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SZIMET DAUGIAU AUTO- 
MOBILIU PENNSYLVANI- 

JOJ KAIP 1935 METE.
Hąrrisburgh, Pa. — Bjuras 

Motoriniu Vežimu apskelbė 
kad szimet užregistravota net 
1,285,367 visoki automobiliai 
arba 52,803 daugiau kaip 1935 
mete. Prie tojoskaitliaus prisi
deda ir visoki trokai.

TĖVAS IR 2 MERGAITES 
SUDEGE ANT SMERT.

Chicago. — Užkardamas pe- 
cziu savo medinoje triobeleje, 
priemiestyje Chieagos Lom
bard, Milo Miller, 28 metu, už
pylė ant ugnies karasino kad 
ugnis greieziau degtu. Isz pe- 
cziaus kilo liepsna kuri apėmė 
visą kambarėli kuriame sude
gė tėvas ir jo dvi dukreles. Ki
lus liepsnai, Milleris spėjo isz- 
gialbet paezia ir dvieju metu 
sūneli o kada inbego in vidų 
deganezios grinczeles gialbeti 
dukreles, jau daugiau isz jos 
neiszejo. Kada liepsna likos 
užgesyta, ugnagesiai rado Mil
led klupsczia prie lavonu duk
relių. Matyt jau neturėjo jis 
pajiegu gialbeti dukreles nes 
likos apimtas per durnus ir žu
vo drauge su dukrelėms.

43 ANGLEKASIAI ISZSI- 
GIALBEJO NUO MIRTIES.
Johnston, Ill. — In laika 

iszsigialbojo nuo paskendimo 
43 anglekasiai isz Old Ben 
Mine kasyklų, No. 18, kurios 
kasztuoja daugiau kaip trys 
milijonai doleriu, kada vanduo 
prasimusze isz užmūrytu senu 
iszdirbtu vietų. Anglekasiai 
vien yra dėkingi kad tame lai
ke radosi artimoje kletkos ku
li juos isztrauke in pati laika 
in virszune. Kitaip butu visi 
pražuvę.

SEPTYNI ŽMONES SUDE
GE DEGANCZIAM VIESZ- 

NAMYJE.
Westfield, Mass. — Ugnyje, 

kuri kilo Van Deusen Inn, su
degė septynios ypatos ir keli 
pavojingai apdegė kurie likos 
nuvežti in Noble ligonbute. 
(Ugnis kilo nakties laike kada 
visi miegojo. Kiti svecziai vos 
iszsigialbejo su savo gyvas- 
temis.

JEIGU SZITA SUPRASITE, 
TAI TURITE GERA 

ISZMINTI.
Gastonia, N. C. — C. D. 

■Spake apreiszke reporteriui 
ana diena kad jis yra pats sau 
dėde o tai tokiu bildu:

Jo tėvukas, Danielius, apsi- 
paeziavo su Spako paezios 
motina, Mrs. Abernathy, todėl 
Spako pati buvo jo tėvuko 
duktė, per ka jo pati pasiliko 
jam dediene. Jeigu jo pati yra 
jam dediene tai jis yra pats 
sau dede.

Kad da labiau supainiot la
ja giminysta tai iszriszkite szi
ta: Jo uoszve yra jam bobute 
o jo diedukas yra jam uoszviu. 
Jeigu jo pati yra jam dediene 
tai jo jlocni vaikai yra (jam 
pus-broliai.

TRAGEDIJA VAR
GINGOS MOTINOS

Milwaukee, Wis. — Sztai 
apsakymas vargingos motinos 
Janinos Binkowskienes, kuri 
nužudė savo serganti kūdiki ir 
už tai ketina būti teisiama. Pa
klausykite, mieli skaitytojai, 
ka ji sako apie taji atsitikima:

“Mano Franukas nebuvo 
normaliszku kūdikiu nuo užgi
mimo. Turėjo jis nugar-liga ir 
buvo iszbertas szaszais ant vi
so kūno. Buvo gydomas ligom 
butese bet daktarai jam nieko 
nepagialbejo, turėjo taipgi dvi 
pavojingas operacijas bet ir 
tas jam nepalengvino ir vos 
galėjo paeiti —• visados szlu- 
bavo. Niekas negali sakyti kad 
asz savo sūnelio nemylėjau, 
vien tik apie ji rūpinausi ir 
tik apie ji mislinau kas diena. 
Kada jis pradėjo paaugti, pra
dėjau da daugiau juom rūpin
tis. Per du metus negalėjau 
valgyti malszei ir negalėjau 
naktimis miegoti. Mylėjau ji 
daugiau kaip savo du kitus sū
nelius, Edvardą, 11 metu, ir 
Jonuką, 10 metu, kurie yra 
kaip kiti paprasti vaikai, svei
ki ir auga puikiai ir žinojau 
jog kada jie paaugs tai duos 
sau rodą gyvenime.

Bet Franukas. . . Szirdi man 
skaudėjo kada tik apie ji pa
misimam — Jo kojukes rodos 
pradėjo brinkti o galvele kas
dien didinosi. Nuolatos paskui 
mane vaikszcziojo o jo regėji
mas man iszspaudinejo aszaras 
isz akiu. Verkiau ilgai ir vai
kai manes klausdavo kodėl asz 
taip tankiai verkiu.

Taja nelaiminga diena mano 
vyras nesirado namie ir nepa
rėjo ant vakarienes. Nebuvo 
jis mums malonus vyras ir tė
vas nes ir jis rūpinosi musu 
serganeziu kūdikiu ir isz ru- 
pesties praleidinejo laika ali
niuose daržuose. Žinojau kur 
jis praleidžia laika ir nuvažia
vau jo jeszkoti. Užtikau ji mie
ganti girta automobiliuje. 
Stengiausi ji pabudint kad ei
tu su manim namo bet jis ant 
manes užpyko ir paliepė va
žiuoti namo.

Po tam isz rupesties iszg-e- 
riau apie penkis stiklus alaus 
ir nuvažiavau namo. Buvo jau 
vėlus laikas. Kelionėje vela 
pradėjau mislyt apie savo ne
laiminga sūneli ir pradėjau 
verkti. Pradėjau ant galo mis- 
lylt kad neturiu del ko gyvent 
ir taip verkdama vos galėjau 
suvaldyt automobiliu. Nuta
riau atimti sau gyvastį bet ne- 
niislinau atimti gyvastį savo 
mylimam kūdikiui.

Kada i nejau in stuba galva 
man sujosi, norėjau ka tokio 
iszgert bet neturėjau drąsos 
ant iszpildymo mano užmany
mo. — Nuėjau iii kuknia ir pri
sipyliau sau stiklą vyno. Kada 
baigiau gerti vyną, atėjo szlu
buodamas mano kūdikis.
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ATVAŽIAVO ISZ AMERIKOS BET GALI ŽŪTI AFRIKOJ.
Jauni Italai, persemti patrijolizmii def tėvynės savo tėvu, kurios nepažysta ir niekad 

neinate, nukeliavo in Italija ir pristojo prie kariuomenes, kad turėti proga prigialbeti Mus- 
solinui kovoti priesz Etiopus, Afrikoje, kur sziadien tęsęsi kare. Jauni Italai—Amerikonai 
yra peržiūrom! per Italijos karalaiti priesz iszkeliavima ant frunto.

Regėjimas tojo nelaimingo 
sutvėrimo sumaisze mano pro 
ta visiszkai. Pagriebiau ji in 
glebi, pradėjau ji bueziuoti ir 
liūliuoti ir pasakiau kad eitu 
su manim.

Nuėjau in miegkambari, pa
siėmiau revolveri ir nuėjau in 
skiepą.- Kada buvau skiepe, 
iszgirdau kaip durys atsidarė 
ir mano sūnelis stojo ant 
slenksczio. Žiurėjau in ji nu
tirpus kada mažas Pranukas 
szlubuodamas ir laikydamasis 
paramo ėjo žemyn trepais pas 
mane. Iszrode man kad mano 
szirdis" plysz isz gailestieš. Pa ■ 
mislinau sau kad taip negali 
būti per visa jo gyvastį kad 
ezlubuotp ir kenstu.. .

Kada jis nužengė ant žemu
tinio trepo, pagriebiau ji in 
glebi. Negaliu atsimint kas po 
tam atsitiko bet tik tiek atsi
menu kad ji laikiau rankose ir 
karsztai bueziavau. Supratau 
kad ji viena negaliu palikti ir 
apleisti ant kitu ranku. Niekas 
ji taip nemylės kaip asz mylė
jau. Niekas apie ji nesirūpins 
kaip asz. Nenorėjau ji viena 
palikti ant tolimesniu kaneziu. 
Nutariau pirma ji užmuszt po 
tam sau atimti gyvastį.

Staigai Pranukas ka toki in 
mane prakalbėjo. Tame pamis- 
iinau kad jis bpvo man per 
brangus kad jam atimti gyvas
tį o priek tam nebuvau tame 
laike gerai ant to prisirengus, 
nenorėjau nužudyt savo kūdi
kio.

Staigai mano nutarimas isz- 
sipilde. Nutariau ji nužudyt 
ant trepu bet neatsimenu kada 
asz paleidau in jiszuvi. Vėliaus 
supratau ka padariau ir kaip 
ji supau mano glėbyje.

Sūnelis neiszdave ne žodelio. 
Turėjo mirti labai staigai. Pa
guldžiau ji ant grindų, atsigu
liau szale jo ir paleidau sau 
kulka in krutinę su tikslu pa
taikymo in szirdi. Nenorėjau 
toliaus gyvent. Bet vietoje pa
taikyt in szirdi, pataikiau in 
plauczius. Graudinuosiu kad 
nenumiriau.

Sziadien rūpestis mane už- 
muszineja. Negaliu apie nieką 
mislyt kaip tik apie mano ne
laiminga sūneli. Norėjau ji da
bar turėti prie saves gyva. Gal 
daugelis žmonių mislina kad 
asz isz laik sumaniau ji nužu
dyt. Bet Dievas yra mano liu- 

dintojum kad apie tai nei ne- 
mislinau. Gal jokia motina-ne
mylėjo -taip savo kūdiki kaip 
asz mylėjau savo Franuka. 
Taip, mylėjau da labiau nes 
jis sirgo bet negalėjau nuken- 
sti jo kentejimu. —- Mano szir- 
dis nuolatos buvo kruvina.”

Sztai dejavimas nelaimingos 
motinos kuris sulaužė jos mo
ti niszka szirdi. Ar galima mes
ti akmeni paniekinimo ant jos ?

Sziadien Anglijoj taipgi apie 
tai mausto ar žudinsta papil
dyta isz ■ miel^zirdystes, yra 
baudžiamą. Nesjnei Paryžiuje, 
Francijoj,-sūdąs paliuosavo tu
la mergina kuri susimylėjo ant 
savo serganezio ir neiszgydo- 
mo mylimojo ir ji nužudė.

Kaip jus, mylimi skaityto
jai, szita dalyka apsudintu- 
met"?

DUKTĖ SKUNDŽIA MOTI- 
NE UŽ NEPAPRASTA OPE

RACIJA — NETURĖS 
VAIKU.

San Francisco, Calif. — Ona 
Cooper Hewitt, 21 metu, ini- 
pedine ant milijoninio turto, 
apskundė savo motina už ne
paprasta operacija sterilizaci
ja (iszrominima) padaryta ant 
dukters kad motinai patektu 
deszimts milijonu doleriu tur
tas, kuris teisingai priguli prie 
Onos. Duktė užvede teismą 
ant puses milijono doleriu 
priesz du žymius daktarus ku
rie taja operacija padare ant 
merginos. Mergina yra duktė 
persiskyrusios moteres Mary- 
on- McCarter, kuri yra placziai 
žinoma isz savo paszelusio gy
venimo, gembleriavimo ir gir
tuokliavimo, iszduodama szim- 
tus tukstaneziu doleriu kurie 
teisingai priguli prie jos duk
ters. Motina prispyrė duktere 
ant tosios operacijos tiksle kad 
jeigu duktė apsivestu kad ne
galėtu susilaukti vaiku ku
riems gautųsi motinos turtas 
po jos mireziai.

NAMAS SUGRIUVO, 5 UŽ- 
MUSZTI IR 31 SUŽEISTI.
Havana, Kuba. — Penki 

žmones likos užmuszti ir 31 su
žeisti per staigu sugriuvimą 
seno mūrinio namo ir tai tame 
laike kada žmones ėjo namo po 
užbaigimui darbo. Namas bu
vo tuszczias tame laike ir ap
skelbtas nesaugus, per valdžia.

APUOKAS ISZBADE ŽMO
GUI AKIS, NET TRYS VY
RAI KOVOJO SU JUOM.
Calumet, Mich. — Per reidio 

aplaikyta žinia isz Royal sa
los, ant Superior ežero, apie 
kova trijų vyru su milžiniszku 
apuoku, kuris užklupo ant vie
no isz ju, iszbadydamas jam 
akis, antra subadė skaudžiai o 
treeziam atkando ausi.

Arthuras Ruokonen, 32 me
tu, kuris dirbo del medžiu kom
panijos, kapojo dideli medi ka
da ant jo staigai užklupo dide
liu apuokas, badydamas jį_su 
snapu ir draskydamas leteno
mis. Antras vyras, kuris adbe- 
go in pagialba Arthurui taip
gi likos smarkei sužeistas o 
treczias neteko ausies kuria 
apuokas jam nutraukė bet jam 
pasisekė sukapot apuoka kir
viu. Isz Duluth iszsiunsta mo
torine valtis kad paimti su
žeistuosius in ligonbute. Apuo
kas, nuo galo sparno iki spar
no yra asztuOniu pėdu ilgio ir 
svėrė apie 150 svaru.

DIRBO ANT PASZIALPI- 
NIO DARBO; TURĖJO 1,692 

DOLERIUS INSIUTUS 
SZLEBESE.

Lawrence, Mass. — Motore, 
kuri siuvo dirbtuvėje kur dir
bo daugelis kitu moterių ant 
WPA projekto, staigai apalpo 
prie darbo. Kada ja nuveže in 
ligonbute ir nurėdė rado jos 
szlebese insiuta 1,692 dolerius 
bumaszkomis.

Motere sake kad jos pravar
de yra Margarieta Kovalews- 
kieno bet daugiau apie save 
nieko nekalbėjo ir nepadavė 
adreso kur ji gyvena. Pinigai 
|likos atiduoti , 
miesto

Juom laik deljIle PaSal konstitucijos tiesas, 
iždininko pakol mote-lA^ aktas prigialbinejo far- 
?iks ir apleis ligonbute. Į menams užlaikyti ukes, pa

kelti prekes ant produktu kad 
tokiu būdu farmeriai turėtu 
didesni pelną ir galėtu pada- 

avo ukes apmokanezias. 
ir kiti aktai 

1 iri] lažiniais nelegalisz- 
per aukszcziausia suda

GARNYS DIRBA ANT DVIE
JU SZIFTU SZITOJE 

SZEIMYNOJE.
Methuen, Ma Me

sziftu szeimynoje Henry Du
bois ir jau numynė gera taka 
prie ju duriu nes -ana diena pa
liko Duboisams ju septyniolik
ta kūdiki. Dabar Duboisai tu
ri septynis sūnus ir deszimts 
dukrelių. Visi yra sveiki ir au
ga gerai. Tėvas nedirba nuo 
keliu metu ir aplaiko vaistine 
paszialpa.

