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Isz Amerikos
VYRAS 46 METU;
MERGINA 18 METU
NUSIŽUDĖ ISZ MEILES.

Henderson, Wis. — Turtin
gas biznierius, Thomas Augus
tine, 'kuris turėjo 46 metus ir 
Agnes Miles, 18 metu, likos su
rasti negyvi girraiteje automo
biliuke o artimoje gulėjo du re- 
volverei. Abudu nusiszove pa
tys.

Tamoszius keli menesei insi- 
mylejo pasiutiszkai in jauna 
mergina kurios gimines prie- 
szinosi tokiai meilei “Vasaros 
su Žiema” todėl abudu susiti
ko ana vakara kotelyje, iszva- 
žiavo automdbilium ir ant ry
tojaus žmones juos surado ne
gyvus.

Tamoszius turi paezia ir tris 
vaikus Francujoj, kur buvo ap- 
sipaeziaves po karei bet vė
liaus su ja persiskyrė.

VANDUO PAGAVO SZITA AUTOMOBILIU. | GILIUKNINGAS 
ŽIEDAS

ŽIEDAS, ISZKRITES ISZ 
EROPLANO ATNESZE MO- 
TEREI GILIUKI BET SUN

KU JI APLAIKYT.

Angliszki Kareivei Linksminasi Abazuose

NORS ANT SENATVĖS SU
SILAUKĖ LAIMES.

Glendale, Pa. — Senelis, 62 
metu, Fredas Houseman, se
nam surdote .sukandžiotam per 
kandės ir baisei suplyszusis, 
netikėtai rado penkes bumasz- 
kas, kožna po tūkstanti dole
riu vertes.

Senukas nusipirko taji sena 
surdota ant Imitacijos už 25 
centus. Kas buvo locnininku 
tojo surduto tai niekas nežino
jo. Houseman nors jau yra se
nu žmogum ir gal ne ilgai pasi
naudos isz savo giliuko bet 
džiaugiasi kad nors kelis me
tus gales pasinaudoit isz savo 
giliuko ir paskutines dienas 
perleis be vargo.

laikoMatyt locnininkas szito nutomo'biliaus neturėjo 
pabėgti nuo Staigaus užliejimo plento, Northern State Park
way, Ney Yorke, kuris savo gyvasti vos iszgialbejo. Po apsi- 
malszinimui szturmo keli žmones nusileido pažiūrėti ar gal 
kas randasi tam automobiliuje.

SAPNAVO VELNIUS
PASZOVB SAVO MOTERS.

PO 10 METU SURADO 
DINGUSIUS PINIGUS.

Philadelphia, Pa. — Po de
szimts metu jeszkojimo dingu
siu pinigu, Mikolas Rovicz, ku
ris juos paslėpė ir vėliaus nega
lėjo surasti, tik dabar surado 
juos kada darbininkai pataisi- 
nejo jo narna. Mikolas, kuris 
mirė kelies sanvaites adgal, pa
sakė savo vaikams buk jis pa
slėpė 800 doleriu aukse bet ne
užbaigė pasakyt kur tuos pini
gus buvo paslėpęs nes tuoj mi
re. Vaikai perkratė visus kam
pus namo bet pinigu negalėjo 
surasti. Darbininkai surado pi
nigus ant pastoges kada denge 
nauja stogą.

Suedeberg, Me. — Nepapras
ta sapna turėjo žmogelis Bar
ney Ennis, kuriam rodėsi buk 
in jo mieg-'kam'bari inejo visas 
pulkas velniu. Žmogelis taip 
persigando ir kada pabudo, da 
jam nurodė kad raguotas vel- 
nes stovi prie jo todėl staigai 
isztrauke revolveri isz po pa- 
duszkos ir in ji szove. Tam pa
ežiam Jai'ke kilo baisus kliks- 
mas moteres. Ant grindų par
puolė mirtinai paszauta jo mo
tere kuria reikėjo nuvežti tuo- 
jaus in ligonbute bet kaip ro
dos tai pažeistoji turės mirti. 
Žmogelis dabar sėdi kalėjime 
ir mausto apie tuos velniukus 
kurie ji instume in pagunda.

SUAUGIA IN VIENA DVY-' 
NUKES MIRE.

Coatesville, Pa. — Suaugia 
dvynukes, kurios gimė czionai- 
tineje ligonbuteje, mire in kė
lės valandas po užgimimui. Gi
mė jos tris sanvaites priesz lai
ka. Mergaites turėjo vidurius 
kaip paprasto kūdikio, tik su 
taja permaina kad turėjo tik 
viena szirdi. Daktarai užlaikė 
pravarde motinos. Daktarai 
nusiuntė Siamiszkas dvynukes 
in Anatomiszka Institutą 
tolimesnio tyrinėjimo.

ant

UBAGAS PALIKO DIDELI 
TURTĄ.

San Francisco, Cal. — Szio- 
mis dienomis Anatolio Maccu- 
lasseti, 86 metu, atėmė sau gy
vastį. Senukas ubagavo ant už
laikymo savo gyvasties ir mai
tinosi tuom ka geri kaimynai 
jam paaukavo. Visa aplinkine, 
kurioje jis gyveno, buvo tosios 
nuomones kad senukas buvo 

žmogum, ^et

KARVE RADOSI KASYKLO
SE PER 20 DIENU.

Bordertown, W. Va. — Ana 
diena žmones isztrauke isz 
czionaitiniu kasyklų dingusia 
karve, kuri kasyklose radosi 
beveik per dvideszmits dienu 
be maisto ir vandens. Karvute 
buvo'balsei nuvargus ir jau ne
galėjo pastove! ant kojų. Ba
dai gyvens su geru dažiureji- 
mu.

64 METU SENIS APSIPA- 
CZIAVO SU 30 METU 

MERGINA.
Rigley, Hl. — Wynn Whalen, 

30 metu, dažiuretoja ligoniu 
artimam mieste, susipažino su 
64 metu Jokubu Hunsberger 
kada daziurinejo ligoje jo mo
tere, du metai adgal o kuri mi
re dvi sanvaites adgal ir dabar 
su ja apsipaeziavo.

Hunsbergas yra tėvu ketu- 
kad 
vien 
seno

Sacramento, Calif. — Puikus 
signotinis žiedas, kuris iszpuo- 
le isz eroplano kada tasai leke 
pro jos narna, pataikė iii galva 
Onai Brigg’ienei, kada toji 
dirbo savo darželyje ir tas bu
vo priežastim kad po kokiam 
tai laikui motere aplaike žino 
isz Vokietijos buk ji pasiliko . 
impedine 198 tukstaneziu dole
riu turto.

Tas atsitiko 11 menesiu ad- 
gall. Motere pajuto ka toki už
duodant jai ypa per galva. Pa
kele taji dalyką ir persitikrino 
kad tai buvo puikus auksinis 
žiedas su litaroms “W. S.”. 
TuojaiĮS dasipryto kad tasai, 
žiedas turėjo iszpulti isz cro- 
plano kuris tuom laik pralėkė.

Laikraszcziai dagirdo apie 
taji atsitikima ir placziai apie 
tai aprasze. Vėliaus atsiszauke 
daktaras W. Stanley, žymus 
daktaras isz Chicagos, kuris 
apdovanojo motere su 325 do- 
lereis už sugrąžinimą jam žie
do. Bet tai ne viskas. Po ko
kiam tai laikui aplaike žinia 
isz Vokietijos nuo advokatu 
buk ji yra impėdine 198 dūks- ■ 
taneziu doleriu paliktu jai per 
tėvo broli, Andriu Solbbe, kuris 
mirė Grossbleake, Vokietijoj 
du metai adgal. Vokiszki vir- 
szininkai dagirdo apie jos at
sitikima ir tokiu badu surado 
ja.

Bet sztai tame užėjo klintis, 
kaip tuos pinigus gauti isz Vo
kietijos? Motere sako kad tieji 
pinigai yra visiszka suma ne- 
priskiriant prie to taksu ir ki
tokiu iszlaidu nes jai tiek pri
guli po atitraukimui visu kasz- 
tu o kad sziadien vieszpatauja 
karisžkas stovys Vokietijoj ir 
jokiu pinigu negalima iszsiuns- 
ti isz Vokietijos tai vargei tuos 
pinigus aplaikys tebyriam lai
ke. — Tai tau ir giliukis.

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Pl

riolikos vaiku. Žinoma 
jauna motere neisztekejo 
isz meiles tiktai... del 
kvailio turto.

ŪKININKAS ISZKASE 
NIGU ANT UKES.

Beamville, Fla. — Auginto
jas vaisiu, Henrikis Sanderson, 
kasinėdamas žeme arti seno 
szulinio, iszkase stiklini puodą 
kuriame radosi apie tūkstantis 
doleriu aukse. Pinigai paeina 
nuo szimto metu. Žmogelis se- 
Įįfi nupirko taja ūkia nuo ko-

■^ai Vokieczio kuris iii ke- 
v'b:ius mirr siaiea

JUOKINGA PRIEŽASTIS 
PERSISKYRIMO.

Anderson, Ind. — Ana diena 
sūdąs perskyrė Fay Manning 
nuo jos vyro už tai kad jos vy
ras per deszimts metu be palio
vos nuolatos pasigerdavo. Bu
tu viskas gerai ir moterėle bu
tu kentėjus da szimta metu bet 
kantrybe pasibaigė kada ty
ras iszgere jos bonka bay ruyn 
del plauku. Tas buvo už daikį 
del poniutes Planning iijd| 
nuo tokio girtuokliau-B 

, -kilt ant vi<ad<^. B-'

“Apkasu Orkestrą”, susidedanti isz trijų muzikantu 
pralinksmina savo draugus apkasuose isz nuobodumo. Nekar
ta ir Vokiecziai klauso tojo koncerto ir dainuoja draugia su 
Anglikais.

Konfucijuszas Sako

iekiu 
luomo

jeigu 
ženklu

— Kožnam luome gali but 
iszganytu; ir tu brolau mylėk 
ta luomą (stoną) kuriame esi, o 
per dievobaiminga pildima tu 
paszaukimu, pasiliksi 
pats kaip tie, kurie to 
jau danguje karalauje.

— Nebijosi szetono, 
turėdamas tikėjimą, 
kryžiaus apsidengsi.

— Jeigu atmesi pakuta už 
nusidėjimus, tai paliks tave 
sunkesni vargai be naudos dva- 
sei. Su noru skubinkimės visi 
prie pakulos, nes esame visi ap
sunkinti nusidėjimais.

