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NEGYVA MOTERE ANG
LINIAM VAGONE.

Norris vi lie, Pa. — Vera Ben
ton, apie 26 metu amžiaus, ku
ri dingo isz namu kėlės dienas 
adgal ir kurios palicija jeszko- 
jo nuo kokio tai laiko, likos su
rasta per koki tai valkata ang
liniam vagone kuris apie tai 
pranesze palicijai. Manoma 
kad jauna motere papilde sav- 
žudinsta. Jauna motere su sa
vo vyru gyveno nesutikime ir 
buvo pasimetia kėlės sanvaites 
adgal.

ŽIURKES PRADĖJO JI
GRAUŽTI PO SMERT.

Orlando, Me. — Benas Stauf
fer, kuris gerai užsitraukė sa
li une ir ėjo namo, puolė ant 
ulyczios ir likos pataikintas 
per automobiliu kuris jam per
skėlė pakauszi nuo ko mirė. 
Graborius ji nuvežė pas save ir 
patalpino skiepe o ant rytojaus 
ketino ji parengti ant palaido
jimo. Kada gimines ątejo at
lankyt lavona, nemažai nusi- 
stdbejo kada| pamate (kad jo 
veidas ir rankos buvo labai 
apgraužtos per žiurkes. Da
bar skundžia igi a'boriu kad ge
riau neprižiūrėjo lavona.

JO SAPNAS ANT TIKRŲJŲ 
ISZSIPILDE.

Gleesport, Pa. — Sapnuoda
mas 'buk artimoje likos nu- 
nesztas per vandeni geležkelio 
tiltas, Edvardas Gerona, netu
rėdamas ramumo, atsikėlė ir 
nuėjo pažiūrėt ar tikrai taip 
atsitiko kaip jis sapnavo. Kada 
atėjo prie upes, isztikruju 
mate kad tiltas 
tas per vandeni, 
trumpo laiko 
vanijos greitasis 
rodamas kuom 
kada tasai jau 
doge savo su 
du sulaikė 
laika.
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DARE MERGINOMS IR MO- 
TEREMS UŽDRAUSTAS 

OPERACIJAS.
Philadelphia. — Mrs. Mar- 

garieta McKean likos patrauk
ta in suda už daryma uždraus
tu operacijų ant merginu ir 
moterių tiksle atsikratymo nuo 
Vaiku. Sudas ja pastate po 10,- 
000 doleriu kaucijos. Ant skun
do pasirasze apie penkiolika 
moterių ir merginu ant kuriu 
loji motere padare operacijas 
o isz tuju badai viena mirė ir 
kitos pavojingai serga. Neku
šlos ir pagimdydavo kūdikius 
bet tuju mažiuleliu daugiau 
nematė.

NUĖJO RINKTI ANGLIŲ SU 
DUKRELE, LIKOS SUŽEI

STA PER TRUKI.
Philadelphia. — Kada Mrs. 

Rita Loch ana diena atsikėlė 
isz ryto, buvo labia szalta o 
kad neturėjo malku ne augliu 
/namie, sumano su savo 13 metu 
dukrele eiti ant geležinkelio ir 
prisirinkti anglių. Motina su 
dukrele persiskyrė o kada mer
gaite sugryžo su vežimėliu 
anglių, rado motina gulinezia, 
baisiai sužeista prie geležinke
lio. Mergaite pasodino motina 
ant vežimėlio ir nuveže namo. 
Trūkis kuris sužeidė motina, 
nemate kad pataikė in motere 
ir nuvažiavo toliaus.

PALIKO 40 TUKSTANCZIU 
DOLERIU DEL SAVO 

KACZIU.
Milwaukee, Wis. — Senmer

ge Sarah B. Hathaway, 83 me
tu, kuri mirė czionais praeita 
sanvaite, paliko 40,583 dolerius 
del savo 18 kacziu. Testamen
tas tas pagal tie- 

otas sude.
tai visas

i-

GAVO PACZIA PER LAIK- 
RASZTI BET BUVO 

NETIKUS.
Milwaukee, Wis. — Tieji ku-i 

rie pajeszko paczios ar vyro 
per laik'raszti, tankiai gauna, 
kaip Anglikai vadina, “lem
on”. Taip tai atsitiko kokiam 
Tai Vincui Bodlevskiui kuris 
sziomis dienomis geidžia atsi
kratyt nuo savo pacziules, Mrs. 
Helenos Tyson, naszles, su ku
lia susipažino per laikraszti 
kuriame pajeszkojo paczios. 
Toji moterėlė nebuvo užgana- 
dinta isz savo vyro kuris bu
vo laibai mažas. Ant galo suti
ko persiskirt jeigu jai vyras 
duos 500 doleriu ant ko ir su
tiko. — Panasziu porelių Ame
rikoj randasi daug, kurios sau 
pajeszko sau vyra ar motore po 
tam vienas ir kitas ne yra už- 
ganadinti.

KAS ATLIKDAVO NUO 
SZUNU TAI MOTERE 

TURĖJO VALGYT.
Clement, Mich. — Mrs. Dora 

Atwell, negalėdama ilgiaus nu- 
kensti bjauraus pasielgimo sa
vo vyro, užvedė priesz ji skun
da ant persiskyrimo. Savo už- 
mėtinejime paduoda {kad jos 
vyras szere savo szunis su ge
riausiais valgiais o kas atlik
davo nuo j u tai jai numesda
vo. Motere aplaike persiskyri
mą.

KAS GALĖTU KENSTI 
SU TOKIA MOTERE?

Pittsburgh, Pa. — Karolius 
Kurtz, laike perklausymo apie 
persiskyrimą nuo savo paeziu- 
!ies, kalbėjo sudžiui del ko ne
gali ilgiaus gyventi sū ja. Sztai 
jo priežastys: tankiai paeziule 
ant jo krutinės szokdavo kazo
ką, su krėslu sužeidė jam kak
lą, mete in ji ziegoriu perkirs- 
dama jam galva, perkirto vei
dą su peiliu, iszlauže du szon- 
kaulius, sudegino dvi poras jo 
kelnių kad negalėtu eiti in 
jniesta. Taipgi koliodavo ji per 
■ sa naktį kad negalėjo jis už- 
^L't, iszpesze .saujomis plau- 
■isz jo galvos, apipylė atra-
■ i jo veidą kada gulėjo, su- 
■e tabaka su pipirais, isz- 
■visas knygas iii tvarto ir 
■tavo jam niekur išželi i 
■ >anvaites, uždan da 
■uit pastoges. — Kas-gi 
■neilėsne” moterėle už 
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■30 SURI SVERENTI 
■40,000 SVARU.
■u Bay, Wis. — Steponas 
■nskas, lociiininkas fabri- 
■iu Iteninark, Wis., padir- 
■ižiuiszka sūri kuris svėrė 

■ikstaneziu svaru, kuri isz- 
■te ant farmeriu parodos in 
■Louis.
■iudžinskas aut paskutines 

■merių parodos, kuri buvo 
Kikoma praeita meta czionais, 
Eadirbo taipgi dideli sūri kuris 
įvore 2,000 svaru už ka aplaike 
pirma dovana. Pirmutini sūri 
praminė “Galijotu” o pasku
tini, kuris svėrė apie du tonus, 
praminė “Dovydu.”

NEŽINOJO KAD JO PATI 
BUVO TOKIA PACZEDI 

MOTERELE.
Greenport, N. C. — Nelson 

Dewees, 69 metu, kuris gyveno 
sugriuvusoje grihczeleje už
miestyje, neteko savo gyveni
mo drauges. Kada jo motore 
radosi ant mirsztanczio patalo, 
paliepė po jos mireziai peržiū
rėt visus puodas ir kad nami
nius rakandus neparduotu nie
kam. I’o palaidojimui pradėjo 
jis jeszkoti puoduose ir surado 
638 dolerius auksiniais pini
gais. Kaimynai davinėjo jam 
]icnkis dolerius už visus nami
nius rakandus liet baisiai per
pykęs kad jam tik tiek pasin
io, pradėjo kapot rakandus ir 
mane viską sudegyt. Kada su
kapojo sena sofka rado joje 
punduleli bumaszku, apie du 
lukstanezius doleriu. Pasiėmęs 
pinigus nuvažiavo pas savo 
anukelia ''kuria labai mylėjo, 
atidavė pinigus,ir sziadien gy
vena dideliam ramume.

UŽTROSZKINO SAVE IR 
DUKRELE GAZU.

Philadelphia. — Edita Kates 
isz Kensington, susirupinus 
kad ja apleido jos vyras, pa
likdamas ja su dvieju metu 
dukrele, sumanė užbaigti ant 
visados savo varginga gyveni
mą per užtroszikima gazu nuo 
pecziaus. Kaiminka ju lavonus 
surado kada suuodė gaza.

KIAULE SU TRIMI 
SZIRDIMIS.

Valleyview, Nebr. — Farme- 
ris Albert Pensinger ana diena 
paskerdė kiaule kuri svėrė ar
ti trijų szimtu svaru ir turėjo 
tris szirdis. Augszcziau pa
prastos szirdies radosi dvi ma
žesnes. Farmeris nusiuntė szir
dis in valdiszka muzeju.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
MONTANOJE.

Helena, Mont. — Sukatoje 
davėsi czionais jaustis keli 
smarkus drebėjimai žemes ku
rie padare gana daug bledes ir 
iszbaugino visus gyventojus 
kurie iszbego laukan tik su 
marszkiniais. Žmonių nepražu
vo bet daugelis likos sužeista 
per puolanczius kaminus.

TRUMPOS ŽINUTES
Detroit, Mich. — Charles Bu- 

chards isz Kalamazoo likos už- 
musztas laike automobiliniu 
lenktynių czionais, keli likos 
sužeisti.

Harrisburg, Pa. — Daugiau 
kaip 34,000 žmonių likos isz- 
braukti nuo paszialpos nes ap
laike darbus ant visokiu vais
tiniu darbu.

Washington, D. C. — Praei
ta 1934 meta, po visa Amerika, 
likos užmuszta 33,980 ypatų 
automobiliu nelaimėse. Ant ge
ležinkeliu ne vienas žmogus li
kos užmusztas. Priek tam li
kos užmuszta 1789 ypatos susi
dūrimuose automobiliu, ant 
geležkeliu ir per strytkarius.

Ziegler, III. — Trūkis Mis
souri Pacific trenke in auto
mobiliu, užmuszdamas keturis 
pasažierius o du mirtinai su
žeidė. ,

Isz Visu Szaliu
GRAIKIJA VELA PA
SILIKO MONARKIJA
SZAUKIA SAVO KAKALIO 

ANT SOSTO.