SUV. VALSTIJOS ISZMO- 
KEJO 12 BILIJONU KAREI

VIAMS IN LAIKA 146 
METU.

AVashington, D. C. — Nuo 
1790 meto Suv. Valstijos isz- 
mokejo savo kareiviams kurie 
dalyvavo visokiuose musziuo- 
se, viso, 12,185,683,752.97 do
leriu kaipo pensijas. Sziadien 
valdžia moka 857,429 karei
viams ir ju szeimynoms kurie 
dalyvavo szesziose karėse. Ke
turios ypatos, kurios aplaiko 
pensijas nuo valdžios, pasiliko 
nuo kareiviu kurie dalyvavo 
1812 meto karėje.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ KAD AP- 
LAIKYT INSZIURENC 

$10,000.
Philadelphia. — Palicija 

aresztavojo Andriu Ambrose, 
45 metu, kuris gyvena ant 
Front nly., artimoje Mifflin, 
kaipo ir jo 18 metu sunu už 
ėmimą dalybų toje žudinstoje. 
Nužudė jis Juozą Ginbugis (o 
gal Dzinbugis), kuris gyveno 
szantukeje, užmiestyje, kur ra
dosi daugelis benamiu vadina
mu “skvater.”

Dzinbugis atėjo maliavoti 
narna drauge su Ambrosu. 
Dzinbugis, būdamas -labai pa- 
naszus in Ambrasą, nutarė ji 
nužudyti kad aplaikyt $10,000 
insziurenp ir nuduot kad tai jis 
mirė bet viskas iszsidavė in 
laika ir Ambrose likos are> 
votas.

PANIEKINO 15 METU MER
GAITE KURI PERSISZOVE;

DAVE SAVO KRAUJO.
Newburyport, Mass. —• El

sie Bridges, 15 metu mergaite, 
mylėjosi įsu Danielių Pond, 18 
motu, kuris su ja merginos! ir 
prižadėjo su ja apsipaeziuot. 
Ana diena Danielius susipyko 
su savo mylima o toji isz ru- 
pesties paleido iszuvi sau in 
pilvą ir sziadien randasi mir
tinam padėjime ligonbuteje. 
Daktarai apreiszke kad mergi
nai reikes duoti kraujo o kada 
Danielius apie tai dagirdo, pa
aukavo savo kraujo kad mer
gina iszgialbet nuo mirties. 
Prižadėjo jis ja vesti kaip tik 
apleis ligonbute.

KODEKSAS AAA GAVO 
IN SPRANDĄ.

Washington, D. C. — Pane- 
delio diena aukszcziauses Su
preme Court nusprendė kad 
AAA arba American Agricul
tural Act yra nelegaliszkas ir

Kai]) girdot tai 
bus

Farmington, Wash. —- Har
ry Bacon, bernas ant farmos 
D. Al. Hopper, nužudė savo 
gaspadoriu ir jo paezia, isz
kerszto, kad likos praszal Intas 
nuo darbo po tam pats nusižu-

•de.

TVANAI PADARE
DAUG BLEDES

Paryžius, Praneija., — Per 
iszsiliejima lipiu isz savo, loviu 
likos užlieta daugiau kaip 75 
tukstaneziai margu žemes. Ge- 
ležinkelei sustojo ėja isz Paiy - 
žiaus in Nantes ir kitus mies
tus. Fabrikai buvo priversti 
sustoti dirbti, nes darbininkai 
negalėjo in juos gautis. Dau
gelis likos užlietais, ypatingai 
Lyon ir Avington. Szimtai 
kaimeliu likos atskirtais nuo 
visokios komunikacijos. Van
duo padare bledes ant daugelio 
milijonu franku. Visi kremai 
Nante likos užlieti. Buvo tai 
didžiausias tvanas nuo 1910 
meto.

VILKAI KASASI PO 
TVARTAIS.

Vilnius., — Isz Braclavo da- 
nesza, buk vilkai toje aplinkin
ėje padaro gyveiitojams daug 
bledes, ir ne tik ka nunesza na
minius gyvulius ir pankszczins 
bet kasasi po tvartais ir gauna
si in tvartus kur pasmaugineje 
.gyvulius. .Dgugęjis.gyventoju 
susitarė ir padare ant vilku 
medžiokle užmuszdami apie 30 
vilku in viena diena.

DEVYNI KAREIVIAI
NUSKENDO SU LAIVU.

Helsingforsas, Finlandija.,— 
Devyni kareiviai nuskendo su 
laivu, artimoje Hangoe, Fin- 
landijoj, kada plauke su karei
viais in kariszka stoti. Kitus- 
artimieji laivai iszgialbejo in 
laika.

KETURIOLIKA ŽUVO 
VIESULOJA.

London, Anglija.,— In laika 
dvieju dienu pasiutiszkos vie
šnios, kuri siautė pakrasz- 
cziuosia Marios, Valijoje, žuvo 
keturiolika žmonių. Vienas 
žuvininku laivelis nuskendo su 
deszimts žuvininkais. Bledes 
padaryta ant milijono doleriu.

NAUJAS ŽIEDAS DEL 
PERSISKYRUSIU MOTERIŲ

Paryžius, Praneija.,— Pary- 
žines moterėlės invede nauja , 
mada žiedu, teip vadinama 
“Persiskyrimo Žiedas.” Kož- 
na motere, kuri yra persisky
rusi nuo savo vyro, perkasi sau 
platinini žiedą arba isz kitokio 
metalo ir užsideda ant mažo 
pirsztuko, deszines rankos. Da
bar užeina klausymas, kiek to-, 
kiu žiedu gales moterėles už
mauti ant pirszto'!

LAIVAS NUSKENDO SU 20U 
PASAŽIERIAIS.

Canton, Kinai.,— Ant mariu 
likos surastas laivas “Watac- 
hau,” kuris buvo dingės kėlės 
saiįvaites adgal ir apie ji nieko 
nebuvo žinotina, kuris plauke 
isz Shui'tung in Kongmooii su 
200 pasažieriais. Tyrinėjimai 
iszrode, kad visi pasąžierei 
pražuvo laikę nelaimes.
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Kas Girdėt! Isz Visu Szaliutas randasi apie tris dienas ke
liones nuo Raudonųjų Mariu 
geležinkeliu. Mieste randasi 
puiki geležkelio stotis, taksi-' 
kabai laukianti ant pasažieriu, UŽMUSZTI IR DAUG SU- 
palicmonai su mandieroms ant ŽEISTA KRUVINOJ STRAI- 

tojai Amerikos buvo sveikesni; kožino kampo, telegrafai ir te-' KOJE ARGENTINOJE, 
kaip 1934 mete. 1 raeita metailefonai, elektrikine szviesa, ke-1 Buenos Aires 
Pennsylvanijoj gimė 78,878 H geri Jlotelei; trys 
vaikai o mirė 57,081 ypatos.: jeį kirui amu ju paveikslu.
Vėžys, uždegimas plaucziu irjgeįįg geni kromu kuriuose ga- ri tęsęsi 

■ sziidies liga paėmė daugiausia į |įma pįFkti viską — i  —1-

Pabaigoje 1935 meto gyven-

žmonių. Mirtis padidėjo ka
syklose ir akmen-daužese.

Mergaites ant salos Madura, 
West India, paprastai iszteka 
kada susilaukia dvylikos me
tu o jeigu lyg tam laikui nesu
randa sau vyro ir daeina lyg 
keturiolikos metu tai skaitosi 
‘ ‘ senmerge. ’ ’

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

RUSISZKAS LAIVAS NU
SKENDO SU 36 LAI- 

VORIAIS.
Trys Lapai,

telegramai pranesza, tai Rur 
siszkas tavorinis laivas “Do
nee” nuskendo Finlandijos in- 
lunkeje su 36 laivoriais. Liku- 
cziai laivo ir du lavonai žuvu
siu likos iszmesti ant kraszto 

l jau keliolika dienu, ir tokiu budu valdžia mano 
nuo ada- Vaiskas su pagialba palicijos kad laivas nuskendo.

apmalszyti inaiszti-Į ------------------------

Argentina. — 
teatreliai Kruvini maiszacziai kilo czio- 

, dau- nais generaliszkoj straikoj ku-

Arba Nedorybe Apgavingos 
Karalaites.

Nepoilgam atplaukė laivas

tos lyg automobiliaus ir kelios stengėsi
ligonbutes. Geri plentai buna Ji inkus kurie sudegino 20 dide-'| |# | ftlll/n "•
dirbami o mokslainese skelbia: liu bosu ir keliolika strytka-|%UlUV LūljllU" 
gera mokslą del vaiku. Žodžiu, riu. Trys palicijantai likos pa- '
yra tai moderniszkas miestas.'szauti. Naujos sstraikos kyla

-------- Į kasdien prigelbet kįtiem kovo-
Kokis tai Amerikoniszkas j Ii už savo tiesas. Daug maisz- 

tabako fabrikantas pastate sa- 'liniuku arėsztavota. 
vo kasztu, 80 pėdu aukszczio; 
kryžių ant stataus kalno Mel
bourne, Australijoj. Kryžius 
pastatytas isz marmuro ir nak-

HITLERIS SZAUKIA 12 Ml- 
I LIJONU VAIKU IR MER- 

GAICZIU ANT KARISZ- 
KOS TARNYSTOS.

Berlinas, Vok., — Adolfas

Vyskupas O’Reilly, isz Scran-; pastatytas isz marmuro ir nak- 
ton, Pa., diecezijos, pastate ant; fįes laike yra apszviestas. Ga- 
savo ir praszalino puiku Euro-jima jį matyt nakties laike ant, 
pini paprotį panaikindamas• keliu szimtu myliu. Pastaty-Hitleris, Vokiszkas diktatorius 
musu gražu paprotį laikymo mas kryžiaus kasztavo apie 50psz^avo ukaza, kad visi vaikai 
Piemenėlių Miszias nakezia.1 tukstancziu doleriu. Kokia isz mergaites turinti nuo 10 lyg 
Iszdave jis in visus , kunigus į to nauda? American 
tos diecezijos kad priesz penk- Business!tos diecezijos kad priesz penk
ta valanda Kalėdų dienoje, jo- 
kis kunigas negali laikyti Mi- 
szias.

Lenkiszki, Lietuviszki ir 
Slavokiszki kunigai aplaikia 
■toki ukaza nuo Aifiszinio vys
kupo, nusidavė pas vyskupą 
su protestu bet ju neprileista 
prie “jo szviesybes. ” Tada nu
važiavo pas vyskupą komite
tas susidedantis isz parapijo- 
nu kuriems pasisekė pasikal
bėt su vyskupu, iszaiszkinda- 
mi jam apie lenoviszkus Euro-

Matyt, kad Italijonai sznai- 
ruoja ant Popiežiaus kad ta
sai prigialbsti Mussolinui su
pliekti Etiopieczius ir tos ka
res baisei neapkenczia. Nese- 
nei tula motere szove in vys
kupą Cremonijoj o kas tokis 
sumaisze truciznos su Misziau- 
nu vynu o kada vyskupas lai
ke Miszias ir iszgere vyną, su
krito negyvas prie altoriaus.

12 metu, prigulėtu in “Tau- 
tiszka Organizacija,” kurios 
tikslu bus mokyti vaikus ir 
mergaites kariszko mokslo, 
kad laike kares, žinotu kaip 
pasielgti ir būtie pagialboje 
del savo levynes.

SZESZI ŽUDINTOJAI SUIM
TI PO 18 METU.

Izviesk, Bosija.,— Po 18 me
tu, Busiszkai palicijei pasisekė 
suimti szeszis žadintojas kurie 
nužudė pirmininką miesto Iz
viesk. Buvo tai narei Baltos

Kitados gyveno
tėvas su sunum kuris vos gale-J isz makszties paszauke:
jo iszsimaityt. Viena karta at
siliepė sūnūs in tęva:

— Sunku tau, teveli, iszmai- . simostelejas perkirto kirmėlė, 
tyt mus abudu o kad tau pa- ant keturiu szmotu. In trumpa 
lengvini ir nebūti tau sunkė-; valandėlė iszslinko antra kir- : 
nybe, eisiu

' giliuko.
į Tėvas davė sūnui savo pa- dalis, nuslinko adgalios ir vėl 
Jaiininima ir atsiskyrė su asz-

Laike aromis.

piszkus paproezius kokius 
žmones užlaiko savo tėvynėse, 
bet pasisziauszes Airiszis ko
mitetui atsake: “Hang the old 
traditions” — pakart senus 
paproezius.

Nesinori tikėt kad Airiszi- 
nis vyskupas, gyvenantis isz 
musu darbo, galėtu taip pasi
elgti su “foreignereis.”

Senovės laikuose Maskolei, 
kalbėdavo: “Pas Dieva auksz- 
tai <į pas cara toli.” Nuskriau
sti ateiviai gali taip sakyti 
kad ‘‘pas Dieva auksztai o pas 
Popiežių toli.”

Ant vienos arkipelagiszkos 
salos Fidži, ant Pacifiko ma
riu, prie kuriu retai atplaukia i 
kokis kupcziszkas laivas, ana! 
diena atplaukė tūlas kupcziusj 
isz Anglijos, atsiveždamas suį 
savim, tarp kitokio tavoro, di
dele zoposti akuloriu. Gyven
tojai, kurie- jau mate daugeli 
t uju stiklu ant nosių baltu

KARALIUS :: ::
:: TERP-KALINIU

Tūlas karalius panorėjo at
lankyti kalėjimą ir iszklausytr 
kaliniu skundus. Vos spėjo in- 
eiti karalius in kalėjimą, kad 
sztai isz visu -pusiu apspito ji 
vargingi kaliniai. Visi, rodos 
susitarė ant kart, perdet kara
liui savo skundus, ir kone visi 
kalbėjo, kad juos neteisingai 
isz pavydo žmonys apskundė ;r 
patalpino kalėjimo ir kad be- 
reikalo kenezia kalėjimo. Visi 
pradėjo melsti karaliaus, kad 
juos paleistu isz kalėjimo. Tik- 

; tai vienas sėdėjo kampelije, ir 
per visa laika nieko nekalbėjo. 
Karalius pateminias, priėjo 
prie j<», užklausdamasi:

— Visi kalba, o tu tyli; ko
dėl tu nieko nepraszai ?

Kalininkas dirstelejas in ka
raliaus veidą, atsake:

— Szviesiausias karaliau!

armijos kurie laike pasikėlimo 
.1918 m. nužudė daug Rusu vir- 
szininku ir palbego arba per
maino savo pravardes gyven
dami Rusijoj, 'bet juos iszszni- 
pinejo slapta palicija ir aresz- 
tavojo.

