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Isz Amerikos
NUO UŽGIMIMO

BUVO NEREGIU
DABAR ADGAVO SZVIESA 

AKIU.

El Paso, Tex. — Sziadien 
svietas yra del jo dideliu ste
buklu nes Julijonas Galindo, 12 
metu amžiaus neiszpasakytai 
tstebesi isz visko ka pamato, ad- 
gaves regėjimą akiu isz kuriu 
nieko nebuvo mates nuo užgi
mimo. Kada vaikutis gimė jo 
akys buvo aptrauktos plėvė ir 
tik kėlės sanvaites adgal dak
tarai padare pasekminga ope
racija Southwestern General 
ligonbuteje. Vaikiukas žinojo 
kas aplinkui ji randasi per cziu- 
pinejima pirsztais bet negalėjo 
sau perstatyt kaip tieji dalykai 
isztikruju atrodo. Vaikutis tu
rėjo daugeli operacijų bet visos 
kitos nebuvo pasekmingos tik
tai szita paskutine.

MERGINA MELDŽIA GU
BERNATORIAUS KAD JAI 

PAJESZKOTU VYRA.
Harrisburg, Pa. — Dvide- 

szimts metu mergina, isz Meri- 
land, ana diena prisiuntė Penn- 
sylvani j os gubom a toriui, Geor
ge H. Earle, meldimą kad jai 
surastu vyra kuris turėtu 500 
doleriu, su kuriuom ji apsives
tu. Laiszkas buvo prisiunstas 
isz Cumberland, Md. Mergina 
raszo, kad jai pinigai yra labai 
reikalingi ant Kalėdų ir norin
gai isztekes už gero žmogaus 
kuris jai duotu 500 doleriu kad 
galėtu juos inteikti savo tė
vams. Mergina yra 5 pėdu ir 3 
coliu augszczio, sveria 108 sva
rus ir iszrodo kaip krutamuju 
paveikslu aktorka.

Ant nelaimes gubernatorius 
sziomis dienomis lankosi Szve- 
dijoj ir nežino ar galės sujesz- 
koti jai vyra su 500 doleriu pa- 
sogos ar ne.

DAUG MERGINU DINGSTA 
TOKIU BUDU APIE KURIAS 

NIEKAS NEŽINO.
Philadelphia. — Kokis tai 

žmogus, praeidamas pro tūla 
narna ant Vine ulyczios, staigai 
pamate nukrintant prie jo kojų 
maža moteriszka masznele. Isz 
akyvumo pakele ja ir atidaręs 
rado joje trumpa laiszkeli ant 
kurio buvo paraszyta: '“Geras 
žmogau, jeigu szita surasi tai 
duokie žinia palicijai kad asz 
esmių nelaisvėje po szitu adre
su ir mane iszgialbek. ’ ’ Žmogus 
nunesze laiszkeli in palicijos 
stoti kurie tuojaus nuvažiavo 
po paduotu adresu kur rado dvi 
jaunas mergaites beveik pus
nuoges Abidvi puolė palicijai in 
kojas su verksmu ir apsakė kad 
jam tenais laike kokis tai Itali- 
jonas, .priversdamas jas ant pa-

UBAGAS NORĖJO
SPIRTI KUNIGĄ

LIKOS ARESZTAVOTAS;
TURĖJO PRIE SAVES 

DIDELI TURTĄ.

Buffalo, N. Y. — Per kelioli
ka metu prie Szv. Mikolo baž- 
nyczios stovėdavo senas ubagas 
Aleksas Roginski, 72 metu am
žiaus, rinkdamas aukas nuo 
mielaszirdingu žmonių o kada 
jo užklausdavo ar turi nuo ku
nigo pavelinima, tai visados 
iszsikalbedavo ir nueidavo sau 
toliaus.

Praeita sanvaite, kada kuni
gas pamate ji stovinti bobin- 
cziuje, pareikalavo nuo jo koki 
paliudinima kad gali ubagauti, 
vietoje atsakyti mandagei ku
nigui tai bandė ji spirti su ko
ja ir bjaurei plūdo. Buvo to už 
daug kunigui kuris paszauke 
palicijanta ir liepe sena iszga- 
ma aresztavoti. Kada ji palicija 
nuvede ant stoties ir iszkrete, 
nemažai nusistebėjo kada ant 
jo surado apie 90 doleriu bu- 
maszkoms ir smulkiais pinigais 
ir dvi bankines knygutes kurio
se buvo užraszyta kad jis turi 
padejas batikose asztuonis tuk- 
stanczius doleriu.

Senas ubagas turės atsėdėti 
szeszis menesius kalėjime ir 
daugižh Jau^iU^bdgtfns: Polici
ja pinigus indejo in banka ir 
davė žinia apie dieduko aresz- 
tavojima jo anūkei kuri gyvena 
Detroite.

JESZKO PASKANDYTU 
MILŽINISZKU TURTU 

MARIOSE.
Milwaukee, Wis. — Mike E. 

Nohl, 27 metu, nerikas, kuris 
buvo nusileidęs in vandeni eže
ro Micigan kėlės dienas adgal 
ir daejo net 420 pėdas gilumo, 
pergalėjo savo priesza, Frank 
Crilly, per 114 pėdu giliau ne 
kaip tasai padare Honoluluje, 
1915 mete. Jisai, drauge su kitu 
žymiu neriku, Jonu Craig, jesz- 
kos paskandyto laivo “Meri
da”, kuris nuskendo 1912 me
te pakraszcziuose'Cape Charles, 
ant kurio radosi septyniolika 
tonu aukso ir sidabro o jeigu 
jiems pasiseks tai jeszkos pa- 
skandytu skarbu laive “Lusi- 
taria” kuri paskandino Vokie- 
cziai laike S vie tines Kares.

leistuvystes ir kerszindamas 
nužudymu jeigu kam pranesztu 
apie savo padėjimą, Palicija ap
rėdė jas kaip galėjo ir nuveže 
ant palicijos stoties. Merginos 
nenorėjo iszduoti kur gyvena 
nes nenorėjo daryti tėvams sar
mata. Tik tiek pasakė kad isz-

SZIRDIS JAM TRU- MOTERELE ISZPUO- 
KO ISZ GAILESTIES LE ISZ LOVOS

KAD PATI JI PAMĖTĖ. NEGALĖJO VELA INLIPTI.

New Yopk. — Mrs. Amanda 
Prusecki, 55 metu, staigai mire'Seiber t, 57 metu, turėjo savo 
szirdies liga isz priežasties di-J paskutini perstatymą ana die- 
delio nuliūdimo. Keli menesiai na. Toji moterėle rodėsi kelioli-

Pittsburgh, Pa. — Juozas

adgal jo pati iszbego su burdin- ka metu Coney Island, kaipo 
gierium ir nežine kur jie apsi- sunkiausia moterele. Ana diena’ 
gyveno. Juozas tuomi labai ru- Amanda apsirgo ir turėjo atsi-! 
pinosi ir lindėjo paskui savo gy- gulti iii lova. Versdamos! lovoje 
veninio drauge nes su ja gyve- iszpuole ant grindų. Ant kliks- 
no gražiam sutikime pakol ta- mo adbėgo jos kaiminkos bet 
sai vėl nes neinsimaisze in ju ( negalėjo pakelti sunkios mote- 
gyvenima. Parejas ta vakara reles kad paguldyti ja adgal in 
isz darbo, pajuto skausmą szir-' lova. Ant galo likos paszaukta 
dies ir in kėlės miliutas mire.1 palicija. Penki drūti palicijan-

PENKTAS KŪDIKIS ISZ- 
PJAUTAS ISZ SZONO.

Chicago. — Paskutinis kūdi
kis kuri ketino pagimdyti Mrs. 
Izabele Barrett, buvo taipgi 
iszpjautas isz jos szono per Ce- 
sariszka operacija, panasziai 
kaip gimė jos keturi kiti kūdi
kiai. Panaszi operacija buvo 
padaryta moterei Anglijoj ku
ri taipgi tiek vaiku susilaukė 
per iszpjovima isz szono. Moti
na Barrett’iene, kuri turi vos

Miestas turėjo ji palaidoti savo' 
kasztii nes neturėjo czionais jo
kiu giminiu.

KITA MOTERE NORĖJO 
NUPIRKTI JOS VYRA.

Philadelphia. — Mrs. Rebeka 
Jimenes, 40 metu, užvede teis
mą priesz savo vyra už jos ne- 
maitinima. Moterele taipgi už- 
metineja kad kokia tai patogi 
moterele su ja derėjosi per sze- 
szes valandas kad parduotu jai 
savo vyra bet nesutiko ant pre
kes. Toji motere apreiszke jai 
kad pageidauja labai jos vyra. 
Vyras vela užmetiileja savo pa
ežį ulei kad ji buvo labai užvy- 
df’jam/Wikilri ‘ateidavo hisžfV 
ra ir sukeldavo velneva todėl 
turėjo uždaryti sztora ir dabar 
randasi be darbo. Sudžia jam 
paliepė mokėti paežiai po 20 do
leriu ant sanvaites ant jos užlai
kymo.

PIRKO SKRIPKA UŽ $6
PARDAVĖ JA UŽ $10,000

Los Angeles, Calif.— Rosario 
Cellini, jaunas Italas, kelis me
tus adgal nusipirko sena skrip- 
ka už kuria užmokėjo tik sze
szis dolerius ir pradėjo ant jos 
grajyt ant ulycziu kad užsidirb
ti sau ir serganeziai sesutei ant 
maisto ir užlaikymo. Tula die
na, praeita menesi, kada jis sto
vėjo ant ulyczios ir grajino, 
tarp susirinkusiu klausytoju at
sirado kokis tai žmogus kuris 
nusistebėjo puikiu balsu skrip- 
kos ir manydamas kad skripka 
yra brangi, paprasze jauno Cel
lino kad jam duotu ja peržiūrėt 
ir persitikrino kad tai skripka 
padirbta per garsu dirbėja 
skripku Stradivarius, Italijoj, 
kuria jis padirbo kelis szimtus 
metu adgal. Ant vietos pasiūlė 
jaunam Cellinui 10 tukstaneziu 
doleriu. Cellinas tuojau parda
vė jam sena skripka žinodamas 
tikrai kad toji skripka ne yra 
tikraStradivarius kaip jam ne- 
pažinstamas tvirtino. Vėliaus 
pasirodė kad Cellini turėjo tei
sybe ir skripka nebuvo daugiau 
verta kiek už ja užmokėjo bet 
pirkikas nesugryžo atsiimti sa
vo pinigu ir sziadien jaunas 
Cellini gyvena be jokios rupes- 
ties su savo serganezia sesute.

tai vos ja pakele nuo grindų ir 
paguldė in lova po 
darbui. Ponia Amanda sveria 
650 svaru.

