio tarp Ashando 
ir Fountain Springs.

Chicago. — Pirma surikus 
kad vaikai prasiszalintu isz 
vietos, Morta Blodgett, 42 me
tu, iszszoko isz szeszto laips
nio savo namo ir užsimusze 
ant vietos.

Rymas. — Italai jau artinasi 
prie Etiopijos stalyczios Addis 
Ababa ir kaip rodos kare už 
keliu dienu užsibaigs.

New York. — Doris Sudley, 
18 metu aktorka, nusiszove ant 
smert su revolveriu. Ketino ji 
apsivest su aktorių Kingsley.

LAIKE MORALISZKO 
ISZGULDINEJIMC.

Profesoris tūloje Amerikon- 
isžkoj kolegijoj, iszguldineda- 
mas mergaitėms apie moralisz- 
ka pasiellgima.,kalbėjo:

—■ Prijunkite sau už pama
la gyvenimo nusižeminimą, 
jeigu kas tau duos per deszini 
vei(da yjpia, tai su nusižeminimu 
atstatyk kairi'ji.

Jauna studente užklausė 
profesoriaus: O jeigu kas pa- 
bueziuos in deszini veidą, ar 
taipgi ir kairiji reikia atstatyt, 
ponas profesoriau?



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
bėjo:

“Sesutes, vienykimes musu 
nusprendimu ir konstitucija o 
tada musu vyrai mus kaip pri- 
risztas nelaikys; turėsime at
sakymą ir galėsimo pasikalbė
ti kada tik panorėsime. Galėsi
mo ir prie aluezio pasilinks
mint nes musu kuopelėje yra 
liustaunu moterėliu ir savo vy
rams galėsime tuom iszsikal- 
bet kad turėjome svarbius su
sirinkimus. Darbuokimės poli
tikoje o neužilgio užvaduosime 
visus vyrus ir gausime visus 
džiabus kad ir turėsime politi
kieriams laižyti rankas ir 1.1.”

Vyrucziai, del moteres ge
riausia draugyste ir kliubas 
yra tai vyras ir vaikai. Tegul 
vietoje plunksnos paima -sam- 
tuka o vietoje peczeties prose- 
li.

Jau dvi moteres sue ja, gana 
pritauzija o kas darosi kaip 
kokis desetkas subėga? Namie 
moterei sėdėti, narna ir vaikus 

■ prižiūrėti o ne ant politikiszku 
susirinkimu lakstyt.

ians?
Panasziai dėjosi laike Iszpa-Į 

niszkos Inkvizicijos kada tai 
per paliepima bažnycziu tuks- 
tancziai žmonių buvo nukan- 
kyti ir sudeginti.

Keno tame kalte?

ISZ LIETUVOS
Lietuviai Amerikoj yra isz- 

krikia in mažus būrelius, isz- 
metyti po visa ploti Suv. Vals- . 
tiju, todėl Lietuviai privalo 
paduoti vieni kitiems priete- 
liszka delną, susiriszti in -san- 
ryszi ir visi privalo sandaroje 
darbuotis del labo musu paežiu 
ir visos visuomenes. To reika
lauja ne-tik pasikėlimas musu 
tautos czion Amerikoj bet loc- 
nas gerbūvis. Kuo greieziau 
Lietuviai ta padarys, tuo grei
eziau pasirodys kita-taueziams 
kad mes neesame paskutine 
tauta. Pakol neatstumsime nuo 
saves to nevidono visuomenes 
musu nesutikimo, pavydo vie
ni kitiems, pakol nepaduos sau 
prieteliszkos rankos, pakol ne
paliaus apšmeižimai vieni ki
tu, pakol nepaliaus badyti 
pirsztais vieni kitus: “Ana 
sztai, jis bedievis o asz Kata
likas, negalime su juom sutiki
me gyventi” — tai niekad ne- 
pasikelsime ir visados busime 
už paskutinius palaikyti per 
kita-tauezius. Tikyba arba isz- 
pažinimas neprivalo maiszytis 
m tautysta — jeigu Lietuvys|22 metus. Jos vyras sumanė rot?.. Puikia pavyzdi duoda 
tai ir brolis. Privalome vieni į pertraukti moteriszkus ryszius nekurie dvasiszkieji savo ave- 
kitus remti visame ir mylėtisjsn -;a įr jam nesralima nadvvv- lems!
— tik tas musu tauta pakels, 
tik tas suteiks mums visiems 
gerbūvi.

Jeigu nekurios merginos tik 
del to iszteka už vyro kad ne- 
pasenstu, kad turėtu būti, kad 
nebutu sunkenybe del tėvu ar
ba kad nuo svieto nebutu isz- 
juokta; ir jeigu vyras pacziuo- 
jasi vien tik del to kad mergi
na turi pasoga ar del jos pato
gaus veidelio, kad iszvirtu jam 
valgi ir apskalbtu, tai tokioje 
poroje nebūna sutaiką misliu 
ir vėliaus, vietoje laimingo gy
venimo, buna pekliszkas gyve
nimas tarp tokiu poru ir jie 
kitus prasergineja nuo apsipo- 
ravimo.

KAIP ŽYDAI PAGROBĖ 
12 METU VAIKA.

Panevėžys.,—Priesz kuri lai
ka Kkekenavos valscz., viena
me kaime buvo dingės ūkinin
ko Kruzdelytes 12 m., amžiaus 
sūnūs. Po keliu vaiko neatsi- 
radimo sanvaiczJiu, tėvai ir 
kaimynai pradėjo kalbėti, kad 
minima vaika pagrobė Kreken
avos žydai macams. Sekanti 
turgadieni kaimo gyventojai ir 
kiti turgaus dalyviai pakele

Senoviszka priežodis sako: 
“Žuvis žuvi ėda,” bet sziadien 
dingo ir meile artimo. Dabar 
žmogus žmogų ėda ir kasa jam 
duobe. Sztai, ne tik svietiszki 
žmones vieni kitus nudangytu 
ir ant buįies kenktu bet ir tarp

triukszma priesz miestelio žy
dus. Palicija vargais negalais 
triukszma likvidavo be dides
niu susirėmimu. Praėjus ke
lioms dienoms palicija dingusi 
Kruzdelytes vaika atrado tar
naujanti Surviliszkio valscz., 
Miegamu dvare. Panevėžio 
apskr., komendantas M. Kruz- 
delyte ir 6 moterėlės — gandu 
skleidimą bendrininkes nubau
dė po 14 jparu a regzto arba po 
50 litu bauda.

Tai tau “Komuniste!”
Nemažai padare sensacijų

mieste Milwaukee, Wisu, po-i kunigu negeriaus dedasi. Vie- 
niute Edita Penner. Badai yra; ni ant kitu skundžiasi vysku- 

| tai patogi moterele, turinti vos I pams. Ko daugiau galime no-

Matyt kad Amerikoj mote
rėles pradėjo ant gero siusti.

Filadelfijoj, kokia tai Mrs. 
Elma Rogers, aplaike persi
skyrimą nuo jos vyro, paduo
dama priežasti kad jos vyras 
“nemoka gerai Angliszkai ra- 
szyt”... — Isztikruju pasiu
tus moterele o sudžig, gal netu
rėjo proto.

Rochester, N. Y. — Mrs. 
Charles Hunsicker aplaike nuo 
savo vyro persiskyrimą kad 
jis turėjo szaltas kojas ir buvo 
papratęs dėti jas ant jos pe- 
cziu.

Pittsburghe kokis tai Cas
per Boykin sugryžo namo nu
liūdęs nėr per visa diena 
vaikszcziojo po miestą jeszko- 
damas darbo bet negalėjo jo 
surasti ir buvo alkanas per vi
sa diena. Pacziule ant jo taip 
induko, užklupo ant vargszo ir 
taip sumusze kad visa paplu
kusi kraujuose turėjo nuvežti 
in ligonbute o taja szeton-bobe 
uždare kalėjime ant pakulos.

Per daug liuosybes turi 
Amerikoniszkos moterėles!

I su ja ir jam negalima padyvy- 
ti nes jo meili pacziule meili
nosi ar Dievas žino ka daugiau 
darydavo net su 17 jos garbin
tojais.

Nelaimingas vyras, George, 
turėdamas net tiek prieszu, ne- 
gaejo miegoti, valgyt ne dirbt, 
tik mistino ka jo meili pacziu
le dirbdavo per dienas kada jis 
radosi prie darbo. Ant galo nu
sidavė in suda jeszkoti sura
minimo. Aplaikes persiskyri
mą, gal meilužei poniutės Pen
ner .pasidaugys bet kaip pa
prastai toki meilužei atsikrato 
nuo tokios moterėles kada ne
tenka vyro.

Nepaprastai atsitiko ant Ita- 
liszko laivo “Meraso,” kada 
jis atplaukė isz Barcelonijos 
in Genoa. Viename isz puikiu 
kambariu tarnas surado ka
banti ant virvutes negyva ro- 
kundu vedeja popiežiszkos 
nunciatūros Madride, Iszpani- 
joj, pralota Monsignor a Tito 
Crespi.

