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GAVO NUO 10 IKI 60
METUi

UŽ SUVILIOJIMĄ JAUNU 
MERGAICZIU.

Media, Pa.—• Preston Lowe, 
44 metu, žymus biznierius, li
kos nubaustas kalėjimu nuo 10 
iki 60 metu. Kada apie tai da- 
girdo jo dvi dukteres 19 ir 21 
meto, tai net apalpo isz sarma
tos ir susijudinimo.

Tėvo prasikaltimas buvo, 
kad suviliodavo pas save jau
nas mergaites nuo 11 iki 14 me
tu, kuriom duodavo nuo penk
tuko iki dvieju doleriu, kad 
jam pasiduotu.

MOTERS TURI TIESA PA
LAIDOTI VYRA KUR 

JI NORI.
Portsmouth, Va. — Daugeli 

kartu atsitinka kad gimines 
mirusio vyro inkisza nosis kur 
bereikia ir nekarta atsibuna 
tarp giminiu revoliucija kur 
nebaszninkas turi būti palaido
tas, neduodami likusiai pa
ežiai ne iszsižioti. Panaszei bū
na kartais ir su bažnytinėms 
draugovėms kurios užsiima ve
lionio laidotuvėms neduodami 
irasziei jokios valdžios, riudžia 
Jerome Tyke kitaip taji daly
ką apsvarstė ir davė savo nu
sprendimą tame klausyme jog 
motere turi pirma tiesa palai
doti savo vyra kur ji nori.

Dora, naszle mirusio Jack 
Keman, kuri buvo Protestone, 
norėjo palaidoti savo Katali
ką, vyra ant Protestoniszku ka
piniu bet brolis nebaszninko, 
būdamas Kataliku, pasiprie- 
szino tame ir norėjo palaidoti 
broli ant Katalikiszku kapiniu. 
Isz to kilo didelis nesupratimas 
ir ant galo visi atsidūrė in sū
dą.

MOTERE RADO SZESZIS 
PERLUS VIENAM 

OJSTERYJ.
Philadelphia, Pa. — Mrs. 

Sabina, Bridges, užėjus in res
tauracija užkalbino puse tuzi
no žaliu ojsteriu. Bevalgyda- 
ma paskutini užtiko jame sze- 
szis puikius perlus vienodo di
dumo. Po nusiuntimui ju in 
New Yorka pas auksoriu, ap- 
reiszke jai buk perlai yra verti 
150 doleriu. Ne visi turi pana- 
Kzu gilinki.

MIRĖ ISZ DŽIAUGSMO.
Yonkers, N. Y. — George 

Britton, kuris dirbo sunkei per 
daugeli metu fabrike, aplaike 
telegrama isz Kalifornijos buk 
jo dede mirė palikdamas jam 
25 tukstanczius doleriu ir du 
automobilius. Kada perskaito 
telegrama kuris jam pranesze 
apie jo giliuki, apsiszluoste 
prakaita ir sukrito ant grindų, 
mirdamas pakol daktaras pri
buvo, Žmogelis paliko paczia 
ir keturis vaikus kurie nors 
neteko vyro ir tėvo bet ant tiek 
jbus atlyginti kad turės isz ko 
gyventi ilga laika. , _____

APSIPACZIAVO SU 
PODUKTE

ANT PALIEPIMO SAVO 
MIRSZTANCZIOS PAOZIOS.

Roseland, Ill. — In sanvaite 
po palaidojimui savo pacziu- 
les, Robert Porter, 36 metu, ap- 
sipacziavo su savo podukte 
Harriett Kernan nes tokis bu
vo paskutinis velinimas mirsz- 
tanczios jo paczios.

Harriett turi vos 19 metu am
žiaus, apsivedė praeita meta 
su buvusiu kareiviu o kad po
rele nesutiko, aplaike persi
skyrimą ir mergina vela pri
ėmė savo pravarde po tėvais 
sugryždama pas patėvi ir mo
tina ant apsigyvenimo. Motina 
staigai apsirgo ir mirė, rūpin
damasi kas atsitiks su jos duk
rele ir anūkėliu. Todėl mirda
ma melde savo vyro kad po jos 
mircziai jis apsipacziuotu su 
podukte o tasai iszpilde mirsz- 
tanczios paskutini norą su už- 
ganadijimu.

SUDEGE DU LIETUVIAI.
Laona, Wis.— Sudege Petro 

Szimkaus namai ir /ugny žuvo 
dvi gyvybes, Jonas Szimkus, 
18 metu amžiaus Szimku sū
nūs, ir Mykolas Yetsik, 50 me
tu amžiaus vyras, kuris misz- 
kuose dirbdamas buvo sužeis
tas"?' negalėjo paOitk' Sžimka 
szeimyna thirejo tuose namuose 
saliuna. Viena vakaru senis 
Szimkus su savo paczia uždare 
bizni ir ateje in kambarį užuo
dė durnus. Jie pradare duris 
in virszutini aukszta, ir liepsna 
tuojaus davė jiems in akis. 
Ant virszaus jau buvo nueje 
gulti jaunasis Szimkus ir tasai 
paliegęs Mykolas Yetsik. Tė
vas isz apaezios pradėjo szauk- 
ti sunu. Tas atsiliepe sakyda
mas: “Asz bandau per įauga 
iszleisti Mykolą.” Ir daugiau 
nieko nesigirdėjo. Tėvas pa- 
szauke ugniagesius. Kol jie 
atvyko, namas jau liępsnavo. 
Pristatė kopeczilus, jie norėjo 
iszgelbeti tuodu vyru per an
tro aukszto langą bet Įauga pa
kėlus, liepsnos davė ugniage
siams in veidus ir nuvarė juos 
nuo kopecziu. Per tris valan
das, namas sudege iki pamatu. 
Jauna/sis Szimkus ir Mykolas 
Yetsik žluivo liepsnose.

SZIRDIS JO TRU J KADA 
PAREGĖJO MIRUSIA

PACZIA.
Springdale, Md. —-■ Užpraei

ta Nedelia mirė ant uždegimo 
plaucziu Mrs. Vera Pelley, tu
rėdama 58 metus amžiaus, tiek 
kiek ir jos vyras. Porele labai 
mylėjosi vedusiam gyvenime 
o kaimynai daugeli kartu gir
dėjo kaip jiedu kalbėjosi kad 
gyvenimas vieno be kito butu 
neiszlaikomas. Kada moters 
mirė ir likos paszarvota, jos 
yyras priėjas prie grabo pradė
jo verkti ir gilei atsidusęs kri
to be žado prie grabo. Paszauk- 
tas daktaras apreisžke buk*vy- 
ras mirė nuo staigaus susijudi
nimo szirdies. • Abudu likos pa
laidoti vienam kape. _

PADARE “FUNIU” 
ŽMONIEMS

BET GAVOSI UŽ GROTELIU

Nanticoke, Pa. — Jurgis Bo- 
riski, norėdamas padaryti di
deles “funes” savo kaimy
nams, pasi rėdė in Adomo pave
da ir perejo per kaimeli Bern
ville kada gyventojai valgė va
kariene. Gyventojai turėjo už
tektinai juoku isz Jurgio ir pa- 
szauke rojinius angelus kad ji 
uždarytu ezyseziuje už toki ne
dora pasielgimą. Kada Jurgis 
stojo priesz burmistrą ir likos 
užklaustas del ko taip pasielgė 
tai Jurgis atsake: “Mister bur- 
džis, mi meik som fon for di 
pipel. ’ ’

Burmistras kitaip mane apie 
tokias “funes” ir uždare ji ant 
penkių dienu ezyseziuje ant 
iszsipagiriojimo.

BALSAS PASZAUKE JA IN 
AMŽINA GYVENIMĄ.

Millbrook, Pa. —« Pirma sy
ki apsirgus in laika 50 metu, 
Ona Darko, 90 metu amžiaus, 
apreisžke savo szeimynai ana 
diena buk girdėjo koki tai ste
bėtina baisa kuris jai paliepė 
rengtis in amžina kelione pas 
savo vyra kuris mirė 35 metus 
adgal.

Senuke davė paliepimus 
kaip turi bėri palaidota, kokis 
turi būti graborius ir kokis ku
nigas turi laikyti pamaldas ir 
kur turi ja palaidoti. Ant ryto
jaus szeimyn?; rado ja negyva 
lovoje.

NEDORA TETA APSZUTI- 
NO BROLIO DUKRELE IR 

SUMUSZE JA.
Scranton, Pa. — Už nedora 

pasielgimą su savo 13 metu 
brolio dukrele, Ona Susak li
kos pastatyta po $2,000 kauci
jos lyg teismui. Nuskriausta 
mergaite, Rožiuke Miško, ap
sakė skvajeriui buk jos teta 
apszutino ja su verdaneziu 
vandeniu po tam nemielaszir- 
dingai supliekė ja su diržu. 
Jos 'prasikaltimas buvo tas, 
kad sutersze tetos nauja skry
bėlė kuria toji nusipirko ant 
Velykų. Skrybėlė nupuolė nuo 
stalo ir mergaite ja paėmė nuo 
grindų su szlapioms rankoms.

Skvajeris smarkiai iszbare 
teta už toki maža prasikalti
mą kad su mergaite pasielgė 
bjauriau kaip senovės barba
rai.

76 METU VYRAS PRIĖMĖ 
KAIPO SAVO DUKTERE,

42 METU MOTERE.
Dinsmore, Ohio. — Bevaikes 

poreles ima ant iszauginimo 
mažus vaikus ir tame nėra ko 
stebėtis bet kada Juozas Muf- 
fet, 76 metu senukas priėmė 
per soda, 42 metu pana, Mar- 
garieta Daniels, kaipo savo 
duktere, tai net visa aplinkine 
tuom nusistebėjo. Paną Mar- 
garieta buvo jo tarnaite per 
daugeli metu ir todėl ja priėmė 
už savo duktere kad ji dažiu- 
retu senatvėje ir rūpintasi jo 
palaidojimu po mircziai.

SURADO KŪDIKI 
PECZIUJ

KURI MOTINA NORĖJO 
SUDEGINT.

Jennings, Kans.. — Locni- 
ninkas namo David Welles nu
ėjo in skiepą užkurti pecziu ir 
kada uždege maldas, suuodė 
smarve deganeziu skuduriu. 
Dirstelejas in pecziu, patemino 
pundeli skuduriu, kurie jau bu
vo apimti liepsna ir isztrauke 
juos. Peržiurėjas skudurius už- 
temino kad juose randasi kas 
tokis. Iszvyniojas pundeli net 
atszoko adbulas isz baimes ka
da pamate jame negyva kūdiki 
apie menesi senumo. Palicija, 
padarius tyrinėjimą, areszta- 
vojo tūla mergina kuri geisda
ma užslėpti gimimą kūdikio, 
insigavo in skiepą niekam ne
matant ir inmete kūdiki in pe
cziu tikėdamasi jog kada pe- 
czius bus užkurtas, kūdikis su
degs ir jos “griekas” bus už
slėptas.

