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Isz Amerikos
PANAUDOJO KITA 

MOTERE
KAD ISZTRAUKTI PINI

GUS ISZ BANKOS.

Philadelphia, Pa. —• Karo
lius Sinevski likos aresztavo- 
tas per savo paczia už isztrau- 
kima isz Lankos 300 doleriu, be 
jos 'žinios ir pavelinimo. Karo
lius manydamas isztraukti pi
nigus ant kazyriavimo, nusi
vedė su savim kaiminka kuri 
(patvirtino czeki su paraszymu 
kryželio. Jonas už ta patarna- 
yima davė jai penkis dolerius. 
Gavės pinigus nupleszkejo in 
Skrantus. Motere dažinojus 
apie prigavyste, paleido ganda 
per palicija kuri in trumpa lai
ka surado Karoliu bet tiktai su 
deszimts doleriu kiszeniuje. 
Jau kad gavo tai gavo nuo sa
vo prisiegeles ir badai da guli 
Sigonbuteje.

SUDEGINO MASZNA SU 
185 DOLEREIS.

Binghampton, N. Y. — Ann 
Crawford, 40 metu moterele, 
isztraukus 185 dolerius isz Lan
kos atėjo namo ir pradėjo įga- 
myt‘pietus, pasidėjus maszna 
įsu pinigais ant stalo arti pe- 
cžiaus. Maszna nupuolė nuo 
jstalo iii. anglini viedra. kuris 
(stovėjo arti pecziaus. Motere 
matydama kad peczius reika
lauja anglių, užpylė anglis ne- 
patemindama masznos su pini
gais kuri inpuole in viedra. Ka
da peczius gerai insidege, mo
tere atsiminė apie pinigus nes 
pajuto smarve deganczios ska
ros ir tuo jaus dasiprato kas at
sitiko. Dirstelėjo in pecziu ir 
net sukliko isz skausmo kad 
visi pinigai sudege. Sztai visi 
pinigai kuriuos buvo susiczedi- 
inus in penkis metus, sudege in 
minutėlė laiko.

Miss Muriel Lent, kuri pri
buvo ant visokiu iszradimu pa
rodos in New Yorka, užėjo pa
žiūrėt mažutėlės bažnyczios 
kuri likos padirbta isz nude
gintu degtuku, kuria padirbo 
sergantis kareivis.

TĖVAS PRISPYRĖ VAIKUS 
KAD GERTU ALIEJŲ.

Wilkes-Barre, Pa. ,— Marti
nas Maksimiak likos nubaus
tas ant 25 doleriu už nepadoru 
pasielgimą su savo ketureis 
Vaikais. Tasai iszgama du sy
kius ant sanvaites vietoje da
rinei vaikams ricinavo aliejaus 
ant iszczystinimo tai priverti- 
nejo juos gerti aliejų koki nau
doja automobiliuje nuo ko vai
kai sirgdavo ir labai vemdavo.

SUDEGINO MOTINA
APLIEJO SERGANCZIA MO

TINA GAZOLINU IR SU
DEGINO; KAIPO PAŽEIDĖ

NORSE IR BROLI.

Chicora, Pa. — Susirūpinės 
baisei kad jo motina buvo su
žeista automobiliaus nelaimėje 
ir pavojingai sirgo, George 
Moore, 24 metu, inejas in mo
tinos kambarį, kuriame ji gu
lėjo sirgdama nuo žaiduliu ko
kius aplaike keli menesiai ad- 
gal, automobiliaus nelaimėje, 
apliejo ja gazolinu ir uždege. 
Kada jo brolis ir norse atbėgo 
nelaimingai moterei in pagial
ba ir užgesinti liepsna, kuri ap
ėmė jos visa kuna, tasai pasiu
tėlis su kirvuku užklupo ant ju, 
sužeisdamas juos pavojingai.

Motina ir norse pusgyves li
kos nuvežtos in ligonbute kur 
badai turės mirti nuo sužeidi
mu. Brolis Williamas užgesino 
liepsna ant motinos bet likos 
užkluptas per broli.

Kėlės sanvaites adgal kada 
serganti motere buvo vežama 
in ligoribute, per jos sunu, am- 
bulansas trenke in stulpą ir su
žeidė motere ir nuo tada ji gu
lėjo namie. Toji nelaime taip 
apėmė sunn Williama kad rū
pindamasis apie motinos svei
kata, ant galo neteko proto ir 
papilde taji baisu darba.

77 METU MOTERE NUŽUDĖ 
PAMISZUSIA SESERĮ.

Allentown, Pa. — Margarie- 
ta Cowan, 77 metu, kuri nužu
dė savo pamiszusia seseri, isz 
mielaszirdystes, likos ana die
na pripažinta kalta pirmam 
laipsnyje žudinstos.

Laike teismo senute pripaži
no kad taji paliepimą aplaike 
nuo “Dangiszko Tėvo” ir ži
nojo kad prieszinasi tiesoms 
nužudymo kito bet tos tiesos 
nepalengvina, žmogaus kan
džias ant szio svieto todėl su
manė savo seseri nužudint.

PINIGAI DINGO
INSISIUVO PINIGUS IN 
MARSZKINIUS; GASPADI-
NE JUOS PRISISAVINO.

Milwaukee, Wis. — Pas Au
gusta Szvarca radosi ant bor
do Aleksa. Tygelski, kuris .sun
kei dirbo ir czedino kožna cen
teli kad galėtu parsitraukt sa
vo prisiegele isz tėvynės. Jau 
buvo suczedines apie 180 dole
riu kuriuos sergėjo kaip savo 
aki galvoje, neiszleidinejo pi
nigu nereikalingai ir pinigus 
insiuvo in marszkinius. Kada 
marszkinius duodavo skalbt 
insiudavo in kitus ir taip ant 
permainų darydavo.

Karta žmogelis užmirszo isz- 
imti pinigus ir padavė gaspa- 
dinei iszskalbt marszkinius. 
Atsiminęs apie tai būdamas 
darbe, parbėgo namo su dide
liu rupescziu. Ant užklausymo 
gaspadindle pasakė jam kad jo
kiu pinigu nemate. Nebagelis 
apsiverke kaip kūdikis, tada 
gaspadorius paszauke in savo 
paczia: “Atiduok jam pinigus 
nes žmogelis nuo rupesties da 
gali atimti sau gyvasti.” Ant 
ko gaspadine atsiliepe su pik
tumu: “O-gi tegul kvailys 
stimpa bet pinigu neatiduo
siu. ’ ’

Iszgįrdęs tuos žodžius žmo
gelis apskundė gaspadine ir 
sudžia liepe jai pinigus atiduo
ti. Kada juos aplaike, tuojaus 
nunesze in banka ir sziadien 
miega ramiai.

VAIKAI NENORI SENUTE 
MOTINA MAITINT.

Camden, N. J. — Mrs. Mat- 
tie Hall, 61 metu, stojo priesz 
sudžia su aszaromis pasiskuns- 
dama ant savo trijų vaiku kad 
jie jai neduoda jokios paszial- 
pos. Vyriauses sūnūs norėjo se
na motina atiduoti in ubagu na
rna bet senuke ant to nesutiko 
ir todėl jis atsisakė visai su- 
szelpti motina. Sudžia iszklau- 
ses motinos užmetinejimo, nu
tarė kad visi vaikai sudėtu mo
tinai devynis dolerius ant san
vaites o jeigu to neiszpildys tai 
visus uždarys kalėjime. Buvo 
tai graudingas reginys kada 
motina su aszaromis melde su
džiaus kad priverstu vaikus 
ant jos maitinimo. Motina de- 
kavodama sudžiui už pagialba 
pasakė: “Guodotinas sūdžiau, 
asz buvau taip silpna kad vos 
pastoviu ant kojų ir tik atsikė
liau isz lovos kad in czionais 
ateiti.” Sudžia pasigailėjo jos 
ir nusiuntė ja namo savo auto
mobiliuje.

SUSILAUKĖ KŪDIKI TU
RĖDAMA 63 METUS.

Penllyn, Miss. — Mrs. Henry 
Brinton, 63 metu moterele, ku
ri praeita meta isztekejo už 
Owen Hobley, 30 metu vyruko, 
ana diena susilaukė drutaus ir 
sveiko sūnelio isz ko labai nu
džiugo. Kada pas juos atėjo re
porteris laikraszczio apraszyti 
apie taja linksma atsitikima, 
motere jam kalbėjo: — “Mano 
vaikeli, ko turi stebėtis kad 
asz susilaukiau kūdikėlio? Juk 
meile nežino jokios perszkados 
o priek tam neužmirszk kad 
asz turiu smarku ir jauna vy
ruką”.., _ _

ARESZTAVOTI UŽ SUO
KALBI PRIESZ VALDŽIA.
Philadelphia, Pa. — Du 

agentai isz Dies Komiteto ir 
pulkininkas palicijos likos ar- 
elptavoti ant paliepimo val
džios už suokalbi priesz val
džia kada palicija įstaigai už
klupo ant susirinkimo Komu
nistu partijoj czionais. Tieji 
vyrukai buvo prieszingi žmo
gaus laisvei ir platino Komu
nistu prppoganda.

VAIKAS NUŽUDĖ 
MOCZEKA

UŽ BLOGA PASIELGIMĄ 
SU JUOM.

Forestville, Nev. — Oliver- 
Cover, 16 metu amžiaus vai
kas, nužudė savo moczeka, pa
leisdamas in ja szuvi isz kara
bino. Laike teismo sudžia jo 
užklausė kodėl jis nužudė mo-| 
czeka tai vaikas stacziai atsa
ke: “Nuo kada mano tėvas ap- 
sipacziavo su ftaja motere, tai 
nuo to laiko prasidėjo peklisz- 
kas gyvenimais man. Nebuvo 
tosios dienos kad toji nedorele 
mane nebotu kankinus visokeis 
budais kada tėvo nesirado na
mie bet prie tėvo nudavinejo 
kad mane ji labai myli. Dauge
li kartu mane degindavo įsu po- 
kerui, neduodavo valgyt per 
kėlės dienas ir laikydavo tam
sioje kamaraitėje kalbėdama 
tėvui kad asz nenoriu mokytis 
ir begu isz namu. Ant galo ne
galėdamas ilgiaus nukensti tų
jų persekiojimu, pagriebiau 
tėvo karabina ir paleidau in ja 
szuvi, užmuszdamas ja ant vie
tos. Negana to, dar ji tęva ap
gaudinėjo, susineszdama su 
bernu artimo gaspadoriaus. ”

Sudas vaikuti paliuosavo o 
tęva su moczeka aresztavojo.

DVI PACZIULES PRIE 
JO LOVOS.

Philadelphia, Pa. — Kada 
Jonas Wurts pabudo ligonbu
te je, paregėjo prie įsavo lovos 
dvi jo pacziules su palicijantu. 
Wurts pribuvo in czionais isz 
Camden, N. J., kur paliko pa
czia ir du vaikus. Apsigyveno 
czionais ir apsipacziavo su kita 
motete. Kada likos sužeistas 
per automobiliu, laike karsz- 
czio ir iklejojimo iszsidave kad 
turi paczia Camdene. Daktarai 
davė žinia jo moterei buk vy
ras randasi ligonbuteje ir kad 
pribūtu ji 'atlankyti. Abi mote- 
res susitiko prie jo lovos ir isz- 
įsikalbejo kuom yra. Pirmutine 
motere pasiliko prie ligonio o 
antra nuvažiavo namo, iszeme 
skunda ant vyro ir kada jis pa
sveiks, turės sudui iszaiszkint 
kokiu budu turi dvi moteres.

