
t *

)

I

/

y

TE
-i——eawe ai o o o o ■

LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
ia

YEARLY SUBSCRIPTION |8.00ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application.

PUBLISHED BY
W. D. B0CZK0WSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
’ r.

MAHANOY AND A STR.,
■ — — — ew — — — 1 11—> <■» I—I —i 4» 4» ♦4— — — m

No. I ft BHMItKH AT TUK HAIIANOT C1TI, PAt 1MWRKP AT THK MAHANOT C1TT, PA.. \ 
\POftT.OWlCK AN SECOND CLANS MAIL MATTRRj

Isz Amerikos

n

rr

ft I MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 1 SAUSIO 1932 (FRIDAY, JANUARY I 1932)
■■■ ■■!■■■ ' ....... ............................ _ —. ■ I; ,, — —į ................. ................... ........... 1   ------------1 .■

t

* 4

ft

I BOMBA UŽMUSZE DU IR.[paveikslai isz naujausiu atsitikimu
I SUŽEIDO PENKIS PACZ-     L_________________ ___________—._______ _________________________ ____

TAI TAU KALĖDŲ 
DOVANA.

Lynn, Mass. — Mrs. James 
Adams apdovanojo savo vyra 
trimis dovanomis ant Kalėdų, 
tai yra trys sūnūs, kuriuos pa
gimdo Kuczios vakaru ir visi 
sveiki ir gyvi. Adamsai turi 
septynis vaikus — penkis sū
nūs ir dvi dukreles— dabar tu
ri dcszimts.

a nt 
zv-

TO DARBININKUS
Easton,*Pa. — Du Italijonai 

atneszo kelis pakelius 
paczto užadresavotus del
miu Ilaliszku virszininku New 
Yorke. Staigai truko užmuszd.i 
mi du pacztinius darbininkus 

penkis sužeido. Buvo tat 
bombos su kurioms Italijonai 
ketino nužudyti 
k e n cz i a m a s i a s y pa t a s.

Valdžios parztinei inspekto
rei jeszko bombininku po visas 

UŽDARE VAIKUS SKLEPE,' szidis.
ISZEJO ANT GERU 

LAIKU.
Perth Amboy, N. J. — Kai

mynai iszgirde kliksmus ir 
verksmus vaiku skiepe, paszau
ke policija kuri inejus in skie
pą rado tris vaikus gulinezius 
ant maiszu iszalkusius ir isz- 
t roszk usius.

* Dvi moteres Margarieta Jar- 
jorian, 2.>me(u, kurios vyras 
ja apleido, koki tai laika ir lle-

o Buvo

tas neap-

f
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Antanas 
rado kisze- 

deszimts

PRIVERTĖ SŪNELI IDANT 
SUVALGYTU GALUKUS 

POPEROSU.
<A

Patterson, N. J. — 
Berevicz, 38 moju,
niuja surdoto. savo 
metu sūnelio Juozuko keliolika 
galuku poperosu,* kuriuos vai
kas surinko ant ulyczios idant 
sau parūkyt kada tėvas nema
tys. Tėvas privertė Juozuką

Iena Mnsarek, 21 metu kurios nuryt tuos galukus papirosu už.
vyras taipgi negyvena su ja nu
tarė iszeiti ant geru laiku in 
miestu palikdamos vaikus skie
pe.

DAUG BUVO VISOKIU NE
LAIMIU PER SZVENTES.
Washington, D. C. — Kalerli- 

n<-S szs vaiviHadfr-kiir bm o ne
laimingos del daugelio žmonių 
po visas dalis svieto, o ypatin
gai czion Amerika. Automobi
liai imsi naudodami isz puikaus 
oro važiavo be jokio apsvarsty
mo per ka apie 200 likos
muszta ir daug sužeista nuo ki
tu priežaseziu mirė 158 žmonių 
arba viso per Kalėdas neteko 
gyvaseziu arti trys szimtai.

Ntu> trucinanczios gužutes 
mirė 28 ypatos, nugriuvo
trepu ir langu 9, atėmė sau gy- 
vastes 12, per ugni sudege 8 

Londone mirė nuo visokiu at
sitikimu 38 y pa tos.

UZ-

nuo

LIEŽUVNĮNKE TURI 
ISZSIKRAUSTYT.

Reading, Pa. — Sudas nu
baudė ana diena Mrs. Leona 
Lord ant 20doleriu ir iszsikrau 
styt nuo ulyczios ant kurios gy
veno o jaigu to paliepimo noisz- 
piklys, tai bus uždaryta kalėji
me ir pastatyta po 500 doleriu 
kaucijos.

Apie dvideszimts kaimynu 
prisiego buk ta inotere buvo 
baisi liežuvninke, neduodavo 
ramybes kaimynam ir užsiimi
nėjo raganysta. Kaimynam tas 
nuolatinis apkalbėjimas ir ap- 

.juodinimas raganos taip davėsi 
jausti, kad ilgiaus negalėjo da- 
Jaikyti ir užvedė skunda priesz 
liežuvninke.

PERDURE KRUTINĘ 
VYRUI SU PEILIU.

Reading, Pa. — Mrs. Euge- 
' nija Wahl, 25 metu, likos užda
ryta kalėjime už sužeidimą mir 
tinai vyra Edvardą Bowers, 
kur^s vėliaus mirė. Abudu buvo 
susikivirezinia už koki tai da
lyką, o motere taip inszelo, kad 
pagriebė mėsini pei^i nuo stalo 

. ir dure Bowersui in krutino ke
turis colius.

pakilta, po tam uždare ji visai 
nuoga kambarelyja idant 
szaltu nuo rūkymo, e* 

Kaimynai paregėjo

at

siimi

nuoga 
vaika ir pranesze apie tai poli
cijai, kur paėmė tęva ir 
ant policijos kur pasirodė kad
užmetinejimai tėvo buvo teisin
gi. U‘t slidžia.nu baudė tęva ant 
10 doleriu už rustu nubaudimą 
mažo vaiko.

NELAIMINGA KALĖDŲ DO
VANA, VAIKAS NUSZOVE 

SAVO DRAUGA.
Maizevile, Pa. — Jonukas 

Traikauskas, 14 metu, likos nn- 
szautas ant smert per savo gi- 

, 17 
maža

minaiti Anfcana Ambraza 
metu kada iszbandinejo 
karabine Ii paszauke in Jonuką 
kad stotu in szali nes szaus ir 
tame szuvis likos paleistas in 
Jonuko krutinę. Velionis pali
ko dideliam nubudime tėvus ir 
dvi seseris ir prigulėjo prie Szv 
Ludviko Lietuviszkos parapi
jos.

------------ -—— ----------

APVOGĖ BAŽNYCZIA;
SĄŽINE JI NUBAUS.

Pittsburgh, Pa. — Areszta- 
votas už pavogimą auksini kry
žių, biblija ir kitokius bažnyti
nius dalykus, Franas Varycz, 
20 metu, stovėjo apsiverkęs 
priesz magistratu Rothenburga

stovėjo

prižadedamae pabaisa ir gailes
ti už savo darba.

Popas Petras Kay, kuris at
sivežė tuos dalytis ,isz Rosijos 
kalbėjo kad ne nori idant*jauna 
vagi saldžia nubaustu nes palie
ka tai del Dievo ir vagio savži- 
nes, kuri jam neduos už tai ra
mybes, Varycza sūdąs paleido 
ir iszejo sau namo su apsjasza- 
ravusia sena motina. *

*

BIJODAMA TRYNUKU 
NUSIŽUDĖ.

Baltimore, Md. — Mrs. Erna 
Rengia. 25 motu, lauko gims
tant kūdikio, ir vyrui paklau
sus kokius vardus duotu, jei 
gimtu trys vaikai, ji pasiėmė 
revolveri ir isztarusi 
duocziauP’ szove sau in kakta 
ir užsimusze vietoj.

sus kokius vardus duotu

( 4 Toki
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L —Japonai arti llsiumin, Mandžjurijoj, muszasi su Kiniszkasi banditais laike szal-

kur inkiszo rakta Ir

2.
•įjos kuri atsibus 11 ago ja 193

•f T l

ft 43 METAS

ISZ LIETUVOS
11 ................  I

minus tūlo gaspado-

LAVONAS KŪDIKIO 
ATSIUSTAS PER PACZTA. 

■!

Marijampolius. — Gulbiniš
kiuose,
riaus aplaike per paczta pundą 
kuri atidaręs, rado negy’va nc- 
l?finei gimusi kūdiki. Policija 
jeszko y palos kuri jam padare 
toki sz^iosa.

czio 20 laipsniu žemiau zero, 
siuntinis ant taikos konfereuc 
nesz Amerikieeziams visus veikimus senato

KRIKSZTAS KŪDIKIO PRIE 
MOTINOS GRABO.

Lincoln, Ohio. — Nepaprastas 
reginys.atsibuvo czionais laiko 
laidotuvių Mrs. Kora. Brunne.i;, 
kuri paaukavo savo gyvastį 
kad jos kūdikis gyventu. Priesz 
pradejima gailės pamaldų,
kos apkriksztytas prie grabo 

kud? •

Ii-

motinos naujai gimusis 
kis. Po
maldos už mirusia motina.

kriksztui atsibuvo pa

PAKLAUSĖ GEROS RODOS 
PQLIOIJANTO.

Nfilwaukee, Wis. — Augus
tas Kerus, buvo pabėgės isz ka
lėjimo kada tai ant medžiu ra
dosi lapai ir žiedai parkuosiu, 
bet kada žiema užstojo ir netu
rėjo kur pasilieti, ha ne cento 
neturėjo prie duszios, priejas 
prie stovinezio policijanto pa
sakė: “Sej mister policman

* v

— Robertas E. AldsHikos paženklintas kaipo Amerikoniszkas
2 mote. 3, — Mikrofonas kuris pra-

“Sej .... . ,.............. ,
asz pabėgau isz kalėjimo ir da
bar pasiduoda idant 
savo bausme.
ne. ”

‘‘Jaigu nori gautis in kalėji
mu, (ai turi rėžti kokiam poli
ai jantu i iii uosi” 
malsziai polieijantas.

Vos tuos žodžius isztare Au
gustas reže polic.ijantui per uo
si kad jam net raudonas bur
bulas pasirodė ant nosies. Au
gustas gavo burda kalėjimo ant 
szesziu menesiu.

atsėdėti
Aresztavok ma-

— atsiliepė

NENORĖJO SENOS MOTI
NOS PATALPINO JA IN 

PRIEGLAUDA DEL 
PAIKSZU.

Woolwich, Kans. — Mrs. Ona 
Raforty, 80 metu senuke buvo 
už didele sunkenybe del savo 
vaiku, kurio atvežo motina iii 
czionais kalbėdami buk ja isz- 
sius in IrlancĮija in sveežius. 
Kada sūneliai pribuvo in czio- 
n’ais, nuvožė sena motina in 
prieglauda del paikszu, kur 
perbuvo kelis menesius. Simus 
papirko ddktaruš, kurie pripa
žino, buk motina yra nesveiko 
pręto.