Apie tai laikraszcziai mažai 
rasze o gal jeigu butu pasiko
ręs kokis tai “eretikas,” tai 
raszytu apie ji užtektinai bet 
vis tiek, ar tai butu kokis 
szventas žmogus ar paprastas 
“smertelninkas.”

Niekas negali žmogų priver
sti prie skaitymo to, kas jam 
nepatinka nes sziame sviete 
randasi visokiu pažiūru žmo
nes ir su visokioms nuomo
nėms.

Niekas negali žmogų privers
ti daryti ka nors jeigu jam san
žine to neliepia! Niekas negali 
priversti žmogų ant valgymo 
kas jam nepatinka! Panasziai 
ir -su skaitymu knygų ir laik- 
raszcziu. Kožnas yra savo bosu 
ir daro kas jam patinka. Jeigu 
kožnas klausytu kitu nuomo
nių ir patarimu tai greitai isz- 
eitu isz proto.

Žmogus gali klausytie viso
kiu patarimu bet daro pagal 
savo sanžine ir kaip jam patin
ka, o ne ka kiti ji priverezia 
daryti. — Panasziai ir su laik- 
raszcziu, jeigu jam patinka ko
kis laikrasztis, tai ji skaito ir 
be prievartos kitu.

NUBAUDĖ UŽ PINIGU 
DIRBINEJIMA.

Kaunas., — Kauno apyg., 
teisme buvo sprendžiama K. 
Serapino, kilusio isz Garliavos 
valscz., Naugardiszkiu kaimo, 
byla, kaltinimo metaliniu pusli- 
cziu padirbinėjimu. Serapinas 
buvo padirbės net 161 pusliti 
bet darbas buvo blogas ir veik 
kiekvienas galėjo pažinti. Kan- 
no -alp-yg., teismas Serapiną pri
pažino kaltu ir nubaudė pusan
tro met., sunk., darbu kalėjimo, 
o kitus du iszteisino.

STOTYJ MIRĖ ŽMOGUS.
Kaiszia'dorys.,— In Kafezia- 

doriu geležinkelio stoti atva
žiavo Ig, Buin^uskas isz Kai- 
sziądoriu vai., Gudzenkos dva
ro, ir norėjo važiuoti geležinke
liu in Kauna pas gydytoja.. Pa
buvęs stotyje iszejo peronan ir 
ežia sukniubo. Czia buvęs apy- 
tardytojas Navickas liepė nesz- 
ti aipskr., ligoninėn. Nors nuo 
stoties in ligonine vos 50 metru 
kelio, bet jos nbpiasieke ; kelyje 
nešausiu rankose, mirė. Bui- 
nauskais buvo stambus ūkinin
kas. Turėjo 100 ha ūki. Jo 
žmona buvo jau mirus. Paliko 
dukterį ir sttnu. Spėjama, kad 
mirė .szirdies liga.

Geriausia moterems ant svie
to, katros yra iszmintingos. 
'Tokios turi intekme ant vyru, 
valdydamos juos 'be ju žinios. 
Bet toji intekme ne yra su
prantama del vyru. Motere, ku
ri turi iszminti, gali su savo 
vyru padaryti ka tik nori. Jos 
intekmei pasiduoda vyras be 
žinystos. Tokia motere yra pa
laiminimu del vyro. Moterei, 
kuri negali ant vyro iszverti 
intekmes, stokas paprastai isz- 
minties — arba jos vyras buna 
paskutinis niekszas.

Aplaikeme kelis laiszkus isz 
didesniu miestu nuo pacziuotu 
vyru kurie skundžiasi ant savo 
moterių, kurios priguli in mo- 
teriszkus ar politikiszkus kliu- 
bus.

Sztai viename mieste neper
senei moteres turėjo savo susi
rinkimą ant parapines svetai
nes ir vienas akyvumu perim
tas, kur ten pasislepes girdėjo 
.visokias kalbas isz kuriu viena 
narsi moterėlę sekancziai kal

Vardan Kristaus viską daro.
'“Lai gyvuoja Kristus Kara

lius! Su tokiais kliksmais ant 
lupu fanatikiszka Meksikonisz- 
ka myne žmonių, gubernijoj 
Vera Cruz, sudegino gyvus 
profesorių Karlosa Tolendano 
ir keliolika daraktorių o vie
nam nupjovė ausis.

Ar galima stebėtis Meksiko- 
niszkai valdžiai kad stengėsi 
pakelti Meksikonus isz tokios 
tamsybes kokioj Ja randasi te- 
naitinei gyventojai?

Ar-gi galima pakelt savo ti
ke j imiszka dvasia degindami 
gyvus žmonis vardan Kris-

Žmogiszka kaukuole likos 
surasta per WPA darbininkus, 
Pietinėj Kalifornijoj, kuri tu
ri gal daugiau kaip 16,000 me
tu senumo. Kaukuole gal pri
gulėjo prie žmogaus, kuris gy
veno tame laike kada toje vie
toje radosi didžiausi sloniai. 
Kaukuole likos surasta 13 pė
du po žeme o 1,100 pėdu nuo 
tosios vietos likos surasta kau
lai didelio sloniaus kurie gy
veno tukstanezius metu adgal 
bet sziadien tokiu žvėrių jau 
nesiranda ant svieto. Nuomo
ne žinunu yra kad tieji žmones 
atkeliavo isz Azijos arba Sibe- 
rijos nes tieji gyventojai turė
jo paplok-szczias galvas. Jesz- 
kotojai tikisi surasti daugiau 
kaulu toje aplinkinėje.

----------*----------

f Neužmirszkite guodotini
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite 1

UŽSIMUSZE PILIETIS.
Mauciunu 'kaimo gyventojas 

S. Zubru-s, grįždamas isz Mete
liu malūno in namus, Dapkisz- 
kiu kaimo laukuose, matyt, 
iszvirto in grioyi ir mailsza-s už
virto jam ant galvos. Griovy 
buvo kiek vandens, maiszo ne
galėjo nuo saves nustumti ir 
užduso. Pažymėtina, kad per 
visa nakti iki ryto stovėjo amt 
kelio arkliai ir vežimas niekie
no nepa’stebeti.

skai-

MILTAI
Gaunate daugiaus kepaliu 

geresnes duonos

PER 60 METU ŽUVO 400 
MILIJONU GYVENTOJU.

Peiping.,— Chinu prof. Ciao- 
ci-Ming, skaitantis paskaitas 
Nankino universitete suskai- 
cziavo kad per paskutiniuo
sius 60 metu Chinijojo per 
invairias epidemijas, potvy
nius ir badmeczius, žuvo apie 
400 milijonu žmonių. Vis del 
to Chinn gyventoju skaiezius 
ne kiek nesumažėjo ir Chinijo- 
je vis dar perankszta. Gyven-, 
toju prieauglio atžvilgiu Chin- 
ija pralenkia tik Ruisija, kur 
gyventoju padvigubėja per 27 
metus, tuo tarpu Chinijojo per 
60 metu, o Anglijoje ip<er 142 
metus.

UŽ 776 LITUS, GAVO PUS- 
TRECZIU METU 

KALĖJIMO.
Taurage.— Sziauliu apygar

dos teismais Tauragėj spren.de 
dvi Justino Neverausiko bau
džiamas bylas už 776 litu, pasi
savinimą ir dokumentu sunai
kinimą. Kaltinamasis J. Neve- 
raUtelkas, tarnaudamas Taura
gės Apylinkes teisme sargu, at
likinėjo ir kurjerio pareigas: 
iszimdined ’a-vo isz pasėto teis
mui siiuncžiama korespondenci
ja ir (pinigus. Bet gautus pini
gus nevisus užpajamuodavo, o 
dokumentus, kurie galėtu isz- į 
.duoti jo prasikaltima, sunai
kindavo ir užmesdavo kur nors 
insltaigoje. Teismas kaltinama- 
ji pripažino kaltu, ir kadangi 
kaltinamasis už panaszius pra
sikaltimus jau buvo ankseziau 
baubtas., priteisė pustrecziu me
tu šankiųjų darbu kalėjimo.

NUDAŽĖ IR PARDAVĖ
VOGTA ARKI.

Sziauliai.,— Kurtulvenu apy. 
sziemet pradėjo vaginėti ark
lius. Pavogtųjų arkliu nesi
sekdavo surasti. Bet neseniai 
Urbavicziui pavogė szirma 
arkli, kuri vagis Stasys Ivins- 
kas “Imalinu” nudažė, uždėjo 
juodus lopus ir pairdavę Luo
kės prekymetyje. Rytojaus .die
na Ivinskio darbai buvo susek
ti. Padarius krata rasta pa
pjautu ir nuluptu vogtu arkliu. 
Vagis prisipažino, kad tuos 
arklius, kuriuos jam nesisekė 
parduoti, j is nulupdavęs j u o- 
da.

MAMYTE, KUR YRaI 
TĖVELIS?

Laikrodis seniai jau iszmu- 
sze dvylikta valanda nakties.

