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Isz Amerikos LAUKIA STEBUKLO
Tikisi Sugrąžinimo Mergaites 

Per Stebuklą.

ZOKONINKAS SU PAGIAL- 
BA MEDALIKU KETINA 

TAI PADARYT.

Montreal, Kanada. — Dievo
baimingi tėvai dingusios 22 
metu merginos, Elaine St. 
Pierre, laukia nekantriai ste
buklo kuris ketina mergina su
gražinti jiems arba suradimą 
jos lavono Thousand Islands 
upeje in kuria badai likos ji in- 
mesta po nužudymui. Badai 
Emilius Fissiault, 28 metu, ja 
nužudė ir inmete in upe. Jis li
kos uždarytas kalėjime pakol 
bus surastas merginos lavonas.

Zokoninkas Andre, kuris ki
tados gyveno Plainfield, Conn., 
atsiklaupęs prie upes inmete 
sauja .medaliku su paveikslu 
Szv. Juozapo, kad su jo pa
gialba vanduo iszmestu lavona 
nužudytos merginos.

Tasai brolis yra svietiszku 
minyku ir per jo pagialba li
kos pastatyta koplyczia ant 
kalno Mount Royal kuri kasz- 
tavo apie keturis milijonus do
leriu, yra kunigu jau 60 metu 
ir sziadien turi 92 metus, ba
dai padare daug stebuklu ir 
iszgyde Elzjres Dionnes moti
na, kurios duktė susilaukė pen
kių mergaicziu (kvintukiu) o 
kuri radosi kone ant mirtino 
patalo ir daug panasziu ste
buklingu gydymu padare viso
je aplinkinėje.

Gyventojai isz visu daliu 
Kanados dabar įsu nekantrumu 
laukia ar tasai zokoninkas turi 
taja galybia kad merginos la
vonas bus iszmestas ant kranto 
ar gal atsiras gyva.

ŽMOGUS, KURIS NORI SA
VE PARSIDUOT UŽ 2,000 

DOLERIU.
Jacksonville, Vt. — Nepa

prasta pasiaukavima apgarsi
no kokis tai William E. Bird, 
kuris save nori parsiduot už 
2,500 doleriu, del moksliszko 
tyrinėjimo, kad galėtu užmo
kėti skolas ir iszmaitint savo 
paczia ir kelis vaikus. Turi jis 
32 metus. Kada apie tai isz- 
girdo formanas ant plento WP 
A, paaukavo jam darba, bet tik 
ant keliu sanvaicziu. Bird sako 
kad užbaigęs darba ant plento, 
lauks kupcziaus kuris nupirk
tu jo kuna po mircziai.

VISAS MIESTELIS JESZKO 
SKARBO UŽKASTO PER 

RAZBAININKUS.
Wellfleet, Mass. — Intikeda- 

mi kad Indijonai ir marinei 
razbaininkai paslėpė szioje ap
linkinėje didelius skardus o 
ypatingai marinis razbainin- 
kas Kapitonas-Kidd, beveik vi
si gyventojai pradėjo kasti ap
linkinėje su. vilczia suradimo 
tuju skarbu. Beveik visuose 
kampuose galima matyt jau
nus ir senus žmonis kasant. 
Lyg sziolei jau surado kelis 
akmeninius kirvukus, kokius 
Indijonai naudojo ir daugeli 
moliniu puodu kas parodo kad 
toje aplinkinėje kitados gyve
no Indijonai.

72 METU SENUKAS NUŽU
DĖ SAVO 50 METU PACZIA;

SUSIBARĖ UŽ PENSIJA.
Clifton, N. J. — Ana diena 

palicija iszkase isz grabes už
pakalyje namo, lavona 50 metu 
moteres, pati Ignacio Zanga- 
ro, 72 metu, kuri vėliaus aresz- 
tavojo ir uždare kalėjime. Vė
liaus senukas prisipažino buk 
jis nužudė savo paczia per nu- 
szovima, dvi sanvaites adgal, 

■ii'-palaHojo4- tiž namo.
Zarigata vėliaus dingo isz na

mo, kas davė palicijai suprasti 
kad jis gal nužudė savo'paczia 
ir pradėjo jeszkoti jos lavono. 
Isz pradžių senukas gynėsi 
kad nežino kur jo motere din
go bet kada palicija iszkase jos 
lavona, prisipažino jis prie vis
ko.

Motere jam iszmetinejo kad 
jis praleisdavo pensija $12 do
leriu, ant menesio, kuria aplan
kydavo ant senatvės. Tas buvo 
priežastimi nuolatinio barnio 
tarp poros ir ant galo davede 
prie žudinstos. Nužudyta mo
tere buvo tai jo ketvirta mote
re isz kuriu viena mirė o dvi ji 
apleido nes negalėjo gyventi su 
juom nes jis turėjo labai pikta 
būda.

BANDITAI APIPLESZE LI
GONBUTE ANT 4,000 

DOLERIU.
Philadelphia, Pa. — Trys 

jauni banditai ateja in Metho
dist Episcopal ligonbute, ant 
Broad ir Wolf uly., atkiszia re
volverius in darbininkus, in- 
stume in kampa ir apiplesze li
gonbute ant 4,000 doleriu ku
riuos ketino iszmoketi taja die
na del ligonbutes tarnu ir dar
bininku. Po apipleszimui ban
ditai sėdo in automobiliu ir nu- 
szvilpe isz miesto. Dvi darbi
ninkes tuojaus pranesze palici
jai apie apipleszima kurie isz- 
tiese tinklus po visa miestą.

Easton, Pa. — Du banditai, 
ineja iri. Grand -Union Tea Co., 
sztora paliepė manadžeriui 
Geisingeriui iszkelti rankas in 
virszu bet tasai nepaklausė ju 
paliepimo ir pasiprieszino už 
ka aplaike ypa per galva ir su 
krito ant grindų jaukdamas 
pagialbos. Banditai pabėgo ne- 
pasiimdami nieko nes neturėjo 
laiko.' ,

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—-Straikuojanti pikietai darbininku, prie doku ir laivu, kuriu straika jau tęsęsi kė
lės sanvaites ir isz tos priežasties daug laivu negali apleisti pristovas. Tuksįancziai darbi
ninku sustojo dirbti. 2—Baronas Von Neurath, Vokiszkas užrubežinis siuntinis (ant kaire- 
ses) svarsto svarbius dalykus su grofu Ciano, isz Italijos, kada in tenais nesenei atsilankė. 
3—Leonas Degrelle, pramintas “Belgijos Hitleriu,” kuris nesenei norėjo sutverti tenais fa- 
szistu partija, bet jo užmanymas nepasiseke.

PENNSYLVANIA TURI 200 
TUKSTANCZIU KURKI

NU—TORKIU.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos .farm,eryaį turi mai dau
giau kaip 200 tukstancziu kur
kinu—torkiu pardavimui ant 
Dekavones Dienos kuri szimet 
pripuola 26 Novemberio. Tiki
si farmeriai už juos aplaikyti 
nemažiau kaip $750,000. Ma
noma kad preke tuju pauksz- 
cziu szimet bus daug pigesne 
kaip buvo 1935 mete. — Bet ne 
visi j u ragaus.

DAKTARAI JAM SUSIUVO 
SZIRDI IR JIS PASVEIKO.
Chicago. — Charles Pearson, 

42 metu, drukorius, likos per
durtas peiliu laike susipeszimo 
su George Murray, 30 metu ir 
nuvežtas tuojaus in ligonbute. 
Daktarai peržiurėja ligoni per
sitikrino buk jam likos per
pjauta szirdis. Padare ant jo 
tuojaus operacija, susiuvo per
pjauta szirdi ir sziadien ligo
nis pasveiksta ir už keliu dienu 
apleis ligonbute.

KUNIGAS SULAIKĖ SAVO 
BROLIO LAIDOTUVES.

St. Clair, Pa. — Kada grabe
lius atvažiavo pasiimti lavona 
Jono Bardariko, 48 metu, kuris 
mirė Pottsvilles ligonbuteje, 
nuo sutrukusio pakauszio, pul
damas trepais, kur radosi ant 
burdo, jo brolis, kunigas Jur
gis Bardarik, pasiprieszino ta
me ir pareikalavo isztyrineji- 
mo brolib mirties nes jam nu
rodo kad jo brolis mirė nužiū
rėta mirezia. Detektyvai dabar 
tyrinėja tikra priežasti jo mir
ties.

JESZKO NE TAIP SIDABRO 
KAIP ARIELKOS; ARIEL

KA BRANGESNE.
Blair, Nebr. — Czionaitiniai 

gyventojai jau nuo keliu mene
siu jeszko vietas kurioje pa
skendo laivas “Bertrand” 18- 
62 mete, su 100 tukstancziu do
leriu vertes gyvojo sidabro ir 
5,000 galonu arielkos kuri pa
eina da nuo namines kares.

Laivas gabeno gyvaji sidab
rą in Montana in kasyklas. 
Žmones ne tiek rūpinasi sura
dimu tojo sidabro kaip tęs se
nos guzutes kuri sziadien at- 
nesztu jiems didelius pinigus. 
Arielka randasi dideliose ar- 
žuolinese baczkose.

§ Jausli meile yra panriszi 
in skolininką — kuo daugiau 
nuo ju slepiesi, tuo labiau ta
ve gaudo.

§ Kodėl yra ant svieto tiek 
daug girtuokliu? Todėl kad 
nuo užgimimo dienos jau kūdi
ki girdo.

!sz Visu Szaliu
MOTERES BANDITES SU
IMTOS KURIOS PAPILDE

DAUGIAU KAIP 200 
APIPLESZIMU.