BESZIRDIS ŽMOGUS AT- 
KERSZINO NEKALTAI

ŽASE1.
Warszawa, Lenk., — Kaip 

žmogus gali pastoti žvėrių, 
kankydamas gyvulius ir pauk- 
szczius,, pasirodė ana diena 
laike teismo, kuri užvedė gyvu
liu draugove priesz czionaitini 
gyventoju, Povilą Tomczaka, 
kuri draugove apskundė už 
žveriszka pasielgimą su nekal
ta žąsuke. Kaltininkas, kuris 
turi du namus, ana diena užti
ko ant savo kiemo žasi savo 
kaimyno, su kuriuom gyveno 
nesutikime. Pagavės žasi, nu
laužė jei sparnus, snapa ir ko-

žmoniu, iszpirko visus akulo- 
rius. Po keliu dienu kupezius 
turėjo pabėgti isz kromo ir pa
sislėpti in valdiszka narna nes 
jam kerszino mirezia kad juo
sius prigavo. Tyrinėjimai vė
liaus parode del ko juodukai 
taip sukilo priesz kupeziu. Jie 
mane jog kaip tik užsidės aku- 
lorius ant nosies tai ant syk 
mokes skaityt ir tame tai tiks
le iszpirko visus akulorius kai
po ir visus senus laikraszczius 
ir knygas kokios radosi kro- 
me. Kada persitikrino kad tie
ji “stebuklingi” stiklai jiems 
nieko neprįgialbejo, susitarė 
jam atkerszyt.

Ethiopia, kuria Mussolinas 
nori gauti in savo nagus, yra 
didumo valstijų Wisconsin, 
Iowa, Illinois, .Indiana, Ken
tucky, Tennessee, Missouri, 
Arkansas, Mississippi ir Ala
bama. Jau nuo senei likos pra- 
szaliinta isz ten nevalninkysta. 
Tenais randasi apie 300 tuks
tancziu Žydu.
Sostapylc Addis Ababa mięs-

neturiu ir nenoriu jokio iszsi- 
teisinimo.Labai esiu nusikaltęs 
Teisingai esmių nubaustas bet 
da mažai už tai keneziu. Už to
kius nusidėjimus kokius asz 
papildžiau, daug smarkiau no- 
retau būti nubaustas.

Karalius gilei ant to užsi- 
rnanste, ir tarė:

— Eik kogreieziause isz 
czionais laukan nedorėli. Žiū
rėk, kad ne valandėlės llgiaus 
czionais nebūtumei. Tokiu 
piktadariu asz negaliu laikyti 
terp geru žmonių. O jus, tei- 
singieje, pasiliksit-czionais ant 
tolimesnio laiko! Neturėdami 
tarp savo tarpo blogu žmonių, 
pasiliksite da geresneis.

Teip tai karalius nubaudė 
melagius, o teisinga žmogų pa
leido ant liuosybes!

jas, iszbade abi akis ir plake 
su pagaliu. Tula motere pra
einant pro kiemą pamate kaip 
pasielginejo kaimynas su ne
kalta žasia, prancsze apie tai 
drauguvei, kuri beszirdi žmo
gų aresztavojo. Likos jisai 
nubaustas ant trijų menesiu 
kalėjimo.

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

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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PER KVAILAS LA.IŽYBAS 
NETEKO GYVASTIES.

Valognes, Franci ja.,— Ne
karta gyrėsi priesz savo drau
gus Mikola Guerin, mūrinin
kas, kad jis gali suvalgyt sze- 
szes žalias deszras laike vienos 
minutos. Guerin ėjo isz laižy- 
bu su savo draugais karezemo- 
je. Draugai isz jo juokėsi ir 
tam netikėjo. Mikola užtikri
no, kad gali tai iszpildyt, ir 
ėmėsi prie valgio. Iii 50 sekun
dų deszros dingo jo pilve, ku
rias nuplovė su alum. In kėlės 
miliutas po tam, Mikola apėmė 
nesutriovejimas ir pakol dak
taras galejd jam prigialbeti, 
Mikas mire in kėlės miliutas.

dienos lauke smerties kurios'pasislėpt in kamaraite ir nie- 
tikcjosi trumpam laike. Į kam nesakyt jog abudu randą- 

Viena diena kada taip sede- si palociuje.
damas durnojo ant savo gyve
nimo; pamate iszlendant kir-' su karalaite ir kapitonu na- 
mele ir slenkant prie nebasz- mon o karalaite stojo priesz 
ninkes. Isztraukes savo szoble karalių su nuliudusiu veidu.

Iki! — Kodėl sugryžai namon su
smert ginsiu savo paczia ir ne-; tokiu nuliudusiu veidu, mano 

I duosiu tau ja dalypstet.” Už- dukrele? — užklausė tėvas.
:---- „„..u k:-------------- iJ —Ak, mylimas teveli, mano

vyras, laike dideles viesulos, 
iszpuole isz laivo ir nuskendo. 
Kapitonas stengėsi ji iszgial- 
bet bet visi jo stengimai nuėjo 
ant niek. Kad ne jis, nežinau 
kaip bucziau sugryžus namon 
pas tave.

Karalius baisei užsirūstinęs 
paszauke:

— Asz prikelsiu isz numiru
siu tavo vyra. — Ir nuejas in 
kamaraite atidarė duris.

Karalaite nutirpo visa isz 
baimes, puolė prie kojų tėvo ir 

■ melde suęimylejimo.
— Neturiu del tavęs susimy- 

: Įėjimo.
Tavo vyras noringai su ta

vim davėsi užkąst kada tu nu
mirei o tu taip jam atsimoki. 
Nužudei ji kada jis miegojo 
todėl dabar aplaikysi savo už
mokesti amt kokios sau užsi- 
t arnavai.

Karalius liepe parengti lai
vą in kuri likos karalaite su 
kapitonu patalpinti. Po tam 
paliepė iszgriažt daugybe sky
lių ant dugno ir laiva paleist. 
Laivas iszplauke ant mariu o 
kad buvo kiauras, vanduo tuo- 
jaus pradėjo lietis ir in trum
pa laika pradėjo skenst o su 
juom ir nedora karalaite su

in svietą jeszkoti mele bet matydama jog jos j 
draugas guli sukapotas in tris:

Dolo, Etiopija, 
dvieju dienu muszio czionaiti- r' ' ” 
neje aplinkinėje, Italai užmu- re. Vaikinas ir 
sze apie tris szimtus Etiopie- 
ežiu, artimoje Arero. Kareiviai pleciaus musztynes. 
buvo susiremia taip arti, kad: puolinėjo isz 
kovojo beveik krūtis prie krū
ties. Italai turėjo trauktis in 
užpakali.

Etiopijoj užėjo smarkus lie
tus per ka Italams sunku gau
tis per kalnus ir balas, per ku
rias tik tenaitinei gyventojai 
gali perbrist.

Rymas, Italija. — Mussolini 
ana diena iszsiunte kelis laivus 
su naujais kareiviais skaitliu- 
je apie 7,000 vyru. Keli laivai 
su sužeistais ir sergancziais 
kareiviais atplaukė in Italija. 
Tieji vyrukai nebus daugiau 
tinkami ant kariszkos tarnys
tes.

ISZUETUVOS
SMULKUS LIETUVISZKI 
PINIGAI BUS PRADĖTI 

KALTI PO NAUJU 
METU.

Lietuvos bankas, 1925 m., 
leisdamas sidabro ir vario-aliu- 
minijaus pinigus, buvo iszlei- 
des ir cento monetas. Esant 
geriems laikams, niekas ta
da in 1 cento monetas nekreipe 
domesio -ir jos pamažu isz apy
vartos i'sznyko. Užėjus sun
kesniems laikams, smulkiu pi
nigu reikalas pasidarė labai 
aktualus. Daugelio prekių yra 
apskaieziliejamos- cento tikslu
mo, tacziau nesant smulkiu mo
netų, pirkėjai visuomet turi 
permokėti. -Nors tai yra centu 
reikalas, bet per dauguma su
sidaro gana žymios sumos. 
Lietuvos Bankas szi trukumą 
labai gerai suprato ir ryžosi 
nukalti naujas 1 cento, 2 centu 
ir 5 centu monetas.

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
~7$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

sugryžo neszdama tris lape-I 
liūs. Pridėjus tuos lapelius: 

Tame laiko buvo didele ka-'prie kožnos dalies sukapotos I 
—.. —- -- pasirasze in ir sudėjus in krūva, tuojaus'

glitas kareiviu ir nusidavė ant pirmutine kirmėlė adgijo ir
Szuvei abudu nuslinko adgal. Bet la- 

a visu szaliu, jo pelius paliko. Nelaimingas vai- 
draugai puolinėjo kaip muses kinas paregėjo lapelius ir pa- 
aplink ji o likusieji jau norėjo mislino: jeigu adgaivino negy- 
begti. Vaikinas matydamas va kirmėlė tai gal pagialbes iri 
jog jo draugai nori bėgt, atsi- del žmogaus. Paemes lapelius 

pridėjo viena ant paezios akiu, 
tegul nei vienas1 antra ant veido o treczia ant 

nebėga nuo pleciaus musztynes ausu. Vos tai padare kad sztai 
bet tegul gina savo tėvynė nuo' pati pradėjo kvėpuot ir judin- 
neprieteliaus!

Kareiviai iszgirde jo palie
pimą ėjo paskui ji ant neprie- 
teliaus ir su tokiu smarkumu 
užklupo jog in kėlės adynas 
laimėjo kare. Karalius iszgir- 
des apie ingalejima nepriete- 
liaus, nusidžiaugė labai, pa- 
dekavojo gausei ir pakele ji in 
urėdą antra nuo saves.

Tasai karalius turėjo duk
tere kuri buvo labai puiki bet 
prižadėjo netekot už vyro ku
lis neprisiegs jai priesz vesei-

stojas priesz juos paszauke:
— Draugai,

le, jeigu jie numirtu pirma tai 
jos vyras turėtu būti palaido
tas gyvu su ja.

— Jeigu mane jis mylėtu isz 
visos szirdies tai kas butii isz 
jo gyvenimo jeigu netektu ma
nes. Ir asz duoeziausi palaidot 
gyva jeigu mano vyras pirma 
numirtu priesz mane, — kalbė
jo ji ne karta tarp ,savo drau
gu.

Tasai navatnas noras kara
laites daugeli jaunikiu nuo sa
ves nubaido bet musu narsus 
kareivis nenusigando tojo na- 
vatno noro karalaites. Atejas 
viena diena pas karalių, pa- 
prasze jo idant jam duotu savo 
duktere už paczia bet karalius 
užklausė jo:

— Ar tu žinai ka turi priža
dėt mano dukterei priesz apsi- 
paeziavima su ja ?

— Turiu prižadėt jog jeigu 
ji numirs priesz mane tai turiu 
buiti su ja gyvu palaidotas bet 
asz to nenusigąsiu nes mano

j lis o atidarydama akis paszau- 
ke:

— Kur asz esmių?
— Esi su manim, — duszele, 

— ir apsakė visa atsitikima, 
kaip ji numirė ir kaip jis ja 
atgaivino.

Padavė jai likusia duona ir 
vandeni kad gautu kiek pajie- 
gu po tam nuėjo prie duriu ir 
pradėjo szaukt ant sargu, ku
rie radosi prie antgrabio. Sar
gai iszgirde baisa karalaites 
nubėgo pas karalių kalbėdami
jog karalaite adgijo. Karalius 
pats su dvaru pribuvo idant 
galėtu persitikrint ar tai teisy
be. Atidaręs duris paregėjo sa
vo duktere gyva ir -sveika. Vai
kinas, pasiėmęs tuos tris lapus, 
atidavė juos savo tarnui kal
bėdamas :

— Saugokie tuos lapus ir vi
sados laikykie pas save. Kas 
gali žinot kada vėla jie prisi- 
duos?

Didele atmaina pastojo szir- 
dyje karalaites kada likos su
gražinta prie gyvasties. Visu 
meile del savo vyro isznyko isz 
jos szirdies nuo tos dienos.

In koki tai laika pastanavijo 
vaikinas atlankyt savo teveli. 
Kada jie radosi ant laivo, už- 
mirszo karalaite apie meile-jos 
vyro del jos o ir apie adgaivi- 
nima jos prie gyvasties — insi- 
mylejo iii kapitoną savo laivo. 
Kada jos vyras miegojo,-susi
tarė- su kapitonu inmest ji iu 
vandeni.

savo mylimu kapitonu.

ISZ CHICAGO, ILL.
Chicago, Hl.,— pernai paau

go 34,000 gyventoju ir dabar 
turi viso 3,575,000 gyventoju. 
Pernai Chicagoje pravesta 15 
myliu nauju szali-ulycziu.

— Suvalgia isz sugedusios 
mėsos padaryto “chop suey,” 
sunkiai susirgo Fr. Piekarski, 
30 metu, 1655 W. 21-st uly., jo 
žmona ir keturi vaikai. Ligo
ninėje visiems buvo iszpum- 
puoti viduriai ir visi pasveiks.

— Nauju Metu nakti ins?- 
geres žmogus, invažiavo su au
tomobiliu in lietuvio Paul.Sir- 
biko kratuve, 3150 S. Halsted 
uly. Sudaužė krautuves langa, 
iszverte siena ir sugadino rek- 
liamai iszstatytas prekes.

Cicero, f Sziomis dienomis 
pasimirė apskrities ligoninėje, 
Mykolas Aczis. Velionis netu-

meile del jos ta viską prasza- 
lins.

— Karalius ant galo davė 
savo pavelinima ir neužilgio 
atsibuvo puiki svodba bet in 
koki tai laika apsirgo karalai
te kokia negirdetina liga. No- 
rints visokį gydytojai suva
žiavo ja gydint bet nieko ne- 
gialbejo, per ka turėjo mirt. 
Tik dabar atsiminė sau karei- 

Jvis savo prižadejima ir net su- 
. drebėjo visus bet negalėjo nuo 
savo prižadėjimo atstot. Kara
lius apstatė kareiviais visus 
vartus idant negalėtu isz palo- 
ciaus iszbegt. Kada karalaite 
ant. kapiniu nuvežė ir iiattilpi- 
?io in antgrabi, uždare ir karei
vi su nebaszninke.

Netoli grabo stovėjo stalelis 
ant kurio buvo padėta ketu
rios žvakes, keturi kepalėliai 
duonos ir keturi uzbonai van
dens. Kada tuos suvalgys ir 
iszgers, žinojo jog neužilgio ir. 
jis turės numirt — bet isz ba
do. Per. tai naudojo kuoma- 
žiausįa idant užtektu jam ant 
ilgesnio laiko. Taip diena nuo

Kaip susitarė taip ir padare. 
Po tam pasakė karalaite kapi
tonui idant plauktu namon ir 
pasakys jie kad jos vyras nu
skendo o ji girs kapitoną jog 
norėjo ji iszgialbet nuo smert. 
Paskui apsipaeziuos su juom o 
po tėvo smert aplaikys jie ka
rūna ir abudu vieszpataus.

