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GERIAU ABIEM MIRTI NE 

KAIP PERSISKIRTI.
Saginaw, Mich. — Ant da- 

neszimo kaimynu, palicija at
važiavo in narna ant W. Buli- 
vard avė., ‘kuriame rado du la
vonus — vyro ir moteres, ku
rie gulėjo nuszauti lovoje. Su
stingusioje rankoje vyro rado
si revolveris su kuriuom žu- 
dinsta likos papildyta. Buvo 
tai Ingrida ir Samuel Widener. 
Palicija rado laiszkeli kuria
me Samuel buvo paraszes:

“Brangi mano motinėlė: — 
Sumaniau viską užbaigti ir 
daugiau nesirūpint. Nenorėjau 
kad mano motere draugautu 
su svetimais vyrais o norints 
ji norėjo mane nekarta pames
ti ir jeszkot persiskyrimo bet 
asz jns neapleisiu lyg smert. 
Bukie taip gera palaidoti mus 
vienam kape. Uždekie ant mu
su kapo žiedu nes mano myli
ma Ingrida labai juos mylėjo 
— nors ji man savo meiles .pa
vydėjo ir ja kitiems atidavinė
jo. Iszpildyk mano praszy- 
ma.”

TOKI TĘVA TIK SUDEGYT 
ANT LAUŽO.

Newburg, W. Va. — Luigi 
Fioretti likos uždarytas kalė
jime už sužagejima savo dvy
likos metu dukreles. Aplinki
niai gyventojai, dagirde apie 
tai, susirinko padaryti jam 
nektaizine partija bet in laika 
atvažiavo szerifas su keleis pa- 
gialbininkais ir iszveže Fioret
ti in kita kalėjimą.

Keli metai adgal tasai iszga- 
ma buvo nubaustas in kalėji
mą ant trijų metu už suplaki
mą savo serganczios moteres 
bet iszsilauže isz kalėjimo ir li
kos suimtas už ka aplaike da 
szeszis menesius kalėjimo. Ka
da sugryžo ana diena namo, 
subjaurino savo dukrele kada 
motina buvo iszvažiavus in 
miestą su reikalais.

TĖVAS GEIDŽIA APSIPA- 
CZIUOT SU MYLIMA 

SAVO SUNAUS.
Birmingham, Ala. — Vincent 

Gifford, 64 metu amžiaus, isz- 
važiavo in Washingtona mels
ti immigracijos virszininku 
kad duotu jam pavelinima kad 
galėtu apsipaeziuot su mylima 
savo sunaus.

Sunns Gifford radosi ant 
tarnystes Panamoje kur susi
pažino su patogia mergina, 
Aurelija Clariona, 36 metu 
naszlele, su kuria žadėjo apsi
paeziuot bet nedalaike savo 
žodžio ir iszvažiavo nežino 
kur. Tėvas dažinojas apie ap- 
gavysta sūnelio, nurasze Aure
lijai kad priimtu in Suv. Vals
tijas. Kada motere pribuvo in 
Now Yorka, emigracijos val
džia sulaikė ja ir kerszino su
gražinti adgal in Panama. Tė
vas geisdamas apsaugoti pato
gia naszlele nuo sugrąžinimo, 
apreiszke valdžiai kad jis su 
ja noringai apsipaeziuos ir rū
pinsis ja. Kaip valdžia taji da
lyką apsvarstys tai da nežine.

VELA NORI SU JA 
PERSISKIRT.

Parmley, Tenn. — Petras 
Cooper norėjo aplaikyt persi
skyrimą nuo savo paezios bet 
sudžia ant jo taip užpyko kad 
liepe abiem nesztis laukan isz 
sūdo ir daugiau jame nepasiro- 
dyt. Buvo tame gera priežas
tis nes nubodo jam taja porele 
perskirti nes jie jau penkis 
kartus persislkyre po tam vela 
susitaikydavo ir apsivesdavo. 
Toji porele yra vedus tik devy- 

■nis metus. Gerai butu kad abu
du patalpintu ant kokios salos 
ir priverstu juos gyvent drau
ge, tada atsinoretu jiems per
siskirti.

MEKSIKOS KATALIKISZ- 
KA BAŽNYCZIA PASIPRIE-

SZINO PRIESZ VAL
DŽIOS MOKSLĄ.

Meksiko Miestas. — Rymo 
Katalikiszka bažnyczia pradė
jo nauja kova priesz Meksiko- 
niszka valdžia ir jos 'socialisz- 
ka mokslą ir uždraudė vai
kams lankytis in tokias moks- 
laines kuriose mokina .socia- 
liszko mokslo. Meksikos arki
vyskupas iszleido del kunigu 
sekanti alsiszaukima:

Jokia, katalikas negali būtį 
socialistu nes socialistu moks
las nepripažysta Dievo tiesu 
ne bažnyczios, kaipo nepripa
žysta kad žmogus turėtu tur
tą kuri surinko per sunku dar
bą. ’ ’

Valdžia tvirtina kad duoda 
tiesas katalikams mokyti savo 
vaikus tikėjimo namuose ir 
bažnycziose bet ne publieznose 
vietose.

Atsiszaukimas in katalikus 
likos pasiraszytas per arkivys
kupą Diaz, 8 kitus arkivysku
pus ir 30 vyskupu.

Isz tojo atsiszaukimo gali, 
vela kilti Meksikoj kruvini pa
sikėlimai kaip tai buvo isz pra
džių.

NESITIKĖJO TAIP GAU
SIOS DOVANOS UŽ 

MAŽA PATARNAVIMA.
New York. — John Denison, 

33 metu bedarbis, kuris slan
kiojo po ulyczias su vilczia ap- 
laikymo kokio nors užsiėmi
mo, staigai patemino kaip ko
kia tai senuke sustojo ant vi
durio ulyczios apkvaitus, neži
nodama kur eiti ir tame atėjo 
didelis t rokas kuris butu senu
ke užmuszes kad nebūta in lai
ka priszokes prie jos Deniso- 
nas ir ja atvedės ant saidvoko. 
Senuke padekavojo jam szir- 
tiingai už iszgialbejima jai gy
vasties, norėdama paimti jo 
adresa bet žmogus dingo tarp 
mynios žmonių.

Nesenei jis perskaito laik- 
rasztyje kad ji pajeszko advo
katai turėdami pas ji svarbu 
reikalą. Atsiszauke ir nemažai 
nusistebėjo kada jam advoka
tai apreiszke kad Mrs. Marien- 
na Jenner, kuri nesenei mirė, 
paliko savo iszgialbetojui de- 
szimts tukstaneziu doleriu do
vanu už jo narsu darba.

TURI DIRBT FABRIKE. ;

Olney, 111. — Baltistu kuni-j 
gužis, Rev. John DaCosta, pa
dekavojo už savo dinsta nes 
parapijonu taip susimažino 
kad negalėjo aplaikyt menesi-,
nes pensijos kad iszmaityt sa-1 
vo szeimvna. Iszvažiavo jis in, 
artima miestą kur aplaike dar-j 
ba kaipo prastas mekanikas.

Jau tai ne pirmas kunigužis 
kuris laivo priverstas jeszkoti 
kitokio darbo nes sziadieni- 
niuose laikuose daug Protesto- 
niszku parapijų subankrutino 
ir dvasiszkieji turi jeszkoti ki
tokio užsiėmimo.

KAS TAU NEMIELA, NEDA
RYK SAVO ARTIMUI.

Hilltop, Ohio. —- Apie pu- 
siaunaktije gyventojai szio ma
žo miestelio nemažai persigan
do kada iszgirdo smarkia eks
plozija viena nakti ir kada su
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, ra
do beveik visa užpakali namo

Paskutinis portretas Anglijos 
Karaliaus Jurgio V.

Jono Zanieckio suardyta. Tarp 
griuvėsiu 'žmones surado bai
siai sumankiota lavona kurio 
isz pradžių nepažino bet kada 
ji nuprausė, persitikrino buk 
tai Stanislovas Fudela, apie 
45 metu amžiaus.

‘Stasys pamote burda pas 
Zanicckius nusiduodamas ki
tur bet jam tonais nepatiko ir 
melde kad ji Zanieckis vela 
priimtu bet ant to nesutiko nes 
nekarta turėjo su juom daug 
ergelio. Stasys kerszino kad 
jam už tai atkerszys ir už tai 
likos apškunstas, persėdėda
mas menesi laiko kalėjime. Isz- 
ejas isz kalėjimo Stasys dingo 
nežine kur ir tik tada surastas 
negyvas po eksplozijai. Mano
ma kad nespėjo prasiszalint in 
laika kada uždege dinamitą ir 
pats žuvo.

MIRE LIETUVISZKA 
“PUSTELNINKE.“

Lawrence, Mass. — Angliszki 
laikraszcziai pranesza, kad 
czionais mirė tūla Margareta 
Kavalėvskas, 60 metu amžiaus 
senmerge, kuri paliko $1,592 
pinigu, bet gyveno “pustelnin- 
kes” gyvenimą ir nenurodė, 
kam tuos pinigus atiduoti.Vie- 
toS valdžia jieszkanti jos gimi
niu.

NORI PRASZALYT GUBER
NATORIŲ NUO DINSTO.
Trenton, N. J. — Guberna

torius Harold G. Hoffman pra
ilgino gyvasti Bruno Haupt - 
įnamiui kuris 'ketino būti elek- 
irikiuotas, praeita Petnyczia, 
už nužudymą Lindbergho kū
dikio bet atsirado nauji dava- 
dai jo nekaltybes ir gubernato
rius prailgino jam gyvastį da 
ant 30 dienu kad galėtu daro- 
dyt savo nekaltybe. Dabar po
litikieriai pradėjo darbuotis 
kad praszalint gubernatorių 
nuo dinsto nes neturėjo tiesą 
prieszintis nusprendimui sūdo. 
Gubernatorius kitaip maustė 
apie kalte Hauptmanno ir da
vė jam da viena proga kovoti 
už savo gyvasti bet tas neku- 
riems politikieriams nepatiko.

PAVOJINGAI SERGA
70 metu senumo karalius Jurgis 5-tasis 
vargiai pasveiks. Laukiama jo mirties

i Sandringham, Anglija. — 
Anglijos karalius Jurgis, ku
ris serga koki tai laika, szia- 
dien guli ant mirtino patalo 
nes ji užlaiko gyva tik su pa- 
giaįba oro (oxygen). Arkivys
kupas ji ai lanke Nedėliojo ir 
visa ji) szeimyna susirinko pa
loviu je. Jo padėjimas visai ne- 

j pagerėjo, pavojus yra didelis 
j ir manoma jog jeigu lyg Utar- 
■ ninko nepasitaisys tai nėra vil
ties kad ilgai gyvens.

Visa Anglija meldžiasi už 
savo valdytoja kad jis greitai 
pasveiktu. Jeigu karalius mir
tų tai jo vyriauses sunūs

SNIEGINE VIESULĄ 
VISUR

NUKRITO DAUG SNIEGO 
KURIS PADARE DAUG 

BLEDES IR VISOKIU 
NELAIMIU.

New York. — Daugiau kaip 
50 tukstaneziai žmonių pradė
jo valyti sniegą nuo ulycziu 
czionais Nedelioje, kurio nu
krito ant keliu pėdu. Tasai 
darbas kasztuos miestui dau
giau kaip milijoną doleriu. 
Viesulą buvo gana smarki ir 
ant mariu kur laivai turėjo 
daug bėdos priplaukti prie pa- 
kraszcziu. Daug žmonių žuvo 
visokiuose nelaiminguose at
sitikimuose laike viesu'los.

Philadelphijoj nupuolė dau
giau kaip pėda sniego kuri tu
rėjo nuvalyti apie 4,000 žmo
nių. Chicagas ir kiti didesni 
miestai turėjo taipgi užtekti
nai sniego.

