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Isz Amerikos
LIETUVAITE JAU MIEGA 

ANTRA MENESI.
Lawrence, Mass. — B. Ka- 

szecziute miega jau .septinta 
sanvaite ir savo liga nemažai 
nustebino daktarus kurie jo
kiu budu negali ja pabudyt to
dėl turi ja imaityt per gumine 
paipukia. Mergaites tėvai gy
vena ant 49 Fulton uly. Kasze- 
cziute yra baigus norses moks
lą Baltimoreje ir jau turi 28 
metus. Jau nuo senei skundėsi 
kad ja apima kokis tai snau
dulys nuo kurio negali atsikra
tyt, ant galo užmigo ir da szia- 
dien miega.

BUVUSIS VIOE-PREZIDEN- 
TAS CURTIS MIRE.

Washington, D. C. — Suka
tos ryta staigai mirė buvusis 
vice-prezidentas Suv. Valstijų, 
Charles Curtis, kuris buvo isz- 
ririktas 1928 mete, turėdamas 
76 metus amžiaus. Paliko vie
na sunu ir dvi dukteres kaipo 
ir dvi seseres. Velionis turėjo 
Indijoniszko kraujo.savo gys
lose ir gyveno su Indijonais 
ant Kaw rezervacijos, po tam 
buvo furmonu, advokatu, se
natorium ir ant galo aplaike 
garbe viee-prezidento.
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ATIMTU GYVASTĮ UŽ 5 
DOLERIUS KOŽNAM.

Boston, Mass. — Jonas Mal
com Mącauley, isz Revere, pa
davė praszyma in valdžia kad 
ji paženklintu budeliu vaisti
niam kalėjime nes jis apsiima 
paleisti elektriką ant ikožno, 
kuris sodetu clektrikineje kė
dėje, tik už 5 dolerius. Valdžiai 
sziadien kasztuoja tas pat dar
bas 150 doleriu už pražudinima 
kožno žmogaus. Jis sako, ko
dėl valdžia turi tiek mokėt už 
elektri-kiavima žmogaus jeigu 
jis apsiimtu ta j i “džiaba” pil
dyt už-5 dolerius už kožna.

DVI SESUTES SUMALTOS 
PER TRUKI.

Boston, Mass. — Mare Mul- 
kern, .15 metu ir jos sesute 
Helena, 13 metu, eidamos cziu- 
žineti ant artimo prūdelio, ne
girdėjo prisiartinanezio New 
Haven trūkio, kuris abidvi pa
gavo ir balsei sumalė. Ju mo
tina buvo, varginga motore ir 
apvalydavo vietine rotuže. 
Mergaites tame laike buvo už- 
siriszia ausis nuo szalczio ir 
per tai negirdėjo prisiartinant 
truki.

ISZ GAILESTIES, KAD 
SUMUSZE PACZIA, 

PASIKORĖ.
Jersey City, N. J. — Suiuu- 

szes savo serganezia paezia 
kad jam nepagamino pietus už 
ka likos uždarytas kalėjime 
ant trijų menesiu, Andrius Ko
valski, 39 metu, pasikorė savo 
kambarėlyje ant diržo. Kada 
likos aresztavotas ant rytojaus 
iszsipagiriojo ir užklausė sar
go už ka ji uždare kalėjime, 
taip tuom persiėmė kad po ke
liu valandų sargas ji rado ka
banti ant diržo.
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22 METUS TAMSIOJE' 
NELAISVĖJE

Motina Uždare Savo 11 Metu 
Duktere Tamsiame 

Kambarėlyje.

KUR JA LAIKE PER 22 
METUS.

McKendree, W. Viį. —- Ant 
skundo kaimynu palicija pri
buvo iii narna Mrs. Minnie 
Coleman, 62 metu, kur rado jos 
33 metų amžiaus duktere, Da
ma, mažam tamsiam kambare-j 
lyje, kuriame buvo .uždaryta 
per jos motina per 22 metus. 
Visi langai tojo tamsaus kam
barėlio buvo užkalti su .stora 
popiera. Mergina randasi la
bai silpnam padėjime ir sveria 
tik 80 svaru. Kada ja iszvede 
isz jos tamsaus kalėjimo, tai ji 
negalėjo žiūrėti in szvieša iv 
reikėjo ja nuvežti in ligonbu- 
te.

Kada palicija užklausė mo
tinos kodėl taip padare, tai to
ji atsake kad mergina, būdama 
da maža mergaite, sirgo gerk
les liga ir ja in ten uždare kad 
pasveiktu. Daktarai tyrinėja 
dabar motina, ar ji yra sveiko 
proto. Mergina ant klausymu 
nieko neatsako, yra jau gerai 

žilus ir iszrodo kaip maža 
gfiv ’gaite.

Gyveno, ji su savo dedeTada’ 
turėjo apie 11 metu bet po tam 
ja atvožė namo pas motina ir 
nuo tos diųnos kaimynai ja 
nemato bet dasiprato kad ji 
randasi namie nes laidotuvių 
isz tojo ,namo nebuvo todėl 
mergina randasi paslėpta na
mie.

NUŽUDĖ SAVO UOSZVI — 
20 METINES PACZIOS 

PATĖVI.
Kearney, Mo. — Jokūbas 

Fiscus, 61 metu amžiaus, likos 
nuszautas ant smert per savo 
žentą, 88 metu amžiaus Zeną 
Milburn. Žentas buvo vedos Jo
kūbo .podukte, kuri turi tik 20 
metu, bet po trijų menesiu ve
dusio gyvenimo pati ji pamėtė 
ir apskundė kad suszelptu ja 
ir jos kūdiki. Žentas isz tos 
priežasties neapkentė savo 
ouszvio ir tanke! barėsi, ant 
galo paleido in ji kelis szuvius.

SNIEGINE VIESULĄ VELA 
APĖMĖ DAUGELI 

VALSTIJŲ.
Washington, D. C. — Praei

ta Petnyczia sniegine viesulą 
su szalcziu padare daug bledes 
po daugeli valstijų. Bosai, au- 
tomobilei ir geležimkelei turėjo 
sustoti.

Philadelphijoj ulyczios buvo 
užsnigtos, keli žmones mirė 
nuo szalczio ir padaryta daug 
bledes. Tukstancziai darbinin
ku po visas dalis Pennsylvani- 
jos valo užpustytus plentus 
ant kuriu randasi daugelis au
tomobiliu.

Delaware ir New Jersey val
stijose daugelis mokslainiu bu
vo priverstos sustot nes vaikai 
negalėjo gautis in mokslain.es.

Daugeliose valstijose žmones 
neturi anglių o nekurie turėjo 
sukapot , net. savo rakandus 
kad susiszildyt.

GUBERNATORUIS
ATMETE PRASZY
MA OPERATORIŲ

Operatorei Melde Kad Atsius
tu Vaistine Palicija Sulaikyt

Butlegerius Nuo Kasimo 
Anglių Nuo Ju Žemes.

JEIGU OPERATORIAI ATI
DARYS KASYKLAS TAI 

PALIAUS BUTLEGE
RIA VIMA.

Harrisburg, Pa. — Daugiau 
kaip deszimts operatorių mel
de gubernatoriaus Earle kad 
sulaikytu anglinius butlege
rius kurie vagia anglis isz že
mes kuri yra locnastis kompa
nijų, isz kurios iszkasa kas me
ta deszimts milijonu tonu ang
lių vertes 40 milijonu doleriu. 
Operatoriai melde gubernato
riaus kad. atsiuristu vaistine 
palicija ant sulaikymo žmonių 
nuo butlegeriavimo nes tas su
laiko kasyklas nuo darbo ir 
prieszinasi tiesoms apsaugoji
mo žmonių locnasties o jeigu 
to nepadarys tai žmones imsis 
ir prie kitu loenascziu, kas ga
li .sukelti anarkija po visa 
Pennsylvania.

Gubernatorius ueiszklause 
meldimo operatorių, užmetine- 
danias jiems kad jeigu butle- 
geriai parduoda. tick'im^lih 4r- 
turi uždarbi, tai kodėl kompa
nijos neatidaro kasyklas ir 
parduoda anglis. Toliaus, kad 
nesiims vaistiniu palicijantu, 
tik tada, kada vietinei szerifaiĮ 
to pareikalaus o jeigu tas butu 
reikalinga tai reikėtų mažiau
sia 3,000 vaistiniu palicijantu 
ant padarymo paredko.

Nemažai nusistebėjo opera
toriai kad gubernatorius in 
juos prakalbėjo Sekaneziai:

“Jeigu jus ponulei būtumėt 
daugiau pasirupinia apie tuos 
darbininkus tai iszklausycziau 
jusu meldimo su atyda bet ne- 
maeziau nei trupinėlio susimy- 
lejimo ant tu vargszu kurie ka
sa jusu angli. Uždirbote ant ju 
daug pinigo o dabar jiems sa
kote: “Negalite kasti angli isz 
musu žemes, — traukitės sza- 
lin ir maitinkitės oru!”

Gubernatorius baigdamas 
savo kalba in operatorius už
baigė sekaneziai: “Atidarėte 
kasyklas’ kaimeliuose, suvarė
te tuos žmonis kaip gyvulius 
in taisės “peczes,” nesirūpi
note apie juos, kurio del jus 
dirbo ir uždirbo jums daug pi
nigo o dabar uždarėte kasyk
las ir palikote juos ant Dievo 
valios.”

Generaliszkas prokuratorius 
Margiotti, kuris taji dalyką 
gerai isztyrinejo, sake kad ga
na stengėsi padaryti taika tarp 
10,000 butlegeriu, kurie iszka
sa keturis milijonus tonu aug
liu isz kompanijos žemes ir kad 
butlegerei sutiko paliauti kasi
ma anglių jeigu kompanijos 
atidarys kasyklas Schuylkill 
ir Northumberland pavietuose, 
jeigu 3,000 anglekasiu aplan
kytu darbus kasyklose bet ope
ratoriai ant to nesutiko ir jei
gu gubernatorius siunstu in 
taisės aplinkines vaistine pali
cija tai atsibūtu tikros skerdy-

SUMISZIMAI STUDENTU KINUOSE PRIESZ JAPONUS.
Tukstancziai studentu isz 15 universitetu ir kitu moks

lainiu šukele maiszaczius priesz Japonus kurie užgriebineja 
szmotus ju levynes ir daro visokias permainas ju sklype. 
Sztai matome kaip studentai mieste 'Pekine naudoja ugnage- 
siu paipas ant iszvaikymo ipalicijos.

nes žmonių nes moteres pri- 
gialbetu vyrams kovoti už sa
vo tiesas. Anglekasiai prisipa
žino kad vagia anglis ir juos 
parduoda bet kitokio iszejimo 
jiems nepasilieka iszmaityt sa
vo szeimynas..

APLEISTI VYRAI PADARE 
SAVO PACZIULEMS “BAI-

KA” UŽ LOSZIMA 
KAZYREMS.