Ant gatvių užvieszpatavo 
tyla ir tik girdėt lėti žingsniai 
naktinio sargo kuris sau eina 
nuleidęs galva ir mosuoja savo 
palicijantiszka paika. Seniai

LAIKE RINKIMO AUKU 
DEL RAUDONO KRYŽIAUS.

Viena isz žymesniu moterių, 
Ąlahanojuje, rinkdama aukas 
ant vargszu, del Raudono Kry
žiaus drauguves, atėjo pas vie
na Lietuviszka biznierių pra- 
szydama kad paaukautu kiek 
nors ant to la'bdaringo užma
nymo bet tasai su piktumu at
sake kad nieko neturi.

— Jeigu taip, — atsake mo
tere, — tai pasiimk sau kelis 
centus isz mano maszneles nes 
asz renku del biednuju.

Priežodžiai Tikami 
Visiems

— Geresnis vienais priete'lis 
ka slaptybia užlaiko-, negu du 
prietelei, ka nieko už dantų 
nepalaiko.

— Del ko motere ant pur
vino nepaiso? Del to, kad aug- 
szcziau savo andaroka pataiso.

— Apsirijimais ir girtuok
lyste, yra tai didžiause gyvu- 
lysta.

— Jeigu apszviestu busi, 
tai sukt ir vogt mokeisi.

—• Jeigu būdamas Jonuku 
neigzmoksi, tai kaip busi Jonu 
kvailas busi.

— Jeigu tylėsi tai žmonim 
nepatiksi, tada! nedažinos ko
kios tu noturois.

— Neprideranti da'rba su 
džiaugsmu -pradėsi, bet su erge
liu baigsi.

— Kitu neapkalbinekie, ba 
apie save da daugiau kalbu 
iszginsi.
PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajesakau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

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

jau nutilo riksmai vaikijos, tu j 
laisvu buieziu, kurioms niekas j 
nerupi apart valgio ir zobovu. 
Visi miega.

Visu namu languose nema
tyt žiburiai ir tik kur-ne-kur 
pro plyszius lang-dangeziu ma
tyt szviesa.

Vienam prastam namelyje, 
prie vienos isz užpakaliniu 
ulyczaicziu matyt langeliuose 
tamsus žiburėlis. Prastoj stu- 
beleje, prie lovos sėdi vienati
ne motere ir su skausmu žiuri 
m gulinti iszblyszkusi, sergan
ti savo sūneli, kuris tai užmer
kia akutes tai vela atmerkia, 
girdėdamas motinos skausmin
gus dūsavimus. Sudejuoja, ta
rytum atjautos motiniszkos 
szirdies skausmus, tada moti
na kaip Aniuolas Sargas len
kiasi prie kūdikio, bueziuoja 
ji, glaudžia prie savo varsto
mos! kaip peiliais, skausmais 
krutinės, klausia jo ka skauda, 
ar ko nenori, glosto jo galvele 
o akys jos pilnos aszaru, tarsi, 
praszo: “Sūneli mano, džiaug
sme mano vienatinis, nepalik 
manes vienos”...

Vaikutis atmerkia akutes, 
apsižvalgo po kambari ir silp
nu balsu klausia:

— Mamyte, kur yra tėvelis?
— Nėra da jo, sūneli mano, 

nėra da namie.
— Kodėl jis nepareina?
— Nežinau, mano paukszte- 

11, nežinau aniuoleli...
— Ar veikiai pareis?
— Pareis, pareis...
Vaikas, sunkiai atsidusęs, su 

sunkumu nurijąs seiles,, nuti
lo ir guli vela užsimerkęs; kvė
pavimas jo kas karta darosi 
sunkesniu...

Szuo gulintis ant slenksczio 
tykiai sulojo. Motere pasikėlė, 
pribėgo prie lango ir žiuri pro 
ji laukan kur mato vien tik 
tamsa ir kelias žvaigždutes ant 
dangaus spinksojanezias.

Aszaros lyg žirniai pasirita 
isz akiu moteres, atsiduso ir 
žiuri in dangų, matomai sius
dama savo tykia malda prie 
Dievo ir aukodama savo skau
smus ir kartybes Dievui...

Kūdikis pajuto motinos pa
sikėlimą ir pažiurėjas in ja 
žiurinezia pro langa klausia:

— Ko žiuri, mamyte?
— Žiurau, vaikeli, kas eina.
— Ar tėvelis pareina?
— Ne, -sūneli mano, da ne...
Ir vela priėjus prie kūdikio, 

glaudžia jo galvele prie savo 
krutinės.

— Mamyte, ar tėvelis užpy
ko ant mus? — klausia sūnelis.

— Ne, įmano brangus kūdi
kėli, ne. —

— Tai kodėl jis nepareina? 
Asz jo taip laukiu.

— Nežinau, mano sūneli. Už- 
migk, paukszteli, nesznekek 
daug nes tau skaudės galvele.

Vaikas užsikosėjo, pradeda 
raivytis isz skausmo. Bet kas 
apraszys skausmą motiniszkos 
szirdies, atjaus ji negu motina; 
panasziai nelaiminga. Per- 
plesztu savo krutinę kad tik 
apmalszint skausmus kūdikio. 
Gaudžia prie szirdies, žiuri 
isžgastlingom akimi in nuba
lusi veideli mirsztanczio kūdi
kio — szaukia sielvartiniu bal
su: , 1

— O Motina Szvencziausio- 
ji! — O Dieve mano, susimilk, 
neatimk nuo manes kūdikio!.. 
Balsas jos urnai užmirė, nutilo, 
galva nusviro ant priegalvio..

* * *
Karczemoje prie stalo sėdi 

penki vyrai. Visi jie gerymu 
apsvaiginti, kadangi vienas 
rymodamas ant stalo miega, 
kitas in siena atvirtes, užmer-
kės akis su raudona nosia, 
niurna ka tokio po nosia dr 
svyruoja kaip pakirstas medis, 
negalėdamas nulaikyt sunkios 
galvos ant sprando; treczias 
gargždaneziu balsu, kaipo pa
prastas girtuoklis dainuoja lė
tai nes liežuvi burnoj ka tik 
jau apverezia:

— Gerkim 'broiai, uliavokim, 
rytoj szventa, iszmiegosim...

Tai vela:
‘ ‘ Gerkim, gerkim, uliavokim, 

Sziadien geras laiks,
Kas geria, uliavoja, 

Tasai musu vaiks...
Kiti du kalbasi apie politika 

o nors jau viens kito nesupran
ta, ginezijasi ir tranko stala su 
kumszczioms.

Dainuojantis urnai nutilo ir 
apsižvelgė aplink baisiom, bal
tom akimi. Pradėjo keltis nuo 
kėdės.

— Kur eisi? — klausia vie
nas isz besiginezijaneziu apie 
politika nors nei vienas isz ju 
dvieju nieko nenuvokė apie ja, 
ypacz sziadien...

— Namon, — atsako szis.
— Ko-gi taip greit? Palauk, 

visi eisim.
— Manes laukia... Vaikas 

serga...
— Ar paezios neturi? ka?..
— Alia, bijai jos! — juokėsi 

antras, turbut baime tave va
ro!

— Meluoji! — Mano pati 
man nieko nesako, negali riks. :

— Ka? Užriszi jai burna?
— E, tylėk! Ji manes klauso 

ir gera man.
— Tai tu niekai kad ja viena 

palieki...
— Kad ne jus tai nepalik- 

cziau...
— A?! -—• suriko keli balsai. 

Gal nori musztis! Tuoj galima 
bandyt.

— Tylėk, tylėk, nenoriu 
musztis, tik eisiu namon.

— Palauk! Da iszsigersime.
— Sakau vaikas serga...
— Juk neesi daktaras, neisz- 

gydysi o kad ir mirs tai juk 
nesulaikysi...

— Kam mirt? Ar negal gy
vent?.. Ar asz neiszmaity- 
siu?..

— Ar jau didelis? — klau
sia katras tai.

— Žinoma kad nemažas, jau 
mokinosi...

— O, tai gaila...
— Ko gaila?..
— Ei, tu! Duok alaus! — 

pertrauke tas visai kaip kad 
ne vyriszkas bet kudikiszkas, 
be jokio sanriszio kalbas, atsi
liepimas vienas isz tarpo būrio 
girtuokliu. ;

— Sėskis, iszsigerk ant pra- 
szalinimo rupeseziu!

— Tegul musu visos bėdos ir 
vargai nueina...

— Ir vela nedoras tėvas at
sisėdės geria del užmuszimo 
kirmino kuris pradėjo graužt 
jo sanžine, del apkurtinimo to 
balso, kuris paliepė jam eit na
mon kur laukia mirsztantis kū
dikis ir szaukia: “Mamyte, 
kur yra tėvelis?” — Kur yra 
tas kuris žudo save, motere ir 
kūdiki? — Karczemoje!

Noužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apia 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai- 

laikraszczio. PASKUBINKITĘJ

spren.de


"SAULE” Mahanoy City, Pa.

ji ant to nepaisė tiktai tare . in1 norėjo iszeit isz pakajaus bet 
j Leve, norėdama ja sulaikyt ir

— Mane syki parsigabenai pabart, isztiese ranka ir tarė: 
pas save tai asz daugiau nie-i — Ko tu po mano pakajus 
kur nuo tavęs neeisiu ir busiu'vis vaikszczioji? 
tavo gaspadine.

