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Isz Amerikos PANIEKINO
VARGSZA

7,218 PORELIŲ SURISZTA 
ELKTONE.

Elkton, Md. — Laike 1935 
meto czionaitinei kunigužei su- 
riszo 7,218 porelių kurie “ad- 
bego” in czionais kad būti su- 
riszti mazgu moterystes. Pa
ežiam menesyje Novemberio 
likos suriszta 840 poru. Dau
giausia pribuvo isz New Jer
sey, New York, Delaware, Wa
shington©, Maryland ir Penn- 
sylvanijos.

Szandijo Isz Savo Artimo 
Kuris Buvo Vargszu.

PASISLĖPĖ BAŽNYCZIOJ 
NUDURES PACZIA.

s mirtinai savo paczia, Og-

TASAI NEGALĖDAMAS TO 
NUKENST, PERSZOVE 

JI.

S ZIR D IS ANT DESZINES 
PUSES ISZGIALBEJO 

JAI GYVASTĮ.
Perth Amboy, N. J. -—- Ona 

Kraskiene sziadien yra dėkin
ga kad jos szirdis randasi ant 
deszines puses nes kitaip szia
dien rastųsi po žeme. Ona, 20 
metu moterėlė, prisižiūrėda
ma apvaikszcziojimui per Nau
jus Metus, kada tai keli jauni 
vyrukai szaude isz revolveriu, 
staigai vienas szuvis pataikė 
jai in krutinę. Nugabenta in li
gonbute, daktarai nemažai nu
sistebėjo kada pamate kad 
Onos szirdis randasi ant de
szines puses o ne ant kaireses, 
kur privalo rastis ir tas jai 
iszgialbejo gyvasti.

1935 METE MILIJONAS 
ŽMONIŲ ATLANKĖ KVIN- 

TUKES KANADOJE.
Toronto, Kanada. — Sve- 

cziai isz visu daliu Amerikos ir 
Kanados, praeita meta atlan
kė ligonbute kurioje randasi 
žymiausi kūdikiai a.nt svieto— 
kvin t tikės— (penkios merga i - 
tęs kurios gimė ant syk) mies
telyje Callander, Kanadoje. 
Svecziai praleido beveik mili
joną doleriu nuo Juniaus lyg 
Septemberio menesio. Per tuo
sius menesius atlankė taisės 
mergaites 380,000 žmonių su 
95,076 automobiliais. Ontario 
departamentas automobiliu ap- 
laike už laisnus $74,000 o biz
nieriai aplaike milijoną dole
riu.

High Point, N. C. —- Alber
tas Pendleton paszove turtin
ga -spekulanta, George Carr, j 
kuris isz jo szandijo ir visaip 
paniekinėjo. Pendleton kasdien 
ateidavo in jo ofisą melsda
mas kad jam duotu koki nors 
užsiėmimą bet tasai pasisziau- 
szelis paniekino ji ir visai]) isz 
jo szandijo vadindamas ji val
katų ii- tinginiu. Negalėjo to 
nukensti vargszas kuris rado
si be darbo gana ilga laika o 
priek tam buvo kareiviu pas
kutinėje karoję. Taja diena 
paskolino revolveri nuo savo 
draugo ir kada Carr lipo in sa
vo puiku automobiliu ir vela 
pradėjo isz jo juoktis, tada 
vargszas negalėdamas ilgiaus 
nukensti, paleido ii^ji du szu- 
vius.

Pendleton likos. uždarytas 
kalėjime o kada ant rytojaus 
atėjo motina Carr’o ji atlanky
ti ir paklausė lodei jis persžo- 
ve jos sųnu tai tasai stacziai 
jai pasako in akis:

i‘Taip, asz ji perszoviau ir 
to visai nesigailiu o gal tamis- 
ta savo gyvenime nematei jo
kio vargo ir niekad nebuvai 
alkana. Tavo sūnūs isz manos 
visaip szandijo bet jeigu bu- 
cziau žinojas kad jis turi tokia 
gera motina tai nebueziau taip 
padaręs, bueziau atejas pas ta
ve melsti paszialpos ir szmote- 
lio duonos.”

Motina dabar stengėsi isz- 
melsti nuo sūdo kad ji paliuo- 
suotu isz kalėjimo nes supra
to kad Pendeltonas neturėjo 
jokios neapykantos priesz jos 
sunu, tiktai padare tai isz 
tuom-laikinio sumiszimo proto 
isz piktumo kad jos sūnūs pa
niekino vargsza.

KARDINOLAS PRASZO MO 
TERELIU KAD PALIAUTU 

GIRTUOKLIAVĘ.
Philadelphia. — Ant meti

nio susirinkimo parapijonu,' den Stephenson nubėgo in ne- 
kurie pajninejo kardinola tolima bažnyežia pasislėpt nuo 
Daugherty, jis kalbėjo apie policijos bet ji palicija susek? 
sziadienini girtuokliavimu mo- ir uždare kalėjimo. Motere ga
teriu ir merginu ir ragino jas Ii ant mirtino patalo ligonbu- 
kad tvertu blaivybes draugys
tes ir paliautu girtuokliavimu. 
Savo kalboje kardinolas kal
bėjo:

KITAS ATSITIKIMAS VA
ŽIAVIMO AUTOMOBILIU
KUR MERGINA SZOKO

- IR UŽSIMUSZE.
Poughkeepsie, N. Y. — Hil

da Price, 20 metu tarnaite ko
telyje, iszvažiavo su Eddie 
Cannon ir Ludviku Abranskiu.

Isz Visu Szaliu ŽUDINSTA SE
NAM PALOCIUJE

“DVASIU KALVE”
Mirusi Pati Neduoda Pasilsio 

Savo Vyrui ir Jo Antrai 
Pačziai.

P"iiauuaktije “Dvase” Nužu
dė motere, o Vyra Mirtinai 

Pažeidc.

teje. Porele buvo nuo kokio 
lai laiko pasimetus o kada Og
den atėjo pas ia ana vakaru

žiuojant arti czionaitinio mies-

PIRKO NEiENEI PALOCE- 
LI IN KURI INSIKRAUSTE.

j toji stacziai atsisakė sutikt 
ant to, vyras staigai isztrauk-

' ilga peili durdamas

ežio automobiliaus persiskel-■ 
dama pakauszi. Sportelei ja 
nuvežė in ligonbute net po ke- 

s jai in kru-' iiu valandų ]io atsitikimui. Pa- 
» ant 

nekarta kai- tolimesnio tyrinėjimo. — Kiek

I ‘‘Nėra ko stebėtis kad aplin
kui mus kyla tokios bjaury 
bes ii- tankus persiskyrimai ve-' 
dusiu poru. Tikiuosiu kad kož-’tine kelis karius. Motere dirbo iicija juos uždare kalėjime 
noje Įiarapijoj motefes uždės restauracijoj 
blaivininku drauguves ir susi- bodavusi su svecziais kas davė tai kai tų laikraszcziai praver

gė ja merginas kad nevažinėtu 
j su nepažystamąjs automobi- 
I liuose nes tas neiszeina ant ge-

Brezno, 
inirszia labai 

atsitikimu kokis

SUNUS PAVOGĖ MOTINOS i 
LAVONA KAD PALAIDOTI!

ANT KAPINIU KAIP 
JI SAU VĖLINO.

Tuscaloosa, Ala. — Hugh 
Scot t likos paleistas isz kalė
jimo kuriame buvo uždarytas 
per kėlės dienas už pavogimą 
lavono savo motinos isz grabo 
kuriame gulėjo name savo žen
to Perry Hughes. Velione, Elz
bieta Scott, 75 metu, prieszi 
mirti pasakė savo sunui kad 
geidžia būti palaidota ant Na
zareto kapiniu bet žentas spy
rėsi ja palaidot ant Little San
dy kapiniu. Kada gimines bu
vo apsode aplinkui graba, įstai
gai Hugh inpuole in grinezia 
su karabinu rankoje, pagriebė 
motinos lavonu, uždėjo ant sa
vo arklio ir nujojo namo. Su- 
sirinkia žmones leidosi paskui 
ji, 'suome ir atidavė in rankas 
palicijos. Mbtinos lavona sura
do paslėpta ant kalnelio apie 
szimla mastu nuo jo gyveni
mo.

D V YNAI KURIE GIMĖ 
DVEJUOSE ATSKIRUO

SE METUOSE.
Johnstown, Pa. — Dvynai, 

kurie gimė dvejuose metuose, 
gimė del Mrs. Ludvikos Shee- 
nan. Sūnelis gimė 10:58 valan
da po piet, 31-ma d. Decembe- 
rio, 1935 mete o jo broliukas 
gimė 12:04 valande ryte, per 
Naujus Metus, 1936.
je szeimynoje yra vienuolika 
vaiku. Kiti gimė pavieniai.

laikys muo geiįymo. ,Sziadien vyrui priežastį užvydejimo ir 
jaunos merginos giros i kad ga
li gerti ir rūkyti kad pasirodyt 
kaip ir kitos merginos ir mote
res. Senove.“ laikuose mergina, 
kuri gerdavo buvo paniekinta 
per žmonis bet sziadienines 
merginos ir moterėles geria 
nepaisydamos ant savo luomo 
ir tankiai taip pasigeria ant 
susirinkimu kad turi jas isz- 
neszti girtas isz svetainių, ko
teliu, karezemu ir rodhauziu. 
Arsziausia yra kad nekurios 
motinos da paragina 
dukreles gertu, kad 
duotu kitoms ir būti 
giszkam gyvenime. ’ ’

NENORĖJO TURĖTI VYRO 
SU VIENA KOJA.

Pawtucket, R. I. — Rowland 
Stebbins užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo pa
ezios paduodamas priežastį 
kad pati jo neapkenezia ir dau
giau nemyli ji nes jis turi tik 
vienakoja. Daktarai jam nu
pjovė kita koja nes buvo su- 
teszkinta automobiliaus nelai
mėje. Motere pasielginejo su 
savo vyru kaip su szuniu, pri
versdama ji gulėti skiepe ir 
duodavo valgyt kas atlikdavo 
nuo stalo, bjauriai ji kasdiena 
koliojo ir nekarta kerszino ji 
nžmuszimu. Kada jis sugryžo 
isz ligonbutes, davė pacziulei 
3,000 doleriu bet toji pinigus 
praszvilpe ant geru laiku ir 
paredu. Negalėdamas ilgiaus 
nukentėti jos paniekinimu, su
manė nuo jos persiskirt.

pristūmė ji prie tojo darbo.

Dabar to-

PELIUKE KURI GIEDA 
KAIP KANARKA.