MOTERE TIKISI PAGIM- 
DYT KVINTUKUS — 5 

KŪDIKIUS.
Miami, Fla. — Mrs. Emory 

Callahan, 22 metu, pati rakan
du darbininko, tikisi in du me
nesius ' pagimdyt kvinltukus, 
tai yra pefrkis vaikus ant syk, 
kaip Dionu kvintukes, Kana
doje.

Motere jausdama nepapras
ta sunkuma, nuvažiavo in li- 
gonbute kur jai daktarai pada
re X-rei operacija kuri parode 
buk moteres iseziuje randasi 
penki kūdikiai nes nutrauktas 
paveikslas aiszkiai parodo pen- 
kes galvutes. Paveiksią nu
siuntė in John Hopkins ligon- 
bute in Baltimore ant tolimes
nio tyrinėjimo.

Dabai* tikrai dažinota kad 
ta žinia buvo melaginga ir tuos 
jaunos poros visas viltis butu 
garsingais ir turtingais tėvais 
prapuolė.

SURADO SUNU PO 
KARSZTAI MALDAI.

Newark, N. J. •—- Jeszkoda- 
ma savo sunaus per asztuonis 
metus, Mrs. James Bradley, isz 
Rochester, pribuvo in czionais 
su vilczia kad gal ji czionais 
suras nes tasai sūnelis buvo pa
diegęs isz- namu ir pristojo prie 
kariuomenes. Būdama gera ka
talike motere nuėjo, in Katali- 
kiszka 'bažnyczia Szv. Antano, 
pasimelsti ant intencijos grei
to suradimo dingusio sunaus.

Iszejus isz bažnyczios isz- 
girdo užpakalyje saves baisa: 
“Motin!” Greitai atsigryžo 
paregėdama koki tai laivoriu 
kurio nepažino nes jos sūnūs 
turėjo da tik 16 metu kada pa
bėgo isz namu o priesz ja sto
vėjo jau vyrąs.

Ant galo kada laivorius pri
siartino areziau, motina mėtė
si jam in glebi szaukdama: 
“Mano sūneli Džimuk, mano 
dingusis sūneli. ’ ’ Sūnūs sugry- 
žo su motina namo ir jau dau
giau jos neapleis nes ta ja diena 
buvo isztarnaves savo laiką,

DAKTARAS
TRUCINOUGONIUS

ATLAIKYDAMAS JU 
INSZIURENO.

Alvira, Tex. —■ Palicija ar- 
esztavojo daktara Samueliu 
Shull ir kitus kurie buvo susi
tarė pralobti er pagialba truGi
nimo ligoniu kuriuos pirma in- 
sziurino po tam paimdavo už 
juos pinigus. Praeita meta ta
sai rakalis paėmė net 50 tuks- 
taneziu doleriu už savo aukas 
o yatingai už tuosius kurie ne
turėjo jokios prieglaudos. Ant 
galo kompanija isztyrinejo jo 
nelaba darba ir aresztavojo.

PRIKALBINO MERGAITES 
ANT VEDIMO PALEISTU- 

VINGO GYVENIMO.
Milton, Pa. Ant skundo kai

mynu likos aresztavota czio
nais Mare Wertz, 38 metu ir 
uždaryta Northumberland pa
vieto kalėjime lyg teismui.

Toji prakeikta motere pri
kalbino ketures mergaites ku
rios da neturėjo po 16 metu, 
kurias suviliojo pas save ir 
per kėlės dienas laike jas ten 
su apyseneis vyrais.

Kaimynai nekarta mate kaip 
jaunos mergaites susirinkda
vo pas taja szeton-bobe ir vie
na, motere sulaikė mergaite ei-, 
nanezia namo ir pradėjo jos 
klausinėti ko ten eina pas taja 
motere kuri turėjo apterszta 
varda. Ant galo mergaite pri
pažino viską ir palicija ja už
dare kalėjime. Kada žmones 
apie tai dagirdo, taip ant jo? 
inirszo kad norėjo ja pakarti 
bet palicija ja iszveže iii kalė
jimą. Tarp jos auku buvo ir jos 
locna 14 metu dukrele kurios 
kuna pai’davinejo seniems rū
kaliams.

APLIEJO KŪDIKI ALIEJU
MI, APIBARSTE PLUNKS

NOMIS IR SUDEGINO.
Mount Clemens, Mich. — 

Mrs. Vivian Mathews, 38 me
tu, kuri prisipažino palicijai 
buk ji aplaistė savo 8 sanvai- 
cziu kūdiki aliejum po tam su
degino ji pecziuj. Stojus priesz 
palicija be jokios gailesties ir 
susijudinimo staeziai pasakė: 
“Asz esmių kalta. ’’

Motere negyveno su savo vy
ru, turėdama tris mažus vaikus 
ir negalėdama juos tinkamai 
prižiūrėti ir iszmaitiiit, nutarė 
atsikratyt nuo mažiausio. Ju
dėjo kūdiki in pecziu, apibars
te ji su plunksnoms isz padusz- 
kos, aplaistė su aliejum ir už
dege. Locninirikas namo suuo
dęs deganezias plunksnas nu
ėjo pažiūrėti kas ten pecziuje 
dega ir užtiko jau beveik sude 
gusi lavoną kūdikio. ,■

SUDE.

—- Tai tu tikrai prisipažysti 
kad savo paczia taip baisiai 
sumuszei ’

r—i Ne musziau, ponas sū
džiau, tikai kaili iszjperiau, o 
už tai iu kalėjimą nesodina.

MEILE NEUŽLAIKYS
GYVASTĮ

REIKIA ANT TO PINIGO, 
KAIP PERSITIKRINO 
./Jį‘jlS VYRUKAS.

Dunkirk, N. Y. — Pacziule 
Antano Bendarek užvede teis
mą ant persiskyrimo nuo savo 
vyro paduodama savo praszy- 
me sekanezia priežastį del ko 
nenori ilgiau gyventi su juom:

“Mano vyras yra geras ir 
gana meilus, mylėjo mane szir- 
dingai ir rūpinosi manim visa
me bet Dieve susimilk ant per
gyvenimo duodavo man till du 
dolerius ant sanvaites. Isz to 
negalėjau užsilaikyt ir nors jis 
mane mylėjo bet meile 'be duo
nos gesta kaip lempa be alie
jaus.”

Du dolerei aut užlaikymo 
namo ir pacziules tai labai ma
žai, norints žmogus savo pa
cziule mylėtu ir glamonėtu 
kuodaugiaušia bet tas neap- 
malszys bado. Sudžia paliepė 
vyrui mokėti moterei po de- 
szimt-s doleriu ant sanvaites ir 
pirkinet reikalingus parėdus. 
Motere sutiko ant to bet kaip 
ilgai Antanas dalaikys savo žo
di tai nežiiie.

SZITA PORELE RANDASI 
MOTERYSTES RYSZYJE

JAU 7U METU.
K-oycrsfoi d, i‘a, —- Ana. die

na malszei apvaiksztinejo savo 
70 metu sukaktuves vedusio 
gyvenimo, Charles F. Mohn ir 
jo prisiegele. Mohn apsipaezia- 
vo turėdamas 19 metu su 18 
metu Atarė Eby, abudu dirbda
mi cigaru dirbtuvėje po tam 
užsidėjo duonkeptuve kuria 
laiko lyg sziadieh. Susilaukė 
jie asztuonis vaikus isz kuriu 
septyni yra gyvi ir turi 16 anū
ku ir 11 pro-ąnuku.Recepta ant 
laimingo vedusio gyvenimo pa
duoda sekanti: Supraskie vie
nas kita, bukie užganadintu 
isz to ka turi ir prigialbek 
vienas kitam visame, bukie 
linksmas, t gyvenkie prideren- 
cziai ir dievobaimingai o ve- 
dusis gyvenimas bus tau sal
dus.” /■

Atminkie Szitas Mįsles
1— Kas tai yra, ka turi lova, 

bet joje niekad neguli ''
2— Jeigu-tavo nosis turėtu 

12 coliu ilgio, kuom ji butu?
3— Dėl ko Irlandyja yra pa-

lūka vyno?
skyrėsi geras ka

reivis n;|o;patogios moteres ?
|Ai sajkymai: J. /upe. 2 Beda. 

3 Bąi^id'i savyė kamszti [mies
tą Gorki. 4 Kareivis štoje 
priesz •piiuderi,” o motere de
da ji veido]. •

-
Vi^Kijne isz didžiausiu pa- 

graįąniii kremu, New Yorke, 
randasi jaunas žmogus kuris 
'atlossiia f role 41 nebaszninko. ’ ’ 

žmogus atsigula in nau
ja graba idant perkantieji ga
lėtu matyt kaip iszrodo lavo
nas grabe. JJž taji darba aplai- 
ko puikia užmokesti.

Isz Visu Szaliu
BOI.SZEVIKAI ISZVARE IN 
SIBERIJA 3,679 KUNIGUS.

London, Aug.—Jaroslavskas 
vadas Bolszevikiszku netikėliu 
apreisžke Moskvoje, buk val
džia. iki sziam laikui iszsiunte 
in Siberija net 3,679 Katalikisz 
kus kunigus. Apie tai raszo 
Angliszki lai'kraszcziai. Tas 
pats netikėlis apreisžke, 'kad 
Lenkyja likos iszczystyta vis- 
iszkai isz k/upigu. Visos moky
klos likos permainytos ant Bol
szevikiszku bedieviszku moky
klų, kuriosia dabar mokina So
vietines bezbozniku mokslo.

BAŽNYTINIS STOGAS SU
GRIUVO; KELI UŽMUSZTI 

IR DAUG SUŽEISTA.
Carmona, Iszpanija.— Laike 

pamaldų Didžioje Petnyezioje, 
kada bažnytėlė Szv. Benedikto 
buvo sigrudus tikineziais, 
staigai sudužo stogas, užmusz- 
damas keturis žmonis ir daugy
be sužeista. Bažnyczioje kilo 
baisus sumiszimas, riksmai su
žeistųjų ir mirsztancziu. Val
džia prisiuntė kareivius in pa
gialba iszimti sužeistus ir už- 
musztius. Stebėtina, kad dau
giau žmonių neužmuszta, nes 
stogas buvo sunkus.