Atėnai, Graikija.,— Ne’ ilgai 
džiaugėsi Graikija Republika, 
nes ana diena likos sukelta 
trumpas pasikėlimas be pralie
jimo kraujo. Prezidentas likos 
praszalintas ir vela karalius 
Jurgis H likos paszaūktas, kad 
apimtu sostą, apleista per vie
nuolika metu, apsigyvendamas 
paskiause Anglijoj. Apėmė ji
sai sostą po mireziai savo tėvo 
1923 mete, ir vos valde vienus 
metus, kada Graikija likos ap- 
szaukta Republika. Buvo jisai 
vedos su giminaite Vokiszko 
Kaizerio 'bet vėliaus su ja per
siskyrė. Karalius George II 
yra dideliu sportu ir mažai ka
da rupydavosi apie savo kara
lyste.

NASZLELE PIRKO SAU 
VYRA NUO KITOS

Majdanka, Vengrai.,— Ven
grai kaip kada mainosi paezio- 
mis arba tiesiog jais permaino 
ant kitu ir nieks tai nelaiko už 
pikta?"Sztai 'kaip laikraszcziai 
danesza: Nesenei kokia tai po
niute Rosenborgiene, .pavedė 
savo vyra kitai moteriai o ir il
gai nederėjusi. Per deszimts 
metu toji porele gyveno gana 
dideliam sutikime, bet pasku
tiniuose trejuose metuose, pra
dėjo ėstis kaip szuo su kate.Ro- 
senbergas insimylejo su pato
gia naszlaite, kuri gyveno arti- 
ju. Pati suprato jo meile ir 
nuėjus pas naszlaite, pradėjo 
su ja derėtis. Naszle isz pra
džių davinėjo moterei 300 dole
riu už vyra, bet toji pareikala
vo 800 doleriu. Ant galo, pa
baigė ant 500 doleriu ir naszle 
su džiaugsmu nusivedė savo 
nauja vyra namo.

PASIAUKAVIMAS 
o/lfl JAUNIKIO

Dave Savo Kraujo del Mylimos 
Kad Pasveiktu, Bet Pats Mirė.

MERGINA NETEKO PROTO.

Stanislavas, Lenk.,-—Nesenei 
apsirgo ant tifuso duktė tur
tingu tėvu, Erna Ramer, padė
jimas josios buvo pavogingas 
ir daktarai neturėjo vilties kad 
mergina iszliiks gyva. Paszau’k- 
tas specialistas apreiszke kad 
vienatinis 'būdas iszgialbcjimo 
merginos nuo mirties yra, jei
gu kas jei paaukautu savo 
kraujo inleisti in jos gyslas. 
Kraujo paaukavo 28 metu Jo
kūbas Litinei- kuris nuo senei 
mylėjosi su patogia Erna.

Iszbandymas buvo (pasek
mingas ir mergina in trumpa 
laika pasveiko. Littneris ap
reiszke merginos tėvams, kad 
lik didele meile ji privertė pa- 
aukaut savo kraujo savo myli
mai, ir melde kad duotu duk- 
tere jam už paezia. Tėvai ant 
to nesutiko, nes jis neturėjo 
tinkamo darbo ir buvo vargin
gas. Tuom laifk Littneris nete

ikiąs daug kraujo, pradėjo eiti 
menkyn, pradėjo rūpintis ir 
nerimaut apie savo mylima ir 
iszvažiaves in pamarį neužilgio 
ten mirė. Nuo to laiko, Erna 
praliejo liudM ictskni savo my
lima. kuris paaukavo savo gy
vastį del josio* lankei mate 
mylima sapnuosią ir ant galo, 
teip pradėjo liūdėt, kad visai 
neteko proto ir likos patalpyta 
prieglaudojofėlel paikszu.

SUSIRĖMIMAS RUSISZKU 
RUBEŽINIU SARGU SU 

JAPONAIS.

Moskva, Bosija. — Artimoje 
Kabarovsko, Siberijos, Japo- 
niszka rubežine patrule užklu
po ant Rusiszkos patrules, už- 
muszdami kelis Rusiszkus sar
gus ir daugeli sužeidė. Kokia 
priežastie buvo kad Japonisz- 
ki saigai užklupo ant Rusiszku 
tai da neisztyrineta bet priesz 
toki užklupima Rusiszkas am
basadorius užprotestavojo ir 
kaip girdėt ltd isz to gali kilti 
svarbesni nesupratimai. Neku- 
rie karisz'ki žiaunai spėja kad 
jeigu Japonija nesuvaldys sa
vo kareiviu prie Rusiszko ru- 
bežiaus tai isz to gali kilti ka
re tarp Japonu ir Rosijos.

SURADO SKARBA HUSITU.
Koszycai, Slovakija. — Ka

da pertaisinejo vietine rotuže, 
darbininkai surado skiepe 
skarba kuris susidėjo isz auk
siniu ir sidabriniu pinigu, vi
sokiu auksiniu medaliu ir in
du kaipo ir auksini lenciūgą 
kuris svėrė daugiau kaip puse 
svaro.

Czekiszki žiaunai senoviszku 
užlieku isztyrinejo kad pini
gai paeina isz laiku Czekiszko 
karaliaus Padjdbroda, kas duo
da suprast kad tasai skarbas 
likos paslėptas per Husitu ka
reivius kurie tame laike valdo 
Koszicus.

Sziadienine rotuže kitados 
buvo naudojama kaipo kazar- 
mes del tuju kareiviu, kai]) ro
dos ąficieriu, o kada buvo pri
versti apleisti kazarmes laike 
kares, paslėpė visa savo turtą 
skiepe su vilczia jog kada su- 
grysz in lenais ir pasiims savo 
paslėptus skalbus bet niekados 
nesugryžo ir manoma kad pra
žuvo karoję su nevidonais.

DREBĖJIMAS ŽEMES RO- 
SIJOJE UŽMUSZE 50 

ŽMONIŲ.
Moskva, Bosija. — Penkes- 

deszimts žmonių likos užmusz- 
'a ir beyeik 500 sužeisti drebe- 
jime žemes kuris kilo guberni
joj Tadjeksztane, artimoje Af- 
ghanistso ru'bežiaus. Apie 700 
namu, sugriauta o kad visi te
legrafai ir telefonai likos nu
traukti todėl negalima visos 
teisybes isztyrinet. Tris dienas 
priesz tai drebėjimas žemes su
naikino du kaimelius Mionadu 
ir Argailku.

Bledes padaryta labai daug. 
Valdžia nusiuntė in lenais dak
tarus, gyduolių ir maisto del 
tenaitiniu gyventoju kurie nu
kalite per drobėj ima.

ITALAI BOMBAR
DUOJA MIESTUS

Ksreivci Užgriauti Gyvais Nuo 
Bombų; Daug Abisiniecziu 

Pameta Savo Pulkus.
51 Sklypai Boikatuoja Italija.

2,500 ITALU ISZSKERSTA.

Djibouti, Somaliland. — Dau
giau kai]) 200,000 Abisiniecziu 
skubina in Harar apginti taji 
miestą nuo užpuolu. Subatojo 
vienuolika Italiszku eroplanu 
bombardavo aplinkine Garlo- 
gubi, 36 Abisiniszki kareiviai, 
norėdami pasislėpti nuo puo- 
Jancziu 'bombų, pasislėpė in ap
kasus kurie likos užgriauti per 
bombas ir visi likos gyvais už
griauti.

Daugiau kaip trys tukstan- 
cziai Abisiniecziu pamėtė savo 
pulkus nueidami pas Italijonus 
nes suprato kad tolimesnis ko
vojimas priesz naujausius 
ginklus yra heviltinis. Nenori 
daugiau lieti kraujo be reika
lo. .

Praeita sanvaite aplinkinėje 
Aduwa, hadai Abisiniecziai už
klupo ant Italu iszskersdami 
apie 2,500 kareiviu.

Lyg szįai dienai Italai pa
ėmė iii nelaisve apie tris tuks- 
lanczius Abisiniecziu.

Italai nepaprate prie ikfri- 
.'<<>> oro, mirszta kaip muses, 
daugiausia nuo visokiu ligų ir 
daugelis apjako nuo saules 
spinduliu. Keliolika laivu tuju 
nelaimingųjų jau prisiunsta in 
Italija ant gydymo. Kareiviai, 
būdami sveiki isz ryto jau va
kare buvo netinkami ant ka- 
riszku lauku, taip staigai ap- 
serga. Daktarai negali pažinti 
tenaitiniu ligų.

SURADO DAUG PINIGU 
SENOJE VALIZOJE.

(Idem i ra, Port u ga 1 i ja.—Terp 
kitu bagažu, kurie radosi ant 
szios stoties, likos surasta sena 
valiza kokio tai keleivio kuris 
ja neatsiėmė arba kur din
go. Kada virszininkas stoties 
po keliu menesiu peržiūrinėjo 
bagažus, rado joje nepaprastai 
daug pinigu ir visokiu svarbiu 
popieru, bet locninin'ko pra
vardes niekur neužtikta. Isz 
kokios stoties toji valiza pri
siunsta tai nedažinota, nes žen
klas buvo nuplyszias. Lyg 
sziam laikui locnininko da ne
surasta. .

MOTINA VISO KAIMO.
Macas, Portugalija. — Arti

mam kaimelyje mirė 90 metu 
amžiaus senuke kuri su savo 
vaikais ir impedžiais sutvėrė 
visa kaima. Apie 65 metus ad- 
gal aplaike ji szmota dirvos po 
mirusiam savo tėvui, ant ku
rios pradėjo gaspadoriaut su 
savo vyru. Susilaukė jie 14 vai
ku, visi augo sveiki ir davė jai 
net 59 anūkus. Isz tuju in lai
ka kilo 82 vaikai. Visi apsigy
veno ir pirkinėjo žeme tame 
kaime prie motinos ir ant galo 
užaugo gana didelis kaimas 
kuris susidėjo vien tik isz gi
miniu paeinaneziu nuo tos mo, 
teres. _
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Kas Girdėt
In Amerika vela pradėjo 

plaukti isz Lietuvos piniginei 
delegatai iszcziulbti paskutini 
skatiką nuo varguoliu Lietu
viu. Toki sveteliai sugry'žia au
gai in Lietuva, prisijuokia už
tektinai isz 'kvailiu kurie au
kavo del “kokio ten.labo!”

Jau laikas susiprasti kad 
Amerikoj žmones sziadien gy
vena vargingai ir valdžia juos 
turi suszelpinet.

Valdiszkam kasyklų bjure, 
Pit'tsburge eina, (bandymai su 
nauju iszrastu aliejum kuris 
varys pasekmirigai visus auto
mobilius. Taji aliejų žiaunai 
dirba isz minksztu anglių. Apie 
savo iszradima da aiszkiai ne- 
apgaisino svietui nes kada ant 
tikrųjų 'bandymai bus pasek
mingi, tada inžinieriai apgar- 
sys apie taji iszradima.

Laikrasztis “The Unofficial 
Observer ’ ’ talpina straipsni po 
vardu “Musu Ponai ir Valdy
tojai,” kuriame apraszineja 
kad svietas eina ant prapulties 
ir nuo szios dienos, lyg 1950 
metui, svietas 'kovos už savo 
gyvasti ir civilizacija. Viena
tinis apsisaugojimas nuo tos 
nelaimes guli rarikose penkių 
valdytoju kurie savo rankose 
turi visa svietą ir valdo žmoni
ja. Tieji penkieji yra:

Karalius Jurgis, valdytojas 
Anglijos ir kitu daliu svieto, 
po kuriuom randasi ne tik bal- 
tieji žmones bet ir juoduju.

