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Isz Amerikos NEPARDUOS SAVO 
PUIKAUS BALSO

KLIOSZTORIUS INUTRUCINO VYRA
SUDFGE PO SZLIUBUI

RUBEŽIUS TARP ITALIJOS IR ROSI JA PRADEDA
SVAICARIJOS UŽDARYTAS APSISZVIEST

KŪDIKIS UŽGIMĖ “SU PA- 
GIALBA TELEFONO.“

Faribault, Minn. — Aplinki
nėje Cannon Falls, kuris buvo 
atkirstas nuo svieto isz prie
žasties sniegines pusnies, atė
jo ant svieto kūdikis su pagial- 
ba telefono. Daktaras C. M. 
Robiliiard, isz Faribault, likos 
paszauktas per telefoną in na
rna Mrs. Vernon Sielehler, bet 
negalėjo pribūti isz priežasties 
devynių pėdu sniego pušniu. 
Daktaras nuėjo in artimiausia 
telefono stoti kur per dvi va
landas davinėjo patarimus del 
motinos, Mrs. A. Bauer, kaip 
turi tame atsitikime elgtis. 
Apie treczia valanda po pu- 
siaunakt, kūdikis užgimė svei
kas ir gyvas.

Vienuole Iszgialbejo 60 Stu- 
dentku Isz Deganczio 

Kliosztoriaus.

NUTRUCINO SAVO VYRA 
IN 8 VALANDAS PO 

SZLIUBUI.

PATI BAISIAI APDEGE IR i 
MIRĖ.

PERSISKYRĖ UŽ SVETI
MA KŪDIKI.

Elizabeth, N. J. — Wallace 
Simmons persiskyrė su savo 
paezia isz nepaprastos priežas
ties. Laike teismo ant persi
skyrimo, pasirodė buk jo pati 
paėmė isz sieratu prieglaudos 
kūdiki ant iszauginimo. Sim
mons buvo pakelevingu agen
tu ir kada sugryžo namo, po 
dvieju saA- iicziu 
1 eisžike janY b® 
-diki- Isz nra.d®

Puiku kontraltini baisa turi 
poni Lilliam Ulrey, kuri sako 
kad jos balsas priguli tik pa
ežiam Dievui ir jo neparduos 
del reidio kad giedoti del viso 
svieto. Poni [Ulrey atsisakė 
priimti 500 doleriu ant sanvai- 
tes kad giedot per reidio. Ji 
dirba miclaszirdingoje drau
govėje Volunteers of America 
ir giedo misijoj, vargingiau
sioje dalyje miesto New Yorko 
Bowery.

iL.io pati an-
ndl

MERGINA MIEGA JAU 
PER 4 METUS.

Chicago. — Keturi metai ad
gal užmigo isz nežinomos prie- 
žasiti|s.^j^icija.Maguiye, die- 

iėp ta-

Montreal, Kanada. — Vie- • 
nuole, kuri iszgialbejo 60 stu-Q 
dentku, praeita Sereda, pati; 
mirtinai apdege ir in kūles die
nas mirė nuo baisiu apdegimu. 
Ugnis kilo kliosztoryje kuria
me mokinosi mergaites ne tik 
isz Kanados bet ir isz Suv. 
Valstijų. Ugnis taip greitai 
prasiplatino senam kliosztory
je kad tarp mergaieziu kilo di
delis sumiszimas bet sesuo, 
perdetine, motina Alphonse, 
kuri užtiko liepsna, greitai pa
budino mergaites ir iszvede jas 
pasekmingai laukan. Perdeti
ne sugryžo pažiūrėti ar gal kas 
da pasiliko ir kada radosi ant 
treczio laipsnio, liepsna jai už
kirto kelia ir likos baisiai ap
deginta. Ugniagesiai ja iszne- 
sze in laika.

Kas tik radosi kliosztoryje 
sudege o mergaites iszsigialbe- 
jo tik su tuom ka turėjo ant 
saves.

Kliosztoris buvo vienas isz 
seniausiu Kanadoje; vadinosi 
jis Villa Marie. Buvo pastalę 
tas daugiau

Ottumwa, Iowa. — Maud 
■verley, 33 metu motere, li- 

Kos aresztavota ir uždaryta ka
pojime už nužudymą savo vyro 
'su kuriuom pergyveno tik asz- 
■ tumes valandas. Kada dakta-i 
ra i padare ant jo sekcija, rado 
jo viduriuose tiek truciznys 1 
kad keli vyrai butu įnirę nuo; 
jos. Beverley’iene buvo persi
skyrus nuo savo pirmo vyro 
tik tris menesius adgal. Kodėl 
ji nutrucino tai]) greitai po ap- 
sivedimui tai da neisztyrineta.

GERIAU APLEISTI NAMA 
NE KAIP UŽ DAUG 

VALGYT.
Nazareth, Pa, — Matydamas 

dideli varga namie ir kad mo
tina vos iszmaitina savo vai
kus, Mikutis Sanderson, pabė
go ana diena isz namu su kitu 
draugu, in Filadelfija. Apie ju 
pabėgima praneszta tenaitinei 
palicijai kuri suėmė vaikus ir 
uždare juos kalėjimo. Kada ju 
užklausta del ko pabėgo isz 
r aT’-i tai Mikutis atsake: “Už 
ts^Bibegau isz namu, kad taip 

nevalgycziau, mat, ^.->z 
mas i^®B-1-

d.

^Iilf ~ ‘i~B. ak’
žiu vyrasThm in- 

tikejo bet -po trijų menesiu 
viskas iszsidave ir dasiprato 
kad ji pati apgavo. Po persi
skyrimui motere sugražino kū
diki adgal in prieglauda bet 
vyras pas ja daugiau nesugry- 
žo ir visai jos iszsižadejo.

7ku- 11
na turi 3’ ’ihetus, motii^H^| 
šuo ja dažiuri ir maitin'a diena 
ir nakti. Daktarai nežino ko- 
via tame priežastis kad mergi
na taip ilgai miega. Motina tu
ri vilti kad kokia diena staiga! 
pabus taip kaip staiga! užmi-

____________ j^nnpga^j 
adgal kuriame pirmiausia gy
veno Kanados gubernatorius 
Lordas Elgin.

7TB.

C ALI SZOKTI IR NESZIOTI 
BALTUS KALNIERELIUS.

?
• J

Beveik visi rubežiai, einanti in Italija yra uždaryti .ir 
keliones uždraustos isz vieno sklypo in kita. Szis paveikslas 
parodo uždaryta rubežiu tarp Italijos ir Szvaicarijos, mieste 
Chiasso, kuris randasi ant tojo rubežiaus. Kitados per iszita 
rubežiu eidavo dideli karavanai su visokiais tavorais isz vie
no in kita sklypą.

Mesk va. Bosija.—Matyt kad 
Bosija atėjo prie proto ir pra
deda apsiszviest kaip ir kiti 
sklypai. Po re vol i uci jei,’ buvo 
uždrausta ueszioti puikes dra
panas, baltus kalnierelius, 
szokti ir lankytis aut visokiu 
pasilinksminimu, bet sziadien 
valdžia pavėlino visus'tuos da
lykus ir žmoniems neuždrausta 
szokti, bet da valdžia žmonis 
paragineje, kad atsilankinėtu 
ant jomarku ir linksmintųsi 
kaip linksminosi už cariszku 
laiku. Sziadien jau niekas ne- 
sisarmatina vaikęzczioti su 
baltu kalniereliu ant ulyezios. 
Žmonys dabar rėdosi puikiau, 
taip kaip rodosi ir kituose 
sklypuose.

MAŽAS ATLYGINIMAS UŽ 
SUSPARDYMA.

Morristown, N. J. -— Mrs. 
Ellen Dorsey užvede skunda 
priesz Edmundą Pearson, ant 
deszims tukstaneziu doleriu už 
tai kad ja spyrė nuo trepu ka
da atėjo pasiskunst ant jo vai
ku. Matyt sudžia buvo prielan
kus MB1 inkų i kad moterc-i

i intaddMlMM

Isz Visu Szaliu
5 UŽMUSZTI IR APIE 50 
SUŽEISTI MAISZATYJE 

VENEZUELO JE.
Caracas, Venezuela. — Pra

eita Petnyczia kilo ezionais 
fjt J S ŠŽ

SUVIENYTOSIA VALSTI- 
JOSIA RANDASI APIE 

20 MILIJONAI 
KATALIKU.

Rymas.,—Katalikiszkas lai- 
krasztis ‘Obseiwatore Romano’ 
iszeinantis czioiiais, skelbia, 
buk Suvienytosia Valstijosia 
randasi lyg sziai dienai apie 20 
tukstaneziu Kataliku. Skait- 
lis Kataliku praeita meta pa
sidaugino ant 200 tnfetančziu 
■ 63,845 prieinu Ka®| 
W Jfciiii Ame® ■

GYVENS KAIPO VALKATA 
PER VISA MENESI.

New York. -— Nuo daugelio 
metu ezionais randasi kliubas 
m kuri priguli tiktai vyrai ku
rie turėjo savo gyvenimo koki 
nepaprasta atsitikima ir tokiu 
budu galima prie jo prigulėti, 
nei milijonai neprigialbes nie
kam instoti ,iu tajilkliuba. Tur
tingas cigaru fabrikantas, ku
lis geidžia instoti iii aji kiiu- 
ba “Adventurer’s Club o 
America,“ nutarė pastoti val
kata per visa menesi, pradeda 
mas savo kelione užszokdamas 
ant kokio tai automobiliaus. 
Tasai žmogus, Bert Federson, 
iii taji laika turi atlikti kelione 
nemažiau kaip 5,000 myliu, be 
cento, maisto ir drapanų bet 
pasiėmė su savim 30 postkor 
ežiu kurias siuns in major, 
miesto New Yorko kas diena sirgo ir vargei isz to iszliks. 
po viena kaipo davada daro- Brolis dirbo czionaitiniam ga 

radžiuje o sesuo dirbo sztore.

a

BROLIS NUŽUDĖ SESERE 
SU KURIA GYVENO.

Spokane, Wash. — Palicija 
placziai jeszko dingusio isz 
miesto, kokio tai Leono Bress
ler, kuris nužudo savo tikra se
serį Ellen.

Nužudytos merginos lavonu 
surado sargas namo kuris atė
jo ka toki pataisyt kambaryje. 
Leonas gyveno su savo sesere 
kaipo vyras su motore. Ellen 
likos surasta su szaliku ant 
kaklo su kuriuom buvo už
smaugta o burna buvo užlipy- 
ta su pleisteriu. Daktaru sek
cija parode kad mergina rado
si motiniszkam padėjimo jau 
szeszis menesius. Brolis dingo 
nežino kur. Kada praneszta 
apie tai motinai, kuri gyvena 
Washingtone, tai mirtinai ap-

dyt' kur jis randasi. Jeigu jis 
atliks kelione 5,000 myliu in 
laika trisdeszimts dienu, tai 
bus priimtas in taji kliuba 
kaipo narys. O tuo kart lauk
sime pakol jis sugrysz.

EKSPLOZIJA SKERDINY- 
CZIOJ; DU UŽMUSZTI.

Chicago. — Swift & Co. sker- 
dinyczioj kilo baisi eksplozija 
haidrogino kurioje likos už- 
rnuszti du darbininkai o vieno 
da nesuranda griuvėsiuose na
mo kuriame jis dirbo o kuris 
likos visas suardytas per eks
plozija.

200 KAREIVIU KALĖJI
MUOSE APLAIKYS 

BONUSUS.
"Ossining, N. Y. — Daugia 

kaip du szimtai kareiviu, kurie 
tarnavo Svietineje Karėje, ku-‘ 
rie gavosi in kalėjimus už vi
sokius prasižengimus, aplai
kys bonusus kada valdžia pra
dės juos iszmoket. Kožnas isz 
tuju kareiviu aplaikys apie 
500 doleriu. Kituose kalėji
muose, po visas Suv. Valstijas, 
randasi apie penki tukstan- 
cziai tokiu kareiviu.