Philadelphili. — Jeigu mote- 
re 'būna paliieki'iita per vyra 
tai joje atsiliepia visa szeto- 
uiszka galybe bet jeigu vyras 
turi laukti ant savo prisiegeles 
lyg vėlybai nakeziai, be valgio 
ir priežiūros, tai negrajys ant
ra .skripka del tokios bobeles 
ir kartais pasiprieszina tokiai 
bobiszkai nevalninkystei. Pa- 
nasziai buvo ir su 11 vyrais 
kurie negalėdami ilgiaus nu- 
kensti kad ju bobelkos loszia 
kasdiena pokeri ir praloszia 
pinigus, susitarė visi, pranesze 
palicijai kur ju prisiegeles 
praleidžia laika ir prasidėjo 
ablavas. Palicija užklupo ant 
tūlos urvos West Philadelphi
joj kur užtiko vienuolika mo
terėliu prie stalu, visas paėmė 
in patrule ir nuvežė ant palici
jos stoties. Locnininkas gemb- 
lerines urvos taipgi likos su
imtas. Moterėles važiuodamos 
patruieje buvo gana smarkiai 
sukrėstos ir kaip jos iszreiszke 
savo nuomone apie taji “rai
da” tai reikėjo net ausis užsi
imti. Vyrai motorėliu sziadien 
gana juokėsi. Katras isz vyru 
pranesze apie vieta kur mote- 
leles buvo susirinkia, tai yra 
laikoma didžiausioje slaptybė
je nes jam gyvastis butu trum
pa jeigu ant jo moterėles už
kluptu. Kožna užsimokėjo po 
bausmia ir likos paleista na
mo.

MEKSIKONAI ISZ V ARE 
KATALIKISZKA 
ARKIVYSKUPĄ.

’ Meksiko Miestas. — Alon- 
signoris Pedro V era Zuria, ar
kivyskupas isz Pueblo, Meksi
kos, likos iszvarytas ■ per val
džios inspektorius. Inspektorei 
konfiskavo arkivyskupo visa 
turtą, narna ir visus dokumen
tus kokius surado namie. Kur 
arkivyskupas likos iszvežtas, 
to niekas nežino.

SUV. VALSTIJOSE SZIA- 
DIEN RANDASI 127,521,000 

GYVENTOJU.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios apskaityma tai szia- 
dien Suv. Valstijose randasi 
127,521,000 gyventoju. Gimi
mu praeita 1935 meta buvo 
12,420,000 o mireziu tam pa
ežiam mete buvo 7,423,000.

Jeigu taip toliaus gyventoju 
skaitlius augs tai 1940 mete pa
didės ant 132,000,000 žmonių. 
In deszimts metu nuo 1920 lyg 
1930 užaugo 1,665,000 szeiiny- 
nu.

TRYS BROLEI MIRE IN 
LAIKA TRIJŲ DIENU.

Marshall, Mo. — In tris pa
ras mirė czionais trys brolei 
Trigg’ai. Jonas Trigg mire 
staigai szirdies liga. Jo brolis, 
Steponas dalyvavo jo laidotu
vėse ir* kada sugryžo namo 
staigai apsirgo nuo nesutrio- 
vejimo ir in kėlės miliutas mi
re. Treczias brolis Jurgis, po 
laidotuvių antro brolio, sugry- 
žes namo krito negyvas.

Visa aplinkine tuom atsiti
kimu labai persiėmė ir palai
dojo visusxtris" vienam kape.

MAŽIAUSES . KŪDIKĖLIS 
ANT SVIETO DA GYVAS.
Oakland, Calif. — Mažiau- 

ses kūdikėlis ant svieto gal .gy
vens, kaip daktarai mano. Yra 
tai Nancy Voght, szesziu dienu 
amžiaus, kuri yra tik 12 coliu 
ilgio. Galvele jos yra dvieju ir 
puses coliu aplinkui, didumo 
teniso boles o pirsztukai yra 
tik puses colio ilgio. Mergaite 
gimė du menesius priesz laika. 
Jos motina, Ona, 38 metu, da 
neinate savo dukreles nuo ka
da ja patalpino in iukubatori. 
Kožna valanda dažiuretoja jai 
duoda po 30 laszu pieno.

VERSZIUKAS BE 
UODEGOS.

Conneaut, Ohio. — Aplinki 
niai farmeriai yra labai susi
rūpinę ka darys versziukas pri
gulintis prie farmerio Anson 
White, laike vasaros, kada ji 
apipuls muses. Tasai versziu- 
kas yra kaip ir kiti bet tik su 
taja permaina kad atsirado be 
uodegos.

LEWIS’UI PASALIN
TA $25,000 ALGOS

Kiti Anglekasiu Unijos Virsz- 
ininkai Taipgi Aplaike Pa- 

dinima Mokesties.

ANGLEKASIAI ISZ TO 
NEŪŽGANADINTI.

Washington'^ 1). C. — Ant 
seimo United Mine Workers of 
Amerika, likos nutarta pakelti 
algas unijos virszininkams. 
Nors ne visi an t to sutiko bet 
didžiuma balsu užmanymas Ii-
kos nubalsuota ir priimtas. Bet 
prezidentas unijos, John L. Le- 
wis, padekavojo už gera at
minti ir padidinimą nepriėmė. 
Jis aplaiko 12 tukstaneziu do
leriu ant meto, — po tūkstanti 
doleriu ant menesio.

Daugelis delegatu užprotes- 
tavojo priesz .padidinimą algos 
prezidentui Lewis’ui nes sako 
kad tai per daug ir nėr už ka 
tiek mokėt.

Kitu virszininku algos taip
gi likos pakeltos kaip: vice
prezidentas butu aplaikes pa
kėlimą algos nuo 9 lyg-18 tuk
staneziu doleriu, sekretorius ir 
kasierins taipgi nuo 9 lyg 18 
tukstaneziu doleriu bet ir tieji 
atsisakė priimt padidinimą 
mokeseziu, redaktorius unijos 
laikraszczio nuo 4 lyg 7 tuks- 
tancžlu (ir iries tarn prita
riam), Board’o Nariai nuo 300 
lyg 500 doleriu ant menesio ir 
t.t.

Vienas isz delegatu, J. W. 
Norrish, isz Indianos, protes- 
tavojo priesz padidinimą algų 
kalbėdamas kad “mes turime 
savo valstijoj anglekasiu ir ju 
szeimynas kurie vaikszczioja 
basi nes neturi czeveryku. Ar
gi musu virszininku algos 
jiems neužtenka ir negali gy
venti isz to gerai?”

Anglekasiu seimas buvo ga
na triuikszmingas ir pasibaigė 
praeita Petnyczia, nubalsuoda
mi savo pavelinima kad visos 
minksztu anglių kasyklos dirb
tu Subatomis ir Nedeliomis, 
kad tik spėti pristatyt užtekti
nai augliu del žmonių.

Anglekasiai spirsis 30 va
landų darbo ant įsanvaites su 
pakėlimu mokesties kada pa- 
rengines nauja kontrakta ku
ris prasidės 1 d. Apriliaus, 19- 
36. Apie tai pradės rodavotis 
24 d. Fabruariaus, mieste New 
Yorke.

BEDARBIS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ ISZ RUPESTIES.

Benville, III. —- Boleslovas 
Lankui, 46 metu, naszlys su ke- 
leis vaikais, neturėdamas dar
bo per du metus, baisei buvo 
susirupines kaip toliaus isz- 
maitys savo szeimynele. Vai
kai buvo da per maži dirbti o 
kada jau paskutinis doleris 
iszsibaige, nors buvo susieze- 
diues kelis tukstanezius dole
riu ant juodos valandos, nuėjo 
ant virszaus ir paleido du szu
vius isz revolverio iii krutinę. 
Vyriauses sūnelis, 16 metu, isž- 
girdes szuvi nubėgo ant vir
szaus ir rado tęva mirsztanti. 
Pavietas palaidojo nelaiminga 
tęva o vaikais rūpinasi micla-
szird Inga draugu ve.

MANCZUKISZKI BANDITAI 
PAVOGĖ KATALIKISZKA 

MISIJONIERIU.
Wa lilngton, I). C. -—Ame- 

i ikoniszkas konsulis, isz Muk
dami, pranesze valdžiai apie 
pavogimą Katalikiszko misi- 
jonieriaus per Manczukiszkus 
banditu :. Pavogtas misijonie- 
lius yra kunigas J. Clarence 
Burns-, isz Mary Knoll Misijos, 
Ossining, N. Y. Jo tėvas gyve
na Toledo, Ohio.

Amerikoniszkas konsulis ap
laike telegrama nuo palicijos 
isz Tunghua, iMaiiczuko, kad 
misijonierius likos pavogtas 
per szeszis banditus kurie nu
varo kunigą in kalnus. Valdžia 
nusiuntė 30 kareiviu paskui 
banditus, tiksle iszgialbejimų 
misijonieriaus.

Paskutines Žinutes
Freeport, Pa. — Vladas Va- 

silevski, 50 metu, rinkdainas 
anglis ant geležinkelio, neinate 
prisiartinanti truki kuris ji nž- 
musze o jo szvogefi sužeidė.

Beaver Falls, Pa. — Po sun
kiam darbui anglekasei iszkb- 
se gyva Mikola G.ugleva, 32 
metu, kuris buvo užgriautas 
per anglis. ,

Šunbury, Pa. — Dovvdas 
Shaffer, kuris riuszove savo jse 

..šeri ant smert ir sužeidė valš- 
tini palicijanta kuris'norėjo ji 
suimti, likos pripažintas kaltu, 
ir nubaustas ant viso amžiaus 
in kalėjimu.

Dayton, Ohio. — Laike gesi
nimo ugnies fabrike kelnių, 
Kings-Richards Co., keturi ug- 
nagesiai likos smarkiai apde
ginti ir keli sužeisti.

Harrisburg, Pa. — Laike 
metines medžioklesPennsyl- 
vanijoj, medžiotojai riuszove 
daugiau kaip 70,000 elniu.

Beirut, Sirija. — Laike mai- 
šzacziu likos užmuszta 18 
maisztininku ir daug sužeista. 
Maiszatis likos sukelta priesz 
Francuziszka valdžia.

Pekin, Ill. — Trijų dienu 
s'traikas, 2,000 darbininku, pa
sibaigė be nieko; darbininkai 
tik gavo apdaužytus pakau- 
szius ir pasodinti in kalėjimą.

Pittsburgh, Pa. — Dainin
inkas Fusco, jo pati ir trys vai
kai užti'ošzko ant smeiT, nuo 
gazo isz peeziuko. Tik dūkto 
Mare, 18 metu likos gyva.

Ar Žinote Kad...
* Paryžiuje, Francijoj, tū

las vaikas aplaiko kartais po 
50 doleriu ant dienos, atidary
damas automobilius del sve- 
cziu atvažiuojaneziu iii hoteli.

Mariu vilkai gali plaukti 
800 myliu in laika trijų dienu, 
be jokio pasilsio.

* Szkotijoj, 1774 mete nu
bausdavo žudintojus per pa
skandinimą.

* Nekurie Kinczikai isz- 
maliavoja ant savo valcziu di
dele aki kad galėtu matyt tam
sumoje kur plaukioja.

Szvaicarisžki vaikai (pa
sodina kas meta 800,000 mede
liu. Kožno vaiko privalumu 
yra pasodinti nors po du"me- 
dūkūs ant meto.

mokslain.es


2 SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Rusiszkos—Graikiszkos pa

rapijos visoje aplinkinėje 
Pittsburgho, praeita sanvaite 
turėjo dideli susirinkimą ant 
kurio apsvarstė kad laikys vi
sas pamaldas savo kalboje kad 
žmones suprastu ka kunigai 
kalba nes priesz tai visos baž
nytines apeigos buvo laiko
mos Graikiszkoje kalboje ir 
malda-knyges buvo spaudo
mos ta paezia kalba. Kunigai 
suprato kad sziadienine Ame- 
rikoniszka gentkarte visai ne
supranta tuju pamaldų, todėl 
turi permainyt senoviszka 
kalba ant savo, kuria visi kal
ba, jeigu geidžia kad jaunuo
mene visai neiszkryptu isz sa
vo tikėjimo.
Neužilgio ateis laikas kad gal 

ir Lotyniszka kalba permai
nys ant tos, prie kokios žmones 
yra pripratę ir kuria supranta.

