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I«7 Ammilrnc M0TERE PASIRE- dasidirbo 
1Č4 mild mud DgIUS VYRISZKAI MILIJONU

VARGSZE PALIKO 
$10,000

ATEIVIS, TIKRAS 
APGAVIKAS Isz Visu Szaliu

SERGANCZIOS
MOTINOS BALSAS

PRIGIALBINEJO VISAME 
SAVO VYRUI.

ISZ JU NEPASINAUDOJO 
NES MIRĖ.

SŪNŪS GIRDĖJO SERGAN- 
CZIOS MOTINOS BALSA 

KAD ATVAŽIUOTU PAS JA.

VOS ATVAŽIAVO — 
MOTINA MIRĖ.

Philadelphia, Pa. — James 
Abbott, lankydamasis in czio- 
naitini universitetą ana diena 
pabudo isz miego girdėdamas 
baisa savo motinos, kuris szau- 
ke ji kad atvažiuotu ja atlan
kyt. Buvo tai taip aiszkus bal
sas kad neiszrode kad tai butu 
sapnas. Greitai apsirėdė ir ap
sakė savo atsitikima draugui 
melsdamas jo kad jam pasko
lintu pinigu ant keliones va
žiuoti namo pas motina. Drau
gas ji iszjuoke ir liepe vėla at
sigult ir užmirszti apie taji 
baisa. Bet draugas apmanstes 
gerai ka James jam buvo sakes, 
paskolino pinigus.

Po keliu valandų laiko James 
atvažiavo in miesteli kuriame 
gyveno ir dairėsi ar kas ji ne- 
pavežytu namo nes gyveno kė
lės mylės nuo geležkelio sto
ties. Nemažai nusistebėjo ka
da pamate savo jaunesni broli 
su senu automobilium laukiant 
jo. Brolis taipgi žiurėjo ant 
Jameso kaip ant kokios dva
sios. Po atsikvotejimui užklau
sė Jameso ar aplaike telegrama 
kuri jam buvo siuntęs tik kėlės 
valandas priesz tai. James at
sake kad jokio telegramo neap
laike bet brolis tvirtino kad 
jam siuntė telegrama kad tuo- 
jaus pribūtu namo nes motina 
labai serga ir vos dagyvens lyg 
rytui.

Važiuojant pas motina James 
užklausė brolio kodėl radosi 
ant stoties jeigu buvo telegra
ma siuntęs tik kėlės valandas 
priesz tai nes James negalėjo 
spėti atvažiuot in taip trumpa 
laika. Ant ko brolis jam atsa
ke: “Matai, motina radosi di
deliam karsztyje ir nuolatos 
melde mus kad mes nuvažiuo- 
tumem ant stoties nes ji tikisi! 
atvažiavimo sūnaus. O kad ja 
nuramint, prižadėjau nuvažiuo
ti tave pasitikt. ”

Po atvažiavimui namo pas 
motina, toji mire in kėlės va
landas užganadinta kad galėjo 
atsisveikint su savo sunum.

Ranstead, Pa. — Jaunas vy
rukas, kuris per kelis metus 
dirbo visokius darbus kaip: ka
syklose, prie cimento, statyto
jas namu ir “kauboisas,” vadi
namas Ridi Stevenson, dabar 
pasirodė kad tai yra moterisz- 
ke, Grace Allison, 23 metu. Jos 
slaptybe iszejo aikszten kada 
ji iszdave bankini czeki o pini
gu bankoje neturėjo. Palicija 
iszaiszkino buk ji buvo nuo se
nei pasirėdžius in vyriszkus pa
rėdus nes taip buvo daug pi
giau ne kaip rėdytis moterisz- 
kai o antra, kad taip darydama 
galėjo prigialbet savo vyrui vi
sokiuose darbuose. Po atlygini
mui bankui už czeki, motere su 
vyru likos paleisti ant liuosy- 
bes.

TURTINGI VAIKAI SUSI
MYLĖJO ANT SAVO 

SENOS MOTINĖLĖS.
Douglas, Calif. — Ant galo 

68 metu senuke Della Perkins 
susilaukė džiaugsmo ant se
natvės kuri per dvylika metu 
radosi prieglaudoje del ubagu’. 
Ana diena atvažiavo pas ja pui
kus automobilius su dviem tur
tingais sunirs fclė‘TO'^-fa 
namo ir sziadien visa szeimyna 
džiaugėsi isz atradimo savo 
senos motinėlės kuria nebuvo 
mate per daugeli metu. Vaikai 
buvo atskirti nuo motinos ka
da buvo mažais vaikais o kada 
užaugo ii’ dasidirbo turto, nu
tarė be pasilsio jeszkoti dingu
sios motinos ir ant galo dažino- 
jo kad ju motina jau nuo kelio
likos metu randasi seneliu prie
glaudoje. — Geri sunelei kad 
savo senos motinėlės neužmir- 
szo ir pasaldino jai gyvenimą 
ant senatvės.

Jeffersonville, Ore. — Reese 
'Mayberry, kuris dasidirbo ke
lis milijonus doleriu per sunku 
darba ir visokes spekulacijas, 
po tam gyveno privatiszkai, 
kada susilaukė 52 metus, kad 
pasinaudoti isz savo turto, bet 
ne ilgai džiaugėsi savo laime, 
mirdamas in trumpa laka po 
pasilsėjimui nuo biznio.

Mayberry, turėdamas ketu
riolika metu, pradėjo dirbti 
fabrike divonu už pusantro do
lerio ant sanyaites. Po tam pra
dėjo pardavinet automobilius 
ir buvo pirmininku dideles 
kompanijos, kada prasiszalino 
isz jos. Jisai apreiszke savo pa- 
žinstamiems jog kada dasidirbs 
milijoną doleriu, kaip sau pri
žadėjo isz jaunu dienu, tada pa
silsės. Na ir dabar silsisi ant 
kapiniu, negalėdamas pasinau
dot isz savo milijono.

APDEGINO SAVO MOTERĖ
LEI PADUS.

Greensburg, Vt. — Palicija 
uždare kalėjime Jack Berkton, 
40 metu, už nežmoniszka pasi
elgimą savo paczia, kuria 
pirma bate ’ sumusze po tam 
apdegino nelaimingai padus su 
inkaitusia geležia.

Auka vyriszkos inkvizicijos 
dabar randasi ligonbuteje o vy
ras uždarytas kalėjimo. Badai 
Jack buvo labai užvydus savo 
paežiai kad už daug lakstyda
vo pas savo szvogeri kuris yra 
daug jaunesniu už jos vyra.

PALIKO VISKĄ SAVO GE
RAI DRAUGEI, O VYRUI 

TIKTAI 1 DOLERI.

Porterfield, Iowa. — Marga-

38 ŽMONES UŽMUSZTI 
NAUJAM MAISZATIJE 

PALESTINOJE.
Pittsburgh, Pa. — Kazimie- Je^aiema^ _ Ginkluoti 

ras Costa, 50 metu, ateivys ku- tankai patruliavo kone visa 
Palestina per kėlės dienas ir 

Ls, po sukylimui naujo 
I maiszczio terp Arabu ir Žydu, 

lu'i kuriame likos užmuszta 38 
i - [žmones ir apie szimtas sužeista.
I doleriu bausmes ir atsedet vie-, Priežastis tojo sukėlimo buvo, 

kad Anglija užmanė padaryti 
laisva valsti Palestinoje ir pa
vesti Arabams. Bombos buvo 
padėtos gurbuose turgavieteje, 
kurios lužmusze 24 Arabus ir 
sužeido 39 Haifoje. Jeruzale- 
me likos užmuszta szeszi Ara
bai ir daugelis sužeista. Jafoje 
du žydai likos užmuszti ir keli 
Arabai. Keturi Arabai likos 
surasti nužudytais ant uly- 
czios Tel Avive. Valdžia tiki
si didesniu maiszacziu’, nes Žy
dai nesutinka ant atidavimo 
Arabams tosios apylinkes.

NUBAUSTAS ANT 500 
DOLERIU.

BAISI EKSPLOZIJA
KURI UŽMUSZE 200 ŽMO
NŲ; SUŽEIDO DAUGELI.

MOTINA NUTRUCINO SU
NU IR SAVE ISZ MEILES.
Peekskill, N. Y. — Mrs. Ly

dia Van Dusen, 39 metu mote- 
re, likos surasta negyva ant 
grindų savo namo o szale jos 
gulėjo taipgi negyvas jos sūne
lis 5 metu o kaimyno vaikutis 
mirtinai sergantis. Motere isz- 
gere truciznos ir padavė vai
kams taipgi bet antras vaikutis 
iszgere mažai todėl pasiliko gy
vas. Motere paliko laiszkeli 
kuriame iszaiszkino buk atėmė 
sau gyvasti del to kad insimy- 
lejo in žmogų kuris jos meiles 
nepriėmė. Jos vyras ja pamėtė 
kelis menesius adgal.

KŪDIKIS 10 DIENU SENU
MO LAUKIA SAVO DVYNO 

KAD UŽGIMTU.,
Jasper, Ind. — Mrs. Robert 

Scherle, 32 metu, ana diena at
sikėlė isz lovos po pagimdymui 
vieno kūdikio kuris gimė de
szimts dienu adgal ir dabar lau
kia garnio su antru kūdikiu. 
Motere taip pasveiko kad dak
taras liepe jai atsikelti isz lo
vos ir užsiimti naminiu darbu. 
Pirmutinis kūdikis sveria pen
kis svarus ir gimė Februariaus 
15-ta diena o kaip daktaras ap
reiszke tai antras gali gimti- 
apie puse szio menesio. Porele 
turi keturis vaikus. Daktarai 
labai stebėsi tokiu nepaprastu 
atsitikimu kad antras dvynas 
taip ilgai laukia užgimti.

SNIEGINE VIESULĄ 
I0W0J.

Des Moines, Iowa. — Prie 
pabaigos menesio Februariaus 
czionai užėjo sniegine viesulą 
kuri užputę daug plentu ir far- 
meriu namus kurie negalėjo ap
leisti savo .gyvenimus. Vieto
mis pripustė sniego ant keliu 
pėdu. Daug automobiliu likos 
užpustyti kaipo ir geležinkelei 
nekuriose vietose, 
taipgi prisnigo daug kaipo 
kituose vakaru miestuose.

i ... . 11
rietą Shreves užvede teismą ris aplaikinejo po 16 doleriu 
kad sulaužys paskutini testa-;ant sanvaites ant iszmaitinimo 
menta mirusios jos puseseres, deszimts nariu savo szeimynos' 
lona Treverfon, 82 metu, kuri per devynis metus, likos 
paliko visa savo turtą, suside- , baustas ant užmokėjimo 
danti isz apie deszimts tukstan- —-------------------- ----------
ežiu doleriu, kuriuos suezedino na meta kalėjime.
ubagaudama per daugeli metu, | Tyrinėtojai apsakė sudžiui 
kuriuos užrasze savo gerai buk Costa turėjo tiek maisto 
draugei, Onai Morgan, pas ku- skiepe kad galėjo iszmaityt sa- 
ria turėjo prieglauda per dau- vo szeimyna per kelis metus, 
geli metu. Savo vyrui senuke 
užrasze tik viena doleri, kuris 
ja buvo apleidęs keliolika me
lu adgal nes būdamas daug jau
nesnis už ja, pamėtė ja. Dabar 
jisai taipgi Spiresi dalies tojo 
palikto turto per savo ubage— 
motere.