— Jeigu myli Dieva ir pri
sakymus Jo užlaikai, tai 
Vieszpats inžengs in szirdi tavo 
ir fenais padarys gyvenimą sa
vo.

BEGO NUO SZUVIO—LIKOS 
UŽMUSZTI TRŪKIO 

NELAIMĖJE.
,Kopenhaga. — Žinia atėjo in 
czionais, buk 21 žmonis, terp 
kuriu radosi 16 vaikai, bėganti 
in Szvedija isz Finlandijos, li
kos užmuszti per susiduri
ma dvieju trukiu artimoje lit- 
tala ir Tampere. Vagonas ku
riame važiavo vaikai, apsiver
tė ir užsidegė. Visi nelaimin
gi vaikai sudegė.

ISZ LIETUVOS

VOKIECZIAI SUDEGINO 
LAIVA NE KAIP PASI

DUOT.
London. — Vokiecziai maty

dami kad neiszspruks isz ran
ku Angliku, sudegino savo lai
vą Hanover artimoje Porto Ri
ko. Visi laivorei iszsigialbejo 
luotelese.

SZTAI ANT KOKIU ISZLY- 
GU EUROPA NORI 

PAKAJAUS.
Rymas. — Sztai isz’lygos ant 

kuriu kariaujanti sklypai nori 
padaryti pakaju:

1— ‘Užbaigti kuogreieziausia 
Finu—Rusu kare.

2— Padarymas taikos tarp 
Popiežiaus ir Hitlerio.

3— ■T&ika tarp Nažiu ir Kata- 
likj^kos Bažnyczios.

. kad a į ne

! - B '

— Labai retai galima ma
tyt tikra nusižeminimą, o 
rasztas įsakoiKad tik nužemin
tos szirdies žmogus bus ipa- 
auksztytas.

— Dorybe be nusižeminimo 
yra kaip pauksztis, be sparnu; 
kas nenusižemina, to maldo ne- 
kila in dangų.

—• Jeigu savo nusidėjimais 
užrūstinsi Dievą, daryk gai
lesti ir glauskis prie mielaszir- 
dystes Jo, nes tik ten surasi 
mylesta ir malonu priėmimą.

— Norėdamas ingyti ory- 
bia nusižeminimo, nesirustyk 
ant tu, kurie tave niekina arba 
apkalbomis drasko szlove tavo.

— Kuom daugiau su gai- 
leszczia apverkinesi nusidėji
mus savo, tuom czystesniu sto- 
siesi; nes dvasia aszaromis pa
kiltos numazgota, atgema ne- 
kaltybesia ir vėl darosi meilin
ga Dievui auka.

LIETUVEI PRIVERTINEJE 
LENKUS MOKYTIS 

LIETUVISZKAI.
Paryžius, Francija.— Pagal 

žinias aplaikyitas per Lenkisz- 
ka telegrafini bjura, tai Lietu- 
tuvei praszalineje visus Lenkus 
nuo valdiszku urėdu, kaipo vi
sus profesorius ir kitus moky
tojus isz dinstu. Direktorių ge
ležinkeliu pranesze visiems 
darbininkams, kurie dirba ant 
geležinkeliu, kad iszmoktu 
Lietuviszka kalba in laika sze- 
sziu menesiu arba bus prasza- 
linti nuo darbu.

Skaito ‘Saule’ 43 Metus
Guodotina “Saules” Redyste:

Pris'iuncziu tami'stoms užmo
kesti už laikraszti ‘ ‘ Saule, ’ ’ ku
ria jau baigiu skaityti 43 metus 
norints jau Dievulis man su
teikė 73 metus amžiaus, bet da 
esmių geram padėjime, o tai 
del to, kad visados klausiau pa
tarimu “Saules,” jos geru ir

KBRSZYDAMA MERGINA 
SUDEGINO KLOJIMA.

Lazdijų vals., Galiniu kaimo 
ūkininkas Vladas Budreviczius 
viena nakti gana vėlai grižo 
namo isz vakaruszku. Kaip pa
prastai, apėjės trobesius, nieko 
inttartino nepastebejo ir ramiai 
atsigulė. Bet staiga iszsipletu- 
si szviesa ji pakele isz lovos, ir 
jis pamate liepsnojanti kloji
ma. Ugnis taip greitai plėtėsi, ‘ 
kad invykio vieton subege kai
mynai nepajege ugnies užgesin
ti, ir liepsnose žuvo geras tro
besys, nekulti javai, žemes ūkio 
padargai ir kitas turtas, už a- 
pie deszimts tukstanezius litu.

Niekas neabejojo, kad gais
ras kilo isz padegimo. Pats 
Budreviczius intare, kad kloji
ma padege Lazdijų vals., Udl- 
ninku kaimo mergina, Marijo
na Arbacziauskaiite, su kuria 
ankseziau Vladas Budreviczius 
draugavo. Apie invyki buvo 
pranesizta policijai, 'kuri ties 
klojimu užtiko aiszkias pėdas, 
vedanezias in Arbacziauskaites 
namus.' Tardoma mergina pri
sipažino padegusi klojima ir 
aisžkinosi tatai dariusi kerszto 
sumetimais. VI. Budreviczius 
su ja ilgai draugavo, žadėda
mas ja vesfiTy Apie tai žincJje"3' 
jos tėvai ir broliai, kurie dabar 
jai iszmetineja “UŽ,atvira szir
di.” Ji lauke, gal VI. Budre- 
viezius apsigalvos ir grisz pas 
ja, bet jis visai ja užmirszo ir 
net pradėjo pletkavoti, kad" ji
nai turėjusi su juo vaika. Ji. 
neiszkenite ir padegu jo kloji
ma rusenanezia durpe, kuria 
atsinesze isz namu, vildamosi, 
kad ugnies padaryti nuostoliai 
sutrukdys bent laikinai jo ve
dybas su kita o per ta laika jis 
gal apsigalvos. VI. Budrevicz
ius aisžkinosi kad szita 40 metu 
sužadėtinė jam labai inkyreju- 
si persekiodama, ji vakaruszko- 
'se, ir suėjimuose o apie vedy
bas su ja jis negalvojęs. Mari- 
ampoles apygardos teismas 
sziu metu, Sausio 1-ma diena, 
sprendė szita byla, Marijona 
Arbacziauskaite, 38 metu amž., 
pripažino nusikaltusią ir nu
baudė 5 metais sunkiu j u darbu 
kalėjimo. Vladas Budreviczius 
teismui buvo patiekęs deszimts. 
tukstanezius litu jieszkini, bet 
jieszkinys atmestas nes sude
gęs klojimas ne jo vieno nuo
savybe.

Trumpos Naujienos

sveiku rodu ir kaip suczedyt j A'

—* Sanitariszkas Departa
mentas kas minuta iszveža isz 
miesto New Yorko po 9 tonu 
pelenu ir po tona kitokiu isza- 
szlavu.

pinigėli ir gyventi ant szio 
svieto. Todėl, nereikia man 
rūpintis apie darba ir melsti re- 
lifo nuo valdžios, nes turiu sa
vo uždirbtus doleriukus. Ne- 
kurie neatsimena, kad kada 
būni jaunu, tada tai geras lai
kas czeidyt pinigą del senatvės 
ir neturės vargo ir bėdos. Lie
ku su didele pagarba, justi se-

> — Sovietinėje Rusijoje gy-?luas skaitytojas,, 
ventojaipagauna kas minutaiĮ SABAS. VALANTINAS; 
PĄli,000 gvaru žuyn- - . . J I. A y - Brookljui, N, flL

Broad Crook, Conn. — Mrs.
m Jeglevich, 42 metu, bu

žui tavo dvi dukreles po tam 
pat teme sau gyva si i kadai 
jos vyras radosi bažnyczioje.

Bordeaux, Francija. — Per 
susidurima su kitu laivu, lari 
vas Marie-Yette nuskendo su 
21 laivoreis. Kebliu laivoriu da 
nesurasta.

St. Clair, Mich. — Vladas 
Civarovski, 61 metu, sukapojo 
savo paezia su kirviu už ka 
kos nubaustas ant visos 
dies in
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NEPAVYKO I Iszradejas Televizo APIE ANTANUKA I“’ “szpak!"kysi": . 
i Paėmė ir užmovė jis arkliui 
I pro galva pa valkus. O žmones 

Gyveno senelis ir semite. Tu- lsZ nusistebėjimo rankas lauže, 
rejo jiedu sunu Antanuką, labai prasze Antanuko kad jis 
Karta senelis drauge su Anta-j pas juos nors savaite pasiliktu.

■Bet ne, — Antanukais isz'kelia- 
' vo.

Ėjo, ėjo pavargo ir užėjo in 
viena grinezia. Czia pamate 

puolė'žemeli. Tada senute bai-[Jis: szeimiliiiike-senute iszvire 
šiaušia suriko ir pradėjo verk-1 bulvines koszes, pastate ja sa
li. Ta riksmą iszgirdo senelis;! vaikams ant skobnio (sta- 

,skubiai atbėgo grinczion irj°)> ° puti pasisėmusi bulvie- 
i klausia senutes, ko ji taip re-lllcs szaukszta vis vaikszczioja 
■ kianti ? Senute aszarodama vos ■ 
' begalėjo prakalbėti: Į me, u pienas.

Philo T. Farnsworth sėdi prie _ jei musu Antanukas butu buvo svirne laikomas).
-___ — i . . . . ,sav0 siūlelio prie darbo, I ort ve(]eSj jeį jįs jau turėtu šuneli I
Labai mažai randasi žmonių tinimas mums abiems butu in, Wayne, Ind., kuris laimėjo pir- C) įas,sulieĮį,s jeigu butu czia se- j reika'linghi nagines pleszi? — 

į [ sveikata ir musu meile kas sa-Į ma dovana už savo iszradimus. dejas tai asz ji balanyku bu- tare Antanukas.
vaite turėtu proga atsinaujin- Jis sziadien'turi 34 metus ir isz-! pz.iail -— Kaip tai nereikalingai!—
ti.