Taisės brangenybes iszkasa lOff T 07/10 (I ¥7* 0 1* I*77°vsz k i 1SZL1E1 UVOMsz Visu Szaliu Drauges
procentą nuo tuju milžiniszku
J . -r- ■ • ; • MOTERIS PASIKORĖ DELturtu. \ irszminkai paima uz-.

• i 70 LITUdarbi sau o sklypas aplaiko- 
mažai isz to naudos. Nuo ma-i 
žiausio lyg didžiausio 
įlinko, visi vagys.

Isz tolimu kariszku lauku 
Abisinijos, ateina vis daugiau 
melagingu žinių apie laimeji- 
ma musziu. Italai giriasi kad 
jie supliekia Etiopus, tai vela 
Etiopai skelbia kad jie suplie
kia Italus.

Kam ežia tikėt?
Laikas parodys katras katra 

supliekė nes Italams jau nu
bodo kariauti tolimoje Afriko
je, siu tokioms didėlėms ble- 
dems.

BUDELIS NETEKO DARBO,! 
PATS PASIKORĖ NETE
KĖS SAVO MEILUŽES.
Varszava, Lenk.,— Ona Ag- 

nieszezak, meiluže budelio Al- 
kad pamėtė 70 litu, kuriuos bu- berto Maciejevskio, valdiszko 
vo susitaupius valdžiai mokes- 
czius užmokėti. Dabar ežia in- 

mirtis. vyko kita panaszi tragedija.
’yra priežastim nuliudimo nes Vienas ūkininkas pagavo savo 
Afrikoj randasi sztamas žmo-: žmona su svetimu vyru ir taip 
niu vadinamas Sakalarvai,1 susijaudino, kad užsinėrė kilpa 
tarp kuriu randasi kitokį bu- ■ nnt kaklo ir pasikorė. Bet žmo- 
dai ne kaip pas kitas tautas, na spėjo ji iszgialbeti. Pagne- 
Tenais laidotuves apvaikszti-i bus kirvi, ji nukirto virve, ir 
neja linksmai ir iszkilmingai. vyras nukrito žemėn dar gy- 
Ant laidotuvių parengia links- vas. 
miausia muzike, namus papuo- 
szia visokioms borvoms o lai
ke palaidojimo nebaszninko, 
parengia szokius, pasilinksmi
nimus ir kitokius linksmus rio vai., Ubiszkiu kaimo vyras 
žaidimus. j l’° vardu Dunojus, rasta nužu-

Tarp tojo sztamo žmonių šlytas aidimame miszkelyje. 
yra labai prasiplatinia savžu-Į Nustatyta, kad tai padare 
dinstos o ypatingai tarp vaiku J beinąs, kuris buvo susimylejes 
jeigu tėvai nubaudžia savo 
vaikus už kokius prasižengi
mus. Niekas apie tai nesirūpi
na. Ant tosios salos auga tru- 
cinanti auguole o žmogui, ku
riam nubosta tolimesnis gyve

Kokis sklypas, tokis 
tys gyventoju.

Ne pas visas tautas

virszi-i
Zusztautu kaime, Kruonio 

' vals., nesenai ipasikore Joku- 
bauskiene. Pasikorė del to,

papro-

BERNAS SU GASPADINE 
NUŽUDĖ GASPADORIU.
Traku apskr. Auksztadva-

su jauna seno Dunojaus žmona. 
Piktadariai padėti kalejiman.

VĖL ŽYDU POGROMAS 
LIETUVOJE.

Nors Lietuvos tautininkai su
nimas, nurija tuju auguoliu ii (Hitlerininkais kovoja, bet Hit- 
mirszta in kėlės minutas.

AUKSINIS JUBILEJUS PIR 
MUTINIO LIETUVISZKO 

LAIKRASZCZIO 
“VIENYBES.”

New Yorke susitvėrė nauja 
organizacija po vardu “Catho
lic Bishops Commission, Inc.” 
Tikslas tosios organizacijos ‘bilejaus seniausio Lietuviszko 
yrf suszelpti Moksikonisz-laikraszczio, “Vienybe,” ku- 
kiems Katalikams kuriuos per-Į ris Užeina Brooklyn, N. Y., 
sekioja valdžia. | kuris ’jau iszeina 50 metu —

Matyt isz užvardinimo to-! pus-amžio!
sios drauguves jog in ja prigu- i Toje iszkilmeje dalyvavo 
Ii tik Amerikoniszki vyskupai ( daugybe žmonių, isz visu sza- 
kurie rinks aukas musu skly- liu, tik gaila buvo kad redak- 
pe kad inkisz savo dvileki in 
Meksikoniszka republika ir 
pradės agitacija priesz tenai- 
tine valdžia. Isz to gali kjlti 
visoki nesupratimai tarp Suv.
Valstijų.

Airisziniai Katalikai taipgi 
karsztai kritikuoja prezidentą ■ 
Roosevelta kad jis atmete’ 
praszyma Knights of Columri 
bus kad užprotestuoti priesz į 
persekiojimą Kataliku Meksi
koj. Prezidentas nenori kisztij 
savo nosies in tikejimiszkus j 
nesupratimus Kataliku Meksi
koj ir aiszkiai pasakė kad kož-' 
nas sklypas žino kaip su savoj 
padonais pasielgti ir juos val
dyti jeigu jie kisza savo sna
pus in valdiszkus veikalus.

Nedelioje, 9-ta d. Vasario, 
buvo laikoma didele iszkilme, 
apvaikszcziojimas auksinio ju-

Skaitome laikraszcziuose kad 
valdžia iszleido bilijonus do
leriu ant visokiu užmanymu, 
suszelpimo bedarbiu ir 1.1. Bet 
ar visi supranta kiek tai reisz- 
kia bilijonas doleriu? Mažai 
tas kam apeina liet jeigu žmo
gus pradėtu skaityt 200 dole
riu ant minutes o in viena va
landa 12,000 doleriu, in viena 
diena po 288,000 doleriu o in i 
meta suskaitytu 105,120,000 ( 
doleriu, tai turėtu skaityt per' 
devynis ir pu^e metu kad ,su- 
skaityt bilijoną doleriu.

Taip yra milžiniszka suma 
vieno bilijono doleriu!

torius “Saules” negalėjo joje 
dalyvauti, isz priežasties savo 
užsiėmimo, nes gerai atmena 
pradžia uždėjimo “Vienybes 
Lietuvninku” kada tai a.a. 

Į Dainininkas T. Boczkauskas 
buvo tojo laikraszczio pirmu- 

; tinis redaktorius o sziadieni- 
nis redaktorius “Saules”, F.

1W. Boczkauskas mokinosi 
i rinkti litaras ir buvo tada jau- 
i niausiu Lietuviszku litaru rin- .i 
! keju Amerikoj o sziadien se- 
j niausiu. Tada dirbo “Vienybė
je’ trys rinkėjai litaru: Kudlic-j 

■ kis, Novosadka ir Vagonis. | 
į In du metus po tam, Dami
ninkas T. Boczkauskas pamėtė 
redagavima “Vienybes” ir už
dėjo laikraszti “Saule,” Ma- 
hanoy City, Pa., kuri sziadien

i iszeina jau 48 metai. Pirmuti
nis numaris pasirodė 1888 me
te, kuri sziadien iszdavineja 
Vladislovas ir Viiktoris Bocz- 
kauskai.

Linkime “Vienybei” ir jos 
leidėjams laimingos pasekmes 
iszleidinejime ir toliaus laik
raszti, kurio kelias sziadien 
yra sunkus nes Lietuviszki 
laikraszcziai sziadien nesza 
gal sunkiausia naszta ant savo 
pecziu leidime Lietuviszko 
laikraszczio.

leriszkos dvasios jie negali at
sikratyti. Žydu jie nekenezia 
kaip velnias kryžiaus. Kas me
tai vis po keliata kartu nulei
džia jiems krauja. Kauno žy
du spauda pranesza, kad Var
nuose 2 Sausio diena szimet bu
vo intaisytas da vienas žydu 
pogromas, per kuri buvo su
žeista 33 žydai. Sausio 7 diena 
Kauno žydu delegacija lankėsi 
tuo reikalu pas vidaus reikalu 
ministeri ir inteike jam skun
da del nuolatiniu užpuldinėji
mu ant žydu. Sakoma, kad 
Kauno tautininku valdžia nu
siuntusi palicijos inspektorių 
in Varnius, kad isztirtu, kaip 
ten patriotiszki “ Jauna-Lietu- 
viai” žydams krauja leido. 
Kauno laikraszcziuose labai 
mažai apie tai raszoma. Matyt 
cenzūra slepia savo ‘Patriotu’ 
darbelius.

DRASUS PASIPRIESZINI- 
MAS PLESZIKAMS.

Mariampole.,— Gruodžio 18 
nakti Pietariu kaime, Mariam- 
poles valscz., in Liudžiuvai- 
ezio Audriaus gyv. namo duns 
kažkas pasibeldė. Szeiminin- 
kas atsikėlė, atėjės prie duru, 
paklausė kas baladoja. Nepa
žįstamasis prasze inleisti vidun 
nes turis praneszti apie brolio 
Augusto gyv., Dženczelaukos 
kaime mirti, kuri sprogusios 
girnos užmusze. Liudžiuvai- 
tis, patikėjęs esant gero žmo
gaus, atidarė duris. Inejeis ne- 

' pažįstamasis tuoj isztese m 
Liudžiuvaiti revolveri ir parei-1 
kalavo pakelti rankas in vir- 
szu. Bet szeimininkas griebe 

'abiem rankom už ginklo, kuri 
į isz užpuoliko ir atėmė. Paskui 
pro kitas duris su žmona abu-* 

! du iszbego szauktis pagiaibos. 
'In ju riksmą atbėgo kaimynas 
j Szesztpkas. Griže visi atgal, 
namuose nieko nerado. Tik isz 
namu rado iszejusiu trijų žmo
nių pėdas.

Kinuose randasi visokiu mi
neralu kaip auksas, sidabras, 
varis, eina ir geležis. Taipgi 
ten randasi brang-akmenu 
kaip: rubinai, safirai, topazai 
opalai, amatistai ir kiti — bet 
Kinai yra vargingiausiu skly-'

______

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

c* Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
inilrraHzrTiin Pp aku bin lri+® !

sustabdo 
PERSZALIMA 1111irKARSZTI 

WaV Sl pirma diena 
j Galvos Skausmą
. Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
I Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekos*

budelio, kuris taipgi sumanė 
pasikart, atėmė sau gyvaste 
per nusitrucinima. Priesz atė
mimą sau gyvasties, pasakė sa
vo draugėms, kad mano atimti 
sau gyv'aste isz priežasties pi-į 
nigiszku ergeliu su Maciejevs- 
kiu. Maciejevskis likos ipra- 
sizalintas nuo darbo, kad nemo
kėjo gerai karti žmonis, nes 
paskutini karta, kada korė tu
la prasižengėli, neuždėjo gerai 
jam kilpa ant kaklo, per ka pa- 
korelis in kėlės miliutas adgijo. 
Už tai gavo atstauka. Isz dide
lio nuliudimo ir netekimo savo 
mylimos, nutarė pasikart, bei 
ir pats sau nemokėjo uždėti ge
rai kilpos ant kaklo ir in kėlės 
minutes po tam adgijo, kada 
ji žmonys užtiko.

