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Isz Amerikos NEPAGIALBEJO
BURTAI

KUN. KUDIRKO
TESTAMENTAS

METE 1935 BUVO 26 “NEK- 
TAIZINES PARTIJOS.” 
'Tuskeges, Arizona. — Mete

19.35 isz viso Amerikoje buvo 
24 “nektaizines partijos” ar
ba lincziavimai, ypatingai pie
tinėse dalyse Suv. Valstijų. 
Yra tai penki pakorimai ma
žiau kaip 1934 mete. Pakori
mai atsibuvo sekancziose vie
tose: Kalifornijoj 1, Floridoje 
2, Georgijoj 2, Louisiana 6, 
Mississippi 9, North Carolina 
2, Tennessee 2 ir Teksuose 2. 
Palicija užbėgo 53 pakori
mams.

DIRBO GRABA PER 
12 METU.

Ridgdton, Ont. Kanada. — 
Ana diena likos 'palaidotas 
James Gilson, 80 metu senu
kas, kuris dirbo sau graba per 
dvylika metu ir jame likos pa
laidotas. Būdamas gyvu ne
karta kalbėjo kaimynams kad 
nereikalaus nuo nieko paszial- 
pos kad jam nupirktu graba 
nes pats sau pasidirbs ir gales 
ramei jame silsėtis.

SMARKUS SZALCZIAI PO< 
VISAS DALIS AMERIKO 
KURIE PADARE DAUG 

BLEDES.
New York, N. Y.,—Uauede- 

lio diena, kone per puse Su- 
s markus szalcziai 'su sniegu, 
kuri padare daug bledes, ge
ležinkeliai likos užpustyti, au
tomobiliai turėjo sustoti jaut 
keliu ir žmonys paneszia daug 
vargo. Kaip kur termomete- 
ris rode du laipsnius žemiau

Miestas New lYorkas gal 
daugiaaše nukentejo, nes '45 
tuksĮtancziai žmonių iturejo- 
valdyti sniegą nuo ulycziu, 
kad milijonai žmonių .galėtu 
gautis in darbus. Coney Is
land gavo net septinis colius 
sniego, o kaip kur snieginiai 
plūgai turėjo valdyti sniegą 
ant keliu pėdu nuo plentu.

Szalcziai padare nemažai 
kur nesiltikejo tokiu szalcziu 
bledes farmeriams Floridoje 
kokie buvo praeita sanvaite. 
Gyventojai nekuriu steitu nu- 
keentejo daug nuo szalcziu. 
Keliolika žmonių suszalo ant 
sfert.

SU PAGIALBA AUKSO GY
DYS RUMATIZMA IR 

KITOKIAS LIGAS.
Chicago. — Tieji, kurie turi 

maszneles'pilnas aukso bet tu
ri rumatizma kauluose, galės 
dabar truputi aukso paaukauti 
ant iszsigydymo nuo rumatiz- 
mo ir kitokiu gėlimu kaulu. 
Daktarai, kurie dare tuos isz- 
bandymus sako kad turėjo di
dele pasekme gydyme tos li
gos. Skausmai paliovė, kaulai 
iszsitiese ir ligonei galėjo 
vaikszczioti.

Daktarai neiszdave būda 
auksinio gydymo tik tiek pa
sakė kad isz aukso isztraukia 
galybe su kuria gydo rumatiz
ma.

NORĖJO ATGAUTI MEILE 
SAVO MYLIMO BET NIE
KAS NEGIALBEJO IR RA

GANA BUVO ARESZ- 
TAVOTA.

Brooklyn, N. Y. ■- Pana 
Maria Ambrosia, 31 metu, gy
venanti ant 84 'Siegel uly., pri
buvo .pas magistrata Charles, 
Solomon su skundu kad likos 
prigauta per ragana kuriai už
mokėjo kelis szimtus doleriu 
kad sugražintu jai meile jos 
mylimo bet niekas negialbejo 
ir mylimas visai apie ja už- 
mirszo.

Nusistebėjo magistratas So- 
lomonas bet negalėjo Salamo- 
niszkai nusprensti viroko ir 
pastate ragana po $1,000 kau
cijos lyg teismui. Dabar dau
giau žmonių innesze skundus 
apie raganos pasielgimą ir kad 
juos apgavo pinigiszkai.

Kaltininke yra Mrs. Ida Ru
bin, 37 metu amžiaus, motina 
dvieju vaiku ir kuri siunezia 
savo duktere in kolegija mo
kytis ant' daraktorkos. (Pana 
Ambrosia užmetineja raganai 
buk jai užmokėjo 325 dolerius 
kad toji pagelbėtų sugražinti 
meile jos mylimo kuris ja buvo 
pamėtės. Ragana davė jai vi
sokiu maiszymu, plauku ir 
kauleliu nuo žudintojaus ir lie
pė jai ta viską užkasti ant 
tuszczio loto artimoje savo na
mo. Kada jau neteko pinigu ir 
negalėjo raganai mokėti dau
giau, tada jai kerszino užbūri
mu ir kitokiais nuopuoleis.

Laike teismo detektyvas pa
sakė magistratui jog dvi kitos 
moteres, isz kuriu viena melde 
kad jai duotu vaistu ant iszgy- 
dymo serganezios moteres o 
kita kad jai sugražintu dingu
si vyra, užmokėjo jai daugiau 
kaip 500 doleriu bet ragana 
nieko joms neprigialbejo. Ran
dasi ir kitos kvailiukes kurios 
sumokėjo szimtus doleriu ra
ganai už visokius burtus bet 
nieko isz to nepasinaudojo.

Magistratas labai nusistebė
jo kad dideliam ir apszvies- 
tam mieste randasi da tokiu 
kvailiu žmonių kurie intiki vi
sokioms raganoms ir burtinin
kėms kurios tik isztraukineja 
pinigus nuo lengvatikiu.

NAUJOS GADYNES TAR
NAITES SU AUKSZTESNIU 

MOKSLU.
St. Louis, Me. -— Senovisz- 

kos namines tarnaites, kurios 
dirbo kaip nevalninkes už pen
kis dolerius ant menesio ir bu
vo užganadintos isz to, jau 
beveik dingo o in j u vieta pa
stojo naujo budo tarnaites ka
lios užbaigė namini mokslą 
kaip reikia tarnauti kuknioje 
ir gaminti valgius pagal nau
jausia būda. Pabaigus pasek
mingai mokslą, aplaiko diplo
mą kad yra tinkama tarnaite 
ir aplaiko dinsta.

Žinoma, tosios naujos mados 
tarnaites turės savo valandas 
darbo ir nedirbs lyg pusiau- 
nakt kaip ju sesutes dirbo 25 
metus adgal.

KUNIGAS KUDIRKA PALI
KO 87,700 DOLERIU TUR

TO, NEUŽMIRSZO IR STU
DENTU LIETUVOJE.

Philadelphia, Pa. -— Mirs >is 
buvusis. Lietuviszkas kunigas, ■ 
Juozas Kudirka, kuris mirė- 
praeita sanvaite, gyvendamas 

,anl '348 Sanger uly., czionaisj 
paliko turto vertes ant 87,709 j 
doleriu. Savo gaspadinei Mag
dalenai Sakalauckiutei (sesuo 
graboriaus Antano Sakalauc- 
ko isz Shenandoah, Pa.), pali
ko 20 tukstaneziu doleriu nuo, 
kuriu aplaikines procentą pa
kol bus gyva arba iki apsives. 
Taipgi paliko 5,000 doleriu U. 
S. Rubber kompanijos szeras 
jai už pasitarnavima del kuni
go.

Dalis jo turto likos užra- 
szyta ant Kuria Vilkaviszkio 
Dvasiszkos Diecezijos Lietu
voje, kuris bus sunaudotas ant 
suszelpimo studentu kurie ne
turi pinigu ant užbaigimo ku- 
nigiszko luomo, nežiūrint ko
kiam tai butu sklype, bet dau
giau neaplaikys kaip po 50 do
leriu ant menesio.

Reikia primint kad keliolika 
metu adgal buvusis kunigas 
Kudirka buvo pamėtės kuni
gysta ir kaip girdėjome, laike 
bizni, per koki tai laika, Fila
delfijoj. Jo paskutine parapija 
buvo S.S. Petro ir Povylo, 
Hazleton, Pa.

SURADO AUKSA, SIDABRĄ 
IR ALIEJŲ ŽIEMINĖJE 

ALASKOJE.
Barrow, Alaska. — G. Stan

ley Herbert, kasyklų inžinie
rius, atgabeno in czionais žinia 
apie nauja atradima aukso, si
dabro ir aliejaus žieminėje da
lyje Alaskos, kur balto žmo
gaus koja da niekados nežen- 
ge. Jis praleido toje aplinkinė
je keliolika menesiu, jeszko- 
damas visokiu minerolu ir ne
sitikėjo kad aplinkinėje Endi
cott kalnu rastųsi auksas. Si
dabro gyslos tęsęsi ant trijų 
myliu ilgio o aliejus randasi 
tik 40 myliu nuo auksines gys
los. į

Žmones dagirde apie naujus 
atidengimus, pradėjo in ten 
keliauti ir jeszkoti giliuko pa- 
nasziai kaip žmones keliavo in 
Klondaika kada fenais likos 
atrastas auksas.

KŪDIKIS UŽTROSZKO LAI
KYDAMAS RANKUTĖJE 

LELUKIA.
Philadelphia. — Laikyda

mas rankutėje lelukia kuria 
aplaike nuo motinos ant Kalė
dų, trijų metu Franukas likos 
surastas per motina užtroszkes 
lovelėje. Motina Sara Heenan, 
19 metu, nuėjo pažiūrėti kūdi
kio, surasdama ji gulinti ant 
veidelio negyva. Nunesze kū
diki in artima ligonbute bet 
daktarai peržiurėja kūdiki pa
sakė nubudusiai motinai kad 
jau kūdikiui nėra jokios pa- 
gialbos nes yra negyvas. Buvo 
ta ju pirmutinis kūdikis.

TIBIECZIAI SVEIKINA AMERIKONISZKUS SVECZIUS
Dvasiszkieji prie mald-namio lashi-Lhuapo, pasiredia 

iii savo szventa-dieninius rūbas, laukia ant priėmimo Suy- 
dam Cutting ir Arthuro S. Verney, Amerikonus, kurie lauke 
net penkis metus ant pavelinimo kad galėtu atlankyti taji 
uždrausta miestą, Lhasa, szventa miestą Tibete, in kur jekis 
svetim-žemis nebūna inleistas. Amerikoniszki žiaunai pribu
vo in ten rinkti šenoviszkus rasztus ir augu olos del Anglisz- 
ko muzejaus.

BOLSZEVIKAI ISZ- 
ŽUDE 31 VYSKUPUS

1,600 KUNIGU IP. 1,700 
ZOKONINKU.

London, Ang.,—- Laikrasztis 
“Tite Contemporary Review” 
apraszineja, nuo kada Bol- 
szevikai apėmė valdžia Rosijoi, 
tai iszžude lyg 1930 m., 31 vys
kupus, 1,600 kunigu ir 1,700 
zokoniui k u. Kalėj imuosi? t
mirszta ir buna kankinami: ylH 
vyskupai, 3,700 kunigai ir/8,- 
000 zokoninke.- ir zokiniiikiu, o 
aresztavota tų)io 40,000 >>va- 
siszkuju, kurie liko. ’ ■•-iviisti 
in kalėjimus arba juos lužlide. 
Daugybe bažnycziu ir ilioszto- 
riti likos uždaryta arba su
griauti.