Senuke ubagavo per 38 me
tus, maitindamasi supuvusiais 
vaisiais ir sudžiuvusia duona 
kuria mirkydavo in vandeni o 
pastogia aplaike nuo savo drau
ges kuri taipgi buvo varginga 
motere.

Pussesere sako kad buvo ge
ra del jos ir nemato del ko tu
rėjo palikti visa turtą svetimai 
moterei. Bet senuke gal žinojo 
ka daro nes gimines apie ja se
nei buvo užmirsze ir apie ja vi
sai nesirūpino kada ubagavo ir 
nenorėjo tosios sunkenybes kad 
ja priglaust prie saves kuri tu
rėjo jeszkoti prieglaudos pas 
svetimus ir už tai atlygino Onai 
už gera szirdi. Bet kada pus
sesere dagirdo kad nebasznin- 
ke paliko turteli, tada įstaigai 
permaino savo būda ir buvo 
gera bet jau po laikui. Sudas 
iszmete teismą ant sulaužymo 
testamento ir pripažino visa 
turtą del jos drauges Onos.

NAUJA POPIERA BUS DIR
BAMA ISZ SENU LAIK- 

RASZCZIU.
Pittsburgh, Pa. — Iszduoto- 

jai laikraszcziu džiaugėsi nau
ju iszradimu naujos drukorisz- 
kos popieros kuria pradės dirb
ti neužilgio isz senu laikrasz
cziu. Toji popiera bus drūtesne, 
baltesne ir pigesne. Taji iszra- 
dima dirbo per 15 metu kokis 
tai daktaras E. W. Hochstetter. 
Toji popiera parsidavines po 
30 doleriu už tona o sziadienine 
popiera kasztuoja nuo 50 lyg 
55 doleriu už tona.

8,000 PASILIKO BE 
PASTOGIŲ.

Osaka, Japonija. — Per eks
plozija kariszko parako maga
zino priemiestyje Hirakata, už
sidegė miestas keliose vietose. 
Vaiskas skaitliuje 5,000 karei
viu likos iszszauktas in pagial- 
ba gesinime liepsnos ir prigial- 
beti žmoniems kurie nukent e jo 
per taja eksplozija. Manoma 
kad daugiau kaip 200 žmonių 
likos užmuszta, apie tūkstantis 
sužeista ir 8,000 pasiliko be pa
stogių. Bledes padaryta ant 
keliu milijonu doleriu.

•Stiklai iszteszkejo namuose 
r et už keliolikos myliu, taip bu
vo smarki eksplozija. Valdžia 
tyrinėja priežasti tosios eksplo
zijos ir mano kad tai buvo dar
bas kokiu sznipu. Visi trukei 
aplinkinėje buvo priversti su
stoti ėja.

Chicagoje 
ir

KARUKAS SUSIDAUŽĖ; 6 
UŽMUSZTI, 20 SUŽEISTI.
Boston, Mass. — Szeszi žmo

nes likos užmuszti tarp kuriu 
randasi trys vaikai ir 20 sužeis
ti kada strytkaris trenke in me
di artimoje Franklin parko. 
Brekmonas negalėjo sulaikyti 
karuko ant kalno nes brekai su
gedo. Sužeistuosius nuvežta iii 
ligonbutes.

DAUGIAU ISZDIRBTA 
ARIELKOS SAUSIO 

MENESYJE.
Washington, D. C. — Sausio 

menesyje Suv. Valstijose isz- 
dirbta net 8,042,377 galonai 
arielkos daugiau ne kaip pra
eita meta tam paežiam laike 
kada iszdirbta 6,955,393 galo
nai. Isz užrubežio importuota 
683,475 galonai visokiu gėry
nių,

PRASZALINA ATEIVIUS 
ISZ VALSTINIU DARBU.
Philadelphia. — Czionaitine- 

je aplinkinėje randasi apie 20,- 
000 žmonių kurie turi valdisz- 
kus darbus ant WPA visokiu 
projektu. Pagal naujgs tiesas 
tai visi, kurie neturi Ameriko- 
niszkas popieras buna prasza- 
linti nuo darbu. Dabar pradės 
priiminėt tiktai tuos kurie tu
ri pirmutines popieras arba pil- 
n&s.

Kožnas ateivis gali prislėgti 
ant viernasties ir tik tokiu bu
du aplaikys darbus.

SENELIS TURĖJO $20,000 
BANKE.

Waupaca, Wis. — Czionais 
ana diena mirė senukas Jerome 
Bishop kuris turėjo 91 metus 
amžiaus ir gyveno mažoje ba
kūžėlėje ant farmos. Kada pali
cija padare krata jo bakūžėlėje, 
surado bankine knygute kurio
je buvo užraszyta kad jis turi 
banke 20 tukstaneziu doleriu 
pinigais. Giminiu lyg sziam ra- 
szvmui da nesurasta.

3 METU VAIKUTIS TURI 5 
PĖDU, 1% COLIU DYDŽIO.
New York. — Lenox Hill li- 

gonbuteje randasi nepaprastas 
vaikutis kurio pravarde dakta
rai neiszduoda ir kaip rodos jis 
neužilgio užaugs ant milžino. 
Tasai trijų metu vaikutis jau 
užaugo ant penkių pėdu ir 1% 
coliu dydžio ir jeigu taip augs 
tai praaugs milžiną Roberta 
Wadlow, isz Alton, III., kuris 
sziadien turi 21 metus ir yra 8 
pėdu, 8% coliu.

Daktarai sako kad jis turi 
nepaprastus gemalus inkstuose 
kurie yra priežastim tojo ne
paprastai greito augimo. Tėvai 
yra labai susirupine augimu 
vaikuczio nes nežino kaip jis 
dydžio užaugs.

STEBUKLINGAS ISZGYDI- 
MAS 12 METU MERGAITES.

Bialystok, Lenk. — Dvylikos 
metu Irena Monczewska, mo
kine szesztos kliasos, apsirgo 
pavojingai ant voties ant ko
jos. Mergaite negalėjo visai 
pasi jodyt isz vietos o motina 
ja veže in kėlės ligonbutes, bet 
daktarai nežinojo kas mergai
tei kerike, tik paliepė jai gulėti 
lovoje pakol votis netruks. 
Motina mergaites aplaike nuo 
vienuoliu kelis laszus stebuk
lingo vandens isz Lourdo, pa
dare mosties ir pridėjo prie 
skaudanczios vietos. In puse 
valandos po tam mergaite jau
tėsi sveikesne, skausmas palio
vė ir pradėjo vaikszcziot. Da
bar daktarai pradėjo tirineti 
taji stebuklinga iszgydyma.

Dave Savo Kraujo Del 
Sesutes ir Brolio

SĖDINTI ANGLEKASEI KU
RIE SUSTRAIKAVO, ISZ

EJO IN VIRSZU.
Hazleton, Pa. — Per sarvai

te laiko 46 anglekasei Oneida 
kasyklose, kurie šukele straika 
ir radosi per visa, ta laika po že
me pakol kompanija jiems už
mokės užvilkinta mokesti ku
rios neaplaike per koki t,ai lai
ka, apie 66 tukstanczius dole
riu, užbaigė straika. Visi nuta
rė užbaigti taji straika ir visi 
likos isztraukti in virszu. Dau
gelis isz tu straikieriu pradėjo 
sirgti todėl daktarai patarė vi
siems apleisti kasyklas tuo
jau®. ___

GENEROLAS FRANCO KE
TINA SUTVERTI KARA-

LYSTA ISZPANIJOJ.
London, Anglija.,— Pasike- 

leliu generolas Franco, ketina 
paszaukti kunigaikszti Jua> 
na, jauniausia sunu buvusio 
karaliaus Alfonso, kad apimtu 
IszĮpaniszka karaliszka sostą, 
kaip tik bus padaryta tvarka 
po karei. Sziadien kunigaik- 
sztis randasi su paczia Ryme. 
Tėvas sutinka ant to, kad jo 
sūnelis apimtu jo apleista sos
tą, nes pats jau negales apimti 
vieta. Szvogeris generolo Fran
co bus užganadintas dinstu vy
riausio vado kariuomenes, taip
gi pasiliks ir Iszpanijos dikta
torium.

Yra tai jauniauses aukuoto- 
jas savo kraujo del kitu. Yra 
tai sūnelis Peggy Doran, isz 
Kansas City, kuris nesenei pa
sveiko nuo miegamosios ligos. 
Kada jo brolis ir sesute apsir
go taja paczia liga, jisai davė 
savo kraujo inleisti jiems ir to
kiu Hudu abudu pasveiko.

Paskutines Žinutes
Vatikano Miestas. — Pirmu

tinis balotavimas ant rinkimo 
Popiežiaus buvo nepasekmin- 
gas nes kardinolai nesutiko ant 
kąudįdatfl. ir .baliotuos toliaus.

London, Anglija. — Bomba 
truko prie Stonebridge, Will
stone, kuri padare daug bledes. 
Palicija jeszJko piktadario.

Chatham, Mass. — Laivas 
“Ranger” su 150 žmonimis 
szaukesi pagialbos nes pradėjo 
skenst. Angliszkas laivas New
foundland pirmutinis priplau
kė ir iszgialbejo visus žmones.

Miami, Fla. — Tony Galento 
kumszcziuosis su Joe Lewis 
apie Juniaus menesi New Yor
ke, Philadelphia ar Chicagoj.

New York. — Ignotas Pade
rewski, svietinis pijanistas, 
s taigai susirgo gripu ir negalė
jo duoti koncerto kuris ketino 
atsibūti Newarke.

KARDINOLAI JAU PRADĖ
JO RINKTI NAUJA 

POPIEŽIŲ.
Vatikano Miestas, Rymas, 

Italija. — Kovo 1-ma diena, 
62 kardinolai isz visu daliu 
svieto, pradėjo savo nepapras
ta posėdi, iszrinkti nauja po
piežių. Sįpejama, kad kardino
lai turėjo gana laiko apmaus
tyti koki iszrinks ir kaip rodos 
tai gal ji iszrinks da priesz sžia 
Nedelia. ...... - •

Kas Darosi Kožna 
Minuta

—• Amerikonai sunaudoję 
ant minutes raszomu maszinu- 
kiu stuczkeliu [type-writer ri
bbon] už 8 dolerius.

— Amerike graboriai su
naudoję užbalsavojimo fluido 
kuri inleidžia nebaszninkams 
už vienuolika doleriu kas minu
ta.

— Amerike iszdirba kas 
minuta po 2,500 arielkiniu bon- 
ku.

—• Suv. Valst. iždas aplai- 
ko kas minuta po szeszis dole
rius sudraskytu ir netinkapau 
bumaszku ant permainimo.

—• Jaigu visos makarones 
kokias suvalgo Amerikiecziai 
per viena minuta, butu sudėtos 
in viena, tai pasidarytu szniu- 
r as penkių myliu ilgio.

—• Amerikoniszki pasažie- 
rei kurie leke eroplanuosia isz- 
duoda ant minutos po 200 do
leriu. ... - ■ «•



" S A U L P. ” M AttANOV CITY. PA.

Kas Girdėt
Žinoma loterijos direkcija

Londono laikraszcziai apra- 
szineja buk vienam Vengrisz- 
kam kaimelyje mirė senas čigo
nas vardu Agan Kergta, vadi
namas ‘Čigonu Karalius,’ ku
ris susilaukė puikaus amžiaus 
120 metu.