GERAI KAD PERSISKYRĖ 
NUO TOKIOS TINGINES.
Los Angeles, Calif. — Kada 

Arthuras Reggens nuejas in 
darbą atidarydavo savo diner
ke su maistu tai joje rasdavo 
tiktai du szmotelius sausos duo
nos ir dinerke kokios tai sriu- ■
bos kuria turėjo pats susiszil- 
dyt ir iszgerti tiesiog isz diner- 
kes nes pacž'iule jam neindeda- 
vo nė szaukszto, peilio ne videl- 

■ cinus. Ana &iena buvo jis siųsis 
mines ir piktas kaip vilkas ka
da atidarė dinerke ir rado joje 
žalia agurkia ir daugiau nieko. 
Užvede teismą ant persiskyri
mo. Sudžia jo užklausė ar buvo 
agurkas raugytas ant ko vyras 
atsake kad nebuvo. Susimylėjo 
sudžia ant vyro, davė jam per
siskyrimą nuo tokios tingines 
moteres ir paliepė jam pasiimti 
savo 12 metu sūneli nes jeigu 
vaikas butu prie motinos tai gal 
mirtų isz bado.

§ Jeigu žmogus jau visko 
turėtu tai kuo pagaliaus užsi
iminėtu?

33 metus, susilaukė szi karta 
5% svaru sūneli. Tėvas kūdikio 
randasi be darbo. Motere nega
lėjo gimdyti paprastu budu 
kaip gamta suteikė gimti kūdi
kiams tik visados turėjo eiti po 
operacija ir jai daktarai isz- 
pjaudavo kūdikius isz szono.

važiavo su nepažystamu ant 
“raido,” sustojo rodhauzeje ir 
nuo tos valandos nieko nepame
na kaip jos gavosi isz Pittsbur
gh© in Filadelfija, Manoma kad 
jas tasai iszgama užžmigde ko
kiais laszais ir nusivežė su ša

lvim.

DARBO ŽINUTES
I

Valdžia Paskolins Pini
gu Ant Atidarymo

Kasyklų
Harrisburg, Pa. — Recon

struction Finance korporacija 
ketina paskolinti 600 tukstan- 
cziu doleriu del locni ninku 
Lawrence ir Bear Ridge kasyk
lų, kurios randasi netoli nuo 
Frackville, Pa., kuriose dirbo 
1,500 žmonių.

BUTLEGERIAI SULAIKYTI 
NUO KASIMO ANGLIŲ.
Harrisburg, Pa. — Dauphin

Isz Visu Szaliu
PADARE AUKSINTA KUL
KA IR SU JA NUSISZOVE.

Graz, Austrija.,— Isz Seraje- 
vo danesza in czionais buk te
nais atėmė sau gyvastį buvu
sia milijonierius Mohammed 
Sahinganitch, kuris praleido 
visa savo milžiniszka turtą. 
Tasai žmogus isz paskutinio 
auksinio pinigo padare kulka 
ir su ja nusiszove. Jisai pra- 
szvilpe visa savo turtą, kuri 
jam paliko mirusi jo pati, kuri 
užtrucino savo krauja nuo špil
kos isz plauku.

pavieto sūdąs iszdave uždrau- 
sunkiam-dima priesz penkiolika angliniu 

butlegeriu kad paliautu kasti 
anglis ant žemes prigulinezios 
prie Susquehanna kompanijos. 
Kompanija tvirtina buk per
kasima skylių isz kuriu butle- 
geriai iszkasa anglis, vanduo 
gaunasi in kasyklas ir yra dide
lis pavojus kad laike smarkaus 
lietaus kasyklos gali būti užlie
tos.

Trupinėki
Apie Moteres

‘♦L .Jau t a i. yra, papjasdi da- 
lyku kad kožnas plikis sau 
plaukus peszasi isz priežasties 
paezios.

*♦* Kožnas insimylėtu, kad ir 
in valkata nes tokis žmogus ne
klauso geru patarimu nuo žmo
nių.

Moteres tik tada buna pa
klusnios kada joms vyras pri
sako kad nebutu paklusni.

* Aszaros moteres yra tai 
vanduo kuriame ir smarkiausio 
vyro szirdis sumirksta.

Tankiausia nusiszauna vy
ras del moteres kuri yra never- 
t a ne tos kulkos kuria indeda in 
revolveri.

VARGSZE BAISIAI NUSI
GANDO KADA JA PALEIDO 

ISZ KALĖJIMO PO 
DAUGELIO METU.

Altamura, Italia.,— Vittoria 
Mistretto, kuri buvo nužudžius 
savo patogia duktere 32 metai 
adgal ir tiek metu persėdėjo 
kalėjime, likos ana diena pa
leista per gubernatorių kuris 
jei dovanojo jos kalte po tiek 
metu. Kada senuke apleido 
kalėjimą, stovėjo ant ulyczios 
kaip be žado nuo nusistebėjimo 
matydama kokia permaina už
ėjo ant svieto. Ka tik pamate 
tai vis stebėjosi, nes pirma kar
ia savo gyvenime buvo maezius 
automobiliu, moterių trumpas 
szlepes ir nukirptus plaukus. 
Jos anūkes turėjo ja palengva 
pripratinėti prie visko. Kada 
ja pasodino prie reidio ir pra
dėjo aparatas grayt, tai senuke 
net paszoko nuo kėdės, many
dama kada tai kokios piktos 
dvąsios kalba isz skrynutes. 
Sziadien toji motere turi 92 
metus,

PUIKIAI APDOVANOTAS 
UŽ JO MANDAGUMA DEL 

SENUKES.
Viednius, Austrija. — Ant 

czionaitines geležkelio stoties 
iszsedo isz trūkio kokia tai se
na motere kuri ketino važiuoti 
in ligonbute. Niekas prie jos ne
prisiartino ne nepasveikino ja 
ir senuke pradėjo graudžiai 
verkt. Susimylėjo ant jos jau
nas nesziotojas bagažo, užklau
sė kas jai atsitiko, insodino in 
automobiliu ir nuveže ja savo 
kasztu in ligonbute.

Kada senuke likos paguldyta 
lovoje ligonbuteje, inteike ji 
jaunam Adolfui Grats skurini 
krepsziuka kalbėdama buk tai 
del jo, už jo szirdinga patarna- 
vima ir mandaguma del jos.

Adolfas atidaręs krepsziuka 
rado jame du tukstanezius kro
nu ir 5,000 bondais. Gimines se
nukes dažinoja apie taji atsiti
kima, užvede teismą kad Adol- 

' fas sugražintu taji turtą bet 
į kad senuke inteike jam pinigus 
i prie liūdintoji! ir daktaru todėl 
teismas pripažino pinigus Adol
fui kaipo teisinga atlyginimą.

NUKIRTO GALVA SAVO 
KAIMYNUI SU DALGIU.
Susnova, Lenk.,— Kokis tai 

Jokūbas Sendra isz artymo 
kaimelio, nuėjo pas savo kai
myną iszsi rauti kėlės morkvas. 
Kada kaimynas ji užtiko pradė
jo Sendra kolioti už vagysta. 
Nuo to kilo muszis terp dvieju 
kaimynu, kurie gyveno sutiki
me. Jokūbas turėdamas su sa
vim dalgi, užsimojo ir su vie
nu ypu nukirto jam galva. Ki
ti kaimynai dagirde kas atsiti
ko, taip inirszo ant žudintojaus 
kad norėjo ji tuojaus pakart, 
bet szaltesnio kraujo kaimynai 
nedaleido prie to, bet suriszo 
Sendra ir atveže in miestą, ati
duodami in rankas palicijos. 
Nelaimingas žmogus paliko pa
ezia, senus tėvus ir asztuonis 
vaikus.

LENKAI SUDEGINO 
RUSISZKA TRUKI.

Moskva, Rusija.,—Laikrasz- 
tis “Czas” apraszineje apie 
barbariszka pasielgimą virszi- 
ninku Lenkijoj, kurie sulaikė 
Rusiszka traki einanti isz 
Lenkiszko rubežiaus kurie pa- 
sie'lginejo bjauriai su pasažie- 
riais ir tarnais. Daug žmonių 
likos smarkiai apdeginti, kurie 
nespėjo iszbegti isz deganeziu 

’vagonu. Sovietine valdžia už
protestavo prieszais toki bjau
ru pasielgimą

INDEJO LAVONA SAVO NU
ŽUDYTO VYRO IN MAISZA 

IR PASKANDINO.
Grodnas, Lenk.,-— Zuvinin- , MB!

kai isztrauke isz ’upes lavona 
nežinomo žmogaus kuris buvo 
surisztas maisze. Prie kojų la
vono buvo pririsztas didelis 
szmotas geležies, o kaklas bu
vo surisztas su dratu. Visas 
kūnas žmogaus buvo pameli- 
naves nuo plakimo. Palicija 
pradėjo tyrinėti po visa apy
linke ar kur ne dingo žmogus 
ir ant galo pasisekė dažinoti 
kad kokis tai Raimundas 
Krupczak isz kaimo Opszany 
dingo, kuri nužudė jo tikra pa
ti. 'Tarp poreles vieszpatavo di
delis nesutikimas ir nekarta 
motere kerszino, kad ji nužu
dys. Badai tame darbe pri- 
gialbejo jai jos du broliai.

JESZKOS SKARBO PA
SKANDYTO 1588 METE.

Amsterdam, Hollandija., — 
Hollanderiszkas inžinierius 
Van Wielen, pasirengė su 
draugais jeszkoti Iszpaniszko 
laivo kuris nuskendo artimoje 
Szkotijos, 1588 mete. Laivas 
gabeno in Anglija 30 milijonu 
auksiniu dukatu. Wielen’as 
panaudos naujausius intaisi- 
mus ant sujeszkojimo tojo mil- 
žiniszko skarbo ir turi vilti 
surasti.

LINDBERGHAS SU PACZIA 
ATPLAUKĖ IN AMERIKA 

SLAPTAI. 
•t

New York. — Nedelioje at
plaukė slaptai in Amerika isz 
Londono, Anglijos, pulkininkas 
Charles Lindbergh as, su paezia,

ant laivo President Harding. 
Laikrasžtininkai geide dažinoti 
kokis jo tikslas atplaukimo in 
Amerika ir kaip ilgai jis czio
nais lankysis. Niekas, apie jo 
atplaukima nežinojo tik tada 
kada jau laivas buvo atplaukęs 
in pristova.

Senuke in dvi sanvaites po 
tam mirė. Buvo tai naszle po 
turtingam fabrikantui kuris 
mirė praeita meta. Gimines vi
sai nesirūpino senuke ir nepasi
tiko ja ant stoties, norints ji nu- 
rasze jiems kad pribuna in 
Viedniu nušiduot in ligonbute.

