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Isz Amerikos SAPNAVO APIE
MIRTI TĖVO

DAVĖSI SAU NUKIRPTI 
PLAUKUS, DABAR VYRAS 
NENORI SU JA GYVENT.
Minneapolis, Minn. — Alek

sandras Hamilton prisiege su
flė kad savo paezios nemaitis ir 
greieziau kalėjime supus ne 
(kaip duos jai skatiką ant jos 
(užlaikymo už tai kad ji davė 
sau nusikirpt puikius ilgus 
plaukus ir “flaperavo” aut 
(ulyczios.

Motere davė sau nusikirpt 
įplaukus tvirtindama buk szia- 
flien yra tokia mada bet vyras 
priesz tai labai pasiprieszino 
bet pacziule tik nusijuokė, nu
ėjo pas barbėti ir paliko pas ji 
■savo puikius plaukus. Vyras 
ja pamėtė, moterele apskundė 
ant užlaikymo o kada atsisakė 
tai padaryti, apskundė ji sude.

ANT TIKRŲJŲ TAIP 
ATSITIKO.

Lynn, Mass. — Dvylikos me
tu Alden Franklin buvo nuva
žiavęs in miesteli 'kur jo tėvas 
ir diedukas state aukszta ka
miną del fabriko. Ta vakara 
Alden sapnavo buk jo tėvas ir 
diedukas užsimusze per trūki
mą rusztavones ant kamino. 
Vaikiukas pabudo isz miego 
verkdamas ir pradėjo apsaki- 
net ka jis sapnavo. Ant ryto
jaus motina aplaike telegrama 
buk jos vyras ir tėvas likos už- 
muszti tokiu budu kaip vaiku
tis sapnavo.

ŽVĖRYS, NE TĖVAI
SUNKU TIKĖT KAD TĖVAI 
PASIELGTU SU SAVO KŪ

DIKIU KAIP SZITIE 
PADARE.

NETIKĖTAS
SURADIMAS gTXeSy' Isz Visu Szaliu

GERIAU MIRTI NE KAIP 
RODYT SAVO NUOGUMA.
New York. — Patogi 23 me

tu Lea Devon norėjo atimti sau 
gyvasti per nusitrucinima ne 
kaip stoti nuoga priesz artistą 
kuris norėjo numaliavoti jos 
.paveiksią. Mergina yra sierata 
ir uždarbiavo būdama model- 
ka del malioriu nes turėjo pui
ku veidą ir pavidala. Ana die
na tūlas malorius pakvietė ja 

' e 4* paliepė jai nusire-
dyt lyg nuogumo bet mergina 
nesutiko ant to o artistas ja 
karsztai prispyrinejo. Negalė
dama isztrukt jo ranku isz- 
gere truciznos tie kaip stoti 
priesz vyra nuoga. Malorius 
nusigando, paszauke ambulan- 
sa ir nuveže mergina in ligon- 
bute kur daktarai ja in trum
pa laika atgaivino. Malorius li
kos aresztavotas už nepadoru 
pasielgimą.

PATĖVIS PABĖGO SU SA
VO 18 METU PODUKTE.
Indianapolis, Ind. — Palici

ja jeszko po visa aplinkine Ed
vardo Renwick, tėvo ke'turiu 
vaiku, kuris pabėgo su savo 18 
metu podukte. Patėvis turi 34 
metus o * priesz pabėgima su- 
plesze visus savo paveikslus. 
Mylėjo jisai savo podukte labai 
o motina mane kad tai isz dide
les teviszkos meiles bet dabar 
persitikrino kitaip. Renwick 
taja diena pardavė viena isz 
savo keturiu namu, sakydamas 
moterei buk važiuos in miestą 
indeti pinigus in banka ir nuo 
tojo laiko dingo visa žinia apie 
ji r taja diena dingo ir jos duk
rele. Priesz pabėgima paliko 
paežiai laiszkeli buk pasiutisz- 
kai myli savo podukte be ku
rios negali gyvent ir kad ju ne- 
jėszkotu.

Hamtramck, Mich. — Žvėris 
nepasielgtu su savo vaikais 
kaip pasielginejo Jonas ir Tek
ia Jermusikai o ypatingai su 
savo szesziu metu šuneliu kurie 
stengėsi jam priskubint mirti | 
kad aplaikyti po-smertine nuo 
insziurenc kompanijos. Kūdi
kis tiek iszkentejo per du me
tus kiek suaugės žmogus nebu-j 
tu kentėjas per visa savo amži. 
Moczeka kūdikio pasielginejo' 
su juom baisiau už žveri. Ant 
galo kaimynai paszauke apsau
gojimo vaiku drauguve kuri 
užsiima nuskriaustais vaikais 
ir aresztavojo ndlaba tęva su 
moczeka.

Ana diena vaikiuką atveže in 
suda drauguves inspektorka 
kad parodyt sudžiui kaip jis 
iszrodo. Vaikiukas apsakė apie 
bjauru pasielgimą su juom, pa
rode savo pamėlynavusi kūne
li kuris buvo pilnas szaszu nuo 
plakimo su lazdoms, viena koja 
buvo iszsukta nes moczeka jam 
iszsuko norėdama uždėt ant jo 
kaklo, lankei kankydavo ji ant 
karszto pecziaus, apsvilino 
plaukus ir maitino trupineleis 

’nuo stalo ir smirdaneziais kau
lais kuriume szuo nedalypste- 
davo. Kūdiki priėmė in prie
glauda dėl vaiku o tėvus užda
re kalėjime ant szesziu mene
siu.

KA JUS SZIRDELES DARY
TUMĖT SZITOKIAM ATSI
TIKIME JEIGU SUGRYŽ- 

TUMETE NETIKĖTAI 
NAMO?

NE KAIP SPRANDAS.

Memphis, Tenn. — Jauna, 
23 metu Fiorentina Greenfield 
aplaike 25 tukstanezius dole
riu atlyginimo už sulaužyta 
szirde'le ir nedalaikyma žodžio

SZETONISZKA
TARNAITE

Philadelphia. — Poniute He
lena Aptovicz užsimanė atlau-' apsivesti su ja, per J. S. Buer- 
kyti savo tėvelius Brookline ir ckel, turtingo biznieriaus. Su- 
apie tai apreiszke savo vyrui das jai pripažino pilna suma 
kuris noringai sutiko ant to ir .Kaipo pleisteri ant sužeistos 

szirdeles.
Philadelphijos augsztesniam 

sude ana diena užsibaigė teis
mas jauno anglekasio, Fred 
Mallon, kuris likos sužeistas 
kasykloje kur jam anglis su
laužė sprandą ir už tai aplaike 
tik 15 tukstaneziu doleriu. Ma
tyt, merginos szirdis yra bran
gesne ne kaip anglekasio 
sprandas kuris žmogus dau
giau negales dirbti jokio darbo 
kol gyvas bus.

NUDAVINEJO NEKALTA 
AVINĖLI; BADE LAVONA 
VAIKELIO SU ŠPILKOMIS 

IR SPJAUDĖ ANT 
VEIDELIO.

SENIAUSIAS ŽMOGUS AN? 
SVIETO.

Bechuanaland, Pietine Afri
ka.,— Gimęs 1815 mete, žmo
gus vardu Ramonėtvane, sako
si, kad jisai turi 123 metu am
žiaus, randasi da geroje svei
katoje, bet yra neregįs. Atsi
mena svarbius atsitikimus ir a- 
pie juos kalba noringai. Turi 
apie 300 gyvu genezių.

Mannheim, Vok.,— Tula tar-

SZUO ATSIMOKĖJO UŽ 
PIETUS.

Yonkers, N. Y. — Kokis tai 
benamis szuo atėjo prie duriu 
Alger Brownell kuri Algeris 
pavalgydino ir davė prieglau
da kuknioje. Buvo tai apie de- 
szimta valanda vakare. Kada 
Alger ėjo in miestą in artima 
sztora, szuo seke paskui savo 
geradeja. Tamsioje vietoje už
klupo ant Alger du valkatos 
pareikalaudami nuo jo pinigu 
ir ziegoreli ir pradėjo ji smaug
ti. Szuo szoko ant valkatų ap
gindama savo geradeju, valka
tos pabėgo o szuo sziadien turi 
gera poną ir prieglauda.

PRASIŽENGIMAI KASZ- 
TUOJA MIESTUI 200 MI
LIJONU DOLERIU KAS 

META.
Chicago. — Daktaras Arthur 

Todd, profesorius sociologijos 
Northwestern universitete, ap
skaitė buk miestui kasztuoja 
kas meta du szimtai milijonu 
doleriu kovoti prieszai viso
kius prasižengėlius. Norints 
miestas kovoja priesz visokius 
rakietus bet inkurejai paima 
nuo žmonių apie szimta mili
jonu doleriu kas meta.

KASE SZULINI KURIAME 
RADO AUKSINIUS ŽIEDUS 

VERTES $10,000.
Norway, Mich. — Kada far

meris Chris Nolan kasė szulini 
prie savo namo, rado skrynute 
su 84 deimantineis žiedais ver
tes apie deszimts tukstaneziu 
doleriu. Farmeris patalpino 
žedus in banka ir lauks ar at- 
siszauks locnininkas iii meta 
laiko o jeigu po tam laikui nie
kas neatsiszauks tai žiedus 
parduos.

Manoma kad koki vagys tu
rėjo apvogti koki sztora ir pa
slėpė pavogtus žiedus ant tai
merio ukes.

VAGYS SZALINASI NUO 
SZITO ŽYDELIO.

New York. — Vagys ir kito
kį pleszikai szalinasi nuo szto
ro Izaoko Goldman, kaip nuo 
pavietres nes kožna karta kada 
apvagia jo sztora tai patinka 
juos netikėta mirtis. Praeita 
menesi du nigerei apvogė jo 
sztora. In kėlės dienas po tam 
abudu likos užmuszti ant gele-. 
žirikelio. Priesz taja vagysta 
kokis tai nigeris apvogė jo 
sztora o ant rytojaus surado ji 
negyva su nulaužtu sprandu 
ant ulyczios. Keturi metai ad- 
gal vagis taipgi apvogė jo szto
ra bet likos nuszautas per pali- 
cijanta kada bego nlyczia su 
savo laimikiu.

Dabar vagys jau neatsilanko 
pas Goldmana nes dagirdo kad 
neapsisaugotu nuo mirties su 
kuria turi kokius susineszimus 
Žydas. ______ _ ___—

PAKORĖ NIGERI KURIS 
NUŽUDĖ BALTA ŽMOGŲ 
IR SUŽAGEJO MERGINA.
Ruston, La. — Insiutus my

ne žmonių skaitliuje tukstan- 
czio žmonių, sugavo 19 metu 
amžiaus nigeri, Tommy Wil
liams, iszvilko ji isz namo, pa
korė' ant stulpo ir kada '.tasai 
kentėjo mirdamas, pradėjo in 
ji szaudyt.

Nigeris užklupo ant Bob 
Blair, 45 metu boso czionaiti- 
niam fabrike kuri apiplesze po 
tam nužudė. Vėliaus isztrauke 
jo 20-metine mergina kuria nu
vilko in krumus ir tonais ja su
bjaurino. Kada palicija pribu
vo ant vietos lincziavimo, ni- 
geris jau buvo negyvas ir my
ne žmonių buvo iszsiskirste.

paliepė savo mylimai paeziulei 
|kad vieszetu kėlės sanvaites ir 
I kad nesiskubintu namo nes jis 
duos sau rodą namie kaip ga
lėdamas. Porele neturi vaiku.

