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liszku tarnu su maiszais pri
krautais auksu ir sidabru
Amerikonas neiszkadavojo ATLIKO ILGA KELIONE
pinigu ir kaip nekurie mano
KAD SUDĖTI BUKIETĄ
tai gal jam pasiseks surasti taŽIEDU ANT KAPO
ji skarba vertes ant keliolikos
MOTINOS.
szimtu milijonu doleriu.
Mediolane, Italije.
ItaSUGAVO KAIMENE VILKU liszki laikraszczei apraszineje
VAGONE. \
labai pamokinanti atsitikima
Bukareszt, Rumunije. — Ant kaip tai mažas vaikutis atliko
pasažierinio trūkio, kuris ėjo ! įlga kelione atlankyti kapa saisz Bukareszto in Kiszenieva, vo mirusios motinos.
kuris buvo priverstas sustoti
Vaikutis vardu Daminikas
isz priežasties snieginiu pus- i Altomonte, 14 metu, gyvenanniu, užklupo kaimene vilku. tis Mediolane, neteko savo
Inmete keliolika szmotu szvie- įmylimos motinos, kada turėjo
žios mėsos in ekspresini vago vos tik keturis metus. Gyveno
ną, o vienas isz tarnu užlipo jisai tada Barletta, provinci
ant stogo. Visa kaimene iszai- joj Bari. Kada tėvas su juom
kusi vilku szoko in vagona, ta persikėle in Madiolana, vaiku
da tarnas užtrenkė duris. Ka tis tankei maustydavo apie sa
da trūkis atėjo in Kiszenieva, vo motina ir kad sudėti ant jo
vagone radosi 18 gyvu vilku, sios kapo bukietą žiedu. Tėvas
kuriuos kareivei nuszove.
negalėjo tai iszpildyt, nes ne
turėjo užtektinai pinigu ant
KUNIGAS ATKALBĖJO
pirkimo žiedu.
MISZES LEKENCZIAM
Jaunas Daminikas negalėjo
EROPLANE. iszkalt isz savo galvutes apie
Paryžius, Francije. — Tūlas žiedus, todėl czedino skatikus
perdetinis Szv. Franciszkaus ir pasisekė jam surinkti gana
misijų, kuris ketino atlankyti puikia suma. Nekalbėdamas
Francije, aplaike pavelinima nieko tėvui apie savo užmany
nuo perdetinio kad galėtu lai mą, Daminikas tūla diena din
kyti Miszes eroplane. Tame lai go isz namu, bet jam pinigu ne
ke oras buvo puikus ir kunigas užteko ant keliones, todėl nukalbėjo Miszes kfe jokiu k.lbi- ■taie eiti jiėkszczias isz Mediocziu, kada eroplanas leke per lano in Barletta. Kelionėje gu
Konintia ir Batras, apie tris- lėjo kur galėjo ir melde valgio
deszimts pėdu aukszczio nuo pas kaimuoczius pakelyje. Ke
virszunes mariu. Vienas isz pa- lione tęsęsi per 18 dienu. Kada
sažieriu apsiėmė būti klap- apleidinejo Neapoliu vežime
cziuku prie patarnavimo kuni mielaszirdingo kaimuoczib, su
gui.
laikė ji žandarai ir pristatė na
Miszios, kurios buvo laiko mo. Kada apie tai pasklydo ži
mos eroplane yra pirmutines ne po aplinkine apie vaiko pakokios kada buvo laikomos le- siszventima, geri žmonis pri
kencziam eroplane. Eroplanas siuntė aukas ir ana diena tė
leke kas sanvaite isz Saigonu vas su sunum nukeliavo in
in Marsella.
Barletta su keleis bukietais
žiedu ir sudėjo ant kapo myli
RELIGINIO
FANATIZMO mos motinėlės.