(’hijiley, Fla. — Georgijoje, 
Alabamoje ir Floridoje vėtros 
padare daug bledes. Apie dvi- 
deszimtš 'žmonių žuvo.

MOTINA K A L T A UŽ MIE- 
LASZIRDINGA ŽUDINSTA.

Newburg, N. Y. — Mrs. Da
rata Sherwood, 27 melu, likos 
pripažinta kalta už paskandi
nimą savo dvieju metu sūnelio 
Jimmy, isz mielaszirdystes ir 
kad negalėjo ji iszmaityt pri- 
gulincziai nes pati kente dide
li varga. Motere likos pripa
žinta kalta pirmam laipsnyje 
žudinstos su rekomendacija 
susimylejimo.

GERIAU JAM PRITIKTU 
GYVENT SU ŽVĖRIMS NE 

KAIP SU MOTERE.
Depew, N. Y. — Sėdėdama 

apsiaszarojuš, Anele Kotkovs- 
kiene graudžiai kalbėjo apie 
savo gyvenimą su savo vyru 
Antanu, kuri buvo apskundus 
už žveriszka pasielgimą su ja.

Prince of Wales pasiliktu jo 
impedžiu bet jis yra sen-jauni- 
kiu.

Motere pasakojo kad jis tan
kiai pasigerdavo, sulaužydavo 
rakandus, sudaužydavo toriel- 
kas, tankiai apleisdavo ja per 
kėlės dienas nepalikdamas nei 
cento ant maisto o keturi maži 
vaikai buvo beveik pusnuogi. 
Po pagimdymui paskutinio kū
dikio Antanas supliekė ja taip 
smarkiai kad turėjo pergulet 
ligonlbuteje per kėlės dienas. 
Kada parvažiavo namo, jis 
kerszino ja nužudyt, tankiai 
iszmete ant szalczio o in jos 
vieta paguldė savo dideli szu- 
ni. Sudžia liepe Antana užda
ryti in kalėjimą ant. trijų me
nesiu kad pasitaisytu o motere 
su vaikais aplaikys paszialpa 
nuo pavieto.

KŪDIKIS ISZVIRTAS GY
VU KADA INPUOLE IN 
VERDANTI VANDENI.

Donaldson, Kans. — Ketu
riolikos menesiu amžiaus Mar- 
garietuke Tyler inpuole in ce- 
beri verdanezio vandens, prie 
pecziaus, ir pakol motina ad- 
bego jai in pagial'ba, nuo vir- 
szaus kur klojo lovas, kūdikis 
konia iszvire gyvas. Kada kū
diki isztrauke isz vandens tai 
skūra nusmuko kaip pirsztine 
nuo rankos. Nuveže kūdiki 
tuojaus in ligonbute bet kelio
nėje mažiulele mirė.

KAIP KALUMKAS ISZVA- 
ŽIAVO IN MIESTĄ PIRKTI 

SZMOTA LENTOS.
London, Anglija.,— Czionai- 

tiniai laikraszcziai apraszineje 
juokinga ir teisinga atsitikima 
tūlo kalmuko kuris iszvažiavo 
in Soviatine Ukrajina pirkti 
szmota lentos. Buvo jam rei
kalinga lenta ant patarsimo sa
vo grinezios. Vyriausybe isz- 

' siuntė ji in Odesa, in krautuve 
lentų. Delegatas atvažiavo in 
miestu, pamate -prie bromo ilga 
linija vežimu. Pasirodė ka:l tai 
buvo valdiszka prekysta len
tų. Mužikas praleido net dvi 
dienas fenais, laukdamas savo 
kaleinos. Ant galo, gavosi prie 
pardavėjo:

—- Noretau gauti szmota 
lentos.

—- Pasirink kokia lenta no
ri ;—Turime szesziu kainu len
tų ir kokio ilgio panorėsi.

Delegatas iszsirinko szmota 
lentos kokia jam buvo reika
linga, po tam, užklausė parda
vėjo:

—- Kiek kasztuoje
—• Nežinau, nes mano pri

valumas yra tik pamieruot len
tas, o preke tau pasakys kitas 
virszi ninkas.

Nusiuntė varginga mužiką 
pas virszininka kuris dare pre
kes ant lentų. Prie jo stovėjo 
gana ilga linija žmonių, lauk
dami savo kaleinos. Žmonys 
stovėdami pradėjo sznairuot 
ir būti nekantrus, kad teip il
gai turėjo laukti. Virszininkas 
staigai in juos suszuko.

— Sustokit!— ir nerėkit 
teip garsiai! Turiu peržiūrėt 
5,916 prekių lentų. Juk ne 
esmių raganium, kad viską ži
notai!! Tylėkit, — po szimts 
velniu!

Delegatas da stovėjo visa 
para eileje, kad dažinoti preke 
lentos. Ketvirta diena, ant ga
lo sugryžo in savo kaima. 
Kaimynai ji apsiaubė isz visu 
szaliu, klausdami :

— Drauge, o kur lenta? ’
— Lenta? Pasiliko krome, 

nes man truko 48 kapeikų, o be 
pinigu nedave. — Tai tau Bol- 
szevikiszka prekysta.

KUNIGAS KALĖJIME UŽ 
BOIKATAVIMA LAIK- 

RASZCZIU.
Stuttgart, Vok., — Katali- 

kiszkas kunigas, Adolfas Stau- 
dacher prabaszezius ezionaiti- 
nes Vokiszkos parapijos, likos 
nubaustas per valdžia ant tri
jų menesiu kalėjimo, už tai, 
kad laike pamokslo, skelbe, 
kad visi jo parapijonai neskai
tytu nekatalikiszku laikrasz- 
eziu tiktai tuos kurie yra kata- 
likiszki ir iszdavineti per dva- 
siszka valdžia. Valdžia apie 
tai dagirdus. paliepė areszta- 
voti kunigėli, kuriam davė ge
ra pamokslą, kad nekisztu sa
vo uosi in svetimus veikalus, 
nes jo privalumas y;ra mokyti 
savo aveles, o ne kisztis iii sve
timus veikalus. Butu ne pro- 
szali, kad ir Amerike panaszei 
padarytu.

MERGAITE ISZMETE PINI
GUS PER LANGA.

Lewiston, Pa. — Kada Mrs. 
Matilda Sapiro gamino pietus 
kuknioje, jos keturiu metu! 
dukrele sznipinejo ant virszau-si 
ir suradus apie szimta dolerinį 
bumaszkose, iszmete jas per. 
Įauga. Vejas pagavo bumasz- 
kas ir isznesziojo po visa ap-į 
linkine. Norints motina su pa- 
gialba kaimynu jeszkojo pini
gu bet ju nesurado. O gal kas 
toki s mane kad pinigai isz dan
gaus atlėkė ir pasiėmė sau. — 
Saugiausia vieta del pinigu tai 
banka isz kur vejas juos neisz- 
pus po svietą.

LAUKINEI MAINO KAILI
NIUS ANT PACZIU IR 

TIKI IN VELNIĄ.
Colon, Indija. — Nesenei pri

buvo in czionais žymus kelei
vis, Russell Hewitt, kuris per
leido keliolika metu Ekvado- 
rijoj tyrinėdamas tenaitine ap
linkine ir jos gyventojus. Savo 
knygoje apraszineja buk tenai- 
tinei Indijonai maino žvėrių 
kailinius ant moterių o ju tikė
jimas yra garbinimas velnio ir 
kitokiu piktu dvasiu.

POETAS KIPLING MIRE PO 
PENKIŲ DIENU LIGOS.
London, Anglija. —- Pagar

sėjus po visa svietą, žymus 
raszfininkas ir poetas, Rud
yard Kipling, mire praeita Su- 
bata ligonbuteje, sirgdamas 
tiktai penkes dienas. Buvo 70 
metu amžiaus.

Kiplingas aplaike 25 'tu'ks- 
tanezius doleriu už paraszyma 
vienos pasakos ir aplankydavo 
po kelis tukstanezius už kitus 
trumpus rasžtus.

DINGUSIEJI LEKIOTOJAI 
SURASTI GYVI.

London, Anglija. — Laivas 
Discovery kuris iszplauke jesz
koti dingusiu lekiotoji! Ells
worth ir Kenyon, surado juos 
kurie iszleke Novemberio me
nesyje, 1935 mete, pertekti per 
Žiemini Poliu ir nuo tojo laiko 
nieko apie juos nebuvo girdėt. 
Likos jiedu surasti gyvi ir 
sveiki Mažoje Amerikoje.

TRYLIKA ŽUVO NUKRITU
SIAM EROPLANE.

La Paz, Bolivija. — Didelis 
pasažierinis eroplanas nukrito 
artimoje ma'žo kaimelio Cochu 
Bamba, praeita Petnyczia. 
Trylika žmonių likos užmuszti 
ant vietos. Lavonu da nesu
rinkta nes toji vieta yra nepri
einama ir sunku gautis prie 
jos.

5 UŽMUSZTI O 30 SUŽEISTI 
EKSPLOZIJOJ.

Bari, Italija. — Eksplozijoj 
aliejaus, ezionaitineje dirbtu
vėje, likos užmuszta penki 
darbininkai o 30 sužeisti ir ap
deginti per aliejų. Gazai nuo 
sieros apėmė daugeli darbinin
ku.

Geri Pamokinimai
§ Kas abejoja, tas neblu- 

džioja.
§ Kožnas keiksmas yra 

velnio szlovinimas.
§ Senatve tai yra liga, rei

kia gydyti ja visada.
. § Kas daugiausia dirba ir 
turi vargus? O-gi Lietuviszkas 
redaktorius.

§ Kada laksztingalai cziul- 
ba tai mylimi bet kada žmones 
tyli tai vaidijasi.

§ Reikia turėti labai daug 
proto jeigu insimylejas neisz- 
eitu isz proto.

§ Katras savo tautos iszsi- 
žada, tasai panaszus in nudilu
si pinigą. — 'Niekur netinka ir 
niekam nepatinka.

§ Kas tėvynės neturi, tasai 
ant žvėries iszžiuri.

§ Juk žiba ir noragai jeigu 
nuolatos žeme ardai.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Tula Czikagine moterėlė, da- 

žinojus kąd jos vyras insikle- 
pojo in kita mergina, atėmė1 
sau gyvastį kad jis galėtu būti 
laisvas apsipaeziuoti su savo 
meiluže. Po palaidojimui mos
terės, vyro meiluže persitikri
no kad jos meile atszalo del to
jo vyro ir jam apreiszkė kad 
su juom neapsives ir gali jis 
pasijeszkot sau kita meiluže.! 
Kada jos užklausta kodėl jam! 
davė “atstauka,” mergina pa
sakė: “ Jis tik kartais mane 
iszsivesdavo pasivaikszcziot ir 
nupirkdavo baksuka kendžiu ir 
tai viskas. Manau kad asz jo 
nemyliu ir daugiau nenoriu ji 
matyt, po teisybei jau jis man 
ir taip nubodo.”

Ka dabar mano dvasia miru-

pirties, nusikarpius nagus, su-l 
1 siszukavus plaukus; nelkurie-. 