Bet geras tarnas mate .szeto- 
niszka darba karalaites. Nieką 
nesakydamas, nuleido luoteli 
nuo laivo o sujeszkojas savo 
poną, pridėjo lapus ant veido 
ir adgaivino ji vėla prie gyvas
ties.

Irklavo abudu kiek turėjo 
pajiegu ir in trumpa laika ga
vosi pirma namo už jo paczia 
su kapitonu. Karalius pamatęs 
savo žentą sugryžtanti viena, 

' paklausė priežasties. Kada 
iszgirdo apie savo dukters 
niekszuma, labai užsirūstinęs 
paszauke:

— Negaliu tikėt idant mano 
duktė butu tokia nieksze bet 
palauksiu pakol ji sugrysz o 
tada pats persitikrinsiu. *

P&llepe žentui ir jo tarnui

rejo giminiu ir nepriklausė jo
kiai paszalpinei organizacijai, 
todėl mirus nebuvo nei kam jo 
laidotuvėmis pasirūpinti. A- 
cziu laidotuvių direktoriaus p. 
Sirevicziaus pastangomis, jis 
tapo palaidotas Tautiszkose 
Kapinėse.

t Apskrities ligoninėje pa
simirė jolacziai žinomas Vin
cas Simonaitis, “tėvuku” va
dinamas. Paliko: du broliu 
Kazimiera ir Anitana, sesere 
Magdalena ir szvogeri Jakšž- 
tus. Palaidotas Lietuviu Tau- 
tiszkuose Kapuose. —N.

ANT PARDAVIMO.

Szviežiu Lietuviszku kolitu, 
del sudarymo deszru, skilan
džiu, kumpiu ir lasziniu. 4 un
cija sumaltu kolitu dedasi in 
100 svaru mėsos. Preke' su 
prisiuntimu 4 ož. už 50 c., 8 oz. 
už 75c., vienas svaras $1.25, 5 
svarai $5.00. Siuskite Money- 
Orderi, ant adreso:

Andrew Abraczinskas, 
Rt. 1 Catawissa, Pa. (J31)



PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

Skaitykite “Saule”

Po dideliu tvanu koki apėmė Pennsylvania valsija, žmones ėmėsi prie nuvalymo 
fczaszlavu ir molio nuo ulycziu ir isz namu kaip tai parodo ant szitu paveikslu. 1—WPA 
darbininkai valo purvyną nuo ulycziu mieste Pittsburge. 2—Jphnstovno gyventojai ; tu
rėjo tiek purvyno ne tik ant ulycziu bet ir namuose, kuris sugadino visus rakandus ir tu
rėjo net sziupeluoti purvyną isz stulai.

L-

SZTAI KA VIESULĄ PADARE GEORGIA VALSTIJOJE—Virszutinis paveikslas parodo didele murine mokslaine 
mieste Cordele, Geo , kuri likos beveik visiszkai sunaikinta per viesulą. Antras paveikslas parodo jeszkuotojus užmusz- 
tuju ir sužeistųjų griuvesuose. Treczias paveikslas murino namo visiszkai sunaikinta per viesulą. Szitam mieste žuvo 
suvirsz szimta žmonių ir daugybe gyventoju randasi be pastoges. 

fe

...

Kada Mikas Mirė

Priesz viesulą szitas namas buvo didelis kromas bet paveikslas parodo kas liko to namo mieste Acworth, Georgia 
valstijoje. Ten viesulą pridirbo milžiniszkas bledes ir keletą desetku gyventoju tame mieste likos užmuszti ir pažeisti.

ATEIDAVO JA SURAMINT.

Vyras užsirūstinęs kalba in 
paezia: — Ar girdi, Mare, man 
kaimynai sake kad kaip asz 
paeinu dirbt ant naktinio szif- 

to tai pas tave ateina Pyteris!
Pati: — Na, tai kas kad atei

na? Asz bijau viena būti na
mie kada tu iszeini tai Pyteris 
ateina mane suraminti. Kas tai 
kenke?

"SAULE” Mahanoy City, Pa.

PASAKĖ TEISYBE.

Mažas sūnelis prisižiurineja 
kaip tėvas dirba deszras ir kal
ba:

— Teveli, jau asz dabar ži-

■— Kad niekas nematytu ko
kia tu mesa dedi in vidUri.

Tėvas daugiau nerodo šune
liui kaip dirba deszras.

PARODE KAIP JA MYLI. ISZMINTINGAS VAIKAS.
— Tu Keide, kalbi kad tave 

Mikas labai myli?
— Vajei, jis mane baisiai

Daraktoris: — Antanuk, pa
sakyk man kaip pirmutiniu 
tėvu, Adomo ir Jevos, vadinosi my. . i

.. ... . , . . i sūnūs?— O ar jis tau apie tai jau!
— l)a nieko nesako bet ana 

vakara, kada su manim kalbė
josi tai kaip reže su kumszczia 
per sprandą tai net už visa 
penktuką eziugumo nurijau.

NETURĖJO BAIMES.

Kunigas ineina in grinczele 
vargingo parapijono o pama
tęs kiaules grinczioje kalba:

— Kam laikote kiaules grin-

ežioje? _ j
— Kodėl, kunigėli?
— Tai labai nesveika.
— Kur-gi kunigėli nesveika, 

da musu nei viena kiaule ne- 
Pastipo. _ _

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliau® tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
2ac. stempomis o gausite per 
paczta.

KODĖL NEVAŽIAVO 
PAS JI.

— Kodėl tu, Petriene, neva
žiuoji pas vyra in Amerika, 
juk badai tau jau prisiuntė lai- 
va-korte.

— Kaip-gi asz galiu važiuot. 
Jis prisiuntė laiva-korte tik 
del manes ir del vieno vaiko o 
nežino jis kad asz jau turiu 
tris vaikus.

Vaikas: — Džiordž Vaszing- 
tonas.

NELAIME ANT GELEŽINKELIO —Trys žmonis likos užmuszti nelaimėje ant Pennsyl- 
vanijos geležinkelio arti miesto Greensburg, Pa., kada pasažierinis treinas susidūrė su tavo- 
riniu trukiu. 68 pasažieriai iszsigialbėjo nuo sužeidimu. Szis treinas važiavo nakties laike 
isz Philadelphijos in Pittsburga.

Mikas Kapris dirbo sunkiai 
per visa savo gyvastį, neturė
damas jokio linksmumo savo 
gyvenime ir ingyti sau ta, ko 
labai Irosdko. Turėdamas 50 
metu mirė be jokio pasiprieszi- 
nimo ir ant galo stojo priesz 
vartus amžinojo gyvenimo.

Būdamas pripratęs prie pa
klusnumo, stojas prie dažiure- 
tojaus vartų tarė:

— Kam asz turiu raportavot 
savo pribuvimą?

— Czion nereikia raportavo- 
ti, — atsake vartų dažiureto- 
jas.

— Bet kas man palieps ka 
asz turiu daryti?

— Niekas. Czionais kožnas 
daro kaip sau nori. Czionais 
niekas nedirba.

— Koks giliukis mane pati
ko. Kaip matau tai man czion 
bus laibai gerai ir yra del ma
nes tinkama vieta.

Mikas inejo in viduri szyp- 
sodamasis. Apžiūrinėjo viską 
akyvai ir gėrėjosi isz visko ka 
mate. Pirma sanvaite tik 
vaikszcziojo po szita vieta ap
žiūrinėdamas viską bet ant ga
lo jam tinginiavimas nubodo.

Tula diena nuėjo in puiku 
parka kur žmones tik žiovavo, 
sėdėjo ant suolu ir iszrode la
bai nuobodus. Mikas taipgi 
pradėjo jeszkoti suolelio kad 
atsisėst. Ant suolu, ant takeliu 
ir ulycziu mate maszneles pil
nas bumaszku, visokiu žera- 
cziugai gulėjo visur rodos kad 
be jokios vei'tes, deimantiniai 
žiedai ir kitokį brangus daly
kai, rodos kad tai buvo szasz- 
lavai.

Nusistebėjo Mikas labai to
kiu regėjimu ir priejas prie Yra tai stebėtina knvgute nes 
žiovaujanezio jauno žmogaus 
užklausė jo:

— Kokia ežia, po paraliu, 
vieta, matau ant ulycziu viso
kiu brangenybių, puikus auto
mobiliai stovi ant ulycziu ku
riuose niekas nevažinėja. Ar
gi jie mane nori investį in pa-

KUR TVANAI PADARE DAUGIAUSIA BLEDES.
Žemlapis parodo kur paskutinei tvanai padare daugiau

sia bledes aplinkinėse upiu. Tamsesni bruksznelei parodo 
upes prie kuriu žmones panesze daugiausia bledes.

gunda ar ka?
— Brolyti, czionais nėra jo

kios pagundos. Ka czion matai 
tai viskas yra už dyka. Ineikie 
in sztora ir paklauskie ko nori 
ir tuojaus ta aplaikysi, tai kam 
ežia po nogiu viską su savim 
nesziotis. Czionais automobi
lius ir spilku'te turi ta paezia 
verte o ar kada matei kad kas 
czedytu spilkute?

Mikas atsisėdo ant suolelio 
labai stebėdamasis isz to ka 
girdėjo ir sau manste:

— Už gyvasties asz troszkau 
turėti puiku automobiliu bet 
dabar tasai noras jau praėjo, 
geriau vaikszcziot ne kaip va
žinėt.

Ir nuo szios dienos vaiksz- 
cziojo tankiai ir toli bet nuo
latos sau mislino kad turėtu 
ka nors dirbt tai neimtu jam 
taip nuobodu ir tinginiaut.

Ant galo tūla diena priejas 
prie vartų užklausė vartų da- 
žiuretojaus:

— Ar girdi drauge, ar nesu
rastum man kokio darbelio 
kad man nebutu czion taip 
nuobodu?

— Labai gailiuosiu bet czio
nais niekas nedirba.

— Szi'ta vieta man nepatin
ka, — tarė Mikas, — geriau bu
tu kad bueziau nuejas in pek-

— Turi teisybe Mikai, tu 
pekloje dabar raudiesi. —F.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
__  MAHANOY CITY. PA. p30
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Senukei Patiko Orine 
Kelione

Mete 1867 Mrs. J. H. Pier
son, pervažiavo per visas Suv. 
Valstijas uždengtam vežime, 
kada tai žmones važiavo in 
Kalifornija1 jeszkoti naujo gy
venimo o toji kelione užėmė 
daug menesiu, bet ana diena ji 
atliko taja paezia kelione, bet 
kitokiu budu — su eroplanu 
United Air Lines Overland 
Trail, isz Chicagos in San 
Franciska. Poniai Pierson, ku
ri jau turi 84 metus, taip pati
ko toji orine kelione kad nuta
rė vela sugryžti tuom paežiu 
budu.

PARSIDUODA FARMA.

114 akeriu žemes, gražus di
delis sodas geru vaisingu me
džiu, Geras miszkas, 10 kam
bariu stuba, 2 tvartai, saile del 
sudėjimo komu, visztininkas 
ri garadžius. Visi budinkai ge
ram padėjime. Farma randasi 
prie gero cimontinio kelio, 2 
mylios in miestuką North 
Brookfield, N. Y., ir didesni 
miestai netoli, 2 mylios nuo ge
ležinkelio stoties. Labai pa
rankus visoki privažiavimai. 
Parsiduoda pigiai ir kas myli 
gyventi ant farmos tai galima 
gražu pragyvenimą padaryt. 
Raszykit ant adreso:

Isabel Lamaitis,
78* Milford St., 
Brooklyn, N, £



"SAUTE” Mafianoy City, PS.

Velikoms 
Suknele

Geras Pamokinimas Gir
tuokliui Tėvui.

Buvo Didysis Ketvergas, 
priesz Velykas. Saulute szia- 
dien pirma karta taip smar
kiai szilde kad rodos visa gam
ta, seniau numetusi sniego 
skranda dabar staiga atgijo. 
Žmonių veidai taip pat links
mesni darėsi, — visi mat džiau
gėsi kad Velykos bus gražios, 
sziltos. Vaikai per diena besi- 
szilde priesz saulute ir lėlės be- 
lipde,. dąbar motinėlių ragina
mi nenoromis traukėsi in vidų 
nes artinosi vakaras. J. mies
telio berniukai bėgiojo uly- 
cziomis ir tarsžkino klege- 
cziais, kviesdami žmones prie 
lementaciju in bažnyczia. Vai
kai tarszkino su kokiu tai pa
sididžiavimu ir tmalonumu, 
matyt nusimanydami kokia 
svarbia pareiga atlieka var
pams užsigavėjus, — kvieczia 
žmones in bažnyczia.

— Mamyte, ar eisi in bažny
czia, jau berniukai senai tarsz- 
kina? — paklausė Maryte, 7 
metu mergaite, miesteleno Ru
peikos dukryte.

— Eisiu, vaikei, eisiu. Matai 
po turgaus dienos negaliu kaip 
reikia apsidirbti. Palesinsiu 
visiteles ir tuojau begu... Tik 
kažin kur musu tėvas, kad 
bent smuklėje nesėdėtu, — at
siliepė Rupeikiene.

— Mamyte, pamatysi, kaip 
bažnyczioje gražu... gražu... 
Kaip tik kunigas Dievuli inrre- 
sze in kalėjimą, asz visa laika, 
mamyte, klūpojau ir žiurėjau. 
O mergytes, mamyte, tokios 
gražios klupi... — džiaugėsi 
mergaite.

Motina pabaigusi skubiuo
sius darbus užsimėtė ant pe- 
cziu skara, taip pat apgobė sa
vo dukrele ir abi nusiskubino 
in bažnyczia.

Bažnyczioje žmonių buvo ne
daug. Viduryj bažnyczios sto
vėjo trikampis dvylikos žerin- 
eziu žvakių o kunigai liūdnai 
giedojo lementacijas; ju aidas 
skambėjo apituszteje bažny
czioje sudarydamas .savotiszka 
upa. Koplytėlė, kurioje buvo 
inrengtas Kristaus kalėjimas, 
buvo tamsi, tik virpaneziu 
žvakių szviesa apszviete pilkai 
jos sienas ir meldžiancziu 
žmonių veidus. Czia žmonių 
buvo daugiau ir czia atsiklau
pė Rupeikiene su savo dukrele. 
Mergaite neilgai trukusi ir 
kumsztelejusi motinai susznib- 
ždejo:

— Mamyte, žiūrėk kaip tos 
mergytes gražiai klupi... ko
kios ju baltos gražios sukne
les!. .

— Tylėk, vaikei, — perspėjo 
motina. — Tos mergaites gar
bina Dievuli uždaryta kalėji
me ir tu taippat pagarbink, pa
simelsk, juk poterėlius moki.. 
Bažnyezioj negražu kalbėtis.