Labdaringos draugavęs in- 
spektorkg'dagirdus apie toki 
biauru pasielgimą šuneliu, pa
davė praszyma in suda idant 
pavėlintu jai iszimti senuke isz 
tos žomiszkos peklos, nes duos 
jai prieglauda po savo pastoge. 
Sudas priverto sūnūs tint mo
kėjimo motinai menesiui užlai
kymą.

ŽIURKE PAVOGĖ
KINCZIKO PINIGUS. J 

vSeattle, Wash. — Jim Lang 
Choo^ kuris turi skaibinyezia, į 
suczedino per sunku darbu 
1900 doleriu. Vietoja indeti pi
nigus in banka ,paslėpė skiepo 
skyleja. Kada nuėjo pridėt ke
lis dolerius prie .savo skarbo, 
net nutirpo, nes pinigu skiepe 
nebuvo: — Nubėgo nelaimi il
gas ant policijos ir pro. verks
mui, apsiike apie savo, nelaime. 
Du policijantai atėjo in skiepą, 1 
vienas isz ju paregėjo koki tai 
baitu puiigulcli slenkanti ant 
žemes, užmynė ant jo ir pamato 
begauto žiurke in skyle kuri pi
nigai buvo paslėpti. Pakeles 
punguloli, persitikrino, buk 
tai dingusioje pinigai. Sziadien 
Jim turi daugiau užsitikejimo 
in bankas, nes žino kad jam 
žiurkes isz lenais pinigu neisz- 
nesz. Polioijantus apdovanojo 
po 25 dolerius už prigelbojima 
atradimo jo skarbo.

BANDITAI APIPLESZE 
VISA MIESTELI.

Pine River, Minn. —• Persis
tatė save kaipo szerifo pagel- 
bi'ninkai, szeszi banditai su ma- 
szinineis karabinais apipleszo 
visa miesteli, kromus ir namus 
turtingesnių gyventoju. Keli 
žmonis likos sužeistais terp 'ku
riu randasi ir miesto konszta- 
belis, fe
pyre. Banditai sukrovė viską 
ant keliu automobiliu iszpysz- 
kejo isz miesto. - •

, m 
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MIRĖ STENGDAMASIS PA
DARYTI DŽIAUGSMA 

KITIEM.
Chicago. —- Kaip ir visi vaikai 
taip ir doszimts metu Jonukas 
Hornik lauke su džiaugsmu 
Kalėdų. Atejas isz miestę vai
kas patemino kad stuboja nesi- *
randa egleles o kada, u'žklause > ft
tėvo, -del ko nepirko medelio, 
tėvas aproiszko vaikui kad pi
nigai reikalingi ant maisto ir 
drapanų. Vaikutis nubėgo pas 
artymn sztorninka, iszmelsda- V 11 »

o

kuris banditams pasis-
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Isz Visu Szaliu
PRAKEIKTI DANTIS 

IR TĖVO PALIKIMAS.
Warszava, Lenk. — Pas dan

tistą atėjo Ludvikas Rokosz 
melsdama^ kad jam isztrauklu 
vienatini danti Ikoki turėjo 
burnoje.

Nusistebėjo dantistas ir ap- 
reiszke Ludvikui kad dantis 
yra sveikas ir kam nori nuo jo 
a'tsikrajyt. Ant to apsakė Lud
vikas sekaneziai: Keli metai 
atgal susibariau su savo broliu 
Mikolu apie palikta turtą po 

viską 
užraszo o broliui nieko. Mano 
brolis isz piktumo paszauke: 
“O kad tu netektumei visu 
dantų ir kad turėtumei tik vie
na, kuris tau skaudėtu ir ne
duotu niekados ramybes!’*' 
Mano brolis po tam mirė ir nuo 

dienos pradėjo man 
skaudėti dantis ir iszkrito 
viens paskui 'kita ir tik pasili
ko vienas, o kad neiszsipildytu 
mano brolio prakeikimas, no
riu ta paskutini duoti isztrauk- 
ti.”

Dantistas iszpilde norą Lud
viko isztraukdamas paskutini 
danti.

Policija ji su-

jauti Ikoki

smert tėvo, kuris man
V 1 I • • -

w. d. lociioirm. m.« ng.
r. W. BOVXKOWNKI, Ultor. .. -—- ------ ------- --

GUZIKAS ISZDAVE ŽUDIN- 
TOJU KURIS NUŽUDĖ 

ZAKRISTIJONĄ.
Dombovar, Vengrai. — Vie

nam Vengrijos vienuolyne vi
rėjas papiove‘kunigą ir pinigus 
atemes nuo i nunesze ir pasleje 
malkose, kur jos buvo sukrau
tos vienuolyno užkambary. 
Pats virėjas saugojo, kas ateis 
atlankyti ta kunigą. Atėjo pas 
ta kunigą vienas jaunas vaiki
nas, pasibeldė in duris kunigo, 
o duriu niekas jam neatidaro. 
Tada jis pažiurėjo per plyszi 
spynos,
pamate papiauta kunigą ir nu
sigandęs iszejo isz vienuolyno, 
o virėjas ta vaikina pažino. 
Ant rytojaus, kada ilgai [kuni
gas nekele, tai mane, kad jis 
serga ir nuėjo pažiūrėti. Kuni
gą rado papiauta. Kilo triuksz- 
mas, kas ta padaro? Pribuvo Ir 
policija ir pradėjo daryti krata 
klausinėdami kas buvo vienuo
lyne? Virėjas parode tft vaiki
na i atariamu, 
aresztavo.

Ta diena pavakare atlėkė 
laukinis karvelis apdegęs kojas 
ir atsitūpė ant tu malku, kur 
virėjus pakovojo pinigus. Val
kai eme gaudyt karveli ir rado 
malkose krepszi pinigu. Pini
gus policije eme tyrinėt ir pi
niguose rado guzika. Pradėjo 

*» « 4 »' -* * “*■ '» IIM' » * «
temyt keno tas guzikas ir pasi
rodė, kad tas guzikas virėjo. 
Kada jis zero pinigus, tai už 
stalo užsikabino jo guzikas, nu 
truko ir inpuole in krepszi. Vi
rėja suaresztavo ir jis,prisipa
žino, ‘kad papjovė kunigą,
vaikina paleido. Guzikas isz- 
dave kunigo užmuszeja.

MIRE KUNIGAS
J. MATULEVICZIUS.

Ijapkriczio 26 d., mire Dar
bėmį klebonas kun. Jupzapas 
Matirieviczius.

Jis buvo gimęs 1861 m., Liu
dvinavo vAlscz., Kuloku k., Pra 
džios mokslą ėjo gimtajame 
miestely. Paskun lanke Mari- 
jumpojes gimnazija ir, baigės 
4 klases instojo in Šaudomi ro 
kun. seminarija. Pora metu isz- 
buvo Sasnavoje. Po to ji pa
kvietė in savo vyskupija Tel- 
sziu vyskupas. Czia darbavosi 
Varlaukej, Papilėj ir Darbė
nuose.

skersai

Cl

tosios

niekados

pradejo 
ir

FINLANDIJE NUBALSAVO 
PRASZALYT PROHI- 

ĘICIJE.
Helsingfors, Finlandije. — 

Isz visu daliu Jfinlandijos atei
na žinios bu'k rinkimai buvo 
pasekmingi ir didumas žmo
nių nubalsavo idant praszalyt 
prohibicije, kuri padaro skly
pui tiek bledos in keliolika 
metu po užvedimu tuju neisz- 
mintingu tiesu kokiu žmonis 
nenorėjo ir visai nepildo kaip 
Amorike.

RADO NAUJAS DEIMANTU 
KASYKLAS. 

♦

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Žinios pranoszh isz Manana 
apie aįradima nauju plocziuY , ■ ..

mas nuo jo už dyka maža ogle- 
lia kuria parsinoszo namo ir 
pastato kampelyja eidamas 
gulti su užganadimu kad turės 
eglele ant Kalėdų. Bot nobage- 
lis nesusilaukė to džiaugsmo 
ha tėvai ant rytojaus, rado Jo
nuką lovoja mirusi.
nutarė kad Jonuko szirdis tru
ko nuo pervirszinio patrūkimo, tu ant savo kurpaliau

puikiu deimantu Amazonoje. 
Lyg sziai dienai surasta kelio
lika dideliu deimantu 'kuriu 
verto daejna lyg milijono do
leriu. Žmonis dagirde apie nau
jas deimantines kasyklas atva- 

Daktaras žinojo isz visu szaliu dirbti ka
syklose arba joszkoti ^eiman-

—    ... . A.,—■.

NEGEISTINI, SKAUDUS 
INVYK1AJ

Virbaly XT-30 d., p. Brane- 
mono autobusas ties turgavie
te, kur tada huvo pilna žmoni u 

' t. mažinti jo - H. Uokwhairs-kaftc. 
Xela i mi ngo j i bogo
plento ir pakliuvo po autobuso 
ratais. Jai visai nulaužta koja.

Krosnoj prisilhiko silpna
protis kažkoks Juozas sandžiu- 
lis isz Lazdijų. Sakoma, buvęs 
Liet, kariuomenes savnoriu ir 
proto neteko kankinamas Len
ku belaisvėje. Jei isztikro taip, 

kam susirūpinti joar nera 
ateitimi ?

. 4 4

gyveno du

PASKANDINO JAUNESNI 
BROLI UŽ PINIGUS.

Mblodocznas, Lenk. — Kai
mo Milauicuosia,
brolei Marionas ir Adomas 
Szelonkai, kurie i'szvažiavo in 
miestą parduoti savo ūkia Ir 
kožnas aplaike po 3,000 zlotu. 
Laike sugryžimo namo Marijo
nui szotonas pasznabždejo In 
ausi Ikad jaunesni broli nužu
dytu ir 3,000 zlotu pasiymti 
sau. Kada plauke valtelėje per 
upe, vyresnis brolis iustnme 
jaunesni in upe ir laike <po van
deniu pakol tasai neprigėrė, ¥ /nes nemoikejo plaukti. Poliaije 
pradėjo dalyti slieetva ir ne
dora broli aresztavojo.

• ♦

GAISRAS.
Simno valscziu naktį isz 21 

in 22 d., Lapkr. czia sudegė uk. 
naszles Žukienes kluonas su ne 
kultais javais, paszam, dviem 
vežimais ir tvartas. Dauguma 
gyvuliu, subege žmones, iszlei- 
do: sudege tik avys ir vienas 
arklys. Trobesiai buvo ap
drausti. Gaisro priežastis, kal
bama, — padegimas, nes pra
dėjo degti apie 24 vai. Užsi
krėtus, gaisras butu prasidė
jęs ankseziau.

NELAIMINGI 
ATSITIKIMAI.

* Ir

Vilkaviszkio plente rastas 
suvažinėtas ūkininkas Sideras. 
Parvežtas namo mire. XII. 5 d. 
penktam klm. Kalvarjios plen
te automobilis suvažinėjo taip 
pat ūkininką. Atvežtas iii 11- 
gonbute mire. XII. 6 d., apie b 
vai. ties pacztu automobilis na
muose mirtinai skersai plento 
bėgusia merginu.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES 
—.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios bjura, tai kietu anglių 
kasyklos * Pennsylvanijoi yra 
saugiausios ir mažiausia atsi
tinka juokia nelaimes. Novem- 
berio menesijo likos užmuszta 
tiktai asztuoniolika angleka- 
siu arba lyg sziai dienai 352 
nuo pradžios 1931 meto. Aug
liu szimet iszkasta 54, 860,' 
tonu prieszais 63,335,000 tonu 
1930 mete.