Viena karta tokia rokunda 
juodu turėjo o kada Duriusas Į kaip perkūnas trenke nuo mer- 
negalejo ja suginezyt, tada jis gailės ant grindų, tiktai rikte-įniai kaimuoeziai .sako jog jis 
paemes ja isztrenke per Įauga lejo rodos ne savo balsu, nelai- 
ant akmeninio tako, kuri nu- minga Leve. Kada subėgo visi 
puolė ant kaires rankos. Už va- tarnai ir Duriusas tai rado ja 
landos pasikėlė bet jau kairios 
rankos nevaldė. Tada užsiriszo 
ta ranka su raudona skepetele 
ir tare in ji.

— Prislegiu ant savo Dievu 
jog asz tavo gaspadine busiu, 
jeigu ne su kunu tai su dvasia.

Taip isztarus iszejo, nežine 
in kur, tiktai in treczia diena 
rado ja pievose negyva ir taip 
nelaimingoji pabaigė savo jau
nas dienas, kuri buvo labai nu
mylėta nuo savo visu genezių, 
tėvu, seserų ir broliu, kuriuos 
visus apleido del meiles nedo- 
raus Duriuso. Po tam ingrasi- 
no jis savo visus tarnus idant 
niekam .'apie tai nepasakotu. 
Jis buvo labai rustus ir savo 
tarnus valde su geležine lazda. 
Taip ing’rasines savo tarnus 
iszkeliavo in Francija pas savo 
antra mylima Levia.

In antra menesi Duriusas 
parkeliavo su savo mylima Le
via ir jos giminėm in .savo pa
loci ir puikiai lekavo per kėlės 
dienas.

Kada iszkeliavo visi Francu- 
zijos svecziai namo o Duriusas 
likes su savo mylina, mislino 
būti laimingiausiu ant viso pa
saulio, gavės tokia patogia pa- 
czia. Bet tik vienas dalykas ji 
vargino ir stovėjo akyse ir tas 
nuolatos grauže jam sanžine. 
Tankiai ateidavo jo pirmutine 
mylima apsiriszus su raudona 
skepeta, taip kaip ji jam kal
bėjo kada isztrenke ja per lan
ga, kuria visi tarnai mate o ir 
Leve mate kaip ji vaikszcziojo 
po pakajus. Tada ji paklausė 
pas Duriusa:

— Kas toji per mergaite ir 
ko ji kasdien ateina ir vaiksz- 
czioja po pakajus?

Jis atsake: ,
— Ji yra vieno biedno žmo

gaus duktė, kuris gyvena ne
toli mus o dabar jis serga tai 
ji ateina idant gaut jam ir sau 
maista. <

Tada Leve prisakė vyriau- j 
šiam tarnui kad duotu tos mer- I 
gaites tėvui ant nedėlios po I 
du dolerius ant maisto ir kad i 
ji daugiau in ežia neateitu, i 
Tarnas iszpilde jos prisakyma i 
ir siuntinėjo kas nedele del ■ 
mergaites tėvo kuri nuolatos 
slankiojo po pakajus. Bet tas 
nieko negialbejo. Toji mergai
te nuolatos vaikszcziojo po pa
kajus ir vis Leve susitikdavo 
■su ja kožnam pakajuje. Tada 
paszauke ji tarna ir tarė:

— Kodėl neduodi tos mer
gaites tėvui kaip asz tau lie
piau ir kodėl tu vis leidi ja in 
pakajus?

'Tada tarnas apsakė jai jog 
jis kožna Subata siunezia po 
du dolerius o kaip ji ineina tai 
jis nemato. Tarnas labai gerai 
žinojo jog toji mergaite yra 
pirmutine mylima Duriuso bet 
Levei apie tai nieko nesake nes 
buvo uždrausta idant jo pa
ežiai apie ja nieko nesakytu.

Ir taip traukėsi liūdnos die
nos del jaunos Leves. Kad ji 
butu žinojus apie nedorybes

• Duriuso tai butu keliavus pas 
savo tėvus in Francija.

Viena diena atėjo Leve in 
> savo pakaju ir rado' ta mergai- 
-|te besisupanezia jos kreseje.1 ko negali veikt ir jo visa storo- 

gavo mylimos Egipcijonkos bet/Tada toji mergaite atsistojo ir ne už niek o ir tarnai pradėjo

UŽ PIKTA DARBA IR 
PIKTAI UŽSIMOK
Pora Žodžiu Apie Egipto 

Dievaiczius.
| Ir tuom laik griebe ji mer
gaitei už rankos bet rodos ja

visai pas ji nebūt. Tada nu
griovė ta 'bažnyczia kur ir po 
sziai dienai cigoniszki latrai 
turi sau urvas tuose skiepuo
se kur Duriusas buvo iszmuri- 
nes del laidojimo žmonių.

Karsztas Tikėjimas 
Ugnagesio

Ne vienas girdėjo apie Vir
ginija ir jos kalnus ir pakal
nes. Tai-gi, vakarine Virginija 
yra labai kalnuota o ant kalnu 
randasi milžiniszkos lygumos. 
Taipgi randasi dideli plotiniai 
ir dirbamos dirvos kur nuo 
daugelio metu apsedia turtingi 
bajorai. Baracas vienam to
kiam klonyje sėdi jau nuo ke
liu szimtu metu ir po sziai die
nai tas pats vardas yra užlai
komas ir pakalame ten gyve
na. Palocei isztaisyti auksu ir 
visokiais brangiais daigiais. 
Taipgi aplink visu triobu isz- 
sdyta visokiais medžiais o ir 
užvestas puikus ir didelis so
das kuris traukiasi toli nuo 
palociaus o kuriame randasi 
visokiu vaisiu, kaip tai gru- 
šziu, obuoliu, .slyvų, vyszniu ir 
t.t. Toliaus nuo sodo bėga upe- , 
lis kuris niekados nenustoja 
savo paproczio teszkejime juo
da ir szalto vandenėlio. Toje 
pakalnėje iszrodo viskas juoda ; 
todėl ri vadina ja Black Hali 
(juoda sale).

Ten saule pasirodo devinta 
adyna isz ryto ,kuri apszvie- 
czia auksztumus tuju kalnu o 
spinduliai jos atsimusza in juo
da pakalne kur labai navatnai 
iszrodo ir pripildo žmogaus 
szirdi linksmumu. Tieji kalnai 
yra labai status ir milžiniszki 
szmotai atskalų ten inpuola že
myn o daugiausia po lietui. To
dėl žmones ten gyvenantieji 
neeina prie ju arti mes nežino ' 
kada gali juos pasitikti milži- 
niszka ątskąla. iy. praryt gyvą 
žmogų.

Nuo tos tai pakalnes, kokios 
szeszios ai- septynios mylios, 
randasi didelis plotas dirvos 
su mažais kalneliais, daugybe 
pievų ir milžiniszko ūgio me
džiu.

Vienas jaunas Prancūzas, 
vardu Dūrins, keliaudamas po 
visas žemes del sulobinimo 
mokslo, atvyko net in Virginia 
kur apipirko augszcziau minė
ta plota dirzos. Mat, galima 
žinot'jog buvo labai turtingas. 
Parsigabeno jis isz Francijos 
daugybe tarnu, pastate puiku 
paloci ir kitokiu triobu ir pra
dėjo puiku gyvenimą. Bet jam 
da to negana buvo. Kada jau 
viskas buvo intaisyta, paliko 
savo vietoje vyriausia tarna o 
pats iszkeliavo in Egiptą. Ten 
pagyvenęs koki laika, susipa
žino su viena patogia Egipci
jonka kuri jam puolė labai in 
aki ir insimylejo taip jog jis ja 
parsigabeno in savo Virginijos 
paloci ir ketino su ja apsivest 
o ji tiko ant jo visu noru ir per 
koki laika ji buvo ponia ant 
viso palociaus nes buvo prisa
kyta Duriaus idant priguli pa- 
locius jai taip kaip jam. Bet 
staigai meilus gyvenimas grei
tai nusibosta, taip-gi stojosi ir 
su Durium. ,

Viena karta jis paliko savo 
mylima, iszkeliavo pas savo gi
mines in Francija ir ten apsi
rinko patogia ir augszto gimi
mo Francuzaite vardu Leve ir 
sutarė su ja pacziuotis nes jam 
labai rūpėjo praszalint pirmu
tinių kuria parsigabeno isz 
Egipto ir kuriai buvo atsida
vęs su duszia ir .su kunu. Mat 
ir ji buvo isz augszto gimimo.

Duriusas pargryžes pats vie
nas in savo Virginijos paloci, 
pradėjo vaidintis ir nekenstiĮ

AUKSO MOKSLAS
§ Jeigu mes isz pradžių gy

venimo priverstumem save ant 
darymo gerai, tai paskui eitųsi 
mums lengvai ir linksmai.