London, Angliję. — Gyven
tojai labai persieme žinia ap:e
Harrisburg, Pa. — Valdžia
atradima
vietos, kur randasi
pradėjo iszsiuntineti aplikaci
dideli skarbai Angliszko ka
jas kareiviams del kuriu iszraliaus Jono, kuris pagarsėjo
mokes 50 milijonu doleriu. Pi
Angliszkas laivas “Adventure,” 540 pėdu ilgio kuris sodina bambas ant mariu laike I Svietineje Istorijoj isz savu
nigai bus iszmoketi ant penkių kares. Tame laive randasi szimtai povandeniniu bombų ir kitokio kariszko materijolo.
“Dideles Kortos” (Carta Magdaliu. Apie 450 tukstancziu ka-.
‘
na)
kuri davė pradžia Anglisz
reiviu pasinaudos isz tojo bo-t
NUPLESZE NUO JOS
į kos konstitucijos. Karalius pa
nuso. iKožnas aplaikys po $10 1
DRAPANAS.
sirasze ant tojo dokumento,
už kožna menesi-tarnystes ku
Chicago. — Mrs. Marie Ri
jam pasiprieszino prie tai ba
rie tarnavo Svietineje Kareje,
ley pozavo del artistu ir maIszpanisžkoje—Amelrakoniszko- ISZKILMINGA. J
LIETU lioriu visai nuogai, priesz ka UD VAIKAI SUDEGE ANT ronai, lordai ir kiti ponai ir
niszoje Kareje, Bokseru suky- VISZKOS VALANDOS ANT
turėjo su jeiseis nuolatine ko
vyras tankiai pasiprieszydavo
SMERT.
lime ar Filipinų pasikėlime bet
va,
nes ponai buvo prieszingi
RADIO, ATIDARYMAS
bet moterele tvirtino kad tai
kožnas neaplaikys daugiau
PHILADELPHIJOJE.
daro tiktai del dailės. Kada ji
Trenton, N. J* — Du grabe toms tiesoms, kurios davė liuo
kaip 200 doleriu. Jaigu karei
pareidavo namo, vyras taip lei su lavonais dvieju mergai- sybe del gyventoju.
vis yra mires tai jo giminėms Philadelphijos Lietuviai gaus būdavo insiutes kad nupleszcziu likos nuvežti ant kapiniu, Ant galo kerszino jam mirti
bus iszmoketa bonusas arba pirma proga iszgirsti oficialidavo visas drapanas nuo jos kurios sudege ant smert isz ; ir nutarė pabėgti. Bėgdamas
ne ir iszkilminga Lietuviszkos
paežiai ir vaikams:
kalbėdamas kad jaigu gali ro priežasties baisios klaidos mo per klampynas pakraszcziuosc
Kožnas kareivis aplaikes ap Radio valandos atidarymo pro dytis nuoga artistams tai gali
tinos. Motina, Mrs. Frederick Anglijos, tarp Norfolk ir Lin
likacija gali ja iszpildyt su pa- grama, Panedelyje, Sausio 15, vaikszczioti po stuba taipgi
Maham, taja diena kepe keik- coln ir ten neteko milžiniszku
gialba kareiviu legiono name. ant stoties WPEJN, Philadel
nuoga.
sa ant varduvių savo trijų me skarbu kuriuos gabeno drauge
phia. Tai invyks nuo septynių
Motere aplaike divorsa nuo tu dukreles Rūtos ir geisdama su savim su visu savo karaliszSTABINSKIS IR TETROVS- iki asztuoniu vakare. Szioje
savo vyro.
priskubint pecziu insikurt, už i ku dvaru. Visi žmonis su arkKIS ELEKTRIKIUOTI.
atidarymo programoje daly
.
v. . .
. v
pylė gazolino ar t pecziaus vie ii,leis,
vežimais ir taniais žuvo
. Bellefonte, Pa.
Pano-lelyj, vaus nekurie* Ęhiladelphijos SURASTAS VINCO BRU- toje karasino. Kilo baisi eks
i tose klampynėse ir pats kara
Rockview kalėjime, likos elek- žymesni kalbėtojai kunigai ir
SOKO KŪNAS.
plozija kuri apėmė mergaites lius rado tenais mirti.
trikiuoti du žadintojai, Franas pasauliecziai, kai], ir Szv. Ka Chicago. — Isz Michigano ir nuo to sudege ant smert. Tė
Stabinskis, 22 metu ir jo drau zimiero garsusis Parapijos ežero prie miesto prieplaukos vas isžgialbejo paezia ir du ki Tas atsitiko 1216 mete, nuo
gas Antanas Tetrovskis, 21 Choras isz suvirsz 60 ypatų, Navy Pier liko isztrauktas kū tus vaikus bet visi skaudžiai tojo laiko praėjo 700 metu. In
ta j i laika klampynes iszdžiuvo
metu, už žudinsta 18 metu Ma pavieniu artistu, dainininku ir nas placziai žinomo darbuoto- apdege.
res Malinovskiutes kada api- Lietuviszka orkestrą.
ir
persimainė ant derlingu lau
jaus ir vaidintojo Vinco BruPaprastomis
dienomis
Lietupleszinejo josios tėvu narna ar
soko kuris prapuolė apie mene BIZNIAI PASIGERINO PO ku, bet žinia apie milžiniszkus
ti Wilkes-Barre, Pa. —■ Tieji viszkas programas bus girdėti si laiko adgal.
skarbus po žeme žmonis neužPRASZALINIMUI
kas
vakara
nuo
7
:30
iki
8
vai.,
jauni iszgamos apiplesze daug
mirszo. Tasai atsitikimas buvo
PROHIBICIJOS.
namu po visas szalis bet ant iszskiriant trecziadieniais kuo Velionis Vincas Brusokas per
Chicago. — Arielkiniai kup- apkalbamas per pakaleines ir
galo likos susekti ir uždaryti met bus nuo 7:15 iki 7:45 vai. daugeli metu buvo J. P. Var- cziai apskaitė buk po prasza- ant galo istorikai pradėjo dau
Nedeldieniais prasidės 9 vai. kalos knygvedžiu. Pastaruojukalėjime.
linimui prohibicijos bizniai ! giau tyrinėti taji atsitikima,
gi laiku buvo ir Chicagos Lie
iki 9:30 vai.
czionais pagerėjo ir apie 20 mi ■ kiek jame randasi teisybes ir
Visi Philadelphijos ir apie- tuviu Draugijos Sav. Paszelpos
ANGLIJA MAINO ARIELKA
lijonu doleriu prasiplatino po ' ant galo isztyrinejo kad viskas
linkės Lietuviai yra praszomi finansų sekretorium. Taip-gi
UŽ KIAULIENA.
miestą ir 30 tukstancziu žmo ' yra teisybe. Tyrinėtojas senoWashington, D. C. — Tarp paremti szia savo kalbos pus buvo Halsted Exchange spul- nių aplaike visokius darbus. i viszkos istorijos John Hope, PASĖKOS; NUŽUDĖ SAVO
DRAUGA.
Anglijos ir Suvienytųjų Vals valandi pareikszdami savo už kos iždininkas.
Mieste likos parandavota 4,000 apie tai aprasze ir kad tyrinęuojauta
atvirute
arba
laiszku
tijų likos padaryta sutartis
Dar pirmiau jis buvo pla- namu del biznierių. Tieji na Į jimai yra teisingi. Jisai apraBerchtesgaden, Vokietija. —
kad Anglija pirks czionais pasiunsdami in stoti WPEN, cziai žinomas, ypacz West si- mai stovėjo tuszti kelis metus. szineje, kad skarbai' ant tikru- Miszku darbininkas Wroblewkiaulienos už milijoną doleriu 22 & Walnut Sts., Philadelphia, diecziams, kur jis daugiausia
| ju tenais randasi ir apsimokės? s'ki Pasipažino nužudęs savo
o Dede Samas už tai aplaikys Pa., % Lithuanian Program. veike ir gyveno, savo komisz! juju jeszkoti. Ant galo susi-1 dranga, kuris nemokėjo gerai
Biznieriai
gali
naudotis
szia
DVI
MOTERE
PAGIMDĖ
visokios arielkos apie dvylika
kais “Stepuko” monologais ir
! tvėrė kompanije isz turtingu ; poteriu. Esą abu suklaupė prie
proga pagarsinti savo bizni ir tankiai dalyvaudavo Lietuviu
PORAS DVYNUKU IN
milijonu galonu.
: žmonių, kurie pradėjo jeszkoti! i°vo,s poterius kalbėti, bet jo
sykiu suteikti financine para parengimuose. Dar neužilgio
META LAIKO.
i tuju skarbu o daugiaaše ant to draugas padaręs daug klaidu,
SURADO NEGYVA MOTERE ma.
priesz mirti jis galvojo apie Worcester, Mass. — Mrs. Mipaaukavo kokis tai Ameriko- už tai Wroblewski užmusze ji
ARTI JOS NAMO.
koliene Magliaro pagimdė dvi
gryžima in scena.
niszkas milijonierius James R. ir pasijui jo kojas ir rankas
Velionis buvo apie 50 metu poras dvynuku in laika vieno
Hazleton, Pa. — Ona, 36 me RUSISZKAS AMBASADO
prikalė vinimis prie grindų.
H. Boene.
RIUS JAU PRIBUVO.
meto. Sūnūs ir dukrele gimė
amžiaus, nevedes.
tu, pati Juozo Aliszaucko, 316
Darbas likos pradėtas, bet ■
E. Diamond Avė., likos surasta Washington, D. C. — Utar- Spėjama kad jis yra nusižu 7-ta Sausio, 1933 mete o kita
arti namu, negyva, apie antra ninko diena Rusiszkas amba dęs del nepalankiu ekonominiu pora dvynuku, sūnelis ir duk kompanije geide greitai atras- BOKSZTAS SUGRIUVO Ūž
rele, gimė 15-ta diena Gruo ti skarbus ir ant galo neteko MUSZDAMAS 8 ŽMONIS.
valanda po piet, Nedėlios die sadorius, Aleksandras A. Tro- sanlygu.
—
- •
džio, ta pati meta. Magliarai. kantrybes. Amerikonas pradena. Ant kūno nesirado jokiu janovskis, atlankė prezidentą
Reggio, —
Kalabra.
— —
Kaime
turi da du vaikus bet per pen jo jeszkoti skarbu su pagelba gtn0°;taigai'' sug.riuvo bokszženklu. Kokiu budu ji gavosi Roosevelta, Baltam Name, pa
SU
PASIĖMĖ
SLAPTYBE
kis metus neturėjo vaiku to “raganiszkos szakutes” ir anti tas vietines bažnyczios kada
ant tos vietos tai niekas neži sisveikindamas su juom karszSAVIM
IN
KAPA.
dėl
garnys susimylėjo ir apdo galo turėjo pasekme atradimo žmonis apleidinejo bažnyczia
tai
po
16
metu
nesupratimo.
no. Motere apleido namus Sutikros vietos.
batos vakara po susibarimui Naujas ambasadorius ketina Absecon, N. J. — Nežinomo vanojo gerai.
po pamaldų. Boksztas buvo
su savo vyru. Motere paliko tik uždėti Rusiszkus konsulatus je vietoje randasi slapta vieta
Trumpai czionais apraszysr taip senei pastatytas kad se
viena sūneli, kelis brolius ir Washingtone, New Yorke, Chi- kurioje randasi aukso vertes
me diduma to skarbo, kuris niausi gyventojai nepamena
seseres. Po tėvais ji vadinosi cagoj ir kitur. Trojanovskis tukstancziu doleriu, kuri gal EPISKOPOLINIS KUNIGAS 700 metu atgal dingo Angllsz- kada bažnyczia buvo pastaty
badai yra “geras sportas” ir niekas nesuras. Kristijonas PRIĖMĖ KATALIKYSTA. kose klampynėse.
Morris.
ta.
kiti diplomatai ji labai pamy Kummerie keliolika metu ad New York. — Rev. Karolius
Pirmiause
jojo
vadas
tojo
Žmonis neprijautė jokios ne
SENIAUSES ŽMOGUS
gal surado taja vieta bet nie Bothe, kuris buvo prabaszlėjo.
laimes o net ir varpai taja die
MIRĖ.
kam neapreiszke kur ji randa czium Szv. Marijos Episkopo- pulko puikei ir brangei pasirė
na skambėjo bet kada žmonis
dęs,
paskui
ji
jojo
50
kareiviu,
Placerville, Calif. — Czionais AUTOMOBILIAI UŽMUSZE si tik tiek pasakė kad ten ran lines bažnyczios, 139 W. 46-tos
APIE 30,000 ŽMONIŲ.
dasi daugybe aukso ir ketina ulyczios, priėmė katalikysta ir po tam važiavo 20 vežimu pri pradėjo apleidinet bažnyczia,
mire-kokis tai Edmundas Coo
per, apie kuri laikraszcziai ra- Hartford, Conn. — Pagal kuria diena nukeliauti in Klon- pradės mokytis ant kunigo. krauti visokioms auksinėms ir staigai boksztas truko pusiau
sze kad jisai yra seniausiu apskaityma Travelers Insur dika, Alaska, pasiimti auksa. Bothe turi 41 metus ir likos sidabrinėms brangenybėms o ir sugriuvo su dideliu trenks
žmogum ant svieto. Mirdamas ance kompanijos tai praeita Ana diena jisai atėmė sau gy inszventytas ant kunigo 1917 paskiause važiavo vežimas ant mu. Asztuoni žmonis likos užkurio radosi karaliszka karū muszti ir daugelis sužeista.
turėjo jisai 115 metu. Senukas meta visokiose automobiliu ne vastį isz nežinomos priežas mete.
gimė Irlandijoj ir pergyveno laimėse likos užmuszta apie 30 ties. Buvo jisai 61 metu ir ne- Rev. Bo’the apreiszke kad na su brangiais perlais, dei- Manoma, kad nuo tankiu lietu
Amerikoj daugeli metu. Nepa tukstancziai žmonių ir beveik paliko jokiu giminiu, pasiim- beveik per du metus manste' mantais ir kitokeis žemeziu-į vanduo paplovė pamata ir tas
damas savo slaptybe in kapus, apie priėmimą katalikystes.
gaiš. Priek tam jojo 200 kara- buvo priežastim nelaimes.
liko ežibirais jokiu giminiu.
du syk tiek sužeista.
■ 5

LIETUVISZKOS VA
LANDOS ANT RADIO

/

NELAIMINGOS
VARDUVES

45 METAS

GERAS SŪNELIS

81 UŽMUSZTI, 76 SUŽEISTI
SUMISZIME.

Tokio, Japonije. — Isz neži
nomos priežasties kilo didelis
sumiszimas ant geležinkelio
stoties Kyoto, kur buvo susirinkia daugybe moterių ir vai
ku atsisveikinti su rekrutais
kurie važiavo in kariumene.
Staigai kilo sumisziimias isz ne
žinomos priežasties ir myne
žmonių pradėjo bėgti in visas
szalis, sumindžiodami ant
smert 82 žmonis o gal daugiau
kaip 76 sužeidė. Valdžia tyri
nėjo priežasti sumisziimo.
NUBAUSTI MIRCZE UŽ NUŽUDINIMA KARALIAUS.

Kabul, Afghanistanas. —<
Utarninko diena atsibuvo czio
nais suszaudymas keturiolikos
žmonių kurie prigulėjo prie
suokalbio nužudinime kara
liaus Nadir Shah praeita Novemberio menesi.