Paprastai Visos moteres yra 
užvydžios ir nužiurineja savo 
prisiegas jeigu tasai sutinka 
kad jo pacziule isz namu iszva- 
žiuotu ir 'svecziuotusi kiek jai 
patinka bet tame turi būti kas 
nepaprasto ir tuojaus nužiūrė
jimas puolė moterei in galvele. 
Taip ir Helena sau maustė ir 
greitai permaine norą ant atsi
lankymo pas tėvus ant sanvai
tes.

Netikėtai pacziule sugryžo 
namo, už dvieju dienu, kada 
jos vyras radosi prie darbo. Nu
ėjo ant virszaus nusiredyt in 
savo miegkambari ir net nutir
po kada dirstelėjo 
Szirdis moteres net 
ant loves'- pilate, 
kad jos vyras visai 
paskui ja o in jos 
kita suramintoja prie savo nu- 
liudusio szono. Ant lovos Rado
si puikus br^ziras, stepjnsai, 
paduszkele nuo pauderioį ke-

• liolika špilkų nuo plauku ir ki
loki szil'kinei... ka ežia dau
giau kalbėt apie tai — davado 
buvo užtektinai.

Davadai prasikaltimo vyro 
buvo sunkus o kada jis parėjo 
namo ir parode nusistebeju-

• šiam vyrui ka rado, tasai prisi
pažino kad jam buvo nuobodu

. naktimis gulėti todėl parsivedė 
in narna sau pažystama balan- 

i dele. 'Teismas ant persiskyrimo 
jau tęsęsi bet nežino kaip sūdąs 

i taji veikalą nusprens.

NUOGAS PARVAŽIAVO 
NAMO.

Wilkes-Barre, Pa. — Mote
rele Martino Jermusek nuola
tos ant jo zurzėjo kad vaiksz- 
czioja kaip 'kokis valkata ir ne
karta spirdavo ji kad nusipirk- 
tu --------- J--------------

lovos. .MS 
x2ki/74.Vll

turi rii
ris d

auKL >etor

lauio ęę*jrus pinigus 
'orą. Nusipirko nau-

jas drapanas, indejo in brasz- 
kanti troka ir džiaugėsi kad 
palinksmins savo pacziule. Ka
da privažiavo prie upes ir kad 
taja diena buvo gana szilta, nu
sirėdė, senas drapanas inmete 
in upe o kada priėjo prie troko 
pasiimt naujas drapanas, nu
liūdo pemažai nes drapanas 
kokis valkata pavogė kada 
Martinas nusirėdė krūmuose. 
Ka ežia daryt? Juk namo rei
kia važiuot ir padaryt pacziu- 
lei džiaugsma. Szoko in troka 
Adomo parėdė ir nupisz'kejo 
namo. Kokis buvo Martino pri
ėmimas namie tai apie tai tele
gramas neskelbia.

Totorių Priežodžiai

JEIGU TAU NE MIELA, NE
DARYK TO GYVULIUI.

Rockdale, Del. — Isz czio- 
naitines aplinkines farmeris 
Harry Hoblitzer likos nubaus
tas per sudžia ant aplaikymo 
deszimts rimbu per nuogus pe- 
czius už nemielaszirdinga pasi
elgimą su savo arkliu. Dabar 
tasai farmeris žino kaip turėjo 
kentėti jo arkliukas kada ji su
pliekė taip baisei kad kraujas 
liejosi isz szonu vargingo gy
vulio. Beszirdis farmeris pri- 
siege sudžiui kad daugiau ne
nuskriaus ne mažiausio sutvė
rimo, po tam ka pats nukentejo 
kada aplaike savo bausme su 
tuom paežiu botagu kuri buvo 
panaudojus taip nemielaszir- 
dingai ant arklio, y

—• Kas nejaueze geradejin- 
gumo, tas Dievo neiszpažysta.

—■ Vyras paeziuotas nesi- 
rupys, ka su pinigais padaryt.

—■ Lietus dabina žeme su 
žaluma, o žmogų dabina mal
da.

—■ Žmogus doras su dorais 
ir 'blogais draugauje, niekszas 
tiktai apie save rūpinasi.

—■ Kas mažai valgo, svei
ku buna, o kas daug valgo ne 
bus niekados sveiku.

— Nuo kudo arklio tik skū
ra pasilieka, isz kudaus žmo
gaus da ir duszia lieka.

— Kol in vidurį kiauszinio 
nepažiuresi, tai kas jame ran
dasi nežinosi.

9

—■ Kas gerai daro, tas tiesa 
gyvenimą varo, bet tas, ka už 
pikta geru atlygina, tas yra 
geresniu visada.

— Doleris surastas ne tiek 
yra vertas kiek deszimtukas 
uždirbtas.

— Kas “Saule“ skaito, tas 
nepraleidžia ant niek auksinio 
laiko. '

1 naite turėjo tikra szetoniszka 
būda, kaip tai neseno i pasiro
dė czionais būdama ant tar
nystės pas turtingus žmonis 

J Kreuznachus. Szeimyna buvo 
tosios nuomones, kad tarnaite 
buvo viena isz geriausiu ir do
riausiu merginu. Nežino isz 
kokios priežasties toji tarnai
te turėjo neiszpasakyta nea- 
pikanta prieszais szesziu metu 
Zigfrida, gaspadoriaus sūneli.

Nesenei visa szeimyna ap
sirgo ant influenzos, o mažas 
vaikutis likos nuvežtas in 
ligonbuti ant operacijos apeji- 
desaites. Po operacijos vaiku
tis mirė. Tėvai nenužį 
isz kokios priežasties 
mirė.
dideli gailesti už vaika, melde 
tėvu, kad jei pavėlintu sėdėti 

ko ir sutiko.
pasilikus

praJejb spįau- 
o, badyti ku- 
ir keike ji 

. kuobjauriausiais žodžiais. Ne
tikėtinai patemino taji pasiel- 

. girna kita tarnaite, bet bijojo 
apie tai praneszti tėvams. Po 
laidotuvių tarnaite atlankė sa- 

. vo motina, o kada vela sugryžo 
pas savo 'gaspadorius, paskly
do bjaurus paskalas apie nedo
ra pasielgimą tarnaites. Da- 
girdes apie tai Kreužnachas, 
nutarė nepriimti taja szetone 
po savo paslegia. Surinkus vi
sus davadus, užvede teismą, 
užmetinedamas tarnaitei, buk 

t tai ji buvo priežaste mirties 
vaiko. Dabar sziomis dieno
mis ant paliepimo sūdo, kūnas 
likos iszkastas, o daktarai isz- 
tirinejo, buk vaikutis likos nu- 
trucintas per tarnaite. Tar
naite likos aresztavota ir nu
bausta ant viso gyvenimo in 

( kalėjimą.

Puikus Priėmimas
Naujos Kaiminkos

į1 ėjo 
mėlis 

Tarnaite nuduodama

prie lavono, ,ant

na

GERAI ATSAKE.
Motina — Jaigu ūkininkas 

užaugys 1,700 buszeliu kvie- 
cziu ir parduos juos po doleri 
buszeli, ka jisai už juos gaus?

Vaikas — Automobiliu.

— O ka tamista darei ?
—• Ka-gi darysi? Daviau 

bobai per ausi ir viskas.

GERA GYDUOLE.
—• Susimilk ponas daktare 

skubinkis, mano motere iszme- 
te isz ranku kūdiki ir perskele 
jam galvą.  —*

GERA AUKA.
—• Rinku aukas del Dumiu 

namo,—gal itamistele ka tokio 
paaukausi?

—• Teip paaukausiu. Ateik 
szi vakara, kada mano diedas 
pareis namo, tai galėsi ji pasi- 

ip.tL !: ...    —**"’

Tula Mahanojaus moterele 
iszkiszus galva per duris pa
szauke in savo kaiminka:

— Ar girdėjau misiuke, kad 
gavome nauja kaimyną kuris 
atsikraustė skersai kelia?

— Taip, girdėjau.
— Ar matei kokius forni- 

czius atveže?
— Ne, nemaeziau.
— Dieve mano, neduoeziau 

deszimts doleriu už visa veži
mą. Karpetos! Neindecziau ne 
in 'kuknia o rakandai tai tik 
ant dumpo iszvežt. O jau ka, 
vaikai tai nepavelineziau ma
no vaikams kad ąu jais siaus
tu. Toji motere iszrodo kaip 
kokia kutvala, 
o nosis

kraustytu ant musu 
Kasžin kas jie per vieni?

— Asz juos pažystu — atsi
liepė kaiminka.

— Ar-gi isztikruju? O kas jie 
per vieni?

— Toji kutvala, kaip tu ja 
pavadinai tai yra mano sesuo.

Nuo tosio's dienos liežuvnin- 
kaitiene neturi pasilsio nuo tų
jų moterių ir dabar pati jeszko> 
stubos nes jai per “karszta” 
gyventi ant tosios ulyczios.—F,

TRUMPOS ŽINUTES

RUMUNISZKAS KAIMUO- 
TIS MIRĖ TURĖDAMAS 

122 METUS.

Bukarest, Rumunija.,— Ilie 
Macaneatca, mirė, turėdamas 
122 metus amžiaus, isz Oncesti 
Giurgiu kaimo; praeita sanvai- 
te. Būdams da vaiku instojo in 
glytas pasikeleliu priesz Tur
kus 1830 mete. Dirbo ant lau
ko lyg 117 metu. Pagal kai
mynu pasakojima, tai kėlės 
sanvaites adgal senukas apsir
go uždegimu plaucziu ir dau
giau jau neatsikele. Paliko net 
142 anukus ir sunu kuris jau 
turi 90 metu. Senuko laidotu- 
vesia dalyvavo burmistras 
miesto ir szimtai žmonių isz 
visos apylinkes, nes visi ji ge
rai pažinoji ir laike didelioje 
pąguodoneje,

Detroit, Mich. — Penki žmo-. 
nes likos užmuszti kada du ero- 
lanai susidūrė ore, užmiestije. 
Eroplanai vežinejo žmonis aut 
lekiojimo. ,

Ciudid Real, Iszpanija. —■ 
Dvylika žmonių likos užmuszti 
kada pasažierinis trūkis apsi
vertė in kuri trenke kitas is'4 
užpakalio.

Panta, Indija. — Artimoje 
czionaitines stoties du trukę! 
susidaužė, Nelaimėje likos už- 
muszta trys žmones ir 30 su
žeista. į

Tokio, Japonija. — Smarki 
vėtra prapute per Kagoshima 
užmuszdama 48 žmones, sužei
dė apie 200 ir iszverte apie 300 
namu. Bledes padaryta ant mi
lijono doleriu

Cadiz, Iszpanija. — Italija 
atszau'ke 10,000 Italiszku ka
reiviu isz Iszpanijos kurie pri- 
gialbinejo pasikeleliams kovo
ti priesz valdžia.

Hong.Kong, Kinai. — Japo
nai sudegino beveik visa mies
tą Waichow, užmuszdami apie 
1,000 gyventoju ir beveik tiek 
čužęista. - v ...
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Kas Girdėt
Tūlas daktaras sako buk tan

kus bueziavimas yra priežas
tim szirdies ligos.

Na, jau na, ponas daktare... 
O mes maneme kad szirdies li
ga pirma ateina po tam užei
na buczkei... kaip kada.

Burmoje inejo tiesos kurios 
baudžia tėvus už ju vaiku pra
sikaltimą. Ana diena asztuoniu 
metu vaikas likos suimtas už 
vagysta ir likos paleistas bet 
jo m oi tin a turėjo užmokėt baus
me ir nuėjo in kalėjimą ant de- 
szimts dienu už tai kad pavėli
no vaikui būti vagiu. Tosios 
tiesos padaro daug gero nes tė
vai daugiau rūpinasi savo vai
kais ir nedaleidžia juos prie 
visokiu prasižengimu.