§ Jeigu mes kate meta tik 
po viena isz savo negeru pa
pratimu pamestumem tai sto- 
tumeis gerais žmonimis.

§ Tas tau nieko nekenks jei
gu save žemiau statysi už ki
tus bet daug tau kenks jeigu 
nors už kuri viena norėsi save 
augszcziau pastatyt.

§ Nesistatyk geresniu už 
kita o bijokis kad neiszsiduo- 
tum niekesniu priesz Dieva 
Kuris viską žino ir kas tu per 
vienas.

§ Nesisarmatyk patarnauti 
kitiems del meiles Iszganyto- 
jaus ir iszsidavinet vargszu 
ant svieto.

§ Pasipūtėlis ir godus žmo
gus niekados neturi pasilsio. 
Ubagas ir nusižeminęs dvasio
je visados gyvena pakajuje.

§ Klausk rodos pas žmogų 
kuris yra doras ir turi sanžine. 
Jeszkok mokslo pas geresni už 
save negu turėtum eiti pagal 
savo supratima.

§ Netikėk in kožna žodi o 
jeigu tau kas iszrodo geru, ne
skelbk tarp žmonių.

§ Tikrai yra tas dideliu ku
ris savyje jaucziasi mažiuleliu 
o visus svietinius nuarus turi 
už niek.

§ Visi esame nusidėjėliais 
bet tu apie tai nemišlyk kad 
randasi už tave niekesni.

§ Jeigu pažincziau viską 
kas yra ant svieto o negyven- 
cziau dvasioje meiles, ka tas 
man prigialbetu priesz Dieva 
Kuris mane isz mano nusidėji
mu sūdys?

§ Kas save pažysta gerai, 
tas jauczia ir mato visa savo 
niekyste o nesiniekina pagyri
muose žmonių.

Vokiszki ugnagesei yra nar
sus vyrukai tarp kuriu randa- 

kurie nekarta 
neiszpasakytinu 

linai Kaimuuuziai .saitu jug jis.narsumu. Tarp tokiu atsizen- 
spranda nusilaužė . puldamas klino savo darbuoisia kokis tai 
nuo griovos, kiti sako buk nu-[ Fridrikais Szanc. 
skendo upeje. Bet tikrai apie 
ji niekas nežino.

O Egipcijonka ir po sziai 
dienai ten mato begaspadoriau- 
jant apsiriszusi ranka su rau
dona skepetele.

Apie Duriusa, kur jis dingo!Sii daug tokiu, 
tai nieko nežine, tik aptinki-,atsiženklino

ant žemes gulinczia ir nei žo
džio nekalbėjo. Tada Duriusas 
paėmė ja ant ranku, nunesze 
ant lovos ir paguldė.

Tuojaus pribuvo ir daktaras 
bet ir tas nežinojo kas per li
ga. Per visa nedele negalėjo ji 
kalbėt. Kada pradėjo jauna 
Leve lyg isz miego budintis, 
tada klausė pas Duriusa kas 
su ja pasidarė ir kodėl jis laiko 
ta mergaite. Jis perdestinejo 
jai jog tai buvo sustojimas 
kraujo per tai buk ji puolus 
ant žemes.

Kada jau Leve pasveiko, 
Duriusas tuojaus iszsirenge in 
kita kraszta su savo mylima ir 
ten perbuvo pora menesiu spa- 
kainiai. Bet vela sugryžo in 
savo palociu nes buvo atvažia
vę isz Francijos jos ir jo gimi
niu.

In kėlės nedeles po kelionei, 
pradėjo Leve visai nerimt ir 
suvis isz proto eiti nes nežino
jo ka daryt su taja mergaite 
kuri jai kožna valanda stovėjo 
akyse ir nuolatos pro ja slan
kiojo. Duriusas, norėdamas ta 
viską užbaigti, liepe tarnams 
rengti karietas ir žadėjo vela 
keliaut in kita kraszta ir būti 
ten kol viskas apsimalszys. 
Tarnai renge ir krovė reika
lingus daigtus o Leve užlipo 
ant virszaus pasiimti sau rei
kalingus daigtus ant keliones.

Ir in trumpa laika iszgirdo 
riksmą szaukenti pagialbos 
kuris paėjo isz Leves pakajaus 
tariantis: atimk, atimk! už- 
dengk, uždengk! Kada subėgo 
visi o ir daktariszkos bobos bet 
kiti iszejo isz to pakajaus, tik 
liko Duriusas ir daktarai su 
daktarkoms. Bet Leve vis 
szauke idant atimtu nuo jos ar 
uždengtu. Ji mate save ir savo 
d a negimusi kūdiki palaido
tais. Duriusas, nežinodamas ka 
daryt, griebe divonus ir klojo 
ant tos vietos kur ji rode bet 
ir tas negialbejo. Ant galo vis
kas aptyko ir gimė negyvas 
kūdikis. Tada Leva paszauke 
savo vyra ir prasze idant pa
duotu jai ta kūdiki kuri pa
ėmus pabucziavo ir tare in sa
vo vyra tokiu balsu:

— Už keno nusidėjimus mu
du turime mirt su tuom kūdi
kiu, ar už tavo ar už savo ar 
už savo gimines?

Tai isztarius numirė.
Mergaite Duriuso ne isz pė

dos neatleido sekiojus, kur tik 
jis ėjo ir ji paskui. Tarnai, ma
tydami tai, pradėjo laikyt ji 

i už nedora, jog jis užmuszes dvi 
paežius. Ant galo ir jis pats 
pradėjo bijot, matydamas nuo
latos slankiojant pirmutine 
jo mylima paskui ji ir stovėjo 
jam tie žodžiai kuriuos ji jam 
pasakė: “jog busiu tavo .gas
padine jeigu ne su kunu tai su 
dvasia. ’ ’

Duriusas griebėsi už dvasisz- 
ko darbo, pastate akmenine 
koplyezele, paėmė kunigą mis- 
lydainas jog nuo jo nuvaris ta 
Egipcijonka. Kunigas paemes 
knygas meldėsi ir szventino ja 
bet niekas negialbejo nes ji vis 
paskui sekiojo ir vargino ji.

Ant galo matydamas jog nie-

F.L.LS. Natūralizacijos 
Knygute

Naujas leidinys — asztuntas
— “Kaip Tapti Suv. Valstijų 
Piliecziu” natūralizacijos kny
gutes, kuria pagamino Fo
reign Language Information 
Service, jau gatava. Ji turi vi
sas vėliausias permainas kas- 
link natūralizacijos.

Isz szeszesdeszimts keturiu 
puslapiu, knygute smulkme- 
niszkai paaiszkina kaip iszpil- 
dyti Intencijos Deklaracija ir 
Natūralizacijos Peticija, paro
do kaip ateivio natūralizacija 
lieczia jo aiba jos szeimyna, 
apraszo moterių pilietyste ir 
procedūra specialems kliasoms
— ateiviams veteranams, atei
viams kuriu atvykimą in Suv. 
Valstijas negalima patikrinti, 
ateiviams kurie atsisakė tar
nauti militariszkoje tarnystėje 
laike pasaulinio karo, žmonas 
ir nepilnamecziiis vaikus dek- 
laranto kuris jau numirė ir t.t.

Knygutes 20 puslapiu pa
skirta klausymams ir atsaky
mams. Apie kuriuos kiekvie
nas aplikantas turėtu nors kiš
kuti apsipažinti. Kaikurie isz 
tu vartojami kvotimose. Szitie 
klausymai ir atsakymai buvo 
pataisyti naujame leidinyje 
kad prisilaikytu prie naujo pi- 
lietystes program© kuri priėmė 
Immigration and Naturaliza
tion Service.

Natūralizacijos knygute par
siduoda už 25 centus už kopi
ja, galima gauti knygų krautu
vėse arba tiesiog isz Foreign 
Language Information Service, 
222 Fourth Ave., New York 
City. —F.L.I.S.
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 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j Zl 
apelinkeje. Bile ko- Sy 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jLt 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- 15 
šia mada ir mokslą. į!

Turiu pagialbininke k 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

geli Telefonas 538-J

Buvo tai nakties laike. In 
ugnine stoti atėjo signolas kad 

į ant kokios tai ulczios dege na-1 
mas ir aki-mirksnyje, viens, Į 
du, trys, — žmones, arklei, ir 
maszina jau stovi parengti. At
siliepė triubele ir visi leke kaip 
sparnais in vieta ugnies. Vie
nais isz didžiausiu mūriniu na
mu radosi visas liepsnose. 
Ugnagesei stato kopeczias, pri
taikinėję gumines <paipas, ilsz- 
muszineje duris, neg prrmiau.se 
reikia graibei gyventojus. Jau 
pasisekė vięna szeimyna isz- 
gialbet, ba nelužilgio ketino vi
sais stogas ingriut.

Sztai iszgirdo pulkininkas 
ugna,gestu, kad ant pats pasto
ges, kambarėlyje, likos palikta 
per itevus du mažai vaikai. Ar
gi jie turėtu pražūti liepsnoje?

