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V 8ocikow*kU Klttar. R 51 METAS

Isz Amerikos Lenkiszka Taryba Laiko Savo Posėdi Paryžiuj V A R G S Z E

STEBUKLINGAS 
ŽIEDAS

UŽMOKĖJO $2,000 UŽ ŽIE
DĄ SU KURIUOM BUS NE

MATOMA PER KITUS.

Boyersville, N. Y. — Mrs. 
.Ieva Sheppler, naszlele, turin
ti apie 62 metus, su baime per
sitikrino buk jos kitados pato
gus veidelis pradėjo riaukszlet 
ir 'sensti ir nusidavė pas masa- 
džista kad jai “iszprosintu” 
riaukszles. Profesoris Betta- 
nio dirbo sunkei ant senos bo
beles riaukszliu ir pasisekė 
isziek tiek “iszpiksyt” senos 
Tokeles veidą kad ne tik ji isz- 
rode bet ir jautėsi jaunesne.

Tarne susipažino su jaunu 
afieierium kuris radosi ant tar- 
nystos New Yorko pristovoje 
ir lankei atsilankydavo namo. 
Vyrukas žinojo kad sena bobe
le yra turtinga ir geide su ja 
apsipaeziuot (geriau sakant, 
bu jos pinigais) bet neturėjo 
drąsos iszpažinti jai savo mei
le. Bobele suprato jo tikslą ir 
vela nusidavė pas poną profe
sore ant rodos, kuri apreiszke 
moterėlei buk jis turi toki žie- 
da kuris TorFiaibai istdbuklinga 
galybe ir tai tiktai už du tuks- 
tanezius doleriu. Su pagialba 
tojo žiedo niekas locnininko ne
gali matyt o tasai, kuris žiedą 
turi užsimovęs ant pirszto, ga
li matyti viską pats, būdamas 
nematomu per kitus o jeigu no
rės rastis įsu savo mylimu, tai 
gales matyti viską ka jis daro 
ir in kur eina.

Moterėlė užmokėjo pinigus 
bet už vėlai persitikrino kad 
likos apgauta nes žiedas dau
giau prigialbejo ponui profe
soriui ne kaip bobelei nes jisai 
dingo įsu pinigais būdamas ne
matytas per bobele kur jisai 
dingo. Moterele nusidavė in 
palicija jeszkoti pagialbos. Pa- 
licija ji surado už keliu dienu 
ir uždare kalėjime ant szesziu 
menesiu už apgavysta ir turėjo 
sugražint bobelei pinigus.

Ignotas Paderewski, žymus pianistas, kuris vela pradėjo 
darbuotis del labo savo tėvynės ir vela pakelti ja isz griuvė
siu, kalbasi su Lenkijos prezidentu Vladislovu Raczkevi- 
czium, ant kaireses ir generolu Sikorskių, ant deszines, laike 
pirmo posėdžio laikyto Paryžiuje, Francijoj, kur sziadien 
Lenkijos valdžia susitvėrė po užėmimui Lenkijos per Vokie
tija.

PALAIDOTA
SZLEBEJ

KURIA PASISIUVO 28 
METUS ADGAL.

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Sa
rah P. Wolfenberger likos pa
laidota baltoje szlebeje kuria 
sau pati pasiuvo 28 metus ad- 
gal. Kada Sara buvo jauna 
mergina siuvo sau pati szlebcs 
ant szveneziu ir kožna diena. 
Kada Sara buvo 56 metu, tai 
yra, 28 metai adgal, nutarė sau 
pasiūti paskutine szlebe — ant 
amžinos keliones. Pasiūta szle- 
be sudėjo in kupara su žo
džiais: "Taja szlebia parody
kite mane kada mirsiu. ’ ’

Sarah mire praeita Petny- 
czia. Jos duktė Elzbieta isz- 
eme isz kuparo balta szlebe ku
ri iszrode kaip nauja o norints 
jau buvo iszejus isz mados bet 
puikiai iszrode.

GAILININKAI NU
ŽUDĖ ŽUDINTOJA
PO TAM VELA NUĖJO 

ANT KAPINIU.

Torreon, Meksikas. — Kada 
atsibuvinejo laidotuves virszi- 
ninko, dalis gailininku sugry- 
žo nuo kapiniu, nuėjo prie vie
tinio kalėjimo, iszverte duris 
ir isztrauke laukan Raul Cas
tro, kurte nuszove viršziriinlrap 
ant paliepimo vietinio politi- 
kieriaus. Myne žmonių subadė 
peiliais žadintoju po tam su 
kirvuku nukirto jam galva pa
likdami jo lavona ant ulyczios, 
sugryždami adgal ant kapiniu 
užbaigti laidotuves.

SIERATELE
Paszventinimas

Karveliu
GIMINAITĘ ISZMETE RAI- 
SZA MERGAITE LAUKAN 

KURI VOS NESUSZALO 
ANT SMERT.

Somerset,iPa. i— Raisza mer
gaite, 22 metu ir sverenti tik 
75 svarus, kįirios kojos ir ran
kos buvo suįzale, likos surasta 
per palicijaAta mažam kaime
lyje Quecreęk. Palicijautas li
kos paszaulętas per kaiminka 
kuri mate ipergaite stovinezia 
ant szalczio' lauke. Buvo tai 
Ada Paugh,basa su szlape szle- 
be kuria tik buvo iszsiskalbus 
ir turėjo užsidėti ant pecziu. 
Mergaite pasakė palicijantui 
būk suszlapino szlebe būdama 
nesveika ir buvo priversta eiti 
in szantukeant lauko iszskalb- 
ti szlebe laitte didelio szalczio. 
Giminaite jąlneinlęido in stuba 
ir nelaimi;
ant szalczioįkur ja surado pali- 
cijantas.

Mergaite buvo suparalyža- 
vota vienoje rankoje nuo ma
žens ir kada jos tėvai mirė, li
kos priimta per savo vedusia 
giminaite bet buvo tai vargin
gas gyvenini as tosios sieratos.

Kada ja a
mergaite pa -ode savo pamely- 
mavusi-kumrnuo plakimu. Ne
laba giminaite ir jos vyras li
kos aresztavoti už nelaba pasi
elgimą su raisza mergina kuri 
likos atiduota in prieglauda del 
apleistu vaiku.

•NUSZOVE SAVO MEILUŽE 
IR PATS PASIKORĖ; AP-

GAVINGA MOTERE.
Redwood City, Calif. — Mrs. 

Doris Clayton, 29 metu, priža
dėjo savo Vyrui sugryžti anks
ti namo isz miesto kur slaptai 
susitiko su savo meilužiu, taji 
vakara, kuris buvo persiskyres 
vyras. Tai]), sugryžo namo bet 
negyva, o jos meilužis, Charles 
Souza likos surastas pasikoręs 
ant virvutes, savo kambaryje. 
Moteres vyras priėmė lavona 
savo pacziules ant palaidojimo 
ir gailėjosi kad jo pacziule pa- 
siutiszkai insimylejo iii 45 me
tu tu vedusi vyra kuris buvo 
persiskyres su savo paezia keli 
menesei adgal.

INSMEIGE P E I L I IN AKI

Isz Visu Szaliu
sunk; moterele mirė.

Split, Jugoslavija.—Panede- 
lio diena mirė czionais Marga- 
rieta Gold, žydelka, 73 metu 
amžiaus, kuri svėrė 473 svarus. 
Toji moterele apvažiavo konia 
visa Amerika rodydamasi s<t 
cirkusais, dasidirbdama; pui
kaus turtelio isz kurio gyv’emJ 
ant senatvės.

a turėjo stovėti

Kas meta per Szv. Antano 
diena, yra paprotys szventint 
karvelius. Juos szventina kar
dinolas Ildefonso Schuster, ar
kivyskupas isz Milano, Italijos. 
Mergaite kuri laiko gurbeli su 
karveleis buvo labai neužgana- 
dinta kad ji negalėjo matyt ce
remonijas nes turėjo laikyt dė
žė su karveleis.

vede ant palicijos,

ISZDAVE
PASKUTINI CENTĄ
ANT PIRKIMO BLEKINIO 

PISZTALIETO.

UŽDĖJO KLIUBA VIEN- 
VYRIU MOTERŲ.

Beverley Hills, Calif. — Czio- 
naitines turtingos moterėles ir 
aktorkos uždėjo kliuba kurio 
tikslu yra turėti tiktai viena 
vyra o ju konstitucija yra: 
“Jokia motere negali turėti 
daugiau kaip viena vyra o ne 
turėti ju taip kaip nekurios mo-

RADO SESERS LAVONA 
KUPARE; VYRAS DINGO.
Birmingham, Ala. — Lavo

nas 22 metu Mrs. Euna Malia, 
kuri buvo dingus per kėlės die
nas, likos surastas vakar per 
jos seserį dideliam kupare ant 
pastoges su virve ant kaklo, su 
kuria kaip rodos likos už
smaugta ant įsmert.

Jos vyras dingo nežine kur 
bet jo palicija jeszko po visa 
aplinkine. Porele radosi ant 
burdo pas sesere nuo kokio tai 
laiko ir gyveno dideliam nesu
tikime.

MILŽINAS APVAIKSZTI- 
NEJO SAVO SUKAK

TUVES.
Alton, III. — Robertas Wad- 

low, kuris nustebino savo didu
mu visa svietą, ana diena ap- 
vaiksztinejo savo 22 metus. Ta
sai milžinas sziadien turi 8 pė
das ir 9 colius didumo ir sveria 
496 svarus. Jo motina sako kad 
jos sūnelis suvalgo už tris vy
rus ir miega lovoje 9% pėdu il
gio. Tas jaunas milžinas parda
vinėja czeverykus tūlai kompa
nijai ir tokiu būdu gauna pi
giau nusipirkti sau czeverykus 
kurie yra 37 numaro ir kasz- 
tuoja pora szimtu doleriu.

TOKIS VYRAS
NEPRIVALO

PACZIUOTIS
KURIS SARMATINASI 

BUOZIUOTIS

Detroit, Mich. — “Surišau 
jus mazgu moterystes,’’ — pa
sakė sudžia Dickson in jauna 
vedžius, Povyla Purcell’us o 
ant galoi pasako jaunavedžiui 
kad pabueziuotu savo jauna 
pacziule. Bet jaunavedis net 
nutirpo isz sarmatos ir nepasi
judino isz vietos. Tada sudžia 
suriko: “Pabucziuok tu lepsze 
savo pacziule,” bet jaunikis 
sarmatinosi pabueziuot savo 
pacziule prie sudžiaus. Tada 
sudžia priejas prie nuotakos, 
pyksztelejo jai in raudonas lu
peles buczki kuris buvo taip 
garsus kad net atsimusze po 
visa karidori o jaunavedis taip 
susimaisze kad vos neiszszoko 
isz kailio iszeidamas isz sūdo 
visas paraudonavęs kaip isz- 
virtas vėžys.