§ Denmarke, Szvaicarijoje, 
randasi ilgiauses geležkelio til
tas Europoje — tarp Zealand 
salos ir Falster, kuris turi 10,- 
532 pėdas ilgio. Sutrumpina jis 
kelia tarp Kopenhagos ir Ber
ibio, ant valandos laiko.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
..teiviu mergaicziii kurios sodo ($7 WILKES-BARRE

Nuo kokio tai laiko atsirado 
czionais Amerikoje 1‘ bosu ’ ’ ku
rie kisza savo snapus in mažiau
sia svetima reikalą. Uždeda kas 
koki bizni, tuojaus su savo rodą 
isz visu pusiu pribuna nepra- 
szyti patarėjai. Ir taip kožname 
užsiemime pribuna tieji “spe
cialistai” nepraszyti. Su kito
kiais daigiais tai tiek to, czio- 
nais primysime- iszdavyscziu 
reikalus. Pradeda iszeit kokis 
laikrasztis tada kritika prisi
pila isz visu pusiu — vieni gir- 
ria, kiti peikia! Vienam popie- 
ra negera nes per plona lenty
nos užkloti szepoje; tai kitiems 
per didelis laikrasztis, per 
smulkus drukas, nėra pamoks
iu, cicilikiszkas tai szliupinis, 
kode! ne knyga, per mažai pa
sakų ir t.t.

Ne vienam mokslingiausi 
laikraszcziai yra tieji kuriuos 
jie skaito o nesupranta — apie 
fizika, botanika, liygena, gamta 
:r t.t. Ak, tai vyruti mokslisz- 
kas laikrasztis! Na ir kaip pa
laiko toki laikraszti už viena 
doleri per du metus, tai isz jau- 
czio stojasi tikras verszis, da 
didesnis už jauti, — kaip toji 
pele kuri daug knygų suede per
ka daug mokslo ingi j o!

Vargszai ant dvasios ubagai. 
Nežino kas del žmogaus gerai!

in automobiliu su nepažinsta- 
mais sportais kurie prižadėjo i 
mergaites nuvežti ant szokio in 
“rodhauze,” davė sekanti pra- 
sergejima del visu motinu kū-J 
rios turi dukreles:

“Yra tai kalte paežiu tėvu. 
Vaikai stojasi nepaklusnais jei
gu neturi ant saves bausmes tė
vu. Motinas reikia kaltint kad 
ju dukrele per visa nakti zuli
na nežine kur o ant galo tas už
sibaigia kad dukrele gaunasi in 
“beda” ir nueina ant praga- 
riszko kelio.”

Teisingi žodžiai tojo sudžiaus. 
Kiek tai panasziu atsitikimu at
sitinka kožna diena visur, vien 
tik del to, kad tėvai neduoda 
prigulinezios apglobus suaugu
sioms dukrelėms kad motinos 
tankiausia nežino kur jos duk
rele praleidžia vakarus ir su 
kokiais draugais. Daugeli kar
tu motina, žiuri per pirsztus ant 
naktiniu iszvažiavimu savo 
dukrelių su nepažystamais vy
rais ir da girriasi: “mano duk
rele turi užtektinai jaunikiu.”

Todėl tuosius iszmintingus 
žodžius sudžiaus privalo imti 
in szirdi visos motinos ir temin
ti geriau ant dukrelių, apsau
goti jas nuo tokiu atsitikimu in 
kokius gali inkristi per pagun
da nežinomu vyru kurie kartais 
nuveža mergaites in rodhauzes 
su tikslu kad jas iszvest isz do
ros kelio.

IR APLINKINES
f Jonas J. Tarutis, 44 metu 

amžiaus mirė uždegimo plau- 
eziu liga. Jis savo jaunesniūose 
metuose buvo kumsztininku ir 
tame laike buvo žinomas kai
po “Rubber (ribbons.’’ Paliko 
paęzia Ona ir dvi duktėres Ona 
ir Bernadina. Laidotuves atsi
buvo Panedelio ryta.

Kokis tai sudžia New Yorke 
iszsitare buk nekanecz yra rei
kalinga motiniszka meile del 
iszauginimo vaiku. — Tasai su
džia gal užaugo tarp baltųjų 
meszku ant Žieminio Poliaus 
jeigu taip iszsitare, tai nėra ko 
stebėtis.

Svietas mainosi ir jame žmo
nes! Ypatingai vaikai!

Sziadien turime daug tokiu 
vaiku kurie paaugta pasilieka 
“ponais ir ponaitėms”, nors 
miestą ir ulyczia szluotu; už- 
mirszta savo tėvus, nepripažys- 
ta ir sarmatinasi ju, apleidžia 
juos ligoje, nelaimėje arba se
natvėje. .. Ka sako žmones to
kiems vaikams ir kaip juos va
dina? Kaip vadina juos tėvas ir 
senute motina, gulėdami ant 
mirtino patalo visu apleisti ir 
paniekinti?.. Ka mausto apie 
tokius vaikus tieji senelei ku
rie visas savo pajiegas, visus 
savo turtus praleido iszaukle- 
dami savo vieninteli sunu kuri 
iszleido arit kunigo, daktaro ar 
kitos profesijos arba savo duk- 
i elei kuriai davė mokslą už pas
kutini doleri? Vieni su aszaro- 
mis meldžiasi už juos laukdami 
ju sugryžimo ir pasitaisymo, 
kiti iszeja isz teviszkos kantry
bes keikia juos, vadina iszga- 
moms, sūnūs, — o dukteres, pa
laidūnėms.

Sunkus gyvenimas buna t uju 
vaiku kurie vėlesniame gyveni
me pradeda gailėtis savo teve
liu kurie jau nesiranda ant szios 
aszaru pakalnes. Nelaimėje ir 
bed oje geistu prisiglausti prie 
senos motinėlės, iszreikszt savo 
nubudimus, bedas ir prispau- 
das, norėtu kad moeziute pri
glaustu ir prižiuretu ju vaikus 
—anukus prie szirdies bet jau 
per vėlu!

Guuodokite savo tėvelius pa
gal prisakyma Dievo o busite 
laimingais ir jusu vaikai jus 
mylės.

Suv. Valstijose ir daugeliuo
se kituose Europiniuose skly
puose diena susideda isz 24 va
landų, padalinta ant dienos ir 
nakties kaip tai jau visi supran
tame: Nuo 12 pusiaunakties lyg 
12:01 prasideda rytas lyg 12tai 
valandai ant piet. Nuo Ą2-J01 po 
pie't, jau prasideda vakaras lyg
12 valandai pusiaunaktyje ir 
tas reiszkia para.

Bet nekurtuose sklypuose 
skaito diena ir nakti ant 24 va
landų nuo 1 lyg 24 valandos. 
'Tas labai sumaiszo valandas 
del kitu sklypu ir daugeli kartu 
kyla visoki nesupratimai tarp 
dieninio laiko ir naktinio.

Pateminome tokias valandas 
ir Lietuviszkuose laikraszcziuo- 
se, iszeinainti Lietuvoje, kurie 
taipgi naudoja 24 valandas 
kaip ant pavyzdies tasai laik- 
rasztis skelbia: “Administraci
jos darbo valandos kas diena, 
be szventadieniu, yra: nuo 8 iki
13 valandos ir nub 16 iki 18 va
landos kancelarija bus atidaro
ma. ’ ’

Isztikruju yra tai didelis su
painiojimas tuju valandų ir 
žmogus nežinantis tojo papro- 
czio nežinotu kada kancelarija 
yra atidaryta. Matyt Lietuvoje 
kalintojai nauju žodžiu vis isz- 
landa ka naujo kad skirtis nuo 
kitu tautu. Panasziai ir su var
dais dienu sanvaiteje kaip: pir
madienis, antradienis, treczia- 
dienis ir t.t. — Juokai!

Szi Banka yra Nary* 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Scranton, Pa., sudžia perkra
tinėdamas teismą už krimina- 
liszka užpuolimą ant dvieju

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY OITj, PA.

Warrior Run, Pa.,— Pažys
tami ir prieteliai ponstvoš J. 
Viszniausku, padare jiems ne
tikėtina “Supraiz Parte,” ku
rie turėjo linksma vakarėli, 
losze visokius žaidimus, daina
vo daineles ilr buvo priimti sve
tingai. Tarp tuju, kurie daly
vavo tame vakarėlije, radosi: 
Ponstva ZalaUjSkai, Valaicziai, 
Botyriai, Nevėliai, Smistrai, 
ponios Vaikevicziene, Ulogie- 
ne, Dagiliene, Banzavicziene, 
V alukoniene, Gruszinskiene, 
duktė Helena ir vyras Jurgis, 
Matukevicziene su vyru Anta
nu, iponstva Cailikiai, Jonas 
Gudas, Romanas, Czevasko, 
Lukaszius, poni Macevicziene 
su dukrele, Kiseliai, poni Juod 
snukiene su dukrele, Žiedelis, 
Jumevicziene, Svileliai ir 
ponstva Viszniauskai. Pons
tva Viszniausikai sudeda szir- 
dinga dėka visiems, kurie da
lyvavo tame vakairelije ir vi
siems tiems, kurie parengė ta 
“Supraiz Parte” ir prisidėji
mu prie jo. (Jeigu pravardes 
yra negerai patalipytos, tai at- 
sipraszome, nes ne aiszkei bu
vo suraszytas. —Red.]

Kingston., f Hamburg, Pa., 
sanitorijoj mirė Magdalena Le- 
keckaite, 19 metu amžiaus, ge
rai 'czionhis žilrbhio ’Viktoro 
Lekecko duktė, nuo 434 Elm 
uly.

Edwardsville., f Vincas Ma- 
tuseviezius, 61 metu amžiaus, 
nuo 120 Grove uly., mire Ho
meopathic ligonbutej. Paliko 
motina, broli ir tris seseris.

Duryea.,— Isz Peoria, Ill., 
palicija tarp kitu intartinu as
menų, suėmė Alfonsą Lebeni, 
30 metu, isz Duryea, Pa. Le- 
benis prisipažino prie daugelio 
apipleszimu. Palicija stengiasi 
suimti buvusius jo kompanijo- 
nus.

— J. Mulkerin, isz Scran- 
tu, troku suvažinėjo Alberta 
Akulioni, nuo Main uly., czio- 
nai's. Mulkerin iki teismo pa
leistas ipo $2,500 bylos. —G.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

City

do automol 
Kriksztiniu, 
mo ir t. t. 
S2O W. Centre

gAPNOBIUg
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
S coliu ilgio - 5 ji coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

BURMISTRAS PASVERTAS LAIKE CEREMONIJOS.
Kada mieste High Wycombe, Anglijoj, buna iszrinktas 

naujas burmistras, tai turi būti atsvertas, pagal sena paprotį 
tojo miesto. Kaip tasai paprotys prasidėjo tai mažai kas žino.

PETRAS RAUGIS-
Viename 'Chicagos priemies

tyje gyveno laiminga Raugiu 
szeimynele. Tėvais buvo darbsz- 
tus žmogus, turėjo gerokai tur
to pasidėjus, szeimynele aprū
pinta, žodžiu, jam nieko nesto- 
kavo. Žmones gerbe Raugiu 
kaipo darbsztu, pamaldų tautie
ti.

