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PARDAVĖ SAVO PA- 
CZIA UŽ $100 KITAM

BET TOJI SU JUOM 
NEGYVENO.

Chicago. — Tula Rusiszka 
rnotere kuri nesenei pribuvo in 
Amerika apsakė palicijai buk 
ji pribuvo isz Rosijos apie de- 
szimts metu adgal, susitiko su 
kokiu tai Jonu Los ir už jo isz- 
tekejo bet negalėjo iszkensti 
gyventi su juom nes abudu bu
vo neužganadinti viens isz ki
to. Vyras ja pardavė kitam vy
rui už 100 doleriu, paėmė 25 do
lerius ant rankos o likusius ant 
iszmokesties. Bet rnotere atsi
sakė gyvent ir su antru kuriam 
buvo parduota.

Septynis menesius adgal mo
tore apsivedė su kitu vyru, ko
kiu tai Shermanu. Diena priesz 
Velykas atėjo pas rnotere in 
sveczius pažystamas, Mikolas 
Fillek, kada Shermano nebuvo 
namie. Fillek nuėjo in sztora, 
nupirko kvarbos ir abudu mar
gino kiauszinius laukdami pa
reinant vyro. Kada tasai parė
jo, pradėjo iszmetinet jam kad 
jis meilinosi su jo paczia ir ji 
paszove. Fillak randasi ligon- 
buteje o Shermanas kalėjime.

Valdžia apie tai dagirdus, 
badai rnotere siuns adgal in Ro- 
sija kaipo negeistina gyvento
ja.

NUŽUDĖ TĘVA; SUŽEIDĖ 
MOTINA IR PASZOVE 

PALICIJANTUS.
Troy, N. Y. — Jonas Ireland, 

40 metu, nuszove savo tęva, 75 
metu senuką ir mirtinai paszo
ve motina, 74 metu. Kada atėjo 
palicija ji aresztavoti, paleido 
in juos keliolika szuviu sužeis
damas du. Žudinsta atsibuvo 
mažam kaimelyje Lathams, 8 
mylios nuo Albany.

UŽJOS GERA SZIRDIMOTERES BUS
APAIKE $50,000

ANT MOKSLO SAVO 
VAIKAMS.

New Orleans, Lr. — Už tai 
kad Mrs. F. Maggiore buvo 
mielaszirdinga del seno žmoge
lio, labai vargingo, kaip ji ma
ne, tai dabar turės isz ko duoti
gera mokslą del savo trijų dūk- Į 
relių. Pagal senuko paskutini 
testamentą, paraszyta ant pras-, 
tos popieros, tai Maggiore ap- 
laikys 50 tukstaneziu doleriu^ 
isz kuriu didesne dalis turi būti 
sunaudota del mokslo jos trijų 
dukrelių: Liudvikos, 11 metu, 
Antaninos, 15 metu ir Rožiu- 
kes, 5 metu.

Laike gyvasties senuko mo- 
tere ji prižiurinejo visame, da
rė jam valgyt ir ji nuprausdavo 
manydama kad jis yra labai 
vargingu žmogum.

Ic7 Vien ^alin'DAUGIAU MAISTO
ISZ VISU dzauu DEL armotu ISZLIETUVOSDARBININKISZKOS 

ŽINUTESPRASZALINTOS
NUO WPA DARBU SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA, 

į KAD JAM NEDAVE PINIGU.
Aveyron, Francija.,— Gette 

Narbonne, sūnūs turtingo ūki
ninko, nužudė sava sena tęva.

| Du metai atgal, tasai ižgama 
aplaike gana dideli turteli po, 
mireziai savo bobutes bet grei-'
tai vista praszvilk ir ,paTei. vieszpatystes steugesi ka- 
, . . . . i nuogreieziausia padidint skai-kalavo pinigu nuo savo tėvo.1 . /m j, . I th savo gyventom kad ateman-Tevas nesutiko ant to, nes jau | . . . .

i buvo davės kelis tukstanezius 
franku. Isz to kilo gana smar
kus barnis terp ju. Sūnūs po 
tam iszvažiavo. Judvi sanvai- 
tes po tam, tėvas aplaike laisz-

Ikeli nuo sūnaus, kad pavojin- 
I gai serga, ir kad tėvas pribūtu 
ji atlankyti. Tėvas manydamas 
kad sūnūs tikrai pavojingai 
serga, nuvažiavo. Kas toliaus 
atsitiko terp sunaus ir tėvo, 
tai neisztyrineta. Sūnūs visai 
nesirgo, tik prancsze palicijei 
buk jo tėvas atvažiavęs pas ji 
atėmė sau gyvastį, per nusi- 
szovima. Daktaras rado dvi

l kulkas tėvo krūtinėj bet neti
kėjo kad tėvas galėtu tokiu bil
du nusiszauti, ir pranesze apie 
tai palicijai, kuri pradėjo kar- 
sztai kvost šuneli kuris prisipa
žino, buk jisai nuszove tęva, 
kad jam nedave pinigu.

TOS BUS PRASZALINTOS 
KURIU VYRAI DIRBA.

Europa Geidžia Padidint Savo 
Gyventojus.

TURĖTI DAUGIAU

MINKSZTU ANGLIŲ 
SYKLOS SUSITAIKĖ 

OPERATORIAIS.

KA
SU

Harrisburg, Pa. — Ant pasi-' 
skundimo daugelio žmonių, ku- 
riu vyrai taipgi turi darbus, 
dirba prie visokiu darbu ant 
WPA projektu, valdžia prade-' 

i jo tyrinėti tuos užmetinejimus 
'ir dabar iszdave paliepima bo-Į 
sams kad praszalinti visas mo- 
teres nuo darbu kuriu vyrai tu-' 
ri užsiėmimus. Nekurios mote-' 
reles turėdamos darbus, net 
permaine savo vyrus ant kitu.1

CIRKUSINIS MILŽINAS 
NUSIŽUDĖ.

Moberly, Mo. — C. M. Robin
son, 75 metu, kuris su savo tri-, 
mi broliais apvažiavo beveik 
visa svietą su cirkusais ir visi 
turėjo daugiau kaip po septy- 
nes pėdas augszczio, nusiszove 
ant smert ant savo farmos. Mil
žinai broliai gimė ant farmos 
lowoje ir buvo žinomi kaipo 
“Iowa Giants”.

DU BROLIAI SURADO PUO
DĄ AUKSINIU PINIGU.
Chester, S. C. — Toby ir Mo

tiejus Crank, nigeriai, kirsdami 
malkas ant kiemo, pataikė su 
kirviu ka tokio kieto ir kada 
atkasė rado geležini puodą pri
pildyta senovės auksiniais pi
nigais da nuo 1856 ir 1881 me
tu. Pinigus nunesze in banka 
ant permainymo ant bumaszku. 
Farma prigulėjo prie mirusio 
locnininko, daugeli metu adgal 
ir niekas nežinojo kad tasai loc- 
nininkas turėjo pinigu.

KAD 
PAAUKAUT DEL KARISZ- 

KO DIEVAICZIO.

•LIETUVE BANDĖ ATIMTI 
SAU GYVASTĮ.

Hart, Mich. — Konstanto Ki- 
barto pati, nuėjus prie upes, 
kuri teka arti ju farmos, iszge- 
re jodinos ir szoko in upe tiks
le pasiskandinimo bet matyt 
vanduo buvo per szaltas ir mo- 
tere permaine savo nuomone 
apie pasiskandinima ir iszplau-' ™

PASIRENGKITE LĖKTI IN 
EUROPA TIK UŽ $2,255.66 
Newark, N. J. — Pradedant 

nuo 27-tos d. Apriliaus, isz czio- 
nais iszleks pirmutinis pasažie- 
rinis eroplanas lėkti in Eu
ropa. Preke tosios keliones 
kasztuos tiktai 2,255 dolerius ir 
66 centus. Haroldas Gary, pir
mininkas United Air Lines ap
skelbė buk kelione atsibus se- 
kancziai: Isz czionaitines sto
ties iszleks eroplanas vakare, 
27-ta Apriliaus, ir atlėks ant 
rytojaus in San Franciska, isz 
ten in Hongkong, Kinus, atlėks 
5-ta d. Gegužio, isz ten in Atlie- 
nus, Graikija, isz ten in Italija 
po tam in Vokietija ir adgal in, 
Lakehurst apie 25 d. Gegužio.

TURĖSIME MINKSZTU AN
GLIŲ DA ANT 85 METU.
Washington, D. C. — Inži

nierių kompanija Eavenson & 
Alford, sudėjo valdžiai raparta 
buk Illinojaus valstijoje randa
si po žeme da 200 milijonu tonu 
minksztu anglių, kas parodo 

| kad pagal sziadienini iszkasi-| 
ma anglių tai j u užteks da ant 
apie 85 metu.

Sziadien Illinojuje iszkasa- 
j ma nuo dvieju lyg pustreczio 
milijono tonu anglių kas meta.

IR SZUNES APGAILAUJA 
VIENAS KITA.

Dalmer, Del. — Miles E. Fitz- 
; gerald, eidamas geležinkeliu, 
užtiko viena szuni gulinti už

kas sugryžo namo. Vyras pa
szauke daktaru kuris ja nuvežė 
in Oceana ligonbute, in Hart. 
Kodėl rnotere užsikeisejo ant 
savo gyvasties tai da nedažino- 
ta.

PIRMININKAS UNIVER
SITETO.

Kiarence A. Dykstra, valdy

VYRAS PASIRODĖ DIDE
LIU SZESZKU.

Maissau, Austrija.,— August 
Luttenburg, rodo perstatymu 
czionaitiniam teatre su keleis 
levais kletkoje. Po perstatymui 
padekavojo susirinkusiems ir 
nuėjo užpakalyj uždangalo kur 
jo paeziule ji meilingai pasvei
kino, užmetinedama jam ne
teisiu gyste ir flirtavimą su mo
terimis. Žodis po žodžio, mote
rėle taip inirszo kad pagriebė 
szmota lentos ir pradėjo apdir- 
bineti savo Augusteli. Negalė
damas kitu badu pasislėpti nuo 
inirszusios moterėlės, nubėgo 
in levu kletka ir atsisėdo sau 
malsziai terp ju. Motore isz- 
begus ant scenos paszauke in 
susirinkusius žmonis: “Ar jus 
mieli regėtojai kada matote to
ki szeszka, kuris nuo moteres 
pasislėptu in levu kletka?!”— 
Žmonis nusijuokė szirdingai 
isz tokio netikėto perstatymo, 
kad vyras pasislėpė nuo inir- 

! szusios bobeles net in levu klet- 
. ka.

ežioje kareje turėtu daugiau 
“maisto del armotu.” Francija, 
Italija ir Vokietija eina lenk- 
tynen viena su kita, kad turėti 
kanuodidžiaufeia skaitli gyven
toju. Mete 1940 Francija tiki
si turėti apie 44 milijonus gy
ventoju, o Vokietija 80 milijo
nu. Francija geisdama privers
ti gyventojus ant daugiau gim- 
dimu, duoda ko'žnai szeimynai 
kuri susilauktu treczia kūdiki 
120 franku, o už penkta 540 
franku, ir del dideliu szeimy- 
nu keliones kasztus, randas ir 
kitokias iszlaidas, o del neve
dusiu merginu, kurios turėtu 
kūdikius duoda asekuracija ir 
paszialpa. Francija in tris me
tus ketina iszduoti ant apsi
ginklavimo 12 bilijonu franku, 
turi sziadien didžiausius sub- 
marinuis ir laivus, o tamystą 
in laivorysta likos prailgint^ 
ant szesziu menesiu daugiau, 
bet didžiausia kliūtis yra, kad 
neturi gazolino kas yra nead- 
butinai reikalinga laike kares. 
Bet tiems sklypams daugiausia 
rupi padidinimas gyventoju, 
kad turėtu užtektinai kareiviu 
del ateinanezios kares kurios ti
kisi už keliu metu, nes szian- 
dieninis padėjimas Europiszku 
sklypu yra teip isztemptas 
kaip strunos ant s&ryp'kos.