Monssen, Pa. — Du szimtai 
žmonių sugryžo prie darbo in 
Pittsburgh Steel Co., dirbtuve buvo aplaistytos žibalu ir pa- 
isz priežasties aplaikymo dide- degtos. Policija kaltininku 
lio užkalbinimo isz Allentown, jeszko.

PADEGE ŽYDU GIMNAZIJA
Ukmerge. .— Nesenai buvo 

užsidegusi U km ergas žydu 
gimnazija. Gaisras pastebėtas 
laiku ir likviduotas. Po gaisro 
patirta, kad gimnazijos durys



*
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Kas Girdėt
Žiūrėkite kaip eina augsz- 

tyn, kas kart augsztyn ir augsz- KINU NAUJAS

1932

skaitytojams ka-
ir laimingiausiu

tyn. Eikime draugo su ta saule 
kas kart augsztyn ir augsztyn 
musu gyvehime, pakol daeisim 

1 lyg laipsnio musu stengimu. 
Tdkia vrė mnsn užduotis!

Pradekime szi Nauja Meta 
drąsini, be b,eaimos, o su Dievo 
pagleba, dastosime to, ko trok- 
sztame, ko jum 
tikros sžirdiek

PREZIDENTAS
. J , ?' k' fc

nv
musu

• *

J “r? ■'•<^11
sv‘

SAUiag- -- -

oAszaros
Buvo tai senei labai 

Puikiam palociujO diena

♦~“--------- 7——
(ainis nuolatos buvo tuszczias,

I

*

d'

vėliname i HZ

Sveikiname 1932 meta ir jus 
mieli skaitytojai!

Su sziuom Nauju Mot n vėli
name musu 
nuogeriausio
pasivedimo idant Dievas visus 
užlaikytu nuo visokiu nelaimiu 
ir sveiki 
Nauju Metu.

Prmįekime szi meta su nauju

sulaukt urnom kitu

gyvenimu, broliszka meile, pra- 
'szalihkime visus nesupratimus 
neapykantas, itžvydejimus, lai
musil szirdj’sia užžydi tikra ar.

. * N

tymo meile o busime laimingi
ir turėsimo Dievo pnlnimintmn.

To viso jum vėlina isz szir- 
“Saides” Redakcija.dies

Naujas Motės!
Nanja gadyne svietu visokiu 

artinasi priesz mus.
Milijoninis laikas liekasi nž- 

pakalyja, kaipo taš, kė jhb dau 
giau rtesugrysz, kas praėjo.

Naujas Metas!- Užtekėjimas 
naujos saules, szviesa naujos 
vilties, nauju užmanymu, nau
jo noro.

Užgimimas naujo gyvasezio.
Eikite ir tverkite! — szauke 

in mus balsas isz tolumo.
Tu, kuris jau pradėjai savo 

darba, nepaliaukie jo ir dabar 
su tvirtu noru iszgalek lyg pa
baigai.

Tu, kuris turėjai pilna kliu- 
ežiu ir nepasisekimo, bandyk 
isz naujo!

Kožnas suskambejimas laik
rodžio primena mums, kad gy
vastis ne yra skubi, viena ka- 
zyra prie gi Ii ūkio, bet dabar 
palengva ant kurio daug laiko 
reikia sunaudoti.

Su kožna valanda praeina 
viena valanda. Nauja valanda 
stoja priesz mus, gal geresne, 
ne kaip praeita. — Atsimink, 
kad toji valanda yra geresne 
iszpyldymo savo užduoeziu. Ne 
atidekime ju, bn laiko negalim 
atidėti norints ir norėtum.

Senas metelis praėjo ir yra 
negyvas, priguli jis prie praei
ties, o sziadien ir rytoj yra mu
su.

Visos musu klaidos, nusiže
minimai, nepasisekimai, užvy- 
dejimai, skausmai szi rd žiu ir 
žaiduliai nuėjo in kapa draėgo 
su tuom senu metu, kurie jau 
daugiau nesugryž.

Su tuom Nauju Metu, lai mu
su veidai pražydi su nusiszyp- 
sojimu — linksmybe. Pradeki
me gyvenimą isz naujo, su nau
jais norais, naujoms pajėgoms!

Saule mums szvieczia!

* ta
....... „ - ... • « — ...... 
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Visiems nmsn skaitytojams 
kurie prisiuntė dovaneles ir 
linkėjimus, szi rd ingai deka- 
VQjam už atminti. Lai Dievas 
jums atmoka szimtoropai.
Skaitytojai “Saules” yta da- 

vadni žmohys, kas gėlojo ėtsu
lygino už prienumorata ir da 
aplaikem nuo daugelio po nau
ja skaitytoja kaipo dovėna. 
r<Saule” platina patys skaity
tojai, be pagalbos kokiu' ton 
“vajiU ir ėgentn, kaip tai kiti 
Inikraszcziai daro. Juk gores^ 
nio agento nereikia del laik- 
čfcio kaip patys sknitytojėi, ha 
kės jiems miela, tai ir kitiems 
vėlina to paties. Todėl “Saule” 
turi daugiausia skaitytoji! po 
visas dalis svieto.

Saules

Saule

gs
v’

įs

t

i

senei, 
i r 

| nnkti atsibuvo linksmos beslo- 
dos riksmai giesmes ir trenks
mai stiklu. Tai locninkas tojo 
palotnAu^ 
kas Kareivis linksminosi 
Hiivo draugais. Ne beYeikalo Va
dino ji beszirdiszku ba visojo

vardu l^e’szirdisz- 
su

aplinkinėje bijėjo u kaip ug-

Meldžeme skaitytoju, atnau
jinti prenumerata 
kuriems siuneziame

del tuja, 
“Saule” 

in Lietuva ba pacztas ant lai- 
kraszczio in Lietuva kasztuoja 
mumis $1.04 kožnani per me
tus, ir negalime siuntinėti kelis 
menesius už dv'ka.
Paprastai mergina sau nekar

ta iszdestineja, ka ji veiktu bū
dama motore, o vela vedus mo
tore inansto sau, ka ji veiktu, 
jaigu vela pasiliktu mėrgina.

su-

Lin Sen, likos iszrinktas pi 
zidentu Nanking valdžios 
vietos pamot tįsio
Shok. Naujas prezidentas yra
pabaigęs aukszeziausia mokslu. 
Amerikos imi versi I et e.

e- 
ant 

Chiang Kai

Tikro prieteliaūs sunku 
rasti, kuris yra kaip brangus' 
žemeziugas kuri'sunku ingyti. 
Tikras prietelis tankiai^buna 
padirbtas kaip ir žemežiugas, o 
kuriii randasi daugybe. Tokie1 
tiktai pasirodo nevos prieteliai, 
kada žmogus turi' lėimo, kada 
j n nereikė laujamie, tai jie mus 
myli, bet kėdė žmogus papuola 
in varga, tai tavęs nepažysta. 
Kada žmogui isztikimas priete
lis daugiausin1 butu reikalingas, 
tada nuo mus szalinasi kanuo-' 
toliausia. Todėl bukim saugus, 
iszrinkime musė priėteliv, nes 
kaipo netikras
žmogus gali juos iszrinkti.

žemeziugas,
i

Apasztalai neturėjo pravar
džių, tiktai b u Am žinomi po sa
vo pirmais vardais. Pravardes 
pradėjo inA'ykti vidūramžyja;
vienuoliktam szimtihetyja• $0 ’ 
Užgimimui Kristnso ir prade* 
jo drAUgiau prasiplatinet tik 
apie 13b0 mete.

I

BAUSME UŽ MEILES
SALDYBES

Neužmirškite guodotini 
skaitytojui1, atsilygint su pre
numerata už laikraszti ‘ Saule, ’ 
kurie apie tai užmirszo ir pta- 
sze idant nesulaikyt laikrašz- 
czio. Paskubinkite!

Jauna Keide kaip sumano 
Puoszes ir dabinos, 

Kad atkreipti jan atyda 
Koks dailus vaikinės, 

Ji norėjo, kad vaikinai 
Tik in jn žili retu, 

Ir kur butu pnikiauses 
Ja namo lydėtu.

Teip ir karta palydėjo 
Sportiszkas vaikinas, 

Kuris save teipgi puoszc
Kad patikti merginom, 
In kėmbari jie nuėjo 
Juokės ir mylėvos,

Viebs kitam labAi patiko 
Spaudės ir bucziav.os.

Prie buczkiii ir daugiau ten 
Veike kas jiems tiko, *

Bet sportelis isz tos laimes f 
Keide vest sutiko, 

Po kokiam laikui Keide 
Jau pradėjo jausti, 

Kad už mėile garnys žada 
Ja rėksniu nubausti.

Ji primine tai spol’teliui 
Kad laikas jau vesti-,

Kad veliabs žmonių pajuokos 
Noprisieitu kehati,

Bet sportelis nbo to sykio 
Pas Keidute jau ne ėjo,- 

M •

Dingo lyg butu isznesztas 
Vėliiio ar vėjo.

‘ Keide Montkarmuose pasilikus 
Verke ir dejavo, 

Linksmu dienu neturėjo
* Gyvonftho savo, 

Už buczkius iY saldybes 
Ka sportelis teike,

r

NAUJI METAI
Tėveliai, sesutes, brolužiai — 
Naujas Metas jau atūžia! 
Tarnautais Adventas nuskrieja, 
Jnn artinas Metai Naujieji.

VIS TEN BUVO
i........... .. ta i ii... . .i »
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Mažiuke mergaite su savo 
tėvais keliavo traukiny ir 'la
bai nenorėjo būti t paguldyta 
virszutinejė lovukejė mieg-va
gone.* Sziaip taip viehok pa-

Ka nesza Naujieji szie Metai? guldė. Mama užtikrino, krfd
Ar džiaugsmą, ar varga — kaS( DlcVulelis ja serges. Neužilgo, 

kada1 keleViai jau- pradėjo mig
ti, pasigirdo balselis:

— Mama! —
— Kovaikefli?
—• Ar tu czia esi ?
— Esu. Miegok vaikeli.

žino?
Gal dings musu vargo verpetai, 
Gal rasime laime auksine...
Tikėkim AukszcZiausiojo 

valiai,
Mes klystanti žmones bedaliai
Jo valioj nežūna ne plaukas.
Linksmu Nauju Metu tad

*. . . lauksiu!