Rock Island, Ill. — Mrs. Iva 
C. Blue ana diena sugavo pe
liuke kuri gieda kaip kanarka. 
Toji peliuke per keliolika san- 
vaieziu nedavinėjo pasilsio 
moterei ir jos szeimynai nes 
kožna ryta pradėjo giedot pa
budindama gyventojus isz mie
go. Kada pradėjo jeszkoti tojo 
nepaprasto dainininko, persi
tikrino kad tai buvo pele. Mo
terų nusiuntė nepaprasta pele 
in lova universitetą ant iszty- 
rinejimo.

kad j u 
nepasi- 
“drau-

VISAIP KVAILIUS GALIMA 
APGAUTI KURIE YRA GO

DUS ANT PINIGU.
Cleveland,.Ohio. — Kokis tai 

senukas, eidamas ulyezia, rado 
ant saidvoko du deimantinius 
žiedus surisztus su siulu. Pate- 
mino ji kokis tai biznierius ku
ris priėjo prie senuko džaug- 
damasis jo giliuku. Senukas 
atsake kad geriau butu kad 
butu suradęs kelis dolerius nes 
jam geriau pinigai prisiduotn 
kaip tieji žibueziai, nes turi 
paezia namie. Biznierius pasi- 
godejo ant deimantu ir pasiūlė 
senukui už žiedus 25 dolerius 
kuriuos senukas priėmė su 
mielu noru, padekavojo szir- 
dingai už pinigus ir nuėjo sau 
toliaus.

Biznierius nudžiugęs nubėgo 
pas pirmutini auksoriu klaus
damas, kiek žiedai yra verti. 
Auksorius apreiszke ponuliui 
kad toki žiedai parsiduoda fer- 
sztoriuose po dOszimtuka ir 
kad jis likos prigautas per se
na rakinta kuris jau nuo senei 
yra žinomas. — Biznierius už
mokėjo brangiai už mokslą.

PAMISZELĘ NUSZOVE 
SAVO MOTINA.

Laurel, Md.— Mare Slat
tery, 84 metu, likos nuszauta 
ant smert per savo duktere ku
ri taja diena likos paleista na
mon ant Kalėdų isz pamiszeliu 
prieglaudos nes daktaras ma
ne kad duktė yra pasveikus.

PALIKO SAVO NAMA 
DEL KACZIU.

Milford, Del. — Trys dide
les kates gyvens smagume per 
visa savo gyvenimą name kuri 
jiems paliko ju locnininkas 
Jeremiah Gray savo paskuti
niam testamente. Kad jas pri
žiūrėt ir maityt, paskyrė savo 
seseruna kad gyventu palik
tam name su tais miaukiais. 
Likusieji gimines užprotesta- 
vojo priesz toki testamenta ir 
stengėsi ji panaikinti.

LINDBERGH’AI SUGRYSZ 
ADGAL IN SUV. VALSTI

JAS IN 3 MENESIUS.
Llandaff, Wales. — Telegra

mai pranesza buk lekiotojas 
Lindbergh’as su savo paczia 
ir kūdikiu sugrysz adgal in 
Suv. Valstijas, in tris mene
sius, kaip tik vaik-vagio 
Hauptmano veikalas liks vi- 
siszkai užbaigtas.

Priesz sugryžima pirmiausia 
apvažiuos Francija, Szvedija 
ir miestą Londono. Isz pradžių 
laivo skelbiama kad Lindber
gh’u szeimyna apsigyvens Eu
ropoje kad turėti malszu gy
venimą del savo kūdikio ir ap
saugoti ji nuo pavogimo kaip 
lai padare su jo pirmutiniu šu
neliu ir kuri nužudė.

SENUTE PALIKO MAISZE 
LI KRINGELIU IR 200,000 

DOLERIU.
Westwood, N. J. — Naszle 

Helena Ackerman paliko dide
li narna kada mirė, turėdama 
88 metus, maisziuka kringeliu 
ant stalo ir 200 tukstaneziu 
doleriu apie kuriuos niekas ne
žinojo tik po jos mireziai da- 
žinota kad senuke buvo tur
tinga. Senuke gyveno pati vie
na per 20 metu, nedraugauda
ma su niekuom ir maitinosi 
vien tik kringeleis (Angliszkai 
vadinasi donuts). Kada ja už
tiko mirusia, ant stalo gulėjo 
maisziukas kringeliu ir, kaip 
daktarai mano, tai senuke už 
daug j u pavalgė ir nesutriove- 
jiraas buvo priežastim jos mir
ties. Palicija padarius krata 
jos kambariuose rado ^.augy
be senoviszku auksiniu pinigu, 
bondu, szeri ir kitokiu brange
nybių kuriu verte isznesza ant 
200 tukstaneziu doleriu.

Apie dvideszimts giminiu 
dabar spiresi padalinimo pa
likto turto o priesz tai apie 
senuke visai nežinojo ir apie 
ja nesirūpino.

Paskutines Žinutes
— Gertrūda Mc’Nennama- 

in, geriau žinoma kaip sesuo 
Damiana, aplaike po mireziai 
savo dėdės, Edvardo Devlin, 
102,882 doleriu-'. Ar sesuo pa
sinaudos isz tojo turto ta-

ANGLIŲ KOMPANIJA 
SUBANKRUTINO.

Hazleton, Pa. — Gerai žino
ma del daugelio angline kom
panija Hazle Brook Coal Co., 
kurios turtas isznesza ant 10 
milijonu doleriu, pasidavė sa
ve bankrutu isz priežasties ap- 
iaikymo mažai užkalbinimu 
ant anglių. Kompanija inejo in 
skola kurios negali iszmoketi.

PASZAUKE DAKTARA PAS 
SERGANTI KŪDIKI IR 

JI NUŽUDĖ.
Chicago. — Palicija jeszko 

po visa aplinkine žmogaus ku
ris paszauke per telefoną dak
tarą Silber Peacock, nevos pas 
savo serganti kūdiki, bet vė
liaus ji palicija rado automo- 
biliuje perszauta, North Side 
dalyje miesto.

Nužudytas daktaras buvo 
40 metu amžiaus. Del ko ji nu
žudė tai nežine.

nezine.

pasažieriai likos sužeistai.-, ka
da trys vagonai iszsirito r, tie 
sztangu arti czionais. Truki
ojo isz Philadelphijos in Cape 
Charles, Va.

—Artimam kaimelije 
gyventojai yra 
nepaprastu 
atsitiko ana diena.

Tame kaime gyveno nuo . 
daugelio metu, geras kalvis., 
vardu Bardijev, cedes su vieti
niu mergina, su kr: i? ryvciio 
laimingai ir meileje, bet už ko
kio tai laiko, velnias ji pagun
dė susineszti su mergina, pas 
kuria nuo kokio tai laiko svili
no su savo meile. Pirma mote
re nesze sunku kryžių, turėda
ma pekliszka gyvenimą su vy
ru. Apgavingas vyras pasiel
gdavo su motere bjauriai, viso
kiais budais. Visas kaimas, 
ypatingai moteres, gailėjosi 
nelaimingos kalvienes, kuri 
nuo didelio rupesezio ir panie
kinimo, apsirgo ir in trumpa 
laika mirė. Priesz mirti melde 
Dievo, kad nubaustu josios vy
ra, vėlindama jam kuo surty 
kiaušio gyvenimo, už padaryta' 
jai skriauda. Po mireziai pir
mos moteres* kalvis ansi'Pa- 
cziavo su savo mylima in du 
menesius.

Praėjo keli menesiai saldaus 
pagyvenimo su antra paczia, 
kad sztai tūla vakara, kada po
nas meisteris sugryžinejo su 
dviems savo gizeliais isz arti
mo miesto, iszgirdo kalvėje 
plakimą ant priekalo. Isz pra
džių nenorėjo tikėti savo au
simi, kada inejo in savo paezios 
miegkambari, užtiko apalpusia 
paczia, kuria vos atgaivino, 
kuri jam apsakė, kad jai pasi
rodė mirusi jo pirma pati su 
balta szlebia, ]>aleistais plau
kais su sudėtom rankom anr 
krutinės. Kalvis stengėsi ap- 
malszyt paczia, aiszkindamas 
jai, kad gal tik sapnavo apie 
tai. Kada isz ryto nuėjo ?n 
kalve, rado viską iszmetyta. 
Ateinanczia. nakti, kada kalvis 
vela sugiyžinejo isz miesto, 
pats mate savo nebaszninke. 
Apie ta.žine greitai pasklydo 
po visa aplinkinia. Žmonys 
kalve pramynė ‘Dvasiu Kalve.’

Nesenei pribuvo isz Vranovo 
tyrinėtojas dvasiu ir hipnotis- 
tas, kuris apreiszke kalviui, 
buk jis moka apmalszinet dva- 
ses. Tyrinėtojas užsidarė kal- 
vije, po tam davėsi girdėt dau- 

! žimai in priekalą, ir visokį ba- 
'ladojimai. Kada ant rytojaus 
i kalvis atidarė kalve, rado tyri
nėtoja negyva su perskelta gal-

Prie puikaus ežero Thuu, ran
dasi puikus apleistas palovius, 
kuris kitados prigulėjo pine ko
kio tai bajoro, kurio visa szei
myna iszmire ir palovius buvo 
pastatytas ant pardavimo. 
Naujas locnininkas su nenoru 
jame apsigyveno, nes visoje ap
linkinėje žmonys kalbėjo, kad 
tame palociuje trankosi kokia 
tai dvase, kuri neduoda nie
kam ramybes. Szeimyna turė
jo ji apleisti. Po keliu metu 
pirko ta paloviu kokis tai Vo
kietis, Schmitten, kuris pado
vanojo ji savo dukterei ir žen
tui kaipo pasoga.

Jaunavedžei iszsirenge in Si- 
griswill, kad apimti savo nau
ja gyvenimą, puikioje aplinki
nėje, o norints aplinkiniai gy
ventojai jaunavedžius perser- 
ginejo, kad jame trankosi dva
se bet Vokiecziai nebuvo leng- 
,vatikigis. Per kėlės sauvaites 
viskas bityo ramu palociuje, ir 
jaunavedžei juokėsi isz žmonių , 
pasakos. Bet neilgai džiaugė-’ 
si savo huviu, nes in kėlės san- 
vaites po tam, kada tūla ryta 
tarnaite nuėjo in jaunavedžiu 
kambarį kad persitikrint del 
ko taip ilgai miega, net su
kliko isz baimes, ka ten pare- 
g-ejo!

Ant lovos gulėjo negyva mo
tere o kamqrelije gulėjo Schmit
ten pusgyvis su perskeltu pa- 
kausziu. Pasz.auktas daktaras 
ji atgaivino ir iszsiuntė ji in 
ligonbute, kur apsakė palicijet 
kas taja naktį atsitiko palocru- 

|je: Kada laikrodis iszmusze 
dvylikta valanda pusiaunakti- 
je, su trenksmu atsidarė kam
bario durys in kuri inslinko 
kokia tai moteriszka dvase. 
Schmitten szoko isz lovos, tuoj 
pajuto smarku ypa, ir nusirito 
in kampeli, bet turėjo ant tiek 
sąmones, kad iszgirdo baisu 

' kliksma savo jaunos paezios, 
po tam isz skausmo apalpo. 
Pati likos nudurta su peiliu.