Belgradas, Jugoslavija., — 
Asztuonios isz skaitliaus de
szimts moteriszku banditu, ku
rios papilde daugiau kaip du 
szimtu visokiu apipleszimu in 
laika keliu menesiu likos suim
tos ir uždarytos kalėjime. Ju 
perdetine yra aukszta ir patogi 
motere aipie 30 metu, kurios pa
licija da nesueme. Tosios ple- 
szikes atsilankydavo ant jo- 
marku ir kitu viėtu in kur susi
rinkdavo žmones, užsidėdavo 
su jais, nugirdydavo ir api- 
pleszdavo. Vyrai tuju pleszikiu 
parduodavo pavogtus dalykus 
kuriu pavogta daugiau kaip 
10,000 doleriu. Palicija Verbo- 
vieze aplaike daug skundu ant 
apiipleszimo, pradėjo sekti, ir 
ant galo suėmė kaltininkes. 
Asztuones suėmė o dvi pabėgo 
bet ju vado lyg sziam laikui 
nesueme, o aresztavotos jia ne- 
iszduoda.

113 METINIS SENUKAS GY
VENA LENKIJOJ.

Varszava, Lenk., -r- Prie- 
miestije Kelcu, tūlas palicijan- 
tafe patemino prie plento koki 
tai senuką, kuri nuveže in vie
tiniu ligonbute. Senukas buvo 
labai silpnas ir Įjgonbuteje da- 
žinota kad tai v a kokis Stan- * į

keviezius, turinjf s 113 metu 
amžiaus, senas# kareivis isz 
1863 meto, kūrinėjo peksezias 
35 mylės in Ki'ėica tiksle aplai- 
kymo paszialpos. Senukas ne
senei sugryžo is3 Siberijos, kur 
pergyveno' daugeli metu kalėji
me už ėmimą dalybų Lenkisz- 
kam pasikėlime. Buvo jisai 
Siberijoj per 7^^netu. Po ge
ram pasilsiui ar cykas adgavo 
pajiegas ir sziaĮ^in yra gana 
sveikas iir jauczįfea gerai.

ROSIJA TURI DU MILIJO
NU PASIRENGUSIU KA
REIVIU IR 10 MILIJO

NU REZERVISTU.
Berlinas, Vnk ;—- Pagal Vo- 

kiszko’s metines skaitlines ka- 
riszku pasirengimu Europiniu 
vieszpatyscziu, tai Soviatu ka
riuomene turi sziaden du mili
jonus gerai iszlavintu kareiviu 
pasirengusiu stoti ant pleciaus 
ant greito paszaukimo ir dau
giau kaip deszimts milijonu 
rezervistu, kurie žino kaip ap
sieiti su ginklais. Pagal Vo- 
kiecziu pripažinma, tai Rosija 
stovi ant geriausio laipsnio ap
siginklavime. Kiek Vokieti ja 
turi sziadien kareiviu tai nepa
sako bet tie kurie apie tokius 
dalykius gerai supranta, sako, 
kad Vokietija turi 700 tukstan
cziu vyru, kareiviu.

BADAI TROCKIS KETINO 
PAPILDYTI SAVŽUDINSTA

Londonas, Anglija.,— Eina 
czionais paskaliai, buk Trockis 
ketino du. kart papildyti sav- 
žudinsta, bet antru kartu užbė
go tam tikslui jo motere, kuri 
ji užtiko in laika. Likos tenais 
teipgi iszrastas suokalbis, kad 
Trocki pavogti nakties laike ir 
iszvežti in Rosija ir atiduoti ji 
in rankas Soviatu bet tasai už
manymas nepasiseke.

SOVIATAI DIRBA 
DIDŽIAUSIA EROPLANA

ANT SVIETO.
Moskva, Rosija.,— Soviatai 

jau baigė dirbti viena isz di
džiausiu eroplanu ant svieto 
kuri užvardino “ Jozef Stalin.” 
Dienos da nepaženklyta kada 
atliks savo pirmutine kelione 
iszbandimo. Tasai milžinas o- 
rinis eroplanas turės szesis mo
torus spamuosia., kurie yra 
206 pėdu ploczio, turės 116 pė
du ilgio in kuri sutilps 50 
žmonių. Kada iszras kad tasai 
eroplanas bus pasekmingas, tai 
padirbs daugiau tokiu eropla
nu.

83 ŽUVO
EKSPLOZIJOJ

Apie 300 Žmonių Sužeista Bai
sioje Eksplozijoj Valdiszkoj

Amunicijos Dirbtuvėje.

VISA APLINKINE SUDRĖ
BĖJO.

Saint Chamas, Francija.,— 
Viena isz didžiausiu amunici
jos dirbtuvių Francijoj iszleke 
in padanges Panedelio diena, 
kurioje likos užmuszta 83 dar
bininkai ir apie 300 sužeisti. 
Vienas žmogus eidamas keliu 
mylia tolumo nuo- vietos eks
plozijos, likos užmušztas per 
szmota akmens. Daugelis isz 
sužeistųjų randasi mirtinam 
padėjime. Nekuriu užmusz- 
tuju lavonus negalima paižyti-, 
nes likos baisiai sudraskyti. 
Drūtis eksplozijos sukratė 
smarkiai visa miestą ir aplin
kines. Eksplozija davėsi jaust 
net deszimts myliu tolumo. 
Pirmutine eksplozija buvo bai
si bet liepsna gavosi ant arti
mu dirbtuvių ir tos iszleke in 
padanges su darbininkais. In 
trumpa laika visos dirbtuves 
radosi sugriuvusios, tik mažas 
bu/relis darbininku vos iszsi- 
gialbejo, puldami in glebius 
žmonių kurie adbego pažiūrėti 
kas atsitiko. Visas miestelis 
pastojo ligonbute, gyventojai, 
tuom laikiniai pradėjo prižiū
rėti sužeistuosius pakol pribu
vo daktarai isz artimu miestu. 
Tukstancziai žmonių pribuvo 
iri. pagialba, kaipo ugnagesiai 
ir kareiviai isz artimu kazar- 
miu. Daugelis žmonių likos 
apdegintais per elektrikinius 
dratus. Szimtai moterių su 
vaikais adbego prie dirbtuvių 
jeszkoti siavo mylimųjų, kurie 
žuvo eksplozijoj arba likos su
žeistais. Verksmas tuju nelai
mingu moterių buvo periman
tis ir graudingas. Buvo tai 
viena isz baisiausiu eksplozijų 
Francijoj, o josios priežaste da 
neisztyrineta, ir gal nedažinos 
priežasties tosios nelaimes, nes 
tie kurie galėtu apsakyti, likos 
sudraskyti ant szmoteliu.

DVI SENOS VIENUOLES 
PALEISTOS ANT 

LIUOSYBES.
Barcelona, Iszpanija.,— Nuo 

keliu dienu tęsęsi czionais teis
mas dvieju katalikiszku vie
nuoliu Motinos, Ana Rosa Oll
er 73 metu amžiaus ir vienuole 
Terese, 69 metu, kurios buvo 
nužiureto's kaipo iszdavikes 
valdžios bet jas sūdąs isz- 
rado nekaltoms ir likos paleis
tos ant liuosybes. Po pripažini
mui ju nekaltybes, abi iszkele 
rankas in virszu saaukdamos,: 
‘ ‘ Lai gyvuoje Republika! ’ ’

70 SUŽEISTA MAISZATYJE.
Beirut, Syrija. — Septynes- 

deszimts žmonių likos sužeista 
maiszatyje kokis kilo tarp Mu- 
zulmonu ir Krikszczioniu. 
Maisztininkai apiplesze kro- 
mus ir kelis sudegino. Daug li
kos aresztavota ir uždaryta ka
lėjimuose. Maiszatis tęsęsi per 
visa nakti.

UŽKERIETAS
VIENUOLYNAS

Nuo Kada Nupirko Ta Vieta, 
Nelaimes Persekoje Vienuoles.

KURIOS RANDASI NUOLA
TINĖJE BAIMĖJE.

. Ongar, Anglija.,—Vienuoles 
Kelvedon Hali Vienuolyne, ne
turi jame jokios ramybes, todėl 
nutarė ji parduoti ir jeszkoti 
sau ramesnes vietos, kurioje 
galėtu perleisti savo dievobai
mingais dienas, nes szitoje vie
toje jaisias pers'ekioje visokios 
nelaimes. Perdetine vienuo
lyno Motinai Mare D’Alton, 
sztai ka apsakiheje apie ta vie
ta: “Esame ant tikrųjų persi- 
tikrinią, kad sziitame vienuoly
ne persekioja mus kokia tai ne
žinoma nelaime ir nuo kada in. 
ji insikraustem nerandam jame 
jokios ramybes. Kada gyven
ome Midsomer Norton, Somer
set, turėjome tik dvi mirtis in 
laika devynis metus, bet kada 
czionais apsigyvenome, tai 
pirmiausia sesuo Primevaisa 
likos surasta prūdelije negyva 
in kelis metus vėliaus maža 
mergaite prigėrė toje vietoje ir 
in kėlės sanvaitds po tam vie
nais isz musu darbininku persi
pjovė sau ranka ir turime 
jam mokdti paszialpa per visa 
jo gyvastį. Kita mergaite, kuri 
radosi pas mu's devynis metus, 
pavojingai apsirgo ir mirė. 
Ana diena viena isz vienuoliu 
kirto malkas ir szmotas patai
kė jai in aki, Sesuo mirtinai 
sirgo ir vos iszliko gyva.”