KURIS DAEJO LYG 
SMEGENŲ.

Barton, Miss. — Džirnas Bet
terman, inbeges in aptieka, 
melde aptiekoriaus kad jam 
isztrauktu peili kuris kyszojo 
akyje. Aptiekorius baisei nusi
gando tokiu regėjimu ir bijojo 
isztraukt peili isz akies kad la
biau nesužeist žmogų. Paszau- 
kes ambulanca isz artimos li- 
gonbutes nuveže ji in ligonbu- 
(e kur daktaras iszeme peili isz 
akies. Daktarai yra tosios nuo
mones kad peilis dasigavo lyg 
smegenų ir vargei žmogus isz- 
liks gyvu. Ligonis pripažino 
link jam peili insmeige kokis 
tai Ed Parker, laike barnio, 
kuris likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime.

Philadelphia, Pa. — Mikolas 
Pernoki, 23 metu, neturėda
mas darbo ne kur priglausti sa
vo nuvargusi kuna, nevalgęs 
|>er dvi dienas ir turėdamas ki- 
tszeniuje tik 25 centus, nutarė 
panaudoti banditu būda ant ap- 
iaikymo pinigu.

Nusipirko jis už tuos pini
gus blokini pisztalieta, koki 
naudoja vaikai ir sulaikė du 
automobilistus nuo kuriu pa
ėmė kelis dolerius ir laikrodė
li. Bet jo sanžine jam nedave 
ramykes ir nuejas in palicijos 
stoti prisipažino prie apiple- 
Bzimo ir pasidavė, sakydamas 
kad geriau būti kalėjime ne 
kaip ant ulyczios, alkanas ir 
(be prieglaudos. , -

tereles renka ir czedina paczti- 
nes markes arba puodus. Kat
ra persiskirs ir paims antra 
vyra, toji turės atiduoti savo 
szliubini žiedą ir sužadėtini 
žiedą in iždą draugystes kurie 
bus parduoti ant užmokėjimo 
szliubo nares szios draugavęs 
kuri tekes pirma syki. Kožna 
nare turi suprasti kad pirmu
tinis vyras yra geriauses, taip 
kaip buvo del musu moeziu- 
tiu.”

KIAULE SU ASZTUONIOMS 
KOJOMIS.

Carney, Kans. — Ant gyvu
liu parodos czionais yra rodo
ma . nepaprastas parsziukas 
kuris turi asztuones kojas, du
snukius ir ketures ausis ir sve
ria apie szimta svaru. Locni- 
ninkas tojo parsziuko yra tur
tingas farmeris Izaokas San
derson. , . _ 1 -

Demokratai Laikys Savo Konvencija Chicage

Didelius parengimus daro Demokratai laikyti savo kon-

TIBETO POPIEŽIUS AP-

vencija mieste Chicagoj per Oliver A. Quayle, kasierius De- 
mokratiszkos partijos. Juozas Knight ant kaireses yra raszti- 
ninku Illinojaus demokratiszkos partijos o ant deszines stovi 
Homer Matt Adams, pirmininkas jaunu Demokratu partijos 
Amerikoj. __

KARUNAVOTAS.
Chungking, Kinai. — Ketu

rioliktas valdytojas Tibeto, 
Dalai Lama, szesziu metu vai
kiukas, likos apkarunavotas ju 
Popiežium ir valdytoju visu 
Tibiecziu, Lhasa vienuolyne. 
Tukstanczei Lamu (zokonin- 
ku) isz visu daliu Kinu.

Jaunas valdytojas buvo gi
męs ta paezia minuta kada ju 
13-tas valdytojas mirė ir pagal 
Tibiecziu tikėjimą tai seno val- 
dytojaus duszia perejo in taji 
kūdiki. Mirusio valdytojaus 
broliunas turėjo sujeszkoti ta
ji vaikuti kuri mate valdytojas 
savo sapne, priesz mirti.

Tibiecziai tiki kad po mir- 
cziai seno valdytojaus jo du
szia pereina in kuna naujai gi
musio kūdikio ir tasai buna jo 
impedžiu po jo mireziai.

Europine Kare
FINAI UŽMUSZE 3,000 MAS
KOLIŲ PAIMDAMI DAUG 
KARISZKO MATERIJOLO.

Helsingfors. — Keliuose rau
sliuose prie Kareliano lauko, 
Finiecziai užmusze apie tris 
tukstanezius Maskolių, taipgi 
paimdami daug kariszko ma- 
terijolo ir ginklu.

Vienas kariszkas žiaunas, 
kuris tyrinėja Finiszkus mu- 
szius, apraszineja buk laike 
dvieju musziu, nemažiau kaip 
po keturis tukstanezius Mas
kolių likos užmuszta kada Mas- 
kolei stengėsi apsiaubti Vibor-

4 KAIMAI SUGRIAUTI PER 
DREBEJIMA ŽEMES.

Istanbul, Turkija. — Keturi 
kaimai Kaisari redylmje per 
drebejima žemes likos sugriau
ti. Apie 100 žmonių likos liž- 
muszti ir apie 300 sužeisti.Dre- 
bejimaB taipgi davėsi jausti 
Ankaroje ir Kaiseri. Badai 
tukstaneziai galvyju žuvo.

AKTORKA TURĖJO $3,000,- 
000; SZIADIEN UBAGE.

Los Angeles, Calif. — Mae 
Murray, patogi szvies-plauke, 
kintamųjų paveikslu aktorka, 
apsakė sudžiui pro verksmus 
kad buk 1926 mete ji buvo ver
ta trijų milijonu doleriu bet da
bar per tris dienas sėdėjo ant 
suolelio New Yorke, nieko ne
valgius. Motere sziadien steu- 
gesi aplaikyt 1,000 doleriu ntto 
savo persiskyrusio vyro, kuni- 
gaikszczio Dovido Mdivani ant 
jos užlaikymo.

Ar toji moterele negalėjo su- 
czedyt kiek szimteliu ant atei
ties, juk galėjo žinot kad jos 
garbe ir geras darbas nevisa- 
dos bus pasekmingas.

VYRAS SU MOTERE PA
KARTI UŽ ŽUDINSTA.

Montreal, Kanada. — Achil
le Grondin ir jo pati likos pa
karti už nužudymą VillemonČ 
Bronchu, moteres. pirmutinio; 
vyro. Grondin dirbo ant mote
res ukes ir prigialbejo motėrei 
ūutrųcyt jos vyra. Kaimynai 
nužiūrėjo kad ne viskas gerai 
su taja porele, pranesze apie 
tai palicijai kuri iszkase vyra 
ir daktarai padare ant jo sekci
ja surasdami jo viduriuose tru- 
ciznos. Teismas abudu kalti
ninkus iszrado 'kaltais ir- apgu
dino ant pakorimo.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

—■ Kas minuta per jusu dvi 
dideles gyslas kurios pereina 
per szirdi pereina po 60 vande
niniu stiklu kraujo kas minuta.

— Amerikoniszki ūkinin
kai padirba kas minuta po 
tūkstanti svaru sviesto.

•—- Sovietine Russija iszlei- 
džia po 5,000 doleriu kožna mi
nuta del užlaikymo savo ka
riuomenes ir laivynes.

— Denmarkas ir Szvedyja 
užaugina daug gyvuliu, kurie 
pristato mėsos po 1,200 svaru 
kas minuta.

—• In viena minuta ki- 
birksztis szviesos nuejna in me
nuli ir adgal ant musu svieto 20

—■ Amerike daug žmonių 
užsiima auginimu visztu, kuriu 
parduoda kas minuta už tris 
tukstanezius doleriu.

— Kanadieczei praleidžia 
kas minuta 300 doleriu del pa- 
siredimo.

Paskutines Žinutes t
Wilkes-Barre, Pa. — Vaiku 

paralyžius jau paėmė 20-ta au
ka ir daug vaiku serga taja li
ga todėl valdžia mano uždary
ti visas mokyklas kad užbėgti 
prasiplatinimui tos ligos.

'Cape May, N. J. — Harold 
Braidwood su savo draugu isz* 
leke savo eroplane palekioti 
bet eroplanas sugedo ir nukri
to žemyn, užmuszdamas ahuduį 
lekioto jus. _ . —
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Kas Girdėt
Kožnam žmogui laikrasztis 

yra neatbūtinai reikalingas, i 
Žmones skaito laikraszti ne isz 
loskos del iszdavystes ne isz 
mandagumo, bet dėl savo nau
dos idant dažinoti kas ant svie
to darosi. Lai'krasztija Ameri- 
ke stovi ant aukszcziausio 
laikrasztinio laipsnio taip, 
augszcziau ne kaip kiti sklypai 
ant svieto, už tai Amerikonai 
greitai žino apie viską kas tik 
ant svieto atsitinka.

Iszskiriant Amerikoniszkus 
laikraszczius, randasi czionais 
daugeli svetimtautiszku laik
raszcziu 'kuriuos spaudžia vi
sokioms kalboms o tarp t uju 
randasi i r Lietuviszk i.

Kodėl ant suvirszum milijo
no Lietuviu czionais randasi 
keliolika laikraszcziu kurie isz- 
duodami ant naudos musu tau- 
tiecziu be kuriu musu visuo
mene butu mirus kaip Airiszei.

Gal daugelis pasakys kad jis 
skaito Angliszkus laikrasz
czius nes jose randasi daugiau 
žinių. Gal ir teisybe, bet Lietu
vei tokiu laikraszcziu negalėtu 
Uižlaikyt o iszduotojai turėtu 
eit ubagaut.

Lietuviszki laikraszcziai tal
pina žinutes isz gyvenimo tau- 
tiecziu, isz Lietuvos, kaip žmo
nes įgyvena ir kas tarp j u atsi
tinka, pajeszko dingusiu ypa-. 
tu ir apie mirti giminiu skaito! 
ir t.t. Ahgliszki laikraszcziai to 
nėtalpina o jeigu ir talpina tai 
negalima dasiprašt kas ir apie 
ka raszo nes pravardes taip su- 
kraipytos- kad nežine at tai 
Turkas, Graikas ar Lietuvys. 