Palicije netiki kad tai pada
rytu kokia “Dvase,” nes dvase 

' neimtu paėmus puiku deiman
tini szniura ir kitokias bran- 

, genybes kokios prigulėjo pne 
moteres ir vyro, nes dvasei toki 
dalykai yra nereikalingi. Tu
rėjo tai padaryt koki pleszikai.

Anderson, Ind., — Teodoras 
Smith, 35 metu, nuszove savo 
tris mažus vaikus, po tam pats 
sau padare mirti, per Naujus 
Metus. Priežastis žudinstos 
nežinoma.

Dabar in tai palicija insi- 
maisze ir tyrinėje ta atsitikima 
toliaus, o žmonys atvažiuoja 
isz tolo taja ‘‘Dvasiu Kalve” 
matyti, nes (laužimai prieka
lo naktimis nepaliauje. Antra 
motore negalėjo gyventi to
liaus su kalviu, ir ji apleido, 
nes bijo kad pirmoji motere ir 
jai kokia naktį neperskeltu pa- 
kausžio. j

LENKIJA PALIUOSAVO 
20,000 KALININKU.

Warszawa, Lenk. — Lenki
joj likos paliuosuota ir dova
nota bausme del 20 tukstan- 
cziu kalininku o tieji kurie bu
vo nuteisti ant mirties, jiems 
bausme likos permainyta ant 
viso amžiaus in kalėjimą. Val
džia mažesniems prasižengė
liams davė pinigu ant keliones 
in savo miestus ir kaimus isz 
kur kalininkai paėjo, kaipo ir 
maisto ir geležkelio bilietus.



2 SAULE” Mahanoy1 City, Pa.

Kas Girdėt
Tikrai pasielgė krikszczio- 

niszkai biznierius (Taries G. 
Armstrong, drapanų krautu
ves locnininkas gyvenantis 
Nashville, Tenn., kuris pado
vanojo savo kostumeriams ne
paprasta Kalėdinė dovana, ku
rie jam buvo skolingi 38 tuks- 
tanczius doleriu ir visa ta sko
la panaikino.

Tokiu biznierių labai mažai 
randasi ant svieto ir ne kožnas 
galėtu taip padaryt kaip po
nas Armstrong, kad ir norėtu 
taip padaryt. Kad panasziai 
padarytu ir musu miestiszkos 
valdžios, kad panaikintu nors 
vargszams padotkus ir kitas 
skolas bet apie tokius atsitiki
mus da negirdejome.

tiems prie kuriui 
motina turėjo 
kūdiki. Tasai- 
savo gyvenime j 

pavogęs bet Į 
t to!

Mieste Oxford, Anglijoj, de-j 
vyniu metu vaikiukas pavogė 
vaiko karietaite kuri stovėjo 
prie tūlo namo, manydamas 
kad karietaite (vaiku vežime-Į 
lis) daugiau prisiduos jo moti-i 
nai ne kaip
prigulėjo nes 
neszioti sunku 
vaikiukas da 
nebuvo niok< 
Angliszkos tiesos kitaip ant t" 
žiurėjo ir nubaudė vaikiuku už 
jo gera szirdi ant szesziu metu 
kalėjimo. Nulindo tėvai, bro 
liukai ir sesutes vaiko, isz to
kios teisingystes sūdo.
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Greenlandija yra uždengta 
ledu 1,500 myliu ilgio, 630 my
liu ploczio ir 5,000 pėdu storio.

Amerika da nieko nežino 
apie '“duonines eiles” (bread 
lines), ne apie “ryžines eiles” 
Kinuose. Norints czionais 
Amerikoj valdžia paliepė fer
meriams naikinti viską ka 
Dievas davė bet Kinuose, ne- 
kuriose aplinkinėse beveik 
kožnas badauja ir mirszta nuo 
bado jeigu neaplaiko badinio 
ženklo. Jeigu žmogus aplaiko 
toki ženklą tai jam valdžia 
duoda du szauksztus ryžiu, ku
rie jam turi užtekti ant visos 
dienos. Ynagsin provincijoje 
mirszta po dvideszimts žmonių 
nuo bado kasdien.

Clircagos yra (gana a'tsižy- 
mejas po visa svietą isz savo 
banditu, raketieriu ir kitokiu 
prasižengėliu bet da nebuvo 
girdėta kad graborei vogtu 
grabus kuriuose palaidojo ne- 
baszninkus po tam juos pavog
davo ir parduodavo grabus ki
tiems kurio juos pareikalavo o 
lavonus iszmesdavo ant “dum- 
po.”

Dabar ateina žinia isz Pitts- 
burgho kad tūlas dirbėjas 
pomnyku pasiskundė palicijai 
buk isz jo dirbtuves kas tokis 
pavogė penkis pomnykus, ke
lis szmotus marmuro ir dauge
li tulsziu. Sziadien vagys ima 
si ant visokio budo užsidirbti 
sau gyvenimą.

i . . My
SZUO PAAUKAVO SAVO KRAUJO KAD ISZGIAL-

BET SAVO DRAUGA.
“Spike”, didelis Bernadiniszkas szuo, ant kaireses, pa

aukavo puse kvortos savo kraujo del draugo “Mac”, isz Los 
Angeles, Kalifornijos. “Mac” likos sužeistas per automobi
liu ir vėliaus susirgo uždegimu plaucziu ir kad iszgialbet jo 
gyvasti, daktarai nutarė kad tik kraujas išz kito szunies 
jam gali iszgialbet gyvasti ir sziadien “Mac” yra sveikas ir 
gyvas.

AUKSO VARPOS

BAIME TURI ::
: DIDELES AKIS

so. O gal stalorius 
klaida atneszdamas ne 
ženklinta vieta.

padan 
in pa

Alfredas L. DuPont, parako 
fabrikantas, paliko turtą susi
dedanti isz 50 milijonu dole
riu, kuris badai eis ant suszel- 
pimo vargszu ir senu žmonių. 
Yra tai puikus ir geras užma
nymas. Bet apie deszimts mili
jonai jaunu vyruku likos isz- 
skersti paskutinėjo Svietirieje 
Kareje, per paraka, todėl mili
jonai tėvu ir motinu reikalau
ja dabar tosios paszialpos po 
iszskerdimui ju šuneliu. Gerai 
butu kad visi amunicijos dir
bėjai susitartu ir padarytu 
paskutinius testamentus pa
likdami visa savo turtą del Ii ■ 
kušiu naszliu ir tėvu tuju ku
rie padeda savo gyvastis ant 
kariszku lauku.

Chicago tūlam name, betu
riu menesiu kūdikis verkė per 
dvi dienas kad buvo alkanas o 
levai negalėjo aplaikyt pieno 
del alkstanczio mažiulelio. Ka 
daro jo 17 metu dede, kuris ži
nojo apie mažiulelio padėji
mą? Sztai nuėjo prie kaimyno 
duriu pavogdamas dvi bonku- 
tes pieno bet ji palicija užtiko 
vagiant ir nuszove. Kad butu 
pavogęs milijoną doleriu— bet 
ka ežia apie tai kalbėt.

Suv. Valstijose dabar randa
si 2,297 eroplanu portai, arba 
stotys, isz kuriu 664 yra ap- 
sz vi ėstos elektriku kad lekenti 
eroplanai galėtu matyt kur le
kia.

Valdžios detektyvai apreisz- 
ke kad užgriebė dvi dirbtuves 
neteisingu pinigu, viena Mas- 
saachusetts valstijoj o kita 
<'hieagoj kur išdirbinėjo si
dabrinius pus-dolerius ir kvo- 
teriūs kurie buvo taip gerai 
padirbti kad sunku buvo juos 
atskirti nuo tikru. Dirbėjai pi
nigu naudojo tikra sidabrą. In 
viena menesi laiko, tik pa
ežiam mieste New Yorke pa
dirbti 49,000 netikru nikeliu.

Elzbieta Noonan, kuri buvo 
minyszka ir viena vakara likos 
neinleista in vienuolyną White 
Plains, N. Y., užvede teismą 
priesz vyskupą ant 300 tuks- 
tancziu doleriu už tai kad bu
vo aresztavota kada iszkule 
langa vienuolyno in kuri geide 
insigauti. Buvusi minyszka sa
ko, kad buvo užrašius visa 
savo turtą del vienuolyno bet 
vėliaus jie ja praszalino isz 
vienuolyno .Matyt nelaiminga 
mergina mane insigaut in to
nais kur jos turtas radosi kad 
ant senatvės surasti prieglau
da ten kur radosi jos turtas.

Kaip kapitalistai pasielgine- 
ja su darbininkais, parodo se
kantis atsitikimas: Kokis tai 
Jurgis Isockis, isz Aliquippa, 
Pa., kuris dirbo plieno dirbtu
vėje, stovėjo prie dirbtuves ir 
dalino einancziu darbininku 
unijos korteles. Kompanija 
apie tai daginio ir paliepė sze- 
tifui aresztavoti žmogeli, kuri 
vėliaus uždare pamiszeliu 
prieglaudoje. Jo pati nuvažia
vo su advokatu in Ilarrisburga 
pas gubernatorių apsakydama 
kas atsitiko ir kad miesto val
džia jai kerszino sulaikyti pa- 
szialpa jeigu nepasirašys ant 
popieros kad jos vyras tikrai 
yra pamiszeliu. Motere atsisa
ko tai iszpildyt nes sake kad 
jos vyras yra sveikas ir niekad 
nesirgo proto liga. Gubernato
rius isztyrinejo ir persitikrino 
kad žmogus neturėjo perklau
symo ir kad kompanijos dak
taras pasirasze ant paliudini- 
mo kad Isockis tikrai yra pa
miszeliu. Žmogus likos paleis
tas bet ar kaltininkai buvo nu
bausti tai apie tai nieko nera- 
szoma.

* Jeigu isz szirdies mylėsi 
Dieva, Jis visame tave sura
mins; tada jau nejeszkosi švie
ti sztku meiliu.

* Tol nesuprasi dangiszku 
paslapcziu, pakol paragausi 
saldybes norą kentėti del Jė
zaus.

* Pa būdyk save prie dory
bių ir geru darbu o busi pa
skirtas skaitliuje tarnu Dievo.

* Meile žmoniszka, atsimai
nanti, yra karti, bet meile Jė
zaus yra. maloniai saldi ir am
žinai tvirta.

* Mislis,' žodžius ir darbus 
visados apieravok Dievui o nuo 
Jo apturėsi užmokesti.

* Mažai kas rūpestingai 
taisosi prie S.S. Sakramentu 
pakutos, todėl retai kas pame
ta blogus savo papratimus.

* Tikras prietelis saldina 
kartybe, nuliūdimos ir paleng
vina kentėjimus musu varguo
se todėl laimingu yra tasai, 
kuris atranda del saves szir- 
dingu prieteliu.

* Jei szirdis tavo puikybė
je paskens, tada niekur nera
si ramybes nes tikras pakajus 
Vieszpatyje yra tiktai nuže
mintoje paklusnybėje.