Raugia! turėjo jau in metus 
einanti vienturti sūneli, Petru
ką. Jis buvo jau pora metu bai
gės pradžios mokykla ir vis te
begyveno namie. Ir kur-gi ne
bus Petruku! gerai, — jo moti
nėle niekad nieko .šuneliui ne
atsakydavo, niekuomet nepa
bardavo, — augo, rodos, ant 
motinos ranku neszibjamas.

Bet patsai Petrukas nebuvo 
pilnai patenkintas, rrnbuvo lai
mingas.

Galu-gale sumano, tiesa jau 
ir tėvas verte, pasijeszkoti dar
bo. Per tėvo užtarymą gavo ga
na gera vieta su asztuoniolika 
doleriu savaitei.

Tokios laimes pasiekęs, Pet
rukas pasijuto daugiau savy- 
stovis. Isz karto jis ėmėsi smar
kiai prie darbo. Darbdavis net 
alga pakele iki dvideszimt do
leriu savaitėje.

Bet deja! Petras Raugins ne
turėjo stipraus, ,varguose isz- 
bandyto, rimto budo. Motinėlės 
iszlepintas, linko in tingini. Pir
mam užsikarszcziavimui praė
jus, eme pamažu apsileisti dar
be, paskui pradėjo darbo nemy
lėti bet vis laikėsi.

'Tik sztai netikėtai isztiko 
Raugiu szeimyna nelaime. Sun
kiai susirgo Raugiene ir nežiū
rint in gydytoju pastangas de- 
szimtoj dienoj mirė.

Tamsus debesys pridengė 
Raugiu szeimynele o už vis la-

nojo apie jo tęva ir jam prane-

Dideliais vargais tėvas iszva- 
davo ji isz kalėjimo; parsigabe
no Chicagon. Bet sūnelis nei to
liau savo lengvo budo negalėjo 
pataisyti. Ka paims — nesise
ka, tuoj pabosta. Pasidarė tik
ras tinginys—valkata. Žmones 
su pasibaisėjimu žiūrėdavo in 
Raugiu Petra ir praeidami pro 
ji pecziais trauke.

Nustojas pas žmones gero 
vardo, praradęs su valkatomis 
savo dora, galutinai prisidėjo 
prie socialistu draugijos, many
damas ten savo tikrus draugus 
rasiąs. Bet neilgam.

Pareina karta Raugis isz dar
bo ir žiuri. Apie jo namus 
iriukszmauja, szaukia ugniage
siai.

— Kur mano Petras ?>— szam 
kia nusiminęs tėvas.

— Jis sudegė, girtas būda
mas, grinezioj, ■—- atsake kai
mynas.

— Oj Dieve, Dieve, — dejavo 
Raugis, — kodėl taip daleidai?

— Kaimynai, — tarė jam 
anas: — ne Dievas ežia kaltas, 
tik tėvu apsileidimas, kad savo 
sunu per daug iszlepino. Kaip 
pasiklosi tėvai, taip iszmiegosi.

Motinos ir tėvai, nelepinkite 
savo vaiku, auklėkite stiprius 
kunu ir dvasia savo vaikuczius, 
ir taip darydami susilauksite 
senatvėje paramos.

Kunigas kalba in vaikina: — 
Pasakyk tu man, vaike, kas sto
sis isz to žmogaus kuris nesirū
pina apie iszganyma savo du- 
szios o tiktai apie kuna ?

Vaikinas:—- Tai tokis žmo
gus stosis — riebus...

C. F. RĖKLAITIS
biau Petiuka. Nebuvo, kas UŽ- Mahanojau» Isztikimiausi* Graboriui 
tartu ji priesz tęva. Pradėjo jis 
vengti savo tėvelio. Susinesze 
su blogais draugais ir viena die
na pabėgo isz namu. Nubėgo 
New Yorkan ir instojo darban. 
Dabar, mane sau, turėsiąs lais
ves, turėsiąs laimes.

Neiszlavintas, jautrus būdas 
greitai ji in tingini trauke. Nei 
nepasijuto kaip vienoj ir kitoje 
vietoje nustojo darbo. Nusimi
nęs, apdriskęs, pradėjo vengti 
žmonių, pažystamu. In bažny- 
czia jau nei nebegalejo eiti, — 
iszeiginiu rubu neturėjo. Atsza- 
lo visai; apsileido. Pristojo prie 
gatves valkatų. Tie Petruką isz- 
mokino visu New Yorko blogy
bių.

Viena karta jam einant kartu 
su kitais vogti,—pagavo ji poli
cija. Patupdė in szaltaja. Suži-

:: Gabiausiai Bai»amuotoj*« t:
Geriausia Ambulance 

t k. patarnavimas s z i o j Aj 
yji apelinkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- X

na pasirinkimą meta- Jfeį
Ti liszku ir kieto medžio 
į Grabu. Laidoja nu- |»
Į mirelius pagal naujau- I!
j šia mada ir mokslą. y
! Turiu pagialbininke H
‘ moterems. Prieinamos JSL

ztiįį prekes. m

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce Si 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 WillinB Stre# 

Bell Telefoną* 538-J

/Cik *u«tab<lo
Of® i“ PERSZALIMA 
O tl i| ir KARSZTI 
W Ijį lAJy' pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mottis-Nosini laižai. Gausit aptiekoM 
Bandykite “Rub-My-Tism” iinimenta

KITA NE PEIK 0
SAVE NE GIRK

Apysakėlė Del Vyru Kurie 
Nuolatos Ant Savo Paežiu 

Rūgo j a.
4. --------Kitados1 gyveno ūkininkas 

vardu Andrius, su savo motere 
.Julijona. Andrius buvo didelio 

i ūgio vyras, rūstaus veido, isz- 
1 rodantis labai piktu žmogum. 
' Turėjo jis toki papratima, jei- 
Įgu kas jam nepatikdavo, tai bu- 
davo kaip pradeda keikti isz 
vakaro, tai nepaliaudavo ir tik 
ant rytojaus užbaigdavo. Juli
jona buvo labai malszaus budo 
motere,, niekad nekeikdavo, 
kaip inmanydama stengėsi in- 
tikti savo Andriui.

Karta parejas Andrius isz 
lauko, rado paezia triusenezia 
prie naminio darbo ir neturėjo 
tiek laiko kad tuojaus paduot 
vakariene savo vyrui. Andrius 
pradėjo tuojaus motere! iszme- 
tinet visokiais bjauriais žo
džiais rėkdamas:

-—O tu nelaba motere, per vi
sa diena esmi namie o kada 
žmogus pareina isz lauko tai 
vakariene da nepagaminta. Asz 
esmių vyras, nepratęs prie mo- 
teriszko darbo o galiu save pa
girt kad asz tavo darba per pu
se dienos lengvai apdirbsiu.

Julijona teisinosi visaip kad 
jokiu budu negali padaryt tiek 
darbo in puse dienos bet An
drius pradėjo da daugiau ker- 
szint savo paežiai, ir verste pri
vertė kad pati eitu dirbti ant 
lauko Andriaus darbo o jis pa
siliks namie ir dirbs darba savo 
paezios.

Ant rytojaus Andrius paszo- 
ko isz gilaus miego ir pradėjo 
gaminti pusryczius paežiai kuri 
turėjo eiti prie dajt^o savo vy
ro. Kada jau buvo pagaminti 
pusryczei, Andrius paszauke 
savo paezia kuri tuom kart jau 
paszere arkli. Po pusrycziu Ju
lijona užklausė savo vyro:

— O kur reikes 'sziadien dirb
ti ir kiek turiu sziadien pada
lyt?

Andrius pamišti,nes valandė
lė atsiliepe:

— Ar žinai ta akmeni, kuris 
guli ant kalno?

— Žinau, — atsake motere su 
nusižeminimu.

— Na tai gerai. Kaip iszarsi 
lyg tam akmeniui, tai užteks 
darbo ant tos dienos ir galėsi 
paleist arkli namon. O ka asz 
turėsiu daryt namie už tave.

— Mano brangus Andriuk, 
pirmiausia turi pakepi duona, 
sumuszt sviesta, turėt ant akies 
visztukus kad kur nereikalin
gai nenueitu arba kad vanagas 
atlekes katro nenunesztu, turi, 
saugot galvijus kad nenueitu 
per toli nuo namu ir po laukus 
nepakriktu. Kada jau turėsi ga- 
mint vakariene, priesz pat sau
les nusileidimą, parvarysi visa 
kaimene galviju namon, apžiū
rėsi viską kad butu visur pared- 
kas, taip kaip mane matai kaip 
asz darydavau, taip ir tu viską 
turi szvarei užlaikyt o tada bu
si liuosas nuo darbo. Priek tam 
nupraus! ir suszukuok vaikus.

Julijona apsakius viską savo 
vyrui, kas jam reikėjo padaryt, 
pasiėmė kas jai buvo reikalin
ga ir nuėjo in laukus. Pasikinkė 
arkli, pradėjo arti ir taip gerai 
sekėsi darbas kad beveik puse 
dienos jau praėjo o butu galė
jus savo užduoti užbaigt. Kada 
atėjo pietų laikas, paleido ark
li ant pievos o pati silsejosi ge
ra valanda. Kada jau gerai at
silsėjo, užbaigė visa darba.

Dabar nueikim in grinezia 
pažiūrėt ka ten Andrius veikė.

Andrius stovėjo grinezioje ir 
miglino, ka ežia pirmiausia pra
dėt. Ant galo pats in save atsi
liepe:

-— Žinau jau, kaip ežia pra
dėt. Paėmė virvuke, iszejo ant 
lauko, sugaudė visus viszcziu- 
kus, suriszo už kojų su virvute.

— Na, dabar tai jau pirmu
tinis darbas padarytas, jeigu ir 
atlėks ežia vanagas tai neturės 
ka veikt bet jeigu ir norės pa
imt tai visu ant kart negales 

i pakelt o jeigu iszgirsiu tai ga
lėsiu nubaudyt vanaga. Po tam 
pagriebė sviesta su uzbonu, pVi- 
siriszo sau prie juostos ir pra- .. 
dėjo duona minkyt kalbeda- -• 
mas: — Kam man dirbti po vie- . 
na darba, kada minkysiu duo
na, tai sviestas bus jau gatavas, 
kam man ta smetona maiszyt 
kad ir be maiszymo pasidarys 
sviestas. Visur bevaikszczioda- 
mas, uzbonas ir pats .svyruoja 
in visas szalis už tad pats svies
tas pasidarys.