New York, N. Y., — Terp 
U.M. W. A. Unijos Minksztu 
Augliu anglekasiu ir operato
rių likos padaryta taika, ir 400 
tukstaneziu darbininku vela 
sugn-žo prie darbo. Darbinin
kai dabar apvaiksztines savo 
darbine kova iszkilmingai. An- 
glekasiai laimėjo savo $6 ant 
dienos ir “oveiJme” mokesti, 
35 valandas darbo per sanvaite 
ir gvarantina kad kasyklos 
iszdirbs nemažiau kaip po 200 
dienu ant meto. Tasai naujas 
kontraktas pasibaigs 1-ma d., 
Balandžio (April) 1939 mete.

1,500 FORDO DARBININKU 
SUSTRAIKAVO.

Kansas, City, Kaus.,— Czio- 
naitineje Fordo automobiliu 
dirbtuvėje sustojo 1,500 darbi
ninku, už tai, kad kompanija 
'praszalinu nuo darbo 89 unijos 
darbininkus. Nekurie pasiliko 
dirbtuvėje ir pradėjo sėdinti 
straika.

MUSZTYNE TERP STRAI
KIERIU SU SZERIFAIS.

Alberta Lea, Minn., — Du 
szimfai straikieriu prie uždary
tos dirbtuves American Gas 
Machine Co. šukele maiszati 
o kada 150 deputiu szerifu pri
buvo padaryti parenka, kilo 
smarkus muszis kuriame likos 
sužeista apie dvideszimts žmo- 
nys ir keli mirtinai. Szerifai 
aresztavojo apie 40 straikeriu 
ir maisztininku.

AMERIKIETE NE BANKE, 
BET ŽEMEJE LAIKE 

PINIGUS.
Alytus.,— Priesz kiek laiko 

isz Amerikos grižo P. Baltru- 
szaitiene ir apsigyveno pas gi
mines Stocžkelius, Merkines 
valscziuje. Parsivežė pinigu, 
bet nepasidejo in banka, o šle
pe dežeje. Karta pastebėjo, 
kad isz dėžės dingo apie 400 li
tu. Dože su 3,500 doleriu ir 
apie 1,000 litu invariais doku
mentais kluone užkasė žemeje. 
Karta prireikė pinigu. Atsika
sė deže bet ji jau buvo tuszczia. 
Intare Stoszkeliu szeimos na
rius. Juos skunde palicijai. 
Nors kratant nieko intariamo 
nerado, bet 5 asmenys patrauk
ti atsakomybėn. Mariampoles 
apygardos teismas Bali Stosz- 
keli, nors jis neprisipažino kal
tu, nubaudė dvejais metais sun
kiųjų darbu kalėjimo, del to, 
kad pagal Baltruszaitienes žo
džius, kaip dingo jos pinigui, 
B. Stoszkelis isz kažin kur pra
turtėjęs, pradėjęs mokėti sko
la ir dar kaip ka nusipirkęs. 
Apeliaciniai rūmai B. Stoszke- 
li iszteisino nes nubaudimui 
tokie kaltes inrodymai nepa
kankami.

tas szuo, jo draugas, sveikas 
bet taip silpnas kad vos galėjo 
paeiti. Szuo likos užmusztas

> per truki o draugas ji neaplei-j 
do ir sergėjo per kėlės dienas 
nieko neesdamas. Geležinkelio 
darbininkas pasiėmė gyva pas tojas miesto Cincinnati, Ohio, 
save.

GAVO 10 METU UŽ PAVO
GIMĄ 50 CENTU.

Hamilton, Kanada. — John

PRAMONYSTES NELAIMES 
PRAEITA MENESI.

Harrisburg, Pa. — Daugiau 
kaip 8,000 žmonių likos sužeis
ti ir 112 užmuszti visokiose sza- 
kose pramonystes Pennsylvani-
joj, menesyje Februariaus. Be- j Gordon likos nuteistas ant de- 
veik 300 buvo sužeisti visisžkai 
kurie aplaikines kompensei- 
szion po $1,200. Kietųjų ang
lių kasyklose atsitiko 21 nelai
mingi mirtini atsitikimai ir 
1052 sužeista. Minksztose ka
syklose žuvo 16 o 1250 sužeis-

ITALISZKA MOTERE PA
GIMDĖ ANTRU SYK 

TRYNUKUS.
Adria, Italija.,—Elvira Vio- 

vahnardi, 32 metu rnotere, kuri 
praeita meta pagimdė, trynu
kus, nesenei vela pagimdė try
nukus. Motina ir kūdikiai yra 
gyvi ir sveiki. Josios vyras 
sziandien randasi Afrike su 
savo pulku kareiviu.

DREIVERIS NESUTIKO 
ANT ISZLYGU.

Wilmington, Del. — Dreive- 
riai troku nesutiko ant pasiuli- 
nimo darbdaviu ir neejo prie 
darbo. Szitas straikas 
jau treczia sanvaite.

tęsęsi

GELEŽKELIO NELAIMĖJE 
UŽMUSZTA 8 IR SU

ŽEISTA 40.
London, Anglija. — Du pasa- 

žieriniai trukei susidūrė Couls- 
done, vienas ■trenkdamas in už
pakali kito. Nelaimėje užmusz- 
ta asztuoni pasažieriai ir 40 su
žeista. Per tris valandas darbi
ninkai dirbo kad iszgauti su
žeistuosius ir užmusztuosius isz 
griuvėsiu. Keli vagonai užside-

DEVYNI KELEIVEI 
UŽGRIAUTI PER KALNA.
Belgradas, Jugoslavija., — 

Laike Velykų, kuopa keleiviu 
lipo ant artymo kalno Arvalen, 
kad sztai be jokio prasergejimo 
dalis kalno nuslinko ant ju už-

padekavojo už taji dinsta pri- niuszdamas devynis o vienuoli- go 
imdamas nauja dinsta kaipo pa iszsisaugojo nuo baisios mir- 
Pirmininkas Wisconsino Uni- įįei 
versiteto in vieta atsisakiusio' 
profesoriaus, daktaro Glenn.

szimts metu už apvogimą duon
kepes o jo draugas, Roy Watt 
nuteistas ant dvieju metu. Vi
sas ju laimikis toje vagystėje 
buvo tik 50 centu. — Jau kad1 minusia reikia daryti kada mo- 
vogt tai gerai nes bausme už kiniesi varyti automobiliu? 
centą yra beveik ta pati kaip j 
už tūkstanti doleriu.

GERAI ATSAKE.

Inspektorius automobiliu: — 
Pasakyk man dabar, ka pir-

Jonas: — Iszmokti visus po
terius.

38 DARBININKAI UŽMUSZ- 
TI AUKSO KASYKLOSIA.
Capetown, Pietine Afrika.— 

Trisdeszimts juoduju ir asztuo- 
ni baltieji darbininkai likos 
užmuszti, kada plienine virve 
truko ir visi likos inmesti 5,000 
pėdu gylio iii grabe isz kurios 
iszkasinejo auksa. Kletka in- 
puole in vandeni ir visi prigė
rė.

PASIKELELIAI BOMBAR
DUOJA MIESTUS IR ŽUDO

VIENI KITUS.
Madrid, Iszpanija. — Ant 

keturiu fruntu atsibuvo kruvi
ni musziai tarp valdiszku ka
reiviu ir pasikeleliu. Abi szalys 
panesze dideles bledes.

Pasikeleliu kariszki vadai 
bombardavo miestą Morocco, 
padarydami daug bledes ir už- 
musze daugeli gyventoju.

NESZIOTOJAI LAIKRASZ- 
CZIU SUSTRAIKAVO.

Detroit, Mich. — Visi vaikai 
kurie isznesziodavo kas ryta i matysime, 
laikraszczius, iszejo ant strai- 
kos. Žmones papratę aplaikyti 
laikraszczius isz ryto, labai in
irszo ant straikieriu.

SAPNUODAMAS 
PAVOGĖ KIAULE.

Luoke.,—Nakti in pil. Leono 
Kasparo gyvenanezio Luokės 
valscz., Paguivienes kaime, 
tvaria insibrove tūlas Stasru- 
lis, gyvenas tame pat valscziu
je Sidekliu kaime. Kirviu už- 
muszes kiaule, užsidėjęs ant ro- 
gucziu ir žmonos padedamas 
parsivežė namo ir visa užkaso 
daržinėje. Isz ryto, savininkui 
pasigedus kiaules ir radus žy
mes, pradėta sekti. Sekti bu
vo labai lengva, nes iki pat 
Stasiuko daržines buvo matyti 
kraujo laszai. Susekus vagili, 
szi's aiszkinosi buk esąs visai 
nekaltas ir visa vagyste pada
re miegodamas per sapna. Ar 
patikės palicija jo “sapnui,”

Tuo tarpu apylin- 
I kės kaimynai turi gardaus juo
ko ir apžiūrinėja tvartus, kad 
vėl kas užsisapnavęs arkli ar 
koki kita gyvuli neiszjotu.

Paskutines Žinutes
. Schenectady, N Y., — Trys 
maži vaikai Manaiu, nuskendo 
prudelije prie kapiniu, kada 
ant jo cziužinejo, ledas buvo 
per plonais ir inlužo.

Shanghai, Kinai. — Per Ve
lykas pulkas kareiviu atėjo in 
kaimeli artimoje Yeunkong ku-j 
liame gyveno 75 trandavoti 
žmones kuriais rūpinosi Ameri- 
koniszki misijonieriai. Karei
viai be jokio iszaiszkinimo vi-Į 
sus suriszo, nuvede prie gilios 
guabes, sustatė visus in eile ir 
suszaude.

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Edna Worden, 48 metu, ir jos 
12 metu dukrele likos surastos 
nužudytos namie. Abieju gal
vos buvo labai sudaužytos. Ba
dai mergaite buvo subjaurinta 
priesz nužudymą.

DIDELE BYLA DEL 
KLUMPIU PANASZUMO.

Tūlas laikas atgal Tauragnu 
valscziuje, Taurapolio kaime, 
nakties laiku buvo iszvogta u- 
kininko J. Katino kamara. Isz 
rastųjų pėdsaku nustatyta, kad 
tai Imta medinėmis klumpėmis 
apsiuvusio vagio. Aiszkinant 
klumpes, Babrausku namuose 
rastos klumpes visomis žyme-

| mis atitiko vagio pėdsaku pa
liktas žymes. Babrauskiene 
buvo patraukta teisman už ka- 

Imaros iszpleszima. Kvocziama 
I Babrauskiene prisipažino, kad 
tai jos klumpes, bet kalta ne
prisipažino. Panevėžio apygar
dos teismo sesija kaltinamąja 

i Babrauskiene iszteisino.

W Neužmirszkite gnodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkit*!



’r S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Sziomis dienomis, Filadelfi

joj, atėmė sau gyvastis kokis 
tai Petras Sulik ir Edvinas 
Markovicz, pirmutinis 56 metu 
amžiaus o antras 60 meta, isz 
priežasties vargo ir bedarbes. 
Vienas turėjo szeimyna o ant
ras buvo naszlys.

Juk ant szio plataus ir turtin
go svieto randasi užtektinai 
turto ant iszmaitinimo daug 
žmonių bet matyt kad randasi 
neparedkas ir kas teikis “page
do.” Tasai “kas” galėtu duo
tis pasitaisyt, persimaiynti ant 
geresnio, su nauda del visu.

Bet kas tai gali invykdyti ir 
pataisyti?

Darbininkas ar kapitalistas?
Profesorius, žinantis žmogus 

ar visuomeniszkas reformato- 
(rius?