>

t

— Tete! ar tu czia esi 1 •
— Ėsu* dukrelė. Miegok ir 

buk gera mergaite.
r

nesidavė prisipildyti. Bet ka
da jam plaukai jau pabalo, ka
da pažino vargti žmonių,' j uju 
kentėjimus pajuto szirdije gai
lesti. Kitokiomis akimis žiurė
jo ant. svieto.

f fl

Pažino jog d i-

Kalėdų 
Dovana 

.1 ' Hk Wl ..J!.:-'1""" ' lĮj# ’
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Czia Amerikoje, visi su ne

$

Kuomet Maryte atsikėlė, jau 
buvo szviesu. Matėsi ant žemes 
sniegas. Puikios bus Kalėdos, • ta
maste sau. Bet kaip bus su plo
tted nm? Ir ve! nerimastis kan
kino ja. ’

Jonelis, kažin kur kaip iszejo
■|žiniwin linksmybe yra ims;:- knntnimu hmkiii visokiu szven vakar, taip nogryžo. Užpyko • • t *r >■ A
luostymas aszaru vargszams ir ez*u. Už vis daugiausia gal Ka- gal. Ma’rytoi nelabai ropojo JO-

• Y ; •' '•« (1.
ipes. Apiplošzinojo miestelius ;
ir kaimus užkhipinejo ant pn 
kolcvingn dego ir ples-zo idant1 knmo r)1„|llrt|;j

lit 1 . t i JI

prigelbeti nelaimingiems. Vie
ira diena pribuvo iii aplinkinio 
khri jam nudavė p'nžinstama.

Staigai iszgirdo graudinga * * praszyma rodos pažinstniba 
jnu girdėta:

ir

I

tik užtektu aukso ant vedinio 
for p

H

besieliu 
kalnu ir girrin.

Sztai karta ėjo pro laja ap
linkiniu vargingas pustohiykas 
skubinantis in Žeme' Szvcnta, 
prie Grabo tszgany'tojaua. Bu
vo tai szvėnta4 vyrds kuris iš
dalino visa savo turtą del varg- 
szu. Iszgirdo baisu verksima to
je aplinkinėje ant kuriuos val
de tapati kareivis nes jisai 
verksmo negirdojo.

Atsiklaupė tasai pustelnykas 
netoli

jojo palooiujp

to'

ledu, nes tuomet drangai, gi- nelis, rūpėjo tikploszczius.
Atėjo Kalėdų rytas. Maryte 

viena-.' Apie Joneli nesigirdėti
mines ir artimesni atsimena 
nftis su dovAbohtf-H.

TAip ir Maryte lauke Kale-' nieko. Skambalas auskambejo. 
du tikėdamos gauti gera plosz- Tai gėl Jonelis. Nubėgo Mary- 
czin nuo vyrelio. Visoms drau- to prie duriu. Ne Jčnelis, tik 

Lai’szkas Mary- 
ir dar Jono raszyta. Nu-

Mirs'/tn isz bėdo ir trosz- gems-apipėsnkojo ta naujiena, laiszkneszys. 
man nors la- biednės Jonelis nežinojo.

Mat, ka norėti — paprakai vy- džiugo M Alyte. Gal prisiuntė 
piniguploszcziui. Skubinai ati
darė jr kn iszskaite:

Czia indedu 25 dol. kelionei 
pas Baltru. Gal Baltrus neno
rės už tave mokėti. Buk laimin- 

drauge pasidalinti ka tur:* gft. Gal Baltrus tau tris tokius 
plosZezius nupirks. Aė^ hz Ven
tos praleisiu pas draugus.

Jonas,
Marytei sustojo szirdis pla

kus. Dar karta perskaito. Krau
jas ėžvire. Kaip jis taip dry so. 
Pinigu siunsti jos kelionei pas 
Baltru. Inžoidimas! Bet kas da
ryti. Juk ji tik borėjo Joneli 
pagazdinti. O .jis neiszsigando, 
da apsidžiaugė. Verke Maryte 
visa diena. Niekur nėjo nes sar
mata, jaigu drauges pamatytu 
su senu ploszczium.

Ant rytojaus sugryžo Jone- 
Rado Maryte hegulinezia 

lovoja. Nusistebėjo radęs ja. 
namie. Jau mane, kad ji kur to
li su Baltrum.

Maryte pabudo. Pamaczius 
Jonelis puolėsi jiriej o ir melde 
atleidimo už jos užsispyrima ir 
Havvmeile. Jonelis 
szirdyja linksmai jėokesi. Kaip 
nesijiioktu ? Nors syki savo 
Maryte apgalėjo. O moteri ap
galėti, ohol*~**-

Maryte prisipažino prie kal
tes ir prižadėjo su kantrumu 
laukti kitu Kalėdų, kad gavus 
nauja ploszeziu. O ka drauges 
mane, Maryte nekreipo domes.

šėlt tabdens. *
-ABAisUs kareivis sudrebėjo 

dirsitėlejo aplinkui ir pabėgėjo 
pė medžiu sedibt vargi ilga

I f

nioterė SU kūdikiu ant rabku, 
kiiria-i kitados atkako pagalbos.

Apėmė ji gailestis. Iszbalus 
apleista, moterė ir pusgyvis kū
dikis suminksztino jo 
szi rd i — apsiverkė ant 
vargo ir nelaimi

Kelios aszaros inpuole in taji 
bertaini.

Kareivis užmirszo apie viską 
mėtėsi prie artimo szulinialio 

vandens duot!
ztaneziai isz trosz 

kūmo mot erei ir josios 
Kini.

Panarino bertaini in kriszto- 
lini vandeni bet sztai stebnk-

tuojaus prie upeluko 
paloeiaus ir meldėsi pas Dieva a'tneszti

I pagclba mii
ta*- „ «

idant nubaustu paklydo! i lis.
Tarne laike iszejo Baszirdisz- 

kas Kareivis isz savo paloeiaus ]<ju; 
klant trupliti at vesit ba ta ja 
diena l>uvo labai karszta.

1

y

kieta 
juju

’ rai savo gaivu nesuka apie to
kius niekniekius. Atėjo, pra
ėjo KaQedos ir tiek to. Bet ki
taip su moterimis.

Maryte buvo užėjusi pas sa
vo 
szirdeleje.

— O kn-gi tu, Pdtrohele 
gausi. Kalėdoms nuo vyrelio,— 
n žk la use M ary t e.

— Tai ka ežia gausi. Na-gi 
ka reikia tai pati nusiperku. 
Juk vis už vyro uždirbtus pini
gus — atsake Petronėle.

— Kaip tai, tai tu nieko no
nų 0 ėyro.

kudl-

Staigai iszgirdo verksmą ko- |as| prisipildo tuojaus vapdo-' • . ♦ • • ’ kiOs tai vArgszes sedinezios po 
medžiu, 
ranku, a-

— Galingas
• • *' Iisz bado ir troszkimo tavo žino <

*

“My good- 
o ka-gi tu parodysi sa-

sitiki 
nOsfc,” 
vo draugėms po Kalėdų, kuo
met užklaits, 
( ( / T] . i o 4 vvi A o ?

ka gOvrti ant
— nusistebėjoCkristmas 

Marvte. 
T

— Ka paisyt draugiu. Dar
bai dabar neeind. Petras dvi 
savaitei dirba, o tri's szvenezia. 
Džiaugiuosi,
duonos nusipirkti. Tegul (Irau- 

kalba ka nori. Jos man ne-, 
pridūrė

lis
m u.

O kada padavė vandeni mo- 
terei iszgirdo šzaukenti baisa 

ponia mirsztu isz vir.szaus:
— [szpildei pakula.... Szir- 

dis tavo žino kaip apgailestau-

laikante kūdiki ant
i

nis užmuszo mano vyra sude gęs

kad yra už ka

gino grinezia paėmė turtą o asz ti nelaimingus ir vargszus. Su-' laimėjo negelbės
mirszltu isz pailsimo. Paduoki 
man nors laszeli vandens...

— Asz nieko ndduodu me
al sako kareivis >ir keti-kam!

gryžk in savo palovi o daryk
• gerai savo artimams.

Ir nuo tojo laiko stojosi ka
reivis palaiminimu visoje ap-

no sugryžti in palociu idant pu- linkinėje pasiszvesdamas dei
szaukti tarnus kad motore isz- 
mestn isz jojo sodo, nes tame 
iszgirdo baisa pustei nyko:

Papildei daug praidžen- 
karoivi be ^zirdies!...

Laikas tau pradėti pakula...
girnų

j

....Sztai turi eiti priesz savo be 
atsilsio pakol neprisipildys į 
vandeniu Tasai bertai n is, kuris 
kabo dabar ant tavo kaklo.

Staiga i pajuto kareivis ant 
savo“ kaklo bertaini; apsiaubė

gero savo artimo.

TEISINGOS TEISYBES

— Geriau turėti gerus kai
mynus arti, no kaip gerus gimi- 

I nes toli.
— Be karasino knatas grei

tai sudega.
— Kur daktarai turi gin- 

’ ozus ant ligoniu,

pradėjo i
bėgti isz baimes kaip pasiutęs., fjpgi palociai, ton randasi 

žiuleles grinezios vargszu.
— Kvaila peluke žino tik-

ji geležinis' lankas ir
greieziau- mirszta.

tai ligonis

Petrone.
— Mano

vienas sau <

Džanukas“Džanukas” ir 
nedirba jau 3-ezias menuo. Bet 
(11 don ’( care, ’ ’ jis (u to. man 
gaulti ta ploscziu ir gana — uvž- 
sikarszcziavo Maryte.

— Nors ir reikėtų badu mir
ti —- pasityęziodama pridūrė 
Petrone; •

Vakare, kuomet Jonukas pa
rėjo namo tai jau Maryte ir 
pradėjo savro giesme giedot.

Jonukas k|auses ilgai, bet 
kantrybes ne tek e s pridūrė:

— Maryte žinai, Kad asz 
tavo myliu, bet pati matai, kad 
nedirbu, o sbtabpyti pinigai

M-

Nedrystu teip padaryti savo 
pacriulei.

Pacziule tūlo privatiszko ' > ei ' U' ♦ *Lietuviszko bankierio turėjo 
kanarkdi, kuri teip mylėjo Ir 
glamonėjo, jog josios vyras A

au mirszia. i . . pradėjo baise! už\ydėt mažam
Kur randasi dideli ir tur-^eltai en «. Nepamatysnne

Bogo teip per dienus, nede-1 
lės,- me'tus. Prisiartino prie
Upių ir mariu idant pripildyt tai viena skyle, 
bertaini vandeniu bet niekur :— (

v •

ma-
paukszteliui, prie kurio turėjo ' 
daugiau meiles ne kaip dol 4a- 
vo vyro.

Nesenei poni bankierięnc
I - - ' 7 - . , priiminėjo keliolika

■Maryte? — meillingai užklausė 
Jonelio ..............

«»

kaip in skola inbrisim'e. Dova-
1 nok szitas Kalėdas. O kitas, jei 

dirbšimė, bpirksiu ta, ko tavo
sveiki sulauksime ir getai už-

Jaigu nori malsziai vai- szirdele trokszta. Ai geiai bus, svoczlu 
kurie pribuvo isz Brooklyno, 
— keli Lietuviszki artistai (?). 
Buvo pasirėdžius in puikia szle

Ii* • d ■ *1^ \ ’F '

begalėjo josios pripildyt. Bor- gyt midų, turi užmuszt bites.
, i

■jį;
4
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NEPAPRASTAS GLOBUS AS KURIS RODO ŽVAIGŽDŽIU

Buvo pasirėdžius m puikia szle
Ka, tai tu szitaip kai- bia iszkirpta žemiau krutinės.