Tasai Matuzelis pirmu kartu 
apsipacziavo turėdamas vos 18 
metu o in laika savo gyvenimo 
su savo paczia, per dvideszimts 
metu, užgimė jiems asztuonioli- 
ka sunu. Po mircziai jo pirmos 
paczios, apsipacziavo antru 
kartu kada daejo 50 metu ir vė
la garnys ji apdovanojo de- 
szimts sūnumis. Turėdamas 66 
metus, mirė jo antra pati bet 
vela apsipacziavo ir turėjo ke
turis sūnūs. Ant kapiniu drau
gavo jam jo treczia, 34 metu 
motere ir trys sūnūs su savo pa- 
czioms, vaikais, anūkais ir pro- 
anukais. £

dais kokius aplaike ant szven-
to Krikszto o ne kokiais ten negalėjo iszmoketi jai pinigus 
permainytais ir isžkraipytais be bilieto nes neturėjo davado. 
vardais kokiu patys nesupran
tat.

Motere iszmelde 'pavelinima 
nno valdžios kad galėtu iszkas- 
ti lavona palaidoto vyro. Val
džia sutiko ant to. Ir isztikrujuEspalion, Francijoj, palicija 

surado tvarte pilnam szieno, mirusio kiszeniuose surado bi- 
tula žmogeli kuri pati laike ten i 
uždaryta per keturis metus, i 
tik kartais atneszdama jam . 
vandens ir truputi maisto kad 
nemirtu isz bado.

Yra tai naujas davadas kad 
moteres su vyrais yra pripratę 
pasielginet daug nepadoriau ne 
kaip vyrai su moteremis. Mote-' 
re aiszkino buk ji del to laike 
savo vyra tvarte kad jis buvo 
didelis tinginys ir lepsze.

'Tasai atsitikimas lai buna 
prasarga kitiems vyrams kad 
lepsze vyras ant geresnio pasi
elgimo neužsitamauja nuo mo
teres. Moteres geidžia turetie

■ vyrus pilnus gyvybes, kitaip 
su jais pasielgineja kaip ant to 
užsitarnauja.

lieta ir loterijos direkcija isz- 
mokejo moterei laimėtus pini
gus.

Susiramykim kad turime 
mirti nes pagal profesoriaus, 
Rev. M. O. Bervin, D. D., isz 
Tampa, Fla., tai jis sako kad 
apskaitė buk laike gyvenimo 
Kristaus, ant musu žemes gy
veno tada trys szimtai milijo
nu žmonių, o kad skaitlis žmo
nių pasidaugina kas 50 metu 
tai sziadien ant musu svieto bu
tu 642,645,46,245,937,625 ypa
tų. Paimkime kad musu žeme 
turi 54 milijonus ketur-kampi- 
niu myliu isz kuriu 15 milijonai 
ketur-kampiniu myliu da ne 
yra užgyventu tai ant kožnos 
mylios pripultu po 10,763,532 . 
ypatos. Tai butu už daug ir ne
būtu ne kur atsisėsti. Bet gera 
mirtis sumažina taji skaitlį ir 
duoda kitiems paragauti gyve- ( 
nimo ant musu svieto.

Galima pagirti tuos Lietu
vius kurie seka paskui Ameri
konui geruose paprocziuose 
kaip, pasielgimu trukiuose, 
strytkariuos-e, bosuose ir kitur, 
paguodone del tėvu ir senesniu 
žmonių, žodžiu, visuose geruo
se pasielgimuose bet reikia 
juos paniekint kad užsiima 
juokingais paprocziais o ar- 
sziausia bezdžionkavimu kokis 
tankei atsitinka tarp musu Lie
tuviu. Ne karta net juokai ima 
isz tokiu bezdžionkavimu kaip 
tai nesenei atsitiko klebonijoj 
Scrantone kur atėjo pas kunigą 
tūlas biznierius kad užraszyti 
kūdiki in krikszta. Kunigas už
klausė jo, koki varda iszrinko 
del savo sūnelio. “Lai buna 
vardas James nes tai grąžei 
skamba Angliszlkai. ”

“James? O kodėl ne Jokū
bas? — užklausė kunigas.

‘“Asz noriu kad butu James 
o ne Jokūbas, mano stuboje ne
bus jbkis Jokūbas, tekis vardas 
tinkamas tik Lietuvoje tarp 
kaimiecziu o ne Amerikoje. O 
priek tam, jeigu mano boba da- 
žinotu apie tai, tai man iszdras- 
kytu akis. Jeigu negalima ap- 
kriksztyt James tai veluk te
gul buna Jonas.”

Kiek tai -navatnu vardu turi 
Amerikoniszki vaikai ir mer
gaites kaip tai Estera, Rochele, 
Dolore, Violet, Grace, Zefora 
Blanch ir paibelis žino da koki 
kad ne pats kunigas negali da- 
siprast kuom jos apkriksztytos. 
O kodėl Amerikonai -savo vai
kus užraszineja Vanda, Rūta, 
Zofija, Cecilija ir kitais Slavo- 
niszkai-s vardais kurie pas ne
karines Lietuvius yra “per 
prasti” ir negražus.

Vadinkite vaikus tais var-

Stebėtinų faktu yra, kad da 
; niekados nebuvo taip lengva 
• vaikams apgaudinėt savo tė

vus kaip sziadieniniuose lai
kuose. Gali juos taip puikiai ap- 

' gauti ir “apmuilyt” jiems akis 
kad toli nueina ant prapulties 
kelio pakol tėvams “atsidaro 
akys. ’ ’

Sziadien mergina gali nusi
duoti kelis blokus nuo savo na
mo ir gyventi su pacziuotu vy
ru netoli jo paczios ir ant tos 
paczios ulyczio-s. Toki gyveni
mą abudu gali vesti per dauge
li metu pakol viskas iszsiduo- 
da. (Žinoma, tas negali atsitik
ti mažam miestelyje tiktai di
desniuose).

Kiek tai kartu skaitome laik- 
raszcziuose apie vaikus turin- 
czius devynis ir daugiau metu 
amžiaus, kurie apvogineja szto- 
rus ir namus ir kitokius pildo 
prasižengimus. Skaitydami 
apie visokius užklupimus, žu- 
dinstas, aresztavojimus ir pa
korimus, rodos užmirsztame 
apie viena dalyka o tai tas, kad 
visi tieji prasižengelei kitados 
mvo vaikai. Tas mums duoda 
suprasti kad visuomene priva- 
. o daugiau rūpintis apie isz- 
auklejima vaiku, kad butu nau- 
dingesneis del sklypo ir tautos 
ir butu geresnei® ukesais.

Daugeli žudintoju pakaria ar 
elektrikiuoja bet taip daryda
mi nepermaino juos ant geres
niu žmonių. Tukstanczius žmo
nių galima patalpinti kalėji
muose bet tokiu budu juos ne
permainysime.

Apszvieta paskutiniuose me
tuose daro stebuklus. Visokį 
bandymai yra daromi tame tik
sle bet sunku pasakyti katras 
būdas isz ju yra geresnis. Bet 
daugiausia turi rūpintis apie 
tai tėvai kuriu užduotis yra isz- 
aukleti savo vaikus ant geru 
žmonių o ne ant piktadariu. — 
Kokia sėkla pasėsi, toki vaisiu 
apturėsi.

Francuziszka pinigine loteri
ja iszmokejo tūlai naszlei lai
mėtus pinigus sumoje milijono 
franku po mircziai jos vyro bet 
moterele turėjo gana ergelio 
pakol aplaike pinigus.

In direkcija loterijos tūla 
diena atėjo motere tvirtindama 
buk svarbiausi numeri loteri
jos iszlaimejo jos vyras kuris 
likos palaidotas' dvi dienas 
priesz isztraukima lose. Mote
re bilieto negalėjo pristatyt 
nes jo nerado ir kaip mano, tu- 
lejo būti palaidotas vyro dra
panose.

Žmogus, kuris dagyveno 60 
metu amžiaus ir kuris miegojo 
po asztuones valandas ant die
nos tai per visa savo gyvenimą 
miegojo 20 metu. Jeigu žmogus 
skųstųsi po 15 minutu kas die
na tai skųstųsi menesi laiko. 
Tris metus turėtu valgyt ir su
valgytu 15 tonu maisto o tiek 
iszgeirtu kad pasidarytu dide
lis prūdas — kiek jis iszgertu 
per tuos 60 metu gyvenimo.

Motere kuri geistu iszrodyt 
puikiai praleistu daugiau kaip 
meta laiko prie zerkolo ir be
veik tris sykius tiek rinkdama 
sau drapanas ant pasirėdymo. 
Kožnas žmogus, tiek suvaiksz- 
cziojo per taji laika kad galėtu 
apeiti visa svietą aplinkui o 15 
metu užimtu ant darbo, be pa
liovos.

Taksai Nuo Ineigu

Iszmoko Skaityt Lietu- 
viszkai isz “Saules”
^Geibiama Saules Redak j MAŽAS ŽMOGELIS 

cija: — Prisiuncziu tamistoms; -------
prenumerata ant metu, už 
“Saule” kuria labai myliu 
skaityt nes nuo kada pradėjau 
skaityt “Saule” tai iszmokau 
gerai skaityt Lietuviszkai. Su 
gilia pagarba ir geriausiais lin
kėjimais pasilieku W. Sharkie- 
ne, isz Detroit, Mich.

u

Jeigu esi pavienis arba jeigu 
vedes ir gyveni sau vienas, at
siskyręs nuo žmonos ir 1938 
metais isz viso uždirbai $1,000., 
arba daugiau; arba jeigu esi 
vedes ir uždirbai isz viso $2,- 
500 arba dauginus, arba jeigu 
1938 metais turėjai bizni nuo 
kurio ineigos buvo $5,000. tai 
turi pasiunsti ineigu taksu isz
pildyta blanka ne vėliaus Kovo 
15 d.

Raportuodamas ineigas, tak- 
su-moketojas privalo priskai- 
tyti algas, visus uždirbtus pi
nigu®, visus atlyginimus už as- 
meniszka tarnyste, isz bankos 
gautus nuoszimczius, gautus 
dividendus, ir pan.

Nuo pilnu ineigu sekantieji 
kreditai ir paliuosavimai pavė
linti :

Nevedes asmuo, arba vedes 
asmuo, kur negyvena drauge 
su vyru ar žmona, turi asme- 
niszka paliuosavima isz $1,000.

Vedes asmuo, arba ‘ ‘szeimos 
galva” turi paliuosavima isz 
$2,500. “Szeimos galva” yra 
asmuo, kuris tikrai užlaiko vie
name name, viena arba dau
giau® asmeniu, kraujo gimines 
arba asmenio pasavinti.

Apart asmeniszko paliuosa- 
vimo, kreditas isz $400 gali būti 
reikalautas už kiekviena asme
nį (apart vyro ar žmonos), ma
žiaus 18 metu, kuri asmenį tak- 
su-moketojas užlaiko.

Yra irgi “uždirbtu ineigu 
kreditas” (earned income cre
dit) isz 10% pavėlinta ant visu 
ineigu kurios nevirszija $5,000.

Jeigu abu, vyras ir žmona, 
turi ineigu, gali sykiu arba at
skirai paduoti ineigas, bet tik 
vienais isz ju gali reikalauti as- 
menisžka paliuosavima isz $2,- 
500.

Czia paduodame ineigu tak
su du pavyzdžius —

Nevedes žmogus uždirbo al
gų $1,375. Jis gavo $25. nuo- 
szimcziu isz bankos. Taip jo pil
nos ineigos pasiekė $1,400. Jo 
asmeniszkas paliuosavimas yra 
$l,0Q0. ir jo “uždirbtu ineigu 
kreditas” — $140. Jeigu jis ga
li prirodyti jog aukavo labda
ringoms draugystėms kiek 
nors, jis tuos pinigus irgi turi 
priskaityti prie paliuosavimu 
— ant tokiu pinigu taksu ne-

Isz Visu Szaliu|:-:PRANO ATSIVERTIMAS
I DINGO SLAPTINGU BUDU 
ISZ CIRKUSO; BET LIKOS 
VĖLIAUS SURASTAS. YRA 

MAŽIAUSIAS ŽMOGUS 
ANT SVIETO.