RADO INSIUTA NEBASZ- 
NINKES ANDAROKE $2,000.

Concord, N. H. — Dažiu ro
dama savo serganti vyra, ku
riam nenorėjo paszaukt dakta
rą, nes buvo labai skupi bobe
le, Mrs. William Baylis staiga! 
sukrito prie jo lovos negyva, 
nuisirgus szirdies liga. Vyras 
pasakė kaimynams kad pa- 
szauktu graboriu parengti la
voną ant palaidojimo o kada 
tasai pribuvo, paliepė vyras 
padaryti krata ant nebasznin- 
kes, kalbėdamas 'buk ji turi pa
slėpus ant saves pinigus. Gra- 
borius iszpilde norą serganczio 
vyro ir rado insiuta andaroke 
2,000 doleriu kuriuos motere 
suczedino ir gavo insziurenc už 
nesenei mirusi sūneli. Vyras 
greitai pasveiko ir nudžiugo 
kad dabar gales truputi pasi
naudoti isz svietiszku smagu- 
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MOTINA PRISPYRĖ DUK
RELE KAD JA NUŽUDYTU.

Los Angeles, Calif. — Vie
nuolikos metu Chloe Davis pri
sipažino buk ji nužudė savo 
motina ir du broliukus. Mer
gaite iszrodo ant senesnes nes 
yra gerai iszsivystinus ir sve
ria apie 85 svarus. Motina sir
go nuo kokio tai laiko ir melde 
dukreles kad jai priskubintu 
mirti. Mergaite 'badai sudauži? 
motinai galva su plaktuku po 
tam nužudė du broliukus. Tė
vas mergaites tvirtina kad ji 
negalėjo to padaryt bet dava- 
dai aiszkei parodo kad tai ji 
tai padare nes prie to pati pri
sipažino.

PER SZVENTAS RELIKVI
JAS LIKOS ISZGYDYTA.
Toledo, Ohio. — Veronika 

Maskevicz, 24 metu mergina, 
kuri per dvylika metu sirgo 
negalėdama vaikszcziot tik ju
dinusi isz vietos in vieta su pa
gialba ratines kėdės, pribuvo 
ana diena namo yisiszkai pa
sveikus. Mergina pasitiko ant 
stoties keli szimtai žmonių. 
Mergina likos iszgydinta per 
pagialba maldos atsilankyda
ma in Szv. Onos bažnyczia.

Mergina buvo suparalyžavo- 
ta ir negalėjo pasijudint isz 
vietos per tuos visus metus o 
per tris paskutinius metus bu
vo beveik nebyle. Meldėsi ji 
kas diena prie Szv. Onos relik
vijų ir ant galo jos malda likos 
iszklausyta.

PADIRBO NAUJA SPROGS
TANTI MATERIJOLA.

Wilmington, Del. —• Parako 
ir dinamito dirbtuvėj Du Pont, 
inžinierei iszrado nauja sprog
stanti materijola koki naudoja 
anglekasei ir 'kiti darbininkai 
kasyklose ir akmen-daužese. 
Vietoje szauti angli ‘tai sudau
žo in szmotelius be jokio szu- 
vio ir pavojaus del darbininku 
per netikėtas eksplozijas. Czio
nais negalima ji iszaiszkyt nes 
užimtu daug vietos. Bandymus 
jau darė Pennsylvanijoj, Ohio 
ir West Virginijoj su didele 
pasekme.

SUDAUŽĖ PACZIOS RADIO 
UŽ TAI LIKOS PASZAUTAS

Rochester, N. Y. — Už tai 
kad jo pacziule grajydavo rei- 
dio lyg pusiaunakczio ir nega
lėdamas užmigti po sunkiam 
darbui, George Foedish taip in- 
siuto isz piktumo ant tosios 
muzikes kad pagriebė kirvi ir 
sukapojo kalbamaja maszina 
ant szmoteliu, Motere tokiu 
vyro paselgimu, inpuole taipgi 
in pasiutimą, pagriebė vyro 
karabina paleisdama in ji szu
vi sužeisdama mirtinai. Motere 
randasi dabar kalėjime o vy
ras mirsztantis guli ligonbute
je.

NETIKĖS PAKOL NE
MATYS.

— Ar žinai Magduk, jeigu 
tėvas tave už manes neiszleis 
tai asz pasikarsiu.

— Ka tai gialbes ? Tėtulis ir 
tam netikės kol tave nematys 
kabanti ant virvutes.

MOTINA NUPLAKĖ 
SAVO 3 VAIKUS

ANTSMERT
PO TAM PATI SUSIDEGINO

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Lolita Davis, 43 metu, suplakė 
ant smert savo tris vaikus 3, 7 
ir 11 metu, su plaktuku, po tam 
atsigulė ant lovos, aplaistė sa
ve gazolinu ir uždege plaukus, 
nuo ko szienikas užsidegė ir 
motere sudege ant smert. Ket
virtas vaikutis, kuris buvo 
taipgi 'baisei suplaktas likos 
nuvežtas in ligonbute ir badai 
pasveiks.

Priežasties nedažinota del ko 
toji nelaiminga motina taip 
baisiai pasielgė.

ISZMINTINGA IR DARBSZI 
MOTERE.

Davenport, Iowa. — Juze 
Kvasik, Slovake, jauna mote
re, uždirbdama deszimts dole
riu ant sanvaites, marszkiniu 
dirbtuvėje, Ana diena pasista
tė puiku narna vertes 3,000 do
leriu isz savo surinktu pacze- 
dumu. Angliszki laikraszcziai 
gana placziai aprasze apie taja 
iszmintinga moterele. Motere 
czedino visa savo uždarbi, ne- 
iszduodama nereikalingai ne 
cento. Kada surinko tūkstanti 
doleriu, pradėjo statymą namo, 
pasiskolino isz bankus du tuks- 
tanczius doleriu ir skola iszmo- 
kejo isz aplaikytos raudos. Ar 
daug tokiu moterių randasi?

1,500 LIGONIU ISZSIGIAL- 
BEJO ISZ DEGANCZIOS 

PRIEGLAUDOS.
Milledgeville, Ga. — Vienas 

isz pamiszeliu užejas ant pa
stoges sukryžiavojo elektriki- 
nius dratus nuo ko kilo ugnis 
Georgia State Hospital del pa
miszeliu. Apie 1,500 ligoniu 
iszsigialbejo giliukningai isz 
deganczios prieglaudos pakol 
ugnis prasiplatino po visa prie
glauda.

PADIRBTA DAUG AUTO
MOBILIU PRAEITA 

MENESI.
Detroit, Mich. — Matyt kad 

po visa Amerika pagerėjo biz- 
nei ir darbai, jeigu automobili
nes dirbtuves padirbo dau
giau automobiliu praeita me
nesi ne kaip praeita meta tam 
paežiam laike.

Pagal fabrikantu raparta tai 
menesije Morcziaus padirbta 
troku. ir pasažieriniu automo
biliu net 103,370 in viena saii- 
vaite laiko. Yra tai ženklas ge
resniu laiku.

VĖTRA UŽMUSZE DVYLI
KA ŽMONIŲ; PADARE 

DAUG BLEDES.
Amite, La. — Baisi vėtra, 

kuri prapute pro Louisiana val
stija, užmusze mažiausia dvy
lika žmonių ir sužeidė daugeli. 
Bledes padare ant daugelio 
tukstaneziu doleriu, yetra su
griovė daugiau kaip 50 namu. 
Buvo taip smarki kad nupute 
net truki nuo sztangu.

Europine Kare
London, Ang. — Laikrasz

cziai isz Europos pranesza, la
bai užimanezias žinias. Tur- 
kiszki lai'kraszszei skelbia buk 
Turkija ant tikrųjų pasiliks 
ant szalies Anglijos, Francijos 
ir Lenkijos, norints turėtu ap- 
apszaukti k are prieszais savo 
priesziuinka Vokietyja ir Ita- 
lyja.

Turkyja jau pradėjo gink
luotis (ant tikrųjų ir nepasi
duos Rusijai, jeigu toji užklup
tu ant josios. ,

Berlinas, Vok.— Ant Vokisz- 
ko franto keturi kariszki ero- 
planai, du Vokiszki ir du Frali- 
cuziszki, likos nuszauti per 
vieni kitus. Szeszi lekiotojai 
taipgi likos užmuszti.

Berlinas, Vok.—Lenkai Var- 
szave taip inierszo ant tenaiti- 
niu Žydu kurie pradėjo slaptai 
krauti maista, kad net kelis su- 
musze pavojingai. Kone kas 
diena atsibuna maiszaczidi, 
kada Lenkai užtinka kur su
krauta maista kuri pasiima 
sau ir Žydams nieko nepalieka.

Rymas, ’Italija. — Italija da
bar szau'ke del kariszkos tar
nystes visas motėms - merginas 
nuo 13 metu ir daugiau, užimti 
rietas, kur kitados vyrai dirb
davo. Visas sklypas ginki dėję
si karsztai, nes prijauezia, kad 
neužilg-io tui-es dalyvauti kru
vinam szokyja, kuris užims vi
sa Kuropa.

London. —- Laike orinio su
sirėmimo tarp Vokiecziu ir 
Angliku likos nuszauta du 
Angliszki eroplanai ir szeszi 
Vokiszki prie Vokiszko franto.

London. — Anglija ir Frak
cija kerszina Norvegijai kad 
jeigu pavedus savo laivams 
gabenti tavora ir maista del 
Vokietijos tai bus paskandyti 
be jokio prasergejimo.

GERIAUSIA MYLI SKAITY
TI LAIKRASZTI “SAULE.”

Guodotina Redyste: —■
Prisiuncziu tamistoms už

mokesti ant viso meto už laik- 
raszti ’“Saule” ir turiu stebė
tis kad mano tevelei taip’szii- 
dingai trokszta skaityt • taji 
laikraszti ir da nemaczian kad 
taip ji mylėta ir akyvai ir no
ringai skaitytu kaip mano 'te
velei. Isztikruju net man smagu 
kad mano tevelei turi isz jo to
ki džiaugsmą. Acziu szirdingai 
už siuntimą laikraszczio. Lie
ku su pagarba, B. Niedzinskas, 

isz Pittsburgh, Pa.

‘SAULE” GERESNIS LAIK- 
RASZTIS UŽ KITUS.