[jus sžiame veikale sostinėj ne-’Red Cross drauguviu ar kitu 
loszet. ' kariszku drauguviu o ten jam

— Prieszihgai, losziau ir tu- iszreiksz ir duos visokius pata
rėjau pasisekimo.

! — Tokiame atvejuje asz ste- 
biuosiu. Ir tamsta buvai taip- 
pat pasipuoszusi kaip szia
dien? Bet, ar-gi galima taip 

' paprastai pasipuoszus vaidint 
i namu szeimininke ir turtuolio

Antrame akte jaunoji artis--žmona? Net fasonas jau senai ------
te, pabaigusi savo role, persi- igz mados iszejas, nekalbant įas arka kitas kokis virszinin- 
rede ir perejo in artistu loža jau afrie spalva. Mano brangio -1 kas kuris turi tiesa prisiegdin- 
idant toliaus sekt perstatoma 0us tiktai nenžsigaukite, asz eį žmonis, turi patarnauti kož- 
veikala. Tenai sėdėjo senos ar- Juk visa tai kalbu nuo szirdie’s, nam kareiviui, jo moterei arba 
tistesj kurios nedalyvavo loszi-, trokszdama vien tik jums ge- j 
me ir atėjo in teatra idant pa
žiūrėt veikalo ir sekt artistu 
loszima o svarbiausiai pasižiu- 
let loszimo szitos jaunos, ta- 

į lentingos artistes.
— Ak, brangioji — prakal

bėjo vyriausioji artiste, buvu-

Jaunoji ir talentinga artiste; , 1 , . .° I
’ losze sunkia role, jau senai ne-į

statytoj komedijoj ir turėjo di-
1 deli pasisekimą. Visos jos 

drauges iszkilmingai ja svei
kindavo, apkabindavo ir *bu- 
cziuodavo su aszarom akyse. |

PASZOVE JAUNAMARTE 
LAIKE SVODBOS.

Hamroe, Szvedija.,— Ka tik 
suriszta mazgu moterystes, 
jauna porele iszeitinejo isz baž- 
nyczios ir pagal tenai tini pa
protį, jaunikio brolis ant gar
bes jaunavedžiu iszszove isz 
karabino. Pirmas szuvis nuė
jo in ora, bet, kada rengėsi pa
leisti antra szuvi, tame pasly
do ir szuvis pataikė in nuotaka 
ir josios sesute, kuri buvo jai 
pamerge. Abidvi reikėjo nu
vežti in ligonbute. Ant giliuko 
žaiduliai ne yra mirtini

AFRIKIECZIAI NUŽUDĖ 
DAMININKONU 

ZOKONINKA.
Turin, Italija.,—Czionaitinis 

perdetinis Damininkonu zoko- 
no, aplaike žinia, kuri jam pra- 
nesza isz Žiemines Afrikos, 
apie nužudinima Damininkonu 
zokoninko tėvo, Reginaido Giu
liani, kapelomis kareiviu. Zo- 
koninkas likos perszautas ir 
paimtas in nelaisve, po tam isz- 
romytas ir nukirsta jam galva 
per Ethiopieczius. Etiopiecziai 
teip daro kone su visais Italais 
paimtais iii nelaisve.

RUSISZKI KVADRUKAI 
JAU TURI DAUGIAU

KAIP META.
Piatigonsk, Bosija.,—-Rudens 

laike, 1934 mete, Ksenia Mala- 
jeva, motore darbininko Nal- 
czyke, pagimdė ketvertą vaiku 
ant kart: du sūnūs ir dvi duk
reles. Tieji kvadrukai jau turi 
daugiau kaip meta amžiaus, 
vaikszczioja ir yra sveiki. 
Szeimyna Malajevu aplaike ipa- 
sziaipa nuo valdžios, o vaikus 
prižiurineja valdžios daktarai, 
panasziai kaip Kanadoje su 
penkioms mergaitėms Dieniu.

AL
SU

rimus kaip reike tai padaryti.

VISI DOKUMENTAI ISZ- 
PILDOMI DYKAI DEL 

KAREIVIU.
Pagal tiesas, perėjusias 1935 

mete, sako: Kožnas skvajeris, 
notaras, aldermonas, magistra-

jo tėvams, kurie reikalautu isz- 
pildimo kokiu dokumentu arba 
prisiegos ant aplaikimo pensi
jos, turi tai padaryt už DYKA! 
Jeigu tokis virszininkas imtu 
užmokesti už toki patarnavi-

—- Ka-gii
— Tatai gerai, kad jus tuo- 

mi susisielojote, szios pasta
bos nekarta dar bus jums rei
kalingos. Ir dar viena. Jus ne-ima> įaį bus baudžemas $10 ir 

.j------ „j------- įmokate dažu milteliais pasi- kasztug, 0 jeigu to neiszpildys,
si teatro žvaigžde, kreipdamo- naudot. Vienas tamstos žandas taį ^ug uždarytas in kalėjimą 
si in ineinanezia jauna artiste buvo raudonas, kitas geltonas, i anį pen]fįu dienu.
— kaip jus gerai padarėte, kad 111 tai net publika buvo at-j jeį.gu jums tokis virszinin- 
atejote pas mus, asz jog buvau kreipusi domes ir man paežiai kas atsisakytu patarnauti ar- 
benorinti nubėgt už kulisu, prisiėjo iszgirst keletą pasta- ka imtu užmokesti, tai pranesz- 
idant jus apkabint ir padėkot bu bei paszaipu, siuneziami kįįg atpie tai del Secretary of 
už puiku loszima. Sveikinu,' tamstos antraszu. Tiktai, pa- Commonweaith, Harrisburg, 
szirdingai sveikinu, duokite ju-, b ai toju, del Dievo meiles, ne- pa arba jeigu gyvenate kitose 
su lupeles — asz privalau jus nžsigaukite, juk i isa kita buvo valstijose tai praneszkite in 
pabueziuot — jus taip stebuk- nepalyginamai gera... J to9 valstijos Secretary of Com- 
lingai, dieviszkai praleidote' Jaunoji artiste isteringai monwealth.

kvatoja.savo role.
— Gana, jau gana, — atsi

liepė nedrąsiai, bet laiminga V Ąl?l?TVT A1\/JC aplaikineja paszialpa “relief”
jauna artiste — dėkoju tams- IvAil IxAIxlhl V 1AJio neaplaikys paszialpos kurie 
tai už jausma isz visos savo’ 
sielos, tamstos pastabos pri- 
verezianezios mane imties en
ergingiau už darbo ir ateityje Kares dabar klausė: Kaip mes 
pasiekti tai, ka jus dabar ma- aplaikysim Bonusa, kurias val

džia ketina mokėti ?”
Kožnas kareivis, kuris isze- 

brangioji, szie žodžiai, szirdin- mįag Kompensacijos Certifika- 
gai pasakyti, jus žinote kad įa> 0 ju randasi apie 3,518,000, 
asz niekam nepataikauju, ta-'turės padaryti aplikacije|g^i

Vėliausi daneszimai skelbia 
kad visi tieji kareiviai, kurie

ISZMOKES BONUSUS aplaikys savo bonusus, tik ta
da vela gaus paszialpa kada ju 
bonusas iszsibaigs.Ne vienas kareivis Svietines

nyje pastebit.
— Ne, jus tikekite man,

COLUMBIA BROADCAST
ING SYSTEM RADIO 

TINKLO

Stotys isz kuriu IG-ta d. Va
sario klausysitės Lietuvos Ne-

tai tuo labiau kalbu isz,tikros . Veterans Bureau, kad iszmoke-- priklausomybes Programo 
szirdies, kad asz pati kadaise,. įį jam likusia suma. Aplika<4-• ^lnlu valsO-iu vi2:00
toj paczioj komedijoj loszdama jos turį kuti daromos ant blan- Į n-.oo
tamstos role, turėjau žymaus ku, kurias pristato valdžia. Kalnu laikas (MT) io:oo
pasisekimo. Tiktai kaip gera Blankos jau yra iszsiunczia- ZT"”'
velijanti vyresneji drauge, asz mos del tuju Bjuru, kaipo del: 
skaitau savo pareiga atkreipi, Amen'can Legion, Veterans of 
mano brangioji, tamstos dome foreign Wars, 
in viena nereikszminga smulk- ( Drauguviu ir kitu 
mena — viena vieninteli maž-; Drauguviu, kurie 
moži. Būtent: scenoje pasiaisz- blankas del kožno 
kinimai meileje su veikėju ko- kuris to pareikalaus.
medijoj esą reikalinga kiek| jejgu kareivis nepaeme jo- 
daugiau jausmo, £ ------ ___________________ ____ _
idant role neiszeitu iszblyszku- to ir da turi jį pas saVG) t,ai tu. 
si, kaip tatai sziadien pas ta- rį jį sįunsti drauge su savo ap-, 
mista iszejo, o taip visa kita likacija, in Veteranu Biurą, 
puiku, nepalyginama ir gražu!1 in Washington, D. C. [

— Dėkoju tamstai... | Jeigu užtraukė ant jo pasko- j
— Taip, o po tam pradžioje, linima, tai tini savo certifikata 

kuomet jus tiktai pasirodėte' siunsti su savo aplikacija ten, 
scenoje, reikia taip-pat kiek isz bur skola užtraukė. Jei- 
daugiau gyvumo, kadangi k’.- gu aplaike paskola banke, tai 
taip tasai pasirodymas iszeina turi savo aplikacije siunsti in 
kaž-kaip kvailai. Tasai tams ■, centraliszka biurą, Veterans 
tos iszejimas negalima sakyt, Bureau, Washington, D. C.

j us mvp >■ ' Po iszipildimui savo aplikaci-
kaipo vyresne ir jos, daugiau nieko nereikia da- 

labiau prityrusi drauge, juk ryti, biuras apie tai pats rupln- 
tiktai kreipiu tamstos dome. ( sis. Kaip tik tyis užtvirtinta jo 
Juk, jeigu norite, szie tamstos aplikacije per Biurą, iždas jam 
gauti aplodismentai (plojimas ( atsiims $50 bonda ir czeki ant 
delnu), buvo suvis ne taip szir-( likusiu pinigu. Jeigu paskoli- 
dingi, jeigu jus butumet tatai uo pinigu ant savo Certifikato 
pastebėja. Juose slėpėsi neku- isz baiikos, tai valdžia siuns pi- 
ri, taip sakant, ironija, ironija nigus in banka isz kurio ipasko- 
panaszi szvilpimui... j lino pinigus. Bolidai ir czekiai;

— Ka? Ka? — paklauso jau- ( bus iszmokami apie 15 d., Bir- 
noji artiste, kuriai akyse pasi-. želio (June) menesio, szimet, 
rode aszaros.