Kožnoj valandėlėje stogas 
gali ingriut. Jau didžiausias 
pavojus! Kambariuoisia pilna 
durnu kad negalima buvo nei 
kvėpuot.

— Kas iszdrys iszgialbet vai
kus?!—suriko pulkininkas ug- 
nageisiu. Visi ugnage'sei ,dir
stelėjo iii virszu, bot atsiminė 
apie savo szeimyneles namie ir 
ne vienais nedryso eiti.

—• Kais tiki in Dieva?! Kas 
pasirodys narsunu?!— vela su- 
szuko pulkininkas ugnagesiu.

—■ Asz eisiu! — paszauke 
Fredrikas.— Brolei, jeigu man 
Dievas pavėlins sugryžti tai 
Jam tada1 tarnausiu!.

Isztarėte tuos žodžius nubėgo 
in viražu kopeczioms, iszmuszc 
Įauga ir puolė in kambarėli. 
Žemai .stovėjo tukst-aneziai 
žmonių, o tokis tykumas viesz- 
patavo aplinkui,kad galėtum 
plakimą szirdies iszgirst. Per
ėjo kelios minutos, ant visu 
veidu (duodasi matyt didelis 
nerimastis. Sztai lange pasi
rodė musu Fredrikas, kuris 
glebijo turėjo du vaikus.

Suriko žmonys vienbalsei 
kaip rodos netekia proto.Frcd- 
rikas nulipęs žemyn kopccziom 
visas smarki i apdegęs, puolė 
ant žemos apalpęs, o tame pa
ežiam laike ingriuvo stogas su 
dideliu trenksmu.

Vaikams nieko blogo neatsi
tiko, o kada Fredrikas sugryžo 
vela prie savo pajiegu, apsa
kinėjo savo 'draugams 'savo at
sitikima liepsnose: Kambar
ėli jo buvo pilna durnu, kad tu
rėjau slinkti ant ranku ir kojų. 
Sztai iszgirdau viena isz vaiku 
kalbanti in savo jaunesni bro
liuką: Mikuti, Jėzus atei
na, asz Jo žingsnius gerai gir
džiu! Jisai turi .savo globoje 
mudu! Busim iszgialbetais! 
Užsidengia kaldra gerai.

Tei-p vaikai terp durnu kalbe-^ 
josi.Pagriebiau abudu iii glebi, 
priglaudžiau prie saves , ir gi- 
liukningai gavausi isz lieps
nos.

Miestas apdovanojo Fredri- 
ka auksiniu kryžium, už nar
sumą o kada jau -negalėjo ilg
inus pildyti savo tarnysta, kai
po ugnagesys, aplaike nuo val
džios pensija lig savo gyveni
mo pabaigai.

LJ

Dr. T. Tacielauskas I
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėlė in nauja vieta po adresu Į
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City |

• Po Velykų vienoje vietoje ba
lius atsibuvo,

Ant kurio daug sveteliu 
pribuvo, 

Burdingbosis šluboje pavėlino 
szokti,

Liepe nors ir sprandus 
nusisukti.

Ant galo visos merginos turėjo
• iszbegt, 

Kitam kambaryje pasislėpt, 1
Kad vaikinai per daug 

munszaines turėjo, I
Net liežuvio žiotyse apvers! 

negalėjo.
Bet ir nekurios mergicos siuns- 

ti pradėjo,
Bet tas viskas ant gero ne- 

iszejo,
Svecziai paliepė pasiutėlėms '■ 

apsimalszyt,
Turėjo per duris laukan 

iszpraszyt, 1
Ir kuogreieziausia iszsi- 

neszdyt.
* *

Vyrucziai ne kas,
Jeigu vyras didelis asilas, 

Jeigu savo moterele nesuvaldo, 
Tegul toki žaibas suskaldo.
Ten kur apie Klevelanda, 

Porele puiki randasi, 
Vyras savo motere praganė, 

Ba buvo tikra ragane. 
Badai Detroite užtiko, 
Bet ja tenais nepaliko, 
Inkiszo bobele in džela, 

Ba niekas neužstatė belą. 
Jeigu nulėpausis vyras, 
Tai jau sakalelei nekas.

Da apie viena triksa ten 
girdėjau, 1

Bet da palauksiu, 
Kita karta užsakus ap- 

szauksiu.
* * *

Apie Skrantus bjaurei 
atsitiko,

Viena vaikineli nelaime 
patiko,

Atsirado du paliemonai 
stuboje, 

Dabar kalėjime dejuoja.
Badai sudžia jam szliuba davė, 

O paskui Veselka padare.
Isz pradžių niekas nepribuvo, 
Ba karezemos atidarytos buvo, 

Bet kada karezemos likos 
uždarytos,

Mislino kad gaus atsigerti, 
Ir pinigu nemokėti, 

Bet vienas su alaus baczkute, 
In kupra kitam mete, 

Tai ir sziadien sveikatos 
neturi.

* * *
Buvau ant vieno pokyliaus, 
Ant kurio buvo gana alaus,

Ba kriksztynas turėjo, 
Gaspadorius nieko nepa

vydėjo.
Net su alum laistėsi, 

Tikra velneva ten darėsi,
Ant galo susivaidino, 

Ir kūmas kūmai uosi pa
gadino.

Bet ir kumui gerai atmokėjo, 
Kaktoje bjauria skyle ap

turėjo,
Net ir saidvokai neiszstovejo, 

Per ka miestas bledes ap-
’ turėjo.

Puikiai darote vyrucziai, 
Kaip musztis tai jau -drueziai, 
Jeigu su kuom musztis neturi,

Tai saidvokus pleszti gali, 
O jeigu nors viena nubelsi, 

Tai Lietuva auksztai iszkelsi.

SZVIESA IR ŽIEDAI
* Jus, moterėles, turite mei

lėje būti atsargios.
* Dar nei vienas žinunas 

neisztyrinejo kur motere je sė
di gera ir pikta dvasia.

* Adomas ir Jeva buvo 
pirmutine pora o pirmutiniu 
prietelium buvo velnes. ‘

* Motere patogi, o kvaila, 
tai kaip auksine rinke perver
ta per kiaules sznirples.

* Fanatikai ir insimyleju- 
sieji žmones yra panaszus vie
ni in kitus kad nesiduoda per
kalbėti ir neklauso geros ra
dos.

* Moteres su szirdžia ir su 
sanžine atmena kur yra tiktas 
privalumas ir su szirdžia stu
mia prie jo.

* Pavieni szirdis, mėtyta 
gyvenime, turi ant pagalios 
prikibt prie ko nors taip kaip 
slaužio luksztas mėtytas per 
vilnis.

* Kas kalba kad myli žmo
nija o’ selina ir musza prisitai
kęs žmoniems per galvas, tasai 
yra melagis. ’

* Dora motere nesiskun
džia ant nuobodaus gyvenimo, 
darb'szti moterele nuolatos 
skundžiasi ant trumpumo die
nos.

* Motere gal todėl barszki- 
na daugiau už vyra nes vytas 
sutvertas isz molio o ji isz 
kaulo tai yra žinomu daigtu 
kad kaulai labai barszka., ,

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams* 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c, 

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
MahJWflI City, Ea. ____

prrmiau.se


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOSJTETINES

— Pdtnyczioj pirma diena 
Mojaus.

— Nedėlios vakara, Szv. 
Juozapo Bažnytinis . Choras, 
laikys savo antra meitini Ban- 
kieta su Szokiu, Norkevicziu 
sve. Kaip girdėt, daug ketina 
dalyvant tame vakarelije.

—* Darbininkes Ideal Mar
škiniu dirbtuvėje, užbaigė 
trumpa streiką ir įsugryžo prie 
darbo, nes locnininkai sutiko 
ant iszlygu darbininkių.

— Kokis tai automobilius 
sustojo ant Bukmauto kelio, ju
stume 16 metu Mare Hirko in 
automobiliu! ir nuvažiavo. Apie 
antra valanda Panedelio ryta 
mergaite likos sugražinta 
namo. Palicije suėmė viena 
isz vyru kuris radosi automo- 
biliuje.

— Kunigas Czesna suriszo 
mazgu moterystes Mare Minal- 
džiute, 434 E. Mahanoy uly., 
su Oscaru Rang isz Park Crest, 
Subatos vak., klebonijoj. Ves
tuves atsibuvo pas nuotakos 
tęva.

— Sužeistas kasdamas an
glį, Juozas Lukaszionis, isz 
New Bostono, likos nulvežtas in 
Ashlando ligonbute ant gydi
mo.

— Ponstva Jonai Gustai- 
cziai, isz Locust Valley, ap
reiškė 'buk ju duktė Adele 
isztekes už daktaro A. J. Rup- 
persbergo, isz Columbus, Ohio.

— Ponstva P. Kubertavi- 
cziai iszvažiavo in Kingstona 
ant laidotuvių savo szvogerio 
Jurgio Valiutkevicziaus, kurio 
laidotuves atsibus Petnyczioj, 
1-ma Gegužio.