Sztai sziomis dienomis pasi
baigė vienuoliu kantrybe, kada 
tūla motere Mrs. Katre Galii- 
van, kuri radosi vienuolyne ir 
jame apsigyveno, likos surasta 
lauke, prie lango savo kamba
rėlio. Kokia 'buvo josios mir
tis ir ifez kokios priežasties toji 
motere mirė, lyg szei dienai ne- 
dažinota. Negalėdamos ilgiaus 
nukensti tojo persekojimo, da
bar stengėsi ta ‘užkerėta’ vie
ta parduoti ir kraustytis kitur 
kur turėtu malszu gyvenimą.

ANT SVIETO RANDASI
NET 8,000,000 ŽMONIŲ 

PO GINKLU.
Geneva, Szvaicarija,, — Pa

gal apskaityma kvietines Ly
gos, nuo paskutines kares szia
dien randasi 8 milijonai žmo
nių po ginklu. Kone visos Eu
ropines vieszpatystes sziadien 
daugiau ginkluojasi ne kaip 
priesz kare. j

— JUOKAI. —

— O-gi kam tu toki puikd 
ziegoriu sumuszei.

— O-gi broleli, kaip ta ziego
riu nupirkau tai neturiu paka- 
jaus namieje. Kada tik pareinu, 
isz miesto tai pati kaip pasiu
tus ant manes szoka ir su pir- 
sztu rodydama ant ziegoriaus 
szaukia:

— Žiūrėk tu padla, jau an
tra adyna o tu tik dabar parsi- 
velki!

— Tai kaip sumusziau ziego- 
ri tai nežinos koki asz laika su- 
gryžtu. ____’



’’SAULE” Mahanoy City, Pa,

Kas Girdėt
Girdėt kad po.Nauju kietu prezidentas Rooseveltas pareikalaus daugiau pinigu nuo kongreso ant tolimesniu darbinu projektu. Nėra kitokio isz- i-.jimo ponui prezidentui.Pagal paskutinius ir veliau- -ius apskaitymus tai musu -klype da randasi daugiau kaip devyni milijonai bedarbiu kuriuos valdžia turi neatbuti- lai maitint ir suszelpinet. Toil milijonine bedarbiu armija . ra dideliu pavojum del Amerikos. Tokios milžiniszkos armijos bedarbiu negalėsime nuolatos užlaikinet. Reikia del i u neatbūtinai sujeszkoti szio- kio tokio užsiėmimo.Anglija sziadien turi vos tik viena milijoną bedarbiu o turi Jaugiau kaip 40 milijonu gyventoju ii’ tai da rugoja kad 1 ai yra per didelis skaitlius bedarbiu.

Darodyta....
greitesnis veikimas negu 

54 kitokį gazolinai

ISZLIETUVOS Baisus Tėvas INKUREJAS EUKARIS-
TISZKO KONGRESO.

Chicaginis daktaras, Joseph B. McLee, specialistas gydymo, kuris per savo laika daktaravimo 46 metus, priėmė ant svieto apie 8,000 kūdikiu, davė mote- rems akyva ir gera rodą isz savo ilgo dasekimo. Pasakė jis kad neszczios moteres padarytu geriau jeigu pasiliktu namie ’.aike gimdymo ne kaip važiuoti in ligonbutes del gimdymo vaiku.Bet tai da ne viskas.Laike savo ilgos praktikos tame darbe, daktaras apreisz- ke kad suraszai gimimu parodo kad moteriszkos daktarkos (akuszeres) turėjo mažiau mirtinu atsitikimu laike priėmimo kūdikiu ne kaip daktarai ligonbutese. Daktaras sako kad motere gulėdama ligonbu- teje yra perimta kentėjimais kitu ir toji intekme daug atsiduoda ant serganezios moteres kuri laukia kūdikio o jauni daktarai baigė universiteto mokslus 'be jokio dasekimo kaip priiminėt kūdikius laike gimdymo, todėl tiek moterių mirszta ligonbutese.O kad tieji iszmintingi žodžiai paeina nuo mokyto daktaro todėl galime jam tikėti ka jis kalba.

2114 motoristai, 14 miestuose buvo užklausomi iszbandyti 
“mysteriszka” gazoliną ju automobiliuose. Szis gazolinas 
buvo BLUE SUNOCO, bet ne vienas isz ju ta nežinojo nes 
melinas koloras buvo iszimtas. Jie priligino ji priesz stebė
tina skaitlį 54 kitu gazolinu—11 buvo extra prekes—ir 87 
isz kožno szimto tu motoristu tvirtino kad BLUE SUNOCO 
gazolinas greieziaus pradėjo veikti negu bile kitas kokis 
gazolinas ka jie kada nors 
vartojo! Del greito pradė
jimo automobiliaus szia 
žiema, bukit tikri kad var- 
tuotumet vien tik BLUE 
SUNOCO gazoliną.sistatė jis Arka netoli Kalifornijos ir laukia tosios dienos kada Dievas užlies visa svietą kaip tai buvo už Nojaus laiku. Tasai senukas jau padirbo savo Arka kuriame gyvena ir laukia patapo, garsindamas del žmonių kad pasninkautu ir valgytu tik žalias bulves nes pagal jo nuomone tai žalios bulves neveda žmogų in pagun- dinima ir grieka.Tokiu pusgalviu jau daug buvo ir žmones mažai temina ant tokiu netikru pranaszu.
Valdžia imasi spareziai ant isznaikinimo baltos kupezystes ir jau pasisekė aresztavoti tuosius szetonus kurie pardavinėja merginas in paleistuviu urvas ant pardavinėjimo savo kunu. Valdžios agentai daro tyrinėjimus po visas dalis Amerikos ir stengsis užbėgti tai kupezystai.

Skrantono diecezijos, Penn- sylvanijoj, vyskupas O’Reilley, kuris toje diecezijoje uždraudė svetim-tautiszkiems kunigams laikyti ‘ ‘ Piemenėlių Miszias ’ •’ laike Kalėdų, tai yra, po pu- siau-nakeziu, vela pasirodė prieszininku svetim-taueziu nes prisisavino 30 tukstaneziu doleriu, kuriuos Lenkai sudėjo ant pastatymo prieglaudos del sieratu, Scrantono diecezijoje, ir dabar jis statys prieglauda del savo tautiecziu už tuos pinigus.Matyt kad ateiviu kunigai mažai apie tai rūpinasi kad Ai- risziai juos valdo ir da prisisavina ju pinigus. Panasziai ir su bažnyczioms sziadien. Ar-gi Lietuviai, Lenkai ir kiti gali pasigirt kad tai ju bažnyczios? Ateis laikas kada Airisziai isz- varys kunigus isz tuju parapijų ir indės savo tautos kunigus, kaip tai jau yra daroma nekultose dalyse Wes tuose.
Na, tai vela bukime pasirengia ant pabaigos svieto per “Patapa” kuris užlies 1938 mete, kaip tai pranaszauja “ pranaszas ” Williamas Greenwood isz Kansas valstijos. Pa

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOSBeilinas. — Italija su Vokietija pripažino Iszpaniszkus pa- sikelelius po vadovysta generolo Francisco Franco, todėl pa- sikelelei pakurstyti per taji pripažinimą pradėjo užklupi- net da smarkiau ant miesto Madrido.Pasikeleliu eroplanai numėtė ant miesto apie szimta bombų tarp kuriu radosi ir liepsno- janezios bombos, nuo kuriu užsidegė daugelis namu. Viena isz bombų pataikė ant Szv. Jeronimo bažnyczios ir ja uždege. Tame laike radosi daug žmonių bažnyczioj bet ant giliuko visi iszbego in laika.Kiek žmonių likos užmuszta paskutiniam bombardavime tai da neapskaityta bet manoma apie 400 ir tukstaneziai sužeisti.Seredoje pasikeleliai vela bombardavo miestą su didėlėms pasekmėms bet ištikimieji -apgynėjai miesto nepasi: duoda, nors žino gerai kad paskutine valanda jiems prisiartini ir turės paaukauti savo gyvastis.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINESWilkes-Barre, Pa.—Po trumpai tasynei, ant stogo, palici- jantas Salbinski, ant galo suėmė Petrą Peiliu, kuris tris kartus buvo pabėgės isz pataisos namo KisJyn, už visokius prasižengimus. Perlis gulėjo ant treczio laipsnio, bet kada pamate palicijanta, nubėgo ant stogo ir >po trumpam galėjimui likos apmalszytas ir uždary tas kalėjimo.— Gus Ottavanni, pamatęs anglinėje skylėj maža szuniuka siu dideliu pavoju savo gyvasties, inejo in skyle ir iszgialhe- jo szuniuka. Szimltai žmonių prisiži minėjo tam narsiam 'darbui. Iszgialbetas szuniukas pakratė su uodega kaipo padėka ir nubėgo namo.— Jonas Levis, Franas Rėkus ir Albertas Harrison, likos aresztavoti už prask'laidinima netikru pinigu po szia aplinkine. Pirmieje negalėjo pastatyt beilos, likos uždarytais kalėjime o motere pastate 500 doleriu beitos, ir likos paleista. Toji treczia praplatinejo neteisingu doleriu ir likos susekta vienam krome.Edwardsville, Pa. — Burmistras James, žino kaip apmal- szyti vaikus kurie meto sniegines boles in žmonis. Kada trys Vaikai, stojo priesz ji už ta prasižengimą, davė kožnam iszgerti ricinos aliejaus (castor oil), ir nusiuntė vaikus namo, kur turėjo priverstinai persėdėti namie ’kone pu.se dienos, nes pilvai nedave jiems iszeiti laukan. Vaikai prižadėjo daugiau nemetyt snieginiu boliu.Nanticoke, Pa.,—Pialicija užėjo ant pedsakio banditu, kurie apvogė David Jones kasijeriu Carter Bache krautuves ant $3,000 pinigais, ir $1,200 cze- kiais.Exeter, Pa. — Danielius Bali slkvajeris, liko-s aresztavotas už prisisavinima $1,630 nuo miestelio ir $499 nuo laisnu ir bausmių.