TIKĖJIMAS t-j (rabinai) pataria dar — kas 
-------  dasilytejo savo ar svetimo ku- 

Czia suraszyta insakymai isz uo, gyvo ar negyvo ■— plautis! 
szventos Žydu knygos vadina-1 rankas. |

gerai privalu- imos “Szulchan — Aruch.” Ne-!
r kaip pasielgiant' manyk, skaitytojau, jog ir mo-' lle

amžiaus, gerai supranta kad y YDAI IR JU 
pusbernis, turintis vos 21 me- 
tus, negali iszmaityti ja ir duo- j 
ti jai prigulinti gyvenimą to-Į 
del merginos pradeda jeszkoti; 
senesnio vyro kuris yra “ap
sistojus” žino

i mus vyro il
su paezia. Kitados mergina, 
vos pabaigus 17 ar 19 metu, isz- 
tekejo už tokio pat “.snarglio”, 
ir po tam atsidaro abieju akys aa K tu burtu nebepildo. Bet 
ir suprato kokia padare klai- Žydai tamsuoliai, purvinu! valgant dasilyteti tu 
da ir in trumpa laika jeszkojo miesteliu gyventojai, szventai' (veido, 
persiskyrimo. Sziadien mergė-' užlaiko visas tas kvailybes, 
na, 21 metu, renkasi sau vyra: 
turinti kokia 35 metu. V

Kas nusiskuto o ranku sau!
(nen u si mazgojo — turės baime 

kytesnieji Žydai pildo tuos pri- per p-is dienas, nežinodamas; 
sakymus. Ne. Žydai—inteli- del ko. Kuomet nėra vandens,Žydai—intel
geniai jau senai valgo kiaulie- gali nusimazgoti žemomis. Ne-’ 

uždrausta meldanties ari 
vietų j 

galvos), kurios nėra] 
I pridengtos rubais. f | 

Szis straipsnis raszomas ne. Žydui uždrausta valgyt prie; 
.„uimn Ženy- Žydu iszjuokimui bet vien tik vieno stalo (nors ir isz savo in-į
bos sziadien tai biznis taip'^m, kad palodyti, kokiu hui-ido) su ne žydu. Vaikai priva- 
' ' ’ .... I tu apgynėjais ir mokytojais Jo gerbti savo tėvus — nesi-

i yra Žydu rabinai, ir kaip tam-imelsti toj paezioj vietoj kurio- 
j Pasiutiszka bedarbe, kuri;&i prietaringa yra musu Žydi-j je meldžiasi levas, nesest ant 
{užėjo po visas Suv. Valstijas,‘.)a- O kaip puikiai sugeba tam- tėvo vietos ir jam neprįeszta-. 
i nastirfo musu iaunuomeiie ant' slus gojus apgauti. įauti. Vadinti tęva jo vardu'

kaip ir visos spekulacijos. Į tu apgynėjais

sinti. Vadinti tęva jo var

I . iSvetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

ATVAŽIAVIMO CERTI- Į
FIKATAS. i

Į UŽĖMĖ VIETA KELLOGG.
! Manley Ottmer Hudson, pro- 
j fesoris tarptautiszku tiesu 
'Harvard universitete, likos pa
skirtas kaipo sudžia Svietinio 
Sūdo.

Klausymas. — Asz supran
tu kad nuo pirmu popieru pra- 
szytojo reikalaujama atvažia
vimo certifikatas. Kai]) ir kur 
asz galiu gauti toki certifika-

NAUJAS GUBERNATORIUS 
MONTANOS.

W. Elmer Holt, kuris buvo

Atsakymas. — Tik turi isz-; 
pildyt i Form A—2213, ir ;pacz-Į 
tu pasiunsti in Immigration' 
and Naturalization Office sa
vo distrikte. Turi pridėti dvie-
jas savo fotografijas ir jeigu pirmininku Montanos senato, 
atvykai po Birželio 29 d., 19-1 likos paskirtas gubernatorium 
06 m., piniglaiszki isz $2.50; tosios valstijos, 
vardu ’Commissioner of Tmmi- 
gration and Naturalization. Ir 
pagal tamstos pasiunstu infor
macijų aplikacijoje tai natūra
lizacijos afieieriai ipaty-s isz- 
aaus atvažiavimo certifikata buvo pasiūlytas kitas darbai 
ir jis bus dalis tavo naturaliza-! . . ........................
cijos rekordo.

Kur Padaryti Intencijos 
Deklaracija.

K. — Asz gyvenu Newarke- ežiu asz ne ėmiau. Ar asz turiu 
bet tankiai aplankau New Yor- 
ko miestą, net dažnai, kada tik 
pasitaiko, tai asz tenais dirbu.
Ar asz galiu gauti mano pir
mas popieras New Yorke?

A. — Ateivis turi pristatyti 
Intencijos Deklaracija distrik
te kuriame gyvena, kitais žo
džiais, kur jo. namai randasi. 
Jeigu jis iszsiima pirmas po
pieras toje vietoje kur jis lai
kinai apsistojus, tai nėr lega- 
liszka, ir kada jis praszys pil
nos pilietystes tai jo aplikaci
ja atmes. Jis turės isžsiimti 
naujas “pirmas popieras” ir 
vėl isz naujo viską p*radeti.

Pilietyste Pasavintu Vaiku.
K. — Asz apsivedžiau 193o 

m., su naszle ir asz pasavinau 
jos dviejus vaikus, abudu ne
pilnu metu. Nesenei pats tapau 
Amerikos piliecziu. Ar per ma
no naturalizavima tie vaikai 
iapsta Amerikos piliecziai?

A. — Ne. Jie vis laiko moti
nos pilietyste ir tik ingys Ame
rikos pilietyste kada ju moti
na taps Amerikos piliete, jeigu 
vis nepilnu metu tada bus.

Ateiviu Veteranu Naturali
ze vimas.

K. — Asz prigulėjau prie 
Amerikos armijos laike Pasau
linio Karo bet 1923 m. asz isz- 
vykau isz Suv. Valstijų ir su- 
gryžau tik 1929 m. Ar galiu 
tapti Amerikos piliecziu po 
specialiu instatymu del atei
viu veteranu?

A. — Taip, bet kadangi tam
stos paskutinis inleidimas in- 

! vyko po Kovo 3 d., 1924 m. tai 
i tamsta turėsi pristatyti atva
žiavimo certifikata. Nereik tu- 

jreti “pirmu'popieru” ir gali 
paduoti petieja del antru po- 

i pieru be mokėjimo reikalauja
mu mokeseziu.

Kooperatyviszkos Kredito 
Unijos.

K. — Tamstos nesenei iszlei- 
dote straipsni laikraszcziams 
apie taip vadinamas koopera- 

1 tyviszkas kredito unijas. Tai 
htas straipsnis mus visus užin- 
leresavo. Ar dabar negalite 
praneszti ar tos kredito instei- 

■gos jau veikia. Kur asz galiu . I1 gauti informacijų apie szita 
, pliana?
j A. — Jau apie 3,000 kredito 
uniju veike Suv. Valstijose 
pradžioje 1935 m. Del smulk- 
meniszku informacijų galite 
pasiunsti laisžka in “Farm 
Credit Administration, Credit Kongresą specialiszkoje sesi- 
Union
D. C.

gelis idant duona, mesa ir su- 
. ris neprisiliestu viens prie ki- 
' to.

Jei in pieno puodeli inkrito 
mėsos gabalėlis, tai reik pa- 
praszyti ne Žydo paragauti 
pieną. Jei krikszczionis pasa- 

1 kys jog pienas atsiduoda mesa

Privatiszki ir “Paszalpos” 
Darbai.

K. — Asz dirbu prie taip va- 
dinamo paszalpos darbo. Man

pastate musu jaunuomene antįs^us 8’0Jas apgauti.
Kariszko padėjimo, kovoti už j Kaip Žydas privalo perleis- . ir-gi draudžiama — reikia sa- 
savo būvi, kuri neturi sziadien! diena? Žydas turi sukalbėti j kyti “mano tėvas” arba “mo- 

Jeigu tėvas pasme-
sunu.s 

eturi tiesos rakszties (paszi-

progos aplaikymo jokio darbo, kasdien nors szimta makteliu Rytojas.
eros moteres apie savo vyra?]:r tuom ]akaI pradėjo rūpintis, (atsidūsėjimu). Kokios-gi tos g0 (insidure) pirszta,

..... L kaip trys milijonai i maldos? Kasdien reikia kai-!-ci ( 
jaunu žmonių sziadien randasi i keti maldele, užsibaigianezia • na) isztraukti nes galėtu pa-j 
be jokiu užsiėmimu ir skaitlis' žodžiais: “Acziu Tau, Dieve,įdaryti levui žaizda, o tai yrukai pienas yra trefnas ir reikia 

Kursai nesutverei manes gojų-i baisi kalte. Reik papraszyti iszlieti.
mi, Kursai nesutverei manes' svetimo rakszti isztraukti. 
motore, Kursai nesutverei ma-Į 
nes vergu (nevalninku) ir 1.1.”! 

į Taigi, tarp Žydu moteriszka!
j lygi yra vergui ir gojui (krik- pas .iigonio 

semta fašizmu, šukele maisza-1 szczionim). <'
Žydas pabudęs isz miego! deįi aukszcziau už Dieva. Prie 

dar lovoje gulėdamas, turi pa-i ligonio leista yra melstis viso- 
dekavoti Dievui už tai jog te- j fce kalbose. Bet jei meldiesi isz- 
beturi dar duszia. Ankscziaij I ejas nu0 ligonio, tai melskis 
keliautieji turi prisiminti dar Hebraiszkai nes aniuolai, ku- 
Jeruzolimo bažnyczios sugi-io-j rįe nesza Dievui maldas, nemo
vima. Draudžiama lovoje se-jj-a visu kalbu o Dievas, Kuris 
dint vilktis marszkiniais. Au-. yra prįe ]igOI1io, supranta visas 
nantis kojas, reik pirma mauti kaJbas. 
desziniji bata, po tam kairi j i.

Gal visi trys papaiko skaity
dami “karsztas meilingas is
torijas. .. ”

Daugiau kaip trys milijonai!

be jokiu užsiėmimu ir 
bedarbiu didinasi su kožnu 
metu. Ka toji jaunuomene pra-Žmogau, neapkalbinek savo

artimo ir ji neapjuodinek nes|des kad užtvirtint sau būvi 
nežinai valandos kada reika-!
Jausi nuo to paties artimo pa- 
gialbos tavo nelaimėje nuo ku
rios niekas negali apsisaugo!.
Jeigu negali isztarti ant jo ge- 

<• ra žodi tai veluk sukask dru- 
eziai tavo liežuvi už dantų o 
tuom jam nepadarysi nei gero 
nei blogo ir busi užganadintas.

ateityje?
Europoje buvo panaszus pa

dėjimas bet jaunuomene, per-!

tis visuose sklypuose nes nete
ko kantrybes.

Ka darys sziame padėjime; 
Amerikoniszka jaunuomene ?

Jeigu padėjimas greitai ne
pasitaisys tai bus priversti pa
imti in savo rankas ateiti savoPergyvenus su savo vyru 

apie ketures-deszimts penkis būvio, 
metus ir pagimdžius jam sep
tyniolika vaiku, Alicija Natol- 
li, isz New Mexico, užvede 
teismą in suda ant persiskyri
mo, tvirtindama buk jos vyras ]as? Georgia, kuri nesenei pa- 

rrpasielgineja su ja brutaliszkai: gimdė trynukus, du sūnelius ir

Varginga sziadien yra Ta- 
! mosziene McGovern, pati var
gingo farmerio mieste Doug-

Pagirtinas daigtas lankyti sa 
I serganezius. Jeigu ligonis guli 
ant žemes, nesėsk ant suolo nes 

pilvą yra Dievo 
dvasia o žmogus neprivalo se-

Kiekvienas Žydas gali būti
žydas žengdamas iszeina- pjoviku (jeigu tik nealpsta pa-

mojon vieton, turi kalbėti
“Garbe jums paszlovinti! Ser

mates krauja). Kurczias'nega- 
Mvt-• būti, pjoviku nes nciszgj rs 

gokite miine, šlergekit, padekit, sav0 maldų kurias kalba pjau- 
ir ji visaip paniekineja. — Ar- vjena dukrele, turėdama vos' padekit, apginki!, apginkit,' damas gyvuli. Nebylis gali tin
gi jis spiresi kad jam motore; penkiolika metu amžiaus. Toji laukit manės, kol neiszeisiu. įj Skerdėju nes gyvuli pjau- 
,i„ ..... -Jnes juk tai kiekvienam reika-!naut, malda už ji leista yra at-

. Minga...” Tais žodžiais krei-Į kalbeti ir kitam (nebylis vis- 
---------------------- ’veikslus jaunos motinos su josjP^as^ aniuolus. Bet dabarti- fįek girdės).
Amerikoniszkuose trimi vaikais. Žmones per- aiais laikais to galima ir ne- " • • '■ -

skaitė visa atsitikima, dirste-! kalbėti nes nejaueziames ver- 
užganadinti isz demokratisz- j]ejo ant. paveiksiu ir ant to!^a^s idant mus visur aniuolai |

da daugiau gimdytu vaiku ?