* Žmogus, kuris užsipelnija ant prieteliu, visada ju turi.
§ Nekurie ant mažu ergeliu
žiuri kaip ant labai dideliu.
§ Kožnas save doru vadina
bet pats doru būtie nesiskubibina.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Bedarbe labai davėsi in pa
žinti ir del bažnycziu kurios
yra užlaikomos daugiausia per
darbininkus. Bažnytinis turtas
buvo užlaikomas vien tik per
žmonis ir aplaikytas paskolas
nes kada laikai buvo geri, bankos su mielu noru paskolinda
vo pinigus ant statymo nauju
bažnycziu.
Sziadien parapijos randasi
skolose lyg ausu isz priežasties
susimažinimo ineigu. Viskas
randasi paredke kada parapi
jos neturi skolų ant savo baž
nycziu, mokslainiu ir kleboni
jų ir galima iszlaidas iszmoketi lengvai. Bet tokiu parapijų
fbe skolų sziadien randasi labai
mažai.
Todėl tankiai skaitome apie
piniginius ergelius parapijų o
dvi katalikiszkos parapijos Ka
nadoje buvo priverstos apgar
sinti subankrutinima, negalė
damos apmokėti savo skolas.
Isztikrttju užeina 'stebėtini
laikai:
Bet reikia atsiminti kad lai
ke geru laiku, parapijos vede
paredka kaip sziadien veda nekurie miestai po valdžia grafteriu, tai yra, iszdavinejo viską
kas tik inplaukdavo in parapi
jine kasa. Reike suprasti kad
statydavo dideles ir puikes
bažnyczes kurios kasztavo
szimtus tukstancziu doleriu.
Turime gana pavyzdžiu pra
eituose laikuose kad parapijos
turėdamos vos 300 parapijonu,
turi 150 tukstancziu doleriu
skolos o prie kuriu priguli tik
tai darbininkai kurie vos isz-gali iszmoketi kiek jiems buvo
paženklinta mokėti nes negali
instengti mokėti szimtus dole
riu.
Buvo tai neiszmintinga po
litika statyme milžiniszku baž
nytiniu muro jaigu nebuvo pi
nigu. Sziadien ta suprato Ąirisziai ir Vokiecziai ir jau nesta
to tokiu dideliu bažnycziu kaip
statydavo.
Keliolika metu adgal pasta
tyta medine bažnytėlė užteko
del saujeles parapijonu ir'tada
buvo proga czedinti pinigus
ant pastatymo naujos bažnyezios bet ne taip dideles kari
sziadien butu beveik tuszczia
kad ir visi parapijonai in ja
susirinktu. Toje senoje bažny
tėlėje buvo visados pilna žmo
nių o naujoji iszrodo tuszczia—
priek tam sunkina dideles sko
los.
Bedarbe mokina mus daug,
nedarydama jokiu skirtumu su
bažnyczioms kuriu parapijonai
pradeda suprasti kaip nereika
lingai priėmė tuos didelius
jungus ant savo pecziu, nuo
kuriu negali atsikratyti jokiu
budu.
Ne visas svietas apvaiksztineja Naujus Metus drauge su
katalikiszka bažnyczia. Sekan
tis suraszas parodo kada visoki
iszpažinimai apvaiksztineja sa
vo Naujus Metus:
Kinczikai apvaiksztineja 18ta diena Februariaus, Persai
21-ma Kovo, Siamiecziai 11
ĮApriliaus, Mahometai 16-ta
Apriliaus, Aleksandriecziai 29ta Augusto, Vakarine bažny
czia 1-ma Septemberio, Žydai
10-ta Septemberio, Eklestiasiszkas prasideda 2-ra Decemberio.
Kas bus 1934 mete? Ar mu
ku svietas susidurs su kokia
įkomęta ar sudegs? Ar vela kils

baisi Svietine Kare tarp vieszpatyscziu? Ar svietas sau malszei suksis ant asziu per 365
dienas ir žmones gyvens ra
mybėje ?
Niekas to negali inspeti. Bet
atsiranda inspetojai ateities
kurie kaip kada iszburia neku
rtuos atsitikimus ant svieto tei
singai.
Inspetoja ateities pana Behe
Bart, New Yorke, sako jog
žvaigždes mums parodo kad
1934 metas bus vienas isz žy
miausiu metu, ekonomiszku er
geliu ir politikiszku nesupra
timu. Februariaus menesyje,
apie 14-ta diena bus užtemimas
saules kurio intekme nukens
daug vieszpatyscziu. Japonija
padarys slapta sutaiką su Ang
lija per ka kils dideli nesupra
timai su Amerika ir gali kilti
kare tarp Rusijos ir Japonijos.
Japonai vela stengsis užimti
szmota žemes nuo Kinu. Lenki
ja ir Vokietija turės nesupra
timus. Užeis didele permaina
oro ir turėsime szalczius be
veik per visa meta.
Prezidentas Rooseveltas tu
rės nemažai ergelio su politi
kieriais bet ant galo pergales
savo prieszus su pagialba žmo
nių ir ant galo sudavadins visa
darbininkiszka nesupratimą.
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VILIJAMPOLĖJ UŽMUSZE
POLICIJOS VACHMISTRĄ
IR GAVO 6 METUS
KALĖJIMO.
Kaunas. — Praėjusia vasa
ra Vilijampolėje pil. Valas'zkeviezius insigeres pradėjo triukszmauti. Vilijampolės policijos
vachmistras Juozas Naujikas
Valašzkevicziu norėjo sulaiky
ti ir nugabenti policijos nuovadon, bet tuo momentu su
Valaszkeviczium ėjus p-Ie Cibulyte isz kažkur isztraukus
indave Valaszkevicziui akme
ni, kuri Valaszkeviczius palei
do vachmistrui tiesiog in gal
va. Vachmistras Naujikas sun
kei buvo sužeistas ir nugaben
tas ligoninėn. Sužeidimas gal
vos kiauszo buvo toks smar
kus, kad kraujas insiliejo in
smegenis ir in ketvirta diena
Naujikas mirė. Valaszkevrczius su Cibulyte buvo pa
traukti teisman kaltinamai
siais. Užvakar Kauno apyg.
teismas juodvieju byla spren
dė ir Valašzkevicziu nubaudė
6 metus, o Cjbulyte 4 metus
sunk, darbu kalėjimo.
____ t_ _ ___
NEPAPRASTAS BUDAS
NUSIŽUDYT; PASISAMDĖ
SAU ŽUDINTOJA.
Biržai. — Sziomis dienomis
Biržų apskrityje paaiszkejo
szitoks nepaprastas invykis.
Nem. Radvilisekio valscz. Linkiszkiu kaime miszke buvo
rastas perszauta galva draudi
mo agentas Klyvis. Jis buvo
nuvežtas Biržų ligoninėn, o isz
ten Kaunan. Kriminaline poli
cija iszaiszkino, kad Klyvis,
nenorėdamas pats sau gala pa
sidaryti, pasisamdė savo kai
myną Joną Jasiuka, kuris ji tu
rėjo nužudyti>Pas Klyvi buvo
susekta iszeikvojimu. Už tai
grėsė bausme. Del to draudimo
agentas nusprendė geriau mir
ti. Už nužudymą Klyvis kai
mynui davė 50 litu ir 500 lt.
sumai vekseli. Kad szeimyna
nepaliktu be kąsnio duonos,
jis savo gyvybe buvo apdraudes invalidose draudimo insfar
gose 20,000 litu sumai.
Klyvio gyvybe pavojuje.

GUZIKAS

Ponas Steponas kaip kartas
baigė savo dienos darba kon
VOKIECZEI “DIREKTO
toroj
kad urnai suskambėjo te
REI” MUSZA!
lefonas.
Kaunas. — Gruodžio 6 d.
— Kas kalba?
Lietuvos Latvijos Tepalu Pre
— Tai asz, praszau pono,
kybos Bendroves direktorius
Morta. Ponia praszo idant po
Pilcingas sunkiai sumusze vei
nas tuojaus eitu namo nes pas
dą savo tarnautojui Artūrui
mus namie atsitiko didele ne
Pumpoliui, kuris skundėsi
laime.
Darbo' Inspektoriui. Sumusze
— Kas tokio?
už tai, kam laiptais lipdamas
— Stasyte nurijo ciela gu
instaigon szvilpaves. Isz nu
zika ir labai baisiai susirgo.
kentėjusio teko sužinoti, kad
Tegul ponas tuojaus skubinasi
Pilcingas — Vokietijos pilietis
namo.
Lietuvoj prekauja Lenku Sile
Ponas Steponas greitai už-i
zijos naftos produktais, ir ben
dare kontora ir pasiskubino na
mo.
drai, su visais savo tarnauto'
DABAR GALES APSIGINTI NUO KINISZKU BANDITU.
Visas baimes apimtas ženge
jais elgiasi labai barbariszkai.
Dabar Kiniszki banditai negales užklupti ant laivu kaip
tropais. Jau už duriu sutiko
Czia jis savo tarnautojams,
tai kitados užklupdavo ir apipleszdavo nes sžitas naujas lai
uoszve.
Lietuvos piliecziams, sudaro
vas S.S. Yochow, kuris plaukineja tarp East India, Kinus ir
— A, mama pas mus!
be galo sunkias darbo sanlyJaponijos, yra apsaugotas su geležine tvora kad banditai ne
— Asz misliju! Tokiame
gas, be jokios gėdos žiauriai
galėtu ant jo gautis. Laivas yra gerai apginkluotas.
laike... Mano vyras nuvažia
juos eksploatuoja, nuolat gra
vo pakviesti chirurgą, tavęs
sindamas atleisti nuo darbo.
— O, kaip tai tas viskas
ti.
niekad namie negali rasti.
Tokiu svetimszaliu ponu pas
baisu. Ponas daktare o gal bu
— Juk asz buvau dar kon — Per kur?
mus yra daug, bet nėra insta— Na... na... per ten... tu galima tuojaus vaika paduo
toroj...
tymo ju savavaliavimams su
ti po Rocutgeno spinduliais?
— Asz žinau. Jums visados — Cinike! Stasyte tokia
varžyti.
— Hm... gaila ' kasztu.
yra mielesnis už namus ir pa maža o guzikas toksai didelis.
Priek tam reiketu kūdiki nuga
Tuo tarpu parėjo uoszvis:
ezia. Jums paezios'nerupi...
— Na, Zosyte, gali but ra benti in ligonbuti.
Jus visi toki esate...
KOKIOMIS LIGOMIS MIRĖ
mi ir daug nesirųpinti. Dakta — Ponas daktaras kalba
— Gerai. Bet kaip su Sta
26,817 ŽMONIŲ.
ras netrukus pribus bet sake apie kasztus! Gal ponas nieka
syte?
Kaunas. — 1933 m. per pir
dos nebuvai motina?!
— Bovinosi pas nesziote ir kad tu butu®, rami nes papras
mus 10 men. gimė 51,834 kū
tai nuryti Juzikai iszeina na- — Na, galima panaudoti
prarijo
baisu
guzika
nuo
brusPROGRAMAI
dikiai, o mirė 26,817 žmonių
Rocutgeno spindulius. Praszau
turaliszku keliu.
loto. Biednas kūdikis. Tuojaus
(1932
m.
31,203,
1931
m.
31,už valandos vaikas adgabenti
PER RADIO
atvažiuos chirurgas. Turbut — Ah, tai jus susikalbėjote
690.) Nuo tuberkulozes mirė
kad mane sziadien užkankinti. o tenai viskas bus priruoszta.
reikes daryti operacija.
Po valandai guzika-valgis
Daugelis isz musu skaityto 2,030 (pernai 2,268) asmenų,
— Kad tiktai tėvas rastu Su nelaiminga Stasyte labai
vaikas,
motina, tėvas, abidvi
blogai.
Asz
tai
atjaueziu.
nuo
kitu
infekciniu
ligų
1,801
ju tankiai užklausineja apie
daktara namie. Jau 9-ta — jie
bobutes, diedukas, nesziote ir
Lietuviszkus programos per (2,837) asm., nuo vėžio ir kitu
visi sziame laike eina kur pa- Nelaiminga auka tuotarpu
virėja
su • baime ligonbutyje
nusitvėrė
breloka
kabanti
prie
radio klausdami ant kokios naviku 911 (819) asm., nuo
sivaikszcziot arba kur kazyuoszvio auksinio lenciugelio ir lauke Rocutgeno spinduliu pa
Stoties tieji programai yra reumato, mitimo ir kitu bend
remis loszti.
sekmes.
siuneziami. Toki programai ne ru ligų 319 (396) asm., nuo
— Žinomas dalykas! Juk pradėjo stumti sau bumiuken.
— Ir kas? kas? Del Dievo
kas diena yra siuneziami tik nervu sistemos ligų 1,483 (1,tai vyriszkiai, jokio supratimo — Dieve! Kūdikis dar nu
malones
sakyk, ponas dakta
ris
visa
laikrodėli
su
lenciūgė