Taip dirbant, Andrius iszgir- 
do kad ant kiemo jau vanagas 
atlėkė ir užklupo ant viszcziu- 
ku. Palikes duona bego apgint 
viszcziukus. Isz greitumo net 
duris paliko atidarytas; novi
jąs vanaga, paregėjo kad galvi
jai labai atsitolino nuo namu ir 
pradėjo vytis bet czion pirma 
nelaime atsitiko Andriui. Par
puolė ant akmens o puldamas 
sukule uzbona su smetona. At
sikėlęs, ąpsidaire in visas szalis 
ar kas nemato ir nieko nepare- 
gejas vela pradėjo bėgt. Kada 
pribėgo prie galviju, pradėjo 
visus varyt prie daigto o sutai
kęs kaimene, atsiminė kad bėg
damas isz namu paliko duris 
atidarytas ir vėl pradėjo bėgt- 
ant prapal. Kada jau buvo pri
siartinęs prie grinezios duriu, 
paregėjo, kad dvi kiaules jau 
kepa duona o vaikai murzini 
kaip velniukai, staugė neiszpa- 
sakytinai. Net apalpo nebagelis 
ir nežinojo ka daryt, taip .stovė
damas koki laika prakalbėjo 
pats in save:

— Koks isž nftnies neiszmane- 
lis! Iszmetinejau mano Juliu- • 
kei, dabar pats matau kaip ant 
delno, jos visus darbus. Geriau 
kad nieko nebuežiau jai kalbė
jus ir nebueziau apsiėmęs jos 
darba.

Taip sau zurzėdamas paregė
jo ateinant paezia. Inejo ji link
sma in grinezia ir paregėjo sė
dinti Andriu su nuliudusiu vei
du. Priėjus prie jo paklausė 
linksmai :

— Mano mylimas Audrinti, 
ar jau pagaminai vakariene?

Andrius rodos perkūno pa
taikintas, visas sudrėbėjo ir ne 
žodžio negalėjo isztart. Vos už 
valandėlės pradėjo apsakinet 
paežiai visa savo atsitikima tos 
dienos savo gaspadoriavimo isz 
ko paeziule turėjo nemažai juo
du.

Nuo tos dienos Andrius per
simainė ant kitokio vyro ir dau
giau jau niekados nedryso pa- 
cziulei iszmetinet jos tinginys- 
ta o pats tankiai sau priminda
vo: “Kito ne peik, o save ne 
girk!” i

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

PRANASZYSTES 1
■______ 't

Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliau® tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskįte 
25c. stempomis o gausite per, 
paczta. J

-........... j-.'i
W. D. BOCZKAUSKO-CO., J*' 

__ Cltr, Ea, „
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Rudenio lietus smarkiai pra
dėjo lyti. Braszkejo medžiu sza- 
kos, kurias histeriszkai sukinė
jo szaltas vejas; aplinkui nei 
gyvos, nei mirusios dvasios ne
buvo.

Nubalęs ponas prisislinko ar- 
cziau prie Vabalo, kuriam szir- 
dis susileido kaip vaszkas. Žiu
rėjo ant biedno savažudžio do
rai ir szirdingai. <

Vabalas sėdėjo rankas susi- 
kimszes in palto kiszenius; vie
na ranka laike baisu savo revol
veri, kuriam taipgi regis, buvo 
neramu būti be jokio užsiėmi
mo.

Abudu savžudžiai tylėjo ilga, 
laika; biednas, nubalęs, panie
kintas vyras per nosi tik szni-Į 
pavo, ar tai nuo szalczio ar tai 
todėl kad jam aszaros akyse at
sirado kad ūmai pradėjo malio- 
riu nervuoti, mat jis labai jaut
rus ant žmonių nelaimiu ir asz- 
aru.

Savo susijudinimą taigi pra
dėjo apreikszti kokiu tai nepa
prastu prunksztimu, kaip tai 
daro hipopatamus kada iszlen- 
da isz upes. Pagalios balsu, ku
ri nudavė, kad yra jis neapsa
komai abejungas ant reikalu 
szito ir ano svieto, paklausė:

— Ponas nusiszausi neatszau- 
kiamai?

— Neatszaukiamai
— Neatbūtinai ant to suole

lio?
— Jau czionai esiu, tai-gi 

czionai esiu... Neturiu šylu 
kad kur kitur persikelti.

—- Tai gal asz ponui užken
kiu? Tokiame atsitikime eisiu 
sa/u. '

Nubalęs ponas pasižiurėjo in 
malioriu maldaujancziai ir bai
mingai.

— Ne, tegul ponas sėdi!..
— Bijosi, — pamislino malio

rius o po tam garsiai pridūrė:
— Ponas esi labai sunervuo- 

tas.. . Tas labai negerai... ne
sveika... Žmogus kada nori 
nusiszauti privalo būti ramus..

— Asz tris naktis nemiego
jau.

Maliorius inirto.
— Kaip tai? Per tris naktis 

ponas kankinaisi ir tik dabar 
ponas nori nusiszauti? Ponas 
esi netikės, mielas pone! Ir tai 
per ka, per moteriszke! Nesa- 
kyeziau, kad ponas turėtum ko
ki tikra nesmaguma, kad ponas 
ranka turėtum nulaužta arba 
iszsukta, kad ponui danti su- 
skaudetu, arba ka toki. Ponas 
turėjai gražia paezia?

— Labai dailia...
— Nors ir dailia, na tai kas? 

Paniekino poną, tai paniekino! 
Imk ja visi velniai !O tai, kad 
ponas apie tai dasižinojo, tai 
yra pono czystas uždarbis nes 
kitaip poną butu nuolatos ap- 
gaudinejus o ponas butum jai 
tikėjas. Ko ponas dar daugiau 
nori? Pagalios, gal ir tas gerai 
kad pono pati paniekino?

— Kas tokio?
— Paprastas reikalas nes 

ponas iszrodai labai dorai, po
nas, kad taip pasakysiu, gaila, 
kad butumem vyras.

Savžudis nusiszypsojo per 
aszaras.

— Tikras daigtas. Kam ge
ram žmogui reikalinga pati. 
Matei kada ponas malioriu su 
paezia? Galiu tvirtinti kad ne, 
o jeigu tosai nors per klaida ap- 
siženijo, tai už nedėlios jau eina 
in paczta, ar in suda, ar kur ten 
vaikszcziojasi, ir ima persisky: 
įima. Tai taip visados. O ponas

del paezios nori nusiszauti o ži
nai ponas kad tas žmogų ner- 
vuoja. Kaip tai? Ji poną apgau
dinėja, turi isz to patieszijimus, 
ponas turi susikrimtimus o po
nas jeigu dar isz kelio pasitrau
ki? Iszmesti boba ant sprando 
ir bus pabaigtas daigtas!..

— Taip negalima, ponas Va
bale.

i —Kodėl negalima?
— Bažnyczia taipgi ka nors

i eiszkia.
— Bažnyczia ? Tegul man po

nas to neprimena nes mane i 
kraujas užlies, juk mano dede 
viską ant bažnyczios užrasze!

— O skandalas!
—Skandalas nieko nereisz- 

Į kia. Didesnis bus skandalas ka- ( 
da poną ežia rytoj koksai szuo 
užuos. Pagalios, koks tai skan- : 
dalas? Ar ponas esi kunigaiksz- 
tis, ar kas kad ponui skandalas 
rupetu! Imk velniai skandalai 
Mane, pone, karta ant didžio- < 
sios gatves aresztavo policijan- . 
tas nes mane klaidingai palaike 
už pleszika ir nieko isz to sau 
nedariau ir nedarau. Vifeas gy
venimas, brangus pone, tai vie- ; 
nas skandalas — ir tai didelis ; 
skandalas!

Nubalęs ponas liūdnai link
terėjo su galva, pripažindamas | 
malioriui teisybe. Už tai-gi ta
sai, paragintas, pradėjo kalbė
ti kaip auksa-burnis pamoksli
ninkas.

— Prisiekiu ponui kad jeigu 
ponas sziadien sau pakauszi 
perskriostum, tai ponui nieka
dos rankos nepaduoeziau. (Va
balas prasiszoko). Nes man tas 
labai pasibjaurėtina, jeigu kas 
del tokio menko daigto, kaip 
moterystėje prasiradimas, ima 
ir nusiszauna. Ka ponas misti
ni kad pono pati, jeigu poną pa
niekino, to atsitikimo gailėsis ? 
Jeigu ponas taip mistini tai gal 
turi proto netvarka. Ji pasitai
sys sau juodus rubus ir malia
vos veidus idant būti iszbalusi. 
Duodu ponui savo pagarbos žo
di. Ho! ho! pone, jau kas, kas, 
ale asz žinau moteris.

Nubalęs veidas nematomai 
nusiszypsojo po tam abejojan- 
cziai sako:

— Taip, ponas Vabale, gal 
ponas ir turi teisybe bet matai 
ponas, kad pas mane viskas ga
li but tvarkoje, bet jeigu neisz- 
eisiu isz szio svieto...

— Kuri kad velniai pagrieb
tu!

— Gerai, tegul jį pagriebs; 
taigi jeigu asz isz jo neprasisza- 
linsiu tai turėsiu netvarka vie
name, savo garbėje.

! Maliorius pasižiurėjo ant jo 
kaip ant beproezio.

— Kame, kame turėsi netvar- 
; ka?

—Garbėje!
Vabalas prisislinko dar ar- 

eziau ir pradėjo aiszkinti sav- 
žudžiui kaip yra nekantrus mo
kytojas bukam vaikezui. Mosa
vo priek tam rankom kaip be
protis malūnas sparnais, szau- 
ke kaip kokios partijos susirin
kime ir dūsavo kaip koksai lo
komotyvas.

— Ponas esi kvailas! Tegul 
ponas man nepertraukia nes po
nas esi kvailas... Ponas gar
bėje savo turėsi netvarka o ar 
ponas ka pavogei? Ar ponas ka 
užmuszei? Po szimts peibeliu! 
Ka ponas tame prasikaltai, kad 
poną pati paniekina? Ka? Koki 
ponas kodeksą iszpažinsta? Te
gul ji sau pasikaria, nes bjau
riai su ponu pasielgė, arba te

gul tasai durnius nusinuodins, 
kuris poną apvogė... Taip po
nas ja myli kad ponas jos gėdos 
negali iszlaikyti? O kad tas ir 
netiesa, nes jeigu ponas ja taip 
mylėtum, tai pirmiausia ja už-' 
mu'sztum o po tam save. Nebūk I 
ponas tokiame atsitikimo tiek 
daug labdaringas ir su gera 
szirdžia, nes visko niekas nesu
pras. Ot, ir yra romantikas, at
sirado beprotis!

— Bet ponas Vabalas!.. )
— Praszau pono, — reke Va

balas, — tegul ponas man ne
pertraukia nes ponui tokiu nie
ku pripasakosiu kokiu ponas 
dar savo gyvenime negirdejo!

Nubalęs ponas susitraukė po 
tu iszmislijimu sunkenybe ir 
žiurėjo su baime ant baisaus 
malioro; tik nedrąsiai suszva- 
pejo:

— Ponas per daug užgaunan- 
cziai iszsireiszki.

— Ba už tai esiu maliorius o 
ne jokis tokis kuris paezios bi
josi. Ponas esi bailus, supranti, 
ponas.

— Dieve! — atsiduso savažu- 
dis, — kad asz turecziau nors 
dali pono energijos ir noro prie 
gyvasties.

— Ir noro prie gyvasties?!
— Taip pone! Ponui gyvastis 

net verda, netbaubia, geras po
nas Vabale! O, ponas niekados 
nenusiszaus.