Kaip iszrodo — tai visi galė
tu padaryti tai isz vien.

Tik tame visa nelaime kad 
darbininkas, turintis baisa, ku
ris yra nevaldomi gaspado- 
rium savo sklypo, savo tautisz- 
ko turto —da tokiais reikalais 
neužsiiminėja.

Kada “laikai yra geri,” tai 
dirba jis kaip mulas o likusi 
brangu laika praleidineja ant 
nieko. Gaspadoriszkas gyveni
mas ir visuomeniszkas tautisz- 
kas rūpestingumas — mažai ji 
apeina. Turi darba, turi ko val
gyt, tai užtenka, — O daugiau? 
Vėl, del to yra kongresmenai, 
senatoriai ir prezidentas — te
gul jie rūpinasi visais sklypo 
reikalais. “Juk asz ji iszrinkau 
— tegul jis dirba o jeigu ne, tai 
laike kitu rinkimu — paszol 
von! Ant ju vietos randasi dau
gelis kandidatu ant visokiu 
urėdu” — taip sau mausto dau
gelis darbininku.

Bet kada “geri laikai” pra
eina ir užeina bedarbe, bėdos ir 
vargai, tada darbininkas pra
deda rugoti ant kongresmonu, 
prezidento ir senatorių, žodžiu, 
ant visokiu publieznu virszinin- 
ku, sukraudami ant j u galviu vi
sus jo nepasisekimus ir bedas.

Gal ir teisybe kad daugelis 
isz ju yra tame kalti nes dirba 
tik del savo labo ir dideliu kor
poracijų. Gal but!.. Bet isz ki
tos puses lužeina klausymas, 
kiek tada darbininku stengėsi 
susipažint su savo sklypu, val
džia ir administracija su pa- 
gialba laikraszcziu, knygų ir 
prakalbu?

Taip, kiek? Kiek isz ju, laike 
tuju “genu laiku”, užsiiminėja 
tuom ir /geidžia susipažint su 
darbo žinonimis, kurie dirba 
ant szmotelio duonos? — Kiek 
tai darbininku laike bedarbes 
rūpinasi ekonomisžkais, gaspa- 
dorystes ir visuomeniszkais rei
kalais savo sklypo?

Kožnas darbininkas, kuris 
geistu ant tojo reikalo truputi 
sveikai maustyti — duos sau 
tinkama atsakyma.

gentkarte. Ar-gi jos pildo tuo-' 
sius szventus paproezius kokius 
pildė ju buvusios sesutes?

Senoveje moteres taip guodo- 
jo savo vyrus, ypatingai laikuo
se kol kryžiokiszkos kultūros 
nepažinojo, kad apie neisztiki- 
mysta nei pamislyt neiszdryso 
o meileje buvo amžinai tvirtos. 
Buvo jos pavyzdingomis moti
nomis kurioms rūpėjo vien tik 
naminis triūsas ir labas vyro ir 
szeimynos. Savo dukreles taip 
auklėjo kad tosios be motinos 
žinios negalėjo niekur iszeiti. 
Kožna mergina nesziojo apsi
juosus szniura su varpeliais ku
rie skambėjimu duodavo moti
noms žinia kur ju dukreles ran
dasi. Be tuju varpeliu Lietuvai
te be motinos žinios žengt neisz- 
drysdavo nes jie buvo paliudi
jimu jos neinžeistos skaisty
bes ir dorybes. Vargas buvo tai, 
kurios varpelius iszgirsta ne- 
priderenezioj vietoj arba laike. 
Tokia mergina buvo paniekin
ta nuo visu ir ant visados pasi
likdavo nelaiminga. Savo dory
bėje, tamsybes gadynėje, Lietu
vaites stovėjo augszcziaus už 
viso svieto merginas.

'Nekalbu kad sziadien visos 
Lietuvaites dorybes neguodoja, 
Yra dar daugelis doru merginu 
bet sziadien Lietuvoje, po ka
rei, randasi tukstaneziai mergi
nu kurios neturi nei tūkstanti
nes daleles dorybes savo seno
vės sesueziu. Kas kaltas jeigu 
ne motinos?

Isztvirkimas tarpe moterių 
ir merginu czionais Amerikoje 
smarkiai eina pirmyn o labiau
sia nuo kada užėjo toji mote- 
riszka laisve ir girtuoklyste ku
ri baisiai prasiplatino ir turiu 
pripažint kad moteres ir mer
ginos, kurios geria po visokias 
urvas ir rodliauzes, geriau bu
tu kad jas biesas pagriebtu tie
siog in pragare.

Mergina ar motere, guodo- 
janti savo dorybe, kaip malonu 
butu kad jos sektu pėdoms savo 
senovės sesueziu kurios palai
ke už didžiausia nedorybe taja, 
kuri iszdryso szaudyt meilin
goms akutėms in vyrus ir viliot 
anuos Sziadien merginos ne tik 
akutėms vilioja ir koketeriuo- 
ja bet ir žemina moteriszka luo
mą musu Lietuvaicziu kurios 
pasižymėjo po visa Amerika 
savo varda ir kitu doru mergai- 
cziu.

do ir jeigu, mielas broleli ir tau
tieti musu, tave aplenkė tūks
tantis kitu nelaimiu, tai negar- 
syk svietui kad tu esi laimin
gas. O ne, broleli mano!

Atsimink visados apie tai 
kad musu tam puikiam ir dide
liam sklype da randasi užtekti
nai munszaines kuri tau gali 
priskubint mirti, kaip tai atsi
tiko ana sanvaite užmiestyje 

[Brooklyne. Keli vyrai iszsige- 
i re sau tosios suraminto jos ir vi
si likos surasti negyvi ant ry
tojaus.

Isztikruju jums sakau, mano 
mieli broleliai, ukesai sziu Suv. 
Valstijų, sziadien nežinome nei 
dienos nei valandos... pabai
gos savo gyvenimo sziadieni- 
niuose laikuose nes svietas bė
ga kaip kulka ant prapulties, 
jeszkodami ko?..

Sziadien visokiuose bizniuo
se žmogus stengėsi daryti gyve
nimą teisingai, nepaniekinet 
nei apsmeižinet savo raugu tam 
paežiam biznyje nes sziadien 
žmones supranta 'pasekmes to
kio apšmeižimo ir szalinasi nuo 
jo kaip nuo užkrėstojo.

Panasziai sziadien darosi ir 
tarp musu nekuriu Lietuviszku 
laikraszcziu. Toki laikraszcziai 
siuntinėja po apygardas savo 
krepszelninkus rinkti skaityto
jus o tikejimiszki laikraszcziai 
siunezia savo misi jonierius pri
kalbinėti ir insiulyt žmoniems 
savo laikraszczius ar jiems pa
tinka jie ar ne, po bausme pra
garo. Ineja agentėlei in stabas 
užklausia kokius laikraszczius 
skaito ir kiek. Pradeda tuojaus 
tuos laikraszczius paniekinet 
(norints žmoniems patinka ge- 
liausia) o girti savo. Daugeli 
kartu tarp vyro ir moteres ky- 
lamesupratimai katra laikrasz- 
ti skaityt. Tokis krepszelninkas 
suerzinęs szeimyna dumia per 
duris kad negauti su szluota 
per peczius.

Juk sziadien patys žmones 
gerai supranta kas jiems patin
ka ir kas jiems gardu ir nerei
kia lysti in akis kad privertine- 
ti ta, kas jiems nepatinka.

Czionais Amerikoje, musu 
gražus paproeziai iszdyla suvi- 
vai, ypatingai jaunuomeneje ne 
daug rasi jau tu paproeziu ku
riais didžiavosi musu pro-te-

Esame tankiai papratę kal
bėti: “Žmogus nežino nei die
nos nei valandos... ”

Tieji žodžiai randasi Szven- 
tam Raszte. Matyt kad tieji žo
džiai buvo paraszyti tame lai
ke kada žmonija buvo persekio
jama kokiu tai nelaimiu, ama
ru ir tam panasziu nelaimiu. 
Bet sziadien tuosius žodžius 
galima prilygini prie tebyrin 
laiku Suv. Valstijose.

Sziadien žmogus isztikruju 
nežino nei dienos nei valandos 
kada jam ateis laikas krausty
tis pas Abrahoma ir ne yra tvir
tas nei viena valanda.

Jeigu tave, mielas skaityto
jau, nutrenks automobilius ant 
kelio, arba pats neinvažiuosi in 
keno narna, stulpą ar ant gele
žinkelio arba ant medžiokles 
tave nepataikins kulka in vie-

Daktaras Vernon Bruster, 
isz Newkirk, Arizona, aplaikes 
dinsta ligonbuteje, parandavo- 
jo savo narna užmiestyje ko
kiems tai žmoniems kurie no
vos paėjo isz “geresnes kla
ses. ’ ’ Po keliu sanvaieziu pagy
venimo tame name tieji žmones 
iszsikrauste isz jo pasiimdami 
kas tik davėsi paimt isz namo. 
Tieji “geri žmones” pasiėmė 
net cinines vandenines paipas 
isz žemes, elektrikinius likto
rius, vones ir net langus. Kada 
locnininkas ana diena atvažia
vo pamatyti kaip jo namas isz
rodo ir atsiimti užmokesti tai 
vos neapalpo isz gailesties ir 
nusistebėjimo. Bet ne ilgai dak
taras apverkinejo savo blede 
nes kada nuėjo in skiepą pažiū
rėt kiek padaryta bledes, užti
ko tarp piesku ženklus sidabri
nes rudos. Vagys iszpleszdami 
paipas isz žemes, atkasė sidab
rines kasyklas isz kuriu locni
ninkas dasidirbo puikaus tur
telio ir pasiliko staigai tur
tuoliu per padalyta “gerade- 
jyste” vagiu.

viai ir kuriais da ir sziadien ta antukes, jeigu tave nenu-
mes galėtumėm pasididžiuoti 
jeigu juos pildytume.

Pavyzdin, paimkime skaisty
be ir dorybe, senovės Lietuvio 
ir Lietuvaites. Ak, kaip buvo

szaus.tavo tikra pati arba kitos 
moteres vyras neperpjaus tau 
gerkle, jeigu ant tavęs nenu
kris eroplanas arba gengsteriai 
nepadės po tavo grinezele kelis

L. TRASKAUSKAS

galima jomis didžiuotis! Bet szmotus dinamito arba paleistu 
sziadien? Net graudu! Nekal- tau kulka in galva; jeigu yasa- 
bant apie vyrus, pažiūrėkime in ros laike nenuskensi laike mau- 
moteres ir merginas musu, isz dymosi o žiema nepaslysi ant 
kuriu laukiama ateinanti musu ledo ir nenusilauszi sau spran-

LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Baime ir .
Džiaugsmas 

--- *---
Buvo tai laike pietų, būrely

je mokslincziu. Beveik visi su
tiko ant vieno, kad kentėjimai, 
baime arba neramybe apsireisz- 
kia energiszkiau nei leba, 
džiaugsmas, viltis. Tiktai Povi
las Variu buvo prieszingos nuo 
mones, norints santikyj kas- 
link savo locnos ypatos.

— Galiu patvirtinti faktais 
tai, ka tvirtinu, —kalbėjo lup
damas obuoli — esu persitikri
nęs kad turėjau didžiausia bai
me ir didžiausia džiaugsma ko
ki tik gali atsitikti kuomet nors 
žmogaus esybeje. Tai-gi asz ga
liu parodyti palyginimu kas- 
lirik laipsnio fizijologiszko isz- 
tempino neteisiai sau prieszin- 
gu inspudžiu...

— Ar turime tuo Suprasti, — 
atsiliepe Chateux — kad galė
tum ponas tai pakeisti ant en
ergijos, iszmieruoti galva nuo 
metru arba kilometru? Jeigu 
ne, tai nėra jokio darodymo!