paskirtaises dienas. Utarninko 548) asm., nuo kraujatakos or
neturi apie priederystes!
re!
vakara girdėjome Lietuviszka ganu ligų 1,747 (1,677) ams.,
Persigandęs ir tais žodžiais li u o jus stovite!
— a Perszvietimas su spin
Vaikas,
kariam
atimta
bre
j
programa paginanti isz stoties nuo kvėpuojamųjų organu' li
sujudintas ponas Steponas inlokas, pradėjo nesavu balsu duliais visiszkai czystas. Visa
WPEN ant 199 metru, badai gų (be tuberkulozes) 3,184 (3,ženge mieg-kambarin.
me kūdikio organizme nėra jo
isz Filadelfijos. Chicagas tan 329) asm., nuo virszkinamuju
Ant apsiverkusios paezios bliauti.
— O Diejve! Jau prasidėjo kio metalo nei pedsakio.
kiai siunezia savo programos organu ligų 1,960 (2,871) szlaranku verkszleno vienu metu
sopuliai.
Turbut guzikas su Turbut aparatas niekam ne
isz stoezio kožna ryta ant pimo ir genitaliniu org. ligų
dukrele. Ponia Steponiene patikės. Kaip misliji, ponas dak
WMBQ o Ketvergais 8-ta va 542 (585) asm., nuo nesztumo
maezius savo vyra dar labiau draskė vidurius...
tare,
gal partraukti nauja apa—
Bet-giL
..
landa vakare. Stotis WHOM ir gimdymo ligų; 313 (301)
pradėjo aszaras lieti.
— O, asz žinau! Tau tas rata?
leidžia programa kas Sereda asm., nuo odos ir kaulu ligų
— Tai Dievo bausme — nieko. Niekados neturėjai szir- — Aparatas geras. Szimtai
7-ta valanda vakare.
653 (818) asm., nuo prigimti
tik nežinau už ka.
dies! Dieve, ar-gi jau tas dak nuėmimu tobuliai nusiseka.
Kitokiu Lietuviszku stoeziu niu trukumu ir naujagimiu li
Mergaite, turinti palinkima, taras niekad neateis?
— Gal dabar tas vienas ne
nežinome. Butu malonu aplan gų 1,498 (1,992) asm., nuo se
ryti guzikus, tuotarpu in bur- Pamažu kūdikis nusiramino nusiseko.
kyti programus nuo Lietuviu natvės 4,066 (4,258) asm., prie
niuke sau dabar kimszo didele ir pradėjo rodyti savo nuilsi — Bet-gi poniai gvarantuokuriuos apgarsintumem laik- vartos mirtimis 922 (1,053)
gumine lele. Ponas Steponas ma.
ju.
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rasztyje del žinios musu skai asm., nuo nenustatytu priežaistruputi
atsipeikėjo.
Motina pono Stepono pasi — Netikiu! Keliaukime pas
Nedarykia skirtumo terp vaiku
tytoju. Jaigu kur darote radio ežiu mirė 5,388' (6,651) asm. miliekia
visus ligai.
Velniszkas
kita daktara.
— Leisk man pasakyti, pa- lenkė ant vaiko.
programus, meldžiame mums Palyginant su pereitu metu tu kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites
cziule, jog kūdikis gerai iszro — Iszbalo. Ar jam ne ar- Vienok ir kiti penki dakta
o rado paezia. Stebuklinga kuczia.
prisiunsti diena, valanda ir
paežiu menesiu duomenimis, Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio do ir yra gana linksmas.
rai ta pirma diagnoza patvirti
sziau?
ant kokios stoties leidžiate pro
sziemet gyventoju mirtingu vienturte duktere. Nelabas vyras.
— O! Ar-gi toksai kūdikis — Bet-gi vaikas tiktai nori no.
gramas ir isz kokio miesto.
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Visas namas buvo nusiminęs.
mas sumažėjo: -10,5% tuber- Užkeikta skripka. Del tu, ka keti gali suprasti kas su juom atsi miego.
Nutarta
visa nakti daboti kū
kuloze, 31,7% kitomis infekci na antra karta apsipaeziuot. Pikta tiko? Jam jokia nelaime negali — Neteisybe! Asz jau su
BAISI VALANDA.
Onuka.
PREKE 25c.
rūpėti!
nėmis ligomis, 19,4% reumatu
prantu. Tai paskutines valan diki. Paguldyta lovon prie mo
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
tinos ir jausta, budėta.
— Tikrai pasakius toki at dos ...
MAHANOY CITY, PA.
Sekantis apgarsinimas likos ir kitomis bendromis ligomis,
sitikimai visados pareina be Tragiszka laika pertrauke Biednas kūdikis! Turbut jau
primusztas ant Baptistu mald- 4,2% nervu sistemos ligomis,
niekados negales gulėti savo
KNYGELE Draugystėms, jokio pavojaus.
daktaras.
namio per pakelevinga kunigu- 4,4% kvėpuojamųjų organu li delKVITU
iszmokejimo pinigu ligoniams.
lopszelyje.
— Ne! Tu dar isz to nori Apžiurėjo kūdiki.
gomis, 31,7% virszinamuju or
ži:
Preke . . . 25c.
Ateinanczia Sereda bus ganu ligomis, 7,4% szlapimo ir KVITU KNYGELE Draugystėms, pasijuokti. Guzikas buvo szil- — Ar tikrai kūdikis guzika Viena isz bobueziu urnai sudel Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant
szuko: — Kas per laime! Yra
naudingas pamokslas apie: genitaliniu organu ligomis, susirinkimu. Preke . . . 25c. kinis juk o viduj varis. Jai nurijo?
szilkas buvo praplesztas, kas — Bet-gi tikru.-tikriausiai. guzikas.
“Tas kuris intikes bus iszga- 20,2% odos ir kaulu ligomis
W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
gali but, tai metalas galėjo vai Bovijosi sztai su bruslotu o — Kur?
Mahan ov Citv. Pa
nytas o tas kuris neintikes bus 24,8% prigimtiniai trukumais
kui viduriukus sudraskyti.
paskui pradėjo kosėti. Adbe- — O-gi czia, lopszelyje! Vai
prakeiktas ant pusiau keturiu ir naujagimiu ligomis, 4,5% NAUJA MALDAKNYGE.
— Bet tada-gi tokiame at gau ir maeziau kad bruslote kas turbut juo bovijosi ir pas
po piet.”
senatve, 12,4% prievartos mir •‘Jėzus Mano Pagelba Gyve
sitikime, kūdikis rėktu.
■stoka vieno guziko. Norėjau kui mete....
timis ir 19% nenustatytomis nimo Vakare ir Mirties Valan
— Nes jis apie tai nieko ne vaikui isz burniukes tuojaus
NAUJOS MIKALDOŠ
priežastimis, o padidėjo mir doje.” Yra tai vardas naujos
žino. Pagaliaus-gi kad guzikas iszimti bet jau buvo nurijąs.
Naujas Lietuviszkas tingumas: 11,2% vėžiu ir ki Maldaknyges krikszczionims butu ir cielas tai suprask kad Gelbek, ponas daktare, gelbėk.
KARALIENES
tais navikais, 4,2% kraujata Katalikams, su maldomis ir pa
buvo varinis.
— Hm... asz czia matau
kos organu ligomis, 4,0% nesz mokinimais ant visu metu ir — Tai kas-gi isz to ?
PRANASZYSTES
tik viena būda.
tumo ir gimdymo ligomis.
kiekvienam reikalui priderinta — Kas isz to? Gal užmir- — Gal operacija?
su giesmėmis. 592 puslapiai, la szai kad isz vario pasidaro bai — Ne. Reikia laukti.
Yra tai stebėtina knygute nes
Naujas Didelis Sapnorius
NUODIJOSI KELIAUNINKE bai dideles litaros teip kad vi siausi nuodai.
— Laukti? O tuotarpu isz joje randasi daug teisybes ir
160 puslapiu, su daugybe
APLINK PASAULI.
sai nereike akuloriu. Papras — Kam-gi vienok czia gin- vario pradės darytis nuodai jau daug atspėta kas buvo
nauju paveiksliu, iszaiszKaunas. — Ties Szancziu tais apdarais kasztuoja tiktai czytis ir mislyti apie tokias ir... ir...
pranaszauta, ir toliaus tos prakina visokius sapnus, ko pacztu sublimatu nuodijosi vy~ $1.50. Labai paranki knyga del
baisenybes. Mano nuomone yra Pradėjo verkti.
naszystes pildosi. Prisiuskite
kius žmogus gali sapnuot.
riszku kostiumu apsivilkusi tu kurie turi silpnas akis nes jog tas viskas užsibaigs laimin — Tegul-gi ponia nusira 25c. stempomis o gausite per,
Knyga puikiai drueziai
keliauninke aplink pasauli —■ beveik nereikia akuloriu skai gai.
mina. Guzikas iszeis natura- paczta.
apdaryta, kietais audekliAntanavieziute. Ji sakosi ap tant szia knyga.
W. D. Boczkauskas-Co.
— Bet-gi žmogau! Užsista- liszku keliu. Palauksime dvi
neis apdarais. Preke su
Mahanoy City, Pa.
keliavusi peksezia puse pasau Gražesnais ir geresnais ap navyk! Varis! Varis prasidės dienas o jaigu neiszeis, bus ga
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
lio. Nuodijimosi priežastis ne darais ta pati knyga kasztuoja chemiszka procesą ir... ir... lima su Rocutgeno spinduliais tar Neužmirszkite guodotini skai
Pati pradėjo verkti. .. ,
viską isztirt.i ir surasti guziko tytojai, atsilygint su prenumerata už
žinoma. Greitosios pagelbos $2.00.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai
W.
D.
Boczkauskas-Co.
—
Mano
Zosyte!
Juk
guzipadėjimą. Tada tai bus galima lužmirszo
automobilius nugabeno ja
Mahanoy City, Pa.
ir prasze idant nesulaikyti
Mahanoy City, Pa.
zikas labai lengvai gali iszei- jis iszimti mechaniszku budu. laikraszczio. Paskubinkite]
Kauno miesto ligoninėn.
I