OSZKA PRIEŽASTIS ŽU- 
DINSTOS IR MUSZIO

TERP KAIMYNU.
Novy Sqcz, Lenk,— Czionai- 

tiniam sude stojo ant teismu 
Steponija, Stanisbvas ir Jonas 
Lesniakai už nužidinima savo

MOTERELE NURIJO DAN
TŲ SZEPETUKA.

Pittsburgh, Pa. — Daktarai 
padare pasekminga operacija 
ant Mrs. Anna Miller kuri pri
buvo pas savo gimines anLKa- 
ledu isz Myerstown. Ona bru- 
žydama ,danw su szesziu co
liu ilgio szepetuku, kokiu tai 
nežinomu budu nurijo ji ir tu
rėjo būti nuvežta tuojaus in 
ligonbute kur daktarai jaidsz- 
eme szepetuka. Ona turės pa
gulėti ligoributeje kėlės san- 
vaites.

NUŽUDĖ SAVO DRAUGA IR 
NUDURE JO TĘVA.

Union City,'N. J. — Jerry' 
May, 14 metu, suplakė plaktu
ku galva savo draugui, szesziu 
metu Sergio Sciarra o kada jo 
tėvas nuėjo pažiūrėti kur jis 
randasi, tasai -jaunas iszgama 
užklupo ant jo tu peiliu sužeis
damas ji mirtinai. Vaikas no
rėjo pinigu kad galėtu pabėgti 
isz namu o kalia jam atsisakė 
duoti, iszvere j savo piktumą 
ant mažo vaiko ir jo tėvo.

TYRINĖS SAULES SPINDU
LIUS ISZ SZITO BOKSZTO.

Artimoje Lake Angelus, 
Mieli., likos pastatytas szitas 
boksztas isz kurio astronomai 
tyrinės saules Spindulius. Ro
bertas R. McMath, Detroito in
žinierius ir astronomas turėjo 
didele pasekme nutraukti pa
veikslus 'saules. Tasai boksztas 
yra 55 pėdu augszczio.

Isz Visu Szaliu
DIDELIS EROPLANAS NU

KRITO, 12 ŽMONIŲ
PRAŽUVO.

London, Anglija. — Dvylika 
žmonių likos užmuszti per nu
kritimą didelio pasažierinio 
eroplano kuris leke in Besra, 
Iraka. Tarp užmusztuju ran
dasi ir Amerikonas James 
Luke, isz Filadelfijos.

15 METU VAIKAS INSIMY- 
LEJO IN 34 METU MERGI

NA KURIA NORĖJO 
NUŽUDYT.

Vilnius.,— Kaime Jasnopo- 
liuje, gminos Jazvos, atsitiko 
nepaprastas meilingas atsitiki
mas terp penkiolikos metu vai
ko Petro Michaloviczo ir 34 
metu mergina Paulina Goczko- 
vieziute.

Vaikas pa'siutiszkai insimy- 
lejo in Paulina, o kada toji 
sltengesi iszmuszti isz galvos 
vaikui meile, tasai isz pik
tumo pagriebė peili su kup
inom dure jai iri krutinę ap
linkinėje szirdes po tam pats 
stengėsi pasikart. Vaika ir 
mergina, nuveže iii ligonbute, 
kur iszgialbeta abiems gyvas
ties. Po pasveikimui, vaikas 
bus teistas už bandima nužudy
ti Paulina.

RUSISZKI VAIKAI APVAI- 
KSZTINEJC NAUJUS ME

TUS SU EGLELEMS.
Maskva, Ros i ja.,— Nors ,ap- 

vaikszcziojimas szveneziu Ka
lėdų yra uždrausta Rosijoj, bet 
szimet Rosijoj apvaiksztiuejo 
Naujus Metus su paredytein - 
eglelems. Vaikai nemažai bu
vo nusistebėja ir linksminosi 
neiszpasakitinai, kad turėjo lo
kius puikius Naujus Metus, ko
kias turėjo visu tautu Kalėdas. 
Vienas nuliūdimas buvo, kad 
neturėjo visokiu papuoszimu 
uždėti ant eglelių. Rosija su
prato, kad vaikai negali apsiei
ti be szveneziu ir davė paveli- 
nima kad szimet vaikai butu 
pralinksmyti.

kaimyno Juozo Jirczako. Prie
žasties žudinsto’ buvo maža, 
suims Jurczaky neprižiūrėjo 
oszkos kuria g®e ant lauko ir 
gavosi iii Lesn*m pievas. Les- 
niakas tai Onates, pribėgo 
prie vaiko apgynimo jo 
bet tewMMte^LudeM pribėgo 
prie vaika tyksle apgiuinm jo 
nuo kaimyno. Isz to kylo i>ai- 
nis, kiti pribėgo jam in pagial- 
■ba ir teip sumusze kaimynu 
Jurczaka kad mire in kėlės mi
liutas. Szeimyna Lesniaku uz 
tai likos nubausta ant dvieju 
metu kalėjimo.

AUSTRIJOKISZKAS
KANCLERIS INSTOS 

IN KLOSZTORI.
Viednius, Austrija.,— Kan

cleris Kurt Schusslinigig, kurio 
pati likos užmuszta automobi- 
liaus nelaimėjo penki menesiai 
adgal, o ir jisai pats likos 
smarkiai sužeistas, nutarė in- 
žengti iii kliosztori. Kancleris 
Kurt buvo kancleri um Austri
jos nuo tada, kad Dollfusas li
kos nužudytas 18 menesiu ad
gal. Buvo jisai lavintas moks
le Jėzuitu kolegijoj ir po nete
kimui savo paezios kuria labai 
mylėjo ir buvo prie josios pri- 
siriszias ir tas ji prispyrė prie 
užbaigimo savo gyvenimo niu- 
riuosia klosztoriaus.

LIETUVES VELINA PER
SISKIRT SU SAVO VYRAIS

NE KAIP VAŽIUOTI
IN VOKIETIJA.

Į Kaunas, Lietuva., —■ Dvide- 
szinits Lietuvaicziu užvede 
teismus ant persiskyrimo nuo 
savo Vokiszku vyru, ne kaip

i iszvažiuot i in Vokietija su ša
pai vyrais. Vokiėcziai, kurie 
apsigyveno Rzeszoje, aplaike 
paliepimus apleisti ta aplinki
ne, nes'pagal tiesas, svetimfau-

I 1 .ežiai negali dirbti tonais, o kad 
\-ra vedia su Lietuvaitėms, to- 

! del turi pasiimfl su savim ir 
paežius. Lietuvaites priesz tai 
pasiprieszino ir užsispyrė ne
apleisti savo tėvynės, kad ir 
turi iszsižadcti savo Vokiszku 
vyru, ne kaip gyventi \ okieti- 
joj.

KARVE
BAŽNYCZIOJE

GIRTĄ KARVE INBEGO IN 
BAŽ^YCZIA LAIKE PA
MALDŲ PADARYDAMA 

DAUC BAIMES./ ____
zjircz, Vengrai. — Tūlas gy

ventojas norėjo atsikratyt nuo 
irsiutusios karves kuri užklu- 
pinėjo ant žmonių ir vaiku ne
duodama jiems ramybes ir isz- 
baugindama visus kurie tik 
prie josios prisiartindavo tai 
kaukdavo. Paliepė savo bernui 
kad nuvestu karve in jomarka 
ir ja parduotu. Bernas turėjo 
nemažai nesmagumo su karve, 
kuri pasiprieszino eiti su juom 
ir užklupdavo ant žmonių, to
dėl ėmėsi ant lengvo budo ap- 
malszyti pasiutusia karve. In- 
pyle jei in gerkle puskvartier- 
ke arielkos, manydamas, kad 
tokiu budu aipmalszys pasiuti
mą karves. Kaiwe apsvaigin
ta arielka da .daugiau pasiuto, 
nutraukė virve ir pradėjo bėgt 
adgal in kaima isz kurio ja vc- 
dp. Nežinodama kur bėga, pa
taikė iii bažnyczia, kurioje at- 
sibuvinejo Kalėdinės pamaldus 
ir ‘buvo prisigrudia daug, žmo
nių. Terp žmonių kilo stunisz- 
imas ir visi pradėjo griustls 
prie duru per ka daugelis žmo- 
nuĮ, _o ypatingai^’a ik u ir m.ote-_ 
riu likos sužeista ir sumindžio
ta. Kada viskas apsimalsziiiu 
ir suėmė kaltininką tosios ne
laimes, likos nubaustas ant 50 
pengo bausmes. Girta karve 
ant -galo jautėsi labai silpna 
nuo apsvaiginimo ir davėsi 
malszai nusivesti namo, kur ja 
gaspadorius papjovė.

DREBĖJIMAS ŽEMES DA
VĖSI JAUST VOKIETIJOJ.
Berlinas, Vok.,—Apie 25,000 

keturkampines mylos Badene, 
Vurtenburge, Hesse ir dalis 
Bavarijos, jaute smarku drebę- 
jima žemes'per tris sekundas. 
Pirmasense murai namu su
truko, langai iszteszkejo ir 
žmonys iszbegiojo isz namu, bi
jodami, kad ju namai sugrius, 
bet bledespadaryta mažai.

KVADRUKAI JAU TURI 
META IR GYVI.

J’iatigorsk, Rosija.—Rudens 
laike, 1934 mete, Ksenia Malą- 
jeva, motore prasto darbininko 
Nalczyke, pagimdė keturis 
vaikus ant syk: dvi dukreles ir 
du sūnelius. Kvadrukai yra 
sveiki ir susilaukė jau vienu 
metu. Szeimyna Malajev, ap- 
laikineje paszia'lpa nuo val
džios panaszei kaip kvintukai 
Kanadoje.

TRUMPOJŽINUTES
Lansford, Pa. — Steponas 

Serina likos užgriautas per an
glis No. 9 kasyklose ir per tris, 
valandas jo draugai dirbo sun
kei kad ji iszgaut gyva kas ir 
pasisekė be jokiu sužeidimu.

Columbus, Ohio. — Darbi
ninkai prigulinti prie Fiat 
Glass Workers unijos, skaitly
je 6,000 darbininku, iszejo ant 
straikos spirdamiesi 7% pro
cente pakėlimo moke$ties.



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.
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! Kas Girdėt
Su Dievo pagialba ir musu 

isztikimu skaitytoju pradeda
me szituos 1936 metus su vil- 
czia kad jis bus mums pasek- 
mingesnis metas kaip buvo

Kokis tai nepažystamas \ 
žmogus atėjo pas Leonarda 
Green, farmeri artimoje Sun- 

ibury, Pa., o kada tasai atida
rė jam duris, nepažystamasis 
jo užklausė ar gali pas ji per
nakvot.

Green atsake kad nežino ari 
gales ar ne, bet jam nepažysta- 

jmas iszrofle nelabai malonus
: “O kaip ta-!

RANKA DIEVO

praeitas nes praleidome labai,jtodel jo užklause; 
labai sunkius metus nes dau-L7n uni>>> 7

LigaAnemijakalbėdamas:
— Dabar asz tave krikszti- 

nu!
Kareiviai apleido 

zokoninkai 
se sudėjo 
grabus. *

Dr.-William P. Murphy, vie
nas isz trijų Amerikos moksli
ninku, kurie del ju triūso ir 
darbo apgalejime anemijos ga
vo garsu Nobel medicinos do
vana 1934 m., vėl stojo prie ' 
darbo toje ypatingoje dirvoje 
ir rado pasekmingesni, pato
gesni ir pigesni kepenų eks
traktu kontroliuoti vodinga 
anemija.