OT Neužmirszkite guodotini akai-į 
tytojai, atsilygint su prenumerata už I 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai | 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti ■ 
laikraszczio. Paskubinkite I

LIETUVOJE MIRĖ110 METU SENUTE.Vilnius.,— Rimdžiunu kaime Traku apskr., mirė darbszti ir visa laika sąmoningą lietuve, senute 110 metu amžiaus, Marija Treipsziene.
ŽĄSYS TRUKDĖ

TELEFONAIS SZNEKETI.Alytus.,-—Alytuje buvo perkamos žąsys, kuriu pilieeziai tiek daug privežė, kiek Aly taus miesto gyventojai dar nesą mate. Prie geležinkelio, stoties buvo didžiulis pardavėju susigrūdimas, o mieste ilgos eiles stovėjo vežimu su žąsimis. Perkamos žąsys labai triuks'zma- vo. Nuo ju klyksmo naujame mieste sunku buvo telefonais sznekdti. Alytaus žemes ūkio draugija žąsis pirko net iki ve- lybaus vakaro. Viso supirkta 2,500 žasu ir ūkininkams mokėta po 6 litus.
PASIKORĖ ANT KRYŽIAUSVilnius.,— Rasų kapuose keletą metu dirbo patarnautojas, kuris už atitinkama atlyginimu prižiūrėdavo ir tvarkydavo atskiru palaidotųjų kapus. Bet paskutinieji metai jam virto nepaprastai sunkus, nes del e- konominiu priežaseziu beveik nesamdė. Kuri laika dar ten pat kapuose elgetavo bet isz to savo -szeimos iszlaikyti nebeipa- jege. Užeje in kapus žmones rado ta prižiūrėtoja pasikarusi ant vieno aukszto kryžiaus.

Savo Locnus Vaikus Badu 
Numarino.Daugelis isz jus keliavote per Hamburgą in Amerika, tai žinote jog tai didelis miestas ir žydintis prekystėje, gulintis prie pabaigos upes Labos kuri plaukia in Žiemines mares. Dar nesenei gyveno tenais kup- czius labai turtingas; turėjo jis kelis mūrytus namus, kelis laivus ir vede andeli su visoms dalioms svieto. Turėjo visame gilinki, pati jo buvo jauna ir

meto praėjo o jau ne vieno kūdikio nebuvo gyvo. Visus tokiu jau spasabu skiepe numarino. Visas žudinstas iszpilde taip jog niekas negalėjo ant jo nužiūrėti. Visi jo gailėjosi bet atsirado ir toki kurie norintpamaželi bet nužiurinejo.Per intekme tūlos nepažins- tamos, daktarai jauniausia dukriuke apžiurėjo bet nieko nužiuretino neatrado. Tiktai daktarams labai nepatiko jog viduriuose kūdikio nerado ne

PIRMININKAS AMERIKO- 
NISZKU DAKTARU 

DRAUGUVES.Daktaras Fredrikas A. Bes- ley, isz Waukegan, Ill., likos iszrinktas pirmininkas Ameri- koniszkos Draugoves Daktaru, ant susirinkimo Filadelfijoje. Daktaras Besley yra užbaigęs Northwestern universitetą. Jis praleido 27 metus Cook pavieto” ligonbuteje Chicagoje ir yra žymus po visa Amerika isz savo gydymu.
-------- -----------

Skaitykite “Saule”

Naujas LietuviszkasSAPNORIUSNaujas Dičkis Sapnorius 160 puslapi,! su daugybe nauju pavebfsliu, Iszaisz- kina visokii^ sapnus, kokius žmogus Įgali sapnuot. Knyga puiki'ai drueziai apdaryta, kietais audekli- neis apdaraits. Preke su nusiuntimu, Tiktai $1.00.
w. d. bocziBuskas - co„ 

Mahanoy Wity, Pa.

pavyzdinga motere; turėjo jie ketvertą patogiu vaikeliu kurie buvo gražybe namo ir didžiausia laime ant svieto. Bet laime žmogaus ant žemes yra ne tvirta. Po kokiai valandai saldaus gyvenimo užeina tankiai kartybe. Taip tai ir stojosi. Mylima paeziule ir motina nemažiau mylimu vaikeliu, papuolė in liga. Daktarai nieko negalėjo pagelbėt ir nedora smertis iszplesze ja vyrui ir vaikams. Gailestis didele visus apėmė bet toji gailestis buvo ant tuszczio nes nei vienas numiręs neatgiijo. Laikas viską maino. Vaikai netrukus apsi- savino su savo sieratyste o tėvas ju, prispirtas aplinkenybe- mis, turėjo ant tikro užsiimti mislia apie iszrinkima antros paezios, norint sopulei jo szir- dies nebuvo iszgija bet kitaip jam neiszpuole padaryt o ir vaikai reikalavo moteriszkos priežiūros. Ant tokio mierio niekas nieko negali ka sakyt. O kad buvo geriausiame amžiuje ir sztarkiu vyru, turėjo nemaža turtą ir intekme toli siekianezia, todėl lengvai jam parėjo surast patėgia moterė kuri isz kart jam prie szirdies prilimpi Ir jis del jos labai pritiko tiktai vienas daigtas stojo ant perszkados suėjimo in pora, — jo ketvertas vaiku.Mergina jam staeziai pasakė jog niekados neims vyra kuris jau turi vaikus nes tieji visados yrh,kaimu ir nesutikimu poroje. Visi praszymai ir perstatymai tame reikale pasirodė bevaisingi nes mergina ka isz- taria, to ir laikosi. Kupczius-gi mergina taip didžiai mylėjo jog sau isz galvos negalėjo isz- muszt, net jam protas maisze- si, nežinodamas ka pradėt.Tada jam szetonas, kuris tykoja ant pradanginimo kožno žmogaus, paszna'bždejo jam in ausi :“Iszžu'dyk vaikus o busi Vainas ir gausi mylima mergina.” Pasipurtė ant pirmutines baisios mislies bet tas jam galvoje ir sėdėjo o ežia velnias nenustojo jam .sznabždejas kol taip nepadare. Szale jo namo radosi senas boksztas kuriame visokius tavorus laikydavo o po boksztu buvo tamsus ir drėgnas skiepas in kuri niekas neturėjo prieiga. Taja tai vieta aprinko kupezius del iszpildy- mo apmislytos žudinstos. Viena diena paėmė vyriausia duk- tere 'Onute, labai patogia mergiuke ir nuvede ja smirdan- cziame ir tamsiame kamputyje, užsikarę su piktumu:— Czion pasiliksi už bausme, už nepaklusnumaiBiednas kūdikis apsiliejo azaromis, puolė tėvui in kojas ir graudžiai melde, jog rodos akmuo butu susijudinęs, idant pasigailėtu.— Teveli mylimiauses, bran- giauses teveli, dovanokie man jeigu kame prasikaltau.Bet jisai atstume kūdiki, ku-

Mikolas J. ODoherty, D. D., arkivyskupas isz Manilos, Filipinų Salų, yra inkureju atei- nanezio Eukaristiszko Kongreso, kuris atsibus Maniloje nuo 3 lyg 7 dienos Vasario, ateinanti meta. Tukstaneziai pelegri- mu ketina suvažiuoti ant tojo Katalikiszko kongreso.

trupinėlio valgio. Szermenys paskutinio kūdikio atsibuvo labai puikiai. Visi gyventojai miesto pribuvo ant ju. Grabelis buvo apmusytas su sidabrinia bleke, stovėjo bažnyezioje ant katafaliaus tarp daugybes visokiu kvietku. Daugelis mer- gaieziu, puikiai pasirėdžiusių, lydėjo prie graudžios muzikes ir giedojimo. Ant kapiniu kunigas pasakė sujudinanezia kalba ir uždavė poterius už du- szias numirusios. Pats nedorasri net in kampa nusirito. Jis-gi grieždamas dantimi, užtrenkė duris ir klingi užstume. Paskui nusidavė pas savo mylima su kuria lėbavo ir linksminosi lyg vėlybai nakeziai. Net in treczia diena nusidavė in bokszta. Pridėjus ausi prie plyszio duriu paszauke pamaželi drebaneziu balsu:— Onuk! Onuk!'Tame sudrėbėjo jis ant cielo kūno o dantys tarszkejo. Isz skiepo davėsi girdėt gailingas, tykus ir meldžiantis balsas jog akmuo butu pasigailejas:— Teveli mylimiauses, teveli mano brangiauses, man labai norisi valgyt, duokie man tiktai riekute duonos.Bet tasai žvėris bjaurybe neturėjo susimylejimo. Užsisuko "drebėdamas? ant/ėielo kūno ii’ iszbego skubiai laukan isz bokszto idant vaitojimo ir meldimo kūdikio neiszgirstu. Ant rytojaus vela prisiartino prie duriu skiepo ir paszauke kūdiki vardu. Da buvo gyva bet jau pajiegu suvis neturėjo. Iszgir- dus baisa tėvo, nuolatos kalbėjo vos girdimu balsu:— Duonos, duonos, vandenio!Ant valandos susirūpino szir- dis tėvo bet pagunda piktos dvasios pergalėjo ir užtrynė jausta teviszka jame. Tėvas apkurto ant praszymo mylimo kūdikio, nusidavė tiesiog pas savo mylima, kur gere ir valgė, kada jo duktė nuo bado gyvastį baigė. In penkta vakara jau neatsiliepe biedna mergaite ant szaukimo nelabo tėvo prie duriu. Liejas in skiepą, rado prie slenksczio negyva ir pastirusi kuna mergaites, kuri da priesz kėlės dienas buvo sveika- ir gyva o tas be szirdies tėvas gyva numarino. Kūnelis baisei iszrode jog nebuvo panaszus iii taja mergaite ne biski. Szirdi sužvėrėjusio tėvo rodos szt i lietas perdure bet tuojaus atvėso isz to persigan- dimo o paėmęs ir apszluostes kuna isz sklepiniu szaszlavu, nuneszes in pakaju paguldė in lova. Paskui verke ir raudojo ant netekimo kūdikio, laužydamas rankas ir klykdamas baisei. Atėjo gimines ir priete- lei idant ji suramini bet jis buvo neapmalszomas.Atsibuvo szermenys o paskui viskas apsimalszino name piktadario. Isz to, kas aut galo pasisakė, kaip pamisimi, tai rodos tas žmogus visko iszsi- žadejo ir apsipaeziavo su tolesniu planu o ciela gyvasti ap- verkines savo sunku nusidėjimą. Stojosi kitaip. Vos puse