— Labai gerai, 
bandyti —

1 Mandrutiene.
I Nutarta ir tuojalis pradėta 
' vyikdinti. Ant rytojaus Seredos 
j vakaras ir musu Mandrucziai 
! yra l'iuosais: eina kur katras 
1 nori ir tokioje draugystėje, ko-

Kas Girdėt PASAKAITE

dalyje svieto, 
j Jeigu kas nori ka nusipirkt, 
j turi savo mieste visokius kro- Į
mus. Jeigu esi nesveikas, nusi-

'duok pas savo daktarą savo! Ar žinai ka, Maryte, — ta-
Atejome in Amerika patai-1 mieste o bus tau daug pigiau ir re Mandrutis atsikreipęs in sa- 

syti sau bute ir liuosybes da- iSZgyt|yS (> jeigu ne visai tai V() paezia — mums reikalinga 
tirti bet ne'budavoti palocius norints palengvins tau tavo Ii- szokia tokia permaina szeimy- 

o-oje. j niszkame gyvenime. Mes per-
Sziadien landžioja, po grin-'daug būname krūvoje ir todėl 

czia. visokį kolektorei kurie kartais viens kitam insikirsta- 
meileis žodeleis vilioja pinigus me- Mano planas butu, kad 
nuo žmonių iii savo kiszenius. mes 'paskirtumem bent viena 
Juk jau gana gerai žinote ka vakara in s-anvaite delei pain- 
tieji kolektorei gero padare no- vairinimo gyvenimo. Kur kat- 
rints tu'kstanczius surinko nuo ia's toki vakara praleistume 
mielaszirdingu musu broleliu viens kito atskaitų ir iszsiaisz-' 
o už tai ąplaike szpįg?a.

ant ledo arba virti szupienio 
kurio negalime valgyti.

Duonos musu duok Dieve 
kas diena.

Lai tas u'žganadina kožna ir 
nejeszko ko kito.

Jeigu turite savo name tele
foną, tai už jin kas menesis mo
kate 82c., valdžios taksus. Jei
gu ne tie taksai, tai galėtumėt' _
suezedint $9.84 iper meta laiko. 
Tik viena kompanija Bell Tele
fone Co., praeita meta užmokė
jo valdžios taksu suvirsz 158 
milijonus doleriu.

i kinimu nereikalautumem. Ži- 
i note, tokis gyvenimo painvai-

Lai užvieszpatauja tarp mus 
malszumas ir sutikimas o pasi
darbavimas tarp-saviszkas del 
visiszko gero ateivystes szioje 
naujoj tėvynėje mus taiko ir 
tvarkoje užlaiko, tada ant szir- 
dies bus mums lengva ir turė
sime didesni prfsiriszima prie 
visko kas tiktai yra Lietuvisz- 
ko.

Geri žmones yra panaszus in 
gerus muzikantus kurie ir ant 
niekam netikusio instrumento 
gali puikius tonus iszvesti. Ir 
geras žmogus niekiausia ant 
gero kelio gali užvesti.

Szuo daug doresnis už žmo
gų nes pirm negu tave inkas 
tai pradeda loti o žmogus tan
kiausia isz pusžaliu inkanda be 
jokio prasergejimo.

Motere turi svaigiausia in- 
-<ekme arit auginimo vaiku ir 

teisingai galima pasakyt kad 
vyras valdo motere bet motere 
— motina valdo būda savo vy
ro. /

preieziau galima surasti ra- 
. dasta be dagiu, bite be gylio, 

kate be nagu, ne kaip motere 
be uparo.

Motere ir lape tai du sutvėri
mai viltuviausi (zdrodlyviau- 
si) ant svieto.

Geidžia Gyventi Suti
kime Su Visais 

t

nuku kažin-ka dirbo kieme o į 
senute buvo grinczioje. Norė
jo ji nuo’krosnies nuimti bala- 
nyka iszkrito isz nagu ir nu-j

[kianti? Senute aszarodama vos’^'irnan pieno dažyti (vasaros 
kad nesurugtu,

— Kam tamstele, senute, ne

kurie tiki kad žmogus po smer 
sugryžta ant szio svieto bet ir 
buvo daugelis tokiu atsitikima 
kad dvasios mirusiu ypatų pa
sirodė 
ženklą 
mus.

Apie
dasekta, bet klausymas užeina, 
ar gyvulys (kuris neturi du- 
szios), taipgi sugryžta ant to 
svieto ipo nustipimui, tai mažai' ^ia katram patinka.
apie tai kas girdėjo o bet yra! Mandrutis turėjo apleisti na
tai teisybe, kaip persitikrinsi- mus 'pirmiau, negu jo duszyte.

arba davė koki nors 
kad randasi artimoje

tai yra žinoma ir yra

me isz sekanczio atsitikimo:

rado televizini aparatu da ne
galime pa- būdamas 21 metu. Televizas 

atsake linksmai: yra tai aparatas kuris rodo pa-

Jis mat nebuvo prates veidmai-
Danielius Morrison, isz Que- niauti ir savo moterį apgaudi- 

beck, Kanados, iszkeliavo in ‘lie^ pi’ie kazyru, sznapsuko ir

veiksiąs per reidio.

Kinai sziadien turi daugiau J 
kaip milijoną dykaduoniu ku-' 
rie save praminė “kareiviais” 
nes iszti'kruju yra arsziausi 
ražbaininkai ir banditai. Toji 
Kiniszka “armija” yra viena 
isz bjauriausiu ant svieto o ku
riu narei yra rekrutuoti isz že
miausio luomo žmonijos, raz- 
baininku, vagiu, plesziku ir 
tam panasziu. Tarp ju nesiran
da jokis paredkas ir disciplina, 
savo aficierius laiko už nieką o 
todėl pasilieka kariuomeneje 
kadetai l'engviauses būdas ap-' 
laikymo maisto ir drabuži o 
apie užmokesti už savo patar- 
navima turi laukti kartais ir 
meta laiko.

Aficierei ir kareivei apiple- 
szineja keleivius kur tik proga 
ant to atsitinka. — Tokia tai 
sziadienine Kiniszka karino-' 
mene, žinoma, yra tai tokiu ku
rie savo tėvynės nepaguodoja 
ir už sidabrą parduotu ir savo 
motina. 1

Anglija ant kariszkos tarnys- panaszios ruszie's linksmybių 
tos prie lekiotoju, palikdamas 
namie dideli Bernardini szuni 
kuri labai mylėjo. Buvo tai 
praeita meta ir ana diena su- 
gryžo jis ant trumpos vakaci- 
jos. Kada ženge per vartelius 
su savo draugu, kuris ji pasiti
ko ant geležinkelio stoties, stai
ga! iszgirdo lojimą savo myli
mo “Rex”. Danielius linksmai 
paszauke in savo dranga:

“Kur mano mylimas priete- 
lis “Rex”, kuri girdžiu lojant 
bet asz jo nematau?”

Ant ko jam draugas liūdnai 
atsake: “ Tavo draugas ‘ ‘ Rex ’ ’ 
pastipo in dvi sanvaites po ta
vo iszvažiavimui. ”

Tame mažas szunytis, kuris 
gulėjo prie kojų Danieliaus, 
pradėjo nerimaut ir staugt. 
Sztat davėsi girdėt einanti 
žingsnei sunkaus szunio, kuris 
rodos priėjo prie savo pono, 
pasikratė smaukei kad net ga-j 
Įima 'buvo girdėt skambėjimas 
jo apykakles ir puolimas sun-

rane lėbaujant; ten pusnuoge 
mergina Tango szoka ir artina
si prie jos vyro stalo, sėda jam 
ant keliu, apsikabina ir isz vie
no stiklo abu vyną geria. Tos 
ir tam panaszios mintys musu 
drąsiąją Mandrutiene iki vi- 
durnakczio kankino. Ji didžiai 
gailėjosi sutikusi priimti savo 
vyrelio pasiulijima. Laikrodis 
rode jau pirma valanda ir dar

taipgi nebuvo pripratęs. Jis] ]OS vyrdio 1>areiliant negirde- 
vieno vakaro in savaite atsi-i 
skyrimo sumanė vien tikėda
mas kad ant to jo moteris nesu
tiks ir tas bus priežastim mo- 

' terš prie jo dar didesnio prisi- 
riszimo. Bet jo szirdutei jo pa- 
siulyma linksmai užgyrus ne
buvo vieta ir laikas jam pa
ežiam savo sumanymą panie
kinti. Neturėdamas paszauki- 
mo niekur iszeiti sumanė nuei
ti in skaitomąjį kambarį ir 
ten vienas vakara praleisti.
Kad savo duszytes akyse va
lios drutuoliu pasirodžius jis 
priėjo prie duru, atidarė ir už
dare nuduodamas iszeinaneziu 

Jauk bet ant pirsztu štypczio- 
' damas nuejas in skaitomąjį 
' kambarėli pasislėpė. Jam ten 
[knyga pradėjus skaityti, su- 
• girgždėjo durys ir užsidarė; 
i ženklina, jo duszyte namus ap- 
i leidžia. Jis bandė skaityt kny
ga kad tuomi sutrumpinus nuo- 

I bodu ilga vakara bet mintys jo 
kaus kūno, rodos kad szuo at- J*uv<> ne jam galvoje
sig 
szunio nebuvo galima matyt 
tik girdėt.

Dabar pasakykite ar szunes 
ir kiti žvėrys turi duszia?

Indusai tiki kad tigrai, slė
niai ir kiti žvėrys sugryžta p > 
pastipimui.

igule prie kojų savo pono bet' vaizdenosi kaip jo paeziuke 
linksmai laika leidžia vyru 
draugijoje, kaip ja kiti vyrai 
gerbia, myli; jis mato viena 

Į jau ir apkalbinant jo mylima 
j Maryte, tai vėl ja pabueziuo- 
1 jaut. Pavydas ji sziurpuliais 
pradėjo krėsti ir jis pradėjo 
save kankint, keikti ir iszmcti- 
neti sau, kam toki kvaila suma
nymą savo jaunai paeziukei 
pasiūlė. Kankinosi jis iki ant
rai valandai nakties. Galop be-1 
sisup'damais kedeje sėdėdamas' 
užmigo... Palikime Mandruti 

' mieganti.

— Kožna minuta viena mo
tina pagimdo kūdiki be jokios 
priežiūros ir daktariszkos pa- 
gialbos.

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

Moraliszka Kabala

Su viskuom reikia būti at
sargiais o ir su nekureis a,psi- 
garsinimais.

Dabar tokis svietas, kožnas 
varosi ant pinigu ir visokius 
budus naudoja kad tiktai nu
tverti kur doleri. Žmog-us turi 

i labai sergėtis nuo visokiu ap- 
ugaviku kuriu dabar nestokas!

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

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

?5c v,sos TRYS 25c~
KNYGUTES

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

. cziau užmuszusi.
Tada ir senelis pradėjo drau

ge su ja verkti, sakydamas:
— Isztikruju tu senute, Im

tum ji užgavusi!... — Rėkia 
abudu kiek tik galėdami!

Szbai inbega Antanukas 
klausia:

— Ko jus rėkiate ?
Jie sako:
— Jeigu tu butam vedes 

jeigu turėtum sunu ir jeigu jis 
ežia butu sėdėjas tai senute bu
tu ji užmuszus nes balanykas 
kaip tik ežia nukrito!