Tokios tai tiesos padarytu 
daug gero czionais Amerikoj 
kur jaunuomene yra labai isz- 
dykus.

žmonių, svecziu ir nesijauezia1 paguodone politikoje ir bizni jo mu ir brangaus patarnavimo 
laimingu tarp susirinkusiu ir iszkovosime ta, ka pareika- už praleistus dolerius. Tokiu 
žmonių. Yra užsidaręs savyje, laušime, prieszingai busime už-• 
gyvena pats del saves tiktai, mirszti nes tik laikraszcziai ke- 
laimingas kaip užpeczkyjejlia tauta ir neduoda jai pra- 
danguje.

Paprastas žmogus geidžia 
draugavimo su žmogum, links
mintis ir verkti drauge su sa
vo artimu, geidžia būti tarp 
susirinkusiu ir myli visa gam
ta bet mizantropas, arba geriau Ine drabužis žmogų dabina. Gal 
užvardinus toki vyra ar motere 
“mizerabilis”, yra netinka
mas niekur — ne prie tanciaus 
ne prie ražaneziaus. Toki žmo
nes mirszta be jokio pasigailė
jimo ir greitai buna užmirszti 
per kitus ir niekas ant itokiu 
laidotuvių neateina palydėt to
kias ypatas. — Sztai yra pa
veikslas “mizantropo”.

Pagal statistikų skaitli tai 
ant svieto labai mažinasi veis
le asilu ir neužilgio visai dings 
tieji gyvulėlei nuo virszunes 
svieto. Dabar ketina užvesti 
projektą ant apsaugojimo tuju 
gyvulėliu...-

Tas priguli nuo Ito, apie ko
kius asilus tasai profesoris kal
ba. Kas kiszasi apie keturkoji- 
ni asila su ilgoms ausimis, tai 
isztikruju gerai butu juos ap
saugoti nuo isznykimo.

Bet jeigu kalbama apie dvi- 
asilus, su trumpoms 
tai bus geriau del 

m butu kuomažiau- 
iiftbs asilu jau

kojinius 
ausimis

įviso u

Sziadieninei vaikai nežino 
koki kuri skarba pakol netenka 
geros motinos o in jos vieta 
gauna moczeka kuri savo po- 
vaikiu nekenczia (bet ne visos 
tokios). Moczeka nežino mei
les del tokiu vaiku nes ju ne- 
pagimde ir del ju nepanesze 
motiniszkas kanczias o už ma
žiausia, prasikaltima baudžia 
juos rustai, plaka ir kankina 
isz padūkimo, tada tai vaikai 
apverkineja savo mirusia mo
tinėlė ir graudinasi netekta ge
ros moltinos. Jeigu tėvas siera-, 
teliu paima antra paczia — mo
tina del savo apleistu vaiku, 
tegul ji istengesi būti del ju ge
ra motina ir mylėt juos kaipo 
savo vaikus nes vyras, paimda-
mas antra paczia buvo tosios 
nuomones jeigu motere ji myli 
tai ir jo vaikus mylės.

Vaikai aplaikydarni antra 
motina, jesžko ir trokszta jos 
meiles o idant turėti užsitikeji- 
ma nuo vaiku reikia juos my
lėt.

• •
Ar guodotini skaitytojai ži

note kas tai yra “mizantro
pas?” Gal ne vienas užklaus 
kas tai do žvėris ar gyvulys? 
Mizantropas yra tai vardas tor 
kio žmogaus kuris szalinasi 
nuo- žmonių ir neapkenezia sa
vo artimo, niekados neparege- 
si ant jo ar jos veido nusiszyp- 
sojima, ne meiles ju szirdyse.

to.
— Geriant, jeigu gražumu

Puikus Atkerszinimas
VHIvaHv

pagerinimu ir patarnavimu 
apielinkes nesulauktu per ilgus 1 
metus be federates pagelbos.

j pult. Jeigu to nedarysime tai Nekurios apielinkes raportuoja 
—jog darbo programas jiems da

vė tokiu naudu kokiu paezios 
negalėtu ingyti per 20 arba 30 
metu.

Idaho savo raporte duoda 
tipiszka atsakyma “Darbas, 
kaipo forma paszalpos, daug 
geresnis negu davimas dova
nu.”

Californijos invertinimo ko
miteto atsakymas toliaus pra- 
nesza, kad “nuomones pilnai 
pareiksztos ir beveik vienodos 
kaslink darbo paszalpos vertes 
ir tiesiogines paszalpos budu 
prižiūrėjimui nedirbaneziu 
biednu. Daug apielinkiu perei
tu penkių metu patyrimai kaip 
perstatyti apielinkiu raportuo
se, parodo darbo paszalpos bu
do galutina virszenybc apielin- 
kems ir nedirbaneziams.

Beveik vienbalsis Sziauru 
Californijos apielinkiu ir aps- 
krieziu užtikrinimas Federalio 
Darbu Programo yra ypatin
gai reikszmingas del beparty- 
viszko nusistatymo apie be
darbes problema.

Tokia yra nuomone tu, ku
rie areziausia stovi prie darbo, 
kuri bedarbiai atlieka po Dar
bu Progreso Administracija.

Raportai apie darbo paszal- 
pa kaipo būda pralavinti ne- 
dirbanezius ant tiek kad jie 
lengvai gali prisidėti prie pri- 
vatiszku darbu dar parode ki
ta f akta. Daug raportu prane- 
sza kad jiems apiprekiuojant 
WPA darba, didžiausia inspu- 
di padare faktas, jog netik da
vė proga darbininkams vartoti

greitai iszsitautysime ir ding
sime kaip Airiszei su savo kal
ba ir tauta.

Labai tankiai girdime buk

but ir teisybe bet apvertus tąjį 
medali ant kitos puses, turime 
pripažint kad drabužis apsau
goja žmogų nuo kalėjimo.

Kas tam netiki, tegul bando 
iszeiti ant ulyczios nuogas...

Laikrasztis kožnam žmogui 
yra neatbūtinai reikalingas. 
Žmones skaito laikraszti ne isz 
“loskos” del iszdavystes, ne 
isz mandagumo .bet del savo 
naudos idant dažinoti kas ant 
svieto dedasi. Laikrasztis czio
nais Amerikoje stovi augsz- 
cziau ne kaip kituose sklypuo
se ant svieto, už tai Ameriko
nai greitai žino apie viską kas 
tik ant svieto atsitinka in kė
lės valandas.

Iszskiriant Amerikoniszkus 
laikraszczius, randasi czionais 
daugelis svetimtautiszku laik
raszcziu kuriuos spaudžia viso
kiomis kalbomis o tarp tuju ir 
Lietuviszkai.

Del puses milijono Lietuviu 
czionais randasi keliolika laik- 
raszcziu kurie yra iszduodami 
del naudos musu tautiecziu be 
kuriu musu visuomene butu 
mirus.
.... Gal daugelis p&sjiiky 
.skaitą Anglis 
ežius nes juo 
giau žinių. Gal ir t 
Lietuvei tokiu laikraszcziu ne
galėtu užlaikyti o iszduotojai 
turėtu eiti ubagaut.

Lietuvisz'ki laikraszcziai tal
pina žinutes isz gyvenimo tau
tiecziu, isz Lietuvos, kaip žmo
nes gyvena ir kas tarp ju atsi
tinka, pajeszko dingusias ypa- 
tas, apie mirti ‘giminiu ir t.t. 
Angliszki laikraszcziai to ne
talpina o jeigu talpina tai ne
galima suprast ka ir apie ka 
raszo nes pravardes taip isz- 
kraipytos kad nežino ar tai 
Turkas, Graikas ar Lietuvys. 
Tas, kuris skaito Angliszkus 
laikraszczius, nieko nedažinos 
apie tėvynė, arba apie savo 
tautieczius czion Amerikoje o

Praeita menesi daugiau gir
tu buvo atgabenti ant palicijos 
stocziu, didesniuose miestuose, 
ne kaip priesz kare. Puikus pa
dėjimas Amerike po palaimiu 
tai prohibicijai kuri nustume 
jaunas merginas ir moterėles 
ant kelio prapulties.

Sziadien rodhauzese mergi
nos ir moteres pasigeria kaip 
nesutverimai ir reikia jas nu
vežti automobiliais namo gir
tas.

Daug žmonių gyvenanti ant 
svieto, žino 'kad gyvena ir mo
kinasi. Kiti vela gyvena ir žino 
kad gyvena... Da randasi ir 
tokiu kurie žino kad yra gyvi 
ir gyvena o daugiausia yra to
kiu kurie nežino kad gyvena o 
ir nežino ar jie žmones ar gy
vulei.

Nekuriu žmonių dorybe yra 
taip dora kad szkada kad ne- 
numirszta pakol inpuola in pa
gunda.

skūralupa

dau-
bet

enais’baisS 
mokėti už^iska 
brangei žodžiu, 
Amerikoniszku keleiviu.

Kam po nogiu važiuoja in 
fenais? — Arba jeigu iszkelia- 
vo in fenais ko taip ilgai sve- 
cziuojasi? Kodėl nesugryžta 
adgal in sklypą kur viskas yra 
pigu ?

J
Apielinkes Nori Darbu

Bedarbiams Vieton
Dovanu Davinio

Amerikos apielinkes per isz- 
tisa szali, labiaus bedarbiams 
nori darbo—-paszalpos negu 
dovanu.

mus, hg^daugumoje at- 
, jie rado kad ju prity- 

prie WPA darbo ju ga
bumus pagerino, kiti naujo ko 
pasimokino, ir taip darbininkai 
gauna geresnius darbus negu 
praeityje galėjo laikyti.

Daug apiprėkavimo virszi- 
niriku sake kad meistriszku- 
mas atlikto darbo ant WPA 
projektu buvo neiszpasakytai 
geras. Daugumoje atsitikimu 
raportai sako jog užbaigti pro
jektai buvo lygus su panasziu 
kontraktiniu darbu abba priva- 
tiszku industrijų darbu.

Beveik visu sutikta, jog WP 
A darbas prie darbo laike labai 
daug darbininku ir tuos darbi
ninkus kasdien semia industri
jos. • —F.L.I.S.

Ant kampo ulyeziu Division ; 
ir Milwaukee Ave., ateina elėk- 
trikinis karukas. Bėga ji pa
gaut kokis tai storas jegamas- 
tis, apsirėdęs in kailini. Isz 
greitumo susidūrė su jaunu vy
ru, kuris prieszais ji ėjo ir už
mynė jam ant szunvoties. Jau
nas vyras net suriko isz skaus
mo ir atsirėmė in stulpą.

— O, kad tave visi velnei pa
griebtu! Sena mesžka pataikė 
ant skaudžiausios vietos. Tasai 
aklas slonius užmynė ant ko
jos ir nepersiprasze — suszuko 
jaunasis negalėdamas stovėti 
ant kojos.

Dirstelėjo užpykęs in Įauga 
karuko. Jegamastis su kailiniu 
sėdėjo kvėpuodamas sunkei*; 
sėdėjo malszei ir užganadintas 
jog pagavo karuka ir pradėjo 
malszei skaityti laikraszti. Ta
sai malszumas da daugiau in 
pykino jauna žmogų.

— Palauk tu sena meszka, 
asz tau už tai atsimokėsiu! — 
paszauke ir szlubuodamas nu
ėjo pas stovinti kunduktori ant 
platformos karuko.