Popiežius Piusas XI, valdy
tojas 300 milijonu Katalikisz- 
ku dusziu po visa pasauli.

■ Leonas Trockis, kuris turi 
po savo ranka milijonus žmo
nių ir juos valdo su geležine 
ranka.

Ciesoriuj Hirohito, isz Ja
ponijos, kuris valdo 70 milijo
nu žmonių ne tik svietiszkai 
bet ir tikejimiszkai nes ji laiko 
padonai už dvasiszka esybia.

Mahatma Ghandi, kuris turi 
didžiausia intekme ant gyven
toju Indijos ir jo visi klauso.

Prie tojo skaičiaus reikia 
pridėti politikiszkus valdyto
jus po visa svietą kurie turi di
dele intekme ant 'žmonių. — Ju 
rankose priguli ateitis svieto.

Darbo administratorius Hop
kins, pagal “New Deal” keti
na duoti darbus del 3,500,000 
žmonių lyg 1 d. Novemberio ir 
lame tiksle ketina iszduoti 1,- 
140,000,000 doleriu. Jeigu tasai 
skaitlis žmonių aplaikys dar
bus tai valdžia paliaus szelpi- 
net bedarbius. Jau apie du 'bi
lijonus doleriu valdžia pra- 
szvilpe ant suszelpimo bedar
biu bet isz tu pinigu daugiau
sia gavosi in rankas tuju kurie 
tuos pinigus iszleid'žia ir turi 
visokius gerus “džiabus.”

Ana diena pasibaigė teismas 
Jokūbo Swackhammer, isz 
Minneapolis, Minn., kuris bu
vo apsipacziaves su asztuo- 
nioms moterems ir ant tiek me
tu likos nubaustas kalėjimu — 
meta už kožna apsipacziavi- 
ma. — Jau tam 'žmogeliui rei
kėjo duoti laisvia nes ir taip 
(turi asztuonis svarbius erge
lius ant savo galvos.

Kokis tai profesorius svei
katos, Detroite, tvirtina buk 
jeigu kas geidžia būti sveikas 
ir turėti gražu kuna tai turi 
atsistoti ant galvos per kėlės 
minutas per diena nes tai yra

Rūpinsis Republikonu 
Rinkimais

Republikonis/jkas Tautiszkas 
Komutetas atidarė savo ofisą 
Chicagoj ant pradėjimo politi- 
kiszkos kovos ateinaneziuose 
rinkimuose. Pirmininku tojo 
komiteto likos iszrinktas Har
rison E. Spengler isz Ohio ku
rio užduotis yra vesti pasek
mingai kova priesz savo prie- 
szininkus.

geriausia gyduole del smegenų.
Gerai, tegul ir taip buna, 

bet... ar ir moterėles turės 
stoti ant gaivu? O kaip bus su 
andarokeliais? Jau to per 
daug 1

Pana Marie Warburton, isz 
Buffalo, N. Y., varginga steno- 
grafiste, dirbdama sunkiai ant 
užlaikymo savo senu teveliu, 
netikėtai aplaike žinia ana 
diena buk jos turtingas dede, 
St. Louis mieste, mirdamas pa
liko jai visa savo turtą kuris 
turi vertes apie 150 tųkstan- 
cziu doleriu. Laiminga mergi
na nukeliavo in St. Louis atsi
imti hetiketa-turta.

O laime! Hospodi pomilui! 
Pribukie in pagialba del mus 
vargszu Lietuviszku redakto
rių kurie aria su plunksna per 
visa savo gyvenimą. Atneszkie 
ir mums netikėta gilinki, juk 
žinai kur kožnas gyvena. Pomi
lui! Pomilui!

Del tuju, kurie netiki in sap
nus ir isz to juokėsi, patalpi
name szita tikra atsitikima ku
ri isztraukeme isz New York 
Times. ,

Kėlės dienas ad'gal vagys 
pavogė daktarui Swedesford, 
Branderburge, Vokietijoje, 
maszria su 2,500 markiu. Visi 
pajeszkojimai vagies nuėjo ant 
niek. Norints palicija areszta- 
vojo kelis nužiūrėtus žmonis 
bet neturėdama užtektinai da- 
vadu turėjo juos paleist. In tris 
dienas po tam daktaras turėjo 
nepaprasta sapna: rodėsi jam 
kad kas tokis ji patraukė už 
rankos kalbėdamas: “Tavo pi
nigai yra paslėpti darže prie 
medžio gralbeje.” Daktaras pa
budęs neturėjo ramumo per vi
sa diena o ant galo paemes ke
lis žmonis paliepė iszleisti isz 
grabes vandeni. Ir isztikrujn 
rado maszna su pinigais ant 
dugno grabes. Pinigai radosi 
bumaszkose ir aukse. Bumasz- 
kos jau buvo gerai .supuvia.

Na ir netikėk tu žmogau in 
sapnus!

LAIKE PALITIKOS.

— Už katruos tu kumute 
eini?...ar už Demokratus ar 
Republikonus?

— Asz kumute ne noriu ne 
už Demokratu nei už Republi
konus tiktai einu už savo Mi- 
kolelio, del 'kurio prislėgiau 
lig smert.

Kode! Tymai Yra 
Rimta Liga

Neturime manyti, kad tymai 
yra nesvarbi liga ir jeigu vie
nas vaikas ta liga užkrėstas tai 
motinos tegul neleidžia'kitiems 
vaikams prie serganezio priei
ti. Per daug motinu, tiki, kad 
visi vaikai turi kada nors ty
mais sirgti ir kuo greieziaus 
jie apserga tai tuo gerinus, ir 
todėl, kuomet t ik vienas vaikas 
apserga tai jos leidžia visus ki
tus prie ligonio prieiti norėda
mos kad visi vaikai ja užsi
krėstu sykiu. Tai pavojingas 
nusistatymas, nes ne visi val
kai nuo tos ligos lygiai pasvei
ksta. Visai ne. Ypatingai 
sziais metais daug vaiku ty
mais serga. Sziu metu pirmu 
szesziu menesiu statistikos 
vientik New Yorko mieste pa
rodo kad .100 vaiku numirė nuo 
tos ligos. Bet. mes gerai žino
me kad tos skaitlynes yra net 
apie tris syk didesnes nes daug 
vaiku numirė nuo (plaucziu už
degimo, kuri liga užpuolė ty
mais serganezius.

Tevu-kraujo pagydijimas su
laikys tymais serganezius nuo 
plaucziu uždegimo ir nuo kitu 
blogu pasekmių. Naudotis szi- 
tuom brangiu pagydijimu rei
kia paszaukti szeimyniszka gy
dytoja kaip tik manai kad vai
ką tymai grasina, nelauk pakol 
jis jau apserga. Gydytojas isz- 
trauks maža dali kraujo isz 
ranku abieju tėvu ir inezirsz- 
kys in ligoni. Liga bus lengva 
ir plaucziu uždegimas valka 
neužpuls.

Kiekvienas vaikas, kuris tik 
priėjo prie tymais serganezio, 
turi būti lovon paguldytas ir 
visi vaikai nuo to kambario su
laikyti. Tas sulaikys liga. Me- 
dikaliszkas mokslas dar nežino 
kaip nukreipti liga, kaip jau 
daroma, su difterija. Bet tik 
žinome kad tėvu kraujas pa
prastai sulaiko plauczu uždegi
mą, kas daugumoje atsitikimu 
seka tymus. Mes ir-gi žinome 
kad kuomet vaikas pasveiksta 
nuo tymu, tai ta liga ji vėl nie
kad neužkrės. —F.L.I.S.

NUSIDAVĖ 
KANUOGERIAUSE.

In gyvenimą pono grofo Kai- 
linaiczio kas tokis užskambino. 
Tarnaite atidarė duris ir klau
sė. Ko sau sveczias reikalau
ja?

— Praszau panaites, at- 
nesziau laiszka del pono grofo.

— C) ar bus atsakymas, 
klausė tarnaite priimiszo?

—■ Nežinau.
— Na tai tokiam laike, 

praszau atsisėst prie sz-paka j ri
ję nueisiu pas poną. Su tais žo
džiais tarnaite paskubino su 
laiszku pas poną.

— Praszau pono, kokis tai 
žmogus atnesze szita laiszka. 
Ar turi laukti ant atsakymo?

— Tuojaus, palauk truputi, 
kalba ponas, ir perpleSzias kon- 
verta skaito ant mažos korte
les paraszyta su žodžiais:

“Nusiduos, tai gerai,
o nenusiduos, tai ir gerai.”

— Kas ežia po velniu ! Kas 
atnesze szita laiszkeli? Pa- 
szauk ji. Tarnaite iszbego m 
prieszfpakaju bet greitai sugry- 
žo szaukdama persi gandus:

— Vajei!. .praszau ponulio 
jam nusidavė, ha pasiėmė po
nios ir pono kailinius ir du pa- 
rasonikus, kurie radosi prie- 
szpakajuje!

ISZUETUVOS
UŽKLUPO

ANT KUNIGO1
Minia Užklupo Ant Kunigo 
Su Akmenais ir Supuvusiais 

Kiausziniais.
BAŽNYOŽIA LIKOS UŽDĄ * 

RYTA PER VYSKUPĄ.

Pivosziunai. — Czionaitine- 
je bažnyczioje kilo nužemintas 
pasielgimas terp žmonių, kada 
vietinis (pralotas perskaitė re
zoliucija nuo Kaiszeldorinio vy
skupo, kad Lietuviai drauge su 
Lenkais užlaikytu vietinia ba- 
žnyczia ir kad lygiai bus laiko
mos pamaldos bažnyczioje del 
Lenku. Tada kilo baisus kliks- 
mai nes Lietuviai ant to nesu
tiko ir pradėjo mėtyt ant pra
loto supuvusius kiauszinius ir 
akmenais. Isz tos priežasties 
bažnyczia Pivosziunuosia likos 
uždaryta per vyskupą.

PERKŪNAS SUDAUŽĖ 
BRAVORĖLI.

Raseiniai. — Raseinių apsk. 
Stakių bažnytkaimio vienas u- 
kininkas giraitėje laike degti
nes bravorėli. Priesz kelias die
nas jam beverdant “namine,” 
užėjo staigus perkūnas, kuris 
trenkė in medi ir bravorėli su
daužė in szipulius. Atsipeike- 
jes ūkininkas sakėsi daugiau, 
kaip gyvas degtines nevar
ysiąs.

MAISZACZIAI PRIESZAIS 
ŽYDUS.