— O ar prieszinga tam teori
ja paremei ponas ant pasekmini 
apie elektriką ir sziluma? — 
paklausė Varin. — Ar ponas 
praskiedei bent kokia rugszti 
arba Nuleidai leda su pagialba 
kentejimu bent kokiu isz savo 
ligų? Ar karszt-lige padaranti 
nedideli sopuli, neiszduoda to
kios szilumos nei pasmerktojo 
kentėjimai nusukanti jam kiek- 
veina muskulą? Mano darody- 
mas yra paezios organizmo esy
bes kuris vienatiniai sziadien 
mums prieinamas. Pagaliau, 
patys ponai apsudysite. '

Žinote kad 1893 metuose nu
keliavau in Afrika su mokslisz- 
ku mieriu, deja, dalimis kaip 
tik susekta isz paties musu va
dovo apsileidimo, vieno isz tu 
žmonių, kuriuose iszamges ru- 
bežinis optimizmas. Gyvai man 
stovi atmintyje viskas net iki 
paskutinei valandai 27 Liepos, 
1893 mete, t. y., kada mes bu
vome apsupti per žmogedžiu ni- 
geriu pulką ir kuriame devy
nios,deszimtos dalys isz musu 
karavano krito nuo nepriete
liams smūgio. Gynemes vienok 
narsiai. Nelaimingas musu vir- 
szinin'kas kovojo jau ne kaipo 
hutas, kadangi tie žvėrys ka
riauja labai minksztai, bet kai
po nos-ragis, kurio pasiutusi ir 
akla būda turėjo. Krito tai-gi 
tarpe pirmųjų.

Mano prietelius Karolius 
Velpean ir asz per ilga laika 
iszlaikeme spaudimą tuzino 
Kongos gyventoju būnant po 
apsauga keliu iszvirtusiu me
džiu kelmu. Bet amunicijos zo- 
postis mums visai iszsiseme. 
Kad lamai ant mus juodu ne
prieteliu visa szaranezia užkri
to ir mes buvome suimti ir prie 
medžio pririszti o aplinkui mus 
szoko juodi žibanti kūnai. Stau
gimas neapsakomas. Dideles 
ugniavietes mete raudonus 
blizgesius toli po lyguma; ant 
tu ugniaviecziu kepta musu už- 
rnusztu žmonių lavonai. Juodu
kai szoko, staugė ir baltųjų me
sa rijo. Mums nebuvo kas dary
ti. Palikta iszkept vėlesniam 
laikui. Pasjprieszinimas musu 
laike tos smarkios kovos pada
re mus vertais kad. juodukai 
suvalgytu; buvo regimai per
tikrinti kad suvalgia miusu kū
nus, apturės jie musu narsumą 
ir būda. Tuzinas juodu vyru 
ginezijosi, kiekvienas norėda
mas mus suvalgyt. Barikietas 
tasai prasidėjo niuo mano prie- 
tclia us Karoli aus. Didelis va

das, senelis, iszrodantis gera- 
szirdžiu, prisiartino prie ,su- 
risztojo, iszlupo jam deszine 
aki ir tuojaus prarijo.

Po tam priėjo antras vadas, 
regis, pirmutiniam lygus savo 
pagalboje, iszlupo antra aki ir 
nerepiszkai suede. Atlikus ta 
operacija, vienas kokis tai bur
tininkas paženklino szmotiu an
glies kokius tai ženklus ant ma
no draugo kūno. Pamislijau kad 
tuo budu paskirstė porcijas ku
rios turėjo tekti kiekvienam 
juodukui, dalyvaiujancziam toj 
puotoj. Pagaliau® nutvėrė Vel- 
peana už plauku ir pradėjo jam 
kirsti, geriau pasakius, galva, 
per kakla. Praslinko geros pen
kios minutes kol galva buvo at
skirta muo lavono; gala perkir
to pusiau, kiekvienas isz vadu 
aplaike po puse galvos. Liku
sius sąnarius, rankas, krutinę 
pamažu atkapota, kas tuojaus 
padalinta tarpe kitu vyresnių
jų. Su szirdžia ilgai daryta 
svarstymai. Kiekvienas norėjo 
szmoeziuka gauti. Burtininkas 
ja padalino ant nelygiu daliu ir 
padalino vadams, žiūrint in ju 
užsitamavimus ir vyresnybe.

Gal nereikia ponams pasako
ti mano baimes ir pasibjaurėji
mo, pagimdyto taja regykla. 
Lengvai ta viskas galima su
prasti. Laukiau savo kaleinos 
siu tokiu dideliu szirdies plaki
mu kad nepaisant bjauriu tu 
kanibalu riksmu, plakimą 
aiszkiai girdėjau Mano kentėji
mo ])asivelavimas dar arsziau 
mane smaugė. Vadai ramiai 
sau kepino ir valgė mano drau
gą kol po tam neatsiminė ir ne
atsisuko in mane. Asz, būda
mas tvirtu, ne taip greitai jiems 
galėjau pasiduoti. Ant galo 
atėjo kaleinia prie manės. Bur
tininkas ir abudu vadai prisi
artino prie manos su blizgan- 
cziomis akimis.

Gera-duszis senelis jau ren
gėsi man iszlupti pirma aki 
kad staiga vilycziu lietus pasi
pylė aplinkui ir tuojaius aplin
kui baisiai visi sujudo; neprie- 
teliszka gimine užpuolė ta ju 
susirinkimą. Buvau iszgelbe- 
tas.

— Toksai, — baigė Varin, — 
yra mano baimes atsitikimas. 
Pripažinsite, ponai, kad jis ga
lima pavadinti tipiszku.

— Isztikro, — atsiliepe Cha- 
beaux. — Bet nematau ežia ko
kios micros ponas sunaudojai 
del iszftempimo šylu paženklini
mo savo baime. Pripažinstu 
kad baime buvo milžiniszka... 
bet kokiu budu ponas palygi
nai tos baimes pasekmes su 
džiaugsmo pasekmėmis?

— Kantrybes, — atsake Va
riu. — Tuojaus apie tai pasaky
sim. Netrukus .sugryžus isz Af
rikos insimylejau merginon, 
Onon Tliebaut. Galiu prisipa
žint kad tai buvo pirmoji mano 
meile: per daug judantis gyve
nimas apsaugojo mane net iki 
tai. valandai nuo didesniu szir
dies sielvartu. Tai-gi tasai pir
mutines meiles jausmas mane 
,vi.sa panardino taip kad beveik 
pasilikau paiku, negalėdamas 
net atlikti savo užsiėmimu. Ar 
galėjau tikėtis pasisekimo jei
gu bueziau jos rankos praszes?

Nežinojau. Kiek sykiu aky- 
veizdoj Onos atsirasdavaiu, vi
suomet mane apimdavo kokis 
tai paralyžius. Tuo kart daug 
kentėdavo mano protas ir kū
nas. Subraklytas savo nedrąsu
mu, suakmenejas ir tylintis, bo
to dar pasirodycziau gana juo-; 
kingu jeigu norecziau iszduoti 
savo meile. Taip tai-gi pasiti
kintis savo tam apsvaigimui, 
pamecziau greitai visokia vilti

PIRMININKAS TARP-TAU- 
TISZKU BANKIERIU.

Sir Otto Niemeyer, direkto
rius Anglijos bankos, likos isz- 
l inktas per Angliszkus bankie- 
rius kaipo pirmininkas tarp
tautiniu bankieriu.

liktis vyru tos garbinamos die
vaites. Kentėjau panasziai žvė
riui kuriam po kailiui inleista 
kurara, nuo ko pražūsta visokis 
krutėjimas nors jausmams nie
ko nekenkia.

Tuo-gi paežiu laiku vienas 
isz mano giminaieziu, Jokūbas 
Varin, pradėjo ir-gi meilintis 
prie Onos. Buvo tai jaunikaitis 
patogus, miklus, szvelnus, pil
nas elegantumo ir apdovanotas 
prigimtais szposais, kas visiu- 
pirmu pamusza sau moterų 
szirdis. Nebuvo jis, vienok ne
paprastai inšimylejas ton jau- 
non mergaiten; buvau tikras 
kad be didelio gailesczio bu
eziau galėjas atsisakyti nuo sa
vo tu pretensiju. Bet maeziau 
kad jo pasistengimai buvo pri
imami labai nuolankiai ir jo 
kandidatūra su kiekviena die
na buvo vis .tikresne...

Toki buvo dalykai^ kada vie
na gražu rytmetį Jokūbas buvo 
paszauktas in Algiera isz prie
žasties kokio tai reikalo kuris 
turėjo but atliktas tuojaus o 
kuris ji ten turėjo užlaikyti kė
lės nedeles. Tasai iszvažiavi- 
mas iszpuole neesant namie po
nams Thebault ir Jokūbas ne
galėjo su anais atsisveikinti.

— Stebėtinai viskas iszejo!— 
pasakė man. — Matai, tomis 
dienomis žadėjau iszreikszti sa
vo meile merginai. Tas man la
bai ant rankos, turi puiku krai
ti... jau buvau pasirengęs ta 
reikalą užbaigti.

Buvo tai vaikinas lengvati
kis, priek tam egoistas ir netu
rintis nužiurinezio proto: ne- 
patemijo mano iszbalimo ir vi
sai nedasimislijo kad asz buvau 
insimylejas Onon.

— Ar nenorėtum man patar
nauti? — tarė. — Būti man 
pirszliu? Nemėgstu raszineti... 
Neturiu literatiszko gabumo, 
atramentas ir popiera man yra 
pasibaisetiniais daigiais.

Visu pirmu savo szirdyje pa
jutau maiszta, pagalinus vie
nok patemijau toj propozicijoj 
koki tai moraliszka kirti, kuris 
galėjo mane isz tos ligos iszgy- 
dyti. Apsiėmiau ta man sopu
linga role, kokios manes prasze 
ir prie to darbo pradėjau ruosz- 
tis.

Bet kaip tik atsiradau priesz 
Onos veidą, kaip tik pasižiurė
jau in jos gražias akeles, kaip 
tik purpuro luputes nusiszyp- 
sojo, parodant baltas lyg žem- 
cziugus dantukus, pamecziau 
visai savistovybe ir kaip tik ga
lėjam isztarti tuos kelis žodžius:

■— Panele, Ona, ateinu pra- 
szyti... norės, panele, tavo ran
kos. ..

Pritruko man dvasios, susi
laikiau nusiminęs, jeszkojau 
žodžiu savo smegenyse, kurie

urnai pasiliko toki tuszti, taip 
kaip kokia pustyne kur Afri
koje. Ūmai pajutau rankute 
isz szilko, atlaso, pūko ant sa
vo rankos, iszgirdau baisa kaip 
krisztola czysta ir man sznabž- 
d a n t i:

— Tai-gi, ponas mane myli? 
Dieve,kaip asz esu laiminga!..

Mano galvos pustyne atsigai
vino, prisipildė judėjimu, szvie- 
žumu, gyvastimi. Pakėliau ma
ža rankele prie lupu... bet ma
no džiaugsmas buvo toks dide
lis, kad, ar tikesite man, isz to 
džiaugsmo apalpau ir sugriu- 
vau...

- - O tai dabar gal man dalei- 
site manyti — pabaigė Varin, 
dedamas cukrui in kava, — kad 
džiaugsmas taip-pat gali būti 
visa-galingn jausmu, kaipo ir 
baime!

— Stebėtina! — atsiliepe 
Morenne. Buvai ponas gal fi- 
ziszkai nusilpnejas toje valan
doje kada atsistojai priesz mer
gina Tliebaut.

— Tikėjausi tokio užmetimo! 
— atsake Varin. — Sztai pir
mas atsitikimas turėjo savo 
vieta, kada buvau Afrikoj: dru
gys nusilpnino mano nervu sis
tema. Tuo tarpu per antra at
sitikima mano sveikata buvo 
žudineziame padėjimo.

