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MIELASZIRDINGAS 
SUDŽIA

SUSIMYLĖJO ANT MOTE- 
RES KURI PERŽENGE TIE

SAS IR PALEIDO JA
ANT LIUOSYBES.

Wilkes-Barre, Pa. — Sudžia 
Benjaminas R. Jones ana die
na paleido ant liuosybes moto
re kuri perženge tiesas parduo
dama arielka be laisnu. Kada 
ja paliuosavo nuo bausmes, su
džia pridūrė: “toji motere yra 
gera ir parduoda gera stiklą 
alaus. ’ ’

Alicija Olszevskiene, 37 me
tu, isz Newport Township, 
naszle su trirni vaikais, likos 
aresztavota. per valdžios de
tektyvus, už pardavinėjimu 
arielkos be laisnu, kurie užeja 
in jos saliuna pirko gerymus 
ir turėjo priesz ja davadus.

Sudžia Jones po užsibaigi- 
jnui teismo iszsitare: “Nors 
asz ir iszrascziau ja kalta, tai 
nesiunscziau in kalėjimą. Al
kas važiavo pro jos užeiga lai
ke vasarinio karszczio ir užėjo 
pas ponia Olszevskiene ant 
istiklo alaus? Asz užėjau pas ja 
kelis kartus ir ji mane pavie- 
szino alucziu ir tokiu geru ku
ris užgesino mano- -troszkima. 
Asz galiu užtvirtint kad toji 
motere yra gera motere ir yra 
motina savo vaikams kuriuos 
maitina isz savo biznio.”

Kiek randasi panasziu so
džių su tokiomis szirdimis kaip 
pudžia Jones?

19 ANGLEKASIU PASZAU- 
TI MAISZATYJE.

South Pittsburg, Tenn. — 
Devyniolika anglekasiu likos 
paszauti kada važiavo dide
liam troke in dauba in atida
lytas kasyklas Battle Creek. 
Ant ju užklupo straikierei ku
rie nesutiko ant iszlygu kom
panijos. Tosios kasyklos buvo 
nustoja per trylika sanvaicziu.

PASTORĖS DVORECKIS 
BUS ELEKTRIKIUOTU.

'Trenton, N. J. — Ketverge 
Vakara, buvo elektrikiuotas 
pastovis Vladas Dvoreckis, ku-

■ ris buvo priežastim žudinsltos 
isavo dukters. Jeigu guberna
torius neprailgins jam gyvasti 
tai bus elektrikiuotas asztun-

- įta, valanda Ketverge vakara.

AMERIKA PARDUOS ALLI- 
JENTAMS 500 EROPLANU.

Washington, D. C.— Karisz- 
kas departamentas nutarė pri- 
giailbeti Aliijentams pristatyt, 
kariszku materiolu, o ypatin
gai kariszku eroplanu. Depar
tamentas nutarė parduoti Alli- 
jentams 500 bombinfu eropla
nu, kuriuos padirbo del savo 
inaudos. Ateityj Amerika ke
tina pristatyti Aliijentams ke
lis tukstanczius tokiu eroplanu. 
Taipgi prižada pristatyti ir ki
ltais kariszkus ynagius Allijen- 
jįams laike pareikalavimo.

Ant kalnu Kanadiszku Rockies, artimoje Calgary, randasi abazas kuriame randasi 
Angliszki nelaisvei kuriuos sergsti Kanadiszki kareivei. Ant kaireses matome abaza nelais- 
viu ir sargybes bokszta o ant kito paveikslėlio sargyba apvaikszcziojanti vieta kurioje ran
dasi nelaisvei. Toje vietoje szalcziai daeina daugeli kartu žemiau zero bet kalinei ir karei
vei yra sziltai pasirėdė ir nekenczia szalczio.

Sovietinis Aliejus Del Vokiecziu

Mieste Przemysle, kuris randasi prie Rusiszko ir Vokisz- 
ko rubežiaus, sziadien yra stotis in kuri Rusai atveža aliejų 
del Vokietijos ir ten buna iszgabentas in Vokietija. Rusiszki 
vagonai su aliejum stovi ant kaireses isz kuriu iszgabena 
aliejų in Vokiszkus vagonus.

NEBASZNINKAS 
SUGRYŽO

BET PACZIULE JAM PASA
KĖ: “PASZOL VON, PAD- 

LA, TAVO VIETA ANT 
KAPINIU.”

Milwaukee, Wis. —• Sudžia 
Lochner yra tosios nuomones 
kad jeigu karta žmogus yra 
miręs tai turi tojo laikytis ir 
pasilikti numirėliu o ne tran
kytis isz naujo po svietą ir bū
ti perszkada savo moterei ku
ri gyvena linksmai su kitu.

Mat, Chalukas Bielski visa
dos turėjo papratima trankytis 
po svietą ir labai tikėjo in 
“ypatiszka laisve.”

Tula diena, 1920 mete, Cha
lukas dingo isz namu nežine 
kur. Sztai po kokiam tai laikui 
ponia Chalukiene aplaike tele
grama nuo savo giminaites buk 
Chalukas likos užmusztas per 
automobiliu ir likos palaido
tas. Po trumpam apgailestavi
mui ponia Chaliene suėjo su 

kokiu tai William Bankhead 
ir su juom susiriszo mazgu mo
terystes, norints turėjo ketu
ris vaikus po atmincziai savo 
dingusio vyro. Motere gyveno 
meileje ir sutikime su antru 
vyru ir buvo isz visko užgana- 
dinta. Bet velnes nemiega ir to
kias poreles geidžia suardyt 
bet tame velnias labai apsiri
ko.

Ana diena kas tokis pabala- 
dojo in duris. Poni Bankhead 
atidarė duris ir sztai jose stojo 
“nebaszninkas Chalukas” ku
ris linksmai in ja paszauke:

■“Vėl, vėl, mano mylima Kat
riute, matai Chalukas vela su- 
gryžo prie tavo szono.” Bet 
Katriute neapalpo isz džiaugs
mo ir ne rove sau plaukus isz 
galvos tiktai rustai paszauke 
in Chaluka: “Paszol von, tu 
padla, tavo vieta ant kapiniu, 
jeigu karta numirei tai pasilik 
tokiu ir tavo vieta ant kapi
niu. ’ ’

Nusistebėjo Chalukas tokiu 
priėmimu ir be ergelio neapsi
ėjo. Katriutę užvedė teismą 

ant persiskyrimo paduodama 
priežasti kad ja Chalukas ap
leido su vaikais o sūdąs nutarė 
kad Chalukas yra mirusiu pa
gal tiesas ir tokiu dabar turi 
pasilikt pakol vela numirs.

Panasziu atsitikimu buvo ir 
tarp mus Lietuviu bet toki 
Chalukai karta pamėtė savo 
prisiegeles daugiau jau pas jas 

. 4nesugryzo.

NEISZMINTINGAS KALVIS 
SUTESZKINO DIDELI 

DEIMANTĄ.
’Cambio, Calif. —- Keleivei, 

kurie pribuvo ana diena isz 
Brazilijos, pasakoją apie atra
dimu lenais deimantu dauge- 
liose vietose. Sztai nesenei tū
las kalvis rado puiku deiman
tą (neszlipavota) kuris svėrė 
suvirszum keturis szimtus ka
ratu. Kalvis netikėjo kad tai 
tikras deimantas, padėjo ant 
priekalo ir suteszkino su kuju 
nes buvo tosios nuomones kad 
tikras deimantas nesiduos su- 
muszt. Bet deimantas sutruko 
ant szmoteliu ir pasiliko tiktai 
vienas szmotelis isz kurio da
vėsi nuszlipavot tiktai septy
nių karatu deimantą. Tokiu 
budu žuvo vienas isz didžiau
siu deimantu kokis kada buvo 
surastas Pietinėje Amerikoj, 
del kvailumo neiszmintingo 
kalvio.

LAIKRODIS ISZGIALBEJO 
SZEIMYNA NUO MIRTIES.

Lancaster, Pa. — Szeimyno- 
je Frano Campana radosi dide
lis laikrodis kuris buvo susto
jas per penkiolika metu ir nuo 
tos dienos ne ėjo. Ana vakara 
nusistebėjo visa szeimyna ka
da iszgirdo nakties laike laik
rodi muszant dvylikta valan
da. Visa szeimyna nubėgo že
myn pažiūrėti“ kas atsitiko su 
laikrodžiu bet vos nužengė že
myn, sztai suuodė durnus kurie 
paėjo isz kuknios. Ugnis kilo 
isz nežinomos priežasties sze- 
poje ir butu insidegus smarkei 
kad nebutu patentine ir užge
sinę. ■

TURĖJO 11 PACZIU
74 METU SENUKAS APSI- 
PACZIAVO SU 11 MOTERI

MIS; MIRĖ LAIKE 
SZALCZIO.

Pineville, Ky. — Kalnu gy
ventojai szios apielinkes apgai
lestauja mirti gerai žinomo 74 
metu senuko, “Uncle Frank” 
Warren, kuris mire laike dide
lio szalczio, būdamas vyru sa
vo vienuoliktos paczios. Apsi- 
pacziuodavo su joms kad turė
ti draugias po tam su joms 
persiški rsdavo.

“ Uncle Frank” mire eida
mas pas kaimyną laike didelio 
szalczio kad parsinesžti pa
veikslą savo paskutines 16 me
tu amžiaus moteres. Septynios 
jo buvusios paczios ir daugybe 
giminiu dalyvavo jo laidotu
vėse kurios gyre velioni kad 
buvo geru vyru ir mylėjo visas 
szirdingai. Rodos kad beveik 
visi gyventojai buvo susigimi
niavę su juom, toje apielinkej. 
Jo moteres buvo tarpe 16 ir 20 
metu amžiaus kada su joms 
apsipaczi u odavo.

DUKRELE ĖJO PROCESI
JOJE — TĖVAS MIRĖ 

BAŽNYCZIOJE.
Wilkes-Barre, Pa. — Su isz- 

keltoms akutėms in dangų, pa
sirėdžius in balta szlebe su 
žvake rankoje, Eleanora Linu 
ėjo procesijoj drauge su kitais 
200 vaiku ir mergaicziu laike 
Misziu, Didžiajame Ketverge, 
czionais, Szv. P. Marijos baž- 
nyczioje. Kada jau procesija 
prisiartino prie didžiojo alto
riaus, staigai kilo kokis tai su- 
miszimas užpakalyje bažny- 
czios nes kokis tai žmogus stai
gai apsirgo ii’ likos isznesztas 
laukan.