— Ponas kunduktoriau, — 
isztare malszei, — matai tąjį 
žmogų skaitanti laikraszti, tai 
yra mano dede bet truputi... 
sztai... nesveikas ant proto. 
Praszau, czionais už ji užmo
kestis (padavė doleri), pasili- 
kie sau reszta. Tik ne imkie 
nuo jo pinigu ir buk taip geras, 
iszsodyk ji prie namo palicijos 
ant 'Chicago avė. Prižiūrėsi ji 
ponas, gerai? Yra malszus žmo
gus bet nereikia jam prieszin- 
tis nes tuojaus inpuola in pa- 
szeluma. • •

— Gerai, tegul ponas nesiru- 
, pina, asz su juom apsieisiu ge
rai ir iszsodysiu kur paliepta.

Jaunas žmogus szlubuoda
mas, atsitolino, juokdamasis 
sau po nosia. Karukas pradėjo 
judintis. Kunduktorius inejo 
in vidų karuko rinkti pinigus. 
Jegamastis su kailiniu neper
traukdamas savo skaitymo, at- 
kiszo ranka su penktuku bet 
kunduktorius neprieme.

— Praszau pinigus, — atsi
liepė storulis.

Kunduktorius mostelėjo su 
ranka nueidamas toliau.

— Praszau pinigus! — paan
trino jegamastis garsiau.

Kunduktorius su kietu mal- 
szumu iszejo isz vidurio ir at-

Atsitikimas praszau.

jog asz noriu pasinaudot isz jo 
klaidos? Vietoje pats davinėti. ’ 
geras rodąs, geriau kad užda
rytum savo terla.

Vela sustojo karukas ant 
kampo, jegamastis net siunta. 
Pasažieriai ima dalybas sumi- 
szime. Vieni ima szali už kun- 
duktoriu o kiti vela visaip 
priesztarauja. Pakilo isz to di
delis armideris. Vela inejo 
kunduktoris szaukdamas:
— What’s the matter in here?
— Imkie savo nikeli!
-— Paimkie, jeigu duoda, — 

isztare vienas isz pasažieriu.
— Negaliu, nes jau man už

mokėjo.
— Neteisybe! Kas tai do juo

kai, po szimts žibaneziu perkū
nu, da nemokėjau!

— Geriau apsimalszyk ir ne- 
siharszcziuok.

Pasažieriai inpuole in ne
kantrybe ir pradėjo prikalbi- 
net kunduktori idant priimtu 
pinigais ir užbaigtu nesuprati
mą.
Kunduktorius, prispirtas prie 

muro, vienam isz pasažieriu ka 
toki pasznabždejo in ausi, ta
sai paantrino kitam, antras 
trecziam ir taip kožnas dažino- 
jo kaip turi manyt apie nemai- 
szuma savo keliones draugo.

— Nesibijokit, jis tuojaus 
iszlips, — paszauke kundukto-

> ris ir vela sugryžo ant savo vie- 
, tos.
> Jegamastis isztikruju prade- 
l jo kvailiot ir toliaus reke:

— Sei mister, — atsiliepė 
saugei sėdintis prie jo pasa- 
žieris, — ar negeriau kad už
laikytum savo szalta krauju? 
O priek tam neužilgio iszlipsi.

Tame ir karukas sustojo. 
Buvo tai Chicago avė., prie pa
licijos stoties.

Kunduktorius atidaręs duris 
ir moštelejas pirsztu, paszau
ke: ■

—Chicago Avenue! Praszau 
iszlipt mister!

— Kodėl asz turiu iszlipt? 
Kam?

— Na, na, greieziau. Jau at
važiavai ant vietos.

— Kur atvažiavau! In kur 
pribuvau? Ko tasai .balvonas 
nori nuo manės?

— Tu manos nebalvonuok!— 
paszauke kunduktoris užpykęs

— Žmones, bijokites Dievo, 
_tasai žmogus papaiko! Juk 

žmogus pasiust gali! Nenorėjo 
priimt pinigu o dabar iszmeta 
mane priesz palicijos narna o 
asz noriu važiuot ant Ganai 
ulyczios ant Union stoties.

— Ko taip ilgai kalbėt? Isz- 
lipk ir gana!

—Ne nemislinu! Kam turiu 
czionais iszlipt jeigu važiuoju 
ant Union stoties?? Esi pasiu-' 
tęs ir reikia tave suriszt, dem 
ju!

— Asz pasiutęs? O tai juo
kas! Tu pats pasiutęs ir tai ne- 
iszgydomas! Na, gana jau to» 
Get aut!

Kunduktoris pagriebė nevoą 
kvaili už rankoves, tasai pra
dėjo rekt in padanges. Atbėgo! 
palicija. Pasažierei iszaiszkinQ 
apie ka eina o nelaimingas ra
dosi ant ulyczios su palicmo- 
nais ant krutinės.

Strytkaris nuėjo toliaus.: 
Kunduktoris pasisziauszes jog 
iszpikle savo privaluma, nu- 
szluostinejo prakaita nuo vei
do.

Jaunas žmogus, kuriam je
gamastis užmynė ant kojos, 
stovėjo ant artimo kampo, pri
sižiūrėdamas tam atsitikimui 
ir juokdamasis garsei szauke:

— O tai puikus atsimokeji- 
mas! Neužminsi tu daugiau! 
ant žmonių kojų. Gerai tau! It] 
nuėjo toliau.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut Iiztikimiacsis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojaa :i 
Geriausia Ambulance — 

fC patarnavimas ežioj A/ 
apelinkeje. Bile ko-

S.i kiam laike; diena ar 
'w nakti. Visada turi pil- jr 

na pasirinkimą. metb-^“*i^^* 
yf ’ liszku ir kietf medžio

Grabu. LeJoj^ 
mirelius pa^al naujau- Is 

I šia mada ir mokslą.
| Turiu pagialbininke H
S moteren^. Prieinamo* Ji

fg? prekes, • aS
DU OFISAIs 

MAHANOY CITY;S16 W. Spruce 35, 
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Wil»nr Stresg 
Rali Telefonas 598-J

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUj

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

Ju szirdis yra atszalusi, be gy
vasties o liūdnas gyvenimas 
priskubina tokiems žmoniems 
greita mirti. Szalinasi nuo žmo
nių ir populariszkumo, laimin
gas kada randasi pats vienas. 
Sžtai apra'szymas žmogaus mi
zantropo kuris jaueziasi lai
mingiausiu sutvėrimu ant svie
to.

Mizantropas szalinasi nuo

žmogus, kuris nieko nežino kas 
darosi tarp jo tautiecziu, yra 
mirusiu.

Skaitykite Lietuvisžkus laik
raszczius nes jeigu ju neskaity
site tai už keliu metu ju visai 
nebus nes turės mirti. Lietu- 
viszkas laikrasztis duoda jums 
daugiausia informacijų, jie jus 
pamokys apie Lietuvisžkus vei
kalus ir veikimus, lavinsites ne 
tik patys kalboje bet ir vaikai 
mokysis Lietuviszkos kalbos 
per skaityma,Lietuviszku laik
raszcziu ir greitai-neisz tau tęs.

Taip, czion turime gal tru
puti daugiau kaip puse milijo
no Lietuviu o bet ne ketvirta 
dalis ju neskaito laikraszcziu
todėl musu laikrasztija turi to
ki sunku gyvenimą ir negali už
silaikyti arba turės mirti už 
keliu metu.

Lai kožnas skaitytojas buna 
laikraszczio apasztalu, lai kal
bina savo draugus prie užsira- 
szymo ir skaitymo Lietuviszku 
laikraszcziu o tokiu budu pa
stosime ženklyvesneis tarp 
Amerikonu, turėsime didesne

Ta f akta parode nesenei ves
tas visa tauta apimantis api- 
prekavimas, arba invertinimas 
Federalio Darbo Programo, 
kuriame dalyvavo net 11 tau- 
liszku organizacijų, kurios už- 
siftna visuomeniszku ir mies
tiniu dakbu — organizacijos 
kaip virszininkai American 
Society of Planning, Amerikos 
Vieszos Geroves Draugyste ir 
Jung. Vai. Majoru Konferenci
ja.

Jos gavo smulkmeniszkus 
raportus apie WPA darba isz 
8,000 apielinkiu, 42 valstijose. 
In klausymą — “Ar darbo pa- 
szalpa geresne už davima do
vanu (dole)”, kiekviena vals-

Sieniniai Kalendoriai 
Del saves arba in Lietu
va pasiusti. 25c arba 5 
už $1.00. 15x24 col., 
Didumas. :: ::

Prisiunskite Money-Orderi 
arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

sistojo ant platformes.
— Kas tai do paredkas! — 

murmėjo jegamastis — duodu 
pinigus o tasai neima. Sakiau, 
jog da nemokėjau o jisai sau 
nieko isz to nedaro.

Pasažieriai prisižiurinejo 
viskam ir nesuprato kas ežia 
užėjo, laukdami toliaus kas at
sitiks.

Jegamastis vela pradėjo 
szau'kt. Visi žiurėjo nusistebė
ja ant rėksnio. Ant galo kun
duktorius negalėdamas ilgiaus 
iszlaikyt, inejo in vidų.

— Meldžiu apsimalszyt ir 
nerekauti.

— Asz noriu užmokėt nes da 
nemokėjau, te savo nikeli!

Lekiotojus

Brig. Gen, Henry H. Arnold
tija atsake ‘1 taip ’

Beveik kiekvienas valstisz- 
kas raportas sake jog daug ge
naus duoti darbu bedarbiams, 
pirmoj vietoj, geriaus patiems 
bedarbiams nes jie neužmirsz- 
ta savo amatus, ir antroj, apie- 
linkems, nes davimas dovanu 
neatnesza jokio gero, kuomet 
nuolatinis darbu programas 
aprūpina nuolatiniu pagerini-

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute 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. BOCZKAUSKAS - CO.
mahanoy city, pą,

Viskas ant niek. Kundukto
ris iszejo tylėdamas.

Jegamastis kas kart daugiau 
pradėjo rėkt.

— Kas po szimts velniu! Ei, 
kunduktoriau, ar imi pinigus?

— Pasilaikyk savo pinigus, 
jeigu jis nenori paimt,,— pa
szauke vienas isz pasažieriu.

— Perpraszau, už ka tu ma
ne laikai? Ka tu sau mislini,

užėmė vieta užmusztojo gene
rolo Oscar Westover, kuris li
kos užmusztas eroplano nelai
mėje kėlės sanvaites adgal, 
kaipo lekiojimo virszininkas. 
Arnoldas lekioja jau nuo 1911 
meto. Yra baigės mokslus ka- 
riszkoje akademijoj West 
Point ir du kart laimėjo dova
nas už gera lekiojima.
įnerdamas in karuka. — Gana

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.



rėdytis idant eiti ant palicijos, I Mare atsigaivino, paregėjo Jo-
o "V 71/ 1 O m O Z"\ f V /V oi *1 r> T-l It* T T T n ' *V*l ."X z-1 T T T 4- T .X M a ( O I Z—* T-T Z X i'Z i\ V> 1“ - T T 1 *1 Z*X

ANT PARDAVIMO.

DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS !

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

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Neužmuszk
----- *-----

Susimildamas Jonuti ne ei
kie szi vakara niekur isz na
mu. Nežinau kas tai yra bet tu
riu prijautimą jog kas tokis 
blogo ketina atsitikt, szirdis 
mano tai prijauezia ir visa dre
bu isz baimes. Meldžiu tavęs, 
pasilik — ne eik, mano Dieve, 
mano Dieve... — melde pati 
Jonelio, kuris greitai dėjo kul
kas in revolveri ir rengėsi isz- 
eiti. Ant meldimo paezios nusi
juokė o kada motere nepaliove 
ji praszyti, numėtė revolveri in 
szali, priėjo prie jos kalbėda
mas:

— Paliauk savo bobiszka 
klegejima... Kalbi kaip kokis 
kūdikis. Juk žinai gerai jog ne
sirengiu nieką užpulti — revol
veri imu tiktai del savo apgy
nimo.

Po tuju žodžiu nuėjo in kita 
kambari bet tuoj sugryžo apsi
rėdęs, pasirengęs iszeiti.

Pati temino ant jo akyvai — 
žinojo, jog jisai buvo labai ne
ramus — negalėjo peržengti 
slenksczio, rodos ji kas laike 
adgal. Nutarė da karta paban- 

• dyt giliuko. — Gal man pasi
seks? — mislino.

— Jonai,,— atsiliepe po va
landėlei. — ^Pasakyk man teisy
be, kur tu manai eitie?

Jonas susiraukė, sugniaužė 
kumszczias bet nieko neatsake. 
Pamislines truputi, priėjo prie 
jos kalbėdamas:

— Žinai kad nemyliu kad ki- 
sziesi in vyriszkus veikalus bet 
jeigu jau taip mane spiri, tai 
tau pasakysiu jog — rengiuo- 
siu ant padarymo gero biznio; 
važiuojam pas aplinkinius far- 
merius atvežti munszaines nes

mokės gėrusi pinigus už gery- 
ma nes koznasxreikalauja guzu- 
ies ant szvente^ Jeigu mums 
pasiseks tai uždirbsim ant to 
gerai, gal kelis szimtus doleriu. .

— Asz to ir tikėjausi, — per- . 
trauke jam pati, — todėl, mel
džiu tavęs ant Dievo, ant atlniil- j 
ties musu meiles, ne eikie! At- < 
simyk jog tokis biznis vis užsi- ( 
baigia su nelaime bet jeigu jau *, 
taip užsispyrei eiti tai palik re
volveri namie. Ar pameni kaip ■ 
man nekarta kalbėjai: “jog 
kas neszioja ginklą, tai ar grei- , 
cziau ar vėliau turi ka toki už- 
muszt.’ Tai ženklina, jog už- 
musz ar nužudys tęva vaikams, 
vyra moterei. Jonuti, kas tave 
laukia tokiam atsitikime?

Jis atsikėlė, pradėjo vaiksz- 
czioti po kambari dideleis 
žingsneis. Laikas nuo laiko 
sustodavo, klausinėjo, žiurėjo 
per langa ant ziegorelio tai ant 
paezios ir vela vaikszcziojo. Ji 
sėdėjo ir tykiai verke.

Ant galo sustojo, dirstelėjo 
ant jos tardamas:

— Ne Maruk, daviau žodi, 
turiu ji dalaikyt. Pasilik svei
ka.

Pabucziavo ja ir iszejo.
♦ o ♦

Mare ta nakti visai nemiego
jo. Mažiauses sznabždejimas 
ja tuoj pabudindavo isz miego. 
Nudavė jai jog jisai pareina su
kruvintas, sužeistas, szaukda- 
mas pagialbos.

Naktis nudavė jai ilga kaip 
visas amžis. Prie to prisidėjo 
viesulą lauke kuri szelo ir stau
gė. Priesz pati ryta, kada Ma
re truputi užmigo, sapnavosi 
jai buk mate Joną kalėjime, — 
sėdėdamas kamputije grau
džiai verkdamas.

Sapnas buvo taip tikru jog 
Mare pabudus pradėjo tuojaus

manydama jog gal isztikruju 
suras ji tenais. Kad sztai durys 
atsidarė su trenksmu ir Jonas 
inpuole in vidų uždusęs ir visas : 
szlapes. Numėtės nuo saves i 
overkoti ant krėslo, atsisėdo.

Mare iszejo isz kambario 
ir dirstelėjo ant jo. Jos akys 
užtemino iszsikiszusi revolveri 
isz kiszeniaus overkoto, tuo
jaus pribėgo prie jo, isztrauke 
ji ir pradėjo peržiurinet; da bu
vo sziltas....

Jonas užsidengė veidą su del
nais ...

Mare numėtė revolveri ant 
stalo ir atsisėdo szale Jono, pa
ėmus ji už kaklo pradėjo grau
džiai verkti: — Atsitiko kaip 
prijaueziau, ka dabar Jonuti?
— Ka 'dabar? Pasakyk man kas 
atsitiko?

— Tylėk, — susznabždejo Jo
nas. Pasisekė man pabėgti, — 
visi musiszkei pabėgo... daug 
sužeistu.

— Ir užmusztuju, — dadave 
Mare.

— Isz musiszkiu niekas... 
Isz anų — taip, ak, Maruk, ko
dėl asz tavęs neklausiau!— Už
klupo ant. mus prohibicijos 
agentai, prasidėjo szaudymas
— visi szaude ir asz szaudžiau; 
O, tegul bus prakeikta toji va
landa jog tavęs neklausiau...

— Ir užmuszei žmogų, pada
rei jo motere naszle, sierateleis 
Vaikus, pasilikai žudintojum...

— Taip, Maruk, taip...
— Netekai ramybes ant viso 

gyvasezio, sunaikinai visa mu
su gyvenimą ant visados... ■

Nuo tojo laiko prabėgo me- 
nesis laiko.

Per taji menesi Jonas vaiksz
cziojo nubudęs, in paezia kal
bėjo retai, gere tarikei ir daug.

Mare tylėjo ir kente. Buvo 
pasirengus ant visko. Žinojo 
jog ju laime dingo ant visados 
ir daugiau nesugrysz, jog kož- 
na valandėlė gali tikėtis persi
skyrimo ant visados. Pasiren- 
ginejo ant visko nes gerai su
prato jog isz to neiszsisaugos.

Tula vakara Jonas parėjo 
namo užsigėręs. Tuojaus pra
dėjo bartis o po tam pradėjo 
ezystyt revolveri. Ant regėji
mo tojo innagio mirties Mare 
nutirpo. .Nudavė jai jog atėjo 
tasai baisus laikas kokio tikė
josi, kurio taip bijojo — neblu- 
do jos szirdis.

Baisi gailestis apėmė jos 
szirdi taip, kada tai pirmutini 
karta Jonas apleido stuba pa
siimdamas su savim revolveri.

Mano Dieve... Pergyveno 
tiek metu laimingai, taip mau
stė apie savo laime, apie savo 
ateiti, kad sztai — ant kart kas 
tokis apipainiojo jos Jonuti. 
Daugiau niekas kaip tik karsz- 
tis greito pralobimo apėmė ji 
kaip ir kitus žmonis. Atsiklau
pus priesz Joną pradėjo melsti 
pro aszaras:

— Jonai, Jonuk... mylimas Blank ulyczios dirba munszai- 
mano prisiegeli... paklausyk 
manes szi karta — meldžiu ta
vos, gialbekis. Ar tu nematai 
szito? Czia! czia! Žiūrėk! tavo

. rankoje laikai mirti. Numesk 

. nuo saves. Atstumk ta prakeik
ta innagi žudinstos, atsimink 

. ant musu meiles. Atsimeni,
kaip tai mane mylėjai? Kaip 
tai visados manės klausei, kaip 
buvome tada laimingi. O da
bar? Dabar, kas su tavim atsi
tiko? Kodėl nori prapuldyt 
mane ir save? Jonai, meldžiu 
tavęs, susimylėk ant manes...

Neteko tolimesniu pajiegu — 
sukrito ant grindų apalpus.

Jonas priszoko prie jos, pa
kele ja ir nunesze ant lovos.

Kada po kokiam tai laikui

na sėdinti prie lovos. Ant veido 
galima buvo matyt didele gai
lesti, primerkė akis, manyda
ma jog gal jos padėjimas ji su
laikys nuo baisaus užmanymo. 
Tame ziegorius iszmusze de- 
szimta valanda.

Buvo tai valanda kada Jo
nas iszeitinejo in miestą, todėl 
Mare akyvai klausė mažiausio 
balso. Jonas sėdėjo prie lovos, 
dūsavo ir ka tokio murmėjo 
sau po nosia, kokius tai nesu- 
gj-antamus žodžius.

Tame davėsi girdėt trys leng
vi baladojimai in duris. Jonas 
pakilo, dirstelėjo ant gulin- 
czios ir iszejo in kita kambari.

Baladojimas pasiantrino.
Jonas prisiartino prie lango, 

dirstelėjo ant lauko. Per koki 
laika davinėjo kokius tai ženk
lus, po tam atidarė duris.

In stuba inejo augsztas, juod
bruvas žmogus, dirstelėjo ant 
Jono. Jonas pridėjo pirszta 
prie lupti ant ženklo tylėjimo. 
Nepažystamas suprato, — pri
ėjo ant pirsztu prie stalo. Klau
sydami akyvai abudu vyrai at
sisėdo, po tam nepažhistamas 
su galva parode ant miegkam- 
bario ir tykiai užklausė:

— Miega?
— Miega, — atsiliepe Jonas.
— Na, tai eikime...
Jonas nieko neatsake — pa

siėmęs galva in rankas tylėjo. 
Nepažinstamas žiurėjo ant jo 
per valandėlė po tam prakalbė
jo:

— Kodėl vilkini? Ar gal bi
jai? Sakau tau jog nėra ko bi
jot; yra tai lengviauses “džia- 
bas” koki turėsim ir kuris ge
rai mums apsimokės.

— Ne apie tai mislinau, — 
atsiliepe Jonas.

— O apie ka? E, tai mums 
užims lik valandėlė laiko, tik 
klausyk: Yra tai prasti žmones 
Lietuvei1, nemaka^.Ang’liszkai, 
netiki in bankas, pinigus šmatiT vijai, 
gia namie. — Czia nepažysta
mas apsidairė aplinkui, iszeme 
isz kiszeniaus bonkute su mun- 
szaine, užgėrė in Joną ir pada
vė jam. Jonas dirstelėjo ant 
bonkos, rodos svarstesi isz jos 
patraukti bet nelaukęs ilgai, 
pagriebė in abi rankas ir gere, 
gere lyg dugnui... Kada isz- 
lusztino bonka, nepažystamas 
vela apsidairė aplinkui, pri
slinko da areziau ' prie Jono 
kalbėdamas:

— Klausyk, Jonai, yra tai 
stebėtina proga. Tieji tamsu- 
nelei nesenei pardavė du na
mus-ir rengėsi važiuot in Lie
tuva — supranti? Už tuos du 
namus paėmė asztuonis tuks- 
taezius doleriu. Vienas isz ju 
iszvažiavo pas broli ant farmos 
o tasai antras pasiliko namie* 
Ha, ha, ha... bet klausyk to
liausi — Tu žinai, mano brolis 

. yra palicijantu. Pasakiau jam: 
“Juozai... po numariu 364

kambari, uždare duris vedan- piktadarei. Pasilikus vyras su i 
ežias in miegkambari kuriame moteria, perimti baime, inbego 
gulėjo pati’, inkiszes revolveri in artima narna, prie kurio b.e- 
in kiszeniu, slinko prie duriu o'veik visi namiszkei stovėjo pri- 
nepažystamas ėjo paskui ji. įsižiūrėdami tam atsitikimui,

* * * 'isz visur pradėjo subeginet
žmones, klausdami vienas kito 
kas atsitiko.