SAPNORIUS

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Prakeiktos
Karalaites

nei tau vis kilpas taisys, duo
rias jam pati davė isz kurios
Ogg
siu rodą ka turi daryti; duosiu
taipos-gi iszaugo ta pati grotau žiedą su kuriuo galėsi pas
Į žybe o kada paimate karalius u
Trys Dzūkai ėjo keliu ii’ ra
mane pagelbos szauktis, szitai
visi gyventojai to miesto ir vi
do pamesta czebata. Taip jie
tas žiedas o kad tai kokie ne
si labai nusiidyvino isz tokiu
prisiartinę pradėjo su lazdom
Apysaka isz senu Rusiszku laime ant keliones atsitiktu tai
stebuklu, tada nutarė miesto
vartyt ant visu pusiu ir ne vie
laiku.
tu ta žiedą tris kartus apsuk ir
gyventojai kad tai vis per eže
nas nežinojo kas tai butu do
pamislyk tuos žodžius:
rus ta daro, tada karalius sudaigtas. Vienas sako:
— Kaip einasi mano myle— Kad mano pati tai ži
szauke savo ministerius ir ta
— Tai gyvacies lizdas..,
.
■ 1‘
<
mas! Szlektai ■.—■ atsiliepe vai- notu
;
tai butu man pagelbos,
re: Ka mes turime daryti su
Antras: — Tai perkūno kul
kinas gerai tu sakei, kad ta bet neužmirszk. szitai ka dau
tuom žmogum kuris tokius
ka!. .
naktis bus sunkesne už pirmu giau
.
tau pasakysiu: — pir-i
ežerus daro?
Ir ne vienas nežinojo kas tai
-tinę, nes ,ir buvo. Dieve susi- minuse
i
kaip iszvažiuosi isz
— Žiūrėk karaliau — tarė
butu. Taip vienas isz ju sako:
'®'l-toilk, ka tik isztrivojau, bet namu,
:
tai in kelinta diena pa
vienas isz pulko, tu pasirūpink
— Reikia paszaukti Krio
BALTRUVIENE
Dievas kantrybes pridavė, kad :sibaigs tau kėlės, o bus dobilai
ta czerauninka suimt.
kininku Andriu tai jis pasakys.
ta isztrivojau.
užsėti skersai kele tada nieko
— Ku jis gali žinoc, — da— Gerai, tarė karalius, as»
Tai gerai, tik isztrivok da nežiūrėk,
j
tik važiuok tiesiog
dave
antras.
ji tuojau pataisysiu, tada lie Kokis tai žmogelis paczia
viena nakti o tada busime abu insakydamas važnyczei, idant
norėjo nuszaut, — Jis gali žinoc, — tarė
pe karalius idant policija suim
du luošais nuo peklos, dabar neduotu arkliamTparagaut tu HITLERIS NAUDOJA MIRTIES
treczes, — jis yra buvalczius
tu o kada policije suėmė tuo Bet revolverio niekur negalėjo
ateinanezia nakti koros viso dobilu, o jeigu paragautu, tada
vyras, jis buvo du syk bažnygaut,
GALVA ANT SAVO VĖLIAVOS. jaus liepe inmest in kalėjimą.
czioj ir szoko melnycion, tai
kiom mukom, uždegs tavo lo visi prapultume bet da viena
Mat (ginklo neturėjo,
Laike kares Vokietija turėjo mirties galva ant savo vė Kada karalius Oppanijos li
daug svieto mace ir kaip jis ne
va isz visu pusiu tik viena tąr daigta
,
pasakysiu: kada jau bu liavos kuria naudojo Juodi Husarai laike kares bet po karei
Tai ir szaut nemokėjo,
kos
inmestas
in
kalėjimą,
užgales
žinoc?
-V.it
*pa paliks del tavęs iszbegt, bet si gala nuo tu dobilu nuvažia ja praszalino. Nuo kada Hitleris apėmė valdžia ant Vokieti
Jaigu butu ne girtas,
mirsžo
jis
apie
karalienes
sa

Tuojaus ir Andrius likos paTai butu kas kita.
ne begk, tik kensk viską kaip vęs pakvips tau vynas nuo ku jos, vela panaudojo taji ženklą.
vo
-paežio
s
žiedą,
kuri
buvo
szauktas.
Priėjo prie czebato,
Juk girtas proto niekad
galėdamas, nes jeigu ne, tai rio da bus myle kelio, bet ne
jam
davus
ir
liepe
pasukt
tris
su lazda pavarte ant szonu o
neturės,
pražūsime abudu ant amžių, ragauk to vyno, nes tai ne bus tuojaus ta upeli pervažiavo. site.
;
kartus
jeigu
rastųsi
kokioj
ne

szitie
pradėjo juoktis jog ne
Ba in kluono duris pataikinti
—- Ar turite-koki sunu? ta
po tam pasikalbėjimui kara vynas bet velnei bus pasiver Ta kelione labai sunkiai ėjo
buvalczius
nežino bet Andrius
laimėj. Bet isz neramumo jis
negales,
laite isznyko, o vaikinas pasi tė in, vyną kurie nori tave pri nes jau ir imlaista arkliams pa- jre karalius.
perpykęs suszuko:
baigė, o ežia nėra kur nupirk •— Turime viena — atsilie ta žiedą'visados cziupinejo, <- Kaip kada pasigerti yra
likęs pats vienas volei užmigo, gaut. Bet ant to da ne galas.
— Ku čia ne pažinoc, glugeru daigtu,
] senuke su aszarom, bet ne apie tai. ne nemislijo bet tik
į?et ne ilgai miegojo atsikėlė,
Kada jau būsi netoli kara ti. Kada jau buvo netoli grio- pe
pokai
ne pažinstat kad tai kir
Geriau kad tokis vyras pra
kur dingo, ar gyvas ar verke ir verke o nežinojo ka
:
burna nusiprausė, pavalgė ir lystes kur tavo gimdytoje! ran nyczios Nahapoliaus, karalius žinome
vio makscys!
smegtu.
jau mažu senei ir kaulai supu pradėt. Sudas jau buvo nus
užsidegęs cigara pradėjo vaik- dasi, tada tau ant kelio pa tarė:
prendęs ant pakorimo. Tame
szczioti po pakaju o po valan kvips obuolei, kurio tau in ka — Kas ežia darosi? jog man vo.
%
*
*
— Ar neturi koki ženklai atsiminė ant žiedo ir pasukęs
dai atsigulė ir greitai užmigo, rieta puls, nebus tai obuolei obuolei kvėpė ir apalpo.
Nekurie burdingbpsei nori kad
o kada pabudo jau buvo naktis bet persimaino \ luei kurie ta — Vieszpatie karaliau! kas tarė karalius, mažu asz busiu 3 kartus ant pirsizto ir pamisr
vyrai gerkle pripildytu, Pas viena Anglika, kuris tu
lijo apie žiedą kuri jam pati
ir pamate pilna pakaju baidyk- ve norės prigautilbet turi sau pasidarė — tarė vienas isz tar mates
:
ji kur.
Tai burdingierius negali būti rėjo patogia paczia, atėjo jau— Turi ant krutinės abga- davė. Kad sztai pasidarė per
lu kurios suriko vienu balsu: gotis kad ju nevdlgytum. Ka nu.
tvirtu,
I nas vaikinas jeszkodamas tarkūniję ir jo pati stojo ant ple— Begk, begk laukan, nes da gryszi atgal turi vėl to pa — Važiuokite greieziau pro ima
i
atsiliepė senuke.
Ba
kaip
nefundina
tai
priezinyStos ir turėjo geras popiejau tavo lova dega, jau norėjo ežio saugotis.
Karalius atsisegiojęs tuo cziaus tardama: — Kas turi
ta obele, kurios mano szirdis
niu
jeszko,
ras. Kupczius neturėjo daug
jaus parode, ant kurio beveik tiek valdžios amt karaliaus Op Ir nekaltai užpuola ant
bėgt, bet atsiminė žodžius savo
— Dabar eikite su manim labai trokszta.
laiko,
paliko ta vaikina ir sa
panijos kad ji smierezia iszžuTada važnyczia važiavo sma senuke pažino.
mylimos, kuriuos jam pasako, in požemini sklepa.kada nuėjo
vaikinu,
vo paczia o pats iszejo. Neilgai
—• Tai kuom vardu tavo sū dintu? kuom jisai prasižengei Už mažiausia daigia skvajeriu trukus, kupcziaus pati davė
in skiepą paėmė tris popiercles giau ir tuojaus pravažiavo pro
ir tarė:
Uredninkai visi persigandę
—■ Vardan Dievo! atsitrau kuriose buvo suvynioti trys ta obele, kada jau pravažiavo nūs ?
gazdina,
vaikinui in žanda ir pati iszejo.
— Petras, .atsake senuke, negalėjo ne žodžio prakalbėt, Ir tankiai pas vaita baratina, Kada Anglikas sugryžo, svekite nuo manes piktos dvasios! grupelei kuriuos padavė kara karalius atsikvotejo ir tarė:
• — Dabar esmių laimingas! sztai asz jusu sūnūs, asz Pet o karaliene tuojaus nusidavė
Tame isznyko viskas isz akiu liui ir tarė:
,
Kur bausme nereikalingai czes papasakojo kas jam atsi
pas
pati
karalių
Nahapolaus,
o
ras,
kuris
priesz
kelis
metus
užmoka,
o vaikinui ir akys nuszvito ta
— Ar žinai ka turi su jeis nes jau pravažiavau visas veltiko o kupczius in ji:
kada karaliene ėjo per karito- Tada gaspadorius isz džiaugs — Gal tu kokiu negeru žo
da buvo labai lengva jam ant padaryti? Sakai jog turi du niszkas žabangas, kurios buvo buvau prapuolęs.
— Tėvas ir motina puolė ru, visi sargai persigandę pa
mo szoka,
szirdies ir gardžei užmigo, ta- dėdės isz kuriu yra vienas del manes parengtos.
džiu iszsitarei?
bėgo,
o
atėjus
pas
karalių
ku