Po užsibaigimui procesijos 
viena isz vienuoliu prisiartino 
prie Elenoros, 16 metu, su žo
džiais: “Tavo tėvas mirė baž- 
nyczioje kada tu buvai proce
sijoj.” Tėvas turėjo 54 metus 
ir mirė szirdies liga.

| 1,600 ŽYDISZKU ISZ- 
TREMTOJU.

Istanbul, Turkija. —• Czio
nais randasi daugiau kaip 1,- 
600 Žydiszku isztremtoju isz 
visu daliu Europos kurie ran
dasi kelioileje apie szeszis me
nesius, kuriu niekas nenori pri
glausti. Kada tieji nelaimingi 
keleivei pribuvo in czionais tai 
valdžia juos neprieme ir liepe 
keliauti toliaus ibet kur keliaus 
kad ju niekas nepriima — tik
rai amžini Žydai.

NEBYLYS PRAKALBĖJO 
PRIESZ MIRTI.

Williamsport, Pa. — Ernes
tas Savora, 20 metu, kuris nuo 
užgimimo neprakalbėjo ne žo
delio, staigai ir aiszkiai pra
kalbėjo in susirinkusius kai
mynus ir prietelius kurie gir
dėjo jo kailba aiszkiai. Jaunas 
žmogus sirgo uždegimu plau- 
cziu o kada ji nesze isz namo 
kad nuvežti in ligonbute, stai
gai jis paszauke: “Kur jus 
mane norite vežti?” ir in kė
lės minutas o tam mirė. ? -- -- —■  -----——-

POLITIKIERIUS NUBAUS
TAS ANT 4,000 DOLERIU.
Philadelphia, Pa.— Gerai ži

nomas Schuylkill’o pavieto po
litikierius John J.Cuff isz She
nandoah, Pa., ana diena likos 
nubaustas per apskriczio suda 
užmokėti 4,000 doleriu, baus
mes iiiž naudo j ima WPA dar
bininku del statimo jo priva- 
tiszko klub-ruimio, Brandon- 
villeje.

Cut'f’as naudojo WPA dar
bininkus kuriems mokėjo už 
darba isz vaistines kasos. Sli
džia davė jam dvi sau vai tęs 
del užmokėjimo bausmes, o jei
gu in taji laika neatsilygins su 
valdžia, tai turės atsėdėti kalė
jime. Kiti szeszi kaltininkai 
su Cuff’u likos paleisti ant pro- 
bacijos per suda. Tris tuks
tanczius doleriu turi sugrąžyti 
valdžiai, o tūkstanti doleriu 
bausmes.

SUMISZIME UŽMUSZTA 
26 MAISZTININKAI.

Mexico City, Mex. Tele
gramai daeinanti isz Vera 
Cruz skelbia buk 26 maiszti- 
ninkai likos užmuszti ir daug 
sužeista ant kapiniu kur buvo 
susirinkia keli szimtai žmonių 
laike straiko cukemeje. Tąja 
diena buvo laidotuves vieno 
straikierio kuris likos užmusz
tas per kitus darbininkus. Stai
gai atėjo ant kapiniu kita my
ne žmoni u kurie užklupo ant 
prieszininku ir isz to kilo mai- 
szatis.

NUBODO MEILE, PRADĖJO 
ANT PACZIULES NAUDO

TI PANTAPLIU.
Gary, Ind. — Mrs. Zofija Ku- 

java, 24 metu szvies-plauke ir 
patogi mdterele kuri apsivedė 
su savo mylimu du menesius 
adgal, dabar jeszko nuo savo 
mylimo vyro persiskyrimo. To
ji porele labai mylėjosi bet to
ji meile greitai užgeso szirdyje 
vyro kuris pradėjo savo prisie- 
gele ganubyt. Daugdli kartu 
užkirsdavo savo prisiegelei 
per veidą 'taip smarkei kad to
ji net apsiverkdavo nes mane 
kad tai vis isz meiles. Bet kada 
ana. diena vyrukas “papi'ksi- 
no” Zofijele su pantapliu, tai 
toji turėjo jeszkoti teisingys- 
tes sude. Vyras norėjo iszsikal- 
bet kad tai padare isz meiles ir 
parode savo pamėlynavusi ku
na tai sudžia uždare vyra ant 
trijų menesiu kalėjime.

TRUMPOS ŽINUTES
' Newport, R. L — Per eks
plozija parako magazino ant 
laivo King, likos balsei apde
ginti szeszi laivorei isz kuriu 
vienas gal mirs. Eksplozija 
taipgi suardė smarkei laiva.

Sunbury, Pa. — Keli biznia- 
vi namai sudege czionais: teat
ras, aptieka ir -kiti biznei. Ug
nis padare bledes ant 50 ituks- 
tancziu doleriu.

London, —- (Vokiszkas sub- 
marinas paskandino Norve- 
giszka 'laiva Conieta artimoje 
Orkney salų, ____ ... .<

Isz Visu Szaliu
18,000 FINU ŽUVO

LAIKE KASES.

Helsingfors, Finiandija. — 
Finai per 3 */2 menesius kares su 
Rusija turėjo’ sekanczias bl&- 
des: Musziuose žuvo 18,000 Fi
nu, kurie paliko 10,000 naszHu 
ir apie 30,000 sierate'liu; bena
miu pasiliko daugiau kaip 525 
tukstancziai žmonių. Rusiszki 
lekioto jai paleido 64,000 bom
bų ant vietų ir kaimu, sunai
kindami 243 mūrinius namus 
ir 2,460 mediniu namu; 18 li- 
gonbucziu likos (sunaikinta sn 
423 ligoniais.

PASIKĖLIMAS KALĖJIME; 
DEVYNI NUSZAUTI,

Hong Kong, Kinai.—Pasikė
limas valdiszkam kalėjime ’bu
vo bevaisingas, nes devyni ba
liniai likos nuszautais ir dau
gelis sužeista. Apie 200 kali
niu ‘bandė pabėgti isz Chum
chum kalėjimo, bet likos in lai
ku susektais.

SIBIRIJOJ SURASTA TUR
TINGOS DEIMANTU , 

KASYKLOS.
Moskva, Rusija.,— Valdžia 

apla.i'ke raparta nuo savo iaiži- 
nieriu isz Uralaus kalnu, buk 
toje apylinkėje likos surastos 
t milingoj deimantu kasyklos, 
gal didžiausios kokios randasi 
ant svieto, kada likos atrastos. 
Bet Bolszevi'kai neturėdami ka
pitalistu, ’kuriuos iszszove, gal 
negreitai pradės dirbti taisės 
kasyklas.

12 ANGLEKASIU ŽUVO 
KASYKLOSIA.

Longton, Anglija.—* Dvylika 
anglekasiu likosi užmuisztais ir 
asztuoniolika sužeistais per 
eksplozyja gazo. kasy klosią 
Moisfield. Kaskylos pradėjo 
degti po eksplozyja, bet ugnis 
likos greitai užgesyta.

'______ __ _____ •

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares xi

Paryžius, Franci ja. —•- Prie 
Vosges kalnu ant Francuzis-z- 
ko rubežiaus Vokiecziai siunti
nėjo smarkius szuvius ant 
Francuzu pozicijų bet be jokios 
pasekmes.

Slaptinga eksplozija kilo ant 
Francuziszko kariszko laivo 
užmuszdama septynis laive
lius. Valdžia tyrinėja priežas
ti dksplozijos.

Graikija užkalbino Amerikoj 
dvylika laivu in vieta tuju ku
riuos Vokiecziai jiems paskan
dino. .

Anglisz’kas bombinis eropla- 
nas susidaužė ant Orwell upes. 
Trys lekiotojai likos sužeisti 
isz kuriu vienas mirs.

Beriinas — Vokiszkas-Len- 
kisžkas gubernatorius uždrau
dė Žydams iszkeliauti isz Len- 
kijos be pavelinimo ir po Įbaus-

4
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Kas Girdėt
E’’ miraw cttv pą

Lekiojantis Daktaras

Kas nori surasti mergina tik
sle apsipacziavimo tai ja suras 
ant galo svieto kaip tai padare! 
tujas Amerikoidszkas milijo-| 
nieris. Atvažiavo jis isz New 
Yoiko in Paryžių, Francija. 
JJžejas in gale ‘i ja puikiu pa
veikslu, patemi 10 viena pa
veikslą ant kurio buvo numa- 
Jiavota mergina pjaunant szie- 
na. Mergina turėjo puiku vei
deli kuris prilipo prie milijo
nieriaus szirdies. Nuejas pas 
artistą kuris paveiksią numa- 
liavojo, dažinojo buk jis taja 
mergina numaliavojo lankyda
masis Amerikoj, prie Lake 
Erie, ir buk mergina yra duktė 
vargingo farmerio toje aplin
kinėje. 'Amerikonas sugryžes 
namo sujeszkojo farmeri, pa- 
prasze rankeles ir szirdeles 
dukters ant ko tėvas ir dukre
le sutiko ir sziomis dienomis 
farmerio dukrele pasiliko pati 
milijonieriaus.

PILOZOPAS-
RAULAS RASZO

Nesenei atėjo jauna porele 
pas kunigą praszydami, kad at- 
risztu jiems moteriszka ryszi, 
kuri suriszo keliolika menesiu 
adgal. Kunigas pažinodamas 
juos, stengėsi juos atikalbyt nuo 

i ta žingsnio ir ant galo užklau
sė: “Na,-ir ka.s do priežastis, 

1 ;.'ud norite persiskirt, juk su
ėjote in pora isz meiles?” Bet 
ant to vyliukas,.atsake: Taip, 
jegamasteli, bet laikai persi
mainė: priesz szliuba szirdis 

l plaka, o da’bar po szJiubui pla- 
ika kumszte.”

Dr. Travis E. Kallenbach

Daktaras Travis E. Kallen
bach, 37 metu, isz St. Louis, 
Mo., iszlekes ant szesziu san- 
vaieziu in Meksika ir Centra- 
liszka Amerika ant tyrinėjimo, 
kur da balto žmogaus koja ne
stojo.