Nebuvo laiko ant sugaiszini- 
mo — padėjimas darėsi pavo
jingesnių, vienas isz govedos 
p riejas prie gaspadoriaus už
klausė ar turi telefoną. Priejas , 
prie telefono paszauke “Police 
Department please”. Kada ap- 
laike palicijos stoti, kalbėjo to
liausi “Esame užklupti per ko
ki tai pasiutėli kuris szaudo in 
žmones. Dabar pasislėpė in na
rna po numariu 364 Blank uly- 
czios. Skubinkit kuogreieziau- 
sia su pagialba”.

Po tam užkabino telefoną ir 
prisiartindamas prie savo 
drauges susznabždejo: “Dabar 
imkimės prie darbo: — Numi
rėlei nekalba.

Q

Sudundėjo paliceiskas auto
mobilius. .. Keliolika detekty
vu su inspektorium pasiutisz- 
kai važiavo per ulyczes mies
telio. Dundėjimą automobi- 
liaus girdėjo persigandęs Jur
gis Sakalauckas. Vargszas pa
budintas isz miego, po sunkiam 
darbui, per nepažystama mote
re suvisai neteko galvos. Su
prato tik tiek, — užmusze žmo
gų, jog palicija dabar atva
žiuoja ji aresztavoti. Nebijojo 
jis kalėjimo nes prijautė prisi
artinant kokia tai nelaime.

Dirbo vargszas Amerikoje 
per tiek metu. Prakaituodamas 
sunkei suezedino truputi pini
go ir tame laike, kada mane 
jog jo vargas jau pasibaigs, jog 
neužilgio atlankys savo Itevy
ne ir pasimatys su savo gimi
nėms — pateko dabar in tokia 
netikėta beda ir ergeli.

Neiszpasakyta baime apėmė 
ji kas kart daūgiau; isz akiu 
pradėjo byrėt dideles aszaros, 
kojos po juom drebėjo o szirdis 
plake kaip kūjis. Turėjo pri
jautimą jog neapsisaugos isz 
ranku banditu. Perimtas didele 
baime, pradėjo melstis — isz 
visos szirdies idant Dievas ati
tolintu nuo jo prisiartinanezia 
nelaime.

Prisiminė jam nepažinstama 
motere kuri prižadėjo jam pri- 
sįunsti pagialba bet kodėl ne
siskubina su ja.

Prisiartinantis automobilius 
su palicija da daugiau ji inbau- 
gino. Szirdis Jurgio apmirė 
nuo baimes. Staigai greitai at
sikėlė ir nubėgo žemyn. Pasi- 
slepes už uždangalu, dirstelėjo 
ant ulyczios. Automobilius ar
tinosi areziau. Priesz narna pa
regėjo koki tai žmogų kuris 
mosavo su rankomis szaukda- 
mas:

— Czia, ežia! Greicziau...
Jurgis bėgiojo po kambari 

kaip pamiszelis, pesze plaukus 
nuo galvos. Nudavė jam jog tai 
tiktai baisus sapnas, jog tai ne
gali būti teisybe. Kas? Už ka? 
Del ko ?

Staigai puolė jam mislis in 
galva: “Kad taip pasislėpt in 
Ivarta?” Gerai. Pradėjo bėgt 
in tvarta. Bėgdamas tarp namo 
ir tvarto, dirstelėjo ant uly
czios. Isz visu szaliu žmones su- 
beginejo ir szauke. Kad sztai 
puolė szuvis: vienas, antras ir 
treczias. Kulkos szvilpe visur 
pataikindamos in narna, tvar
tą ir tvora. Jurgis inpuole iu 
tvarta be žado.

Sumiszime pažino baisa sze- 
, rifo kuris bego link namo 

szaukdamte:
> — StokBIeszauk, neturi tie

Name po numariu 364 Blank 
ulyczios buvo tamsu, tyka, ro
dos ten niekas negyveno.
Tame ant kampo ulycziu Fort 

ir Blank, susilaikė automobi- 
liūs. Tykiai, malsziai, be jokio 
baladojimo, isz automobiliaus 
iszlipo motere ir greitu žings
niu ėjo prie namo. Priėjus prie 
namo, iszeme elektrikine lem- 
pukia isz kiszeniaus ir pradėjo 
teminti akyvai ant numaru, 
ant galo pradėjo baladot in du-l 
ris.

Niekas neatsiliepe. Ji lauke 
valandėlė po tam vela balado
jo. Paantrino tai kelis kartus, 
neaplaikius jokio atsakymo, 
ėjo prie automobiliaus kad 
sztai durys lengvai atsidarė ir 
kas tokis užklausė Angliszkai:

— Ko czia nori?
— Perpraszau jog tave pa

budinau sziame laike isz mie
go, — atsake motere, — bet ži
nia kuria tau atneszu, yra la
bai svarbi.

— Kas atsitiko? Meldžiu in
ert in vidų, — tare žmogus, ati
darydamas duris placziau.

Inejus in vidų, motere nepa- 
velino uždegt žiburio.

— Nereikia, geriau bus, jei
gu vienas kito nepažysime. Ne
atėjau pas tave su jokiu bizniu 
bet idant tave apsaugot. Puse 
valandos adgal girdėjau kaip 
du vyrai susitarė tave apvogt. 
Tieji žmones ateis pas tave 
kaipo prohibicijos agentai, 
jeszkodami munszaines bet jie 

■ patys pakisz ja. Vieni tave 
aresztavos, kiti paims tavo pi
nigus. Taigi, jeigu turi koki 
ginklą, neinleisk ju in stuba. 
Neklausk manės kuom esmių. 
Asz tuom kart pranesziu pail

gės

sa!
— Sztai ir pribuvo mano isz- 

gialbetojai, — paszauke su 
džiaugsmu Jurgis. Viltis inžen-| 
ge in jo .szirdi. Mate isz savo1 
pasislėpimo kaip žmones bėgi
nėjo aplink narna, mate kelis 
palicijantus stovinezius prie 
duriu, ant tuszczio loto prie na-' 
mo, — O Jėzau! — gulėjo ko
kis tai žmogus, prie jo klūpojo 
motere, toji pati kuri atėjo pas 
ji ir prasergejo apie prisiarti
nanezia nelaime kuri graudžiai 
verke ir skundėsi... Aiszkiai! 
ja mate ir pažino. Kas tokis 
jam sznabždejo jog turi pas ja 
nueiti. Žinojo jog tik jiji ji ap
gins, jog ji jam pagialbes isz- 
aiszkindama palici j ai kad jis 
ne yra banditu. Kad tik galėtu 
pribėgti prie jos giliukningai.

— Vardan Dievo ir Sūnaus 
ir Dvasios Szventos, — paszau
ke Jurgis ir iszbego isz tvarto 
bet... vos nubėgo kelis žings
nius, puolė szuvis, vienas, an
tras ir treczias...

— O Jėzau! O Jėzau! Reta- 
vokie! Misis, misis mis... Po 
tam Jurgio žodžiai nustojo vi
sai, kūnas sudrėbėjo ir Jurgis 
atidavė Dievui duszia.

Tame paežiam laike davėsi 
girdėt vyriszkas' balsas: — 
“Numirėlei neiszduoda gyvų
jų. Dabar neturime ko bijoti.”

In Baltimore atsilankiau, 
Daug funiu iszgirdau ir 

macziau,
Yra ežia geru žmonių, 

Bet yna ir niekam netikusiu. 
Dirstelėjau ant vieno stryto,

Buvo tai isz pat ryto, 
Kada in viena stuba inejau, 

Tai rots pamaeziau, 
Pilna stuba vyru, 
Kaip tvarte mulu, 

Vienas guzute neszioti nespėjo, 
Net pasilsėti turėjo, 

Kada nuo gerymo akys pabalo, 
Pradėjo musztis ant galo, 
Szlubis buvo narsiauses,

Ir pasiueziauses,
Prie kožno kabinosi, 
Ir muszti grasinosi,

Juk ne dyvai ba szlubas, 
Tai nuo Dievo ženklytas.

Prie gulinczia lavono, neper- 
toli nuo Jurgio, klūpojo Jono 
pati graudžiai verkdama ir 
raudodama: — O mieliauses 
Jonuti, Jonuti: — prasziau, 
meldžiau tavęs — pamesk taji 
prakeikta innagi mirties — ne- 
užmuszinek ... bet tu manės 
nenorėjai klausyt, papuolei in 
szetoniszfka pagunda ir sztai ko 
susilaukei. O Dieve, mano Die
ve! (Galas.

—F.W.S.B.

Vyrucziai, geriau apsieikite, 
Garsiu Ikriksztynu nekelkite, 

Kaimynai miegoti negali, 
Turi dideli ergeli, 

Vienoje vietoje taip dundėjo, 
Kad nutempi pas vaita turėjo, 

Parengėjas tojo bankieto, 
Bausme 40 doleriu užmokėti 

turėjo.
Pas Lietuvius tas priimta, 
0 pas Anglikus palaikyta už 

pikta, 
To nedarykite,

Nors karta atprąskite.

ne ir alų. Jau kas kiszasi mun
szaines, tai jau asz ja pristaty
siu, supranti? Parodysim va- 
ranta, aresztuosim kvaila — 
neduosime jam laiko pasiimti 
paslėptus pinigus ■—supranti? 
O po tam, ka mes ten žinosime, 
kas su tais pinigais atsitiko, 
ha, ha, ha...

— Sakai net asztuonis tuks- 
tanezius doleriu? — užklausė 
Jonas.

— Kaip Dieva myliu, sziur 
as jur laif.

Jonas pakilo, iszejo in kam
bari mieganezios. Valandėlė 
užtruko bet tuoj sugryžo, pasi
rengęs ant iszejimo. Nepažys
tamas žiurėjo ant Jono užgana- 
dinaneziai. Jonas apžiurėjas

ant ju priėmimo.
— Palauk misis! Palauk. 

Asz rodos atsimenu kuom tieji 
žmones yra. Buvo jie pas ma
ne jau nekarta, u^ste, kratė, — 
pažystu asz juos.

— Neturiu laiko, turiu sku- 
byt. ■ Pasilik su Dievu, geras 
žmogeli!

— Su Diev, gera misis.
♦ * o

Vos nepažystama dingo tam
sumoje nakties, nuo kitos fiza- 
lies davėsi matyt žiburei atbe- 
ganezio automobiliaus. Po tam 
motoris aptilo, buvo tyku. Isz 
automobiliaus iszejo vienas 
žmogus po tam antras ir tre- 
czias o ant galo motore.

Name buvo tyku ir tamsu.
Pribuiszai prisiartino prie 

duriu, iszeme revolverius ir 
pradėjo baladot in duris, bala- 
dojima paantrino kelis kartus. 
Szen ir ten pasirodė žiburei isz 
aplinkiniu namu, §zen ir ten at
sidarė durys artimu namu, 
kaip kur pasirodė žmogaus 
galva, kiti kalbėjo: “Palici
ja!”

Baladojimas nepaliove o na
me tyku. Tik po kokiam laikui 
kada nežinomi pribuiszai pra
dėjo stumt duris, kas tokis ati
daręs langa ant virszaus pa
szauke garsei: — “Szalin b a 
szausiu!”

Vienas isz naktiniu svecziu 
pakele revolveri in virszu ir 
iszszove. Isz lango atsake taip
gi szuviu.

Neilgai tęsęsi szuvei. Tarp 
pribuvusiu vienas suriko: “O 
Jėzau, gialbek! — ir nutilo, ki
tas pradėjo szaukti pagialbos 
savo draugu.