SZEIMININKEMS 
PATARIMAI.

§ Kuniszkas nuovargis veda 
prie miego, protiszkas nuovar
gis iszvaro miega.

§ Dietas, kuris pristato kal- 
kio, fosforo ir vitaminą D su
laiko dantų puvimą,

§ Aptepliavimas baltai že
miausio trepo, kur nėra szvie- 
sos prie trepu, apsaugos nevie
na žmogų.

§ Lygios dalys pirkto ar 
namie gaminto “French dres
sing ’ ’ (padarytas isz acto, aly
vų aliejaus, druskos, cukraus, 
truputi paprika) ir rugszczios 
smetonos gerai iszplakta, pada
ro tirszta ir skoninga padažala 
salotoms.

§ Kūdikiu žinovai sutinka 
kad patartina auginti vaikus 
pagal nustatyto kelio Jie visuo
met. turi būti laikomi szvariai 
ir po gydytojo priežiūra nuo gi
mimo.

§ Salotoms žalumynai page
rinti jeigu priesz laika jie nu
valyti, vandenyje truputi pa
laikyti ir liuosai apvynioti 
szvariame abruse ir padėti ant 
keliu valandų szaltoj vietoj.

§ Vardai visu suriu aisz
kiai pažymėti. Etiropiszkos ru- 
szies sūriai kurie gaminti Ame
rikoje yra pažymėti “Ameri
can” arba “domestic”, jeigu 
ne, tai vistiek nesza varda val
stijos kurioje jie gaminami.

§ Ropes galima rauginti ly
giai kaip kopūstus. Vokiecziai 
ta gerai žino ir jas vadina 
“įsauer ruben.”

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.
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Sunkus
Mėginimas

(Puiki apysaka).

I nieko nepadarysime, reikia 
' naudot koki pasaluma, — pra-

esmių biednesniu už jus ir be] pitonas labai nerimavo.
noro tarnauju kapitonui. j — Da atsiras, — ramino Bur

— Isz kur žinai apie musu.ke kapitoną. Da jaunas tai ne-Įkalbėjo Petras, kitas laivorius. 
mierius? — klausė toliaus Bur- 1 uri proto kaip reikia. Gal su-į— Kaip taip rytoj isz nežinių 
ke su piktumu ir buvo gatavas rado lygius sau draugus tai le- prisėlint kaip eis jis kajutos,

Ikožnoje valandoje ant Tarno liauja sau!
— Asz nemislinu to, — tarė1

gerai žinomas visoje aplinkin
ėje kaiip teisingas sudžia, bet 
po drauge buvo ir rustus del 
prasikaltėliu kuriuos bausda
vo bambusinems lazdoms ir ka-

GUODUOK SAVO 
:: TĘVA ::

į TARADAIKA

Indijos mieste Agzabe, ku
liamo gyveno daugiausia Ma- lejime turėjo dvigubai pasnin-rėžt per galva kad pargriūtu!

— Ta negali padaryt! — tarė
— Kas gali žinot kaip 

gali pareit. Tuo budu gali kapi
toną ne primiuszt bet užmuszt o

lometonai, apsigyveno jame 
į’eras blekorius, Ragui, kuris 
su savo vienatiniu sunum pri- 
nivo isz Francijos, užsidėti 
sau kromeli, ir tarnauti gyven- 
■ojams tojo, miesto. Buvo tai 
larbszus žmogus, geras amat- 

uiukas ir buvo teisingu žmo
gum, todėl in trumpa laika da- 
>įdirbo puikaus turtelio. Buvo 
į'uodojamas ne tik per Euro- 
lieczius, bet ir Turkus. Kada 
jo sūnūs apsipaeziavo, atidavė 
jam visa savo 
lama, o pats užėmė tik vienai 
naža kambarėli, ir kelis dole-' 
?ius ant menesio del saves an t 
nažu reikalu. Isz pradžių vis
kas ėjo kanuogeriausia. Mies- 
:as gulintis įdregnoje vietoje, 
<uri tankiai užliedavo tvanai, 
uri jame daugiausia namus 
uit dvieju laipsniu o tik 
uiksztesni laipsniai yra sausi 
r sveikus del gyvenimo, o že- 
nutinėi yra drėgni ir netin
kami del gyvenimo. Todėl su
ms su paezia apsigyveno že- 
nai, kur radosi visa dirbtuve, . 
) senam tėvui paskyrė aukszte- 
;ni kambari, kuris turėjo visas 
agadas, marti buvo saldi kaip 
liragelis ir viskas ėjo kanuo- 
jeriause. Bet ne ilgai tęsęsi 
;okis gyvenimas. Atėjo be- 
larbe ir brangenybe, marti tu
rėjo broli, kuriam buvo labai 
sunku, nes turėjo didele szei- 
myna, bet apie tai nežinojo jo
sios vyras. Pyko labai ant sa
ro vyro, kad jisai kas menesi 
mokėdavo tėvui jo duokle. 
Pati tarė, ‘‘kam seniui tieji pi
nigai? Ar jam vargas pas 
mišf?” Toki klegėjimai paezios 
laibai pykino vyra ir atsakyda
vo jei, kad ta, ka turi, tai nuo 
;evo, ir privalo būtie už tai do
ringa o tie pinigai ka moka tė
vui, neprapuls, ba juos tėvas 
iieiszduoda, o gal kada jiems 
paliks po mireziai. Bet kaip 
tai tankiai atsitinka, kad mote- 
re gali perdirbt ir geriausia vy
ra ir kasdien sūnūs buvo del sa
vo tėvo bjauresniu. Skaudėjo 
szirdi senukui bet nerugojo ant 
sumaus, tikėdamas kad su lai
ku persimainys jo užisikieteju- 
si szirdis. Ir ant tikrųjų tė
vas susilaukė permainos, no- 
rints jo szirdis neatsiliepe, bet 
kas kitas, o buvo tai teip: Se
nukas kentėjo ant rumatizmo 
ir per kėlės sanvaites negalėjo 
iszlipti isz lovos. Nemalonu 
buvo martelei kad kelioli
ka kartui ant dienos turėjo už- 
lipt ant virszaus ir prižiurineti 
seni. Senukas todėl sutiko ap- 
sigyvent žemai, geisdamas 
jiems įsumažyt ergeli ir nesma
gumus. Liga truputi apsimal- 
szino ir praslinko kelios sanvai 
tęs, bet apie perkelima tėvo ant I 
virszaus nepamislino. Marti 
persikėle ant virszaus kur jiem 
gyvenimas labai patiko, o se
nuką paliko drėgnam kamba- 
relije, bet tėvas nerugojo ir bu
vo isz to užganadytas, mausty
damas sau, kad tokiu budu 
greieziau mirs ir persiskirs su 
savo vargingu gyvenimu. Bet 
ant to visko kitaip žiurėjo kai
mynai Turkai, kurie baisiai 
neapkentė vaiku už toki pasiel
gimą su senu tėvu ir nuėjo pas 
Kadi (Turkiszka sudžia), su 
praszimu, kaįd užstotu už sena 
tęva. Turkiszki sudžios turi 
didesne valdžia ne kaip pas 
mus, nesuraszineje jokiu proto- 
kulu, 'bet iszdalina kaltinin
kams tiesa, pagal jo nuomone. 
Taigi ir sudžia Akgabu buvo

kaut. Tula diena in narna Ragu- 
lu pribuvo du apsiginklavę Ka- 
vasai (pallicijantai), paliepda
mi sunui, kad tuojaus eitu su 
jeis pas sudžia, del ko ?— na ta 
dažinos nuo jo paties, ir a|pilai- 
kys fenais iszaiszkinima. Jau 
tas pakvietimas pereme Sūneli 
baime, o da daugiau, kada pa- 

rusta veidą sudžiaus, o 
jo stovincziiis du mūriu 
lazdoms.
Ar tu esi krikszczioniu? 

varstotą ir užriko ant jo sudžia.
— Teip, esmių krikszczio- 

n Ji, atsake užklaustasis, nes 
nesuprato kas isz to gali iszei- 
ti.

szokt kad ji nradet.
Jsz kur žinau apie tai? Tai kapitonas stacziai. Tarnas ne Jonas.

Stovėjau yra lengva-mislis, nepagadin-1 
irie duriu apie puse adynos ir tas vaikinas. — Bijausi tiktai 

ar ji nepatiko kokia nelaime, asz prie to nenoriu rankos pri-
Esmiu tikrai nerimastyje ir dėt.
liepsiu po miestą jeszkoti.

— Jeszkok jo nes negreitai 
surasi, — pamisimo pasziepian-

ve, didelio daigto!Ant laivo nebuvo gyvos dva
sios nei jokio sargo, kaip tai 
yra papratimu, tai teisingai viską girdėjau. Jusu tai kalte 
tada Tarnas mislino jog Burke jeigu manes matote. O dabar 
jau darbszauja prikalbinimeika asz jums pasakysiu; esate 
kitu laivoriu ir tame iszgirdo labai neatsargus nes jeigu- ant 
vienoje kajiutoje (kambaryje) mano vietos butu ta viską ka

pitonas girdėjas tai gerai ant ežiai Burke, matydamas jog ka-sznabždanezius balsus.
Ten tai buvo susikuopinia vi- vieni kitu susiergeliave nes vi-1 pitonas tame mieryje iszsiren- 

si laivoriai ir patempiąs ausis si apie tai žinojo jog Tamas bu- ge in miestą.
girdėjo kalbanti Burke, kuris ’ 
labai aiszkiai ir drąsiai pasako
jo apie ta viską ka girdėjo kar- 
czemoje apie didelius skarbus ;
Kalifornijoje. Tarnas prislinko 
ant pirsztu prie duriu ir temina 
ant kožno žodžio. ;

— Tiktai brolei, daugiau ge- i 
ro noro, — kalbėjo Burke, — o 
už keliu menesiu galime stotis ! 
tureziais o paskui gyvent lai- ; 
mingai viso pilni!

— Bet kaip in ten gautis? — ’ 
tarė vienas isz laivoriu. Juk - 
kapitonas mus pasamdė del sa- j 
ves ir nenorės nei vieno atleis
ti!^

— Isz tikro nenorės, — atsa- - 
ke Burke, — bet galima ji pri- 1 
verst! J

-— Kvarabai tas prisiduotu,
— dadave antras. — In Kali
fornija didelis szmotas kelio 
niuo czion o isz kur imsime pi
nigus ant keliones? Asz, po tei
sybei, turecziau norą in ten nu
keliaut bet be pinigu, tai turiu 
pasilikt. Sparnais nenuleksiu o 
ir in ten niukeliaves, oru negy
vensiu. Taip man tas viskas 
iszrodo!

— Man rodosi, — atsiliepe 
Burke pusbalsei, — jog kad tik 
mes norėtume tai galėtumo ant 
puikaus laivo gautis tiesiog in 
San Francisko!

— Sapnuoji, daugiau nieko!
— akyvas esmių kur gausime 
laiva. Tau auksas visas smege
nis sumaisze, — atsiliepe keli 
laivoriai.

— Paklausykite tiktai ma
nes, — atsake Burke, — paskui 
darykite kaip sau norite.

— Kaip tik czionais parduo
sime tavora, o jeigu neparduo- 
sime visko tai kapitonas tikrai 
norės plaukt tolyn in vakarus. 
Iszplauksime isz pristovos o 
kaip jau bus toli nuo New Yor- 
ko, taip, jog nereikalausime ko 
bijotis, tada pasakysime sta
cziai jam ko mes norime. Jeigu 
tiks ant to tai gerai o jeigu ne, 
tai uždarysime in kambari. Ta
da bus priverstas pavelint ant 
visko ir taip nuplauksime in 
Kaliforrnija.