IR JI NORĖJO PASIRODYT i 
KAD GALI SPORTAUTI.
Detroit, Mieli. — Jadviga ' 

Makovskiene geide pasiredyt 
puikiai kaip ir kitos moterėlės 
iet be iszleidimo pinigu, tik 
apgavingu budu. Jadvigute 
parasze bankini ezeki ant trijų 
tukstaneziu doleriu, nuėjo in 
automobiliu sztora kur pirko 
sau automobiliu už $1,500 pa
duodama ezeki locnininkui. 
Pardavėjas nudžiugo ir mane 
kad viskas yra gerai ir kad 
motere turi būti turtinga, isz- 
duodamas jai reszto. Kada ant 
rytojaus nunesze ezeki in ban
ka, persitikrino kad czekis yra 
negeras ir tuoj pranesze pali
cijai apie apgavysta. Palicijai 
pasiseko už keliu dienu surasti 
Jadvygute važiuojant savo au- 
tomobiliuje. Užklausta per pa
licija, kas ja pristūmė prie to, 
tai tiesiog pasakė kad skaito 
kaip kitos moteres taip dare ir 
ji bando taip padaryt. Jos 
džiaugsmas buvo labai trum
pas nes sziadien graudinasi ka 
padare, dumodama kalėjimo 
už savo prasikaltima.

liejau'Būti sotu?. Molina^^K^ 
tais vaikais vos turėjo užtekti
nai maisto o kad daugiau lik
tu del mano sesueziu ir broliu
ku, todėl asz sumaniau apleisti 
narna, kad butu jiems daugiau 
maisto. Gal surasiu kur koki 
darba ir prigialbesiu savo mo
tinėlei. “Palicija nusiurite abu
du pabėgėlius namo.

'fA^ažino . -o ;
50 del daktaro. Kasžin kidk ta- of.y 1 
sai sudžia pareikalautu jeigu|vahliszfk 
kas jo paezia nuspirtu nuo tro
pui |

KŪDIKIS GIMĖ 6 SANVAI- 
TES PER VĖLAI.

Toronto, Kanada. — Dakta
rai szios ligonbutes apreiszke 
kad kūdikis, kuris gimė sze- 
szes sau vaitos per vėlai, isz- 
liks gyvas kaipo ir jo motina. 
Panaszus atsitikimas atsitaiko 
tik vienas ant penkių tukstan
eziu atsitikimu, kaip tvirtina 
daktarai W. N. Lailey ir Jessie 
Gray kurie padare sunkia ope
racija ant moteres, iszgialbe- 
dami abiem,s gyvastis.

Kūdikis yra ketvirtu isz pa
eitos kuriuos pagimdo 35 motu 
motere, kurios pravarde dak
tarai da neiszdave. Kūdikis 
svėrė,’ kada užgimė, 11 svaru.

DVYNAI, TĖVAI DVYNU.
Nanticoke, Pa. — Kazimie

ras Grabovski, kuris yra vie
nas isz dvynu, ana diena pasi
liko tėvu dvynuku. Kada jo 
brolis Jonas sutiko ji ant uly
ezios, pradėjo jam laimėti gi
liuko, praneszdamas jam kad 
jo pacziule ji taipgi apdovano
jo dvynukais. Dabar bus dve
jos dubeltavos kriksztynos.

® i * i g;l a® 
skdlbe’eifly-.,ienas apm 
:us ve.-jmen;. Minios in- 

irszusiu žmonių pv jplesze kro- 
mus, užklupo a ^gubernato
riaus palociausis;^ privertė ji 
kad praszalinti ; guriuos vir- 
szininkus nuo Y.-.j-stsu. Dauge
lis maisztininku aresztavoti.

patikrini-~®aino ai
W su “Veterans Administra- 
no pere j o un t jauiicul....

kejirno buvo: Francis W. Stem 
isz Boston, Mass., Rich. Wash
burn Child, buvusis ambasado
rius in Italija, ir buvusis mini- 
Meris viduriniu veikalu Alber
tas B. Fall.

KALINIAI DIRBO NETIK
RUS PINIGUS.

San Francisco, Calif. — Val
džios slapti agentai isztyrinejo 
buk kalėjimo San Quentin, ka
liniai dirbinėjo netikras bu- 
rnaszkas, kuriu surasta apie 
deszimts tukstaneziai. Kaliniai 
dirbo pinigus ir juos iszsiun- 
tinejo savo draugams ant pra
platinimo. Keli draugai kali
niu likos aresztavoti ir uždary
ti kalėjime.

VARGSZAS TURĖJO ANT 
SAVES ĮTUKSTANCZIUS 

DOLERIU.
Fon du Lac, Wis. —- Tūlas 

vargszas, atėjo in Ripon mels
ti daktariszkos pagialbos nes 
jautėsi nesveikas, bet ji dakta
ras nuveže in ligonbute. Kada 
senuką iszrede, pasirodė kad 
jis turėjo prie saves 5,700 do
leriu pinigais. Vienam kisze- 
niuje turėjo 50 doleriu sidabre 
o kitam 500 doleriu bumaszko- 
mis. Maisziukije paslėpta po 
keleis surdotai's turėjo apie 
800 doleriu aukse ir 4,400 bu- 
baszkose kurie radosi skuri- 
niam diržb apjuosta aplinkui 
pilvą. Isz kur jis atėjo tai to 
da nedažinota.

MAŽIAUSIAS KŪDIKĖLIS 
ANT SVIETO, MIRĖ.

Philadelphia. — Dvylikos 
uncija mergaite, kuria pagim
dė Mrs. Henry Marta, 6738 
Paschall avė., mire in asztunta 
diena po pagimdymui. Apie ta
ji mažiausia kūdiki ant svieto 
jau buvo apraszyta “Saulėje.“ 
Kitas panaszus kūdikis, kuris 
gimė Oakland, 
svėrė tik viena 
gyvas ir, pagal 
mone, gyvens.

Calif., kuris 
švara, da yra 
daktaru nuo-

IR JAPONAI DARO KAIP 
AMERIKONAI.

Tokyo, Japonija.,— Japonai 
prispausti bedarbe kaip ir ki
to si a dalysią svieto, ėmėsi ant 
naujo budo padarymo pinigu 
per isznaudojima asckuraciju 
kompanijų. Vyrai apdraudžia 
savo moterių gyvastis, po tam 
jas iiutrucina, vela apsipa- 
cziuoja ir vėla užtrucina ir 
teip daro keliolika kartu aplai- 
kydami už savo mirusias pri- 
sigeles pinigus. . Viskas iszsi- 
dave ir jau likos keli ift’esztavo- 
ti už žudinstas savo paežiu. 
Vienas isz ju nutrucino net 
penkes mo'teres,, bet kada no
rėjo aplaikyti pomirtine, po 
paskutinei paezei, likos aresz- 
tavotas.

Isz Kares tauto

VOKIECZIAI TVIRTINA 
KAD KRISTUS

NEBUVO ŽYDU.
Bremenas, Vok., — Užsikie- 

teje Nazistai pradėjo perrašai-I 
net biblije permainydami ver-l 
Lima Martino Luterio, o raszd 
ant-s-avo kurpaliaus. Tieįij 
ji apasztalai tvirtina, bi ® 
t us nebuvo Žydu. V® 
])a-iorui tvirtina, kad^^^B 
turi būti permainyta, . ® 
nas geras Vokiety.- ' ■ 
skaityti raszka szventa ® 
jam sako: Kad turi Ms® 
prie mokslu, kokiu-bon® 
Maižieszius. anU®

----- --------------- daly®
TRUMPOS ŽINUria ® 

-------- ra $1® 
rei szeimynos Fredo Ci veĮ(® 
dege eksplozijoj gazo ku^ įj 
isz priežasties trukusiosįn£s 
nes paipos.------------------jĮjg;

Tokio, Japonija. — Rė 
atszauke savo konsuli isz S> 
fenko, prie Manczukiszko; r 
bežiaus. Taipgi mano uždaryt

EROPLANAS NUKRITO SU 
30 PASAŽIERAIS IN 

ATLANTIKA.

Teneriffe, Kanares Sala.,—
Milžiniszkas Vokiszkas eropla- konsulata Mukdane.

BADAI 20,000 ITALU ŽUVO 
NUO PRADŽIOS KARES. Į 
Addis Ababa, Etiopia. — Tu-1 

las narys Raudono Kryžiaus 
draugoves apreiszke. buk nuo
prasidėjimo kares tarp Italijos, kas lai v 
ir Etiopijos, žuvo gal daugiau, 
kaip 20,000 Italiszku kareiviu. 
Patys Italai skelbia buk žuvo 
tik 844 ju kareiviu. Etiopu val
džia savo raportuose skelbia 
buk po musziui 15,000, Italu li 
kos užkasta vienoje vietoje ir 
5,124 Etiopiecziai.

nas kuriame radosi 30 pasažie- 
rei, nukryto artimoje Ponta 
Delga, Azores Salos. Anglisz- 

rdes apie ne
laime eroplano, nuplaukė in ta 
vieta, bet lyg sziam laikui .jo 
nesurado. Manoma kad visi 
pražuvo.ant mariu. Azores Sa
la, prie kurios eroplanas nukri
to, guli apie 600 myliu nuo 
Portugalijos ant Atlantiko ma
riu. . — ««■

Yonkers, N. Y. — Motiejus 
Radican, 39 metu, sudege dc- 
ganeziam name, taipgi sudege 
jo sūnelis ir burdingieris. Ki
tas sunirs iszszoko per Įauga in 
laika.

Reading, Pa. -— James Toou- 
tas, 45 metu, likos nuszautas 
per savo 14 metu sunu Ludvi- 
ka, kuris ant levo turėjo nuo 
senei piktumą.

Detroit, Midi. — Keturi na-



2 SAULE” Mahanoy City, Pa.

Į yra visainuogi. Isz kur jio pa- SUOKALBIS PAVOGT VAL-bq‘><?m 
eina ar paėjo tai negalima lyg DEMARA ISZ KALĖJIMO UKOUOffllSZKaS

' sziam laikui isztyrinet. — .0 
gal tai dingusi kolonija Ame- 
rikoniszku nudistu?..

Penitentai, tikejimiszka 
szaka Meksikonu, kurie gyve
na Trudies, Meksikoj, laikas 
nuo laiko daro procesijas ant 
artimo kalno, neszdami su sa
vim kryžius ir viena isz savo; 
iszrinktuju nukryžiavoja. To-j 
kis nukryžiavotas kankytojas 
nemirszta, tik retuose atsitiki
muose. Penitentai po ceremo
nijai nukryžiavojimo, palieka i 9,500,000 milijonu do- 
savo kryžius ant kalno.

Turtingiausiu žmogum aut 
svieto yra Nizam isz Hydera- 

I bado, Indijos, kuris pats neži-, 
•no kiek jis turi turto. Jo palo- 
jciuje randasi paslėpta daugiau 
kaip 250 milijonu doleriu pini

ngais, du bilijonai auksinėse 
’ sztaiigose ir brangiais žem- 
j cziugais o jo metine alga daei-

NEPASISEKE TRIMS 
AFICIERIAMS.

Kaunas, Lietuva. — Dieno-

Padėjimas
Indust rialiszkas veiklumasJLvclLlIlclS, JUIvuu.Vcl. —* UiCllv"

je, kada ketino prasidėti teis- {Pagerės su mažu pakylimu su- ‘
suokalbi' vaido^oio pirkimo jiegos pra- 

naszauja metine “agricultural 
outlook” kuria pagamino Suv. 
Valstijų Agrikultūros Depar
tamento Agrikulturiszkos Eko
nomijos Biuras.