Atsisveikinanti Kalba
Tūlo Lietuviszko

Saliuninko

Kada sūnelis turi deszimts 
metu, tai yra tosios nuomones 
kad žino labai daug; turėda
mas 15 metu mano. buk žino 
tiek, kiek jo tėvas; sulaukės 
dvideszimts metu, mano kad 
jau žino du syk tiek kiek tėvas. 
Bet del ko kitaip jau pradeda 
manstyt kada daeina lyg tris- 
deszimts metu ir pradeda klau
syti teviszko patarimo ir jo vi
sokiu rodu? O kada jau turi 
ketures-deszimts metu, prade
da manstyt kad jo tėvas buvo 
iszmintingas žmogus. Kada da
eina lyg szeszes-deszimts metu 
ir jo tėvelis jau silsisi po žeme, 
tada sūnelis pradeda suprasti 
kad jo tėvelis buvo vienas isz 
iszmintingiausiu vyru ant svie
to bet jau u'žvelai atidavė gar
be tėvui, kurio neklause isz 
jaunu dienu.

Tyrinėjimai daktaru parodo 
buk muzikantai grajinanti ant 
pucziamuju instrumentu gyve
na ilgiausia. Kornetistai gyve
na paprastai lyg 68 metu, klar
netistai lyg 62 o basistai lyg 60 
metu. Priežastis tame yra kad 
tieji muzikantai miklina savo 
pllauczius kas diena todėl taip 
ilgai gyvena.

Fabrikantai tvirtina kad 
skūra labai pabrango bet mes 
turime gera zoposti jos ant ap
darytam senu maldaknygių už 
ta paczia.preke todėl, jeigu tu
rite sena knyga tai prisiunski- 
te pas mus o bus apdaryta kaip 
nauja.

griso lyg gyvam kaului. Nega
na to, mėtydavo in ji torielkas, 
liepe jam gulėti būdoje su szu- 
nimi ir tankei nuo jos aplanky
davo pažandinius. Viską nu- 
kente kantrei bet paskutinio 
pasielgimo su juom buvo už 
daug. Jo “mylima” paeziule 
suriszus jam rankas ana diena, 
užmovė virve ant kaklo ir in- 
leido ji in.. . vikada! To jau 
buvo už daug del žmogelio ku
ris nesitrkejo kad ji paeziule 
paskandytu smarvėje ir užve
dė teismą anti persiskyrimo, 
pats inžengdamas in kariuo
mene kur, sako, jam bus dan
gus ir geriau ne kaip gyventi 
su tokiu Hitleriu.

—o—
Anupras sako in savo bobele:. 

“Tikėk man Barboi'ele, jeigu 
žinotum mano pirmutine paezia 
tai pasidalintum su mano gai- 
leszczia.” Barborele ant to 
jam atkirto: “ Tikėk man 
Anupreli, kad asz josios mirti 
daugiau apgailestauju karsz- 
tom aszairom, ba jeigu ne josios 
mirtis, 'tai nebutau gavus tokio 
rakalio, kuris man užtrucina 
mano gyvenimą. O taipgi gai
la man tos tavo moteres, ba ji 
už gyvascz'io turėjo turėt triu- 
belio, pakol mielaszirdinga 
mirtis ja paėmė.

—o—
Jeigu tai|p toliaiuis bus, tai vi

sai nustosiu raszineti in laik- 
raszczius, ba žmonis nieko apie 
tai nesupranta. Jeigu raszau 
teisybe apie žmonis, tai tuojaus 
eina ipas lojeri, kad mane skus- 
tu už apjuodinima, ir kaip pa- 
raszau teisybia ir uždluodu kal
tininkams per nosi, tai sako, 
kad tai neteisybe. Kaip czia 
žmogus gali visiems patikt, 
jeigu taip negerai ir taip nege
rai.

Kitos Velykos, 24-ta d. Ko
vo, pripuls net 2391 mete. Ve
lykos pripuolanczios 22 d. Ko
vo pripuolė metuose 1589, 1693 
ir 1818 o kitos taja pat diena, 
Kovo 22-tra bus net mete 2285. 
Mete 1943 'bus vėlyvos Velykos 
net pripuls net Apriliaus 23 d.

Žiaunai tvirtina buk prisi
kėlimas Kristaus isz numiru
siu atsibuvo Nedėlioję, ,9 Apri
liaus, nes toji diena tada pri- 
uole 30-tam mete po Gimimui 
Kristaus ir kada Jis mirė.

Kokis geras ir mielaszirdin- 
gas yra Dede Samas del savo 
kareiviu, parodo sekantis atsi
tikimas:

Tūlas kareivis, stovėdamas 
ant kariszko laivo, keliolika 
szimtu myliu nuo Išariamos ka
nalo, aplaike sekanti telegra
ma:
“Musu sūnelis,Petrukas, mi

re vakar. Laidotuves atsibus 
rytoj. Ar gali pribut ?

Tavo pati, Edna.”
Laivorius užmirszo apie vi

sa svietą, aplaikes tokia liūdna 
žinia nuo paezios. Apsiverke 
vargszas nes labai mylėjo savo 
vienatini sūneli. Kapitonas pa- 
regejas ji verkenti, užklausė 
priežasties, jo nuliudimo. Lai
vorius padavė kapitonui tele
grama. Tasai, perskaitęs, už
klausė: — Kur gyveni?

— Sioux City, Iowa.
Kapitonas pradėjo ka tokio 

greit raszyt ir daryt rokunda. 
Dave telegramus. in visas sza- 
lis ir reidio siuntimus. Neužil- 
gio atplaukė greitasis laivas 
ant kurio paliepta nuliudusiam 
laivoriui sesti. Po tam priplau
kė da greitesnis torpedinis lai
vas kuris adgabeno nuliudusi 
tęva prie kraszto kur ant jo 
lauke automolbilius kuris nu
gabeno ji ant geležkelio stoties. 
Tėvas stojo duryse savo namo

—o—
Per Žydu szvente, apie 8 va

landa vakare, ėjo kokia tai 
Lietuve, in mielsta. Matyt, 
buvo užėjus pas savp kumute ir 
iszmoje 'kelis ramybes. Pra
eidama pro Žydiszka sinagoga, 
sustojo, pažiurėjo ant josios ir 
inejo in vidurį. Asz sėdėdamas 
ant jporeziu žiiLiirejau kas czia 
atsitiks. Sztai in keies miliutas 
vienas Žydiszkas biznierius ku
ris buvo alėjas ant pamaldų 
iszvede musu Lietuve laukan, 
kalbėdamas, kad pataikė ne in 
ta bažnyczia. Motere jam at
sake: “Na juk czia Lietuviszka 
bažnyczia, air ne? Juk ji pasta
tyta isz plytų, ar ne.’” Žydelis 
jai iszaLzkino, kad tai sinago
ga, bet toji jam pradėjo vis
aip iszmetinet, sakydama, 
kad ji gana gerai žino kur Lie- 
tluviszka bažnyczia. Sviruoda- 
ma nutarambantino namo.

GERAI ATKIRTO.

va-Senuke motere inejus in 
gona, sėdo ant suolo priszaky- 

' je jaunos poreles, kuri buvo ta 
diena suvineziavota ir atbuvi- 
nejo “Saldžia Kelione,” in 
Niagara Falls. Paregeja se- 
nukia, pradėjo ja visaip apkal- 
binet, josios skrybėlė, szlebe ir

— Hau du ju du! Guodotini 
f rentai! Ar jus žinote ar neži
note, ko czionais susirinkote? 

į Ar gal mislinate, gal ant kokio 
l pikniko arba mitingo, no ser!.. 
Į Sztai jum pasakysiu jog ne — 
ir tai ne karta, tik szimtus kar
tu, jog ne. Sziurl... Mes suėjo
me czionais idant atsisveikint 
for ever su musu draugu, -saT 
liuninku, Juozu l’ilvaicziu, ku
ris dabar kaip visi gali dasi- 
prasti, — numiręs. Ir meldžiu 
tai priimti vienbalsei. (Susi
rinka ploja delnais.)

Ka-gi paėmė mirtis mums, o 
geriau sakant “onderteįke- 
ris ? ’ ’ Atminkite! Czia vėla ne
galiu sumeluot nes turiu viską 
“tru” pasakyt. Sztai onder- 
teikeris paėmė mums Juozą 
Pilvaiti kuris turėjo saliuna 
ant kampo.Glass ir Cigar ave
nue;

1 Pirmutine, kuri privalo ap
verkiant ta ji, su kuriuom mes 
dabar atsisveikinejame — tai 
pati Misis Pilvaitis.

Kas ir kuom buvo velionis 
. Juozas Pilvaitis, gal jus žino

te o jeigu nežinote tai asz jum 
pasakysiu. Sztai, buvo jis sa- 
liuninkas, losze gerai einiki, 
kepe geriausius laszinius ant 
pikniku, buvo marszalka musu 
draugystėje, kapitonu Lietu- 
viszku kareiviu, prezidentu pa
rapijos o norints nedalyvavo 
susirinkimuose tose draugys
tėse, nes ant to laiko neturėjo 
bet mano Dieve, del ko renka
si vice-virszininkai? Jisai tik
tai priiminėjo garbes o kiti už 
ji dirbo. — Matote kokia tai 
blede panesza musu Lietuvisz- 
ka visuomene i? kokis tai gar
singas patrijotas persiskiria su 
mumis ir eina in kapa...

Kas kiszasi draugiszkumo, 
darbszavimo ir kantrybes, tai 
velionis buvo nesulyginamas 
su kitais. — Sumažinome mes 
stiklus alaus, darė ir jis pana- 
szei, maiszeme su drapsais vis
kiu — ir jis seke paskui mus. Ir 
už tai, jeigu nebutu sziadien 
miręs, tai su noru jam 'tris kar
tus riktelelumem: “Hura! Lai 
gyvuoja”! O nebuvo žmogaus 
tokio, su kuriuom prie baro ne- 
iszgertu drinkso. Kožna try- 
tavo. Tu broliuk, iszgersi ketu
ris ar penkis drinksus ir jau 
“gud nait”, akys tau užtems 
ir pradėsi jeszkot pasilsiu vie
ta. O jis per visa dienele ir nak
tele gerdavo visokį sztopa. Jei
gu žmogus gertu vien tik van
deni tai pilvas galėtu bostyt o 
ka czia kalbėt apie visokius 
drinksus, alus, viskes, vynus, 
džine ir temprenc drinksus. 
Idant duoti nuo saves gera pa
vyzdi, gerdavo daugiau ne kaip 
valgydavo. “Ju becz jur laif!” 
Velionis musu draugas mirė 
kaip kareivis ant kariszko 
frunto: Prie baro nuolatos sto
vėjo, prie baro ir užbaigė gy
vastį. Badai nekurie kalba jog 
jis mirė nuo užtaukuotu kepe
nų ir szirdies.

tai Misis Pilvaitiene, fain mi
sis, gailesį ji labai jog neinsziu- 
rino savo Juozuti ant daugiau 
■nes burdingieris Pritūptaitis, 
kuris 'buvo ant burdo pas ve
lioni kokia deszimts metu, yra 
labai .susirupines isz to. Rami
na jis misiuke visokeis budais 
ir kaip rodos, pasiliks ant bur
do ant toliaus.