Telsziai.,— Minia inirszusiu 
žmonių iszikule daugeli langu 
žydu namuosia, kada dagii’do, 
kad tūla Krikszczioniszka mer
gina, kuri dirbo pas tūla žydu 
szeimyna buvo dingus. Mergi
na vėliaus atsirado, apsakyda
ma kad likos pagriebta per tris 
nežinomus vyrus. Keli žmonis 
likos aresztavoti. Palicija daro 
tolimesnius tyrinėjimus.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus ant apsigyve
nimo ir geidžia kad jiems 
laikrasztis “Saule” eitu be 
pertraukos, kada maino savo 
adresus tai tegul neužmirszta 
paduoti ir savo sena adresa 
kur kitados gyveno, nes kitaip 
negalėsime surasti kur tokis 
žmogus gyveno. TodeJ, jeigu 
permainote savo gyvenimo 
vieta, raszant in redvste kad 
permainyti jusu adresa, paduo
kite teipgi ir savo sena adresa, 
o tuom palengvinsite mums 
darba ir daug ergelio.

“Saules” Redyste.

gAPNORtU^
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateitoje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Bobrai Tures Dirbti Prūdus

Tukstancziai tuju žvėreliu yra gaudomi per valdžios me
džiotojus, kurie žiemiu aplinkinėse stato prudus ir tokiu budu 
užkemsza upes ir kanalus per ka farmeriai daug nukenezia 
nuo sausumos ir iszdžiusta daržoves ir medžiai. Tuosius beb
rus gaudo ir platina kur randasi dideles girrios kur statys sa
vo prudus kurie užlietu tais vietas kur yra labai sausa ir bu
tu isz ju didesne nauda.

Kaip Tėvas Isztyrinejo 
Nekaltybe Sūnaus

Puikiose ir didelese girriose 
Francuziszko kunigaikszczio, 
Feronisso, gyveno girrinis sar
gas, žmogus doras ir puikaus 
budo. Toje girrioje likos nu- 
szautas žmogus ir nužiūrėji
mas rode kad ji nuszove sūnūs 
lojo girrinio sargo kuris už tai, 
kaipo žadintojas, likos suimtas 
ir uždarytas kalėjime.

Tėvai iszgirde apie tai, bai
siai susirūpino ir atėjo in kalė
jimą atlankyt savo sunu. Kaip 
tik motina pamate savo sūneli, 
puolė jam ant kaklo ir grau
džiai pravirko:

— Mylimas mano sūneli, — 
jr norėjo ji prispaust prie szir- 
dies. Bet tėvas ja sulaikė kal
bėdamas:

— Motin, da ne. Pažinosime 
pirma ar tai yra musu sūnūs 
ar žadintojas. Po tam atsigry- 
žes in dažiuretoja tarė:

— Apie nieką daugiau ne- 
praszau kaip tik kad galeeziau 
jam tiesiog in akis žiūrėdamas 
kelis žodžius su juom pakalbėt 
o pats pasakysiu ar jis isztik- 
ruju yra žadintojom kaip žmo
nes apie ji mano.

Da'žiuretojas pavėlino jam 
pakalbėti su sunum. J

Susirūpinės ievas prisiarti 
no prie sunaus o katrie biw 
apliukui apstoja, nežinojo^B 
ievas kalbės in savo suini.j|į 
gas kalėjimo davė ženM 
ranka, kad visi tylėtu^ 
ieva- pradėjo kalbėt i fl 
rinkusius:

— Bukite visi limJI 
apie ka asz noriu IdajH 
no sūnaus ir ka jis ■ 
kys. ITie-z ia.ja -otfl 
yra tavo mot imi, y « 
v. r v :; 111.-z i, i imrvai' . 
tavo -e-ule, akyse 
gu kurie del laves isS 
mokslu tikybos, aszW 
vas, kuris nuo mažeB 
-Zll'di inkvopino juii 
syke o bjaurint is iiį® , 
nielag.vste<, klan-ill t.® 
no mielas bTedrikai, 
tavęs Dievas lenais 
besc kadti užklaus: ar^ 
ias szios žmlinsios ar nW

Tėvas kalbėdamas t S 
džius atydžiai žiurėjo i.tH 
kad galėtu iszskaityl gi,W 
jo szirdies ar jis kalba te® 
ar ne.

— Mano teve, — pra® 
kalbėti suims, — bet ievas ,® 
pertrauke kalbėdamas:

— Duokie 
skubink kad 
pražudintum 

sau laiko, ne ■ 
savo duszios ml 
ir ueinstumtuir

in peklos pragara. .. Žiūrėk 
man in akis ir jus visi žiūrė
kite ant jo ir klausykite ka jis 
pasakys, o dabar atsakyk.

— Brangus mano leve, asz 
esmių nekaltas tos žudinsįos, 
— atsake malsziai sūnūs.

Tada senas tėvas pakele ran
ka, padėjo ant sunaus peties ir 
tare in ji aiszkiu balsu kad vi
si galėtu girdėt:

— Klaupk, mano sunau.
Sūnūs iszpilde tėvo paliepi

mą o levas kalbėjo toliaus:
— Laiminu tave, sunau, ir 

lai Dievas tave laimina. Esi ne
kaltas, tavo nekaltybe Dievas 
iszrodys, jeigu to uores. Tegul 
sudžios sudija kaip privalo. 
Motin, tare in verkenezia mo
tore. Dabar eikie ir prispausk 
savo, sunu prie szirdies kaipo 
savo nekalta kūdiki.

Po tam pasimatymui apkal
tintas jaunikaitis likos nuves
tas in savo kambarėli, kaipo 
žudintojas, bet kada teismas 
prasidėjo, tyrinėjimai iszrode 
kad jaunikaitis -yra nekaltai 
nužiūrėtas už žudinsta ir likos 
paleistas isz kalėjimo pas tė
vus. Pasin 
timi n^fl 
szauJfl

fci tai sve-

Isz Visu Szaliu
SKARBAI

SKUDURIOSIA
Žydas Buvo Priverstas Apleis

ti Vokietija.

VISA SAVO SKARBA 
PASLĖPĖ SENUOSE 

SKUDURIUOSE.

Stanislavas, Lenk.,— Žydas 
Henrikis Lessing gimęs czionai 
nuo daug metu gyveno Lipske, 
Vokietijoj, kur vede bizni isz 
senu skuduru kuriuos; siuns- 
davo in Lenkija isz ko dasi- 
dirbo gana didelio turto. Kaida 
užėjo Hitlerio valdžia ir pradė
jo persekiot visus žydus, jis bu
vo nužiūrėtas kožnam laike ir 
ant galo paliepė jam nesztis 
lauk isz Vokietijos. Lessing 
nutarė sugryszti in teviszkia 
bet buvo jam tai labai sunku, 
nes negalėjo parduoti savo tur
to, bet pasisekė jam iszsiunsti . 
viena vagona senu skuduriu in 
Lenkija, in kuriuos paslėpė vi
sa savo tarta'pinigais ir bran
genybėms. Apie siuntini pra- 
nesze savo geram draugui, kad 
neiszkrautu senu skuduriu isz 
vagono, pakol jisai pats nepri
ims. Po iszleidimui vagono, 
Lessing apleido Vokietija su 
visa savo szeimyna, palikda
mas gana dideli murini narna 
ir visa bizni. Atvažiavęs, pra
dėjo iszkrauti senus skudurius 
isz vagono, isz kuriu iszeme sa
vo milžiniszka turtą kuri ap
saugojo nuo Vokiecziu. Kiek 
to turto buvo, tai neiszdave bet 
kaip pažystamieji Lessingo 
tvirtina, turėjo ant keliolika 
milijonu markiu. Žydai žino 
kaip apsaugoti savo turtą isz 
ranku nevidonu.

JESZK0J0 RUSISZK0 SKAR- 
B0, BET JESZK0T0JAŠ

DINGO SU KVAILIO 
PINIGAIS.

Lodžius, Lenk., — Pas tur
tinga ūkininką Stanislova Ko
valski, in Goszezanova, pribu
vo kokis tai žmogus ir didžiau- 
|wę slaptybe apreiszke jam, 

■^aike nuo savo brolio isz
^Llaiszka, kad jisai žino 

■k-i užkasta Rusiszkas 
BL'ri užkasė lenais 

■^nomene girrioje.
koki lai in-

■Dio pagialba 
ŽK taji >kar-

Sare sijono 
BL- nak- 
^'barlm 
Wmižy~

Wil reike
BTin -uje-z 

kasztuo-
■ sai t uri t ik 

®kas pasigo- 
H1 padavė jam 

nepažinsiu-
Warszava 

Hnmeida, ir 
®iau nepa- 
®k i n ketu- 
Sgi'rsitikrino, 
® ■ pranesze 

vagi da

Įž 25c 
Lrp vaiką 
Lelniszkau
I tarnaites 
La kuczia. 
Į aliu ir jio 
pas vyras, 
pas grafa, 
[i, ka keti- 
'uot. Pikta

LS - CO, 
PA.

<



“ SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kaip Atsirado :: 
Davatkos Žemaitijoje

I ABAI seniai gyveno viena 
naszle pas kuria buvo jau

nas mokinys (studentas), ku
ris kas diena isz ryto eidavo in 
mokykla o ant pietų pareidavo 
namo.

Viena diena kada Vincas,1 
tokis buvo vardas jaunikaiczio, 
rengėsi eiti in mokykla, gaspa- 
dine užklausė:

— Vincai, ka jums pagamin
ti sziadien ant pietų?

— Ka turi už viską myli- 
mesni, ta man pagamink ant 
pietų, — atsake Vincas ir isz- 
ejo in mokykla.

Ilga valanda mistino motere 
ir negalėjo atrasti tokio myli
mo daigto kad galėtu pagamin
ti ant valgio.

Turėjo ji maža trijų metu 
sūneli kuri labai mylėjo. Pa
misimo sau motere: “už ta 
maža sūneli neturiu nieko my- 
limesnio,” todėl papjovė ji ir 
iszvire ant pietų.

Pareina Vincas isz mokyk
los ir sėdės prie pietų labai nu
sistebėjo iszvydes kūdikio mė
sa. padėta jam ant pietų ir la
tre:

— Moteriszke, ka tu geres
nio padarei, kodėl nužudei sa
vo mylima vaika?

— Kad jus liepet ta paga
minti ka turiu už viską myli- 
mesni. Asz nieko daugiau ne
turėjau kaip tik mano vienati
ni sunu todėl ta ir pagaminau 
ant pietų.

Vincas stojas pasimeldė ir 
peržegnojo bliuda kur vaikas 
stebuklingu budu atgijo ir sto
josi dar gražesnis.

Tuo laiku, kada tas dėjosi 
naszles grincželeje, velnes Bel
zebubas sėdėjo ant pecziaus ir 
in ta viską akyvai temino. Po 
teisybei jis ten vargszas džiū
vo jau nuo trijų metu norėda
mas Vinca su motere suvesti in 
pikta pagunda ir jau dabar bu
vo labai nudžiugęs isz nužudy
mo nekalto vaiko. Bet iszvydes 
stebuklą, padaryta per Vincą, 
labai persigando ir augsztyn 
paszoko. Po tam apsimalszines 
kalbėjo pats in save:

— Palauk, turiu sena motina 
pekloje, asz ja padarysiu in 
jauna — ir tuos žodžius kalbė
damas Belzebubas leke in pek
la.