Visuose didesniuose o ir ma
žesniuose
miestuose gyventojai yra ne-

porele jau turėjo viena kūdiki
Laikraszcziai talpino pa-

kos gaspadorystes kuria valdo! viskas užsibaigė.
daugiausia Airisziai ir apžiojo' Motina, būdama pati 'kūdi

kiu, turės sunkia naszta augiu- vietoje kur nėra tvoros tave 
ti tuos vaikuczius. Į aždenganezios nuo žmonių,

Nesenei Amerikoniszkos mo- i žiūrėk, idant būtumei atsikrei- 
tereles graudinosi padėjimu |Pes veidu in rytus ar in pie- 
moteriu Indijoj kurios turipus- Uždrausta yra gulėti su 
gimdyti vaikus ir buna baisiai j Pacz*a atsikreipus in saulėteki

lydėtu.
Jeigu eini laukan tokioje

viską kas tik davėsi apžiot.
Dalina visokius “džiabus” ar
kas yra jo vertas ar ne o vis 
del savo žaliu tautiecziu.

Paimkime musu paviete
Schuylkill kur praszalino se
nus darbininkus isz dinstu, da- paniekintos. Bet jeigu tosios!ar saulėleidi. Toliau eina toki j 
žiūrėtojas ligoniu isz ligonbu- Amerikoniszkos poniutes ge-! patarimai, delei kuriu nepada-, 
ežiu ir kitu institutu in kur po-j rai apsvarstytu padėjimą poJoma ežia neverta apie juoslc”ysto 
litikieriai neprivalo kiszti sa- j ju paežiu nosių, ypatingai vai- raszyti. _ , ..

i Rabinas darydamas kūdikio j Jenais užfberti>

j patarimai, delei kuriu nepada

Peiliu, paimtu nuo ne Žydo, 
galima pjauti gyvuli bet pir- 

imiaus reik peili pagalasti ir 
I kelis sykius indurti žemen 
' (kožna karta kiton vieton.) 
Jeigu pjaunant peilis iszkris 

į isz ranku — mėsos valgyt ne- 
'galima (ne koszer).

Uždrausta gyvuli pjauti pas 
įjura ar upe idant kraujas ne- 
i sutekėtu in vandeni. Krauja 
negalima leisti idant, negut in- 

i ėjus biski žemes ar inpylus ne-
' > vandens. Skerdžiant 

| paukszczius, krauja reikia pe-

Puodelyje, kuriame virė me- 
, pieną tegali virinti vos- 24 

į valandom praėjus. Galima ger- 
! ti vyną bet tik Žydo dirbta, 
prie kurio nėra krikszczipms 
dasilytęjas.

Negalima laidoti dvieju Žy
du greta viens kito, kurie- gy
vi būdami nesantaikoje gyve
no.

Melsdamasis nežiovauk, ne- 
žekeziok ir nespauk. Yra dvy
lika patarimu kaip reikia isz- 
tart meldžiantis žodi “amen.” 

Priesz malda reikia nosi isz- 
.sisznypszti ir iszsikoseti. Jei 
tau norisi laukan — neprivalai 
kalbėti maldų o atkalbėtos ne
ženklina, turi antru kartu jas 
atkalbėti. Melskis in Palesti
nos, Jerūzolimos, szali atsisu
kęs. Ant asilo sėdėdamas gali 
melstis o isz vežimo ar laivo — 
maldos laikui geriau iszlipti.

Czia dar toli ne visi suraižy
ti , burtai kuriuos tamsuoliai 
Žydai pildo bet tam sykiui už
teks ir tiek. Ir szie burtai gana 
aiszkiai parodo kai]) Žydu 
“mokyti rabinai” nemokytus 
savo mokytinius tamsina. 
Szvarumas ir ranku mazgoji
mas kai kada valgiuose yra 
labai reikalinga. Bet kam tai 
vis suriszti su fikejimiszkais 
burtais. —Rex.

privatiszkas darbas bet jis 
man visai nepatiko todėl kad 
asz apie ta darba visai nieko 

i nežinojau ir del kitu priežas- 
norr A V 0 0'7 f 111’111

vo snapus. Praszalino daug 
musu Lietuvaicziu ir Lietuviu 
isz dinstu o inkiszo savuosius. 
Laike republikoniszku laiku, 
republikonai nedare jokio skir
tumo, kuom žmogus buvo, da- 

. lino darbus lygiai, bet sziadien 
yra kitaip.

Trumpas bus ju gyvavimas 
nes artinasi diena “atsiroka- 
vimo” ir Airiszinei demokra
tai dings kaip dingo ju tauta.

Sunku tikėti kad kūdikis 
pagimdytu kūdiki o bet taip 
atsitiko ana diena Memphis, 
Tenn., kur deszimts metu mer
gaite pagimdė kūdiki sverenti 
aszt.uoniu svaru. Kūdikis yra 
sveikas kaipo ir ’ jo motina. 
Daktarai sako kad tai labai re
tas atsitikimas kad taip jauna 
mergaite pagimdytu kūdiki.— 
Sziadien nieko ant svieto nėra 
stebetino.

stijose Georgia, Louisiana, i
Mississippi ir Missouri tai ten; apipjaustyma (nupjovės galiu- 
,surastu gera dirva darbuotis , ka)> žaizda apipila vynu o ku- 
del labo savo vargingu sesu-f^iki ir-gi isz burnos “pakra- 
cziu kurios reikalauja pagial-,'PGa” (apipurkszczia) vynu, - -- _ ....

.nenualptu.” >'ra ZXdu mėsininku ir kiek 
Paskui rabinas i nemes bunion! knkszczioniu; jei Žydu dau-’ 
vyno iszcziulpia žaizda (rona) !&iau tai mesa §’ahina vaWK 

DA JAM NESUEJO LAIKAS pabarsto tam tikrais milteleisj Neleista yra virti ožio mėsa 
ir užrisza. (Žinoma tankiai at-j piene jo motinos. Jei ant stalo! 
sitinka jog rabinas .savo seile- 
mis užkreczia kūdiki, arba ku-

—- Teiip, asz piiguliu, tlktaijdįkįg ,gav0 krauju induoda ra- 
da ne esmių pilnu nariu, da; i-,inui koki negerumą.) 

i man nesuejo szeszi menesiai.

ežiu kurios reikalauja pagial-; PGa ” (apipurkszczia) vynu 
bos nuo turtingesnių savo se-pdan't vaikas “i 
sueziu.

Jeigu kas radęs ant rinkos 
mėsos gabala nežino keno ji 
yra pjauta, tai tesuskaito kiek

— Ar ir tu geri arielka? 
Juk priguli prie blaivininku.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

& Neužnnrszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
In i ssrzin. Pn«knhinkitn !

Sziadien net ir apsivedimai 
yra bizniu, kaip ir paprasti 
bizniai — ženybos isz meiles 
jau dingo.

■ Sziadien merginos, 19 metu

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.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY, PA.

Tevarns mirus reik atsisto
jus perpleszfi visus rubus (ir 
apatinius), mirus gentims už
tenka pleszti virszutiniji ruba 
(gailesio iszreiszkimui). Žy
das apturejas įbloga naujiena 
ir-gi pleszia drabužius.

Rankas plaudamas Žydas tu
ri pilti vandeni tris sykius kal
bėdamas maldele, idant piktą
ją dvasia praginti. Vandeni 
reik pilt pirmiaus ant deszne- 
sios rankos. Užtenka vieton 
mazgojimo trisyk inkiszti ran
kas sniegam Rankas reik bū
tinai plauti — pakilus isz lo
vos, iszejus isz tupyklos ar

; yra padėtas valgomas suris — | 
i neprivalo dėti mėsos bet ant 
kito, gretima esanezio stalelio, 1 
galima padėti mesa. j

Mėsos pavalgius — sūri ga
lima valgyti tik praėjus sze-1 
sz’ioms valandoms bet dar rei- 
kia pasisergėti, ar nepasiliko 

įkartais tarp dantų mėsos tru
pinėlio. Kas Ikasnoja mesa vai
kai ir-gi privalo palaukti sze-' 
szes valandas. Po sūrio mėsa 
valgyti nedraudžiama, tik reik 
sergėtis ar nepasiliko prikibęs 
kartais prie pirszfu sūrio szino- 
telis. Jeigu naktije yra tamsu 

'ir prisieina valgyti suris, tai 
privalo rankas nusiplauti ir 
tik tuomet valgyti sūri.

Nepridera szaltos ir karsztos 
dėti in viena bliudeli. Reik ser-;

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —f—

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Kyikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

teise atsakyti toki darba?
A. — Jeigu paduotos prie

žastys yra teisingos tai vienas 
dalykas bet jeigu bus rasta 
kad tamsta del kitu priežas- 
cziu ežiu atsakei ta darba tai 
nuo tavęs atims paszalpos dar
ba. Paszalpos darbai duoti as
menims kuriu vardai užraszy- 
ti ant paszalpos suraszu tik 
pakol jie gauna privatiszkus 
darbus. Kad nors privatiszkas 
darbas visai kito amato, su ku- 
riuom darbininkas’ neapsipaži- 
nes bet laikyta kad jis ji pri
valo imti, tik jeigu alga per 
maža arba kitos darbo aplin
kybes nėr tinkamos, tai galima 
atsakyti.

Apie 5,000,000 Ateiviu Suv. 
Valstijose.

K. — Asz per radio girdėjau 
viena vakara kad yra apie 20 
milijonai ateiviu Suv. Valsti
jose ir kad galimas daigtas kad 
net 5 milijonai isz ju nelegalisz- 
kai randasi szioje szalyje. Ko
ki yra tikrieji faktai?

A. — Aktualiszkas skaitlius 
nenaturalizuotu ateiviu Suv. 
Valstijose pagal vėliausiu afi- 
cialiszku informacijų yra ma
žiaus kaip 5,000,000 ir isz tu 
apie 1,500,000 prasze pilietys- 
tes. Skaitlius ateiviu kurie ne- 
legaliszkai Suv. Valstijose nie
kad nebuvo sužinotas. Suv. 
Valstijų Darbo Departamentas 
rokuoja kad apie 400,000 atei
viu negali darodyti ju legalisz- 
ka. invažiavima ir kad isz tu 
mažiaus kaip 100,000 papuola 
po iszdeportavimo instatymu.

Kodėl Suv. Valstijų Valdžia 
Vadina “Federate”.

K. — Ar man negalite įpra- 
neszti kodėl Suv. Valstijų val
džia vadina “federate?”

A. — Todėl Suv. Valstijų 
valdžia vadina “Federal” kad 
Suv. Valstijos yra unija arba 
federacija isz 48 valstijų.

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

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

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

Kongreso Regulariszkos ir 
Specialiszkos Sesijos.