BAISUS VAISIAI TAMSIU 
ŽMONIŲ.

Senas Cariszkas Muzi
kantas Skaito ‘Saule’ 

Per 44 Metus!
Guodotina Redakcija.— Bri

si unczi u -tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” kuria 
skaitau jau suvirszum 44 me
tus o norints jau mano akys 
mažai ka mato bet su pagialba 
stiklu skaitau su mielu noru 
mano mylima “Saule” bei ku
rios negaliu apsieiti. Suėjo 
man jau 84 metai ir turiu pri
mint kad buvau cariszku mu
zikantu laike kares su Turkais. 
Vėlinu tamistoms viso gero ir 
laimingo Naujo Meto. Jusu gal 
seniauses skaitytojas, Jonas F. 
Dilbikis, isz Amsterdam, N. Y.

Nuo Redaktoriaus: — Aczin 
tamistai, musu senas skaityto
jau, ir lai tave Dievas da už
laiko ant szio svieto ilga laika. 
Mažai tokiu skaitytoju pasili
ko tarp musu mi'lžiniszkos szei- 
mynos kurie jau nuėjo ant am
žinos atsilsies. Linkime ir ta
mistai sveikatos su sziuom 
Nauju Metu.

‘Saule’ Geriauses Žinių 
Laikrasztis!

Neįprastas gamtos szposas 
davėsi matyt ant 'Saharos pus- 
tynes 22 d. Gegužio praeita 
meta. Tame laike buvo labai 
karszta ant pustynes kad sztai 
staigai užėjo sniegine viesulą 
kuri suszalde ant smert naujai 
nukirptas avis, skaitlyje keliu 
tukstancziu.

Chi s i na u, Rumu n i j a.,—Tula s 
czionflitinis kaimuotis nužudė 
savo szesziu metu dukrele isz 
labai menkos priežasties. Lai
ke teismo, apreiszke jisai, kad 
tai nužudė savo dukrele, kad 
ja iszgialbet nuo baisios nelai
mes.

— Kokia tai buvo nelaime? 
—užklausė jo sudžia.

— Daktarai norėjo mano 
mylima dukrele ineziepyt 
priesz raupus.

— Na ir kas atsitiko to
liaus?

— Pasiprieszinau priesz to
ki ipasielgima, nes in ja inlysfu 
velnias, teip kaip inlindo jau 
in kelis vaikus po ineziepinimu 
ant raupu. Nutariau geriau 
pasmaugti dukrele ne kaip1 
ant to sutikt.

Ant tikrųjų daugeliosia vie
tosią Rumunijoj viespatauje 
tikėjimas, kad ineziepinimas 
vaiku buna priežaste inlindimo ’ 
velnio in ju kuna.

Gerbiamoji Redyste: — Pri- 
siuhcziu tamistoms užmokesti 
ant kitu metu už laikraszti ir 
visai redystei sveikatos ir dar
buotis del “Saules,” kuri del 
mus szvieczia per visus mete
lius su visokioms žinutėms isz 
viso svieto ir linkime kad Die
vas užlaikytu jus prie geros 
sveikatos ir gyvasties ir kad 
suteiktu del jus geresnius me
telius, kad bedarbe pasibaigtu 
ir aplaikytumet da tiek skai
tytoju kiek sziadien turite. Pa
silieku su guodone, jusu senas 
skaitytojas, Antanas Yekuczio- 
nis, iszs Reading, Pa.

Nuo Redaktoriaus: — Aczin 
tamistai už prisiuntima prenu
meratos už “Saule” ir už. ge
rus linkėjimus su Naujais Me
tais. To paties linkime ir ta
mistai ir visai jusu szeimynai, 
kad Dievas užlaikytu jus da 
daugeli metu. «

SIENINIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS^—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25c.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahar oy City, Pa.

666 sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTA 

pirma diena 
Galvos Skausmą

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

Jonas Ponikidynas atsisėdo, 
prisuko lempa ii- pradėjo savo 
apsakymu grabiniu balsu:

Vigilijoj Užgimimo Kris
taus, 1883 mete, lyg vėlybam 
vakarui sėdėjome ant susirin
kimo spiritualiszko (suszauki- 
mo 
kuris sziadien randasi po že
me. Kada, sugryžinejaū namon, 
oras buvo miglotas. Gyvenau 
tada Moskvoje, tykiausioje da
lyje miesto apie Persimainima. 
Buvau labai nulindęs ir užsi- 
dunksojas.

“Gyvastis tavo turisi ant 
užbaigimo. . . pakutavok. .. ”

Toki tai perspejima iszgir
dau apie savo nuo dvasios ku
ri pribuvo ant musu paszau- 
kimo. Netikiu in spiritualizmą 
nes mislis apie smerti nuolatos 
mane perima baime. Ėjau grei
tai, bijojau apsidairyt in užpa
kali. Rodėsi man jog jaigu ap
sidairysiu tai isztikruju įre
gėsiu su dalgiu einanti paskui 
mane.

Ppnikidynas atsiduso, atsi
gėrė vandens ir pradėjo pasa
kot toliaus:

— Toji baime mane neaplei
do kada inejau in savo paka- 
jeli kuriame buvo tamsu.

Užbraukiau zapalka o vejas 
staugė jog net sienos drebėjo 
o kada szviesa puolė po paka
ju paregėjau baisu, daigta ku
rio nesitikėjau matyt... net 
man plaukai ant galvos atsi
stojo. — Surikau isz baimes 
ir nusistebėjimo ir užmerkiau 
akis.. .

Viduryje pakabaus, stovėjo 
grabas!..

Zapalka neilgai dege bet 
vienok maeziau aiszkiai graba. 
Maeziau szilkini pamuszala, 
auksini kryžių ant antvožo 
grabo. Taip, mano klausytojai, 
daug kartu daigtas pamatytas 
per mirktelėjimą akies pasi
lieka pamietije per visa am- 
ži. Taip, buvo tai grabas, no
rints maeziau ji per kėlės se
kundas bet pasiliko man visa
dos ant atminties. Grabas bu
vo tai del ypatos vidutinio 
ūgio del jaunos merginos. 
Brangus papuoszai, rankenos, 
kryžius ir t.t. tikrino, jog tai 
buvo del turtingos ypatos.

Iszbegau isz pakajaus jaus
damas neiszpasakytina baime, 
begau trepais žemyn. Kokiu 
stebuklu radausi ant ulyczios 
tai to negaliu jums iszreikszt. 
Kada gavausi ant ulyczios, pa
sirėmiau prie štulpo žibinties, 
stengdamasis apsimalszyt. 
Szirdisl-mano baisei plake, jog 
vos kvėpavau.

—- Nesistebecziau suvis, jei
gu pakajuje bueziau užtikęs 
ugni, vagi arba pasiutusi szu 
ni...

Nesistebecziau , jeigu butu 
sugriuvę lubos arba grindys 
inpuole... Tas viskas nebūto 
man taip baisiai persistates. 
Bet kgfe) tasai grabas atsira
do mano pakajuje? Grabas bu
vo paskirtas del turtingos, mo- 
teres. Kaip-gi galėjo gautis 
pas toki vargsza kaip asz? 
Ant galo, ar tai isztikruju bu
vo grabas? O gal jame randa
si nebaszninke? Baisi slapty 
be!

— Jeigu tai ne stebuklas tai 
gal atsitiko koki# žudinsta. 
Duris nuo savo' pakajaus nuo
latos užrakydavau kada iszei- 
davau o negalėjau mislyt 
idant vienas isz mano prieteliu 
galėjo atneszt graba ant szpo-

vi m
mas 
niojosi

— paantrino man gydytojas, 
atsisėsdamas ant trepu. Szesz- 
ku neesmiu bet tikiu jog pats 
velkes butu persigandęs jeigu 
butu užtikęs graba savo paka
juje isz nežinių.

Ta pati ir asz pasakiau dak
tarui.

Žiūrėjome vienas ant kito >■:

> gal tai buvo tik apjaki- 
ues eidamas namon, pai

niau visokios mislys 
Reikėjo eiti kur ki

tur bet... kur? Pastanavijau'
nusiduot pas savo dranga Pa-'kaip kvailei o idant persitik- 
kajina ir praszyt nakvynes, ta-' rint jog tai ne sapnas, prade- 
,ii pati, kuris tai pernai nusi- jome viens kita gnaibyt.

dvasiu) pas savo prieteliu,te'-0V(1- Gyveno jis tada pas
kupeziu Czerepova ant Tyko-1 kalba daktaras — per tai ne
šios ulyczaites. i

Prieteliaus mano namie ne-j 
buvo. Pabaladojas in duris ir 
persitikrinęs jog jo nesiranda 
namie, paėmiau rakta nuo pa
prastos vietos ir inejau. Cerk
vėse pradėjo skambėt varpai 
ant jutrinos. Uždegiau zapal
ka. Baisi, neiszpasakytina bai
me mane vėla apėmė... Kone 
parpuoliau isz baimes, surikau 
ir nežinant iszbegau isz jo pa
kajaus.

Pakajuje mano draugo pare
gėjau ta pati, ka ir pas save, 
graba!

Grabas pas mano drauga 
buvo du kart didesnis. Kaip 
jis in czionais gavosi? Isztik
ruju buvo tai tik apsvaigini
mas akiu, juk kožnam pakaju
je negalėjo rastis grabas, o gal 
tai buvo apsvaiginimas nervu. 
Negalimas daigtas idant kur 
tik nusiduoeziau turecziau už- 
tikt graba o gal pradėjau eiti 
isz proto.

— Isztikruju papaikau! — 
pamislinau sau, didžiausioje 
baimėje, pasiimdamas už gal
vos. Ka pradėt?

Galva man skaudėjo, kojos 
pradėjo linkti. Lijo kaip isz 
kibiro o asz buvau be surdoto 
ir kepures. Baime mane per- 
iminejo, plaukai atsistojo ant 
galvos o szaltas prakaitas isz- 
ejo ant kaktos; buvau tikras 
jog tai tiktai apsvaiginimas.

— Ka pradėt ? Jaucziau jog 
trotinu protą, jog galiu per- 
szalt; ant giliuko atsiminiau 
jog netoli gyvena mano drau
gas, jaunas gydytojas, kuris ta 
pati vakara buvo su manim 
ant spiritualiszko sėdėjimo. 
Tada da nebuvo paeziuotas ir 
gyveno ant penkto aukszto na
me Kladbiszczinckio.

Jaucziame skaudejima —-

Tenais lauke ant manes nau
jos kanczios. Eidamas trepais 
augsztyn, iszgirdau greitus 
žingsnius, kas tokis bego že
myn.

— Pas mane czionais! — isz
girdau iszgandusi riksmą. Pas 
mane!.. Sargai! Ir tuojaus pa
regėjau bėganti trepais žmo
gų apsirengusi in kailini ir su
linkusia szilkine skrybėlė...