Naujas kepenų ekstraktas 
inczirksztytas in žmogaus 
muskulus syki in menesi. Pir- 
miaus ligonis turėjo valgyti 
ketvirta-dali svaro kepenų 
kasdien arba nuryti tris dožus 
senesnio mažiaus koncentruo
to kepenų ekstrakto kasdien.

iSzitas naujas inczirszkiamas 
vaistas buvo iszvystytas Peter 
Bent Brigham ligoninėje, su 
kooperacija Dr. Guy W. Clark, 
isz Lederlo laboratorijos. Szi- 
tas naujas koncentruotas eks
traktas per muskulus inezirsz- 
kytas, sumažins sunkumus ir 
iszlaidas ir bus biedniems li
goniams prieinamas. Dr. Mur
phy paaiszkino apie szita nau
ja ekstrakta kuomet Science 
Service jo užklausė apie jo isz- 
radima.

Paprastai vodinga anemija 
sergantis būti sveiku turi da
ryti viena isz sekaneziu —

1. Suvalgyti vienuolika sva
ru kepenų kas menesi, kas kai
nuoja apie $5.50 arba

2. Per burna ryti stipru ke
penų ekstrata, tris sykius kas
dien, arba 84 dožus per menesi 
kas kasztuoja apie $17.00, arba

Jeigu naujas Murphy-Clark 
ekstraktas vartojamas, tai tik 
syki in menesi reikia inezirsz- 
kyti in muskulus szita eks
trakta, ekstraktas kainuoja 
tik $1.20

Mirties rata nuo vodingos 
anemijos tarpe metu 30 ir 50, 
per puse nukirsta su invedimu 
kepenų vartojimo. Dr. Murphy

skiepą o 
su aszaromis aky- 
savo

Tas atsitiko 1812 mete. Fran- 
(euzai, po Napoleono I-mojo, 
gaspadoriavo ant gero Iszpa- 
nijoj. Jaunas kapitonas L. in- 
silauže su savo pulku in klosz- 

į tori Kapucinu kuriame apsi
stojo ant gero. Tarp zokonin- 

1 ku ir kareiviu užžydejo šutai 
1 ka. Buvo tai Kuczia, diena 

Taršo atnesze dovanas auksa, priesz Kalėdas. Svetingi zoko- 
i nepavydėjo kareiviams

Trijų 
Karalių

draugus i u

*
Tarp dideliu 

koplyczaite. Aplinkui vieszpa-1 
tauja nepaprasta tyla, tiktai 
pavasariais bitukių balsai bu
vo girdėt.

Toji vieta neszioja varda 
‘ ‘ Užkerėta Ugnia-viete.

Vėla užėjo žiema o podraug 
ir szventos Kalėdos. Daug lai
ko ir metu praėjo nuo tuju Ka- j 
ledu 1812 mete kada tai karei-' 
viai lėbavo skiepuose zokonin
ku Kapucinu. Tasai jaunas, 
drąsus kapitonas jau senei yra 
mires, jo kūnas likos sudegin
tas ir padėtas po szita koply
czaite skiepe, kaipo iszsitarna- 
ves kapitonas. Ar, mirdamas, 
jis susivienijo su Dievu tai to 
nežinome. Bet galime būti tos 
nuomones kad tokis žmogus 

| varge! szaukesi kunigo priesz 
mirti.

Buvo tai vela vidur-naktis 
priesz pat Kalėdas, tykumą 

, vieszpatavo aplinkui. Tame su- 
' das Dievo artinosi ant mirusio 
kapitono.

Laike kada visose szalyse 
buvo girdėt balsai varpu szau- 
keneziuju ant maldos ir sping
sojo vargingose grinczelese 
szviesa o tikintieji skubinosi 
in bažnyczia, slinko krūmuose 
koki tai szeszeliai tiesiog prie 
koplyczios. Buvo tai vagys ku- 
i ie mane apipleszti lavona mi
rusio kapitono.

1 In kėlės dienas po tam, apie% 
. iszimta žingsniu nuo koplycze- 
1' les, gyventojai užtiko sudau- 

! žyta graba o lavonas buvo pa- 
; statytas prie medžio, neturėjo

*
kalnu stovi

vo pravarde?’’ Žmogus tuoj 
jam atsake kad vadinasi

jo vėla' Jezaus Kristaus gimimo, 
in trylikta diena, Katalikiszka 
bažnyczia apvaiksztineja 
szvente Trijų Karalių. Bažny- 

brolei mėtėsi! cz*os žodžiuose toji szvente yra 
į viens kitam in glebi nes vienas! vadinama “Epiphania Domi- 
kito nemate per 35 metus. |nb” lai yra Apsireiszkimas 

Brolei persiskyrė 1900 mete,' Vieszpaties.
_______ j apsigyveno ežio-Į Evangelijoje skaitome kad: 
nais o Edvardas iszvažiavo in!“Pžgimas Jėzui Betlejuje, 

"•įlinko ttūeste Judeos, dienose kara- 
j liaus Herodo, sztai iszmincziai 
nuo rytu atėjo in Jeruzolema 
kalbėdami: “Kur yra užgimęs 
Žydu karalius? Nes regėjome 
Jo žvaigžde Rytuose ir atėjo
me Ji pagarbint ... ”

Toliaus Evangelija sako:

gelis musu skaitytoju iszmire, 
kiti negalėjo užsimokėti už farmeris'į”veia;
laikraszti o jaumeji neužsiima užkiause. «0 gal tavo vardas 
Lretuviszku skaitymu ir jeigu -yra Edvardasr> Kada aplaike 
taip toliau bus. tai ne ilgai j užtikrinanti atsakyma kad jis 
Lietuviszki laikraszczuii gy-;taip vadinasi, ’ ' ’ 
vuos ant szios “aszaru pakai-L7;pn '

kodylą ir įnyra.” Įninka
Kataliku bažnytiniuose pa-jpasilsio po vargui o eidami in 

davimuose randame kad tuos bažnyczia ant poteriu, palik
ins Karalius vėlesniam laike alavo kareiviams užtektinai ge- 
Szv. Tamosziua apasztalas ap-lrymo kad galėtu gerai gomu-

nes.’
Labai atsipraszome musu 

mylimu skaitytoju kad szimet Leonardas 
negalėjome iszduot kalendo
riaus o tai isz priežasties suiW 
kiu laiku nes iszdavimas meti! 
nio kalendoraus kasztuoja' 
daug pinigu o ežia pinigu bu- 

’ vo trumpa. Jeigu Dievulis 
duos sulaukti ateinaneziu 
Nauju Metu tai pasistengsime 
iszleisti puiku kalendorių ku
ris pr----- ----
dorins.

Tikimės kad musu skaityto- jos, 
jai pasiliks musu dideleje szei- parsig. 
mynoje ir szelps savo laikrasz- 
ti “Saule“ kuri jums tarnavo atsikraty. Antanas turi apicįmyra. 
teisingai per visus metus ir 60 metu c' jo importavota pa- 
prikalbintumet nors po viena icziule apie 30. Kada poniute 
nauja skaitytoja kaipo dova- Katre Szaja, isz Viedniaus, 
nele o tuom busime užgana- 
dinti ir stengsimės jums atsi
mokėti ateityje. Lai Dievas jus 
visus laimina ir apsaugoja nuo 
visokiu nelaimiu per sziuos 
1936.

.Kalifornija jeszkoti 
Stebėtinas suėjimas broliu po 
Sek metu nesimatymo.

rius apviigint. Iszpaniszkas 
vynas tuojaus inkaitino kak
tas kareiviu. Negana to, kiek 
zokoninkai jiems paliko, insi- 
verže da in skiepą kuriame 
stovėjo dideli bertainei su vy-

palenks visus kitus kalen- tukt

tanas Gibas, isz Johns-
B’a., kuris iszdave beveik
■iti doleriu ant pargabe- “In ineja in namus rado vai- 
®u' moteres, isz Austri- keli su Marija, Jo motina, ir 
lbar persitikrino kad puolia ant keliu pagarbino Ji;

5eno tikra kaltuna ant ir atidengė savo turtus, davė 
savo g&vos, nuo kurio negali‘Jam dovanas, auksa, kodylą ir

nim^

! paregėjo pisiunsta jai foto
grafija An^rikoniszko vyro, 
tuojaus nuarė keliauti in 
Amerika. Kkla pribuvo in 
Amerika ir i'.mate savo vyra, 
net nutirpo i| 
minimo. Mat,l 
fotografija ml 

Amerika, ponas Townsend, į buvo jaunu ■> 
kuris padavę užmanymą k.ad! kitoljįuj^^

valdžia mokėtu po 200 doleriu ; tuoj apsipaczad mi sn?valdžia 
kožnam senukui ant menesio Į butu ja sugražinus adgal iii 
kada- tokis sulauktu paskirtu! Austrija. Dabar jauna paeziu- 
metu, aplaiko kas diena dau- Į le užvedė teismą ant persisky- 
giau pasekėju ir pritarėju tam; rimo o senas vyras verkia kad 
užmanymui. Kas-gi nenorėtu j neteks jaunos paezios. Sako 
aplaikyt nuo valdžios po 200. jis kad po szliubui patogi mo-

Žymiai pagarsėjus po visa

laimes ir nusi- 
\nusiunte savo 
jaukta kada da 
Irk u. Nebuvo 
BOHL1 juom

Pagal senoviszku apsakymu 
tai ju vardai buvo toki: Kas
paras, Melkioras ir Baltazaras. 
Ju dovanos: auksas, ženklina 
kaipo Karalių, kodylas kaipo 
Dievysta o myras kaipo žmo
gysta. Tai yra, iszreiszke Jė
zaus ypatybe kaipo viso svieto 
augszcziausia Karalių, Dieva 
ir Žmogų; arba Jėzaus Didys^ 
te ir Žmogyste.

Padavimuose skaitome: trys 
karalei atkeliavo isz Rytu sza- 
lies, nuo Judos žemes, kurioje 
gyveno gimine Abraomo vai
kai, jo anūko Sabos.

Dovydas pranaszas sako: 
“Karaliai Arabijos, Sabos ir

kriksztijo. Atsitiko tai Persi
joj, po tam jie, kaipo misijonie- 
riai, skelbe Kristaus mokslą.

Po ju mirties, palaiminti ju 
kūnai, per pasistengimą Szv. 
Helenos, buvo perkelti isz Per
sijos in Konstantinopoliu o isz' nu. Prisigėrė invales ir da in 
ten in Madijonata. Metuose 
1163 ciesorius Fredrikas per
kėlė in Kolonijos miestą, Vo
kietijoj, kur ir sziadien garbi
na juos Krikszczionys.

Trijų Karalių Szvente baž
nyczia apvaikszczioja 6-ta d. 
Sausio.

Toje pat dienoje, nors ne 
tais metais, Vieszpats Jėzus 
buvo apkriksztytas per szven- 
ta Joną, upeje Jordano. Toje 
pat dienoje Jėzus padare pir
ma matyta stebuklą Kanoje, 
Galilėjos szalyje, permainyda
mas vandeni ant vyno, laike 
svodbos.

Be to, toje tai dienoje baž
nyczia szventina auksinius ir 
bursztininius daiktus, (kodylą 
ir kreida, atmineziai pagerbi
mo Trijų Karalių* dovanu.