—Tas;—Iras skaito Angliszkus 
laikra’szcziu’s nieko nedažinos 
apie ievyne arba savo- tautie- 
czius -czionais Amerikoj o žmo
gus, 'kuris nieko nežine kas da
rosi tarp, jo -tnirt i eežnf,~r*a. n i i 
imsiu.

iškaitykite Lietuviszkus laik
raszczius nes jie jums duoda 
daugiausia informacijų, jie jus 
pamokins apie Lietuviszkus 
reikalus ir veikimus, lavinsites 
ne tik patys kalboje bet ir vai
kai mokysis Lietuviszkos 'kal
bos per skaitymą Liėtuviszku 
laikraszcziu ir taip greitai ne- 
isztautes.

Taip, czionais gal turime 
daugiau kaip milijoną Lietu
viu o bet ne ketvirta dalis ju 
neskaito Liėtuviszku laikrasz- 
eziu. Todėl musu laikrasztija 
turi toki sunku gyvenimą ir ne
gali išzsilaikyt ar po kokiam 
laikui turi subankrutyt o tieji 
dienraszcziai kurie da laikosi 
prie gyvasties, < vos laikosi ant 
kojų ir vos kvėpuoja.

Lai kožnas skaitytojas būna 
laikraszczio apa-sztalu, lai kal- 

Mbina savodraugus prie užsira- 
/ szymo ir skaitymo Liėtuviszku 
' laikraszcziu o tokiu budu pa

stosime ženklyvesneis tarp 
Amerikonu, turėsime didesne 
paguodone politikoje ir bizni- 
je ir iszkovosime ta, ka parei
kalausime bet prieszingai, ta
da busime u'žmirszti, greitai 
isztautesim ir dingsime kaip 
Airiszei su savo kalba ir tauta.

ke paprastu laiku randasi del 
visu darbas, del tu, kurie nori 
dirbti.

Uždarbei yra geri o pacze- 
dus žmogus gali užczedyt del 
saves ir savo szeimynos pinigą 
o tukstanczei gali dastoti pa-j 
guodones ir augšzto dinsto sa-^ 
vo mieste, paviete ar valdžioj. Į

Visi turi kuogeriausia proga

KA RASZO PI- 
LOZOPAS RAULAS Atmokejimas

Holandijos laivas Alkmass 
gryžo nuo įsalėš .lava, pilnas 
prikrautais szaknu, taipgi ir ki
tokiu brangiu produktu.

Southamptone laivas nulei
do in-kara o marininkams buvo 
leista iszlipti ant kranto.

Vienas isz marininku, Hen
drik AVerstė-ėg isžlipo isz laivo 
ir nesze ant deszinio peties bež
džione, ant kairiojo papūga o 

,r. ,, . , prie skurinio -diržo buvo prisi-v isos misukes labai myli ; , . ,. T .‘ ' kabinės naszuli Indiszkos viso-
įkiosmaterijoskuriamiesteno- savokūmai, tai po didelia slap-1 . , 1V., . , |reio arduoti, kaipo ir bezdzio-tybia, o toji vela pasako po 

slaptybia kitai kūmutei. To
kia slaptybė daugeli kartu pe
reina per tukstanezius liežu
viu ir ant galo taip užauga 
kaip slėnius, norints iszeina isz 
burnos mažiuke kaip muse. 
“Dem” tuos liežuvius!

Haudi du, Brolycžejl
Didžiausi' nesmagumai yra, 

jeigu vyras parejas isz darbo ir 
kada atsisėda pasilsėt truputi, 

j tai jo boba tuojaus paliepė jam 
sumazgot “diszius”. Reike- 

ingyjimo savo žemiszko turtui^11 Padaryti tokia tiesa, kad 10- 
(praparte) cz-ionai-s Amerikoj,|kias bobelkas uždaryti m 
greicziau ne kaip Europojekur^’Tlžela” ant 30 dienu, 
žmones yra labai suvaržyti o 
ypatingai sziuose laikuose. N'Į 
tik czionais galima nusipirkti j 
savo locna nameli bet valdžia j s]aiptybes. Viską ka pasakys Į J 
daro visokius stengimus kad 
ateiviams palengvint taji pir
kimą ir paskolint pinigus.

Amerika duoda nepaprasta1 
proga del musu vaiku. Ameri
koj mokslas yra duodamas dy
kai del visu kurie tojo mokslo 
geidžia. Nuo laiko kada jusu 
vaikai turi szeszis metus am
žiaus, valdžia jais rūpinasi ir 
iszaukles juos moksle ar ama
te. — Tas viskas yra aplaiko- 
ma už dyka.

Amerika yra. geru sklypu ir 
geru progų. Jeigu ne jus patys 
tai jusu vaikai gali daeiti prie 
visokiu urėdu ir paguodones.

Jeigu ’daeini G5 metus am
žiaus tai valdžia tau moka pen
sija ant -senatvės, duoda pa- 
szialpa dėl naszliu ir aklu ir 
moka pensija kada nustoja 
darbo turėdamas 65 metus.

Sztai ka jums ženklina szitas 
i laisvas sklypas
Amerika. Ar kur geriau rastu- 
\nėt? Ir da visokį “istai”" ru- 
gojjugnt jos. ,,—

—-o-

kuriŽinau viena moterėlė, 
gali greicziau iszneszioti mela
gingas žinutes ne kaip kokis 
reidio po miestą. O -tokia turi 
ilga uosi kad net žino kas 
lankosi ant “pikezeriu,” o 
ypatingai jeign vyras pats nu
eina ant “pikezeriu” tai tuo- 

1( jaus pradeda lakstyti po mies- 
jiJ tai ir sako: Ko jisai eina ant 

“pikezeriu” be -savo paezios?
O 

po 
ei-

“ jiikczeriu
Vai, kad tu prasmegtum! 

vadinamas tam tave velnei tranko 
“pikezerius” vuostyti, kas 
na vienas ar du?

/fKuom daugiau ‘aramabiliu,’ 
tupm mergicos daugiau važinė
jo ant “raidų” ir daugiau to
kiu yra ka visai namie nenak- 
voje. Geriau butu, kad tokios 

t “ara- 
jmabiliais,” ba) per koki laika 
I)o tam baisiai pradeda stenėti.

tj“Luk aut, flaperkos!” 
1 • —•'-2

—o—•

Daugiau kaip 60 tukstanczei 
žmoniu priima. Katalikysta 
czionais Suv. Valstijose kasjV( 
meta. Tai yra, apie 5,000 kas L erg-eos. liesitrankyttl 
menesi, 1,155 kas saiįvaite ir1 ............... - •
164 kas diena. Nemanykite 'kad 
tai yra girnia Katalikais, nei 
yra: lavinti KatalikiszkoSė mo
kyklose. Yra tai žmones kurio 
priima Katalikysta pusamžiu-. 
je,'po geram apsvarstymui kZs 
tai yra Kat-alikiszkas tikėji
mas. Ne tik prasti žmones pri
ima Katalikysta bet profeso
rei 
ir kitos ženklyvos ypatos:

Tik tos moteres

Protestoniszki kurfigužei saiip iszjuokineje.

nelai
mingi sutvėrimai! Vyrai nuo- 
latai kabinasi joms in akis. 
Vieni raszo apie jas puikias 
daineles, kiti keikė, o kiti vi- 

Norcczlau
žinoti, ka tie bcszirdžiai darytu 

Tieji žmones Supranta gerai1 he moterių? Kad tada raszy- 
koki tikėjimą priima o mes tau- tu apie jasia-s? Asz vis imu jo
kiai ji paniekiriam ir neturime ju szali, bet kaip kada turiu ir 
paguodones savo tikėjimui.

Beveik visoj Europoje viesz- 
patauja baisus szalcziai. Kėlės 
dienas adgal Finlandijoj, kur 
Finai kariauja su Maskoleis, 
temperatūra buvo net 60 laips
niu žemiau zero. Rusiszki ka
rei vei likos permainyti kas 24 
valandas nes negalėjo ilgiaus’ 
stovėti ant kariszko pleciaus 
bet Finai turėjo kovoti nes ne
buvo kam užimti ju vietas.

Italijoj, Vengruose ir -kitose 
dalyse Europos taipgi buvo 
smarkus szalcziai kokiu gyven
tojai nepamena nuo keliu szim- 
tu metu.

O kiek kenezia tieji, kurie li
kos isztremti isz savo namu ir 
tėvynės ir randasi nelaisvoje 
abazuose, kur jau szimtai tuju 
nelaimingu suszalo ant smert.

asz jasias keikti už liežuvius. 
Bet “eni bau,” jos yra pui
kiausias sutvėrimas Dievo pa
dirbtos isz szmotelio mėsos, to
dėl yra teip, “fain, soft ir gud, 
dates tru!”

—o—•

Ana diena užklausiau savo 
“bodes” Butlegeraiczio, ka ji
sai “tinkina” apie tuosius mo
kytus vyrus, ka sako: Buk 
buczkis yra labai “dendžer biz 
uis.” Jisai man -sako: Asz in 
tai labai tikiu, ba kaip ana die
na pabueziavau savo kaimyno 
paeziule o jisai ‘ ‘sonovagonas ’' 
tai matė, tai po tam pergulė
jau dvi dienas namie. “No 
jus fuling su kito moterėle, 
boys!”

‘ ‘ Si ju a-gen, ’ ’
Pilozopas Rautas.

‘ Mlieli skaitytojai, ai- kada 
■sau apmislinot kuom del jus 

yra Amerika?
Ar kada užklausėte saves:

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 

.. su apras?ymu del ko jos yra varto-
Kuom yra 'toji Amerika del.janios< Taipgi su dabartines Europos 

manės?” ir ar radote ant to ai- Įmusziais paveiksluotu žemldpiu kuris 
<salU™.,T>nwni;mHi„ .l,0Ji„mJParodo vandenio, oro ir sausžemiosa'kyma? Pavėlinkite kad jums 
duotau trumpa atsakyma ant 
tojo u'žklausymo.

Amerika yra sklypu kur lai-

_

linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba' 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y. •

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORlUS

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

■■■

būtina. Bet Hendrik atsiminė]mo. Asz rriislinau kad tu viską 
sau kad nepažinstamas name'žinai. Mislinau kad jau persi
gyveno vienas: | tikrinai -apie tai kad asz buvau

— Tai stebėtinas koks žmo-1 nekalta!.. Hdrry! Harry! asz I ’ *gtis! — pamislino ir susisarma- esu nekalta...
tino kad pirmiau jaute baime.
Holandijos marininkas yra sai nepažinstamas.
biednas kad ji butu galima ap-.