Ka czia daug kalbėt, “tu. 
hel” ir gana, dabar reik rūpin
tis apie gyvuosius. Kuom mes 
esame ? Kas per vieni ? Sztai 
jums pasakysiu, jog mes esa
me Lietuvei progresistai, go- 
celdemokratai, respublikos lai
svi sūnūs... J esi ser! — Pasiro- 
dykime kuom mes esame! Ne-Į 
siduokime!... Hurrra!...

O tave mirusis musu drau
gia Juozai praszome: “Neuž- 
mirszkie apie mus tenais ir pa- 
darykie del mus vieta, gud 
baj! pakol pasimatysime geres
niam pleise!

• f IF P F

1 ir* o v sz Visu dzaliu
i t M

VIENUOLE 5 M S
SU KRISTAUS

ŽAIZDOMIS
SZESZIOLIKA METU KEN- 
CZIA ANT ŽAIZDŲ KOKIAS 

KRISTUS TURĖJO.

KRAUJAS LIEJASI 
JOSIOS VEIDO.

ISZ

Cosenza, Italija.-— Vienuole 
Elena Aiello, kuri per 16 metu 
nustebino svieto daktarus.kep-- 
tedama tokias . žaizdas' kokias 
turėjo Kristus, kas Didžiąją 
Petnyczia, ir tai valandoje, ka
da Kristusas mirė ant kry
žiaus, gulėjo vela ant savo var
gingo guolio prieglaudoje del 
apleistu vaiku, kurioje vienuo
le daižiurinejo vaikus.

Laike tojo kentėjimo, suim
tai žmonių “klaupė prie prie
glaudos, melsdamiesi prie to
sios 'kankytines. Kunigai ir 
daktarai neinstenge jai paleng- 
yvt josios kentėjimus nos tekan 
ežio kraujo isz josios galvos 
negalėjo sulaikyti ir tai dieno
je nukryžiavojimo Kristaus. 
Apie pusiaunaktyje kraujas 
paliovė teketi isz galvos vie
nuoles, kuri po tam gulėjo silp
na ir iszbalus kaip drobule.

Kraujas teka isz vienuoles 
galvos panaszci kaip tekėjo isz 
Kristaus galvos, kada Žydai 
uždėjo ant Kristaus galvos ka
rūna erszkecziu.

Vienuole sako, po tokiam 
kentėjimui, buk nejauezia jo
kiu skausmu ir tik yra labai 
silpna, kada ja apima tekėji
mas kraujo.

— Gyventojai Ameriko 
naudoje kas minuta po 
tukstanezius
tiktai suvinioti valgomus ta
vomis.

su- 
20 

svaru popieros

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu*

Žiburėlis
>:< u.. A /

Lange
.—*—

Szimt-Metinis Daktaru 
Suvažiavimas

Daugelis žmonių netiki in 
persiskyrimus poru bet Ber
nard Harkness, isz Kansas Ci
ty, kitaip apie tai tvirtina jei
gu paklausysite jo priežastį:

Harkness buvo geru vyru ir 
maitino savo szeimynele pagal 
jo iszgale bet savo pacziulei 
niekados negalėjo intikti kuri 
įiuolatos jam iszmetinejo ir dą-

viena valanda priesz laidotu
ves savo mylimo sūnelio. Taigi 
trys laivai prisidėjo prie to, 
kad tėvas pribūta in laika da
lyvauti laidotuvėse sūnelio.

Kitu vieszpatyscziu kariuo
mene ant to niekad nepavelin- 
tu bet Dede Šamas turi gera 
szirdi del savo Boisu kurie jam 
isztikimai tarnauja.

— Koizna minuta Ameri- 
koniszki fabrikantai padirba 
po viena karabinu. __

žodžiu sakant viską ka turėjo. 
Senuke negalėdama ilgiaus pa- 
neszti tuju paniekinejimu, ap
sidairė ir paregėjo, kad nuota
ka buvo daug senesne už jauni
ki paszauke su mielu balsu:

■— Poniute, meldžiu tavęs 
paliepk i e savo sunui idant už
darytu Įauga.

“Sūnelis” ne tik uždare lan
gą, bet ir savo žioti. Pasažiė- 

‘rei prisijuokė užtektinai, o nuo
taka su jaunu vyra jau nekal
bėjo (daugiau ne žodelio.

Kas kiszasi szeimyniszko gy
venimo tai velionis taipgi bu
vo “all rait.” Paliko jau tris 
suaugusius sūnūs, kuriuos už
augino ant tinkamu žmonių, 
kaip tai ant mus pripuola. Jo
nukas dirba mainose ir parne- 
sza po dvylika doleriu pedes. 
Maike turi darba prie brokerio 
o Piteris bomauja ir kaip rodos 
apims saliuna nes prie tojo biz
nio kaip yra užgimęs, becz jur 
laif!

Kas kiszasi velionio moteres

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas szioj yį 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada; turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 1

Grafru. Laidoja nu- 1

mitelius pagal naujau- I

šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke |
moterems. Prieinamos J .prekes. sas

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

JĮeU telefonas ____

— iSunau! ir tu mane nori1 
apleisti? — taip drebaneziu 
balsu atsiliepe senute in jauni-' 
kaili, akyse jos buvo aszaros! 
kurios prie menkos szviesos 
lemputes, kaip laszai rasos- 
plauke per iszdžiuvusi veidą 
nelaimingos naszles. — Diedu
kas tavo gavo smerti ant ma-| 
riu, levas ir brolei tavo silsisi 
taipgi ant dugno mariu. Tu 
-vienas man pasilikai ir tu nori 
mane sziadien, kada daugiau- 
įsia priežiūros ir pagelbos tavo; 
reikalauju, apleisti, gal taip 
kaip ir jie jau daugiau pas ma
ne nesugryszi? Dieve mano! ar 
silpna sveikata mano galės isz- 
kensti ta ka ant manes nulei
di! Pone- priduok man stipru
ma o valia tavo tegul stojasi.

Taip iszmetinejo senute ku
rios dienos suskaitytos. Po tu 
žodžiu ilgai stovėjo tylėdamas 
jos mylimiausios sūnūs, ilgai 
įžiūrėjo in iszdžiuvu'si veidą 
motinos, paskui in ja tarė:

— Mama! — tarė, — už vis
ką dekavoju. Tu apie mane rū
pinaisi jaunystėje, sziadien isz 
paliepimo ir valios Dievo asz 
apie tave turiu rūpintis. Žiema 
artinasi, uždarbiu czionais jo
kiu nėra, stubas musu, kurioje 
jus ir asz pirma karta pama
tėm szviesa szio svieto jau bai
gia griūti. Asz būdamas sveiku 
ir drutu turiu duoti kensti ba
dą ir didžiausia varga ant se
natvės? Ar-gi galima sunui, 
kuris gali dirbti, duoti motinai 
kensti bada? Ne! Del tavęs tik
tai gyvenu, del tavęs dirbu nes 
tu po Dievui man pirmutine.

Nutilo stuboj. Sunkus atsi
dūsėjimas iszsiverže isz krūti
niu motinos ir sūnaus, bet ne 
vienas isz j u neturėjo drąsos 
pertraukinet ta tylėjimą. Szvil- 
pi-mais vėjo ir užimąs putojan- 
cziu vilniu iszsprudo per ply- 
szius senos .s'tubos ir užgesino 
szviesa lemputes.

-r- Dieve, kas pasidarė, — pa
szauke persigandus senute ir 
puolė apmirus nuo suolo ant 
žemes.

Jaunikaitis pasilenke, paėmė 
ta brangia sunkenybe ir pa
guldė ant menku patalo.

— Ji jau negyva, — -suriko 
sūnūs ir iszbego laukan szauk- 
damas pagelbos bet szvilpimas 
vėjo ir užimąs baisei putojan- 
cziu vilniu, užmusze jo baisa. 
'Sugryžo in stuba, pribėgo prie 
lovos, puolė ant keliu ir prasze 
Dievo pagelbos del mieliausios 
motinos.

Mielasžirdingiausias Dievas 
nusiuntė jam linksmybe. Moti
na atidarė akis ir tykiu balsu 
atsiliepe in ,sunu: — Toksai 
szvilpimas, toksai užimąs vil
niu pranaszavo man smerti ta
vo dieduko, levo ir tavo bro
liu. iSunau nevažiuok, neap
leisk manes, nes jaueziu kad 
akys mano, tave daugiau nere
ges.

Vela užstojo malszumas šlu
boje tiktai kartas nuo karto ta 
tylėjimą pertraukinejo szvilpi
mas vėjo ir ūžimai vilniu.

In kėlės dienas po tam mato
me sunu glėbyje motinos kuri 
atsisveikina ir laimina ji in to
lima kelione.

— Važiuok, — tarė dreban
eziu balsu senuke, — važiuok o 
Dievas mielasziidingiausias 

’tegul tave sergsti. Neužmirszk 
Į Jo o Jis tave ir mane neuž- 
mirsz.

Illinois State Medical drau- 
guve kuri prasidėjo 1840 me
te, turės savo metini susirinki
mą Peoria, Ill., Gegužio 21—23. 
Daktarai James Hutton ir J. S. 
Nagle yra tosios draugavęs se
niausi narei.

Lempute, prie kurios tiek 
metu drauge sėdėjome ,visados 
žibės stovėdama ant lango. 
Kaip gryžtant isz tolo pamaty
si lange jos silpna žiburėli, ži- 
nokie kad da tavo motina gy
va ir 'tavęs laukia.