K. — Kada Kongresas susi
renka ir kas szaukia ta susi
rinkimą ?

A. — Kongresas susirenka 
regulariszkai in metus, Sausio 
3 d., ir pasilieka sesijoje tik 
pakol užbaigia visus dalykus.

Nepaprastuose atsitikimuo
se, prezidentas gali suszaukti

Section, Washington,oje svarstyti ypatingus jpasiu-
Į Ujimus. —F.L.I.S.
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Už Tėvynės 
Meile

jqg: tiktai lauke atsakanczios 
progos, kad savo užsidegime 
dar dangiaus pralieti kraujo. 
Te^nl tėvynėje musu buna 
degimai, kas mus visus su- 
drlugauja vienybei), kas mus

mažiau jautėsi naudingu prie 
kokio darbo, juo giliaus pasi
nerdavo nuliūdime. Daug ir jo 
draugu, kurie iki sziol rodėsi

Nelaimingasis Arsenius per 
visa sznekejimo laika negalėjo 
nuo brolio akiu numesti. Kož-! Privl'1Vz^a šanprotauti, jog szi 
nas žodi isz jo burnos, atvėrė j ‘'ibelna valstija yra musu visu 

szirdyje naujas gimtuve ii kožnas pasirengęs 
' '■ . jai turnauii savo spėkomis iki

’ ‘ paskutiniui kraujo laszeliui ir
trenktas, pasiliko ant Skalas, paaukauti jai vi-

Arseniaus szirdyje naujas; 
opas. Kada brolis, užbaigęs 
szneketi, iszejo, jis kaip per
kūno 1
vietos bestovintis. Paskutinis Įsa sa^° tul^a i1' 'gyvybe. Taip, 
brolio pažvelgimas tarsi j0 j tegul gyvuoja musu placzioje 
szirdi iszroves persodino ji ki- Madžiarijoje Serbas Serbu, 
ton vieton. Jis raudojo ir garb- Madžiaras Madžiaru, Roma
s’te isz skausmo, koki jam su- na!s Romanu, Vokietis Vokie- 
teike brolis nevien žodžiais betjcW t.t. Bet visi susipratime 
ir savo užnuodintais pažvelgi-j tegul gyvena ir mirszta del ša
mais ir jau norėjo vytiesi pas-|v0 motinos, didžios Madžiari- 
kui broli del atkerszyjimo bet ,.i°s labo. Priimkite, broliai Ser-
toje pat minutoje sujudėjo na- 
baszninko ranka, kuria jis lai
ke savo rankoje. Jo szirdyje 
žybterėjo viltis kad jo tėvas 
gali dar atgyti. Bet ranka bu
vo sujudėjusi tiktai del to, kad 
jis ja laike pakeles. Rankai nu- 
puolant, iszpuole ir popieros 
szmotelis, kuris dar iki sziol 
laikėsi .lavono tarpupirsztyje. 
Varguolis Arsenius dar syki 
apsižvelgė apie lavona bet nie
kur nebuvo galima užtemyti 
gyvybės ženklo. Viskas buvo 
povisam. Jo duszia dangiaus 
nebesugrysz in savo sena gy
venimą.

Viskas, ka jis toje valandoje 
nukentėjo savo szirdyje, taip 
ji apsilpnino, kad beveik ant 
kojų negalėjo pastovėti. Jis 
užsileido ant tėvo krutinės ir 
taip ji atrado brolis, kada po 
gerai valandai antrusyk. sh- 
gryžo tėvo kambarin.

Pamatęs tokiam stovyje? bro
li, Sauliaus szirdyje atsiliepe 
broliszka meile. Jis pakele

! bai, nuoszirdu pasveikinimą 
nuo musu broliu Madžiaru!

Aplinkybes veikiai pradėjo 
mainytiesi. Madžiarai vis dau- 
giaus ir daugiaus užmirszinejo 
savo prižadus, ka Marijs taip 
dailiai sznekejo ir ant galo 
pradėjo spausti Serbu tautas.

Btiime-^oteme tikrus tėvy
nes,sūnūs.

Kaip visi anuomet jaunieji, 
taip ir Arsenius, gimimu Ser- 
bas, karsztai mylėjo tauta. Bet 
iki "šziam laikui ta meile visa
dos, buvo lėta ir tyli; tiktai jo 
jausmingose dainose aitriai 
iaištbsi szi karszta liepsnele. 
Priespauda, kuri baudė alvie- 
na tiki- “ rba, rode jaunam-

— Broleli! Asz su tavimi ne
teisingai pasielgiau, dovanok 
man! Žinai, isz meiles del tėvo, 
man ding, bus kožnam dovano
ta, o labiausia nuo tavęs vy
liuos). Tu pats žinai ko esava 
pritrukę. Del kokios priežas
ties tėvas apleido szi a pasaule, 
tiktai vienas Dievas žino. Asz 
noriu su tavimi susitaikinti su 
taja misle jog tėvo giesme jam 
tiktai pasaldino persiskyrimą 
su sziaja pasaule.

Abu broliai iszkele szerme- 
nis, palaidojo tęva ir po asz- 
tuoniu dienu persiskyrė. Sau
lius sugryžo in savo kariuome
ne o Arsenius in Peszta. Persi
skyrimas buvo pagirtinas. Per 
visas asztuonias dienas abu 
broliai tarp saves nepasidalina 
nei asztuoniais žodžiais.

kita lauko dar- 
s Serbas nei vieno- 

nebuvo liuosas 
gresinezios nuo

tūlas Lazarus 
visai neisztiki- 
s.

5 guodones vertas. 
Jis myli J o savo tauta, jog bilo 

' oje.,i.;lipinioje buvo pasi
rengei paaukauti del jos savo 
gyvybe. Bet Peszte užpuolė 
ant jo audra nuo inirszusiuju 
Madžiaru jaunikliu, taip kad 
sugriebė tik pasislėpti, iszbeg- 
damas isz Peszto in savo gim
tuves miesteli Penczeva. Bet 
ir ėzia ji atrado ir pasodino in 
kalėjimu, ir jau baimejosi kad 
tiktai nesiunstu in Temeszva- 
ra, kur tame laike vieszpatavo 
kersztinga dvasia prieszai 
Serbus ir kur jo, kai'szto Ser
bu tėvynainio, lauke apverkti
nas galas. Bet isz ežia jam pa
sisekė iszsiliuosuoti ir bėgti in 
Karlova, kur per szaudykles 
szuvi tapo labai sužeistas.

Tada jis instojo in Szaika- 
sziu batalijona ir diege jaunu-

jej vai
uno h

maszo link. Į džiąrai guodos toki žmogų, ku-
— Sentamaszo link? — Ar- ris kaujasi priesz savo tauta ir 

senius dyvydamasis atsiliepe. ' brolius.
Į — Netik guodos, bet ir da
bar guodoja; juk jie sau apsi- 

už vada. Iszeik 
pint gatvių ir girdėsi kaip nei 
vieno vardo su tokia guodone 

j neprimena, kaip tiktai mano!
— Dabar tave guodoja, pa

kol tu jiems reikalingas!
— Tegul ir taip. . . tolinus 

mane guodos, kaip isztikimai 
tarnausiu!

— Suprantu, suprantu, ko 
tu nori! Garbe tavo pragaras!

— Gal tu esi nesveikas? — 
antru kartu užklausė.

Arsenius tylėjo.
Saulius mate kad jo brolis 

ingrimes in gilias mislis todėl;
truputi palaukes, tarė: — Da- turi nei vieno kito virszininko, renka mane 
bar tiktai suprantu kad tu ma- apart tavęs?
ne nedraugiszkai priėmei. Ma
tyt tu vis dar ant manes pyks-1 ta laikau už guodone.
t i už tuos žodžius kuriuos prie — Žinau! — Šauliu 

praeidavo jam I tėvo lavono sakiau?
— Ne, broleli! asz

tinginiais ir neiszmaneliais, 
dabar trumpame laike tapo va
dovais. Bet jis buvo tas pats ir 
liko lėtas ir tylus. Būdavo to
kios dienos, kad jis nei žodžio 
neisztardavo. Žmonių pulkai 
su trenksmu
pro szali; bet jis tartum nieko 
negirdi, nieko nemato: Kada Į pirmasis mulkis kad 
jszeidavo ant lauko pasi- pykeziau — Arsenius

— Ir 'kodėl ne ?
—- Ar-gi tatai Madžiarai ne

- Jie mane siunczia o asz

— Matosi, kad nežinai, kito- 
niszkai nebūtum apsiėmęs to 

kuris irau-
bueziau 
už tai pulko būti vadu,
atsake, kia Sentamaszo link; tenai yra

vaikszczioti, jis galėjo valandų Į Brolio žodžiai užgavo reikalin- užsidarė musu broliai — Ser-
valandas be pasijudinimo ant 
vietos nustovėti, ar galva nu
dūręs žemyn arba dangun in- 
smeiges akis žiūrėti.

Žinia apie draugu pasiseki
mą ir laime ant kares lauko' 
pasiekdavo jo ausi. Jis džiau
gėsi mano vaiko džiaugsmu 
bet veik ir vėl jis nuliūdo ir 
pats sau sako: Tikrai, brolio 
žodžiai teisingi. Žmones su 
prakilniais jausmais yra leisti 
tiktai del to, kad amžinai jaus
tu. Visuomeniszkam gerui jie 
negali būti naudingi.”

Generolas Grabowski arti
nosi Karlavoj, ir Serbai kau
jasi su Madžiarais. Kožnam 
buvo regiama jog todvi tautos 
santaikoje nesugyvens, bet 
veikiai kraujas patekės upė
mis per Madžiarijos tyrus. Ma
džiaru valdžia buvo nuspren
dusi su ginklu — kaip Madžia
rai sakydavo — Serbu maisz- 
ta numalszinti, todėl isz visu 
pusiu trauke kareiviai pietų 
link.

Sztai Peszte buvo jaunu Ma
džiaru pulkas susirinkęs ir 
lauke, vado kad juos vestu, 
kaip sakydavo, pietų link ant 
.razbaininku, kurie buvo pasi- 
ren'ge savo gyvasezia iszgelbe- 
ti tauta ir visa valstijos taika. 
Arsenius girdėjo’' apie sžitaji 
pulką, kuris po Peszto gatves 
vaikszcziodamas, szuniszkai 
skalijo ant Serbu. Jis žinojo, 
kodėl jie susirinko. Bet neži
nojo kas bus jo vadovu, kuri 
pirm pribuvimo jo garbina ir 
nekantriai lauke. Syki nakties 
laike Arsenius sėdi savo kam
baryje, atsiduodamas, savo 
mįslėms. Galėjo būti pusnak
tis, urnai ir drąsiai kasžin kas 
prie duru beldžiasi:

— Kas ten? Arsenius už
klausė, nusidyvydamas, kas do 
sveczias taip velame laike.

— Atidaryk duris! — atsa
ke pažiiistamas balsas.

Jis atsikėlė, atidarė duris ir 
pažino savo broli. Saulius bu-

gaja styga, kuri jo burna at i- bai!
— Maisztininkai, ne Serbai!'Bet žinok ir tai, jog jeigu tu 

asz einu priesz maisztininkus, 
ne priesz Serbus!

— Tai Serbus paskaitai už 
maisztininkus ?

— Ne asz, bet tas, keno tei
sybe.

— Madžiaru ministrai?
— Ne, Austrijos karalius.
— Neteisybe. Karalius nie

kados nėra pavadinęs Serbus 
maisztininkais.

— Ar esi skaitės manit'esta 
rubežninkams ?

— Tenai neatrandamas var
das "maisztininkai.”

— Žodžio nėra, bet mislis 
yra.

— Negali būti, kad Austri
jos karalius pjautu pasikelian- 
czius del visos valstijos labo!

— Bet tonais pasakyta: te
gul pameta ginklus ir eina na
mon.

— Ir ka tu apie tai supran-

darė:
— Teisybe, aname laike ta

vo žodžiai galėjo mane užrūs
tinti. Bet aplink turėjau laiko 
visiką ta permislineti. Tas, ka 
tu tada sakei — isz priežasties 
nubudimo ir szirdies skausmo, 
ka ir asz jaueziau, ir tada vi
sai neapmislijas sakei. Turbuf 
asz už tai tau turiu padekavo- 
ti o ne pykti. Jei kada pasiro
do, kiek yra malonus ir bran
gus vaikams tėvas, tai aisz- 
kiausiai tas yra matomas jam 
amžinai nuo ju atsiskiriant. 
Tai-gi, juo dauginus vaikai 
guodoja savus tėvus, juo dau
ginus jie užsipelno del suves 
guodones. Aid tavo žodžiu vi
sai negaliu pykti, asz gana ge
rai žinau jog mano rauda ne
galėjo tiek pikto užsitarnauti, 
ant kiek tu ja ibzpeikei. Bet ta
vo kiti žodžiai man dide in- 
spauda padare;

— Asz neatsimenu kuomi ta
ve dangiaus galėjau užgauti.