Saule” Sujeszko
, Gimines Greitai!

Gerbemieji: — Szirdingai 
acziu jums kad nesulaiket man 
laikraszti “Saule” ir taipgi de- 
kavoju jums už patalpinima 
mano pajeszkojimo ant kurio 
aplaikiau daug laiszku isz dau
gelio vietų. Isz to pasirodo kad 
asz turiu daug draugu czionais 
Amerike. Už taji patarnavimu 
man, prisiuncziu jums viena 
nauja skaitytoja. Su pagarba 
lieku, Petras Gudellis, isz Ro
chester, N. Y.

Skaitykite “Saule”

reikalaujama. Sakykime, -szi- 
tam atsitikime, kad szis žmo
gus aukavo $100. Tad jo pilni 
paliuosavimai ir kreditai pasie
kia $1,150. Numuszant tuos 
$1,150 nuo jo pilnu ineigu — 
$1,400 lieka $250 tai taksuoja- 
mos ineigos, už ta suma jis mo
ka taksu 4%, tai szis žmogus 
tur mokėti $10.00 taksais.

Vedes asmuo, su dviejais ne
pilnu metu vaikais, 1938 m. už
dirbo $3,000. Invairiu nuoszim- 
cziu ir kitu pinigu gavo dar 
$200, taip kad jo pilnos ineigos 
pafeieke $3,200. Jo asmeniszkas 
paliuosavimas buvo $2,500. Jis 
gali reikalauti “uždirbtu inei
gu kreditą” isz $320. kaip ir 
$400. už kiekviena vaika — ar
ba $800. Jo pilni paliuosavimai 
pasiekia $3,620. Ineigos buvo 
$3,200 o paliuosavimai $3,620 
tai jam nereik taksu mokėti. 
Bet kadangi jo ineigos buvo 
virsz $2,500 jis turi pasiausti 
iszpildyta blarika.

Asmuo, kurio ineigos nevir- 
szija $5,000, privalo vartoti 
Form 1040A. Iszpildes forma 
reik prie jos prisiegti priesz no
tarą arba vidaus ineigu agenta. 
Galima asmeniszkai arba paež
iu sugražinti Internal Revenue 
kolektoriui distrikte kur taksu- 
nioketojas turi jo arba jos lega
le gyvenimo vieta.

Ineigu taksu instatymas rei
kalauja, daug didesniu taksu 
nuo didesniu ineigu. Apart 
“normaliu” taksu, yra kiti tak
sai vadinti “surtaxes”, ant in
eigu virsz $5,000. Szitie “sur
taxes” mainosi nuo 4% ant in
eigu isz .$5,500 iki 75% ant in
eigu isz daugiau $5,000,000. Pa- 
vyzdin, asmuo, kurio ineigos 
1938 m. pasiekė $100,000. pri
valo mokėti $33,354 ineigu tak
sais, kuomet taksai asmenio 
kuris turi ineigu isz $1,000,000, 
yra $680,184. —F.L.I.S.

London, Anglija.,— In czio- 
naitine palicije užskambino te
lefonu direktoris cirkuso Ben- 
cam Mills, kad jo mažas žmo
gelis kunigaiksztis Domsin 
dingo nežine kur, ir kad ji su- 
jeszkotu. Inspektoris policijos 
mane kad tai kokis žymus žmo
gus dingo, bet vėliaus direkto
ris pasakė, kad Domsin yra 
mažiausias žmogelis ant svieto 
kuris rodėsi su jo cirkusu. Da- 
žiuretojas tojo žmogelio po 
perstatymui iszejo, o kada .su
gryžo, mažo žmogelio nebuvo 
po budykia. Detektyvai pradė
jo jo visur jeszkoti, ir suseke, 
kad po iszejimui direktoriaus, 
kokis tai žmogus alėjas in bu- 
dyke mažiulelio isznesze lau
kan, sėdo in taksi ir nežine kur 
nuvažiavo. In kėlės valandas 
slaptybe iszsiaiszkino. Mažiu- 
lelis sau mėgdavo kaip kada 
iszsigert, bet dažiuretojas jam 
uždraudė gerti nes tai kenktu 
jo sveikatai. Todėl, nyksztu- 
kas susitarė su draugu, kuris 
pasiėmė ji ir nuveže in kabere- 
ta, kur iszgere už daug gery- 
mu. Kada nyksztukas negalė
jo paeiti, ir labai apsvaigintas, 
draugas ji indejo in takse ir 
paliepė nuvežt in cirkusa. Nik- 
sztukas būdamas labai apsvai
gintas, puolė ant ulyczios. Pa- 
temino ji kokia tai motere su- 
gryždama isz szokio? Manyda
ma, kad tai kokis vaikutis stai- 
gai apsirgo, pasiėmė ji su sa
vim in automobiliu ir nuveže 
namo. Nesupratimas iszsiaisz- 
kino ir nyksztuka nuveže 
cirkusa.

moterimi, kad ji padėtu rasti 
jos vyra namieje. Rado. Ji kal
bėjo su juo apie daug dalyku 
bet daugiausia apie musu Isz- 
ganytoja.

Didžiojoje Serėdoje uolioji 
apasztale tiesiog prispyrė už- 
kietejeli prie sienos: “Pranai! 
jau trys metai kaip tavo inten
cija meldžiuosi ir inprasziau 
kad kiti melstųsi už tave. Jau 
laikas kad pasirodytu to viso 
vaisiai. Neesi jau tiek sugedės 
kad toliau® gyventum, neatsi
žvelgdamas in Dieva ir Jo in- 
sakymus. ’ ’

Gerumas pelne pasitikėjimą. 
Ledai tapo pralaužti. Szviesi ir 
protinga apasztale sumaniai 
iszaiszkino visus užmetimus, 
kokius vargszas Pranas jai pa
sakė. Kada ji pradėjo kalbėti 
apie Jėzaus Kristaus gailestin
gumą, apie nekaltos sielos 
skaistuma, vargszas tepliorius 
neiszlaike: pakilo su aszaromis 
akyse ir prižadėjo pasitaisyti.

Didžioje Subatoje Pranas 
• baigė savo darba ankscziau 

kaip visada, kad turėtu laiko;

Nuo kūdikystes iki szeszioli- : 
kos metu jis buvo auklėjamas , 
tėvu doroje ir pagarboje.

Niekuomet jie neturėjo per 
daug turto ir stalas nebūdavo ; 
per gausiai apkrautas. Vaiku 
buvo daug. Bet del isztvermin- 
go darbsztumo niekuomet duo
nos nepri truko.

Kuomet Pranas pats galėjo 
užsidirbti sau duona, jis tapo 
vežėju.

Vargingas tai buvo gyveni
mas. Ilgos keliones ir kentėji
mai nuo veju ir lietaus. Kasdie
niniai darbai, reikalas pelnyti 
sau .pragyvenimą jam liepe u'ž- 
mirszti atsilsi ir szventadieniu 
laikymą. Palengva jis užmirszo 
ir pati Dieva.

Nežiūrint to visko, Pranas 
pasiliko teisingas. Jis vede ge
ra moteri, kuri iszmelde jam at
sivertima prie Dievo. Jo užsi
ėmimas ji skyrė nuo szeimyni- 
nio gyvenimo: dažniausia jis 
buvo ne namieje. Tik retai ka
da ir tik trumpas valandas jis 
gaudavo praleisti prie savo 
sZeimos židinio.

Dievas ji apdovanojo vaike- nueiti Iszpažinties. Jis sugryžo 
liais bet beveik visus tuojaus 
ir atsiėmė pas save. Likusiųjų 
vienas vaikas, augdamas be tė
vo priežiūros, nuklydo nuo tik
rojo kelio... Jo duktė kiek vė
liau apdovanojo ji maža duk
rele. Bet szi buvo jo tikras 
džiaugsmas jo vėlesniame am
žiuje.

in

GILIUKIS VARGSZO
VARGINGAS MALKAKER- 
TIS SURADO DIDELI TUR

TĄ SUSIDEDANTI ISZ 
AUKSO.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

JŽ.g.g.

Arcadia, Graikija., — Var
gingas Graikas vardu Zanto 
Lopelata, isz czionaitines apy
linkes, neturėdamas malku, 
nuėjo in artima girraite nu
kirst medi ir parvilkt namo del 
kurio, kur ant jo lauke keli vai
kai ir motere, drebanti nuo 
szalczio. Nukirtęs medi, norė
jo isžtraukti kelmą, kirsdamas 
szaknis.,' kirvis pataikė in gana 
dideli akmeni ant kurio buvo 
isztbriežti koki tai Graikiszki 
žodžiai kuriu . jis nesuprato 
nes nemokėjo skaityt. Perim
tas akivumu, sumanė akmeni 
parsineszti namo, kad parodyt 
kokiam virszininkui, kad jam 
perskaitytu kas ant akmens ran 
dasi paraszyta. Atvėrte akme
ni bet jo akys vos neiszszoko in 
virszu, kada po akmeniu pare
gėjo dideli skarba supuvusioje 
skrynoje; pilna aukso ir sida
briniu Graikiszku pinigu ir 
daugeli brangenybių, kuriu 
verte daeis iki milijono. Val
džia apie tai daginius, konfis
kavo taji skamba, bet atligino 
vargszui už radima tojo seno- 
viszko skarbo ir dabar varg
szas su savo szeimyna galės gy
venti be jokio ergelio per visa 
gyvastį.

Tokio sunkaus, pilno rupes- 
cziu, ilgi metai darbo pakirto 
jo sveikata. Jis ji mete ir pasi
liko dažytojas (tepliorius.)

Dabar atsimainė jo gyveni
mas. Jis pradėjo atsigrebti kas
dien sziltas maistas pietums ir 
vakarienei pas save namieje, 
geras atsilsys ir tinkamam lai
ke ir maloni draugija jo moters 
ir mažytes Marytes iszganin- 
gai veike in ji.

Jis iszmoko vertinti savo mo
ters kilnias dorybes, tik deje, 
nesusiprato dar j u sekti.

Aplanke juos augsztos kil
mes ponia. Jos prielankumas, 
prastumais'ir nuoszirdumas be 
jokio nudavimo visus patraukė 
ir ju nevaržė.

Atsargi nepažinstamoji, uoli 
paszventimo Jėzaus Szirdžiai 
rėmėja, pamate szioje szeimoje 
daug geru ypatybių, buvo pa
gauta ju atvirumu ir nuoszir- 
dumu, su kokiu ja prasze vėl 
tuojaus atsilankyti. Ji tuomi 
pasinaudojo. Ji patraukė prie 
saves Maryte ir pasakojo labai 
jaudinanezias istorijas apie ap
gyvendinimą Jėzaus Szirdies 
pas neturtėlius arba apie intro- 
nizavima.

Viena diena net ji pasidrąsi
nus prasitarė: “Ar negalėtu 
Jėzaus Szirdis inžengti czio- 
nai? Tai butu užtikrinimas kad 
jus visuomet pasiliksite iszti- 
kimi savo tikėjimo prieder
mėms ir ėmimui szv. Komuni
jos kas pirmas menesio sekma
dienis. ”

Dora moteris tuojaus su tuo
mi sutiko. Gi vyras daugiau ne
sirodė, jai atsilankant. Bet tai 
uoliai poniai kaip tik jis ir rū
pėjo.