Laivas atsitraukė nuo kran
to. Ilgai stovėjo sena motina 
tarp duriu, ilgai žiurėjo ant at- 
sitolinanczio laivo pakol tąį> 
isz jos akiu neisznyko.

Praėjo menesis. Žuvininkai 
gryžtanti nuo žvejojimo visa
dos parneszdavo geras naujie
nas nuo sunaus. Ilgai nakti sto
vėdavo deganti lempute lange. 
Motina su neramumu laukda
vo sugryžimo savo numylėto 
sunaus, klausinėdavo žuvinin
ku, be't tie kas karta mažiau ži
nių apie ji praneszdavo. —Nes 
katras galėjo būti be szirdie^ 
ir naujiena apie smerti sunaus 
ir nuskendima laivo, laike aud
ros, užduoti smertina kirti ant 
visada da laukenczei sugryžį- 
mo sunaus motinai ?

Metai praėjo. Jaunikaiczei 
ir draugai nuskendusio iszva- 
žiuodavo ir sugryždavo. Isz 
lango stubos kuri stovėjo ant 
kranto mariu, kas nakti žibėjo 
silpna szviesa lempukes kuri 
apszviesdavo putotas vilnis 
mariu. Šluboje su ražanezium 
rankoje sėdi senute ir laukia 
sugryžimo sunaus. Sena ir dre
banti senuke kaip tiktai su laz
dele galinti iszeiti priesz stuba 
bet gyvastis joje da randasi ir 
tvirtas tikėjimas kad jos my
limas sūnūs sugryž.

Kaip ilgai ant jo lauke to,ne
žinom. Bet viena vakara nebu
vo jau matyt žiburėlio lange. 
Stuboje per visa nakti buvo 
tamsu, kada ant rytojaus atė
jo atlankyti ja žuvininkai, gai
lingas pasirodė ju akims pa
veikslas.

Senute su atremta galva in 
stala sėdėjo negyva. Dievas su
simylėjo ant jos ir suvienijo ja 
ant amžių su mylimu sunuim.

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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Pasiszentimas j mi, susilaikė. Po valandėlei ve- 
i la pradėjo kalbėti:
| — Tėvas Mateuszas nepasi-
I mirė bet neturi geros atminties 
ir nuolat kartoja musu pravar
de. Kada sziltine praeis, kal
bės aiszkiai...

—• Žinau... Nenoriu girdėt jo

------- 0-------
.Frane tarnaite Jono Vada vi- duszios, gal kirminą neszioja 

sugryžus isz turgaus sanžineje kurs graužia jo du- 
szia ,todėl, girdi, vengia žmo
nių ir gyvenimą -varo vienuo- 
liszka o galutinai ii tapo pia- įr .gavau ta, kas mane

'ir Kongresmone
i Myli Valgyt Su 

Darbininkėms
cziaus.
.skubiai pastaczius virtuvėje 
gurbeli su pirkiniais, nubėgo 
augsztyn laiptais prie duriu 
kambario savo duondavio, ati
darė smarkiai duris ir prabilo 
uždususiu balsu:

— Praszau-pono, praszau po
no!... Ar ponas nieko nežino... 
Szia praeita nakti koksai tai 
piktadaris stengėsi nužudyt tę
va Mateusza!

— Tęva Mateusza ? — atkar
tojo klausancziu tensliu balsu 
nusistebėjas Jonas.

— Taip, pone! beveik už- 
apusztas... Turi ketures žaizdas 
ant pecziu ir strėnų nuo peilio 
piktadario bet kad peilis vis 
atsimusze in kaulus tai žaizdos 
negilios ir da gal iszgis. Dakta
ras sake jog tėvas Mateuszas 
isz to nemirses. Bet dabar ne
turi atminimo, klejoja ir iszta- 
rineja pono ar brolio pravarde : 
Vadaviczia, Vadaviczia... nuo
lat kartoja.

— Ka-gi tu sakai ? — suszu- 
ko Jonas nubalęs.

— Sakau, ka man sake... 
Daugiau nieko nebežinau... O 
kas niekiausia — o gal ir tuo 
geriau — sako, kad ponas esi 
raganium ir da blogiau...

— Gerai jau, gerai! Paduok 
man ploscziu ir lazdele, eisiu 
pats pažiūrėt.

'Tarnaite nuėjo iszpildyt po
no paliepima o Jonas Vadavi
czia iszeme ploszteli popieru, 
matomai turincziu didele ver
te ir pinigu, išz slapto stalcziu- 
ko savo rasztinyczios, paslėpė 
in apatiniu kiszeniu, priemenė
je paėmė nuo tarnaites plos
cziu, skrybėlė ir lazdele, apsi
taisė skubiai ir iszejo isz namu.

II.
Jonas ir Juozas Vadavicziąi 

buvo broliais ir dvynais. Abu
du buvo taip panaszus vienas 
in kita, kad sunku buvo men
kai pažinstancziam juodu at
skirti viena nuokite, negu vei
zint ant drapanos ju dvieju. 
Panaszumas tas vienok buvo 
fiziszkas bet kaslink pabudžio 
visai buvo nepanaszus viens in 
kita.

Duondavis Franes, arba Jo
nas Vadaviczia, pramintas bu
vo “ikarsztgalviu”, kadangi 
mat, ka tik jis užmanė ta ir pa
daryt buvo pasirengęs. Ant to 
pravardžiavimo Jonas užsipel- 
nijo da būdamas studentu kole
gijoj, isz kur tris kartus už 
“gerus darbelius” iszdykelis 
buvo iszvarytas. Iszvarytas 
trecziu kartu isz kolegijos, Jo
nas užsirasze in laivoriūs ir 
per keliolika metu laiko nieko 
apie ji nebuvo galima iszgirsti 
apart to, kad dingo kaip ak
muo in jure inmestas, net pasi
mirus tėvams atsiszauke per 
tarpininkyste provininko, rei
kalaudamas savo dalies isz te
viszkes.

mintas “Vienuoliu” arba vėl
“parjasu.”

Gyvenimas Juozapo Vada
vicziaus buvo visai kitoks; nie- 
kuomi nesiskyrė nuo gyveni-Į >i<as_g£ įsz to? Ar tuomi pasiel- 
—y --— -—-----~~ gyvenau-1 gįmu da nedidesne neszlove ap-
zirziu r/vvizvviiii IJ'■»-» .4- /In xrmlrn

paliuosuos! — atsake Juozapas 
rodydamas revolveri gulinti 
ant rasztinyczios stalo.

— Nori atimt sau gyvastį?!

Po dvylikos metu galutinai 
Jonas Vadaviczia sugryžo ne
tikėtinai namon, su keliu me
nesiu kūdikiu ir jo penėtoja, 
dabartine tarnaite Frane. Po 
keliu menesiu kūdikis pasimi
rė. Nuo to laiko Jonas gyveno 
kaipo kad pustelninkas, na
muose atokiai nuo žmonių ir 
miesto, dienas leido daugiau
siai bute ir iszeitinejo isz jo tik 
vakarais.

Žmones, kaip paprastai be
sirūpinanti kitu reikalais dau
giau negu savais, kugždėjo ir 
kalbėjo, jog Jonas Vadaviczia 
turi ka nors negero ant savo

m o kitu miestuose g"”—"" 
ežiu žmonių. Esant da vaiku, 
Juozas elgdavos labai gražiai 
ir pridereneziai mokinosi ge
rai ir buvo pavyzdingu moki
niu o vėliaus studentu univer
sitete, Vilniuje, kame studija
vo provininkystes ir po geram 
egzaminui aplaike diploma. 
Sugryžo po tam in gimtines 
miestą, vede turtinga pana ku
rios kraitis, arba pasogas drau
ge su jo locnu turtu daleido in
gyti rejentaliszko bjura.

Juozas gyveno su savo žmo- 
no gana laimingai; susilaukė 
dvieju vaiku — sunu ir dukte
rį. Bet tas laimingas gyveni
mas nebuvo ilgas.

III
Iszbales, su blizganeziom, 

apraibusioms akimis bemetan
tis žvilgtelėjimus in visas sza- 
lis, rejentas Juozapas Vadavi
czia vaikszcziojo neramus pla- 
cziai's nelygiais žingsniais po 
kambari, kurio duris su raktu 
užsirakino isz 
vaikszcziodamas jis kartojo: 
“Asz... asz... tai asz... Asz ga- ' 
Įėjau... galėjau!... O! reikėjo, 
reikėjo taip būtinai... Reikia... 
prieszingam karte... blogai.

— Tuos paskutinius žodžius 
isztares su kokia tai energija 
ir tvirtu nusprendimu, priėjo 
prie rasztinyczios, atidarė stal- 
cziuka, iszsieme revolveri... To
je valandoje suskambėjo prie 
duriu skambutis.

Juozas priėjo prie lango, ati
darė ji su piktumu ir iszkiszo 
galva laukan idant pažiūrėt 
kas isz lauko ateina.

Iszvydo savo broli Joną.
— Tuczia Jonai ? — tarė — 

ka tas reiszkia? Gal jau žino ?...
Ir su mislimis, arba klausy

mu, ko brolis atlanko ji szia
dien ar gal del to, kad jam pa
sakyt tai, apie ka jis žino, ar 
daryt kliūtis, priėjo vela prie 
rastinyczios, pasidėjo revolve
ri ir pradėjo sutvarkinet po- 
pieras ant rasztinyczios stalo.

Tuomi tarpu durys atsidarė 
ir in kambari inejo brolis Jo
nas. Buvo iszbales kaip ir re
jentas. Pažvelgė temingai in 
broli tylintis o po tam isztare 
skausmingu balsu:

— Ali, Juozapai, broli, bene 
tu!...

Per valanda broliai stovėjo 
priesz viens kita ir žiurėjo vie
nas in kito nubalusi veidą: Juo
zapas su pakelta iszdidžiai gal
va, su piktai žiurinezioms aki
mis, Jonas-gi su veidu liudnas- 
tim apniauktu, su aszarom 
akyse, su kartybe szirdyje. Ga
ilaus Juozapas užklausė Jono 
szurkszcziai:

— Ir del kokio reikalo atei
ni?