Geriau
pas
gerus
žmonis
eikite,
karaliui
in.koj.'Kutikrai
pažinia
Diena
buvo
labai
graži
ir
__ me laike, atėjo karalaite, pabu kupczius o l^t^Llkm.ign o tre*
—■ Dievaži ne! tiktai pasa
ris tuom kart valgė pietus. Pa Ant burdo pas tokius nebūkite, kojau apie orą ir lietu.
dino vaikina, sveikindama ir ezes tavo tėvas, tai po viena Isz teip jiems bevažiuojent pasi savo sunu.
bueziuodama, kuri buvo jau tu seklu pasek po ju langais o tiko žmogeli, tada karalius pa —- Ne, ne, — tarė karalius matęs karalius ineinanezia ka Katrie burdingierius bereikalo — Na tai ne dyvai. Sėdėjai
nuskriaudžia, pats vienas su jauna moteriszasz ne esmių vertas, idant man raliene puolė isz kėdės ant že
szviesiausiose' rūbuose kaip isz kuriu iszdigs auksines klausė pas ji:
Kurie gerklių pripildyt ne ke ir jai ta kalbėjai! Kibą tu
— Ar da toli iki griony tėvai klonjotusi in kojas tada mes kaip negyvas.
saule ir tarė:
obeles, kurios ves auksinius
geidžia.
—• O kodėl su manim neda esi grinorius jog nežinai
paėmė viena ir kita pakele nuo
— Esmių iszgelbeta asz, ir obuolius ir nuszvies visa mies czei Nohopoliaus?
Juk
žmonių
yra,
galite
sau
kaip prie moterių gretintis.
— Jau ne toli atsake nepa- žemes, apsikabinę bueziavosi szneki, kodėl karalių Oppani
mano karalyste, ir nuo szio lai tą neiszpasakyta! grožybe po
pasirinkti,
ko tu busi mano, o asz tavo i? tam pasiėmė karalius pinigu, žinstamias. Padekavojo kara po kiek kartu kokis tai džiaug jos pasodinai in kalėjimą,
Gera burda ir malsziai būti,
busime laimingiausi ant svieto p risi juose karda, ir kada jau lius labai pakaimei ir leidosi smas gimdytoju buvo, tai ne kuom jisai prasikalto?
O kaip tokis vyru neturės,
Kada atsikvotejo karalius
darbar apsiredyk mano myli buvo pasirengęs atsisveikino tolyn, o kada naktis prisiarti galima apsakyti tada tėvas
Tai su galva in siena muszti
mas o eisi su manim, asz tau su savo mylime paeziule, bet no, tai važiavo per naktį ir ne liepe vest arklius in tvarta, isz baimes sake jisai jog apie
Senuke motere inejus in va
gales.
parodysiu visa savo skarba, laike atsisveikinimo karaliene norėjo niekur sustot iki kol in kuris ant kiemelio radosi, o ka" nieką jis nežinojo, bet kad jo
goną, sėdo ant suolo pryszakyka man įmano tėvas paliko, ir net apalpo ir puolė ant žemes vieta nenuvažiuos. O kada jau raliaus tėvai leidosi in stuba, padonai pasakojo jog jis buvo
je jaunos poreles kuri buvo ta
velnei turėjo apleisti.
kaip negyva. Keli — tarė-ka prisiartino, tada karalius pra tada davė karalius pinigu, raganium o sūdąs ji nusprendė Po Nauju Metu vienas vaikinas diena suvineziavoti ir atbuvikazyriavo,
Vaikinas apsirengęs ėjo drau ralius paduodamu s ranka ne dėjo ant visu pusiu žvalgy idant pargabent viską isz mies ant smerties.
nejo szliubine kelione. ParegeDuodu prisakyma kad ji Ir da nuo kitu in kaili gavo, ja senuke pradėjo ja visaip ap>
ge, ir kada inejo in miestą vi verk ir nesirūpink, kad Dievas tis, o kad radosi pažinstamoj to del arkliu ir del saves, tada
Vaikinui gerai kiszenius
si žmones kaipo busianeziam sveikus laikys; tai mudu ir vėl vietoj tada karalius labai sukvietė gimines ir pažysta tuojaus iszliuosuotu o kitaip
kalbinei, jos skrybėlė, szlebe ir
isztusztino,
prapultum
tu
ir
tavo
karalys

džiaugėsi
isz
to,
jog
jau
netoli,
mus,
žinoma
balius
traukėsi
karaliui garbe atidavinėjo, sueisime in pora. Tada karalie
žodžiu viską paniekinėjo ka
Ir da gerai su kumsztems
tik ji turėjo. Senuke negalėda
taip vaiskavi, kaip ir prasti ne atsikvotejo ir da karta puo buvo ir kalba paprasta, tai va per pora dienu, o kada dažino- te.
pasztrutino,
jo karaliaus dėdės taiposrgi už- Karalius nuėjės in kalėji
ma ilgiaus nukensti, apsidairė
žmones, o kada jau visur ap lė ant žemes, bet karalius pali žiavo da per ta visa diena.
Dabar
vaikinelis
plusta ir
prasze
idant
tektusi
ir
juos
at