tėvas, atsiklaupęs garsei kalbėjo “Teve musu,” o kada da- ejo prie žodžiu “duonos musu duok mums sziadien” nutilo ir atsistojo bet paskui, drūtesniųbalsu paszauke: “Ir atleisk mums musu kaltes” ir pamaželi pabaigė malda. Visi laike pamokslo verke tiktai szirdis nedoro tėvo nesusigraudino. Bet ant didelio stebuklo, kada kunigas pabaigė ceremonijas ir jau ketino kūneli inleis't induobe, sztai nedoras tėvas puolė ant keliu priesz kunigą ir cielu balsu paszauke jog visi girdėjo:— Kunige, nelaimingas asz esmių! Esmių žudintoju mano vaiku, asz juos badu numarinau; asz prakeiktas ant amžių, lai asz skradžei žeme nu- .einu! f .O kaip kunigas ir visi žmones tuomi persieme, tai to negalima apraszyt. Kunigas ad- bulas nusiyrė nuo piktadario o žmones butu ji ant vietos už- I muszia jeigu palicija nebutu jiatėmus isz ranku žmonių.Priesz suda prie visko prisipažino apie visas aplinkybes kurios prie to baisaus darbo patraukė. Del to likosi apsu- dintas ant smert. Ant vietos kur ketino būti nukirsdintas, susirinko daugybe žmonių. Kada galva nuo stuobrio atsiskyrė, pasikėlė tarp žmonių kliks- mas kuris paėjo nuo mylimos piktadario. Žinojo ji jog jis del jos vaikus numarino. Jautėsi kaip drauge tarne ir nuo tos valandos jau neturėjo ramaus gyvenimo per visa savo gyvasti. Bet jos toji gyvastis buvo trumpa nes kraujas užliejo jos szirdi ir tuojau mirė.Tegul tas del kožno buna pamokinimas, jog kožna piktadaryste, norints butu kuogeriau- siai užslėpta, tai savo laike isz- eis in virszu o ranka teisingys- tes visada piktadari dasieks, jeigu ne ant szio tai ant ano svieto. Priesz Dieva niekas nepasislėps.
C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiausis Graboriiu 

:: Gabiausiai Balsamuotojaa ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J
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VIENTURTE
Bet ilgai tokiu dienu lauke. 

Ne tik kad Pranukas isztolo 
laikydavosi bet ir pati Onute 
stebėtinai kasžinko persimainė 
(tarytum jai kas jos duszia at- 
Jnaine. Nuliūdo, iszbalo, ir kas 
labiausia vaikinams buvo ste
bėtina, kad ji jau prie vaikinu 
inesikafoinejo. Viena tiktai Pra
nuką mate, jis vienas del jos 
gyvavo o ant visu kitu nei a ty
čios neatkreipdavo.

— Ar jai jau galva susimai- 
įsze isztikro? — kalbėjo kaime 
yisi žmones. — Na tai vaikinas 
ir turi laime, bet kaip jis su to- 
(kiu velniu duos rodą?

Niekas vienok nei nemislijo 
(kad Pranukas isz to negalėtu 
pasinaudoti; kad butu nepati- 
ikes turtingiausiai kaime mer
gaitei ir su ana negalėtu apsi- 
rvesti. Nedaleista idant jos 
ydos galėtu ji nubaidyti nuo to 
(žingsnio: ka-gi ydos ir naravas 
■— tai paprastas daigtas, turi 
jas turėti arklys ir kiekviena 
pergina; tegul su jais rūpinasi 
Vežikas ir vyras. Labiausiai 
inaravisti sutvėrimai galima 
isszvažineti, arba nors pažabo
ji; jeigu nenusiduoda geru žo
džiu ir glostymu tai tam daly
kui randasi kitoki budai. Ir 
Pranukas sau gaus rodą su sa- 
yo Onute bet kaip? Oi nes ir 
nelengva jam taš darbas nusi
seksi

Onute taip-gi nemislija idant 
Pranukas taip daug save bran
gintu bile tik tikrai žinotu kad 
ji jo pirszlius mielai priims, 
pustinosi mergaite ant vienos 

^"’W&islies kad negali ant savo pa
statyti. Pranuko prie saves pri- 
Įtraukti, jam galva apsukti o 
po tam ji i'Szjuokti nemielaszir- 
dingai ir pasakyti kad ne del 
szunies deszra, ne del katino 
taukai. Ak, kaip tai ji to viso 
įsz pradžių pageidavo! Kaip ji 
labai pyko, matydama toki 
Pranuko atszalima. Apie tai ži
nojo motina ir Teresiuke. Onu
te namie pavirto in tikra szeto- 
pa. Bėgiojo kaip beprote po 
grinezia, žiūrėdama tankiai in 
jzerkoleli, murmėdama ant mo
tinos ir sesers, nuolatos jas ru- 
godama ir lysdama ant akiu 
taip, kad biednai Grigorienei 
iaszaros karcziosant akiu ne- 
iszdžiudavo o Teresiuke jau 
seniai butu pametus nepakelia
ma tarnystą, jeigu jos visomis 
Bylomis nebutu užlaikiusi teta, 
genute kadangi žinojo kad nie
kas kitas nesuvaldys taip visas 
gaspadorystes kaip Teresiuke, 
jo pagaliaus niekas ir neiszlai- 
jkys su Onute... Siera ta isz dė
kingumo likosi ant vietos iki 
laikui: kol dalaikysiu, sakyda
vo!

Pagaliaus jau Onute apsi
prato su mislia kad su Pranu
ku rodos negaus, kad jis apsi
gauti nesiduos. Jau taip daug 
jame insimylejo kad jai nesino
rėjo nieko daugiau kaip tik 
(kad Pranukas su ja apsiženy- 
(tu.

Bet jis buvo kietas kaip ak
muo. Kuo daugiau ji priėjo 
(kibo ir laižėsi, tuo daugiau jis 
jos nemymlejo.

Onutei dakarto svietas ir 
(gyvenimas!.. Na-gi kad jau 
Bau tos vienos szirdies apeiti 
negali, tai sunku... Tegul ta
sai prakeiktas Pranukas ja 
ima, norints tiktai del jos pini
gu... Bet kaip tas jam pasa
kyti, kad tasai nedorėlis nu

duoda jog nesupranta jos kal
bėjimo, nors tos prisznekos ga
na aiszkios, kaip balta diena.

Juk ji pas ji pirszliu negali 
pasiunsti. Pranukas nuduoda 
kad jos nesupranta nes jai ne- 
užsitiki. Ji tiek jau vaikinu su
vedžiojo, tiek atsiuntė pas ja 
pirszliu o suvedžiotoja ir apga
vike juos po tam tik iszjuoke 
priesz svietą. Pranukas bijosi, 
tai-gi reikia jis suraminti.

Tai-gi nuėjo Onute pas sene 
Vaitekiene, burtininke. Nune- 
sze jai riebia viszta, nauja ske
peta ir truputi pinigu. Boba su 
mergaite paszvapejo — ir pa
siuntė ana patylomis pas Pra
nuką, pažadėdama kad jeigu 
vaikinas jai atsiims pirszlius 
tai ji už tai mokes gausiai at
silyginti.

Ir tas nieko negelbėjo. Pra
nukas net niekados nenorėjo 
užeiti in Onutės namus nors jo 
tankiai labai praszydavo. Mer
gaite vis labiau ėjo menkyn ir 
balo nuo to nepasisekimo, nak- 
timims verke o pikta buvo to
kia kad prie jos nei neprisiar
tink. Visa savo piktumą iszlie- 
davo ant motinos, nors toji nie
kados ant savo dukters iszga- 
mos nesiskundė, vienok visi ži
nojo kas Grigorienes pirkioj 
veikiasi. — Senis Grigorius, — 
kalbėta, jeigu atgytu, numirtu 
antru sykiu matydamas kaip 
Onute motina persekioja. Oj, 
turės tasai Pranukas! Per szo- 
nus jam iszeis Onutės pinigai 
ir turtas!

Ir sztai urnai, kada mergai
te jau rodėsi neteks proto, Pra
nukas ju pirkia pradėjo lanky
ti. Onutės net duszia plaukiojo 
nors jis neįžiūrint in ta lanky
mą, buvo del jos vis toksai pat, 
kaip ir pirmiau.

— Tiktai del mano pinigu 
apsives su manim, — mistino 
mergaite apsiliedama karczio- 
mis aszaromis.

— Ha, tegul nors ir taip bus 
bet jis vistiek neteks kokiai ki
tai.

Ir ta Onute, ta iszdidi su sa
vo turtais, ta vaikinu suvedžio
toja sziadien pasirengus buvo 
pultis ant kaklo tokiam kuris 
jos visai nemylėjo. Net ne sy
ki ir kumsztis sugniauždavo 
milslydama apie tai ir buvo lai
kai kad neapkentė vaikino bet 
nepaisant to buvo pasirengus 
už jo iszteketi.