Ineigos industrialiszku dar
bininku 193G metais bus apie 
10% augsztesnes negu buvo

Laidojome generolą leitenan
tą Užpipiri. Prie nebaszninko 
namu kur girdėjosi laidotuvių 
muzika ir atskiri komandos 
žodžiai, isz visu pusiu bego— 
gūžėjo minios žmonių, norėju
siu pažiūrėt ir dalyvaut prie 
iszneszimo lavono. Viename 
būrelyje, skubinaneziuju prie 
iszneszimo, atsirado valdinįn-

ryte? Už ka jinai vadinasi sek- Szetone!” — Kas ežia? — ma- 
letoriene? Isz ūkininku ir tie- nau sau. Ir staiga, brolyti tu 
siog in valdininkes. Gera vai- mano, matau: atsidaro durys 
dininke! Duok tu jai musu n- per jas iszleke mus genero- 
darba, tai jinai tau ir inraszy- Jas, visas raudonas, kaip ve
sianti 
ji-mas Valdemaro už

priesz valdžia už ka likos nu
baustas pirma karta ant 15 
metu kalėjimo 1934 mete, prie 
kalėjimo laja diena atvažiavo 
kariszkas automobilius isz ku
rio iszsedo trys aficieriai. Li
eja pas naczelninka kalėjimo, 
davė jam paliepima nuo mies- • - T. . . v
to komendanto kad iszduotu 1935 m-> ka Parodo sutrauka. J^du buvo su savo žmonomis _

Įleriu lyg 50,000,000 doleriu. IVa'ldemara isz kalėjimo ant!hlktu’ kuric lieczia dabartimstengėsi areziau prisigrust Į Visur ir visame kame joms tei- 
apie kurias! trijų valandų, kuris ketina bu- Padcti ir 'tiketus i^sivystiji-1 - begalima. - sustabdė, kiama pirmenybet Kokia nors 
randasi na-!+; v,;™ mus. Bokuojama, kad indus- juos nuovados virszininko pa-ipaneie arba poniute isz musu

' simpatingu vei- ratclio gali paežiam generolui
toki žodi nudrėbt kokio tu ir1

gaunamaji ir iszeinama- žys, akys iszverstos, plaukai 
pasisziausze. O jinai jam pavy-

Užtat jinai sunkiai sirg-
vaikus gimdo, — paste-

Įniui: “Netikėli! Szetone!”
— Meluoji!
— Tikra tiesa sakau. Mane, 

žinai, lyg kad kas butu karsz-

:: [Slaptose vietose,
• ^-ack^eC^’ ^eekk?' Jis tik pats žino, randasi pa-ifį perklausytas kaipo liūdinto- -y- - - _ , . . .

n, Szkotlandijoj, priėmė ant i siepfa tiek turto kad jis pats Has laike teismo i trialiszka produkcija 1935 m.{ ,(eJcJas.................................................... Mojimo, »eda.!tas apie 88% 1923-25 m. pro- 

siprasdamas jokio s 
paprasze aficierius in kancela- 
rija palaukti valandėlė, kad 
turi susineszti su komendantu 
miesto ir aplaikyti patvirtini
mą paliepimo. Kada naczelnin- 
kas ėjo prie telefono, aficieriai 
kerszino jam su revolveriais ir 
priverto prie tylėjimo. Po tam 

i pfiriszo ji prie krėslo ir užkim-
szo burna kad nerėktu. Paskui 
malsziai iszejo isz kancelarijos 
ir nuvažiavo automobiliuje.

Kada kalėjimo tarnai ji pa- 
liuosavo nuo rysziu, duota ži
nia palicijai kad jeszkotu trijų 
aficieriu automobiliuje bet ju 
da nesurasta nes numeris au- 
tomobiliaus buvo netikras ir 
nežine isz kur tieji aficierai at
važiavo.

iszauginimo varginga sieratele {nežin0 kiek jis {urį ant 
vardu Aubrianna, nors bajoras i dos vaiandos ” 
turėjo dvi savo dukreles. Mer- j 
gaites turėjo savo atskirus' 
kambarėlius o kad ineiti in, 
grofo pakaju, reikėjo pereit! 
per didele sale kurioje kabojo I 
daug visokiu senoviszku pa- UŽMOKĖJO UŽ “PANELE” 
veikslu. Tula diena mergaite 15 LITU IR BUVO ISZMES- 
ejo per ta sale su dviems duk
relėms bajoro. Staigai sierate- 
le pradėjo verkti ir niekas ja i
negalėjo priversti kad praeitu Į del “paneles.
pro taja vieta. Tas dėjosi du ,bes tokios: Kelios dienos atgal 
metai adgal. Sieratele szalinosi p-tis Griauzde nuėjo su savo 
nuo tosios sales kaip nuo pa-' draugu apie 4 valanda ryto in 
vietres nes ja labai pergazdino “Tlapptautinft” viesabuti pas 
didelis paveikslas Mikaldos, . “paneles.” Griauzde iszsirinko 
karalienes Sibilijos, kuri gyve-: sau patinkama “panele” ir 
no penkioliktam szimt-metyje.' pradėjo derėtis del prekes.

Po kokiam tai laikui mer-, Vieszbuczio szeimininke parei- 
gaite susipažino su jaunu po-1 kalavo 15% litu už ja. Kad ir 
nu, insimylejo viens in kita ir brangu, bet Griauzde užmoke- 
svodba ketino atsibūti už ke- jo szeiminykei pinigus ir nuėjo 
liu menesiu. Atėjo diena vin- su “panele” in jos kambarį. 
czevJnes, tai buvo praeita me-' Tenai jiedu kažin ko susipyko, 
nesi/- Susirinko in dvara dau-1 Griauzde atsisakė nuo visiko ir 
gėlas svecziu bet mergina taja ’ norėjo iszeiti. Iszeidamas pa- 
dį/ena apėmė didele nerimastis! reikalavo, kad szeimininke 
bjet nutarė būti narsi ir ineiti j gražintu Jam pinigus. Szi at- 
Jl^^jB*lairioje atsibuvim

Bjs inžengg. kad sa
didelL^^^aiįJ

ISZ LIETUVOS
TAS UŽ DURU.

Kaunas.,— Kaune sziomis ■ 
dienomis buvo indomi byla

Jos aplinky-

įas prad.

Bziiuczio savin- 
K. ir jie iszmete 
Huru, dar prideda- 
įmszcziu magary- 
■uzde kreipėsi In

■’pasiszaulW 
linlka VitkB
Griauzde ui 
mi kelinta 1 
ežioms. Gr' 
policija. SzBsztyre dalyka ir 
perdavė byl'ampylinkes teismui 
reikalaudama vieszbuczio įsa- 
vininka nubausti už pinigu pa
sisavinimą.

Pnūkrifo nuo sienos pataikinda
mas jaunai mareziai in galva 
taip nelaimingai kad likos už- 
muszta ant vietos.

Dabar bajoras dasiprato del 
ko jo augytine turėjo tokia bai
me eiti per sale kurioje kabojo 
paveikslas garsingos prana- i 
szes Mikaldos nes mergaite pri-;
]aute nelaime nes girdėjo nuo j Bet teismas, iszklauses byla, 
>enu žmonių buk kas dirsteles vieszbuczio savininka ir jo 
nt jos paveikslo tai ji patiks {szeimininke iszteisino. 
ietiketa nelaime.

į Kas turi norą, lai in tai inti-
B^^O kas turi protą, lai sau

Bmokinima isz szio apra-

. Bėriai rado geležiniu ru- 
B upes Biala, Kosijoj, 
B talpinusi 83 procentas 
Bs. — Platina yra bran- 
Bž auksu. Kada Masko- 
Biojo kas tai yra platina, 

""'•y laikuose, nes mane 
Bi cinas, dirbo isz jo 
Blukus ir kitokius indus 
Bia in tenaitine aplinkine 

Bnke keli inžinieriai ir pa- 
Btame metale platina, pra- 
B pirkinei tuos dalykus už 
Fiolika kapeikų.

B Misijonierius Babtistu misi
jos, Bėv. Benjamin Rayborn, 
kuris per trisdeszimt metu 
darbavosi tarp gyventoju In
dijoj, pranesza savo perdeti- 
niam apie atradima kalnuose 
Punakha sztama žmonių, apžė
lusiu kaip beždžionkos, kurie 
praleidžia didesne dali savo 
gyvenimo tarp medžiu ir ne
prieinamu urvu. Tasai sztamas 
žmonių yra panaszus in Kin- 
czikus, 'kurie kalba nesupran
tama kalba, kuri visai ne yra 
panaszi in Indijos kalba. Jo
kiu parędu jie neneszioja —

AUKSO MISYLS
§ Geriau i pasakyt: 

man, negu beda mums.
§ Jausla laimes yra 

tokia pavidalo viltis kuri gali 
prigaut. ..

§ Žmogus, kuri^^^ft

suokalbio dikcijos ir parodo tolesni pa- 
' didėjimą isz apie 10% 193G 
metams..

Didžiausias industrialiszkas 
veiklumas bus užregistruotas 
tvirtu-tavoru industrijoje su 
panasziu pagerėjimu gelžkeliu, 
statymo ir automobiliu indus
trijose.

Statymo veikimas 193G m. 
bus stipresnis negu buvo 1935 
m.

Automobiliu produkavimas 
parode žymiausi atsigaivinima 
isz visu didžiuliu industrijų ir 
tikima kad bus dar didesnis 
1936 m. Automobiliu 1935 m. 
buvo apie 3,700,000 karu ir 
motoriniu troku — 30% augsz- 
tesnis už pereitus metus ir 1G0 
% augsztesnis už 1932 m.

Po automobiliu, geležies ir 
plieno industrijos stipriai sto
vėjo ir tikima, kad padėjimas 
bus geresnis 1936 m. Audiniu 
industrijoj veiklumas 
kils net

beda

tiktai

abu-

■B^euffl^liprasto giliuko 
bet žmogus kuris turi gi 
neturi gabumo.

§ Geriau susigert su keliom 
merginom negu būti vyru vie
nos. Vienos užlaikymas dau
giau kasztuoja negu su keliom 
mylėtis.

§ Puiki pavyzdis žmonis 
pataiso bet paleistuvyste dory- 
bia iszsklaisto.

§ Kas nekaltybių sudarko 
tas turi plyszt nuo parako.

§ Povas gana puikus pauk- 
sztis bet negražei gieda kad 
net del kitu paukszcziu daro 
geda.

§ Tiems, kuriems Ameriko-

ermatyta maisto ir 
h^'imo

dama
bojo Szvilpukas.

— Didelis ežia daigias! Kad,įU vandeniu nuszutines. Mu- 
taip ji pastovėtu priesz vy- siszkis tekinas nubėgo sau o 

. r . riausybe, kuomet szalczio už- asz gfovįu koridoryj ir, kaip
kai Kamsztukas ir Szvilpukas. leidžia, tai jai tas pats gimdy- kvaiiySj nieko nesuprantu.

" mas esa smagumu pasirodytu. prasta> neapsiszvietusi boba, 
j-virėja pasmirdėlė — ir staiga 
dasileidžia tokiu žodžiu ir pa
sielgimu! Tatai, reiszkia, ma
nau sau, generolas norėjas ja 
nuo vietos ipaliuosuot, o jinai 
pasinaudojusi tuomi, kad nesą 
liudininku ir iszkoneveikusi ji, 
kaip paskutini latra. Vis vie
na, iszeit, tai iszeit! Mane lyg 
kas kelte pakele... Nuėjau asz 
pas ja in kambarį ir sakau: 
“Kaip tu, sterva, iszdrysai to
kius žodžius auksztai pastaty 
tam asmeniui drebt? Tu manai

; geru, 
! du, kuomet jiedu priėjo prie 
i užtvaros. — Ne-ga-li-ma! Pra- prįe ekzekutoriaus neiszdrysi 
szau truputi atgal! Ponai, jog 

j tatai ne nuo mus priklauso!
i Praszau atgal! Abelnai, taip 
‘‘ir bus, ponios galesia praeit ... 
malonėkite, poniutes, bet... 
jus ponai del Dievo meiles...

Kamsztuko ir Szvilpuko 
žmonos net užkaito nuo neti
kėto policijos valdininko man
dagumo ir szmaksztelejo per 
užtvara o ju vyrai pasiliko 
szioj pusėj gyvos tvoros ir už- 

1 sįeme tyrimu pecziu, pekszcziu 
ir raitu tvarkos dabotoju.