<• f ♦

jau gana vėlai namo, kur jo lau
ke susirupine.

Jis sugryžo su tokiu nuszvi- 
tusiu ir linksmu veidu, kad vos 
peržengė slenksti, mažute Ma
ryte suszuko: o tėvuk! koks tu 
esi gražus! plaukai nukirpti, 
ūsai suglostyti.”

— Taip, atsake Pranas, bet 
kad tu žinotum kaip mano san- 
žine ir siela yra graži.

Ai, kokis džiaugsmas buvo 
jo moteriai, kada ji sužinojo vi
sa., kas invyko.

Velykų -dienoje visi trys:, jis, 
moteris ir mergele'-ėjo kartu 
prie Szv.‘ Komunijos su vieno
du jausmu — meiles ir dėkin
gumo.

Tai buvo ketures-deszimts 
vienas metas, kaip Pranas bu
vo ernes Szv. Komunija.

Uolioji poniute tuojaus atėjo 
ji pasveikinti: “Na kaip, Pra
nai, kaip dabar jautiesi?” — 
tarė ji. “Niekuomet, poniute, 
nesijaucziau taip laimingas 
kaip sziadien; ir asz noriu, kad 
infronižacija in vyktų kuogrei- 
cziausia. ’ ’

Priesz Velykas tame mieste 
buvo laikomos misijos. Pa
mokslininkas Išviete uoliausius 
tarp tikincziuju atvesti Iszga- 
nytojui nors viena suklydusią 
siela. Ponia padare pasiryžimą 
atvesti ta tepliorių.

Ji padare sutarti su Prano

Ponia perpraszinejo kunigą, 
kuris turėjo atlikt intronizaci- 
jos apeigas, kad jam teks atsi
lankyti in toki prasta nameli 
ka prastesnis už Betlejaus.

Bet kokia buvo ju nuostaba 
kuomet rado kitaip. Pranas ne
pasigailėjo savo turto o ypacz 
savo talento inrengti tinkama 
Naujam Svecziui nameli.

Per apeigas to žmogaus szir- 
dis plake garsiai del meiles, 
džiaugsmo ir nuoszirdumo, kad 
jis gali atsiteisti nors sziuo tuo 
tai Szirdžiai, kuria buvo taip 
ilga laika užmirszes.

Kuomet kunigas isztiese di
deli, gražu diplomą, Pranas, 
kuris jau buvo pamirszes raszy- 
ti, padėjo dideli kryžių po ku
nigo, moters ir mergaites var
dais.

Dabar kunigas paėmė kieta 
darbininko ranka ir tarė:

— Pranai! Musu Vieszpats 
yra tavo karalius o tikriau ta
vo prietėlius 
ne?

— Taip... 
vieszpatauja
Jėzaus Szirdis Krikszczionisz- 
kose szeimose.

ant visados, ar

ant visados. Te-
Szvencziausioji

Skaitykite “Saule” j



‘ • S A IT L E ” MAHANOY CITY, PA'.
EĮPSt Egeaas xfl BMi'niiinis czia. skursti, kam kęst, svajonių gija!” I Susistatė armijas ir pradėjo

T Ir W JfIL j|§L1 Jau ‘r tett'P skausmas iszgrauže . Bet czia inejo szeimininkas darba,
Boss rn.inn a.zivčli! O vardai InnoinJir papasakojo visa atsitikima j Jonas norėjo nuduot'kad ne-

į Agute. Jisai labai nustebo pasisekimas in ji suvis nevei- 
kad Maryte suvis in tai domes

Sziadien “aukso rūmuose” 
labai linksma. Czia susirinko 
visas tuzinas mokytoju — se
minarijos auklėtiniu. Visi juo
kauja, erząs, dainuoja.

— E, jaunieji keliam taures 
už baigusius musu seminarija 
ponus mokytojus ir paneles, ju j o jie dar didesni

mano szirdi! O vargai lapoja, Į i r
(vargai szakoja, vargai keleliu,su 
į lydi. Mano krutinėję insigyve- I
no piktoji gyvate ir savo nuo- 'nekreipia. Ji per Įauga kur tai 
dais mano szirdi užmusze.

— Na, ir kas-gi tau yra, gal 
kokia nelaime isztiko?

— Žinai, pas mane vakar bu-
i vo inspektorius, na ir taip siu-

už žuvusia savo drauge.
— Tu poteriauji, Onute? Ar

gi tavo malda gali jai ka pagel
bėti, juk jos siela visvien pra
gare?—

molistas, mokytojas! — suszu- 
ko vienas isz studijozu, kuriam, 
turbūt del pedagoginiu gabu
mu duota “Ratkes” pavarde.

— Dabar keliam taures už 
gražiausias paneles melyn-akes 
rudakes, žydra-akes, ilga-plau- 
kes, valio!

— Na ir už mano gražiąja 
Maryte — pridėjo kas tai isz 
szono.

Po seminariszku pietų invai- 
rinamu ginezais, kalbomis ir 
toastais, nutarta paszokti. At
sirado pora smuiku, na, ir 
trauke valcus, szecus, suktinius 
o poreles smagiai sukosi nevi
sai mažame “Aukso Rumu” 
kambaryje.

Jei kas butu analizavęs szo- 
kanęziu porelių kokybe, tai but 
lengvai pastebėjas, kad mums 
žinomas “daraktorius” szo'ko 
tik su melyn-ake Mary te. Juo
du kaž-ka vienas kitam kugž
dėjo o ju veidai laime spindu
liavo. Tas mažasis karsztuplis, 
kuris norėjo visus pasmerkti 
už dekadentizma, sukosi su 
gelton-plauike, rud-ake Agute, 
o Ratke vos prikalbino eiti pa
szokti nedrąsiąją Onute.

Ilgai skambėjo skardus smui
ku balsai, ilgai sukosi laimin
gos poreles; padainuota, pa
žaista, kelta toastai.

Pagaliau eme szvisti, na, ir 
Doroms nenoroms, reikėjo 
skirstytis. Dar karta kėlia tau
res už iszeinanczius in žmones 
“daraktorius” ir uždainuota 
'“Eisim, broleliai., namo, na
mo.”

Praslinko keletas linksmu 
atostogų savaieziu. Naujieji 
mokytojai gavo darbo vietas, 
na ir iszbildejo “profesoriau
ti.”

— Bet mudvi tai tik laimin
gos — kugžda Agute Marytei 
— mudvi mylejovos, na ir liki
mas mudviejų neperskyre. Ir 
dabar galime džiaugtis priete- 
lyste. Kiek czia mudviem susi
eiti, kad gerai pasiseka, mSno 
dviratis in deszimt minuęziu 
pas tave atlekia.

— O asz pas tave atvažiuoju 
in devynes minutes.

— Gerai, bet tu leki, kaip 
aitvaras, skvernai tik virpa.

— Bet tu Maryte, tai tik lai
minga! Tu taip karsztai gali 
mylėti viena žmogų o asz jau 
pradedu užmirsžti savo Anta
nėli skundėsi Agute žiurineda- 
ma drauges albuma ir radus 
nauja Marytes mylimojo foto
grafija.

— Atsimink, Agute, kaip tu 
kadaise dar būdama seminari
joje, ji mylėjai, net Onutės ne
kentei manydama, kad ji gali ji 
paveržti.

— Et, Maryte, ka czia karto
ti buvusiąją laime, ji tik szirdi 
apsunkina. Bet asz atsiskyriau 
nuo savo Antanėlio ir jis jau 

• pradeda mažiau vietos mano 
szirdyje besurasti.

— Girdėjau, Onute, mokyklų 
inspektorius iszgyre, o kaip tau 
Maryte, sekasi skursti su tais 
puskvaileis vaikezais ?

— Man... nesakysiu kad jau 
taip gerai bet ir neblogai, ypacz

mergaites man patinka ir sziaip 
taip laikausi.

—O man, sesute, —skundė
si Agute — baisiai nesiseka, 
neturiu palinkimo nei gabumo 
mokytojauti. Vaikai ūžia, rė
kia, asz pradedu karszcziuotis,lto, kad tikriausiai galėsiu eiti

i ‘‘jomarka”Į“kiaulių ganyti.’’Bet sztaidar 
kelia... Kažin, ar nenulinks(ba asz tau parodysiu.
mano j 
naszta?..

Maryte pažvelgė in Agute o 
jos veide isztikruju matėsi liū
desio szeszelis. Ji paėmė savo 
nelaimingaja drauge už rankos 
ir maloniai tarė: “Sesute, atsi
mink, kad žmogaus gyvenime 
vargu netrūksta, vienam vie
naip, kitam kitaip reikia kęs
ti... Et, velyk eiva pažiūrėti 
mano geliu, ka czia beliudet.”

Drauges apžiurėjo puikius 
vazonus prisodintus geliu. Pas
kui nuėjo juodvi darželiu ir 
czia ilgai džiaugėsi puikuoliais eime. Tamsta nemoki pasirink- 
bijūno žiedais.

— Bet, Maryte, jei mes esam 
gėlės tai mums reikes kada nors 
nuvysti. Žiūrėk, sziezia buvo 
gražiausias bijūno žiedas o da
bar kas?..

— Agute, kas tau yra? Kam 
leidiesi kankinama tokiomis 
juodomis mintimis. Tik nieko 
nemylintis žmogus gali būti ap
suptas nevilties debesiais. Rei
kia kas nors mylėti. Pavyzdžiui 
asz myliu szias gėlės, myliu 
J onuką ir man gera.

— O asz, sesute, jau nieko ne
bemyliu. Mylėjau kadaise ji, 
bet dabar?.. Tiesa, mėgstu dar 
romansus skaityti bet ir jie 
man taip baisiai ingrysta. Sztai, 
kad ir dabar, skaitau “Tarza
ną” — et, nei szis nei tas, idė
jos veik nėr o turinys taip skys
tas, iszpustas, net nejauku skai
tyti; juo nepraplatins bedieviai 
savo evangelijos.

Dar ilgai drauges kalbėjosi 
bet nuo Agutes veido nenuslin
ko liūdnumo debesėlis. Ji buvo 
panaszi in ta jūreivi, kuris isz- 
aikvojo visas savo jėgas besi- 
grumdamas su insiutusiomis 
bangomis ir dabar guli ant val
ties dugno ir nedrysta auksz- 
tyn pažvelgti nes žino kad ten 
iszvys vien juodus debesis o 
aplink ji — siuntanezia jura.

— Nelaiminga mergaite, la
bai nelaiminga — sznabždejo 
Maryte gryždama namo vysz- 
nioms apsodintu takeliu, — o 
kaip mažai palydėjau ta nelai
minga. ..

užstoja, -
Boseli savo katavoja, 

Tada bobele net delnais ploja, 
Ir da vyrams užtrytuoja. 

Tai jau ne kas, tokis turgus, 
Jeigu vyras nelepausis ir 

durnas, 
Žmogeli, bobai valios neduok, 

Tokiai pasiutėlei in kaili duok, 
Jeigu motere savo vyro ne- 

paguodoja, 
Ir be paliovos ant jo loja, 
Ir da kitus užsiuntineja,

Be reikalo in koza uždarinėja. 
Tik ant sausos szakos pakart, 

Pas velnią ant tarnystos nu- 
siunsti,

Ten jai bus gerai, 
Ir pekloje labai smagei.