Parlėkęs velnia-palaikis, in 
pekla apsakė Liucipieriui visa 
savo atsitikima ir nelaime po 
tam paszaukes mažesnius sze- 
tonus liepe atvesti savo sena 
motina, sukapoti in dalis ir su
dėjus in katila virti, tvirtinda
mas jog ir ja padarys jauna.

Paszauktas pulkas nelabųjų 
spareziai emes prie darbo ir už 
valandos velnio motinos mesa 
virė ant ugnies. Pavirinęs vel
nias keletą valandų mesa liepe 
iszimti isz katilo ir sudėti in 
dideli bliuda.

Kada velniukai ir ta užduoti 
atliko. Pirisiaittino Belzebubą 
ir pradėjo žegonti, o velnio mo
tina nei krutinti nepasikrutino.

Belzebukas liepi velniukams 
yel sudėti mesa in katila kal
bėdamas: “dar neiszvire kiek 
reikia. ’ ’

Velniukai virino Beldzebu- 
bos motinos mesa tolei kol ne
pavirto in ko szaline, potam su
dėjo in bliuda ir vėl Belzebu
bas žegnoja, žegnoja nes ir szi 
karta niekas nesidaro. Belze
bubas persigandęs stovėjo žiū
rėdamas tai ant Luciperiaus, 
tai ant mėsos ir nežinojo ka

Naujas Londono
Burmistras

Sir Percy Vincent likos isz- 
inktas burmistru miesto Lon

dono, Anglijoje. Gimė jis 1868 
mete atlaikydamas titulą 
“knight” 1927 mete.

kaborius davatkos puola ir 
puola po viena per skyle.

Tszejes Velnias isz Varnių 
pamanste-sau: Czia bus neisz 
kebo man užeias in Žemaiczin 
Kalvarija, tie yra apvaikszczio 
jams kelei Kristaus, tie susi
rinka svietas isz visu krasztu 
pasaulės.

S i ta mintis Belžebubas ėjo 
Kalvarijos linko, o davatkos 
jam vis puolė isz maigzo. 
Sztai ateina lies pats Kalvari- 
jo ir iszvydo velnias vėjini ma
lūną, kurio dar nebuvo regejes.

— Na, tiek svieto ir kara- 
laicziu parkelevau, o tokiu ra
gu dar neregėjau. Teip kalbė
damas velnias priėjo prie ma
lūno ir nuemes nuo pecziu mai
sza, pririszo prie malūno spar
no, o pats inejo in vidurį.

Jam po maluna bežiopline- 
jant gizelis pakeli presą ir pa
leido sparnus sukties. Velnias 
atsiminęs apie maisza, smuko 
isz malūno laukan.

Kokis buvo Belžebubos isz- 
gastis, kada iszvydo davatkas 
kaip sziuvai lekant isz maiszo, 
kuris pririsztas prie malūno 
sparno sukose su visu smarku
mu.

Velnias neturėdamas ka vei
kti, leidos bėgti per laukus, 
nes mate, kad jau negales da
vatkų sugaudyti.

Dar ir szendien Žemaicziuo- 
se yra sekanti daina:

Kalvarijos velnias bijos,
Visi mate, kad pakratė, 

Velnias raiszas, pilnus mai-
szus, Mergų—davatkėlių.

(*) Davatkomis Žemaicziai 
vadina senmerges, kuriuos ne- 
gaudamos vyru apsigyvena 
miesteliuose prie bažnycziu ir 
isz liežuvavimo ir kitokiu suk
tybių gyvena. Net ir kunigai 
jas vadina plitlaižemis.

—Parasze K. Gedminas.

pradėti.
Luciperius tai regėdamas 

nusprendė Belzebubai sėdėt ant 
tos mėsos ir perėti, pakol ka 
neiszperes.
Nors su nenoru buvo privers

tas velniapalaikis sėdėti, ant 
tos koszalenes. Sėdėjo jis labai 
ilgai ir jam besėdant isz tos jo 
motinos mėsos iszsiperejo Da
vatkos (*) juodos baltomis pa
kaklėmis.

Tu nevatnu sutvėrimu privi
so pilna pekla, sparvinėje jos 
po pekla ir painojos velniams 
po kojų. Ka Lucijerius maty
damas pasiszauke Belzebubą 
ir tarė:

— Belzebubą, tu sugaudy- 
kie savo davatkas sukiszk in 
maisza ir isznesk in Amerika 
ba jos ežia pekloj perdaug da
ro sugaiszties, prie darbo esan
tiems velniams.

Vėl naujas vargas velnapa- 
laikiui. Surenka visas davat
kas ir isznesze in Amerika pa
leidžia maustydamas jau savo 
triūsa užbaigęs.

Nuo to laiko praslinko ke
liolika metu ir Belzebubas bu
vo jau apie savo davatkas pa- 
mirszes, kada sztai viena die
na Luciperius pasiszauke ji 
prie saves, ir tarė:

Ar žinai ka 'Belzebubą?— 
Sziadien gavau žinia, kad ap
sirgo vienas kriauezius ir nepo- 
ilgio jis ežia pas mus atkeliaus 
todėl, mes turim būti pasiren
gė ji priimti, o priimti iszkil- 
mingai. Todėl tu Belzebubai 
nueik in Amerika sugaudyki 
davatkas ir sukiszes in maisza 
parneszk jas atgal in pekla, 
nes jos ežia prie tos parodos 
bus labai naudingos.

Ka turi veikti velnią palai
kis turi adgal keliauti in Ame
rika davatkų jieszoti. Kiek 
jis ežia turėjo vargo pakol jis 
jas sugaudi, nes jos jau buvo 
pasklydo po visa Amerika.

Galu negalėjo'susirinkęs norr 
nevisas davatkas keliauja 
velnapalaikis pekląs linkon. 
Perkelevens žeme Vokietijos ir 
viena vakara suvisu temstant 
atėjo Belzebubas su savo mai- 
szu in Kretinga, o kad naktis 
buvo tamsi ir labai lijo pasiri- 
žo nakvoti Kliosztoriui. Maisza 
pasidėjo kėlnorei (skiepe), o 
pats nuėjo pasižiūrėti, kas de
das kliosztoriui. Jam te bemo- 
klinejant žiurkes prakando 
maisza ir daug davatkų iszl in
do.

Isz ryto velnias nei neapsi- 
žiurejes užsimeti maisza ant 
pecziu ir nuėjo Varnių linkon.

Eina ir mausto sau velnias 
ežia netoli nuo kelio pasukti 
in Varnius, tie yra sėdynė Žie- 
maieziu Vyskupo, yra tie daug 
klieriku, asz gal ir galiu tie ka 
naudoti. Atėjus jam in Var
nius be lankant po visokius už-

NEPAPRASTAS SZLIUBAS.

Tula porele Baltimore je bu
vo nuo kokio tai laiko susiža- 
deja. Tula diena ateina jauni
kis pas savo mylima ir kalba:

— Mano miela Onute, nega
liu su tavim paeziuotis.

— O tai del ko?
— Apmislinau kitaip ir su

pratau savo kvailysta.
— Ka daryt? Juk nieką be

gali prispirt prie meiles. Duo
siu tau tokia rodą. Kada žmo
nes daižinos kad tu mane pa
niekinai ir atmetei tai ir kiti, 
vyrai nenorės teket už manes o 
tu vis galėsi apsipaeziuot. 
Duosim ant Užsakų, ir važiuo
sim in szliuba o kada kunigas 
paklaus tavęs: “Ar imi sau už 
paezia Ona Pipiraicziute?” — 
tai tu atsakyk: “Taip,” o ka
da kunigas manes užklaus: 
“ Ar manai paimt sau už vyra 
Szima Juksz tai asz atsakysiu 
kunigui kad “ne.”

Szimas sutiko ant to su no
ru nes negalėjo kitaip iszsikal- 
bet. Ant paženklintos dienos 
nuvažiavo in bažnyczia ir sto
jo priesz altorių. Kunigas už
klausė jaunikio svarbaus žo
džio ant ko jis atsake “taip” 
o kada atsisuko prie merginos 
su tuo paežiu užklausymu, toji 
ir-gi atsake “taip.”

— Ka tu sakai? — suszuko 
, t

isz baimes jaunikis. Juk tu ke
tinai atsakyti kunigui “ne.”

— Žinau tai labai gerai bet 
asz kitaip apmislinau — atsa
ke su .szypsena nuotaka.

Kas 'buvo daryt, jau buvo su- 
riszti mazgu moterystes ir tu
rėjo gyvent su savim.

Kaip Tai Viena Bobele 
:: Ėjo in Dangų ::
Diedai ir bobos vadina “Už- 

duszine Diena” labai giliuk- 
ninga nes tada aplaiko dau
giausia almužnos. Taip ir vie
na bobelka, aplaikius gausia 
almužna toje dienoje, iszsigere 
gerai guzutes karezemoje, nu
ėjo in bažnyczia kur klykė ir 
klykė ne't ant galo parvirto ir 
sunkiai užmigo. Norints žmo
nes jau seniai apleido 'bažny
czia po miszparu ir zakristijo
nas duris Uždare bet musu bo
belka vis sau malsziai miegojo.

O kad tokiu žmonių ne što
kas ant svieto kurie ir Dievo 
narna apvage tai ir dabar susi
tarė keli vagys apipleszt baž
nyczia.

Apie pusiaunakti pastate 
pik'tadarei kopeczias prie lan
go ir inleido viena savo drau
gu in vidų bažny ežios su pa- 
gialba drūtos virves prie ku
rios pririszo gurbą kuriam pri
sakė apipleszt viską kas tik da
vėsi ir indet in gurbą o ant 
duoto 'ženklo, isztrauks gurbą 
in virszu.

Tuom kart bobelka buvo pa
budus ir tai tada kada gurbas 
nusileido per Įauga žemyn. La
bai tuom buvo nusistebėjus nes 
nežinojo kur tame laike radosi. 
Nepatemino kada tasai vagis 
iszlipo isz gurbo ir mane kad 
gurbas stebuklingai nusileido 
del jos iszgialbejimo. Nesvars
tydama daug, apieravojo savo 
duszia Dievui ir inlipo in gur
bą. Kada virve pasijudino, va
gys mane buk tai duotas ženk
las nuo ju draugo ir pradėjo 
gurbą traukti in virszu o kad 
bobelka buvo gana sunki per
tai vagys turėjo darbo invales 
bet mane kad jiems darbas 
gausiai užsimokės.