— O niekszai! — tare in save 
pusbalsei Tarnas isz nenoru.

Iszgirdo tai Burke nes visi 
buvo nutilia o norint nedagir- 
do ka kalbėjo, norėjo iszbegt 
isz kajutos kad sztai Tarnas in- 
eina in perskyra kaip rodos 
nieko nežinodamas, linksmas 
ant pažiūros ir pasveikino lai-1 
vorius kurie susimaiszia žiurė
jo ant jo.

— Ka tas ženklina jog sužiu
rote kaip ant vilko? — tarė 
linksmai. — Ar gal ir mane no- 

; retemete prisileist prie dalybų 
jusu puikiame užmanyme?

— Kokiam užmanyme? — 
paklausė Burke suraukęs kak
ta, žiūrėdamas piktai ant Ta
rno.

— Na žinoma, in Kaliforni
ja, — atsake Tarnas su szypse- 
na. — Bute tai labai bjauru isz 
jusu szalies jeigu mane norėtu
mėte iszskirt, jeigu žinote jog

vo loskoje pas kapitoną o per 
tai nesitikėjo jam. Stirininkas kant nuolatos. Ant galo laivas 
Burke suprato ant ju akiu kaį 
jie mistiną ir atvirai tarė:

— Broliai! tasai vaikezas ga
li mums but pavojingas, asz 
jam netikiu ir bucziau tosios 
nuomones kad ji kur nudet!

Beveik visi laivoriai buvo to
sios mislies, tiktai vienas už
stojo už Tama ir tarė:

— Nei vienas nedryskite jo 
pirszto dalypstet nes jeigu ma
nes nepaklausykite tai asz nei 
nenoriu prie jus pristoti

— Bene czion kas sako apie 
užmuszima? — tarė Brarke. — 
In vales bus kaip ji uždarysi
me ant ilgiau, kol iszplauksime 
ant pilnu mariu.

— Gerai! uždarykime ji! — 
paszauke keli balsai.

Tarnas atsispyrinejo, prasze 
gražiai bet nieko nemaczino. 
Laivoriai nutempė ji gilei in 
laiva kur gulėjo kambarėlyje 
visokį seni daigiai, davė jam 
ten valgyt visokiu- valgiu ir už
dare ji. In adyna atplaukė val
tis, kapitonas linksmas iszejo 
ant laivo o stirininkas su pa
prastu nusižeminimu priėmė ji 
o kapitonas kalbėjo in stirinin- 
ka:

— Neužtruksime czionais il
gai nes netikėtai pardaviau vi
sa tavora.

— Tai da geriau, ponas kapi
tone, — atsake Burke su nu
duotu džiaugsmu. — Vėlinu to 
visko isz szirdies! O ka paskui 
pradėsime?

— Ka pradesime? Sugryžszi- 
me in Nauja Orleaną, — atsake 
kapitonas. — Džiaugiuosiu jog 
galėsiu ramiai pasėdėt koki lai
ka namie ant farmos. Kol laiva 
prikrausiu, mistinu da kito
kius reikalus atlikt o paskui 
leisiuosiu namon. Tikiuosiu jog 
ir tau, Burke, norisi namon! ’

— O, man vistiek, asz ant 
visko laikausi, — atsake stiri
ninkas, asz tiktai bijau jog lai
voriai rugos nes mislino turėti 
ilgesne kelione.

— Jie ant to nieko netrotins, 
— atsake kapitonas. — Pasa
kyk jiem jog asz jiems užmokė
siu uždarbi už asztuonis mene
sius.

Burke nudavė labai linksmas 
ir nuolatos laižėsi priesz kapi
toną.

— Gana to! pertrauke kapi
tonas. — Asz teisingai su žmo-

rtiimis apsieinu. O kur Tarnas? 
Prisiunsk ji in mano kajuta!

— Ar Tarnas? — paklausė 
Burke, nuduodamas dyva. — 
Ar nepribuvo jis su ponu kapi
tonu?

— Ne.
— Tai valkiojasi kur po 

miestą nes da lyg sziol nesu- 
gryžo.

— Tai iszdykelis! — suniur
nėjo kapitonas. — Kada su- 
grysz tai pasakysi man!

Tai pasakęs nusidavė in savo riais. Kolei spėsime duris isz- 
kajuta bet ant toszczio lauke laužt tai mus kaip zuikius jis 
pareinant vaikino. Nesugryžo iszszaudys.
viena ir antra diena isz ko ka-]

Kelios dienos praėjo bejesz-

“ Tėtis” likosi prikrautas viso
kiais tavorais reikalingais del 
plantacijos o ii- kitokiais tavo
rais.

Viena vakara, priesz iszplau- 
kiant, stovėjo kapitonas susi
raukęs žiūrėdamas in szali 
miesto ir vis mislino apie Ta
ma.

— Nepaprastas daigtas, — 
kalbėjo in save. — Turėjo užei
ti kokia nors nelaime, Tarnas 
turėjo dideli prisiriszima prie 
manes, negalėjo isz geros va
lios apleisti. O ir asz ji pamylė
jai! Tai jis pirmutinis turi taji 
gilinki o jokis kitas, paėmė 
mane už szirdies ir per tai per
mainė mane. Ir tai tame laike 
kada jam norėjau priesz ji at
vert savo szirdi ir atsimokėti 
nž jo prielankumą, dingo kaip 
akmuo vandenyje. Isztikro ne
suprantu to.

— Neparneszi jokios žinios 
apie Tama? — paklausė Bur
kes, kuris tame laike buvo su- 
gryžes isz miesto.

— Nei jokios, pone! — atsake 
Burke, patraukdamas pecziais.

Matomai nubodo jam gyve
nimas ant laivo ir pabėgo. Ga
las galu, turėjo būti niekai vai
kas.

— Asz taip nemislinu apie ji 
nes jau esmių persitikrinęs isz 
jo, — atsake kapitonas. — Kas 
bus tai bus, vienok matau jog 
nieko nemaczys ilgiau czion 
laukt. Rytoj anksti, jeigu bus 
geras oras, iszplauksime; atsi- 
minkie Burke būti pasirengu
siu visame.

— Bus viskas gerai, pagal 
norą pono kapitono, — tarė sti- 
rininkas o kapitonas nusidavė 
in savo kajuta kurioje be Tarno 
labai bodėjosi.

Toje valandoje da jis mylėjo 
Tama. Bet netrukus nemylės 
suvis.

Laivas “ Tėtis” iszplauke 
jau ant pilnu mariu o stirinin- 
kui rodėsi jog jau užėjo tinka
ma valanda ant iszpildymo sa
vo nedoru planu. Stirininkas 
kalbėjo in savo draugus:

— Turi jis savo kajutoje 
szimta tukstancziu doleriu. 
Kad mes tais pinigėliais pasi
dalintume tai kožnas turėtu 
pusėtina turteli ir galėtu koki 
andeli užsidėt.

Akys laivoriu pražibo geis
mu o vienok negalėjo ant vie
nas kito akiu pakelt.

— Ko da mislinate ilgai, — 
kalbėjo- stirininkas Burke.

— Juk tai puikus daigtas, —■ 
atsiliepe Jonas, vienas isz lai
voriu, — o ir pavojingas. Pa- 
žinstate gerai kapitoną, tai asz 
apie tai neturiu ka kalbėt, jog 
yra tai žmogus nebaimingas ir 
narsus. Žinote jog nakties laike 
užsirakineja savo kajutoje ku
rtos sienos apkabintos revolve-

— Ir asz ne! Ir asz ne! — at
siliepe keli balsai o Burke ta
me laike pasziepiancziai per
kreipęs lupas tarė:

— O ka, jeigu neturite drą
sos tai reikia turtu atsižadėt ir 
būti ubagu lyg smert!

— Geriau būti ubagu negu 
žudintojum, — tarė stacziai Jo
nas. Kaip asz mislinu tai butu 
geriausia jeigu rytoj vienas isz 
mus nusiduos pas kapitoną ir 
atidengs jam musu mieri kelia
vimo in Kalifornija. Jis-gi kaip 
žmogus iszprates, tai sutiks ant 
musu noru ir nedrys statytis 
priesz visus. Apie ta szimta 
tukstancziu da neminėsime nes 
be abejones atsiras proga'del 
iszgavimo nuo jo tuju pinigu.

— Tai katras nusidiuos pas 
kapitoną tame mieryje? — 
klausė Burke. Ar apsiimti Jo
nai?

— Asz? Niekados! — atsake.
— Kaip tik kapitonas dirstelė
ja asztriai ant žmogaus tai net 
blusos nustimpa, net sziurpu- 
lys paima ir isz tikro isz mus 
nei vienas neiszdrys pas ji nu- 
siduot.

Visi nutilo.
— Tai kas mums pasilieka?

— kalbėjo toliams Burke. Jei
gu norime ant savo pastatyt nė
ra kitokios rodos kaip tiktai 
priverst!

— Aszvantjo netinku! — at
sake Jonas su nenoru. — Kapi
tonas yra szaunus žmogus, vi
sados su mumis gražiai apsiėjo 
ir ne vienam yra gero padaręs, 
asz tiktai ant to tinku idant ji 
uždaryt in koki kambarėli.

— Tokiam karte nėra apie ka 
>■ mislyt, — tare Burke. — Kas 

mums isz to pareis jeigu ir nuo 
jo kajutos dureles isz lauko už
kalsime? Per langeli duryse 
mus kaip szunelius iszszaudys. 
Kas kita butu kad galėtume 
nuo jo ginklus atimti, apie tai 
turėtume pasikalbėt.

— Prisiduotu mums dabar 
Tarnas, — atsiliepe Petras. — 
Tasai vaikinas mitras kaip bež
džione o drąsus kaip levas. Jei
gu tiktai norėtu laikytis su mu
mis, galėtu lengvai insispraust 
per langeli kajutos ir suriszt ka
pitonui rankas ir 'kojas, kol ne
pabus.

Burke neisztikejo Tarnui ir 
isz kart prieszinosi nenorėda
mas kad ji iszleist bet ant galo 
turėjo tikt nes didesne dalis 
laivoriu to norėjo o Jonas nu
ėjo tuojaus nevalninka atvest. 
Už valandos sugryžo abudu.

(TOLIAUS BUS)

Vienam pleise po Velykų Vesel
ka buvo,

Ir sveteliu nemažai pribuvo, 
Ant galo baisiai atsitiko, 
Daugelis pažeistu liko, 

Kirvei ir peilei darbe buvo, 
Kad net daktarai pribuvo, 
■Galvas taisė, skyles siuvo, 
Pleizeruotu daugelis buvo.

Tai vis toji kvailysta,
Daugiausia daro girtuoklyste, 
Geria vyrai, geria ir moteres, 

Kad nepasikele nuo kėdės.

Kur ten badai Oliajuje,
Girtuokliai visi, konia, 
Ten kvailiu daug yra,

Laka munszaine ir byra. 
Susidrasko kotus ir skrybėlės,

O tankiausia ir kelnes, 
Nesenei spykyzes sudaužė 

langus.
Dabar prova didele bus, 

Ir butu tuojaus kozoj sėdėja, 
Kad burdingbosis nebūtu belą 

padujas,
Iiž langus 55 dolerukus už

mokėjo,
Na ir namo parėjo.

Bjauriai vyrueziai darote, 
Kad toki gyvenimą varote, 
Kad daugiau skaitytamete,

Tai tokiais nebūtumėte.

* * ♦
Gerihit sznnvote ant sėdynėGerki it sz unvote an t sėdynes ‘ ■ 

turėti,
Ne kaip su velniszku kaimynu 

gyventi,
Juk szunvote nugydinsi, 

Bet niuo szlękto kaimyno neat
sikratysi.