Nesitikėjo tokio priėmimo

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Kokiu da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. PTis'iunskite 
J1.00, o aplaikyste,
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Konvertoms. ::
Rrisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas :

Skulkine per Kolumbo diena 
keli brolei suėjo, 

Ta ja diena gerus laikus turėjo, 
Gerymelio turėjo in vales, 

Tai kur-gi nusimyleti negales, 
Pyle in gerkles kiek norėjo, 

Ant galo ir musztyne pradėjo, 
Su nagais veidus draskėsi, 

Ir plaukus peszesi, 
Kraujo daugybe iszliejo, 
Kone visa kiek turėjo, 
0 kada peilei pasirodė, 

Tai nekurie per langa rove.
Kada steitinei atvažiavo, 

Tada musztynes galas buvo, 
Paėmė in cypia visus, 

Pati gaspadoriu ir kitus, 
Mat viską girtavimas daro, 
Kaip laukinius in cypia varo.

Gerbiamoji “Saules” Redyste: '
Duodami jumis žinoti, kad mes ap- I 

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma,kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva Linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi, kad jus ne tik ka platinate toki 
gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar 
duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan St., Philadelphia, Pa.

Vilkesberiu nekurtos bobos. 
Yra* didelei nelabos, 

Kad tik in kuopa sueina, 
Be girtavimo neapsieina, 

Daugiau nieko in dantis ne- 
nusitvere, 

Kada tik gerai užsigeria, 
Apkalbinėja kitus, 

Prastus žmones ir kunigus, 
Tai ju apszviėta — mokslas, 

O tokis mokslas tai ne kas, 
Kad norints ka skaitytu, 

Tai nors karta prasiblaivytu, 
i Ir nors ka naudingo dažinotu.

# ♦ »
Vienas pamate kaip jo boba, 

Bucziavo jauna vaikina, 
Isz pktumo pagriebė pokeri, 

Ir pirti jam gerai užkure, 
Tas diedula pas vaita 

nutarabanino, 
Ir net 50 doleruku bausmes at

ėmė nuo vaikino, 
Tai gerai musze ir iszbare, 

Ir isz burdo pavarė.



"SAUT.F ” MMT A-thV CTTV. PA.

ŽiniosVietines;
f Petras Mikelskis, 531 E.’ 

South ulyczios, mirė Subatoje 
Ashlando ligonbuteje sirgda
mas keliolika dienu. Velionis 
buvo sužeistas anglinėje skylė
je du menesei adgal. Velionis 
gimė Lietuvoje pribūdamas in 
Amerika apie 25 metus adgal. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko paezia Elz
bieta ir tris posūnius.

— Ponstva Juozas Vaila- 
yitz su paeziule, isz Sacramen
to, Pa., motoravo in Shenando- 
li ir Mahanoju, atlankydami 
eavo pažystamus ir gimines. 
Prie tos progos ponstva Vaila- 
jvieziai užėjo in redakcija 
“Saules” kur užkalbino pui
kius kalendorius ant 1939 me
to kuriuos iszdalys del savo 
ikostumeriu kurie atsilankys in 
jo koteli. Ponas Vailaviczius 
yra senu skaitytoju “Saules”. 
Acziu tamisteliams už atsilan- 
jkyma.

— Nelaimingos buvo “kucz- 
kes” del Nathan Bohorado, 
kuris laiko drapanų sztora ant 
,W. Centre ulyczios. Nuejas in 
szkala ant kampo W. Mahanoy 
ir Catawissa ulycziu ant pa
maldų, staigai sukrito negyvas 
isziidies liga, apie 10-ta valan
da Panedelio ryta. Buvo tai 
žmogus apie 80 metu, paliko 
paezia, kėlės dukteres ir sūnūs 
isz kuriu vienas yra advokatu. 
Buvo tai liūdnas atsitikimas, 
senukas nuėjo pasimelst ir pa- 
dekavoti Dievui už Jo gerade- 
jystes bet isz maldnamio jau 
neiszejo gyvas.

— Ponas Juozas Juodesz- 
ka, isz Newark, N. J., ana diena 
atlankė ponstva P. Juodeszkus 
ir G. Bendinskus. Ponas Juo- 

•deszka yra kriauezius savo 
mieste.

— Vakariene ir balius ku
ri laike vietine S.L.A. No. 211 
Norkevicziaus svetainėje, Ne
kėlioje, buvo viena isz pasek- 
mingiausiu. Svetėliu buvo at
silankė ne tik isz miesto bet isz 
visu aplinkiniu. Visi praleido 
linksmai laika ir buvo užgana- 
dinti visame.

SHENANDOAH, PA.
t Subatos ryta mirė gerai 

žinomas gyventojas Motiejus 
Sanavaitis, 243 E. Centre uly. 
(Velionis paliko paezia ir du sū
nūs. Gimė Lietuvoje ir pergy
veno mieste apie 30 metu. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos.

— Musu miestas pasiliks 
be geležinkelio jaigu Lehigh 

; Valles Kompanije dalaiks savo 
kerszta, nes mano visai sulai- 

.. kyti bėgimą trūkio in szi mies
tą ir Mount Carmel, nes sako 
kad jiems varimas trūkio in 
czionais neapsimoka, nes bosai 
atėmė visa geležinkelio bizni. 
Biznierei ir žymus gyventojai 
ketina užprotestavoti prieszais 
sulaikyma trukiu, nes miestas 
butu tada atskirtas nuo visko.

t Praeita Petnyczios vaka
rą mirė Juozas Zorskis, 234 E. 
Mt. Vernon ulyczios, po ilgai 
ligai. Paliko paezia Margarie- 
ta ir szeszis vaikus. Laidotuves 
atsibuvo ūtarninko ryta su 
bažnytinėms apeigoms Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

TURIME TIK KELETĄ 
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tikta! 
po $2.50 ir $3.00. Todėl pasi
skubinkite jeigu norite viena.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pą,

Baltimore, Md.,— Kriaucziu 
darbai czionais visiszkai su
menko, daugelis kriaucziu vi
sai nedirba. Didžiausia beda, 
kad unijos vadai, kurie nevos 
dirba del labo darbininku, tai ’ 
dirba prieszingai, nes darbi
ninkai turi mokėti po 50 centu 
in unija o jokios naiudos isz to 
neaplaiko o darbininkam vis 
kapoja mokestis bet virszinin- 
kai pakele sau algas ir daugiau, 
nesirūpina, kad darbininkui I 
pagerinti būvi. Darbininkas 
vos iszsimaitina su szeimynele 
nes uždirba visai mažai del už
laikymo.

— Nesenei czionai buvo 
Amalgamated Unijos balius 
ant kurio suvažiavo vadai ir 
kriaueziai. Kada nekuriu pa- 
kauszei jau irikaito, pradėjo 
musztine, gerai apmusze kelis 
ir apdraskė. Badai nesupra
timas kilo, kad vienam szape 
nukapojo darbininkams mokes
tis ir isz to kilo ginezai ir 
musztynes.

—- Oras pas mus da ne iteip 
szaltas. Daug Lietuviu pas 
mus s'zimet iszmire ir apsivedė 
bet sunku buvo sužinotie ju 
pravardes.

—■ Musu Lietuviai czionai 
labai tingi skaityti Lietuvisz- 
kus laikraszczius, nes neturi 
laiko del skaitymo, tik loszti 
kazyras diena ir nakti ir prie 
darbo, kada tik turi kiek laiko 
tai loszia kazyroms bet prie 
skaitymo tai net graudu žiūrė
ti in juos kaip naikina brangu 
laika, daužidami saiu krump
lius. —Vienas isz Kriaucziu.

Ka Musu “Snapas” 
Mate ir Girdėjo

Scranton, Pa,
Kėlės sanvaites adgal lanky

damasis sveeziuose Scranton, 
Pa., eidamas namo Market uly- 
czia, iszgirdau koki tai žmo- 
giszka baisa. Sustojau ir pra
dėjau dairytis in szalis. Tam
sioje vietoje pateminau stovin
ti žmogų, susikūprinęs, apiply- 
szes senukas, kuris apsidairęs 
aplinkui ar nematys kur pali- 
cijanto, tare in mane:

— Susimiledamas mister, 
duokie man kvoteri.

Dirstelėjau ant jo akyvai. 
Buvo žilas kaip karvelis bet da 
druezei laikėsi ant kojų, geide 
da gyvent, da mylėjo taja gy
vastį.

Gy vasti...
— Ne, kvoterio tai neduosiu 

bet eikie su manim in restaura
cija o nupirksiu tau vakariene.

Apsidairiau aplinkui ir ipa- 
maeziau iszkaba prie namo ant 
kurios pateminau varda “Stii- 
na.” Buvo tai Lietuviszkas 
vardas ir maniau kad tai turi 
būti Lietuvis kuris laiko .taja 
užeiga. Nuėjom in vidų, sėdo
me priesz save ir senukas pra
dėjo valgyt.

Po kokiam tai laikui užklau
siau jo kodėl pasiliko tokiu ko
kiu sziadien yra?

— Ka ežia kalbėt... isztare 
senukas atsidusdamas gilei.

Bet nebuvau užganadintas 
tokiu atsakymu ir pradėjau ji 
prispyrinet kad man pasakytu 
apie savo praėjusi gyvenimą ir 
priežasti valkatystos.

Jis toliaus iszsikalbinejo, nu- 
davinejo kad negirdi ir nesu
pranta bet ant galo pradėjo 
kalbėti:

— Nulindęs yra mano gyve
nimas, nužemintas ir vargin
gas. Gyvenau Filadelfijoj iii 
kur mane atveže tėvai isz Lie
tuvos da mažu vaiku, ten už
augau ir apsipaeziavau.

Aplaike Puiku Atlyginimą Už Savo 
Mandaguma Del Senukes

Szai paveikslai giliukningos poros apie kuriuos raszeme 
praeita sanvaite. Yra tai Williamas Reilly, kuris dirba New 
Yorko teatre ir Mrs. Rozalija Knisliem, szokike naktiniam 
kliube, kurie aplaike beveik milijoną doleriu nuo mirusios 
Mrs. Edna Elliot. Abudu buvo labai mandagus del senukes 
kada toji lankėsi ant paveikslu. Testamente senuke pažymė
jo: “Palieku taji turtą del ju už ju gera patarnavima ir man
daguma man senutei. Nei vienas isz ju nesitikėjo kad asz 
jiems paliksiu savo visa turtą.”

Ruduo
Debesys tamsus dangų užkloja, 
Saule pailsus, tartumei snaudžia, 
Dienos paniurę, rodos vaitoja, 

' Kad tamsios miglos jas spaudžia...
Lapai nuo medžiu žemen nukritę, 
Patyla verkia — 'gailės’ gyvybes... 
Szakos, stagarais sausais pavirtę, 
Nulinkia, liūdi savo grožybes... 
Tik vejas laksto, kaukia paszeles, 
Viesulos suka lapus negyvus, ' 
Ir in padanges virszu iszkėles, 
Nesza palaidot in smileziu tyrus... 
Rodos kad kokia slapta galybe, 
Nužudė viską ranka kersztinga, 
Vasaros medžiu geliu grožybe, 
Pavirto žeme tamsia graudinga...
Viskas nuliude, viskas apmirė, 
Ore girdėtis audra atsiauezia, 
Pauksztęliu dainos senei nutilo, 
Ir mano szirdis audra atjauezia... 
Kad vejas kaukia, kad szakas drasko, 
Ir orą ardo griausmingai, 
Taip skausmai mane terioja, blaszko, 
Sukuri nesza būvio vargingo... 
O kad kovoje dvasioj nuilsiu, 
Spėkų netekus jau nukarikyta,

į Tai kaip tie medžiu lapai numirsiu, 
Kurie ant žemes pageltę krinta... 
Ir prislėgs smiltis mano krutinę, 
Verks tik berželis liūdnai siubuodams, 
Ir užkauks vejas giesme laukine, 
Lėkdamas in toli skaudžiai dejuodams...