— Ne, nevien tik nesi manės 
užgavęs bet dar nuo manes esi 
užsitarnavęs padekonę.

— Ka-gi asz tau sakiau ?
— Tegul pasilieka! kitąsyk 

apie tai pakalbėsimo o dabar 
pradėsimo apie kita!

—' Jei tu man apie tai nebū
tum užminės — Saulius tarė — 
lai asz nebueziau atsiminęs pa
klausti, bet dabar, po teisybei, 
negaliu suprasti, ka taip tau 
bueziau pasakęs, jog taip il
gai atsimeni?

V -------- o U---------------- |

ju szirdyse sėkla mylėjimo įv0 apsidaręs keliones rūbais, 
tautos ir tėvynės.

Visu jaunuju szirdyse užsi
degė meiles ugnis prie savo 
tautos ir tėvynės. Jie visi su- 

---------  prato kokia bus Madžiaru po- 
tuose Kovo menesyje, kada j litika ir todėl stengėsi Madžia- 
Madžiarai veltui norėjo prisi- ■ ru valdžia panaikinti o stip- 
labinti visom Madžiarijoje gy- rinti senąją valdžia, Viennoje,

Inejas tuojaus padavė broliui 
ranka. Arsenius neilgai lau
kus pagriebė brolio ranka ir 
nuoszirdžiai spaude.

Ant kiek jaunesniojo brolio 
veidas buvo nulindęs, ant tiek 
vyresniojo aiszkus. Sauliaus 
akys labai žėrėjo, kas liudijo, 

venanezioms tautoms ir jas po gyvuojanezia po karaliaus sar- ’ kad jis pilnai džiaugsmu per- 
savo pusei patraukti, drauge gyba. Tokiu budu troszko Ser-Įimtas. Jau jis nesuprato ir to, 

: bu tauta prisijungti prie kitu kad brolis ji priima ne visai 
••elbeti Aus-' draugiszkai. Kada Arsenius ji 

' apkabino, jis džiaugsmingai 
J sake: "Asz tiktai isz keliones.
Dar niekas nežino kad asz 

' ežia. Vienas Dievas žino ar su
niksiu. Gal szis sykis paskuti
nis. Todėl perpraszau už taip 
vėlu apsilankyma. ’ ’

— Pas mane niekad nėra vė
lu! jaunesnysis brolis atsake.

Jo veidas nubalęs, aiszkiai 
rode, jog jo szirdis didžiame 
skausme.

> Saulius, tai paregejas, už
klausė: kas tau yra? Tu iszro-

II.
Jeigu kada Serbas yra mylė

jus ir guodojas savo tauta ir 
tėvynė tai ypaeziai 1840 me-

pasikelti priesz savo valdoną, 
Austrijos karalių. Madžiaru 
deputatas baronas Narijs tarp 
kito ko sznekejo Serbams:

— Seiliaus buvo mislyjama, 
kad vienoje valstijoje negali 
daug tautu ir invairiu tikėji
mu sanariai santaikoje gyven
ti ir prašzalinti nekalta krau
jo praliejimą. Musu dienos pa- dosi ir Arsenius. Gailestis te
rodo kad szis kraujas tekejo vo ir motinos vis dar gulėjo 
veltui, tiktai dėlto, kad dabar ant jo krutinės, lyg sunkus ak- 
per ji tiek pat teketu aszaros. muo, kas ji ir trukdė darbuo- 
Seniaus buvo mislyjama, kad tiesi ant naujo darbu lauko, 
vienoje valstijoje negali gy-1 Brolio žodžius primenant, jo 
venti daug invairiu tautu sa-'szirdis dege, kaip ugnyje. Bet

Austrijos tautu, g' 
trijos valstija nuo visiszko su
griuvimo ir tuomi parodyti pa- 
dekavone Austrijai už jos mie- 
laszirdyste kuria jiems sutei
kė iszliuosuodama nuo Turku 
jungo.

Tame skaitliuje jaunuju ra--

Dvi mergicos in Czikaga 
pribuvo,

Kaip girdėjau, isz Pennsylva- 
nijos atsibaladojo,

Stokjarduose abidvi apsistojo, 
Kiir baliavojo ir nakvojo, 
Labai puikiai pasirodė,

Ne dyvai kad ant beždžionių 
iszrode,

Vyrai praeiti pro jas negalėjo, 
Ba prie kožno prisiplakinejo. 
Vienas jaunas vaikinelis kvai

tulį gavo,
Taip tos mergicos ji apra

ganavo,
Abidvi jau apie 35 metu,
O vaikinui vos 23 metai su

kako,
Abidvi in ji insiklepojo, 

Norints vaikinelis apie tai 
nežinojo.

Kaip toliaus tas viskas iszeis 
tai nežinau,

Tiktai nuo žmonių tiek isz- 
girdau,

Kad neužilgio tą. ji beiboka 
(privers,

Ir tas viena isz ju tvers.
Juk maitele su abięms nesi- 

paeziuos,
Ir niekas jam szliubo neduos, 

O da kaip kokios,

Viena kitai griebs už keteros.
Tai kaip susipesz, 

Vaikinas sau in kitur isz- 
šinesz,

Tsž Stakjardu, 
Be jokios bėdos.

eisi priesz Serbus, apibjaurysi 
savo ranka ju kraujais, — nuo 
szio akies mirksnio mudu dau
ginus nebeesame broliai. Tokio 
vyro vardas, kurs' apibjaury- 
tas tokiais neteisingais, amži
nai neatleidžiamais ntiodemiu 
darbais, negali būti jau mano!

— Del manes gali pasijesz- 
koti kito!

Arsenius gailingai dar syki 
pažvelgė in savo broli, ir jo 
akys prisipildė aszaromis.

— Prakeikiu tave tėvo var
du, kurs tave augino ir moki
no! Prakeikiu tave motinos 
vardu, kuri tave gimdė. Jeigu 
tu taip darai, tegul tėvu kau
leliai kapuose .sujuda ir juo- 
dvieju duszios danguje prade
da raudoti! Jei tau ko trūksta 
del pragyvenimo, tad asz tau 
atiduodu puse savo turtu, nuo 
levu gautu, ir visas savo gery
bes; tiktai ne eik priesz savo 
tauta, priesz savo tautos bro
lius.— Vyresnysis brolis klau
sėsi.

Arsenius sanprotavo kad jo 
brolis savo szirdije nerimsta 

I todėl puolė priesz ji ant keliu, 
1 sudėjo rankas ant krutinės iv 
melde: "Nei priesz viena ne

besu iktaupeširnesiklatipgiu,' — - 
į tiktai tave viena taip mel- 
I džiu.”

Vyresnysis vis tylėjo.
—Toliaus Bus—-

— Tai kad jie turi eiti na
mon o jei to nedarys, tada per 
ginklus turės paklausyti.

— Bet asz ta insakyma su
prantu, jog musu karalius, ku
ri visi pagal teisybe pripažins-j 
ta mielaszirdiii'gu, nenorės 
idant jo valstijoje Jie priežas
ties ginklus maudytu kraujuo-- 
se. Todėl ir prisakė rubežhin 
kams numesti kares ginklus ir 
eiti namon. Taip pat jam ne
gali patikti kad antai Madžia- 
rai pakelia kares ginklus ir 
pradeda namine kare. Todėl 
niekur nėra pasakyta kad Ser
bai neturėjo teisybes griebti 
rankosna kares ginklus idant 
a ilgint i save ir savo žeme prie- 
szingai, pasakyta, kad ju tei
singi praszymai taps peržiūrė
ti.

— Ne musu dalykas apie tai 
sprensti. Lai sprendžia kara
lius ir jo ministrai kas iszpil- 
domas o kas ne, kaip tai aure 
dare Peszte.

Arsenius visai prie brolio 
prisiartina ir paemes jo ranka 
tarė: “Klausyk manes, broli! 
Dangiaus esi Serbas, nei karei
vis. Atmink, koki varda dėvi. 
Dievo tarnas Saulius karsztai 
mylėjo savo tauta. Eik, jo pė
domis! tu dar esi jaunas, tai 
dar priteks laiko užsipelnyti 
garbe ir guodone be szios ne
laimingos kares!

—Ne, tada bus jau per vėlu!
„ _____ --o- — - Dabar esu majoru, už trijų me-1

kad Arsenius pirmiaus prade-j nešiu mane matysi pulkaunin- 
tu szneketi bet nesulaukęs pats ku. Ir Siepraeis vieni metai, 
pradėjo: — Tai tu ant manės kaip tavo brolis bus generolu 
nepyksti ?

— Ne! — buvo atsakyta.
— Tai tas dalykas taip! Man 

pasakyk apie k-a asz vis misli- 
ju: kode! tu ant manės vis pik
tas? Todėl asz su tavim la- me pulke vadu, tai kitas bus. | 
blausiai troksztu pakalbėti ir Į —Bet ant to nieko nepaisai,1 
susitaikinti. Juk kas gali žino- kad tave tavo paties tautos 
ti — gal mudu jau dangiaus broliai keiks? 
nesimatysime! asz einu ant ka
res lauko!

— In Italija? — brolis veik'mu. Tas, kas jiems nutiks, nu-!
užklauso. . j tiks ne per mane, bet per kare,'

— Ne! esmių apsiėmęs būti kurioje jie patys kausis. Todėl 
vadu to pulko kuris Peszte su- už ka jie mane keiks?.
sirinko ir mistinu eiti Senta-J — Tu sanprotauji, kad Ma-j

Truputi tylejes, Arsenius 
pats sau tarė:

— Ir kodel-gi nepasakau? 
Kad sau užlaikyti?.. Ne! ne
noriu, tegul kitas mane sulai
kys, o dangiaus sau jau nelai
kysiu!'

Tada in broli atsigryžes pra
kalbėjo: Ar atsimeni anas die
nas, kada sudraskei mano rau
da? Tada sakei kad visi dai
niai bailus ir nei vienas isz ju 
neturi spėkos aukauti savo gy
vybe kad sulaukti to, ko trok- 
szta?

— Ta viską pasakiau be su- 
protavimo — Saulius pajuos
damas atsake.

— Tegul butu ir taip — Ar
senius kalbėjo — bet tu anuo
laik sakei teisybe.

— Ir kodel-gi teisybe?
— Gana! — Arsenius iszta- 

res nutilo.
Ir Saulius tylėjo ir lauke

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.

Madžiaru armijoje.
— Bet musu Serbu tauta ?
— Szi musu tauta nuo savo 

likimo neatsitrauks, ar asz tar
nausiu, ar ne. Asz nebusiu ta-

— Dvasiszkai sveikas žmo
gus nepaiso ant neteisiu keiks-

* #

nariai ir tame dalyke plunks- jo dvasia negalėjo drąsiai pri- dai teikiu, kaip kad kas tave 
na daug iszmirke juodytos at- gulėti prie szio gyvenimo ir butu nuskriaudęs?
kakliuose ginezuose ir džiovi- darbo, kas reikalavo digtu spe- Į Arsenius neatsake nei žo- 
no smegenis taip inirszusiai, į ku ir laviu protu. Bet juo jisidžio.