TADA BUVO GERI
LAIKAI

Kada sau žmogus nusipirko 
du cigarus už penktuką ir nie- 

ikas tau neiszmetinejo, kad 
į —Harry, asz esmių nekalta! smirda.
i— paantrino jauna moteriszke Kada savo mylima galėjai 
I „ju.:—pavieszyt su stiklu sodes ir 

— Tai tavo paskutiniai žo- aiszkrimu už deszimtuka, o

— Netikiu tau! — atsake sau-

Jeigu turi degtuku tai pa-1 užkimusiu balsu, 
sžviėek man — tarė nepažins
tamas atidarydamas namu du- džiai, asz juos užlaikysiu savo' sziadien, toji mylima nėra už-

ne su papūga.
Tai buvo pradžia pavasario, 5 

anksti da pradėjo temti. Hen- , 
drik AVerstėeg ėjo greitu žings
niu szlapiomis miesto ulyczio- 
mis kurios labai prastai gazu 
buvo apszvicstos. Marininkas 
mistiną apie savo sugryžima in 
Amsterdamą, apie motina, ku
rios per tris metus nemato ir 
apie savo mergina kuri jo lau
ke Monikendame. Mislyse skai
tė pinigus kuriuos turėjo gauti 
už visus savo parduotus tavo
ms ir aplinkui dairėsi ar nepa
matys kur kokios krautuves sa
vo ta vorams parduoti.

Ant Above Bar Street kok
sai gražiai pasipuoszes vyras 
užstojo jam kelia ir paklauso 
ar nenorėtu parduoti papūgos.

— Man yra reikalinga, tok
sai pauksztis, —- tarė jis. — 
Norecziau ka nors toki turėti 
kas galėtu kalbėti su manim ir 
kam nereikalaucziau duoti jo
kio atsakymo. Gyvenu vienu 
vienas.

Kaip daugumas Holandijos 
mari ninku, Hendrikas kalbėjo 
Angliszkai. Pasuke tai-gi savo 
preke su kuria nepažinstamas 
tuojaus sutiko.

— Eik paskui mane, — tarė 
nepažinstamas. — Gyvenu vie
nas, gana toli. Pats papūga 
kletkon imiesi o asz kletka tu
riu pfts save. Partxlysi paskui 
savo tavoms; gal ka ir dau
giau nupirksiu.

Laimingais isz progos, kokia 
jam atsitiko, Hendrik pasuko 
savo žingsnius paskui ta džen
telmeną o turėdamas vilti kad 
jam pasiseks parduoti ir bež
džione, pradėjo ®avo žvėreli 
girti buk ji labai retos ir geros 
veisles kurios pripranta prie 
Anglijos klimato — ir geriau
sia prie savo pono prisirisze.

Bet marininkas tuojaus nuti
lo nes einantis ponas jam nieko 
neatsakinejo ir rodėsi jo ne
klausė.

Taip tylėdami ėjo toliau. Tik 
beždžione, gal but gailaudama 
savo szilto gimtinio kraszto, 
laikais unkštė pamaželi, liūd
nai, kaip mažas kūdikis o pa
pūga skešcziojo sparnais.

Po gerai valandai keliones 
ant galo nepažinstamas tarė:

—• Artinamos prie namu.
fszejo isz miesto. Kelias da

bar traukėsi i'szilgai parkus, 
aptvertus geležine tvora; laiks 
nuo laiko per krūmas ir me
džiu iszakas mirgėjo namuose 
sz vieša.

Priesz tvora apjuosianczia 
darža, iszsitraiike isz kisze- 
niau's visa sauja raktu, atraki-' 
no vartus ir jiems inejus vela 
uždare. t

Marininkas nusidyvijo; vi
duryje daržo pamate maža, dai
lu ir gražiai užlaikyta nameli 
kurio la'nginyczioS uždarytos 
neleido in jo vidų jokios szvie- 
sos. Tylintis nepažinstamas ir 
namai be jokio ženklo gyvybes, 
tas viskas jam buvo labai ste-

ris. ■ l mintyje. Liepsiu papūgai juos ganadyta su pasivažinėjimu
Marininkas iszpilde jo pra-jper visa gyvenimą antrinti. —'automobiliujė, kuris kasztuoje 

szyma. ir, kada inejo in vidujlr balsas nepažinst'amo ūmai 5,000 doleriu.
' Kada žmogus nuėjo in res
it auracija ir privalgę -soeziai už 

pri-;50 centu, o sziadien turi mok-e- 
dure — per daug myliu kad ga- ti už pietus 5 dolerius, 
leeziau taVe pats užmuszti. T<> 
negaliu padaryti nes' tave da skolyt nuo savo kaiminkos puo- 
myliu...

— Dabar, marininke, klau
syk: kolei daskaitysiu iki de- 
szimts, jeigu tos moteriszkes 
nonnszaiTsi pats palei jos kojas 
sugrius! negyvas. Vienas, du, 
trys:..

Vos nepažinstamas spėjo su
skaityti iki keturiu, Hendrik 
kaip koksai pusprotis atkiszo 
revolveri in moteriszke kuri dien keli bilijėnai iszrodo kai- 
vis d-a klūpojo ir iii ji žiurėjo. po dvylekis sii skyle. 
IsZsigirdo szuvis, moteriszke

nepažinstamas atnesZe lempa'nutruko bet tuojaus vela alsi-' 
kuri apszviete puikiai iszpuosz-1 liėpe: į
ta sali on a.

Hendrikas dabar nusirami
no. Turėjo vilti kad nepažins 
tarnais daug ko gales pas ji nu
sipirkti.

Nepažinstamas tuojaus isz 
kito kambario atnesze kletka.

— Judėkite ežia savo papū
ga, — tarė. — Po tam asz ja pa
kabinsiu ant medžio kad apsi
prastu ir pradėtu sznekoti pati ; 
kas jai patinka.

Uždaręs papūga kletkon, pa- 
prasze marininko kad paimtu 
lempa ir pereitu kitan kamba
rin, kur ant didelio stalo ga
lės iszdeti savo tavoms.

Hendrik paklausė ir nuėjo 
in kita pak-ajn. Urnai iszgirdo 
kad paskui ji durys su trenks
mu užsidarė ir užsirakino. Bif- 
•vo uždarytas.

Iszbales ir persigandęs pa
state lempa ant stalo ir puolė
si prie duriu kad jas iszversti. 
Bet balsas ji persergejo:

— Ne žingsnio, nes numirsi 
ant vietos!

Hendrik pakele galva ir lu
bose pamate langeli kurio -pir
miau nenužvelge ir jame revol
verio vamždi tiesiog in ji at- 
kiszta. Nebagas Susilaikė.

Nebuvo jokios kalbos apie 
pasiprieszinima arba kovoji
mą. Teisybe, turėjo prie saves 
peili kuris vienok tokiame at
sitikime buvo nenaudingas net 
ir su revolveriu tokiame padė
jime-nieko neiszkirstum. Nepa
žinstamas, kuris ji uždare, bu
vo pasislepes už muro prie lan
gelio lubose, per kuri iri mari- 
ninka žiurėjo ir laike atkiszta 
revolveri.

— Paklausyk manės, — ta
rė nepažinstamas. Turi man 
dabar patarnauti o asz tau už 
tai atmokėsiu. Turi manes 
klausyt nes tau nėra jokio isz- 
sirinkimo. Arba manes tuojaus 
paklausysi, arba tave ežia ant 
vietos kaip szuni paguldysiu. 
Atsidaryk stalo -stalcziu... te
nai yra szesziais szuviais re
volveris, primusztas penkiom 
kulkom... Imk ji.

Marininkas visas drebėda
mas paklausė. Sėdinti ant jo 
peties beždžione isz baimes su
cypė ir pradėjo drebėti. Nepa
žinstamas toliau kalbėjo:

— Tenai toliau užlaida kuri 
uždengia pakaju, nuimk ja.

Hendrikas nuplesze užlaida 
ir pamate lova o joje gulinczia 
moteriszke su su-risžtom ran
kom ir kojom ir su užkimszta 
burna kuri žiurėjo akim pilnom 
baimes.

— Atrisžk ta moteriszke ir 
' atkimszk jai burna —liepe ne

pažinstamas.
Paliepimas tuojaus buvo isz- 

pildytas. Moteriszke labai jau
na ir stebuklingos grožybes, 
puolėsi ant keliu priesz langeli 
szaukdama:

— Harry, tai bjaurus dar
bas! Atvežei mane in szita na
rna kad nužudyti, kad užmusz- 
ti! Tu man sakei kad nusamdėi 
ta narna idant jame praleistum

- Ba myliu dar tave, —

Kada tavo motore galėjo pa-

duka cukraus be jokios baimes, 
kad turėsi užstatyti belą, kad 
jai s ugražysi.

Kada žmogus galej'O malszei 
praleisti vakara su -savo szeimy 
n-elia, sziadien toki žmogų va
dina kvailiu ir kutvala.

Kada musu Kongresas iszlei- 
do bilijoną doleriu ir toji suma 

Į isztode baisei didele, bet -sžia-

Kada galėjai stot prie baro ir
sukrito ant grindų. Kulka jai įszgerti skuneri alaus už penk-
1 -r 1 y 4 «-» r, n rr ? IL a vv\ za n X » n » • -w • v ■» . • .tkakta suplesze. Tame paeziamė' 
momente.lu’bu langelyje subliz
gėjo szuvis ir Hendrik patai
kytas veidan nupuolė prie sta
lo. Beždžione baisiai suriko ir 
pasislėpė po lova kampe.

Ant rytojaus praeinanti pro 
tuos namus iszgirdo stebėtina 
namuose riksmą — .spiegimą. 
Tuojaus -duota žinia policijai 
kuri atėjus iszlauže duris.

Atrado -du lavonus, motė- 
riszkės ir marininko.

Ūmai isz po lovos paszokd 
beždžione ir tiesiog užszokopa- 
licijantui ant galvos. Visi taip 
labai persigando kad iszbegio- 
ta laukan ir tik paskui, su už- 
provintais revolveriais vos iri- 
sidrasyta vidun ineiti.

Prasidėjo tardymai. Aiszkns 
buvo daigtas kad marininkas 
uižmusze moteriszke ir po tam. 
pats nusižudė. Ilgoka laika tas 
dramatas buvo paslaptyje. Po 
tam pažinta užmusztus ir ste
bėtasi kokiu budu lady Finu- 
gal, Anglijos lordo pati atsira
do tame name su marininku, 
kuris viena diena tik pirmiau 
atplaukė ant laivo in South
am pton.

To namo savininkas negalė
jo nieko policijai paliudyti.

Kad visa ta dramata geriau 
iszaiszkinti: namas priesz asz- 
tuones diėnas -kam tokiam bu
vo pasamdytas. Samdininkas 
vadinosi Hollins isz Manchešte- 
rio ir kuris nežinia/kur išznyko. 
Tasai Collins nesziojo binok
lius ir turėjo ilga barzda kuri 
galėjo but padirbta. Į

Isž Londono tuojaus pribuvo 
lordas. Verke žiūrėdamas in 
paezios lavona. Ir jisai, kaip ir 
visi kiti, nieko nesuprato -kas 
galėjo atsitikti.