Gerbiama Redakcija:—
Siuncziu tamistoms užmo

kesti už “Saule” ant viso me
to. Asz “Saule” myliu skaityt 
geriau ne kaip kitus laikrasz- 
czius koki iii czion ateina nes 
tai naudingiauses laikrasztis 
Lietuviszkoje kalboje kuri kož- 
nas gali suprasti ir turėti už- 
gaiiadinima isz jo. Lieku su pa
garba, justi skaitytoja, A. Riu- 
kunienė, isz Detroit, Mich,
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Kas Girdėt
Žmones paprastai mistiną 

kad' mirtis- yra sukeista su di
dėliu sopuliu. Todėl’baime ap-' 
ima kožna priesz mirti. Bet ’ 
taip ne yra, — nesibijokite. Į 
Mirtis paeinanti, isz priežasties1 
ligos ir. dideliu sopuliu — yra • 
be? skausmo. Žmogus, tiesiog i 
pasakius, nepaisydamas ant; 
visko, su smagumu užmiega | 
rodos po intekme narkotiko. .

Žmonių pasakojimai apie ] 
mirti yra, ant tuszczio, be jokio , 
pamato — nes jau kada žmo
gus mirsata,. jokiu kentejimu, 
neturi ir, nejąuczia. Jeigu žmo
gus mirszta szirdies liga, tai 
mirszta staigai, be jokiu sopu
liu o badai mirszta net su sma
gumu. Mirtis per pakorimą bu
na badai su meilingais jaus
mais. Nukirtimams galvos ar
ba užmuszimas elektriku buna 
be jokiu skausmu. Trucizna tu
ri visokias veikmes. Opium ir 
morfiną duoda lengva mirti' o 
ir su smagumu nes žmogus pra
deda sapnuoti meilingus sap
nus. Cikuta* su kuria nutruci- 
no Graikiszka pilozopa Sokra
tą, atima jausta viso organiz
mo kūno, kuri prasideda isz 
palengvo nuo kojų po tam api
ma visa kuna. Kitokios truciz- 
nos kaip: karboline ruksztis, 
szilvasaris, striknina ir arsze- 
nikas tai labai skaudžias veik
mes iszvarineja. Randasi ir ki
tokiu trueiznu kurios tuo jaus 
žmogų užmusza. Bet katras 
žmogus atima sau gyvasti — 
yra kvailys ir szeszkas.

NeNsenei viename kotelyje, 
New Yorke, palicija surado du 
lavonus. Buvo tai jauna vedu
si porele kuri papilde savžu- 
dinsta. Nebuvo tai senukai 
tiktai jauna pora kuri nesenei 
sugryžo isz svodbines keliones. 
Jis turėjo 18 metu, o ji vos 22 
metu, — da beveik vaikai, li
tai turtingu tėvu vaikai.

Skaitome daugeli, panasziu 
atsitikimu, ne tik apie žudins- 
as bet ir persiskyrimus tarp 
jaunu poru. Priežastis tojo vis
ko yra nesutikimas tarp poru 
ir skirtumas tarp metu. Vyras 
privalo būti vyresnis už paczia 
keleis metais. Bet tankei skai
tome apie apsivedima keturio
likos metu snargliu kurios pri
valo būti da mokykloje. Tokios 
poreles po apsivedimui in .ko
ki laika persiskiria arba pada
ro sau perstatymus kuldamos 
indus ir nosis, viens kitam, ar 
atranda prielaidinius ir ant 
galo ju moraliszkumas nueina 
ant szunc uodegos.

Prick tam, musu, ateinanczios 
motinos ir pacziules mokinasi 
visokiu dalyku mokslainese, 
nuo keturiolikos metu amžiaus 
pradeda dirbti fabrikuose ir 
lankosi ant szokiu o apie na
mine gaspadoryste turi tiek su
pratimo-.kiek neregys turi apie 
puiku pieszini.

na ir skundžiasi.
Taip sau, žmogus ant svieto 

gyvena,, kam pasiseka da ilges
nio amžiaus susilaukt, tai pasi
junta kad jau giltine stovi už 
szono ir žino gerai kad nuo jos 
lieiszsisuks, laukia savo mir
ties prie kurios retai kuris ne 
dejuoja ir nerėkia. . Jeigu da 
patenka pasirgt, na tai ir alsi- 
grajina, taip prie smerties. kaip 
prie užgimimo ir kibą nogla 
kokia smerfis pagauna ji tai 
tada neturi ne laiko rėkti.

Taigi, žmogus gimdamas rė
kia ir mirdamas rėkia.

Pennsylvanijos nedideliam 
miestelyje, kuopele Lietuviu 
sumanė statyti bažnytėlė. Ku
nigas, eidamas per parapijomis 
ir rinkdamas aukas ant bažny- 
czios, užėjo pas tūla saliuninka 
klausdamas jo ar nebūtu taip 
geras pirkti viena isz bažnyti
niu langu. Saliuninkas priža
dėjo paaukaut ir prasze kuni
go kad atnesztu katalioga kad 
galėtu iszsirinkti Įauga. Kuni
gas pribuvo vėla pas saliunin
ka su ka'taliogu, tasai iszrinko 
puiku Įauga už 500 doleriu.

Kunigėlis szirdingai pade* 
kavojo ponui saliuninkui už 
taip puikia auka ir užklausė 
saliuninko koki sau vėlina pa- 
rasza ant lango. Ilgai nemisly-- 
damas, saliuninkas paliepė ku
nigui padėti sekanti parasza 
ant lango: “Po nobažanstvai 
praszau visu parapijonu užei
ti pas mane ant stiklelio. ”

Kunigas iszejo nepriimda
mas pinigu ant prižadėto lan
go su tokiu paraszu.

Tūlas isz musu skaitytoju 
klausė kas buvo didžiausiui 
žmogum ant svieto? Isz tosios- 
progos priminsime truputi apie 
buvusius milžinus .kurie gyve
no ant svieto.

Pagal profesoriaus Dana isz- 
tyrinejimu tai nuo 1600 meto 
radosi apie tūkstantis milžinu 
isz kuriu apie du szimtai turė
jo daugiau kaip po asztuones 
pėdas dydžio.

Gal didžiausiu žmogum ant 
svieto buvo kokis tai Hassan 
Ali, Egipeijonas, kuris turėjo 
devynes pėdas augszczio. Ki- 
niszkas milžinas Cliang, 1863 
mete, kada turėjo 18 metu am
žiaus, buvo 8 pedti ir 8 coliu 
augszcziOį Airiszinis milžinas 
O-’Brien buvo S pėdu ir 5 coliu 
augszczio.

Biblija raszo buk karalius 
Og turėjo gulėti ant lovos kuri 
buvo 16% pėdu. Galijotas, ku
ri Dovydas užmusze, buvo 11 
pėdu augszczio.

Rusiszkas milžinas Maki- 
noff, kuris 'buvo rodomas Ame
rikoj 1915 mete, turėjo apie de
vynes pėdas augszczio.

Atėjimas žmogaus ant svie
to yra rėksmingas, tai yra, už- 
gema rėkdamas; prirekia inva- 
1-es augintojai, ypatingai moti
nai ne kokis muzikantas, pri- 
grajina in vales o jeigu da ko
kis isz prigimties rėksnys, tai 
jau gana...

Užaugės, jeigu rėkauja tai 
jau suprasdamas ko rėkia. Už
augės kartais rėkauja isz links
mumo; dainuoja, kartais jeigu 
nelaimes skaudžios užpuola ar
ba koki kūno skausmai palytė
ta ji, tuomet vėl in yąles priste-

In taja varginga bakūžėlė, 
kuri vadinasi žmogaus kūnas, 
patalpino Dievas didele ir ga
linga pajiega duszia, Ir prisa
kė žmogui ant žemes gyvent 
nes. gyvent kunui del gyvas
ties duszios — o ne dusziai del 
gyvybes kūno. Ir gyvena žmo
nes turėdami varginga kuna. ir 
duszia bunanczia dalele dva
sios Dievinęs, bet kokis tai gy
venimas? Tas, ka yra jame gra
žiausio, drucziausio, galingiau
sio, tai miega o .tas kas vargin
ga ir kaip prasta moline bakū
žėlė, gali kožnoje valandėlėje 
sugriūti, — tai ima virszu. To
kiu žmonių kurie gyvena bet ju 
duszia miega, randasi daugy
be ant svieto — nesuskaitytos 
glitos. Miegancziu žmonių du
szia ir nežino kad galėtu gy
vent kitaip. Miega ir uejąuczįa

reikalo pribudimo. Miega ir 
tas jems niekenkia ir jie nepa
žino gyvenimo pilno misliu —/ 
užsidegimo — darbszavimo ir, 
pasiszventimo.

O vienok, tasai musu gyve
nimas butu gražesniu, laimin
gesnių ir visame turtingesnių, 
jeigu mes negyventumem su
kliudė bet iszrietetume iszga- 
les mums duotas ir su jomis sau 
pritarnautume savo tautie- 

■ ežiams ir Dievui.’ Jeigu mes nu
žvelgtume szen ir ten žmogų 
kuris miegotu per visus metus, 
argi mes nesistengtum ji pri- 
budyt isz to ilgo miego? Argi 
nekalbėtum jam jog gaila prie
deliu ant niek praleistu — to
sios puikios vasaros? O kada 
matome tiek daug žmonių mie
gancziu suvis ant dvasios — 
kodėl mes ant to neteminame? 
Kodėl nesiskubiname pas juos 
kad pribudyt juos isz to miego 
ir priduoti jiems narsa gyvy
bei?

Miega dvasioje tieji kurie 
gyvuoja tiktai sziadienine gy- 
vasczia o nepaiso ateities ne 
praeities gerai neapmansto.

Miega dvasioje tieji kurie 
tiktai stengėsi ant sukuopini- 
mo turto, garbes ir tiesu o ne
temina kuom yra pasiszventi- 
mas, tikyba ir dora.

į Miega dvasioje- tieji kurie 
tiktai save myli, sau pataiko 
visame, niekniekiais peni savo 
mislis ir szirdi o paskui tuom 
kas yra del žmogaus paskirta, 
apie laime ir gerbūvi savo ar
timo nieko nežino ir nenori ži
rneli.

Miega tieji dvasioje ir tieji, 
kurie, suvis ant to nepaiso kas 
aplinkui juos dedasi, ne dory
bes neseja, ne klaidu žmonijos 
negydo, ne miegancziu nepa
budina ir nesirūpina pakelt .sa
ve ir tautieczius savo nuo užsi
krėtimo ir pasigedimo. Dirste
lėkime aplinkui save- ir suskai
tykime kiek tai tarp Lietuviu 
randasi miegancziu dvasioje?

“Duszia ir kūnas tai du .spar
nai, ’ ’ turi žmogus taiseis spar
nais judintis ir lėkti kad gy
venti kaip, puikiam žmogui pri
dera. Pati duszia negali gy
venti nes ir duszia reikalauja 
krutėjimo, szviesos ir versniu. 
Kas nemoka sutaikint gyvybes 
dvasios su gyvybe kūno tai 
yra sužeistas, kuris vos vėžlio
ja ir greieziau ar vėliau inputs 
in dumblyną. Dvasia žmogaus 
reikia iir gyvybe pabudinet ir 
in dorybe ii- parodinei pavyzdi 
isz gyvenimo atsižeuklinusiu 
žmonių per pakurstyma ir 
darbsząvima del saves ir vi
suomenes. Gaila, labai gaila 
gyvenimo tojo kuris permiego
tu miegu dvasios!