EKSPLOZYJA GAZO UŽ- 
MUSZE 8 ANGLEKASIUS.
Longton, Anglija.—^Asžtuoni 

anglekasiai likos užmuszti ir 
dvylika sužeisti, laikė eksplo
zijos »gazo czionaitineje anglių 
kasyklosia. Valdžia tyrinėje 
priežaste nelaimes, nes tose 
kasyklosia in laika deszimts 
metu bluivo net keturios eksplo
zijos gązo, kuriosia užmuszta 
40 anglekasiiL

TRUMPOS ŽINUTES
Londonas. —- Anglijos ka- 

riszki laivai paskandino du Vo- 
kiszkus tavorinius laivus, pra
eita sanvaite. Europine kare 
sziomis dienomis truputi ap
stojo.

San Jose, Calif.— Du darbi
ninkai likosi užmuszti ir keturi 
sužeisti, per sugriuvimą, mag- 
nesaito kasyklosia.

St. Clairsville, III. — Pagal 
paskutine sanskaita tai pasiro
do jog eksplozijoje Hanna Coal 
Co. anglekasykloje, praeita 
sanvaite, žuvo net 73 vyrai.

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Szesziolika. pasažieriu likos už
muszti ant South Amerikos ge
ležinkelio kada du pasažieri- 
nei trukei susidūrė praeita 
Ketverga.

Mauch Chunk, Pa. — Praei
ta Pėtnyczia- gaisras sunaikino 
dideli rakandu narna, ir du ki
tus privatiszkus namus. Ble- 
des padaryta ant 150 tukstau.- 
cziu doleriu.

■—■ Kodėl t u Agotėlė nepa* 
szokini savo jaunikio?

s Ka ežia szokinet, juk po 
vestuvių asz ji paszokin.esi< 
biski geriau. ■ __ ____



* i e* M rr y -gj t j nn ą t* /» n Ą

Sziadien svietas randasi- di
deliam pavojuje nuo naujo 
amaro kuri daktarai praminė 
“Raudona Plaga” arba pap
rastai pavadinus “lytisžka li
ga” užsikrecziamoji nuo pikto 
gyvenimo ir draugavimo su 
paleistuvėms. Ta ja liga užsi- 
kreczia ir nekalti žmones neži
nomu budu; per pasisveikini
mą, 'bucziavima, atsisėdimo ant 
sėdynės ant 'kurios serganti 
ypata sėdėjo ir 1.1. Milijonai 
žmonių serga t a ja liga o dau
giausia kareivei po Svietinei 
Karei praplatino ta ja liga “Si
filis ’ ’ po visa svietą.

Vokietijoj ant kožno de- 
szimts gyventoju, du serga tą
ją liga. Dabar Washingtone at
sibus kongresas ženklyviausiu 
daktaru ir profesorių, apsvars
tyti būda kaip geriausia kovo
ti priesz taja “Raudona Pla
ga.”

Sudžia Pierce Appleton, isz 
St. Louis, Mo., davė persisky
rimą porai M. L. Krauss, ant 
pareikalavimo paczios. Krauss 
yra turtingu kontraktorium 
kuris nuo senei aiszkino savo 
prisiegelei kad pacziuotas vy
ras turi kanecz draugauti su 
svetimoms moterems nes ir 
gardžiausi kepsnei žmogui nu
bosta valgyti — panaszei ir jo 
motere jam nubosta. Bet po
niute Krauss ant tokios filozo- 
fijos savo vyro nesutiko ir ap- 
laike persiskyrimą nuo vyro.

Ir dabar, gal abudu turės 
permaina, vienas gales drau-

300 dienu ant meto, kas pada
rytu ir mokslo diena Sukato
mis; pelikes dienas del szven- 
cziuper meta ir deszimts dienu 
del metines valkacijos. Bet ta
me užmanyme 'ketina pasiprie- 
szint ne tik tėvai bet ir kiti 
žmones kurie geidžia geroves 
vaiku nes už daug mokslo del 
vaiku yra pavojinga ju jau
noms smegenims. Sziadijeninei 
vaikai jau ir taip turi už daug 
mokslo nes pęrvirszina senes
nius žmonis su savo didele 
“iszminczia.”

Vaikai, guodokite savo mo
tina
jai kas priguli, neužd^Kte jai 
jokiu nesmagumu nes neturė

gauti su moterems kiek norės 
o paeziule gal ir jeszkos sma
gumu kitur. Ka tieji persisky
rimai nepadaro tarp porelių!

Nekarta girdime kaip žmo
nes iszsitaria. apie kita žmogų 
“džentelmenas.” Bet kas tai 
yra “džentelmenas. ” Žmogus, 
vadinamas “džentelmonu” 
yra tasai, kuris yra sąvarus isz 
virszaus ir viduryje, kuris ne- 
pąniekina turtingo nei varg- 
szo; kuris praloszes neverkia 
ir iszloszes ne plepsi; kuris tu
ri paguodone del moterių ir se
nu žmonių; kuris yra per nar
sus memluot o per geras ap
gaudinėt ir kuris panesza savo 
sunkenybes sziame sviete be 
kitu pagialbos o duoda kitiems 
ingyti savo dalies smagumo; 
ant galo nepaniekina Dievo ir 
tikėjimo nežiūrint kokis jis bu
tu.

Toki vyra tikrai galima pa
vadint “džentelmonu”. Bet ar 
daug tokiu turime ant svieto?

Tūlas Angliszkas korespon
dentas laikraszczio susilaikė 
hotelyje Omske kad isztyrinet 
dabartini kariszka padėjimą 
Rusijoj. Norėdamas užrakyti 
sąyo duris ant nakties, papra
šą©, rakto. Dažiuretojas kotelio 
apreiszke jam kad pagal tiesas 
“raudonųjų”, niekas neturi 
tiesos 'užrakinėti duris su rak
tu.

Korespondentas nusidavė 
pas Bolsze.vikiszka komendan
tą su taja pasekmia kad ap>lai- 
ke valdžios .pavelinima kuris 
jam 'davė tiesa turėti rakta ir 
užrakinti savo duris.

Už taja “geradejyste” turė
jo užmokėt komendantui 5,000 
rubliu.

Nekuria mdksliszki vyrai ke
tina inneszti užmanymu. idant 
gmkyklos butu atidarytos per

ja tasai pats jaunikaitis.
Paregėjus ji vela, paszauke: 

‘‘Tai tu vėl czionais?”
Ant ko jaunikaitis atsake: 

“Dovanok ponia sudžia nes 
taip buvau insimylejas in “ju
sti szviesybe” kad turėjau daj 
karta su jumis pasimatyt.”

“Case is dismissed” (teis
mas iszmestas), paszauke pa-j 
liele sudžia o paliuosuotas nu
sidėjėlis iszejo isz sūdo užga- 
nadintas.

Nežine ar vela stos priesz ja, 
o gal kitur kur pasimatė su ja.

prigulineziai, žinokite Į dau

site, ja visados.
Tik pamislyk tu, mergaite, 

lakstai kaip peteliszke isz vie
nos vietos in kita, numeti ant
grindų savo drapanas o moti
na eidama paskui tave suren
ka visas ir padeda, kur priguli. 
Lakstai ant visokiu pasilinks
minimu, pas drauges, ant pik- 
czeriu, .szbkiu, partijų ir Lt. 
Juk galėtai pati sau is.zsiskalb- 
ti kas tau reikia bet motina pa
daro tai už tave. Subatoj buvai 
lyg dvyliktai ant szokio ir gu
lėjai Nedėliojo lovoje lyg de- 
szimtai. Panedelyje sųgryžai 
isz darbo, dirbai asztuones va
landas, tai ne 'daug, pavalgei 
vakariene kuria tau motina pa
gamino, susiszukavai, užsimė
tei ant veido pauderio ir vėla 
iszlekei ant geru laiku su ko
kiu tai szpielium su automobi
liu, trankytis lyg vėlybam lai
kui.

Motina sumazgojo torielkas 
o ar tu jai prigialbejai ? Paval
gei ir iszlekei o motinėlė vos
pastovi ant kojų, ant galo atsi
sėda ir pradeda verkti kad tu
rį tpkia. di^kr^ix ^hjnsfo įipie 
tavo laime ir geidžia kad tau 
nieko blogo neatsitiktu. Moti
nėlė tave myli ir vėlina tau 
kuogeriausia.

Juk galėjai senai motinėlei 
prigialbeti naminiam darbe, 
galėjai pakloti savo lova, iszsi- 
skalbti drapanas ir padėti vis
ką pąredke. O ar taip darai? 
Ne. Viską palie'ki del senos mo
tinėlės.

O tu, .sūneli, kaip tu guodoji 
t a savo “ old lady ” ? J ei gu ta
vos molt Ina praszo ka nors pa r- 
neszti isz sztoro arba atneszti 
giedra anglių ar prikirsti mal
ku, ar padarai ta? Ne. Palie'ki 
tai del savo senos motinėles 
neš tu neturi laiko ant to, turi 
eiti in pulruimi arba cigaru 
sztora kur prisiklausai visokiu 
szlykszcziu kalbu ir įszmokstl 
visokiu raketų. Neturi laiko 
palengvink, motinėlei jos dar
buose, atsakai: “Neturiu lai
ko, pasidaryk pati” ir eini po 
velniu nesirūpindamas dau
giau apie motina,

Sūneli ir dukrele, atsiminki
te jog kada pareinate namo, 
motina jums duris >atrakin.i 
iszlipdama isz szjBj^įpvos ir j 
jus priima su j^^BFLvodei 
viską atidedat ant psSziu moti
nos? Atsiminkite jog kada mo
tinėlė jus apleis, tik .'tada pa
žinsite jos verte ir tada grau- 
dinsites bet jau bus per vėlu!

Mieste Camden, N. J., randa
si magistratu patogi pana, Bei
ta Verdmann. Ana Su.ba.talikęs 
atvestas priesz ja jaunikaitis, 
Adolfas Stauffer, kuri palicija 
areszttavojo už pasigėrima ir 
nepadoru pasielgimą ant uly- 
czios. Poniute sudžia, davus 
jam gera pamoki n ima, paleido, 
ji ant liuosybęs. — Sztai Pane- 
deįyj vela .lilps., atv es.tą|> priesz

Apkalbantis liežuvis yra 
g pavojingesnių ne kaip 

szliaužiojantis žaltys ant szio 
svieto nes žaltys duoda žmo
gui žinot kad ji užklups bet ak
las apkalbetojas — niekados. 
Lai vyras ar motere pradeda 
slinkti žemyn ant kelio prapul-

TIKRI ATSITIKIMAI 
APIE PASIRODIMA

DVASIU
Tula nakti, kada asz miego-! 

jau kokias dvi. valandas, štai-Į 
gai. pabudau isz miego, nes ta 
nakti buvo karszta ir atsigu
liau lovoje, in kojas, nes buvo 
areziau lango. Kada taip gu
lėjau apie deszimls miliutas,• in- 
siteminus in galva lovos, pare
gėjau ten stovinti įsėna 'pažys
tama mano motinos, kiuri mane 
labai mylėjo. Stovėdamas a- 

I pie penkes miliutas szeszelis 
dingo, rodos inslinko in grindis 
o iii keturias dienas po tam, ap- 
laikiau telegrama kad mano 
motinos drauge mirė ta paezia 
diena ir valanda, kada ja regė
jau prie lovos. —P.R.

ties tai žmones juos da dau
ginus nustums in prapulti ir 
vietoję paduoti ranka kad jiem 
pagialbet ir isztraukt juos isz 
■tąsios smarves, nepaduoda sa
vo broliszkos rankos del žmo
gaus. ar moteres kad juos pa
kelti ir stengtis apmaudingus 
liežuvius sulaikyti.