Mergaite, motinos sudrausta 
frnitilo ir pradėjo kalbėti pote
rius bet neilgai ji juos kalbėjo. 
[Virpėjusios lupos greit sustojo 
p gražios Marytes akutes vėl :

insmigo in mergaites, klupo- 
janezias prie altoriaus. Jai la
bai patiko mergaieziu baltos 
sukneles, palaidos gelsvos ka
sos o virszugalvy rutu vaini
kėlis. Alasino ja ir violetiniai 
platus kaspinai perjuosti per 
peti mergaitėms, ir skysto bal
to szydo uždangiai pridengė 
mergaieziu galvas, peczius ir 
veidelius. Marytei rodėsi kad
mergaites taip gražiai klupo 
rankutes sudejusios, jog ir dan
gaus angeliukai negalėtu būti 
gražesni ir meilesni. O, kaip ji 
norėtu taip pat su kitomis mer
gaitėmis klūpėti; kaip butu 
gražu, saldu, ir gera! Bet isz 
kur gaus balta suknele, szilki- 
ni kaspiną, gražius batelius? 
Motina ir taip vos gali bent 
kokia suknele nupirkti o tėve
lis?! Tėvelis mažai rūpinasi 
dukrele, jis vis tankiau pasi
gėrės pareina ir motinėlė ne
kaltai primusza o paežiai duk
relei isz baimes nekarta teko 
drebėti.

Maryte norėjo jau tuoj mo
tinos papraszyti kad nupirktu 
suknele bet atsiminus, kaip 
motina skundžiasi, kad sunku 
ir duonos uždirbti, susiramino 
ir vėl pradėjo kalbėti, kaip 
mokėjo, poterius, kad Dievas 
duotu mamai daugiau pinigu 
uždirbti.
Bet ir vėl Maryte neilgai mel

dėsi. Pasirodė vėl nauja mer
gaieziu pora ir Maryte sužiuro 
in jas. (Jos atėjo pakeisti pir
miau klūpėjusiu). Dabar mer
gaitei pasirodė kad naujai atė
jusiu dar gražesnes sukneles ir 
ji neisZkentus kumsztelejo mo
tinai:

— Dievuliau, kokios gražios 
tos mergaites!.. Nupirk, ma
myte, ir man tokia balta suk
nele, ir asz noriu taip gražiai 
klūpoti...

— Gerai, vaikeli, melskis 
kad tėvelis nustotu gerti, kad 
pinigu uždirbtu, tada asz tau 
nupirksiu, — suramino moti
na.

baneziu balseliu verkdama ar 
tai meldėsi ar sziaip graudžiai 
dejavo:

— O, kaip szalta!.. Dievuli, 
Dievulėliau, susimylėk.. Man 
tėvelis, mano tėvelis... Susi
mylėk, atsiusk man gražiaja 
suknele, —"usz noriu tau, Die
vuliau, patarnauti. Pasigailėk 
manės ir mano vargszes ma
mytes. — Taip dejavo Rupei- 
kiu Maryte. Ji nakti pabudusi 
pradėjo verkti o gal greieziau- 
siai klededama, viena suknele,

TARADAIKA

Pasaka Apie Keista Poną

'Mergaitei ’kasžin koks sal- 
. dus džiaugsmas sukuteno szir- 

dele, ir ji vėl kaip mokėdama 
meldėsi, žinoma, ueužmirszda- 
ma pasižiūrėti in gražiąsias, 
puikiąsias mergaites, kurios 
taip laimingos nes gali klūpoti 
prie Dievo kalėjimo altoriaus 
ir grabo.

Pasibaigus lementacijoms 
motina ėjo namon. Tuo tarpu 
kartu ėjusi ir Maryte paklausė 
motinos:

— Mamyte, ar musu tėvelis 
dabar nesibars, ar nebus toks 
piktas?.. Asz labai meldžiausi 
kad tėvelis negirtuokliautu.

— Kasžin ar 'gelbės jam ką 
malda, kai jis pats save ir mus 
skandina, — atsake giliai atsi
dusus motina ir vėl pridūrė:— 
Palauk, mano dukrele, kai bu
si piemenele, kai pati užsidirb
si tada ir asz pridėjus nupirk
siu suknele... O dabar kentė
kim abi...

Tai isztarus motina nutilo. 
Suspaudė skausmas jos szirdi, 
pamanius kad ji vieninteliu! 
savo kūdikiui negali jokio ma
lonumo suteikti del girtuoklio 
vyro taip pat prisiminė ir savo 
sunkia dali bet dukrelei pradė
jus klausinėti ko mama nutilo, 
vela praszneko.

Toliau beeinant mažoji Ma
ryte pasisiūlė dar szi meta ei- 
1 i 'bandos žasu ganyti, jeigu tik 
kas samdytu. Nors skaudu da
rėsi motinai klausant tokiu 
dukreles kalbu, tacziau sutiko.

Praėjo Didžiosios savaites 
iszkilmingosios dienos. Maryte 
nekarta bego in bažnyczia ir 
ilgas valandas žiurėjo in gra- t

žiasias mergaites. Praėjo ir 
Velykos o Maryte dideliu ne
kantrumu lauke kad nusamdy
tu kas žasu ganyti bet samdy
toju neatsirado. Tad prisiėjo 
mergaitei tenkintis tais skati
kais kuriuos ji sutaupė už uo
gas, vasara surinktas. Tecziaus 
dar daug truko kad galėtu 
pirkti balta suknele. Bet kita 
meta atsitiko laime — motina 
sužinojo kad tolimam jos gimi
nei reikalinga piemenele todėl 
ir pasiūlijo savo dukrele. Gi
mine sutiko imti Maryte ir tri- atsidūrė prie bažnyczios duru. 
m i dienoms Velykų atleisti Taip beverkianezia suszalusia 

Į miestan ir iszanksto duoti dali
algos suknelei „nupirkti.

Vėl atėjo Didžiojo Ketverge 
rytas. Maryte szeimininku at
vežta miestan iszlipusi isz ra
tu pasiszokinedama bego pas 
motina kad užsivilkus baltute 
suknele galėtu bėgti bažny- 
czion.

— Na, brangioji mamyte, 
parodyk man [suknele, — pa- 
prasze mergaite pasveikinusi 
motina ir tęva.

— Dar nepasiuvo, mano vai
keli, — kasžin kaip nevykusiai 
atsake atsidususi motina.

— O kodėl, mamyte?., nu
siminė mergaite.

— Ak, vaikeli, musu siuvė
ja susirgo, prisiėjo duoti kitai 
o ta tik iki sziam vakarui pri
žadėjo pasiūti. Vakare gal (su
lauksi.

Maryte sziek tiek nuliūdo 
bet viltis kad nors rytojui bus 
suknele, ja palaike ir ji nekan
triai lauke vakaro.

— Mamyte, kodėl siuvėja ne- 
atnesza sukneles? — klausia 
vakare mergaite, kai tėvo ne
buvo grinezioj.

— Palauk, Maryte; eiksze 
pas mane.-.. — ir motina pra
dėjo verkti. Neturėsi tu Vely
koms sukneles... Abi mes nu
skriaustos, abi naszlaites. Ta
vo tėvas tavo suknele pragėrė 
atradęs suknelei paslėptus pi
nigus... Vargszele, tu mano, 
vargszele, gal kitos Velykos 
bus linksmesnes, — spausda
ma karsztai mergaite prie mo- 
tiniszkos krutinės ir bueziuo- 
dama dukters jaunuti veideli 
v.erkę motina.

Ji ramino verkianezia duk
rele bet ir pati ver'ke, — ji no
rėjo matyti dukrele laiminga 
o dabar jai liūdėsi suteikė. 
Mergaite ne vakarienes neval
gius nuėjo verkdama gulti. O 
tėvas? Tėvas, vos spėjo mer
gaite inlipti in lova, parėjo 
dainuodamas namo.

— Teveli, kodėl mano gra
žios sukneles pinigus pragėrei, 
— verkdama paklausė mergai
te.

— Ka tu, snargle, plepi? Asz 
jokiu tavo pinigu nežinau. O 
jeigu asz geriu tai ne tavo dar
bas. .. Ar jau pradės kiauszi- 
nis viszta mokyt, — szoko bar
tis tėvas. Mergaitei pasakius 
jog jai mama sakiusi, kad tė
vas su pinigais taip pasielgęs, 
tuoj tėvas puolė motina musz- 
ti, mergaite iszkrito isz lovos 
ir puolė gelbėti motinėlė ir czia 
levas ja kumszczia partrenke 
in žeme ir dar koja paspyrė. 
Pagaliau ilgai verkusi ir dre
bėjusi mergaite užmigo. Užmi
go ir ja sergėjusi motina.

Na'kti lyg tyczia pakilo szal- 
telis. Apie pusiau ketvirtos va
landos ryto kada pradėjo brek- 
szti, buvo gerokai paszalus. O 
tuo tarpu prie bažnyczios duru 
klūpojo! kasžin kokis kūdikis. 
Isz drebanezio plono balselio 
galima buvo sprensti kad ten 
buvo mergaite. Insiklausius ir 
areziau priėjus, buvo aiszkiai 
girdėti kaip ji suszalusi dre-|

mergaite pastebėjo ėjusi anks
ti pro bažnyczia viena motere.

— Ko verki, mergyte? Kaip 
ežia atėjai? Ir suszalt gali taip 
plonai apsivilkus,— pakalbino 
motere mergaite.

— Asz meldžiuos... mano 
tėvelis pragėrė mano baltaja, 
gražiaja suknele, su kuria asz 
norėjau Dievuliui patarnauti.. 
— Tai isztarus mergaite dar 
labiau pradėjo verkti o ypa
tingai graudu darėsi prisimi
nus kad tėvelis nekaltai ja mu- 
sze. Motere, prižadėjus nupirk
ti mergaitei balta suknele, nu
gabeno ja in namus. Motina 
nusigandusi puolė prie duk
ters, verkdama sukloste, su- 
szilde. Vos tik mergaite pradė
jo leistis in miega, karsztis ja 
jau labai galingai buvo suemes 
ir ji pradėjo klajoti, verkti. At
vestas gydytojas taip pat nie
ko nepagelbejo. Mergaite kle- 
jodama, puldama, drebėdama 
ir verkdama sulaukė Didžio
sios Subatos.

Kada nusiminusi Rupeikie
ne žiurėjo in truputi nurimusia 
dukrele, tridbon inejo auksz- 
cziau minėtoji motere, vadina
ma Gabriene ir atnesze žadėtą
ja suknele. Mergaite iszgirdu- 
si apie suknele pabudo isz kla- 
ju ir prasze ja apvilkti. 1

Motina, matydama dukters 
silpnumą, prasze palaukti ry
tojaus Velykų, bet mergaites 
nebuvo galima perkalbėti. Ka
da svyruojanezia mergaite Ru
peikiene ir Gabriene apvilko, 
rodės ji net pasvei'kejo. Neisz- 
kentusi ji puolė bueziuoti Gab- 
rienei rankas o paskui ramiai 
sudėjus rankutes atsiklaupė 
priesz Nukryžiavotaji. Abi mo- 
teres tylėdamos žiurėjo... Tik 
staiga mergaite pakilo ir svy
ruodama pradėjo artintis prie 
duru ir staiga pasviro. Jei ne 
motina, gal ji ir labai butu su- 
simuszusi bet szi sugriebus 
dukterį nunesze lovon.

— Mamyte, brangioji, asz 
matau angeliukus ir pati Die
vuli balta... Angeliukai taip 
pat baltomis suknelėmis apsi
rėdė. Žiūrėk! Asz eisiu pas 
juos! — suszuko kliedėdama 
mergaite. O po to ji galutinai 
nusilpo.

* * *
Gražus Velykų rytas, var

pais džiaugsmingai skambino 
kad Kristus kėlėsi. Didžiule 
procesija eidama apie bažny
czia giedojo džiaugsmingai Al- 
leliuja! Tekanczios saulutes 
skaistus spinduliai nuszviete 
ir joje gulėjusi ant lentos Ma
rytes lavona. Ji ramiai gulėjo 
balta suknele papuoszta ,su ni
tu vainikėliu virszugalvyje o 
gale lentos dege dvi vaszkines 
žvakes. Prie Marytes stovėjo 
iszbalusi jos motina ir szluoste 
karezias aszaras o viena netur
tinga motere, kiek toliau, kal
bėjo poterius.

Užmokėkite sztorninkui, 
O ir saliuninkui, 

Ba jeigu neatiduosi, 
Isz to nepralobsi, 

Nupliksi,
Ubagu pasiliksi.

Daugiau nevelinu nieko, 
O be to: pinigu, 

Kaip pelu, 
O visados,

Sveikatos geros,
Ir da vėlinu del visu, 

Velykų sveiku ir linksmu, 
Kad moteriukes subluksztu, 

Szvarei per szventes užsilai
kytu,

Vaikelius dorai augintu, 
Nuo viso pikto gintu, 

O dukrelėms kaili luptu.
Bucziuoju visus, 

Savo kūmas ir kuinus.
Tai vyrueziai szvente didele 

turime,
Szvente gera, paužt galime, 

Tai-gi vieni gražiai užsilaikys, 
Kiti pas gimines atsilankys, 

O katrie pinigu neturės, 
'Tai ir Alleluja gerai giedot 

gales, 
Žinoma, juom szvente didesne, 

Tai Lietuviui smagesne, 
O jeigu per Velykas nesi- 

linksmintu,
Tai neužmirszt to negalėtu. 
O ar del visu bus linksmos 

Velykos,
Ar visi sziadien gyvena be 

'bėdos?
Sotus to nenori žinoti, 

Ir apie neisztekliu girdėti. 
Dirstelekime mislia in Lietuva, 
Ten ne linksmybe tik varguva, 

Tenais vietoje linksmybes 
nuliudia, 

Verkia akis in žeme nuleidia.
Ka daryt, reik viską palikti, 

Dievui vargus pavesti, 
Žodžiais vargszams neprigiąl- 

besime,
Jeigu užgniaužtus centus 

turėsime.
Taigi, vėliname del visu, 

Velykų linksmu,
Kad visi gražiai užsilaiky

tumėte,
Malszei tunotumete, 

Kad sveiki butumete, 
Nepasigertumete,

Ir daug nerekautumete, 
Pas vaita ne eitumėte.

Kiauszus o ne pakauszius 
kaltumėte,

Velykų giesmeles dainuo
tumėte,

Ir truputi iszsigertumete.
Juk jeigu žmogus sunkei 

procevoja,
Tai tegul savo duszelei ne- 

szkadavoja,
Tik ne uždaug, 

Ba tai yyrucziai szelauk. į 
Ne vienas taip viskes pri

sivaro,
Kad abiems galais varo, 
Tas tai nežmoniszkai,

Tiktai kiauliszkai, 
Bukite linksmi,

Drūti ir sveiki visi, 
Ka neturite tai nusipirkite, 
Be pinigu nieko neimkite,

Nei duonutes, 
Nei guzutes.