Netikėtinai atsitūpė myle- 
Į*edos priesz drauges. Juk ' mftS kanarkelis ant savo ponioj 
re” ir visos kitos mano baltu pecziu... ir... pasirodo

' bi! Ar manai, kad asz ralistu

Greit VerkėAbzia dovanele ’ 
Garnys j A apteikė. . >

— Ten buvęs Garnys.

Trumpam laikui praėjus vėl 
ir vėl apkartojo mergaite tuos 
paežius, kldusymns. Vieniis ko- » 
leivis neteko kantrybes ir su-/ 
szuko:

— YeS, de-m it, szerup, mes 
visi ežia esam! Tėvo tovaj Ir 
motina, broliai ir seserys, dė
dės ir teta, ir pusbroliai. Visi 
cziė! Dabar miegok ir dįiok ki
tiems miegot! * ‘

- Pasidaro tyla po sziai aud
rai, ir, biski palaukus, mergai
tes balselis vėl pyptelėjo:

—• jVIama!
' — Na, ko nori?

— Ar tai Dievulis dabar ba
rasi. •

*
i

isz g
“Mere
drauges jau žino, kad asz gan- labai neszvariu, nes paliko ant 
t’ 
laukti kitu Kalėdų. Ne nieka
dos! Asz ta turiu gauti ir jau.
Jeigu tu man nenupirksi, ta* ]t0 užpykęs: 
man nupirks Baltrus. Juk tu 
žinai, kad jis mane dar myli.

, tu

siu ta ploszcziu, o tu man liepi baltu pOcziu savo poniutes; ko
ki tai balta guzikeli...

Vyrhė pare^ejas tai, pAszau-

— Žiūrėkite mano mylemi 
svetelei, jeigu tai asz teip ph- 
daryczia, tai gancziia noAWi'zai 
velnlrt, bet kanaYkeliui, t Ai

p
Negyvensiu asz su tavim 
beszirdi!

— Tavo valia, Marsde. Asz' vAtėf
Svecziai szirdingai nusijho- 

ke, bet ponhs bankieris nednsi- 
prato isz ko.

nėgaliu ta daryti. Jeigu Bal
trus tave taip myli, “Aveli,B 
ka padarysi. — Pasiėmė kepu
re ir iszejo. . • 1

t Ilgai dilimo Maryte po 'kam
bariui. Kėip tai; užporyt Ka1- 
ledos, o ji neturi ploszcziaira. 
Ka daryti. Gazdibo Joneli Bal-

“Aveli,
*

♦

• BEGI.
Franklin Institute Philadelprijoj randasi globusas kuris 

\______  ~ w yk - —-i------kitokiu
dangiszku svietu. Taji globusa padirbo Mykolą Seiituer isz j 
Vokietijos, y

parodo begi žvaigždžių, planetų, saules menulio ir
I * — “ ' .  a ■ * *■ m ’ • • •< ar1 i v *

Vokietijos.
‘ •. I , . 'i / Ik

ė
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tru. Bėt Baltrus još nebyli. 
Kas daryti. Skolinti1 pinigu? 
Kas duos? T'aip Maryte be- 

i mastydama nuėjo in lova ir už- 
| migo.

ATI. I

f
J I t ■

Žydo pati rengėsi ant maska- 
a*adino baliaus ir paklauso savo 
vyro Tekaus:

— loke, kaip asz turiu pasi
rėdyti idant manos niekas ne- 
pažintu? 4

— Uj! tiktai nusiprausk... 
ir susiszukuok, tai niekas tave 
nepažinsi...
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NAUJI METAI ANT
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KALNO DORN
Ur *• 'į t \ 1

Slapti vieta kokios nėra vi- tako po žeme, 
soje pasmiloje,’ yra vieta tarpe 
dvieju 
v ra • 
augszczio siekantis debesis, 
ant virszaus guli sniegai t a ri

šaut; 15
................. i ----------- ~ . .  ...............

derka po tam prakalbėjo:
-— Brangi dukrele, kalbėjo 

karalius, * -x- tas vaikelis yra 
tai kuris tave išzgelbejo ir nuo 
musu visu nuėmė prakeikimą 
kaip už tai dabar mes jarti tu-/

• f - / I i * B"

--------------------------------- j 
kiu krnmu ir isz lapu pasidarė | 
sau szilta gulykla. Kada jis 
kiek apszilo ir užmigo, jam sap 
nuojas gražus ir linkšmi sap
nai. Ne ilgai jis mogojo' nes ji 
pabudino kpkis tdi sžnabždeji-

t 1 ’ į 'i< «i j j ‘ ‘ < ♦ ' " L t 11 ■»«. į :mas.
• h* i *

~ Kas (ai galėtu būti, gal
manos jieszko’ tėvas su kaimy
nais, pafriislibo Roderikas.

— Klauso isz naujo it* gir-

Czionai asz esu, — pn-
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ISZLEKS IN PADANGES 10 MYLIU ISZTYRiNETl OHA.

!

rim isznagradyti? .
Graži karalaite isztiesė ran

kas ir kada Roderikas prisi
artino ji apkabino jam kaičia 
ir pradėjo btieziuoti.

Mes jam galim duoti viską, 
ka jis tik jpores, — kalbėjo ka- 
ralriite. — Kalbėk mano brau- r 
gus iszgelbetojau o vis'kri ap- 
laikyši. , , ..

— O brangi karalaite, man 
gali duoti tori tik nori. Asz no
riu gražiu apredalu dėl mano 
motinėles, nes ji yra labai ne
turtinga.

— Jus galėsite gauti ta, ko 
reikalaujat ir dar daugiau, kai 
bėjo karalius, nes tėvas su mo
tina jieszko tavos.

Karalius su savo kareiveis 
.nuvedė Roderika namon, kur 
tėvas su motina susimpinc lau
ke ant jo. Ir kada jie žiurėjo 
in kaina mate nepaprastus ste
buklus.

Roderikui ir jo levui ir me
iliai Karalius dovanojo gražu 

palociu ir daugybe aukso.
Anglekasiu teipgi karalių 

nėužmirszo ir jiems davė gerus 
dinstus kariumeneje ir padaru 
turtingais.

Roderikas buvo garsingiau- 
riu didvyriu visoje karalystėje.

Kožna diena jis buvo kvio- 
cziamas in karaliaus palociu.

Karrilius linkstainosi. ir lau
ke kas diena kada Roderikas 
užaugs in drūta ir patėgu jau-

Elena priMVcziavo savo šUnė-

Roderikas su tėvri feldoį

o

kurie Ii, ir lirik'&hni tėtaino kriip itlMi 
koletas tukstrineziu pedri žas L------- —

o in tamsia ut^a.
Teft Rfodbriias mate daug d i netolimus žingsniu

turn baltos kepures apdengan-' nopaphistu daigtu: vaikszczio-1
ežios kalnu virszunes. Tnmt damas po kasykla* akylai te- szauke jisai mislindamas, kao

- ..... .... i

lai
t robeles
migliu kasyklų DbVn
m n.

Kalnu pakraszcziais, ka tik

nugšztu kalnu,

virszunes. 
tarpkaino ja stoti 

prigulinezios
vadina-

mažos mino kaip anglekasiai dirba su 
prie pikėis ir lopetomis (špatais.) 

Jis patemijo kad jie 
angli in tris puses, 

' ,1-^- ^•-'„2.. sr 
buvo iszsfcleide medžiu lapu* mūras, 
po slinkiai žiemai ir pavasario 
gražumai visur vieszpatavo 
kada mažas Roderikas parege- klausė Roderikas savo tėvo, 
jo sze pasmilo.

Nuo dienos jo užgimimo jis 
buvo kaipo dievaitis visam 
kaimvlije, ries kito mažo vaiko 
tojo npigardojo nebuvo.

Elena, motina Roderiko bu
vo graži ir paveizdinga moteris 
kuria jos vyras Henrikas laba: 
mylėjo ir paguodoje, kuris Ir 
buvo n<‘iurtingU anglekasiu, 
kaip ir kiti jo kaimynai.

Kiekviena ryta, kada Henri- ll>
kas ojdavo in kasyklas, Elona 
su Roderiku palydėdavo ji iki 
szafto, kur jis turėdavo leis
tis in giluma žemes prie savo 
kasdieninio užsiėmimo. Mažas 
Roderikas norėdavo kožna kar
ta ikabintios tėvui ant kaklo ir 
leistis su juom po žeme.

Kada Roderikas pradtjo 
kalbėti, tai kiek viena ryta 
melde tėvo kad ji paimtu su 
savim in kasyklas, bet Henri
kius atsakydavo:

— Palauk

»i

ant tikro, kas nors jo jioszko.
^ingsnoi prisiartino areziau.
— Czionai asz esu, —ki r t o

, o vienoje' szauke Roderikas. 
szaleje siena stovėjo ligi kaip

— Delko jus tėvai neimat 
anglies isz szito ksaszto? už-

— Dėlto — atsake Henri
kas, — ežia nei vienas isz mus 
neturi tokio pikio kad įklotu 
atkirsti angli, kiek mos kartn 
bandom ir kiek pikiu sulaužem 

anglies nebuvo galima at-
4 ♦ * j V » „

kirsti no szmotęlio.
Tas dėlykris labai užėmė ma

ža Roderika, teip kaip ir kitus 
anglekasius. Tai buv<y ta pati 
puse, kur vis buvo girdami tie 
nepaprasti balsai. Nekurio ti
kėjo, kad ten gyvena Ragana 
bet ne vienas nebuvo tam tvir
tas nes nebuvo jokios urvos Ir 
toj aplinkinėje niekas neregėjo
* * M A.

pilotu

o

pa-

— Kas tu per vienas?— pa
klausė nežinomas katras^

asz esu Roderikas 
— drebėdamas atsake vaikas.

— Kn tu ežia veiki Rodei:- 
kai? — isz naujo atsiliepe bal
sas.*
irioje, ir negaliu atrasti srive 
kaimeli, — kalbėjo veilcdamri;. 
vaikas.

Tojo pat valandoje jis parė

Asz,

Asz ponas paklydau gi-

gojo gražu sehiflta su žila bai1? 
da. kuris vienojo rankoje laik?1
V , . ? ¥ ■ u.žvako o kitoje dideli dalgi.

Kokis tai nepaprastas senu 
kas, — pafnislino* Roderikas 
Ji j buvo sbkiimpos o jo žilr 
barzda buvo iki juostos.
i Šertis prižiūrėjo linksmai ir 
Roderika kuris iszbrile.s riti? 
baimes drebėjo.