LITHUANIAN
DANCE FOLIO,

... Polka
. Marszas
.. Polka
.. Polka
... Polka
... Polka

PIANO SOLO n 
Qontainivg a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian ImiS 
hiec.es • • » • • “

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 ...........
Marijampolis......................... Polka
Mergužėles ....................... Polka
Kariszka ............................ Polka
Baliaus.................................. Polka
Lietuvos Kvietkos...........Valcas
Dvieju Žodžiu......................Polka
SenosMergos (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
Ėiriik...................................... P<lka
Laksztutė ............................ .  T jlka
Ubagu Kaimas..................... Polka
Naszlys.................................. Polka

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

Badai Oliajaus steite,
Nedideliam pleise, 

Kur randasi apie 30 szeimynu, 
Ir konia tiek singeliu.

Girdėjau kad viena mergiuke, 
Lietuviu tėvu dukriukc. 

Yra vyresne už kitas, 
Jau eina jai 21 metais.

In melagyste taip atsižymėjo, 
Net žmones nuo jos. szalintis 

pradėjo, 
Iszejo pas žmonis tarnauti,

Ir isz ten baisenybes neszti, 
Kad velniukai ten po stubas 

laksto.
Ir viską šluboje varto ir 

drąpsto,
Net pelenus isz pęcziaus 

neszioja,
Ir kad sena boba ant szluotos 

jodinėja.
Dabar sakoma, mergiuke tdip 

iszmindravo, 
Jog taipgi ir ji velnius iszvaro, 
Szalto vandens bliuda pastate,

Ir sztai ka ji pamate?
Baisus stebuklas pasidarė, 

Bliuda su vandeniu iii palube* 
pakele,

Visaip ji vartė ir sukinėjo, 
O ne vienas laszeliš neiszši- 

liejo.
Ant galo vela ant vietos 

padėjo,
Kur pirmiaus stovėjo, 

Motina in žmonis taip plepe- 
liuoja,

Ka tik nuo dukreles dažinoja.
Žmoniems jau nubodo 

klausinėti,
Ba žino kad tai bobos 

kvailybe.
Geriau motin, su savo dukrele 

pasitaisykite,
Nebūkite raganos, tik sveika 

protą turėkite.

t
I

! I r
i i

hiec.es


ŽINIOS VIETINES
—- Dvi mergaites, Marga- 

rieta Bross, 12 metu, nuo W. j 
Spruce uly., ir Onute Perri, S. 
mdtu, taipgi nuo W. Spruce' 
uly., likos sužeistos kada ju| 
rogutes likos pataikintos per 
automobiliu. Abidvi gydosi 
pamie-

Apie 60 žmonių aplaike 
darbus ant ulycziu pataisyda
mi W. Maple uly., ir kitas 
skersines ulyczias, pagal ko
deksą W.P.A. Manoma už ke
liu dienu priimti da tiek.

— In pagialba kun. Czes- 
nai ana diena atvažiavo kuni
gas Juozas Baltrūnas, isz Que
bec, Kanados, užimti vieta bu
vusio vikaro, kun. P. Lauma- 
kio, kuris iszvažiavo apimti 
Szv. Antano parapija, Readin- 
ge, Pa., ant vietos buvusio ku
nigo Draugelio. Vėliname nau
jam vikarui pasekmes musu 
mieste.

— Gal tokio pasilinksmi
nimo mieste da nebuvo koki 
parengė musu moterėles, Szv. 
Magdalenos Draugystes, Pane- 
delyje, 24-ta d. Februariaus 
(priesz Užgavėnės), Norkevi- 
cžiti svetainėje. Tikietai jau 
pradėjo parsidavinet kad kož- 
nas galėtu .sau nusipirkt isz 
laiko o kasztuoja tik 35 centai. 
Bus tai vienas isz smagiausiu 
balių o Vilkausko orkestrą gra- 
jys smagius szokius del senu ir 
jaunu ir naujausias polkas ir 
valcus kokius aplaike isz Kau
no o del jaunuju “the latest 
from Hollywood.” Jeigu nori
ke pasilinksmint pripsz Užga
vėnės, ateikite ant szito ba
liaus o nesigailesite.

Nežinomi piktadarei api- 
plesze du ;American sztorus, 
viena ant W. Mahanoy ir kita 
ant W. Centre. Gavosi in vidu
rį per sudaužyma spynų ant 
skiepu duriu. Isz abieju sztoru 
paimta daug Tavoro. Palicija 
jeszko piktadariu.

:— Mare Kuczinskiute, ku
ri turi, užsiėmimą Guzinskio 
sztore, staiga! susirgo ir reikė
jo tuojaus nuvežti ja in Lo
cust Mountain ligonbute kur 
jai padaryta operacija. Vėliaus 
žinia isz ligonbutes skelbia 
kad Mare sziadien daug svei
kesni.

Ant atsisveikinimo ir 
apleidimo musu parapijos vi
karo kun. P. Laumakio, kuris( _ |)vieju ,plesziku .paszan. 
isz\ažia\o apimti parapija <as Brigeport’o lietuvis biznic- 
Readinge ir del priėmimo nau- rius j Petrauskas, 3312 S. Hai- 
jo vikaro kunigo J. Baltrūno, <p(1 u]y, yra pa.k,iyy, 
choras Szv. Juozapo parapijos gU])kiaį sužeistas jis guli Ger- 
parenge puiku bankieta del j 
abieju kunigu, Norkevicziaus 54_(cs -ir yor 
svetainėje Nedėlios vakara. 
Daug sveteliu dalyvavo tame 
bankiete. automobili,

___________ i žeistas Alei

ISZ CHICAGO, ILL

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,—- In Mi- 
i kolaieziu szeimyna, Spring uly. 
Corn Krest, insisuko nelaboji 
giltine ir in keturis menesius 
paglemžė tris szeimynos na
rius. Homeopathic ligonbuteje 
mirė p-le Ona Mikolai'tyte. Jai 
buvo padaryta “goitre” oper
acija ir po to nepasveiko. Pa
laidota Wilkes-Barre Szv. Tre
jybes parapijos kapuose. Ve
liones brolis Jonas mirė praei
ta Rugsėjo meliesi, jos tėvas 
mirė praeita Spaliu menesi. 
Paliko du broliu: Petra ir Ed
vardą Wilkes-Barre, dvi seserį 
Mrs. St. Martusevicziene, isz 
Breslau ir Mrs. J. Martusevicz
iene, Detroit, Mich.
t J. R. Rinkeviczius, 125 

Valley uly., Exeter, mire. Pa
laidotas Pittstono Szv. Kazi
miero parapijos kapuose. Pali
ko žmona, viena sunu, ketures 
dukteris ir 13 anūku.
t Ona Lukoszevicziene, 28 

metu amžiaus, Lynwood, mire. 
Paliko vyra, sunu, dukteri, ke
turis brolius ir seseri.

man Deacones ligonbuteje, prie 
..... .„rgan nl\., kampo.

— Traukiniui invažiavus in 
vo sunkiai su-1 
Kvedaras. Au

tomobily važiavo septyni žmo
nes, bet p. Kvedaras daugiau
sia nukentėjo.
t Eleanora Maekevicziivle, 

18 metu amžiaus, pp. Justino 
ir Viktorijos Mackevicziu duk
tė, mirė. Sirgo per kokia 15 
metu.

—- Lietuviu Tautiszkos pa
rapijos klebonas Stan. Linkus 
ir tūla 25 metu jauna mergina 
buvo sulaikyti palicijos, nutari
ami neteisėtu auku rinkimu 
“labdarybei.” Moteriszke pir
miau nenorėjusi iszduoti savo 
vardo, inkalinta pasisakė jog 
ji esanti Mrs. Toby Samsing, 
3442 Erling Place. Visi try:, 
suimtieji yra inkalinti. Kun. 
Linkus už auku rinkimą buvo 
suimtas kelis kartus praeityje 
bet paprastai atgaudavo laisve 
del inrodvmu trukumo. —N.

— Valdžią užtvirtino vie
ta del naujo paczto kuris bus 
pastatytas ant vietos '29—31 E. 
Pino ūly., kuri prigulėjo prie

t Juoz. J. Valaika, Jr., 384 
Park avė., mirė. Paliko žmona, 
dukterį, tęva, tris brolius ir ke
turias seseris.
t Dom. Trusko, 42 m., am

žiaus, 219 Oliver uly., Swoyers
ville, mire. Paliko tris brolius 
ir viena seserį.

Kingston, Pa. t Antanas R. 
Traigis, 386 Elm uly., mirė. 
Paliko žmona, sunu, dukterį ir 
keturis anūkus.
t Martynas Baleviczius, 60 

metu amžiaus, mirė. Paliko 
žmona, du sunu, viena dukterį 
ir tris brolius.

Kazimiero parapijoj, 
rjp'1 prasidėjo Misijos nuo 

13-tos lyg 26Jos'd., 
Sausio (Jan.). Prabaszcziiis 

F rank Bastian, už kuria vai- Į y Matulaitis užkvieczia visus
tižia užmokėjo $9,000. Lotas 
yra 25x125 pėdu dydžio. Kaip 
tik oras truputi atszils tai pra
sidės darbas ant statymo nau
jo paczto. Rodos valdžia butu 
Užrinkus daug parankesne vie
ta del paczto bet tai ne musu 
valia kur valdžia iszrenka vie
ta.

krikszczionis atsilankyt ant 
tuju Misijų, isz ko pasinaudos 
dvasiszkai, nes pamokslai yra 
labai akyvi ir pamokinanti.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

g Vs

ALIEJINIAI SZULINEI VIDUR-MIESTYJE OKLAHOMA CITY.
Nuo kada atsirado aliejus Oklahoma City, visokios kompanijos parandavojo žeme 

vidur-miestyje ir pastate szulinius isz kuriu kasTliena išztryszka tukstanežiai baczku alie
jaus. Net prie gubernatoriaus palociaus randasi szulinis.

ISZ LIETUVOS Josios Nuliudime Tik 
‘Saule’ Ja Suramina! Darbo Zinutės

Skaito Daug Kitu Laik- 
raszcziu, Bet ‘Saule’ 
Yra Jai Smagiausia!

APIPYLĖ ŽIBALU
10 AVILIU BICZIU.

Sabialku kaime, Leliunu vai.
Utenos apskr., kažin kokie ker- 
szininkai nakties laiku apipylė 
žibalu vieno ūkininko 10 aviliu 

e’ > bieziu. Tai buvo da vasaros

SHENANDOAH, PA.
— Ant metinio susirinki-, 

mo Parapijonu Szv. Jurgio Pa
rapijos, likos apsvarstineti vi
sokį svarbus reikalai, terp ku
riu užėjo klausimas apie “Pa
rapijos Turtą.” Likos per
skaityti nuomones žymi u 
advokatu, kas kiszasi “Para., 
Turto ir Dytu, kurie užtikrin- 
tina, ‘kad “ Bažnytinis Turtas 
priguli prie parapijonu ir 
Trustysu, kurie parapija val
do ir valdys toliaus,”

IszKares Lauko
4,000 ETIOPU

ŽUVO MUSZYJE
SU ITALAIS

DAUG SUŽEISTA; ,DAUG 
GINKLU GAVOSI IN ITA- 

GINKLU GAVOSI IN 
ITALU RANKAS.

laiku, Aiszkinant piktadarys
te susekta, kad tai buvo kaimy
nu Judicku darbas. Buvo pa
traukti teismą n. J uozas ir My
kolas Judickai ir j u tarnaite 
Rozalija Szirvinskaite. Dabar 
teismas nubaudė Juozą Judic
ką, pu'santriems metams kalėji
mo, o tarnaite Szirvinskaite 
6 menesiais. Mykolas Judic
kas iszteisintas.

Gerbiamoji redyste “Sau
les.” — Prisiuncziu užmokesti 
už mano geriausia dranga, 
laikraszti “Saule” kuris mane 
suramina czionais būdama 
tarp svetimtaueziu kurie Lie- 
tuvisz/kai nekalba ir negirdžiu 
savo mylimos kalbos. Kada su
laukiu “Saule” tai rodos pasi
kalbu su savo geriausiu drau-

NORI KAD VALDŽIA 
PAIMTU KASYKLAS 

PO SAVO VALDŽIA

IR DUOTU DARBUS 
BEDARBIU.