Visi kaime tikėjosi kad rude
nine, tuojaus po piutei, Pranu
kas nusiuns pirszlius pas Onu
te. Dabar tankiai tenai užeiti- 
nejo. Žmones negalėjo supras
ti, kas ežia tokio veikiasi? Ar 
Pranukas mergaite “liubczi- 
ko” neuždavė?.. Ji paskui 
Pranuką laksto, net rūksta o 
tasai vis viena, vis ja pasiveja 
ir nuo jos pabėga o kaip ateina 
pirkion tai tiktai stengiasi 
kuodaugiausia Onutei užlysti 
už akiu ir ja erzinti...

Turėjo nuo jos irkiti, bet tu
rėjo ir ji už savo...

Ant galo viena Nedelia ma
tyta du rimti gaspadoriai kaip 
iszejo isz Pranuko pirkios ir 
nuėjo pas Mitkalus. Tuojaus 
kaimas sujudo; vienas ir kitas 
iszbėgo idant einanczius užka
binti. Jie tuo tarpu kaip tai 
stebėtinai juokėsi:

— Oj, bus ermyderis! — tarė 
vienas.

Antras ji paspyrė su alkūne 
ir nuėjo toliau.

Toms River Road iszbandimas 
parodo kad Atlantic dideli 3 

produktai yra atsakanti

TAS TIESA! 100,000 myliu smagiaus pasekmingo važiavimo,

BALTRUVIENE

ta iszpilde kiekvienas isz szeziu paprastu automobiuiu garsin
gam 100,000 myliu Toms River Road iszbandyme, garbe tame 
priguli del Atlantic White Flash gazolino, Atlantis Motor 
aliejaus ir Atlantic lubrikacijos.

100,000 myliu be iszczystinimo karbono, be patarsimo 
bile kokiu aliejiniu daliu inžajuje, be jokio sugedimo tran- 
misijos ar paskutiniam aszije.

Ta pati užganėdnimna ir važinėjimą reikalaujate savo 
automobiliu j e. Szaltas oras artinasi; todėl naudokite tam 
tikra aliejų; kaipo Atlantic Motor Oil, duokite savo auto
mobiliui tikra Atlantic Lubrikącija, pripildykite automobiliu 
su Atlantic White Flash, gazolinu —o tada turėsite lengva 
ir smagu važinėjimą kada ateis szaltesnis oras.

Inejo Onutės pirkion. Grigo- 
riene drebėdama paprasze juos 
in seklyczia: Onute tuo tarpu 
pasislėpė kitame pirkios gale 
1 inksmai besiszypsodama.

— Ant galo! Ant galo!... — 
szvapejo. Pikta dvasia jai pa- 
kiszo mis'li idant dabar pasku
tinėje valandoje atsakyti Pra
nukui, pažeminti jis, iszjuokti! 
Taip! taip! iszjuoks ji, at
stums. .. dabar jos valia... te
gul ji supras kaip gardus paže
minimas! Atstums., atstums., 
tegul dabar jis pyksta, o! tegul 
rustinasi... gerai jam taip!

Kas tai yra?! Kas tenai do 
riksmas? Ko tenai motina taip 
klykia? Kam szaukia Teresiu
ke? Kas atsitiko? O! dabar 
Pranukas inejo pirkion... jai 
tenai nepaszauktai neiszpuola 
eiti... juk tuojaus ja turi te
nai pakviesti. Ak, kodėl pas ja 
niekas neateina? prakeikta bo
ba... pasibjaurėtina mergel- 
ka, kodėl in ežia nei viena ne
ateina?

Ir staiga persigandus pamate 
kad pirszliai isz pirkios iszei- 
na. Jos visai nevadino! Kas tai 
yra? Paszoko ir tuojaus atsi
rado pirkioje...

Jėzus, Marija! Ar jos akys 
neapgaudinėja! Kertej ant suo
lelio Pranukas ir Teresiuke 
abudu susiglaudė sėdi, sėdi už 
ranku sau laikosi... Priesz ji 
degtine ir baltas pyragas.. Ne! 
tas negalimas daigtas, tas ne
teisybe ir tas nepanaszu!

— Ka tu ežia veiki, dyka
duone! — suriko ant Teresiu- 
kes — nedaboji savo darbo? O 
pas kiaules man tuojaus, bet 
nesedeti ežia poniszkai! Matei 
tuja!

— Szalin! szalin! — suszuko 
Pranukas, — nelysk prie mano 
sužiedotines... supranti? Ne- 
sulaukimas tavo, kad ji pas ta
ve nors viena diena ilgiau tar
nautu! Asz ja sziadien tuojaus 
pasiimsiu!

Onute ant valandėlės suak
menėjo o po tam, kaipo padu- 
kus, puolėsi ant Teresiukes. 
Dievas žino, kas butu atsitikę, 

I bet Pranukas ja austume kad 

ji net parvirto. Iszvede. Tere
siuke isz pirkios ir nuvede ja 
pas savo teta, pas kuria turėjo 
gyventi iki szliubui.

Kas veikesi po tam Onutės 
pirkioj, apie tai ir apsakyti 
sunku. Mergaite drabužius ant 
saves draskė, daužė aplinkui 
viską bet nieko su tuo negalė
jo dastoli ir negalėjo niekam 
užkenkti. Tiktai dabar pasiro
dė kaip jos visi neapkentė. 
Kiekvienas ja pirsztu bade, 
kad puldinėjo Pranukui ant 
kaklo o tasai ja ątmete ir su 
visais jos turtais.

Pranuko su Teresiuke vesei- 
le atsibuvo labai kukliai. Onu- 
te-gi veseilion nei pati neejo, 
nei motinos neleido. Grigoriėne 
savo seserėnai norėjo duoti 
kiek nors skalbinių ir pakloda- 
lo ant pradžios gyvenimo 'bet 
Onute su kumszcziomis už tai 
prie motinos priszoko rėkda
ma kad motina užmusz, jeigu 
tik duos tai ubagei nors duonos 
plutele bet dar ne ka kita...

— Jos dovanu Pranukai ne
reikalavo. Teresiuke neturėjo 
kraiezio bet gera pati daugiau 
ženklina nei didžiausias krai
tis. Teresiuke visame kaime 
garsi, kaipo geriausia gaspadi- 
ne; su vyru gyvena taip kad 
net miela ir Dievas laimina ju 
darbams.

Onute visu juoku negalėjo 
iszkenteti. Niekas in ja nenorė
jo pažiūrėti. Taip dalykams 
virtus, privertė savo motina 
gaspadorysta parduoti ir su pi
nigais persikėle in artimiausia 
miesteli gyventi.

Grigoriene ilgai negyveno. 
Iszsiilgimas gimtinio kaimo ir 
dukters su ja blogas apsieji
mas, ja galutinai visai užmu- 
sze. Mirdama keike savo duk
terį, nesuprasdama kad ji pati 
buvo kaltą nes nemokėjo duk
ters dorai iszaukleti.

Mirus motinai, Onute neno
rėjo savo kraszte būti, nenorė
jo susitikti su Pranuku ir Te
resiuke. Iszvažiavo ji in Liepo
ja ir tenai prapuolė. Dabar nie
kas nežino kur ji apsiverezia. 

1 GALAS?

Iszmintingi :: ::
:: :: Patemijimai

§ Ne kožnas vyras nori pa
imti kukorka už paezia o bet 
kožnas norėtu savo paezia per
dirbt ant kukorkos.

§ Nerugokie už daug ant 
moterių kad jos negali sulaiky
ti liežuvio ir apkalbinėti kitus. 
Jos moka susilaikyti nuo liežu
viu kaip kate nuo saldaus pie
no.

§ Jeigu iszgirsi motere ap
kalbant svetimus vyrus, kitu 
moterių tai žinokie kad ir su 
jos vyru turi būti kas negerai.

§ Linksmumas prie drąsos 
ir tikybes yra didžiausiu turtu 
gyvenime žmogaus.

§ Tiktai kvailei pyksta jei
gu kas jiems in akis j u kaltes 
iszrodineja.

§ Vyrai tankiai myli mote
res ne del to, kuom jos yra, bet 
del to, kuom jos iszrodo.

§ Protingas vyras slėpėsi su 
pinigais nuo moteres todėl su- 
ezedina kelis dolerius isz sza- 
lies savo paezios.

§ Beveik visos moteres yra 
tosios nuomones kad jeigu isz- 
tekes už vyro tai jai bus leng- 
viauses gyvenimas.

§ Gailestis moteres ne yra 
tokia didele kaip vyro, bet mo
teres tai netiki.

§ Kuo daugiau žibueziu 
motere neszioja ant saves, tuo 
tamsesne yra jos praeitis.

§ Greicziau motere ingale- 
si su geru žodžiu ne kaip su 
kumszczia.

§ Motere visados bus užga- 
nadinta ! jeigu turės namie 
“Saule” kuria skaitys ir sė
dės namie. Niekados nepaklius 
in beda nes yra užimta geru 
skaitymu.

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

In viena Skulkino miesteli 
nuvykau, 

Visokiu atsitikimu ten pa- 
maeziau, 

Ant vienos “partes” nusi-
x daviau, 

Ten visokiu žmonių pa- 
maeziau.

Vienas vyras ka ten ant savo 
bobeles paregėjo, 

Supyko ir isz to didelis ergelis 
prasidėjo,

Vaina su akmenais, 
Su kuolais ir nagais. 
Visi pas vaita nuėjo,

Ant proves stoti turėjo, 
Visi kasztus užsimokėjo, 
Kaip muilą suedianamo 

parėjo.
Taip tai būna visada, 
Jeigu pasigeria boba,

Bet jeigu nuo girtuoklystes 
susilaikytu,

Tai szirdeles tokiu bedu ne
turėtu.* * *

Isztikruju, negaliu iszmanyti, 
Ne del kitu pasakyti, 

Kas bus isz musu bobų, 
Isztikruju jau man nuobodu.