— Pogostovai! — suklikau 
pažines savo dranga gydinto- 
ja. Kas tau?

Pribėgės prie manes paėmė 
mano ranka ir suspaudė dre- 
baneziai. Buvo visas iszbales, 
akys stiklines, dūsavo sunkiai.

— Ar tai tu, Ponikidynai?—1 
paklausė grabiniu balsu. — Ar, 
tai tu, iszbales esi kaip šve-> 
ežias isz ano svieto... Gal tai 
tik apsvaiginimas?.. Kaip tu 
baisiai iszrodai!..

— Kas su) tavim atsitiko? 
Esi persimainęs ant nepažino
jimo.

— O brolyti, duok atsikvepi 
Džiaugiuosiu labai jog tave 
matau. Prakeikiu taji spiritu- 
aliszka susirinkimą. Taip ma
ne sujudino jog sugryžes na
mon paregėjau pas save paka- 
juje graba.

Negalėjau jam tikėt ir pra- ' 
sziau idant paantrintu ka bu
vo pasakęs.

— U-gi graba, tikra graba!

! miegame, nes tai ant tikrųjų. 
Per tai, tavo grabas ir mano 
tai du, todėl ne yra tai apsvai
ginimas bet tikras regėjimas. 
Ka dabar pradėt?

Pastoveja apie adyna laiko 
ant trepu, pastanavijom per
galei baime o pasiszaukia sar
gą namo, ineit in pakaju. Taip 

! ir padarom. Inejome in paka- 
! ju, uždegem žvakia ir prie 

szviesos ant tikrųjų paregejom 
balta graba su auksiniu kry- 

■ žium ant antvožo, .stovinti 
> kampe. Sargas persižegnojo 

nobažnai.
— Dabar persitikrinsime ar 

1 tasai grabas tuszczias ar jame 
randasi kas nors.

Po ilgam laikui iszdryso 
daktaras prieit prie grabo ir 
nuimt antvožą. Dirstelejome in 
vidų.

Grabas buvo tuszczias. Ne- 
baszninko nesirado bet rado
me gromata kuri buvo sekan- 
cziai suraszyta:

Brangus Pagostovai:
Gal žinai jau jog interesas 

mano uoszvio randasi baisiam 
padėjime. Inpuole in skolas 
lyg ausu. Rytoj ketina uždėt 
areszta ant viso jo turto per ka 

' netik jis dingtų bet ir asz. Va
kar ant szeimyniszkos rodos 
pastanavijom gialbet kas duo
sis idant neinpultum in rankas 
ekzekutniko, ta viską kas yrh 
brangiausio. O kad turtas ma
no uoszvio susideda vien tik 
isz grabu, pastanavijom per
tai paslėpt brangiausius^gra- 
bus. Kreipiuosiu pas tave, kai
po prieteliu: su praszymu: ap
saugok musu varda ir szlove! 
Žinau jog mums to neatsaky
si,siuneziu tau viena graba ku
ri paslėpk pas save iki mums 
nebus reikalinga. Be tavo pa- 
gialbos pražūsim. Tikiuosiu 
jog man neatsakysi nes gra
bas pasiliks pas tave neilgiau 
kaip sanvaite laiko. Nusiun- 
cziau taipgi po viena graba ki
tiems mano prieteliams, ant 
kuriu tikiuosiu jog mano pra- 
szyma išpildys,

Tavo mylintis prietelis, 
Jonas Czelustinas.

Po tam atsitikimui gydžiau
si per tris menesius ant nervu.

Prietelis musu, uoszvis gra- 
boriaus, apsaugojo savo szlove 
ir sziek tiek turto o tebyriam 
laike užsiima pardavimu “gra
biniu stovylu.” Kaip girdėjau 
tai nelabai jam pasiveda tame 
interese. Kasdienį y kada su- 
gryžtu namo, su bairiie ineinu 
in pakaju tikėdamasis surftfcįi 
murmurini stovyla prie lovos/
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NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta' kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.
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LIKIMAS

Vargszas szunytis!
Žiuri jisai pro policijos szu- 

nu gaudomojo vežimo groteles, 
czypauja savo szvelniu, malo
niu balseliu ir nuleidęs akis ro
dos mislina apie savo szviesia 
praeiti, garbingai pragyventas 
dienas, niekad nesitikėta liki
mą.

Arnikų būrys žiuri in ji, bado 
jsziupuliais ir szukauja:

— Sztai jis! Sztai tasai niėk- 
jszas, ponia!

Nesmagu szuneliui.
E, bet ar jus žinote apie jo 

garbingai praleistas dienas?! 
A,. • I

nematytos ponios. Jis vengei nesimatė. Liko tiktai ponia 
; os asztriu akiu susitikti. .Jai j Smith, szeimininkas ir Jurgis, 
kalbant, Jurgis kažka savoj
szuniszkn protu mielino. Viė-'nas ir padidėjusi szeimininku 
nok, netrukus, Jurgis su ja ap-l sziurksztuma. Jurgis tartum

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Matydamas tokias permai-

siprato—apsipažino ir, mato
mai, ja pamylo. Poniai kur 
nors einant, nuo jos ne ant 
žingsnio neatsiliko. Kalbant —. 
jai drąsiai in akis žiurėjo. Ro
dėsi jis mislino:

Pasakok, ponia, pasakok! 
Megiu as? tavo kalbai klausy
tis!

Tula diena Jurgis pajuto 
kad ponia Smith rengiasi isz- 
važiuoti. Mate jis kaip tarnai 
krovė jos daigius, kaip ji ren
gėsi.

Tnomi jis susirūpino...
Priesz iszvažiuosiant, Jurgis 

isztisa nakti prie ponios Smith 
miegkambario gulėjo. Ta nak
ti jis ne akiu nesudėjo. Rytme- 
ty-gi, kuomet tikrai pamate 
kad ponia Smith iszvažiuoja, 
Jurgis tartum isz kailio nėrė
si: bėgiojo paskui ja, unksta- 
vo, stnguriavo, jai ant kruti
nės szoko...

Ponia Smith matydama toki 
nepaprasta Jurgio elgesį —- 
susijaudinimą, pratarė in szei
mininke:

— Perleisk man savo Jurgi.
— O kiek duosi?
— Kiek nori?
— Tau, kaipo mano gerai 

draugei, atiduoeziau už penkis 
szimtus svaru sterlingu. Ge
rai ?

-— Nupirkta! Jurgis mano!
Ponia Smith užmokėjo pini

gus.
Jurgis aprengtas kelionėn ir 

iszvyko ponios Smith tefrynen.
E, czia kur kas geriau!
Gyveno czia Jurgis metus, 

gyveno kelintus. Viskas klojo
si nuosaikiai, nepalyginamai

Net ir Jurgiui ežia netinka. 
Neszvarios gatves, namai ma- 
žucziai, suseno, suklype. Gat
vėmis vaikszczioja daugybes 

Į apdriskusiu, iniliiidusiais vei-'
keletu metu? pajaunėjo: links-|dais žmonių, 
mai begiojofhpie juos, ede kas 
pakliuvo ir niekad o niekad 
nedejavo, i

Bet ir įskilai ponu Smithu 
nepatenkinti. Jie (ypacz senis
Smith) plūdo ji, keiksnojo, j ko, 
kartais dideliausin įnirtimu! rojo. Todėl 
spardo jo sena paliegusi kuna 
ir kad ir už mažiausi prasikal
timą, kiek tikpajegdami tvojo.
Iszsyk Jurgiui tai buvo skau- 

idu. Vėliau bet-gi apsiprato ir 
konto. Tiek konte, kiek kiek
vienas kantrus szuo gali pa
keisti.

Viena . diena szeimininkas 
savo poniai pasakė:

— Jei ne szitas prakeiktas 
szuo, tai dar kur kas ilgiau 
būtume galėja tvarkingai gy
venti. Juk penki szimtai svaru 
sterlingu, tarnas, gydytojas ir 
lopus jo užlaikymas nemažai 
pinigu suode...

—. Tiesa, — pratarė ponia 
Smiliu— Bet kas žinojo, kad 
mes taip netikusiai biržoje nu
gyvensime?. . Kai viskas gerai 
ėjo reikėjo ir szunu ir tar
nus galėjome užlaikyti. Bet 
dabar ?..

— Na, žinoma, asz tave už 
tai nekaltinu. Bet Jurgis da
bar mums jau nebereikalingas. 
Parduok, ar ka tu su juo pa
daryk. Asz ilgiau jo pakensti 
negaliu...

Ponia Smith liūdnai in Jur
gi pažiurėjo ir prataro:

Parduoti ?.. Jau senas, 
surambejas, niekam tikės — 
kas ji pirks?..

Ponas Smith-gi, nieko ne
laukdamas, pravėrė duris ir

TARADAIKA gi

CENTO VERTE

loszia

ISZDAVE JAPONIJOS SUO
KALBI PRIESZ VISA 

SVIETĄ.

Ar jus galit sau bent atsivaiz- 
duoti, kaip jis kituomet gyve- 
po? Ne? Tai paklausykit.

Jisai vadinasi Jurgiu. Paei
na isz kilnios Angliszku buldo
gu gentes. Jurgis buvo ketvir
tas sūnūs “ponios Viktorijos”. 
Isz pat mažens jis puikiuose 
paloviuose gyveno. Gimus, Jur
gio broliukai, seseles iszpar- 
jduota bei dovanota geriems 
gzeimininku pažystamiems. 
Jurgi-gi, kaipo smarkiausia ir 
gyviausia szunyti pasiliko sau.

Augo jis ir klestėjo. Szeimi- 
pinkams jis begaliniai tiko. Jie 
ji mylėjo ir gerbe. Jis ka tik 
norėjo ede, ka norėjo veike. 
Nemaža jis ir ypatybių turėjo: 
nemego per karsztos maudy
nes, neede mėsos be kaulo, ly
tinga ar vėjuota diena, gulėjo 
prie krosnies ir ne nemane lau
kan eiti. Karsztose-gi vasaros 
dienose gulėjo geliu darže ir 
pasismagejaneziai žiurėjo in 
tvenkiny žaidžianezias žuvy
tes. O ypatingiausiu jo pobo
džiu buvo — but paszariktu jo 
tikruoju vardu Jurgis. (Ta 
yiirda jis paveldėjo nuo savok(,v^Ų) Jj.

^huo^itinib' tafribJurgiri^ufis 7 
dabar Jurgiu Aiitruojh buvo 
Vadinamas).

Taip jis gyveno Angluose.
Karta pas Jurgio szeiminin- 

ke, ponia King, apsilankė jos 
drauge, ponia Smith. Buvo ta: 
turtinga Amerikiete. Jos pir
mas žvilgsnis Jurgi sužavėjo. 
Pirmu pamatymu Jurgis link 
jos ka tokio nepaprasto jaute, 
nors gėdingai bet drąsiai jai , 
in akis pažiurėjo.