Kiek tai skarbu pragaisziiio- 
me, kiek tai laimes nupleszke- 
jo!... Kiek tai prigimtu dovanu 
dingsta, kiek tai iszgales pra- 
gaiszta, kiek tai turtu mora- 
liszku nugrimzdo del to, kad 
daugelis žmonių gyvena su 
mieganeziom dvasiom.

Laikas suduot iii didi varpa 
ir abust isz to miego o tada tik
rai rytas naujos gyvybes už
gims.
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NEBASZNINKAS NENORĖ
JO UŽMOKĖTI UŽ 

KELIONE.
Salonika, Graikyja. — Czio- 

nąitjnis sūdąs turi apsvarstyti 
klausima, kiek turi užmokėti 
Demetrius Halkias, už parveži
mą savo lavono namo; Hal
kias staigai smarkei susirgo 
būdamas kotelyje ir visi mane, 
kad jisai, mine. Savininkas 
spyrėsi, kad lavonas butu isz- 
nesztas isz 110*16110. Velionio 
sūnūs pirko tėvui prasta medi
ni graba, prižadėjo boso vary
tojui užmokėt $17. už nuvežimą 
tėvo lavono namo. Paprasta 
mokestis del pasažieriu buvo 
tik 75 centai in miestą kuriame 
velionis gyveno.

Pusiaukelyje -staigai nebasz- 
ninkas prisikėlė i-sz mirusiu. 
Boso varytojas pareikalavo 
nuo nebaszninko sunaus 17 
doleriu bet nebaszninkas ne
plūstojo ant to ir tarė: “Jeigu 
pristatysite davadus, kad asz 
esmių tikrai mites, tai su mielu 
noru užmokėsiu septyniolika 
doleriu bet iki tam laikui es
mių jum kaltas tiktai 75 centus 
kaipo gyvas ipasažierius.

NEPAPRASTAS REGĖJI
MAS ANT POPIEŽIAUS 

SOSTO.
Vatikano Miestais, Rymas.— 

Kada popiežius Pius XII pri
iminėjo pilgrimus Palaimintam 
kambaryja ir davinėjo jiems 
savo palaiminima, staigai in- 
leke per Įauga baltas karvelis, 
ir atsitūpė užpakalyje ant po
piežiaus sosto ir ten tupėjo, 
pakol popiežius, neužbaigė 'sa
vo palaiminima.

Tasai atsitikimas labai nu
stebino įsusirinkusius žmonis, 
kurie sau visaip taji atsitikima 
aiszkiiioi

NAVATNAS KLAUSIMAS.

Valkas in Motina—Mamyte, 
tai ne tau garnys atnesze lėliu
kė.

Motina—Kodėl klausi mano 
vaikeli?

Vaikas—Na, kad tėtulis sa
ke: “Tai ne mano kūdikis, tik- 

itaii Petrol’’

, / Jisai Mirė 1 *

/Jisai mirė!... Mirė mano 
mylimasis, kuris taip mane my- 
,lejo ir prižadėjo manes niekad 
. neapleist. Asz jam buvau szir- 

prižaidejus, nes mylėjau ji.
Kur jis’, dingo dabar? Kur

toji amžina meile? Viso gyve
nimo. isztikimybes?

Kas dabar mari lieka daryti ? 
Visu apleistai, visu užmirščiai, 
niekam nereikalinga ? Ateitis 
užsimaukusi, neinžiuroma. Nes 
jisai mirė. Ne! ne, jis nemire, 
bet tik jo meile link manes din- 
gb- .

O kaip sunku pergyventi ta 
smūgi. Juk taip da nesenei 
skambėjo jo> meilus žodelei. 
Dabar viskas dingo, dingo ant 
visados. Man tik lieka liūdėti 
visa gyvenimą, nes asz ji myliu 
ir mylėsiu tol, kol gyvensiu.

—Varguole.

r, pa._______________

Nelaiminga
(Tikras' atsilikimas).

--- *----
Oj, dedasi ant szio svieto bai

sus dalykai! Tankei žmogus 
apie tai pamisliua ir net szir-' 
pulei kazoku szoka ant žmo
gaus pecziu ir nežino del ko 
Dievulis taip daug kenezia ir 
pavėlina tokiems dalykams ant 
svieto atsitikt.

Bus lai jau keliolika metu 
adgal. Buvo tai apie rudens Į 
laika. Iszejau sau vakare’ 
priesz grinezele, atsisėdau ant 
kelmo ir kalbėjau poterėlius. 
Girioje tykumas, medžiai pliki 
o vėjelis tarp ju pute palengva.;

Sėdėjau sau taip ne szio ne) 
to, gilei užsimislinau apie szi, 
tai ta ir staiga paregėjau ei
nant keliu nuo iszalies girios 
dvi žmogiszkas ypatas — vy
ras ir motere einanezius; tiesiog 
pas mane..

— Ar tai tu, ponuli girinin
ke ? — užklausė.

Matau ant paredd kad tai ne 
isz musu aplinkines žmones, isz 
tolimos szalies ir da abudu jau
ni, gal po dvideszimts metu 
abudu.

— Tėvuli, gialbekite mus, 
jau dvi paras einame, net žmo
nes isz musu szalies kalbėjo 
apie 'tave, jog esi geras.

— Ot, kalbėjo apie szi, ta ir 
kaip norėjo abudu sueiti in po
ra. Lauke kelis metus, ar ne 
užeis kokia permaina bet nebu- 

’vo kitokios rodos kaip paimti 
szliuba užrubežyje,

O buvo jau tarp- ju tokio, 
kaip žinot, jog ilgiau negalima 
buvo laukti. Jauni buvo abu
du, dingo vienas už kito, szliu- 
bo ant vietos negalima buvo 
paimti, na ir daejo lyg tam jog 
žmones pradėjo ant merginos 
ka toki užtemint...

Jaunikis man ta viską apsa
kinėjo ir net springo nuo gai- 
lesczio.

— Mes jau vienas kitam pri- 
siegem lyg smert, bažnyczioje 
priesz Dieva, esame kaip vie
nas bet žmones apie tai nežino. 
Gialbekit mus teveli nes nuo 
sarmatos mergina sudžius o be 
jos, Dievas mato, ir man nebus 
gyvenimo ant szio svieto!

O buvo tai mergaite patogi 
ir ne dyvai jog vaikinas mylėjo 
ja pa'siutiszkai, jog kada ant 
žmogaus pažiurėjo savo aku
tėms tai perimdavo kaip gegu
žine saulute.

— Gialbek, teveli, nes kito-

Žymus Žydiszkas
Rabinas

TURĖJO GILIUKI.

—• Klausykite- vyrai, turė
jau dideli gilinki; visas trūkis 
per mane perejo ir niekas man 
beatsitiko.

— Ugi kaip tai atsitiko, 
kad tave nesumale ant szmotu?

— Mat, asz tada sėdėjau po 
tiltu.
i_________________________

Ant Pardavimo Namas

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

Iszradejas Baisios 
Mirties

— Laikykis Antanai! — szau- 
kiau — o pats paszokau in už
pakali griebdamas stražnikuį 
už apykakles.

Stražnikas, matydamas jog 
tai .ne baika, iszszove. Antanas 
paleido karabina,. matyt jam 
apdegino ranka, stražnikas pa- 
tamsmeje dure kelis kartus su 
bagnietu ir sztai iszgirdau 
kliksma kurio lyg smert neuž- 
m.ir^ziu. , • . .. i

— Antanėli, Jeząu, Marija, 
Antanuk!... Mariute puolė ant 
žemes. Bagnietas perdūrė jai

; szona...
i Puoliau prię jos ant žemes, 
pakėliau galva — ne nekruste
lėjo. Arit szuvio pradėjo bėgti 
kiti rubežinei sargai. Asz. pri
bėgau prie Antano, jis sėdi ant 
krutinės stražniko ir smaugia

Iszradejas Lester P. Bay- 
low, isz Baltimores, ana diena 
perstatįnejo savo baisu iszra- 
dima del legislatures Washing
tone, iszrpikszdamas savo, isz- 
radima baisios orines bombos 
kuri viską, naikina kas tik ran
dasi jos aplinkinėje, kada trūk
sta. Nežine ar valdžia nupirks 
jo iszradima ar ne.

Žymus Žydiszkas rabinas, 
Juozas Izaokas Scliueersolin, 
pribuvo in Amerika platint 
mokslą užlaikymo Žydiszko ti
kėjimo. Buvo jis priverstas sė
dėti drėgnam skiepe per sze- 
szes sanvaites.Varszavoj, Len
kijoj, per Vokieczius, kada, už
ėmė taji- miestą. Per pasisten
gimą Amerikoniszku Žydu li
kos jis paleistas su pavelinimu 
keliauti in Amerika.

kio budo nesiranda, kaip szokti 
in vandeni, — kalbėjo mergi
na o vardas jos buvo Mariute.

Klausiau to visko, jog net 
man paežiam pasidarė graudu 
ant szirdies.

— Ka daryt, vaikelei,. turiu 
jums įprigialbet, taip palikt ne
galiu, jeigu pas mane atėjote 
isz taip toli. Atsilsėkite szia- 
dien o rytoj* 'szvintant, eisime 
in tolimesne kelione.

Ant rytojaus persigavom per 
rubežiu ir ėjom tiesiog pas Ka- 
talikiszka kunigą, kuris mane 
gerai pažino nes ne karta atei
davau pas ji su tokeis reika
lais.

Tuojaus iszsispaviedojo, isz- 
pilde pakuta ir paėmė szliuba.

Po tam rodos dangus jiems 
prasivėrė, taip buvo linksmi.

—- Antanuk, jau mes tikra 
pora, jau žmones nesijuoks isz 
mus! Buvo labai linksmi, bu- 
cziavo man raukas ir laimino 
mane. Man paežiam pasidarė 
linksma prie ju linksmumo. 
Kunigas atsisveikinęs su mu
mis, palaimino jaunavedžius ir 
leidomės in kelione adgal.

Atsimenu kaip sziadien, bū
vą tai tamsi naktis, einame vi
si trys drauge o ji atsilieipe in 
Antaną:

— Antanėli, man kas tokio 
negerai!

Nekalbėk taip garsei, ma
no aniuo'leli, sukalbėk poterėli 
o gal Dievulis palengvins tau. 
Kada iszgirdau jos kalba, net 
man baisu pasidarė, sukalbė
jau “Po Tavo apgynimui” ir 
teminau ant jos akyvai.

Sztai tau — kiek tai kartu 
ėjau per rubežiu isz Prusu, ve
džiau po szimtus žmomniu ant 
kart ir buvo viskas gerai! O 

j ežia dabar nopostis užėjo ant 
J manes. Gal Dievulis užsiunte 
į ant manes kokia bausme — už- 
' ejome tiesiog ant stražniko.

Pamate ’ jis mus ir beveik 
' ranka pasiekė rėkdamas:
“stuj!”

— Pgskui mane vaikai! — 
surikau ir leidomės in tanku
myną.