Nuo to laiko lordas atsisky
rė su svietu. Gyveno vienas sa
vo namuose Kemsingtone, ne- C. F. RĖKLAITIS 
insileisdamas nieko, tik viena' 1 “
savo tarna, kuris buvo nebylys 
ir tik papūgos žodžiu klausė 
kuri nuolatos klegėjo:

— Harry! asz esu nekalta!

tuka irda gavai užkasti, o sžia- 
dien negali pasigert nė už’ de- 
szimts doleriu.

Kada žmogus davė ubagai i 
centą, tai buvo užganadytas ir 
padėkavojo, bet sziadien viso
kiu ubagu priviso daugybe ir 
tai neužtenka szimtine juos ap- 
malszyt.

Kada lietuviai nesirūpino 
tiek patrijofizmu ir gyveno 
sau malszei be jokiu rupešcziu, 
o sziadien vieni kitus' supjudo 
su szunimis per gaivintojus 
“tautiszkos dirvos.”

Sztai buvo gyvenimas dėl 
žmogaus-, jeigu turėjai kisze- 
niuje deszimtine, bet sžiadieh 
turekie szimtine, tai da tave 
pavadis ‘ ‘ Ubag-isžku sportu. ’ ’

Tada žmonys gyveno drau- 
giszkai, vieni kitus suraminda
vo visokiuose varguose, gyvent, 
kaip Dievas prisako, o sziadien 
vieni nuo kitu szalinasi, kad ro
dos užkrėsti kolera. Taip tai 
svietelis persimaino ir tai in 
trumpa laika!

j SZI BANKA YRA NARYS 5-
J Federal Reserve System

TEIPGI IR
J Federal Deposit Insurance r

Corporation i 
l ----- S ' į

I Union National Bank į 
Kampas Main ir Centre St. į

MAHANOY CITY, PA. ;;

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Prano Mikalaus
ko, Juozo Tankelevicziaus ir 
Jono Simaavicziaus, isz Dirvo-

Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 
Gabiausias Balsamuotojaa :: 

i Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- XX 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasiriukima meta- 
liszku ir kieto medžio ||| 
Grabu. Laidoja nu- Į|l 
mitelius pagal naujau- ||| 
šia mada ir mokslą. ||| 

Turiu pagialbininke' 
moterems. Prieinamos 
prekes. tau

DU OFISAI:

pirmas dienas savo susigadini- F.23

niu. Tegul atsiszaukia ant ad- mahanoy CITY; 516 w. Spruce it. 
reso: Enoch Urbon,

Eriiest, Pa.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
_ BeP Telefonas 532j <



SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Septinios 
Žvaigždes —*—

Pasaka isz labai senos knygos.

mokinti veiktu? Ka mes mo-Jsveikata! O asz gausei užmokė- • lauke da trijų seserų, kaip joms 
kintume?... Ei, iszvykite tajai siu.

— Ar daug sveikata kasztuo-
- klausė vieni.

— Ar užlaikymas sveikatos bego in miestą ir drasei apgar-

i kupeziavimas pasiseks.
* * *

Penkta žvaigžde greitai in-

MES IR MUSE iPrigialbsti Savo Vyrui

(Ant praszyino musu daugelio 
skaitytoju, patalpinome szita 
pasaka vela in laikraszti nes 
jiems labai patiko ir yra gra
žiai pamokinanti).

Kaip senei tas buvo, niekas 
negali pasakyt, bet jau tai bus 
labai, labai senei. Tiek to, kiek 
metu ir kada tas buvo gana, 
jog priesž daugeli metu pa- 
szauke Dievas septynes žvaigž
des pas save ir taip in jas tarė:

— Matau jog žmones ant že
mes nelabai laimingi, tai noriu 
nusiunst del ju svarbūs dova
nas. Eikite, persiverskite ant 
jaunu ir patogiu merginu ir 
isžnesziosite dovanas nes kad 
pirkta daigia ant žemes geriau 
paguodoja, negu dovanota, tai 
pasirūpinsite nevos parduot.

Žvaigždes stovėdamos tylėjo 
o kada Anitiolas Szviesos kož- 
na dalypstejo su sparnu, pavir
to in mergas, Dievas tolinus 
kalbėjo.

— Tu, pirmutine žvaigžde, 
nuneszi parduot žmoniems pro
tą. Da yra ant svieto daug 
kvailiu o per juos atsitinka 
daug nelaimiu ir vargo.

— Tu, antroji, neszik dorybe.
Kada dorybes bus daugiau, 

dings visokios tasynes, rugoji- 
mai, vagystos ir barnei.

— Tu, treczioji, nuneszi svei
kata. Nuolatos girdžiu kaip 
žmones rugoja ant ligų visokiu, 
tai kaip gaus daugiau sveika
tos, bus užganadiritais.

— Ketvirta žvaigžde nunesz 
_ ilga, gyvasti. Tiek ten ant svie

to verksmu kai kas numirszta, 
tiek rugojimu, jog per greitai 
žmones palikia savo turtus 
traukėsi isz szio svieto, palikia 
vaikus ir prietelius. Reikia pa
mėgint ar ilgas gyvenimas juos 
užganadins.

— Tu, penktoji žvaigždele, 
nuneszi unarus ir augsztus 
dinstus. Nes randasi tokiu ku
rie unaru geidžia. Užmirszta 
jie apie datig svarbesnius daig
ius, tai nuneszk jiems tuos una
rus, augsztus dinstus ir szlove, 
gal bus tada laimingi o atsi
mins kas nori turėt juos tai tu
ri gyvent padoriai ir teisingai 
darbiaut.

Žvaigžde užsimislinus nulin
do, kitos stovėjo su palenktom 
galvom o Dievas po tam kalbė
jo:

— Szėszta žvaigžde, nuneszk 
smagumus svietinius o septin
ta pinigus. Duosiu ta viską ka 
svietas geidžia... o teminsiu, 
ar jiems tieji geismingi daig
iai duos tikra laime.

Užėjo debesys auksines 
vos, paėmė žvaigždeles ir 
nesze ant žemes.

' mergina. I
Žvaigžde prasiszalino ir ėjo! ja? — 

toliaus, nuolatos sžaukdama i 
jog turi proto ant pardavimo yra sunkus? — kalbėjo kiti o šiuo: 
bet niekas nenorėjo jo pirkt. I žvaigžde, apsiaubta per žn

Kožnas kalbėjo: — juk asz nes, tarė: 
turiu savo protą.

Nuliūdus ėjo toliau biedna — Reikia mažai valgyt, gerti] 
žvaigžde su protu sžaukdama I tik czysta vandeni 
idant žmones pirktu bet pirki- ti, keltis tekant saulei ir reikia! ir klykt kad tojo tavoro gaut, 
ku nerado. Turczei kalbėjo jog dirbti be piktumo. Be tuju Į Tame sujudime net žvaigžde 

[nepaiso apie protą, ubagai sa- daigiu negaliu sveikatos par-'parmetė ir visas tavoras pasi- 
5 bere ant žemes.

Žmones pradėjo rankiot, 
pesztis už kudlu, su kumszczio- 

is musztis o jeigu katram ir 
j mažesnis szmotelis pateko, tai

VAIRAI
(Pirmas F.L.I.S. straipsnis, 

kuris diskusuos neknrias prob-
žmo-j —- Unara, szlove ir visokius lemas tarpe svetimtaueziu te-.

• augsztus dinstus turiu ant par-
— O ne, — atsake žvaigžde, davimo!

Da labiaus pradėjo s;
uiti anks-1 gyventojai miesto, stumdytis

vu ir ju Amerike gimusiu vai-1 
ku. Su klausymais ir pasta-1 

spaustis: boms praszome kreiptis prie—1 
i “F.L.I.S.-Parent” 222 Fourth' 
Avenue, New York City).
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* * *

Pirmutine žvaigžde nusilei
dus ant žemes ėjo isz kaimo in 
kairna, isz miesto in miestą 
sžaukdama:

— Turiu protą ant pardavi
mo, pirkite, labai pigei parduo
siu!

Sztai tuojaus davėsi girdėt 
balsai:

— Ana ve, — szauke vienas, 
— ar tu to nežinai, jog kožnas 
turi savo protą, kam man sve
timo proto?

Czia vėl antras szauke:
— Gal tu esi be proto, reikė

tų tave uždaryt in narna bepro- 
cziu, —kitas dadave:

— Jeigu kožnas turėtu pro
tą tai kvailiu nebuitį o ka tada

I ke jog bile pavalgia tai ant pro
to nežiūri, jaunikei kalbėjo jog 
da turi gana laiko kaip dau
giau metu turės tai ir protą 
gaus o senei sznabždejo: kas 
jiems isz proto, kad jau netoli 
grabo.

Butu nebagele sugryžus pas 
Dieva su niekuom bet ant giliu
ko pabaladojo in grinczele 
biedno iszminczio kuris visa 
savo gyvenimą paszvente mok
slui. Szitas, dažinojas ka turi 
ant pardavimo, pasveikino su 
džiaugsmu ir tarė:

— Idant paimt protingai gy
venimą žmogaus, idant darbuo
tis naudingai del savo duszios 
ir labo broliu niekad ne yra už
tektinai mokslo, nuolatos sto- 
kuoja. iszminties. Pirksiu no
ringai tavo ta vora, patalpinsiu 
ji knygose, dorai raszytose, gal 
tuomi budu žmones apsiszvies.

Žvaigžde nuliūdus sugryžo 
in dangų ir tarė:

— Visi ant žemes paniekino 
protą. Visi kalbėjo jog turi jo 
invales o tiktai vienas iszma- 
ningas ir mokintas žmogus ap- 
cienavojo ta tavora.

* * *

— Antra žvaigžde ėjo tuo- 
jaus' paskui pirmutine savo se
sute ir szauke plonu skamban- 
cziu balseliu:

— Pirkite dorybe! pirkite 
dorybe!

Ant to szaukimo visi juokė
si, antri apžvelginejo ir szandi- 
no.

Biedni kalbėjo: — Kam ne
reikalingai iszdavinet pinigą 
ant dorybes... ar ji mums duos 
duona ar turtą?

Turtingi atsakinėjo: — Szia
dien svieta's dorybes nejeszko, 
geriau rūpintis apie turtą! — 
Ir dadedavo: Ne verta dorybe 
pirkinei nes ji girtavimą ir 
karezemas bjaurina o ir su 
merginom laika linksmai pra- 
leidinet draudžia žmones o ve
la kiti atsiliepinėjo:

Kad tu ir už dyka davinėtam 
tai niekas neimtu... pasikavok 
su savo dorybe!...