— Republikonai iszrinko 
savo kandidata ant kongreso, 
James Kirchner, isz miesto, 
iszduotojas “Record Ameri
can”, 2,500 balsu didumu už 
jo priesza. Kirchneris buvo ant 
tikieto Schuylkill ir Northum
berland pavietuose. Yra tai 
Mahanojiecziams garbe kad 
vienas isz musiszkiu pasiliks 
kongresmenu ir laike pareika
lavimo ir bėdos galėsime pas 
ji nusiduot ■ ir nelakstyt kitur 
jeszkoti pagialbos kongresme
no. Bus jis ant tikrųjų iszrink- 
tas Novemberio menesyje. De
mokratai iszrinko Gildea isz 
Coal Dale. Waters likos isz- 

. rinktas in Legislature. Blažis 
ir Dulskis ant Committemanu 
kaipo ir Aidukaitis ant Alter
nate. Demokratai kasė duobe
les vieni kitiems ir naudojo vi
sokius budus ir kerszinimus 
kad priversti žmonis ant bal
savimo.

Kingston, Pa. — Kariszkos 
kazarmes, prigulinezios prie 
109 pulko vaistines milicijos, 
sudege Seredos diena. Ant gi
liuko spėjo iszimti visus ark
lius ir ginklus pirm negu eks- 
plodavojo amunicija. Bledes 
padaryta ant 15,000 doleriu.

t Panedelije mirė czionais 
Jurgis Valiutkeviczius, apie 
57 metu amžiaus, kuris gyveno 
ant senos Main ulyczios. Velio
nis pergyveno Amerikoje dau
giau kaip 30 metu, gimė Lietu
voje ir kitados laike bizni Ma
hanoy City. Paliko paezia, 
Franciszka, viena sunu ir tris 
dukteres isz kuriu viena yra 
isžtekejus ir gyvena Bostone. 
Taipgi szvogeri biznierių Ku- 
bertavieziu, Mahanoy City ir 
keliolika, giminiu. Laidotuves1 
atsibuvo Petnyczios ryta. I

SHENANDOAH, PA.
t Nuliūdo gyventojai da- 

girde kad Utarninko vakara 
mirė Helena Magalingiute, 
buvusio Lietuviszko burmistro 
Kazimiero Magalingo, kuris 
mirė keli metai adgal. Velione 
sirgo tik trumpa laika. Paliko 
dideliam nuliudime savo moti
nėlė, kelis brolius ir sesutes. 
Laidotuvesį atsibus Panedelio 
ryta su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje prie kurios velio
ne prigulėjo.

— Ona Antanavicziute už
baigė mokslą dažiuretojos li
goniu, University of Pennsyl
vania ligonbuteje su augszta 
garbe.

Cumbola, Pa. f Jurgis Ka
minskas', likos nuvežtas in Sa- 
maritono ligonbute Pottsville, 
Subatoj, gydytis ant perskirtu 
plaucziu1 kokius aplaike nelai
mėje kasime anglių skylėje. 
Buvo užgriautas koki laika, bet 
likos greitai iszkasitas per .savo 
draugus. Ta pati vakara jis 
mirė. Buvo nasizlys, paliko du 
sūnūs ir viena dukterį.

Gilberton, Pa.,— Praeita Su- 
bata Kunigas Alanskas, Mai- 
zeville, suriszo mazgu motery
stes pana Marie Norkevicziute 
su Alfonsu Drazdžiu.

Hunlock Creek, Pa. f Czio
nais mirė gerai žinomas Juo
zas Zailskis, kuris buvo senu 
skaitytojum “Saules,” palik
damas didžiausiam nuliudime 
savo paezia ir penketą vaiku: 
Bernarda, Juozą, Edmundą, 
Adelaida ir Eleonora. Likos pa
laidotas su bažnytinėms apei
gomis ant kuriu dalyvavo gi
mines ir pažystami.

ISZ KANADOS
St. Johns, N. F. — Isz gailes- 

czio, kad negailėjo atlaikyti pa- 
szialįpois del savo teturiu isz- 
'bade'jusiu vaiku, Mark Childs 
isz Lark Harbor, atėmė sau gy
vastį per perpjovima sau 
gerkles.

Sudbury, Ont.,— Kada valgė 
pusryczius czionaitineje res
tauracijoj, staigai krito negy
vas A. Lahti isz Sankt Stc. Ma
rio. Manoma, kad jisai mirė 
szirdies liga.

St. Catharines Ont.— Danie
lius Huston ir jo pati vos neuž- 
troszko nuo guzo ir ka tik iszsi- 
gialbejo', bet kada nuėjo pažiū
rėti savo .dukreles Kathleen, 10 
metu amžiaus, tai jau buvo ne
gyva. Kaštonai insikraute in 
ta narna tiktai dvi sanvaites 
adgal.

Hoodstock, Ont.,— Dvylikos 
metu Bobby Yohn, isztrauke 
isz vandens trijų metu mergai
te Donny Maycock, kuri inpuo- 
le in upeluka ir butu prigerus 
kad nebotu ja ten užtikęs in 
laika.

Wallaceburg, Ont.,—Llewel
lyn Stonehaiuse ir James Tay
lor, 17 metu bo-y-skautai, likos 
apdovanoti sidabriniais kieli- 
kais už iszgialbejima gyvas
ties Williamui Urvi'l, kada jo 
luotelis apsivertė upeje ir pra
dėjo skensti.

Isz Visu Szaliu
MOTERE TURINTI 123 ME
TUS GYVENA TURKIJOJ.
Amudia, Turkija.— Kaimeli- 

je Ala-au-Kam gyvena motere, 
Bakra, kuri susilaukė puikaus 
amžiaus, 123 metu. Ana die
na jos pra-pra-anukas iszveže 
ja in Amudia parodyt jai ne- 

! kurias svarbesnes vietas, kuriu 
kla savo gyvenime no mate. 
Nusistebėjo senuke pamaezius 
automobiliu, ir kada jame va
žiavo. Senuke yra geroj svei
katoj ir da tikisi ilgai pagy
venti. Turi ji apie 500 visokiu 
genezių.

DU MATUZELEI; VIENAS
TURI 137 METUS, KITAS 

MIRDAMAS TURĖJO 
140 METU.

Mouche, Kurdistanas, Tur
kiją.,—Ali Shefky Agha, kuris 
jau pabaigė 137 metus ir yra 
dažiuretojum girrios, labai 
užpyksta, kaip ji kas pavadina 
kad yra senu. Nuo kada mirė 
seniausias Turkas Zaro Agha 
1934 mete, tai Ali Shefky yra 
dabar *seniausiu žmogum, yra 
da geroj sveikatoj, gerai mato 
ir iszmoko raszyt ir skaityt pa
gal nauja būda (sziadien Tur
kijoj naudoje tokes paezes li- 
taras kaip ir mes). Senukas 
turi da tris paezes ir vienuoli
ka vaiku, isz kuriu seniauses 
turi apie 95 metus. Senukas 
tikisi kad da pagyvens kokia 
50 metu.

Casablanca, Išzpanija,—Ka- 
ddour Ben Hadj Ben Abbas, 
kuris gyveno aplinkinėj Settat 
Kadjdour, mirė ana diena turė
damas 140 metu, kaip jo doku
mentai parodo vietinėj kance- 
larijoj.

EGIPTO KARALIUS FUAD 
I. MIRE; SŪNŪS APIMS 

SOSTĄ.
Cairas, Egiptas., — Egipto 

karalius Fuad I, mirė Utarnin
ko diena. Jo vieta dabar už
ims jo sūnūs turėdamas 16 me
tu amžiaus, kuris turi daugiau 
kaip szeszes pėdas aukszczio ir 
mokinasi Anglijoj Karališkoj 
Akademijoj, yra mokytu vyru
ku ir iszlavintas Europiniu 
mokslu. Apims karalysta už 
dvieju metu.

PAKARTA UŽ NUŽUDINI- 
MA DVIEJU VAIKU.

London, Anglija^ — Gliądys 
Amelia Varley, 28 metu amž., 
kuri isz didelio vargo ir bado 
negalėdama iszmaityti dvynu
kių, pasmaugė abidvi ir už tai 
likos nubausta ant pakorimo. 
Dvynukes turjeo vos septynis 
menesius. Moteres vyras buvo 
ja apleidęs ir dingo nežine kur.

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

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

OCCIDENT'

OCCIDENT 
FLOUR

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 nebu
site pilnai užganėdinti.

Intaisykite savo virtuve dalymis! 
Pirkitelektrikini refrigerator i, po 
tam pecziu ar* karszto vandens 
hiteri dabar....

Žmogus gyvenantis savo loc- 
nam name su elektrikineis in- 
taisomis; ne iszduoda pinigus 
be reikalo.... jisai juos taupina! 
Jisai suteikia savo paežiai pa- 
lankuma ir smagumai Apsau- 
guoja savo szeimynos sveikata!

Teisingai sakant: Elektrikos 
intaisos yra apteikimas ir nu
sistebėsite kokiu lengvu budu 
galima ingyti ta smagumą ir 
parankuma ant lengvu daliniu 
mokeszcziu....