Mokinu kas nedelia kaip ga
lėdama, 

Visokius budus naudodama, 
Bet man tas sunkei eina, 

Niekas in ju guoges neinlenda.
Da tarp Angliku puse bėdos, 
Parodo nors žiupsni gėdos, 

Bet kada pasirodo tarp musisz- 
kiu Lietuviu,

Tai visame duoda valia del 
kurnu.

Jeigu nueina in sztora pas 
Anglika,

Tuojaus puikai savo reikalą 
atlieka, 

Tavora pagriebia, 
Bjauriai nedrebia,

“Gud mornin” pasako, 
Nežiūrėdama ant stako, 

Mat, kad ir niekus nuperka,
Buna joms gerai visada, 
Kad ir brangiau užmoka, 

Tai iszsižioti nemoka, 
Ba tai negražu derėtis, 

Reikia nors kiek laikytis,
Ba negali susikalbėti, 

Tai veluk tylėti.
Taip, taip, Anglikui nieko 

nesako,
Ant visko susitaiko,

Bet tegul misiuke pas Lietuvi 
nueina,

Tai vos slenksti pereina, 
Tuojaus savo žioti atidaro, 

Kaip isz rankoves varo: 
“Ka tu man andai davei, 

Tegul tave velniai,
Tik nenorėjau atneszti, 
Ir in akis tau numesti. ’ ’ 

Kita kalba vela:
“Tik nebukie tu padla, 
Duokie man mėsa, ana, 

O žiurekie tu rakali, 
Bruda pats suėsti gali, 

Po kiek ant svaro parduodi? 
Ar po deszimts centu atiduodi?

Ba jeigu už tiek neduosi, 
Tai pats suėsi!” 

Dzievaž, net ausys vysta, 
Kaip isz szalies tokia kalba 

iszgirsti,
O da ir bjauriau pavadina, 

Nenoriu sakyti nes tai piktina.
Galite patys dasiprasti, 
Ba man netinka kalbėti,

Posmavimai Seno 
Jaunikio

------- . ■ *§ Motere ir tada gali nu
pulti kada — guli.

§ Jeigu moteres butu ne
mirtinos tai niekados mylėtis 
nepaliautu.

§ Drąsumas merginos rei- 
kalaujanczios meiles taip buna 
didele kad nepaiso ant ateities.

§ Gera rodą patinka tam, 
katras ja duoda.

§ Jeigu vienam name ran
dasi dvi patogios merginos o 
viena isz ju nori paimti už pa
ezia tai neužmirszk paimti tą
ją, katra gerai su szunim pasi- 
elgineja.

§ Kas akyse staigios ir pa
togios moteres neapkvaista, ta
sai yra protingu.

§ Kožna motere yra magne
tu bet .tokiu kad ploniausios 
adatėlės nepakelia, o vyrus tu
zinais prie saves pritraukineja.

' § Vyras visados jauezia 
piktumą del tokio prieteliaus 
kuris gražesne mergina iszsi- 
renka sau už paezia.

§ Jeva suvis nemego obuo
liu tik del to nuskynė kad buvo 
uždrausta skint.

§ Vyras priesz suėjima su 
mergina in pora labai ja giria 
ir szlovina bet tankiausia po 
szliubui labiau ja keikia negu 
priesz tai ja garbino.

§ Mergina myli tiktai toki 
vyra kuris nemislina niekad 
paeziuotis bet tegul tiktai kat
ras apsipaeziuoja tai' ant tokio 
vyro negali ne žiūrėti.

§ Jeigu velnias turėtu savo 
narna ant žemes ir butu pa- 
cziuotu tai niekados neužra- 
szytu jo ant savo paezios.

§ Jeigu vyrai gerai pamis- 
lytu kad kožna mergina po isz- 
tekejimu pavirs in boba tai isz
tikruju b jaurintusi su ja pa
eziuotis.

§ Motere gali inkristi vy
rui in aki, pasilikti jam kaulu 
gerkleje ir per szona iszlyst.

§ Kada vyras isz kaimynu 
eidamas pasako: “Likite svei
ki” tai tuojaus iszeina bet ka
da motere pasako: “Likite 
sveiki” tai tik tada pradeda 
kalbėti.

§ Jeigu kožna mergina skai
tytu “Saule” tai jaunikiai ja 
greicziau paimtu už paezia neš 
tokia bus gera motina vaiku ir 
gera pati vyrui.

Sieniniai 
KALENDORIAI 

1937 Metams
—*—

Visokiu Sieniniu Ka
lendorių! Biznieriams 
padarome su ju apgar
sinimais pigiai! :: ::

Privalote isz laiko 
duoti atspaudyti Ka
lendorius ant 1937 m., 
iszsirinkite tokiu koki 
jumis geriausia patiktu.

—*—
Del saves arba in Lie

tuva pasiunsti, po 25c, 
arba 5 už $1.00.—*—
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.



’’SAULE” Mafianoy City, Ps.

Žinios Vietines SHENANDOAH. PA. SHENANDOAH, PA.!
t Jonas Kalinas, kuris mi-

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

— Subatoj pripuola “Apie- 
ravojimas Szv. P. Marijos. ’ ’

— Daugelis žmonių isz 
ežibnais, kuris dirba Packer 
No. 5 kasyklose, nudžiugo ka
da tosios kasyklos pradėjo 
dirbti Seredoje. Tosios kasyk
los nedirbo nuo 23 d. Augusto. 
Nuo užstojimo szaltesnio oro, 
kasyklos aplaike daug užkal
binimu ir tas buvo priežastimi 
pradėjimo darbo.

' —■ Pabaigoje praeitos san
vaites mieste buvo kelios auto
mobilines nelaimes tarp kuriu 
buvo sužeistas Juozas Popols
kis, 24 metu, gyvenantis ant W 
Pine uly. Popolskis vare Geor
ges troka kuris susidūrė su 
Szmito automobilium ant W. 
Market uly. Popolskis likos ap
žiūrėtas per daktara.

t Su didele gailesezia pra
neszame musu skaitytojams ir 
pažinstamiems kad Seredos ry
ta, apie 7:10 vai., mirė iszduo
toju “Saules” sesuo, Ona Re
gina Kaziuniene, 38 S. Jardin 
uly., Shenadoryje, po ilgai li
gai namie. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta, isz grabori.aus 
Flaherty koplyczios, 128 S. 
Jardin uly., su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ant kuriu 
szeimyna užpraszo visas gimi
nes ir pažinstamus. Daugiau 
skaitykite apraszyma Shenan- 
orio žiniose. Lai ilsisi amži
nam atsilsyje musu vienatine 
sesute, kuri mus paliko didelė
je gailestyje ir nuliudime.

Mirė Sesuo Iszduotoju 
“Saules”

t Su skaudanczia szirdžia 
praneszame musu skaitytojams 
apie mirti musu mylimos sesu
tes, Onos Reginos Kaziunienes, 
po tėvais Boczkauskiute, kuri 
mirė 7:10 vai., Seredos ryta, po 
ilgai ligai. Velione buvo vedus 
su aptiekorium Lukosziu Ka- 
žiunu, 38 S. Jardin uly., (kuris 
persiskyrė su sziuom svietu 12 
metu adgal), laike ji aptieka ir 
po savo vyrui, iszaukledama 
mažus vaikus po dideliu sun
kenybių. -Keli menesiai adgal 
susirgo pavojingai ir buvo pri
versta gulėti lovoje isz kurios 
jau daugiau neatsikele.

re pavieto rieglaudoje Schuyl
kill Haven, Panedelio diena, li
kos atvežtas pas Burakiene ant 
539 W. Arlington uly., isz kur 
atsibus laidotuves Ketvergo 
ryta su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje. Velionis 
Lietuvoje ir pergyveno 
rikoje daugeli metu. Paliko 
czionais pusbroli Vinca ir Juo
zą, Lietuvoje.

St. Clair, Pa. —■ At einanezioj 
Nedelioj, 22-tra szio menesio, > 
Szv. Kazimiero parapija turės
teatrą ir balių po-bažnytineje Į 
saloje, ant 7:30 vakare. Teatru 
losž trupa isz Shenandoah su-

REIKALINGI DU VYRAI 
ANT FARMOS.

Gali but ženoti ar Bingeliai, 
vienas kad galėtu varyt troka 
ir vežti produktus in miestą ir 
pardavinet o kitas už pagialbi- 
ninka. Pirmoje gromatoje pa
raižykite ka mokate ant far- 
mos dirbti ir kokias maszinas 
galite varyt ir pataisyt ir kiek 
algos norėsite ant menesio. Ar 
ženotas ar singelis, kiek metu, 
kiek augszczio ir kiek sveriate. 
Darbas ant visados ir gera mo
kestis del gerai darba atliekan- 
czio. Katrie netoli gyvenate at
važiuokite o pasikalbėsim ypa- 
tiszkai. (2t.

Andrew Abraczinskas,
R.F.D. No. 1 Catawissa, Pa.