— Pralindo! — tarė Kamsz- 
tukas, su pavydumu ir beveik 
su neapykanta žiūrėdamas in 
nutolusias ponias. — Laime, 
isztikro, tom putpelėm. Vyrisz- 
kai lycziai niekuomet tokiu 
privilegijų nebusią, kaip jom, 
moteriszkai. Na, kas jose ypa
tinga? Moteris, galima -sakyt 
labai paprastos, prietaringos, i tos sau pasivelija, tai baisu

isztart. Taip... Tavo Maryte 
gali drąsiai su departmento 
sekretorium, po ranka pasi
vaikszcziot o pabandyk tu de
partmento direktorių už ran
kos paimt ir papraszyk pasi
vaikszcziot! Na-gi, pamėgink, 
— pažiūrėsi, kas bus! Musu na
muose, kaip sykis ties mumis, kad jis, kaip0 silpnas senukaS) 
brol’, gyvenas kaž-koks prote-įai nebus, kas už ji užsistoja!”

—Paėmiau, žinai, ir apie pora 
kartu tvykst! ir sudrožiau per

sorius su žmona... Generolas, 
supranti, turintis pasižymėji
mo ženklu o tai laiks nuo laiko nutukusius žandus. Kaip pake- 
girdi, kaip ji žmona szukauja: ]e> tu mano brolyti, spiegimą, 

kaip pradėjo ne savo balsu 
szaukt, tai nežinau kas pasi
darė, tarsi pragaras priesz ma
no akis atsivėrė! Asz užsikim- 
szau ausis ir tekinas nubėgau 
in miszka. Szitaip už kokiu 
dvieju valandų, žiuriu, u-gi at
bėga, atbėga uždusęs pas mane 
generolo atsiunstas vaikiuksz-

“Kvailys! kvailys! kvailys!” 
O jog prasta boba, isz miestie- 
eziu. Be to, ežia tikroji, insta- 
tymais užtvirtinta žmona tai 
taip ir turi but... nuo senu se
novės jau taip esą susideja ap
linkybes, kad tikrosios žmonos 
bartusi ir koliotusi, bet tu ne
tikras meilužes paimk! Ka szi-

o jas praleido o mudu su ta- pamanyt. Kol mirsiu, neuž 
vim kad ir ministeriu sekreto- mirszin asz viei^MBi_____
riais butume, jokiu budu -esą Ka tik pepražį^^^^B^MB 
impraleistu.

jus sanpro

Įtikima.!

mil

tis. — Malonėkit pas poną, 
kuogreicziausia!” Einu. Inžen- 
giu in kambarį.

LBBBB^1' nežiūri.
Bia. s;iko, mano

B^Ikik farfjfautiszkos pirki 
Jystes gal jokiu permainų ne- 

giliuki, j ’nvyks- Belei invairiu kliueziu,

[ai, Keisgl
— tarė policijos vai-

Tfvu maidas gyva? 
Pereitais metais, jei

kad'nors Suv. Valstijos pradė
jo pirklystes derybas kaslink 
abi-pusiszko .sumažinimo im
portu muito su Kanada ir ke
lioms kitoms szalims.

Kaslink agrikultūros szioje 
szalyje matome, kad ukiu-mor- 
gieziu paskolų nuoszimczio ra
tes dabar yra žemiausios negu 
kada nors buvo. Federates že
mes bankos paskolos dabar da
romos su nuoszimczio rata 4% | 
in metus. Ukiu taksai žymiai 

j pamažinti beveik kiekvienoje 
valstijoje bet vistiek pasilieka 
rimta problema daugumoje 

gyventojas Lje niekas nepatinka lai neszdid ''aĮstiju; ypatingai kur specia-

' PERSZOVE ŽMOGŲ KAM 
UŽLIPO ANT KOJOS.

Sziauliai.,— Sziauliu ligoni
nėj buvo atvežtas Deiviu kaimo { 
Padubysio vaisi, į_...
Pranas Augis, revolveriu per- j naši kuogreicziausia atgal isz 
szautas in nugara. Tiriant in- kur pribuvo.

{vyki paaiszkejo tokia keista is
torija: Kaime buvo suruosz-
I ta vakaruszka. Grinczioje ank-
I szta, viena pora stumdo kita ir 
! užmina kaž-kokiam vyrukui
■ ar jo panelei koja. Prasideda 
iginezai, verezia atsipraszyti,
■ paskui barasi, peszasi. Augis 
insikisza in ginezus ir bado nu
raminti susikivirezijusius. Ta-

' da Stasys Taut.avicz.ius griebia 
revolveri ir inszauna Augui in 
nugara, sunkiai ji sužeisdam
as. Tautaviczius suimtas.

§ Tieji kurie nuolatos myli 
kalbėti apie meile artymo, yra 
nic|kam netikia.

§ Per tankiai palaikome 
paprastus draugus už savo 
prietelius.

§ Žmones kalba kad mote- 
res turi labai trumpa pomiete 
o bet to neužmirszta jeigu kas 
pagiria jos szlebe ar skrybėlė.

PAJESZKOJIMAS.

liai pardavimo taksai vis vei
kia.

Imant visa szali, ukiu inei
gos bus geros kad nors ne vi
sos szalies dalys lygiai pasida
lins padidintas ineigas. Padė
jimas geriausias sziauru cen- 
tralese valstijose ir tai del 
augsztesniu prekių už mėsi
nius gyvulius.

Kaslink javu tai kvieczri 
prekes Suv. Valstijose bus tru
puti mažesnes. Priežastimi, 
kad mažiaus sodinta per per-

taifjate! — tarė 
dininkas, gedijaneziai žiureda-. met' važiavo atostogų in gini
mas in Kamsztuka.— Inleisk1’ ’ •"'• ‘ —-
jus, tai jus tuojaus pradėsite 
stumdyties ir kelti betvarke;
ponia-gi, pagal savo delkatnu- 
mo, niekuomet sau nieko pana- 
szaus nedaleisianti.

— Gana, jau gana! — per- 
pyko Kamsztukas. — Ponia 
minioje 
stumdosi. Vyras stovi ir žiuri pina taure, tarnu, kaip szunu, 
in viena taszka o ponia iszske- 
czia rankas ir stumdosi, idant 
jos paredu nesuglamžytu. Jau 
nėra kas bekalbėt! Moteriszkai 
lycziai visuomet ir visame ka
me esa suteikta pirmenybe. Jinai ir arbatos pripila ir pie- 
Moteris ir kariaut neima, ir in tus užsako ir ant tarnu szukau- 
szokiu vakarus joms nemoka- ja... Boba, brolyti tu mano, 
mas inejimas ir nuo kūno baus- žiauri, pikta, nelyginant szeto- 
mes jos liuosuojamos ... O už nas. Stora, raudona, urzgian- 
kokius, klausiama, nuopelnus? ti... Kaip pradės ant ko-nors 
Panelei isz ranku skarele isz-1 supykus szaukt, kaip pradės 
puolė — tu pakelk — jinai in-! spiėgt tai nors viską pamėtės, 
eina — tu atsistok ir užleisk kudaisziu iszsineszk. Ne tiek 
jai savo kode, — iszeina — tu inveikdavo koliojimu, kiek tuo 
palydėk. O paimkime valdiniu-! paežiu spiegimu. O, Vieszpa- 
ku kategorijos! Idant pasie- tie! Niekas per ja gyvept nega
lais, sakysime, departmento ledaves. Ne tiktai tarnus, bet 
sekretoriaus laipsni, man arba ir mane, bestija, neaplenkda- 
tau reiktu puse amžiaus sun-įvo... Man ir-gi tekdavo.. .Na 
kiai pasidarbuot o panele per manau sau: palauk! Prie pir-

musu ’generolas, kuo-

tini sodžių, paėmė ir mane su 
savim, korespondencija vest .. 
Tarnyste — tuszti niekai, va
landai darbo. Savo valanda 
atidirbai ir keliauk sveikas in 
miszka pasivaikszcziot arba in 
szeimyn-stube romansu pasi
klausyt. Musu generolas — 

visuomet pirmutine žmogus nevedes. Namai — ku

o 'žmonos nėra, vadinasi, nėra 
kas valdo. Žmones vis daugiau 
■esa pasileidę neklusnus... ir 
juos visus tvarko boba, szeimi
ninke, Veronika Neketinyte.

SZIAULIU MIESTAS STOVI 
ANT LAVONU.

Pernai darant nukasimus 
Viszinskio uly., buvo atkasti 
istorijoj bei dokumentuose ne
žinomi kapai, kuriuos tyrinėjo 
Auszros Muziejus. Pereita 
Gruodžio 30 d., kasant griovius 
kanalizacijai Dariaus-Girėno 
uly., vėl atkasti nežinomi kapai 
kuriuose rakti 7 karstai. Iszei- 
na, kad priesz daugeli motu to
se vietose, kur dabar eina cen
trines Sziauliu ulyczios, buvo 
isztisi kapinynai

eitus tris metus. Isz viso kvie-' koki nors pus-valandi susivin- miltines progos asz viską apie 
ežiu szioje szalyje 1935-36 me- cziavoja su departmento sek- tave generolui papasakosiu, 
tams'buvo apie 751,000,000 bu- ictorium 
szeliu.

Yra didesnis reikalavimas

— sze tau, kad nori, Jis esą insigilines, manau sau, 
jau auksztai iszkilusi ypata. in tarnyba ir nemato kaip tu ji 
Norint man kunigaikszcziu ar apsuki ir žmones be reikalo ko-

Pajeszkau savo brolio, Povy- 
lo Astrausko, isz Suvalkų gub., 
Panemunes parap., Selenu kai
mo. Buvo pas mane 20 metu
atgal, nuo to laiko nežinau kur Amerikoniszkos vatos. Vi- grafu palikt, man prisieitu vi- lioji, palauk gi, atidengsiu asz 
randasi. Tegul jis pats ar kiti 
pranesza ant adreso:

Charles Astrauskas,
P. O., Collinsville, Ill.

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., 
Maharex City, E*.

same pasaulyje 1935-36 m. va- sas pasaulis užkariaut, virszu Jam akis. Ir atidengiau, brol’, 
tos buvo 39,900,000 pundu, isz {paimt, ministeriu tapt o kokia akis, o taip atidengiau, kad ka- 
kuriu net 20,500,000 pundu 
produkuota Suv. Valstijose.