— Del gelbejimo tavęs...
Juozapas truktelėjo pecziais 

ij- norėjo atsitraukt nuo brolio 
bet Jonas sulaikė ji kalbėda
mas praszancziu balsu:

— Paklausyk manės, broli!... 
Netrukus gal ateis palicija 
idant tave ar mane aresztuot... 
Vienas isz mudviejų turim at- 
metavot... Ant pąskutiąiu žo
džiu lėtai ir aiszkiai isztar.tu, 
idant jie butu broliui supranta-

vidurio. Be-

dengsi savo žmona ir vaikus, 
ar tuomi neąuterszi da labiau 
garbes savo vardo? Ka-gi veiks 
pati pasilikus?...

— Turi tėvus, paims ja- pas 
save. O pravarde sziadien leng
vai perkeist galima, tai-gi ga
lės vaikai mano taip padaryt...

— Juozai, klausyk manes, 
nekalbėk nieku nes gali da bū
ti iszgel'betu — kalbėjo Jonas 
rimtu balsu taip, kad Juozapas 
tuoj suprato brolio misli's, pa- 
mislijas valandėlė nusiszypso- 
damas taip kaip žmogus nieko 
jau nesitikintis kaip tik pra- 
gaiszties ir nieko daugiau jau 
nebenorintis tarė:

— Klausau, ka-gi man pasa
kysi?

— Kazyres iszplesze tau vis
ką, ar ne?..

— Taip, viską.
— O kiek-gi tau reikia, idant 

skolas atiduoti?
— Keturis szimtus tukstan- 

cziu rubliu. Neturiu jau nieko, 
visai nieko ir gyvastis turi eit 
nuo manes szaliri...

— Vėl niekus man kalbi? — 
pertrauke Jonas. — Mesk ta 
desperacija, sakyk tik apie tai 
apie ka noriu žinoti. Tai-gi, 
■kiek pas “tęva Mateusza?”... 
— Matomai norėjo pasakyti 
“pavogiai”, bet neisztare to 
žodžio o Juozapas suprato ir 
atsake:

— 'Nieko, visai nieko... Nenu- 
siseke atidaryt...

— ‘Nenusiseko tau atidaryt 
kuferio tai gali džiaugtis! — 
suszuko Jonas. — Dabar pasa
kyk man aiszkiai, kaip prie to 
nelabo darbo pasielgia!, ka da
riai, kada ėjai irt.t.

— Buvo tas vakar — pradė
jo Juozapas — puse adynos iki 
dvyliktai vakare. Apsitaisiau 
medejiszka jekia ir kepure, 
taip-gi apsiginklavau sziuo 
revolveriu ir peiliu... Iszejau 
užpakalinėms durimis, ėjau 
laukais net lyg namu Mateu- 
szo. Priejas prie duriu smar
kiai pradėjau muszt in jas su 
kumszczia šzaukdamas: “De
ga, dega!”

'Szaltas prakaitas apliejo 
mane visa, drebėjau kaip apu- 
szies lapas, nors buvau tvirtu 
kad niekas manes nemato.

Mateuszas jau miegojo nes 
iszejo naktiniuose marszki- 
niuose ir vos atidarė duris...

— Ir ka ?
— Pradėjau kaip pasiutęs, 

pats nematydamas jau nieko, 
uždavinet su peiliu smagius 
kuriu buvo — nepamenu kiek, 
keturi, trys, ar gal daugiau... 
Puolė ne nesutikęs... Palikau ji 
gulinti priemenėj, nuėjau in jo 
kambari. Radau skrynute bet 
negalima man buvo jos atida
ryt, nors ir radau pundą rak
tu... Baime privertė mane pa
likt viską ir bėgt... Sugryžes ’ ant szios pasaulės ir neturiu

Kongresmene Judy O’Grady 
isz Illinojaus, turėdama sziek 
tiek laiko, nubėgo in ap tieka 
pavalgyt drauge su savo sesu
tėms kurios dirba sztoruose ar 
fabrikuose.

jis galėjo

paklausyk 
tas drapa-

Nesuprantu, kaip 
mane pažint...

— Tai-gi dabar 
brolau. Duosi man
nas kurioms buvai apsitaisęs 
kada ėjai papildyt ta piktada
ryste, revolveri ir peili.

— Ka-gi tu szneki? Kam-gi 
tau ?!

— Idant mane aresztuotu.
— Tave?! — suszuko suju

dintas ir nusistebėjas Juoza
pas. \

— Taip, už tave! — atsake 
Jonas. — O dabar paimk szi 
ploszteli popieru kuris yra ver
tas szesziu szimtu tukstaneziu. 
Niekas nežino apie tai. Užsidir
bau juos teisingu savo darbu 
’svietui- bebūdamas. iSzias po- 
pieras surealizuosi traukije ke
liu dienu ir...

— Jonai, Jonai brolau! ne
reikalauju nuo tavęs taip mil- 
žiniszkos aukos! — pertrauke 
sujudintas Juozas supratęs 
brolio pasiszven'tima. Už mane 
nori atiduot save?... Ne ne, ne
galiu priimt.

Ir nutilo negalėdamas dau
giau kalbėt nes koki tai sumai- 
szyti szirdies jausmai suspran- 
gino jam gerkle. Aszaros srio- 
vemis pradėjo plaukt jam isz 
akiu o tos aszaros matomai su
mažino szirdies skausmus nes 
po valandai vėl radėjo kalbėti.

— Ir kodėl tu, Jonai, ta da
rai... Delko pasiszvennti ?

— Asz 'broli, keneziu nuo 
daugelio metu ir gyvenimas 
jau nelinksmina visai... Niekas 
apie tai nežino katras isz mud
viejų kaltas, geriau kad asz at- 
metavosiu ir už tave, gal ta ka
lėjimo nelaisve padarys ir man 
paežiam daug gero. Tu turi mo
terį, turi vaikus; mano jau ne
gyvena o asz tik viena ja mylė
jau ir myliu — pražudęs ir at
minti, kuria man paliko kudi- 

. kyje savo, pražudžiau viską

namon, sėdau prie savo raszti
nyczios ir nudavinejau, buk es
mių užimtas visiszkai raszy-
mu. Apie pirma adyna nakties 
atsiguliau...

— Ar tėvas Mateuszas mate 
tave ir pažino.

— Ne, kadangi buvo tamsu.! būti laimingu o viliuosiu kad

del ko gyventi; žmones man in- 
kyrus, nemyliu ju, turiu vengti 
idant neiszjnokinėtu manės... 
Tu esi mylimu ir guodojamu. 
Buvai laimingu pakol nein- 
Idampino tavęs tavo puikybe 

Į ir neiszmanyste bet galėsi vėla

net ir daugiau turėsi proto ir 
nejeszkosi smagumu ir naudos 
kazyrese kurios ka tau atneszei 
sziadien jau matai... Supranti 
dabar mane, brolau, del ko pa- 
si'szyencziu ir delko turi priimt 
nuo manės ta pasiszven'tima — 
tau gyvenimas turi verte, man’ 
ne!... '

Juozapas^ kalbant broliui,, 
verkė kaip mažas vaikas o kad 
ir dabar nieko neatsakinejo, 
Jonas pradėjo vėl:

— Tai-gi tinki, ar ne? Eik.ir 
atneszk man tas savo drapa
nas, kepure, revolveri ir peili... 
Asz paimu ta viską... Na ka,! ■ 
Juozai, ne vilkink; už adynos I 
laiko gal jau busiu rankose pa-* 
licijos. Tikėk man kad pirma 
jeszkos “žmogžudžio” pas vie
nuoli, parjasa — pridūrė nusi- 
szypsodamas.

Juozapas iszejo ir netrukus 
sugryžo su drapanom ir gink
lais ir atidavė viską broliui o 
kada Jonas isztiese ranka in 
broli del atsisveikinimo, Juo
zapas mėtėsi broliui in glebi ir 
ilgai laikėsi broliai glebiuose, 
abudu verkdami isz susijudini
mo. Pagalinus Jonas iszsiliuo- 
saves isz glėbio brolio, neiszta- 
res daugiau ne žodžio, mato
mai negalėdamas kalbėti, link
telėjo lik su galva ir iszejo.

IV.
Trys menesiai laiko praėjo 

nuo to broliu atsisveikinimo. 
Paskirtoje dienoje susirinko 
name tiesdarystes tribunolas. 
Daug suėjo žmonių isz Vil
niaus klausyt proves arba su
do iszduoto ant pažinstamo 
daugumui Jono Vadavicziaus, 
apskunsto už pasikeisejima ant 
gyvasties tėvo Mateuszo.

Prokuratorius baigė savo 
kalba sekaneziais žodžiais:

— Ar galima pamislyt net 
apie susimylejima piktadario? 
Priesz valanda apgynėjas ap
skunsto stengėsi darodyt ta- 
cziaus nuteisint kiek prasižen
gėli bet kas kalta gal nuteisint 
priesz suda. Priežastys kokios 
pastūmėjo Joną Vadaviczia 
prie tos piktadarystes darodo > 
jo nedorybe ir ant tokio žmo-j 
gaus jokio susimylejimo būti 
nebegali. Žemiausias, niekiau
sias, bjauriausias egoizmas vie- 
natininko, kuris slepia savo gy
venimą nes tas gyvenimas yra 
nedoras... Gabaus praeitis Jo
no Vadavicziaus yra tamsi. Nu- 
baudžiant už szia paskutine 
piktadaryste, gal tiesdaryste 
atmonys piktadariui ir už ki
tas, kurias gal papildęs žadin
tojas...

Sudas po ilgai rodai iszejo 
vėl in tiesdarystes sale su su- 
raszytu nusprendimu kuri pro
kuratorius garsiai visiems per
skaitė jog Jonas Vadaviczius 
už pasikeisejima ant gyvasties 
tėvo Mateuszo tampa sūdo nu- 
sprensas ant dvideszimts metu 
prie sunkiu darbu...

Jonas ramiai iszklause nu
sprendimo ir priėmė ji be mur
mėjimo, su visiszku pasidavi
mu. Niekas vienok nežinojo ko
dėl taip ramiai iszklause nu
sprendimo isz ko stebėjosi.

Bet kaip butu stebejasi jeigu 
butu žinoja kad ta baisu nu
sprendimą ima visai nebūda
mas kaltu o vien tik del pasi- 
szventimo.

Ne visi yra piktadariais, už 
kokius nekarta pripažinsta net 
tiesdaryste.

KODĖL VIESZPA-
TAUJE TAIP DIDELE

NEAPKANTA
j TARP SZUNU IR KACZIU?