O ne! Apjuodinantis liežuvis 
tik platina apjuodinimus to
linus.

Žvėrys prijąuczia prisiarti- 
ngnezia.nelaime, ko žmogus ne
gali prijaust. Sztai praeita Ket
verge Andrius Tuman, isz Ila- 
gerston, Md,, jojo ant savo ark
lio pro paprasta vieta, pro ku
ria tankęi jodavo jau nuo dau
gelio metu. Kada prijojo prie 
didelio sęno medžio, staigai 
arklys patsuko. in kita, szali, ir 
nesijudino isz vietos nors And-

Laike vakacijos, nuvažiavau 
in Maine valstija praleidimui 
kelis menesius tarp kalnu, ir 
nutariau nieko neraszyti namo 
laike mano buvimo lenais. Per 
keliolika metu nesilankiau in 
bažnyczia ir nekalbėdavau po
teriui, nes mažai tikėjau in Die
va, kas laibai surūpino mano te
ta, kuria palikau sveika namie. 
Pabuvęs tarp kalnu apie dvi 
sanvaites, tūla vakaru atsigu
liau anksti ir vos pagulėjau ko
los miliutas, paregėjau stovin- 
czia prie lovos mano teta su- 
isztiestom rankom in mane. 
Nusigandęs tuom regėjimu, at
siklaupiau prie lovos ir sukal
bėjau poteri. ■ Apie tai nieko 
nerasziau namo, bet kada su- 

Igryžau, mano giminaite aprei- 
sz'ke man kad teta' mirė ta pati 
yąkgra kada ja regėjau.—M.K.

tins ji plake kad bėgtu pro me
di. Kada ji negalėjo prie to 
prigersi, pasuko arkli in kita 
..szali. ir vos prajojo pro 'taja 
vieta, didelę, 'sudžiuvusi. szaka 
medžio krito ant tosios vietos 
pro kuria ketino prajoti ir kad 
nębutu paklausos arklio, butu 
buvęs ant vietos užmusztas.

Politika, politika ir begaline 
politika! Visi sziadien yra už
imti politika, visi rėmėsi ant 
politikos!

Visi virszininkai, nuo di
džiausio lyg mažiausio, užimti
yra politika, milijonierei savo 
rankose laiko užgniaužia poli
tika o katras yra jiems prie
lankus, tasai aplaiko “džia- 
ba.”

Dvasiszkieji visokiu iszpaži- 
nimu taipgi yra užimti politi
ka ir mažai rūpinasi apie skel
bimą Kristaus mokslo ir vedi
mu savo aveliu in Dangiszka 
Karaiysta.

Sziadien kožnas dirba vien 
tik del savo, naudos. Tai tokis 
yra sziadieninis svietas o tai 
yra didžiausias niekas!

Amerikoniszki biznierei ne
sigaili iszduoti milijonus dole
riu ant apgarsinimo savo biz
niu ir isz to turi milžiniszka

ISZ LIETUVOS
NETOLI SZIAULIU RASTAS 

SUSZALES ŽMOGUS.
Bertuižiai.—Lunkuose rastas 

negyvai suszales ir sniego už
pustytas Petras Janis'zka. Bu
vo iszejes in Szianlius, in ves
tuves, isz kuriu namo nebegry- 
žo.

Juodžiu kaime, Joniszkio 
vai., laikuose raytas suszales. 
J. Baltokas, 18 metu amžiaus. 
Vėlai vakare jis grižo per lau
kus namo isz kaimynu, bet 
šia mėžiant labai didelei pūgai, 
laukuose pasiklydo ir buvo už
pustytas.

APVOGĖ LAUKŽEMIO 
SARGA.

Kanmas.— Traukinys ana 
diena užmusze saiga J, Tiszke- 
vieziu, 60 metu amžiaus, o 
Szumsko sustojimo vietoj buvo 
t raukinio užmusztias ūkininkas 
M. Kapris.

Tarp Turgalaukio h- Kume- 
lioniu kaimu, Mariampoles ap
skrity, traukinys užvažiavo ant 
ūkininko Naujalio rogių ir ūki
ninką -ant vietos užmusze.

Keli metai adgalios sugry- 
žinejau su savo vvru isz Angli
jos. Laivas buvo didelis ir pui
kus, oras buvo kuogražiausias 
ir malpzu’S. Po linksmam pa- 
s'ikalbejiinui su kitais pasa- 
žieriais, sugryžau in savo per
skyra del pasilsio. Inejau iii 
kambarėli, pradėjau kloti lova 
ir 'tame paežiam laike paregė
jau mano langutis atsidaro, ir 
viduryje kambarėlio atsistojo 
vyras. Jo veidas buvo iszba- 
les ir rodos, kad labai kentėjo. 
Vanduo nupuolinejo niuo jojo
drapanų rodos ka tik likos isz- 
traūktas isz vandens.

Dirstelėjau ant tojo nepa
prasto regėjimo, sukl.vka.u bai
sui ir pradėjau bėgti prie duriu 
ir tame regėjimas dingo man 
isz akiu.Kada adbego mano vy
ras su kitais iszgirde mano 
klyksmą, rado yiduryje kam
barėlio bala vandens ant tosios 
vietos kur stovėjo toji dvasia.

Vėliaus dagirdau nuo kapi
tono, buk keli menesei adga.1, 
tūlas pasažiėriu's, kuris radosi 
tam paežiam kambarėlyje, stai
ga! dingo tūla nakti ir niekas 
ji nemato nuo tos -dienos. Ma
tyt, turėjo inszokti in mares.

—F. C. S.

pelną. Paimkime viena tokia, 
kompanija, Sears Roebuck, ku
ri ana diena apgarsino savo 
metini pelną kuris buvo vienas1 
isz didžiausiu nuo jos prasidė
jimo. Praeita meta turėjo pel
no ant 6.17,414,266 doleriu ar-: 
ba beveik du milijonus doleriu
daugiau kaip 1938 mete.

Musu Lietuviszki biznierei 
gailės! iszduoti 25 dolerius ant 
meto apgarsinti savo biznius.

t*’ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
miršzo ir prasze idant nesulaikyti 
laikrMąctio, PĄSKŲBlNKįTĮgį S j J

PATOGI DEIVE IR PIEMENUKAS
Senovės laikuose kada tai Sztai -stovi karieta, pakinkyt

gyvulei tarp saves kalbėjosi 
žmogiszka kalba o akmenys 
szo'kinedavo po svietą, kaip 
jaunos mergaites, gyveno 'kai
nuose patogi deive kaip aniuo- 
las ir mielaszirdinga del varg- 
szu.

Numylėta ji per dievaiezius, 
turėjo laja, dovana jog galėjo 
daryti visokius stebuklus bet 

I knygose 'buvo paraszyta jog 
jeigu apleis savo vieta kur gy- 

j veno per laika trijų metu ir ne- 
sugrysz in laika, tai dings jos 
drutybe.

Viena karta eidama pasi- 
vai'kszcziot ant szimto myliu 
nuo savo gyvenimo, sutiko pie
menuką gananti gyvulius. Vai- 
kinelis buvo gražus, grajino 
puikiai ant birbynes ir temino 
in ja malonei.

— Ar esi laimingu? — už
klausė deive piemenuko.

— Esmių! — atsake vaikine-

APVOGĖ LAUKŽŽEMIO 
BAŽNYCZIA.

Nežinomi piktadariai, iszple- 
sze rluru užrakta inejo in Lauk
žemio, Kretingos apskriezio 
bažnyczia ir pavogė kupka ir 
monstrancijos vidurį. Pavogti 
daiktai esą verti apie 400 litu.

SUDEGE LIGONBUTE.
Panevėžys. — /Susijungus 

elektros laidoms užsidegė Pa- 
nevežo ligonbuite. Nuostoliu 
padaryta už daugiam, kaip 100 
tuk'stancziu litu. Kova su ug
nimi truko 11 vafehdu. Laimei 
kad ugnis invyko dar dienos 
laiko [pastebėtas 7 vai vakare] 
tai pavyko iszgeilbdti visus li
gonius, kurie Uuvo skubiai isz- 
gabenti in netoli, esianczia mer- 
gaiczilu gimnazija.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Povylo Padelskio 
ir jo pus-brolio, taip-gi Povylo 
Padelskio. Apie 28 metai atgal 
atvažiavom draugia, ant vieno 
iaivo in Amerika. Jie paeina 
isz Suvalkų gub., Naravo kai
mo, Prienų parapijos. Asz po 
tėvais Jeva Blazdžikiute, isz 
Dumiszkio kaimo. Praszau at
sismaukti ant adreso:

Mrs. Eva Cziginskienc, 
630 W. Mabanoy Avė., 

2t) Mabanoy City, Pa.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

lis.
— Ar nieko negęidi .ant szio 

svieto?
— Ne, turiu viską kas man 

reikalinga.
— O ar asz ne patogi mergi

na?
— Da niekad tokios pato

gios savo gyvastyje ne esmių 
mates.

— Ar geistum su manim ap
sivesti?

— Szirdingai sau velintau 
tave paimti, už motere.

— Jeigu taip, tai imkie szita 
žiedą, užmauk ji sau ant pirsz- 
to ir prisiek jog busi mano vy
ru.

Vaikinas iszpi'lde deives pa
liepimą ir sztai stojosi stebuk
lais. Akimirksnyje nupuolę nuo 
jo 'skarmalai o paregėjo 'save 
aprėdyta, in kunigaikszczio. pa
rėdus.

— Dabar — atsiliepe deive, 
— važiuokime in mano narna.

Galime tikėti, kad dvasios 
numirusiu pasirodo gyviems, 
duodamos žinia apie savo mirti 
ir persergeti apie p risiant inan- 
t es nelaimes ir kad mes per- 
mainytumem 'būda savo gy
venimo. —F.

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHAhLQX CITY, į*A, .