— Et, — atsake Antanukas 
— su jumis negalima gyventi! 
Paskui pasiėmė jis kepure ir

ir

ir

— Kaip tai nereikalingai! — 
atszove senute užkimusiu bal-. 
su. — Tu matai, 'berneli, bulvi
ne kosze ant skbbnio o pienas 
svirne. — O tamstele, senute, 
paimk ir atneszk ežia pieną, 
tada greicziau pavalgysi! — 
Tiesa, sveikas, sakai!

Atnesze ji grinczion pieną o 
ir Antanuką pakvietė valgyti. 
Antanukas lyg ausu privalgę, 
užlipo ant peczynos (prie kros
nies) ir užmigo. Kai jis nubus, 
tada ir mano pasaka toliau te
sis o da'bar gana.

Sekretorius vidaus reikalu, 
Cordell Hull, kalbėjo priesz fi
nansų komiteto, Washingtone, 
kad valdžia stengtųsi užlaikyti 
taika su visais sklypais kas ki- 
szasi kupczystes.

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

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

MEILE ARTYMO
ti. Nubodo laukti ir kankintie- 
si. Jau ir treczia valanda o vy
relis nepareina. Šumane eiti 
per duris pažiūrėti ar nepama
tys savo vyrelio girto namo 
parkeverzuojant. Eidama da
ru linkui pdstdbejo kad skai
tykloj yra szviesa. Abejingai 
artinosi patirti kas joje butu. 
Kaip nusistebėjo pamacziusi 
tenai savo vyreli snaudžiant 
nei nepasiretlžiusi!

Palengva prisiartino prie sa
vo mylimo vyrelio. Tasai nu
budo. Su nusistebėjimu vienas 
'kitam iszaiszkino kad niekur 
nebuvę ir kokias mintis viens 
apie antra tureja. Maryte mei
liai pabare savo vyreli už tokiu 
pienu sugalvojima ji save la
biau.kaltino kam tokiam pavo
jingam pienui.pritarė pati ant 
to sutikdama. Viens kito blogo
je besiedoje darbus ir sutarė 
ant toliau eiti visur kartu po
roje. Ir isztikro ju tolimesnis 
gyvenimas buvo be pavydo ir 
be neisztikimybes erszikecziu.

— Sudiev! jeigu asz atrasiu 
ka už jus kvailesni, tai sugry- 
sziu, jeigu nerasiu, tai ir nelau
kit manes! — ir iszejo...

Eina, eina ir mato — žmones 
ant grinezios traukia kat've.

— Kam jus traukiate ? — už
klausė Antanukas. Jie atsake 
jam:

— Ziurek, kiek ten priaugo 
žoles!

-— Eikit jus, kvailiai! — ta
re Antanukas ir užlipo aut 
grinezios, iszrove žole ir numė
tė karvei.

Žmones labai nustebo ir pra
dėjo Antanuko praszyti kad 
jis liktu pas juos ir pamokytu 
kaip gyventi.

— Ne, — atsake Antanukas: 
— pas mane daug tokiu kvailiu 
pasaulyje! — ir iszejo savo ke
liais.

Sėt!1" miestelyje jis
vėl pamate minia žmonių prie 
vienos grinezios: pririszo jie 
vartuose pavalkus (pleszkes) 
ir varo arkli in pavalkus. Ark
lys vos bekvėpuoją.

— Ka jus darote ? — užklau
sė Antanukas. i

— Norime arkli pakinkyti..
>•— Et, jus kvailiai! leiskit

i Maryte buvo pasirėdžiusį, 8 
užsidėjus skrybėlė ir bandė ei-‘8

duA svarstė National Bank
ji galėtu eiti. Girdėjusi, kad 
jo's vyras 'per duris iszejo, pa-, 
bijojo kad gatve eidama nepa
tiktu savo vyrelio ir tuomi ne-! 
paniekintu savo puikybes, jil 

' pamanė sau, bus geriausia kad 
ji vakara praleis savo kamba-i 
relyje. Tad-gi ji sugryžo in sa-Į 
vo kambari, nusivilkusi rubus 
bandė knyga įskaityti. Bet ne-' 
žinia kur jos vyrelis laika 'lei-| 
džia, insivaizdinimas ji esanti 
jaunu merginu draugijoje, pra
dėjo veikiai ja kankinti ir pa-' 

[ vyda jos sanžine grauže. Min
tyje ji mato savo vyrelLpestžiii-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Kampas Main ir Centre St.
MAHANOY CITY, PA.

f

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 5

TEIPGI IR S
Federal Deposit Insurance5
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---- $---- %

isz 
nu-

go ka tiktai riogsanczio supu
vusios stubeles, buvo matyt se
na moteriszke su dviem mažais 
vaikeliais. Vanduo jau sieke 
lyg stogui, stubele ka tiktai 

i riogsojo o per tai viena mišlis 
apėmė visus kad ja vanduo nu
griaus o motere su dvejetą vai
keliu pražus vandenyje.

Kaip gelbėti tuos nelaimin
gus? Visi stovėjo, niekas nesi
judino. Niekas nesistvere gel
bėti nes niekas negalėjo ap
svarstyt mieri gelbejimo.

Ant kart iszgirdo bėganti 
arkli. Tai pra'baszczius užsėdės 
ant arklio, 'kuri smarkus tekė
jimas vandens nesze. Bet mo
kantis gerai valdyti arkli, pa
taikė daplaukti prie stubeles 
kuriai kas valandėlė vanduo 
grasino pavojum. Po trumpai 
valandai daplauke prie skubė
lės, paėmė su savim vaikueziu'? 
ir laimingai iszplauke atgailos 
paleisdamas ant saugios vie
tos.

Atgręžęs arkli ir vela taikosi 
plaukti pas stubele bet pakilo 
riksmas, parapijonai užstojo 
kele ir nenori leisti ant pavo
jaus, praszymai, meldimai nie
ko negelbsti, garbus kunigas 
pasukęs arkli in vandeni, pra
dėjo plaukti.

— Melskitės už mane, — pa- 
szaui'ke in susirinkusius.

.aidoja 
a 
Vestuvių ir kl

Bell TelefcJ
520 W. Centra

Al Blozis, studentas
Ge o r ge t own Viii vers i toto, 

armotine kulka net 55 po- niu.
tolumo laike A.A.C. loszi-

Mėtuose 1827 jaunas kuni
gais apėmė prabaszczyste vie
noj parapijoj, Liono diecezijoj.' 
Bažnytėlė tos parapijos yra 
pabudavota kaime gulineziam 
tarpe augsztu kalnu.

Tykus mielaszirdingas, lab- 
d ingas ir pilnas pasiszventi- 
iiio kunigas, likos greitai pa
mylėtas per savo parapijomis. 
Visiszkai užsitarnavo ant to 
nes kožnam atsitikime szelpe 
gerom patarnem savo parapi- 
jonus.

Labdaringumas jo neturėjo 
rubežiu, viską ka tiktai turėjo 
dalinosi su savo parapijonais. 
Didele jo Dievmaldyste buvo 
priežastim kad ji vadino szven- 
tu. Kada ėjosi apie apgynima 
geru instatu, arba provu, visa
da buvo persitikrinimas bet 
malszus mokantis su kožnu pa
sielgti, pasikalbėti, kad visai 
ne yra stebėtinu dalyku jog 
stojosi teisdariu savo parapi- 

! jonu kurie vietoj eiti in suda, 
eidavo pas ji ir iszduota palie
pimą kožnas palaike už teisin
ga ir iszpildydavo.

Viena ryta priesz tekėjimą 
saules pradėjo skambyt in var
pus, apreiszkiant nelaime del 
gyventoju kaimo. Isz priežas
ties lietaus, kuris jau nuo keliu 
dienu lijo, vanduo prūduose 
guliueziuose ant kalnu pakilo 
ir iszplesze pylimus; su dideliu 
smarkumu bego žemyn iii sto
vinti pakalnėje kaima.

Didžiausia ugni galima už
gesint bet kas pajiegs sulaikyt 
vadeni begauti nuo didelio kal
no. Gyvetojai iszsigan.de isz- 
begiojo isz namu savo, vienuo
se tiktai marsžkiniuose. Neku- 
rie dar norėjo gelbėti savo tur
tą ir gyvulius bet ant to nebu
vo laiko, kožnas turėjo skubin
tis gelbėti gyvasti.

Kunigas buvo pirmutinis 
ant vietos nelaimes ir sudarė 
sziokia tokia draugija neszimo 
pagelbos.

Negalima 'buvo mislinti apie instengtu iszplaukt, Dieve da 
sustabdymą vandens tiktai rei- padekie!.. 
kia mislyt apie tuos kurit^ 
dosi Šlubose apsemtose^^z

Apstojo riksmai, visi esanti 
klaupė ir pradėjo melstis. Ak, 
kokia tai buvo valanda! Van
duo ūždamas ir putodamas, su 
neiszpasakytu stiprumu prade
da nesėti raiteli ir arkli. Raite
lis galėjusi su stipriom vilnim 
už gyvasti savo ir moteriszkes.

Jau daplauke. Tame girdėti 
lūžimas. Stogas suteszkejo, 
stubele sugriuvo. Žmones pra
dėjo rėkti ir verkti isz iszgas- 
ties bet ant kart negalima bu
vo matyt kas pasidarė su mote- 
riszke ir kunigu. Po valandėlei 
patemino gryžtanti kunigą lai
kydamas ant ranku moterisz- 
ke, ant nkttjo inženge viltis in 
szirdis parapijonu kad tiktai

kunigas J 
krasztjgO^^^®® 

kiai iszgfl

Jauke

Ant kart davėsi gi 
njous draskantis szirf

— i

iszsigan.de
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ŽINIOS VIETINES
: LIETUVAITĖ PILOZOPAS MIKAS Iszgialbejo Du Lekiotojus Nuo Mirties

Žinau asz nekarta, ba man 
sake mamyte,

Kad musu tėvynė ir asz esmu

RASZO:

•f Praeita Sereda mirė Ber
nardas Szvilpa, 822 E. Market szinet nauja mokykla kuri da' 
uly, kuris sirgo koki tai laika ne yra visiszkai užbaigta, pa-Į 
uždegimu plaucziu. Velionis 
gimė New Philadelphia ir buvo 
sunum Petro Szvilpo, isz Ta- 
makves. Isz ten pribuvo in Ma 
huno j u ant apsigyvenimo apie 
■pehki metai adgal. Jo pati mi
rė trylika metu adgal. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko duktere Darata, savo 
tėvelius, brolius Petrą, isz 
Lakeside, Vinca, isz Mountain 
Top; Juozą, Sugar Notch; Rei- 
monda namie; seseres Andru- 
kaiitiene ir Whetstone, Tamak- 
veje ir Milleriene ir Frezierie- 
ne, .New Yorke.