Kad
sztai
prisiartino
prie
mą
su
prisakymu,
liepdamas
ir paregėjo jog nuotaka buvo
žiurėjo, tada gryžo velei in sa kes karaliene ant žemes leidosi
iszsižada,
daug vyresne už jauniki. Pavo palociu.
in kelione, o kada karaliene at sostapilies karalius, da labiau lankyt, kada rengėsi karalius tuojaus is-zliuosuot karalių
Nekazyriuot, niekada,
važiuot
in
sostapiliu
Aiiesta
szauke
ji meiliu balsu:
prasidžiugo
ir
leidosi
tiesiog
Oppanijos,
kurias
labai
peiDabar ne yra ko ilgai laukt, sikvotejo jau ntebuvo nieko ma
Po
tam
ne
in
darba
eiti
— Poniute, meldžiu tavęs,
per miestą in savo teviszke, o tai priesz tai viena vakara isz praszinejo. Bet karalius Neliatarė karalaite in vaikina — tyt.
negalėjo,
paliepk
savo sunui idant jisai
reikia pirmiaus susiporuot, ta Karalius važiavo lygiais ke- kada užvažiavo ant kiemo, lie ejo laukan karalius vienas kad polius klausė kur jo pati din Keletą dienu lovoje gulėjo,
uždarytu langa.
da gyvensime meileje iki leis labai greit, in kėlės dienas pe karalius paszaukti gyvento* ji niekas nematytu tai jis vie go taip greitai bet tas atsake
Ir baisiai stenėjo.
“Sūnelis” netik uždare lan
smerk
buvo gera gala nuvažiavę*, jus koki ten randasi, ir iszejo na sėkla, kuria pati jam buvo jog nuėjo namon. Po tam ka
Gerai, tegul toki vaikina
ga bet ir savo žiotis. Pasažiedavus- insodino po pat langu o ralius iszkele dideli balių del
Po apsipaeziavimui in kelis kad sztai, ant kart kėlės pa kokis tai senukas.
Kumsztys pamokina
riai prisijuokė užtektinai o
— Ar nepriimtumėt mus isz kurios iszaugo medis ant Oppanijos karliaus, kuris tran
metus tarė karalius in savo pa- sibaigė ir privažiavo dobilus.
Kaip einiki traukti,,
nuotaka su jaunu vyru jau ne
ežia:
—• Dabar tik laikyk gerai ant nakvynes — tarė karalius. kurio radosi auksinei obuolei kėsi per 2 dienas. Kada prie Kad savo procia pritraukti.
— Vieszpatie karaliau —-- neiszpasakytos grožybes. Ant pabaigos baliaus karalius Op Kada isz Lietuvos keliavo, kalbėjo ne žodelio;
— Ar žinai ka mano dusze-■ arklius idant nenukąstu tu doje, dabar asz noreczia savo• bilų, o važiuok smagei skei- tarė senis, mes negalime nes rytojaus karalius apsirengęs panijos atsiliepe:
Nuo teveliu gera pamoksta
pas mus randasi daug razbai- atsisveikino savo gimdytojus
gavo,
gimdytojus atlankyt, nes jaul sai dobilus.
—• Dabar gana ilgai balianinku,
pavogtu
arklius
ir
jin
ir
važiavo
in
miestą
pas
savo
senei isz namu tai nežinau at Tada važnyczia pervažiavo
vojame, man laikas namon va Kad niekad nekazyriuotu,
užmusztu
taip-gi
važiuokite
m
dedes
del
atlankymo,
pirmiaumano tevelei gyvi ar ne, o ka greitai tuos dobilus ir velei kežiuoti, o kada juodu atsisvei Visa savo uždarbi czedytu,
Atejas kunigas in viena
miestą
pas
ponus
nes
mes
ne
sei pas kunigą dede, o kur*ir
Naktimi po urvas nusivalkiotu,
raliene atsake — asz žinau kadI les buvo gražus tada karalius
kino, tada karalius Oppanijos
mokslaine užklausė vieno isz
da gyvi yra ir tegul gyvuojai atsigryžo, pažiūrėt tu dobilu turime kur padėt jus arklius o buvo iszkilmingas balius o ten leidosi tiesiog pas savo gimdy Ir nuo tikėjimo neatstotu, vaiku:
kuoilgiause — nes ka asz pra- bet nieko nemate, tada suprato ir karieta. Tame iszeina sena ir insodino sėkla isz kurios ir tojus, o kur pribuvo karaliaus Manau, kada in metus tokis
■— Ar gali nusiimti savo
bobute, kuri puolė ant žemes iszaugo labai graži obelis su
bubąs ateina,
detau kaip tu iszvažiuotai? o jis kas tie buvo dobilai.
szilta overkoti?
dede ant iszleistuviu, o balius
Tai vyriszka protą gauna.
Pavažiavęs toliau velei kėlės verke ir melde su aszaroms auksineis obuoleis, o kad dažl- traukėsi da per kėlės dienas,
jeigu asz arba tu prapultum
— 'Taip, — atsake vaikas ..
Juk
jau
ne
vienas
sziadien
.
idant
karalius
važiuotu
in
nojo
to
miesto
karalius
jis
tame laike tai kas but kaltas, pasibaigė ir pradėjo važiuoti
— O ar meszka gali nusi
tada karalius tarė:
gailisi,
tada atsake karalius, asz atsi per kalnus ir griovęs taip be. miestą, karalius gana gerai pa- taip-gi važiavo pažiūrėt obe
imt
savo szilta kaili?
Toliaus Bus.
Kad
bege'diszkai
gyveno
ir
lies.
.
žino
savo
tęva
ir
motina
bet
te— Ne.
duodu ant Dievo valios, per važiuojent privažiavo upeli, ir
graudinasi.
Kada
karalius
czion
iszbuvo
velei
sunaus
nepažino.
— Kodėl ne ?
Dievo galybe mums nieko pik sztai karalius apalpo karietoje.
DEL KO BULVE?
Apie tai bus jau gana,
pora
dienu
tada
važiavo
pas
—
Mocziute
—
tarė
kara

Valandėlė buvo tyku po tam
— Važiuokle greitai per ta
to nesistos.
Ba nebutu galo niekada.
kupeziu
dede,
kuris
taipp-gi
lius,
ar-gi
nenori
leist
mane
—
Ar
žinote
kam
Dievas
atsiliepe
vienas isz mažesniu
— Gerai, tarė karaliene upeli! tuos žodžius isztare ir
netoli
buvo
nuo
czion.
O
ka

vaikineliu:
sutvėrė bulves?
jau kad taip labai trdkszti pa velei negalėjo nieko kalbėt, o ant nakvynes, o mažu tavo su
da
in
czion
pribuvo,
taip,os-gi
— Praszau jegamastelio,
nu
ueleidže
ant
nakvynes
tarp
—
Del
to
bulves
sutvėrė
matyt savo gimdytojus, tai ga važnyczia gana gerai suprato
*
Tikra
pravarde
Maximo
del to kad Dievas žino kur joą
lėsi keliaut, bet turi labai toj kas- dedasi su karalium tada kaip dabar tu mane nenori ta pati padare ka ir pirmiaus idant* ir biednieji ka turėtu
Litvinoffo
yra
Finkelstein.
guzikai randasi.
j
. savo kelionėj sergėtis, nes vel- kirto arkliams po botaga ir leisti bet turiu vilti kad priim-■ ir ta treczia sėkla pasodino ku- lupt.
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“SAULE’’ Mahanoy City, Pa
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— Praeita 1933 meta musu
pavietavam kalėjime Pottsvil■leje, radosi 1327 vyriszki kalininkai ir 46 moteres. Isz tu
dvi likdš nusiunstos in prie
glauda Gero Piemens in Readinga o devynios in paikszu
prieglauda.
— Mieste prasidėjo visokį
valdiszki darbai prie kuriu
dirba tik Airisziai ir Vokiecziai tik retai kada pamatysi
ateivi prie tuju darbu. Yra tai
politikiszkas graftas o kada
musu Lietuviai papraszo kokio
darbo tai jiems pasako kad ne
turi o bet kitus priima. Prie
įtuju darbu pamatysi tik jau
nus vyrukus o seni žmones su
szeimynoms stovi užpakalyje.
Žmogus sziadien neras . teisy
bes niekur — politikieriai vis
ką apžiojo. Tame patys žmones
kalti nes nurija visokius pri
žadėjimus duotus per politikie
rius priesz rinkimus o po rin
kimu toki ponulei nepažysta
žmonių kurie už juos balsavo.
— Pacztas yra iszimamas
isz dežukiu 8 valanda ryte ir 3
valanda po piet. Jeigu turite
svarbia gromata kad iszeitu
greitai, tai geriause nuneszt
ant paczto, nes kitaip gromata
gules dežuteje visa ta laika.
Gromatneszei iszneszioje paczta tik viena karta isz ryto ir
po piet. Žmonis labai rugoje
ant tokio patarnavimo ir keti
na nusiunsti protestą in val
džia.
— Tik dabar iszsidave kad
Vincas Juodaitis sūnūs Petro
nėlės Juodaitienes isz Jacksono, likos surisztas mazgu mo
terystes su pana Ona Liegiute
(Logan,) 607 W. Pine ulyczios,
per kunigą Czesna, 8 Oktoberio 1933. Jaunavedžei apsigy
veno mieste.
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štai kodėl tik viduriniai lapai

Pirmutinį dalyką žmonės mato ir
mėgsta apie Luckies yra tai kaip
apvalūs ir kieti jie yra. ' Tabakas
nebyra lauk ir ten nėra liuosų galų
prilipti prie lūpų. Tai yra dėl to, kad
mes prikemšame kiekvieną Lucky
pilną iki krašto ilgais, lygiais pluoš
tais puikiausio turkiško ir naminio
tabako—tik vidurinius lapus. Ne
viršutinius lapus—kadangi tie yra
nedasivystę. Ne apatinius lapus—

kadangi anie yra žemesnės kokybės.
Mes naudojame tik vidurinius lapus
-—kadangi jie yra lengviausi ir pilnai
išnokę tobulam rūkymui. Štai kodėl
Luckies visuomet traukiasi lengvai,
dega lygiai—ir visuomet yra lengvi
ir švelnūs. Taigi rūkyk Lucky,
pilnai prikimštą cigaretą. Ir atsi
mink, “It’s toasted”—dėl gerklės
apsaugos—dėl puikesnio skonio.

Subatoj 1:40 valanda popiet
Eastern Standard time, per
Raudona ir Mėlyna radio
tinklus NBC, Lucky Strike
perstato Metropolitan Opera
Company pilna Opera “L’
Africana”

A. J. Sakalauskas i
LIETUVISZKAS GRABORIUS $
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖

|

331 W. Centre St.,
Shenandoah į?
Phone - Dial, 2-1512
.■
---------i’
411 E. Pine St., Mahanoy City
Phone 501

6 66
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GYDUOLE, TABLETAI, MOSTIS,
NOSIES LASZAI. Sustabdo szalŽi
pirma diena, Galvos skausmą artą
Nenralgija in 30 minutu, Malarija'in
3 dienas Geras laksatyvas ir Tonikas.
Veikiausios Gyduoles ka yra žinoifctjrs

■S.

Epu

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiauaia Graborina
:i Gabiausiai Balsamuo tojai 11;
■

p Visuomet Puikiausias Tabakas
SHENANDOAH, PA.
— Nedelioje, tai yra Dec.
14, Annunciation svetainėje,
atsibus operete po vardu “Ap
kalbos ir Meile“ kuria atlosz
Vycziu drauguve, ant kurios
užkvieczia visus vietinius ir
aplinkinius gyventojus.
— Andrius Pukeviczius, 18
metu, kuris vare troka, užmusze 17 metu Leonarda Goda,
138 Market ulyczios, Manayunk, kada, 't asp i užsikabino
ant troko. Pukeviczius likos
pastatytas po kaucije lyg teis
mo.

DREBĖJIMAS ŽEMES
KALIFORNIJOJ.

St. Louis, Mo. — Czionais

oras buvo puikus lyg Kalėdų.
Lietuviu czionais randasi gana
didelis pulkelis, bet labai iszsisklaide po visa miestą ir vie
nas su kitu retai kada sueina.
Darbai kaip ir visur, vieni dlr-,
ba o kiti ne.
Girardville, Pa.

MOTERE SZOKO ISZ
DVYLIKTO LAIPSNIO
KOTELIO.