Bobele labai stebėjosi kas ir 
kur ja traukia in virszu o kada 
patemino žvaigždeles ant dan
gaus, pamislino sau: “Aha, tai 
mane szventieji aniuolab trau
kia in dangų. Reikia per tai už
giedoti nors szventa giesme. Ir 
pradėjo plonu balsu: “Per Ta
vo szventa in dangų pasikėli
mą,” o tai už tai kad, mane jog 
eina in dangų. Vagys, girde- 
darni moteriszka baisa, palei
do gurbą ir pabėgo. Bobele tik 
plumpt ! ant grindų o kad buvo 
gana augsztai, puolus iszsilau- 
'že sau ranka ir pradėjo rėkti 
kiek galėdama.

Vargonininkas iszgirdes rik
smą, surinkęs kelis žmonis nu
ėjo in bažnyczia pažiūrėti kas 
ten atsitiko. Isz pradžių mane 
kad tai kokia pakutavojanti 
duszele szauke pagialbos bet 
prieja areziau paregėjo gulin- 
czia bobele, gurbą su virve ir 
iszkulta Įauga. Pradėjo jeszko- 
ti kaltininku o kad rado viena 
isz ju pasislėpusi, apdaužė ge
rai lazdomis ir paleido.

Bobele tankiai rugojo priesz 
kūmutes kad būdama taip arti 
dangaus, nupuolė adgal ant že
mes. Isz to buvo gana juoku 
visam kaime kad net 'bobele 
negalėdama nukensti tuju juo
ku, iszejo in tolimesni kaima 
kur jos niekas nepažinojo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Lenkijos armijos. Rokuojama 
kad tarpe 25,000 ir 30,000 Len
ku Suv. Valstijose prisirasze 
tarnauti užsienyje. Apie 16,000 
isz tu sugryžo atgal in Suv. 
Valstijas ant Suv. Valstijų ar
mijos transportu kuomet karas 
užsibaigė. Daugybe Italu taip
gi iszvyko in savo szali prisi
dėti prie tos szalieš armijos. 
Kitu tautu skaitliai netoki di
deli.

Sekanezios szalys stovėjo su 
Suv. Valstijoms laike karo — 
Belgija, Brazilija, Chinija, 
Costa Rica, Kuba, Francija, 
Didžioji Britanija, Graikija, 
Guatamala, Haiti, Honduras, 
Italija, Japonija, Liberija, 
Montenegro, Nicaragua, Pana
ma, Portugalija, Rusija, San 
Marino, Serbija ir Siam. Atei
viai, kurie tarnavo su tu sza- 
liu pulkais laike pasaulinio 
karo garbingai paliuosuoti ir 
kurie legaliszkai gyveno Suv. 
Valstijose kuomet karas pra
sidėjo gali praszyti natūrali 
zacijos su lygiomis teisėmis su 
ateiviais-veteranais, kurie tar
navo su Amerikos militarisz- 
kais ir laivyniszkais pulkais.

Kitas Kongreso Ąktas tei
kia palengvinta natūralizacija 

inekuriems rytiecziams kurie 
tarnavo su Suv. Valstijų pul
kais tarpe Balandžio 6 d., 1917 
m., ir Lapkriczio 11 d., 1918 m. 
nepaisiant fakto kad jie pri
guli prie rases žmonių kuriems 
Amerikos pilietyste atsakyta. 
Szitas instatymas lieczia maža 
skaitliu Japoniecziu ir Chinie- 
cziu, kurie prisidėjo prie Suv. 
Valstijų ginkluotu pulku laike 
Pasaulinio Karo. —F.L.I.S.

Palengvintas Natura- 
lizavimas Ateiviu- 

f 

Veteranu
Po nauju insfatymu Kongre

so pravestu Birželio 24 d., 1935 
m., nekurtos natūralizacijos 
privilegijos vėl teikiamos atei
viams, kurie tarnavo prie Ame
rikos militariszku arba laivy- 
niszku pulku laike Pasaulinio 
karo.

Per sekanezius dviejus mo
tus sekanezios privilegijos ir 
paliuosavimai teikiami atei
viams kurie tarnavo Su v. Vals
tijų armijoje arba prie laivyno 
nuo Balandžio 5 d., 1917 m , 
diena inejimo szios szalies in 
kara, iki Lapkriczio 11 d., 19- 
18 m. kuomet po taika pasira- 
szyta.

1. Jam nereik turėti Intenci
jos Deklaracijos, arba “pirmu 
popieru,” natūralizacijos rei
kale jo pirmas žingsnis yra pa
duoti praszyma del pilietystes 
arba “antru popieru.”

2. Jam nereikia pristatyt da- 
rodymu penkių metu legalisz- 
kos rezidencijos Suv. Valstijo
se ir szesziu menesiu tame ap
skrityje kur natūralizacija pa
duota, bet ateivis-veteranas tu
ri darodyti dvieju metu nuola
tine rezidencija Suv. Valstijo
se priesz pat padavime praszy- 
mo.

3. Jo inleidimas in Suv. Val
stijas privalo būti legaliszkas 
ir nuolatiniai apsigyvenimui 
bet atvažiavimo certifikatas 
sanryszyje su praszymu tik 
jeigu jo inleidimas buvo po Ko
vo 3 d., 1924 m.

4. Jis gali paduoti praszyma 
jam patogiausiam teismui be 
darodymu rezidencijos jos teis- 
miszkoje skrityje.

5. Jeigu jis paduoda praszy
ma valdžios teismui tai jam ne
reik mokėti jokiu natūraliza
cijos u'žmokescziu. Jeigu pra- 
szymas paduotas valstiszkam 
teismui ir jeigu tos valstijos 
instatymai reikalauja užmo- 
kesties už “antras popieras” 
tai jis privalo mokėti ta dali 
užmokesties kuri paskirta val
stijos teismui bet valdžios da
lis, per Natūralizacijos Biurą, 
sugražinta.

Kiekvienas ateivis-veteranas 
praszydamas pilietystes po 
szituo instatymu turi pristaty
ti darodymu apie jo isztarnavi- 
ma ir garbinga paliuosavima 
isz tarnystes. Ir su pagialba 
dvieju liudininku jis turi da
rodyti dvieju metu nuolatine 
rezidencija Suv. Valstijose ir 
kad jis yra žmogus gero mora- 
liszko charakteriaus per pen
kis metus priesz padavimu 
praszymo.

Ateiviai Kurie Kovojo Su 
Alijantais.

Naujas * instatymas taipgi 
teikia panaszius paliuosavi- 
mus ir privilegijas apsigyve
nusiems ateiviams, kurie ap
leido Suv. Valstijas priesz mu
su prisidėjimą prie Pasaulinio 
Karo, tai yra, nuo Rugpiuczio 
1914 m. iki Balandžio 5 d., 19- 
17 m. tikslui tarnauti prie ali- 
jantu militariszku arba laivy- 
niszku pulku. Taipgi lieczia ir 
tuos ateivius kuriems del ko
kios nors priežasties prisidėji
mas prie Suv. Valstijų Armi
jos ir Laivyno buvo atsakytas 
bet kurie iszvyko užsienyje ir 
po Balandžio 5 d., 1917 m. pri
sidėjo prie alijantu pulku.

Szitas aprūpinimas turi ne- 
iszpasakytos svarbos, ypatin
gai Lenkams, kurie apleido 
Suv. Valstijas prisiraszyti prie

Kaip bobeles in Szenadori in 
sveczius atvažiuoja, 

Tai sau gerai pauliavoja, 
Kad ir daugiausia pinigu 

atsiveža,
Tai ne centelio namo nepar- 

siveža,
Po visas karezemas ir sztorus 

valkiojasi,
Nevos sau kotą pirkti jeszkosi, 

O tuom kart daug pinigu 
praleidžia,

Sunkia procia savo iszleidžia, 
Jus vyrai už tai dideli 

cimbolai,
Ar darote vyriszlkai—gerai, 

Kas isz tokiu bobų gali būti, 
Turi kanecz vyras prapulti!

* * *

Nantike atsibuvo kriksztynos, 
Tai užtino gerkle bobelkos 

vienos,
O kaip Anglikai pro szali ėjo, 

Ant tosios vietos akyvai 
žiurėjo,

Mislino kad velnias smaugia 
Žydą.

Ba tokio riksmo niekad ne
girdėjo.

* * *
Jau apie Najorka nenoriu ne 

kalbėti,
Ne szmotelio popieros gadyti, 

Sunku sriutos iszvalyti,
Ir apie viską gerai apraszyti,

TRUPINĖLIAI APIE 
MOTERES

Niekas tokios motinos 
neguodoja kuri pati dabinasi o 
jos vaikai apskuria.

* Mo'fere, kuri tuojaus bile 
ka paima ant liežuvio, tai vi
suomene del jos ne yra prielan
ki.

* Czystas vanduo, szviežias 
oras, nepervirszinis darbas ir 
zobova — tai puikiau motere 
dabina negu gorsetai ir balti 
veideliai.

* Merginos turi apie tai 
neužmirszt kad szlavimas, 
skalbimas ir naminis triūsas 
tai puikiauses del ju užsiėmi
mas.

Motere geriau žino apie 
meile ne kaip vyrai o bet ko'ž
na isz ju laukia kad vyrai ja 
pamylėtu.

* Del tikra) mylineziuju, 
motere yra visu svietu, del ne
tikrai mylineziuju svietas yra 
motere.

Tyki ii’ ne pliuszke mote
re yra sargu savo dorybes.

Jeigu mergina nori vy
rams patikt o yra neszvari, tai 
kas bus isz jos kada pasiliks 
motere?

* Jeigu vyras yra prielan
kus del moteres ar merginos 
tai rūpinasi ja visame ap- 
szviest. Vyras, kuris su mo'tere 
tiktai bovinasi tai laiko ja už 
zobovele, kuria kaip jam nu
bosta tai atmeta. Motere, per 
vyra mokinta, tai buna rank- 
rasztis per ji paraszytas, isz 
kurio visi turi nauda.

Ten tai subegimas visokiu 
sriutu,

Isz visokiu apygardų kokios 
nebutu,

O moteres su visokiais budais, 
Daugiausia su svetimais 

vyrais,
O kokios gaspadineles isz ju? 

Net apsakyti negaliu.
Burdingieriai daug nukenczia, 

Nuo tokiu bobelių, aibecze, 
Katras munszaines jom ne- 

fundina, 
Tai ne ilgai pas jais palbuna, 
Nuolat turi gerkle pripildyt, 
Jeigu nori ilgiau® padus su

šildyt.

* * *
Jau apie tai negaliu nutylėti, 
Kur randasi Lietuviai mai- 

szyti, 
Apsiveda su Protestonkom, 
Kaip tai nebuvia sako, 

Pagonkom,
Ka daryt, kokis buvo razumas, 

Tokis bus ir gyvenimas, 
'Net pasakyti geda, 

Tegul Dievas sergsti nuo to 
ko'žna viena.