---—, —   o 
kia ir nupasakojo Marytei kaip — Vienas Dievas težino o gal 
jis seminarijoj buvo in szach-1 ji reikalauja isz musumaldų.
matus insigilines. I Nuo dabar Jonas tapo nuo-

— Imk revansza! — suszuko latinis Onutės sveczias. Jinai 
“daraktorius.” Ir revanszas’visuomet būdavo su juo gan 
baisiai nepasiseke.

—- Da karta revansz-uoju! — lu nesimato, atrodė, kad jinai 
bet po valaneles pasigirdo: 
‘‘Szach mat!”

Joną, paėmė piktumas ir jis, 
negalėdamas iszkesti Marytes

karcziai J mėlynavo, plaukai susziauszti, erzinimu, ne sudie nesakęs isz
ejo mamo.

Ir kaž kodėl nuo tada eme 
eiti szaltyn juodvieju santy
kiai. Tiesa, Jonas buvo dar ke
letą kartu atejas pas Maryte, 
bet juodu dabar tarsi buvo kits 
kitam svetimi. Pagaliau musu 
“profesorius” visai liovėsi 
lankęsis pas Maryte.

toli 'žiurėjo ir iszrode užsimas-' 
czusia, Maryte tik pavakary 
pasiėmė savo dvirati ir, kaip 
visada, greitai važiavo pas sa
vo buvusia draugę.

Maryte inejo Agutes salio- 
nėlin. Czionai ji pamate savo 
drauge neva paszarvota. Jos'

mandagi bet prisiriszimo ženk-

Kažin, ar nenulinks na asz tau parociysiu. jurauge neva pasatuvuia. dus,
peczei po nepakeliamai Czia Agute pagriebė didžiuli j veidas buvo iszbales, lupos pa-

pluoszta rasztu ir 
szypsodamosi tare:szypsodamosi tarė: (drabužiai didžiausioj netvar-

— Ot mano romansas apie i ko j, isz visos iszvaizdos buvoj 
kuri asz esu tau jau tiek kalbe- žymu mirties pėdsakai.
jusi. Tiek dirbau, kelis syk per 
raszta, o jie, bjaurybes, su
braukė raudonu rasžalu neuž- 
lipine paszto ženklo, pasiuntė 
atgal ir sztai dar ka atrasze:

— “Jus romansą “Taszkan- 
cziosios Bangos” gavome. Bet, 
deja, jis suvis niekam netikės.
tik spausdinti nesutinkame bet 
net in laikraszczio skilti nede-

Praslinko veik visi metai. Bu
vo sziltos pavasario dienos po
piete. Marytes dviratis greitai 
leke pas Agute.

— Gera diena, panelei Agu- 
tei!

— Labai acziu!
— Maryte, mano sesute, kaip 

asz tavęs pasiilgau ! Dar tik dvi 
savaites kaip mudvi nesimaty
me o man rodos kad visas am
želis'praslinko.

— Atvykau pažiūrėt kaip 
tau einas. Man paskutinėmis 
dienomis labai nuobodu, tie
siog neturiu kur dingti.

— Sztai asz insigijau nauja 
paveiksią, tikra meno pažiba. 
Žiūrėk, valtis plaukia salon o 
jojo kapai... Jis man taip 
brangus, brangesnis už visus 
paveikslus nes jis man primena 
kur asz ncužilgio atsidursiu... 
Kapuos oi ramu, ramu!..

— Kad kapuos ramu — nėr 
ka ginczytis, bet kam ten sku
bėti ir taip spėsime.

1 i, kas veikalo pynei reikalinga. ‘ 
Mums tamstos veikalas prime
na szias geniales eiles: 1

“Altoriai, žvakes, <
Vyno putos, :
Gimė genijus be bobutes.” < 

Tai perskaiezius Agute ne- J 
galėjo susilaikyti nuo aszaru ir ’ 
laiszka in smulkiausius gab'a- ■ 
lėlius sudraške. — “Ju liežuvis i 
asztresnis už gyvates gyli - •. ”

— Žinai, brangioji Maryte, 
kad mano dienos jau suskaity- 
tos. Asz neužilgo, kaip szis pa
veikslo karstas, plauksiu in ka- : 
pus. Ir ko asz, vargsze, neda
riau, visur laimes jeszkojau o 
niekur jos neradau. Mylėjau 
Antanėli — ir ji jau užmirszau. 
Skaicziau romansus — ir tie 
man nusibodo. Svajoja tapti 
raszytoja — ir sztai kokia pa
rodija! Godžiai geriau gyveni
mo taure o užmirszau kad jos 
dugne kareziu drumzlių... Tik 
tave viena asz visa szirdžia my
liu o daugiau nieko!

— Ar tu niekad nebandei 
melstis? — pertrauke Maryte 
savo drauges ■skunda. — Juk 
sztai ant sienos, kabo mažutis 
Madonnos paveikslėlis.

— Bandžiau, bet kas isz to, 
kad asz in tai netikiu... Et! 
Man tik tavęs gaila, o sziaip 
asz visai rami žengeziau in ka
pa. Eiva abi ten — tarė pro 
aszaras Agute.

— Bet man atrodo taip baisu 
žengti amžinastin, juk kapas 
taip szaltas o paskui kas? — 
tarė abejodama Maryte.

— Et, ko-gi bijotis. Visas pa
saulis sapnas, arba, geriau sa
kant romansas o romanse, kiek 
daug žmonių Žūsta, tik jo hero
jui lemta laimėti.

— Bet asz visvien nenoriu ei
ti kapan, o jeigu yra Dievas?! 
Ne, dar asz turiu pagalvoti, gal 
vėliau.

— Dievas ? — bet Dievo nėra, 
juk jei Jis butu, tai ar galėtu 
leisti žmonėms taip kankintis ?! 
Ne, ne vėliau, bet dabar, szia 
valanda praverkia amžinasties 
angas. Pasibucziuokime pasku
tini syk ir sztai didžiulis para
belius. ..

Maryte liūdna važiavo nuo 
Agutes. Jai akyse stovėjo bai
sus parabelius ir paskutinis at- 
sibueziavimas...

Ilgai Maryte mate. Net sziur- i 
pūliai eme eiti per jos kunti. . 
•‘Taip, ji nusiszove, sztai szi- 
czia, pas stela paskui bandė ka- . 
sintis ant suolo, pagaliau sztai ' 
czia sugriuvo... Krauju balos, j 
asz juose suszlapinau savo ba
tukus. .. ” Czia Marytei akyse 
eme rodytis szmeklu, kuriu ( 
pryszakyj ženge Agute su per- . 
szauta krutinę. Ji tarsi girdėjo: 
“Atsimink savo pažada!..”

Per Marytes kuna eme eiti 
iszgasczio sziurpuliai, tarsi 
elektros sroves, kratydami jos 
sąnarius, sziauszdami plaukus. 
Ji suradus dvirati, taip eme 
minti pedalus, kad tik vejas 
uže pro ausis o mintys sukosi 
apie viena taszka: “Ne, asz ne- 
sižudysiu!.. ”

Praėjo pusantrų metu. Mo
kyklų inspektorius Maryte per
kėlė nedideliu miestelin. Pasi
rodė kad sziam valscziuje mo
kytojauja ir Marytes numylė
tasis J onas.

Tiesa, per paskutinius me
tus Maryte buvo veik pamir- 
szus savo Jonuka bet dabar 
pirmykszte meile atgijo visu 
gyvumu. Sztai viena gražia 
diena ir atsilanko pas Maryte 
mums gerai žinomas “darakto
rius.” Jo pakakle puosze žaliai 
raudona juosta; jojo rubu 
skvernai buvo pusraeziu nu
rėžti o czeverykai geltonos odos 
griežtosios “džinai” konstruk
cijos, kurie nelabai tiko prie 
szviesiai mėlynu jo kojiniu.

1 Jei kam butu indomi musu 
“profesoriaus” istorija, tai

> mes czia tik paminesim kad Jo- 
I nas kadaise buvo instojas dva- 
' sinen seminarijon, bet mėlyno- 
■ sios Marytes akutes tiek pada-
> re in ji intako® kad jis vos pus

meti dvasines seminarijos mū
ruos tepajėgė isztverti o pas
kui atsidūrė mokytoju semina
rijoj.

Maryte begalo nudžiugo Jo
nuko atsilankymu; juodu ilgai 
erzejosi, žiūrinėjo albumus, gė
lės, ėjo pa'sivaikszczioti...

Nuo dabar Marytei prasidė
jo linksmesnis gyvenimas. Ji 
su savo mylimuoju labai su
prato ir tiesiog jo pasiilgdavo. 
Būdavo juodu iszeis ant sta- 
cziojo upelio kranto, žiuri in 
lengvai dangaus erdvėms skrie- 
janezius debesis, kurie kaž kur Kai Jonui reikėjo kryžių pabu-

Juodvieju links- cziuoti, tai net raudona akyse 
darėsi bet vis tik jisa savo bai
me pergalėjo.

Nuo to laiko Marytes marke 
pas Joną taip nukrito kaip kad 
drebuliniai “Obosto” pinigai. 
Jisai net “revanszuoti” nesu- 
gryžo.

Karta Jonas nuėjo in atlai- ! 
das. Jis prasigrudes pro žmo- . 
nes nuėjo in szventoriaus pa
vesi ir žiuri ar nepatemyn kur 
pažystamu.

Tuo tarpu žmones klaupda
vo pas Misijų Kryžių ir, sziek 
tiek papoteriavę eidavo ji pa- ' 
bucziuoti.

Staiga Jono akys nukrypo 
in viena punktą: kokia tai jau
na mergina iszejo isz bažny- 
czios. Jas malonus skruostai bu
vo paraudę, matyt bažnyczioje 
buvo szilta ir sziek tiek anksz- 
toka nes jos rubaibuvo truputi 
suvelti. Ji rankose turėjo mažu
te malda-knyge ir ražaneziu. Ji 
iszlengvo artinos prie Misijų 
Kryžiaus.o paskui atsiklaupė ir 
valandėlė poteriavo. Dabar ji
nai atrodė tarsi angelas. Jos 
mažutes lupos kalbėjo poterius 
o visas stuomuo ir puikus in dvi

■ didžiules kasas, supinti plau- 
' kai tiek teikė gracijos kad Jo

nas net akiu negalėjo nuo jos
■ atitraukti. Po valandėlės ji pa- 
1 bueziavo kryžių ir rami, lyg
• angelas, iszejo isz szventoriaus. 
! Jonas ketino ja pasveikinti
• bet kažkodėl susilaikė. “Žiu- 
! rėk, broleli, tos Onytės puiku

mas, neveltui 'kadaise Mariam- 
poleje nubalsavom kad ji gra
žiausia isz visu seminariseziu.”

— Visi man sako, — mane 
sau Jonas, — kad įasz gražiau
sia Lietuvos mergele iszsirink- 
siu, na, nemanau, kad už Ony
te raseziau gražesne...

—• Asz esu kadaise buvęs 
dvasinėj seminarijoj, vertėtu ir 
man nueiti pabueziuot Misijų 
Kryžius. Bet, žiūrėk, ji bu- 
cziuoja vien moterys, o vyro 
dar ne vieno prie jo neprisiar
tino... Na, tai asz busiu pir
mutinis. ..

Czia Jonas paszoko isz pavė
sio, nuėjo in ta. vieta, kur klū
pojo Onyte ir eme Sveika Ma
rija kalbėti. Jam pasidarė taip 
nedrąsu, tarsi visu akys in ji 
butu atkreiptos, ar ant galvos 
butu jam kas žarijų užpylęs.

Joną nedaugiau už kitus žmo
nes myli...