Da priesz daugeli szimtme- 
cziu, gyveno ant svieto daugiau 

j milžinu, ne kaip paprastu žmo- 
I niu. Visi žvėrys pristojo prie 
, milžinu, tik pasiliko prie pa; 
* prastu žmonių szunes ir kates.

Žinau apie nedideli pleisuka, Szunes apsauginėje žmonis nuo 
piktadariu, o kates saugojo j u 
gyvenimus nuo pebu ir žiurkių 
kurios naikino žmonių miltus 
ir valgius seklycziose. Žmones 
buvo prietelingi ir geri del tu
ja žvėreliu ir noringai dalinosi 
eiui jais savo valgiais. Po keliu 
metu, žmonis pradėjo sau gal
voti:

Skulkino užkaboriuka, 
Kur kelios szeimynos gyvena, 
Bet jau ka bobeles tai gana.

Baise! neszvarios, 
Apsikudlojusios, 

Apsileidę bjaurei,
Tai moterėles jau negerai,

Ir pavieni apsileidę, 
Girtavime pasileidę, 
Su airiszeis muszasi,

Kur tik sueina, peszasi, 
Vienam Airisziui iszdure aki,

Tai kelis po belą pastate, 
Kitus in kalėjimą pasodino,

O keli iszrunijo,
Sztai ka girtavimas padaro, 

Kalėjimus atidaro,
Vai, tai tikri Bolszevikai, 

Naktigonykai.
* * *

Malianojui turime tūla 
versziuka,

Dideli neiszmaneli kvailiuką, 
Kuris verszio smegenis turi, 
Isz aukszto ant visu žiuri.

Kas jis per vienas nedažinojau, 
Tik pats apie tai isztyrinejau, 
Kada norėjau pakalbėt su vie

nu buezeriu,
Mielinau kad telefone spietis 

bieziu.
Jeigu žmogus užklausia ko 

mandagei,
Reikia jam atsakyti panaszei, 

O nepasirodyt kokiu ten
Indi jonu, 

Ar pasiutusiu balvonu.
Apie tai kita karta daugiau 

padainuosiu,
Kaip daugiau apie ta balvona 

dažinosiu.
* * *

z' Niu-džerzes steite, 
Vienam dideliam pleise,

Dvi Veselkos atsiprovinejo, 
Anglikai juoku turėjo,

Gert ir valgyt gana turėjo, 
Žmoniszkai apsieiti negalėjo,

Ba kada guoges inkaito, 
'Tai beveik visi papaiko, 

Jau tik žmones isz proto eina, 
Jeigu pasiutimo nepaliauna, 
Pamatysite, jeigu siųst ne

paliausite,
Tai beda ant saves užtrauksite, 

Geriau klykauti nustokite,
Žmonimi pastokite,

Ba ateityje bus szlektai,
To neužkenezia Anglikai, 

Gal isz Amerikos iszvarys, 
Arba in kreiziu narna uždarys.

Kam mes turime kvai- 
gyvunams duoti sriuba, 
ir daržoves ? Užteks

ANT DVIEJU GALU.

Ant Wesbu randasi gana il
gas miestelis, kuris yra žino
mas kaipo Vakarine ir Rytine 
dalis (West ir East). Nedėlio
ję pastoris laike pamaldas, po 
tam pamokslu pasakė:

— Mano mieli parapijonai, 
ateinanczia Nedelia pasakysiu 
pamokslą 11 vai., ryte Vaka
riniam gale, o Rytu gale 4 vai., 
po piet. Kūdikius kriksztinsiu 
ant abieju galu.

— Paprastai Amerikoniszki 
gyventojai visu tautu, siunczia 
in savo teviszkes del suszelpi- 
mo saviszkiiui Europoje po 50 
doleriu kas minuta per visus 
metus.

ANT PARDAVIMO.

liems 
mesa 
jiems kaulai ir bus isz to užgar 
nadyti.

Kaip pasakė, taip ir padare, 
bet tas visai nepatiko katėms 
ir szunimms. Nuėjo tada pas 
milžinus, apsakydami jiems 
kas atsitiko ir kaip juos panie
kinėjo. Vyriausias isz milži
nu paėmė ‘dideli szmota popie- 
ros ir dideliems litaroms pa- 
rasze sekanezius žodž-ius:

“Žmonis turi davinet del 
szunu ir kacziu daug mė

sos o ne tik paežius 
kaulus.”.

Žverelei pasiėmė taja popie- 
ra ir nusidavė adgal pas žmo
nis. O kada žmonys perskaitė 
taji paliepima ka milžinas bu
vo paraszeis, labai persigando 
tojo paliepimo, ir vela davinėjo 
katėms ir szunims mesa.

Tula karta szuo kalba in 
kate:

— Ar žinai kūmute, turime 
taji szmota popieros gerai pa
slėpti, nes jeigu žmonys ji su
rastu, tai sudegins ir vėla pa
siliks del mus tik vieni kaulai. 
Pašiepkime ta popiera po dide
liu akmeniu.

—■ Ne, mano kimiai,—ątsi- 
liepe kate. Ka tu sau galvoji? 
Kada pradės lytie, ipopįera po 
akmeniu suszlaps ir supus, Asž 
tau duosiu gera patarimu, uu- 
neszkime ta popiera in sekly- 
ežia ir paslėpsime kamputyje.

Kate pati nunesze popiera 
in seklyczia. Bet lenais su
rado ja peles ir suede, o ‘kada a- 
pie ta nelaime pasakė kate 
szuniui, tasai inpuole in toki 
paszeluma, kad nuolatos lojo 
ant kates, rodos norėdamas ka
te sudraskyt. Kate isz. baimes 
užszoko ant szepos.

Ir sztai nuo tojo laiko szur 
nes dabar tik aplaikineje kau
lus ir nuolatos geidže sudras
kyt kates. Kates yra todėl 
taip užsikietejusios ant pelu- 
kiu ir žiurkių, ba suede, juju 
taip brange popiera. — Jeigu 
to nebūta padaria, tai sziadien 
del kacziu ir szunu duotu daug 
mėsos, o ne tik kaulus. —F.B.
' TURIU KELETĄ 

“KANTICZKU.”

Visokiu Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletą turiu 
todėl prisiunskite $1.00 ant ad- 
aeso: M. Zukaitis,
Dean Road, Spencerport. N. Y.

Salimas ir Restaurantas, ant 
kalnelio Lakeside parke, ant 
kelio prie giraites. Didelis na
mas, geroj vietoj. Vanduo, 
elektrikas ir randa nebrangi.

Atsiszaiukite ant vietos pas 
St. Milenows'ki, Lakeside, Pa.
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SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Bd. Spencerport, N. Y. .
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ŽiniosVietines
— Panedelyje pripuola pir

ma diena Balandžio-April. Ne- j 
siduokite apsigaut. Balandžio I 
menesis yra paiszvenstas del 
garbes Kristaus Musu Iszgan- 
ytojaus.

—• Musu progresiviszkas 
ūkininkas p. Vincas Lazauskas 
isz Catawissa apylinkes, ana 
diena atlankė redyste ‘Saules,’ 
nes yra szimtprocentinis skai
tytojas. Ponas Lazauskas pri
pažino, buk skaitė daug Lietu- 
visziku laikraiszcziu, bet jam 
geritusia patinka “Saule” 
isz kurios apturi didžiausia 
nauda.

— Musu apylinkėj buvo 
mažai automobiliniu, nelaimiu, 
nes keleivei važiavo saugei su 
atida ir apsisaugojo nelaimiu 
Velykų diena.

— P. Dowling, 332 W. Ma
hanoy Avė., likos nuvežtas iii. 
Locust Mountain ligon'bute, 
Shenandoah, kuris staiga! ap
sirgo paralyžu, Seredoje.

— Apsivedimo laisnus isz- 
sieme Franas Dargeviczius, isz 
Shenandoah su pana Genavai- 
te Glodek, 23 metu, 400 W. 
South uly., isz miesto.

f Utarninko ryta mire Jo
nas Taraszkas, pas savo duk- 
tere Kausiene, 315 E. Market 
uly., sirgdamas apie metus lai
ko. Velionis paėjo isz Lietuvos 
ir pergyveno czionais apie 35 
metus. ' Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos, paliko duk- 
tere Kausiene, du sūnūs, Sta
nislova ir Antana, kaipo ir 8 
anukus ir 8 pro-anukus. Laido
tuvėms užsiėmė graborius 
Tras'kauckas kurios atsibuvo 
Subatos ryta.

SHENANDOAH, PA.
/t Petras Jurgelionis, Bin

gelis, apie 56 metu, mirė Sere
doje pas savo seseruna, Juozą 
Jurgelioni, 1303 W. Coal uly. 
Velionis sirgo daugiau kaip 
ketures sanvaites. Gimė Lietu
voje, pribūdamas in Amerika, 
pirmiausia gyveno Kentucki- 
joj po tam atvažiavo in Shena- 
dori. Paliko tris seserinius: 
Juozą Jurgelioni, czionais ir 
Juozą, ir Joną Kudereviczius, 
isz Filadelfijos. Laidotuves at
sibus Petnyczioje su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Graborius Saikalauckas laidos.

—- Izabele Norkevicziute, 
isz Rumunijos ir Elzbieta Nor
kevicziute, isz New York o, at
lankė savo sesute Juoziene Ma- 
tulevicziene ant West Coal 
uly., per Velykų szvente.

— Apsivedimo laisnus isz- 
sieme Edvardas Banionis, 23 
metu, su Alberta Subacziute, 
20 metu, isz Gi'lbertono.

— Klierikas Tamoszius 
Szuikaitis lankėsi per szventes 
pas savo tėvelius A. J. Szukai- 
czius ant S. West uly.

f Seredoje mirė Juozas 
Miekeviczius, 525 W. Penu 
uly., Locust Mountain ligonbu- 
teje. Paliko paczia Juze ir vie
na duktere.

— Daktaras A. A. Norkevi- 
ožius isz S. Orange, N. J., kai
po ir Jonas Norkeviczius su sū
num, isz Allentown, lankėsi 
per szventes pas ponia A. Nor- 
kevicziene ant N. West uly.

•—• Per trūkimą vandenines 
paipos toje vietoje kur žeme in- 
slinko in kasyklas, padaryta 
daug bledes. Vanduo likos su
laikytas kėlės valandas pakol 
pataisė paipa. <

— Daktaras Antanas Da-Į 
neseviczius su pacziule, isz’ 
White Haven, lankėsi pas poii-j 
stva Zataveckus ant 311 EJ
Centre uly.