Vabalui tie žodžiai labai pa
taikė in szirdi.

— Taip ponas sakai? — pa
klausė beveik nedrąsiai.

— Žinoma, ponas Vabale.
Tada Vabalas tarė iszdidžiai:
— Tai-gi, tegul ponas nuo 

manės sau ima pavyzdi! Spjau
ti gyvenimui in murza ir juok
tis sau isz to nieko. Eik ponas 
pas paezia ir pasakyk jai kad 
gali daryti sau, kas jai patinka, 
ba isz jos ir taip jau nieko ne
bus. Moteriszkes kalėti negali
ma, nes ar sziaip ar taip pa
bėgs. Tai-gi, tegul sau bėga. 
Kam ponas turėtum ja ir save 
kankinti? Ei? O ponas tuokart 
atsigaivinsi ir ji atsigaivins. 
Turbut esate kaip dvi nelygios 
lentos, isz kuriu nebutu galima 
padaryti nei grabo.

Savžudis klausėsi tu žodžiu 
su kokiu tai džiaugsmingu žin
geidumu; nepertrauke malio- 
riui, lauke beveik ant kiekvieno 
jo žodžio, kaip kas nors, kas 
klauso svetimos melagystes 
idant anaja patvirtinti savo 
locna. Kas kartas vis tankiau 
szypsojosi ir kas karta vis tan
kiau temijo, kad net pradžiugo 
malioriaus duszia, kuris mate, 
kad ne dykai reke.

— 'Gal ponas ir turi teisybe, 
ponas Vabale, gal ponas ir turi 
teisybe, — pridūrė.

Visados turėjau o dabar juo 
labiau nes ežia einasi apie mo
teris. Visados turime teisybe, 
jeigu kalbama apie moteris. 
Duodu žodi! O ponui neleisiu 
nusiszauti, kad czionai turėtum 
ir iki rytui .sėdėti. Savažudyste 
tai ordinariszkas kvailumas! 
Pirmiausiai ponas turi man pri
žadėti, kad ponas ta boba iszvy-1 
si nuo saves.

— Asz pas ja nueisiu!
— Na tai asz eisiu ir užbaig

tas daigtas.
— Ponas Vabale!..
— Gal ponas misliji kad asz 

bijosiuos? Oho! Pasakysiu jai 
. toki pamokslą, kad jai in užpen- 
• ežius sulys...

— Nenorecziau poną apsun- 
! kinti, tegul Dievas sergsti. Bet 
Į ponas negirdėtai esi doras žmo- 
i gus.

— Isztikro?
— Prisiekiu!
— Jeigu taip, tai atiduok po-

mis revolveri! '
Savažudis greitai pasitraukė 

ir suspaudė saujoj revolveri. j
— Atiduosi ponas revolveri?
— Ne to nepadarysiu!
— Eee! — sako paniėkinan- 

cziu balsu maliorius': nutvėrė j 
jam už ranku ir tuojans atėmė 
revolveri. Per daug-gi buvo su-J 
sijudines, kad patemijus, kad 
nulindęs savažudis ne taip la
bai ginasi. Vabalas užganadin- 

|tas, atimta revolveri paslėpė in 
savo gilu kiszeniu.

— Dabar tai ponas gali szau- 
tis! — tarė iszdidžiai.

Savažudis rodėsi buvo užgau > 
tas.

— Ponas man kenksmingu
mus darai, ponas Vabale.

— Tai kalba!
— Ponas mane net labai sun

kiai užžgauni nes asz gyventi 
negaliu.

— Taip ponui tik rodosi. Gal 
lodei kad czionai labai szalta. 
Tai tegul ponas insisuka in 
szvarka ir eikime in ta sztai už
eiga.

— Eiti? Kur?
— Kur ponas nori. Ponas jau 

po vakarienei?
— Nemislijau sziadien apie 

vakariene, — tarė tas suniuru
siai.

— Tokiu budu eikime ant va
karienes. Asz pono praszau! 
Tik ar ponas turi su savim pi
nigu?

— Turiu.
— Tai ponas esi originalisz- 

kas savažudis. Turi pinigu ir 
eini nusiszauti.

Ir užpuolus geram humurui 
maliorius sudavė kumszczia in 
mielo savažudžio pilvą.

Tasai buvo kiek tai susirau
kęs, bet vėl ne taip labai kad 
tas grasintu smerezią. Pasiėmė 
sau už ranku ir ėjo per purvy
ną in miesto puse.

Ponas mane sunaikinai, pra
puldei, ponas Vabalas...

— Nieko nekenkia. Už tai po
nas užmokėsi už vakariene bet, 
bet... Asz, matai-ponas, turiu 
prieteliu. Taipgi maliorius, bet 

, labai kudas ir didelis nerepa, 
tegul ir jis pasinaudoja isz tos 
mus szventes nes sziadien jis be 
abejones nieko nevalgęs.

— Bet-gi su didžiausiu noru!
— Prasergscziu poną vienok, 

kad jis su savim pasiims taip-gi 
szuni, labai malonu žveruka, 
nors truputi parszyva (kiau- 
liszka). Tai taip-gi nerepa.

Nubalęs ponas jau linksmai 
juokėsi.

— Imsime ir szuni!
— Na tai jau viskas gerai. 

Na ir tegul ponas pats sau pa
sako ar tai negeriau negu sau 
galva skylėti 1

— Gal ir geriau. Velniai žino! 
Bet... klausyk, ponas Vabale. 
Pasakyk ponas, koki velniai po
ną atnesze in parka sziame lai
ke? Ka ponas tenai veikei? O, 
duodu žodi, kad tas žingeidu!

įSimanas Vabalas susiraukė, 
atkiszo apatine lupa, žvilgterė
jo baisiai in dranga, iszsitrau- 
ke palengva isz kiszeniaus bai- 

I šia, surūdijusia maszina ir ro
dydamas ana nustebusiam žmo
gui sako:

— Ko atėjau in parka? Ba 
norėjau nusiszauti, mano pone!

Simano Vabalo draugui isz 
pradžių pasirodė, kad jis proto 
neteko.

— Aaa! — suszuko.
— Tiktai man ponas užken

kei, — sake aiszkiai ir smarkiai 
Simanas Vabalas — ir to ponui 
nedovanosiu iki smereziai...

Eik ponas ant vakarienes, po 
szimts velniu! Galas.

’atvažiavimo
CERTIFIKATAS

su ju “pirmu popieru” aplika
cija nes jiems nereik pristatyti 
atvažiavimo certifikato.

Nuo Liepos 1 d., 1929 m., 
“pirmos popieros” neiszduotos 
pakol aplikantas neinsteigia, su

“Atvažiavimo certifikatai” 
i vis sulaiko daug tukstaneziu 
Iateiviu nuo pilietystes. Tad'atvažiavimo certifikatu, jo le- 
sziuom laiku mes bandysime 'galiszka inleidima in Suv. Vai®.

Skaitykite “Saule”

Vyrucziai, matyt kad bobeles 
labai mylite,

Jeigu apie jas taip tankiai 
raszote,

Po teisybei, moterėles daugiau
sia funiu padaro, 

Ko no pats velnes neiszdaro, 
Vargszai vyrai, per dienas 

dirba, 
Tai neturi laiko bumeruot 

kada, 
Bobeles pasielgineja negerai,
Bet neapsileidžia ir vyrai, 
Kaip sztai Ohajau® steite, 

Vienam fabrike,
Daugelis Lietuviu ten darbus 

turi,
Bet bosas Lietuviu nežiūri, 

Ne viena ant vagystes nutveria, 
Ir nuo darbo pavaro, 

Vienas tavoro daug nuglemžę, 
Bet ji tuoj nutvėrė,

Virszininkas fabriko pas 
kunigą nuėjo, 

Grąžei su juom kalbėjo, 
Dabar paredka toki padare, 

Kelis nuo darbo pavarė, 
Dabar po karezemas visi 

valkiojosi,
Prie doru žmonių kabinasi, 
Kaip dabar pinigu neturi, 
Tai kožnam in akis žiuri, 

Kad ėst duotu ar užfundytu, 
Ar koki nikeli duotu.

Tegul, tegul, Lietuviai da to su
sigraibys,

Kad ne tik isz fabriku bet ir isz 
Amerikos varys, 

O jeigu girtuokliaut nepaliaus, 
Tai didžiausio vargo susilauks, 
Ba girtuoklyste kad ir doriau

sia vaikina,
Ant niek paverezia ir pagadina.

* * *
Skulk i ne in viena miesteli mer- 

. gica pribuvo,
Tai kaip vyrai apie tai ganda 

gavo,
Pradėjo prie stubeles stirinet, 

Ir per langus žiūrinėt, 
Turėjo duris uždaryt, 
Ir su raktu užra'kyt.

Mergina turėjo nusiunst pas 
kitus, 

Gerus savo kaimynus,
Ant ko tokis pasielgimas isz- 

žiuri,
Jeigu ne trupinėlio sarmatos 

neturi.
* * *

Vienos drauguves narei su
sitarė, 

Ir sztai ka nutarė,
Kad kryžių ant stalo laike mi

tingo pastatyt,
Ir visus narius prisiegdyt. 

Visi ant to sutiko, 
Tiktai keli Komunistai 

pasiliko,
Mat prie Komunistu prigulėjo, 

Tai ant kryžiaus prisiegt 
nenorėjo.

Kaip tik kryželi atnesze, 
Komunistai per duris iszdume, 

O gal juose velnes sėdėjo,
• Kad ant kryželio žiūrėti ne- 
‘ galėjo.
’ Kiti man sake kad net plaukai 

ju pasistojo,
Kaip kryželis ant stalo stojo, 

Vyrucziai baisei iszrode, 
Kaip kryžius pasirodė.

Tai mat, kaip kryžiaus 
nusigando,

O kas bus su tokiais mirties 
valandoj ?

Duszia iszleis, 
Ir nuo baimes susileis.

liszdestyti kas tai yra tas “atva- 
| žiavimo certifikatas.”
Į Jis yra Immigracijos ir Natu- 
Įralizacijos Biuro iszduotas pra- 
neszimas apie legaliszka ateivio 
inleidima nuolatiniui apsigyve
nimui Suv. Valstijose. Jis nėra 
duodamas pilietystes aplikan- 

■ fui. Yra faktas, kad aplikantas 
jo visai nei nemato. Jis pasilie
ka Natūralizacijos Tarnystėje 
ir yra prisegtas prie aplikanto 
“pirmu popieru” aplikacijos.