- Nebijokis mano vaike 
tau nieko'blogo nedarysiu

Szitas naujo budo eroplanas, pridirbtri's Junkerio dirbth- 
v’eja, Bcndyne, buvo padirbtas*vien tik del isztyrinejiino koks 
•andasi orris deszimts ariyliu aUkRztija kur oras yra toks tir- 
iztas, kad galima lėkti su eropl inū kokis penkis szimtns myliu 
n valanda. Lekioto jai po iszlekimui taip auksztai turės užsi- 
leti mriskas ant veido. Kambarėlis kuriame lekiotojai. sėdės, 
įniš užpėezetytas idant orris nesi gautu in vidurį nes lekiotojai 
nuo tokio (irszto oro pražiltu 
, —---- ;------------------ i—

■ , w
- \ .

dėjo da žinot i knra lai ežiai 
kaimisžku vieszpatysoziu, apie 1 ..... .. *"

I

' požemini kai e j imti isz kur 
fež; vėl ne galėsi isžoiti per 365 die 

nas,o jei tu vaikszeziotum I. 
patrigimia mano jaunos dukrė- jeszkotum, tai. tuoje numirtum

1 V j , , 1 ■ ■ sį J

lesi Ir kiekvienas stengos gau- ir viskas tuomet pražūtu. Vie 
ti jrt šari už pftezia.

— Daugiausia isz ju buvo savo dukteri, ant virszunes me- 
turtingi, kurie turėjo pilnus džio bus užmautas aukso žie 

das.

(

J

jokios nepažinstamos ypatos.
Keletas metu prabėgo nuo to 

laiko, kaip Roderikas buvo at
lankęs kasyklas. Buvo tai die
na 31 Gruodžio, diena buvę 
szaltri ir apsiniaukusi, debesei 
slankiojo labai žemai, kas nu
rodė, jog nepoilgam bus snie
go, musu mažas Roderikas pu
si redias in savo sziltas drapa
nas iszejo in kalnus uogauti 
norėdamas pririnkti spalgienu 
del savo motinos ir tuom mis
tino padaryti jei netikėta 
džiaugsimi.
Visados jam pasisegdavo ras

ti, uogu, bet ta diena nors ir 
jieszkojo bet negalėjo rasti nei 
vienos uogos. Jis buvo girdė
jas, kad ten augsztai ant kalno 
yra daugybes uogu, 
paširižo kabintis ant pat vir- 
szunes kalno, nors jam motina 
buvo uždraudusi ejti toli lu 
kalnus bet jis jos nekląuse ir 
mielindamas, kad pakol motina 
apsižiuręs jis^vel bus atgal na
mie.

Jis buvo suvisu pailsės besl- 
kabiridamas ant kalno, pakol 
jis rado pirma raudona uoga. 
Uoga buvo labai graži ir mažas 
Roderikas pamislino 
augszcziaus ir ten ju turi būti 
dauginu.” Sn ta misle jis lipo 
augsztyn ir augsztyn ant kal
no ir rado tiek daug uogu, kad koti medžio? užklauso Roderi- 
pririnko pilna gurbeli, tuomet 
pamislino gryžti namo.

Atsigiyžes atgal mielinda
mas paregėti savo prigimta

ne- 
apie dvylikta valanda ' mate kaip tik didelius medžiu 

jie gird(*davo barszkejima sza- per kuriuos, nieko negalėjo 
lies kalnu ir didelis medis nu- geli kaip tik dangų ir virszu- 
siveiždavo iii ju kaimeli. Kož- nes tolimesniu kalnu, 
nn 
ir jis is 
ir .ui dalgiu nupjautas pagm . isz kurios atėjo ir ant jo neini- gera smirdi. Viena, dioiia ji su
pa t žemes.

Viena diena kada Roderi-1 tai sutemo, kad jis negalėjo re- ne viena su maža dukrele, 
kas buvo 6 m et lik pabaigęs, te- goti sau tako^ turėjo ejti ap- 
vas jam tato:

— Sunau mano, tu szen- 
dien gali eiti su manim Jn ka-'di.

Sniegas kas /karta (Jaugiau togios panos, irioa gyveribtae l
* * . . 1 - y ' — / _ v • < • . ■ •i1*'. •t’i.

Roderikas
kiek viena

pakol tu busi 
kiek didesnis ir tnresi daugiau 
spėkų, tuomet asz tave paim
siu in kasyklas.> A

Daug visokiu 
palaku pripasakodavo angle- 

. kasiai mažam Roderikui apie 
kasyklas, kurios buvo keletą, 
szimtu pėdu gilio po žeme. Jie 
ten regejo ir girdėjo daug na- 
vatini daigtn, ka Roderikas 
girdėdamas neatbūtinai geidi 
pamatyti kasyklas.

Daug kartu jie ten girdėda
vo srtebetinus balsus po žeme, 
bet kada pradėjo jieszkot tai 
nieko negalėjo rasti, 'kaip tik 
szlapias kasyklų sienas.

Karta jie rado sena dalgi, 
ir jie negalėjo sau iszdeti, kaip 
tas dalgis galėjo pakliūti in to
kia požeminiu gilybe. Jie ejda- 
mi vakare namon užmirszo 
paimti dalgi su savim, o isz ry
to kada atsiminė jieszkojo dal
gis Jmvo dingos.

Dar kitas briv’o
dalykas, kurs labai Doru ang- 
lekasius, kada metai pasibaig
davo.

Kalnu szalis buvo apaugę in- 
vairiais medžeis, ir kiek vienu
Naujli Metu nakti, teip atsi-Į kaimeli, bet.nieko daugiau 

> minti,

stebuklihgu padaryti jei

todėl jis

l ( lipsiu

navatnas

I
i

Labiatis ir labinus pra tv
1

I

nn tiktai' dalyku galėsi atrast c9

asz
kaip tas atsitiko, kad tu pa 
klvdai? — paszauke senukas.

Roderikas papasakojo seniu 
apie viską kaip jis iszejo pri
rinkti uogu del motinos ir pa
kirdo girioje.

Tu nesibijok, asz tari paro
dysiu kele namon, kaip tik as* 
greitai nukirsiu save medi.

— Ar tai Tamista, ka įtari 
'tai medžius in įtaisu kaimeli 
kiek vienu Nauju Mętri rinkti? 
Kas jus per vlebaš?

— Teip tai risz esu tas ka 
kas meta nukertu po medi, jar 
netoli lino tukstanežio metu.

— Mano vardas yiri °
vas Laikos/? dėlto, kad ašz esu1 
už visus žmonis sėribsnis, ko
ki tik szondien ant svieto gy
vena, kožnu kartu kada asz nin' 
pjaunu medi su savo stebuklin
gu dalgiu, tai yra ženklas, kad’ 
jau vėl metas pasibaigė.

— Delko jus Tėvas Laikai- 
kert at t uos medžius kožna me
ta? ~ Užklausė Roderikas.

— Tai yra labai sena pasa
ka mano vaike, bet jei nori ja 
girdėti tai imk žvake ir pad^

‘ J , t j < .

škarbriozius aukso, sidabro ir 
brangiu akmenų; bet kad ma
rio dukrele buvo ir turtinga Ir 
turėjome daugybe aukso, tai 
asz paini si i na u suporuoti »n 
neturtingu bile butu doras jau
nikaitis.

— Viena diena atsilanko 
Karalaitis, kuris buvo turtin
giausia ant svieto, bet ir tas 
man nepatiko, nes man nurodė 
jogoi buvo perdaug pasileidęs, 
todbl'asž ir tam atšakiau teip 
kaip ir kitiems, stengkis jeileaip ir 'kitiems, 
hitikii Ir jei tavo pamylės tai 
gMYsi ja sau už pnozirii

Karalaitis Stengos jei iri- 
t i

Te

i 
i —- 

tikti, bet ji jo nopamjdejo ir
i > maldavimu noiszklanse.

»

— Kriralaitis už tai' labai 
Užsirūstino ir nutarė atkerszy- 
ti.
j ■

k

k

kada ka-

man surasti medi, 
'reikia kirsti.

— Ar jus ežia turit jiesz-

kas.

kuri man

— Tai yra karalaiczio už 
keikimas, — ir piktai juokda 
mosi pakilo in ora, 
.rciviai ja norėjo sugauti.

— Ji kalbėjo teisybe, nei 
už keliu mihuczin pradėjo da 
rytieš tamsu ir asz kada alsi 
pekejriu pasijritau besodeda 
mas po žeminiam kalėjimo n 
asz buvau tikras, kad manu 
žmonės pavirto visi iii medžius

— Tas atsitiko apie* tūtos 
tantis motu atgal, kaip ass 
jeszikau savo dukreles ir nega 
liti jokiu bndu surasti.

Bet eik szen, mudu tu
rim iszririkti medi, po tam ast 
aliu pasveikinti.
— Vargingas Kakalius, — 

kalbėjo mažas Roderikas im
damas žvake iii ranka, ir pa
keliąs augsztin pradėjo žval-

nikaiti ir stosis neperskiriamu 
Galas.draugai su karalaite.

t

<r

Į — Voš keletą dienu buvo
praslinko po' jo iszkelirivimlu.. gyt'ies, po tam tarė iri karalių: 
Atėjo kokia tai sena boba pas 
varitus mano palociaus ir mel
de,kad ji nori su manim kalbė
ti.

— Karaliau, imk szi medi. 
Gal asz klystu, bet asz mislinu 
gal bus tikras, nes asz regiu 
koki tai szviesuli vinszuneje.

Jaigu szitas ne bris tavo 
duktė, tai asz jieszkoshi kožna

4 J
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fai vyrueziai ir Naujas Metas,

O mari ne šzis ne taė,
Ba pripuola Pctnycziojri, 

Tai nėra biznio karėzėmajri, 
Kaip žmogus hoiszsi^eri. 
Tai rio smagumo nėdatyri, 

O kaip da kas su bitė pasveiki
na

Tai b ima szvente tada!
*

Dabar ka man pradėti? 
Reiškia reikia szi ta padainuoti 
Del mano kostumeriu pavineze- 

voti,
O pirmiausia,

. Bus geriausia, , 
Nuo vyru pradėti, . 

Velinimus atiduoti.
Vyrueziai savo bobeles mylėkit 

G užu tos per daug neduokite, 
Tiktai kada glasuka.

Nedideli, vot, mažiuką 
Ba kas per daug, 

Tai szelauk, 
O kaip szelauk daro, 

Tai už duriu varo, 
Ba gali orą pagadyti, 

Kaip ka ir isz svieto iszvaryti.
O jus rūteles moteriukes, 

Jevolą dukriukes, 
Savo vyrelius guodokite, 
Prie kitu nesilaižykite, 
Vaikelius prižiūrėkite, 

Ant dukrelių aki turėkite, 
rJž prasižengimą kaili pliekite, 

Jusgi seni jaunikiai, 
Nuo turgaus atlikę, 

k Tokis gyvenimas nekas 
O ir griekas,

Tuojaus apsipaeziuokit, 
I Kaip cimboliai negyvenkit,

i

* *

!
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Ba po smert ožkas ganysit.
Jusgi sūneliai,

Prie tėvu vaikeliai,
Tėvu klausykite,
Namieje sėdėkite, 

Skajtymu užsiimkite \ H> I wX •

3a bus po laik, kaip užaugsite. 
Bomais pasiliksite.