— Ne, ne, mano brangi, del 1945 metui už ka jiems mokes 
Dievo meiles, neužsigaukit... | valdžia treczia (3) procentą. 
Asz nesakau kad szvilpe, bet i Jeigu kareivis da ne parei- 
sakau kad ne visi vienodai isz- kalavo Certifikato nuo val- 
reiszke pasigerejima, nes tie džios, tai gali tai padaryti ne 
kurie supranta mena, negalėjo vėliaus kaip lyg 1940 metui, 
tamstai aplodiruot už szia pas - Po tam valdžia daugiau nejpn- 
kutine scena. Idant pasiro- ims aplikacijų del certifikatu. 
džius tikrai teisinga, pasaky
siu, kad jus ja praleidot ne tra- fcacijii arba geistu žinoti dau-

Red Cross
Kariszicu ( 
iszpildys 
kareivio,

gyvenimo, k;os sko]03 ant savo Certifika- Dayton, Ohio

kad vykęs. Jus nepykite ant' 
manės: asz, ]

BUVUSIS KARALIUS 
FONSAS SUSITAIKĖ 

SAVO PACZIA.
Rymas, Italija.,—Ana diena 

atvažiavo in czion buvusi Isz- 
paniszka karaliene Viktoria, 
kuri buvo pasimetus su savo 
vyru Alfonsu. Karaliene ap
sistojo pas uoszvius savo duk
ters palociuje Savola. Paska
lai aipr'begineje, buk karalius 
Alfonsas taipgi in czionais pri
buvo tiksle susitaikimo su sa
vo paezia kad palengvinti sau 
kele ant karaliszko sosto, kuri giszkai, o komiszkai. Bet, bet, giau informacijų, tegul kreipe- 
jam ketina sugrąžyti jo priete- tatai, juk nieko... Visu pirma, si in bile koki Veteranu Legio- 
liai ir pasėkėjai.

arba, gali foondus laikyti ly<

Tieji, kurie nesuprastu apli-

tokia sunki role ir be to, juk, n ’o, Veterans of Foreign Wars,

a.m.

• a.m.
i a.m.

9:00 a.m.
6:00 vakare

Stocziu:
.. WCA0

Pacifico laikas (PT) 
; Lietuvos laiku

Sanraszas Radio
Baltimore, Md. ...

(Boston, Mass WAAB-WNAC 
Chicago, Ill.................WBBM
Cincinnati, Ohio ....... WKRC
Columbus, Ohio........ WBNC
Cleveland, Ohio........ WHK

WSMK 
Detroit, Mich. .;......... WJB
Des Moines, Iowa .... KENT 
Denver, Colo................. KLZ
Hartford, Conn.......... WDRC
Los Angeles, Calif....... KHJ
St. Louis, Mo............. KMOX
New York, N. Y. ..... WABC 
Philadelphia, Pa........ WCAU
Pittsburgh, Pa............ WJAS
Providence, R. I. .... WEAN 
Seattle, Wash......... . KOL
Washington, D. C....... WJSV

Ir didele dauguma kitu sto- 
eziu perduos 16 Vasario pro
grama. Temykite vietinius 
Amerikonu laikraszczius.

Skaitykite “Saule”

Naujas Lietuviszkas

SAPNORTOS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, Iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.
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Buvo tai tame laike kada da 
žmones atlikinėjo baudžiava, boba, — ( 
Are sau mužikas, gaspadorius sime kad nedingtame? 
Szimonas, laukuose, ir dainuo
ja isz nuobodumo. Tame užsi
kabino už ko tai noragas ir jis 
mislino kad tai akmuo. Paėmė 
spata, kuri su savim turėjo ir 
pradėjo atkasinet. Sztai randa 
katila pinigu.

— Geras radinys, — mislina 
sau, — bet turiu paezia su il
gu liežuviu tai reiketu imtis 
prie to atsargei.

Reikia žinot jog tas skarbas 
buvo ant pono posznios tai ir 
ponui prigulėjo skarbas.

Žinojo Szimonas apie tai ga
na gerai bet pamisimo sau:

— Juk tai ne ponas tiktai 
asz suradau o vela, bene tai 
pono ir bene jis užkasė ta skar- 
ba? Turi jis pinigu invales o 
jeigu nori turėti daugiau tai 
tegul aria taip kaip asz, tai gal 
ras pinigu; man prisiduos. 
Tiek to, su juom maža beda 
bet kaip bus su paezia kada ji 
paleis paskala jog radau!

Apie tai mislino mužikėlis.
Atėjo ant galo jam in galva 

jog reikia paezia drauge paimt 
pas skarba ir atkasus prie jos 
akiu, pasiimt namo nes ji ir 
taip dasižinos.

Ėmėsi tada už spasabo.
Kokiu spasabu tai nežino, 

gana kad pagavo zuiki. Ta in
dėje in varža ir pastate szven- 
drine upeje kuri plauke netoli 
jo grinezios bet taip pastate 
kad varža buvo ant virszaus 
vandenio ir paliko szvendrine 
nevos žuvi. O kiek varžoje ra
do žuvu tai padaręs kilpas isz 
ą^uįu sukliudė in jas už gaL 
valiu ir kaip paukszczius pa
kabino ant krūmo. Parejas na
mon pasakė paežiai apie skar
ba ir kada pradėjo temt, pa
ėmė kareli ir paezia, kad pri- 
gelbetu skarba parvežt namon 
ir nuėjo. Atėjo pas upe ir tarė 
in paezia:

— Pabukie valandėlė nes 
asz užstaeziau varža, gal kokia 
žuvele pagausiu.

Pati stovėjo ant kraszto o 
mužikas insibrido in szvendri- 
na kur buvo varža padėta ir 
paszauke nusidyvines:

— Žiūrėk tiktai paeziut, 
zuiki varžoje pagavau!

Pati labai stebėjosi nes isz
tikro mislino jog tai teisybe.

— Paemes zuiki su varža 
ėjo tolyn ir tarė mužikas:

— Czion pastaeziau netoli 
krūmuose kilpas, eisiu pažiū
rėt ar laikais neinstrigo kokis 
pauksztelis.

O kad buvo netoli tako ku- 
riuomi ėjo, tai ir pati paskui 
vyra ėjo ir prisiartinę prie kil
pų, paszauke vyras:

— Sziadien vieni stebuklai 
dedasi. Upeje in varža inlindo 
zuikis, ežia vela užsikabino 
ant kilpų žuvys; stebuklai, vie
ni stebuklai. Ir parode nusidy- 
vijusiai paežiai kurios nuo 
dyvu akys kone isz kaktos ne- 
iszlindo.

Dabar atėjo pas skarba, at
kasė antru kartu, iszeme ir už
dėjo ant karuezio. Jis paemes 
už rankenų karuezio stūmė o 
ji trauke už pririsztos virves 
prieszais.

Namie katila užkasė in že
me bet jau pati nežinojo katro
je vietoje o paskui tarė:

— Klausyk paeziut! — Asz 
skaieziau kalendoryje jog ry
toj bus tvanas ant svieto tai

Viena ponia gyveno pui-
del Dicxo. paszaukeį (.) tu rakali, o fu padla, arjkjam name, užmiestyje. Iszei- 
• tai kur dabar paside- tu mane beprote vadinsi, jog'

? įmano smegenys persi verte?
( ~ tu žinai ka? — tarė Ka?! O kada asz kvailojau? Ar 

Szimonas. — Asz nuejas in gal neiszkasei pinigus? Ar ne- czia. Jei’u iszeisi isz narao tai 
kluoną užsikabinsiu ant panto vežei su kar.eliu namon? Ar ne užtiarvk gerai duris. Galėtu 
augsztai bet tu ten neužsika- pameni kaip ejome abudu nak- kas ineiti ir padaryti’bledes. 
bmk nes da nukristam ant ti parvežt pinigu kaip upeje su Kada poni iszejo, Magduke 
grendimo ir užsimusztum o venteriu pagavai zuiki o pas-! apszvai.in0 pakaju, vėliaus nu-1 
man butu labai tavęs e-aila. Ret. k„n mm Vrnmn icsrz Irilmi i i i 1man butu labai tavęs gaila. Bet (kuo nuo krūmo isz kilpų ran 
žinai ka? Inlysk tu in duonini 
pecziu o asz gerai su peczdang- 
te uždėsiu ir aplipiusiu kad 
vanduo neineitu.

Kaip jis davė rodą, taip ir 
padare. Boba inlindo in pecziu 
o jis per ciela diena nesziojo 
vandeni ir per augsžtini pyle 
su viedru in grinezia.

Ant rytojaus boba isz pe- 
cziaus iszleido ir apsakė jai jog 
liek vandenio buvo užeja jog 
ka tik ji aut panto nepasieke. 
Pati, matydama szlapias sie
nas, sumirkusia asla ir pilna 
duobe, nuo bulvių, vandenio, 
nes po lova buvo iszkasta, inti- 
kejo in viską ka vyras kalbėjo 
ir ėmėsi vandeni isz grinezios 
iszneszinet.

In pora dienu boba atsiliepė
in savo vyra:

— Jeigu jau tiek turime pi
nigu tai man nupirk nauja je- 
<e ir žiurstą o ir skepetos ne
turiu. Jau ir czeverykai isz- 
krypia, paneziaku neturiu, po 
teisybei gero skudurio neturiu. 
Tai ant to syk bus gana o ka
da bus jomarkas tai da ko dau
giau nupirksi.

Szimonas žinojo jog su tais 
pirkineis nebus galo ir greitai 
pinigai katilėlyje iszsibaigtu 
tai apmislino tuojaus ant pra
džios viską atsakyt. Ir taip pa- 

’ dare.
— Ka ? — paszauke indukus 

boba, — tai man nepirksi? Pa
lauk, tu žalti! Asz tuojaus einu 
pas poną pasakyt jog iszkasei 
katila pinigu ir prisisavinai.

Kaip kerszino taip ir pada
re.

Ponas nusiuntė tuojaus pas 
mužiką o kada tas atėjo, tarė 
in ji:

— Daueszta man jog katila 
pinigu iszarei ant posznios ir 
prisisavinai del saves. Zinai 
gerai jog pinigai man priguli. 
Tuojaus atneszk nes jeigu ne, 
tai tavo kaulus liepsiu sulau
žyt ir da taip be bausmes neap
sieis nes kodėl nedavei žinios 
man.

Bet mužikui nei nesisapnavo 
kad pinigus atiduot ponui. At
sake tada.

— Tai neteisybe, daug-galis 
pone. Asz apie tai pirma karta 
girdžiu. Ir norecziau žinot, kas 
tai galėjo pramanyt?

— Latre! — paszauke ponas.
— Tai da tu to ginsiesi ir pra
manymu vadini! Jeigu nori ži
not kas man apie tai pasakė 
tai tau pasakysiu, — tavo loc- 
na pati.

— Praszau szviesaus pono 
man dovanot kad teisybe turiu 
pasakyt, nes toji mano pati, 
Dieve užlaikyk kožna žmogų 
nuo tokios paezios! Jai nuo ko
kio laiko galvoje negerai. Gal 
but gavo svaiguli nes nesu
tvertus daigtus pliovoja. O, ko
kia asz turiu beda tai niekam 
negalim iszpasakot. Per dienas 
trankosi, pliauszke nežine ka, 
draskosi ir kerszina nusiskan- 
dinimu, kad nors jau karta sau 
gala padarytu!

■Czia iszkisza boba galva isz 
kito pakajaus kuriame buvo

bus labai negerai nes visi, kat- j pasislėpus kad vyras nematy-

Asz-sz! Na, tai priimkit ant 
varduvių. Taip-p!