•»

— Vokietijoj yra dirbiama 
sausas ledas kuris yra naudo
jamas motoruose.

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

Vienoje apygardoje, nelabai 
toli nuo musu kraszto, gyveno 
vienas ponas; jis turėjo daug 
tarnu ir pavaldiniu isz visokiu 
giminiu. Isz pradžių buvo jis 
sziek tiek teisingas, nei nuo 
vieno neplesze tiesu bet ilgai
niui pradėjo krypti in nedorą
ją puse vis tolyn, tolyn, kaip 
lai žeminus paregėsime.

! Pono valscziuje buvo toks 
parėdymas kad nei vienas isz 
jo paduotoji! nekeptu duonos 
pas save bet savo miltus, ko
kius kas turėjo, nesztu in pa
skirtas vietas ir už iszkepima 
mokėtu.

Ilgainiui pradėjo jis samdy
ti tarnus ir perdetinius isz vie
nos tik gimines, prie kurios ir 
pats prigulėjo. Neveizdejo kad 
rinkdamas gauna žmones ne
teisingus, atkaklius ir siauros 
kaktos; jie, kad nejaustu savo 
paklydimo, stengėsi iszvedžio- 
ti ir kitus. Ypatingai krislu 
akyse su virszininku buvo vie
na teisinga, darbszti, Dievo
baiminga gimine; nusprendė 
tada ja perdirbti in sau lygia; 
pragumą iszsirinko maitinima 
tuo paežiu valgiu kuri patys 
knabojo. Užgynė tada, netik 
kepti pas save duona bet kep
ti isz tokiu miltu, tokiu raugu, 
koks ypatingai jai tiko, kokiu 
buvo isz seno kepama; ir paki- 
sze savo miltus ir savo ranga. 
Vienokis valgis, rokavo, pada
rys vienoki kraują; vienokis 
raugas vienoki kvapa, imda
mi isz vienos vietos, susipras 
ir susilygins. Tarnai nuspren
dė prasze savo pono ar tai jo 
tarnu kad daleistu jiems isz- 
pildyt sgvo užmanymus, Tie, 
nemok; re^pi atskirti grūdo 
nuo prisijenke, prie anų 
valios, matydami tame tikra 
savo nauda. Bet kitaip virto.

Prispausta gimine nebteku- 
si sau tinkamos duonos, nusi
pirko siulojamosios, bet, vos 
tik paragavo, tuoj suprato jog 
ji uodinga sveikatai ir iszpa- 
maža užmuszanti gyvastį, kaip 
nuodai. Priteke tokios bėdos, 
darbsztus žmones nusiminė nes 
be duonos ne bus darbininkas. 
Sueja in buri pradėjo rokuotis, 
isz kur ir kaip gauti pastipri- 
nanczios.ir nevodingos duonos. 
Iszmintingiems vyrams pavy
ko iszrasti būda užlaikymo sa
vo gimines nuo bado.

'Susiedijoje buvo antras di
džiūnas; prie jo tai ir kreipėsi 
gudragalviai, bene leistu kepti 
sau duona isz savo miltu už at
sakanti primokejima. Kodėl 
ne, — atsake — juk tai man 
pelnas! Pasakyta, padaryta. 
Miltus mala, veža, kepa, trau
kia ir dalinasi, gaivina silps- 
tanezius ir apmirusius. Apie 
pinigus nei nem'islino niekas, 
bile tik gautu duona. Kas da 
keistesnis jog pažintis su kitu 
ponu atvėrė giminaiskiams 
akis: per sulyginimo dvieju, 
iszvydo ydas savojo, pikta vei
sle, pikta raugą ir tuojaus at
sitraukė nuo artimųjų sansie- 
du o palinko prie tolimesniojo. 
J u pono duona pradėjo peleti 
ir puti o ponas besiteirauti kas 
czia do monai kad niekas nebe
perka? Neužilgo gavo žinoti 
iog kitas kas maitina. Užsirus- 
tines pastate ant sienos sargy
bą, liepe gaudyti ir in kalinius 
kiszti, kankinti, bet viskas 
veltui: kaip duona nesze, taip 
nesza, kaip maitinosi taip mai
tinasi nes drasienu drąsos nie
kuomet nestokuoja.
Ant galo inkirejo ir vieniems 
ir kitiems. Virszininkai mans-

te kaip nusikratyt ta junga! 
nuo sprando? Spaudžiama gi
mine vela prasze leisti be bai
mes valgyti ir laikyti duoną 
nors paslaptine buvo, kaip vi
sados, skanesne. Geide, kad 
isznyktu Judosziu veisle nes ir 
nuodai gali žmogų pavergti ir 
nuodyjami kartais džiaugias ir 
neapkenezia sveikatos. Per tai 
sveiki su užnuodytais nuolat 
barėsi, kariavo, pasitelkdami 
savo prispaudėjus. Jie atvyks, 
suras užginta duona, sukraąs 
ant laužo ir sudegina o turėju
sius sukisza in kalini.

Ponas vienok perkalbėtas 
nedorųjų savo tarnu neapklau- 
se ne iszmintingesniuju. Kur 
tau! Ant visu keliu ir taku, 
kur tik buvo neszama duona, 
du kartu padidino sargus ir 
pridavė jiems szunis kad pa
dėtu 'suuostyk Bet ir tas nieko 
nepridėjo: neszejai iszgudrejo 
kaip sargu ir szunu ąpsilenkti 
ir savuosius laimingai pasotin
ti. Nepadėjo nei sznipinejimas 
po sodus, bene drysta nu
skriausti 'žmones peikti nedora 
poną. Juokai: nejaugi ji vy
les iszgirsias: ‘‘kaip-gi geras 
musu ponas su savo tarnais, 
kad mus peni nuodinga duona, 
kad už jeszkojima sveikesnes 
duonos kisza in kalinius!” 
Spaudžiamoji gimine balsiai 
nekalbėjo bet vis kiszeniuje 
szpiga ar kamszti turėjo ir ne
apykanta vis labiaus augo. 
Ant galo ir pono tarnai rankas 
nuleido matydami kad nemaž 
nevyksta priveikti ne neszan- 
cziuju, ne valgancziuju; bet 
savo atkaklybėje vis nenori 
pripažinti kad neprotinga isz- 
misla buvo panorėją invykdin- 
ti, Eketis.

“Saule” Yra Jam Ge
riausias Laikrasztis!
Gerbiamoji Redąkcije:
Prisiuncziu tamistoms pre

numerata už laikraszti ‘Saule’ 
esmių labai dėkingas, kad ne
sulaikei. ‘Saule’yra smagiau
sias laikrasztis isz visu kitu, 
nes kitus iaikraszczius padedu 
ant s'talo, o griebiuosiu tik už 
‘Saules’, kada atnesza paežto- 
rius. ‘Saulėje’ talpinami labai 
gražiu skaitymu, visokiu žinių 
ir smagiu pasakaieziu. Vėlinu 
visiems Lietuviams, kad skai
tytu ‘Saule,’ o užmirsz visus 
savo nesmagumus ir vargus. 
Asz skaitau ‘Saule’ daugiau 
kaip trylika metu ir ja nepa
liausiu skaityt kol gyvas bu
siu. Justi senas skaitytojas, 
B. Šliužas, Waterbury, Conn.
PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

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 kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kva
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menekio gy» 
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.
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stuboje?
tai mano darbas, 

slaptybe iszaudymo
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japonas dvaro ir kitoj lovoje liks vyru vienturtes, jeigu ka 
pone. Abudu miegojo kaip pa- kitas neatsiras.

Metas pasibaigė o kas kitas

ME
Turtingas vienas tėvas turė

jo du sūnūs. Kada jie pradėjo tolima kelione priesz save ir 
daaugti, leido viena in kuni
gus o antra ant medejaus. Abu
du mokinosi gerai isz ko nema
žai tėvas džiaugėsi. Tas ju tė
vas pasižadėjo nukeliaut pęks- 
ezias in Ryma. Bet kaip tai 
tankiai atsitinka jog kaip žmo
gus storojasi o kitaip stojasi, 
taip ir jam kitaip nuėjo. Vasa
ros laike turėjo prižiūrėti dar
bininkus, žiemos sulaukus bu
vo szalta ir daug sniego. Ir 
taip ėjo laikas po laikui, me- 
nesis po menesiui, metas po 
metui, net ant galo atėjo smer- 
tis ir reikėjo viską palikti.

Sūnūs parengė puikias szer- 
menis, meldėsi patys už jo du- 
szia ir net kėlės Miszias užpir
ko. Bet po szermenu, per sap
ną, pasirodė sunams tėvas ir 
pasakė jog nebus iszganytu kol 
jo prižadėjimas keliavimo in 
Ryma bus iszpildytas. Prasze 
tada savo aunu idant jiedu ei
tu in Ryma ubagaudami ir ta
da jis bus iszganytas.

Buvo tai kietas rieszutis del 
jųdviejų ant perkandimo nes 
kėlės buvo tolimas o czia da 
pekstiem eiti ir da ubagauda
mi. Bet sūnūs buvo geri ir su
sitarė abudu leistis in kelione.

Apsirūpino namieje su viso
kiais reikalais, pasirenge in 
kelione, kunigas paėmė brevio- 
ra (malda-iknyge) o medėjas 
strielba ir medejiszka peili.

Eidami taip jau pora sanvai- 
cziu, užėjo didele girria. O kad 
per girria buvo trumpesnis 

—kelias, todėl nęsilęnke jos,-ėjo 
perdem, nepaisydami ant jo
kio pavojaus kokis galėjo pa
tikti o ve ir turėjo czysta san- 
žine tai ne smerties nebijojo.

Jau vakaras artinosi o czia 
girria ir girria; reikia girrioje 
nakvoti. Sutarė isz kaleinios 
sergėti, kad nors nuo žvėrių 
apsiginti nes girrioje visokiu 
zveriu buvo nestokas. Pirma 
atsigulė kunigas o medėjas 
sergėjo. Jam ne kas sergėti nes 
žinojo toki budo jog kad ir 
szaudavo tai strielba neiszduo- 
davo jokio balso. O kad nepa
imtu ji snaudulys isz nuobodu
je, atsitolino galeli nuo mie- 
ganezio brolio ir slankioja sau 
po krumus.

Tame kada paėjo galeli, pa
regėjo puiku narna o languose 
blizganezia szviesa. Prisiarti
no prie namo ir paregėjo per 
langa kuopele žmonių kurie 
prie stalelio buvo.

Medėjas pridėjo savo striel
ba prie akies, szove ir pataikė 
vinam in stikleli -su vynu, ka
da tas nesze prie burnos ir 
(Stiklais suteszkejo prie nosies.

Buvo tai razbaininkai, apsi
dairė in iszalis, kas tai galėtu 
būti o nieko nepamatia, gere 
toliaus. Kada antra stikleli dė
jo prie lupu, medėjas szove ir 
stiklelis suteszkejo in smulkius 
szmotelius.

— Brolei, szlektai su mumi! 
—- tarė vienas isz razbaininku.

— Tai czia kas nepaprasto 
yra, — tarė antras.

— Laikykimės ant sargybes 
—- atsiliepe treczias.

— Turime tuojaus peržiure- 
ti aplinkine.

Iszpuole tuojaus isz namo ir 
iszsisklaiste in visas szalis. 
Medėjas net neturėjo laiko pa
bėgti nei pasislėpti. Likosi per 
juos paimtas.

Kas do vienas esi ir ka 
jgzia dirbi.? —- paklausė jo.

— Epiniu medėjas o turiu

naktis mane užklupo toje gir
doje.

— Ar tai tu szovei in mus 
gerenezius

— Taip, 
asz žinau 
be balso.

— Koki tu turėjai mieri 
szaudydamas in mus?

— Asz in jus neszaudžiau 
tik in stiklelius, o tai isz szpo- 
su, jeigu bueziau norėjas in 
jus szaut tai bueziau visus isz- 
szaudes.

— Tasai žmogus teisybe kal
ba, — tarė vienas isz razbai
ninku.

— Tai galingas vyras, dada- 
ve antras.

— Tokis mums butu geras,
— atsiliepe treczias.

— Klausyk medėjau! Jeigu 
esi tokiu galingu szaudyme 
tai prisidekie prie mus o su 
tuom mums prisitarnausi. Mes 
tau už tai gerai mokėsime.

— Tai ko norite nuo manęs?
— paklausė medėjas, — ar asz 
del jus žmones szaudysiu?

— Ne, to mes nenorime, — 
atsake, — kad tu žmones szau- 
dytum, tiktai nuszausi gaidi ir 
szuni. Na, ar tinki ant to?

— Kur turite ta gaidi ir szu
ni?

— Yra ežia netoli dvaras. 
Negalime mes in ji insigauti 
ir apturėti. Tiek to, apie turtą, 
turime in vales visko. Czia ei
na apie ponstvos duktere, la
bai patogia, jog vargei kita to
kia . put syįetp.. galima, rasti. 
Jau nuo senei musu vadas no
ri ja gauti bet toji nenori ir 
gana o ir tėvas prieszingas 
kaip ožys ir visi triūsai eina 
ant niek. Mėginome kelis kar 
tus iszvogti ja bet, ant musu 
nelaimes, tasai ponas turi sar
gu szuneli ir gaidi, jog kada 
tik prisiartiname prie dvaro, 
tada szunelis pradeda loti o 
gaidys giedoti kaip rodos pe- 
szamas ir tada pabunda sargai 
ir reikia bėgti. Tu-gi, žinoda
mas spasaba szovimo be balso, 
nuszausi szuneli ir gaidi o ta
da apie sarga neeina, nes tasai 
miegos.

— Jeigu tiktai apie tai eina 
tai esmių gatavas del jus pa
tarnauti.

'Susirinko tada visi o buvo 
razbaininku dvylika ir visi nu*, 
slinko in dvara. Pirmiausia 
priselino medėjus. Paregėjo 
per plyszi szuni, szove ir szuo 
apsivertė, nei necyptelejas. 
Szove antru kartu in tupinti 
gaidi ant tvoros, tasai pasipur
tė ir nupuolė.

— Dabar, brolei, pamažėl! 
per tvora. O tu, medėjau, 
drauge su mumi.

Užėjo ant kiemo, surado ko- 
peczias ir pristatė prie lango. 
Vienok nei vienas isz ju neno
rėjo būti pirmutiniu, bijodami
kad neinkiszti kailio. Kada intikes, jog jis yra iszgelbeto- 
taįp tarp saves derinosi, mede- jum ir eis už jo. Dasįprato ji

pjauti. Nuėjo in treczia paka- 
ju ir czia rado mieganezia neatsiszauke: jau ir iszejo vie- 
vienturte duktere. Miegojo ji na sanvaite, antra, treczia o 
kietai. Ant stalelio tarp kitu Jczia jokio kito nematyt nei ne- 
daigtu gulėjo aukso žiedas ii' 
szilkine skepetele kuriuos pa
siėmė, kaipo davada, jog czion 
buvo. Del tolesnio davado, pa 
rasze po staleliu pravarde. Da
bar sugryžo in ta pirmutini pa- 
kaju ir davė ženklą razbainin- 
kam idant liptų po viena ko- 
pecziomis. Lipo jie -taip po vie
na o jis, kaip tik katras galva 
per langa inkisza, griebe už 
gerkles ir -su medejiszku pei
liu papjovė o kuna intraukine- 
jo in vidų. Ir taip visus nudė
jo.