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Ju 
na pasirinkimą meta- įsu 
liszku ir kieto medžio || 
Grabu. Laidoja nu- Į| 
mirelius pagal naujau- it 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

lįell Telefonas ūSž-į

BUK TEISINGAS
Viename kaime gyveno var

gingas darbininkas Jonas, sun
kiai diibo pas ūkininkus ir 
maitino kūdikėli kaip galėda
mas. Bedirbdamas jis karta la
bai perszalo ir turėjo per dvi 
sanvaites gulėti lovoje. Gale.li- 
gos jis ne.beturejo jau nei ska
tiko pinigu nei kąsnelio duo
nos —. nei jam nei kūdikiui ne
buvo ko valgyti.

Dar visai 'silpnutėlis atsikėlė 
jis isz lovos irmišliuo ka dabar 
daryt. Mislino jis ilgai bet nie
ko gbr o pramanyti negalėjo: li
ko jam tik vienas kelias: eiti 
elgetauti. Labai jam koktu pa- 
įsidare, labai jis gėdijosi ir ne- 
dryso .'bet ka daryti? Sunku 
buvo jam ir kūdikiui badu mir
ti.

Sutemus, jis pusiau ligotas 
nuėjo pas kaimynus pagelbos 
maldauti; baime ir koktumas 
kankino ji, prisiartinus jam 
prie svetimu dura.

— Kad Dievas duotu man 
greieziau sveikata, kad gale- 
cziau sau ir kūdikiui kąsni 
duonos uždirbti! O, kaip sun
ku, kaip geda elgetauti!

Taip manydamas jis norėjo 
gryžti namon bet pajuto kad 
lyg kas po kojomis suskambė
jo; pasilenkęs jis rado pusėti
na krepszi, kupina auksiniu ir 
sidabriniu pinigu. Nudžiugo 
jis, radęs toki turtą ir skubiai 
gryžo namon.

— Dabar nei asz, nei kūdikis 
nežinosim kas tai yra szaįtis ir 
badas!.... Dabar nereiks ne el
getauti.

in sparnuotus arklius, sėskim 
abudu o in valandėlė buJ 
namie. 4l

Bet vaikineli's melde id 
da galėtu pasimatyt su moti__ 
le ir su ja atsisveikintt Deive 
sutiko ant jo praszymo ir rin
go jam isz akiu.

Po keliu dienu važiuo jbjis 
pas savo mylima ir keliweje 
susitinka su karaliene ^tojo 
sklypo kuriame gyveno. Kara
liene paregėjus taip puiku^au- 
nikaiti, insimylejo in ji pasiu- 
tiszkai, prakalbėdama in ji-sal- 
džiai:

— Patogus jaunikaiti, mano 
vyras ka tik mirė ir ai- nenorė
tum pasilikti mano vyru?

Piemen elis užsimislino gilei 
ant tuju žodžiu. Karaliene bu
vo daug senesne už ji ir bjauri 
boba bet'buvo karaliene. Todėl 
sutiko pasilikti jos vyru ir 'bū
ti karalium.

Ir vela atsitiko stebuklas. 
Akimirksnyje isznyko jam isz 
akiu karieta ir sparnuoti auk
lei, drapanos kunigaikszczio 
nupuolė nuo jo o veidas jo per
simainė ant bjauraus sutvėri
mo.

Karaliene net sudrėbėjo isz 
baimes szaukdama:

— Kas ežia do bjaurybe, isz 
kur jis atsirado?

— Tai tavo vyras, kuris pri
žadėjo būti tavo, sudundėjo 
nematomas balsas. r

— Szalin traukis nuo manės, 
tu bjaurybe, tegul akys mano 
tave nemato.

Bet vos isztare tuosius žo
džius, žeme pęrsiskyre, perkū
nai sudundėjo, sužaibavo o po 
kojom piemenuko pasirodė gi
li pragaisztis in kuria inpuole 
ir dingo ant.visados. ■ '

Taiip tai deive atkerszino 
jam už jo godumą ir ueiszpil- 
dyma duotos savo prisięgoą.

Bet po valandėlės jis pradė
jo vela kitaip sanprotauti; tai 
sanžines balsas jam kalbėjo: 
“Juk pinigai ne tavo: tu neuž
sipelnei ir neuždirbai ju!... Tu 
būtinai turi juos sugražinti 
tam, keno jie yra!...

Jonas paklausė sanžines bal
so. Anksti ryte nunesze jis pi
nigus kaimo seniūnui praszy- 
damas apskelbti kad jis vakar 
pinigus radęs. Pinigu.savinin
kas greitai atsirado: tai buvo 
turtingas mėsininkas isz arti
mo miestelio. Jis labai džiau
gėsi kad pinigus rado teisingas 
ir sanžiningas žmogus; jis gau
siai apdovanojo varginga Joną 
ir labai jam dekavojo.

Kaimo gyventojai, iszgirde 
apie Jono teisingumą, .skubi
nosi visi suszelpti vargsza. Nuo 
to laiko Jonui jau nereikejo el
getauti ir badas jo namu nie
kuomet nelankė.

PRISIEGE DU SYKIUS.

Sudžia:—Ar jau tu kada pri
slėgei ?

Kaltininkasi:—-Taip, ponas 
sodžiau, prislėgiau dviems 
merginoms kad su joms apsi- 
paeziuosiu.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro jr sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00. į

M. Žukaitis I
Dean Rd. Spencerport, N. Y, j
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i Dvylika Menesiu ątker- 
io moterei ir dukterei 
i už ju nedorybes.

siu ir joms neatnesziu. Mel
džiu, geru seneliai, parodyt 
man vieta kur galecziau suras
ti t uju žiedu?

Tada Sausis pasikėlė isz vie-' 
tos ir nuejas pas kita seni pra-| 
■kalbėjo in ji:

— Broli Balandi, užimk tu 
augszcziausia vieta:

Balandis, atsistojas, iszkele 
rykszte augsztyn ir pradėjo

Kitados stovėjo prie dideles, 
girrios grinczele kurioje gyve
no mo'tere su duktere, vardu 
Elena. ,Pas taja motere radosi Į mosuoti su ja prie ugnies. Ta- 
ant taiuwstp'S sierata mergina,j 
vardu Imrgarieta, kuri buvo 
labai j®togi ir gera 1 
moteres tu duktere labai jos ne- 
ttžkcntj, priversdamois sierate
le dirbti sunkiausius darbus.
Vargsze turėjo szluoti kamba
rius, gaminti valgius, sinti, 
plauti ir verpti irkarves melž
ti. Elena nemokėjo jokio dar
bo ir per dienas miegodavo, 
grąžei rėdėsi ir vaikszeziojo 
ant spacięriaus.

Varginga .sieratele niekam 
nesiskunsdavo isz savo sun
kaus gyvenimo, kantrei kente 
visus paniekinimus ir kumsz- 
czias, kaip nuo motinos kaipo 
ir dukters, kuom ji buvo joms 
paklusnesne, tuom ja daugiau 
paniekindavo ir ant galo nuta
rė tos dvi nedorėlės praszalint 
■sieratele visai.

Viena diena, laike dideles 
žiemos ir dideliu szalcziu Ele
na tare in Margarieta:

— Klausyk, turi eiti iii kal- 
nūs ir parneszti man kvepan- 
cziu piolkėliu (žiedu).

— Kas-gi girdėjo idant žie
mos laike žydėtu sniege piol- 
kai?

— O tu prakeikta ragana, 
daryk taip, kaip asz tau palie
piu. Eik lauk ir man nesu- 
gryžk pakol neatneszi piolku!

Motina Elenos taipgi iszplu- 
do bjaureis žodžiais sieratele 
ir iszmete vargsze per duris.

Verkdama mergaite ėjo in 
kalnus jeszkoti žiedu, ant kal
nu nebuvo matyt ne žmogisz- 
■kos pėdos, visur sniegas ir snie
gas. Taip beklaidžiodama pa
klydo didėlėje ir tamsioje gir- 
rioje, buvo iszalkus ir pailsus 
ir vos laikėsi ant kojų. Jau ke
tino griūti aut sniego ir mirti 
szaltyje kad sztai netoli pare
gėjo ant kalno szviesa. Buvo 
tai ant pat virszaus kalno. Pra
dėjo lipti su .paskutinėms pa- 
jiegoms ir dasieke savo tikslo. 
Kada priėjo prie ugnies, pare
gėjo dvylika senuku sedineziu 
ant alimeniniu sėdynių o kož- 
nas buvo baltai pasirėdęs.

Visi sėdėjo ramiai prie ug
nies. Buvo tai Dvylika Mene- dyki te kur asz galiu j u prisi- 
siu. Didžiausias isz ju, Sausis, ' 
sėdėjo už visus augszcziausia 
ir 'buvo už visus seniauses. Jo 
laukai ir barzda buvo labai bal
ta, kaip sniegas o rankoje laike 
rykszte.

Paregėjus sedinezius dvyli
ka seniu, Margarieta labai per
sigando bet ingijus drąsą, pri
siartino prie ugnies tardama:

— Geri žmones, gal pavėlin
site man kiek susiszildyt nes 
esmių labai sustingus nuo szai- 
czio.

Didysis Sausis pakeles savo 
žila galva užklausė:

— Mylimas kūdiki, kas tave 
in czion atvede ir ko jeszkai?

— Jesžkau piolkėliu, — at
sake Margarieta drebaneziu 
balsu.

— Juk dabar ne laikas jesz- 
koti piplkeliu, žinok, jog dabar 
žiema ir visas svietas uždeng
tas sniegu.

Žinau tai gerai, bet mote
re, pas kuria tarnauju ir jos 
duktė iszvare mane in tuosius 
kalnus jeszkoti piolkėliu ir lie
pe nes

me pasikėlė liepsna lyg debe
siu, sniegas pradėjo tirpti, me- 

bet toji] <lžiaį įr žoles apsidenge pum-
pureis, žoles pradėjo žaliuoti. 
Iszrode kaip pavasaris o krū
mai net mėlynavo nuo piolku.

— Skink juos greitai!
Su didžiausiu džiaugsmu 

Margarieta pradėjo skinti žie
dus ir in trumpa laika prisky
nė puiku bukietą piolkėliu. Pa- 
dekavojus szirdingai sene
liams nubėgo nudžiugus na
mon.

Elena su motina, paregeja 
ineinant Margarieta su 'žiedais 
labai nusistebėjo ir susimaisze 
o žiedu kvapsnis davėsi jaust 
po visa grinezia, abidvi suszu- 
ko ant kart:

— Kur tu juos radai ?
— Po medžiais, ant kalno, —- 

atsake sieratele.
Elena pagriebė žiedus isz jos 

ranku netardama ne aeziu. Ant 
rytojaus vela paszauke Mar
garieta ir rustai tare in ja:

— Eik man tuojaus ir par- 
neszk žemuogių nuo tojo kalno 
bet žiūrėk kad butu isznoke ir 
saldžios nes kitaip iszrausiu 
tau plaukus isz galvos su tavo 
smegenimis!

— Bet kas girdėjo idant žie
mos laike augtu žemuoges.