Tokioj poroj gyvenimas kaip 
laukinis, 

Kaip atlikusiu paskutiniu, 
Per dienas muszasi, 

Nuolatos visaip plūstasi.
Niekas tokiu porelių nesu

valdo,
Su buteleis galvas skaidosi, 

Apsidraiko ir drabužius, 
Ant ulycziu daro juokus,

Ant tokiu bjauriu pasielgimu 
Lietuviu,

Žiuri praeigiai kaip ant žvėrių, 
Peeziais trauko, — dyvijasi, 
Isz tokiu laukiniu piktinasi. 
Turime nemažai vyru tokiu, 

Isz tamsunu Lietuviu, 
Kurie per savo apjakima, 
Pagadina sau vedusi gyve

nimą, 
Lietuviui tas neiszpuola,

Imti motere kokia tik papuola, 
Nežine ne kokia jos viera, 

Pas ji skirtumo nėra.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. Geri Pamokinimai I Toki Žvėrys Gyveno Tik Tukstanczius Metu Adgal
— Kol unibo diena Sukato

je praėjo mieste malsziai. Daug 
žmonių, pasinaudodami isz 
sžyėntę^jšžkėliavo ant ekskur
sijos in 'Filadelfija ir kitur. 
Generolo Pulaskio diena Pet- 
nyczioje niekas neapvaiksz- 
eziojo, kuris paaukavo savoj 
gyvasti už Amerikoiliszka lais
ve.

— Paszialpinis komitetas 
nutarė kad Vietine stotis kuri 
randasi ant W. Mahanoy Avė., 
publikineje mokslaineje, bus 
uždaryta ir perkelta in Sliena- 
dori kaipo ir visi darbininkai. 
Stotis bus atidaryta czionais 
tiktai tomis dienomis kada bus 
iszdalinta paszialpa del žmo
nių. (Stotis Malianojuj, Frack- 
viltej, Gil'bertone, Girardville j 
ir Ashlande rasis Shenadoryje. 
Valdžia suprato kad už daug 
pinigu iszduoda ant užlaikymo 
visokiu “pisoriu” todėl nori 
suczedyt pinigu.

— Poni P. Urboniene, 626 
W. Mahanoy Avė., sugryžo ana 
diena isz Locust Mountain li- 
gonbutes daug sveikesne po 
perbuvimui ligonbutej apie du 
menesius. Visi džiaugėsi kad 
poni Urboniene pasveiko ir jau 
randasi namie.

— Ana diena atlankė re
dakcija gerai žinomas farme- 
ris ponas Juozas Tamkeviczius 
isz Catawissa, Pa., atveždamas 
redakcijai gardaus medaus už 
kuri tariame szirdinga acziu. 
Ponas Tamkeviczius taipgi ap- 
reiszke kad turi ant pardavimo 
keturiu. tonu baksa kuris pri
tiktu labai del angliniu butle- 
geriu. Jeigu kam prireiktu, te
gul a'tsisžaukia pas Juozą Tam- 
kcviežiu, R.F.D. No. 1 Box 177 
; . Catawissa, Pa.

PASIKALBĖJIMAS
PRIE KASYKLŲ.• ■ i* ' ■« ■ ■ ■ ■ .

Sųprėdėnta in sosa kalba:— 
Halo Malk! Kaip einasi?

BosasFain, mister-Jones, 
viskas gerai.

S:—Kas girdėt kasyklosia?
B:—Viskas gerai ir pared- 

kia.
S:—Ar mulai sveiki?
B:—iSveiki ir gerai prižiūrė

ti.’’
S:—Ar niekur lapas negriu- 

■ va?
B:—Noser, butu vienam bru- 

ste propas sulužias, bet tuojaus 
(pamacziau ir liepiau pastatyt 
kita.

S:—Gerai padarei, o kas 
daugiau girdėt?

B:—-Nieko, viskas sauge! ap
rūpinta, įtiktai, isz ryto likos 
.užmusz.tas kokis tai “Polande- 
ris” per nugriuvimą tapo.

• S:—Dats ai ra it, bite sziteip, 
tai gerai.

— Vladas Bluvas, 43 metu, 
223 Vi; AV. New York uly., likos 
sužeistas pavojingai laike dar
bo Packer No. 5 kasyklose ir 
nuvežtas ant gydymo in Locust 
Mountain ligonbute.

— Ana diena apvaiksztine- 
jo savo gimimo diena pana Ma
re Vaicziuliute, kuri turi užsi
ėmimą spaustuvėje “Herald”. 
Jos drauges ir draugai pado
vanojo jai daugeli puikiu dova
neliu ant atminties taip svar
bios dienos.

— Mikolas Pajauskas, 37 
metu, 215 S. Gilbert uly., ir 
Adomas Žemaitis, 84 Swatara 
Road, likos pagauti per anglis 
Shenandoah kasyklose praeita 
Petnyczia ir iszgialbeti net po 
trijų valandų laiko. Sužeistie
ji likos nuvežti in ligonbute.

§ Iszmintis tarp savo mo
kiniu yra kaip augsztesne esy-l 
be ir geradejinga tarpe savo 
su 1 vėriniu.

§ Didžiausias kvailumas 
yra girlie ir kitus mokyti do- 
jybes, kurios palys neturime. |

§ Apszineižimas yra bai
siausiu isz draskanczin žvėrių:

I prisilaižiko reikia saugotis 
kaip draskanczio žvėries.

§ Rūpinkis susipažint i su 
dorais žmonimis kad jie gale-1 
tu tau perszkadyt tavo bjau- 
ram pasielgimui.

§ Žmogau, tu praszai Dievo 
apie tai kas tau iszrodo tiktai 
geru bet gal Dievas tave ir isz- 
klausytu jeigu nesigailėtu ta
vo kvailumo.

§ Pavyduolei moka krauti 
turtus bet tuju turtu nemoka 
naudoti. -— Pamokinimai

So. Fork, Pa. f Baisi nelai
me patiko jauna Lietuvi, Vin
cą Juozupavicziu (Joseph), 23 
metu, kuris iszvažiavo 6-ta d. 
Oktoberio, su savo nauju mo- 
torcikliu kuri mokėjo gerai 
valdyt. Apie myle nuo miesto 
pataikė in ji automobilius ku
ri vare keikia tai Italijonka, ku
ri mokinosi važiuot ir neturė
jo laisnu. Juozupaviczius likos 
taip smarkiai sužeistas kad po 
nuvežimui in Johnstown ligon
bute mire 8-ta diena, dideliose 
kaneziose. Velionis gimė 10-ta 
d. Sausio, 1912 mete, paliko se
na motinėlė, du brolius Juozą 
ir Antana ir seserį Julijona. 
Buvo jis Petro Juozupavi- 
cziaus, brolio Vinco suims, ku
ris kitados laike saliuna Ma
hanoy City, Pa.

Mount Carmel, Pa. f Vincas 
Klficzinskas, 43 metu, isz Ex
change, likos surastas negyvas 
per kaimynus užpakalyje na
mo. Velionis praleido vakara 
su savo draugais, būdamas ge
roje sveikatoje. Palicija mano 
kad jis mirė nužiūrėtu budu ir 
tyrinės toliaus priežasti jo stai
gios mirties. Kovojo jis Fran
ci joj laike kares kur buvo su
žeistas ir gazuotas, Imdamas 
kariszkoje ligonbutėje beveik 
du metus isz kur sugryžo tik 
keturis menesius adgal.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Monsignorius kunigas J. 
J. Curran, prabaszczius Kata- 
likiszkos bažnyczios Szv. P. 
Marijos, apreiszke savo para- 
pijonams kad jeigu pasivelys 
ateiti ant vėlybu Misziu, Ne- 
deliomis, tai ne bus inleisti in 
bažnyczia nes durys bus užda
rytos kada Miszios prasidės.

PASKUTINIS VELINIMAS 
ŽYDELIO.

Filozofo Diogenso.

ATSITIKIMAS ANT 
ULYCZIOS.

—• Už ka tu mano szuni 
spardai?! Juk jisai tave tiktai 
uoste.

— Tai tu manai kad asz 
lauksiu kol mane paragaus!

DVASISZKOS IR 
KITOKIOS KNYGOS

No. 188 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga malda-kny- 
gele, pavesta visos kataliku jaunuo
menei. Graži knygele puikiai ir dru- 
cziai apdaryta skurineis minksztais 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai.................  $1.50

No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios 
aprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai<įszmarginta, 
auksuoti lapu krasztai............... $1.5p

No. 190 Vainikėlis, katalikiszka 
maldu-knygele, mažiausia knygele 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas........................ 50c

No. 191 Visuomet, maldu-knyge
le, katalikams lietuviams visokio am
žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais su 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziaus, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny
gele del dovanojimo vaikams ir mer
gaitėms.......................  ?i.co

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu
Jėzaus Kristaus............................... 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija
Vieszp. Jėzaus Kristaus.............. 10c

Po smarkiai viesulai kuri atlankė Floridos jiakraszczius 3 d. Soptemberio, fotografistas 
Louis B. Reynolds užtiko vežliojant szila nepaprasta žveri artimoje Fort Myers Beach. Ta
me laike jis stovėjo apie tris pė das nuo tojo sutvėrimo ir nutraukė jo paveiksią. Turi jis apie 
szesziu pėdu ilgio ir iszrodo kaip didelis driežas, su asztria nugara. Fotografistas nubėgo 
pasmaukti žmonių kurie jam prigialbetu suimti taji žveri bet kada sugryžo ant tos vietos jau 
jo nebuvo, dingdamas artimose klampynėse. Toki žvėrys gyveno ant svieto tukstaneziai me 
tu' adgal. Isz kur jis atsirado tai niekas negali atminti.

GYDINTOJAS ::
STEBUKLADARIS

LEBANON VALLEY

BEER
Geras ir gardus Alus, 
Porteris ir Eilus. 
Jumis labai patiks!

r Pristatome in salu-
nus ir namus bonku- 
tese ar baczkomis. 
Szitas alus visus pa
tenkins nuo pirmo 
poragavimo.

ANTANAS DZIADOSZA
438 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City 
Agentas : del miestu Mahanoy City, 
Shenandoah, Gilberton, Frackvilles 
ii Tamaqua. Telefonas 59-J.

Kokis tai žydelis buvo nu
baustas ant pakorimo už vagy- 
sta Kijeve. Kada jau radosi 
po kartuvėms, budelis jo už
klausė ar neturi kokio velini- 
mo?

— Turiu! Geidžiu pereit 
ant Pravoslavo.

-— Ant Pravoslavo?! Juk 
tau tas nieko nepri gi aibes!

—- Tai nieko! Asz geidžiu 
pereit ant Pravoslavo.

— Iszaiszkyk man, tarė po
pas, kada žydą jau apkrikszti- 
no ant Pravoslavo, del ko teip 
geidi pasilikt Pravoslavu?

— Ba asz teip sau sumans- 
tau, kad jau turiu būtie pakar
tas, tai kam turi kabot davad- 
nas žydelis ant kartuvių, tegul 
veluk kabo padlee Maskolius!