Žymus pagerėjimas tikėtas 
mėsos produkavim'e ir gamini
me pieniniu produktu. F.L.I.S.

tar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczle. Paskubinkite 1

nors, atleisk Vicszpatie, Veriu tik mano paties akys amžinai 
te arba Katriute, dar pienas neužsidenge, kad net dabar, 
nuo lupu nenudžiūvo, pasisuka kai atsimenu baisu darosi. Ei- 
szleifu prieszais grafa, pamer- nu asz viena karta per korido- 
kia akytėmis — sze tau ir jusu 'riu ir staiga girdžiu spiegimą, 
szviesybe arba ekscelencija... {Pradžioje buvau bemanantis 
Tu Idabar paprastos instaigos kad kiaule skerdžia, paskui-gi 
sekretorius... Tu sau szi. prisiklausęs ir girdžiu kad toji 
laipsni, galima sakyt, krauju Neketinyte su kaž-kuo barasi: 
ir prakaitu ingijai; o tavo Ma-{“Žydmerge! Netikėli! Rupuže!.

namuose prasimanėte?”— Tai 
yra, kaip? — sakau. Jeigu, sa
kau, jusu malonybe, kaslink 
Neketinytes, tai asz jog už tam
sta užsistojau. — “Ne tamstos 
dalykas,” sako, “kisztis in 

{svetimus reikalus!” — Su
pranti! Szeimyniniai santikiai! 
Ir kaip pradėjo jis mane, bro
lyti, plūst, rupužiuot, kaip pra
dėjo kepini — ka tik asz nenu
miriau! Kalbėjo, kalbėjo, urz- 
ge-urzge ir staiga nei isz szio, 
nei isz to, kaip jis pradėjo kva
tot! — “Ir kaip, sako, jus taip 
■sugebėjote?!.. Kaip jums drą
sos užteko? Stebėtina! Bet ti
kiuosi, mano drauge kad visa 
tai tarp mus pasiliksią... 
Tamstos užsikarszcziavimas 
man esąs suprantamas bet su
tikite, kad tamstos tolesnis 
mano namuose buvimas esa ne
galimas.” — Sze tau, brolyti, 
Devintines! Jam net stebėtina 
kaip asz galėjau apkult toki 
iszdidu povą! Apjakino boba! 
Užkerojo! Auksztas valdinin
kas didelis asmuo, turintis 
daugybe pasižymėjimo ženklu 
ordenu, ant saves virszininko 
neturi, o bobai pasidavė... Di
deles, brol’ esa moteriszkes ly
ties privilegijos Di-de-les! Bet 
nusiimk kepure! Nesza genero
lą... Dievulėli tu mano, orde
nu ir pasižymėjimu devynios 
galybes! Na, ka, isztikruju po
nias pirmyn inleido nejau-gi 
jos ka nors susipranta apie or- " 
denus — ir ju verte? Sugrojo 
muzika — laidotuvių marszas.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose •> 

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

411 E. Pine St., Mahan-oy City 
Telefonas, 501
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Bažnyczios

Bakiczo kaime yra dvi tiky
bos — žmones gyvenanti prie 
kalno priklauso 'Pravoslavu 
Bažnycziai o tie kurie gyvena 
slėnyj priklauso Romos Kata
likams. O kur dvi tikybos ten 
paprastai esti ir dvi bažny-: 
ežios. Dievo namai Bakicze ne- vo graži — visais atžvilgiais žmona vienudu. Popas užside-’ 
buvo toki puikus palociai kaip tikras mergybos idealas. Po- ge savo ilga pypke ir žiurėjo 
tai esti miestuose: jie buvo pa-! pas su žmona ja mylėjo labiau in slėni, kur jau temo. Jo žmo-j 
statyt i savo tikslui — kad ge-' visko sziame pasaulyje, kadan- na kitame stalo gale nervisz- 
ri žmones galėtu pasimelsti o gi tai buvo vienatinis ju kudi- kaimaigepirsztaisduonostru- 
kada ju sielos negali paskensti kis. Nors ji nebuvo paprasta putelius. O už duru lauke sto- 
maldose, taip sau pasižiūrėti. Ikaimieczio duktė, vienok ji vėjo Desanka ir nekantriai

Kataliku bažnytėlė slėnyj ruoszdavosi apie namus ir net lauke. Ant galo, Joko žmona

: sunku. Tu žinai kad tėvas nie- 
ę ' kad nesutiks idant tu teke- 
ė turn už Kataliko. Dar niekad 
Į nėra atsitikę kad popo duktė 
i iszteketu už vyro kitokios ti- 
’, kybos.

tikybos principus. Bet del laboj “Mama, pakalbėk tu su te- 
visuotinos taikos ir sutikimo, vu apje įaį — žinai, ne staeziai, 
būdavo, tai popas tai klebonas, bet taip prisimink.” i
ima ir pasiduoda.

Popas Jokas turėjo dukterį
vardu Desanka bet isz mažens Desanka iszszliauže isz kam- 
tevu vadinama Deszute. Ji bu- bario, palikdama popa Joka su

* * *

Ta vakara po vakarienei

buvo akmenine, mažiuke, o melsdavo karves. Ji iszaugo te- kostelėjo kiek ir pradėjo: 
Pravoslavu cerkve kuri stove-' vo insitikinimuose. “Desza ne
jo ant kalno, buvo medine ir.isztekes už kokio ponaiezio isz'pakalbėti apie ka. 
didesne. Ji turėjo du varpu, miesto — gali būti pasisuks tik 
abu vienodo didumo ir balso, koks mokytojas ar jaunas po- 
Bažnytele-gi turėjo tris var- pas — o gal tik koks vaikinas 
pus, du vienodu, o treczia-gi isz kaimo,” sakydavo popas 
kiek mažesni. Ir kuomet isz; savo žmonai.
kaimo atsiskirdavo amžinon

J “Jokai, asz noriu su tavimi
' iL-i: _ i-.-

SAULE” Mahanoy City, Pa.

o tu negali priimti mano tiky
bos delei tavo tėvo bet, žinai, 
oras dažnai keieziasi.”

Už savaites Mirko tapo nu
skirtas in iždine ir turėjo 
kraustytis in Drežnica. Buvo 
sunku skirtis ir Desanka bijo
jo jo neteksianti.

' szirdele, nesi-
1 rūpink,” — ja motina bandė 

*’ raminti.
“Bet, mama, tu nesupran- 

... ’ szauke mergaite.
galvoju diena ir nakti ir be
veik nutariau tapti Katalike.” 
. “Tu isz galvos kraustais!,” 
perspėjo ja motina. “Atmink

, tęva! ’ ’
“Asz nepaisau!”
“ Temyk ka sakai, mano ku-[ lio, jis atvykęs prasze popa 

,” prasze senuke.
j “Jis yra popas pirma o pas
kui tėvas,” ginezino Desanka. 
“Jei jis nebutu popas tai nie
kad nesiprieszintu!” Po to ji 
padūmojo valandėlė ir atsisto
jusi tarė: “Asz nutariau! Mes 
abidvi eisime pas teveli Marko 
ir prirengsime viską del mano 
tapimo Katalike!”

I “Isztiesu tu, kūdiki, netekai 
galvos!” motinaįsuszuko. “Ar

j “Nesirūpink.

linksmame upe, bet moteres 
negalėjo jo suprasti.

“Ko ten stovite kai dvi sto- 
vylos?” tose popas toliau. 
“Begk, Deszute, atneszk mums 
sūrio ir vyno.”

Neužilgo visa popo szeimyna' 
ir Mirka sėdėjo sodnelyj po 
medžiu o ant stalo stovėjo su
ris su vynu.

“Na,” tarė popas in sveczia, 
“papasakok bobelėms kaip, 

Asz[dalykai stovi. Matai kad ju 
veidai net tinsta isz žingeidu
mo. Jos nežino ar jos sapnuo 
ja ar ne. Ha! Ha!”

Tada Novkovicz paaiszkino 
kad norėdamas praszalintL 
kliūtis isz jo ir Desankos ke-

KAIP VETERANAS
GALI GAUTI 

BONUSA

BALTRUVIENE
į įS S =

“Na,” — atsiliepe popas.
“Musu Desza jau auga,” ta

rė žmona. “Na ir tu žinai — ji 
jau nebe kūdikis. Pats matai, 

į mes 'turime pagalvoti apie jos
Ii- sztai Desanka. pasiekė ateiti — isztekejima. Asz jau 

kelionėn vienas isz inžymesnivJ asztuonioliktus metus kuriais pirmiau norėjau apie tai pa-j 
avve.ntoiu. abieiu bažnvcziu įnervina tarnna visu liežuviu kalbėti su tavimi. Ji jau turi

jau vįenas Novkovicz pa-
I šauly ? Yra ir kiti; jis nėra vis
kas!”

Bet nežiūrint motinos pro
testu ir praszymu, Desanka ir 
motina atsilankė pas kleboną 
Marko ir pilnai jam iszaiszki- 

I no visa dalyku stovi. Klebonas 
isz pradžių dikeziai nustebo 
bet atsiminęs savo draugavi- 
masi su Joku ir ta nauda kuri 
kyla isz ramybės kaime, jis 
pranesze moterems kad jam la
bai gaila bet jis negali pasiim
ti atsakomybes. Bet kadangi

gyventoju, abieju bažnycziu mergina tampa visu liežuviu kalbėti su tavimi. Ji jau 
pelione ir svarstymas, pasirinkti vyra. Manau 

Bet prabėgo du ir trys mene- girdėjai? 
šiai o jos reikalai niekur nesi-j “Taip, 
vyste, kas sirgdino ne viena liejau,” 
kumute. Tik sztai, viena gražia 
diena Desanka susitiko su Mir
ko Novkoviczu, rasztininku 
vietos savivaldybėje. Jis nebu
vo paprastas rasztininkas, nes I

varpai suliedavo 'savo balsus 
ir santarmingai palydėdavo 
siela in augsztybes.

Žodžiu sakant, tos dvi baž- 
nyczios nekele jokiu blogu 
jausmu Bakiczo gyventojuose. 
Niekas negirdejo ginczu delei 
tikybos ir bažnytinio ceremo
nialo. Atėjus szventems, ypacz

kalba, s

Bonuso Byla, už kuria vete
ranu organizacijos vede asz- 
tria kova per net penkiolika 
metu, tapo instatymu Sausio 

! 27-ta diena. Ir jau maszinerija 
sukasi iszmoketi bonusa ant 

j arba po Birželio 15 d., kaip in
's ta tymas aprūpina.
I Kiekvienas pasaulinio karo 
'veteranas kuris laiko “adjus
ted service” certifikata gali 
pamainyti ta certifikata ant 
lengvai pamainomu bonu kaip 
tik greit galima.

Visi Veteranu Administraci- 
1 jus afišai ir visi vietiniai afi
šai veteranu organizacijų ne- 
užilgio gaus blankas, kurias 
reikia \artoti praszant bonu. 
Am los aplikacijos reikes pa
žymėti veterano gimimo vieta, 
numera ir diena “adjusted 
service certifikato, veterano 
identifikavimo numera, diena 
prisiraszymo ir diena paliuo- 
savimo nuo kariuomenes.

Jeigu veteranas neskolino 
pinigu ant jo certifikato ir ta 
certifikata dar turi, tai jis tu
ri ta certifikata su jo aplikaci
ja pasiunsti in “Veterans Ad
ministration” arba szitos ad
ministracijos centraliniui afi
šai Washingtone.

Jeigu veteranas gavo kokia 
paskola ant jo certifikato tai 
jam reikia pasiunsti savo apli
kacija in ta “Veterans Admi
nistration” afiša kur jis gavo 
paskola.

Kuomet veteranas iszpildo 
aplikacija ir pasiunezia ja jam 
n|MM|g|ieko toliaus daryti tik 

^^^Kiszyti afisuL jeigu jis

Ana diena nusidaviau in Lu- 
zernes pavietą,

Kur užtikau girtuokliu vieta, 
Pasigeria pradėjo staugti,

Ba trauke per diena ir nakti. ' 
Ir tai kožna Šubata taip daro. 
Pasigeria viens ant kito varo, 

Kaimynai negali miegoti, 
Iszeja laukan ima kolioti, 
Bet tas nieko nemaezina, 

Savo daro ir gana.
Nežino kada dings tasai 

pasiutimas,
Tasai laukinis papratimas, 
Jeigu tojo paszelumo ne

paliaus, 
Tai greitai to dasilauks, 

Ir tai padarys,
Kad visus latrus in Bosija 

iszvarys,
Matomai Dievas juos apleido, 

Ir tokia bausmia ant ju 
užleido.

priimti ji in Pravoslavu Baž- 
nyczia. Jis nesakęs Desankai 
savo planu, norėdamas pada
ryti jai malonia nuostaba. Jis 
žino kad tėvelis Marko nepa- 
girs szito žingsnio bet — na, 
žinai — Desankos ir jo laime 
buvo svarbesne.

. Senuke su duktere buvo be 
kalbos.

“Tas tiesa,” pridūrė popas, 
“jis atvyko pas mane sziryt ir 
papasakojo tai szi, tai ta, ir 
asz atlikau ceremonija ir inra- 
sziau jo vardai parapinėse kny
gose. Dabar jis yra mano para- 
pijonas ir asz nieko neturiu 
priesz tavo tekėjimą, mano 
dukrele; kaipo geras tėvas, 
net-gi raginu kad tu taptumei 
Mirko Novkoviczo žmona.”