—-- Musu skaitytoja, p. Ma
re Subacziene, su sunum Lau- 
rinu, ir Blancze Zajac, Levan- 
dauskaite, visi isz Port Carbo ■ 
no lankėsi Mahanojuje ir at
lankė taipgi “Saules” ofisą.

į—- Pacziule Juozo Kara- 
ezaucko likos nuvežta in Gei- 
sihgerio ligonbute Danvilleje

j ■ . | Lietuvaite,Vagys pradėjo apiple-l . ...
Isz szirdies asz myliu savo

tėvu szali,
Ju kalba iszmokau gerbti

Visogali.
Myliu asz ta žeme, Jos upes ir

lauka,
Ir szveinu vejeli kuris po

slėni plaukia.

imdami lentų ir kitokio buda- 
vojimo materijolo. Palicija jau 
suseke kelis ir suaresztavojo.

— Ana diena garnys atsi
lankė pas graiboriu Ludvika 
Traskaucka, apreikszdamas 
kad Ludviko pacziule ji apdo? I

Mano kūmas Džeikis Nozi, 
labai myli szilkines panczia- 
kas. Ana diena, eidamas Cen
ter stribu, pamate czikenkiute, 
su geltonomis pancziakomis. 
Taip ant jos užsižioplino, kad 
pataikė su nosia in kampa Nat
ional Bankos, ir net apsiliejo 
juka. Geras priežodis sako- 
j“Akyvumas yra pirmutinis 

.” “Luk aut 
ne'kst taim Džeik, ir .main jur 
biznis!”

Žaliuoje ten giruže, gegute žingsnis in pekla, 
kukuoja,

vanojo patogia dukrele Loeustl gesutK> greWa szicna į 
ATc/iint pin hcrminnfma nrflPih1 _ _ .Mountain ligonbuteje praeita 
Petnyczia. Poni Traskauckie- 
ne po tėvais vadinosi Petronė
le Valincziute.

— Vincas Viszniauskas, isz 
Gilbertono, ana diena lankėsi 
Mahanojuje su reikalais ir prie 
progos atlankė ‘‘Saules” ofi
są nes p. Viszniauskas yra 
‘‘Saules” skaitytojas per su- 
virsz 23 metus. Acziu už atsi- 
lankyma.

— Praeita Ketvergo vaka- 
ra, Airisziu bažnyczioje likos 
suriszti mazgu moterystes Elz
bieta Gallagher, isz St. Nicolas 
su Szimanu Svirskiu, West

neles dainuoja.
Myliu asz ta gamta, ji labai 

žavinga,
Ten paukszcziu balselei nie

kados nestinga,.
Ten gražus pajures szventoji 

Palanga,
Ten žyla įsenatve pasakoja 

banga.
Myliu asz ta jura, jos vardas 

Baltyje,
Kiekvienas Lietuvys ja turi 

szirdyje,
Nes musu Tėvynė stovi ant 

kranto,
Ir visi Lietuvei Balt y ja 

supranta.

Mano pažystamas Jim Triks- 
as turėjo žvaires akis. Užeida
vo jisai pas viena citizena, ku
ris turėjo dvi dukreles. Kaip 
žiurėjo ant Meimutes, tai 
mate Blancze. Isz tos prie
žasties turėjo nemažai triube- 
lio. Tėvas nežinojo su katra 
szparkinasi ir ana diena davė 
jam toki kika, kad net iszleke 
in kita ateita.

AVashingtono pamatinei e.rcplaninei sargai ana diena, lėkdami pei miestą, staigai in- 
puole in Potomac upe. Abudu lekiotojai likos pagauti viduryje ir butu piigeie jeigu nebutu 
athegia in pagialba kiti lekiotojai ir iszgialbeja abudu. EropJanas likos isztiauktas isz van
dens per didelius trokus.

ant padarymo operacijos aut Spruce uly. Vakariene atsibu-l Myliu Nemunėli Vilyje Sze-
gerkles ir už keliu sanvaicziu 
sugryž namo.

vo pas nuotakos motina St. Ni
colas.

szupe,
Žinau kad Lietuvoj yr’ dau- 

i giau upiu

Kaip paimi mergina sau už 
paczia, tai taip, kaip perki se- 
kopd hend aramabiliu. Turi 
būtie pasirengiąs ant naujo 
kaszto ir in trumpa laika nebū
ni isz jos užganadytas.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

Peržiūrinėja Maszinini Karabina Paimta Nuo 
Rusiszku Kareiviu

SffiNANDOAH. PA Brooklyn, N. Y. t Aplaike- Myliu Pilekalni ir Rambina 
 ' ' me žinia apie mirti Tamosziaus

— Nedelioje buvo czion at- Balunio kuris staigai mirė 18 
važiavę tukstaneziai žmonių: diena Vasario. Velionis gyve-Į 
pamatyti sutrukusius namus n'° su ®av0 szeimyna po adresu j ______ _
kurie nukentejo per nualinki- į Crystal St., ir buvo 65 metu var(jas Kaunas, r r
iha žemes in kasyklas. Susi-, am^iaus. Laidotuves atsibuvo, q pro jį plaukia Nemunas

szaunas,
Ten ju auksztas kalnas ža- 

bažnyczioje o kūnas palaidotas lįuoje Vaideleta,
Szv. Jono kapinėse, Queens, N. j Gražiausiais ėdžiais visas 
Y. Paliko dideliam nuliudime 
paczia Veronika, keturis sū
nūs: Juozą, Vincenta, Joną ir - 
Jurgi, tris dukteres: Petricija, 
Mare ir Julija, taipgi szeszis j 
anūkus. Daug žmonių dalyva
vo laidotuvėse nes velionis bu- ; 
vo senas szio miesto gyvento
jas, nuo 1902 meto, kada pri- . 
buvo isz Lietuvos. Buvo “Sau
les” skaitytojas per daugeli 
metu.

me žinia apie mirti Tamosziaus „„„„„
Žinau, kad Lietuvei yra ka

rėje narsus.
Ten yra gražus miestas o jo

grūdintas automobiliu ant vi- į d. Vasario, su trejomis Mi
sti keliu buvo didelis ir sunku sz^°'m^8’ Karalienes Angelu 
buvo invažiuoti ar iszvažiuoti 
isz • miesto.

■ ■ 'Steponas Gurgala, 42
metu, gyvenantis Lower Shaft 
if Teodoras iStrolis, 38 metu, 
randasi vietinėje ligonbuteje 
kurioje gydosi nuo sužeidimu 
kokius aplaike laike darbo 
William Penn kasyklose. Abu
du likos skaudžiai apdeginti. 
KibirksZtis nuo pikio uždege 
gaza ir nuo to kilo eksplozija.

—■ žmones da neatsikvote- 
jo nuo inslinkimo žemes in ka
syklas ir nekurie namai yra 
taip sutrukia kad turės būti 
iszardyti nes juose gyventi yra 
didelis pavojus. Dvylika na
mu, mokykla ir daugelis biz- 

’ niavu namu randasi pavojuje 
sugriuvimo. Protestai yra siun- 
cziami pas gubernatorių kad 
stengtųsi užbėgti tolimesniam 
panasziam padėjimui ir kad 
stengtųsi žmoniem atlygint no- 
rints dalele panesztu bledžiu. 
Liūdna, kad žmonelei pirkda-

. mi lotus, pirko tik virszune že
mes o kas viduryje jos randasi 
tgi prie ju nepriguli ir už tai 
kompanijos neatsako jeigu kil
tu po žeme kokis atsitikimas 
kaip tai atsitiko praeita san- 
vaite.

Asz mistinu, kad geriau del 
nekuriu mergycu, kurios atei
na in High Skule, kad geriaus 
mokytųsi virlt valgi ir sint, ba 
kaip žmogus su toke cacyte ap- 
siveda, tai ant gero neiszeina, 
nes po tam turi gerti aliejaus, 
kas diena, kad jo žarnos neuž- 
sii'blakytu.

—■ Amerikas praleidžia 
kožna minuta po asztuonis do
lerius ant pagerinimo eroplanu.

•—■ Amerikonai tiek myli 
skaityti, kad spaustuves par
gabena isz Europos po deszimts 
tukstaneziu svaru geros popie- 
ros kas minuta.

t Antanas Kairys, 63 metu 
amžiaus, 495 Grand St., mire 
7ta diena Kovo.

f Kings County ligonbute
je mirė Pranas Skaržinskas, 20 
metu amžiaus, nuo 112 How
ard Ave.

Frackville, Pa. — Pana He
lena Szmulksztis praeita Ne-

Hazleton, Pa. — Ateinanczia 
Siibata ryte Szv. Petro ir Po- 
vylo bažnyczioje 'bus laikomos 
egzekvijos už duszia a. a. Jono 
Zabrausko. Gimines ir pažins- 
tami yra praszomi ateiti ta ry
ta in bažnyczia ir dalyvaut pa
maldose.

Port Carbon, Pa. — Baisi ne
laime patiko Joną Staszaiti, 24 
metu, kada jis par engine j o szu- 
vi laike darbo ir du szmotai di
namito truko arti veido, isz- 
nesždami abi akis ir balsei su
draskė nelaimingam žmogui 
veidą. Likos nuvežtas in Potts- 
ylUes ligogbute. -

apsūdytas.
Ten mano sesutes, gražios 

Lietuvaites,
Jos yra tikros tėvynės duk

raites,
Myliu asz ta szali, myliu ir 

mylėsiu, /
Nors ir matyti asz jos nega

lėsiu! —Montkarmiete.

REIKALINGA.

į Reikalinga darbininkas dirb
ti ant farmos. Atsiszaukite tuo
jaus ant adreso:

Wm. Gusčius,
111 Water St., 

New Philadelphia, Pa.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos hažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa

delia užbaigė mokslą dažiure-!Lotas 16 Ped“ Ploczi°- Namai Maha- 
. I nojuje eina brangyn todėl pasinau-

Jimo ligoniu Iiorsos Bellevue; dokite isz progos nes da galima pirkti 
Hospital, New Yorke. Ant už-' 
baigimo mokslo ceremonijų nu
keliavo Albertas Szmulksztis 
su savo paczia ir Mare Szmulk- 
■sztiene. Pana Szmulksztis už
baigė vietine aukszta mokyk
la 1935 mete.

už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“San'cs” ofisą. Mahanoy City, Pa

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.