Jis iszlipo isz gatvekario 
j taip karingas ir smarkus-kad 
net jam paežiam rodėsi buk jis 
ir augsztesnis. Su kokia tai pa- 

„„•I, • r ' u' niekinanezia didybe žiurėjo jisi puikus iszradimas. Sziadien f.7;avn jn mnfPI.P nnda- , , •t . . . . • . czia\o jo moteie. vyras nuaa ; mažluku žmOniu. Ko|da
n T-. v * • ve buk nieko nepatemijo, pasi- faį mot€rjs praej0 pro ji stupi-
Pradzioje tik turtingi žmones <zvaish> no kambari nnklause , J P... ; szwlste P° Kamoan, pašiauše ,(jama y^muka su vaikU; pa
galėjo automobiliumi naudotis ,in;p i-.,,.., en «nrn«ni . , ,r . • T X ■ v apie Kai a n iszejo su suiugu-.ų;nvllfiS laikraszpzin nardave-
bet sziadien taip reikalingas skl szjrclžia 
ūkininkui kaip ir miesto gy-( 
ventojui. Bet žmogus dar neži
no kai]) saugiai apsieiti su mo
toriniu karu. Rankose nerūpes
tingo ir neatsargaus žmogaus1 
automobilius per tankiai yra 
mirties inrankiu, jis sužeidžia] 
neiszpasa'kytai daug žmonių

Pasaka
dama isz ryto tare in savo tar
naite:

—- Magduk, einu in bažnv- ^mOgUj f0]umas visai nerupi

Motorinis karas isztikro yra;

Vyras inejo in kambarį ta-; 
me laike kada jo nesenas pa- 
žinstamas, fotografistas, bu-

Kada poni iszejo, Magduke

J'l’ejo parneszti vandens bet vi- 
kiojai žuvis kurios insipainio- sas duris paIiko atidarytas, 
jo? Ar jau apie tai nežinai?( 
Tai ir dabar užsiginsi?

— Juk nieko aplinkui nesi
randa, — tarė pati in save ir 

taip klykavo boba indukus juokesį isz baimes savo gaspa- 
c ponas net akis iszvertes žiu- dįneg> 
rejo ant bobos, ka ji czion plio- 
voja ir paklausė da: (

I Tuom laik, kada Magduke 
(kalbėjosi prie szulinio su ki-

— Pasakyk tu man, mano toms mergaitėms, inejo in pa 
žmonele, kaip tai buvo ir kaip kaju ožys kur radosi didelis 
senei ? (zerkolas auksiniuose romuose.

— Tai buvo, szviesus pone, ožys, matydamas zerkole kita 
taja nakti, priesz pati tvana, pradėjo jam kerszyt ra- 
kaip buvo svietas užlietas. | gajs ka dare jr anas ožys. Tada

— Dabar tau tikiu, mano inpykes ožys trenke su ragais 
Szimonai, jog turi dideli varga in zerkola ir sumusze ji ant 
su tokia pasiutusia boba nes szmoteliu.
pats apie tai persitikrinau ir * Tame paežiam laike Magdu- 
labai stebiuosiu, kaip gali su ke gryžo su viedrais o girdeda- 
tokia boba taip ilgai gyvent. jma trenksmą stiklo, inbego in 

Atidaro tuojaus duris, iszva-: pakaju. Czionais paregėjo no
re boba o Szimonui davė rublilaime o atsiklaupus ant keliu 
už nekalta užklupima ir liepe pradėjo graudžiai verkti.
eit namo. Į Bet nuo Verksmo zerkolas

Szimonas dabar ka norėjo nesugijo.
tai su pinigais dare o norint? j Kada ponia sugryžo namo, 
da pati tauzijo apie skarba tai iszvijo nepaklusnia mergaite
niekas jai netikėjo nes laike už 
nepilno proto.

* Atlantiko marios yra di
desnes už visas kitas mares, 
uredamos 30 milijonu ketur- 
campiniu myliu virszunes.

ir palaike visa jos alga. Būda
ma ant tarnystes pas kita po
nia, nuolatos uždarydavo du
ris.

Matote vaikeliai, nuolatos 
reikia vyresniųjų klausyti o 
tas ant gero jums iszeis.

BALTRUVIENE

Apie Malianoju senei giedojau, 
Bet sztai ka ana diena da- 

žinojau,
Dvi sesutes isz kur tai at

važiavo, 
Parode szposus savo.

Viena,stora, kita mažesne, 
Antra aukszta ir plonesne, 
Po karezemas su vaikinais 

valkiojęs!,
Szoka kuczimakuczi ir gert 

provijesi,
Kokis tai vaikinas in kareze- 

ma atėjo,
Viena isz merginu pabueziuoti 

ji norėjo,
‘ Po teisybei ji pabueziavo, 
Bet ant juoko pasilikt gavo;
Flaperka vaikina už kaklo 

paėmė,
Ir visa feisa jam apveme.* * *

Nuvažiavau bosu in Szenadori, 
Užėjau in viena užkabori, 
Kelios bobeles pasielgė ne- 

svietiszkai, 
Ir tikrai begediszkai.

Per langus praeigius vadina, 
Visus vyrus užkabina, 

Kad fundytu munszainute, 
Paskui rėkia kaip pasiute. 
Ant kokio stryto tai. buvo, 
Kur keli vyrai in ju rankas 

pakliuvo,
Da ir daugiau apie jas žinau,

Kita kart apie jas padai- 
-4 - nuosiu.

* * *
Jau tik’Klevelando bobeles, 

Užtikau ten kėlės, 
Kurios daug gere, 

Per dienas apsivele, 
Su sportais sėbrauja, 

Per dienas girtuokliauja, 
Prie bonkos susede, 

Kada ateina pėdo.
Akis užsipylė vėžlioja, 

Kaip pasiutėlės dainuoja, 
Vyrai namo pareja, 

Kaili visoms iszperia, 
Tada kyla kliksmai ir 

keiksmai, 
Kažoka szokineja linksmai.

* * *
Roėzesterio bobeles pas kūmu

tes myli sėdėti,
Ir savo vyrus lankei in cypia 

indeti,
Su kitais laksto kaip padukia, 

Net paneziakos ant vyru 
nusmukia.

Viena verkenezius vaikus ant 
poreziu paliko,

Pinigus pasiėmė, nepaliko ne 
skatiko,

Varanta ant vyro nupirko,
- Ir in koza inkimszo.
Tuom kart da tr uputi už

tylėsiu,
Kita karta kurna Taradaika 

pasipraszysiu, 
Tada abudu pradesime jus 

szokyti,
Negalėsite nuo mus atsipra- 

szyti.
Vyrucziai, savo moteres pri

žiūrėkite,
Valios tiek joms neduokite, 
Nes po tąm graudinsites to, 

Kad savo bobelių neapmal- 
szinote.

rie nepasislėps in gera vieta,'tu o kad negalėjo dalaikyt, isz-Jr bjauresniu triksii iszgirdau,
jiuskens. t Įsižiojo pilną gerkle; Bet da sau užsilaikysiu,

: Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

i sipynes laikraszcziu pardave- 
(jas pasiūlė laikraszti. Jis nieko 

. Jis sėdėjo kambaryje prie lieaįsake įr nuej0 toliau.-Ar-gi 
staluko, Japoniecziu iszdirbi- j£Vajjy laikraszcziai tokiaffi 

jmo ir jaute, kaip isz visu ply- ]aike?j 
, sziu slenka in jo szirdi nuliū
dimas.

( — Tie Japonai, ■— mislino' 
j vyras, - padirbo stalukus. is* I ‘

. { .... -. . (įdukrų u- užsiganėdino. O das^s ^skambillo varpeli>
Automobdms per dga laika ku0 užslganedU!o? StumteJejaii Bctiksi:ai paiaukes nekuri 

jau užlaiko labai svarbia vie-|ir Vlskas gnuva. Sztai harakl paskamWuo <lar kar_

ta. Iszejo vaikas ir paklausė:
' — Ko rt ikia?

— I ’ ju ografisto, — atsake 
vyras, pykdamas ant vaiko.

— Jo dabai1 nėra. Palaukit:
Tas sumaisze vyra. Ka da

bar daryt. Laukt? Paraszyt? 
Ateit vėliau? .

Biskuti atsileides, jis lipo 
tamsiais laiptais atgal. Kur tai 
skambino ant piano.

— Velnias paimtu — bumbė
jo jis, — sunkiai alsuodamas,— 
bueziuojasi o nebuvo namie!

Netikėtai ant laiptu užsisu
kimo jis susitiko su fotogra- 
fistu.

Tasai isztiese priėjo abi ran
kas ir maloniai prabilo:

— Dieve mano! Kaip gerai! 
Kaip malonu! Tai sveczias!

— Negražu nesisveikinti, — 
pamislijo vyras.

— Asz ka tik pusrycziavau. 
Czion restoranas vienas; ir pi
gu ir gerai. Vienu žodžiu, — 
asz labai linksmas. Szioj minu
tėj asz tamista nufotografuo
siu kad net ant Penktos Ave- 
nes pavydės. Tuziną? Pusant
ro?.. Ir pigiai, kaipo pažins- 
tamam, kaipo pažinstamam. 
Meldžiu.

Prisiėjo eit atgal.
— Dabar sakyt ar paskui ?— 

pamislijo vyras. Nutarė kad 
paskui.

Fotografistas pa,sodino ji in 
krėslą, iszmuszta žaliu aksomu 
ir indave in rankas knyga.

— Tiesiau galvute. Dar - - • 
Ne! Perdaug... Puikiai. Gal
va — mokslincziaus! Stebėtina 
szviesa, — kalbėjo fotografas 
ir barszkino savo aparatu,

Vyras nuolankiai fotografa
vosi stovintis, per puse, sėdin
tis ir vėl stovintis.

Fotografistas valde ji, kaip 
kapitonas laiva. Sakyti ka nors 
suvis buvo sunku.

— Dar viena paveikia, del 
saves. Siunsiu ant parodos. 
Taip, Temykit. Darau... De- 
kavoju...

Kada fotografavimai buvo 
užbaigti, vyras pamislijo: —O 
gal tas man tik pasirodė? O isz 
teisybes, jis nieko: jis puikus 
žmogus. Ir netikėtai del saves, 
jo lupos prakalbėjo:

Jeigu tamista neužimtas, tai 
malonėkit pas mus ant pietų.

— Acziu, — atsake fotogra
fistas,— kaip moteris?..

— Sveika, acziu Dievui!
Pietų laike Nastuke labai 

nusistebėjo iszgirdusi už dura
• balsus.
į Inejo fotogi-afistas ir jos vy
ras meiliai apkabinęs ji už lie- 
menio. Akys, paezios sužibėjo 
kaip tai savotiszkai.

— Sztai ir mes! — pratarė 
vyras. — Ar gatavi pietus?

ta Amerikos gyvenime. Yr
daugiaus kaip 24,000,000 auto- Perpjovei pilvą — ir 
mobiliu Suv. Valstijose kuo- ]ank> Taip, fai jam...
met kitose pasaulio szalyse yra

tai kas kita, isztiesu. 
žarnos

Jis pagrūmojo ant dura, už
is sua.pie 9,500,000. Bet szita szalis kurju sėdėjo fotografista.

turi augszeziausia 
ežiu ir nelaimingu 
nuo 
parodo kad pereitais penkioli
ka metais invyko net 388,936 
mirtys nuo nelaimingu, atsiti
kimu. Tas pepvirszija pei- 
145,000 Su v. Valstijų užmusz- 
tus laike visu kariu Amerikos 
istorijoje.