Viena apaezioje o kita virszuje 
gyveno,

Ir nuo ilgesnio laiko viena ant 
kitos sznairavo,

Virszutine taip siųst pradėjo, 
Kad apatinei ramumo ne

davinėjo.
Viena nakti baisiai susirup- 

cziavo,
Rodos kad kvailas galvas gavo,

V ai tu mano Pone, 
Tas dėjosi ana diena Pittstone, 

Kada pro ten važiavau, 
Per Velykas sustojam.

* * *
Vai tu Skrantono moterele, 
Neiszmintinga esi pasiutėlė,

Vos apsipaeziavai, 
Jani daug szposu pridarei.

Naktimi valkiojiesi,
Po pakampes triniesi, 

Žmpniems in akis szoki, 
Visus aploti grąžei moki.

Badai tave moterėlės iszvarys 
ant nogiu,

Po szimts paibeliu.

— Tai teisybe, priverstinai

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* bitikimiauiii Graboriu* 

:: Gabiausi** Baliamuotojai ::
-- Geriausia Ambulance 
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—- Tai gerai. Parodyk, ar 
tu moki persižegnoti,’ užklausė 
sudžia ir sūnūs radėjo žegno
tis.

— Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus ...

— Sustok! Kur yra Tėvo 
vieta?

— Czionais virszuj, — rody
damas su ranka ant kaktos.

— O kur vieta Sunaus?
— Czionais žemai, — rodyda

mas su ranka ant krutinės.
— Tai kodėl tavo name de

dasi priėszingai? Kodėl tęva 
patalpinai žemai, o tu apsigy
venai virszuje? Tyli? Tas 
reiszke kad prisipažysti prie 
kalties. Dabar klausyki©: Ei- 
kie tuojaus namo ir jeigu lyg 
vakarui tavo namuosia ne bus 
teip kaip tu pagal krikszczion- 
iszka tikėjimą iszpažysti, tai 
czionais vela busi ryto ir turėsi 
rokunda su mano szitais juo
dais tarnais. Ir teip bus, jeigu 
kada iszgirsiu skunda ant tavęs 
kad su senu tėvu pasielginesi 
blogai. Ar 'supranti ?

Nereikia man jums czionais 
primyti mieli skaitytojai, kad 
sūnelis tuoiaus iszpilde palie
pimą iszmintingo sudžiaus ir 
nuo tuos dienos pas ji buvo 
kaip danguje. Tėvas neiszme- 
tinejo vaikams, bet buvo kaip 
kitados malonus del ju, o sūne
lis su juom teip pasielginejo, 
kad nereikeo daugiau prista
tyt ji priesz pagoniszka sudžia.

__________ —F.W.S.B.

PASAULĖS AMŽIS
Profesorius George Darwin 

apskaitė kad musu svietas turi 
gal daugiau kaip 56 milijonus 
metu senumo bet Angliszkas 
mokslinczius Archibald Geike 
tvirtina kad svietas yra ma
žiausia 100 milijonu metu se
numo.

Bet pagal naujausiu moks- 
lincziu tai tasai skaitlis nesu
tinka su ju rokunda nes jie tvir
tina jog svietas turi gal tik 
apie du milijonus metu senumo 
nes kožnas apskaitineja savisz- 

‘ kai.
Ant to musu seno svieto szia- 

dien gyvena visose dalyse svie
to daugiau kaip du bilijonai 
žmonių ir da vietos randasi ke
turis sykius tiek del daugelio 
žmonių.

TURES UŽTEKTINAI ŽE
MES AMERIKOJE.

Gustaitis pasirenginejo va
žiuoti in Amerika jeszkoti nau
jam sklype giliuko. Ate jas pas 
ji kaimynas užklausė:

— Ka tu darysi Amerikoje 
kada in ten nuvažiuosi?

— Pasiimsiu žemes.
— Ar daug?
— Kiek tik galėsiu pasemti 

su sziupeliu.



ŽINIOS VIETINES
— Palieija ieszko Leo Ca- 

mol, kuris dingo isz namu nuo 
W. Railroad uly., pereita san- 
vaite Žmogus iszejo parsinesz- 
ti savo pede ir nuo tos dienos 
niekas apie ji negirdėt. Ma
noma kad gal ji kas nužudė ir 
inmete iii kokia ‘butlegerinia’ 
skyle kuriu randasi daugelis 
ant artimųjų kalnu.

— Peteita Ketverga mieste 
buvo sėdintis straika© Ideal 
Marszkiniu dirbtuvėje ant 
Laurel uly. Darbininkėms pa
liepta (paezioms atsineszti mar- 
szkinius prosinti prie stalo, 
per ka butu didele sugaisztis 
laiko todėl šukele sėdinti strai- 
ka. Girdėt kad straika© pasek
mingai užsibaigs.

— Lietuviu Moterių Politi
kos Draugyja turėjo savo ban- 
kieta ar vakariene Nedėlios va
kara Norkevicziu saloje ir visi 
at Šliaukusieji buvo pilnai užga
nėdinti. Po vakarienėj buvo 
szokiai.

— Vietiniai politikieriai 
pradėjo darbuotis ir prisilaiži- 
net prie balsuotoju bet reikia 
primyt kad musu konsulmonas 
Juozas Ancereviczius taip ne
daro nes žmones ji pažysta kai
po teisinga žmogų kuris daug 
pasidarbavo del savo tautiecziu 
ir miestui. T^del turime ji vela 
iszrinkti ant tojo dinsto nes jis 
apreiszke kad vela bus kandi
datu Septemberyje ant nomina
cijų. Rinkimai bus Novembery- 
je.

— Y. M. Lietuviszkas Inde
pendent kliubas laikys drau- 
giszka vakarėli del savo nariu 
ir ju draugu Nedelioje 25 d. Ba- 
landžio-April, ugnagesiu stoty
je, pirmam vorde, 7-ta valanda 
vakare. Gerymai bus kuoge- 
riausi ir valgiai gardžiausi. Ko
mitetas . stengėsi szi vakarėli 
padaryti didesni ne kaip pasku
tini ant kurio radosi daug sve- 

* lėliu. Visi nariai yra kvieczia- 
mi atsilankyti.

— Pereita -sanvaite rnoto- 
ravo in miestą poni A. Navick
iene, ponstva Adomai Lapins
kai, ©linus Tamoszius ir duktė 
Alicija, visi isz Hazleton, Pa., 
atlankyti gimines ir pažysta
mus. Turėdami sziek laiko, at
lankė redakcija “Saules,” nes 
szeimyna Navicku yra seni 
skaitytojai “Saules” nuo dau
gelio metu. Acziii už atsilanky
me

Hazleton, Pa.,—Jau 25 metai 
kaip Lietuviszka bažnyczia SS. 
Petro ir Povilo buvo czionais 
pastatyta, todėl parapija ap- 
vaiksztinejo sidabrini jubileju 
per Velykas. Laike pamaldų 
atsibuvo procesija ir tame lai
ke užsidegė papuoszai ant al
toriaus nuo artimos žvakes kur 
kilo sumiszimas bažnyczioje, 
bet liepsna likos greitai užge
sinta, ir pamaldos vela prasi
dėjo be tolimesio pertraukimo. 
Prabasczium tosios parajios 
yra Kun. V. Nanortas

Sunbury, Pa. — Kaimelyje 
Dornsife, pati Jeramino Sinke- 

i vicziaus, geisdama uždegti tam
pa po maszina del auginimo 
visztuku, kada pasilenke, užsi
degė jos szlebes ir motere likos 
pavojingai apdeginta ant že
mutines dalies kūno. Vyras pa
matęs liepsna pribėgo ir užge
sino.

Baltimore, Aid.,— Mare Gun
ther, 55 metu amžiaus, motina 
devynių vaiku, likos surasta 
nužudyta užmiestyje. Moteres 
szlebe buvo supleszyta ir kū
nas apdraskytas.

ANT PARDAVIMO!

Lotas 150 x 150 pėdu didžio, 
didelis puikus namas, su visom 
vigadoms, ant steito kelio (arti 
Lakewood parko), Park Crest, 
Parsiduoda pigiai! Atsiskau- 
kite in ‘ ‘Saules” Ofisą, Maha
noy City, Pa. (t.f.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

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

— Pati Jurgio Kaledo, biz
nieriaus ant E. Pine uly., turė
jo gana pavojinga operacija 
ana diena Pottsvilles ligonbu- 
teje ir sziadien ženklyvai pa
sveiko.

—’ Panedelyje atsibuvo su
sirinkimas miesto gyventoju, 
konsulo kambariuose, užpro
testuoti priesz kontraktorius 
kurie naudoja per daug dina
mito stripinsuose nes eksplozi
jos yra taip smarkios kad su- 
kreežiamieste daug namu iri 
padaro bledes.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

— Reimoiidas, sūnūs R. 
Buszniausku, 433 W. Spruce 
Uly., serga skaudanezia koja 
kuria susižeidė. Gydosi namie-.

Automobilius, prigulin- 
idis prie James Stride, 302 E. 
Railroad, užsidegė ant kampo 
Main ir Spruce ulycziu apie 
.11:20 vai., Sukatos ryta. Ugna- 
gesiai greitai užgesino liepsna.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

. .. . ; ■ .... ..... J

TTSAU.LE ’ ’ Mahanoy City, Pa.
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PINIGAS 
...IR...

szirdis inleisdama pasitikėjimąties, užlipdavo vieni kitiem.4 
ir mokindama juos didžios tei- net ant pecziu, mindžioji! už- 
sybes apie gj’venima. ' spaustu lavonus, vieni kitus

į Turtingiems liepe savo tur- kandžiojo kaipo pasiute szu-
NEKALTYBE ItuS Padalint^ tarpe biednuju. 1 nes, pleszdami isz ranku auksi

, £zenavoti proee> garbinti tikrus
Seniai, labai seniai, cieli am- gyvenimo idealus o už vis la

kiai o gal ir tūkstantis metu; to kiaus mylėti savo artimus, 
neatsimena net seniausi aržuo- Ej0 paskui arkli su artojam, 
lai, stovintieji tankumynu-ose, 
kaip kadaise ant žemes viesz- 
natavo karalius, iszmintingas 
ir galingas, pražilęs senelis,

tiduoti naudingiems tikslams, nius ratukus, byranezius isž 
despoto ranku. Taip visi besi
kankindami paskui ji ir trauke. 

<• •>
O visu žiūrėjimas vijosi Ne

kaltybe. Ji ėjo atokiai liūdna ir 
apsiverkus. Jos rūbas buvo

kurio veidas buvo saules inde- 
ges, su atsegtais ant krutinės 
marszkiniais, priduodama jam szviesesnis už saule, norint© su 
sylos darbe; inliedama jo du-1 juo tiek daug žmoniems aszaru 

i vienoj ©žalyje, kurioje, kaip szion vilti ir ant lupu linksmy- ( apszluoste, tiek daug sukepu-.
pasakose pasakojama, jis buvo ]3e_ 
kaipo vienas piemuo o jo paval-! 
diniai, kaipo viena a viny ežia.

siu lupu iszbucziavo, tiek daugi 
Mokino mylėti viską, kas tik' mažutėliu nuo szalczio apsupo.

Į yra vertas mylėjimo, mokino Į Dievaites dangiszkas veidas 
žėrėjo kokiu tai svetimu sopu
liu. Ėjo ramiai, žiūrėdama in 
dangų, kuris buvo aptrauktas 
ūkais ir miglomis. Ėjo kaipo 
svieto numylėtinė, žemes gera- 
deja visokio gero ir pavasariu 
dievaite ir... pati viena...

Visu akys, ne vienokia ugnia 
deganezios ir ne vienokiai ma- 
tanczio'S, trauke .paskui dievai
te bet žingsniai skubinosi pas
kui tironą.