Isz prie mergaieziu nepriguliu
3et nors biski pasakyti galiu:B (

Sw
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. Nesivallųpkite, 
Nakti nesilrahkykite, 
O kaip doros busite, 

Tai greicaiau isztekesita.
Bus viskas gerai, v 

Tiktai klausykite vyrai, 
Turite 4 ‘ Saule’1 užsirašyti, 

• Vakarais sau skaityti, 
Po kokiari teri urvas nė^itfrin- 

kyii.
IVėlinu dol visu, 

Daugybe pinigu, 
Kad Dievas sveikata užlaikytu, 

Nuo nelaimes kožna gintu. 
Jaunikaičziams gražiu parieliri,

■v

— Kada asz dažiriojau, lie
piau inloisti in sale rodu. »■

— Kada boba iriojo in sale, ’ diena per visa meta pakol tik 
ėjo ^alva nuleidusi, ir prisiar- ’ atrasiu medi su žiedu O kita 
tino prie mario sosto, po tam meta asz jris patiksiu ir palo
što vėjo galva nuleidusi iv lau
ke pakol nesusirinks visi rodi-

♦ ' , . , ' . r v, ■ i ' l fjl.t f /'iį «! - *

įlinkai ir ministoroi. Kada jau j 
viši užemo savo vietas, boba • I ' ■
pakele galva auksžtiri ir asz 
paregėjau ajoą piktas akis. •

— Ji pradėjo kalbėti tam-
* ■ ĄA J, V »

krinežiu balsu :

1^

■IMM
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1 atrasiu medi su žiedu O kita

dysiu.'
— Gerai gal bus ir tavo tie

sa, nes asz jieszkojau per tiek 
mėtų bet man nepaaišeke, gai 
tari gorinus pasiseks.

Teip kalbėdamas senelis pa
ėmė už galo drilgio iri su visu

4‘Tavo duktė, smarkumu, kirto in medi/ku- . ..
atome norą karalaiczio ir visa ris puolo su braszkcjimu ant

• > 

tavo žmonis pavirs in didelius žomes.
medžius. Tu busi senas žmogus I Ant kart pasidaro didele 

szviesa ir Roderikas užsiėmė
, Kada jis 

nuėmė rankas nuo akiu jis pa
isa simate bestovįs dideliam paka-

-1 ’• F. ; I , .r ■ ti .

kuriu vienas bus tavo duktė su jui tarpe daugelio gražiu žmo- 
_ . ___jį ' J

gražiu
| J» . <* K I ■ ■ I

viena meri, jeigu jis bus ne ta- lempu p žmones sveikino vie-

f iriinisterei. Kada jau '
• 4 1 %

pakele galva auksžtiri

<

— Klausyk mano
asz tau papasakosiu?

— Bus jau apie tūkstantis 
metu, asz buvau Karalium ant 
visu tu kalnu ir tos aplinkines

1 gyventojai visi mane mylėjo, o
ir asz juos mylėjau. ir isz tavo kąrąfystos liks tik

— Asz turėjau paezia kuri tai trasZkanczios girrios,
Leidosi in pakalne' sn ta ja buvo patogiausia motete am

paregėti savo

ru-

>■

Į

sunaut
♦ *

meta jie apžiūrėdavo medi
iszrode, kad jis buvo lyg nuomone jog eina iri taja .szali svieto, o prieg tam turėjo labai ... . ' . ... . . . • i . k. s

me pradėjo Snigti, ir taip grel- sirgo ir numirė palikdama mri-

I Metai bego ir mano dūk-

ir gyvensi po žemes. Tavo pa- k. u 'L i
locius ir visi namai pranyks alkis su rankomis. . ,. . 4 " ' v- . ' .•

/•

1 žiėdu virsžunes. Tavo užriemi- niri.
mil bus kas 365 dienos nukirsti j Ten. degė daugybe

1 A * * B B a B

vO duktė tai jis numirs, o jei nas kita. Prieszais ji stovėjo 
pritaikysi savo dukterį, >tai ji H

ta., "
Tėvas Laikas,” tiktai jis bu-

GERIAUSIAS BASKET 
BALL LOSZIKAS.

Marshall Dzinbanik, yra ge
riausias loszikas basketboles 
isz Chicago uniriersitetd.

V

Del mergeliu geru vyreliu, 
Tegul kožnas aplriiko kri įfėi- 

džia, ‘
Tinginiu neapsileidžia, 

Bri kaip kiszėftinja pinigai, 
Tai žmogeliui visur gerai, 

tūptas j&, f*Visi myli, 
O ir priesz tave klupineja,- 

, Bukite sveiki, vėlinu to,
Kad sulauktumėm meta kito!

» 1 «

M

«

1

cziupinedhmas medžius kad ne rele augo su visu pahaszi iri stdsis kaip buvusi ir viskas at- vo jaiinesniė h’savo glebije LEGIONO PIRMININKAS.
‘ ■ t K , . ' \ k ' , t J '’r '

persimurfzti galva kur in me-, motina.. gal atgis teip, kaip krida yra laike savo jauna dukteri.
Kada ji užaugo ant pa- szendiena. | <

1 — Tu tureši viena valanda kada jis atsipeikėjo,
. su lempa, tokia kokia pats dei pradėjo pulti ir mažas Rbderi- gražiame palociuje, ir asz bu- laiko ta riakti iszoit ir iszrink- ji, asz tikrai Žinau kad tai ji.

nykias. Tėvas jam davė kepure

o • Mrs. H. W. IJrink, yra pirmi-

- Tu tureši viena valanda kada jis atsipeikėjo, 
K ' J '

O, o szauke Roderikas! — tanke AniericanLegion kuopos U 1 •* i 11 i »►’ v>«« • « •

savbs turėjo, lempa buna reb kata negalėjo ne žingsnio to- vau linksmas turėdamas Jri ti sau medi del nukirtimo, o po 
kalinga del apszvietifno shu. liaus žengti, palindo pd tart- ( P1**0 savos. ' 

* • > ' 1
O

tai bus Dolevan, III. ir yra pirmutine 
. motore kuri laikys toki dinsta. 

norse laikeKada karalius atsigryžo isz- Mrs. Brink buvo
> K • — — L * a ■ i i * .1 ai *, i. L .' . * ' ' p ' < . Ju I » . « I 4 ! A i J k , f »» , Į

♦Itam vėl turėsi gryžti iri savo girdės jo kalba žiurėjo in Ro- Svietjries Kares.I . • • ' j- 1 _

Į
Ii t'

I K

12 ISTORIJOS UŽ 25c r ’ . . .
niliekh visus ligai V< 
(HiiriavlTrias. /et^kojo

Nedarykit skirtumo Urp rittv 
niliekla visus ligst. Valnlsska 
(Nziriaviirita. /ot^kojo Urrialfc 
• rado paėsta. StebuHtafa kdesia 
Krėslas. NelaltafnH kaflfflfi to JI6
dfcnturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Dek 
Ui keikta skrfpka.
na Antrą ka 
Onuka.

Prakeikimas. Deleft 

tarta apsipa 
PREKE

w. p. BOCZiAVS
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SHENANDOAH, PA.
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ŽINIOS. VIETINES

— Laike kada Juze Zron- 
ciute, 16 motu. 507 E. Cente -1
uly., isztkabinejo skalbimu per 
langa netikėtai nutruko virve 
ir mergina iszpuole per Įauga 
penkiolika pėdu žemyn iszsi- 
lauždama ranka, ir perskelda- 
ma pakauszi kaipo kitos dalis 
kimo likos sužeistos. Mergina '

I likos nuvežta in Locust Moun- 
..... . . i

valanda

tain ligonbute, kur kovoje su 
mirezia. Kiek tai panasziu at- 
sit'kimu atsitinka, laike isz'ka- 
binimo drapana per langus 
ant virvių. Motorolos žino ga
na gerai apie taji pavoju, lodei 
privalo daugiau saugotis.
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D JPMKmc iwnwi. ♦
ISZTEKES UŽ DRUTUOLIO.

Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride- 
dain prie juau pinigu 1 Sausio ir 
I I epos. Mes norim kad ir jus 
turėcumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

4

a

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
— Linkime su sziuom Nau

ju 1932 Metu visiems Maha- 
nojecziams laimingu ir sveiku 
nauju metu.

— Mylema pati Juozo Du- 
btiucko, po tėvais Margarieta 
Flannery*, 104 W. Spruce St., 
mire praėjusia Subata po ilgai 
ligai. Laidotuves atsibuvo Se
redos ryta su pamaldomis 
Ajrisziu bažnyczioje.

— Apie ketvirta
Utaniinko ryta sudegė szante 
West daliję miesto. Matyt val
kai sukure ugni nuo ko sude
gė;

. •— Redakcijos 
sas bus uždarytas 
per Naujus Metus.

— Poni Marijona Czesnu- 
levicziene ir ponas Petras Pet- 
ruszka su dukteria Helena isz 
Gilbertono lankėsi redakcijai 
“Saules” sy reikalais ir atlan
kė mieste savo pažystamus.

Saules > I

< < Saules 
i visa

P’ ofi-
diena

Mount Carmel, Pa. — Atlaso 
sudego du bizniavi l______
Ugnis prasidėjo sztore Juozo 
Žalevslkio ir gavosi ant sztoro! 
Giedraicziu Broliu ir Pogužcis-. 
kio namo kuriame gyveno* 
szeimynos Szitku ir Sorcvicziu. 
Ugnis padare bledcs ant 30,000 
doleriu.

KAZARMES KURIUOSIA APSIGYVENS ISZMESTI ANGLEKAŠIAI ISZ STUBU.
Paveikslas parodo dafbininkiszkas'kazarmes, turinezia i po du kambarėlius, 

tas Coverdale, Pa. del straikuoj niežiu anglekasiu kuriuos kompanijos iszmete isz savo
1 laukan. Lyg sziam laikui anglokasiai buvo apsgyvene būdyk 

sztorai. szalcziai, likos pastatytos tos kazarmes del ju szeimynu apsaugot jas nuo szalczio.

Paveikslas parodo dafbisinkiszkas'kazarmos, lurinezia < po past at y- 
stub'.i 

esia, bet kada užstojo žiema j r

T

ISZ LIETUVOS
LIETUVOJE MAŽĖJA DEG

TUKU GAMYBA.
Klaipeda — Klaipėdos spau- 

kad Lietuvoje pe-

fe:^

G. W. BARLOW, Pre*.
J. FERGUSON, Vice-Pre*. ir Ka*.

Alicija Dillaracos, Graikisz-I^į 
ka mergina, kuri laimėjo dova
na kaipo ” 
mete,

H
1930Miss Europe” 

isztckes uždruotulio Jim
Lomios.

II
V

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje į 

t^Ant 2-tro Floro, KHne Sitoro 
19 W. Centre St.,

Į
Mahanoy City !

.. . .. . ----- ---------

1

I

I
■*

KUR REPUB LIKONAI LAIKYS SAVO KONVENCIJA.