Velione buvo gimus Griszka- 
budžio kaime, Naumiesczio pa
vieto, Lietuvoje, kuria atsive
žė in Amerika tėvai Daminikas 
ir Teofile Boczkauskai, uždeto- 
jas “Saules,” kada velione bu
vo tik keliu menesiu amžiaus. 
Isz jaunystes dirbo prie redak
cijos. Isztekejus už aptieko- 
liaus Kaziuno, susilaukė ket
vertą vaiku, tris sūnūs, Leona, 
kuris apėmė aptieka, Povyla, 
kuris dirba Pennsylvanijos mo- 
nopoliuje, Minersvilleje, ir Kle
mensą, kuris randasi antru afi- 
cierium ant laivo plaukentis 
isz Filadelfijos in Meksika, 
kaipo duktere Milda, kuri bu
vo daraktorka publikineje 
mokslaineje, kaipo ir tris bro
lius Franciszku, redaktorių 
“Saules,” Wladislova ir Vik- 
toriu, iszduotojus “Saules,” 
Mahanoy City, Pa. Taip-gi 
paliko daug giminiu Luzernes 
paviete ir kitur.

Velione gimė 22 Liepos me
nesio 1879 mete. Laidotuves at
sibus Subatos ryta, 9-ta vai., 
isz graboriaus Flaherty koply- 
czios ant 128 iŠ. Jardin uly., su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, prie kurios 
velione prigulėjo. Todėl laido
tuves atsibus isz graboriaus 
koplyczios kad namie nesiran
da vietos ant paszarvojimo ve
liones.

Likusi szeimyna užkvieczia 
szirdingai visu giminiu ir pa- 
žinstamuju dalyvauti laidotu
vėse musu motinėlės ir sesutes 
Subatos ryte. Szirdingai *u>ž- 
praszo sūnūs, duktė ir brolei.

t Jonas Masaitis mirė vie
tinėje ligonbuteje Panedelio 
diena po trumpai ligai. Velio
nis gimė Lietuvoje, pergyveno 
ilga laika mieste ir buvo gerai 
žinomas. Velionis paliko tris 
vaikus: Aleksa, Tamakveje, 
Hobbs’iene ir Julija mieste. Jo 
pati mirė apie 13 metu adgal. 
Laidotuves atsibus Petnyczios 
ryta isz namo dukters Hobbs 
su apeigomis Szv. Jurgio 'baž
nyczioje. M

gime ■ . .
I sidedanti isz 16 loszeju—ama- 
toriu kurie yra žinomi savo ga-|

I bumais. Jie losz, dekliamavos 
t ir dainuos. Po teatrui jaunimas 
I turės savo poramoga nes New 
Į Philadelfijos orkestrą yra pri
žadėjus atvykti ir pagražinti 
szi vakara savo prisidėjimu. 
Rengėjai prižada turėt taip-gi 
aluczio ir užkandžiu del tu ku
rie bus isztroszke arba alkani. 
Tai-gi neužmirszkit ateit ir pa
silinksmint paskutini Nedeldie- 
ni priesz Adventus.

Rengėjai.

t Žinoma del daugelio Ma
re Juodeszkiene, 411 S. Fergu
son uly., mirė lUtarninko ryta 
vietinėje ligonbuteje po ligai 
keliu sanvaicziu. Velione gimė 
Shenandoryje, paliko vyra 
Vincą, tris dukteres ir du sū
nūs, keturis brolius, dvi sese- 
res ir viena anuka.

— Praeita Subata likos su- 
riszti mazgu moterystes Hele
na Ceslauckiute su Andriu Po
peliu, per kunigą Karalių, Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos seseri, 
Joniene P'opeliene.

— Ignotas Maknis, kuris 
pabėgo isz Potltsvilles kalėjimo 
apie dvi sanvaites adgal, likos 
suimtas per czionaitine Demo- 
kratiszka palicija. Szlove jis 
kalėjimo kiemą su kitais kalti
ninkais ir iszsigavo per tvora 
laukan. Buvo aresztavotas už 
nemaitinima savo paezios.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

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

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

Labai gražus linkėjimai del 
Kalėdų ir Nauju Metu

Kokiu da nebuvo lietuviu kal
boje ir busit užganėdinti. Jeigu 
jumis jie patiks parodykit savo 
draugams. Prisiuskite doleri o 
aplankysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konvertoms. Nelaukite 
ilgai, pirkite dabar priesz laika

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

Kodėl Gulf Turi Nauja 
Gazoliną del Novemberio

I.E.S. Lampos del 
Geresnes Szviesos

Nėra reikalo gadinti savo akis nuo 
blogo szviesos jeigu dar galima sau 
insigyti I.E.S. elektrikines lampas.

Szitos I.E.S. lampos buvo padirbtos 
ir iszbandytos per Illuminating En
gineering Draugyja po 53 visokias 
iszbandymus, yra gvarantytos suteik
ti jumis geriausia ir atsakaneziausia 
szviesa kokia jumis geriausia patinka 
juso akimis.

Z
. Ir.... ne tik ka szitos lampos yra 

tinkamas del akiu bet teipgi gražiai 
atrodo.

I.E.S.
Teip vadinama END 

TABLE LAMP

Paveikslas parodo viena 
isz tu lampu, 23 coliai 
aukszczio, kuri parsi
duoda už prieinama 
preke. Labai gražiai pa
dirbta ir puikiai atrodo

3 DIENU ISZBANDYMAS DYKAI
Ateikite in muso artimiausi ofisą ir iszsirinkite sau tokia lampa 
kuri jumis geriausia.patiktu ir iszbandykite savo namuose per 3 
dienas.... nereikės jumis pirkti jeigu nepatiks per ta laika.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

NOVEMBERIS ŽENKLINA GERA 
MEDŽIOKLE — teipgi Gera Gulf 
Žemini Gazoliną. Szis naujo-budo 
gazolinas turi formula tinkamas 
del Novemberio važinėjimo. Tikra 
priežastis tame yra — jog turite 
naudoti gazoliną kuris yra padirb
tas specialiai del oro, kitaip jisai 
iszbega per inžaju nesudegintas ir 
nesunaudotas. Gaukite ta Gera 
Gazoliną del Novemberio o atrasite 
kad visas eina prie darbo, nei laszas 
ne nueina ant niek. Todėl Ženkit’ 
pirmyn pagal kalendoriaus .

Veikite Pagal 
Kalendoriaus 

Tasai Geras
Gulf Gazolinas

OCCIDENT 
FLOUR

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident” 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.

LAIMĖJO DOVANA UŽ PA- 
RASZYMA STRAIPSNIO 

APIE “PAKAJU.”

2,000 TIKIETUKU TIKTAI 
UŽ $1.25

Edna Falk, 17 metu mergai
te, isz Pueblo, Colorado, kuri 
parasze geriausia straipsni po 
vardu Pakajus ir Laisves Sto- 
vylas (Statue of Liberty), ap
laike pirma dovana isz skait- 
liaus 100,000 kitu vaiku. Už 
jos pasidarbavima aplaike vi
sus kasztus keliones in Franci- 
ja kur vieszes per tris sanvai
tes.

666 sustabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostift-Nusini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

Draugyjos kurie rengia Balius, szo- 
kius, vakarienes ir t.t reikalaudami 
tikietuku del gerymu ir užkandžiu, 
galite gauti tokius tinkamus tikietu- 
kus po $1.25 už voleli ant kurio ran
dasi 2,000 tikietuku, numeravoti ir 
iszdrukuoti dviejuose spalvuose ant 
abieju pusu tiktai už $1.25 už rolsa. 
Prisiuskite drauge ir užmokesti ant 
adreso:

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

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą, 
palengvinimą, su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

«$• SIENINIAI KALENDORIAI va 
Del saves arba in Lietuva pasiusti.

Po 25c., arba 5 už $1.00
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

---- --  ---— ----- = <
Dr. T. Tacielauskas I
Pirmutinis Lietuviszkas

. Dentistas Mahanojuje 
Persikėle in nauja vieta po adresu

* 30 E. Mahanoy St. Mahanoy CAty 1

4 Priežascziai 
Kodėl Szitas 
Alus Patinka 
Moterems

suiuhiiie beer
1. SKONIS. Sunshine Alus yra lengvas, smagus, 
gardus. Tas labai patinka moterems. Bet szitas 
alus teipgi yra sausas ir pilno drūtumo todėl ir 

vyrai teipgi ji labai mili.

2. ISZŽIURA. Sunshine Alus parduodamas stikli
nėse bonkose. Jei pirksit bonkose ar teip-vadinami 
TABS, tas alus pripildytas gražiausiuose bonkose 
pasaulyje — tinkamas del visokiu pareikalavimu 
kur tik reikia alaus

3. SVEIKUMAS. Sunshine Alus turi savyje tikra 
maistinga verte, atsargiai ir czystai užlaikomas 
kaip ir kiti valgomi daigtai. Moteres regulariszkai 
geria Sunshine Alų laike pietų ar vakarienes.

4. PARANKUMAS. Telefonuokite o tuojaus bus 
jumis pristatyta in juso namus. Orderuokite baksa 
isz 24 regulariszku bonkucziu, 12 pilnu kvortų, ar 
teip-vadinamu bleszinese TABS kuriu tuseziu ne
reikės grąžint.

JOSEPH AUGUST, Agent (Jos. Auksztakalnis) 
1225 E. Pine St. Telefonas 677. Mahanoy City

SZAUDO STRIELA ISZ 
KARABINO.

Marina Kerns, isz Miami, 
Floridos, pasidarė sau “kara
biną” isz kurio iszszauna strie- 
la in žuvi, kuria “nuszauna”, 
tai yra, jeigu “strielczius” pa
taiko in žuvi.

ŽOLIŲ ISZPARDAVIMAS
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat
inėliu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemericziu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik' po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

.............................u.— .nu l i. II   ■MI'.IIIII—

Lietuviszkas Programas 
---Per Reidio------

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
Per Hazletono Stoties

“WAZL”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.


	Book 5 1936-11-20-SAULE_0001
	Book 5 1936-11-20-SAULE_0002
	Book 5 1936-11-20-SAULE_0003
	Book 5 1936-11-20-SAULE_0004