— Tylėk tu bjaurybe ir da
ryk kaip asz tau liepiu. Eik, ir 
kad man nesugryžtum be uo- 
gu.

Nelaiminga mergaite brido 
per sniegą ir lipo ant kalno 
kiek tik turėjo pajiegu. Ant 
galo vela priėjo prie sedineziu 
senuku, kalbėdama:

— Geri žmones, susimylėkit 
ant manes ir prigialbekit man 
surasti žemuogių ir truputi su- 
siszildyt.

Didysis Sausis pakeles gal
va atsiliepė:

— Ar tu nežinai jog dabar 
pats vidurys žiemos ir žemuo
ges po sniegu neauga?

— Asz žinau, bet mane nedo
ra motere su savo duktere isz
vare in tuosius 'kalnus jeszkoti 
uogu ir liepe nesugryžt be ju. 
Susimylėkit ant manės ir paro-

Mokinasi Amerikoniszkos Laisves

Susiraszinejau su draugu gy- 
venancziu kitame mieste, dide
lėje Lietuviu kolionijoj, kuris 
nedavė man ramumo, kad tik

DAKTARAS
Vaizdelis isz tikro atsitikimo.

Didysis kunigaiksztis Otto, isz Hapsburg, kuris yra im- 
pedinis Austrijokiszko sosto ir jo brolis Feliksas, apvažiuoja 
Amerika mokindamiesi Amerikoniszkos laisves ir pažiūrėt 
kaip Amerikonai gyvena kad sugryžia in savo teviszke ga
lėtu laja Amerikoniszka laisve platini tarp savo tautiecziu.

na paskui kita kaip iszalkes 
vilkas bet sierateliai nedavė ne 
vienos. Ateinanezia diena vela 
sumanė siausti sieratele iii kal
nus bet tuom kart idant par- 
nesztu jai obuoliu.

— Ar girdi Margarieta, szia- 
dien eisi in kalnus ir parneszi 
man gražiu ir raudonu obuoliu 
bet atsimink idant be ju nesu- 
gryžtum nes visus dantis isz- 
muszcziau. Negaiszyk laiko ir 
neszdinkis tuojaus. Pridėjus 
da kumszczia ant kupros, isz
vare nelaiminga sieratele ant 
didelio szalczio ir sniego.

Vargsze ėjo per sniegą apsi
verkus o aszaros tuojaus su-

taip kad žmogaus pėdu niekur 
negalima, buvo matyt. Ant ga
lo užlipo ant kalno. Priėjo prie 
ugnies prie kurios sėdėjo dvy
lika. seniu. Isz pradžių persi
gando 'bet insidrasinus paszau
ke garsei:

— Duokit man obuoliu tuo
jaus ir tai tiek kiek galecziau 
paneszti.

Didysis Sausis nusiszypsojo. 
Paemes rykszte apsuko kelis 
kartus aplink galva. Tuojaus 
visus dangus apsiniaukė ir 
pradėjo baisei snigt o ugnis su 
dvylika seneliu isznyko isz 
akiu. Elena pasiliko viena ant 
kalno virszunes ir stengėsi at
rasti kelia namon, klaidžioda
ma szen ir ten po krūmas.

Motina nesulaukdama duk
ters, iszsirenge jos jeszkoti. 
Sniegas nupuolinejo didelers 
pluosztais. ir užklojo viską. 
Szaltas sniegas szvilpe per kal
nus ir girres o motina su duk
tere jau daugiau nesugryžo nes 
suszalo ant kelio.

Margarieta pasiliko grincze- 
leje viena o kada nesulauke su- 
gryžtancziu moterų, paėmė 
grinczele kaipo savo locnasti. 

. Po kokiam tai laikui apsivedė

kaip deimantai. Atėjus ant kal
no kur sėdėjo dvylika seneliu;
verkeijcziu balsu paszauke:

— Susimylėdami seneliai, 
duokite man obuoliu nes jeigu 
be ju sugryžsziu namon tai ma
ne tosios nedoros moteres už- 
musz.

Tada Sausis paliepė Rugpiu- 
cziui užimti jo vieta prie ug
nies o kda pamosojo su ryksz
te, sniegas nutirpo o medžiai| pražydėjo ant kuriu kabojo 
puikus raudoni obuolei.

— Rinkie greitai, — tarė'si’ doru vaikinu ir gyveno lai- 
! mingai.

Dievas neapleidžia nuskriau-
Rugsėjis.

Mergaite nudžiugus, pribė
go prie dideles obeles, pakratė stu sieratu ir laiko juos savo 
szakas, nuo kuriu nupuolė du 
dideli obuoliai. Kada mergaite 

obuolius,!

globoje (Galas.

[ryži pakol ja nesura-

skint.
Didysis Sausis pasikėlė isz 

vietos o nuejas prie kito senu
ko, padavė jam rykszte in ran
ka kalbėdamas:

— Broli Birželi, 
augszcziausia vieta.

Birželis paklausęs perdeti- 
nio, stojo priesz ugni ir pradė
jo sukti aplinkui su rykszte. 
Liepsna vela pasikėlė net de
besiu, sniegas pradėjo tirpti, 
žeme apsidenge žole o medžiai 
lapais, žole pažaliavo o pauksz- 
cziai pradėjo cziulbeti. Pasida
rė tikra vasara o tarp medžiu 
pasirodė daugybe žemuogių.

— Rinkie jas greitai, — kal
bėjo Birželis.

Su džiaugsmu Margarieta 
dekavojo seneliams už taja do
vana o prisirinkus pilna gurbe- 
li leidosi greitai namo.

Vos sieratele ženge per 
slenksti motina su duktere pa
szauke :

— Kur tu jas gavai ?
— Ten ant virszunes kalno, 

— atsake sieratele.
Elena paėmus uogas rijo vie-

užimkie

paėmė nuo žemes
Rugsėjis paszauke:

— Gana, dabar eikie 
greieziausia namo.

Sieratele p ade k av o j o 
dingai seneliams už dovana ir 
leidosi žemyn nuo kalno.

. Elena su motina buvo tosios/ 
nuomones jog Margarieta jau! 
daugiau nesugryž pas jas, bet j 
labai nusistebėjo kada siera te-1 
Je inejo in grinezia. Paregeja1 
tik du obuolius, pradėjo ant 
jos plūsti visokeis žodžiais:

— Kodėl neparneszei dau
giau? O gal kitus suodei, tu 
bjaurybe.

— Nesuvalgiau kitu nes 
man tik tiek buvo pavėlinta pa
siimti ir paliepta eiti kuogrei-i 
cziausia namo.

Elena netikėjo .sieratelei ir 
plūdo ant jos bjauriauseis žo
džiais. Da niekados Elena su 
motina nebuvo ragavę taip gar
džiu obuoliu o kada tuosius su
valgė, užsinorėjo tureli dau
giau.

— Motin, — tarė Elena, — 
duok man sziltas drapanas, asz 
pati eisiu parsmeszti obuoliu. 
Asz ta j i medi atrasiu ir prisi- 
sjiinsiu kiek norėsiu.

Motina atnesze Elenai szilta 
skranda ir kepure. Elena užėjo 
ant kalno jeszkoti obuoliu.

Sniegas uždengė visus takus

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.”

kuo-
Visokiu Giesmių Knygų, 86-1 

puslapiu. Ju tik keletą turiu 
todėl prisiunskite $1.00 ant ad- 
seso: M. Žukaitis,
Dean Road, Spencerport, N. Y.

£ SZI BANKA YRA NARYS 5 
g Federal Reserve System g 
g TEIPGI IR :5
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| Union National Bank | 
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Bell Telefono Numeras 78
t 520 W. Centre St. MaLanoy City

pas ji atvažiuoeziau gyventi. 
Darba užtikrino ir prie to pri
dūrė, girdi, “jeigu nepatiks, 
galėsi koki menesi pabūti pas 
mane ant mano kaszto ir 
gryžti adgal.” Maniau sziaip, 
maniau taip, bet viena gražia 
diena, pabaigoj vasaros, nu
sprendžiau pasimatyt su seniai 
matytu draugu; visa, savo krai
ti in suitcase susiliodavau ir 
marsz...

.Atvažiavus in didmiesti pas 
dranga, in didele Lietuviu ko- 
lionija, isz karto man patiko. 
Lietuviszki vakarai vienas pas
kui kita, kaip virtine tęsęsi o 
kartais prisieina kad nei neži
nai in kuri parengta vakara ei
ti — keli ant syk atsibuna.

Mano draugas 'buvo džentel- 
monu. Turėjo pažinti su dides
niais, prakilniais žmonimis, 
kaip advokatais, daktarais ir 
tam panasziai. Kokiame susi
ejime, prie progos, tuoj ir ma
ne supažindina kad ne su vie
nais tai su kitais tais kiltes- 
niausiais.

Jszsirengeme su draugu in 
viena labai iszgarsinta tautisz- 
ka vakara. Tas vakaras man už 
pirmesnius daugiau patiko: su
sirinkusi inteligentija, su barz
domis, su frakais ar prince Al- 
bertais su cilinderiais— vienu 
žodžiu, puikus vakarus.

Po vakaro programai, .supa
žindina mane su vienu daktaru 
ir Lietuviszku veikėju. Man 
daktaras patiko isz jo iszžiuros 
ir taip manau, reikia man su 
juom in didesne pažinti sueiti, 
ne vien kaipo su daktaru, bet 
kaipo ir Lietuviszku veikėju.

Antra diena taip jaueziu 
krutinės skaudejima kad net 
pecziuose atsiliepia. Prie to, 
neatsikosejimas ir gilus kosu
lys tankiai pjauna. Po vakarie
nei, apsiszvarines, eisiu pas ta 
man patinkanti daktara, rasi, 
bus proga sueiti in gilesne pa
žinti ir sveikata pataisysiu. 
Apsirengiau ir iszejau.

Eidamas pas daktara nejau- 
cziau skausmo nes mintys bu
vo nukreiptos, kaip ežia už
mezgus gerus pažinties maz
gus su daktaru. Mintys užka
riavo liga.

Net kruptelejau iszgirdes 
baisa: ‘1 alo, kur eini ? ’ ’ Mat bu
vau užsimislijas kad nebuvo 
laiko nei dairytis nei apie kita 
ka mislyt. Žiuriu, mano drau
gas prieszais stovi. Tada atsa
kiau: “alo, alo.”

— Kur-gi eini? Niekad va
karais neeidavai ant gatves o 
dabar trauki. Gal kokia meilu
že kame nors užtikai — tese

I mano draugas.
— Eik jau eik, su savo mei- 

I lužems. Ar man ju reikia? Ei
nu pas daktara — paaiszkinau

I draugui.
! — Pas daktara ?! Ar tai ser
gi ? — užklausė jis.