Bet Desanka su motina isz- 
rode kai numirėlės.

“Ei, bobeles!” suriko po
pas, “Ka, ar liežuviu netekot ; 
Butu mandagu jums ka nors 
tokio kas mane padarytu dar- 
linksmesniu negu esu.”

“Ar galėtu tai būti kad ne
gerai

asz manau kad 
atsake Jokas, mato

mai neindomaudamas. “Bet. 
asz pats niekad tuo nesirūpi
nau. Tokius dalykus turi ap
tarti ir nuspręsti moteris.”

‘ ‘ Tai tas Novkovicz, ’ ’ neat -
i. “Jis 

neblogas vaikinas ir jau pra-

gir-

Kalėdoms, žmones lankydavo jau iszlaike kvotimus ir lanke leidžiamai tese jo žmona
_• -i • j • __ j: --- • • ’X p/-.]-»]/->rvnc- troilriTinfi ir irti 

dine. Į sze rankos ir Desza ji myli.
“Jis labai gražus ir vyrisz- Novkovicz pats ateitu pas tave 

kas!” tarė sau Desanka. O 
kasdien praei- 

ir kilste-

vieni kitus ir sveikindavosi.. kada ji pakels in apskriezio iž- 
Kuomet pasitaikydavo skirtin
gi atlaidai, jaunuomene isz 
kalnu ir slėniu susirinkdavo
priesz szventoriu ir žaizdavo 
tai prie vienos tai prie kitos 
bažnyczios 
iszskirti (joM

Mirko 
na pro o narna ir kriste-

■^kpiyki stap-
Hį. kelo

praszyti jos rankos bet dar ne- 
drysta.”

“Novkovicz! Novkovicz!” [ 
ant galo ir popas susidomėjo. 
“Hm! Hm! Dabar ir asz ;1 ariau.? ^nak

* * *
Jus Nantiko mergicos bambi- 

liais nesivalkiokite, 
Apie deszimta valanda gult 

eikite,
Ba ryte tėvai negali pabadyti, 

Ir isz lovų iszjudyti.
Isz tokio trankymosi nakczia, 

Iszeina niekyste aibeėze, 
^^^liga ir d#y, 

nesrriw*

pa asiiiwiMW ne- 
pazinoja^Kiir Katalikas, kur 
Pravoslavas.

tolėjo ir jiedu apsimaM 
tu /dileliu, nusisžypsoj^ 
pastabu. Dalykas tuoj a

Dažnai pasitaiko kad mer
gele vienos kurios tikybos pa
tinka akiai jaunuolio kitos. 
Pasekmėje kyla meile ir vestu
ves. Na, o bažnytiniai instaty- 
mai lieczianti apsivedima tar
pe dvieju skirtingu tikybų yra, 
mažiausia kalbant, labai pai
nus. Kad praszalinus piktumą 
ar nesusipratimus kilanezius 
dėlei menku skirtumu tikybo
se o sykiu kad iszvengus susi- 
raszinejimo su Vyskupais ir ci
vile valdžia, jaunieji būdavo 
pasiima visa dalyka in savo 
rankas ir lengvai ji iszrisza. 
Tai yra, vienas isz poros prisi
ima tikyba kito ir, kaip matai, 
viena tikyba, viena meile! Ga
lite insivaizdinti kiek darbo 
szitas duodavo abiem kaimo 
dvasiszkiem vadam.

* * *
Tame laike kaip musu pasa

ka prasideda, Pravoslavu avi- 
nyczia ganė popas Jokas Džer- 
manoviez, o tėvelis Marko 
Ivanusicz, puikus senelis, buvo 
visu mylimas galva Kataliku 
parapijos ir bažnyczios. Ir ant 
laimes, abu buvo geri draugai. 
Sekdami savo parapijonus jie 
atlankydavo vienas kita ir 
geibdavo vienas kito nuomo
nes. Dažnai kaimiecziai maty
davo teveli Marko ir popa Jo- 
ka sėdint popo sodnelyj, ge
riant vyną, ir linksmai szneku- 
cziuojant pilniausiame drau- 
giszkume. Arba vėl jie maty
davo popa atsilankant pas kle
boną.

Net szliubo klausymai nega
lėjo sukelti tarpe ju piktu gin
czu. “Palikime tai Vysku
pams,” jie sakydavo, ir viskas 
tokiu budu ėjo kai patepta. Ne
be to kad nei vienas nesirupin
iu savo parapijos didumu — 
ne, jie abu kąrsztai gynė savo

mūra
( vaikinas bet — aha — 
lik ne Katalikas1?”

“Na, tada nėra ko kalbėti,” 
popas tvirtai užbaigė: “mano 
kūdikis negali—”

“Bet tam yra instatymai,”
1 * 2 V , , -r, t

re kaimiecziu apsznekejimui ir 
ant galo pasiekė popo ausis. 
Bet senis tam perdaug rupes- 
czio nedavė,: sakydamas kad 
tai senoms boboms darbas.

Už kokio menesio, popui ne- perkirto žmona. “Jie abu gali 
sant namie, motina sukytrejo 
turėti sekanti pasikalbejima 
su Deszute:

“Kodėl aus vyras vis eina
pro musu narna?”

“Kuris vyras?”
“Nagi tas Novkovicz,

kaip ten jis vadinasi.”
“O kodėl, mama, jis negali 

eiti? Ar gatve ne visiems at
vira?”

“Bet kode! jis visados žiuri
musu stubos link?”

“ Ir kas gali jam uždrausti 
žiūrėti in bile stu'ba. Ak, ma
ma—”

“Bet man rodos, kad tu su
juo kalbi.”

“Ir kode! asz negaliu su juo 
kalbėti: ar jis ne Krikszczio- 
nis?”

Tyla kelioms valandėlėms.
Po to motina sako:

“Pasakyk, brangioji. Nesi
slėpk nuo motinos.”

Ir Desanka nusijuokė bal
siai. “Ka asz tau galiu pasa
koti? Asz kalbuosi su Mirko 
lygiai kaip su visais.”'

“Man regis kad tu ji myli,” 
ant galo prataro motina.

“Gali būti jis man patinka
— o gali būti asz ji myliu!” — 
atrėžė Desanka drąsiai.

Ir sznektai einant gilyn, De
sanka iszsipasakojo kad Mirko 
Novkovicz jau prasze jos ran-

ar

uogas r i ' .7' 'ykanka persiKnksztnia, dar «y- 
‘ 1 ',1<5, ki atkartodamas kad jam labai 

! gaila bet dabartiniu laiku, at
sižvelgiant in jo draugavima- 

. si su popu, jisai pats negalis 
1 patarnauti.
| Szitas patarimas patiko ir 
merginai ir motinai. Todel vie- 

! na gražu nedeldieni, neužilgo 
po to, jos nuvyko Drežnicon 
kad perėjus in Mirkos tikyba. 
Ju kelione buvo laikoma pa- 
slaptyj. Desanka planavo at-

Muko.
“Ne, 

“bet jei mes apie tai butume 
žinoja vakar—.”

‘ ‘ Mama, meldžiu nesakyk 
jiems nieko,” Desanka prasze 
pasznibždomis.

“Ar Desza atmainė savo 
nuomone apie tekėjimą už ma
nes?” paklausė Mirko.

“Kas yra? Kas yra?” popas 
Jo'kas pradėjo reikalauti. “Pa
sakyk man kas nutiko. Sakyk 
tu, Deszute.”

“Mes nuvykome in Drežni- 
ca,” duktė prisipažino, “ir te
nai asz priėmiau Kataliku ti
kėjimą kad galeeziau iszteke- 
ti už Mirko.”

Popas paszoko in pykęs be 
kalbos.

___ „___ , o.... ____ 11 Nusiramink, Jokai, . 
Klebonas Marko gavo jam Mifkos nėra Drežnicoj, kad jis na malszino, ir jis bandė tai

buti kaip yra ir—”
“Ka? Je, taip.” Popas pasi

piktino. “Gali būti ihoterei tai 
butu lygu, bet man visai kas 
kita. Kas butu isz ju vaiku?”
Ir pasiėmęs kepure popas pra- lifcti C(J1.eJnoni.
C 1 P, r, n I r v, ... Isiszalino isz namu.

Desanka ir motina ta vakara 
kiek verke.

“Kodėl tu savo Momeka ne
atverti in musu tikyba?” pa- 
rodavijo motina.

“O, jis niekad negali to pa
daryti,” atsake Desanka.

! jas slaptai o tada, kaipo Kata
like, atlankyti Mirka ir pra- 
neszti jam linksma naujiena; 
vakarę-gi gryžti su Mirka na
mon ir papasakoti viską tėvui.

Bet Desanka buvo skaudžiai 
apvilta kuomet, atėjusi isz 
bažnyczios, gavo žinoti jog

dabartine vieta, rekomendavo 
ji in iždine ir prigialbejo dau
geliu kitu budu. Jei Mirko da-

apleidęs miestuką anksti ryta. 
Motina spėjo gal jis nuvykęs 
in Bakicza. Gali būti jis ėjo ta- 

bar pamestu savo tikyba tai keliais,per miszka ir todel joi, 
pasirodytu kad jis nedėkingas. apsiienke;
klebonui Marko. ’ ’

“Jei taip tai, brangus kūdi
ki, geriausia užmirszk ji. Tai 
geriausia ka asz tau galiu pa
tarti.”

“Ji užmirszti! Ji!” tarė sau 
Desza, bet motinai neatsake 
nieko. Lyg tai butu lengva už
mirszti — lyg muse tai butu 
užmuszti! Geriau ji atiduotu 
savo tikyba negu bandytu mei
le užgesinti. O, ant galo, kas 
ten per skirtumas, ar žmogus 
Katalikas, ar Pravoslavas?

* * *
Neužilgo pasitaikė Desankai 

proga pasipasakoti Mirkai

« * *
Taigi, vietoje praleisti liku-

Po tai l.tsigar
ne,” pratarė motina,

žino-

kos ir sake vestuves busią kaip Į kaip dalykai stovi. “Ka mes 
tik jis gaus iždinėje vieta.

“Bet jis no musu tikėjimo.
vaikeli!” suszuko motina.

turime daryti?” ji maldavo jo.
“Mylėsimės kaip mylėjo

mės,

iszpildyt.
Pagalvojai valandėlė jis ta

re: “Dalykai dabar blogiau 
stovi negu pirma. Asz negaliu 
iszskirti dabar 'kur kas stovi. 
Bet galu gale tas nesvarbu. 
Klebonas Marko ir asz para- 
szysime laiszkus savo Vysku-

sia dienos dali Drežnieoj, mo- pams — asz del tavęs, Mirko, 
terys gryžo namon in Bakicza dėlto kad tu esi mano parapi- 
dar priesz pietus. Abieju baž- jonas; o tėvelis Marko del ta- 
nycziu varpai skambino, gar- ves, Desanka, dėlto kad tu jo 
bindami Vieszpaties diena; nes parapijai priklausai — ir mes 
isztiesu tai- buvo Vieszpaties pavelysime Vyskupams daly- 
diena visiems — ir tiems kurie ka iszspresti. Na, ir viskas, 
gyveno ties kalnu ir tiems ku-,Lai Dievas laimina jus.” 
rie buvo slėny. j Ir iki sziai dienai niekas Ba-

Desanka su motina gryžo kiezo kaime nežino kaip Vys- 
tik po pamaldų. Ir spėkite, ka kupai byla iszsprende bet tie 
jos pamate stovint sodnely su kurie buvo kviesti in Mirkos ir 
popu Joku? Na-gi, Mirka Nov-' Desankos vestuves, kas savai- 
kovieza! Senasai Jo'kas spaude te susitinka ir vieni nueina in 
Mirkai ranka ir kalbėjosi lyg kaina in medine cerkve popo 
tėvas.

“Ei, jus, moterys!
Joko o kiti pasisuka in slėni in 

jis su- akmenine koplytėlė Klebono 
nusiszypsojo Mirko, “ir'szuko pamatęs jas. “Mes turi-1 Marko.