Biedna žvaigžde apsiasza ro
jus ėjo tolyn. Tame paregėjo 
maža mergaite renkanezia žie
delius laukuose kad padabinti 
kryžių stovinti ant kryžkelio.

— Kaip rodos tai ta mergai
te pirks dorybe. Ir prisiartinus 
atidavė dorybe mergaitei o 
žvaigždele už tai gavo gniūžte
le laukiniu žiedeliu.

Kada sugryžo in dangų, su
dėjo žiedelius prie kojų Dievo 
ir tarė su aszaromis: — Niekas 
dorybes netrosžko ne davinėjo 
nieko už ja, tiktai maža mer
gaite paėmė bet kasžin ar užlai
kys taja dorybe.* * *

Ta paezia diena kada žvaigž
des sugryžo in dangų, in dideli 
miestą inejo treczia žvaigžde j 
sžaukdama kiek tiktai turi pa- 
jiegu:

— Turiu parduot sveikata! 
sveikata!

Ant to balso kuopinosi žmo
nes visi isz visu szaliu, szauke 
atkiszia rankas, stumdėsi ir 

■ szauke:
— Man duok sveikata! man

duot.
— Tai ve! — niurnėjo vieni, 

— kas man isz tokios sveikatos 
jeigu gert arielkeles ir alaus mi 
negali!

Kiti sznabždejo:
— Tai ve, da ne pykt, kad 

žmogų in piktumą traukia. Eik 
sau po velniu su tokiu tavoru.

Žvaigžde nuėjo tolyn ir vela 
szauke: — Pirkite sveikata! 
Sveikata!

Sztai pribėgo prie jos grabo- 
rei ir fabrikantai grabu, atėmė 
nuo jos skrynele su sveikata, 
nubegia kur in laukus užkasė 
in žeme ir kalbėjo tarp saves:

Jeigu ji sveikata parduos tai 
mes neturėsime isz ko gyvent.

Biedna. žvaigždele užlaužo 
smutnei rankeles, pasikėlė in 
debesius o sugryžus in dangų 
skundėsi ant to, kaip jai atsiti
ko.

•* * *

Už valandos pasirodė ketvir
ta žvaigžde ant žemes ir szau
ke kaip kitos:

— Ilga gyvastis ant pardavi
mo! Ilgas gyvenimas!..

Visas miestas subėgo aki
mirksnyje ant to szaukimo. 
Žmones taip spaudėsi jog vos 
vieni kitu neužtroszkino o sti- 
neszinejo visus skarbus kokius 
tik turėjo, kad ilgai gyvent.

Tokis sumiszimas, triuksz- 
mas ir kliksmas pastojo apie 
pardayike ilgo amžiaus jog net 
vaiskas turėjo pribut kad tvar
ka padaryt. Isžkele žvaigžde o 
visi apie ja buvo apstoja isz- 
tiesdami jai rankas su pini
gais. Vieni norėjo gaut ilga gy
vastį už 100 rubliu, kiti ir mi
lijoną davinėjo — o buvo ir to
kiu kurie už paskutini skatiką 
norėjo pirkti ilga gyvasti.

Nusiszyipsojo žvaigžde ant 
to visko o pamisimus valandė
lė tarė:

— Tuojaus, tuojaus mano 
brolei, duosiu jums kiek tiktai 
norite bet klausiu jus, ar pir'ki- 
nejote katras tavorus nuo ma
no trijų seserėlių kurios nela
bai senei praeitinejo per mies
tą.

— O ka tavo sesers pardavi
nėjo?

— Viena protą.
— Ne, nepirkome' jo nes 

mums jo nereikia.
— Antra dorybe.
— Nepirkome nes sziadien 

suvis nereikalinga ir jokios 
vertes neturi.

— Treczia sveikata.
— Ir tos nepirkome nes ji

bego namon kad ir to jam ne- 
iszveržtu.

Kada visi žmones iszsiskirs- 
te, biedna žvaigžde pasikėlė 
nuo žemes, nusikratė rubus nuo 
dulkiu ir stebėdamasi pamate 
jog tikrais unaras tai yra garbe 
doru žmonių, likosi ant dugno 
o iszsibere tiktai visokį dinstai.

Sugryžus in dangų sugraži
no Dievui skrynele o in seseres 
tarė:.

— Atsiras ant. svieto daug 
žmonių kurie norės rodytis isz- 
mintingais, gerais, dorais ir 
augsztais bet garbe žmonių do
ru neteks niekam nes paėmė 
tiktai dinstus o ne visa galybe 
ir nuopelną.

* * *
Vos žmones iszsiskirste in 

namus, sztai naujas kliksmas 
pasikėlė mieste. Kas gyvas be
go in viena szali miesto szauk- 
dami:

— Begkime, skubinkime, o 
greitai! Atėjo kokia tai mergi
na kuri pardavinėja smagu
mus ir visokius svietinius 
džiaugsmus.

Vos sprandu sau nenusisuko 
ir kojų nenulauže o ugnagesiai 
mislydami jog kur ugnis, Leke 
su kubilais vandens parmuszi- 
nedami žmones in visas szalis.

Ir tas stojosi su paskutine 
žvaigžde. Ir ja parstūmė ant 
žemes ir sumindžiojo o smagu
mai ir grožybes svietines pasi
pylė ant žemes. Žmones kaip 
indu'ke szunes mėtėsi ant že
mes rankiot ir vienas antram 
isz ranku isztraukinet. O kad 
kožnas bile ka pagriebė, nepai
sė ka ima o stojosi tas jog isz 
to ka pagriebė nesidžiaugė 
nes...

Moterems nekurtoms teko 
pypkes, cigarai ir tabakas.

Vyrams: moteriszkos drapa
nos, kvietkos ir kitokį bobinei 
daigiai. Silpnieji gavo szokius, 
Kurtieji gavo muzike ir gieda- 
la, neregei: maliorysta ir kelio
nes. senei: meile, veseile ir no
rą geisminga. Senos bobos ga
vo vainikus, karolius ir vystai- 
tes, mergos: szobles ir puczkas.

Gana jog kožnas ėjo susirau
kęs kalbėdamas-: Kas man isz 
to, ka asz veiksiu.

Žvaigžde tame sumiszime 
pasikėlė ant debesėlio ir labai 
juokėsi jog net su žiursteliu 

reikalavo nuo mus pasninko, aszaras asu szluostesi. Tame 
procies ir kantrybes.

— 'Tai man labai nesmagu— 
atsake žvaigžde — jog nuo ma
nes turėsite trauktis su nie- 
kuom nes žmoniems kuriems 
stoka proto, dofybes ir sveika
tos, ilgas gyvenimas ant niek 
jiems bus.

Uždare savo skrynele greitai 
o szposuodama davė szmoteli 
savo tavoro czerepokui kuris 
tupėjo szale žvaigždes ant že
mes. Todėl czerepokai sziadien

pasitinka grabeje savo sesute. 
Ka czion veiki ?... pasakyk!

— Nesziau pinigus žmonim 
bet mane pagavo koki tai raz- 
baininkai, sugriebė viską ir 
vos da neužmusze.

— O! — sudejavo skaudžiai 
žvaigžde, prikėlė sesute ir pa
sikėlė in dangų. Kada visos sto
jo ant savo vietos, tarė Dievas:

— Bus kaip buvo... 1 
nebus nes žmones nemoka gaut 
laimes. Idant būti laimingu

, veikt,

Musu Amerikoniszki Vaikai.
Ar pameni kada pirma syki 

regėjai Laisves Stovyla ar 
Amerikos krauta? Galva suko 
viskas, ka palikome sename 
kraszte — draugai, gimines ir 
praeitis — ir svajones apie kasi 
naujame kraszte laukia. Czia, 
mes tikėjome sulaukti naujo 
gyvenimo. Ypatingai norėjo
me kuogeriausio musu vaikams 
ir dar negimusioms.

Sziadien mes atsimename, su 
maiszytais jausmais, tuos . 
troszkimus. Gyvenimas Ameri- ..... 1 ke pavirto visai kitokiu nuo ko 
tikėjome rasti. Nekurie daig
iai buvo geri, kiti ne toki geri. 
Musu vaikai, ypatingai, suko 
mums galvas. Žiūrėdami in 
musu vaikus ir mergaites mes 
pamename kokiais mes patys 
buvome sulaukė ju metu, k a 
mes darydavome sename krasz
te. Gal jaueziame, kad mes ge
riau supratome musu levus ne
gu szitie vaikai mus supranta, 
kad mes areziau prie tėvu gy
vename. Sename name, užsie
nyje, szeimynos isz vien viską 
pratę daryti, drueziau laikėsi; 
prie darbo, einant in bažnyczia 
ir in visokius pokylius, visur. 
Czia musu vaikai sau vieni ei
na in mokyklas, lanko paveiks
lus, dirba, bovinasi ir linksmi
nasi. Nesyki jie mums asztru 
žodi užkerta. Nepaiso tėvu. 
Mes nepažystame ju draugus, 
atsimindami kad musu tėvai 
pažino visus musu draugus ir 
net tu draugu visa's gimines. 
Gal mes jaueziame kad musu 
vaikai neprisideda pilnai prie 
szeimyninio gyvenimo. Juos 
interesuoja beisbole, futbole ir 
kiti loszimai kuriu visai nebu
vo musu jaunose dienose.

Bėt tie vaikai musu kraujas 
ir kūnas. Mes juos mylime. Bet j 
nors ir kartais jaueziame kad 
tarpe ju ir musu stovi aukszta 
siena. Mes tik pageidaujame 
jiems geroves ir linksmaus gy
venimo, bet jie su musu nuo
monėmis nesutinka.

Kaip galime praszalinti tas ' 
sienas? Kaip galime pasiekti 
geresni supratima su jais, kad 
iszvien galėtume veikti ir pro
tauti? Nelengvas daigtas. 'Tu
rime juos suprasti 'teviszkai ir 
žmoniszkai. Tai svarbu! Pagei
daujame būti gerais tėvais. Pa
geidaujame sveiku, linksmu ir 
pasekmingu vaiku. Pageidau
jame, kad jie mus suprastu ir 
guodotu. Tad dirbkime prie to.