Wm. Traskauskas 1
LIETUVISZKAS GRABORIUS

U 'J111__  ■_*! '
A

■

--------  da raszo,
Tamaqua, Pa. — Juozas Stan- reitais motais buvo pagaminta 

keviezius, 47 metu, nugriuvo 51 milijonas dežucziu degtuku 
konkretinios tvoros ant o sziais metais pagaminti tik 

W. Railroad uly., 'kuri surado 38 milijonai dežucziu. Degtuku 
ietines kuopos 211 vėliaus geležkelio darbininkai

ir nuvežė in Coaldale ligonbu- kad invedus monopoli sumažė
to. I jo degtuku eksportą

nuo

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 606 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

~~ S.L..\. vic 
parengta vakariene su szokiais

Nork e v i cz iaus s vet a i nes 
vakaru ant paminėji

mo sukaktuviu 45 metu nuo ka
da -susivienijimas užsidėjo, bu
vo pasekmingas visame. Svote 
liu dalybavo vakarel.Vja apie 
300 ypatų ne tik isz miesto, bet 
Shenadorio ir aplinkiniu mies
teliu. Žymus kalbėtojai, kali) 
jo apie pradžia i n kūrimo Susi
vienijimo ir jo gyvavimą lyg 
sziai dienai.

mažėjimas aiszkinamas tuo,

ant 
Seredos

s

Gilberton, Pa. f Mirė czio- 
nais senas gyventojas

.1 Bubclis
I

Jonas I
naszlys. Paliko viena 

suuu ir dvi dukteres. Laido
tuves atsibus Subatoje su pa-

NUBAUDĖ UŽ MELĄ.
Žagare. — Žagarės 

ežio klebonas 
men. padavė skunda valstybes 
gynėjui, kad Jonutis ir Sabu-

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

P-

— Neszi otojai
Saules”

visiems skaitytojams už apdo
vanojimu ju pinigiszkoms 
vanoms ant Kalėdų.

t t

bažny- 
priesz keletą

maldomis vietinioje bažnvezio- ]įene) Lazutkos ir jo meilužes 
jo

" W ‘ ’'’ll

Szfai viduris Chicagos SLadium (sales) k ari o jaKepubli koniszka partija laikys savo t

laikraszczio 
szi rd i ngai’ (lekavo j n .

krikszta.

— Kun. Tiszkus snriszo 
mazgu moteriszkes Jona Jukne 
vieziu su Darata IJown isz Fi
ladelfijos.

priėmė

Tiszkus
Szniksztaites kūdikio metrika- 
cios metu, pareiszke ji gimus

konvencija 1932 mote ant iszrinkimo prezidento Juniaus menasyja.

do-

diena
Nuotaka ta paczla 

kata! i kiszka

teisėtojo moterystėje ir tuo bū
du Szniuksztaites kūdikiui bu
vo šutei ktn' Lažu t ko.g pavarde.

I
Kvotos metu paaiszkejo, kad

i Lazutka yra vedos ir su savo į

žinona nepersiskyrea, o Szniuk-

PAJESZKOJIMAS.

pajesz-

ISZ WILKES-BARRE sztaite yra jo meiluže, kuria jis > 
žadasIR APLINKINES

— Laidotuves Antano Na
vicko ir jojo sūnaus Kazimiero 

s ne

vesti.

Asz, Juozas Žukas,
kau savo pusbroli Juozą Zuka.
Paeina isz Lietuvos,.
Birsztono Parapijos, Nauriunu laimėje atsibuvo Sugar-Nbtch 

Pirmiau gyveno New Lietuviszikoje Imžnyczioje ku- 
l ui in svarbu i pinosią dalybavo daugelis žmo

nių isz visu aplinkiniu. Kuni
gai Szupszinskas, Jezcrskis Ir 
Incziura
Palaidoti ant Hanover kapi
niu.

Jeznos vai. kurie žuvo automobiliai!

Kaimo.
Yorko valstijoj.
reikalu. Taigi pats ar kas k:i 
apie ji žino tegul^atsiszaukia 
žemiau paduotu adresu:

Jos. Žukas,
10 Damon St.

Pittston, Pa.

rp I

laike gailos miszes.

•> «>

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St j Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

t

Nuliudimo valandoje, šutei* 
kitm geriausi patarnavimu. I’a- 
laidojima atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga*ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

_-»UI -...................J ~   I --- - "I ■ ' I. Ill I ' ' . I ' .1 I ...........................Į .

■» SU tA:^] ’

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
’ TELEFONAS 285-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruosta pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobiliu* del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Namini* Telefonas 1430-R St.Clair

’Jonutis ir Sabulione, kurie

Gimus kūdikiui! 
krikszto tėvais buvo pakviesti 

ge
rai žinodami, kad Lazutka Ir
Szniirksztaite gyvena susidėjo, 
bet bažnyczioje kunigą apgavo, 
už tai visi keturi gavo sesti 
kaltinamųjų suolan.

Sziauliu apyg. teismas Jonu
ti, kaipo bažnyczioj melavusi 
nubaudė 1 men. paprasto ka
lėjimo, o Lazutka, Szniuksztai- 
le ir Sabulione iszteisino.

ATVYKO VATIKANO AT-1 
STOVAS LIETUVAI

Kaimas. — Gruodžio menesi

— Už pavogimą, automo- 
biiiaus ir važiuojant pro raudo
na signola Albertas Zaleckas, 
Beado uly.,' likos uždarytas in Lietuva atvyko Vatikano at

stovas
Arata. Jis apsistojo buvusio 
Nunciaus budinėjo Kaune.

Wilkes Barre kalėjimo. Lietuvai Monsignoras

— Margarieta Zejtauckie- 
no, 46 Chamberlain uly., Hill
dale, baisei sau sutrynė ranka 
inkiszdama in kapojimo mėsos 
maszina.

— Leona RuUkauckiene, 4b
metu, 22 Prospect uly., iszsinc-' ninkai Jz. Granskas ir Biunc- 
rino sau ranka puldama nuo viczjus, kėlėjo susipyko. I>- 
trepu.

• I

. KAIMYNAS PAPJOVĖ.
Gudeliai II., Mar. aps., Lapk. 

17 d., gryždami isz miszko var- 
žy tiniu Navininku kjn., du ūki-

ežius ilgai nelaukdama szo'ko iii

I
)

JAPONAI PERŽIŪRI PAIMTUS KARISZKUS YNAGIUS
NUO KINCZIKU.

■■< ■ ’ , i "iti
/ 1 • • • v* •»Japoniszki kareiviai sugryzo po musziais isz Mandžiuri- 

jos in Tokio, atsivožė su savim daug kariszku ynįigiu, kuriuos 
užgriebė nuo Kincziku. Japonai rodo savo laimikius del gy
ventoju miesto. ♦.

DARBININKISZKOS Skaitykite “Saule” 
ŽINUTES

Soinerset, Pa. — Trys szim- 
tai vyru ir merginu aplaikys 
darbus naujoj paklodžių midi- 

v l už
baigs statyti Centerville, Pa. *

Pottsville, Pa. —- Gyventojai! 
t

nyczioja, kuria neužilgio

SAUSIS - 1932 - JANUARY

PABIJOJO

*99^ Iszcgzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryt*. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

1) u fa rme re i dirbanti 
farmos kalbėjosi apie orą. Vie- 

Jonai, jeiguna sisz juju tarė:

ant I K. RĖKLAITIS
Lietuviszlcaa Graboriua _

< i

lietus da palys per kokia ketli
ros dienas, tai viskas iszržeineo 
iszlys!”

Mikas
4‘Tegul

baime atsiliepė*.
apsaugoje,

su
Dievulis 

juk asz turiu dvi nebaszninkes 
mot eres žemoje!”

A^A A.^A. A^A A^A A.^1 

i

t

?
♦I*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St..
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J 
TAMAQUA. PA.

i

t . ■, 
regiuanszkas czvertnns procentas ant

X Preferred Stock’o
XX
i
XX

«

lma Sausio
i

Užmokamas*

•J3
!
I

1
V V f

I
I

1 p NAUJI METAI
2 s Fulgencijus

3 N Genovaitės
4 p Tituso
5 u Telesforo
6 s TRYS KARALIAI
7 k -<4ucijono
8 p Apolinaro
9 s Julijono

*......... I1."*"...........................      " ......... .. I .......■II"!

10 N Vilijaus
11 p Hyginijaus
12 u Arkaudijaus
13 s Veronikos
14 k Hilaro ir Felikso
15 p Povylas Tyruolis
16 s MarceliauB

17 N Antano Abbas
18 p Priska panos
19 u Marius, Mortos
20 s Fabino Sobas.
21 k Agnieszkos
22 p Vincento, Anast.
23 s Raimundo

24 N Timotiejaus
25 p Atsivertimas Povilo
26 u Polikarpo
27 8 Jona Auksaburn.
28 k Valerijaus
29^> Franciazkaus de S.

del PREFERRED
STOCK HOLDERIU 
PENNSYLVANIA 

POWER & LIGHT CO.
New Filadelfijos ir aplinkines 
nudžiugo nemažai, kada dagir- 
do buk Silver Creek kasyklos

T ♦> %

— Jonas Krugolskis, 21 me-' J. GrAsu peiliu ir baisiai per
pjovė jam szona, kad szis nei kurios nedirbo nuo 31 Decem-'tu, isz Ashley, szoko nuo South 

1 ulyczios tilto ir nusilaužo sau 
sprandu.

4*11 1

I snrniiiibi, f 

po tiltu lokomotyvą, j 
tik neeumalo nelaimingo žmo- —. f i
gaus. Tikslas savžudinstos yra 
nežinoma.

I

•iii

apalpo. Apie savaite jis buvę
lame laiko slinko farp gyvybes ir mirties, dabar

kairi ka jau įįek sveikata. B. savo 
’pasielgimą apgailestauja ir 

maldauja Gi’, dovanoti.

bėrio 1930 meto, pradės neuž-l 
ilgio vela dirbti. Tosia kasyk-Į
lošė turėjo darbus apie 80 žmo- 
niui

i* K '

M* ■
SKAITYKITE “SAULE”

RAGUOTI PARSZIUKAI,
Kaunas. — Kaimo Sudvo- <

juosia, gminoje Vladyslavo, 
pas gaspadori atvedė kiaule 
asztuoni's parsziukus hepapras- 

jos pienas yra baltas — norints to gimimo. Visi turi ant kaktos

— Neiezbandytas prie telis 
tai kaip paauksuotas rieszutiš; 
nežinai kas viduryja jame ran
dasi.

Karve yra juoda, o bet

isžrodai kaip kvailys, bet tavo po raguti dvieju coliu ilgio. Vi- 
žodžiai yra iazmintįingi. < , si gyvens.

♦
J

6

■

nokalbo’kio
geriau mislykio'

# \ 1 ' ;

4
— Niekados 

apie praeiti, 
kas 'bus rytoj.

—. Isz vieno jauezio gali*

I

«!

11----------------------------------------------------- ---------------------------------
■ ■■■■■■ .■ i „■ ...... ■■—■■i

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
IfAYTAWAX) Atmtr

nutraukt tik viena kaili o ne' 
du. . '

— Žmonys daro ka gali, 
bet Dievas daro kas Jilm pa
tinka. ’

30 s Martino

31 N Petro Nolnsko

I

ViOO

MAHANOY CITY. PX.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Perspėja geresius laikus ateityje.
Kožna stuba bus parandavotair Mahanojaus prapertes bus 
daugiaus verti.

♦
\ J f