“Asz žinau kad ne,” atsake'lauksime. Kaip tik sziuo laiku me sziadien sveczia. O kada------------------------
Deszute. asz negaliu tapti tavo bažily- nors jis bus mano žentas!” 

‘Todėl, mano dukrele, bus ežios nariu delei mano kunigo,! Be abejo popas matyt buvo Skaitykite “Saule”

Ir kriunena,
Sunkei kvėpuoja, 

Ir per dienas dūsauja.
Tai vis taip musu mieste 

dedasi,
Kur mergeles taip naktimis 

elgesį.
*• * *

In Niudžerzes steita nupysz- 
kinau, 

Puikiu naujiena ten iszgirdau, 
Viena bobelka fenais subeldė,

Galva baisei suskaldė.
Dabar nebagele negali pa

sėdėti,
Ir galvos nulaikyti,
Mat, užėjo pas kurna, 

Pas kuria musztukai buna.
Tarp ju pastojo balda, 

Ir npbage aplaike per galva, 
Palicmonus paszauke, 

Tieji adbegia visus apkalė, 
In koza visus pasodino, 

Ir duris užrakino.
Skundikas taip sau in galva 

eme, 
Skepetėlių nuo nosies paėmė, 

Ant kaklo užnarino, 
Ir vos kozoje nepasikabino.

* * *
Tai tau bobų kliubas Filadel

fijoj bent,
In kur susirenka progresistes 

sztant,
Vot, tai politika tai daro, 

Bolszevizma in ju galvas varo, 
Nesivadina tai kliubas, 
Tiktai netikėliu urvas,

Laike svarstymu szoka kaip 
padukia,

Ir iszdaro politikiszka sztuka, 
Jau tokis kliubas, 
Tai rūteles ne kas,

O ka jau tasai kliubruimis, 
Tai kaip kiaulių migis, 

Stalas isz prastu lentų 
sukaltas, 

Ruimas neszluotas, ir szaszla- 
yu pilnas.

Maino aiJJPWupatikrini- 
■ su “Veterans Administra- 

|fon” rekordu, bus pasiunsta 
Iždo Departamentui ir vetera
nui prigulinti suma bus pa
siunsta bonais ($50. kiekvie
nas) po Birželio 15 d., 1936 m. 
Nepilnos sumos bus užmokė
tos valdžios czekiu.

Po Birželio 15 d. veteranai 
gales nueiti in bile katra pacz-. 
ta ir pamainyti bonus in piijf 
gus.

Veteranu organizacijos 
taria buvusiems kareiv® 
laikyti szituos bonus kurit® 
leisti vieton ju “adjiH 
Service” certifikato, iki 
būtinai reikia pinigu. ]■ 
nesza 3% palūkanų. UžstoB 
laikas bus Birželio 15 d., 9 
m. ■

Specialius “mažiuosius W 
nūs” del iszmokejimo bohB 
gaus net 3,500,000 veteranu ■ 
sose Suv. Valstijų daly® 
Augszcziausia suma, kuria 
teranas gali gauti tai yra $!■ 
585. Kadangi labai daug velti 
ranu jau pasiskolino pinigu, ti
kima kad paprastai veteranas 
gaus apie $560.00 —F.L.I.S.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiauai* Grabortu* 

Gabiausia* Balsam uotoja* tt

i
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j f) 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Ju 
na pasirinkimą meta- U0 
liszku ir kieto medžio Ii 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. ii

Turiu pagialbininke m 
moterems. Prieinamos JU 
prekes. J®

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas



ŽINIOS VIETINES
— Stanislovaįs Matulevi- 

czius, 739 E. Pine uly., su savo 
paeziule apvaiksztinejo savo 
20-tas sukaktuves vedusio gy
venimo. Draugai ir drauges vė
lino jiems ilgo pagyvenimo ir 
laimingo vedusio gyvenimo.

kurio svetelei szirdingai links
minosi, gere ir valgo kas inga- 
lejo, o tai tiktai už 70 centu: 
Pirmininka.s kliubo Petraitis

Minersville, Pa.,— 2-tra die
na Vasario, likos suriszti maz
gu moterystes, pana Petronėlė 
Zubavicziute, su ponu Petru 
Raudoniu, Szv. Brigydos Airiu Ipasakė puikia prakalba, o ku-

( Vasilauskas atkalbėjo Į 
mirusius narius?

kliubo, po tam prasidėjo past-| 
v r kare- : 
užgana-

Isz Visu Szaliu

—■ Vladas Supranaviczius, 
537 W. Pine uly., iszdave pa
sekmingai egzaminą ant vais
tinio palicijano ir kaip girdot 
tai neužilgio aplaikys dinsta.

-— Nedelioj po piet daugy
be klausytoju per radio tikėjo
si girdėt Lietuvos prezidento 
kalba bet už tai kad progra
mas nebuvo iszpildytas pagal 
koncerto programų tai prezi
dento kalba nebuvo girdėta. 
Prasidėjus programai, 'daina
vo per puse valandos o kada 
atėjo laikas prezidentui kalbėt 
tai radio AVEAF sistemas už
suko ir visiszkai uždare trans
misija su Lietuva,

... Ibažnyczioje. Liudintojais buvo nigas 
ponas R. Zubaviczius su pana maldele už 
G. Done. Nuotaka kitados gy
veno Minersvillej ir yra duktė'' linksminimą: 
ponstvos Martinu Zubavicziu.. lis buvo pasekmhp 
Jaunikis yra isz. Boston, Mass,' 
Jaunavedžiai apsigyvens Bos- ‘ 
ton, Mass., kur jis turi gera I 
užsiėmimą. Isz priežasties 
blogaus oro ir sniego, jaunave
džio levai negalėjo pribūti isz 
Boston’o dalyvauti vestuvesia.

pasekmes savo darbi1.

SHENANDOAH, PA.

Pottsville, Pa. — Ant palie
pimo koronerio Blaine bus pa
daryta sekcija ant kūno miru
sio Antano Muravicziaus, 52 
metu, kuris užsimusze nuplik
damas : nuo stogo. Daktaras 
yra tosios nuomones kad Mu- 
raviezius likos nutrucintas. Jis 
perliavodavo visokius dalykus 
ir isz 'to maitinosi. Buvo jis ant 
burdo pas žmonis ant 702 San
derson uly. Tyrinėjimas iszro- 
dys tikrai nuo ko jis mirė.

— Petras Jusaitis, 4: 
amžiaus, avietines kares karei
vis, likos pastatytas priesz 
skvajeri, už nepadoru pasielgi
mą su savo vaikais, kuriuos 
iszmete laukan isz namo 1101 
W. Coal uly. Jo 14 metu duk
rele Elenora ir sūnelis gilber
tas 9 metu pasiskundė palicijei 
kuri tęva uždare in kalėjimą. 
Jusaitis tvirtina, buk jojo pati 
negyvena su juom nuo praeito 
Rugpjuczio menesio, 19 d, 1935 
m., pasiėmė jojo pėde ir. pasiel- 
ginejo netinkamai, už ka persė
dėjo 45 dienas Pottsvilles kalė
jimo. Jusaitis iszsikalbinejo .. . iTimast.kad ūsai vaiku i>fi|szv;. ., , , -c, , -sa.ii . ir ineiu

MM^^i^fckurioje atsibuvin
Ks inžengy^Jkad s 

'vaikus anyuipleKli'ttri levo 
paSiskunst apie tai palicij^ 
Motina apieidinejo vaikus km' 
rie ne ėjo in mokslaine, bet. vy
riausias sūnūs Vincas-, 16 metu 
randasi namie. Molina dagir- 
dus kad josios Petrukas likos 
uždarytas in kalėjimą, sugry- 
žo namo rūpintis vaikais.

-— Angline kompanija Gir- 
•į'd Estate, padovanojo miestui 
le3$i žemes, užmiestyje, kaipo 
tafta ,ddl naudos žmonių ir 
ieti.u» kurios verte yra apie 

j^.kstanėziu-doleriu, o mres- 
įįu* _ u r i paaukaut ant meto

B doleriu aid užlaikymo ir 
Bymo. Yra. tai puikus plo- 
■m<‘>, kuris yra tiiilminas 

■ark o.
K Kokis tai jaunas iszga- 
■tžklupo ant 20 motu mote- 
Wvuri ėjo namo isz baliaus, 
■ W. New York uly., apie' 2 
B po pusiau-nakt praeita Se- 
Ba. Jaunas iszgama likos pa- 
■ lytas po 500 doleriu kauci- 
Bs lyg teismui. Kad tai butu 
Bit AVestu, tai ji butu pakorė. 
f — P-na Jeva Jurkevieziute 
401 W. Coal uly., ana diena li
kos paženklinta per valdžia 
kaip direktorka ir mokytoja 
muzikes, del AVPA projekto, 
kad mokyti visus tuos kurie 
geistu mokytis dainuoti, turin
ti 16 ir daugiau metu, kurie ne
silanko in jokia publikine 
mokslaine. Pana Jeva priims 
kandidatus del to mokslo pas 
save. Yra ji baigus Mansfield 
State Teachers College, ir yra 
tinkama del to dinsto.

— Czionais aut ulycziu 
randasi tiek sniego, kad jokiu 
budu automobilei negali va
žiuoti. Kaip kur yra primesta 
sniego ant dvideszimts pėdu; 
žmonelei jau neturi kur detr 
sniegą.

metu Amsterdam, N. Y.,— Žiema 
pas mus gana szalta, ir sniego 
nupuolė ant dvieju pėdu, o 
ožaitis buvo net 15 laipsniu že
miau zero. Žmonys labai nu
goje ant brangenybes anglių. 
Pirma mokėdavo už tona aug
liu nuo 10 lyg 11 doleriu, o da
bar mokame daugiau kaip 13 
doleriu už 19 buszeliu. Viskas 
pas mus pabrango, o uždarbei 
vis menkyn eina. Pas mus Am
sterdame da ne teip blogu kaip 
kitur o tai isz priežasties gero 
majoro miesto, Arthur Carter, 
kuris duoda del žmonių viso
kius darbus, nežiūrint kokius 
jisai bitu tautos, ar tikėjimo.

- K 1 Jan _G A Nev''1'1’”

SZUO ISZSZNIPINEJO
ŽUDIN0T9.JUS

KURIE NUŽUDĖ ŽMOGŲ 
UŽ PINIGUS.

Scranton, Pa. — Szi Ketver- 
ga Szv, Juozapo Lietuviszkas 
choras laikys puiku balių pa-t 
rapijineje svetainėje ant kurio 
užkvieczia visus Lietuvius ne. 
tik isz miesto bet ir isz aplin-

Radomsl
j te Badomsko likos nužudytas 
Į slaptingu budu Stanislovas 
Vienczszek. Palicija negalėjo 
surasti žadintoju, todėl panau
dojo szuni kuris užėjo ant ped- 
sakio žadintoju ir buvo suimti. 
Buvo tai Frana- Kvetna, Juo-

-—. Du dideli tvartai, prigu-

siszkos prieglaudos, Elmhurs- 
te, sudegė praeita Subata. Ble- 
des padaryta ant 75 tukstafi- 
cziu doleriu. Daug gyvuliu, 
szieno ir padaru sudege.

Lietuvoje Myli Skaity
ti “Saule” - 80 Metu

Senukai Ja Labai 
Myli Skaityt!

’aJ—Ateinanezia

Gerbiama Redyste: — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant 1936 
meto nes tai yra geriauses ir 
smagiauses lai’krasžtis skaityt 
nes jame nesiranda jokiu 
szlamsztu skaitymu, tik talpi
nusi tikros žinios isz viso svie
to o 'kada ji perskaitau tai 
siuneziu savo sesutei in Beraz- 
niku kaima, Lietuva, kuri man 
atrasze ir dekavoja laiszke už 
pkMl“”1 B”t ’’ “kaip

§ Žmogus, kur
ui visi kai-

kas. Visi prisipažino prie kal
tes. Tyrinėjimas iszrode, kad 
visi trys buvo pasamdyti ant 
nužudinimo Stanislovo, kur
iuos pasamdė turtingas gaspa- 
doris Zavadskis, kuris nužudy
tam mokėjo alga ant paliepimo 
sūdo. Koki tai laika adgal, 
Zavadskis pavojingai sužeido 
Stanislova, kuri padare beval- 
dingu ir netinkamu prie jokio 
darbo, ir už tai, turėjo jam mo
kėti kas menesi po 140 zlotu.