Szie straipsniai “Mes ir Mu
su Vaikai”, diskusuos tuos da
lykus, kurie veda prie nesupra
timu tarpe vaiku ir tėvu. Gal 
ir tuos kurie tamstai rupi? Ar 
teisybe ar ne, paraszykite man 
kelis žodžius per savo laikrasz- j 
ti. Ar straipsnis sukelia koki 
klausymą? Noriu žinoti apie 
tai. Gal g’alesiu pagelbeti. Gal
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Mrs. Robert A. Taft, pati se
natoriaus isz Ohio, darbuojasi 
prigialbedama savo vyrui lai
mėti iszrinkima ant preziden
to. Toji motere važinėja po 
miestus su prakalbomis kaip 
senas paliti'kierius ir aplaiko 
prižadėjimus nuo žmonių kad 
jie balsuos už jos vyra.

Jau gana, jus begėdės, 
Tokios ka per Gavėnia 

mot eres, 
Viena su kita už nieką ėdasi,

Ir savo sėdynės rodosi, 
Ant galo provojasi, 

Jau Dievulis sarmata atėmė, 
Jeigu ant senatvės proto 

neturi.
Negana kad vyrai galvas 

daužosi,
O paskui provojasi, 

Bet jeigu lygias tiesas gavo

kad jie pramoksta kraszte kur 
musu vaikais bet atsiminkime 
viskas skiriasi nuo musu seno 
kraszto. Tai naturaliszkas da
lykas kad ju nuomones yra 
skirtingos nuo musu. Daug tė
vu žino kaip apsidirbti su szita 
problema. Kiti tėvai, nuliude, 
leidžia vaikams daryti ka tik 
jie nori. Tas bloga. Kiti tėvai 
prievarta bando versti vaikus 
prie ju nuomonių. Tas ant gero 
neiszėina. Ka galime daryti? 
Virsz visko, supraskime savo 
vaikus. Ir tokiam supratimui 
szitie straipsniai bus pavesti. 
Noriu, kad apie tai tėvai pa
mastytu ir man pranesztu. Gal 
ir butu ne pro sza'li užklausti 
paežiu vaiku ka jie apie szita 
visa dalyka mano ? —F.L.I.S.

tuos dalykus, kurie tavo atsiti-i 
kirna lieęzia, visai apleidome. 

-xcva.o. Jeigu yra svarbus, malonėkite 
laimes man apie tai paraszyti. Aisti-j

gyvena szimta metu ir daugiau’ reikia mokėt gyvent, 
ant svieto. Pasikėlė in debesis, mislyt ir jaust. Maža, labai ma- 
padejo skrynele o sesutes su ža dalele turi jausta, tieji tai 
nuliūdima ja sveikino. Akyvai yra laimingi.

kyma duosiu sziame laikrašž-j 
tyjė ar laiszke.

Pažvelgdami in ka mes žino
me ar darome, randame, kad, 
daug apie tai iszsimokinome 
jaunais būdami. Tas pats su'

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

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

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

?5c v,šos TEYS 25c
KNYGUTES

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

Skaitykite “Saule”
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.

R? ■ 4 ’

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

Gra- 
Preke

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

. r

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

bobos, 
Tai jau niekai raganos.

*■ * *
inergicos apsisaugokite,

irios tai' isz kitur pribuvote, 
In Pitfsburga netrukus pri- 

"• ‘ ’ 'būsiu,'...
Dideli laruma padarysiu, 

Su koezelu apsisiiksiu' - 
Irnėkurioms bobelcniš spran

dus nusuksiu.
Sarmatos nedarykite, 

Žmonių geru nepiktibkite, 
Ne viena jau stena, ;

O dft'vis siunta ir gsįįįi&'
* * *

Vyrucziai jau asz nepykezia, 
Jeigu ir tuzino dukterų tėvu 

pasilikczia,
Ne vienas kaip jau pora dukre

lių susilaukė,
Tai kaip parai ei susiraukė,—■ 
Nesenei viena teveli paeziule 

apteikė šuneliu,
Ir tai galima, sakyti pir

mutiniu,
O n orinis dvi vyresnės dukre

les turėjo.
Nusidžiaugė isz to nes labai 

sūnelio norėjo.
Puota didele isz’kele,

Kad net apsakyti negali, 
Guzule kaip isz ceberio liejosi, 
Retai katras ant kojų laikėsi, 

Džiaugsmo vyruti buvo in 
vales.

Kad isztai ant nėlaiines, 
Viena bobele prisiartino, 
Kūdiki apszvaiyti norėjo, 
Kas czia? paregėjo su dyvu 

dideliu,
Po szimts velniu, 

Kad tai ne vaikas tiktai 
mergaite,

■ Irpaszauke : “š2ekit e, pažiū
rėki t e,

Ir apeziupinekite, 
Asz nežinau kas tai yra, 

Kad to, ko reikia... neyra.” 
Visi ant tu dyvu tuojaus 

subėgo,
Ir kūdiki isz visu pusiu ap

žiuro jo,'-
O kada apie tai’dažinojo tėvas, 
Nosi nuleido, baisei nuli tides,

Ir verk e ir pyko,
Ba nebuvo kitokio spasabo, 

ant visko tiko,
■ i, - 'Dabar su motere kasdien ■ • 

peszasi, • 
Bet kaip kada ir džiangfei,

O jeigu tiktai Dievulio prašzys, 
; Tai atsilankys vela garnys,

Atnesž puiku sūneli, 
Drūta kaip verszeli, 

Ba kas pas Dieva su praszymu 
nusiduoda,

Tai ko praszo ir duoda, 
O kaip tris dukrelės užaiigys, 

Tai žentelei kas Subata 
atsilankys;

Reikia Dievui dekavoti ir 
už t a, 

Jeigu neduoda ka kita.



’'SAULE ’ ’ MAHANOY CITY. PA'.

Žinios Vietines
*—• Ketverge baigėsi mene- 

fiis Februarius. Kovas—Mareli 
prasideda Petnyczioje. Yra tai 
menesis paszvenstas ant garbes 
Szv. Juozapo.

— Mahanojaus gyventojai 
likos .perimti staiga mirezia 
gerai žinomo seno gyventojau? 
buvusio duonkepio, Charles 
Dieter, apie 75 metu amžiaus, 
103 E. Pine uly., praeita Ket
verge vakara, kada ėjo su savo 
paezia pasivaikszcziot. Prie 
Nobnano sztoro staigai sukrito 
mirdamas in kėlės minutas vė
liau. Szirdies liga buvo prie
žastis staigios mirties. Paliko 
aezia, vaiku neturėjo. Velionis 
buvo gerai žinomas visam 
mieste ir prigulėjo prie dauge
lio draugyseziu.

— Ponia Morta Bražinskic- 
ne, 433 W. Mahanoy Avė., ser
ga gripu namie, kaipo ir jos 
duktė Violeta kuriai buvo pa
daryta operacija ant ausu. Mo
tina prižiūrėdama dukrele li
goje, pati staigai susirgo. Tiki
mės kad motina ir dukrele už 
keliu dienu pasveiks ko labai 
vėlina drauges ir pažystami.

Chicago, Ill.— Sudas užtvir
tino palikimą mirusios lietuves 
Marios Pavozelienes, kuri mi
re palikdama turto verties 19 
tukstaneziu doleriu, kuriuos 
padalino del savo anūku.

,’t* Ligonbuteje mirė gerai 
žinoma Roslandiete, Petronėle 
Kincius, 56 metu amžiaus nasz- 
le. Ja paszove burdingierius 

-Steponas Jareckis, kada per
žiūrinėjo revolveri, kuri vėliau 
policija paleido ant diuosybes, 
nes tai buvo padaryta isz nety- 
cziu. Velione gyveno 353 Ken
sington Ave.

SHENANDOAH. PA
t Petnyczios naktį mirė 

szio miesto senas gyventojas, 
Jonas Stravinskas, 181 Flori
da Avė., ant Heights. Gimęs 
Lietuvoje atvažiavo in Ameri
ka daugeli metu adgal. Paliko 
broli Kazimiera. Laidotuves 
atsibuvo įsu bažnytinėms apei
goms Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Idant sumažinti iszkas- 
czius užlaikymo Locust Moun
tain ligonbutes, trustisai keti
na atstatyt keletą norsiu ir vie
na jauna daktaro.

— Locnininkai namu ir gy
ventojai ant East Coal uly., 
skundžiasi kad ju namai kas 
kart po biski pradeda slinkti 
žemyn in iszkas.as kasyklas.

— įSkulkino pavieto valdi
ninkai ketina padidint taksas 
ant arti 4 millsu virszaus. Dau
gelis angliniu kompanijų pa
mėtė kasyklas ir yra skolingos 
milžiniszkus nemokėtus tak
sus todėl pavietas kitokiu bu
dri stengėsi iszgauti taksus — 
“nuo vargszo prapertniko.”

— Elena Kazlauski, 45 me
tu amžiaus motere likos ana 
metu amžiaus motere likos ana 
diena aresztavota ir randasi 
Pottsvilles kalėjime nes nega
lėjo užsistatyt $500. kaucijos. 
Policija pasakė kad toji mote
re atlankydavo graborius pra- 
ncszdama jiems buk jos brolis 
mirė ligonbuteje, Philadelphi- 
joj, taipgi sakydama kad ji tu
ri ji insziurinus ant $5,000 ir 
liepe graboriui nuvažiuoti in 
Philadelphija ir pasiimti velio
nio kuna del palaidojimo. Bet 
prasze graboriaus paskolinti 
jai $25. del atlikimo skubu rei
kalu nes jai pritruko pinigu. 
Vienas graborius Minersvilleje 
davė jai $25. praeita Petny
czios vakara ir da prasze jo 
kad ja nuvežtu in Frackville 
kur ketino pasimatyt su in- 
sziurenc agentu. Kada atvažia
vo in Frackville motere liepe 
graboriui palaukti kol ji su- 
gryž bet kada po ilgam laikui 
nepasirodė, graborius susipra
to kad buvo apgautas. Palicija 
ant galo ja suseko ir pasodino 
in kalėjimą. Kaip girdot tai to
ji pati motere apgavo keletą 
kitu aplinkiniu graboriu tokiu 
pat budu.

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.”

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

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS“ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 

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

Ant Pardavimo Namas

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

Uždės Kolonija Tolimoje Szalyje

Szitas pulkelis žmonių keliauna in East Caicos, 125,000 akeriu didumo salos ant Baha
mų kurie pribuvo isz Cutler, Floridos, kur ketina uždėti kolonija ir gyvento be jokiu ergeliu 
ir rupeseziu. Yra tai visos mot eros bet ka jos fenais veiks be vyru tai apie tai nieko nekalba.

Japoniszkas Ambasadorius Kalbasi Su 
Reportereis

i

Admirolas Mitsumasa Yonai, naujas Japoniszkas amba
sadorius, laiko pasikalbejima gu Amerikoniszkais reportereis 
laikraszcziu kas kiszasi didesnes prietelystes su Amerika. Ad
mirolas Yonai pildo dinsta vyriausio admirolo ju laivyno nuo 
1936 meto ir yra labai populariszku žmogum Japonijoj.