Chicago, Ill.— Pralotas Oico- 
gnani buvo nuvažiavęs in Lie
tuviu Marijonu Kolegyja in 
Honesdale, kur inszventino iu 
kunigus keturis Lietuviszkus 
studentus: Juozą Kuprevicziu, 
Prana Auksztakalni, Andriu 
Naudžiuna ir Mykolą Smigels- 
ki. Taipgi pakele in dyakonus 
Joną Dalrusaiti. Visi yra na
rei Marijonu vienuolijos.

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

— Su (dideles iszkilmems 
pribuvo in czionis arkivysku
pas Strich isz Milwaukes kur 
ąpims pareigas mirusio arki
vyskupo Mundelein diecezija 
kurioje randasi apie pusantro 
milijono Kataliku. _ —_

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos J L 
prekes. tis

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 5IgW. Sprue® St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43B Wiling Street 

. _ Heli .Telefonas ^32-J>_

Tosios moterėles ka turi 
daug triobelib su savo vyrais 
ir nori su jais persiskirt, tegul 
pasinaudoja isz mano special 
prisakymu, kurie yra fri del 
visu:

1—vMylek savo vyra isz visos 
§avo szirdies. , 2—Palik ji lais
vėje ir tegul laksto kur nori ir 
su kitoms czikenkoms. 3—Vi
sados ji vadyik puikiausiais 
žodžiais, kaip: Brangiausias, 
Mylimiausias, saldžiausias, ir 
t. , t 4—Visados žiūrėk ant jo 
meilingai ir saldžiai, norints ji
sai tau iszmpsztu kelis dan
tis. 5—Virk kas jam patinka 
daugiausia ir prie kožno valgio 
bueziuokie ji. 6—Nesibark su 
juom ir nabaderiuoki ji kada 
miega. 7—Kada eini gult, pa- 
bueziuok ji ant “gud-nait”, o 
naktyje atsikelk ir užklok ge
rai. 8—Jeigu jo tėvai gyvena 
Skrentone, (ar kur tu gyveni), 
tai prikalbyk ji, kad važiuotu 
in Czikaga. 9—Bukie del jo 
geresne no kaip buvo jam jojo 
motina. 10—Niekados neste- 
nek ir ne sirg, kada jisai namie 
ir vis turėk ciferblatą (veideli) 
linksma. J eigų iszpildysite 
tuos visus prisakymus, tai nie
kados neturėsite jokio trubelio 
su savo vyrais.

Kada parodžiau szita straips
neli poniai Baltruvienei, kad ji 
užtvirtintu, tai ji tik nusijuokė 
ir man pasakė staezei: “Laik 
hel, ne del sziadieniniu misiu- 
kiu!

Jurs veri truli,
Pilozoper Maik.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦

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

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

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

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute net 
joje randasi daug teisybes ii 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra 
naszystes pildosi. PrisiuskiD 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKA3 - CO.
MAHANOY CITY. PA

“MAŽAS NAUJAS 
ALTORIUS” maldų 
su nauju kalendorių, 
puslapiu. Gra^^^^l 
nais kietais
lapu krasztai®fį|j| 

W. D.
1*13

AUKSO 
knygele, ’ 
swie 400

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. 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 
įbruka. PREKE 25c.
ĮV. D. BOCZKAUSKA3 - CO.; 
■ MAHANOY CITY, PA.

Finiszki kareivei peržiūrinėja maszinini karabina paim
ta nuo Rusiszku kareiviu laike musziu. Kariszki žinunai ap
skaito buk nuo prasidėjimo kares daugiau kaip szimtas tuks
taneziu Rusiszku kareiviu žuvo ant kariszku lauku musziuo- 
se su Finais prie Mannerheimo linijos. Taipgi apskaitė kad 
Rusai neteko 476 eroplanus, 1,196 ginkluotus tankus, 302 lau
ko armotu, 630 motoriniu traktorių, 117 laukiniu kuikniu, 2,- 
560 arkliu ir daug kitokio kariszko materijolo.

SKAITYKITE “SAULE”

PILASI PROTESTAI PRIESZ CENZUSO KLAUSYMUS.
Senatorius Charles Tobey, isz New Hampshire, anlaiko 

tukstanezius laiszku ir tėJegynmii kurie 
siprieszinime kad valdžia eM 
klausymu žmogus gyvenim) 
ventoju kurie pradės savo d< 
rips yra tvirtas kad valdžia

tiesos k'



‘‘SA TT T. T? ’ ’ 1VT A TT A Krnv CTTV. PA.F TAI MOTINA R Į ve rado atėjusia nuo trecziu lu-|ke in szali ir stovėjo nuleido1 centu sriubos.
i galvutes. • j — All right — gavo atsaky-
I Szeimininke, pažiūrėjusi in ma ir už valandėlės jau valgė 
tokius purvinus vaikuczius Juozas isz du syk didesnes mo- 
pradejo: Į lines, negu kiti, sriuba. Iszsre-

į — Tai kodėl tu, Juoziene, ne-j bes Juozas sriuba ir netureda- 
nuprausi savo vaikus, neap- mas’ka toliaus veikti, nuėjo at- 
rengi ?

— Ta-a-i, kad laiko vis nėra'prie
— teisinosi Juoziene, — tai mastyti apie savo gyvenimą, 
ežia, tai ten; neanksti atsike- Bet neilgai ja mteko mastyti

ti už augsztu miesto namu ir 
ant gatvių puolė ju szeszeliai. 
Kazys eidamas skersai ir isz- 
ilgai vis maustė: “ ‘ Tai tau mo
tina!”... Kiek tai nekaltu kūdi
kiu iszauga iszgamomis, vien 
tik per tėvu kalte!

— Tai tu mane nepabuezia- 
vai — pratarė Juozas iszeinan- 
cziai Juozienei. e

-—• Hi, hi, hi, ateik in kamba
rį tai pabueziuosiu, dabar ne
turiu laiko... hi, hi, hi...

Jai iszejus pradėjo szeimi
ninkas juoktis: — Ha, ha, ha. 
Jonas gavo užkvietima ir da 
prižadėjo, kad pabueziuos...

— Tai ka tu misliji, kad ne- 
liau, dabar vėl reikia eiti pie-I nes pradėjo banszketi maszina pabueziuos?! — su pasididžia-

■Linksmas Gegužio- menuo. 
Saulute iszkilus virszuj dide
lio miesto stogu skaiscziai ži
bėjo. Žydras mėlynas dangus, 
kaip kūdikio veidas, szypsojo- 
si. Atgimdantis visokia gyvybe 
pavasario oras pilnas savo ga
lybėje vieszpatavo. Stovincziu 
szalygatviu medžiu szakeles 
ka tik buvo iszskleide savo pir
mus lapelius. Szvelnus, pilnas 
atgimstanczios gyvybes kvapo 
vejalis tarsi glostė kiekvieno 
veidą.

Petro gertuvėje sukinosi lie
menei atvykęs isz Lietuvos Ka
zys: vaikinas neaugszto ūgio 
bet storas, su raudonu pilnu 
kraujo veidu, iszrode labai pa- 
naszus in kaimieti. Isztikro jis 
labai mažai pažino miesto gy
venimą ir in panaszias vietas, 
kaip gertuve, isz labai geros 
puses žiurėjo.

Sziadien jis atsikėlė da gana 
anksti ir apsirengęs iszejo dar
bo jeszkoti. Apejas kelias dirb
tuves ir negavęs darbo sugryžo 
namon > ■->-

Isz mažens pripratintas prie 
darbo, nemėgo sėdėti rankas 
sudejas ir sugryžes ėmėsi ap
valyti gertuve, 'kurios savinin
kas da girtas miegojo. Savinin
ke nors atsikėlus ir atidarė ger
tuve bet neturėjo laiko kada ja 
apvalyti nes turėjo triustis vir
tuvėje.

Kazys iszszlaves vidų ir sza- 
ligatve priesz duris, apvalės vi
sus stalus ir sėdynės gertuvėje, 
iszejo nuvalyti kiemą užpaka
lyje namo.

Jam iszejus ant kiemo, atsi
kėlė ir savininkas: ne augsztas, 
padžiūvęs, pusiau žilas senu
kas, iszrodes gana stiprus, tik 
perdaug permirkęs aluje su 
degtine ir tuojaus puolėsi in 
gertuve dapildyti kas per nak
tį iszgaravo.

Savininko pati, stora moto
re, raudonu veidu, taipgi atei
ve, paeinanti isz Austrijos Len
ke, bet jau pramokusi ir pusiau 
Lietuviszvai žodi isztarti. Da
bar iszgirdusi vyra atsikėlusi, 

kirisiskubino in gertuve perser- 
geti, kad negertu ir pamacziu
si vyra jau gerianti, pradėjo:

— Peter! ty vis to whiskey 
alų... pijesz i pijesz, zaivsze 
girtus.

Vyras mažai atkreipdamas 
atydos ant jos kalbos, prisipy
lė da tik iszgerta stikleli deg
tines ir prisileides dideli stik
lą alaus pasistatė ant szink- 
stalio ir primerkęs aki pažvel
gė ant paezios, tarsi tuo savo 
žvilgiu sakytu: ka tavo tie žo
džiai reiszkia man, asz taip no
rių, taip ir darau. Pati taipgi, 
da netariąs tu žodžiu, žinojo 
kad jie ant jo nepadarys jokio 
inspudžio nes ji jau kokia puse 
metu kaip iszmoko tuos žodžius 
ir priprato be jokiu jausmu 
juos isztarti, nes kaip tapo gir
tavęs savininke, tai ji ta savo 
“Peter” vis toki mato ir da
bar iszikalbejus juos, kaip kok
sai automatas, pradėjo dairy
tis po gertuve ir užtemijus kad 
sziadien viskas kaip tai szvie- 
siau atrodė o atsiminus kad ka 
tik Kazys apvalė, pradėjo — 
Peter, a Peter (Petrai).

— Co t obie ?! -- lyg isz mie
gu pabudintas savininkas atsi
liepė.

ga'l in dirbtuve ir atsisėdės 
savo maszinos pradėjo

prie kurios jis ir prisirakino: ir 
taip be atžvilgio iki vakarui.

Juozienei nerūpėjo ne pietus, 
ne Juozas, ne maszinos... Jai 
tik rūpėjo alus. Atnesze alaus 
ir prisipylęs Jonas stiklą už- valgomajame ir mates ta visikai 
sveikino:

— Sveika, Juoziene.
— In sveikata, in sveikata,

— atsake Juoziene.
Jonas iszgeres viena stiklą, 

prisipylė kita ir vėl pradėjo 
gerti.