— Leonas ir Jonas Katali- 
nai isz Patterson, N. J., atlan
kė savo motinėlė ant E. Centre 
uly., per Velykų szvente.

KONCERTAS!!!
Szv. Jurgio Para. Choro 

Shenandoah, Pa.
—

Sziame Koncerte dalyvaus 
gerai atsižymejas dainininkas 
Kazys Hoffmanas, Lietuvys 
Solistas, isz Brooklyn, N. Y. 
Koncertas invyks Nedėlioję, 7 
diena Balandžio L April] 1940.

Bus gera proga iszgirsti ne
senai suorganizuota ‘Naujelio’ 
vyru kora, po vadovysta Prof. 
A. Grigoraiczio. Tai bus dide
le naujenybe, nes tokio koro 
iki sziol dar nebuvo musu apy
linkėje. “Naujelio” vyru ko
ras susideda isz muziku-vargo- 
ninku ir choristu isz sziu para
pijų: Hazleton, Tamaqua, Gi
rardville. St, Clair, Minersville 
ir Shenandoah, kuris susideda 
isz 50 nariu. Dalyvauna taipgi 
Szv. Vincento parapijos koras 
isz Girardville, po vadovysta 
Prof. V. Soriaus, ir Szv. Petro 
ir Povylo parapijos koras isz 
Hazleton’o, po vadovysta Prof. 
M. Rauliezkio.

Visi kvieeziami atsilankyti! 
Pradžia 7:30 valanda vakare. 
INŽANGA 50c. Atsibus Shen
andoah Heights School Audi
torium.

KTP A S T A B A : Yra pa
žymėta ant tikietu, kad Kon
certas atsibus Cooper High 
School Audit,, Shenandoah, bet 
nuo laiko, kada Shenandorije 
užliko ta didele nelaime, kada 
žeme su namais pradėjo smuk
ti in kasyklas, tai mokykla 
Cooper High School likos pa
naikinta ir pripažyta pavojin
ga laikyti koncertą, todėl tu
rėjome gauti kita svetaine 
High School Auditorium ant 
‘SHENANDOAH HEIGHTS’ 
idant butu tikama vieta del

Nuoszidžiai užpraszo nta,ha‘ 
koncerto! Nuoszirdžiai už
praszo Komitetas.

Seeleyville, Indiana, f Jonas 
Kaspara Viszniauskas, 75 me., 
amžiaus, mirė Panedelio diena 
Kovo 18-ita, namie. Velionis 
gimė Lietuvoje, pribūdamas 
in Amerika apie 55 metai ir ki
tados įgyveno Mahanoy City, 
Pa., būdamas kaimynui ‘Saules’ 
redakcijos ir buvo vienas isz 
seniausiu Skaitytoju. Paliko di
deliam nuliudime savo motere 
Priscilla, penkias dukteres: 
Teofilija King, Mrs. Guy Cher- 
ney, Mi's Ellen Lewis, Mrs. 
Martha Coleman ir Mare Kas
per; penkis sunns: Edvardą, 
Joną, Kazimiera, Juozą ir Rei- 
munda; dvi įseseres: Alicija 
Maczuniene isz Hartshorne, 
Oklahomos ir Julia Jones isz 
Gilberton, Pa. Lavonas likos 
paszarvotas pas grabeliui Ry
an & Sons,Terre Haute, Ind. 
Pamaldos atsibuvo Szv. Ra- 
žancziaus bažnyczioje, kūnas 
palaidotas parapijos kapuose, 
Seeleyville, Ind.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahaapy City, Pa,

Pirma Diena Aprliaus
Kvailiu Diena, arba April

Fool, kuri pripuola 1-nia diena 
Apriliaus yra linksma ne tik 
del jaunu bet ir del senu žmo
nių kurie nemažai turi juoku 
prigaudinedami vieni kitus vi- 
sokeis szposais.

Szitas vyrukas aplaike ble- 
szine nevos “dželes,” bet ka
da ja atidarė isz jos iszleke žal
tys dvieju pėdu ilgio, padirb
tas isz popieros isz ko nusigąs
tą nes nesitikėjo 'tokio “gardu
myno.”

Mylima meldžia savo draugo 
kad pažiūrėti ant jos puikaus 
žiedo o kada tas prisiartina, 
mergina paspaudžia gumine 
boliuke pripildyta su vande
niu ir vanduo aplieja jam vei
dą.

ALKSOVARPOS
—• 'Kalbėdamas “Teve Mu

su,” pažyk savo aukszta stoną.
— Visus savo darbus dary- 

kie vardan Teisybes, nes toji 
laime suteikė pasivedima.

—■ Kiek kartu atspyri pa
gundas, tiek kartu pergali pek
la, o aniolus linksmini ir Die
va garbini.

— Jeigu per daug rūpinie
si žemiszkais milumais ir pa- 
togeis rūbais, žinok, kad neuž- 
ilgio kirmėlės .sues tavo kūną.

— Visame esi lygus tam, 
kuri niekini ir neapkenti, — 
apie anuos piktai kalbi, bet 
pats esi daug piktesniu.

— Visosia savo mislysia, 
kalbosia ir darbuosia rūpinkis 
bittie nužemintu, o mylista 
Dievo bus su tavimi.

— Nemanyk, kad del isz- 
ganymo gerai darai, bet rūpin
kis ir apie amžina laime kitu, 
o aplaikysi užmokesti už gerus 
darbus tavo.

—Amerike yra dirbama 
kas minuta po 1,600 svaru cu
kraus ir szeszis galonus siru
po isz cukrines lendres,

Vyrukai turi nemažai juoku 
kada sutinka savo mergina ir 
sako: “Žiūrėk, szirdžiuk, tavo 
paneziaka suplyszus.” Mergi
na tuom labai persigasta bet 
persitikrina kad tai tiktai Ap
ril Fool szposas.

Szita bonkute iszrodo kaip 
pilna atramento parversta ant 
grindų o katras ja pamato ant; 
karpeto tai nemažai nusigąstą ‘ 
pamate iszlieta atramenta.

Daugeli kartu matome szi'ta 
plakata prisekta ant pecziu pa
žystamo, jam nežinant, ant ku
rio yra paraszyta: “Spirk ma
ne". Žinoma, tokis szposas 
skauda bet isz to kiti turi už
tektinai juoku.
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GERAS GIZELIS.

Mėsininkas in savo gizeli:— 
Petruk, greieziau, [sudaužyk 
kaulus del pono Szmito, ir in- 
dek szoukaulius pono Edvardo 
iu gurbeli.

Gizelis:—-Gerai ponuli, bet 
truputi palauk, pakol asz nu
pjausiu koja del Misis Grybis.

Nori Kad Szitie Laivai Butu Užlaikomi Už Skola J

Sztai didžiausi Angliszki laivai, Karaliene Elzbieta ir Karaliene Mare szale Francu- 
ziszko laivo-Normandie, kada atplaukė in Amerika apsisaugoti nuo Vokiszku bombų ir sub
marine Verte tuju trijų laivu yra 104 milijonai doleriu. Žvjpus politikierei padavė valdžiai 
užmanymą kad valdžia tuos laivus'pasilaikytu už skolas sklypu kurie da neatsilygino 
su Dede Samu už kariszka skola. Bet dabar tik ana diena vienas isz tu laivu “Mauretania.” 
apleido New Yorka ir iszplauke atgal in Anglija, per Panamos kanala. Kitas laivas “Queen 
Mary” teipgi apleido New Yorka ir jisai iszplauke in Anglija. Dabar czionais randasi tik 
vienas Anglijos laivas “Queen Elizabet” kuris da visiszkai nebuvo užbaigtas kada atplaukė 
in New Yorka ir kuri matoma ant paveikslo būnant instumtas iii prieplauka, Szitas laivas 
gal czionais pasiliks kolei nepasibaigs kare. Anie du virsz-mineti laivai kurie iszplaukeūn 
Anglija bus naudojami del gabenimo kariuomenes isz Australijos in Anglija jeigu pareitu 
reikalas.

Laivas Mauretania Iszplauke Isz New Yorko

Ana diena, nakties laike, Angliszkas pasažierinis laivas Mauretania apleido New 
Yorko pristova iszplaukdamas nežino in kur bet kaip manoma tai likos paszauktas per val
džia namo kad gabenti kareivius ant kariszko lauko. Laivas iszplauke isz New Yorko nak
ties laike, kada smarkiai vejas pute ir puolė didelis sniegas.

Kas Butu
Jeigu Mokėtu Raszyt

Airiszis Mikleferti 'turėjo už
siėmimą prie bažnyczios kaipo 
zakristijonas. Tula diena ku
nigas turėjo laidotuves ir palie 
pe Miklefertui pas'iraszyti ant 
mirmo metrikų, ant ko jisai 
atsake: “Kunigėli, asz nemoku 
raszyt i. ’ ’

Mikleferti likos praszalintas 
nuo dinsto. Po tam pradėjo

kontraktorysta, isz ko greitai 
pralobo ir surinko gana dideli 
turteli. Tula diena buvo jam 
reikalinga pinigui, o neturėda
mas prie saves, nusidavė in 
vietini liauka, praszydamas 
kad paskolintu 100 doleriu. 
Kasierius liepe jam pasiraszy- 
ti, bet Mikleferti atsake: “Ne
moku raszyti.”

Kasierius nusistebėjo tokiu 
atsakymu, kalbėdamas:

— Kuom tu sziadien .žmo
gau būtumei, jeigu mokėtum 
raszyti?

Mikleferti nuleido galva že
myn, pagalvojo valandėlė, ir 
atsake:

— Ugi sziadien da vis bu- 
tau zakristijonu!

Laukia Paszaukimo Lėkti Ant Nevidono

Szitie narei lekiojimo korpuso Angliszkoje kariuomenė
je, laukia ant paszaukimo lėkti ant nevidono pozicijos prie
Francuziszko rubežiaus. Lekiotojai turėdami truputi laiko, 
szildosi prie ipecziu’ko. Seržantas prie reidio stalelio aplaiki- 
neja paliepimus, _ __ _ .....

Angliszki kareivei sugryžta nuo bombardavimo t Vokisz 
kos lekiojimo stoties Hornume kur badai nuszove kelistVo- 
kiszkus eroplanus.