Jisai ja prisikalbino eiti, 
szachmatais paloszti, bet jinai 
keletą kartu pralaimėjus pri
pažino kad Jonas geresnis už 
ja partneris ir daugiau nesuti
ko “kariauti.”

Onute pasisiūlė ka tai pa- 
skaitysianti isz veikalo “Szir- 
dis.” Kuomet jinai skaitė, tai 
Jonas neliek puikiu veikalo tu
riniu gėrėjosi, kiek jos szvel- 
niais, maloniais 'žodžiais. Pa
jai gus jai skaityti, Jonas stai
ga paklausė:

— Onyte, gal tu sutiktum 
žengti su manim bendru keliu? 
Juk tu gražiausia Lietuvos 
mergele, pasigailėk manės.

Czia Onute nustebusiomis 
bet labai maloniomis akimis in 
ji valandėlė pažiurėjo o paskui 
tarė:

— Jonuk, juk tu Marytei ža
dėjai eiti bendru keliu o ja ap
leidai. Man rodos ir mane ne
užilgo apleistam...

— Tave apleiscziau? — Te
gul Dievas pasigaili, nebent 
saule imtu in kita puse keliau
ti!

— O ar pradėjo saule eiti isz 
vakaru in rytus bet Maryte vis
gi apleidai. Ne, niekuomet, bro
leli, musu keliai nesutaps.

Bet Jonas visvien gan daž
nai lankėsi pas Onute. Viena 
karta atvykęs jis labai nustebo 
radęs nepažinstama mergaite, 
kuri besisveikindama prisista
tė : mokytoja Al.

— O kur panele Onute?
— Apie tai tamsta gal suži

nosi isz szio laiszko.
Jonas atsiplesze konvcrta ir 

perskaitė: “Onute, Jonui. Lin
kiu nuo Aukszcziausiojo tau 
didžiausios laimes. Asz esu 
Kaune Kazimieriecziu vienuo
lyne, kur tinkamai pasiruoszus 
žadu visa szirdžia atsiduoti ne
kaltųjų vaikeliu auklėjimu. Su
diev.”

Jonas tik karcziai atsiduso.

BALTRUVIENE

Svietas nuolatos žengia 
pirmyn, 

Iszradimai kyla nuolatos 
augsztyn, 

Ypatingai lekiojamos maszi- 
nos, 

Nuo visu labai pageidaujamos, 
Sztai ir asz sau tokia nusi

pirkau, 
Ir tiesiog in Kanada nulėkiau, 

Vienoje vietoje sustojau, 
Vos apsistojau ant vietos, 
Negirdėjau da niekados, 

Tokiu pliovoniu nuo moterėliu, 
Isz lupeliu tuju pasiutėliu, 
Viena kita keikia baisei, 
O tai girtuoklystes vaisei, 

Perkūnais ant visu užsiun- 
tineja, 

Vyrus in koza padavinėja,
Szetonais vadina, 
Kožna užkabina,

Jeigu vyras užeina ant czier- 
keles, 

Tuojaus kleksi ant ju kaip 
varles, 

Visaip iszbjaurina,
Tarp žmonių paniekina. 

Randasi tenais ir gyvanaszle, 
Badai turi vyra Vinipege, 

Siunta czionais ir vis spiegė, 
Neapsimalszina ne ant va

landos,
Nekurtos bobeles mane isz- 

vadino, 
Nuo visokiu nieku pavadino, 
Kad jaises dorybes mokinu, 

Bet asz nepaliausiu, 
Tankei in ten keliausiu, 

'Pakol neapsimalszys, 
.danes ant keliu neperpraszys, 

Visu vardus apgarsysiu, 
Svietui teisybe pasakysiu, 

Tegul ir Amerike žino apie jas, 
Kokiais užsiima nedorais 

darbais, 
Geriau tegul žiotis suvaldo, 

Savo krauja apszaldo, 
Ba gali sutrukti, 

Kaip varles suplyszti.
Kanados moterėles gudbai, 

Pasitaisykite ba bus negerai, 
Kada vela pas jus pribusiu, 

Ant jus gerai užklupsiu, 
Teisybe, naje,

Ka sako jums poni Baltruviene.

MOKYKLOJE. ■’M

— Tikrai pasisekė man gera 
fraze sugalvot — mane Mary
te raszydama savo “Hermes 
Block ’au” sziuos žodžius: 
“Gerkime gyvenimo taure o 
kuomet joje vien kareziosios

toli keliavo.
ma cziauszkejima kartais pa
keisdavo tylus užsimastymas. 
Juodvicm buvo taip gera... 
dažnai, dažnai ju ausys gėrėda
vos dvieju jaunu szirdžiu su
tartine. .. Jau rodėsi ateis lai
kas, kada juodu suklaups priesz 
altorių, kad kunigas palaimin
tu ju tolimesni gyvenimą.

Karta Jonas Marytei pasiūlė 
suloszti szachmatu partija.
“Asz girdėjau, kad tu, Maryte, 
gera szachmatiste mokytoju 
seminarijoj, nieks tau negalė
davo atsilaikyti.”

— Sziek tiek moku, bet jau sznabždejo... Jinai poteriavo

Liūdna žinia apie Agute Onu
tei atnesze pats mokytojas Jo
nas. Jis atydžiai temijo moky
tojos veidą ir lauke kokius jau
smus iszszauks szis baisus atsi
tikimas. Bet jinai ilgai tylėjo, 
tik jos lupos, rodos, ka tai

Tiligrama isz Montkarmu 
gavau, 

Bambilium in tenais nu- 
piszkejau, 

Vienam vyrukui in pagialba 
pribūti, 

Bobelei per 'kaili užduoti.
Bet mano rodą tokia: 

Ar-gi jus, vyrueziai, rodos 
neduosite, 

Ir jau savo bobelių neap- 
malszysi te ?

Ar-gi gerai tokia motore daro, 
Kuri burdingierius ant vyro 

užvaro.
Žinoma, vyrai už motere

Daraktorius prasergsti vai
kus kad nebucziuotu žvėreliu 
nes tai yra labai pavojinga.

—■ Ar kas isz jtoš vaiku 
man gali pasakyti, del ko ju 
nereikia bucziuoti?

— Asz, ponas daraktoriau 
galiu tai pasakyt!

— Na, del ko?
— Kada mano sesuo pa- 

bucziavo szunyti, tai jisai pa
stipo.

TEIP DAUG?

— Tik pamislyk sau prie- 
tel, po operacijei pendesaitis, 
netekau net asztuoniu svaru!

— Ar-gi tai galimas daig
ias?! Asz nemislinau, kad 
pendesaitis tiek svertu !
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Žinios Vietines'
— Ateinanczia Subata pri

puola Szv. Kazimiero diena.
t Utarninko ryta mire se

nas gyventojas Antanas Radz- 
vikas, nuo 100 E. South uly.. į 
kuris sirgo koki tai laika. Ve
lionis pribuvo isz Lietuvos apie 
35 metai adgal, apsigyvenda
mas mieste nuo pat įpradžir. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Paliko paezia Ona. du ' 
sūnūs ir ketures dukteres. Lai
dotuves atsibus isz namo dūk-. 
teres Helenos Ginenienes, Li-Į 
betty Hill. Graborius L. Tras- 
kauskas užsiėmė laidotuvėms.

—i Ana diena lankėsi mies-. 
te poni Mare Busyliene su sū
num Edgaru, isz Gilbertono, ir 
prie tos progos atsilankė in 
“Saules” redysta, nes poni Bu
syliene yra sena skaitytoja 
“Saules,” kaipo ir jos vaikai, 
kurie myli Lietuviszkai skai
dyti. Acziu už atsilankima.

i Vietine S.L.A. 211 kuo
pa, kuri rengia linksma vaka
rėli Norkevicziu svetainėje 30 
d. Balandžio (April), ant kurio 
bus užtektinai juoku nes ta va
karu bus suriszta pora mote- 
riszku rysziu, gerai žinoma po
rele isz miesto, ir visi dalyvaus 
tose vestuvėse. Tikietai jau 
greitai pradėjo parsidavinet ir 
kaip duodasi matyt, tai ne bus 
vietos svetainėje, todėl pasi
skubinkite pirkti tikietus !

Pana Peggy Knapp isz Jack- 
son Heights, New Yorko, likos 
užvardyta “Pana Television” 
laike patogumo kontesto kuris 
buvo laikomas Palm Beach, 
Floridoje.

— Darbininkai Moreos ka
syklų turėjo susirinkimą ap
svarstyti tolimesni dirbimą tų
jų kasyklų nes locnininkai ker- 
szina uždarymu isz priežasties 
nepasekmes. Koki nusprendi
mą nutarė tai da nežine.

—! In redakcija “Saules” 
ana diena atsilankė musu se
nas skaitytojas ponas Simonas 
Jurczikonis, isz Frackvilles, 
kuris skaito laikraszti daugeli 
metu. Acziu tamistai už atsi
lankima !

—■ Ponas Stanislovas Gegu
žis, nuo 38-X So. Main uly., jau 
truputi pasveiko ir pradėjo 
vaikszczioti. Yra tai linksma 
žinute ir geistina, kad visisz- 
kai pasveiktu.

SHENANDOAH, PA.
—• Dukterys, sūnūs ir pa

žystami padare netikėta Links
ma Vakarėli del ponios Doros 
Diszkeviczienes, nuo 964 W. 
Coal uly., ant garbes josios gi
mimo dienos sukaktuviu ir vin- 
czevones sukaktuviu, kurios 
pripuola ta paezia diena, 24-ta 
Vasario [Feb.] Keturi sūnūs 
ir dvi dukterys surengė ta 
“Parte” del savo motinėlės. 
Buvo gardžiu gerymeliu ir už
kandžiu, ir visi vėlino motinė
lei laimingu dienu gyvenimo, 
ir kad apvaiksztinetu savo 
auksinius sukaktuves, teipgi 
apdovanojo ja puikioms ir

Geriau Valgyt, Ne Kaip 
Turėti Garbe

ISZ LIETUVOS

naudingoms dovanėlėms. Ant 
tosios “Partes” dalyvavo se- 
kanezios ypatos:Juozai Popikai 
ir sūnūs Juozas isz Coaldale, 
Pa., Aleksai Rusen, isz Miners
ville, Pa., Vincai Diszkevicziai 
ir duktė Mariona ir sūnūs Vin
cas; Juozai Diszkevicziai ir sū
nūs Leonas isz Shenandoah; 
Seržantas Diszkeviczius su pa- 
cziule ir sunum, kuris yra stei- 
tiniu ipalicijantu; Ant. Diszke
viczius isz Ephrata; Dora Disz- 
keviezkiene, sunūs ir dukterys 
Antanas Gaydos isz Coaldale, 
ponstva Baczei isz Shenandoah 
ponstva Shappel isz Shenan
doah. Visi pasilinksmino pui- 
kei ir sulaukus vėlybo laiko, 
visi iszsis'kirste kožnas in na
mus. Buvo tai puikus vakarėlis 
ir reikia primyt kad poni 
Diszkevicziene yra sena skai
tytoja “Saules” per 20 metu, 
kuria jei užrasze josios mylima 
duktė Helena Papikiene, isz 
Coaldale, Pa. Redyste ‘Saules’ 
teipgi vėlina poniai Diszke- 
viezienei sulaukti da daugeli 
metu ir geros sveikatos!