O kad atsikratyt nuo tosios 
sunkenybes, pasamdė tuos tris 
žmonis ant nužudinimo savo 
paliegusio berno. Zavadskis 
ir jo pasamdyti žadintojai -li
kos nubausti ir apkaltinti 
kalėjimą.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ATIDAVĖ AUSI SAVO 
ANUKUI.

hi

Staffordshire, Anglija., — 
Karaliszkoje ligonbuteje, szio- 
mis dienomis buvo padaryta 
operacija. Stoke-on-Trent 
miestelyje gyveno pas žg: 
d j&ri ponia Emily /r

Vnglijos, Edwardas VUI-tas, kuris daug naudoja eroplanus jei
gu jam reikalas kyla kur greitai keliauti. 2—Vidurys katedios kur buvo paszarvotas miru- 
sis karalius Jurgis. 3—Nessim Pasha, kuris padekavojo už dinsta isz priežasties kilusiu 
nesusipratimu tarp Egipto iv Anglijos.

Visa Szeimyna Skaito 
“Saule;” Garbe Jiem!

Guodotina redakcija “Sau
les” — Turiu jums isztarti 
szi r dingą acziu už siuntimą 
laikraszczio nors mano prenu
merata jau seniai buvo iszsi- 
baigus o kaipo man senam 
skaitytojui “Saules,” kuria 
skaitau jau 36 metus, nuo 1897 
meto, kad pasivėlinau su už- 
mokestim. Turiu prisipažint 
kad mano prisiegele daugiau 
skaito ja no kaip asz ir labai

Sunūs Skaito Senam 
Tėvui “Saule ’’Kuris 
Pats Negali Skaityt!
Gerbemasis Tamista::—I’ri- 

siuncziu tamistoms prenume
rata už “Saule” ir prie (os 
progos turiu primyt, kad szi 
laiszka raszo sūnūs Stanislovo 
Kolecziaus nes nuo kada mano 
tėvelis staiga! susirgo praeita 
meta, negali pats d regiau skai
tyt todėl asz ji» 
kožna na.’

apie 1900 mete, po tam persi
kėle in Mahanoy City, o vė
liaus apsigyveno Bridgeporte, 
Conn. Mano tėvelis be “Sau
les” negali nurimti kaip be 
valgio ir turi didžiausia sura
minimą kada asz ja skaitau 
jam. Jusu senas skaitytojas, 
Stanislovas Koleczius, isz 
Bridgeport, Conn.

Nuo Redakoriaus: — 
tamistai už prisiuntima

kaitau kesties_už laikraszti ir 
ir .’Ina,' 
ir,

asamaqua, 
.litainyczia,.sueina'lygiai du me
tai nuo kada mirė'a.a. Motiejus 
Buragas, todėl ta diena, 8 vai., 
ryte, bus laikomos ekzekvijos 
Lietuviu bažnyczioje ant kuriu 
yra užpraszomi gimines ir pa
žinotam i.

Homestead, Pa.,— Mažai isz 
Lietuviu žino apie musu miestą 
kuris guli netoli nuo Pittsburg- 
ho. Asz jame pergyvenau jau 
46 metus, kuriame perleidau 
savo jauny s ta ir senatve. Ge
rai gyvenu ir nesirūpinu nes 
aplaikau paszialpa nuo Carne- 
gio kompanijos arba pejisije, ir 
daugiau man nieko nereikė, tik 
kad Dievas duot man sveikata. 
Pas mus Homesteade darbai po 
truputi pasigerino, vieni ‘žmo
nys dirba po penkes dienas in 
sanvaite, o. kiti dirba po tris 
dienas1, o katrie nedirba, aiplai- 
kineje paszialpa nuo miesto. 
Nuo Kalėdų kaip pradėjo szal- 
ti, tai ir dabar vieszpatauje 
smarkus szaltis ir prisnigo 
apie dvi pėdas, bet apie jokias 
nelaimes negirdėt isz priežas
ties prisnigimo. Czionais ran
dasi visokiu Lietuviu; vieni gy
vena gerai, turi savo namus. 
Penki Lietuviai turi savo biz
nius, turime Lietuviszka para
pija, kurioje klebonauje dabar 
Kum Ernestas Vasilauskas, po 
mirėžiai kunigo Stepono Cze- 
pukaiezio, kuris czionais klebo
navo apie 36 metus. Kunigas 
Vasilauskas veda gerai pared- 
ka SS. Petro ir Povylo parapi
jos ir gyvena draugiszkai su 
visai parapijonais. Turiu ir 
primyti, kad 26-ta diena Vasa
rio (Feb), menesio, atsibuvo 
balius su bankietu, del atmin
ties sukaktuviu 26 metu gyva- 
yimo musu vietinio .Kliubo, ant

tik ;Saule’ ateim 
mynai susirenka ir klauso pa
siskaitymu.” Asz jai buvau nu
siuntęs ir kitu laikraszcziu bet 
man atrasze kad daugiau ne- 
siunseziau kitokiu laikraszcziu 
kaip' tik “Saule”, isz ko duo
dasi -suprast 'kad žmones Lie
tuvoje myli tik “Saule” skai
tyt. Acziu tamistoms už leidi
mą taip naudingo ir smagaus 
laikraszczio ir vėlinu kad szi- 
met turėtumėte dvigubai tiek 
skaitytoju kiek turite sziadien.

Sžitam laiszke prisiuneziu 
prenumerata už save ir už 
Adoma Kaupeli, 72 Elizabeth 
uly., kuris su paezia labai myli 
skaityt jusu laikraszti. Abudu 
jau turi po 80 metu amžiaus, 
patys negali raszyti nes rankos 
nuo senatvės dreba bet da ma
to gerai, sakydami kad skaitys ' 
“Saule” pakol akimi matys 
nes juos “Saule” labai sura
mina ir duoda jiems dideli 
linksmumą.— Jusu senas skai
tytojas, A. Kaupelis, isz Ams-

ir

6

Nuo Redaktoriaus: :— Acziu 
tamistai szirdingai už prisiun
tima prenumeratos už laik
raszti.ir patarnavima seniems 
žmoniems kurie patys negali 
to iszpildyt. Lai juos Dievas 
užlaiko ilgai ant szio svieto ir j 
duoda jiems sveikata. Acziu 
tamistai už platinimą “Sau
les” ir jusu sesutei kad pra- 
sklaidina ‘ ‘ Saules ’ ’ szviesaj 
Lietuvoje del tuju, kurie jos 
labai geidžia.

Apie taja mosti nežinome, 
kuria tamista geidei dažinoti.

Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Aėziti 
užmo- 
spau- 
senas

kuris .per

anukas Robert Price,' 7 metui 
amžiaus vaikutis buvo nepa
prastai gražus, tik nuo pat sa
vo užgimimo visiszkai neturėjo 
desziniosios auseles. Senele be 
gailesezio ir aszaru beveik nie
kuomet negalėdavo pažvelgti 
in taip Dievo pažymėta mylima 
savo arnika. Pagaliau ji nuta
rė duoti nupjauti savo ausi ir 
ja pridėti anukui. Operacija 
padare garsus Britanijoje chi
rurgas Dr. Harold Gillies. Ope
racija buvo indomi gydytojams 
kad jos pasižiūrėti suvažiavo 
isz invairiu vietų apie 50 gy
dytoju, Ji pavyko kepuikiau- 
siai. Vaikutis R. Price dabar 
vra sveikas ir turi kaip re:- * . . zkianti deszine ausi. Lengva su
prasti, kokia didele turėjo būti 
seneles meile savo anūkui, Ji 
sako: Sena esu ir vistiek netru
kus turėsiu mirti. Numirsiu ir 
be ausies.

te kad prisiunscziau užmokesti 
be jokio užvilkinimo. Taipgi 

’kad 
vai- 
Lie-
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Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

turiu jums praneszti 
“Saule” skaito ir mano 
kai. Sūnūs skaito ir raszo 
tuviszkai, kuris pabaigė moks
lą West Point Academy ir szia- 
dien turi ranga kapitono tar
naudamas Kalifornijoj o kada 
parvažiuoja namo pasisve- 
cziuoti tai tuojaus pasiima 
skaityt “Saule” sakydamas: 
“Asz nesisarmatinu savo pri
gimtos kalbos.”

Antras. ..sūnūs, Bernardas, 
praeita meta užbaigė mokslą 
U. S. Coast Guard Academy, 
New London, Conn., ir szia- 
dien turi valdiszka dinsta kai
po Savanah Coast Guard afi- 
cierium. —■ Su pagarba, jusu 
■senas.skaitytojas, P. J. Scalan, 
isz Edwardsville, Ill.

Nuo redaktoriaus: -— Acziu 
tamistai už prisiunsta prenu
merata už “Saule” ir prielan
kumą del jos. Isztikruju gali
ma pasidžiaugt isztokiu šune
liu kurie nesisarmatina savo 
motiniszkos kalbos ir skaito ir 
raszo Lietuviszkai. Toki Lie
tuviu vaikai užlaikys savo tau
ta o priek tam turėdami gerus 
valdiszkus dinstus užlaiko sa
vo tėvelius ir juos guodoja. 
Jeigu butu daugiau tokiu tėvu 
ir šuneliu tai sziadien Lietu
vyste ženklyvai pasikeltu ir 
Lietuviszka kalba užsilaikytu 
per szimtus metu.

Kftlp, <’• 
įna in musu namiis. Po 

pei> mitynuii. “Saule” randa 
vieta pas jo senus draugus ku
rie negali užsimokėti ūž laik
raszti ir prasklaido ju nuliūdu
sį gyvenimą isz 
džiaugsma ir yr 
gi mano teveliu 
szirdi. Ponas Ko' 
buvo gyventojuni

ko turi dideli
labai < lekiu-
už jo gera 

ic-zius kitados' skaityt 
Bukmauteje, vou, W.

ei v BBBBW1 
tiek metu neapleidai tūkstan
tiniu skaitlį musu kitu karei
viu. Lai tau Dievas sugražina 
greitai sveikata ir džiaugsma 
tavo szeimynelei ir garbe tavo 
geram šuneliui kuris netingi 
del seno paliegusio teveliu 

“Saule.” Thank

LAUKINIAI ASILAI ANT PUSTYNES.
Sztai kaimene laukiniu asilu kurie randasi Death Valley* 

(Mirties Klonyje), kurie paeina nuo tuja, kuriuos seniau žmo
nes keliaudami in Kalifornija jeszkoti aukso, paleido juos 
ant liuosybes nes patys žuvo isz bado ir troszkulio. Death 
Valley likos paimta per valdžia kaipo parkas 1933 mete ir 
yra atidaryta del keleiviu laike žiemos. Tieji asilukai yra 
vienatiniai gyventojai toje aplinkinėje kur visai nesiranda 
jokiu auguoliu nei žoles o bet jie suranda sali maisto kurio 
žmones negali surasti ir gyvena sau linksmi.

TOKIOS GYDUOLES 
NEGEROS.

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekancziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, 
Senesu 
siuskit

'Aleru szakniu, Lisninku, 
ir daugybe kitokiu. At-

1 Oe o gausit žolių surasza.
M. ŽUKAITĖS,

Dean Rond. Spencerport, N, Y.

Daktaras in Ligoni: Jeigu 
audosi szitas gyduoles, tai busi 
deszimts metu jaunesnis!

Ligonis: Del Dievo szvento! 
Asz neaplaikinesiu mano senat
vės pensija*—geriau ja. nenau
dosiu!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.šaS

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