Juoziene pamacziusi kad jai 
neduoda, ėjo artyn, tarsi musz- 
ti Joną, sakydama:

— O tu padla, tu ne man ne
duosi?!... O tu...

Jonas greitai iszgeres stiklą 
ir pagriebęs už kak'la prie jo 
priėjusia Juoziene, suko apie 
save, sakydamas:

— Ot, tai dabar galiu pabu- 
cziuoti...

Szeimininke pamacziusi pra
dėjo juoktis:

— Pabucziubk Jonai, pabu- 
cziuok, ha, ha, ha...

— Nu ne — paleidęs Juozie
ne Jonas atsake: — Jei ji už- 
fundys da, tai pabueziuosiu.

— Hi, hi, hi! O, kad tu nesu
lauktum kad asz tau fundy- 
ežia!... tai tu misliji kad už dy
ka leidęs bueziuosi, fundyk!

Nors buvo sutarė kad tik jai 
pradėti o paskui tai Jonas fun- 
dys bet iszgerus isz blekines ji 
vėl stiklais užfundijo.

Jonas iszgeres isz stiklo ta
re: — Na Juoziene, jau asz ne
beturiu alaus...

bu ju gyventoja “Joniene,” 
kaip tai nesyki szeimininke 
juokaudama pavadindavo ja ir 
pamacziusi užsveikino:

— Gerus rytus, Joniene!
— He, he, he, — nusijuokė 

Joniene — Kokia asz jums Jo
niene! Lyg jus nežinote mano 
pravardes, he, he, he...

— Tai jau tau geriau tinka 
Joniene negu Juoziene, juk ir
vakar buvo jis pas tave: mano tus virti 
Peter sako, kad viso alų iszge- 
ret...

— He, he, he, — nusijuokė 
Juoziene — tai kas, kad buvo 
Jonas, buvo mano Juozas ir da 
vienas tokis geras vaikinas. 
He, he, he. . . nespėjau neszti 
alaus, jau ant galo pasakiau, 
kad aisz jums nebenesziu,' kad 
jus norite, tai parsi'neszkite pa
tys. .. ir daugiau jie patys ne- 
sze ir gere. Sugulė vaikai ir 
mano Juozas o jie da vis gere 
ir vis nori alaus...

— Tai da ir tu, Juoziene, pra
gėrė kokio kvoterio.

— Nu-u, geri jie vaikinai, 
kaip ateina tai visiko “užflin
di ja” alaus, viskas o tas vaiki
nas vakar tai da ir “kendžiu” 
atnesze.. . nereikia man nieko 
pirkti.

— Taip, taip, tai už tai taip 
ilgo miegoje — patemijo szei
mininke.

— He, he, he, kiek ežia il
gai... tik keturios atsiguliau... 
kaip jie iszejo, jau buvo numu- 
sze tris o da kol atsiguliau ir 
keturios buvo, tik man atsigu
lus, mano Juozas atsikėlė eiti 
in 'daiba, he, he, he...

Kazys nuvalęs kiemą ir ne
rasdamas ka toliau veikti, in
ejas in gertuve, pasiėmė nuo 
mažo staliuko dideli pluoszta 
Angliszko laikraszczio ir, nu- 
ejas in valgomąjį kambarį, at
sisėdės prie stalo pradėjo var
tyti. Skaityti jis ne nemano nes 
da Angliszkai tik “all right” 
tegirdejo, tik mane pažiūrėti 
paveikslu.

Atvertė viena pieszineli ku
riame buvo nupieszta didele 
meszka su karūna ant galvos ir 
apkabinus mažuti žmoguti, 
taipgi su karūna, .suspaudus 
bueziavo o po apaezia paveiks
lėlio paraszas: “Russian bear 
and Japan.” Tai buvo laikas, 
kada ėjo gandas apie tarybas 
Maskolijos su Japonija. Ka
zys užinteresuotas tokiu pai- 
szineliu, nuėjo ir atnesze visa 
pundą lai’kraszcziu ir atsine- 
szes in valgomąja paskleidė 
sau ant stalo. Žiūrėdamas laik- 
raszczius pamate per atviras 
virtuves duris jam pažinstama 
moterį kuria jis1 mate .szau- 
kia'nt vaikus. Dabar ji .stovėjo 
virtuvėje atsirėmus in siena, 
netoli vandens (krano ir laike 
rankoje blekine su vandeniu o

vimu pratarė Jonas • —Ji maų 
kelis sykius sake kad asz jai 
geresnis esiu už jos vyra, tai 
ko-gi tu ežia...

'Kazys visa ta laika sėdėjas

. Juozas iszejo in 
darba be pusrycziu, tai reiks 
padarinis nuneszti nors pietus, 
taip ot, ir nėra kada ne vaiku 
aprengti. . .

Tai kalbėdama atsigryžusi 
pažiurėjo ant vaiku, kurie da 
tebestovejo szale jos, suriko:

— Eikite in stuba! Jus skar- 
mali, ko ežia dabar atėjote, pa
sirodyti, kad purvini?! Ar ne
galėjote bumu nusipraust?

Neturėdama rankoje jokio 
inrankio, griebe stovinezia il
gu kotu szluota, tarsi jauezius 
norėdama varyti in prūdą nusi
prausti.

— Asz jums, tinginiai, kad 
paimsiu pagali, tai jus man 
tuoj... Eikite in stuba!..

Vaikucziai nubėgo.
Jonas, iki sziol mieraves deg

tine, užmanė eiti pajeszkot ka 
pavalgyti ir eidamas in virtu
ve, pamatęs Juoziene užsvelki
no.

— O, sveika, Juoziene! Tai 
kaip tau, ar neskauda galvos?

— Hi, hi, hi... — pasikrai
piusi nusijuokė Juoziene. — 
Kaip neskaudės. Skauda; pad- 
los nedavėte per nakti miegot... 
Fundyk dabar!...

— Tai tu fundyk, — pradėjo 
Jonas. — Asz tau gražu vaiki
na atvedžiau, vien už ta tu tu
ri man užfundyti... — ir priejas 
prie stovinezios Juozienės 
pesztelejo už drabužiu.

— J-o-o-nai... Hi, hi hi, — 
pradėjo juoktis kraipydamosi 
Juoziene — kad asz liesiu van
deniu... Tu turi fundyt...

— Nu ne, tu pradek o paskui 
tai asz — tarė Jonas.

Neilgai reikėjo Jonui gin- 
czytis su ja, nes ji tik dėlto ir 
atėjo ir susijeszkojusi pinigus 
duodama pridūrė:

— Bet tu turėsi atneszti...
— Orait! asz atnesziu. Kuo 

atneszti, ar stiklais ar blokine? 
— paklausė Jonas.

— Blekine, pirma sykį da 
sziadien, duos Petras ir bleki
ne — ir iszpylus vandeni isz 
blokines, kuria visa laika laike 
rankoje, neva norėdama nesz- 
tis in kambarį, padavė Jonui.

Tuo tarpu pradėjo rėkti in- 
vairiais balsais, visose pusese 
dirbtuves, kas reiszkia kad jau 
pietus.

— Juozas nesulaukdamas pa
ezios atneszant pietus ir atsi
minęs kad atsikėlęs ryte da be-

negalėjo suprastu, kas toji ko-* 
ketka yra nes jos visa iszvaiz- 
da nepanaszi amt kokios teii 
koketkos nes pagal girdėta jam 
patarle Lietuvoje: kad pako) 
aplinkui apeitum tai penkitį 
riestainius su valgytum. O ani 
tra, jis girdėjo tuodu vaiku- 
czius vadinant ‘‘mama” ir da
bar jai iszejus, užsimanė pa
klausti.

— Dede! — taip jis vadino 
szeimininka — kas ji tokia, ta 
motere ?

— Nugi, tai manio gyvento
ja, kurie gyvena ežia ant vir-i 
szaus, vyras dirba o ji taip sau 
ir augina laszinius... pilsto sau 
aluti... matai jau kokis glebis... 
kad eitu dirbti tai nesusidetu 
tekis glebis. Kur matei dirfaan- 
czia motere nutukusia? Isz- 
spaudžia ežia maszinos kiek
vienam. O matai, da dabar de
juoja, kad nėra laiko ne vaikus 
nuprausti, ne aprengti... na ir 
tuodu vaikai ju, kuriuos ežia 
matai, girdėjai, 'kad vadino 
“mama”...

— Tai motina! Oi, oi, oi! Tai 
tokia motina! — nustebo Kai 
zys. .

— Ha, ha, ha, — nusijuokė 
visi buvę prie stalo isz tokio 
didelio jo nusistebėjimo o iszei- 
mininkas pradėjo:

— Nesistebėsi, .kaip ilgiau 
pagyvensi, nes ežia tokiu atsi
tikimu riestoka; pamatysi dau
giau, apsiprasi ir inebesistebeši 
nes kur tik neeisi, ten susidur- 
si su tokiais atsitikimais...

TARADAIKA

Truputi laiko turėjau, 
Ba per sniegą toli važiuoti ne

galėjau, 
Atsilankinejau po Skulkina, 
Ka maeziau tai jau gana, 
Konia visuose miesteliuose, 
Kaip tai sako, didesniuose, 
Daug kolieku merginu ma

eziau, 
Kada ant stryto stovėjau, 
■Gana gerai prisižiūrėjau, 
Merginos vos pavežlioja, 

Rodos kad susirgta net 
dejuoja,

Tuojaus priežastį daejau, 
Nuo kitu dažinojau, 

Czeverykus augsztus perkasi, 
Užsmaugia ant kojų puszinasi.

O jus pusgalves, 
Tuszczios avingalves, 
Ar tuom sumažinsite, 

Jeigu czeveryka ankszta ne- 
sziosite?

Ne viena paeiti negali, 
Ant pirsztu užspaudai, b ai

per

ant

eik Jonai, hi,

tam-

Jonas ir taip 
isz krano iu

nesziuy'jam. Na,.tai eisiu vaka- 
gszimtį rieu(g rengti, bi, hi, hi...

eter, jjątrz jak tutaj, Ka- 
zklynino,

’ZitU

Savininkas perleidęs visa 
gertuve akimis, paszauke:

— Kazimer, o Kazimer, eik 
alaus gerti!

— 0 aeziu,' aeziu dede, neno
riu, — teisinosi vaikinas kai- 
mietiszku paproeziu, bet szei
mininkas prileido dideli stik
lą alaus ir liepe gerti.

Kazys matydamas kad jo 
pasiteisinimai negelbsti, pri
ejas iszgere ir pasakęs aeziu, 
traukėsi tolyn.