Kada ta baisu darba pabai
gė, nulipo kopeczioms žemyn 
ir nuėjo in girria pas savo bro
li. Tasai gardžiai miegojo ir 
nei viena karta nepabudo ir 
nežinojo jog jis taip ilgai ne
buvo.

Medėjas taip-gi savo broliui 
kunigui apie tai nieko nepasa
kė. .

Anksti kunigas sukalbėjo 
savo poterius ir padekavojo 
Dievui už praleista nakti lai
mingai, leidosi in tolimesnių 
kelione. Kėlės buvo tolimas ir 
praėjo cielas metas kol gryž- 
dami užėjo in ta tvata. Bet 
pirma dirstelekime in ta dva
ru.

Da ponas miegojo, sztai -tar
nai pakele laruma. Matydami 
daugybe negyvėliu, o pažinia

girdei. Tarnas net raukas ir:- 
na isz džiaugsmo jog paskir
tas terminas jau taip arti o ne
atsiranda jokis idant jam per- 
szkadintu. Praėjo ketvirta ir 
penkta sanvaite ir da nieko, 
baigėsi szeszta o czia da nieko 
nematyt. Pana nubudus labai, 
jog reikes teketi už nemylimo 
tarno o czia prijautė jog to-ne- 
nupelne. Sztai paskutinėje die
noje paskirto laiko atsilanko 
dvejetas keleiviu, pelegrimisz- 
kuose rūbuose ir praszosi dva
re in nakvyne. Ponas su 
džiaugsmu priėmė norints ne
žinojo kas do vieni, bet tiktai- 
isz privalumo jog pakelevingal 
reikia in namus priimti. Kada 
keleiviai sziek tiek pasilsėjo, 
pasakė ponui jog apie svarbu 
daigta norėtu su juom pakal
bėti.

Tasai-noringai ant to tiko ir 
pas save paprasze. Bet pir 
miausia, kol pradės kalbėti, 
reikalavo kad ir jo duktė butu 
prie to ir ji girdėtu. Kada duk
tė atėjo, vienas isz jųdviejų 
pradėjo kalbėti.

— Bus tai metas ir szeszios 
sanvaites kaip czionais, dvare, 
papildžiau baisu darba bet 
tikrai pasakius gal ir gerai pa
dariau, ir ant patikrinimo to, 
jog tai asz padariau, paėmiau 
su savim žiedą ir

ORINIS MILŽINAS PERLEKE PER ATLANTIKA.
Francuziszkas marinis eroplanas “Liet, de Vaisseau Pa

ris,” kuris yra didžiausiu mariniu eroplanu ant svieto, ana 
diena atlėkė in Nata], Brazilija isz Dabar, Senegalau, Fran- Ant partes asztuonios mergicos
cuziszkos Afrikos. Eroplana valde szeszi žmones. Turi, jis, 
szeSzis motorius ir yra 37 tonu sunkumo. Buvo 'tai jo iszban- 
dymas nes ateityje gabens regulariszkai pasažierius tarp 
Francuos ir Suv. Valstijų.

tai niekszas sakosi buk tai jis 
padare. Jeigu da to davado 
yra mažai, tada da turiu dava- 
da kuris liudys už mane. Tai 
kalbėdamas nusidavė in paka- 

I ju kuriame stovėjo stalelis, ap- 
i verte o rodydamas raszta, ta
re : ■

— Czia yramano vardas, 
pravarde ir mano rasztas, ku
ria taja nakti užmusziau dvy
lika razbaininku.

Kunigas, brolis- medejaus, 
ne tik ausis pastate bet ir isz- 
sižiojo nes apie tai nieko neži-, nui priduos reikalingus vita- 
nojo ir dabar pirmu kartu apie minus ir mineralus.
tai iszgirdo, vienok nesuprato iSveiki pusrycziai -susideda 
apie ka czion eina. liktai tada jgz vajsįu (szviežiu jeigu gali- 
■kada jam brolis iszaiszkino, ma^ grūdinio maisto su pie- 
stebejosi nemažai, jog jo bro-1 
lis užlaikė tai slaptybėje.

’'Ponas keleiviui davė už pa

Valgant Sveikatai
Sveikas kūnas priguli ne nuo 

kiek maisto žmogus valgo bet 
ka valgo.

Valgis isz bulviu, mėsos, 
duonos ir kavos pavėlins at
likti kasdieninius darbelius 
bet tave neužlaikys geroje svei
katoje. Bet jeigu prie tu pri
dėta virintu daržovių, ypatin
gai lapuotu, žalios daržoves 
salota, kiek vaisiu ir stiklas 
pieno kasdien, tai tas tavo ku-

I nu, padžiovintos duonos, ka
vos, arba geriaus, pieno. Du ar
ba tris kartus in savaite gali-

I czia duktere. Locnas brolis da- ma pridėti virinta kiauszini
c -skepetele. i ve jiemdviem szliuba. Veseilęj(4 minutėms jeigu szviežias) 

?uit flr’apmiUj jog tai. razhaigjįĮi-. Ar-tuosius--dįtigt .......uiru^j-aubiv-k&l-is. szmotelius-lasziiuu-.
kai, baisei nusigando. Vienas 
perkytflaš tarnas apmislino 
isz to padaryti del saves nau
da. Ponas klausia visu, kas tai 
galėjo taip padaryti, pasakė, 
jog tai jis visus papjovė. Ir da 
ant naktinio sargo prisznekejo 
visaip, jog per jo nepriežiūra 
razbaininkai insigavo in dva
rą. Na ir intikejo ponas tam 
uiekszui ir apipylė ji didėlėms 
malonėms. Vienok tasai tarnas 
kas karta vis didesnes nagra- 
dos norėjo, net ant galo dryso 
praszyti dukters už paezia. 
Duktė viepok purtėsi. Nors 
prigulėjo jam dėkingumas, 
kaipo iszgelbetojui nuo smert, 
bet buvo abejotina, ar tikrai 
jis iszgialbejo. Stebėtina del 
jos buvo, kur galėjo dingti žie
das su skepetaite. Juk jeigu 
tarnas butu apie tai žinojas, 
neslėptu įpriesz ja, ypatingai, 
jeigu pati mislino jog tieji

žysta.
Tai pasakęs iszeme isz f 

dūlei i o suvyniota atskirai žie
dą ir skepetėle.

— Ak, tai mano daigiai, — 
paszauke pana, — o tamista 
esi musu iszgelbetojum kuris 
mane nuo dvylika razbaininku 
iszliuosavai! O kodėl, puikus 
vyre, taip ilgai slėpeisi ir mus 
abejojime laikei, isz ko butu 
buvusi baisi pabaiga'?

— Ėjau in Ryma kad iszpil- 
dyt prižadejima duota mano 
tėvui, del kurio ant mirtino 
patalo prižadėjau. Jeigu bu- 
eziau tuojaus davėsis pažinti 
tai butu viskas kitaip pasida
rė, o kelione mano butu iszdi- 
lus ant visados. Dabar-gi, ka
da iszpildžiau szventa prižade
jima, pribuvau in czion kad 
atiduoti panai kas yra jos, o 
kas da mane ant to privertė,

Rai- lėbavo.' Tašai niekszas 
pjaus isznyko isž dvaro kaip 
ftnparas o kad butu neiszny- 

kės, butu aplaikes nupelnyta 
bausme už melagyste.

Numiręs tėvas tu dvieju bro
liu pasirodo abiem per sapna 
ir szirdingai dekavojo už ke
liom' in Ryma per ka jis dabar 
yra laimingas.

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 visadot 
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.

.uiouuu jvS THE HAMPDEN LABORATORY,
daigtai tiktai rankose iszgel-]Idagirdes kelionėje jog kokis 720.3b Mulberry st.. Reading. P*.

betojaus turi rastis. Tanias, 
norint ant jo užsipuolė, tikri
no jog niekas nežino ir jog jis 
yra iszgelbetojas.

Vienok pana ėmėsi ant kito
kio budo: Pasako tėvui ir tar
nui, jog lauks viena meta ir 
szeszes sanvaites e tada, jeigu 
kas kitas neatsiras, katras tu
ri jos žiedą ir skepetėle, tada

jas atsiliepe:
— Jeigu jus bijotės tai asz 

lipsiu pirmutinis o peržiurėjas 
pakajus, kaip reikalai stovi, 
duosiu jums žinia tai ineisite 
visi.

— Lipk, brolau, o papėlnysi 
nuo mus gerai.

Medėjas leidosi kopecziomis 
prie lango, na, irAnlipo in pa- 
kaju. Uždegė žiburi, apsidai
rė pakajuje, buvo tuszczias. 
Isz to pakajaus inejo in antra;
czionais vienoje lovoje miego- po metu ir iszesziu sanvaieziu

isz visokiu atsitikimu, isz ap- 
raszymu ir pasaliu jog žmones 
su taip puikiais darbais nesi
skubina su užmokesezia, tik
tai liepia ant saves laukti.

Tėvas ant to pastanavijirao 
dukters nedryso prieszintis, 
pats pripažino jog nereikia su 
tuom skubini — ir reikia lauk
ti. Tarnas malonei norėtu savo 
mierius užslėpti, vienok maty
damas nesulaužoma norą pa
nos, turėjo ant visko tikti, jog

ku.
Vidur dieni nereik per daug 

valgyti. Tik koki lengva sand- 
vieziu. Salota su duona ir 
sviestu ir vaisiais geriausia. 
Gėrynių! gerk kavos arba ar
batos, bet vėl patartina gerti 
pieno.

mieste

Vakariene szioje szalyje pa
prastai žmones vadina “pie
tus;” kadangi pirmas valgis 
yra gana lengvas — pusrycziai 
— ir vidu-dieninis valgis tik 
susideda isz kokio nors užkan
džio tad svarbiausias ir pil
niausias valgis yra pietus, kas 
susideda isz mėsos, bulviu,
dvieju virintu daržovių, salo-. 
los, duonos ir sviesto ir stiklą 
pieno. Žiemoje szutinta aviena 
ir versziena padaro puikius ir 
maitingus mėsinius valgius ir 
tos mėsos paprastai pigesnes 
už kitas. Invairinti valgi gali
ma vartoti visztos pajus, žu
vies pajų, “pork and beans” 
spaghetti su mėsos ir tomates 
dažalu arba makaronais su sū
riu. Per visa žiema galima gau
ti szviežiu szpinaku, žaliu ko
pūstu, salieru, barszcziu, mor- 
kvu, ropių ir invairiu dynu. 
Prie tu pridekite kiausziniu 
arba smetonuotos -srubos. Su
ris puikus maistas, vartokite 
kur galima.

Czįonais paduoti valgiai 
duoda žmogui subalansuota 
dieta, kitais žodžiais, jie teikia 
visus elementus kuriuos kūnas 
reikalauja užlaikyti gera svei
kata. —F.L.I.S.

BUS PARANKIAU DEL MOTERIŲ.
Kėlės sanvaites adgal, ant parodos au'tomobiliu, 

Olympia, Londone, Anglijoj, buvo rodoma szitas motorcik- 
lius su karietaite del moterių kurioje moterų ar mergina gali 
sau smagei sėdėti ir važiuoti. Girdui, kad tasai iszradimas 
neužilgip pasirodys ir Amerikoje.

6G6

Triukszmingas Naujas Metas 
Chicage buvo,

pribuvo,
Namines daug gere, 
Ir ant; galo pasigėrė, 

Apsikudlojo, 
Apsiputojo,

Pradėjo vaidus pakelinei.
Nekurios vyrus laukan isz- 

varinet.
Kas po tam buvo, nesakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu, 

Gere motinėlės,
Todėl gere ir dukreles, 

Dukrele in mama nusižiuri, 
Tai ir taip daryti turi.

Jau toki Nauji Metai ne ka, 
Tegul pagriebė kvaraba,

Gero mamytes nesulauksite, 
Ne viena už savo dukrele 

staugsite,
Dievo nebijo, sarmatos neturi, 
Eina in kur nori, nieko nežiūri.* * *

Jeigu mergeles einate ant 
baliaus,

Tai negerkite per daug alaus, 
Ba tai labai bjauriai iszrodo, 
Kaip negražiai ten pasirodo.

Viena isz kito miesto pribuvo, 
Kur koro balius atsibuvo, 
Ir taip paganska pasigėrė, 
Kad net bjauru pasidarė, i 
Turėjo laukan iszvaryti, 
Ba nuo smarves negalėjo 

dalaikyti.
Su tokia mergina, 

Tai jau. gana,
Tik žmonis subjaurina, 

Ypatingai kožna vaikina.* * *
Vai tu mergele, szlektai 

padarei,
Tiek gerai kad net apsivemei, 
Tas dėjosi netoli Skrantono, 
Dienoje badai Kristmuso. 
Gaspadine turėjo grinezia 

valyti, *
Matai, negražu taip daryti.

Viena merguže in Vilkesberius 
nuvažiavo,

Ir nebage in koza insigavo, 
Tris dienas turėjo atsedet, 

Ir da kelis dolerukus užmokėt.
* * * 

igzirdeles, tokis padėjimas
ne kas,

Jeigu katras tokia mergina 
gaus,

Gyvenime saldybes jokios 
neturės,

O kaip tokios vaikus užaugina, 
Tegul Vieszpats Dievas gina.

Dieve, permainyk taisės bobas, 
Nes bus czionais didelis 

vargas, 
Yra tai del mus didele 

sarmata, 
* * *

Jau gana, po velniu,
Ant tokiu bobų,

Jau tai turi būti padlina, 
Jeigu vyrais nepasidalina, 

Tai jau su tokia gana, 
Viską prižadineja, 

Na ir atsiranda tokiu, 
Su menku protu kvailiu, 

Bet nuo davadnu neturi nieko,
Ir visos storones pasiliko ant 

nieko.
Tokios tai buvo mano Kalėdos, 
Po svietą lakstyt ir rinkti visu

sustabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostu-Nosini laszai. Gausit aptiekite

bedas, 
Nėr kada ne pasilsėt, 

Ir namie pasėdėt.

«I <



Lehigh Valley Geležinkelis 

$9.75 In NewYorka
™ ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 12 SAUSIO JANUARY
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.
Kita panaszi ekskursija eis 8 Morcziaus

Lehigh Valley Railroad
CHic Route of The BlackDiamond

ŽINIOS VIETINES
— Mieste randasi užtekti

nai. ligoniu kurie serga gerklių 
ir plaucziu ligomis isz priežas
ties mainingo oro. Daktarai 
turi užtektinai darbo diena ir 
nakti.