Ta j a diena su paszventyta 
kreida, raszoma ant savo gy
venimo duriu trijų Karalių li- 
taros:(K. M- B., ant prisimini 
mo kad pirmieji stabmeldžiai 
pasveikino Iszganytoju Kris
tų.

doleriu ant menesio, ant senat
vės?

Bet tai tik sapnas. Sklypas 
reikalauja geresniu tiesu mo
kėti senukams paszialpa. Žmo
gus, tyrinėdamas ekonomiszka 
padėjimą sziadien, supranta 
gerai kad tokis Townsendo už
manymas niekad nebus invyk- 
dytas.

Vietoje tuju 200 (ant popie- 
ros) doleriu ant menesio, kad 
kožnas aplaikytu po 50 dole
riu ant menesio ant senatvės, į 
butu daug laimingesni. Jeigu; 
valdžia mokėtu senukams po;. , •

IVct 1'04* 
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terele nesidavė jam nekarta 
pabucziuot, praleidęs ant jos 
tiek pinigo.

Žinios isz Lietuvos

200 doleriu ant menesio, tai j 
kiek turėtu uždirbinet jauni 
žmones? Jeigu uždirbinėtu po 
tris kartus tiek, tai niekas ne
norėtu dirbti.

Istorija mums parodo buk 
Kolumbas atrado Amerika 14- 
92 mete bet kiti mokslincziai 
ir tyrinėtojai sako kad Leif 
Eriksonas surado Amerika 
1,000 metu po Kristui.

Dabar mokslinczius John 
Murray Gibbon, isz Kanados 
sako kad isz savo tyrinėjimu 
senovisz-kuose rasztuose tai 
Amerika atrado Kiniszkas 
Budistas, kunigas Hui Sien, 
kuris perplauke Pacifiko ma
res ir iszlipo Vancouvery apie 
499 mete. Bet Amerika buvo 
surastas da ankseziau ne kaip 
lasai Kiniszkas dvasiszkasis 
ja surado. Protėviai Indijonu 
gavosi in Amerika kada žeme 
Eurasia buvo sujungta su 
Alaska ir buvo taip siauri kad 
lengvai gavosi in Amerika.

Penki tukstaneziai doleriu 
' tai puiki suma pinigu!

j Del vargingo žmogaus tiek 
(pinigu tai butu tikras skarbas 
bet del misiukes Sallie Dobbs, 
isz Minneapolis, Minn., ženkli
no taip kaip nieko. Ana diena 
jos namas užsidegė ir liepsna 
taip greitai prasiplatino kad 

j nespėjo iszgiallbet isz liepsnos 
i savo numylėta szuniuka, per 

’ ; gailesties net apalpo.
Kada ja kaimynai pradėjo at- 
gaivinet, paszauke ji in juos 
piktai: “Žioplei, negialbekite 
nieko isz namo tiktai isznesz- 
kite isz liepsnos mano brangu 
ir mylima Fili (taip vadinosi 
jos szuniukas).

Kada jai vėliaus apreiszke 
kad liepsna padare bledes ant 
penkių tukstaneziu doleriu tai 
moterėlė pasakė kad geriau 
netekti penkių tukstaneziu ne 
kai]) netekti savo mylimo Fifi.

IszKaresLauko
Addis Ababa, Etiopija. — 

Italu eroplanai bombardavo 
artimoje Dolo, Szvediszka am- 
bulansini korpusą, užmuszda- 
mi devynis Szvediszkus ligo
niu dažiuretojus ir 32 Etiopie- 
czius ir daug sužeidė. Szvedi- 
ja karsztai užprotestavojo 
priesz toki barbar iszkuma Ita
lu.

DOVANOS UŽ
VAGIES SULAIKYMA.

Musninkų valscz., gyventojai 
St. Griszkeviczius ir St. Palio
nis pristatė palici jai nepažįsta
ma asmenį, kuri jie rado misz- 
ke, begananti dvi karves. Pasi
rodė, kad tai esama vagies, pa
licijai jau seniai pažįstame. 
Jis buvo nudžiovęs ir tas dvi. 
karves. Vidaus reikalu minis- 
teris Griszkevicziui ir Palioni- 
ui už sumanumą paskyrė po 25 
lt., dovanu.

BAUSME ŽMOGŽUDŽIAMS,

Sziauliecziai Ligeika ir Ko- 
jeleviczius nužudė Kavora. 
Sziauliu apyg. teismas žmog
žudžius nubaudė po 15 
kalėti.

metu

UŽ 1,400 LITU —
1 METAI KALĖJIMO.

Mariampoles apyg., teismas 
Lekecziu ž. u., kooperatyvo ka
sininką Bast i, iszeikvojusi 
1,400 litu, nubaudė vieneriais 
metais kalėjimo.

MUSZEIKA GAVO
4 METUS SUNKIUJU 

DARBU KALĖJIMO.
Ukmergėje, — Vienoje val

gykloje, susipyko keturi vyrai 
ir peiliais supiauste 'savo prie- 
teliu L. Korsakova, sunkiai 'su
žalodami galva, nugara ir kru
tinę. Teismas muszeikas nu
baudė, O. Orlovui paskyrė 4 
metus sunkiųjų darbu kalėji
mo, O. Lazariui ir Jel'inui Orla- 
vams po 6 men.

LIETUVOJ PASIMIRĖ
AMERIKIETIS, JUOZAS 

O. SZIRVYDAS.
Kaunas.,— Gruodžio 20 d., 

Jūžintuose, Zarasu apskr., pa
simirė amerikietis, buvęs 
Brooklyne, N. Y., U.S.A., “ Vie
nybes Lietuvninku” redakto
rius Juozas O. Szirvydas.

Ar Žinote Kad...
Ar žmones serga ar sveiki, 

tai turi valgyt kad būti gyvi.
Serganti žmones 291 Penn- 

sylvanijos ligonbutese sunau
doja 4,000,000 tuzinu kiauszi- 
niu, 3,000,000 svaru sviesto, 
7,500,000 kvortų pieno ir Sme
tonos, 1,500,000 kvortų aiskry- 
mo, 8,000 tonu mėsos, visztu ir 
žavu, 1,000,000 svaru kavos o 
prie to nesiskaito bandukes, 
duona ir kitokis valgis. ’

Dalis tojo maisto, trys mili
jonai specialiszku valgiu, 
yra parengiami del specia- 
liszku ligoniu kurie yra pa
dirbti ir pagaminti kaip recep
tas aptiekoje. Dabar prilygin
kite szita maista prie maisto 
koki duodavo- ligoniams szim- 
ta metu adgal, kurie aplaiki- 
nejo tiktai puskvatierki kavos 
ir czverti svaro duonos ant 
dienos, puoduką sriubos ir pu
se svaro mėsos ant dienos.

Todėl sziadien užlaikymas 
ligonbueziu taip dhug kasztuo- 
ja valdžiai o tik szcszi ligoniai 
isz kožno deszimts turi isz ko 
užsimoket už priežiūra ligon- 
butese. Isz deszimts milijonu 
doleriu kurie eina ant užlaiky 
mo ligonbueziu, beveik szeszi 
milijonai doleriu iszduodama 
del vargingu ligoniu.

savo manierkas insileido. Jau 
tai žmogaus yra tokis būdas, 
ypatingai kada pervirsz užsi
geria tai ne mirties nebijo ir 
isz numirėliu sau nieko neda
ro. Szitose szalyse yra papra
timu balsamavot numirėlius ir 
laidoti sausuose skiepuose kad 
kūnai sudžiutu. Panasziai bu-! 
vo ir- tam klosztoryje. Karei
viai atmusze duris, būdami 
skiepe, in kita pertvara kur 
gulėjo’ lavonai mirusiu zoko- 
ninku. Zokoninkai gulėjo ra
miai, apvilkti abituose, lauk
dami prisikėlimo ir paskutinio 
sūdo. Isz pradžių kareiviai nu
siminė paregeja lavonus bet 
ne ant ilgo nes tuojaus svaigu
lis nuo gerymo pridavė jiems 
drąsos. Buvo tai pusiau-naktis 
o virszuje, bažnyczioje, buvo 
laikomos taip vadinamos “Pie
menėlių Miszios.” Sztai atėjo 
pas savo kareivius jaunas ka
pitonas, pilnas drąsos ir jau 
gerai | užsitraukęs paszauke' ant saves ne žiedu ir net knyp- 

___ _  i..... ... ...garsei:
Į — Pabudinkime mes dabai 
viena isz tuju nuskust-galviu!

Parode jis su pirsztu ant vie
no isz mirusiu zokoninku. Ka
reiviams tik to ir reikėjo, pa
state tuojaus vieno zokoninko 
iszdžiuvusi lavona prie stulpo, 
indėj o jam in iszdžiuvuses lu
pas gala cigaro o ant pecziu 
užkabino triuba ir tarė kapi
tonas:

— Dabar užtriubyk ant pas
kutinio sūdo!

Zokoninkai būdami bažny- 
czioje iszgirdo triukszma skie
pe ir nubėgo pažiūrėti kas ten 
darosi. Užsigeria kareiviai 
griebėsi už kardu ir mėtėsi ant 
zbkoninku.

Kapitonas prisileides pilna 
uzbona vyro gere o kiek neisz- 
gere užpylė lavonui ant galvos

kiai nuo mandieros buvo nu
imti o veidas buvo visas su
draskytas. Buvo tai in 50 metu 
nuo to laiko L-------- --------
szandijo po bažnyczia Kapuci
nu isz tenaitiniu mirusiu zo- 
koninku. Taigi, ranką Dievo 

1 saugojo numirusius o nelaime 
tiems kurie, juos paniekineja ir 
szandija isz ju.

Visoje aplinkinėje žmones 
žinojo apie piktadarysta kapi
tono laike Iszpaniszkos kares 
ir apie iszjuokima lavono, pri
pažindami kad tai Ranka Die
vo, kuri ji nubaudė už panie
kinimą mirusiu.

kada kareiviai' prhnaszauja dar didesni mir- 
cziu sumažejima ir jis sako 
mirtys nuo tos ligos netur in- 
vykti jeigu tik ligoniai patys 
prisidės prie pagydijimo.

F.L.I.S.

Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty

FOLIO

JAUTIS APLAIKE PIRMA DOVANA ANT PARODOS.
Szitas jautis, kuris likos iszaugytas per Cleo E. Yoder, 

isz Wellman, Iowa, laimėjo pirma dovana aift gyvuliu paro
dos Chicage. Jautis likos paleistas ant Imitacijos ir parduo
tas.po 3 dolerius už švara, atneszdamas locninhikui 3,150 do
leriu. Loenininkas stovi szale jauezio.

pi/wd\soM H 
Qontainit^ a choice |||įį 

collection of the most m 
popular Lithuanian 
tiiecer Mis

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
,. Polka 
. Valcas 
. Polka

Dėdiene ................
Leiskit in Tėvyne . 
Žideli Juodeli ... 
Jūžintą..................
Dusetos.................
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka .............
Baliaus..................
Lietuvos Kvietkos
Dvieju Žodžiu . ..
SenosMergos (Septimpedis) Polka
Erei .....................................  Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik ..............
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlys...........