Iš Hfetropolititn Opera
House tiesiog iš
Diamond Horse-Shoe

Vienas iszduotojas laikrasz?
ežio laike redaktorių nes pat£
nieko neiszmane ir visur gyrei
si jog jis ka liepe tai redakto
rius turi raszyti. Viena karta
redaktorius iiipykes ant
duotojo parasze jog jis yra asi-:
las ir taip laikrasztis likos■- įšž-^
į13‘' k
leistas del abonetu. Kada .isz-i
duotojas nepoilgam radosi vie-|
noj vietoj, taip vienas jo pay
klausė:
— Kas rasze pereitos nedey!
lios laikraszti?
— Oj kas? Asz, o jaigu ne,
asz tai liepiau savo bernui raszy.t nes asz jam užmoku,
.
— Kaip rodos gera alga
moki ir pats
daug iszmanaų
DU OFISAIt
jaigu
tavo
locnam
MAHANOY CITY;516laikrasztyjų
W. Spruce St.
Belltave
Telefonas
149
:-fiszvadino
pati asilu.
į
TAMAQUA, 7A., 439 Willing Street
— Nes
asz
taip
liepiau,--?,
Bell Telefonas 538-J -ilS
atsake iszduotojas.
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Pirmos klasos patarnavimas j

LINKSMAS SZOKIU
VAKARAS.

Riverside, Calif. — Utarnin
ko ryta davėsi czionais jaustis
gana .smarkus drebėjimas že
mes kuris sukratė namus ir ga
na inbaugino gyventojus bet
bledes mažai padaryta. Drebejima žemes jaute taipgi Los
Angeles ir Long Beach.

*’?■' 1

yra naudojama Luckies

Copyright, 1934, The American Tobacco Company.

Rengia Mahanojaus Naszliu
Komitetas. Szokiai atsibus Su
batoj 13-ta diena szio menesio
ant Aidukaiczio svetaines, 1139
E. Mahanoy St. ir prasidės 8-ta
valanda vakare. Visi naszliai
ir naszlaites, singeliai ir mer
ginos taipgi ir ženoti kviecziami atsilankyti linksmai laika
praleisti nes tai bus pirmutinis
szokis szimet. Bus gera muzi
ke ir gardžiu gerymu ir užkan
džiu. Todėl ateikite visi. Inžauga 25c.
Kvieczia
lt)
Naszliu Komitetas.

1

TEISYBE

ŽINIOS VIETINES

f Pranas

Szimulaitis, 461 Galway Hill
arti czionais, mirė Utarninko
ryta namie po trumpai ligai.
Velionis paliko penkes dukteres, viena sunu, broli ir sesere
Lietuvoje. Prigulėjo prie Szv.
Vincento parapijos.

Harrisburg, Pa. — Mrs. Eve
lina G. Bauer isz Danvilles, Pa.
szoko isz Harrisburger kotelio,
nuo dvylikto augszto, užsimuszdama ant vietos. Badai
motere koki laika negyveno su Girardville, Pa. f Dideli szirsavo vyru ir tas jai labai rūpė dies skausmą turėjo ana diena
Agnieszka Žukiene, kuri vos
jokėlės sanvaites palaidojo savo
Petra isz Turkey Run,
Dr. T. Tacielauskas sunu
kad sztai vela nelaba mirtis
Pirmutinis Lietuviszkas
paėmė
josios duktere Agniesz
Dentistas Mahanojuje
ka, kuri mirė praeita Subata
CTAnt 2-tro Floro, Kline Bldg.,
19 W. Centre St., Mahanoy Cityy
Ashlando ligonbuteje, nuo už

»

degimo plaucziu. Velione buvo
gera parapijonka vietines Szv.
Vincento bažnyczios ir turėjo
daugeli pažinstamu. Paliko di
deliam nuliūdime motina, ketures seseres Ramanauskiene
ir Njorkeyicziene isz Scranton
ir broli Juozą, Shenadoryje.
Laidotuves atsibuvo isz 6 A
ulyczios.
Gilberton, Pa. f Antanas Do

brovolskis, 37 metu, mirė
Schuylkill prieglaudoje Nedė
lios vakara nuo sužeidimu ko
kius aplaike prie darbo czionaitineje kasykloje. Veliones
pribuvo isz Lietuvos būdamas
jaunu žmogum ir kitados gy
veno Mahanoy Plane o czio
nais pergyveno vienuolika me
tu. Giminių nepaliko. Paszar
votas pas Jurgi Povilaiti isz
kur atsibuvo laidotuves Seredos ryta.

Paskutines Žinutes
Detroit, Mich. — Mrs.
Lucije Sonek’iene (badai Lie
tuve), likos perszauta du kai
tų in peczius per burdingierlu
Konstantina Basaraba savo
name ant 2432 Burnside Ave.,
laike Veselkos per Naujus Me
tus.

DARBININKISZKOS
ŽINUTES
Ashland, Pa. — Utarninke
pradėjo dirbti Ashland Shirt
and Pajama dirbtuve, kuri bu
vo sustojus kelis menesius. Ke
li szimtai merginu vela sugryžo prie darbo.

ir tiktai Viduriniai Lapai

BALSAI MUSO
SKAITYTOJU
Didž. Gerb. Tamsta:
Prisiuncziu tamstai savo
užmokesti už laikraszti “Sau
le ’ ’ del 1934 metu ir szia proga
noriu jus pasveikinti kad jus
per tiek daug metu siuntinėja
te toki gražu, naudinga ir pa
mokinanti
laikraszti kaip
“Saule.“ Turiu tad garbe jums
palinkėti
Idio-laimingiausin
Nauju Metu ir kad Dievas su
teiktu jums daug daugiau me
tu darbuotis Lietuviu tautai ir
gerovei, už jusu nenuilstanti
darba.
Taipgi nuoszirdžiai dekuoju
tamstai už taip puiku kalendo
rių kuri nuo tamstos apturėjo
me ant 1934 metu ir dar karta
linkiu kad kiekvienas Lietuvys
skaitytu laikraszti “Saule“ ir
kad kiekvieno Lietuvio namuo
se szviestu szviesi “Saulute.“
Jums dėkinga,
Ona Juszkauskiene,
158 MdOlellan St.,
Philadelphia, Pa.

rasze man isz naujo “Saule“
nes be jos negaliu būti ir man
gyvenimas butu da varginges
nis be “Saules“ kuri mane su
ramina mano varge ir nuliudi
me. Szirdingai dekavoju kad
man ji nesulaiket ir ųiuntinejote lyg sziol. Vėlinu jums di
džiausios pasekmes jusu dar
buose ir kuodaugiausia nauju
skaitytoju, Su pagarba,
Valerija Pikieliene,
Easton, Pa.
SKAITO “SAULE“ PER 33
METUS IR NEPALIAUS
SKAITYTI.

Gerbiamas iszduotojau “Sau
les“: — Asz, jusu senas skaity
tojas “Saules,” prisiuncziu
prenumerata už laikraszti be
kurio man butu nesmagu gy
venti ant svieto. “Saule“ skai
tau jau suvirszum 33 metus ir
noriu būti jos skaitytojom lyg
pabaigai mano gyvenimo.
Teip-gi siuncziu jum szirdinga
padėka už puiku kalendorių
kuri aplaikiau. Vėlinu visai
iszdavystei “Saules“ laimingu
Nauju Metu ir gero pasivedi
NORS KENCZIA VARGA
mo. Justinas Juszkeviczius isz
BET BE “SAULES“ NE
Glastonbury, Conn.
GALI APSIEITI.

Linkiu gerbiamajai redakci
jai “Saules“ linksmu ir pa
sekmingu Nauju Metu ir mel
džiu. atleisti kad pasivėlinau su
užmokėjimu už laikraszti. Ma
niau prisiunsti užmokesti už
laikraszti bet esmių neturtinga
ir negalėjau užmokėti o priek
tam aplaikiau paszialpa nuo
miesto. Tode.1 mano gera sesu
te susimylėjo ant manes ir už-

Teisingos Teisybes

!

Geriausia Ambulance
patąmavimas szioj
apelinkeje.
Bile KoItiam laike, diena ar ■’
uakti. Visada turi pil
na pasirinkimą metaliszku ir kieto medžio
Grabu.
Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke
moterems. Prieinamo*
prekes.

* Geriausia dviems eiti ke
liu laimes.
* Žmogaus laime labiausia
dūme in akis kitiems.
* Kvailfgali pažinti ant to
kad visa shvo uždarbi pralei
džia.
* Mylimiauses yra tada
sveczes kada tave apleidineja.
* Motere be vyro gali ap
sieiti bet vyras be moteres ne
gali.
CAPITAL STOCK $125,000.00
* Ir melagis pasako teisy
SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS $623,358.62 :-«•
be bet tik tada kada buna už
Mokame 3-czia procentą ant
sigerės.
sudėtu pinigu. Procentą pride* Gyvenimas visados yra
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir
per trumpas jaigu eina apie at1 Liepos. Mes norim kad ir jus
i
turėtumetreikalaussumusubanpakutavojima už savo nusidė
1 ka nepaisant ar mažas ar didelis.
jimus.
J
—5—
G. W. BARLOW, Pres.
* Geriauses kaimynas yra
tasai kuris gyvena deszimts ; J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaS,
myliu nuo tavęs.
* Svarbiause priežastis del
tankiu ir nedasektu ypatiszku W. Traskauskas, Ėst.
užsipuldinėjimu yra užvydeji- LIETUVISZKAS GRABORIUS
mas ir kvailumas.
* Katras už daug ant mo
terių kariauja tasai gal pats
nuo j u ka da nors labai nuken
Laidoja kunus numirėlius. Pasam
tėjo.
do automobilius del laidotuvių,
§ Gyvenimas geras szalis kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
turi ir daug ant svieto iszmok- mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mabcnoy City
ti gali.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra
greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR PainExpelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuoi*aus jausite malonią šilumą, kas liudys,
:ad Pain-Expelleris dirba savo darbą.
Nesikankinkite, kuomet Pain-Expelleris nugali skausmą tokiu pastebėtinu
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c.
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

- T);rr

MAHANOY CITY, PA.
yURI atnaujinta vilti apie vertes prapercziu szioj

apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti

PAIN-EXPELLER
v

industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities.