— Gerk da kita! — pratarė 
imdamas iszgerta stiklą szei
mininkas.

— O ne, ne. Aeziu, nenoriu— 
gynėsi traukdamasis tolyn nuo 
szinkstalio Kazys ir atsigryžes 
iszejo baigti valyti kiekma.

Saulele jau pradėjo pažvelg
ti ir ant kiemo per augszta na
mo siena ir laikrodis nuskam- 
bino deszimti. Kazys baigė va
lyti visus pakampius ir užkam
pius. Jam bevalant iszbego in 
kiemą 'du vaikai neszdamiesi 
sulūžusio dviraezio tekineli, 
besivaržydami tarp saves. Ju 
riksmas iszbudino ir motina da 
mieganezia ant trecziu lubu, 
kur jie, visa szeimyna, buvo 
pasirandavoja nuo gertuves 
savininko du kambarėliu. Isz
girdusi savo vaiku riksmą ir 
atsikėlus atsidarė Įauga, palai
dais plaukais, apsimetus ko
kiais skarmalais, kad tik visai 
nenuoga, iszkiszus galva 
Įauga pradėjo szaukti:

— Vaikai, vaikai! eikite 
augszto!... eikite in stuba!

Tuo tarpu ji savo' riksmu 
iszbudino Joną, miegojusi ma
žame kambarėlyje szale ju 
kambario.

Jonas, augsztas, storas, gra
žaus sudėjimo vaikinas, gelto
nais plaukais, tik perdaug aisz- 
kiais, ant veido alkoholiaus 
ženklais, nuo perdaug vartoja
mu gerymu.

Jis dabar iszgirdes rėkau
jant, pakele galva ir pažiurėjas 
in laikrodi, kuris jau rode pu
se vienuoliktos, atsikėlė ir ap
sirengęs lipo žemyn, nors ir 
jaute save nesmagiu, galva su
kosi ir ne negalėtu pasakyti, 
kaip save jaute, kaip isz sun
kios ligos atsikėlęs, bet jis jau 
žinojo priežasti to viso nesma
gumo ir skubino nulipti in ger
tuve, kuri buvo ant apatiniu 
lubu, atsipagirioti. Ir taip pa- 
giriodavosi iki vėl pasigerda
vo nes jau treczia savaite kaip 
nedirba... Priežastis, kad ne
galėjo “iszsipagirioti,” kaip 
jis pats ta sakydavo.

Nulipusi Joną pamate sa
vininkas, pas kuri jis beveik 
visa laika ir gerdavo, pradėjo 
szaukti:

— Jonai, Jonai! eik czion, 
eik szia sznapso gerti!...

■Savininke pamacziusi Joną 
pradėjo juoktis:

— O, Jono, Jono, jaky.ty pa- 
sisizausiu, ty sztedy girtus.

Jonas mažai atkreipdamas 
atydos ant savininkes juoko, 
tik prataręs 'kad: “tu nemoki 
Lietuviszkai szneketi,” svy
ruodamas retais, dideliais žing- 
sneis, su kokia tai ypatinga 
energija nuėjo prie szinkstalio.

— Na, tai duok kokius kelis 
sznapsus, alų... — praszneko 
priejas Jonas.

Savininke pasijuokusi nuėjo 
in virtuve pasteliuoti “Jono 
lietus.

Jonas Su savininku paliko 
gertuvėje Skaitliuoti po alų ir 
po sznapsa.

Szeimininke nuėjus in virta

žodžiai taip liejosi, kaip isz veik negulusia rado, tai ne ne- 
gausybes rago, maiszydamiesi lauke ir vietoje eiti namo, mi
sų garsiu juoku he, he, hi, hi...

Tuo tarpu vėl atbėgo tuo da 
vaikucziai, abu purvini taip 
kad tik akys ir dantys blizgėjo 
o drabužiu kuriu po vienus 
marszJkinius turėjo, tai tik spe
cialistas galėtu spalva nu- 
sprensti, kokios jie buvo nes 
per daug buvo storai purvais 
apstirę.

Vaikucziai vaidijosi už ka
tokio ir pamate motina, bego Į tu, už deszimts centu mėsos 

kąsnelis, už penkis centus sriu
bos, tai ir beveik užsektu nors 
alki taip nutildyti...- bet, dabar 
tik deszimts centu... Padumo- 

įitjsztekiszenius, ar ne
ito... bet... Nėra 
kasės pakauszi, be pietoj asz ir užmirszau, nu- 

"einaneziam tar-

ėjo in valgytuve nes nebe pir
mas kartas, žinojo, kad ir pa- 
rejas nieko neras, ne iszvirta 
ne iszkepta. Liejas pakrapszte 
kiszeniu kuriame da rado de
szimti centu ir mislija: ka ežia 
dabar valgyt... už deszimti cen
tu duoda mėsos kąsneli... 'bet 
visai mažai, taip kad ne per
kasti negalima... kad "" Jj- 
ka centu... tai butu, 1„.H nebu-

— Ar tu pasiutai, Jonai! Jau 
asz du kartu fundi jau, tu da
bar turi f u adyti, nes tu taip ža
dėjai, hi, hi, hi...

— Tai mat, ji pas mane atė
jo o asz jai fundysiu; žinai kad 
ežia Amerikoje sveczias vai- 
szi’na szeimininkus o ne szeimi- 
iiinkai sveezius...

— Žinoma, žinoma —prita
rė szeimininke.

— O yes! O-gi vakar, tai tu 
užmirszai, kad asz už cieįa kvo- 
teri užfundijau — prieszinosi 
Juoziene.

— Na tai kas, tai ir sziadien 
gali užfundyti, ko tu kerim, se
nis uždirbs pinigu...

— Hi, hi, hi, užfundyk... — 
juokdamosi patarė ir priėjus 
prie Jono sedinezio kresle pa
sirėmė jam ant peties ir sieke 
nupeszti usus.

Pabucziuok, tai užfundysiu..,
— Užfundyk, tai pabueziuo

siu... u'žfundyik, 
hi, hi.

Užfundijo ir 
fundijos... bego
stiklus, isz stiklu in... ir taip, 
kad nepamatė ne kaip laikas 
prabėgo ir didelis laikrodis nu- 
skambino ketures o padavė ant 
stalo pietus.

— Hi, hi, hi — juokėsi Juo
ziene pamacziusi dedant ant 
stalo vailgi ir neva nusistebėju
si paklausė:

— Tai ar jau pietus?
— Ne pietus, bet jau po pie

tų, žiūrėk jau penkta valanda, 
— atsake at ėjas isz gertuves 
pietų valgyti szeimininkas.

— Hi,, hi, hi, o mano Juozas

Na ir szluba pasiliko, 
Rodos kad kelis atpusikus 

atliko.
O ka, bambileis naktimis rei

kia lakstyti, 
Geru czesu jeszkoti, 

Tai ir kojos pasilsiu neturi, 
Ant to pusgalves nežiūri.

Arba da kas: 
Mergiea pribuvo isz 

Argentinos, 
Kuri nenesziojo szniuraukoą 

niekados,
O mat nebuvo plona, 

Norėjo paplonyti si u omą, 
Daryti neturi ka, 

Nusipirko sau szniurauka, 
Davai vyru praszyti, 

Kad pamaezytu varžyti, 
Vyrai mergicos pasigailėjo, 
Na ir keleis inremia varžyti 

pradėjo, 
Isz pradžių raivesi ir dejavo, 

Ir abiem galais kvėpavo^ 
Suveržė ir veidas pamėlynavo, 

Ba kraujas bėgio negavo, 
Pilve pradėjo gurguliuoti, 
Mergina pradėjo dejuoti.

Ant galo pradėjo draskytis, 
Ba ir kūnas pradėjo mainytis, 

Ir butu szlektai parsieja, 
Kad butu mote res nesu ėja, 
O kada priežastį dažinojo, 
Mergina gerai iszkoliojo, 

iSzniurus perpjovė, 
Ir merginai gyvasti atidavė. 
Katra isz mažens czeverykus 

neszioja,
Ir save nuo mažens szniuruoja, 

Tai maža koja turi,
Ir plonai iszžiuri, ' 

Bet jeigu suaugusi nori save 
permainyt, 

Tai turi protą praganyt, 
Sarmatos ne yra, 

Jeigu mergina stora, 
Tegul ant to nežiūri, 

Bile sveika ta turi, 
Ir kojų nevaržykite, 

Ba ant kriukiu vaikszeziosite.

— Tai nesuprasiu! dede tai 
neapsiprasiu su tokiais atsiti
kimais, tai nuodėmė žiūrėti in 
tokius pasielgimus. Neverta to
kia motina ir varda motinos 
neszioti... Neverta kad ja kūdi
kis szauktu ‘‘mama” nes ji to 
neverta, vereziau kad tokia 
motina ir visai negimdytu... — 
kalbėjo Kazys.

— Tai niekis —■ vėl pradėjo 
szeimininkas — pabusi ilgiau, 
da ne tiek tu ežia pamatysi...

— Tai jau gana dede, jau ga
na ir to pikto — pradėjo vėl 
Kazys — nors asz esiu da ir 
jaunas, kad ginezytis su tamis- 
tomis bet maeziau kaip žmones 
augina vaikus ir esiu perskai
tęs keletą knyguicziu ir supran
tu kaip vaikai 'turi būti augina
mi... Tai baisu pamislyti... Tai 
pradžia viso pikto, kad vaikai 
piktai yra iszauginami!...

Ko galima laukti nuo tokio 
kūdikio kad ir užaugtu, jeigi^ 
tokius paveikslus mato jis pa4 
savo tėvus... Ar gali tokia mo
tina ka nors gero iszmokinti, 
ar jie girdi nuo jos koki meilu 
žodi ar ji gali inskiepyti in ju 
jaunas szirdis dora ir meile ar
timo, kada jos szirdis yra pa
merkta girtybėje ir iszdyku- 
rne?...

Tylėdami pabaigė valgyti ir 
iszsiskirste. Kazys [>agelbejas 
szeimininkei sumazgoti sudi- 
nus, vartotus prie stalo, iszejo 
pasivaikszczioti.

I Saulele jau raugėsi paw

1

greitai su skundais, kad ji su
taikintu... Bet motinai ne tas 
rūpėjo... Ji pamacziusi vaiku- 
czius kurie ’bego prie jos, per
maino giedra myna ant I 
sios ir ruscziai suriko:

— Eikite ant augszto, < 
in stuba!..

Vaikucziai nutilo, a

■■ . <;

Skaitykite “Saule”