Ponia Smith Jurgiu ir-gi ( 
susidomėjo. Permetus keletą 
žodžiu su szeimininke, ponia 
Pmith prabilo apie Jurgi.

— Gražu buldogą tamsta tū
li, — sake ji.

— Taip, — atsiliepe szeimi
ninke. — Bet, meldžiamoji, ne
vadinkit ji buldogu. Jam tai 
netinka. Mes visi ji tik Jurgiu 
yadiname.

— A, gerai. Tai Jurgis! Gra
žus vardas! Na, kaip tau, Jur
gi, patiktu Amerikoje gyven
ti?

Jurgis nedrąsiai in ponia 
Smith pažvelgė, suvinguliavo 
uodega.

O toji kalba:
— Ak, tu iszdykelij Nore- 

jaukti jura, norėtum
nors pavieszeti pas musj

Ir žodis po žodžio ponios 
placziai apie Jurgi iszsikalbo. 
Ponios Smith kalboje aiszkejo 
link Jurgio didėlis — didelis 
palankumas.

Bevieszedama Angluose, po
nia Smith su Jurgiu ėjo gėly
nai! pasivaikszczioti. Vaiksz
cziojo jiedu prie tvenkinio. Po
nia Smith pasakojo jam invai- 
lius nuotikius apie Amerika, 
szi o kraszto ypatybes. Ar su
prato Jurgis jos kalba, gyri
mas! savo tėvynė — nesvarbu, 

i Jis iszsyk lyg ir nedryso sve- ir labiausia sirgtu. Pagaliau' ge, linksmi. Bet dabar jie per
simos, nepažiuštamos, niekad Smith’u namuose tarnu visai sikele visai kitokion vieton.

domes nekreipė. Jo troszkiu 
buvo: gyventi, su tais žrnone-' 
mis, prie kuriu jis taip prijun- 

su kuriais gerus laikus tn- 
priselino prie

stovinezio ant laipteliu Smitho 
ir pradėjo jam gerintis: vingu
liavo uodega, laižo jam rankas, j 
rode szuniszka szypsa. Bet Į 
Smithui ir tai netiko. Jis, pa-Į 
mates Jurgi, sudrėbėjo, pajuo
davo, perpyko. Pagaliau, pa
griebęs pagali, perkuniszku 
balsu snszuko:

— Turbut pikta dvasia tave 
prie mus pririszo! Ar negausi 
tu kur galo! Bjaurybe, pra
keiktas!. .

Ir tai pasakęs, -pagaliu gra
sindamas,, Smithas pradėjo 
Jurgi vytis. Jis vijo ji, vijo ir 
roke: “Laikykit, prakeiktąjį!

ežia net daugiau ir ypatybių 
paveldėjo: ede tiktai keptus 
kotletus, maudėsi po laszais, 
laukan pasivaikszczioti ėjo 
rytmecziais ir prie to viso — 
turėjo savo nuolatini ne tik < 
tarna bet ir gydytoja.

Ponia Smith ji ir karkas 
geriau, negu ponia King mylė
jo. Ji pati ji dažnokai iszszu- 
kuodavo, pasivaikszczioti dar
žan iszsivesdavo ir popiecziais 
automobiliu' pasivažinėti vež
davo.

Jurgio gyvenimo dienos be- 
go kaip vanduo. Pagaliau jis 
ne nepajuto, kai senatvės su
laukė. Jis to pats nežinojo bet 
szeimininke karta pastebėjo:

— Sensta mush Jurgis.
Ir isztiesu, jis kur kas ram

besnis, tingesnis pasidaro. Tik 
retai kada iszeidavo pasivaik
szczioti, mažiau kotletu suode, 
dažnai sirguliavo, negaliavo, 
vis dažniau ir dažniau jam gy
dytojo reikėjo.

Bet kur trumpa, ten ir trūk
sta. Senatve, tai dar ne viskas. 
Jo gyvenimą pasunkino ir ki
tos aplinkybes. Jurgis paste
bėjo kad jo szeimininku na
muose pradėjo visko štoku ot i. 
Tiesa, szeimininkas niekad in 
Jurgi tiesiai nežiūrėjo, bet da
bar pasidarė dar piktesnis, 
sziurksztesnis. Jis kartais Jur
gi ir bereikalingai subardavo:

— Bjaurybe, kad '.nors ka 
veiktu! Kate, (tai nors peles 
gaudo, o jis ka ? Tik oda ir orą 
terszia!..

Ponia Smith link Jurgio ir
gi pasziurksztejo.

Buvo aiszku kad namuose 
, kas tokio nepaprasto eina.

Netrukus Jurgis neteko sa-
■ vo nuolatinio tarno. Gydytojas1 džiu, daržai klestėjo gėlėmis, 
. jo jau senai nelanko, nors jis' žmones buvo szvariai apsireri-

— Laukan!..
Jurgis nuleido akis žemyn, : 

suunkštė. (Nesinorėjo jam lau
kan eiti, ai kaip nesinorėjo! 
Bet ponas Smith taip grau
džiai ir grausmingai ta pati 
pakartojo kad Jurgis strima
galviais ir nejucziomis pro du
ris iszsiverte.

Ar szuo moka protauti — 
nežinau. Bet sziuo syk, man 
rodosi, jis suprato savo padė
ti, suprato kame dalykas. Jis 
jau senas, niekam netinka. 
Szeimiriinkai, kurie kituomet 
taip gerai gyveno, nubiednejo, 
nebegali jo iszlaikyti.

Jurgis nulindo bet Smithu 
nenorėjo apleisti.

Jis ilgoka valanda gulėjo 
prie Smithu duru. Lauke. Gal 
dar susimylės, gal dar vidun 
paszauks. Bet neszauke, nein- 
leido. Dar blogiau. Szeiminin
kas, iszejes laukan ir pamatęs 
Jurgi prie duru gulint, taip su
keikė ir in paskutini gala in- 
spyre kad Jurgis staugdamas 
ir dejuodamas net už keliu gat
vių atsidūrė.

Užmirszes skauduli ir nusi
raminęs, sekama diena Jurgis 
vėl prie szeimininku namu at
silankė. Szi syk jis pastebėjo 
nepaprasta ypatybe. Tūli, ne
pažystami žmones nesze isz 
namu daiktus, krovė in veži
mus ir kur tai veže. Ponia 

, Smith vaikszcziojo nuliudūs ir 
verkszleno. Ponas Smith buvo 
taip inpykes, kad ne duok Die
ve!. .

Sudetus vežimuosna daiktus 
nuveže in kita miesto dali. Jur- 

; gis nuseko. Pirmiau Smithai 
gyveno gražioje miesto dalyj. 
Czia namai -dideli, pilna me-

Toli, vijosi. Net už keliu gat
vių. Besivydamas vis reke ir 
ka tik in raukas, pagriebda
mas, svaidė in Jurgi. Jurgis, 
kartais atgal atsižvelgdamas, 
žaibo greitumu bego. Jis dar 
niekad taip greitai nebego. Jis 
sukiojosi tarpe gatvių ir žmo
nių, unkstavo, mėtėsi isz vie
nos puses in kita ir kiek gyvas 
neszesi—bego...

Isz syk tik vienas ponas 
Smith Jurgi vijosi. Paskui pri
sidėjo czielas būrys vaiku, pa- 
szalinin 'žmonių. Jurgi vijosi 
jau cziela minia. Visi reke,, vi
si kuo pagriebdami ji mete.

Isz po. Jurgio kojų žeme 
smarkiai slinko. Namai ir tar
pe ju besimai-sganti -bei besive
janti žmones tik lyg durnuose 
maiszesi. Jurgis pirmu kartu 
pajuto ka reiszkia už žuti-buti 
kovoti, nuo besikesinaneziu 
ant gyvybes žmonių bėgti...

Smithas vis kartojo:
—• Laikykit ta nieksza, ta 

bjaurybe! Laikykit!
Vaikai jam pritarė.
Apygardeje sukilo tokio 

trukszmo, koki tik gaisrinin
kai tegali sukelti.

Nelaimingas szunytis!
Jis pasijuto szunagaudžin 

jam ant kaklo užvertoje kilpo
je. Trankėsi Jurgis, 
staugė, unkstavo.

Netrukus Jurgis 
szunagaudu vežime, 
užtaisytoje kletkoje.

Besivejanti minia 
prie vežimo, apstojo ji isz visu 
pusiu. Vaikai stovėjo prie gro
teliu, bade Jurgi sziupuliais ir 
atbeganeziam link ju Smithui 
szauke:

— Sztai jis! Sztai tasai 
niekszas!..

Jurgis nusiminęs. Jo visas 
kūnelis iszgastimi dreba. Jis 
žiuri pro groteles in susirinku
sius aplink ji žmones, unkstau- 
ja. Jis,matomai, mislina apie 
savo praeiti, dabarti ir dar ne
žinoma ateiti...

A vaja, kūmai ir kūmutes, 
szirdoles,

Ir jus, patogios mergeles, 
Api Niu Jir del visu, 

Isz naujo maiszo daineles 
imsiu, 

O kad laiko mažai turiu, 
Tuojaus giedoti pradėsiu, 
Hazletone dvi merginas už

tikau, 
Tai net apkvaitau,

Nosys užriestos kaip oszkos 
uodega,

O nieko nežino apie geda, 
Kada koki Žydeli pamato, 

Tai net akis pastato.
Žydeli pas save szaukia, 

Lupas sueziaupia, 
Pauderiu dabinasi, 

Ir puszinasi.
Žydelis net peisus pakrato, 

Kaip tokia cziuplupia pamato, 
O begedes ir beprotes, 
Nevertos ne mazgotes, 

Jeigu su Žydais sėbraujate, 
Tai ne Dievo nebijote, 
O viena isz ju dvieju, 

Nori ant ju savo griekus 
užmesti, 

Ir su juom apsivesti.
Rodos pas žmonis klausinėja, 
Ir pas skvajerius bėginėja, 

O kaip bus, tai dažinosiu, 
Ir del visu padainuosiu.

* * *
Daugeli motorėliu džiaugsmas 

.. ima,
Kaip diedą inligonbutė paima, 

Linksma, rodos ant szimto 
arkliu užsėda,

Namine geria, gardžiai ėda. 
Keliolika tokiu žinau, 

Ir pati savo akimi macziau, 
Kaip prie kožno kabinasi, 

Pabėgti in svietą kalbinusi.
Sunku surasti moterėles 

szczyros,
Kad butu szirdies geros, 
Iszeina isz dorybes kelio, 
Nepaiso ne ant vaikeliu,

Tokia szirdyje Dievo neturi, 
Ir ant grieko suvis nežiūri.

daužėsi.

atsidūrė 
grotomis

pribėgo

Vargszas szunytis!

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

Apie Nantika po Nauju Metu 
nueimpinau, 

Daug ten funiu macziau, 
Kada in viena grinezia inejau, 
Tuojaus uosi adgal nusukau.