Ateivis, kuris nelegaliszkai 
atvykęs czion, negali gauti at
važiavimo certifikato ir todėl 
jis sulaikytas nuo Amerikos pi
lietystes. Ateivis, kuris lega- 
liszkai inleistas, bet kurio lega- 
liszko inleidimo negalima rasti, 
yra pacziame padėjime. Fo
reign Language Information 
Service tankiai gali teikti pa- 
gelbos insteigimui atvažiavimo 
dienos ir laivo vardo. Bet patys 
ateiviai turi prisiunsti visas 

informacijas apie .Jis paduoda aplikanto vardo, reikalingas 
metus ir užsiėmimą, kaip ir as- ju kelione ir atvykimą in Ame-
meniszka apraszyma, laiku ka- : 
da jis arba ji atvyko in Suv. 
Valst. Certifikatas paduoda ; 
ugi, spalva, plauku ir akiu spal- ; 
va, gimimo vieta, paskutine re- • 
zidencijos vieta, vieta, kur ke- ; 
tina Suv. Valstijose apsistoti, 
ir ateivio atvažiavimo diena ir 
varda. laivo ant kurio jis in szia 
szali atvyko.

Instatymas, kuri Kongresas ‘ 
priėmė Birželio 29 d., 1906 m., 
aprūpina laikymą tokiu rekor
du. Ir todėl nuo ateivio, kuris 
priesz ta diena atvyko, nerei- ] 
kalauta jokio atvažiavimo cer
tifikato. Kuomet ateivis, atvy
kęs in Suv. Valst. priesz Birže
lio 29 d., 1906 m., nepamena jo 
atvažiavimo tikra diena ir lai
vo varda tai jis vis gali gauti 
“pirmas popieras” jeigu gali 
pristatyti tinkamu darodymu 
kad jis gyveno szioje szalyje 
priesz invedima atvažiavimo 
certifikatu. Jis gali paduoti se
nas taksu recytes, arba randos 
recytes, gimimu arba apsivedi
mu certifikatas kur jo vardas 
minėtas, bažnytinius krikszto 
rekordus, dirmavones arba kitu 
bažnytiniu invykiu rekordus, 
bankos knygas, statybos ir pa
skolų draugyseziu knygas, pra- 
neszimus nuo darbdaviu, nuo 
uniju arba fraternaliu draugys
eziu, senus jam pasiunstus 
laiszkps, senas laivu korteles ir 
t.t. Natūralizacijos uredninkai 
priims tuos dokumentus jeigu 
tik jie parodo kad aplikantas 
gyveno szioje szalyje priesz 
Birželio 29 d., 1906 m. Gal leng
viausia yra gauti bažnytiniu 
rekordu. Kuomet aplikantas 
iszgyvenes nuo 1906 m. viena
me mieste arba miestelyje, tai 
jo darbdaviai ir-gi gali jam 
duoti reikalingus dokumentus. 
Žmoniems, kurie vyko isz vie
nos vietos in kita, ir kurie pra- 
siszalino nuo visu organizacijų, 
priesz Birželio 29 d., 1906 m. 
yra labai sunku gauti tokiu do
kumentu.

rikoniszka uosta.
Ateiviai, kurie negali gauti 

atvažiavimo certifikato, bet 
kurie gali darodyti kad jie at
vyko in Suv. Valstijas priesz 
Birželio 3 d., 1921 m., ir kad 
jie yra asmenys gero moralisz- 
ko charakteriaus, gali gauti 
“užsiregistravimo rekordą” su 
kuriuom jie tuoj gali gauti 
‘ ‘ pirmu popieru. ’ ’ Užsiregistra
vimo aplikacija reikia pasiuns
ti ant “Form 659 kuria blankai, 
galima gauti isz kiekvieno im
migracijos ir naturalizaeios afi- 
so. Daug organizacijų, tu tarpe 
ir Foreign Language Informa
tion Service, irgi turi szitu 
blanku ant pareikalavimo. Reik 
pasiunsti dvi fotografijas ir pi- 
niglaiszki ant $10. su aplikaci
ja. Kuomet aplikantas paszauk- 
tas iszklausymui, tai jis turi at
vykti su dviejais liudininkais, 
kurie gatavi remti jo sakyma 
kad jis atvyko priesz Birželio 3 
d., 1931 m. kad jis niekad ne
apleido Suv. Valstijas (trum
pos keliones užsienyje neken
kia užsiregistravimą) ir kad jis 
yra gero moraliszko budo žmo
gus. —F.L.I.S.
e~’ " - " " ■' "■ '=^

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖

331
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

Yra mažai atsitikimu kur 
ateivis atvykęs in lSuv. Valst., 
po Birželio 29 d., 1906 m. gali 
tapti piliecziu be atvažiavimo 
certifikato. Tokis certifikatas 
nereikalautas nuo ateivio-vete- 
jano kuris prigulėjo prie Ame
rikos pulku laike Pasaulinio ka
ro, tik jeigu jo paskutinis inlei- 
dimas in Suv. Valst. invyko po 
Kovo 3czia d. 1924 m. Taipgi 
moteris, kuri pamėtė jos pilie- 
tyste isztekejimu už ateivio 
priesz Rugs. 22 d. 1922 m., gali 
atgauti pilietyste be atvažiavi
mo certifikato.

Valdžia reikalauja mokesti 
$2.50 už atvažiavimo certifika- 
ta. 'Tuos pinigus reikia pasiuns- 
ti su “pirmu popieru” praszy- 
mu. Ateiviams, kurie atvyko 
priesz Birželio 29 d., 1906 m. ne
įeik pasiunsti tu pinigu ($2.50) į

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krįkszczion- 
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. BOUZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.'

ŽINIOS VIETINES

— Seredoje pripuola bažny
tinis apvaikszcziojimas Nekal
to Prasidėjimo Szv. P. Marijos. 
Szv. Juozapo bažnyczioje Mi- 
szios bus laikomos 8-ta, 9-ta ir 
10-ta valanda.

—■ Ateinanczia Nedelia pra
sidės ketures-deszimts pamaldų 
atlaidai Szv. Juozapo bažny
czioje ir tesis lyg Utarninko. 
Prabaszczius Czesna pakvietė 
daugeli svetimu kunigu in pa- 
gialba 'kad visi galėtu atlikti sa
vo Katalikiszkas priedermes.

, — Turime tik 19 dienu lyg 
Kalėdų. Pradekite pirkinet sa
vo Kalėdinės dovaneles o tuomi 
palengvinsite darbininkams 
sztoruose.

— Subatoje likos užgriau
tas Mikas Zumczikas, isz Pa
triotic Hill, butlegerineje sky
lėje ant kalno artimoje Suffolk 
kasyklų. Apie treczia valanda 
Zumczikas likos atkastas per 
kitus butlegerius. Jeigu nebū
tu kiti užtikia nelaime in laika 
tai žmogus butu uždusęs ant 
smert.

— Franas Traskauckas, nuo 
E. Mahanoy uly., iszvažiavo in 
Locust Mountain ligonbute gy
dytis. Vėliname idant Franas 
greitai pasveiktu ir sugryžtu in 
namus.

— Tieji, kurie aplaike Ka
lėdinius czekius isz banku, ku
rie czedino per visa meta, tai 
mažai isz ju iszdave nes žmo- 
nes, kurie žiuri ant ateities, in
dėje pinigus in banka ant juo
dos valandos bet kvailei, kurie 
mažai supranta verte pinigu, 
praleido viską.

— Ponas Antanas Šiužąs, 
gerai žinomas biznierius isz Gi- 
rardvilles, atvažiavo in redak
cija “Saules” pasiimti puikius 
kalendorius ant ateinanezio me
to, kuriuos iszdalys savo kostu- 
meriams. Jeigu esate kostume- 
riu pono Služo tai užeikite pas 
ji o jis apdovanos jus su puikiu 
kalendorium.

— Kitados užtekdavo tik 
vieno szniurelio lempukiu an 
Kalėdiniu medeliu kad ji ap- 
szviesti bet sziadien uždeda ant 
ju daugiau, kas buna daug pui
kiau bet tas yra pagal iszgale 
žmonių maszneles. Szimet per 
Kalėdas žmžones naudos dau
giau elektrikiszkos pajiegos ne 
kaip kituose metuose nes elek
trikas varys visokias zoboveles, 
mažus trukius, apszvies kryže
lius, žvaigždes, žvakes ir daug 
kitokiu dalyku kurie reikalauja 
elektriką. Szimet po visa skly
pai žmones naudos daugiau 
elektriko ne kaip praeituose 
metuose. Geisdami investi elek
triką savo namuose gausite vi
sokius patarimus ofisuose kur 
tik randasi Pennsylvania Pow
er & Light kompanija.

ISZ KARISZKO 
LAUKO

Shanghai, Kinai. — Visi ci- 
viliszki gyventojai pradėjo bėg
ti isz miesto nes Japonai ker- 
szina užklupti ant miesto ir ji 
ketina padegti. Daugelis gyven
toju jau apleido miestą. Svetim- 
taueziai pasiliko po globa savo 
valdžių ir kareiviu. Manoma 
kad isz to gali kilti dideli nesu
pratimai tarp visu vieszpatys- 
cziu.

Nanking, Kinai. — Kapito
nas Angliszko laivo Ladybird 
ir du laivoriai likos sužeisti ir 
keli szimtai Kincziku užmuszta 
ir sužeista kada Japoniszki le- 
kiotojai bombardavo czionaiti- 
ne pristova. Japonai visai nete
mina ant szaudymo svetimtau- 
cziu laivus o kada priesz tai už- 
protestavoja Japonams tai tieji 
mandagei atsipraszo už padary
ta klaida ir dalykas užbaigtas.

ISZ LIETUVOS

AR ŽINOTE KAD
§ Miestas Rio de Janeiro, 

Pietinėje Amerikoje, yra karsz- 
cziausias miestas. Menesiuose 
Decemberije, Januarije ir Feb- 
r nariu je karsztis ten daeina net 
lyg 110 laipsniu augszcziau ze
ro.

§ Fabrikantai paperosu ap- 
reiszke buk moteres ir mergi
nos ruko mažiau paperosu ne 
kaip rūke penkis metus adgal. 
Moterėlės imasi dabar daugiau 
prie rūkymo pypkių.

§ Bamburg, Vokietijoje, 
gyventojai iszgeria daugiau 
alaus per metus ne kaip gyven
tojai Muniko miesto. Ant kožno 
gyventojo Hamburgo pripuola 
po 51 galonas iszgerta per me
ta.

§ Suv. Valstijose ant kož
no 780 gyventoju pripuola vie
nas daktaras. Anglijoj randasi 
vienas daktaras ant kožno 1490 
žmonių o Szvedijoj vienas dak
taras ant kožno 2,890 žmonių.

ROKISZKIO “LONDONE” 
PANELE APMOVĖ 

KAVALIERIŲ.
Rokiszkio miestely yra res- 

taranas “Londono” vardu. Te
nai galima iszsigerti ir kamba
rį gauti. Ana vakara tenai už
ėjo su panele kavalierius N., 
kuris pardavinėja klumpes. 
Matyt, turėjo pasidaręs isz 
klumpiu biznio kiek pinigu, j 
Iszsigere su ta panele, o paskui 
abudu nuėjo in atskira kamba
rį. Matyt, po visu linksmybių 
jis tenai užmigo, nes nematė, 
ka daro panele. Po keliu va
landų jis pradejo-rekti, kad pa
nele ji apvogusi. Isz jo keliniu 
kiszeniaus pavogta 800 litu. 
Paneles jau nebuvo. Matyt, pa
siėmus pinigus ji paspruko.