Preke knygos tik 75d- Galite 
prisiųsti užmokesti 2c. ar 3c 
stempomis. Adresayokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Polka 
Polka 
Polka 
P<lka 
f ilka 
Polka
Polka



“SAULE” Mahanoy City, Pa. 3

Pikta Dvasia ir 
Sziauczius 

------- *-------
Gana vėlu vakara, kada Ju

le ilsėjosi ir saldžiai sapnavo, 
jos vyras Tamoszius prie men- j 
kiausios, labai smilkstanezios 
žibalines lemputes lope batus.! 
Senei jis tuos batus butu nu- ■ 
metes ir taippat ilsejes arba; 
kurioj nors smuklėj paužes, jei! 
ne tas keistas, didele nosimi ir Į 
tamsiais akiniais milieninkas, | 
užsakęs dar priesz pora savai-j 
ežiu naujas batams galvas pri
dėti. Jis jau septinta kart ežia 
lankosi ir yra prisakęs žut-but 
rytdienai užbaigti!..

— Vergo gyvenimas — 
niurzgėjo Tamoszius puspa-

suriko jis isz didelio džiaugs- dytoju,” bet su. 
mo. — Juk batams galvos se-

.. piktąją dva- batus lopyti, ir-gi jokios sutar-!dar storesne, bet Tamosziui-labai smilkstanczia lempute,
šia! Mat, vietoj poniszkos ko-■ ties nedariau ir negavau užmo-j norėjosi ir dar daugiau ir juo kurios stiklo pro suodžius jau 

nei pridėtos o asz vis dar tebe- jytes, jis mate didelio arklio ir kesnio in prieki. Pirma pada- jis pinigu daugiau turėjo, juo ’ “ 
c -z i i. *1? 1.1 ..I..-. n *   — i - _. • . ' 1—.. i _ J .. T.,. -- _ i i • "i , • • i • i • •sėdžiu. Reikia skubiai neszti 
darbdaviui kad neberustautu 
nes jau berods ir diena iszau- 

iszusi...
’ Invyniojo batus Tamoszius 
in raudona skarmala, apsivil
ko ir iszdrože... Szalta, ledu 1 persižegnoti o paskui, nublosz- 

■ krusza taip rodos ir pliekia (kus batus piktajam, neatsižiu- 
Tamosziui in veidą... Gatve- j rojus sprukt pro duris lauk, 
se tamsu, nors jis ir buvo insi- "

1 vaizdines diena beausztant.
’! Tik kur-ne-kur blikezioja ma- 
jža žibaliniu lempueziu szviesa 
isz kuriu kažkodėl taip labai 
dvokia kad Tamoszius be per
stojo turi kosėti ir kosėti. Vi
som! g;
tumu

gana asztriai apkaustyta ko
ja ...

rykite mane turtingu o duszia labiau ju 
jums bus užtikrinta.

— Na, gerai, sutiko akiniuo
tasai ir ėmėsi tvarkyti savuo
sius 
“pypke/ 
liais ver

Kuomet dūmai prasiskleidė,' raudoni rubai!. .
Tamoszius pastebėjo kad jis

Bet ir vėl greit susigriebė, kad. jau ne sziauczius ir ne Tamo- 
t • ...... — i__ d _ •

— Aha! — pamanė Tamo
szius. —Sztai kas per sutveri- 

< mas!
Pirmiausia buvo manes jis

BALTRUVIENE
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nebežymejo, o juodi durnai 
taip ir vertėsi, kai isz kamino.! 
Prie duru, vos per durnus in-1 
matomas stovėjo tamsiais aki
niais milicininkas ir ruseziai 
barėsi:

— Tu asile! Galgone! Apga
vike! Drysai tiek ilgai vargin
ti ! Tu gyvuly!..

Tamoszius pakraipęs galva 
ir akis prasiszluostes, nors dar, 
gerai nenuvokė kas sujuomii 
dedasi, bet, matydamas sausai 

Nueitum bent jiszcziulpta degtines buteli pra
dėjo suprasti pergyventus in- 
spudžius ir tvėrėsi darbo kad 
užbaigus batus ir nusikraezius1 
ta sziurkszcziai baranti asmenį j 
apie kuri tiek daug prisapna- 
vo...

Dabar Tamoszius, matyda/ 
mas invairius ponus ar ponias, 
niekam nepavydi ir nekersz- 
tauja. Nesiskundžia ir savo li
kimu, nes suprato, kad visi 
vargai ir nelaimes — veik viin 
isz girtuoklystes paeina, 
pasirengęs yra mesti ir 
svaigalus vartojas!

skaicziu padidinti
troszko.

Vakare, 
szius ir 

zbrajus” bei rūkyti ta'buvo ir graži ir kvepalais isz- 
” isz kurios kamuo- silaiscziusi, net iszsipudravu- 
tesi dvokianti durnai. įsi! Ypacz Tamosziui tiko jos 
ZVr < I ii ». on i n Ir I m <1 f

susilaukė Tamo- 
naujos žmonos, kuri

Nors taip daug visko turėjo, 
tacziau, sulaukės nakties, Ta- 

proga, kuri szius bet kažkoks puikiais ru- moszius užmigti negalėjo. Jam 
pirma o gal ir paskutini syk bais pasipuoszes ir aukso‘baisu buvo kad kas pinigu ne-
nepasinaudojus

pasitaiko — butu tiesiog ne
protinga! Mat, t
szius atmine bobutes pasakoji
mus, kad piktosios dvasios 

i gatvemi nepaprastu grei- kartais ir labai gausiai apdo- 
automobiliais dūzgia vanoja... Užtai, pergalejas 

nv. , , . 1 _T. . invairus turtuoliai, laikydami >avo baime ir suneręs užpaka-dzras belygindamas. — Vieni 1
žmones saldžiai miega, kiti ra
miai spaciruoja arba linksmi
nasi prie gerymu taures o tu, 
lyg koks katorgininkas, Egip
to ar Vokietijos belaisvis, sė
dėk pririsztas ir lopyk kelmai 
žino kokios dvasios mi-lis-nin- 
ko kontaplius...

Kad neužsnudus ir greieziau 
nusfcumus nuo ranku inkyreju- 
si darba, Tamoszius, veik po 
kiekvienu plaktuko tauksztele- 
jimu, susiriesdamas lenkiasi ir 
isztraukes isz pastalio degti-J 
nes buteli, apsilaižydamas poi 
burnike vis iszmeta. O kad ne
būtu nuobodu, balsiai pradeda 
bambėti:

— Kad jie nesulauktu! — 
Kokiems galams asz turiu taip 
prakaituoti ir dirbti be pasil- 
sio? Gal but del to, kad pas 
juos pinigu pilnos kiszenes e 
asz, asz nebagas biednas?

Jis labai neapkentė savo 
darbdaviu, ypacz to keisto mi-1 
licininko su didele nosim ir 
tamsiais akiniais. Mat tas 
žmogus atrodė jam labai bai-|n‘""“s pa‘vįYo“sziauczius Pet- 

iras, kurs sugrobęs Tamosziu 
už rankos, eme girtis kad jau 

lyra vedes, pirkęs namus ir dir- 
i bas net su keletą padėjėju... 
į Nebeisztvere Tamoszius nesu- 
szukes: “Kaip tai! Tas mat nu
smurgėlis, provincijos szlau- 
cziukas, pralenks mane, Kau
nieti?!” Nerimas raudamas ir 
kersztaudamas Petrui, seke ji 
tol, kol pajuto nuovargi o už
dusęs eme dairytis, kame at
silsėk Besidairydamas, paste

auksztai iszkelia tai po rūky
ta kumpi, tai po gera bonka 
“tris syk valytos” degtines... 
O isz blizganeziu poriniu ka
rietų taip ir kyszoja — rodo 
pirsztais, szaukdamos i savo 
plonu balseliu ponios: “Uba
gas — nabagas —girtuoklis!” 
Net kaikurios drąsesnes, plo
nus, lyg popierius savo liežu
vius pradėjo Tamosziui kai- 
szyti...

Paskui ji būriais seke moki
niai, studentai, invairus pirk- 

Įliai, karininkai, net patys ge
nerolai ir visi kai vienas erzi
no ji:
— Sziauczius-szliurpius, uba- 

gas-nabagas, girtuoklis-valka- 
ta.. -

Nors visa tai Tamosziui bu
vo be galo inkyru ir skaudu, 
tacziau jis pakantriai lauke 
progos, kuomet gales isz ju 
taip smagiai tycziotis. Dabar, 
tik retkareziais nusispjauda
mas, kiūtino toliau. Gal butu 

i jis dar daug ka nuo tu “nevi
donu” turtuoliu iszgirdes, jei

sus, kaip pavirszutine savo 
iszvaizda, taip ir užsiėmimu. I 
Be to, szis asmuo dar jam ne-į 
tiko ir savo burtais ar kokiu 
ten kitokiu nežinomu iszmislu; 
ka Tamoszius gerai patyrė pri-1 
imdamas nuo jo lopymui ba
tus. Jis mate kaip ta nepaken- 
cziama esybe kilnojo kažko
kius “zbrajus” ir tarszkino 
grandinėmis, net, nematytas 
dujas kažkokios mašzinos pa- 
gelba, buvo pradėjusi leist, ku
rios dvoke tiesiog j------
siera ir smala... Tamosziaus' 
nuomone: “kas Dievo nors' 
kiek bijosi, tas tokiais tam
siais darbais neužsiimtu...”

Iszcziulpes buteli, nebaig
tus batus atbula ranka Tarno-

pi agato: jjej0 j_acĮ j0 esama jau Laisves 
Alėjoj, visai arti to namo, ku
riame gyvena, tas keistasis mi
licininkas su didele nosim ir

.. grandineli prie krutinės turiu-1 isznesztu! — Hi,’uv;iUm
gerai Tarno- tys ponas. Sėdėjo jis minksztoj tu, — tarė jis savo gražuolei,— j

I lyje rankas, kad kartais neti
kėtai nepersižegnotu, nedrą
siai kostelėjus prabilo:

— Sakoma, buk nesą pa
saulyje bjauresnio ir blogesnio 
sutvėrimo kaip... piktosios 
dvasios bet man rodos, ponas 
valdytojau, kad piktoji dvasia 
yra — pati prakilniausioji esy
be. Nors tiesa, gal kiekvienas, 
atsipraszau, biesas, turi arklio 
kojas, karves uodega, asilo au- x „
sis ir smailius ragus, bet užtai > tai mandagiai, politiszkai pa
jų galvose salamoko (proto) 
kurkur kas daugiau negu pas 
mokycziausius daktarus!

— Myliu asz tave už toki at
virumą, — pratarė pasidi
džiuodama akiniuotoji esybe. 
Acziu, gerasis sziaueziau už 
batus ir už szi pareiszkima! 
Asz visus stengiuos patenkinti 
ir rojų žemoje sukurti. Ko-gi 
tu nori isz manes?