— Ir ka toliau?..
— Na ir paslydau, kerszino 

mane kalėjimas, todėl užra- 
sziau visa mano turtą ant pa- 
czios... ir iszvažiavau. Kada 
po keliu menesiu sugryžau — 
jau nebuvo ko... Mano vieta 
užėmė prielaidinis... Dieve 
mano, isz pradžių maniau atim
ti sau gyvasti bet apsvarseziau 
kitaip ir ant galo pradėjau 
jeszkoti suraminimo stiklelije.

— Kaip senei tas atsitiko ?— 
pertraukiau jam kalba.

— Bus jau kokia 22 metai 
adgal. Po tam... Well, gyveni
mas man kitaip persistatė ir ne
turėjau del ko toliaus gyventi. 
Szadien esmių valkata “bom- 
as”, atmestas nuo visuomenes, 
trucinancziu grybu; gyventi 
neturiu kam o mirti neturiu 
drąsos.

— Ar ji da gyva? — užklau
siau.

— Taip, gyva, dasidirbo pui
kaus turtelio su mano pinigais, 
iszaugino .vaikus kurie pažys
ta tiktai motinos prielaidini 
kaipo savo tęva o asz... dirs
telėk ant manes ponuli,, — pa
silikau vargszu kok*1, mane 

1 !1.
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ISZ LIETUVOS' Mažiulele Keleive Isz 
Europos

matai o tai vis isz priežasties 
kad užsitikejau savo moterei 
kuria labai mylėjau ir užra- 
sziau visa turtą ant jos vardo. 
Gyvenau kitados Mahanoy Ci
ty ir Shenandoryje bet ka ežia 
apie tai kalbėt, jau žmones se
nei apie mane užmirszo. Mano 
pravarde? Well ponuli, tegul 
tas geriau pasilieka slaptybėje 
ir nueina drauge su manim in 
kapa.

Daviau senukui doleri ir pa
sakiau kias esmių, iszgirdes ma
no pravarde nutirpo ir leidosi 
per duris. Gilei užsimanseziau 
apie didele neteisingysta mote- 
res kuri austume taip gilei sa
vo vyra in purvyną. —Snapas.

LIETUVA PANAIKINO 
KARISZKAS TIESAS.

Kaunas.,— Lietuva prasza- 
lino kariszkas tiesas Klaipeda 
je. Visos tiesos bus apsvarto- 
mos per civiliszka valdžia, j 
Valdžia apgarsino ateinam | 
ežius prezidento rinkimus; nes 
tebirio prezidento Smetonos 
laikas'baigėsi Gruodžio 10 d., 
szimet.

BURTININKE PRIEŽASTIM 
SAV-ŽUDINSTOS; MIRĖ 

ISZ BAIMES.
Verviers, Belgija..,— Dauge

li kartu skelbeme apie nelai
mes kurios kilo isz priežasties 
inslpejimu burtininku, cigonku 
ir kitokiu apgaviku, kurie pa
sinaudoja isz žmonių tamsybes 
ir lengvatikystes', kaip tai pa- 
naszei atsitiko miestelije Rhe- 
den, netoli nuo czionais. Ar-, 
mauda Hurlingden, naszle, 62 
metu amžiaus, parasze ląiszke- 
li in savo gimines, kad atva
žiuotu pas ja ant piet. Kada 
sveczei pribuvo, rado duris už
rūkytas. Paszauktas palici- 
jantas iszdauže duris ir rado 
senuke gulinczia ant lovos ne
gyva. Ant krėslo arti lovos, 
gulėjo laiszkelis, kuriame se
nuke buvo paraszus: Nesenei 
atsilankiau pas burtininke, ku
rios perspėjimai visados iszsi- 
pildinejo. Jiji man nubure, 
kad mirsiu turėdama 62 metu. 
Būdama dideleje baimėje, kad 
galetau mirt staigai ar būti nu
žudyta, nutariau atimti sau gy
vasti ir tame tiksle iszgeriau 
truciznos. Visa turtą palieku 
lygiai savo sesutėms. Gimi
nes vietoje ant piet, suvažiavo 
palaidoti senute.

UŽ PAVOGTUS MARSZKI- 
NIUS, NUBAUSTAS TRE

JAIS METAIS KALĖJIMO.
Kaunas. — Ukmergės pi., 

1 numeris, vieno namo nuo 
aukszto buvo pavogti treji 
marszkiniai ir kitu skalbinių. 
Palicija suseke kad tai yra Ba
lio Dainavicziaus, vietinio va
gies darbas. Kauno apygar
dos teismas Dainavicziu nu
baudė trejais metais sunkiuju 
darbu kalėjimo.

BULIUS SUBADĖ
SAVO SZEIMININKA.

Merkines vai., Sivelioniu 
kaime, ana diena inirtes bulius 
subadė savo szeimininka Kaži 
Vereniu, sužalodamas jam 
strėnas. K. Verenius atvežtas 
in Alytaus ligonbute atgavo 
sąmone. Yra vilcziu kad pa
gis._____________________ _

LAIMĖJO PIRMA DOVANA
UŽ SZITA KRALIKUTI.

Szita mergaite, Margita Elz
bieta Mare Tempke, trijų me
tu, likos nutraukta per fotogra- 
fistus kada atplaukė in New 
Yorko pristova pati viena isz 
Finlandijos kur lankėsi pas sa
vo tėvukus visa meta. Mergai
te yra kelionėje in Montreal, 
Kanada kur gyvena jos tėvai. 
Mergaite likos prižiūrėta per 
laivo, ir geležkeliu tarnus kaip 
didele motere.

NELAIMINGAI
ATSITIKIMAI

Kauno Žaliojoj uly., nusižu
dė savanoris Antanas Kisie
lius.

Muravos kaime nusiszove 
pil. Pranas Mickeviczius.

Kauno Juozapavicziaus pros, 
lengvas automobilis suvažinė
jo viena berniuką.

Netoli Marvelės piktadariai 
užpuolė viena pilieti ir akme
niu pramusze galva, o peiliu 
perdure szona.

Tarp Joniszkio ir Meitines 
stoeziu, Lietuvos puseje rastas 
Estijos pilieezio Edgar Vind 
lavonas. Manoma, kad jis isz- 
kri'to isz einanezio traukinio ir 
užsimuszc.

Ant Vilijampolės tilto vie
nas dviratininkas užvažiavo 
ant mergaites ir ja sužalojo.

Kaune Kranto alėjoj trys 
vyrai užpuolė viena vyra ir 
kuolais ji primusze, be to, at
ėmė 20 litu.

Juozapavicziaus prosp. Kau
ne, rasta "apsinuodijusi viena 
moteris, kuri su mažomis gy
vybes žymėmis nugabenta in 
ligonbute.

SU MIELU NORU.

—Ar žinai Jonas mirė ir ne
yra už ka ji palaidot, gal pa
aukausi penkine del palaidoji
mo?

— Ka? Tasai palaidūnas, 
bedievis pastipo!? Te tau tris- 
deszim'ts doleriu, eik palaidok 
szeszis tokius.

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.i 
MAHANOY CITY, PA.

Jerry Clark laike glebije bal
ta kralikuti “Earl”, kuris lai

minėjo pirma dovana ant žvėre
liu parodos Los Angeles, Cali
fornia. Szitas ’kralikutis buvo 
jvienas isz 3,000 krali'ku kuris 
daimejo dovana.

federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation
—•—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

KA “SNAPAS” MATE
IR GIRDĖJO .į* 
HAZLETONE |

‘ -i
Kur daugiausia žmogus iš

girsta szeiminiszku nesuprati
mu jaigu ne pas skvajeri. 6 
kad mano nosis vis nieszti kur 
galetau' iszgirsti kokia naujė-' 
na, ana diena nuėjau pas 
skvajeri, kada lankiausi Haž^ 
leton, Pa. Ten užtikau szeimy- 
na: motina seseres, brolius .ir 
kitus kurie ka toki tarp saves 
sznabždejosi. Ant galo konszta- 
belis atvede kaltininką, kuris 
stojo priesz grotelius su nuleis
ta galva, rodos sarmatinosi, o 
gal gailėjosi savo pasielgimo. 
Skvajeris iszszauke jo varčia 
kaipo ir paezios. Ji buvo jauna, 
patogi, apsiredžius pagal nau
jausia mada — nei nedirstelėjo 
ant jo, pyko ant jo, 'buk ja nu
skriaudė tasai, kuri jam pri
slėgė isztikimysta, meile ir 
klausyti jo lyg smert.

Skvajeris užklausė josios: 
Pasakyk kaip tas viskas atsi
tiko?

Pradėjo kalbėti, skunstis ant 
jauno vyro, buk jisai jai isz- 
metineje, neduoda iszeit vaka
rais, nepavelina atlankyt jos
ios tėvus ir duoda t'ik tiek pi
nigu kaip mažam vaikui.

— O ka tu ant to atsakysi? 
užklausė skvajeris jauno vyro. 
Jisai pradėjo ajszkintis: “Tai 
mielas ponas skvajeriau, asz 
ja myliu bet ka daryt kad ji 
myli savo tėvus daugiaus už 
mane. Atkreipiau jai atyda 
nekarta, bet matydamas, kad 
tai nieko nepagialbes, pasa
kiau staezei, jeigu jos tęva: 
daugiau brangesni už manė,— 
tai tegul tėvai duoda jei užlai
kymą !

— Ar tai viskas ? U^lause 
skvajeris. , .

— Viskas — atsake jaunas 
vyriukas. - - •

—■ Viskas., paantrini jauna 
motere. / J

Tiejei žodžiai padare navat- 
na intekme ant juju — apkai
to abudu isz sarmatos. Supra
to, kad abudu yra kvailei, atei
dami pas svetima žmogų 
skunsti vienas kita, suprato 
kad isz ju szidina. Mano Die
ve, ta porele, kuri vos keli me
nesei adgal likos suriszti maz
gu moterystes bažnyczioje, pri- 
siege prie altoriaus; dabar sto
vi prie skvajerio iszmetineda- 
mi vienas kitam.

Ir apie toki nieknieki!...
— Eikite namo ir gyvenki

te sutikime,—atsiliepe skvaje
ris. Abudu iszeina isz ofiso 
nežiūri vienas ant kito,—sar
mata apėmė abudu. Prie josios 
priėjo jos szeimyna; prie jo vi
si iszejo noses nuleidia, nes vi
si dalyvavo tame nesupratime, 
szeiminiszkam nesutikime. Ke- 
no tame kalte kad jaunos po
reles sziandien nesutinka? Pir
ma motinos — nes dukrele pa
kursto prieszais vyra. Antras, 
kad szios gadynes jaunos ve
dusios moterėles yra neiszmin- 
tingos, geidže puikei rėdytis, 
lakstyt vakarais ant szokiu, 
įpikczeriu, bambiliais ir turėti 
gerus laikus ir nuolatos yra ne
prisotintos nes pageidauja'vis 
pinigu ir pinigu nuo vyro, ku
ris dirba sunkei kaip mulas už- 
ganadyti savo jaunai paeziu- 
lei. -‘SNAPAS.”

RKSr3 DD A NTE'Q'ZTlVf A Q A- F- Adam> Insurance Agentas, 103 
r M./111 H/i3ZylAlZl.l3 W. Centre St., Mahanoy City, pirko

Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurince popieros buvo iszraszyti per Jona 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA, _ _______
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