Bėgom keliolika žingsniu ( 
bet ka galėjome daryt kad Ma-( 
rinte buvo sunkenybėje ir ne-! 
galėjo bėgti. Stražnikas muši 
davijo ir atkiszo bagnieta. An
tanas pagriebė už karabino ir 

I pradėjo su stražniku tasyne o 
Mare laikėsi Antano jog net 
jai dantys braszkejo nuo bai-

1 mes ir skausmo.

ji visom pajiegom.
— Begkim, imkime ją ant 

ranku! — bet jis negirdejo ma- 
no balso tik vis smaugė nevido
ną.

0 ežia jau stražnikai ant 
kaklo. Vos ji nustūmiau ir pa
sislėpiau krūmuose.

Perioke keli raitelei artimus 
o mes gulėjome prisiglaudia 
prie žemes, spaudžiau Antano 
ranka idant gulėtu malszei ir 
nedarytu jokio riksmo.

— Negalėsiu iszlaikyt — kal
ba — tegul darosi kas noi;! —■ 
ir net cypė isz skausmą neba- 
gelis.

— Palauk, jeigu, gyva, tai 
jai nieko nedarys. 0 gal iszsi- 
sklaidys tuojaus.

Ryte iszjodinejo. Pasiliko 
tik du ant sargybos o ir tiems 
nubodo stovėti ant vietos ir 
pradėjo vaiksztineti prie rube- 
žiaus.

Prislinkome ant pilvu, mato
me... guli musu nebage Marin
ka, visa pamėlynavus, szonas 
baisei perdurtas. Aszaros man 
pradėjo kristi isz akiu kaip 
žirnei o Antanas net pajuodo, 
žiurėjo ilgai ant jos,,, , -

Paregėjo mus sargai ir vėla 
pradėjo vytis. Asz in girria o 
jis stojo ir atkiszo in juos na
gus bet susipratęs, szo-ko pas
kui mane ir tik su kumszczia 
pagrūmojo m juos, bzove pas
kui mus bet kulkos jau nepa
siek e.

Einame per girria nekalbė
dami nieko in save. Sztai stai
gai Antanas krito ant žemes ir 
kaip neužriks ne savo balsu 
jog man szirpulei perbėgo.

Ir nuo tos dienos daugiau ji 
neregėjau.

Neužilgio musu aplinkinėje 
davėsi girdėt apie tankias žu- 
dinstas. Tai dingo popas su sa
vo motere, tai kamįsorius,. tai 
vela kokis virszininkas arba 
žandaras.

Žmones apsakinėjo sau jog 
tai bausme Dievo užėjo ant ju 
bet asz supratau jog tai atker- 
szinimas Antano už baįsa nu
žudymą jo mylimos Mariutės. 
Asz jos negaliu užmirszt. Tan
kei man akyse stovi baisus jos 
paveikslas, su perdurtu szonu...
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JaunutisKaralius
jiems elgeta.

Kiti piktinosi ir šzauke:

Kuomet Szyksztumas pama- : 
te kad pražuvo treczdalis žmo- ] 
niu, susidavė krūtinėn ir ap- i 
siverke. Jis muszes szalton kru- į 
linen ir szauke verkdamas:

— Tu užmuszei treczdali ma
no tarnu. Eik sau. Tatarijos 
kalnuose kare ir abieju ka- ; 
riaujaneziu krasztu karaliai 
szaukiasi tavęs. Augantiecziai 
nudure juoda jauti ir traukia 
karen. Subeldė jie vylomis in 
skydus ir užsidėjo geležinius 
szalmus. Kam tau reikalinga 
mano akalne, ko ežia tu lauki ? 
Eik sau ir negryžk daugiau.

— Ne, — atrėmė Mirtis, — 
kol neduosi man vieno grūdo, 
tol asz neisiu isz ežia.

Bet Szyksztumas sugniaužė 
ranka, sukando dantis ir su
murmėjo:

— Asz nieko tau neduosiu.
Ir nusijuokė Mirtis, paėmė 

juoda akmeni ir numėtė ji gi
rion. Ir isz laukines cikutos 
tankumyno iszejo Karszt-lige 
ugniniais rubais. Ji praėjo per 
minia ir kiekvienas žmogus, 
kuri ji palytėjo, mirdavo. Ir 
žalsva vyto po jos kojų.

Szyksztumas suvirpėjo, gal
va pelenais apsibere ir suszu
ko:

— 'Tu pikta, tu pikta!... Sie
nomis aptvertuose Indijos 
miestuose badas ir iszdžiuvo 
Samarkando szuliniai. Sieno
mis aptvertuose Eigipto mies
tuose badas ir aviže atlėkė isz 
tylu. Nylas neiszsiliejo isz 
krantu ir vaidilos prakeikė 
Izida ir Ozirisą. Eik pas tuos, 
kuriems tų reikalinga ir palik 
man mano tarnus.

— Ne, — atsake Mirtis, — 
kol tu neduosi man grūdo, tol 
asz neisiu.

— Nieko asz tau neduosiu,— 
at§afe gžjMumas.

Ir vela nusijuokė Mirtis, su- 
szvilpe pirsztais ir pasirodė 
moteriszke, oru lėkdama. Ant 
jos kaktos buvo užraszyta:

— Maras.
Aplinkui jos skraidė pulkai 

iszbadejusiu vanagu. Ji iszske- 
te savo sparnus ant pakalnes 
ir nebeliko ne vieno gyvo žmo
gaus.

Raudodamas nubėgo Szyksz- 
'tumas girion o Mirtis užszoko 
ant savo raudono žirgo ir nu
jojo. Ir jos žirgas greitesnis 
buvo už veja.

Isz tarpupeklio dugno, isz 
dumblo pradėjo szliaužti siau
būnai ir visoki baisus vabalai, 
risezia .pasileido per smėli sa
kalai, godžiai kvėpuodami oru.

Jaunutis Karalius apsiverke 
ir tarė:

— Kas tai toki tie žmones ir 
ko jie jeszkojo?

— Jie jeszkojo rubinu kara
liaus vainikan — atsiliepe kaž 
kas, užpakalyje jo stovintis.

Jaunutis Karalius suvirpėjo 
ir, atsigryžes, pamate žmogų, 
piligrimo rūbais, kuris laike 
rankoje sidabrini veidrodi.

Karalius iszblyszko ir už
klausė :

— Kokio karaliaus vaini
kan?

Piligrimas atsake:
— Pažiūrėk veidrodin ir tu 

pamatysi ji.
Karalius pažvelgė veidrodin 

ir, pamatęs savo veidą, garsiai 
suszuko ir pabudo. O miega- 
majan liejos skaidri szviesa ir 
s.odlie ant medžiu czirszkejo 
paukszcziai.

Kamergeras ir augsztesnieji 
valdininkai inejo kambarin ir

Kurs varga sutvėrė, neiszmin- 
tingesnis už tave? Todėl aszj

— Jis niekina musu valstija negiriu tavęs už ta, ka tu padaj 
ir nevertas to, kad mumis val-'rei bet praszau tavęs, gryžk at-j 
<lvtu. * gal pilin ir, teapszvieczia links-'

žemai pasilenke priesz Kara-Į get jis neatsiliepe ne žodžio, mumas tavo veidą, apsiredyk’ 
liu. Pažai atnesze aukso rubust praejo tyliai, nulipo szviesaus kaip Karaliui pridera ir aukso 
ir padėjo priesz ji karūna ir. p01.fir0 'jaiptais,. i. j ‘ ‘
skiptra. t bronzos vartus, užsedp savo

Kai alius pažiurėjo in juos: arkli ir nujojo katedron 
jie buvo labai dailus. Dailesni mažasai pažas bego szale jo. 
jie buvo už viską lyg sziol ma-| Žmones juokėsi ir kalbėjo: 
tyta. Bet atsiminęs savo sap
nus, jis pasakė:

— Iszneszkite szituos daig
ius, asz ju nedevesiu.

Dvariszkiai nustebo, kai ku
rie nusijuokė nes mane kad jis 
juokauja.

Bet jis vela atsikreipė in juos 
ir rimtai tarė:

— Iszneszkite szituos daig- 
tus ir pašiepkite juos nuo ma
nes. Nors sziadien mano karu- 
nojimo diena bet asz ju nede
vesiu. Ant Liūdesio staklių, 
iszblyszkusiomi's Kankynes 
rankomis buvo iszaustos szitos 
mano drapanos. Kraujas szio 
rubino szirdyje ir Mirtis szio 
žemeziugo dugne. — Ir Jis pa
pasakojo visus tris savo 'sap
nus.

Kuomet-gi dvariszkiai isz- 
girdo tai jie žvilgterėjo vienas 
antram ir susznabždejo saky
dami:

— Be abejo jis iszejo isz pro
to. Nes 'kuo gali būti sapnas 
jeigu ne sapnu ir vaidinys— 
vaidiniu ? Tai ne tikrenybe kad 
tau dalykai! atsižvelgti reikė
tų. Ka gali mums rūpėti gyvy
be tu, kurie dirba del mus? Ar
gi žmogus nevalgys duonos kol 
nepamatys pjovėjo ir negers 
vynu kol nepakal'bes su vyną- 
dariu ?

Ir tarė Kamergeras Jaunu- 
ežiui Karaliui:

— Vieszpatie, meldžiu tavęs, 
nubaidyk tas juodąsias mintis, 
apsivilk tuos puikius rubus ir 
užsidek ant savo galvos ta ka
rūna, Nes kaip pažins tave žmo
nes, kad tu Karalius, jeigu ne
bus ant tavęs karaliaus rūbu ?

Jaunutis Karalius pažvelgt;
in ji:

— Nejaugi, — paklausė jis.
— nepripažins maijes karalium 
esant, jeigu asz nebusiu kara
liaus rubais apsivilkės?

— Nepripažins, vieszpatie!
— suszuko Kamergeras.

— O asz manau kad yra ka
raliai žmones. Galbūt tavo tie- 
sa.Ir vis-gi asz nedevesiu tu ru- 
bu ir nesikarunuosiu szita ka
rūna. Kokiu asz inejau pilin, 
tokiu isz jos iszeisiu.

Jis paliepė visiems iszeiti, 
palikes prie saves paža, vaiki
na vienais metais jaunesni už 
save. Ji pasiliko patarnauti ir, 
iszsimaudes skaidriame vande
nyje, atidarė iszmarginta skry- 
ue, iszsieme stora sermėgą ir 
odini apsiausta, kuris dėvėjo 
vilningas avis ganydamas. Ap
sivilko tais rubais ir pasiėmė 
piemens lazda.

Mažasai pažas iszskete akis 
ir, nustebės, tare in ji szypso- 
damas!

— Vieszpatie, asz nematau 
tavo karūna ?

Tuomet Karalius nusilaužė 
erszkecziu szakute, szale bal
kono augusiu, sulenkė ja vai- ■ -3 .J . ’nikan ir užsidėjo ant galvos.

— Tai bus mano karūna, — 
atsake jis.

Ir taip apsivilkės iszejo Ka
ralius isz savo kambario di- 
.džiojpn salen, kur lauke jo di
dikai.

Didikai juokėsi o kai kurie 
suszuko in ji:

— Vieszpatie, žmones laukia 
savo Karaliaus o tu pasirodai'sys tavęs szernas? Ar-gi Tas.

i.szejo pro karūna apkarunuosiu tave ir 
emeziugu skiptra induosiu tau* 

— o 'o ka tavo sapnai, tai nemanyk 
apie juos. Szio pasaulio naszta' 
vienam žmogui nepakeliama iri

— Tai karaliaus juokdarys žemes liūdėsi persunki! vienai' 
joja, — ir erzino ji.