Tamoszius, ilgai negaiszyda- 
mas, pradėjo skustis savo liki
mu ir sunkia padėtimi. Jis sa- 
1 esi kad. isz pat mazensmeap- 
kenezias turtuoliu. Jam visada 
būdavo sunku žiūrėti in ta ne
lygybe, kada ne visi žmones 
gyvena puikiuose rūmuose ir 
kad ne visi važinėja gražiais 
arkliais bei karietomis. Arba 
kodėl tas Pasvalietis sziau
czius Petras turi ir savo namus 
ir keletą padėjėju ir pats su 
žmona puikiausiai apsirėdė?.. 
Tokias pat juk turi rankas, ko
jas, akis, uosi, pagaliau ir gal
va; kodėl asz turiu vargti? Ko
dėl asz privalėjau vesti in pa
ežius Jule o ne kokia gražia, 
kvepalais iszsilaiscziusia pa ■ 
naite?! Juk turtingu darbda
viu namuose esu pastebėjęs ir 
labai gražiu paneliu, kurios,

kėdėj prie didelio stalo. DuJ ju padabot.”
baltomis pirsztinaitemis, tar-j Visa nakti jis persibaladojo 
nai padavinėjo jam valgius ir betikrindamas ar deže su pini- 
žemai nusilenkdami kalbėjo: gaiš czielybej... Ryto sulau- 
“ in sveikata, jusu szviesybe!”'kus, reikėjo ruosztis bažny- 
— Patiekė jam tarnai didele czion, nes buvo iszkilminga 
lekszte jautienos mėsos su 
agurkais, paskui atnesze kep
ta žasi su obuoliais, kiek palu
kėje — vėl gerai rūkytos kiau
lienos kumpi su krienais, po 
tam davė koszes . su sviestu, 
paskui kiauszinienes su žąsies 
taukais ir dar visokiu kitu 
valgiu, kuriu ne pavadinimo 
Tamoszius nežinojo. Ak, kas 
per turtingumas! Ir kaip visa

szvente. O kaip jis nuliūdo pri- 
■sižiurejas kad ežia bažnyczioj 
visi laikoma lygiais ir nėra 
skirtumo! Pamokslininkas, ir 
tas lyg tyczia, primine kad 
turtuoliui mirus, jo kūnas vis- 
tiek auksu nebus apkasamas 
bet laidojamas tokioj pat pil
kojoj žemelėj, kaip ir visu ki
tu...

Toji lygybe Tamosziui tiek 
sziadiena inkyrejo kad koktu 
darėsi. Malda ir ta nesiseke 
nes visos mintys buvo nukreip
tos in pilna pinigu deže, vagius 
ir gražuole žmona... Ypacz 
nesmagu darėsi jam prisimi
nus kad savo siela yra velniui 
pažadėjus!

Isz bažnyczios gryžta nusi
minęs ir inpykes. Ta nerimą 
norėtu jis nors garsia savo dai
na iszsklaidyti, kaip ir pirma 
darydavo bet vos tik eidamas 
gatve suriks, kaip szast tvark
darys ir liepia nustoti, paste- 
liedamas -4ar, tkad-tiL..sziatv

Net. 
patįs

.. .Apie...
Ženklus Moterystes
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tamsiais akiniais... Dabar'Ta- vis-gi in mane mažiausio de- 
moszius apie savo nuovargi už- mesio neatkreipe, ne bent kad 
mirszes, skubinosi neszti savo retkareziais patylom viena ki- 

szius nubloszke iu pastali o darba atiduoti. Be to, jis 
kumszcziu parėmęs galva, gi-, džiaugiasi kad gavės už batus 
liai užsimanote. Gzia viskas' atlyginimą, gales smuklėj su 
kai szeszelis greitai bego pro draugais 
jo akis: ir sunkus nepakelia- kyt! 
mas sziaucziaus gyvenimas ir 
didž-tureziu palociai ir gražios kas gyveno net ketvirtame na- 
ponu karietos ir daug, daug ko mu aukszte, tai Tamosziui pri- 
kito... Ak! kaip butu gera siejo eiti ilgu tamsiu karido- 
jeign tu bagoeziu visi turtai rium ir paskui lipti auksztais 
pereitu in musu rankas, arba slidžiais laiptais in virszu, ku-

kompanija” palai-

Kadangi kalbamas milicinin-

tai sznibždedavosi, kad, girdi: 
“tam sziaucziui nosis esanti 
didele ir raudona kai buro
kas!” — Tiesa, Jule gera mo
tere, tankiai skalbiniais ir man 
duona uždirba bet ji — nemo
kyta. Ir kuomet prisieina kas 
nors isz “politikos” ar sziaip 
ko gudresnio kalbėti, ji kažko- — Tu ko atėjai'! 
.kiu nieku pritauszkia. Be to,

ranka perskaudi! Sovietu tus — ramiai atsake Petras.

ežiai gatvėse dainuoja...
Vos atsiszliejus Tamosziui 

in purvyną Žydelio prieangi, 
kaip ir vėl kaž kas emejyjpiu- 
tis kad Tamoszius gražiu savo 
rubu nesutersztu. Ir taip Ta
moszius niekur nebepritiko, 
nors ir nebuvo dar visiszkai 
iszsiblaivejas. Seniau tokiam 
linksmam stovy, jis kažkiek 
butu galėjas purvintis ir dai
nuoti. Ubagai taip pat iszsižio- 
ja rėkavo ir sekdami prasze 
Tamosziaus iszmaldos, ko pir
ma nedarydavo. Sugryžes in 
namus vėl su gražuole žmona 
nemokėjo szvelniai ir tinkamai 
apsieiti, delko sziurksztoku 
iszmetinejimu prisiklausė.

“Na, ponu gyvenimas 
t ikrai nepakeneziamas! ’ ’ 
pamanė Tamoszius. “Nei
uždainuoti, nei gatvėje pailsė
ti, nei su žmona pajuokauti... 
Visi tave moko, visi persekio
ja. Tfiu.. ”

Tik ka susėdus Tamosziui su

tiekiama! .
— Tamoszus visko kimszo 

kiek galėdamas ir veik po 
kiekvienu kąsniu iszmesdamas 
didele czerka “tris syk valy
tos”.. Galop padavė jam ne
maža puodyne medaus, kuri 
bevalgydamas, pradėjo stebė
tis, kaip tiems ponams beval
gant ir pilvas nepersprogsta?! 
Papietavus, atsilankė ir tas 
akiniuotas žmogus kurs žemai 
nusilenkdamas užklausė:

— Ar patenkintas pons Ta- 
anoszius pietumis.^. rr,

Bet Tamoszius,, po poniszku 
pietų nebegialM isztarti ne žo
džio nes taip labai ji dusino ir 
vidurius kete kad buvo bepra
dedąs gailėtis, kam tiek daug 
valgė. Kad nuraminus save ir 
atsakius in klausymą, jis eme 
žiūrinėti iii batus, kurie jam 
atrodė laibai gražus.

— Už tokias batus asz bu- 
cziau atlupęs Nemažiau szimto 
litu. Koks-gi kurpius juos siu
vo? — užklausė atsipeikėjas 
Tamoszius.

—- Gi Petrai isz Pasvalio, — 
atsake jam tarnas.

— Tuojau? telegrafu isz- 
szaukti ji, kvaili! •

Greit pribuyo ir Petras. Jis 
inženges iii kįmbari, maloniai 
užklausė: £

— Kuo galiu patarnauti ju- 
: su szviesybei?

— Tylėk! — suriko Tamo
szius ir isz visu jegu sutrenkė 
koja in grindis. •— Nėdrysk 
teisintis ir atmink savo žema 
užsiėmimą! Tu galgone! Nemo- savo poniute pusrycziaut, pri- 

; ki net batu tinkamai pasiūti! buvo ir akiniuotasai biesas su 
• Asz tau visa snuki suardysiu!

į Sveikinu visas rūteles ir saka
lėlius su sziuomi

Nauju Meteliu,
Ir del visu vaikeliu ir vyreliu, 
Vėlinu kad geriaus apie save 

apsivalytumėte,
Ir paezios save susivaidy

tumėte.
Juk asz, mano szirdeles, už

tarytoja moterių,
O kaip kada užpuolu tai ne 

ant visu,
Geras meilingai pagiriu, 

O netikusias koezioju.
Viena vargsze pas mane rasze, 
Ir beveik su aszaromis prasze, 

Ka su savo vyru darysiu, 
Gal isz rupesezio pasiskau- 

dysiu,
Jau man in gyva kaula 

dakako,
Ir nuolatos man sako:

Asz tave bestija pamokysiu, 
i Visus tau kaulus sudaužysiu, 
I Mat, josios toks vyrelis, 

l Kaip be proto bloznelis, 
VTankei naktimis valkiojesi, 

I Po visas urvas trankosi. 
Kada pareina, randa duris 

užrakytas,
Tada szelsta ir pyksta, 
“Tu

Pinigus iszkrapsz-
m duris už- 

rakink ,

— Nugi atlyginimo už ba-

§ Ar gerai būti vyru nuc 
bėdos? — Niekados.

§ Ar vyras pasilikęs nasz- 
liu nubudęs visados? — Nie
kados.

§ Apie ka kožnas turi žino
ti? — Kad apsipaeziuoti.

§ Ar moteres tikrai meile 
už meile atiduoda? — Ne, tik
tai vis nuduoda.

§ Kas po veseilei tuojaus 
buna? — Ergelei pribuna.

§ Ka meili paeziule gali pa
daryti?
tyti.

§ Kas buna priežastim kac 
moterystėje atszali? — U-gi 
pati.

§ Ar visados apie paezia 
tupinesi? — Ne visados, broly
ti, galėsi kad ir norėsi.

§ Kada moteres myli vyra 
kita? — Katra turi vyra plika.

§ Katra motere sako in sa
vo vyra: “Mano brangus?” — 
Tokia turi ragus.

§ Kada tarp poros buna 
sutikimas? — Kada užstoja 
persiskyrimas.

tau
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pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekose

praneszimu kad girdi, jis isz-J 
pildos savo apžadus ir davės 
Tamosziui turtuoliu pabūt. 
Dabar privaląs jis užsimoket.peienu m musu iuukus, area slidžiais laiptais m virszu, ku- ir ranka perskaudi! {Sovietu

tiesiog subyrėtu o rubai in rie taip ir suposi po jo kojo- kraszte to nėra. Jeigu bolszevi-j — Kokio atlyginimo? Isz- užraszant pažadėta siela.
szmotelius sutruktu... —.mis... Kuomet Tamoszius in- 
Ypacz tos meszkenos ir soboliu ' ’

. kepures!..
Kaip butu gera jeigu turtuo

liai ir tie.. lisnikai liktu uba
gais, neturineziais net kuo 
maitintis o mes, dabartinieji 
sziaucziai ir kraueziai taptu
me ponais ir būdami ju vietoj 
mes, o ne jie, paeziame inmi- 
gy, vidunakty kurpius musz- 
travotum.

Saldžiai besvajodamas- apie 
“dangiszkus migdolus,” atsi
minė Tamoszius kad jam nu- 
blokszti batai reiketu užbaigt. 
Ir, bežiūrėdamas in pastali net 
nustebo! Tai bent szposai! —

kijoj gyveneziau, žinai, kad eik! Galėsi szesztadieni ateiti! Ir, neduodamas pažadėta sie- 
ejo in vidų, jis pastebėjo kaip'man su tavorseziais kitaip bu- 
ir ana .syk savo darbdavį.tu! Ten... 
“zbrajus” kilnojant, grandi
nėmis barszkinant ir 
džiaut pragaru 
durnus.. .

— Sztai, ponas valdytojau, Tamstos malonybe, padarytu- 
batus jums atnesziau! '— su mete mane turtuoliu! 
pasididžiavimu pratarė Tamo
szius. i/

Ponas atsistojo ir |
paemes batus, rengėsi juos'ti! Pakol gaidžiai nepragydo,'trauke Įisz kiszenes pinigine ir kvėpimas buvo sunkus.. — 
prisimieruoti. iTamoszius, no-' eik sztai ir pasiraszyk szia su- eme skaityti' litus, kuriu butą Akimirksnyje viskas isznyko.