Vai, kas do raugalas,
Kad jas galas, 

Jau tai suprasti ant grinezios, 
Kokios buna moterėlės

‘szvarios.
Jeigu tokia misiuke strytu 

eina,
Žmogus net susiraukęs pra

eina,
Burdingieriai negali būti, į 
Turi pas kitus iszreizuoti, 

O ir proto suvis neturi, 
Blakes ir taip juos suėstu, 
Ir da vaikine bobos pyksta, 

Kaip vyras in kitur nuvyksta, 
Plusta, net burna apsiputoja, 
Iszlydi su szluota ir da loja.
Buvo czionais kokia tai 

veseile,
Net driebesi seile, 

Torielkos skambėjo, 
Net viskas dulkėjo, 

Merginos grąžei apsiėjo, 
Ba paliemonas prižiūrėjo, 
Labai joms kojas skaudėjo, 

Kėlės dienas paeiti negalėjo, 
Nors karta prisiszoko gerai, 

Ba Lietuviszka Veselka tai ne 
| juokai.

, , , . • ‘ | Apart visokiu ir mvairiaU | 
siu kasdieniniu bedu ir vargu 
ant szeimininkes sprando nž- 

Ideta dar kita sunkenybe, tai 
beveik tuszczia szeimynos p.- 

1 nigu masznele, kuri kiekvienos'
■ .'-zeimininkes gyvenime
■ neiszpasakytai svarbia
nes tik su pagialba tos masz-j 
neles jos turi iszmaitinti visa'

Isavo szeimyna nes nuo geros j 
szeimininkes priguli szeimy-į 
uos sveikata, gerbūvis ir pa-i 
lenkinimas. 1

Ypatingai perintais keliais 
menesiais invairus (lieto 'eks
pertai, arba žinovai, siūlo vi
sokius plianus žmoniems kad 
jie sutvarkytu valgi taip kad 
pigiau viskas atsieitu. Jie pa
rodo kad galima pagaminti 
valgius už tik kelius centus in 
diena kiekvienam. Bet peržiu
rėja tuos plianus mes matome 
kad gal musu szeimynai tie 
ypatingi valgiai visai nepa
tiks, jie ju niekad nevartojo ir 
galimas daigtas kad ir dabar 
nevartos. Kiti plianai neturi 
jokios vertes, kiti turi. Bet 
szeimininke kuri gamina val
gius žino tiek apie maista ir 
valgius, apie maisto kainas ir 
kaip ekonomiszkai juos gamin
ti kiek žino tie ekspertai. Ir 
kasi ink jos szeimynos tai ji 
dar daugiams žino negu eks
pertai.

Kiekviena iszmintinga ir 
taupi szeimininke žino kad 
tiek daug maitingumo randa
si pigiose mėsose kiek yra 
brangiose. Ji žino kad isz jos 
galima pagaminti labai sko 
ningus mėsinius pajus, sriuba, 
ja galima szutinti vien sau, 
skoningai, arba su visokioms 
prietaisoms szutinti, ji gerai 
■«imrtarrt turi'vartKi ’ vimra ar
ba dvi žalias daržoves su mesa 
ir kokia nors salota, jeigu ne
turi kitokios salėtos tai isz ko
pūstu pagaminti. Ji žino kad 
makaronai ir suris yra nebran
gus maistas ir taip maitingas 
kaip mesa. Ji žino kad szeimy
nai reikia duoti žuvies nors 
syki in sanvaite. Ir kad vaisiai 
ir vaisiu sunka subalansuoja 
kasdienini valgi. Ir ji žino kur 
gali saugiausia nupirkti už pi
nigus.

Kuomet beveik visos szeimi
ninkes žino kad pienas yra ne
iszpasakytai svarbus maistas 
bet yra faktas kad jos nežino 
kaip svarbu yra duoti užtekti
nai pieno prie kiekvieno kas
dieninio valgio. Lengva apsi
eiti be mažiaus arbatos ir ka
vos ir pridėti daugiaus pieno.

Pienas turi visus elementus1 
kurie reikalingi užlaikyti žmo-! 
gaus gyvasti, jis turėtu būti, 
kiekvieno auganezio vaiko 
svarbiausias maistas. Ir szia- 
dien pienas yra gana pigus 
maistas. Kiekvienas vaikas tu
ri vartoti nors kvorta pieno in 
diena su valgiu arba tarpe val
giu. Tegul ir augusieji prade
da gert pieno.

Nuo ekonomiszko atžvilgio 
nerandame, kito maisto kuris 
turi didesnes vertes nuo svei-j 
katos atžvilgio nėr užvaduoto■■ 
jo. Kaipo gerymas, arba jeigu 
vartojamas su maistu, pienas 
ves prie geresnes sveikatos.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.
—F.L.I.S.

O'il j-.l ..r..'_LJgg=Sg=BSĮ

j Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Clyde E. Pangborn, žymus 
lekiotojas, kuris nesenei aplė
kė apie visa svietą, buvo pa- 
szauktas nesenei in Washing- 
tona apsakyti kar jis girdėjo 
sustodamas savo kelioneje*Ro- 
sijoj. Girdėjo jis kad Rosija su ■ 
Japonija padare slapta šuo- ' 
kalbi kad pamuszti visa svietą 
ir apvaldyti ji.

5 POLI

.. Polka 
Karstas 
. Polka

.. Polka 
,. Polka
••

.Polka
Polka

PIANO 50L0 g 
(įįontainiTig a choice | 

collection of the motį 
popular Lithuanian 
inecet * » » • • Oh

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė .............
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli .. 
Jūžintą...............
Dusetos .............
Panemunis .... 
Marijamnolis ... 
Mergužėles .... 
Kariszka ..........
Baliaus.............
Lietuvos Kvietkos .......... Valcas
Dvieju Žodžiu ................... Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................ Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele..................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................ Polka
Lengvos Kojos..................... Polka
Bajorai.................................. Polka
Einik......................................Prlka
Laksztutė ............................. f Mka
Ubagu Kaimas..................... Polka
Naszlys........... .. ................... Polka

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

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

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—f—
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. BOCZKAUŠKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
-— Diena Trijų Karalių.
— Vietinis “czysczius” bu

vo pripildytas svetelei s kurie 
už daug panaudojo ramybes 
per Naujus Metus ir vieni ki
tiems paleido isz uosiu “ju
ka.”

— Julija (Rood, naszle po 
mirusiam konsulmonui, ant 
konsulmonn susirinkimo likos 
iszrinkta konsulmone ant vie
tos savo mirusio vyro. Yra tai 
pirmutine motore kuri apėmė 
konsulmono dinsta musu mies
te.

— Isz priežasties Kalėdi
niu ir Nauju Metu szvencziu, 
anglekasiai musu aplinkinėje 
neteko po $30,000 ant dienos 
uždarbio.

f Juozas Staniukinas mi
re Subatoje Locust Mountain 
iigonbuteje sirgdamas kelis 
menesius. Buvo jis atvežtas in 
iigonbute praeita Fanedelio 
diena del gydymo. Velionis pa
ėjo isz Lietuvos, atvažiuoda
mas in Amerika 35 metus ad- 
gal ir per visa taji laika dirbo 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir S.L.A. 
vietines kuopos. Paliko paežiu 
Ona, tris dukteres ir tris su
nns. Graborius Traskauckas 
užsiėmė laidotuvėms.

—• Pana Konstancija Matu- 
laicziute, isz Atlantic City, N. 
J., kuri turi užsiėmimą norses, 
per szventes lankėsi pas savo 
motina Hillso kaimelyje.

— Juozukas Vlodarczyk, de- 
szimts metu amžiaus, 404 W. 
Market ply., likos sužeistas 
laike eziužinejimo ant ulyczios 
su rogutems ir likos nuvežtas 
in Locust Mountain Iigonbute.

+ Violetg septyniolikos me- 
tn dukiu J.uf«° Zelioniu, 31 S. 
lO-tos'uly1^ kuri sirgo ilga lai
ka namie, įnirę praeita Petny- 
czia. Velione gimė mieste, per
gyvendama visa savo amži 
czionais, užbaigė auksztesni 
mokslą ir turėjo užsiėmimą 
marszkiniu dirbtuvėje. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos. Velione paliko savo tėvus, 
kelis, brolius ir seseris. Saka- 
lauckas užsiėmė laidotuvėms.

—- Szia Nedėlios vakara 
bus laikoma didele Card Parte 
parengta per S.L.R.K.A. kuo
pos No. 31, kuri bus laikoma 
bažnytinėje svetainėje. Komi
tetas'surinko daugeli puikiu 
dovanu kurias iszdalys del lai
mingu losziku. Tikietai jau 
yra pardavinėjami todėl nusi
pirkite isz laiko nes parsiduo
da kaip blynai.

— Pirmas Metinis Inter
national Reidio szokis yra ren
giamas Utarninko vakara, 
Sausio 7-ta d., 1936 mete, Nor- 
kevieziaus svetainėje. Szoki 
rengia Lietuviszki Biznieriai 
Mahanojaus. Reidio artistai 
skaitliuje 24, palinksmins sve
telius, kaipo ir vedėjas progra- 
mo, ponas Antanas Staniszkis, 
gerai žinomas biznieruis, isz 
Slienandorio, kuris garsina 
Lietuviszkus programos kož- 
na Nedelia per reidio ant sto
ties WA.ZL, Hazletone, antra 
valanda po piet. Ponai biznie- 
iiąi ir kiti, kurie geidžia ap
gausint 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 budo prigialbesite 
genesniems" Liėtuvisžkiems 
programams kožua Nedelia.

r—. Praeita Petnyczia darbi
ninkai prigulinti prie Gilber- 
tono lokald, išzejo ant trumpos __ ____________ __
straikos kad kompanija suma- -------
žino mokesti už karukus .11)i Vv ilkcs-Barre, Pa.,— Pi 
centu. Panedelyje straikas už-'raitus motus Szv. frejybi 
sibaige ir darbininkai sugry- rupijoj, buvo 42 vedybos.

ISZ WILKES-BARRE TC7 j lUTITUAC 
IR APLINKINES ; * U V U J

CZIGONE SUDARĖ
MEILES RECEPTĄ.

—- Puikus perstatymą 
is buvo losztas per Szv. 
apo parapijines

grv- rupijoj, buvo 42 vedybos. Isz 1 
ju 27 vedybos buvo maiszytos 

ku-’su svetim-taueziais. Reiszkia,
Juo- ■ didesne puse vedybų buvo mai- 

mokslaines szytu. Merginos skundžiasi.

ro pažįstamo I).— prasze 
tarimo, nes jai czigone is?

vaikus, Nedėlios vakara, baž- kad jos negiir.oa Lietuviu vai- 1 gražinant i. Atsibuvo taip:
nytineje svetainėje, buvo pa-Į 
sėkmingai ir puikiai aflosztas 
nes vaikai buvo gerai iszlavin- 
ti per įseseres. Publikai labai 
patiko perstatymas ir visi bu
vo užganadinti. Pelnas nuo 
perstatymo ėjo ant suszelpimo 
bažnyczios.