Karalius sulaikė arklį ir ta
re :

— Neteisybe,, asz pats jusu' liūs, praėjo pro vyskupą, užli-
Karalius. . po ant aukuro laiptu ir atsi-

Ir papasakojo jiems tris sa-! klaupė priesz Kristaus pa- 
j veikslą. Klūpojo jis priesz.
Kristaus paveiksią o isz kaires 
ir deszines puses stovėjo nepa
prasti indai: puodelis skaid
raus vyno ir fialas szvesto alie
jaus. Jis atsiklaupė priesz pa
veikslą; szviesiai dege žvakes 
priesz brangiais akmenimis pa- 
puoszta relikvijų arka, kodylo 
durnai plonycziais siūlais drie
kės katedros palubei!. Palenkė 
galva 'besimelsdamas ir kuni
gai. iszsiskirste isz aukuro.

Staiga isz gatves pasigirdo 
didelis trukszmas ir katedron 
inejo nuogais kardais pleve- 
suojaneziais šaitanais ir szvie- 
saus plieno skydais didikai.

— Kur tas sapnuotojas? — 
suszuko‘vieni.

— Kur tas Karalius, kuris 
apsirėdęs lyg elgeta.; tas vaike
zas, .kuris musu valstybe gėdi
na? Mes nužudysime ji nes jis 
nevertas to, kad mumis valdy
tu.

Jaunutis Karalius meldėsi 
galva palenkės; pažvelgė in 
juos liudineziomis akimis.

Ir buvo stebuklas!... Pro 
varsuotus langus pasipylė ant 
jo saules szviesos srove ir sau
les sipinduliai snaude apie ji 
aukso rubus daug dailesnius už 
tuos kurie buvo jam parengti. 
Sausa lazda, pražydo ir isz jos 
atsirado lelijos, baltesnes už 
žemeziugus. ’ Pražydo nuvytęs 
ant jo galvos vainikas ir apsi
pylė rožių žiedais, raudones- 
niais už rubinus. Baltesnes už 
puikiausius žemeziugus buvo 
lelijos ir ju liemens buvo isz ži- 
banezio sidabro. Raudonesnes 
už rubinus buvo rožes ir j u la
pai buvo isz kalto aukso.

Taip stovėjo jis Karaliaus 
rūbuose ir dureles akmenimis 
papuosztos arkos atsivėrė, isz 
stiklines Szvencziausiojo kuop- 
kus suszvito slepninga skaidri 
szviesa. Ir jis stovėjo ten Ka
raliaus rūbuose ir katedra pa
tvino Dievo garbe ir szventie- 
ji, rodos atgijo savo niszose. 
Puikiuose Karaliaus rūbuose 
stovėjo jis priesz visus ir pra
bilo vargonai trubos sugaudė 
ir vaikai-giedoriai užgiedojo.

Ir žmones isz baimes suklau
pė ir didikai paslėpė kardus ir 
nusilenke priesz ji. Ir vyskupo 

ateina isz kalnu, pagauna ma- j veidas iszblyszko ir jo rankos

szirdžiai iszsopeli.
— Ir tu kalbi tai szitoje vie

toje? — tarė Jaunutis Kara-

v o sapnus.
Isz minios iszsiskyre vienas 

žmogus ir kareziai atsiliepe in 
ji-

— Vieszpatie, ar žinai tu, 
kad turtingųjų iszdykimu gy
vena biednieji? Mes maitina
mės jusu puikumu ir jusu nuo
dėmės suteikia mums duona. 
Del sziurksztaus szeimininko 
dirbti sunku bet kuomet visai 
nėra del ko dirbti tai dar sun
kiau. Ar nemanai kad varnos 
mus iszmaitys? Ar-gi matai tu 
iszeiga isz to padėjimo? Ar gal 
paliepsi pirkikui: — “tu už 
tiek ir tiek nupirksi,” o par
duosi? Manau kad ne. Taigi, 
gryžk savo ruman, vilkis plo
nais skalbiniais ir puikiais ru
bais. Kas tau mes ir musu var
gai?

■ — Ar-gi turtingi ir bėdini — 
ne broliai? — užklausė Jaunu
tis Karalius.

— Broliai; turtuoli vadina 
Kainu.

Akys Jaunuczio Karaliaus 
paplūdo aszaromis ir jis nujojo 
per murmanezia minia ir maža
sai pažas iszsigando ir apleido 
ji-

Kuomet Karalius prijojo di
džiąsias katedros duris, karei
viai užstojo kelia, ir tarė:

— Ko tau ežia reikia? Nie
kas per tas duris nemeilia, isz- 
skyrus pati Karalių.

Jo veide sužibo piktumas ir 
tarė:

— Asz Karalius! — praskė
tė vytas ir inejo katedron.

Kuomet senasis vyskupas 
pamate ji piemens rūbais, pa
kilo nustebės isz savo sosto, pa
sitiko ji ir tarė:

— Sunau mano, ar tai Kara
liaus drapanos? Kokia karūna 
apkarunuosiu tave ir koki 
skiptra induosiu tau? Szi die
na turėtu būti tau linksmybes 
diena o ne nusižeminimo.

■ — Ar-gi Linksmybe dėvės 
tai, ka Liudesis pagamino? —

'■ tarė Karalius ir papasakojo sa- 
. vo tris sapnus.

Iszklauses tai, vyskupas ,su-
■ trauke antakius ir tarė:

—Sunau, asz senas, jau ate- 
’ jo mano gyvenimo žiema ir asz
■ žinau kad daug blogo darosi

.pasaulyje. Baisus žmogžudžiai
..... .

žu vaikus ir parduoda Mau
rams. Szernai iszknisa rugius, 
lapes nugraužia vynuoges. Pi
ratai tykoja juroje, degina žve
ju laivus ir atima ju tinklus. 
Sūriose vietose gyvena žaiz- 
duoti. Ju namai supinti isz nen
drių ir niekas nedrysta prisi
artinti prie ju. Elgeto valkio
jasi po miestus ir maitinasi 
draugia su szunimis. Gali tu 
padaryti taip, kad to nebutu? 
Argulsi vienon lovon su žaiz- 
duotu ar padaryti taip, kad to 
nekiltu? Ar gulsi vienon lovon 
su žaizduotu ar pasodinsi elge- 

į ta savo stalai!?'Ar paklausyt

Ant Vietos Kur Ju Tėvai Kariavo

BALTRUVIENE

Seni jaunikei.
Žiloki ir plikei, 

Poruotis labai nori
Merginos gauti negi

1 Pikta, po paraliu, jauni isz ju 
tycziojasi,

Su patogiom merginom pa- 
cziųojasi,

Senyvi invalidai, 
Mato kad bus negerai, 

Po smert turės ožkas ganyt, 
Negales duszpalaikes isz- 

ganyti.
Toki plikiai, 

Nuo visu atlikę, 
Nežino jie kokios tautos, 

Ir kokios vietos,
Guldo galva už Vokieczius, 
In pekla siunezia Anglikus, 

Plusta ant laikraszęziu,
Ir ant iszduotoju, 
Kad visi meluoja,
Ir da kitaip loja..

Tokiu visur turime, 
Kuriu plikes blizga in kur tik 

žiūrime,
O jeigu czionais j u mergos 

nemyli, 
Tegul nors neiszmanelei tyli.

Tegul in Bolszevikiszka Rusi
ja važiuoja,

Su burlokems apsipaeziuoja, 
Tada nesi.vadys Lietuvei, 

Tiktai degut-pilvei.
Tuom laik tegul plaukus 

užsiaugina,
Su rneszlu galvas aplipina, 

Tai kaip plaukai užaugs, 
Kitoki protą gaus.

Baisu kad plikiai Amerika ne- 
ingaletu, 

Ir Maskoliams visus ne
atiduotu,

Tai ne gerai, 
Baisu vyrai!

suvirpėjo:
— Vyresnis. negu asz, apka

rūnuoju tave! — suszuko jis ir 
atsiklaupė priesz ji.

Ir Jaunutis Karalius nulipo 
nuo augsztu aukuro laiptu ir 
nuėjo namo per žmonių minia. 
Ir niekas nedryso pažvelgti jo 
veidan es jis buvo lyg angelas.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo- 

ta Jvo Jai® nais kietais auksuoti
liūtas tavo iasakvmot Paklau-ilaPu krasa*ai• 1

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

Daugelis Angliszku kareiviu, Francijoj, yra pavieszinti 
per tenaitinius gyventojus su arbatėlė, laike szalcziu. Tieji 
kareivei tovi ant tos paczios vietos kur ju tėvai stovėjo laike 
Svietines Kares.

Akyvi Trupinėki TEISYBES.

* * *

į Retai kas mato girta but- 
legeri.

į Kam jeszkoti ergelio, jei
gu ergelei 'patys pas tave at
eina.

į Tasai žmogus kuris lan
kei užrieczia uosi, staiga! gali 
užriesti kojas.

t Jeigu esi galinga, tai isz 
įto nesigirk nes greitai gali 
sprandą nusisukt.

t O kaip tai reikia didgles 
iszminties idant -būti visados 
geru.

į Kuom labiau pats save 
myli, tuom esi didesniu nevido
nu del saves paties.

t Visos skriaudos buna del 
mus atlygintos, morints ne -per 
tuosius kurie mus skriaudė.

t Svietas bus tada geras 
kada bažnytinei varpai su- 
szauks in bažnyczia tiek žmo
nių kiek varpai ant ugnies.

t 'Matyt .kad laikai jau pa
sigerina kad tūlas darbininkas 
ana diena nusipirko sau nauja 
dinerke.

į Nereikalaukite teisybes 
nuo moterių lyg tol kol nebus 
auginamos tame persitikrini
me kad vienatinis ju tikslas 
gyvenime yra patikti vyrams.

§ Sing Sing kalėjime nesi
rado da ne vienas kalinys ku
ris butu profesijonaliszkas 
muzikantas.

§ Kada valdytojas (sza- 
chas) isz Iraqo keliauna po sa
vo. sklypą automobiliuje, visi 
kelei yra aptusztinti diena 
priesz tai, visi namai turi būti 
iszbaltinti su kalkėms ir visi 
szunes, koki randasi ant kaimo 
turi būti užmuszti jeigu jame 
apsistoja valdytojas, nes jis ne
gali miegoti kada szunes loja.

§ Paprastos laidotuves ne- 
baszninko Amerikoj sziadien 
kasztuoja po 350 doleriu su 
nupirkimu vietos ant kapiniu 
ir iszkasimu duobes.

§ Kožna diena New Yorke 
žmones užstato panszapese po 
60 tukstancziu laikrodėliu ir ki
tokiu szmoteliu brangenybių.

§ Ilgiauses telegramas bu
vo siuneziamas del prezidento 
Roosevelto, dienoje jo vardu
vių, isz Birmingham, Alaba- 
mos, buvo siuneziamas Janua- 
riaus 30, 1934 mete, kuri rei
kėjo telegrafuoti per devynes 
valandas. Telegrame radosi 
41 tukstanezei paraszu.