DEL

Harrisburg, Pa. — Senato
rius Joseph P. Bradley, isz

u nes po mireziai mano myli- Mount Carmel, Pa., nusiuntė 
užmanymą gubernatorių Earle 
kad valstija paimtu visas ka
syklas, kurios nedirba, po savo

Geri iamoji “Saules” Ilc- 
dukciji : — Prisiuncziu tamis- 

j loma užmokesti už laikrasz.tr 
I “Saule” ii- prie tos progos isz- 
lariu szirdinga acziu kad ne
sulaikote siuntinėti. Asz, isz 
savo puses, pasivėlinau su už- 

: mokesezia nes buvau susirgus 
: per koki tai laika ir vienatiniu
■ mano suraminimu laike mano 
ligos buvo “Saule” kuri mane 
pralinksmino iiį suramindavo

■ du kartus ant sanvaites.
' Linkiu tamistoms laiminga 
Į Nauju Metu ir troksztu kad 
i “Saules” spindulei apszviesta 
kožna musu broli tautieti ir 
szviestu jo namelyje. Asz labai 
troksztu prisidėti prie padau
ginimo skaitytoju del “Sau
les” bet laikai pas mus labai 
blogi, jžmoneliai aplaiko liųo 
valdžios paszia'lpa ir tik isz to 
gyvena o tas kuris dirba tai 
dirba tik po tris dienas ant 
sanvaites.

Asz skaitau daug visokia 
laikraszcziu bet man ne vienas 
nėra taip malonu kaip “Sau
le” todėl kad neužsipuldineja 
be reikalo ant nieko ir nepri
guli prie jokios partijos kaip 
pritinka ant gero laikraszczio. 
Pasilieku su pagarba, jusu se
na skaitytoja, Ona Bukantle
ne, isz Melrose Park, HI.

rno vyro, kuris jau silsisi ka
puose treti metai, tai tik laik- 
rasztis “Saule” prasklaidina 
mano liūdnas mintis, pralinks- globa ir pradėti jas dirbti kad 
mina savo žinutėmis, pasakai <Juotį užsiėmimą del bedarbiu 
temis ir gerais pamokinimais, j 0 iszkaslas anglis atiduoti del

bedarbiu kurie aplaikineja pa- j tarimą del “Saules.” Linkimo 
.q*zi I iy*i a TTulnbinc n f num 1 • j __ • j i • i • • . • i ..

• —- Apie pirma valanda po 
pusiaunakt, Nedėlios ryta, pra
dėjo snigt ir snigo be paliovos 
lyg Panedelio ryta. Buvo tai 
tikra Sibiriszka sniegine vie
sulą užpustydama plentus, 
trukei pasivėlino po kėlės va
landas, daug automobiliu buvo 
priversti sustoti ant keliu nes 
nekurtos vietos buvo taip už
pustytos kad jokiu budu nebu
vo galima persigauti per pus
nis1. Manoma kad. sniego nu
puolė apie pėda o nekuriose 
vietose pripustė ant keletą pė
du. Duonkepei ir mesinyczios 
turėjo nemažai vargo prista
tyt duonute ir mesa. Žodžiu, 
buvo tai vienas isz didžiausiu 
snieginiu šzturmu in laika pen
kiolika motu szioje aplinkinė
je ' -

Gilberton, Pa. — Ona Buc- 
vinkiene, gerai žinoma gyven
toja, likos nuvežta in Ashlan- 
do ligonbulte ant gydymo ir 
daktariszkos observacijos.

— Apsivedimo laisnus isz- 
sieme Aleksandras Abramavi- 
czįus, isz miesto, su pana Ona 
Anuszfkevicziute, isz Meizvil- 
les. Veselka atsibus už keliu’ 
dienu.

Minersville, Pa. f Senas gy
ventojas, Kazimieras Vasilauc- 
kas, kuris czionais pergyveno 
daugiau kaip 40 metu, mirė 
namie ant 251 Laurel uly. Ve
lionis pribuvo isz Lietuvos ap
sigyvendamas czionais. Prigu
lėjo prie Szv. Franciszkaus 
parapijos ir prie vietines kuo
pos S.L.R.K.A. Jo pati mirė 
apie szeszi metai adgal. Paliko 
viena sunu ir ketures dukteres 
isz kuriu viena gyvena Maha- 
nojui, pati sztorninkpc'Gar
maus.

Rymas, Italija. — Keturi 
tukstanežiai Etiopu likos už- 
muszta ant Pietinio frunto per 
Italus kurie vejasipaskui juos 
neduodami jiems pasilsio pa
kol juos visiszkai apkovos. 
Etiopai likos visiszkai supliek
ti po vadovysta Ras Dėstą 
Demptus. Daug paimta in ne-į 
laisve. Daugybe karisžko ma- 
icrijolo taipgi likos paimta,' 
kaipo ir keliolika maszininiu 8

J. SARPALIUS NUTEISTAS 
VISAM AMŽIUI, O KITI PO 

9 IR 12 METUS.
Gruodžio 19 d., teismas, isz- 

žiurejes byla 9 ūkininku, kurie. 
Lalpkriczio 9 d., 1935, Vilka- 
viszkio apskr., Paežerių vals., 
Sarmaezinos kaimo miszke bu
vo susiszaude su palicija ir 
szauliais, nubaudė: Viktorą 
Damijonaiti, 1 menesiui kalėji
mo; Piju Treikauska, 6 men. 
kalėjimo; Vlaą: Petravicziu, 1 
metus sunki uju darbu kalėji
mo; Juozą Brąžaiti, 9 metus 
sunkiuju darbu kalėjimo; Mi
ka Juodisziu ir Antanu. Griga- 
levicziu po 6 metus sunkiuju 
darbu kalėjimo; Petrą Sarpa- 
liu, 12 metu sunkiuju darbu 
kalėjimo ir Juozą Sarpaliu, ka
lėti iki gyvos galvos. Ir tai 

j vien už tai, kad žmones pasi- 
prieszino nepakeliamam ■var
gui.

Lai jumis Dievas suteikia gera 
sveikata ir ant toliaus darbuo
tis del labo Lietuvišzkos vi
suomenes. Viso gero jums ve
lijanti, Jusu sena, skaitytoja, 
Ona Enikiene, isz Pittsfield, 
Penn.

Nuo redaktoriaus: — Malo
nu mums girdėti kad “Saule” 
jus suramina jusu nuliūdimuo
se, o tas yra užtektina padėka 
del mus kad galime būti del ta
mistos pagialboje ir suraminti 
jumis liūdnam gyvenime.

Nuo redaktoriaus: — Acziu 
szirdingai tamistelei už jusu 
gerus velinimus ir puiku iszši-

Be ‘Saule’ Jai Neramu!
Guodotini tamistos: -— Ži

nau kad mano prenumerata

szialpa nuo valdžios o tokiu 
budu anglinis butlegeriavimas 
paliautu. Jeigu anglines kom
panijos tvirtina kad negali va
ryti kasyklas be yokio pelno 
tai turi atiduot tiems kurie ga
lės jas iszdirb'inet ir tokiu bu
du tureli darbus ir pelną. 
Bradley sako kad i lives byla 
ateinanezioje legislaturoje kad 
tas butu iszpildyla.

ir tamistelei laimes ir sveika
tos su sziais naujais metais.

ANT PARDAVIMO

Szviežiu Lietuviszku kolitu, 
del sudarymo deszru, skilan
džiu, kumpiu ir lasziniu. 4 un
cijų 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:

A nd rew Abracz i nsk a s, 
Rt. 1 Catawissa, Pa. (J31)

SUSZAUDE PLESZIKA 
KARPAVICZIU.

'Sziomis dienomis Lietuvoje 
buvo suszaudytas Suvalkijos 
plėsziku gaujos vadas Karpa- 
viezius. Jo vadovaujamoji 
gauja buvo apipleszusi Roma- 

karabinu ir kėlės armotas. Ita-Įnovo foaluna Kalvarijoj ir pa- 
liszki lekiotojai bombardavo pildžiusi visa eile kitu užpuoli- 

Kariuomenes teismas pa
smerkė ji mirti. Jis apeliavo, 
bet. apeliacija buvo atmesta.

i Tuomet jis praszc Pres. Smeto
nos pasigailėjimo, bet ir szitas 
praszymas buvo atmestas. Ta- 

.' da 10 Gruodžio nakti, Kauno A
kalėjimo ji suszaucle.

beveik visa aplinkine Eritre- mu- 
ai) o.

Italai pasiskundė Švietimam 
Sudui kad Etiopai nupjauna j 
rankas Italiszkiems nelais-i 
viams ir kitaip juos baisiai su
žeidžia kad daugiau nebūta 
tinkamais kovoti priesz juos.

KENCZIA NUO GIMIMO.
L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

—• Tai matai, mano mielas 
ženteli, nesuejo da trys mene
siai kaip buvau pas tave ir da
bar vela atvažiavau.

—- Dats ai rait motinėlė,— 
jau asz nuo gimtos dienos netu
ri ū ^'iliii'k'd;

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

DESZIMTS KASYKLŲ SU
STOJO PER STRAIKA.

Gilberton, Pa. — Deszimts 
kasyklų, prigulrnczios prie 
Readingo kompanijos, sus'tojo 
dirbti isz priežasties straikos

jau senei pasibaigė bet pinige-įkilusios per tai kad kompani
jų buvo trumpa todėl truputi'ja nenorėjo taikintis su Gilber- 
jtasi vedinau prisiunsti. Be'tono kasyklų darbininkais. 
“Saules” negaliu būti ir lau j Prezidentas Brennan stengėsi 
kiu su nekantrumu pakol ja sulaikyt darbininkus bet be 
pacztorius atnesza. Vėlinu jokios pasekmes. Kompanija 
“Saules” leidėjams geriausios ' tvirtina buk Gilbertono kasyk- 
pasekmes su sziais Naujais los yra saugios ir galima jose 
Metais ir kad turėtumėt daug dirbti be jokio pavojaus bet 
nauju skaitytoju. Su pagarba, • darbininką sako 'kad yra pavo- 
lieku jusu sena skaitytoja, Ona 
Jociene, isz Newark, N. J.

Nuo redaktoriaus: — Acziu 
tamistelei už prisiuritima pre
numeratos ir .už gerus velini
mus ir stengsimos tamistos ve- 
linima iszpildyt.

kasyklų

j ingos.

GAL BUVO PER GERA.

Tcvai prižadėjo mažai Ma
riutei kad jeigu bus gera mer
gaite tai jai garnys atnesz 
ža broleli ar sesute.

Po kokiam tai laikui 
muose atsirado dvynukai.

Mariute matydama net
beibukes prie motinos, tarė:

—- Tėtuli, gal asz buvau 
per daug gera, kad garnys at- 
nesze net sesute ir broliuką. ..

ma-

na-

dvi

SKUPUS SZKOTAS.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuoto jas :: 
jp—« Geriausia Ambulance

patarnavimas s z i o j
A' apelinkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar MEF 
Jį nakti. Visada turi pil- <£> 

na pasirinkimą meta- Mg i 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- į f 
mirelius pagal naujau- V 
šia mada ir mokslą.

M Turiu pagialbininke 
U moterems. Prieinamos

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-.T

Skapus Šakotas nutarė ka to
ki pirkti savo paežiai ant var-, 
du via.

— Ka duszele, norėtum kad 
tau nupirkeziau ant tavo var
duvių ’

— Isztikruju nežinau 
asz norecziau.

—• Na, tiek 'to, duodu tau 
visa meta ant apsvarstymo, — 
greitai tarė Szkotas.

ka

A. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<' Ofisai Dviejose Vietose .

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

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

sustabdo 
g“ g® g® PERSZALIMA ’ 
11 Ii irKARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduoie-Tabletai. in 30 minutu 
Moslis-Nosini laszai. Gausit aptiekusi

laikrasz.tr
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