SHENANDOAH, PA.
t Vladas Suszkeviczius, 77 

metu amžiaus, tėvas .Helenos 
Bakauskienes ir Rožes Pauli- 
konienes isz cziotiiais, kuris ki
tados gyveno czionais, mirė 
Utarninke, Mill Creek.Velionis 
prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos, St. Clair, Pa. Pali
ko paezia. du sūnūs, tris dukte- 
es, 24 anūkus ir du praanukus, 
Palaidot as Sabai oje.

—- I)a primename apie mir
ti, gerai žinomo gyventojaus, 
Andriaus Narėjausko, kuris 
mirė praeita Ketvergo ryta, 
namie, 207 E. Centre uly., sirg
damas koki tai laika. Velionis 
gimė Lietuvoje.Pribudamas in 
Amerika apie 45 metus adgal, 
dirbo daugeli metu kasyklosia 
po tam užsidėjo salima, bet bū
damas silpnos sveikatos, buvo 
priverstas bizni apleisti. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio para. 
Paliko paezia, duktere Berta 
Ornuszczakiene,. sunu daktara 
Andriu, Richmond, Va., dukte- 
re Mildreda, “ir sunu Alfonsą 
namie; seseres Margarieta Va
laitiene mieste, ir Ona, Lietu
voje. Laidotuves atsibuvo 
Panedeli, 10-ta valanda ryta, 
ant kuriu dalyvavo daugelis 
žmonių.

kinu.
j- Katre Balaviczicne, 9s 

Gilligan uly., mirė. Paliko tris 
dukteris, viena sunu ii- szeszio- 
lika anuku.

— Szv. Trejybes bažynczio.i I 
kim. J. K. Miliauskas, suriszo 
mazgu moterystes Agnes Del
tuvai te (Dalton) 94 Logan uly. 
su Mike Rugula. isz Californi- 
jos.

Georgetown, f Darata Kara- 
szkiene, 191 Hemlock uly., mi
re. Palaidota su bažnytinėm a- 
peigom Szv. Trejybes parapi
jos kapuose.

Duryea, Pa., t Jieva Agur- 
kiute, 15 Stephenson uly., mirė, 
palaidota su apeigom Szv. Juo
zapo parapijos kapuose.

Luzerne, Pa.,—Sunkiai serga 
placziai, žinomo szioj apielin- 
kej biznierio Antano Mockai- 
czio, isz czionais, marti, Mrs. 
N. Mockaitienc.

Swoyersville., j- J. Petraus
kiene, 52 metu amžiaus, mirė. 
Paliko vyra ir penkis vaikus. 
Palaidota. Luzerne Szv. Onos 
para., kapuose, Lehman.

Parsons, Pa., f Juozas Jaku
bauskas, 22 Welles uly,, mirė 
nuo plaucziu uždegimo. Palijo 
viena .seseri. Palaidotas Min
ers Mills Szv. Franci s'zkaus pa
rapijos kapuose.

Z
Pittston, Pa., f J. Dagiene, 

Johnson uly., mirė. Paliko vy
ra, viena sunu, penkes dukte
res, viena seseri ir viena broli.

Shamokin, Pa. — Juozas Ja
kubonis, benamis, neturėda
mas jokios prieglaudos, su sa
vo medine koja iszkule dideli 
Įauga sztore už ka likos patal
pintas in kalėjimą ant trijų 
menesiu. Sake jis kad padare 
tai tyezia kad tureli prieglau
da per žiema.

TRUMPOS ŽINUTES
Philadelphia, Pa.,—- Ant Ar

gh uly., kilo ugnis stritkarije, 
isz ko kilo sumiszimas; apie 16 
pasažieriu likos skaudžiai su
žeisti kada grūdosi prie duriu.

Philadelphia. — Trys bandi
tai ir viena mergina likos su
imti sugedusiam automobiliu- 
je, bėgdami su 10,000 doleriu 
kuriuos pavogė'nuo merginos 
kuri pinigus nesze in banka.
New York.-— Dolorosa Ward, 

19 metu aktorka, Tižsimusze 
szokdama isz 16-to laipsnio na
mo, isz nuliūdimo kad neteko 
darbo.

Camden, N. J.,— Mrs. Mary 
Shane, 45 me tu, i neidama in 
banka, su $10,000, staiga i pri- 
szoko prie jos kokis tai nepa
žystamas žipogus, pagriebė 
krepszi su pinigais ir pabėgo.

t Al. Molus'ky, Pettebom- 
uly., mirė. Palaidotas Szv. 
Juozapo parapijos kapuose.

Plymouth, Pa.., f Petras 2e- 
kas mirė. Paliko žmona ir pus
broli. Palaidotas Szv. Kazi
miero parap. kapuose.

f Simanas Kreskis, 55 me
tu amžiaus, 607 Lee uly., mirė. 
Paliko žmona ir tris vaikus. 
Palaidotas parapijos kapuose.

j“ Aleks. Bradezulis, 43 me
tu. amžiaus, mirė Detroito, 
Mieli., kilęs isz czionais. De
troite jis tarnavo palicistu. 
Paliko keturis brolius palicis- 
tus ir tris seseris. AYlionio tė
vai gyvena czionais. Laidotu
ves atsibuvo czionais, Plymou- 
the. —G.

Skaitykite “Saule”

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Mergina N—■. paprasze czigo
ne, kad ji duotu “lip.cziku,” 
kuriais galima butu prisivilio
ti kavalieriai. Czigone isz mai
giuos paprasze skaros, kuri esą 
reikia užburti, ir dar i n sake, 1 
kad mergaite 10 popieriniu litu 1 
paklotu ant nuogo savo pilvo 
ir isznesziotn visa sanvaite,-pa
skui ir tie litai reikėsią užburt. 
O kaip busią pinigai užburti, 
tai reikėsią tik ta. skara apsi
gaubus inteikti tie pinigai ko
kiam patinkamam vyrui, ir vy
ras prilipsiąs “kaip smala prie 
sėdynės.” Viskas buvo atlik
ta, bet mergina czigones su sa
vo skara ir 10 litu nebesulau
kia.

300,000 LITU LIETUVOS 
ŪKININKAMS 

PADEGĖLIAMS.
Kaunas., — Elta pranesza, 

kad kasmet Lietuvos, žemes 
ūkio ministerija asignuoja a'pie 
300,000 litu Lietuvos Ūkinin
kams padegėliams. Jiems isz- 
duodama miszko medžiaga 
naujiems trobesiams statyt.*. 
Toji miszko medžiaga lazduo
dama kasztos iszmoketinai per 

metus be nuoszimcziu.

PRIGĖRĖ DU VAIKU.
Rusnėje, Szilutes apskr., ant 

ledo tvenkinio cziužinejo vai
ku būrys. Ledui dužus, 7 vai
kai inkrito in vąhdeni. Tven
kinys toje vietoje buvo apie 5 
metru gilumo. Nelaime paste
bėjo praeiviai szoko tuojau 
gielbeti. Benki vaikai buvo 
tuojau isztraukti'ir atgaivinti. 
Du vaikai, būtent1, nebyliu mo
kyklos mokinys Paliokas ir 
AV. Lenz, iėztraukti kiek vė
liau. Ju atgaivinti jau nebe
pavyko, nors buvo pakviestas 
ir vietos gydytojas.

Isz Kares Lauko
Addis Ababa, t— Vėliausios 

žinios skelbia kad bombarda
vime Szvediszkos ligonbutos 
per Italiszkus eroplanus, likos 
u'žmusztaį 30 žmonių ir dau
giau kaip 50 sužeista.

Geneva, Szvaicarija. — Etio
pija užmetineja Italams buk 
jie naudoja visokius trucinan- 
czius gazus ant žmoniu kurie 
visai neima jokiu dalybų ka
rėjo, užmuszdami moteres ir 
vaikus. Jeigu taip ilginus pa- 
sielgines tai Etiopija konfis
kuos visas žemiszkac locnastis 
ir kitus turtus kurie priguli 
prie Italiszku gyventoju Etio
pijoj-

I Dessye, Etiopija. — Etio- 
piszki kareiviai ana diena nu- 
sz.ovo «zeszis Italiszkus lėkio- 
rojus. Lekiotojai sudegė ant 
smert deganeziuose eroplanuo- 
se kada nukrito ant žemes.

Addis Ababa. — Szeszi di
deli bombinei eroplanai numė
to bombas ant Amerikoniszkos 
ligonbutos Daggah Burr. Kaip 
telegramai pranesza tai nieką 
neužmusze nei sužeidė nes tar
nai in laika isznesze ligonius 
in saugesne vieta.

Bombos suardė visa miestą, 
užmuszdami dideli skaitlį gy
ventoju.

KAIP SZIADIEN GABENA MEDŽIUS ISZ GIRRIU.
Kitados medžius turėjo traukt isz girriu su arkleis bet sziadien tasai darbas yra leng

vai atliekamas su pagialba traktierių kaip tai daroma girriose Naylor kempeje, artimoje 
Ravensdale, AVashingtono. Traktoris kuris turi 110 arkliu pajiegu, važiuoja ant mediniu 
sztangu veždamas deszimts tonu sunkumo medžius lengvai dvi mylės nuo vietos kurmalka- 
kereziai kerta medžius.

PIRMUTINIS KUBILAS KONKRETO INPILTAS IN NAUJA PRŪDĄ.
Gubernatorius Martin, i>z AVashington, a; iredes darbinėms kelnėms, inpyle pirmu

tini kubilą konkretu ant pradėjimo milžiniszko prūdo Grand Coulee. Ant padirbimo pama
to po tuom milžiniszku prūdu, reikes net 11 milijonu ketur-kanrpiniu mastu konkreto. Prū
das kasztuos valdžiai daugiau kaip 63 milijonus doleriu.

FRICK’O PAVEIKSLU G ALERIJA PADOVANOTA NEW YORKO MIESTUI.
Sztai paveikslas parodo paveikslu galerija Frick’o name New Yorke, kuri jis pado

vanojo New Yorko miestui.

DOVANA UŽ JUDOSZISZKA DARBA PRIESZ 
SAVO TĖVYNĖ.

[C. F. RĖKLAITIS
! Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua
i :: Gabiausias Balsamuotojas

Geriausia Ambulance 
patarnavimas szioj 
apelinkeje, Bile ko- yS 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio F
Grabu. Laidoja nu- |
mirelius pagal naujau- |
šia mada ir mokslą. |

Turiu pagialbininke į
moterems. Prieinamos JI
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY-,516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Bajoras Bergamo, giminaitis Italijos karaliaus, apdova
noja viena isz Etiopiszku vadu kuris su savo pasekėju iszsi- 
žadejo savo karaliaus Haille Selassie ir pristojo prie Italu. 
Jeigu tasai Judoszius inpuls in karaliaus Selassio rankas tai 
jis su savo pasekėjais neseks gaivu.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE]
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