Ir vistiek auku skaitlius vis 
auga. Galime tikėti kad mir
eziu nuo automobiliu nelaimin
gu atsitikimu bus vis dauginus 
1935 m. negu buvo pereitais 
1934 m.

Szituom laiku federale, val
stijų ir vietines valdžios veda 
visokias apsaugos kovas pa
siekti visus vežiuotojus karu 
ir pėstininku. Daugumas ne
laimingu atsitikimu yra pa
sekmes neatsargumo. Motoris
tai labai greitai važiuoja, ne
duoda tinkamu rankos signo- 
lu, važiuoja su blogais veržtu- 
yais ir bando pralenkti kitus 
karus. Pėstininkai vis vidury
je bloko bando skersai pereiti, 
nepaiso signalo, kartais begte 
perbėga, nelaukia automobi- 
liaus sustoti, arba bėga priesz 
pat važiuojanti automobiliu.

Bet apsaugos žinovai sakė 
kad dalis atsakomumo priguli 
nuo valdžios. Nes' daugumas 
valstijų neverezia miestus var
toti vienodus trafiko signalus. 
Ir neužlaikymas trafiko regu- 
laciju prisideda prie augsztos 
nelaimingu atsitikimu ratos.

Bet teisybe, kad galutinas 
atsakomumas sumažinti trafi
ko mirtis guli su motoristais 
ir pėstininkais. Su tukstan- 
cziais karu ant gatvių yra 
kiekvieno žmogaus priederme 
Užlailėyti instatymus. Motoris
to saugumo prisiega sumanė 
New Yorko miestas. Turi se- 
kanezius patarimus — apsipa- 
žink su trafiko taisyklėmis ir ir kaž-ka niurnėjo, 
legulacijomis; temyk ir užlai
kyk visus trafiko signalus; sig- 
naliuok ka ketini daryti ir ta 
daryk; apsipažink su savo ka
ru ir ji nuolat laikyk saugiame 
padėjime, užlaikyk legaliszka 
greitumo rata ir gerai žinok 
ka darysi reikalui pakilus.

Ir galime iszduoti panaszia' 
regulacijas pėstininkams. Ne- 
vaikszcziok skersai gatve tik 
prie galo bloko ir tada lauk 
signalo kad gali pereiti, neban-

automobiliu.

rata mir- 
atsitikimu 
Statistikos

jo motere.
— Koks tai pasielgimas 1 — 

mislijo vyras: — ateina žmo
gus in narna. Nori arbatos — 
gerk, nori vakarienes — val
gyk. Bet kam kliudyti garbe 
moteres? Jeigu visi pradės bu- 
cziuotis, kur pasitaiko, tai kas- 
gi iszeis? Labai man viskas tas 
netinka. Ne, suvis netinka.

Sėdėjo vyras taip ilgai, iki 
sutemo. Ant galo pasikėlė. An- 
t rame kambaryje nieko jau ne
buvo: fotografistas iszejo. Vy
tas užtiko savo paezia mie
gam jam kambaryje. Ji verke.

— Kas atsitiko, Nastuke? — 
nusigandusiai paklausė vyras.

Nastuke ilgai neatsake. Ji 
verke balsiai, kaip maža mer
gaite. Ant galo sumurmėjo:

— Tegul jis neateina dau
giau pas mus...

Vyras linktelėjo galva. Nas
tuke tose:

— Mudu sėdėjom ir nieko 
tokio nekalbėjom. Sztai jis pa
bueziavo mane, nieko nesaky
damas.

— Syki tiktai? — paklausė 
vyras.

— Priverstinai. Sztai czion... 
Tris sykius... o gal keturis...

— Galvijas, idijotas, — ty
liai ir piktai pasakė vyras.

— Man taip sarmata, — ty
kiai praszneko motere. — Su
simildamas, pasakyk jam kad 
jas daugiau neateitu!

Vyras ilgai neužmigo ta 
nakti. Jis mislijo kaip jam pa
sielgti. Minti apie dvikova — 
Francuziszka ir Amerikonisz- 
ka — atmete; taipgi netiko ir 
Japoniszkas harakiri. Po to 
viso, jis nutarė eit pas besar
mati fotografista in namus, 
iszkoliot ji visokiais žodžiais ir 
asztriai prisakyti daugiau ne
ateiti iii jo namus. Per sapna 
inpykes vyras grieže dantimi

ka su

Ryte atsikėlė dar daugiau 
užtikrintas savo misle, jog jis 
pasakys fotografui taip:

— Pavelykit patemyti jums, 
gerbiamasis, kad...

Arba:
— Ant kiek man žinoma, 

jaunas žmogau ...
Arba:
— Man nėra apie 

tamsta kalbėti...
Pusrycziavo vyras greitai ir 

be skanumo. Ant paezios sten- j 
dyk pralenkti koki automobi-' gesi nežiūrėt. Paskiau nuva- 
liu arba kara, vaikszcziok ant žiavo pas fotografista.
kaires puses, kad lengvai ga
lėsi matyti trafika.

Girtuokliavimas yra prie- iszsireiszkimus. Galva iszleng- 
žastimi daugybes nelaimingu yo svaigo nuo perdidelio pik- 
atsitikimu. Faktas, kad apie tumo.
G% (pereitu metu mireziu buvo 
dėl girtu Vežiuotoju.

Sėdėdamas gatvekaryje jis 
atkartojo sumislytus asztrius

Sztai namas kuriame gyve
na fotografistas. Sztai ir kvai
la iszkaba ir kvaili paveikslai!

Ceylone, Indijoj, auga 
lendres net po 80 pėdu atįgsz- 
czio. Jas naudoja ant statjnrto 

F.L.I.S.' ežia szneket ? Tai tamsta ?., į tiltu ir namu. --- < 1U,.

— Geriausiai, — nutarė vy
ras, — tai traukt in žanda. Ko

I
<



SAULE” Mahanoy City, Pa.

ABRAHAM LINCOLN
Kurio gymimo diena pripuola 

Seredoj, 12 Vasario. Buvo jisai A- 
merikos 16-tas Prezidentas nuo 1861 
iki 1865. Likos nužudintas ir mirė 
Washingtone 15 diena Aprilaus 1865. 
Gimęs 12 diena Vasario 1809 Ken
tuky valstijoje.

SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES—• Czionais turime net dvi 

miestiszkas valdžiasfDemokra•
1 tiszkus ir Republikoniszkus 
konsulmonus, kurie vieni ki-■ 
tiems nepasiduoda, o ant to 
daug nukenezia taksu mokėto- j 
jai Ana diena invyko juokui-’

kada tūlas j . .... .. . ...ming \ alley Homeopatine Ii-1 
gonbute Laike žaksejimo ji- 
mažai valgęs i.’ mažai miego-j 
jes.

i J Vincas Naruszeviczins, 
24 Sylvanus u<ly., mirė. Paliko

1 sunu ir dukterį.
j f Jule Gmnciene (Kazokai- 

vi«as !le)’ -■* m(?Ui amžiaus, Larksvl-

Wilkes-Barre, Pa.,-— Karo
lis Amsziejus, 40 metu amžiaus. 
528 Stanton uly., pereita >:ta- 

apsirgo žaksejimu. Po 
u dienu nesi i.' ijanczio icii xma vAivxiui i ii v v nu juvixni- v . .. . . x., . . i žaksejimo, .y - pa-idave \\ yogas atsitikimas, l-"'1- t-o..,!

žmogus davė telefoną in palici
jos stoti, kad atsiunstif palicije 
del apmalszinimo, kokio tai 
barnio pas kaimynui. Palici
jos virszininkas atsake sdkan- 
eziai: “Kokio tu nori palicijan- 
to, ar Demokrato ar Republi- 
koniszko? Mes turime koki 
sau panorėsi.” Dabar 
miestas isz to juokėsi ir nežino 
kaip tasai juokas užsibaigs.

Skaito “Saule” 46 Me
tus, ir Skaitys Lig

Pabaigai Savo
Gyvenimo!

ŽINIOS VIETINES
— Maple Hill lokalas jiu- 

tare nedirbti Nedeliomis, nes 
užtektinai bus dirbti sziomis 
dienomis ir padalint darbus ly
giai del visu.

— Sukatos ryta likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute 
ant gydymo, gerai žinomas 
Walteris Jusaitis, kuris likos, 
sužeistas Packer No. 5 kasyk
lose, Lost Creek.

— Draugyste Szvonto Var
do laike savo pirmutini metini 
susirinkimą kliubo ruimuose 
kuriame dalyvavo visi narei. 
Isžrinkta tuos paežius ’ virszi- 
ninkus. Kliubruimio komitetas 
likos iszrihktas isz sekaneziu: 
W. Rymas ir J. Doėzkus o Val
teris Miseviczia ir Edvardas 
Juozupaviczius atletiszki di
rektorei. Ant susirinkimo isz- 
duota visiems nariams puikius 
^nzi-kslius. Vikaras kunigas J. 
Baltrūnas pasakė akyva kalba 
in susirinkusius kaipo ir kuni
gas W. Volp, isz Denver* Ko
lonados, pasakė tam tinkama 
kalba.

—■ Kun. Mickūnus, praba- 
szezius Szv. Kazimiero parapi
jos, iszplauke ana diena iii Na- 
sau ir Havana, Kuba, ant laivo 
“ Pilsudski, ” kad praleisti ko
ki laika szilumoje.

lies palicijos saržento žmona, 
mire Homeopathic ligonbutej. 
Paiko vyra, tėvus, brolius: 
Jurgi, Antana, Stasi, Alberta, 
Vinca, Rapola ir Leona, seser
is: Masoniene, Mrs. Cusick ir 
Agneszka.

KINUOSE IR PRADĖJO IMTI SZLIUBUS KUOPOMIS.
Ir Kinczikai persiėmė Europiszkn paproeziu imti szliubus kuopomis. Nesenei atsibu

vo masine.vlncziavone 130 porelių mieste Shanghai, Kinuose. Jaunos poros —- jaunikiai isz 
vienos puses o merginos isz kitos puses, eina in mąldnami. Tukstancziai žmonių prisižiuri- 
nejo tai ceremonijai nes da savo gyvenime minate tiek jaunu poru surisztu mazgu mote- 
jystes vienu sykiu.

f Praeita Sereda, 10 valan
da vakare, po trumpai ligai įni
ro gerai žinomas gyventojas 
Izidorius J. Bauzeris, 223 AV. 
Lloyd uly. Velionis gimė Lie
tuvoje, pribūdamas iii Ameri
ka jaunu žmogum ir dirbo per 
daugeli metu kasyklosia. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos ir Susivienijimo Lietuviu 
vietines kuopos. Paliko 
liam nuliudime paezia 
tris dukteres: Janina, 
New Yorke, Antanina,

dide- 
Ona, 

norse 
norse

Filadelfijoi ir Ona namie. Ke
turis suims: Alberta, kuris yra 
profesorium High School, An
taną, Joną ir Clarenca namie, 
kaipo ir viena sesere, pati Jo- 

. kubo Barausko, ir tris anūkus. 
Laidotuves atsibuvo Panedelio 
ryta su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczio je.