§ Mahometonu tikėjimas 
kuri iszpažysta penkioliktas 
procentas visu gyventoju ant 
svieto, yra vienatinis, kuris 
uždraudžia laidojima mirusiu 
grabuose. Jie laidoja savo mi
rusius tiktai invyniofcus in pa
klode.

Žinoma kad 'bobele .visada 
Greitai .su vyru apsisavina, 
Jeigu ilgai poroje gyvena, 
Niekad boba žioti neuždaro, 

Kliaga nuolatos, noriais vyras 
nieko nedaro,

Ir kožna bobele norėtu, 
Kad vyras nuolatos stenėtu, 
Mislina kad greitai numirs, 

Tada kitokia gadyne joms virs, 
Kada vyras sveikas neiszrodo, 

Tai bobele pasirodo, 
Kad jeigu mirtų, 

'Tasai be bobeles nerimtu, 
Tuojaus apsipaeziuotu, 
Ba ilgai nedalaikytu.

Sveiko vyro bobele visados 
dejuoja,

O liguisto vyro 'bobele linksma 
ir uliavoja, 

Tiktai ten buna zgada, 
Kur motere iszmintinga.

Jeigu katras jeszko paczios, 
Tegul nepaiso ant gražumo,

Jeigu gera protą turės, 
Tai ir linksmai gyventi gales

§ 'Gal daugiausia turi dar
bo strajintojas pijanu kuris 
dirba nuo 1 lyg 9 valandos, kas 
diena, septynes dienas ant san- 
vaites, strajindamas pijanus 
'National Broadcasting stotyje, 
New York.

§ Joan De Arc turėjo dau
giau stovylu pastatytu ant jos 
garbes ne kaip 'kokia kita mo
ters ant svieto.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaufr Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bei’ Telefonas 532-J

ISZ KO DIEVAS SUTVĖRĖ 
MOTERE.

Dievas ilgai mistino isz ko 
turi sutverti motere. Nesutver
siu ja — kalbėjo Dievas pats 
in save — isz galvos nes ji 
tada neszios ja augsztai, ne isz 
akiu nes visur žiopsosis, ne isz 
ausu nes nuolatos klausytu ka 
kiti kalba, ne isz lupu idant 
nuolatos nekalbėtu nereikalin
gus daigius, ne isz szirdies 
idant nebutu užvydi, ne isz 
rankos idant visko neužgrieb
tu, ne isz kojų idant bereikalo 
visur nevaikszcziotu; su
tversiu ja isz vietos, kuri yra 
daugiausia paslepia pas žmo
gų, kuri tada buna uždengta 
kada pusiau yra apsidengęs. —- 
Ir sutvėrė ja isz szonkaulio vy
ro. Bet prisižiurejas jos gyve
nimui tarė: Nesutveriau jos isz 
galvos o vaikszczioja su iszkel- 
ta galva, ne isz akiu o vienok 
mirkczioja kada iszeina ant 
saules; ne isz ausu, visur klau
sinėja nereikalingu dalyku; ne 
isz szirdies, vienok yra užvydi; 
ne isz ranku o bet- mosuoja jo
mis pilnoms ži'bucziu; ne isz 
kojų o vienok negali pasėdėti 
namie. Nulindo Dievas jog su
stvėrė motere.
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ŽiniosVietines
■—• Ateinancziosia Nomina- 

cijosia kurios atsibus Balan
džio (April) 23 d., balsuotojai 
isz Pirmo Vordo balsuokite ;už 
Thomas O’Connell, ant Com- 
mitteman. Tasai žmogus pa
dare daug gero del musu tau- 
tiecziu ir privalo būtie suszelp- 
tas laike Nominacijos.

— Jonas Slivka, 65 metu 
amžiaus, kuris gyveno užanty
je prie Shoemakers peczes 
eitripinso, buvo nuvežtas in pa
vieto prieglauda ir ten mi
re praeita Sereda. Badai žmo
gelis turi paczia tevyneje; 
czionais jokiu giminiu neturi, 
neturi ežioje apylinkėje.

— Valdžios agentai vaiksz- 
czioje po Schuylkill’o pavieto 
miestus, ir kuir užtinka szuni be 
cedelio (laisnu) tai suszaudys 
o locnininka aresztavos. Jau 
kelis locnininkus szunu aresz- 
tavojo.

— Edvardas, sūnūs Antano 
Tamulionio, nuo 530 W. Malia- 
noy Avė., kuris yra nariu West 
Hazleton kilnojimo ir drūtumo 
kliubo, buvo Filadelfijoj da
lyvauti konteste. Jo draugas 
Kazimieras Juszkeviczius, isz 
priežasties sužeidimo, negalėjo 
dalyvauti tame konteste.

■— Nuo Balandžio 1 d,,.vi
sos Readingo kasyklos dirba 
po p enkes dienas ant sanvai- 
tes. Isz priežasties užlietu ki
tu kasyklų, abudu Centralisz- 
ki brekerei dirba po penkes 
dienas.
— Kolekta ant Katalikiszkos 

Seminarijos buvo pasekminga 
musu paviete. Daugiausia pa
aukavo St. Canicus Airisziu 
parapija mieste, nes net $2,507. 
Szv. Juozapo Lietuviszka pa
rapija $106.25. Szv. Kazi- 
mierio Lenkiszka parapija 
$95,10.

t Pranas Szerakojis mirė 
praeita Ketverga, pas savo 
sunu Antaną 415 W.Spruce ui y. 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis gimęs Lietuvoj, pribuvo 
in Amerika būdamas jaunu vy- 

-nuku ir pergyveno czionais vi
sa laika . Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko 
du sunu, Antana ir Juozą, dvi 
dukteres: Katre Kubiliene ir 
Elzbieta Kaspariene isz mies
to, kaipo septynis anukus, ir 
broli Martyna isz Hazleton, Pa.

. Laidotuves atsibuvo Pane- 
delio ryta su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, 9 vai. ir 
kūnas palaidotas parapijos ka
puose. Graborius Valiukevicz- 
ius isz Shenandoah laidojo.

SZTAI LEDAI TRŪKSTA ANT GENESEE UPES, ROCHESTER, N. Y., KUR PA
DARYTA DAUG BLEDES GYVENTOJAMS.

— LTžtemimas saules, ku
ris atsibuvo Nedelioje buvo 
matytas nors nelabai ąįszkiai, 
isz priežasties migloto oro bet 
per apnikusi stiklą buvo gali
ma matyti dalini užtemimą.

Coaldale, Pa.—Per dinamito 
ėksplozyja laike darbo Coal
dale kasyklosia, likos pavojin
gai sužeisti Juozas Matokas, 
37 metu ir jo draugas Charles 
Nedd, 40 metu. Szuvis pagavo 
abudu in veidus ir abudu da
bar randasi Coaldale ligonbu- 
teje.

— Žeme ingriuvo ant 
Lloyd ir Market uly., ant ko
kios penkių pėdu. Skyles li
kos užpiltos .su akmenais ir pe
lenais.

Brooklyn, N. Y.— Ana diena 
garnys atsilankė pas ponstva 
Joną Lukas, 412 Schank Avė., 
palikdamas patogu ir sveika 
sūneli.
t Gerai žinoma gyventoja 

Pranciszka Andruszuniene nuo 
162 Hope tūly., mirė. Velione 
turėjo 68 metinis amžiaus.

Luther, Mich, f Gerai žino
mas del apylinkes gyventoju, 
Stanislovas Arnaustauskas, 58 
metu amžiaus', kuris sirgo gana 
ilga laika mirė. Velionis pa
liko dideliam nuliadimia pa
czia, tris dukteres, viena sunu 
ir daug pažystamu. Velionis 
pribuvo isz Lietuvos in Maha- 
noy City, Pa., 1906 metuose. 
Buvo “Saules” skaitytojam 
per daugeli metu.

Scranton, Pa. f Mirė czio
nais pažystamas del daugelio, 
Antanas Žvinakis, 62 metu am
žiaus. Likos palaidotas su 
bažnytinėms apeigomis ir pa
laidotas parapijos kapuose.

Velionis pergyveno mieste a- 
pie 26 metus. Pribūdamas in 
Amerika 40 metu adgal.

Paliko paczia Marijona, du 
sūnūs: Antana, Chicago, Ill., ir 
Juozą mieste; tris dukteres: 
Juoziene Stravinskiene, Jonie
ne Virbickiene ir Alek Maga- 
biene, visi isz miesto, kaipo 
septynis anukus. Velionis bu
vo senu skaitytojum ‘ ‘ Saules. ’ ’

Pottsville, Pa. — Subatoje 
atsitiko czionais skaudi nelai
me prie Indian Run Yorkville. 
Keturi vyrukai važiavo namo 
ir ju automobilius pasviro isz 
kelio inkrisdamas in upeluka, 
paskandydamas George Mars- 
dena ir James 'Channel o .sužei
dė skaudžiai ir pavojingai Jay 
Marsden ir C. B. Lawson (Czi- 
žaucka).

Hazleton, Pa. —• Vincenzo 
Cores 51 metu ir Harry Korutz 
54 metu amžiaus, likos užmusz* i 
t i nelaimėje Jeddo kasyklosia. f 
Andrius Diecz 51 ..metu, likos 
pavojingai sužeistas. Pirmu
tinei du likos užgriautais po 
szuviui, kada state propus.

Braddock, Pa.— Czionais li
kos surisztas mazgu moterys
tes Viktoras Viratas, su jauna 
mergina, o norints ji buvo kito- Į 
kio tikėjimo, bet meile ant to i 
nežiūri, nes nuotaka priėmė 
Katalikiszka tikėjimą. Szliu- 
bas atsibuvo Lietuviszkoje baž
nyczioje.

t Mirė Antanas Lingvenas, 
bet liūdna kad neprigulejo prie 
jokios parapijos', todėl ir neap- 
laike Krikszczioniszku laidotu
vių. Kad nebutu prigulėjus 
prie Kareiviu Legiono, kuris ji 
palaidojo kareiviszkai, tai ne
žino kas ji butu palaidojus.
t Gerai ir placziai žinomas 

jaunikaitis, Klemensas Sargau- 
tukas, mirė czionais, vos su
laukės 25 metu amžiaus, kuris 
buvo labai pavyzdingas ir ma
lonaus budo jaunikaitis. Lai
dotuves atsibuvo iszkilmingai, 
trejoms miszioms, kurias lai
ke kleb. kun. V. Abromaitis, 
kun. A. Vasilauskas ir svetimas 
kunigas. Kuna nesze pekszti in 
bažnyczia. Bažnytėlė buvo pil
na gailininku.

—■ Vai reikalinga czionais 
labai poni Baltnulviene, ir ma- 
loneczia, kad jus ja prisiunstu- 
mete pas mus in sveczius, nors 
ant menesio laiko, nes czionais 
turėtu užtektinai darbo.

—Nusiminus.

DAVE JAI GERA RODĄ.