ATKASTA KELIU TUKS-
TANCZIU METU PRUSU 

SODYBA.
Tilže.,— Kuopiu kaime, Giis- 

tadto apyg., vieno ūkininko 
dirvoje 1938 m., rudeni, buvo 

(atrastos kelios senienos, kurios 
Karaliaucziaus prieszistorines 
instaigos teigimu, yra Gotu kil- 
mes. Czia pat darant didesnius 
iszkasimus atrasta daugybe 
indu, szukiu, namu ruoszos in- 

1 lankiu ir pagaliau, keliu sody-i 
i bu liekanų su ugniavietėmis. j 
Dabar galutinai nustatyta, kad i 
jau kelis szimtmeczius priesz I 
Kristaus gimimą czia apsigy
veno Prusai ir pasistatė na
mus. Tuoj po Kristaus gimi
mo užplude Gotai Prusu sody
ba užėmė ir czia apsigyveno iki 
tautu kraustymosi laikotarpio. 
Apie 900 po Kristaus Prusai 
sugrižo in savo senąją vietove 
ir czia gyveno iki ordeno atėji
mo. t

VANAGAS UŽPUOLĖ 
DZŪKE.

Alytus., — Alytaus valscž., 
Rudžiakampio km., Cziginskas 
sėdėjo su kaimynu už stalo ir 
rūke. Cziginskiene triūse apie 
pecziu. Staiga pasigirdo smar
kus dūžis in langa ir stiklai su
žvangėjo in vidų. Cziginskas 
dairės, kas atsitiko, kad szei- 
mininke nesavu balsu rėkia. 
Mane, kad mestas akmuo jai 
pataikė. Norėjo eiti laukan 
piktadariu persekioti, bet pa-
žvelgęs in žmona nusigando; 
ant jos galvos sketavo pilka 
pabaisa, o žmona kaip plauna
ma reke. Pagaliau pažino, kad 
tai vanagas ir stvėrė už jo. Va
nagas nagais insikibo in jo ran
ka, o kita koja laikėsi už Czi- 
ginskienes ausies ir kaklo. Isz 
škausmo abudu pradėjo rėkti, 
bet sėdėjos kaimynas priszoko 
ir nusuko vanagui sprandą. 
Vanagas labai didelis. Tokiais 
vanago szpošais stebisi visa 
apylinke.

Naziu Susirinimkas Užsibaigė Su Maiszacziu

Tukstaneziai Nazistu Vokiecziu kurie dalyvavo susirinkime Madison Square Garden, 
New Yorke ana diena, užsibaigė su maiszacziu kuriame daug gaivu likos apdaužyta. Tieji Vo- 
kiszki Nazistai praplatineja savo propaganda czionais Amerike, tvirtindami buk turi tiesa 
tai daryti nes jiems laisve tai pavėlina. Bet kas atsitiktu kad keli tukstaneziai Amerikonu 
sukeltu panaszu susirinkimą Vokietijoj ir skelbtu savo Amerikoniszka laisve? Butu areszta- 
voti ir gal suszaudyti.

NESUPRATO.

Sudžia: — Tai rots gražu, 
jau trecziu kartu stoji priesz 
suda už vagysta!

Vagis: — Dėkui ponui su- 
džiui jog mane už tai pagiri nes 
sziaip visi mane peikia.

Praėjusiam 1938 mete 1,399, 
500 žmonių likos sužeistais per 
automobilius ir visokiose auto
mobiliu nelaimėse, Suv. Valsti
jose. Isz tojo skaitliaus mirė 
39,500 o 110,000 sužeista taip, 
kad nebus tinkami prie' jokio 
arbo. Baisus tai skaitlis.

Naujas Trūkis Isz Haz- 
letono in New Yorka 

—z—
Szitas naujas trūkis kr ris 

pradėjo kelionė isz Ilazlet no 
in Newarka ir New Yorka, yra 
padirbtas pagal naujausios ma
dos ir iszeina isz Hazletono 2:15 
po piet ir pribiina in New Yor
ka 6:05 po piet,. o isz New Yor
ko iszeinia 11:30 priesz piet ir 
pribuna in Hazletona 3:51 po

Turiu Jau 73 Metus,- 
Skaitau 5 Laikraszcz- 
ius, Bet Man “Saule”
Geriausia Patinka!
Taip tai raszo musu senas 

skaitytojas, ponas Sebastijo
nas Valantinas, isz Brooklyn, 
N. Y., Toliaus savo laiszke 
raszo: “Pasivėlinau prisiunsti 
jums užmokesti už laikraszti 
kuri jau skaitau 43 metus ir 
toliaus busiu jo skaitytojųm,

— Draugai pono Juozo Pet- Pakol gTvas busiu, ir tik tada 
kevieziaus, 120 N. Union uly.,1 su juo persiskirsiu. Asz skaitau 
nudžiugo iszgirde kad jis pa- penkis kitus lietuviszkus laik-
sveiksta namie po sužeidimu'Aasezius, bet.pirmiausia prade- 
ko'kius aplaike laike darbo c‘u skaityti “Saule” po tam ki- 
Knickcrbocker kasyklose. 1-us, bet man teip ne vienas ne-

ANGLIS LOSZE
SVARBIA ROLE DARYME 

ELEKTRIKO.

Kada Andriukas Ashton 
Waller- Hill, isz Londono, Ang
lijos, penkių metu sūnelis mi
rusio John Waller Hill, rodi
ninkas karaliaus, dažinojo buk 
jisai aplaike garbe groto, jisai 
mane kad tai kas tokis del val-

Schuylkill Haven, Pa. f 
Gerai žinomas visam paviete 
Juozas Matonis, turintis apie 
60 metu amžiaus, nuo 308 
Charles uly., mirė czionais, po 
ilgai ligai. Velionis paliko di
deliam nuliudimia paezia, sunu 
daktare Juozą ir dukterį Olga 
Policziene. Laidotuves atsiims 
Panedelio ryta, 10 vai., su baž
nytinėms apeigomis.

patinka kaip “Saule” nes yra 
smagiausias laikrasztis skaity
ti — žmogus gali ji suprasti ka 
skaito. Žinoma jau teip ilgai 
neskaitysiu kaip skaieziau, nes 
jau esmių senas žmogus turin
tis 73 metus. Siuntinekite man 
ir ant toliaus “Saule” kuri 
mane labai suramina mano se
natvėje, nes tai yra geriausias 
draugas kuris mane neapleido 
per tiek metu!” Su pagarba, 
jns.u senas skaitytojas,

gio ir visai laja garbe nesirūpi
no. Taja garbe butu suteikia jo 
tėvui o kad tasai mirė priesz ap- 
teikimą jam tosios garbes, to
dėl karalius apteikė jo sūneli 
taja garbe.

NIEKUOMET MANE"DAR TAIP NEKANKINO P£«iAuiMA$ 
KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA. 

KAD_Ng3AUŲ GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

aš žinau ko jums Keikia 
PALENGVINIMUI IŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO 
PAIN-EXPELLERIS'GERAI iŠSiTRiNKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

SEBAS. VALANTINAS, 
isz Brooklyn, N. Y.

— Amerikas sunaudoję 
maisto iuž 22 tukstaneziu dole
riu kas minuta.

piet. Tokiu budu kelione buna 
atliekama dienos laike. Pasa- 
žierinei karai labai parankus,
kaip ant apgarsinimo galite Arba pat> jusu vietini pardavėju 
matyt.

PENNSYLVANIA POWER 
AND LIGHT COMPANY

Viena isz penkių mažu mer- 
gaieziu ar vaikucziu,tuose me
tuose kiek szita mergaite, kurie 
dabar turi sveikas akis, ju regė
jimas bus blogesnis už asztuo- 
nis ar devinis metus nuo dabar. 
Ka privalote daryti idant page
rinti szi padėjimą.

1. Privalote vaiku akis duoti 
gerai iszegzaminavoti.

2. Pagerinkite žiburius savo 
namuose su geresne szveisa. 
Naudokite vien tik I.E.S. elek- 
trikines lempas idant apsaugot 
jusu ir vaiku akis. Rasite tuos 
lempas elektrikines sztoruose.

ANNOUNCING HAZLETON CONNECTIONS FOR THE

Named in honor of the Builder of Lehigh Valley Railroad, The Asa Packer is 
a train in the modern manner. Its comfortable, colorful accommodations will add 
much to the enjoyment of your daylight trips to and from Newark-New York.

THE ASA PACKER —NEW SCHEDULE EFFECTIVE FEBRUARY 20th
TRAIN NO. 25 OAHT EXCEPT SUNDAYS AND HOLIDAYS TRAIN NO. 26

tv. NEW YORK, PENNA. STA. (via P. R. R.) ; 11:30 A. Mi
Lv. Newark, PENNA. STA. 11:50 A. Mi
Ar. Hazleton (connecting train) lie* 3:51 P. Mi

THE CLUB CAR is a feature of The Asa 
Packer, and includes a lounge, cocktail nook 
and dining room (complete luncheons for 
as little as forty-five cents). Smartly-covered 
armchairs and settees, an entirely new system 
of indirect, fluorescent lighting, and specially- 
designed draperies, create an atmosphere of 
complete relaxation.

Lv. Hazleton (connecting train) i t i i i
Ar. Newark, PENNA. STA.. ; s ; : i <
Ar. NEW YORK, PENNA.JSTA. (via P. R. R.) i

2:15 P.Nk 
5^7 P. M; 
6:05 P. M.

^[[UlfflVAL^MMAD

Pramones vis daugiau pra
deda naudoti kietas anglis del 
varymo visokias maszinas, 
ypatingai elektrikines kompa
nijos del varymo masžiiiu ku
rios daro elektriką.

Virginia Electric Power (k>., 
isz Richmond, Va., ana diena 
užkalbino naujas maszinas, 
kurios darys elektriką, ir kas-z- 
tuos apie $3,350,000. Ta kom
panija iszdave boit.Iu -verties 
ant $37,500,000.

Darbas bus užbaigtas apie 
1940 mete. Milžiniszki gene
ratoriai 40,000 kilovatu bus in- 
■taisomi, kuriuos pristatys Gen
eral Electric Co., kasztuos apie 
$369,380.

Pianaszei intaiso boilerius bu
riuosią degins kietas anglis el- 
ektriktine kompanije Niagara 
Hudson Co., Oswego, N. Y., nes 
■tosios kompanijos persitikrino 
kad naudojent kietas anglis 
aplaiko daugiau pajiegu ne 
kaip kitokiu budu degintu boi
lerius.

Panaszei daro ir Pennsylva
nia Power & Light Co., kuri su
naudoję tukstanezius tonu kie
tu anglių del varymo savo ma- 
szinu ir generatorių.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo giminiu Pe
tra Slevena, isz Detnicku kai
mo, teiposgi ir Kostanta Huts- 
keviezia, abudu gyvena czio
nais Amerike. Asz po tėvais 
Mare Kutanskiute, praszau ju 
atsiszaukti ant adreso:

Mrs. Mary Busyliene,
Box 5 Gilberton, Pa. [2-t.]

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

. Namas ant dvieju familiju, 
su sztoru ir buezerne, geroj vie
toj, mieste Tamaqua, Pa. Gali
ma pigiai pirkti todėl pasisku
binkite. Atsiszaukite po No. 
640 Penn St., Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

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

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIF IR CENTRE ST 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojau* Isztikimiaueic Graboriv* 

:: Gabiausia* Balcamuotojaa ti 
[Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s s i o j -J/ 
apehnkeje. Bile ko- OC 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ' 

Grabu. Laidoja nu- M

mirelius pagal naujau- d

šia mada ir mokslą. J

Turiu pagialbininke JH
motereme. Prieinamo* Jkprekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. 3«, 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 43* Willing StrM0 

Sell Telefonu 1884 _ ,

t
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