Pittston, Pa., — Vienos san- 
vaites laike moterystes sakra
mentą priėmė Marijonos ir mi
rusio Adomo Bieliūno dvi duk
terys: Sausio 21 d., Estera, o 
Sausio 28 Antanina.
t Mat. Noviekas, 14 Stark 

uly., mirė. Paliko szeszias duk
teris, du sūnūs, seseri, broli, 30 
anuku ir 4 proanukus.

— Kun. J. Kasakaitis, Sausio 
28 d., lyte, Szv. Kazimiero baž
nyczioje, suteikė szliuba Anta
ninai Bieliunaitei ir Antanui 
Mažaicziui, sunui Onos ir mi
rusio Jurgio Maža iezio.
t Ant. Jakudaviczius, 187 

Mason uly., Exeter, mire. Pa
laidotas Pittston’o lietuviu pa
rapijos kapuose.
t Kazys Matukaitjs, 58 me

lu amžiaus, piire. Velionis pa
liko žmona ir tris sūnūs; Ado
ma, Aleksandra ir Antana.

DIKTATORIAI GERAI 
APSAUGOJAMI.

Už tai kad ju gyvastys yra 
nuolatos pavojuje nužudymo, 
Mussolini, Hitleris, Stalinas ir 
Kernel, diktatorei ant 300 mi
lijonu žmonių, yra saugojami 
per palicija ir slaptus agentus. 
Ne tik ju kasdieninis gyveni
mas, keliones ir pasivaiksz- 
cziojimai yra saugojami bet 
kartais yra pasamdyti žmones 
kurie iszrodo kaip jie ir atlie
ka ju keliones už juos kad ne
būtu nužudytais.

OFISE PAS AKIU 
DAKTARA.

Atėjo tūlas žmogelis pas

ŽINOJO APIE SAVO VYRA.

Tame laike, kada ponas Pi- 
soraitis ėjo in kaneelarije, jo

in ranka
—- Kas tai yra mano du- 

szi irk ?—užklaus*"*^!! sis t e be j a s 
ponas Pisoraitiš. V'--

—- Tai vanduo ant auginimo

akiu daktara ir prasze kad per- pati intgjke jam maža pakeli 
žiurėtu jo akis. Daktaras liepe 
žmogeliui žiūrėti tiesiog in jo 
akis o pats ir-gi žiuri in deszi- 
neja aki žmogaus. Gerai apžiu
rėjas kalba:

— Žmogeli, tu turi neuriti, plauku, 
gesoriti, dobiti ir ponasaiti. . .

—- Tai negerai, bet ponas 
daktare butu gerai kad pažiū
rėtumėt in mano kairiaja aki, 
gal jįjįe ka nors surasit nes 
mano deszineji akis yra stik
line...

— O kaip gera manu du- 
szele, kad atsimeni apie-mano 
plykia.

Tai ne del tavos, tiktai 
del tavo rasztininkes, kuri vis 
palieka tiek plauku ant tavo 
drapana.

Guodotini Tamislos:
Į Prisiuncziu tamistoms už- 
mekes-ti už laikraszti “Saule” 
ir tariu szirdinga a žiu jimi.-, 
kad nesulaiketo siuntinėli' ir

i niekad ji nesulaikykite 
asz skaitau ji jau 46 metus -f 
manau skaityti lyg pabaigai 
mano gyvenimo, nes tai als^- 
kiansias ir lengviausias Jaik- 
rasztis skaityti, kokis , iszelul 
Amerike. Kaip asz atvažiavau 
isz Lietuvos, 46 metai adgal, 
tai .radau mano vyra, Juozu- 
p’a Balevicziu, ji skaitant, ir 
asz ji skaieziau per 17 mei
lu, o kada mano vyras mirė, 
ir pasilikau naszle, ir tada ne
palioviau ji skaityti Apsivy* 
ravus su antru vyru, Szimanu 
Laukaicziu, jau 29 metai, nepa
lioviau skaityti “Saule” ir ne
manau -palianti, pakol gyva bu
siu! Su geriausiais velinimais 
jums, pasilieku jusu sena skai
tytoja, .
Jeva Laukaitiene, DuBois,-Pa»

Nuo Redaktoriaus: Malonį 
mums isztikruju!—kad tamis- 
tele per tiek metu skaitai 
“Saule,” ir žadi ja ant toliaus 
skaityti.Todėl vėliname tamis- 
telei geros sveikatos ir ilgo pa
gyvenimo ant szio svieto! Lai 
jus Dievulis užlaiko gyva da 
per ilgus metus, ir aeziu už pri- 
siunsta prenumerata!

— Seredoj, 12 diena ,szio 
menesio, bus szokiu vakaras 
Aidukaiczio salėj, 1139 E. Ma
hanoy St. Gra.jys pirmos kla-J 
sos orkestrą. Bus gardžiu už- ' 
kandžiu ir gėrynių.. Visi yra 
užpraszomi atsilankyti. Inžan- 
ga tiktai 25c.

McAdoo Pa.. — Ant. Dum- 
blauskas 43 -metu amžiaus be
darbis, kuris nuo kokio tai lai
ko sirgo, likos surastas nusi- 
szovės. Revolveris gulėjo sza- 
le n.elaimingp žmogaus mieg- 
kambarije. Nugabentas in li
gonbute, bet mire in trumpa 
laika. Gyveno pas Stanulonio 
szeimyna. Neturėjo jokiu ar
timu gyminiu.

t .Jurgis Marcziulo'nis, 50 
metu amžiaus, 231 E. Oak uly., 
kuris buvo užmusztas William 
Penn'kasyklosia per nupuoli- 

1 ma anglių, likęs.palaidotas su 
1 bažnytinėm^ aipeigomE. \’e- 
’ lionis buvo ne.vėdias, pribuvo 

isz Lietuvos būdamas jaunu 
vyruku ir radosi ant bardo pas 
savo sžvogeri Antana Serese- 
vieziu isz kur atsibuvo laidotu
ves. Marcziulonis buvo skai
tytojam “Saules” per daugeli 
metu.

Tamaqua, Pa. Isz priežas
ties a.Įtyaikszcziojimo Sidabri
nio Jubilejaus vietines Lietu- 
viszkos parapijos S.S. Petro ;r 
Povylo, atsibus viena isz di
džiausiu Card Party kokia ka
da ezionais buvo rengiama o 
kuri bus 25-ta d. Vasario baž-

APDOVANOTAS UŽ
“MICKY MOUSE.” 

tSu tam tinxhmoms eeremo-

Naugatuck, Conn., f Po ilgai 
ligai mire ezionais gerai žino
mas Juozas Szukvietis, palik
damas dideliam nuliudimia pa- 
ezia, tris dukteres ir viena 
re Petronėlė Dmidziliene, 
gyvena Shenandorije, Pa. 
lionis likos palaidotas su 
nytinems apeigoms ir palaido- 
tas-ant Szv. Franciszkaus kapi
niu. Szukvietis buvo senu skai
tytojam “ Saules” kuria skap
te daugiau kaip 30 metu, 
nuliūdus szeimyna gyvena 
19 Alice ulyczios.

kuri

Jo
aut

— Tūlas gyventojas ant W. 
Arlington uly., pasiskundė 
valdžiai buk locnininkas namo 
iszeme visus langus kad pri
versti ji ant apleidimo namo 
už nemokejima randos. Žmo
gus su szeimyna turėjo apleisti 
narna ir gyventi su giminėms 
o kada atėjo pasiimt savo ra
kandus tai namas buvo užrū
kytas. Sako jis kad senei butu 
iszsikraustes bet negali suras
ti kito namo. Panasziu atsiti
kimu sziadien turime daug kur 
žmones negali užsimokėti ran
da o iocnhnnkai stubu taipgi 
kenezia daug nes turi mokėti 
taksas, iusziureno ir kitus mo- 
kesezius ant užlaikymo savo 
namelio kad szerifas nepaim
tu.

nytineje svetainėje. Del losze- ldJ0IUS’ Hilvertįijas gerai žino- 
mo del vaiku paveikslu “Aliok- ■

1 cy Mouse,” AVtjlt Disney, likos: 
apdovanotas Garbes Legionu, I 
per Francuziszka valdžia. ln- 
teikimas medalio atsibuvo

1 dirbtuvėje Disney, Hollywood, 
Kalifornijoj. Medalis likos pri
segtas prie daugelio žmonių 
per J. J. (Viala, Francuziszka 
konsuli, Los Angeles. Disney, 
ant deszines puses, aplaiko 
buczki- nuo konsulo, kaip tai 
yra Francuzu paproeziu.

ju bus dovanotos puikios 
vanos, svetelei bus ,palinks
mint i visokiais pasilinksmini
mais, szokiais, valgiais ir ge- 
lymais. Ant tos jubilejines 
kard partes szirdingai užkvie- 
czia komitetas: Kun. V. Mikai- 
tis, Prof. Hodel, J. Muzur, J.

i Malakaitis, Bill Simons ir Jo
nas Žukauskis. Inžanga 50 cen
tu. Pirkite tikietus isz laiko.

ATSILANKYMAS IN 
ŽVERINCZIU.

—- Žiūrėk Onute, kaip toji 
beždžioaika in mane žiuri.

— Matai Joneli, ji mano kad 
tu jos brolis.

NAUJAS BUDAS PADABINIMO MOTERISZKU PLAUKU.
Ferdinandas Graff, kuris parengineja krutamuju paveikslu aktorku plaukus, Holly

wood, Kalifornijoj, parode aktorkoms kaip rėdyti plaukus pagal naujausia 1936 mada. Pir
mutine isz kaireses yra.: Helena Eckland, kuri turi “Ringled” mada, antra nuo jos, Violeta 
Carson turi “Dubonet”, treezia Hazel Bofinger turi “Personality” o ketvirta, Ethel Sum
merville, turi “Park Avenue.”

Skruzdele turi didesnes 
smegenis ne kaip kitas kokis 
sutvėrimas, pagal jos diduma.

§ Daugiausia lietaus nu
puola valstijose Oregon ir 
AVashington.

į Amerikouiszki plentai tu
ri daugiau kaip 3,000,000 my
liu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Iszlikimiausis Graboriu* 

u Gabiausias Balsamuotojas ::
• Geriausia Ambulance — 

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

kiam laike; diena ar A?//' 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- tijy 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- Ir
mirelius pagal naujau- H
šią mada ir mokslą. k

Turiu pagialbininke Įj
moterenls. Prieinamos E
prekes.

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

Bell Telefonas 149
1 TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-1

MISS PARIS, 1936

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

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

METINIS PASZVENTINIMAS VANDENS RUMUNIJOJ.
Karalius Karolius priima kryžių isz ranku patriarko 

Mirono Cristeo o karalaitis Mikolas prisižiurineja tai cere
monijai paszventinimo vandens, upeje Dombovita. Po laiky
tai ceremonijai, patrijarka meta taji kryžių in upe o katras 
isz paskirtu jaunikaieziu iszgaus taji kryžių isz vandens tai 
buna apdovanotas puikiu medaliu nuo karaliaus.

PANA “PARYŽAITE” ANT 
1936 METO.

Pana Madelaina Balestru 
yra labai užganadinta kad ją 
iszrinko kaipo “Pana Paryki
te ” ant 1936 meto, laike pato
gumo kontesto laikyto Mou
lin Rouge, Paryžiuje, Franci- 
.joj- ■

Skaitykite “Saule” j

i U
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