— Keli žmones paslysdami 
ant saidvoku gana skaudžiai 
susižeidė ir turėjo jeszkoti 
daktariszkos pagialbos.

— 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!

— Pirmas Internacijona- 
liszkas Reidio (.Szokis, kuris 
buvo suszelptas per vietinius 
ir aplinkinius biznierius, buvo 
laikomas Utarninko vakara 
Norkevicziu svetainėje ir buvo 

! pasekmingas visame. Szis va- 
kaTWs buvo po direkcija pono 
Antano Staniszkio, gerai žino
mo biznieriaus, isz Shenando- 
rio, kuris yra garsintojų pro
gramų reidio stotyje WAZL, 
llazletone. Daugiau kaip 24 
įeidio artistai pralinksmino 
svetelius savo dainoms ir juo
kais. Krygerio orkestrą 'graji- 
no smagius szokius ne tik del 
jaunu bet ir del senu. Apie 1,- 
500 žmonių dalyvavo tame va
karėlyje. Sžia Nedelia ponas 
Staniszkis ketina duoti akyva 
ir linksma programa per rei
dio, isz Hazletono stoties, po 
piet 2-tra valanda, ant stoties 
WAZL. Vedėjas vakarėlio, po
nas Staniszkis dekavoja szir 
dingai vietiniams biznieriams 
ir kitiems kurie prisidėjo prie 
parengimo tai]) pasekmingo 
reidio szokio, todėl buvo taip 
pasekmingas it] užganadinan- 
tis del visu kurie ant jo pribu
vo. Manoma ir ateityje pareng
ti panaszius programas ir ki
tuose miestuose.

— Pavietavas Koroneris, 
daktaras F. J. Walters isz Pine 
Grove, ana diena paskyrė savo 
pagialbininkus po visa Schuyl
kill pavietą kožnam distrikte. 
Tarp kitu, likos paskirtas 
Franciszkus W. Boczkauskas, 
redaktorius “Saules,” kaipo 
deputi koroneris, kurio priva
lumu bus isztyrineti staigas ir 
nužiūrėtas mirtis kaipo ir vi
sokias žudinstas ir netikėtus 
atsitikimus ir daryti tyrinėji
mus. Kitas musu tautietis pa
ženklintas ant tojo urėdo yra 
Juozas Slavickas, isz Frack- 
villes.

Isz pradžių laikraszcziai ap
garsino kad W. D. Boczkaus
kas buvo paskirtas ant tojo 
dinsto bet lai buvo laikrasž- 
ežiu klaida.

— Praeita ‘Nedelio parapi
jinėje svetainėje buvo pareng
tas gražus vakarėlis, sureng
tas Suv. Juozapo mokyklos 
vaikucziu tiksle pagerbimo sa
vo prabaszcziaus ir mylimu te
veliu, sulaukus Nauju Metu. 
Programas buvo labai užiman
tis kuris seka:

1. Kalėdų Dvasia — vaikai 
ir mergaites isz invairiu sky
rių ; 2. Kalėdų Diedukas — vai
kai ir mergaites isz invairiu 
skyrių; 3. Solo — Bobute — 
8-to skyriaus mokine; 4. —Jo
nuko Dovanele — vaikai ir 
mergaites isz invairiu skyrių; 
5. Daina — “Umbrella & Para
sol” — 5-to skyriaus mokiniai; 
G. Banas ir Orkestrą — G-to 
skyriaus mokiniai; 7. Daina — 
“We’ve Got the Mumps” — 
7-to skyriaus mokiniai; 8. — 
“Cutest Kids in Mahanoy” — 
1-mo, 2-tro ir '3-czio skyriaus 
mergaites; 9. — Szvencziant 
Naujus Metus — 1-mo, 2-tro ir 
3-czio skyriaus bernaieziai; 10. 
Duetas —“Pasakysiu Mamei” 
— isz pirmo skyriaus; 11. Dai
nos: “Christmas Bells’ ir “Jo
jau Diena” — mergaieziu cho
ras; “Star of the (East” ir 
“Ožiukas” — bernaieziu cho
ras; “Ei, Kalėdos” ir “Jingle 
Bells” — mokiniai visos mo
kyklos. “Lietuva Tėvynė 
Musu.”

Žmonių buvo pilna svetaine 
kuriems patiko labai visas 
programas ir kožnas gėrėjosi 
isalavinimu vaiku ir mergai 
ežiu per vietines seseres kurios 
darbavosi sunkei kad vakarė
lis butu pasekmingai iszpildy- 
tas.

SHENANDOAH, PA.
■—■ Jonas Ruszkeviczius, 59 

metu, 11 N. Bridge uly., likos 
skaudžiai sužeistas laike dar
bo. Maple Hill kasyklose ir li
kos nuvežtas in vietine ligon- 
bute ant gydymo. Tame laike 
parenginejo szuvi kada anglis 
ji užgriuvo.

t Gerai žinomas gyvento
jas, Martinas Dopkunas, stai
ga! mirė Seredoje kada nuėjo 
atlankyt savo kaimyną McAn
drew ant 11G N. Union uly. 
Vos atsisėdo ant krėslo, nukri
to nuo krėslo negyvas. Priežas
tis staigios mirties buvo szir- 
dies liga. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos būdamas jaunu vai
kinu, prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko seseri 
Petronėlė jMoekevicziene, pas 
kuria buvo ant burdo 7 N.1 
Union uly., taipgi paliko viena' 
broli Antana. <

Hazleįpn, Pa., f Juozas Ra- 
dzenskis, 37 matu, isz West da
lies miesto, likos užniusztas lai
ke darbo Cranberry kasykloje. 
Plienine virve nutruko ir paga- 
vo nelaiminga žmogų, sutesz-

SAULE” Mahanoy City, Pa.
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Kad nors me

szvencziu m

Diena,

1—Republikomszka lautiszka konvencija Washington e, D. U 
legalus in konvencija, kuri bus laikoma Clevelande, Ohio. 2—Pat 
isz mariu Nauja Meta. 193G, Kalifornijoj,, pagal tenaitini papr oti ir nuo tos valandos mies
te prasideda apvaiksztinejimas Naujo Alėto. 3—Generolas John J. Pershing eina iii Bali
nami atlankyti prezidentą Roosevelta per Naujus Metus linkėti jam laimingu dienu ir svei-

kindamas jam galva ir sulaužo 
viena koja. Paliko paezia ir 
te

MILTAI
Gaunate daugiaus kepaliu 

geresnes duonos

dasi pusėtinai Lietuviu ku
rie turi savo bažnyczia, kuni
gą ir gyvena gana draugiszkai 
bet tautiszkam veikime yra ap- 
sileidia ir tūnoję malsziai,— 
kaip tai, gyvena sau kaip pas 
Dieva užpeczkije ir daugiau 
apie nieką nesirūpina.

Frackville, Pa. — Albertas 

kos nubaustas ant 100 doleriu 
už pardavinejima svaiginan- 
cziu gerymu be banderoles. 
Agentai rado pas ji dvi bacz- 
kas po 50 galonu munszaines. 
Jo pati taipgi likos aresztavo- 
ta bet likos paleista ant paro
les.

Girardville, Pa.,— Szv. Vin
cento parapijoje, kur klebonau
ja Kun. M. F. Daumantas, pra
sidėjo Misijos ir užsibaigs Ne
dėlios vakara. Misijas duoda 
Kun. T. Bružikas. Nedėlios va
kare, po Misijų, Szv. Vardo 
draugyja rengia vakariene'pri-1 
ėmimui nauju nariu. —M.F.D.

Tegul elektriką atlieka 
juso darbus 1936 mete

Elektrikos preke 
J likos žymiai 

J numažinta

Electric Ratc I

A

Yoiir

.MOSCOW

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

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Tegul elektrikos 
atlieka jusu naminus 
bus 1936 metuose. Nusi
stebėsite kiek tai darbo 
jumis gales atlikt tik už 
keletą centu ant dienos!

Paskutines Žinutes
Shanghai, Kinai. — Kinisz- 

ki banditai užklupo ant pasa- 
žięrinio trūkio artimoje Pcitai- 
ho. Banditai apiplesze truki, 
užmusze du sargus ir sužeidė 
dvylika Kincziku.

Madrid, Iszpanija. — Lai
vas “City of Malaga” susidū
rė su kitu laivu kada atplaukė 
in pristova. Szimtas pasažie- 
riu likos iszgialbetais isz 
skenstanezio laivo in laika.

Montreal, Kanada. — Ketu
ri maži vaikai likos užmuszti 
per sugriuvusi sena murini na
rna prie kurio siautė. Lavonu 
da neat kasta.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai- 
kvti laikraszczio. PASKUBINK17 EI

PAIN EX^LLER
į/<--•-• M Į*, IK oi:
'Skausmų Pečiuose ar Sustirusių

Muskulų Prasalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitų ir tikrų 

palengvinimų

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas į 
Dentistas Mahanojuje

, Persikėle in nauja vieta po adresu
j 30 E. Mahanoy St. Mahanoy C'ty

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuoto jas ::

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-.1

OCCIDENT 
FLOUT-

GERA DUONA DEL 
UŽKANDŽIU

Occident miltai užlaiko “sen- 
avičiu” duona šviežia ir min
kšta—tinkama del juso vyro ir 
vaiku užkandžiu. Nebrangiai 
del vartojimo už tai kad ant 
ilgiau užtenka.—Pabandykite 
maiša tu miltu; po gvarancija 
sugrąžinimo juso pinigu jeigu 
nebusite užganėdinti.

Amerikoniszkos 
Szventes

Jinai kiekvienoje 
Istijoje užlaikyta.

i?a valstija nutaria sau katros 
dienos bus padarytos vieszo-

Metu1 I 
Washingtono Gimimo' 
Vasario 22 d., Nepri

klausomybes Diena, Liepos 
4-ta, Darbo Diena Rugsėjo pir
mas pirma-dienis, ir Dekavo- 
nes Diena, paskutinis ketvirta
dienis Lapkriczio menesyje. 
Yra paprotis szioje szalyje 
prezidentui paskelbti padeka- 
vones diena visai tautai bet 
tas padaro ta diena szvente tik 
District, of Columbia ir terito
rijose. Invairiu valstijų guber
natoriai turi iszleisti panaszia 
proklamacija szaukiant ju val
stijų pilieczius apvaikszczioti 
Dekavones Diena. Pereitais 
keliais metais szita diena ap- 
vaikszcziota ir svetimose sza- 
iyse kur tik Amerikiecziai ap-

Apart szitu szesziu dienu 
dar yra skaitlius kitu legalisz- 
ku ir vieszu szvencziu kurios 
.ipvaikszcziotos nekuriose val
stijose.

Spalio 12 d., diena Amerikos 
ai radimo (1492) yra vadina
ma “Columbus diena” net 3-1 
valstijose. “Rinkimu Diena” 
Lapkriczio menesyje pirmas 
antra-dienis po pirmu pirma
dieniu yra apvaikszcziota kai
po legaliszka szve ite kiekvie- 

-sj noje valstijoje apari szesziu. 
' ' Lincolno gimimo diena Sausio 

| 12 d., yra legaliszka szvente 
net 29 valstijose. Pietinėse val
stijose gimimo diena Jefferson 
Davis, konfederatu talstiju ]yje ir kitur apvaikszczioja gi-Davis, konfederatu ' 
prezidentas laike Namines Ka
res ir gimimo diena Robert E. 
Lee, garsaus militariszko ve
dėjo pietiniu armijų ir-gi vie-

])a-“Atminimo” arba kapu 
Į puoszimo diena yra vicsza 
j szvente net 34 valstijose. Isz 
pietiniu valstijų Alabama, i 
Florida, Georgia ir Mississippi 
gerbia tuos kurie žuvo Nami
nėje Kareje Balandžio 26 d., 
Tennessee Birželio 3 d., ir Vir
ginijoj Gegužio 30 d.

Kelios valstijos apvaiksz
czioja vietines szventes. Sau
sio 14 d., yra “Prisidėjimo*

Diena” Arizonos valstijoje; 
Birželio 15 d., yra “Pionierių 
Diena” Idaho valstijoje; Kovo 
4 d., yra “Peunsylvanijos Die
na.” Balandžio 19 d., yra ap- 
vaikszcziota kaipo Patriotu.

■ Diena Maryland ir Massachu-
• setts valstijose.
i “Arbor Diena”, metine me
džiu pasodinimo ceremonija 
yra plaeziai užlaikyta kiekvie
noje valstijoje kad nors ne- pa
ežiu laiku bet paprastai visos 
pavasaryje. Tas stengia pada
lyti inspudi ant szalies mo
kyklų vaiku kokia svarbia ro
le užima girininkyste szioje 
szalyje. Daugiaus kaip 1,000,- 
(t00 medžiu buvo pasodinta.

. . i Nebraska valstijoje Balan-kuriosi ,■ ožio men., 1812 m. kuomet 
| “Arbor Diena” buvo insteig-Metu!. . I ta. Nuo tos dienos gubernato- 

v . | riai valstijų diena paskiria kas
I mot kaipo “Arbor Diena” toje 
dienoj medžiai pasodinti mies
tuose kaipo ir kaimuose. Call-: 
fornijoje, gimimo diena Kovo 
7, Luther Burbank, garsaus 
agrikulturisto, yra apvaiksz-: 
cziota kaipo “Arbor Diena.” 
Szitas žmogus per visa gyveni
mu eksperimentavo su auga
lais ir jis davė pasauliui daug 
nauju vaisiu, daržovių ir au-

Į galu.
i In vairios svetimtaueziu gru-
■ peš Suv. Valstijose kiekvienais 
metais apvaikszczioja ju savas 
szventes.

Spalio G d., yra Vokiecziu 
diena, kuri plaeziai apvaiksz- 
cziota Vokiszkos kalbos gru
pių ir organizacijų. Szitoje 
dienoje 1683 m. pirmieji Vo- 
kiszki immigrautai pabėgėliai 
isz Prūsijos atvyko iii Phila- 
delphija ant mažo laivo “Con
cord” populariszkai užvarJin- 
ias “Vokiszkas Mayflower.”

Francuzai Suv. Valstijose, 
apvaikszczioja Liepos 14 d., 
diena nupuolimo Bastille, kai
po Francuzu diena.

AVngrai Liepos 20 d., Szv. 
Stepono diena laiko Arengru 
Diena.

Slovaku diena Amerikoje.
Liepos 2 d., yra- Jugo-Slavu 

diena.
Rusijos pabėgėliai szioje sza-

mimo diena Aleksandro Push
kin, kaipo “Rusu Kultūros 
Diena. ”

Jau per daug metu PennsyL 
vanijos Lietuviai iszkilmingai 
užlaiko Eiepos 4 d., fenais kai. 
]>o Lietuviu diena. .—F.L.I.S.

A. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
•> Ofisai Dviejose Vietose <• 

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