DINGO MALŪNININKAS.
Lygumai.,— Del nežinomu 

priežaseziu dingo malūninin
kas Žegunis. Palicija daro žy
gi dingusi asmenį surasti. Din
gimo priežastis tiriama.

DVI MOTERYS APIPLESZE 
VYRA.

Kaunas.,— Aleksote dvi mo
terys užpuolė vyra, pyle in akis 
pelenu, puolusios atėmė pinigi
ne apie 150 litu ir pabėgo.

GALĖSIME GIRDĖTI LIE 
TUVISZKUS REIDIO 

PROGRAMUS.
Kaunas.,— Lietuva ik sziol 

turėjo dvi siuneziamasias rei- 
dio stotis, Kaune ir Klaipėdo
je. Tai vadinamosios ilgųjų 
bangu stotys. Dabar Kauno 
radiofonas insitaise ir trupuju 
bangu reidio stoti, per kuria 
perduodamos programos gales 
būti girdimos toliau. Norima 
ja taip isztobulinti, kad ja ga
lėtu girdėti ir iszeivija net A- 
merikoje.

:: Pamokinimai ::
§ Turime su mažu mėginti 

jeigu norime ka svarbaus nu
veikti.

§ Katras žmogus myli daug 
kalbėti, tasai negali darbo dirb
ti.

§ Nebus per vėlu jeigu ant 
senatvės pasitaisysi; geriau ne
gu pataisa lyg smert užvilkysi.

§ Jeigu save pergalėsi, tada 
pasigirt galėsi.

§ Jeigu motere namie gera 
ten buna linksma visados.

§ Jeigu Dievo-baimingi tė
vai tai buna geri ir vaikai.

§ Jeigu ukazu valdžios ir 
Dievo klausysi tai ant svieto 
nieko nebijosi.

§ Jeigu katinėlis sparnus 
turėtu tai jokis žvirblis ant sto
go neisztupetu.

MOTINA IR DUKTĖ
Menka, sena grinezele, 
Ankszta, rodos kalinys, 
Akla ten sėdi senute, 
Szviesos jau nematys.
Sztai vargsze jau nustojo 
Ir proto ir akiu, 
Jau nieko nedboja, 
Nejauczia ne vargu.
Tik dainose tur’ ramybe, 
Visad jai tik naktis, 
Jau baigias’ jos gyvybe, 
Kaip nuo degelio ugnis. .. 
Isz ryt jau pas langa, 
Darbuojasi jos duktė, 
Szirdyj skausmo yra banga, 
Nes alksta, ba yr’ naszle.

LIETUVISZKA
MEILE

1 žalti, begedi, rauplėta rupužia!
| Ka tu ežia darai ? Nupirkau 
tau sztora ir bambiliu ir duodu 
pinigu, o mano paezios jau ne

viskas Ėjo Kuopuikiausia. myli? Gana to, tu velnio vai-

PAKOL BURDINGIERIUS 
INSIMYLEJO IN KITA I

MOTERE.

Lietuviai turi karszta meile 
s'avo szirdysia ir patys tuojaus 
persitikrinsite ir nereikės jums 
poetai kalbėti apie Francuzu, 
Iszpanu ir kitu tautu meiles. 
Nereikes tycziotis isz savo tau
tos, kaip jus sakote Szaltumo. 
Galiu jums tiesiog pasakyti in 
akis, kad nežinote, kur meiles 
jeszkot. Ir teip toliaus. Taigi 
broleliai ir sesutes, dabar gali
te skaityti ir gėrėtis. Dalykas 
czionais nepaprastas, bet, kaip 
virszui pasakyta isz gyvo isz- 
luptas ir jums pateiktas. Tai
gi Baltimoreje, Marylande, gy
vena tūla porele; vyras su mo
tere. Viskas buvo pas juos pa

ke!” Uždangalas tosios szei- 
miniszkos dramos baigėsi ir 
dangalas nusileidžia. Katrie 
mylite szi'ta atsitikima supto-!

' kite garsiai delnais, kaip tai 
darote laike perstatymo. Ir 
asz tenais buvau tam vieszna- 
mije ir maeziau visa atsitiki
ma ir viską dąžinojau nuo 
tos patogios viesznios, kuri lai-; 
ko ta Lietuviszka Užeiga. —F. i

12 ISTORIJOS ŪT?5c~~ !
Nedarykia skirtumo terp vaiko 1 

miliekia visus ligai. Velniszkas , 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites | 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. j 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio ’ 
vienturte duktere. Nelabas vyras, I 
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.

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

l 
i JUOKIU da nebuvoLietuviu j 

kalboje ir busite užganė- i 
dinti! Jaigu jumis patiks 
parodykite savo draugams. 
Prisiunskite $1, o aplaikyste
20 Labai Gražiu Linkėjimu

* su Konvertoms. *

BSUPrisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Regis- 
travota laiszka. Adresas:

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Sieniniai Kalendoriai, po 25c.

Skaitykite “Saule”

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

PONAI BIZNIERIAI
Geisdami apteikt savo ge

rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1938 m.
ir iszsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!—užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!
W. D. BOCZKAUSKAS-Co.,

MAHANOY & A STS.,
MAHANOY CITY, PA.

Hazleton, Pa. — Jonas Buka- 
novski, 42 metu, kuris buvo 
persiskyres su savo paezia nuo 
18 Novemberio, atėmė sau gy-l 
vasti su pagialba gazo, name 
kuriame jis radosi ant burdo. 
Jo lavona surado kiti du bur- 
dingieriai kada suuodė gaza jo 
kambarėlyje. Manoma kad žmo
gus isz dideles rupesties atėmė 
sau gyvastį kad ji pamėtė pati.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

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

Naujas Didelis Sapnonus 
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.

Malszu, viskas nutyla... 
Sustingus slenka diena, 
Tik vedes muses byla, 
Ir vargsta ji viena.
Senute tik dainuoja, 
Ir vis jai bun’ liūdniau, 
Dukters szirdis kovoja, . 
Pati vis linksta žemyn... 
Žmonių ulyczia pro szali, 
Taip daugel’ eina, isz kur ? 
Visi skubina kiek gali, 
Bet Diev’s žino in kur?
Sutemo... jau.naktis, 
Parkrito ji lovoj, 
Nieks jos ežia neiszvys, 
Parkritus liūdnai vaitoja...

redkia. Tai nieko naujo. Su
tinku su jumis. Bet nežinote 
kame yra dalykas. Matote, vy
ras myli savo paeziule, tikra 
lietuviszka meile, bet da nevis
kas tokios meiles, įsakau vi
siems, kad ’kitose tautose 
vargei tokia rastum. O dabar 
pasakysiu del ko, tai patys su
tiksite su mano nuomone. Vy
ras, kaip sakiau, savo paeziule 
myli iki ausu ir da daugiau. 
Abudu jau ilgoka laika iszgy- 
veno poroje ir da nepersiskyre 
ir nesipesze iki szio paskuti
nio atsitikimo. Aiszkus daly
kas, kad be burdingieriaus nu
bodo gyvenimas, kaip pas ne- 
kuriuos Lietuvius sziame laike. 
Ir szita laiminga porele, kaip 
pridera geriems žmoniems, lai
ke viena iburdingieriu. Tai 
dalykas labai paprastas, bet ir 
nevisai: Ta moterele labai myli 
savo burdingieriu. Tai vėl pa
prastas dalykas, bet tai ne vis
kas. Tosios moterėlės vyras 
ir žino ir mato, kad jo paeziule 
burdingieriu myli. Ir tai ne
viskas. Vyras teipgi myli ta 
burdingieri, kad jisai myli jo 
paeziule. Ar jau dasipratot 
kame dalykas ? Bet da ne vis
kas. Ko paeziule užsimano, 
tai gauna. Ko burdingierius 
nori, tai ir aplaiko, arba kaip 
mes sakome “Krikszczionisz- 
ka meile.” Paeziule burdin
gieriu ir ipamyluoje, o vyras 
žiuri ir tyli. Bet da to negana. 
Vyras savo paeziule teip myli, 
kad net pyksta, jeigu burdin
gierius, kaip ežia jums pasaky- 
su, svetimoteriauja, vadinasi, 
jei pabuezioje kito vyro mote
re. Bet ir tai da neviskas. 
Ana diena, burdingieris ir po
rele nuvažiavo in lietuviszka

Vyras pareina isz sztoro na
mon ant piet ir nusimesdamas 
surdota rugoja jog labai karsz-

užeiga, keliolika myliu nuo 
miesto. Užeigos locnininke ir 
da'moterele “verta grieko,” va
dinasi ne szpetna, iszgeres stil - 
Ja alaus ir guzutes gali ir ja pa- 
bueziuoti ir pamyluot. Dabar 
jau galiu baigti savo apsaky
mą, bet da neviskas, turėkite 
kantrybe, o tuojaus užbaigsiu. 
Burdingierius gere, bet jisai 
pasisodinės savininke užeigos 
ant keliu bueziuoje saldžiai, o 
paeziuke atvirai raukosi ir 
pyksta. Vyras irgi ne kelmas 
jei paeziule pyksta tai jis ir ne
gali'juoktis; drauge pyksta ir 
vyras ir pradeda keiksnuoti, 
ypatingai kaip jo paeziule 
keiksnuoja ir spjaudo. Galu 
gale, viskas baigėsi dramatisz- 
kai. Vyras paima nuo stalo a-

ta o pati pritardama sako:
— Teisybe, dusziuk, labai

lini buteluką, iszkelia auksz-. 
cziau savo galvos ir kiek dru-

karszta, net mesa pecziuje su- tas, trenkia in stala ir tuom ap
degė. ežiu sykiu paszauke; “Vaitu

PALICIJA SUNAIKINO DAUG BUTLEGERINIO SZTOFO.
New Yorko palicija turėjo tikra pikniką sunaikindami daug butlegerinio sztofo, kuri 

užgriebė laike prohibicijos ir laike magazinuose pako] sūdąs nusprens ka su juom darj ii. To
jo sztofo radosi daug bet daugelis isz jo buvo netinkamas del mulu kojų.

PONIA KARVE ATLANKĖ CHIOAGA SU SAVO KVADRUKAIS.
Sztai “Poniute Karve” su savo kvadrukais, kuriuos atvežė in Chicaga Hiram W. Long 

(isz kaireses), isz Avery, Oklahomos, ant galviju parodos. Szeimyna pasitiko galviju daktaras 
Herman Bundeson ir prezidentas sveikatos, Tbomas J. Torrel.

HITLERIS APVAIKSZTINEJA ALINI INGALEJIMA.
Adolfas Hitleris, Vokiszkas diktatorius, eme dalybas metiniam apvaikszcziojime Min-

ich, Vokietijoj, taip vadinamam apvaikszcziojime “alinio ingalejimo” nuo kada jis apėmė vąL 
džia Vokietijoj 1923 mete.
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