Teisingi Priežodžiai
—■ Jeigu kam ko pavydėsi 

tai savmyliu busi.
—■ Szviesesni tamsuoneli 

jesz'ko ir kaiip suranda, turi nuo j 
jo nemaža nauda.

— Puiki pavydįs viską ga 
Ii padaryti, o ir laukini žmogu 
gali pataisyti.

— Kožnas nedavires paka
lus sžauke “apszvietos,” o tai 
vis del savo naudos.

— Kur tamsybe vieszpa-1 
tauje, in fenais žydai ir kiloki' 
atkeliauje, ba pas apszviestes 
nius niekados neturi dideles 
naudos.

—• Darbszau’k nuolatos iki1 
smert, o tavo visi paguodos. 1 
Jeigu nuolatos darbszausi, tai | 
nuo visu guodotas busi. Juk 
žiba ir noragai jeigu nuolatos 
žeme arsi.

—< Daug turime laikrasz- 
cziu, bet tik vienas yra, kuris 
priduoda žmogui smagumą ir 
prasklaido nusiminimą, kada 
skaito “Saule.”

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

Naujas Lietuviszkas

sapnorius!
Naujas Didelis Sapnorius 

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

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

Armoteles Kurios Szauna Granadus ADATA PRARYTI NESANTI 
JOKIA NELAIME.

Sziadien ant'kariszku frantu Vokiszki kareivei naudoja szitos mados naujas armote
les su kuriom szaudo granadus ant savo prieszu. Kada kareivis užprovina armotele su grana- 
du, gali paslėpti savo galva, patraukti vamzdi ir be žiūrėjimo szauna tiesiog in neprieteliaus 
apkasus.

‘Lietuvos Ūkininkas’ raszo:
Kaip kurie seniūnai atsiun- 

czia suraszytus protokolus net 
tais atvejais, kaip žemes ūkio 
darbininkas besiuvinedamąs 
netycziomis prarijo adata. 
Svarstant tokiu nelaimingu at
sitikimu protokolus, buvo isž- 

i kilęs klausimas: Ar galima td- 
I ki invyki ri-szti su žemes ūkio 
darbais. Iszaiszkinta, kad a- 
datos prarijima negalima lai
kyti nelaimingu atsitikimu, jei 
ta adata prarijo ne siuvėjas, 

[bet eilinis darbininkas, kurio 
I paskirtis yra žemes ūkio dar- 
I bai.
i Na, o jeigu tai nėra jokia ne
laime, tai darbininkas lopyda
mas ūkininkui maiszus ar kai
linius ir prarijęs adata, negali 
gauti nei atlyginimo. Bet jei- 
ju siuvėjas prarys adata, tai ta
da jau bus nelaime. Na, o jeigu 
ponas ministeris prarytu ada
ta, nebūdamas siuvėju, ar ir ta
da nebūtu jokia nelaime?

SZIRPULINGAS
IR NEPAPRASTAS

ATSITIKIMAS
PASKUTINIS SZOKIS ISZ- 
GI ALBEJO MAN GYVASTĮ.

Keturi metai adgal nuva
žiavau in kliuba su savo drau
gais ant szokio. Mano draugas 
ta vakara negalėjo važiuoti su 
manim, todėl melde manes, kad 
asz važiuoeziau o jis vėliaus at
važiuos kaip tik pasiliuosuos 
nuo darbo.
Nuvažiavom ir turėjom gerus! 

laikus. Dvi poros su kuriais asz 
atvažiavau, nutarė.važiuoti na
mo apie pusiaunaktyje, o kad 
mano draugas da nepribuvo, 
todėl maniau kad ir man pri
puola važiuot namoKada lipau 
in automobila, sztai mano 
draugas pribuvo ir melde ma
nes, kad nors viena syki pa- 
szoktau su juom po tam jisai 
mane niivež namo.

Pasakėm savo draugams la- 
ba-nakt ir inejom in svetaine 
kada jau grajino paskutini szo- 
ki. Mus draugai jau buvo isz- 
važiave apie puse valandos ka
da mes pradėjom važiuoti na
mo, ir kada privažiavome prie 
geležinkelio, pamatėm kad 
daugelis automobiliu buvo prie 
jo sustoja ir mes buvome su
laikyti per policija, kurie aisz- 
kino, kad trūkis trenke in au
tomobila užmuszdamas visus, 
kurie jame radosi. Iszlipom 
isz automobilo ir nuėjom pažiū
rėti kas atsitiko ir kas buvo už-

musztas. Kada priėjau areziau 
prie sudaužyto automobilio, 
staigai pamaeziau moteriszkes 
krepsziuka gulinti prie sudau
žyto automobiliaus. Pasilen
kiau ir pakėliau ji nuo žemes. 
Buvo tai mano. Kada norėjau 
insesti in taji automobiliu su 
draugais keliauti namo, inme- 
cziau savo krepsziuka in vidų 
ir apie tai užmirszau.

Pažinimas ir apsakymas po- 
licijei kas tai buvo per žmonys 
buvo tai mano sunkiausia už
duotis mano gyvenime, o no- 
rints gailėjausi juju labai, bet 
buvau tuom paežiu sykiu labai 
dėkinga Dievui, kad mano 
draugas pribuvo in laika ir ma
ne sulaikė, kad su juom pa- 
szoktau paskutini szoki ir tas 
mane iszgialbejo nuo baisios 
mirties kokia patiko mano 
draugus. —Parasze Mrs. Lau
ra Dekeriene, isz Shrewport, 
La.

Su 283 Naujais Paveikslai* 
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5 coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. 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.

ISZ LIETUVOS
ALKANI VILKAI UŽPUOLĖ 

KAIMUS.

Ka tik sutiksi kiekvienas da
bar skundžiasi dideliais szal- 
eziais, visi laukia, kada jie 
praeis. Dabar laikraszcziuose 
indomiausias skyrius apie orą.

Bet szis nepaprastas szaltis 
kankindamas visus gyvius, ne
maža ir žalos daro—-szalczio 
spaudžiami žvėrys, yipacziai 
vilkai, bėga in kaimus maisto 
jieszkoti ir ežia užpuldinėja na
minius gyvulius.

Vilku siautimas pirmiausia 
pasirodė Vilniaus kraszte.Rud- 
ninku apylinkėse gaujos vil
ku užpuolė ūkininku sodybas, 
piauna s zunis, kaip kur pro 
pamatus insikase in tvartus 
vilkai iszpiove avis, kiaules ir 
smulkius gyvulius. Ana nakti 
Rudriiku-Vilniaus kelyje vilku 
gauja užpuolus pirklį Zeidma- 
na isz Traku. Zeidmanas nuo 
vilku iszsigelbejes, pabėgda
mas pas vietos ūkininką, o ark
lys paliktas su rogėmis nuo vil
ku taip smarkiai leidosi bėgti, 
kad jis surastas už keliu kilo
metru nuo vilku užpuolimo vie
tos.

VARNIŲ VALSCZIUJE__
SUIMTI DU PLESZIKAI.

Luokes-Varniu vieszkeliu va
žiavo Luokės miestelio žydas 
Kacas. Staiga jam kelia pa
stojo du vyrai ir grasindami re
volveriais pareikalavo atiduoti 
pinigus. Jie atėmė 440 litu ir 
liepe atgal grižti. Kacas tuo
jau telefonu apie apipleszima 
pranesze Pavandenio, Luokės, 

[ Varnu, policijoms, kurios ple- 
[ saikus ėmėsi persekioti. Po po- 
i ros valandų abudu pleszikai 
policijos, vietos szauliams il
gy ven to jams padedant, buvo 

[ apsupti prie Pavandenio viena
me miszkelyje. Czia pleszikai 

[ atkakliai priešzinosi ir per at- 
Į siszaudyma revolverio szuviais 
[ sužeidė Luokės policininką Al- 
! fonsa Juknevicziu, perszauda- 
j mi abi kojas. Bet po atkaklaus 
I prieszinimosi pleszikai buvo 
suimti. Paaisžkejo, kad tai bu
tą Zenono Remezos isz Užven- 
czio ir Grubliausko isz Kelmes. 
Tardymą veda Telsziu krimi
nalinė policija. Manoma, kad 
szie pleszikai yra padare ir 
daugiau apipleszimu.

DIDELES MUSZTYNES SU 
ČIGONAIS.

Per jomarka Užvenczio mies
tely čigonai mainikavo arkliais 
su lietuviais ir viena žmogų ap
gavo, inkiszo jam akla kuiną. 
Del to kilo musz'tynes ir didelis 
triukszmas. Isz karto čigonai 
griebėsi basliu ir mane atsilai
kyti, bet tuojau čigonus eme 
persekioti visas jomarkas; mi
nias žmonių. Beveik kiekvie
nas norėjo čigonui užduoti. Vi
si tik szauke: “Čigonai vagys, 
“Duokit,” Laikykit.” Vieni 
čigonai kreipėsi in policija, ki
ti bego per miesteli ir iszsi- 
slapste žydu namu palepese, o 
paskui juos vijosi szimtai žmo
nių. Triukszmas buvo labai di
delis, bet sužeistu ar daugiau., 
sumusztu nebuvo. Bendrai im
ant, matyti, kad lietuviai čigo
nu atžvilgiu nėra palankiai nu
siteikė.

NUSISZOVE DEL 
NELAIMINGOS MEILES.

Kuosiu km., Rokiszkio vals., 
dviem revolverio szuviais nusi- 
szove jaunas vyrukas Kiela. 
Jisai buvo laikomas gabiausiu 
ir sanžiningausiu szaltkalviu ir 
invairiu maszinu taisymo mei
steriu. Plati apylinke labai ap
gailestauja tragiszkai mirusio 
pažangaus žmogaus ir meiste
rio.

VESTUVĖSE PADARYTA 
ŽMOGŽUDYSTE.

Meszkiu kaime, Rietavo vai., 
pas viena ūkininką buvo vestu
ves. Tose vestuvėse rasta už- 
musztas K.’Stankeviczius, ves
tuvių dalyvis. Kriminaline po
licija iszaiszkino, kad Stanke- 
vieziu nužudė isz pikumo kiti 
vestuvininkai: V. ir St. Vazne- 
liai, J. Jucius ir P. Blažys ku
rie suimti.

NAUJOS M1KALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES 
—0—< ', .

Yra tai stebėtina knvgufe nes 
joje randasi daug teisybes Ir 
jau daug atspėta kas buvo; 
pranaszauta, ir toliau s tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pe< 
paczta. ?

—<j—> '' •
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA. __ J