— Žinoma! Kad sveikas bu- 
czia tai ko-gi eieziau?

.. () ka-gi skauda?

— Kasžin kokis paibelis in-' 
lindo in krutinę kad net pe- 
cziuose jaueziu skaudejima.1 
Taip-gi gilus nęatsikosejantis 
kosulys pjauna be perstojimo.

— Tai brolyti, szaltis... tese 
draugas.

— Nežimiu kas, — trumpai 
atsakiau.

— O pas koki daktara eini?
— Na-gi pas ta, kuri persta

tai ant to vakarėlio...
— Jis tik dantų daktaras o 

sziaip apie kitas ligas nieko ne-' v • Ižino.
— Tai ne.yra daktaru o tik ! 

dentistu? Kaip lai? Jis raszo- 
si visur' daktaru, ir laikrasz- ;

Jt sienos taipgi pa- 
raszyta dWWireis... Asz maeziau 
laikrasztyje pasiraszes Dr., už 
tai asz ir kitaip nemaniau. Vis- 
tiek jis daktaras. Kad ne kito 
ko, tai dantų!

— Ne. Dantų vadinamieji 
daktarai ne visi daktarais yra. 
Jie yra tik dentistais. Negana i 
kad ne visi dentistai yra dak
tarais bet ir kiekvienas gydy
tojas ne yra daktaru, kuomet 
muzikas, advokatas ir kiti yra 
daktarais.

— Kaip tai gali būti? Pirma 
syk girdžiu.

— Klausyk. Paaiszkinsiu pa
gal Amerikoniszka būda. Pa
prastas advokatas Angliszkai 
vadinasi Attorney arba su
trumpinantAtty. Tiesu dakta
ras, kuris turi tam tikra laips
ni, raszosi Doc of Laws arba 
sutrumpinant LL. D. Muzikan
tas vadinasi, musician o turin
tis tam tikra laipsni, vadinasi 
Doctor of Music ir sutrumpi
nant raszosi D. M. Gydytojas 
yra physician, surgeon arba 
healer bet turintieji daktaro 
laipsni, vadinasi Doctor, of Me
dicine arba sutrumpinant M.D. 
Tas pat yra ir su kitais. Dentis
tu, tai kaip ir nėra daktaru, tik 
daugiausia vadinasi dėl gar
bes, del gyvenimo biznio.

— Asz nesuprantu kaip-igi 
negali būti daktaru kuomet to 
dentistas mokinosi ir kuris pri
klauso prie daktaro!

— Klausyk. Jeigu taip, tai 
ir kalvi galime vadint dakta
ru. Tik temyk. Arklys pames 
padkava, padas in akmenis at- 
simusz ir pradės szlubuoti o 
pas kalvi nuvedus, padkava 
pakals ir arklys jau neszlubuo- 
ja, ar jis ne daktaras? Arba ra
to ratlankis nupuls, tuoj stu- 
kai su szypkiais iszbyres o kal
vis daktaras uždės nauja ar ta 
pati ratlanki ir vėl važiuok 
kaip važiavai.

— Asz tau netikiu, ka tu sa
kai. Tyczia einu pas ta dantis
tą paklausti kaip tikrai yra.

Mano draugas nuėjo pas den- 
tista paklausti ar jis yra dak
taru ar dentistu o asz nuėjau 
savais keliais. Po tam persis^ 
kyrimui dar nesuejau su drau
gu. Kada sueisiu ir iszgirsiu ka 
girdėjo nuo dentisto taip pat 
pasakysiu...

BALTRUVIENE

Au-di-du, mano szirdeles, 
Sakalelei ir balandėlės,

Asz vela ant džiabo,
Laikrasztinio sztabo, 1 

Vos Velykos pasibaigė, 
Vela trauk po svietą nabage, 
Ant galo in Skrantus atsi- 

baladojau, 
Daug vaszkiniu lelukiu pa- 

maeziau, 
Mistinu kas tai gali būti, 

kad visu merginu veidai kaip 
giltinių balti, 

O-gi tai iszmiltytos Lietu
vaites, 

Musu mergaites.
Mat su makaronais sėbrauja, 

Bambileis visur keliauja, 
Net ir sarmatos neturi, 

Norints Lietuviszki vaikinai 
ant ju žiuri, 

Ba sarmatinasi Lietuviu, 
Tai prikimba prie makaronu, 

Kurie meilei pavažinėja, 
Ir da pinacu užtrytuoja, 
Jeigu ne už penktuką, 

Tai už deszimtuka.
. Asz da daugiau, 

Apie jas žinau, 
O kaip nepasiliaus, 

Tai tiek gaus, 
Kad net viskas dulkes, 

Ir miltai nuo nosies nubyrės, 
!Per Velykas Škrantu bažny- 

czioje buvau, 
Tai visko dažinojau ir 

maeziau. ( 
* *

4

*
Baltimore je,

Kožnoje karezemoje, 
[Užpakalinius ruimus isz-

naikino,
Bobų seimus sugadino, 
Mat sueja girtuokliavo, v 
Kol svaiguli negaudavo, 
Kožnam in akis kabinosi,
Ir užfundyt pravijusi, 4

O kas ten būdavo,
Kaip jos sueidavo,

Tai sziadien nutylėsiu, 
Del saves pasiliksiu.

Dabar pulkais pas kitas 
traukia,

Kur guzute užtinka, traukia, 
Pasirodo kad ir ju vyrai

niekai, t
Tikri kazelekai.

O jau ka merginos, 
Tai rodos paeina isz girrios, 
Kaip tik vakaro susilaukia, 
Pulkais ant manevru 'traukia, 

Yra ir geru mergeliu,
Geru tėvu dukrelių, 
Bet tokiu ne daug,

O jau su kitom tai szelauk.
* * *

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

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

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

Pliauszkite bobeles kuo- 
daugiausia,

Pasirodykite katra smar
kiausia.,

Mainersvillej daug tokiu yra, 
Per dienas sriaubia byra, 

Be paliovos loja, 
Visus gerai aploja,

Kaip tai ana Nedalia padare,
Vienas isz galvos pasiutima 

iszvare,
Duszelei kaili iszpere,

Net in koki laika atsikvotejo, 
Kėlės valandas be dūko gulėjo.

W Neužmirszkite guodotini «kai- 
tytojai, atsilygint bu prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Ulkrmftio. PMkobtnkiUI

f
i f



Žinios Vietines
—- Po Velykų.
— Velykų oras buvo labai 

szaltas, netik czia bet ir po visa 
amerika.

— Už sanvaites Balandžio 
arba Apriktus menuo.

— Isz priežasties Velykų' 
szvėntes nespėjome patalpinti 
visu vietiniu žinių in szi nume
ri “Saules” todėl bus patai py
ta ateinaneziam numeryje.

Pottsville, Pa. f Kazys Odai- 
tis, gyvenantis po adresu 472 N 
Centre St., mire praeita Reiny- 
czia. Buvo palaidotas Panede- 
lio ryta su szv. Misziomis Szv. 
Kazimiero bažnyczioj, St. Clair 
Pa.

Wilkes-Barre, Pa. f Szioje 
apylinkėje mirė sekanti Lietu
vei: Jokūbas Diksz, nuo 110 
Lehigh uly., kuris paliko pa
ezia, dvi dukteres, broli ir šeše
te. Mare Dambrauskiene, 17 
Wood uly., paliko vyra, 4 vai
kus ir broli. Adomas Bekus, 
137 So. Meade uly. Jonas 
Spudys, 9 Renter uly., Hughes
town, paliko paezia, 5 vaikus, 
2 brolius ir sesere. Petras Mar- 
dosasa, 234 Damon uly., Pitts
ton, paliko paezia, 4 vaikus ir 
viena. broli.

Del 
Merginu ir Moterių
— Dorybe ir puikvedyste, 

tai didžiausias skarbas margi
uos ir puikiausia papuosza 
moteres.

— Mergina nepaisanti ge
ru patarimu senesniu ir da se
kusiu žmonių, gailėsis leng- 
vamislybes savo, kad jau bus 
per vėlai.

—Merginos paklusnos gerai 
motinai niekad to nesigailės. 
Kasgi joms Javines geresni pa
tarimą kaip tikra jos motina.

” S A TTyLE ' ’ MAHANOY CITY, PA.

Vienatinis Strytkaris Alaskoįe i ■ Tas Kas Kito
Žmones kurie kitiems neužsi- 
tiki, geidžia kad jiems laik

raszti duot ant bargo.

ta, ko kitam jie neduotu. Dau-'

žmogų o kiliems neužsitiki. 
Tankiausia tas pasirodo prie 
užsira>zvmo laikraszczio per

Vienatinis strytkaris kuris randasi Skagway, Alaskoje yra varomas per Martians 
Itjen. Kada žmones dagirdo apie atradima aukso Alaskoje, 1898 mete, Ttjen iszkeliavo in 
tenais isz Suv. Valstijų jeszkoti giliuko su tukstancziais kitu 'žmonių bet neturėdamas gi
liuko ii’ kada karsztis jeszkojimo aukso apsimalszino ir žmones iszkeliavo kitur, jis pasili
ko Skagway, padirbo szita karuka isz seno automobiliaus ir pradėjo vežioti keleivius po vi
sas žymias vietas Alaskos. Ana diena atsilankė pirma syki in Suv. Valstijas.

— Mergina kuri rūpinasi 
turėti kanuodaugiausia jauni
kiu tai paprastai sunku yra 
gauti viena vyra, o toji kuri a- 
pie jaunikius nepaiso, tai apie 
vyra nereikalauje rūpintis, nes 
tokia, kožnas vyras nori gautie 
už paezia.

— Motere, tai radasta dar
želyje; vyras, tai sodauninkas. 
Jeigu sodauninkas yra niekai, 
tai toji jo radastėlė apaugs per 
degiais ir stosis ne meili del 
kitu; o jeigu josios ncvaktuoji 
gerai; tai ožėi ja sues.

Paprastos Kasdienines 
Sveikatos Taisykles

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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 
adresą, kur kitados gyveno 
nes kitaip negalėsime surast1- 

Lėtumas ir dorybe yra tok's žmogus gyveno. To
* del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa 
adresa, o tuom palengvinsite

i paduokite taipgi ir savo sena 
' mums darba ir daug ergelio!

dideliu pagyriu merginos, todėl 
gauda geresni vyra. Bet mer
gina ne del apsivyriavimo pri
valo būtie dora, tik del paezios 
dorybes.

—•. Su užstojimu civilizacijos 
reikalavimai vynu kas kiszasi 
i^zsilavinimo juju busimu j u 
moterių, yra kas kart di
desnis. Todėl, tėvai privalo 
rūpintis, kad juju dukrele butu 
isizla/vinta, o tuom užtikrina 
del ju geresne ateiti gyvenime.