Dievaitieite bėga in bažny
czia per Velykas su apiplyszu- 
.sia knyga ii’ ja sutinka jos ku
rna, Duszaitiene. Pasivijus su
laikė ja ir kalba:

— Kūmute, ar tu uesisanna- 
tini nesztis tokia suplyszusia, 
knyga in bažnyczia?! Ar neži
nai kad spaustuvėje szio laik- 
raszczio apdaro puikei malda
knyges kurios iszrodo kaip 
naujos, nusiunsk o pati apie tai 
persitikrinsi.

— Acziu už gera rodą ir nu
siimsiu tuojaus, rytoj.

ATKERSZINIMAS.

—■ Del Dievo, kumute! Ugi 
mano diedas pasikorė!

—■ O tai prakeiktas! Jeigu, 
maniszkis taip padarytu, tai 
jam su karsztu vandeniu akis 
iszplikytau!

SHENANDOAH, PA.
— Du krokai ana diena isz- j ' 

veže daugj maisto ir drapanų 
del nukentėjusiu nuo tvano 
žmonių i u'Sunbury, Pa.

-f Praeita Sereda mire na
mie po į num. 33 West Mount 
Vernon/ ulyezios, gerai žino
mas gyventojas, Vladas Kara
liūnas, .kuris sirgo koki tai lai
ka. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika apie 
33 metus adgal. Paliko paczia 
Helena, sūnūs Juozą ir Vlada; 
dukterjes Mildreda ir Agniesz
ka namie kaipo Helena Bul- 
lockieiie,/isz Filadelfijos. Lai- 
dotuvesjatsibuvo Panedelio ry
ta su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje. 
Palaidotas ant parapijos kapi
niu. Graborius Sakalauckas 
laidojo!/ *

—• Daug žmonių, atsilankė 
ant koncerto kuris atsibuvo 
High School Auditorium ant 
Heights, Nedėlios vakara, ku
ri parengė Szv. Jurgio Lietu- 
visakas' koras, po vadovyste 
profesoriaus A. Grigoraiczio. 
Žymus) solistas, Kazittiieras 
Hoffmanas, isz Brooklyno at
sižymėjo savo artistumu kaipo 
ir soliste pana Ona Savickiui e 
ir A. J. Ackelis.

...PROGRAMAS...
—i—-

(a) “Užmigo žeme,”
............... .. C. Sasnauskas

(b) "Burtai Augurado,”
t .......................... .. J. Naujalis

Sav. Jurgio Parapijos Choras 
Shenandoah, Pa.

Po vadovybe, A. Grigoraiczio
. __2— .

(a) "Oi kas?,”
............................S. Szimkus

(b) "Tykiai, tykiai,” 
........... M. Petrauskas 
Solo, Andrew Ackel

“Cigęnai,”
Žodžiai, A. Grigoraiczio; Mu
zika, ........ C. M. Gabussi 

Szv? Jurgio Para. Merginu Choras 
\ Shenandoah, Pa.

Po vadovybe, A. Grigoraiczio 
—4—

(a) "Kur bakūže samanota,'”
. .... ?.'b. . . . S, Szimkus

(b) “Dul, dut, dul, dūdele,”
............ A. Vanagaitis 
Solo, Ona Savicky

—5—
(a) “Kur bėga Szeszupe,”

........... .. C. Sasnauskas
(b) “Vienas žodis ne szneka,”

............................ S. Szimkus
(c) “Berneli musu,”

■........... .............. A. Aleksis
Szv. Vincento parapijos Choras 

Girardville, Pa.
Po vadovybe, V! Šoriam

(?) “Kur tas szaltinelis,”
.... .. M. Petrauskas 

(b) “Kam szerei žirgeli,”
................... .. M. Petrauskas

Solo, Kazimieras Hoffmanas 
Brooklyn, N. Y.

i;-' __ 7__ , • iv1

(S) "Szviesi naktis, mėnesiena,” 
.. .......... .... . J. Žilevįczius

(b) “Smagu yra,” (valcas)
.............................. J. Strauss

Szv. Jurgio Parapijos Choras 
Shenandoah, Pa.

Po vadovybe, A. Grigoraiczio
—8—-

(a) “Bernuželi nesvoliok,”
.....................  M. Petrauskas

(b) “Tu mergeliu dainavimas,”
................. A. Kaczanauskas

Solo, Kazimieras Hoffmanas 
Brooklyn, N. Y.

J ' —9—
(a) "Ulonai,”

Harmonizavo, A. Grigoraitis
(b) “Vai tu žirge,”

.............. S. Szimkus
(c) "Moėziuto mano,”

............. ................ A. Pocius
(d) “Rieda skuba,”

............................ J. Bertulis
(e) “Winter Song,”

. . ............. ..... F. F. Bullard
(f) “Kareivų marszas,”

Žodžiai, A. Grigoraiczio,
Muzika, . ............... Kierulf

“Naujalio” Vyru Choras
Po vadovybe, A. Grigoraiczio 

-—10—
(a) "Szia naktele,”

....... ....... S. Szimkus
(b) “Palankoj,”

.................. A. Pocius
Bendras Miszrus Choras

Isz Girardville, Hazleton, Shenan
doah, ir “Naujalio” Vyru Choras, 
Schuylkill ir Luzerne Apskricziu "

_ vadovybe,-A»-Grig.oraicgiQ

ISZLIETUVOS
PIRSZLYS UŽSIMUSZE 

KAMINE.
Mosėdžio vals., Geiducziu 

kaime, buvo V. Zavalio ir N. 
Vainoraites vestuves. Jauno
sios brolis, N. Vainoris, buvo 
pirszlys. Pusėtinai iszsįtrau- 
kes sumanė parodyt savo isz- 
minti. Prikimszo maisza sziau- 
du, kuris turėjo atvaizduoti ji 
pati, ir nutarė ji pakarti, kad 
piršzdamas daug primelavo. 
Vieni trauke virve iszkamsza 
in medi, o pats pirszlys N. Vai
noras norėjo atvaizduoti pa
karto pirszlio dvasia, kuri ir 
po mirties nerandanti ramybes. 
Su dviem szluotom, kurios bu
vo sparnu vietoje, szokinejo a- 
pie kamina, o insidrasines (bu
vo iszmetes) szoko in kamina 
ir rankomis prisilaikydamas, 
kaip dvasia turėjo vėl isz ka
mino iszlisti. Bet vargszas ka
mine paslydo ir krisdamas už- 
simusze.

ARKLYS ĖJO PASKUI 
ČIGONĄ.

Du VilkaViszkio vals., ūki
ninkai, K. Žilinskas ir Czemer- 
kis, nuvažiavo in Gražiszkius 
nusipirkti pora arkliu. Viena 
arklį tuojaus surado ir nupirko 
bet antrojo teko ilgai po jo- 
marka jieszkoti. Nupirktąjį 
arklį pririszo prie vežimo. Po 
kurio laiko griže, pririsztojo 
arklio jau nerado. Kadangi 
jis buvo tvirtai pririsZtas, tai 

San Francisko Paroda Pasirengineja Ant Atsidarymo
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Sztai kaip iszrodo Vokiszki-lekiotojai su bombineis ėrOplanais ant Alijentu pozicijų. 
Daugelis isz t uju vyruku jau likos užmuszti per Anglikus bet Vokiecziai kasdiena lavina. j u 
■daugiau nes artinasi diena kurioje Vokiecziai pradės kare naudodami daugeli;isz-tokiulero- 
planu._ ___ _.---- — _ ——..i.; . - •

Golden Gate Paroda, San Franciske, Kalifornijoj, pasi rengineja ant atsidarymo 25 d. 
Gegužio. Darbininkai dirba diena ir nakti ant pastatymo nauju namu ir visokiu parodu. Ke
lios merginos apsiėmė numazgotu nekurtuos stovylus, kaip tai ant paveikslo matome.

Vokiecziai Kurie Varo Rombinius Eroplanus

intare, kad arkli bus kas nors 
pavogęs. Be jieszkodami pa
mate, jog nupirktąjį arkli ve
da nepažinstamas čigonas. 
Arkli isz jo atsiėmė, o vagi per
davė policijai. Tai buvo Jonas 
Raguckas, 47 metu. Jis polici
joj gynėsi ir prisiekinėjo die
vais, kad jokio arklio nevogęs, 
kad jo niekas su arkliu nesu
laikė. Kaip ji sulaikiurieji 
tvirtino isz jo arkli atėmė, ei 
gonas eme teisintis, kad jis-bu
vęs girtas, arkliai prie čigonu, 
kaip muses prie medaus limpa, 
tai galejes ji, čigoną, užuosti ir 
pats in jo rankas atbėgti. Jis 
svetima arkliuką tik paglostęs, 
bėt jokiu bildu jo nuo vežimo 
nenuriszes. Teismas čigoną 
nubaudė vieneriais metais ka
lėjimo.

NUSZOVE SAVO VYRA.

Agota Eichenbergiene, isz 
A. Panemunes vals., Zuikines 
kaime, nuszove savo vyra J uo- 
za, 30 metu amžiaus. Moterisz 
ke likos suimta. Eichenbergie
ne vyra nuszovusi del to, kad 
su juo nesugyvenusi ir nuolat 
vaidijasi.

VILNIAUS DAVATKYNE 
SLEPIAMAS AUKSAS.

■“Lietuvos Žinios” pranesza, 
kad Benediktinu davatkyne, 
Vilniuje, susekta slepiamas 
maiszas su auksiniais doleriais. 
Pinigus valdžia konfiskavusi, 
o už valiutos slėpimą keliama 
byla, szventai instaigai.

VOGĖ IR PARDAVINĖJO 
PARAKA. į

Vienas kauniszkis ginklu ir 
sprogstamosios medžiagos pre
kybininkas buvo gavas leidiiha 
ATI! forte laikyti parako at- 
sargas. Parakas buvo .menkai 
prižiūrimas, kuri užejb\gimna- 
zistai, pradėjo vogti ii“ ji" par
davinėti ūkininkams. KoT'įįa- 
vininkas pastebėjo parako.ma
žėjimu, gimnazistai prekybi- 
ninkiui padare apie 4,000 litu 
nuostoliu. Du gimnazistai su
laikyti ir daroma kvota. Ka
dangi sprogstamajai medžia- 

Įgai, parakai pirkti irgi reikia 
leidimo, tai ir nelegaliai ingyto 
parako pirkėjai gaus po proto
kolą.

ISZMINTINGAS ŽYDAS.

Vienas Žydelis lakus, per
skaitė sziaip taip ant prilipin
to plakato, kad vienam ponui 
prapuolė szuo ir kas ji surastu, 
aplaikys visa rubli dovanu. 
Žydas pamatęs bėganti szuni 
sulaikė ji, užnarino savo szali- 
ka aplinkui szuiiio kakla ir nu
ėjo pas poną ir klausė:

— Ar tai pono szuo prapuo
lė?

— Prapuolė, tai ka ? '' ,
— Asz jam radau ir atvedu...
— Bet ant plakato stovi aisz- 

kei kad mano szuo juodas ir 
trumpos szersties o szitas yra 
kudlius ir baltas kaip pienas...

Žydas pasikasė galva ir at
sake : “ Tai bus tam pats tik 
jam isz didelio rupėsezio-užau- 
gp plaukai ir pražilo.