0WER IR LIGHT COMPANY
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

PENNSYLVANIA

SURADO KUNIGĄ NUŽU
DYTA SPAVIEDNYCZIOJ.

Segeb’org, Vok., ■-— Kunigas 
Varstėte, kuris buvo atsilankęs 
isz artimo miestelio prigialbet 
klausyti Velykines isapažintes, 
likos surastas nužudytas, kaip 
manoma per koki tai Nazisita. 
In kėlės dienas vėliaus žuidin- 
tojas likos suimtas ir prisipa
žino buk nenorėjo svetima ku
nigą nužudyti, tik vietini pra- 
bas'zcziu,. už tai, kad buvo prie- 
szingas Hitleriui.

BAISUS PASIELGIMAS SU 
SIERATUKAIS PRIEGLAU
DOJE; KANKINO JUOS IR

BAISEI PLAKDAVO.
Neuf-Brisach, Alzacija, Fra- 

ncija. — Laikraszcziai baisiai 
paniekineje dažiuretojus czio- 
naitines prieglaudos ddl siera- 
tuku, kurie randasi prieglaudo
je Szv. Teresos, kuri yra užlai
kyta per mielaŠzird'ingU'S žmo
nis. Pasirodė, kad insteigtojos 
tosios prieglaudos visai nesirū
pino sieratukais, laikydavo pi

giausius tarnus ir tarnaites, ir 
maitino vargszus su niekiausiu 
maistu. Sieratukus baugino ir 
bausdavo diržineis rimbais už 
mažiaruse prasikaltimu.. Kada 
vaikus vesdavo in skiepą ant 
nubaudimo, o in skiepą nesi
rado szesziu trepu, tai juos 
nustumdavo ant žemes, kur tu
rėdavo praleisti daug valandų 
tamsumoje terp žiurkių ir va
balu, kurie užklupdavo ant 
vaiku. Dabar valdžia veda 
teismą priesz locnininkuis, o 
žmonyis spiresi, kad valdžia 
darytu inspekcije po visas pa- 
naszes prieglaudas del vaiku ir 
kitose instaigose nes girdėt 
kad ir kitur panasziai pasi- 
elgineje su vaikais ir sieratu- 
kais.

RADO GERA BUDA.

— Ar girdėjai kad Prunkai- 
tis pasiliuosavo nuo mokėjimo 
padotku?

— Kokiu budu?
— O-gi persikraustė ant ka

piniu. ..

tais tos .valstijos kurioje jid 
gyvena legaliszkais aprūpini-* 
mais. jį

4) Konstitucija tai Gyvas
Dokumentas. — Konstituciją 
yra gyvas, augantis dokumen- 
ias, kuris -savyje aprūpina bu
dus del pataisymo ir tokias 
permainas Valdžioje kokias 
žmones randa reikalingas arbai 
pageidaujamas kad prisilai-* 
kius prie laiku. Aprūpina kaip.- 
galima invykdinti, rimtai irj 
tvarkingai, permainas valdžio
je ir paezioje konstitucijoje* 
taip apsisaugo nuo pamatiniui 
permainų prievarta arba už
puolimu. Daug isz svarbiausiu 
Konstitucijos principu, ypatin
gai tie kurie lieczia liuosybe 
asmenio, yra priedai. Ir tarpe 
tu yra tikejimiszka laisve, žo
džio ir spaudos laisve ir teises 
ramiai susirinkti ir keli kiti. 
Tie priedai toki svarbus kad 
yra užvardinti “Bill of 
Rights.” .

5) Konstitucija Yra Privolė 
Žmoniszku Teisiu. Konstituci
ja apteikia asmeni su pamati
nėmis teisėmis gyvenimo, lais
ves ir pasistengimo prie lai
mes.

a) Tikejimiszka Laisve. Ti« 
kejimiszka laisve yra Gvaran- 
tuojama. Gauti vieta Suv. Val-» 
stijose nereik iszlaikyti jokioj 
tikejimiszko kvotimo. Valstijai 
ir bažnyczia atskirai laikoma.

b) Žodžio ir Spaudos Laisve. 
Asmenis gali sakyti, raszytų 
spauzdinti arba iszleisti ka tik 
jis nori bet jeigu tas, ka jis sa
ko, raszo, spauzdina arba isz- 
leidžia yra neteisinga ir žeL 
džia teises kitu, arba kito žmo
gaus, tai tas žmogus gali ji pa-* 
traukti teisman.

c) Ramus Susirinkimas. At- 
stoviszka valdžios forma reisz
kia kad žmones turi teise susi
rinkti ramiai pasitarti apiei 
vieszus dalykus ir praszyti pa
teisinimo jeigu tik manyta kad 
kas nėr teisinga, pav., laužy
mas laisvių, kurios jiems gva- 
rantuojamos po Konstitucija.

------TOLIAUS BUS-------

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO> 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA '
Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su
virsz 30 metu, del Asthma (dusulioL 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, uzkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kvę- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadot 
reikia. Pirma karta imant pradeda! 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

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

PARSIDUODA PIGIAI. ,

Geru szunu del medžiokles 
zuikiu, geriausios veisles, nuo' 
$6 ir brangiau, taipgi karveliu 
ir balandžiu pigiai.

Peter Andrekus, 
t.35) Pentwater, Mich'.

Suvienytųjų Valstijų 
Konstitucija, - Jos 
Pamatines Teisybes

Aplikantas, praszydamas 
Amerikos pilietystes turi isz- 
laikyti kvotimą kuris parodo 
ka tas aplikantas žino apie 
Suv. Valstijų Konstitucija ir 
valdžios forma kaip ir tos vals
tijos ir to miesto kur jis gyve
na.

Ne taip senei instrukcijos bu
vo iszleistos natūralizacijos eg
zaminatoriams, aprūpinant 
kad jie dėtu ypatinga svarba 
ant “geros doriszkos ypatybes 
ir praszytojo užsilaikymą na
muose, szeimynoje, su susie- 
dais, apielinkeje ir ka jis mano 
apie valdžios agentūras ir vie- 
žza gerove o ne tik technika- 
liszka žinojimą smulkmenisz- 
ku faktu apie valdžia. ’’ Tos in
strukcijos ineme praneszima 
apie Amerikos valdžios pama
tines teisybes. Kad nors sunku 
isz anksto spėti kokius klau
symus egzaminatoriai užklaus 
pilietystes kandidato bet szi- 
tas abelnas praneszimas yra 
svarbus patiems aplikantams 
nes apie informacija ten pa
duotas bus užklausta nors keli 
klausymai. Dar kiti klausymai 
ir atsakymai paduoti knygutė
je “How to Become a Citizen 
of the United States,” kuria 
iszleido Foreign Language In
formation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City ir ku
ri parsiduoda už 5 centus.

Praneszimas apie Suv. Vals
tijų valdžios pamatines teisy
bes seka —

1) Laisve ir Lygybe. — Visi 
žmones yra sutverti laisvais ir 
lygiais instatymo akyse ir jie 
apteikti neatmainomis teisė
mis gyvenimo, laisves ir pasi
stengimo prie laisves. Tas 
reiszkia kad kiekvienas asmuo 
turi teise gyventi, būti laisvu 
ir jeszkoti laimes sau jeigu 
taip darydamas neatima kitu 
teises. 'Tas teises negalima nuo 
jo atimti ir jis negali jas per
duoti kitam kad nors ir pilie
tis norėtu jas atiduoti. Valsti
ja negali atsakyti instatymu 
lygu apsaugojima asmeniui jos 
teismiszkoje skiltyje nepai- 
siant rases, spalvos arba tau
tos ir nei viena Valstija negali 
nuo pilieczio atimti balsavimo 
teise delei lyties,’ rases, spal
vos arba buvusios vergystes.

2) Instatymo Virszenybe. — 
Suv. Valstijų Valdžia yra val
džia instatymu, ne žmonių. Ne 
vienas žmogus szioje szalyje 
augszcziaus stovi už instaty- 
mus ir ne vienas nėra toks nu
žemintas ir toks nelaimingas 
kad instatymu neapsaugotas. 
Ne vienas žmogus, nei keli 
žmones daro instatymus bet 
žmonių atstovai Kongrese ir 
valstijų legisliaturose, taip pa- 
reikszta augszcziausias noras 
žmonių.

3) Demokratiszka Valdžia.— 
Valdžios tarnai szitoje szalyje 
ne ingijo savo vieta gimimu, 
arba paveldėjimu, arba karisz- 
koms pajėgoms bet valdomųjų 
pritarimu. Suv. Valstijų Val
stijų Valdžios forma yra res
publikos forma, kurios visa 
gale paeina nuo didžios grupes 
piliecziu ir kuria gale pildo ju 
atstovai kurie yra iszrinkti 
žmonių tiesiu arba netiesiu 
balsavimu. Kiekviena Valstija 
nutarė kas turi teise balsuoti 
bet paprastai, visi piliecziai 
suvirsz 21 metu amžiaus gali 
balsuoti jeigu jie sutinka su 
apsigyvenimo, mokslumo ir 
liE^lyes mokeseziuą arba ki

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

.. — —-..........  ■■■» 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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