Užlaikymas paprastu gene- 
ralio szvarumo taisyklių daug 
prisideda prie apsisaugojimo 
nuo ligų. Kad nors mes geriaus 
žinome bei daugeli sykiu neuž
laikome papraseziausias svei
katos taisykles —■ ypatingai 
spjaudymo, kosėjimo ir pasi
maudijimo.

Spjaudymas yra baisiai ne- 
szvarus pripratimas, net yra 
pavojingas pripratimas nės 
grasina žmonių gyvasti. Ypa
tingai jauni vaikai besibovin- 
dami gatvėse labai lengvai ga
li save užsikrėsti ligoms nuo 
padžiuvusiu seilių. Nuo 7 iki 
.10 nuoszimczio seilių iszegza- 
minuotu viename mieste turė
jo džiovos peru.

Vaikai, taipgi, gali užsikres- 
i ti influenza, plaucziu uždegi; 
Imu, szalcziu ir tymais besibo- 
vindami galvose,, jie savo daig- 

i tųs. visur metineja, 
l cziupineja ir, tas paczįas ran 
j kas deda.in burnas. Vienas gy 
dytojas sako kad laike kudi 

j k y st.es (nuo .4 iki. 7 metu) be
veik puse džiovos užsikrėtimu 
apsireiszkia. Tai yra. laikas 
kuomet vaikai bėginėja lauke

mus “shower baths.” Anglai, 
kiton pusėn, patenkinti mau
dytis ceberiuose. Francuzijoj 
ir Belgijoj tik beveik 5 nuo- 
szimtis namu turi maudynes. 
Japonijoj svetimi ceberiai var
tojami vieszbucziuose, bet Ja- 
ponietis gėriams patenkintas 
vieszoms pasimaudymo vie
toms. Paprastas Ohinietis var
toja molinius ceberius, kuriuos 
vadina “soochow,” kuomet 
Javoj ir Siame, sauliniai cebe
riai vartojami.

Yra penkias sanitariszkos 
taisykles ii- kad nors mes jas 
labai gerai žinome, ne pro szali 
czionais jas paminėti.

Szvariai užlaikyk kuna, var
tojant pakankamai gero muilo 
ir vandens.

Jeigu kiekvienas ■ stengtu 
szvariai užlaikyti kuna, tai 
daug mažiaus ligų atsirastu. 
Szvarumas yra ligų arsziauses 
prieszas. ..

Labai tankiai prausk rau
kas, ypatingai priesz kiėkvie-

paczta.
Vienas redaktorius Lietu-' 

viszko laikraszczo atsilankė iii 
Wilkes-Barre su kokiu ten rei
kalu, pasinaudojo isz tos pro- 
gos ir ėjo surinkti kelis dole- 

‘ rius nuo skaitytoju kurie buvo 
skolingi už laikraszti. Pirmiau
sia užėjo pas skaitytoju kuris 
turėjo valgomu ta voru kroma: 
“Ka asz jum nieko nekaltas, 
da mėtas nepraėjo o jau nori 
kad užmoketau tau už laikrasz
ti? Ar-gi asz ne sztant užmo
kėti už laikraszti?”

Redaktorius jam atsake:
“Nusiunskie tamista iszduo- 

tojui už tris dolerius cukraus 
ant bargo ant meto, tai ir jis 
tau pabarguos laikraszti ant 
meto. ’ ’

“Tai kas kito” atsiliepe 
szborninkas. “Asz už savo ta- 
vora turiu tuojaus mokėti ir 
del to negaliu duoti bargo ant 
meto.”

“Matai tamista, tas pats ir 
su iszduotojais laikraszczio. 
Turi jie už popiera, atramenta, 
už nusiuntimą tuojaus užmo
kėt už tai negali banguoti. ’ ’

“Bet tu reikalauji užmokes
ties isz virszaus,” szauke kup- 
ezius.

“O ir tamista taip-gi. Juk 
matau kaip parduodi cukru, 
kava ir kitokius tavoms, kur 
žmones da nesuvalgė o tau jau 
užmokėjo.”

Japoniszki Karei vei Isz juokinę ja

Japoniszki kareivei isz Hankow, Kinu, garnizono, pa
dirbo szituos snieginius balvonus kurie perstato Kiniszka ge
nerolą Chiang Kai-shek ir jo motere kuri ingijo savo moks
lą Amerikoj. Japonai sako, kaip saule sutarpys tuos balvonus 
taip ir Kiniszkas generolas sutilps su savo galybe.

‘“Tai kas kito.” Bet negalė
jo kitaip iszsikalbet ir 'be toli
mesnio pasiprieszinimo užmo
kėjo už laikraszti.

Toliaus nusidavė redakto
rius pas darbininką. Ir tasai 
panasziai atsake: “Nenorit pa
laukt ir neduodat man ant bar
go laikraszczio. Už puse meto 
prisiimsiu toliaus. ’ ’

“Gerai, tamista. Mes turime 
dėl tavęs gera d'arba spaustu
vėje. Pradėkie dirbti o užmo- 
kesirn tau pabaigoje puses me
to,” atsako redaktoris.

“Tai kas kito, juk asz nega
liu dirbti be užmokesties ir gy
venti” atsiliepe darbininkas.

“Matai tamista, tas pats ir 
su mumis prie laikraszcziu. Ir 
musu darbininkai turi gyventi. 
Negali laukti puse meto ant už
mokesties nes provinasi kas 
Nedelia tuojaus. Užmokesties 
neaplaikytu, jeigu skaitytojai 
nemokėtu tuojaus už laikrasz
ti.”

Darbininkas, persitikrinęs 
jog tai teisybe, užmokėjo už 
laikraszti ant viso meto.

Toliaus nusidavė redakto
rius pas pažinstama kunigėli, 
su tuom paežiu pareikalavimu. 
Tas su pasisziauszimu užpykęs 
paszauke: “Kaip tu drysti rei
kalauti 
laik?’'’

nuo manes pinigu isz

ir kunigėlis taip pat 
atsiliepe redaktorius.

“Bet 
daro,’’ 
“Už Krikszba žmones turi mo
kėti tuojaus, už szliuba moka 
isz laik; turi kas laidotuves, 
turi užmokėt įpriesz atvežimą 
nebaszninko in bažnyczią. Dva- 
siszkas tėvelis neduoda bargo 
ne ant mėto ne ant menesio 
laiko. Del ko kunigėlis reika
lauja kad iszduotojas laikrasz- 
czio jums banguotu, jeigu pats 
to nedarai?”

“Na, tai kas kito,” nes susi
prato jog redaktoris kalbėjo 
teisybe, užmokėjo už laikrasz- 
ti o redaktoris, surinkęs kelis 
dolerius, nuvažiavo namon.

Szita Maszina Suteszkina Didžiausia Medi

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu am 
susirinkimu Preke 25»

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu ligoniams

Preke 25e
W D ROCZKAUSKO-CO.

MAHANOY CITY. PA

Pirma Diena Pavasario

Praeita Ketverga, kaip jau žinoma, 
pavasario bet vieton kad oras stotųsi sziltesnis tai iszrode ant 
tikros žiemos. Arti Albany, N. Y., vejas užpustė sniego ant 20 
pedu.augszczio, kaip ant paveikslo parodo.

buvo pirma diena

l ankoms lia valgi.
-j Kad nors szita taisykle yra 

viena isz svarbiausiu, ne visi 
ja užlaiko. Per žmogaus burna 
lengviausia ligos inimtos in ku
na ir žmogaus ranka greieziau- 
sia su visukuom susinesza. 
Žmogaus ranka viską deda in

ir greieziausia cziupineja sei- burna, jeigu ranka ligų perais 
liu apdengtus daigtus. j užkrėsta tai ir valgomi daigtai

Jung. Valstijose kiekvienas užkrėsti. Sziuom galima maty- 
| ti kaip svarbu yra rankas szva
riai užlaikyti.
Necziupinek neszvarius daig

ius, laikyk juos toli nuo bur
nos, nosies, akiu ir ausu.

Nevartok neszvarius vieszus

žmogus privalo maudytis.
Kaikuriose Europos dalyse 

yra labai sunku pasimaudyti. 
Tenais nėra geru vandens sis
temų investu, arba kad nors 
vandens butu, maudymas toks
menkas kad negalima investi gerymo ir valgymo daigius, ab 
aukszcziaus pirmo augszczio.. rusus, skepetaites, plaukams 
Ir todėl ten 'lankos laikytos ant. | szukas, gerymo puodukus, pyp 
namu stogu. Kaikurie miestai (L* t.t.
Europoj taupo vandeni taip, 
kad jis yra užsuktas per pa
skirta laika kasdien.

Apart Angliszkai kalbancziu 
szaliu nei viena kita szalis krei
pia tiek atydos in pasimaudiji- 
ma 'kiek Jung. Valstijos. Vie
noje ar dviejose szalyse maudi- 
jimas viso kūno tikėta Medin
ga sveikatai. Nėra ko stebėtis, 
kuomet atsimename kad prieš? 
75 metu szioje szalyje daugu
mas valstijų nepritare maudy
nes. Maudynes buvo taksuoja- 
mos. Vienas naujos Anglijos 
miestas invede instatyma drau
džiant vartojima maudynių 
(ceberiu) be gydytojo-patari
mo.

Pasimaudijimo 'budai mai
nosi' invalidose szalyse. Lotynu 
Amerika vartoja, taip yadiną-

Per pereitus kelis metus 
tiek daug kalbėta apie szituos 
vieszai vartojamus daigius 
kad beveik visi supranta pavo
ju. Nelabai seniai czia Ameri
ka paprastai gerymo puodukai 
buvo visuose traukiniuose var
tojami.

Saugokis nuo tu, kurie kos
ti ir cziausti. Neinkvepk ju 
kvapa. Arti nesiartink prie ki
tu, per lengva per burna in- 
kvepti visokius užkrėtimus.

—F. L. I. S.

Ant Pardavimo Namas

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

Szita maszina kuri yra viena isz didžiausiu ant svieto ir kuri randasi New Kensing
ton, Pa., laboratorijoj, gali suteszkint didžiausia ir storiausia medi in szmotelius, kaip tai 
ant paveikslo matome. Žmogus, kuris ja varo, taip prie jos yra papratęs kad gali ja suval
dyt taip, kad sumusza lukszta klauszinio isz kurio ka tik iszlindo visztukas.

Amerikoje Padirbtas Eroplanas Del Belgijos •

Czia vienas isz pirmutiniu kariszku eroplanu kuris buvo padirbtas czionais ir iszsiun- 
stas isz Amerikos del Belgijos valdžios. Eroplanas buvo padirbtas Brewster Er opiau u. dirb
tuvėje, Long Island City, N. Y. Szitie eroplanai gali lėkti 300 myliu ant adynos, _ j ...... —
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