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie apmislinimo Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristuso. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda .......................... 10c

No. 198 Gromata arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kristuso, 
perraszyta isz gromatos rastos grabe 
musu Iszganytojaus Jeruzolime. Už
gyventuose szalyse per katalikus, ko- 
žnas neszioja ta gromata apsiūta in 
puiki ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplieri ....................  5c

No. 176 A-Be-Cela, arba pradžia 
skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku ..................................................... 15c

No. 177 Moraliszka Kabala, ka
tra iszdeda žmogaus ateiti. .. .. .10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites, su 
pagialba kažirom............................. 10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyriu ir moterių............10c

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms, del iszmokejimo pinigu ligo
niams ...................................................25c

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nuo sudėtu pini
gu ant susirinkimo........................... 25c

No. 183 Naujas Didelis Sapno- 
rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus
lapiu su 283 paveikslais, drueziai 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 
dabar parsiduoda tiktai už . . $1.00

No. 184 Klausimai ir atsakimai, 
Anglu ir Lietuviu kalbose, del tu ka 
nori iszimti Amerikoniszkas popie- 
ras. Preke tiktai ........................... 10c

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

VITADOS gyveno ant provin-1 
cijos gydintojas, labai moky

tas žmogus, suprantantis savo 
profesija gerai bet neturėjo ka 
gydirit nes mažai turėjo užsiti- 
kejimo pas žmonis. Taip ken
tėjo per du metus badu o kad 
taip toliaus negalėjo būti, vie
na diena apgarsino jog ne tik 
ka iszgydins visokias ligas bet 
“prikels numirėlius isz grabu. 
Kas geidžia apie tai persitik
rini, tegul ateina ateinanezia 
nedelia an't kapiniu po Misz- 
paru o persitikrins.”

Akyvumas žmonių buvo ne- 
iszpasakytas, nėra ko stebėtis 
jog ant paženklintos dienos 
pribuvo ant kapiniu neiszpasa- 
kyta myne žmonių. Gydintojas 
atėjo pasirėdęs juodai su gra
biniu paveizda ir atsistojo ant 
akmens.

— Mano mylimieji, — tarė 
garsei, — prižadėjau jums pri- 
kialt isz numirusiu ir dalaiky- 
siu 'savo žodi. Man vis tas pat, 
kokia ypata adgaivysiu, o gal 
arit pradžių szluba Szima? Juk 
buvo tai geras žmogus.

-— Ak! Nedaryk to, ponas: 
daktare! —■ paszauke Katre, 
nasžle po Szimui, — buvo tai 
geras žmogus bet sziadien isz- 
ejo mano užsakai su Petru o iii 
nedelia atsibus veseile.

—•' Gerai kad mane p rase r- 
gejai Katre. Jeigu taip tai pri
kelsiu kita ka. .. O gal taja 
stora Agota, paezia kalvio?

— Tegul Dievas apsaugoja 
nuo tos! — suriko kalvis — tai 
buvo tikras . ^sze'tonas, Dieve 
duok jai dangų! Per deszimts 
metu turėjau su taja boba tikra 
pekla ir tik dabar atsikvėpiau 
lengviau kada ja velniai pa
ėmė. Ant galo jau antru kartu 
apsipaeziavau, kam man dvie
jų paežiu? Susimylėk daktare, 
to nedaryk!

— Turi teisybe bet turiu su
rasti ka toki idant adgaivyt... 
t) kad taip sena Rauta?

I — Veluk ne, ponas daktare, 
— atsiliepe jaunas žmogus isz- 
eidamas isz susirinkusios my
nios,—— tai buvo mano tėvas, 
gailėjomės jo labai. Szis metas 
yra labai nederlingu, bulves 
neu'žderejo, dvi karves pastipo 
o tuom labai 'susirūpintu senas 
lovelis, tegul jam rojines žva
kutes szvieczia per amžius! O 
ant galo pasidalinom turtu tai 
ka senukas veiktu ant szio 
svieto.

— Ha! Gerai, tegul silsisi 
amžinam pakajuje... Geriau
sia patys pasakykite ka turiu 
adgaivyt.

— Mano Onuka prikelkite,

—- su verksmu paszauke kokia 
tai senuke, — turėjo dvide- 
szimts metu kada mirė.

— Kas jum pasidarė, moti
nėlė ! — atsiliepe kokia tai mer
gina, — jeigu Onuka atsikeltu 
tai antru kartu gultu in graba. 
Juk tasai Jonukas kuri mylė
jo kaip savo aki, in menesi po 
jos smereziai apsipaeziavo su 
juoda Magde.

-—Gerai kalbi, mano vaikeli, 
neužsimoka prikelti Onukos 
bet kad jus pertikrint jog ne 
esmių apgaviku, turiu ka toki 
adgaivyt. Žinau dabar ka pri
kelsiu, jusu sena prabaszcziu. 
kuris mirė kaip szventas.

— Ne, ne! —■ suriko ant kart 
. visos davatkos, — buvo jis la
bai kurezias prie spaviednes 
jog negalima buvo su juom su
sikalbėt. Turime dabar nauja, 
labai gera prabaszcziu" kuris 
gieda kaip aniuolas ir kalba 
puiku pamokslą. Nebaszninkui 
ten pas Poną Dieva geriau 
kaip czionais.

— Matau jog sunku jums in- 
tikti. . . Klausykite, sztai ten 
randasi grabelis nekalto kūdi
kėlio o gal ji prikelti isz numi
rusiu?

— Geriaus ne, ponas dakta
re, — tarė su aszaromis sena 
motere, — tai buvo mano anū
kėlis, akis paskui ji iszverkiau 
bet tegul buna valia Dievo! 
Mano duktė jau susilaukė su 
bernu kita kūdiki. Žinome jog 
musu aniuolelis yra danguje ir 
meldžiasi už mus.
% — Ka turiu daryt su jumis,
— tarė gydintojas, — ant nie
ko nenorite sutikt per ka nega
liu prikelti isz numirusiu nie
ką ir negaliu iszpildyt duoto 
jums prižadėjimo. Esmių pri
verstas gydint liuesus, kurie 
da gyvi. Su Diev!

Nuo to laiko gydintojas tu
rėjo dideli pasisekimą o ligo
niu turėjo daugeli kas diena.

—- Tai tikras stebukla-daris,
— kalbėjo žmones visoje aplin
kinėje apie ji, — jeigu nepri
kėlė isz numirusiu nieką tai ne 
jo kalte; žmones patys prie to 
ji neprileido.

Skaitykite “Saule”
C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- 
mirlieus pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

35 Valstijos Jau Turi 
Senatvės Pensijos

Instatymus
Sziais metais jau septynios 

kitos valstijos užtvirtino 'senat
vės pensijos instatymus, tai isz 
viso jau 35 valstijos turi pensi
jos instatymus.

Daugumoje -valstijų, senat
vės pensijos inktatymai buvo 
priimti viltyje, kad tederate 
valdžia užtvirtins “Federah 
Sociališzkos Apsaugos Instat.y- 
ma.” Nekurtos valstijos parū
pino kad permainas bus galima 
padaryti idant sutiktu su fede
ral i u reikalavimu. Kuomet 
szitas socialiszkos. apsaugos 
aktas taps szalies .instatymu tai 
tikima kad neužilgo kiekviena 
valstija unijoje aprūpins pen
sijas seniems.

Dabartiniu laiku valstijų 
vaisiiszku instatymu aprūpini
mai mainosi. Daugumoje val
stijų, valstiszkos senatvės pen
sijos instatymai [iri verstinai 
veiks bet Floridoje, Kentucky, 
Nevada ir West Virginijoje 
apskrieziai galės nutarti ar 
prisilaikyti prie insiatymo.

Net 21 valstija nustato me
tus nuo 65-tu, kurie metai bus 
nustatyti “Socialiszkos Ap
saugos Instatyme.” Bet tryli
ka valstijų tarpe ju Indiana, 
Michigan, New Jersey, New 
York, Pennsylvanija ir Wis
consin pensijos metai yra 70; 
ir North Dakota yra 68. Bot 
szitose valstijose metai turės 
būti sumažinti iki 64 m., jeigu 
tos valstijos nori gauti val
džios paskirtu pinigu.

Valstiszku instatymu aprū
pinimai irgi mainosi. Califor
nia, Colorado ir Florida-aug- 
szcziausia pensija paskirta $35, 
in menesi; Delaware, Idaho, 
Iowa, ir Utah nustatyta $25; 
vienas doleris in diena yra pa
skyrimas Illinois, Maine, Mary 
land, New Jersey, Wes't Virgi
nia ir Wisconsin. New Yorkas 
ir Montana nemini augszeziau- 
sia suma, kuomet Kentucky 
aug’szeziausia pensija yra $250 
in metus ir Indianoj $180 in 
metus ir North Dakota $150 in 
metus.. Po “Socialiszkos Ap
saugos Aktu” valstijos gali 
nustatyti savo augszcziausias 
pensijas, bet federale paszalpa 
bus duota tik ant teip vadina
mo 50/50 procento. Bet fede
rates valdžios dalis niekad ne- 
virszys $15 in menesi. Nuola
tine senatvės pensijos systema, 
kuria aktas aprūpina, eis galen 
in 1937m., kuomet ineigu tak
sai isz vieno nuoszimczio bus 
uždėta, be't tikrai iszmokejimat 
mėnesines pensijos po szituo 
plianu (prasidės tik Sausio 1942 
m.

Visos valstijos turinezios se
natvės pensijos instatymus, a- 

I part Arkansas, reikalauja kad 
žmogus butu pilietis pirm ne
gu gauti pensija. 18 valstijų 
tarpe ju: Californija, Connecti
cut, Iowa, Massachusetts, Mi
chigan, New Jersey ir New 
Yorkas pilietystes laika nepa
žymi. 13 valstijų, tarpe jn: 
Indiana, Ohio, Pennsylvania, 
West Virginia ir Wisconsui 
apli'kantai turi būti Suv. VaD 
stiju (piliecziai mažiausia D> 
metu; Rhode Island reikalauja I

. 20 metu pilietystes ir Minneso- 
I ta net 25 metu pilietystes.

Keturiolika valstijų reika
lauja mažiausia penkių metu 
gyvenimo laika tose valstijose, 
Michigan, New York, West 
Virginia, ir penkios kitos val
stijos reikalauja gyvenimą isz 
deszimts metu, kuomet kitose 
valstijose laikas iszgyventu 
nuo 1 iki penkiolika metu ap
skrityje. Paprastai, senatvės 
pensijos teikiamos tiems sen
iems kurie neturi gana ineigu 
arba kurie visai neturi ineigu.

—F.L.T.S.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

—$—

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

sustabdo

s I®■ PERSZALIMA ih o o ir karszti a
pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu i

Nosini laszai. Gausit aptielco«

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

PONAI BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo 
gerus kostumerius, pri
valo isz laiko duoti at- 
spaudyti, • A

SIENINIUS
KALENDORIUS J 

1936 m.
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt. :: ::

DABAR LAIKAS! 
užsikalbyt ir nelaukyt 
ilgai—nes kas pirmesnis 
tas gales iszsirinkti 
puikesnius! :: :: / 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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