Senas karalius apkabino ran
kom klupanczios priesz ji Ne
kaltybes galva o besigirian- 
cziui su savo pergalėjimu Pini
gui tarė:

— Tu svieto ponas.
Ir po tu žodžiu jo galva su

krito ant Nekaltybes galvos, 
karszta aszara per jo veidus nu
sirito ant drebaneziu delnu pa
skutiniu sykiu ir, kaipo szimt- 
metinis aržuolas griūva nuo 
vėtros su savo kūno sunkumu 
parkrito ant sosto laipsniu ir 
numirė.

ns turėjo sunu kuris vadino- busti su kitais ir del kitu. Skie- *
si Pinigas ir dukteri kurios var
das buvo Nekaltybe.

Slinko metai. Senas valdyto-
GIMĖ AUTOMOBILIUJE.

Tukstancziai Amerikonu keliauna po visa sklypą automo
biliniuose namuose, taip vadinami “trailers” kuriuos traukia’jas, matydamas savo gyvenimo

pino szirdyse mokslą apie di
džias gyvenimo užduotis; kal
bėjo apie savo locna atsižadeji- 
ma, apie paniekinimą apie pui- 

ti.
Pati būdama gera, gera tik ir 

skelbe ir gera tverti mokino

va j. w

paskui save automobiliais. Pirmas kūdikis kuris gimė tokiam dienu pabaiga, aszauke prie sa- kybe, mokino jausti ir mislyt
namelyje yra Onute Abbey kurios tėvai gyveno Buffalo, N. Y. ves savo vaikus ir taip in juos 
Mergaite gimė kelionėje in Sarasota, Floridoje.

MIEGAS
---- «----

Paprastas žmogus visai ne
kreipia atydos in kokia svarbia 
role miegas loszia musu gyve
nime. Alažai težino, kad jie il- 
giaus gali apsieiti be maisto ne
gu be miego.

LaboratorisZki bandymai pa
rodo kad miego stoka užmusza 
gyvulius greieziaus piegia mais
to stoka. Ir studijavimas žmo- 
niszko kūno parodo tas paezias 
pasekmes.

Tai del tos priežasties gydy
tojai ir vieszos sveikatos vede-

! jai vis kalba apie reikalingu- 
; ma asztuoniu valandų miego
■ kas nakt ir jie pabriežia kodėl 
kiekvienas iszmintingas žmo
gus prU^do prie szito sveikatos ]3ame> Kartais jie vtjrczia žmo-

prakalbejo:
— Mano vaikeliai! Esu jau ] žmones. Kalbėjo jiems apie lai- 

si turėtu stengtis ant kiek nors beveik grabe. Su kožna diena 
pasilsėti per diena ir vakare. lieku vis silpnesnis ir ateis lai

kas kada man reikes su szituo 
svietu ir su jumis atsisveikinti.
Alano balsas jau nuo keliu me
tu susilpnėjo ir negali jau isz
duoti visokiu prisakymu taip

Keliu miliutu pasilsėjimas ryte, - 
vidurdienyje, po piet ir po va
kariene ir-gi suramins nutemp
tus muskmlius, nervus ir kūno 
organus. Jeigu galima, už-

me, apie meile, apie naminio 
žydinio teisybe. Ir tuo badu no
rėjo apjuosti visa svietą ir savo 
pusėn patraukti visus žmones.

mirszkite nors ant trumpo lai- į kaip negali suvaldyti kalavijo, 
ko savo vargus ir biznio bedas’Galva sumenkėjus ir visas ku- 
ir pabandykite nors per kelias 
miliutas in diena visai nei ne- 
mislyti.

Žmogus irgi reikalauja ko
kios nors permainos vakaruose, 
tos permainos ir-gi prisideda 
prie geresnes sveikatos, ar tai 
bus skaitymas, loszimas kortu, 
knutamieji paveikslai ar pan. 
Tas viskas mus veda prie kitu 
žmonių, pasidalinimo nauju 
mineziu, gauname nauju idėjų,1 norai bus mano noras. Noriu 
apie invairiausius dalykus kal-

įeikalavimo prisilaikyti. Mes 
visi žinome kad kaip tik nors 
viena vakara neiszmiegame pil
na skaitliu valandų sekanezia 
diena jau ne taip gerai jaiuczia- 

I mes. Bet mes galime apleisti 
viena valgi in diena ir nejausti 
jokio nesmagumo.

Drucziai sergantis ligonis 
paprastai negali miegoti bet 

i kaip tik jis pradeda sveikti tai 
jau miega ilgai ir giliai. Tas li
goje yra geras ženklas nes mie
gant žmogaus kūnas pilnai pa
silsi ir gauna proga pasveikti 
ii isz naujo atsistatyti. Szitas 
atsistatymas vadintas “meta
bolism” ir nuolat invyksta mu
su kūne. Ir daiugumas to atnau
jinimo atliktas kuomet mes 
miegame, kada kūnas ir orga
nai visaip neintempti.

Apart miego, poilsis priside
da prie geresnes sveikatos. Vi-

gu gardžiai pasijuokti, kas ir
gi būtinai reikalinga sveikatai. 
Beda su daugybe žmonių yra.— 
jie neužtektinai juokiasi.

F.L.I.S

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pasta tyta ir kas-kart pribuna dau
giau! gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

......................... ..........

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose <• 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

- ----------- g

Jis — isz pat pradžui su isz- 
didžiu -žvilgterėjimu apmėtė 
svietą ir žmones ir treptelejas 
su koja suszuko:

— Asz esu ponas! — net per
sigando visas svietas.

Ir nuėjo. Bet ne tarp mažutė
liu, paniekintu szito svieto, bet 

i tik in palocius, ne su biednu ar- 
I toju paskui arkli ant menko

nas jau pirmiau-butą, ranka jau 
praszo atsilsio po ilgu metu 
sunkenybių, vargo ir karalys
tes valdymo. Jau butu dabar 
didis laikas kad pasiskubin- 
cziau iszduoti paskutine savo 
valia. Man numirus vienas isz
jus apims mano sostą. Vienok ]auį0 bet įjį su kupeziais susi- 
apims.su žmonių valia; kuriu kabinės ant svieto rinku auksu 
paskui turės but vadovu. Mano| 
žmonių valia bus mano valia, ju 1

sau darydamas kelia ir del auk
so tik keliu jeszkodamas.

Ir neapszluoste su savo rubu 
skvernu biednu žmonių vai
kams vargo aszaru, nesodino ju 
ant savo keliu, neglaude ju prie 
savo sziltos szirdies szalti, ne-j 
supo prie užmigimą bet tyczia 
juos aplenkė paniekindamas ir 
pažemindamas. Tuo tarpu bo- 
vino ir glostė turtingųjų vaikus 
ir netik vaikus bet ir ju szunisj 
ir kates laike savo didžiausioje 
apiekoje.

Negarsino ir turbut visai ne
turėjo jokio supratimo apie 
meiles ideala dvieju szirdžiu, 
vienaip plakancziu. Nemokino 
artymo meiles tiktai iszsiauksz- 
tines bagoeziuose, nustume nuo 
saves mažutėliu minias ku
rioms uždėjo junga vis del savo 
didesnes naudos.

Neskelbė szventu idėjų bet 
liepe garbinti lokamstva pikta- 

j.oksai, nesigailėkite savo pa-j (iarySte, papirkimus ir viso- 
gelbos ir pasiszventimo, parem- kįas ])iOgasįas puses ir darbus.

idant žmones patys isz jus abie
ju sau viena iszsirinktu. Iszlei- 
džiu tam tikrus paliepimus ir 
žmoniems jau visur apie tai 
praneszta, apie mano paskutine 
valia. Ir mano žmones tuo atsi
tikimu labai -užimti. Kad jie ga
lėtu isz jus viena iszrinkti sau, 
turite jiems areziau duotis pa
žinti. Per tai nieko nelaukiant 
tuojaus iszsirengkite kelionėn' 
aplinkui žeme idant kožnas jus 
galėtu pažinti ir paskui pagirti 
arba papeikti.

O pakeliui užeikite in turtin
gųjų palocius, taip pat ir in 

j biednuju namelius, in bažny- 
czias ir po sziaudinems pasto- 

’ gems. Su visais turėkite pasi- 
į kalbejimu-s. Prisižiūrėkite vis
kam ir stengkites idant visi ir 
in jus žiūrėtu. Kur bus reikalas

Toksai pasakos galas. Vejas 
seniai apie ja iszgrajino savo 
durnomis, senesni žmones jau 
.seniai miega szventoje žemelejo 
užkasti, kurie mylėjo mums 

| pasakoti apie daigius girdėtus 
1 nuo savo tėvu ir dieduku.. Tieji 
laikai jau seni, bet asz ’žinau 
kad karalaitis Pinigas iki sziam 

i laikui da gyvena ir ponauja ant 
žemes. Ir dar ilgai jis ant žemes

1 ponaus.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahar ov Citv Pa

kite reikalaujanczius paremi- Būdamas savamyliu puiko- 
mo, nusiminusiems inliekite vii- r:UJ11 įr puikybei tarnaudamas, 
ti. Darykite taip idant jusu pe- sfate sau paminklus, auksztes- 
domis sektu palaiminimas ir njlis piramidas, isz czysto

Būdamas savamyliu puiko-

mano žmonių dėkingumas.
Vaikai, pildydami tėvo ka

aukso, vieszose vietose, bažny- 
cziose, žmonių dusziose ir pa- 

laliaus valia tuojaus su juo at- clalines paskutinius in dvi da
lis, in sotus ir alkanus, iszmo- 
kino jas neapykantos, persekio
jimo ir kitokiu nedoru darbu.

Ir būdamas pats savyje pik-

sisveikino. Nekaltybe su drebė
jimu szirdies ir su aszaromis 
akyse. Pinigas su tuszczia szyp- 
sena ant lupu — ir iszkeliavo | -11 i)UClciIIlcib JJdvS SclvyjC- J31K-

I kaip liepta svietai! tarp žmo- įu, įamsziojo pikto visam svie-
niu. tui, cziepiuo pikta žmonių sme

genyse ir szirdyse. Savo pikto 
pynėmis apjuosė aplinkui visa 

j svietą, cziulbdamas jam visus 
gyvasties syvus, nuodindamas 

. žmoniems atsiduksejimus —net 
! sudrėbėjo visas svietas.

KAIP ISZRODYS GOLDEN GATE ISZKILME 1939 METE SAN FRANCISKE.
Sztai kaip artistas perstato sziadien sau Iszkilme 1939 mete kuri atsibus Golden Gate, 

San Franciske, Kalifornijoj. Iszkilme užims daugiau kaip 400 akeriu žemes ir rasis ant Buena 
Salos ir naujo Bay tilto. Status boksztas kuri matome ant paveikslo, yra tai vienas isz piliorių 
kurie stoves prie inejimo vietos kaipo sargai. Toji paroda atsibus vien kart su New Yorko 
Svietine Iszkilme.

Ji tykiai, kukliai, be kruteji-' 
mo ėjo savo keliu su meiliu žiu-! 
rejimu liūdim savo akiu, sejant 
aplinkui ramybe ir laime.

Užeidavo iii žemus, sunyku
sius namelius su sziaudiniais 
saules sunaikintais ir visai isz- 
džiovintais stogais, imdavo binimo jo puikybes ir galybes, 
suodinus ir alkanus vaikus ant kiti su burtininkiszka baime ir 
savo keliu, -savo rubu sziluma 
juos szildydavo, idant uždeng
ti nuo smarkaus szalczio ir su 
dainele apie karalaite juos mig
dydavo.

Ramino tęva ir motina, in ju

Ir žmones,, vieni del pagar-

iszsigandimu, bijodami piktu
mo ar atmonijimo— būriais 
paskui ji pradėjo eiti.

Dideliame susiejime, baisia
me susispaudime ir karsztyje 
vieni kitus mindžiojo ant smer-l

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

apims.su
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