-------ii.- 'tarti, kad duszia pavedi man! daug; tečziau Tamosziui rode-Į Akis pravežęs Tamoszius ma-
— Ponas valdytojau! — nu- si kad dar vis maža ir norėjo-Į te ta pati savo žema sziauezisz- 

bata; tikrai pamate kad jis tu- žemintu balsu tarė.Tamoszius, si daugiau. Akiuiu-otąs biesas ka staluka, ant jo invairius in- 
ri reikalą ne su paprastu “vai-1 atsiminkite kad priimdamas jam atnesze antra piniginę1 rąnkįus2 neužbaigtus batus ir...

— Ko-gi tu nori? — perkir- 
. lei- to Tamosziaus skunda aki- 

dvokianezius niuotasai žmogus.
— A-a! Nu-gi asz noriu kad

— Gerai, akiniuotasai atsa
ke. Tik atmink, kad už tai pri

tylantis ' valėsi man savo duszia atiduo-

vedamas jam padėti, vienu ke
liu priklaupė ir numovė senaji

Tarne, duok jam spraudau! la. — Ir, neduodamas net isz-
Iszmesk! j baigti pradėtos su degtine ar-

— Bet- tamsta, dar ir kvietei ’ batos nutempė Tamosziu tie-
- vėl ramiai prabilo siog in pragaru, kaine daŲgy- 

be biesu jau lauke ir nerimau-
mane,
Petras. U<|

Galop, Petro nuolaidumas darni klykė: 
verte ji prisimint, kaip negera Į — Tu asile! Galgone! Apga- 
'buvo kentėti, kuomet su juom vike! Drysai tiek ilgai var- 
panasziai darbdaviai pasielg- ginti!..
davo. Kad-gi iszsklaidžius ne- Pragare taip labai dvoke 
malonius prisiminimus, jis isz- siera, smala ir žibalu, kad net 
traukejisz kiszenes pinigine ir kvėpimas buvo sunkus.. —

Pragare taip labai dvoke

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

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

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

Gal koki jauniki pas save 
turi?” 

Isztikro didele pakuta su juom 
turiu, 

Daugiau jau dalaikyti negaliu.
Noriu jam visame patikti, 

Bet negaliu ir gana intikti, 
Ar-gi galiu toki vyru vadinti? 
Reikia tokiam in kaili duoti. 
Iszmintingi vyrai taip nedaro,

Ne viena motere isz svieto 
iszvaro,

Pats per naktis valkiojasi, 
Paskui prie moteres kabinasi, 

Prageria uždarbi ir praka- 
zyruoja, 

Paskui ant moteres rugoja.
O jus kvaili vyrai, 

Ar tai taip yra gerai?
Ant biednos moteres isz- 

mislyti, 
Nebūtus daigtus loti?

Ar tai todėl kad tavo vaikelius 
augina, 

Skalbia, triūsia ir valgi 
gamina?

Tu visus pinigus prageri, 
O toji ne dreses geros neturi. 
Apžiūri tavo burdingierius, 
Kuria baudžia kaip kvatieros 

'Žalnierius,
Ar tai taip nebagei užmoki, 
Siunti kaip padukias ir da 

muszt szoki?
Asz jus, bestijas, paszokysiu, 

Moterėles gerai szimet pa
mokysiu, 

Apie provas Amerikonu, 
O tada nebijosite tuju nak- 

tigonyku.
Geriausia nieko tokiam nerei

kia sakyti, 
Ne pamokslu davinėti, 

Susitaria mitinga padarykite, 
Per “Saule” apgarsykite, 
Kad skusi'te spykyzes ir 

szinkorius,
Kur vyrai praleidžia pinigus, 
Jau daug vintuose teip padare, 
Ir kėlės tokias urvas uždare, 

Tada viskas apsimalszys.
Ir jusus vyreliai pasitaisys.



SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— 1936!
—■ Naujas Metas!
— Panedebje pripuola ka

taliku szvente “Trijų Karalių” 
o kita Utaminka pripuola Ru- 
snaku kalėdos.

— Daktarai turi daug dar
bo su ligoneis nes mieste serga 
daug žmonių.

— Kokis tai neiszmanelis, 
norėdamas padaryti “funiu” 
iszszauke du kart ugnagesius 
per Naujus Metus bet nž tai 
turės gana bėdos iszsisukt isz 
to ergelio. \

— Poni Margarieta Gudai
tiene apreiszke kad jos duktė.. 
Veronika, kuri yra norse i., 
gyvena Filadelfijoj, isztekejo 
už Teodoriaus McCoy, aptie- 
koriaus, praeita meta, Julajaus 
menesi. Jaunavedžiai apsigy
veno Filadelfijoj.

— Panedelio vakara, apie 
7-ta vai., kunigas Czesna suri- 
szo mazgu moterystes Ona Slu- 
žiute, 801 E. Pine uly., su 
Charles Gothic, 729 E. Pine 
tily. Veselka atsibuvo pas jau
nikio tėvus.

■—■ Utarninko ryta didelis 
trekas trenke in automobiliu! 
prigulinti prie daktaro Maho-Į 
lage kaipo ir in du kitus auto/ 
mobilius bet daktaro maszinii 
likos beveik visiszkai sunai
kinta. Tame laike radosi autp- 
mobiliuje daktaro motina Wet 
nieko blogo jai neatsitiko. ( 

. — Ant Vulkano kalno ydų 
vyrukai susi pjaustė .save ^per
leis laike muszio ir dipĖtaras 
Ricchiuti tur<p^A£usiiij/i žaidu- 
lius. .jgirtuokbsz-
kai puotai laike szveneziu.

— Ant galo iszsidave slap
tybe pavogto dinamito isz ma
gazino Knickerbocker kasykla 
,až ka sargas Quinn likos pra- 
•cZitlintas nuo darbo kad nepil
do gerai savo darbo. Palicija 

■ ana diena aresztavojo Alberta 
Pakalinska (Partell), 23 me
tu, kuris gyvena ant 407 W. 
Spruce uly. Prisipažino jis buk 
paėmė 78 baksus 60-procenti- 
nio dinamito. Palicija rado 50 
baksu dinamito garadžiuje ant 
8tos ir Spruce uly.

— Praeita Nedelia ant Ha- 
zletono—-Tamakves
4:15 po piet, atsitiko triguba 
nelaime automobiliu

— Balius (Frolic) kuri lai
ke Szv. Juoz. parapijos choras, 
Utarninko vakara, buvo pa
sekmingas kuriame dalyvavo 
daugelis žmonių.

— Pirmas Metinis Inter
national Reidio szokiš yra ren
giamas ’ Utarninko vakara,' 
Sausio 7-ta d., 1936 mete, Nor- 
kevieziaus svetainėje. Szoki

APLEISTA [jam mokėti nes buvau prie to'

NUO VISU Palicijantas ja nuvedę in at-.
_____ j skira kambarį isz kur ja nuve- J 

(Tikras atsitikimas Pottsvilles '-e kalėjimą o isz ten buvo 
sude Schuylkill paviete.) nuvežta in pataisos narna Rea-

Perstatymas atsibuvo dide- “O tu, Mildreda Pilkiute, (lė
liam kambaryje Pottsville*, vynioiikos metu skaisti Lietu

ti- žinai koki buvo pas-Pen nsyl van i j c j, s utį e. 
vieszpatauja drėgnas 
krintaneziu sniegu. I 
stalo sėdi pasirodęs 
szlebe sudžia o szale
džiuru. Prie kito stalo 
advokatas mosuodamas 
komis ir rėkdamas garsei. Prie

Lauke
oras su

in ilga 
dvylika 

dovi
ran-

Ji nukryžiavojo ? “ Eli, Eli —■ 
lama sabachtanu—?” (Teve, 
Teve, kodėl mane apleidai.'. .)

Gal laike tavo 
antri nėjai tuos

kaneziu pa- 
paczius žo

rengia Lietuviszki Biznieriai Į kjto stalo sėdi keli advokatai
Mahanojaus. Reidio artistai 
skaitliuje 24, palinksmins svo
telius, kaipo ir vedėjas progra- 
mo, ponas Antanas Staniszkis, 

v gerai žinomas biznieruis, isz 
ir Shenandorio, kuris garsina 

Lietuviszkus programus kož- 
na Nedelia per reidio ant sto
ties WAZL, Hazletone, antra 
'valanda po piet. Ponai biznie
riai ir kiti, kurie geidžia ap- 
harsint savo bizni per reidio, 
tegul susinesza su ponu Sta- 
niszkiu po adresu 100 S. Main 
St., Shenandoah, Pa., arba W 
AZL Radio Station, Hazleton, 
Pa., o jums duos visas infor
macijas ir prekes kiek kasz- 
tuoja apgarsinimas biznio per 
reidio. Apsigarsydami per rei
dio, tokiu budu prigialbesite 
geresniems Lietuviszkiems 
programams kožna Nedelia.

SHENANDOAH, PA

dzin žode-

plente,

kurioje 
likos sužeistos sekanezios ypa- 

■tos: Sesuo Alma Marie isz Szv. 
Edvardo parapijos, Shamokin, 
Pa., sesuo Edvardus, isz Mt. 
Carmel parapijos, Antanas 
Brazunas, isz Tuscaroros ir 
Helena Lucas, isz New Yorko. 
Nelaime atsitiko sekaneziai: 
Jonas Unsinn, isz 1315 E. Ma
hanoy Avė., važiavo in Hazle- 
tona ir nežinomu budu nuva
žiavo nuo plento, tame atva
žiavo priesz ji Jonas Stripay, 
isz Tamakves, kuris trenkė in 
jo automobiliu. Mauricas Ur
bonas, 
damas 
trenke 
žeistos
namo bet automobiliams ble- 
des padaryta mažai. Nieką ne- 
aresztavojo bet vaistine palici- 
ja isztyrinejo visa atsitikima 
nesurasdami kaltininko kuris 
butu kaltas už taji atsitikima. 
Vienuoles likos tik lengvai su
žeistos ir sukrėstos.

— Gražus Teatras! — At
sibus Nedėlios vakara, Sausio 
5 d., Szv. Juoz. parai?, svetai
nėje. Atlosz Szv. Juozapo Mo-

isz Allentown, važiuo- 
užpakalyje Stripay, 

in jo automobiliu. Su- 
ypatos likos nuvežtos

odC

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

t Vincas Zenonis, N. Le
high uly., mirė staigai eidamas 
in darba in Suffolk kasyklas 
Panedelio ryta. Zenonis sukri
to artimoje Patriotic Hill, mir
damas in kėlės miliutas vė
liaus. Jo lavonu atsivožė gra- 
borius Alinkeviczius in-4avo- 
nyczia parengdamas ji ant pa
laidojimo. Velionis paėjo isz 
Lietuvos, pergyvendamas czio
nais daugeli metu. Paliko pa
ežiu, sunu Antaną ir duktere 
Adele kurie gyvena Brookly- 
ne, N. Y., Vinca, Brandonvillej 
ir duktere Valaitiene, Frack- 
villeje kaipo ir asztuonis anų 
k us.

— Utarninko po piet ugnis 
i kilo Antano Kazuno saluue 
ant Heights padarydama ble- 
des ant 3,000 doleriu.

— Naujas Metas atnesze 
patogia dukrele del ponstvos 
Petro Raulinavicziu.

— Blancze Minkevieziute, 
402 E. New York uly., likos su- 
riszta mazgu moterystes su 
Juozu Jurkoniu nuo E. Lloyd 
uly., per kunigą Zmich, praei
ta Novemberio menesi.

f Gerai žinomas biznierius 
ir senas gyventojas musu mie
sto, Andrius Narejauckas mi
re Ketvergo ryta apie 10:30 
valanda. Velionis sirgo koki 
tai laika. Aiszkesniu žinių ne
galima buvo aplaikyt nes pa
rengimai apie laidotuves neda- 
žinota. Žmones kurie ji paži
nojo apgailestauja jo greita 
mirti. Buvo jis vedės pirma 
paezia Ona Zablackiute, augy- 
itine ponios Zablackienes (isz 
A laha n o jau s.

Reading, Pa., t Diena 
Gruodžio, mirė czionais Albina 
Jekuczioniute, 7 metu amžiaus, 
kurios laidotuves atsibuvo 2 d. 
Sausio, su bažnytinėms apeigo
mis vietinoje bažnyezioje. Ve
lione paliko penkes seseris ir 
viena, broli Lietuvoje, o tėve
lius czionais Readinge. 
Albina, buvo malonaus 
ir mylėta per visus su 
draugavo ir ja pažino.

.30.

budo 
kurias

kurie szypsojasi isz rekianezio liti neg’ir 
savo draugo kuri 
ba in “džiure” ( 
apsvarsto kaltininką); i vo

“Malonus džiure ir szviesu- vas 
sodžiau: — “Tasai Pietro Va-'szi 
nutelli prikalbinėjo ir priver-Įde. 
tinejo jaunas mergaites prie 
vedimo paleistuvingo gyveni
mo ir jas parduodavo in kek- 
szu urvas. Privertinejo jas 
pardavinėti savo kunus už ke
lis dolerius, duszias ju stūmė 
in juodžiausia pragara o vė
liaus, vėlyboje naktyje, kada 
jau paleistuvei ir iszgamos 
prisisotindavo su ju baltais 
kūnais, tosios nevalnihkes pa
ilsta nuo bjauraus pasielgimo 
su joms turėjo jam mokėti 
duokle nuo .savo paniekinan- 
czio uždarbio. .. ”

Pietro, girdėdamas tuos žo
džius, nuleido savo 
kiauliszkas akutes, raivesi 
krėslo ir baimingai žiurėjo 
linkui.

Ant galo rasztininkas 
szauke budintoja ant krėslo.

— Juze Collins, pakelk ran
ka in virszu ir priimkie prisie- 
ga. Rasztininkas pradėjo 
merginai skaityt prisiega bet 
jos nepabaigė nes sude davėsi 
girdėt verksmas ir gilus dūsa
vimas. Kokia tai sena motore 
greitai ėjo prie krėslo, pagrie
bė nelaiminga mergina, pri
spaudė prie savo krutinės, ne
temindama ant sūdo sargu, 
kurie norėjo atitraukti senuke 
nuo paleistuves.

Sude kilo nepaprastas mal-l 
szumas. Verksmas senukes da-! 
vesi girdėt po visa sūdo kam- ’ 
bari nes baltoje nevaluinkeje 
pažino savo dukrele.

Sudžia žiurėjo su akyvumu 
o dvylika džiuru insitemino in 
sena motore ir jauna mergina,’ 
sūdo sargai lauke sudžiaus pa-1 
liepimo ka turi daryt su sena1 
motore, abi verkė graudžiai, 
baltos nevalninkes ir senos 
motinos szirdys smarkiai pla
ke.

dėjo. '
;arsei kai , Tavo motinėlė 

(sudžios kurie lave suramini, iiuszluostyt ta-!
’■raudžiu aszaru — ne Die•
— Girdėjau ir surasziau 

atsitikima kada buvau su-
—F.W.S.B.

nebuvo sude

Paskutines Žinutes
Chicago. — Per Naujus Me

tus, po visas dalis Suv. Valsti
jų likos užmuszta per automo
bilius 98 žmones ir szimtai su
žeista.

mažas
ant
ap-

pa

* * *
Po perklausymui Juzės Col

lins, rasztininkas paszauke ki
ta budintoja, buvo tai Lietu
vaite Mildred Pilkiute (tikra 
pravarde užlaikome sau). Bu
vo tai mergaite apie devynio
likos metu, szvies-plauke ir 
patogaus veidelio.

Prie jos nesirado jos moti
na, niekas in ja neisztiese ran
ku, niekas neliejo del jos asza 
ru, niekas ja nesuramino jos 
nužeminime ir kaneziose. Jos 
mirusi duszia kūne atsakinėjo 
pusbalsei ant užklausymu •. 
“taip” ar “ne” ir “turėjau

Buffalo, N. Y. — Per eks
plozija gazo skiepe, vienam na
me, likos užmuszta keturi žmo
nes, du mirtinai sužeisti ir ke
li lengviau sužeisti.

Scranton, Pa. — Aplinkines 
kasyklos pradėjo dirbti isz 
priežasties užstojusiu szalcziu 
per ka sugryžo prie darbo 5,- 
000 darbininku.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo tėvo, Juozo 
Lisajaus, kuris gyveno Ash
ley, Pa. Suvirsz (metas laiko 
kaip apie-ji negirdėjau. Tegul 
jis pats ar kas kitas pranesza 
man ant sekanezio adreso:

John Lisaius,
11339 Dequindre St., 

Haiįitranick, Mich.

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

4
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Iszlikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance —

V-v patarnavimas s z i o j 
P/ apelinkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pii- Jp

(gū na pasirinkimą meta- KF& 
liszku ir kieto medžio J
Grabu. Laidoja nu- |
mirelius pagal naujau- I
šia mada ir mokslą. |

i Turiu pagialbininke SJ moterems. Prieinamos s
S. Prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

MILTAI
Gaunate daugiams kepaliu 

geresnes duonos

1—Szita ligonbute, kuri prigulėjo .prie misijonieriu, Seventh Day Adventistu Dessye, 
Etiopijoj, likos bombarduota per Italiszkus lekiotojus, norints ant stogo buvo iszmabavo- 
ta didele Amerikoniszka vėliava. 2—Generolas John Pershing apdovanoja garbes meda- 
ieis kapitonus Stevens ir AndcVson padovanotais per Amerikoniszka geografiszka drauga
vę už iszlekima aukszcziausia in padanges su balionu. 3—Pirmutinis sentikis vyskupas 
misijonierius Polikarpas Morusca, isz Rumunijos, ana diena atsilankė pas prezidentą Roo- 
sevelta in Waslinigtona. Draugavo jam Rumuniszkas minisceris C. A. Davila.

MOTERE GAVO PUIKU 
DARBA.

Mis|s Gęorgina Popq Yeat- 
man, kuri yra gerai žinoma le- 
kiotoją, nuo Naujo Alėto pra
dės savo dinsta kaipo direkto
re .statymo namu Philadelphi- 
joj su metine alga 8,000 dole
riu. Majoras Wilson būdamas 
iszrinktu, prižadėjo kad nors 
viena motore bus iszrinkta ant 
mięstiszko dinsto ir dalaike 
savo žodi.

A. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose <• 

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

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

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtinio, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadoi 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo, 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy 
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

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 ,

QvpfimtfllirTill Žodiszkas. Kandidatas privalodVetimtaiJCZlU J kalbėti Angliszkai ir pasira-
Klausymai Atsakyti szyti varda po aplikacija. Jis 

-------  -turi žinoti apie Suv. Aralstiju 
valdžia ir apie valstijos, mies
to arba vieteles, kurioje gyve
na. Ir turi būti apsipažinęs su 
Amerikos istorijos pradiniais 
faktais. Kvotimai visai ne sun
kus. F.L.I,S. knygute “Kaip

ATEIVIO VAIKAS GAUNA 
TIK “ANTRA PIRMENY

BE” KVOTOJE.
Klausymas. — Mano vyras 

yra naturalizuotas Suv. Vals-Į 
tiju pilietis. Asz turiu 15 metu
sunu Lietuvoje, tai pirmo vy-; Tapti Suv. Valstijų Piliecziu’ 
rp sudus. Ar asz jam galiu 1 kuria parduoda už 
praszyti nekvofines kvotos vi
za jeigu mano da! :i"tinis vyras 
ji legabszkai pasavintu? Esa- 

dime jime gana turtingi 
puikiai užlaikyti.

Atsakymas. — 
vio sūnus, tavo 
gauti tik “antra

Kaipo atėi-

pirmenybe” 
kvotoje. Legabszkas pasavini- 
mas ta visai nepermaino ir jo 
immigracijos stovi nepageri
na. Tik jeigu tamsta pati tapsi 
Amerikos piliete tai jis prie 
kvotos nebus priskaitytas. 
Tamstos antro vyro pilietyste 
neduoda jokios pagelbos sūnui 
nes jis tik jo posūnis.

Nekvotiniu Studentu
Minimumo Metai.

25 centus 
už kopija, apraszo szimta kan
didatu užklaustu klausimu ir 
in tuos klausymus paduoda, 
atsakymus.

Biednu Vaiku Užlaikymas.
K. — Skaicziau Įaikrasztyjo 

kad federate valdžia teiks pi- 
nigiszka pagelba biedniems 
vaikams. Alano vyras miros ir 
asz stengiuos užlaikyti dviejus 
vaikus, 12 ir 9 metu. Kur asz 
galiu kreiptis gauti tokios pa-

K. —• Asz norecziau parsi- 
’ raukti in szita szali mano se
sers 13 metu vaika ir ji siuns- 
ti iii mokykla Amerikoje. Ar 
jis gali atvykti kaipo nekvo-[ 
tinis studentas?

A. Ateiviai, inleisti kaipo j 
studentai, turi būti mažiausia,'' 
15 metu senumo. Tobaus, toksi 
ateivis privalo būti užregis
truotas kaipo studentas vieno
je isz szimto ąugsztesnio mok
slo instaigu, kurias Darbo De
partamentas užgyre. Jie taip
gi turi taip “žinoti Anglu kal
ba kad galėtu sekti parinkta 
kursą.

Naturalizavimo Kvotimas 
Yra Žodiszkas.

K. — Jau per kiek laiko asz 
rengiuosiu tapti pibecziu bet 
kada pamisimu apie natūrali 
zacijos kvotimą tai baime ma
ne užpuola. Asz gabu atsakyti 
klausymus bet žinau kad ne
gabu tuos atsakymus iszraszv- 
ti. Ka turiu daryti?

A. — Nuo pilietystes kandi- 
dhtu nereikalauta kad jie turi 
iszraszyti atsakymus in užduo
tus klausymus, kvotimas yra

A. — Paszialpa biedniems 
vaikams yra dalis Soeiabszkos 
Apsaugos Akto ir siūlo pridė
ti treczia dali sumos kuria pra
leis atskiros valstijos tokei pa- 
szialpai. Apskricziu geroves 
komitetai paprastai prižiuro 
motinu pensijas ir galite to
nais praszyti tolesniu informa-

Bedarbes Apsaugos 
Instatymai.

K. — Kiek valstijų jau pri- 
' ome bedarbes apsaugos insta- 

? Ar jau bedarbes nau
dos duotos f

A. — Alabama, California, 
Massachusetts, New Hamp
shire, New York, Utah, AVash- 
r.igton, Wisconsin ir District 
of Columbia jau priėmė bedar
bes kompensacijos instatymus 
liet iszmokejimai naudu bus 
atidėta visose tose valstijose 
iki 1938 m. tik Wisconsine to
ki užmokeseziai prasidės Šau- 
sio men., 1936 m. F.L.I.S.
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