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Isz Amerikos
FRANCU A UŽMOKĖS DALI 

SAVO SKOLOS SUV.
VALSTIJOMS.

Washington, D. C. — Fran- 
cija pranesze valdžiai huk ke
tina užmokėti dali savo Svieti- 
nes Kares skolos. Francija pa
siūlė Amerikai 31,286,292 do
lerius isz sumos 250,292,292 do
lerius, kuriuos ji yra kalta. Pa- 
siulinimo da nepriimta pakol 
prezidentas Rooseveltas sugryž 
isz Pietines Amerikos kur szia- 
dien lankosi.

JAUNOS MERGAITES 
PALEISTUVIU URVOSE.
Chicago. — Ana diena pali- 

cija užklupo ant paleistuviu 
urvos ant West Side kurioje 
užtiko dvi jaunas mergaites, 12 
ir 14 metu amžiaus, ant 2758 
W. Madison uly. Palicija užti
ko tenais septynis vyrus kurie 
paleistuvavo su toms mergai
tėms. Palicija daro tyrinėjimus 
po visa miestą ar ir kitur ran
dasi panasziu vietų kuriose ras
tųsi tuju jaunu mergaicziu. 
Valdžia taipgi nusiuntė in ten 
savo slaptus agentus kad su- 
r iltojo tavoro kupczius;

^greitaijj NELAIMIU
‘įtatytijįrLVANlJUS

PRAMONĖSE.
Harrisburg, Pa. — Laike Ok- 

toberio menesio, Pennsylvani- 
jos visokiose pramonėse buvo 
87 mirtinos nelaimes ir 10,396 
sužeidimai arba kas valanda ir 
20 minutas vienas darbininkas 
yra užmusztas. Kompanijos isz- 
mokejo 2,441,000 doleriu kom- 
penseiszion del mirusiu iszlei- 
mynu.

DU SUDEGE DEGANCZIAM 
NAME.

Arlington, Va. — Du žmo
nes sudegė ant smert degan- 
cziam name kuriame gyveno 
keturios szeimynos. Žuvusieji 

• yra Ludvikas Cockrėl, 50 metu 
ir Juozas Cammack, 47 metu 
nigeris. Kelios ypatos likos su
žeistos.

TĖVAS ANT MARIU PRI
JAUTĖ MIRTI SUNAUS.
New York. — Turtingas Jo

nas Gallagher, plaukdamas in 
Europa ant laivo Queen Mary, 
staigai pabudo turėdamas ne
paprasta prijautimą kad jo sū
nūs mirė automo'biliaus nelai
mėje. Apsakė apie taji sapna 
savo draugams kurie isz jo pa
sijuokė kad jis yra lengvati
kiu. Tėvas apsimalszino bet 
szirdije turėjo prijautimą kad 
ne viskas yra paredke namie. 
Ana diena, parvažiavęs namo, 
dažinojo kad jo sūnūs Jonas, 
studentas Newman Mokslaine- 
je, Lakewood N. J., likos už
musztas automo'biliaus nelai
mėje. .Szoferis, kuris vare au
tomobiliu taipgi likos užmusz
tas. Szeimyna tyczia užslėpė 
taji atsitikima kad tėvas nesi
rūpintu kelionėje bet teviszka 
szirdis prijautė taja nelaime ir 
paskubino jis sugryžti namo 
kuogreieziausia.

GAVO 2 CENTUS UZ 
SUŽEISTA SZIRDI

MOTERE ATSISAKĖ UŽ JO 
TEKET.

Philadelphia, Pa. — Charles 
Feingold, 43 metu, apskundė 
naszlele J. Hayes, už nedalai- 
kyma duoto žodžio, kad už jo 
tekes, bet už kokio tai laiko 
permaine savo žodi isztekeda- 
ma už kito. Nuskriaustasis už-l 
vedė teismą apskunsdamas 
naszle ant 25 tukstaneziu dole
riu bet sūdąs pripažino jam 
tik du centus. Bet Charles yra 
užganadintas isz tojo viroko 
nes sako jam ne tiek rupi pini
gai kaip tai kad jam likos pri
pažinta teisia gyste.

SUMUSZE SAVO 70 METU 
AMŽIAUS MOTINA.

Philadelphia, Pa. — Belfred 
Davidson, 38 metu, parejas ana 
diena namo, pradėjo smaugti 
savo-70 metu senu motinėlė -bet 
jo 'brolis adgyne ja iii laika ir 
liepe savo -broli aresztavoti. 
Sudžia taip buvo inirszes ant 
iszgamo sunaus kad ji pavadi
no geltonu szuniu už toki pasi
elgimą su sena motina ir pasta
te ji po 1,000 doleriu kaucijos. 
Keli menesiai adgal jis buvo 
kalėjime už ta pati prasikalti
mą bet likos paleistas ant mel
dimo motinos. O kad neaplaike 
kaucijos, likos uždarytas kalė
jime ant szesziu menesiu.

200 SVARU PATĖVIS SU
MINDŽIOJO SAVO PODUK- 

TE ANT SMERT.
Jessup, Ga. — Szerifas aresz- 

tavojo czionais 51 metu L. R. 
Ward, kuris sveria 200 svaru. 
Sumindžiojo jis savo 14 metu 
podukte isz kurios burnos ir 
ausu net isztekejo kraujas. Mo
tina negalėjo gialbet duktere 
nes jos vyras buvo ja suriszes. 
Isz pradžių tasai szetonas pa
sakė kad mergaite 'buvo sužeis
ta per automobiliu bet motina 
apsakė palicijai kaip patėvis 
pasielgė su jos dukrele. Patėvi 
aresztavojo laike mergaites 
laidotuvių. Mergaite svėrė apie 
70 svaru.

NUO VARGSZO LYG
MILIJONIERIAUS

Vargingas Žydelis Pribuvo in 
Amerika; Dasidirbo Milijonu.

VISKAS DINGO, BET PASI
LIKO VALSTIJOS

IŽDININKU.

Madison, Wis. — Žila-plau- 
kis senukas, kuris kitados bu
vo perlorium su maiszu ant pe- 
cziu o vėliaus pasiliko Wiscon
sin© valstijos iždininku, apsa
kė apie savo gyvenimą ana die
na reporteriams laikraszcziu, 
kaip jis isz vargingo ateivio 
pastojo turtingu ir žymiu žmo
gum Amerikoj.

'Tuomi žmogeliu yra Solomo
nas Levitan, 74 metu amžiaus, 
kuris per savo paezeduma ir 
spekulacijas dasidirbo daugiau 
kaip milijoną doleriu bet vis
kas dingo 1929 mete, kada tai 
bankos pradėjo bankrutyt ir 
užsidarinet.

In koki laika vėliaus, pradė
jo jis insimaiszyt in politika ir 
buvo Wisconsino iždininku 
per deszimts metu, pildė savo 
dinsta savžiningai, buvo mylė
tas per žmonis todėl ji iszrinko 
per tiek metu ant tojo dinsto.

Salamonas gimė Tauragėje, 
Prusnose, sūnūs Žydiszku tėvu. 
Būdamas jaunu vaikinu pri
vargo užtektinai jeszkodamas 
sau duonos. Turėdamas 13 me
tu, iszkeliavo in Krimeja jesz- 
koti giliuko, kur gyveno jo dė
dė, 3,000 myliu nuo gimtines 
vietos. Pribuvęs in tenais ap- 
laike darba pas maluninka ir 
tas buvo priežastim jo pribuvi
mo in Amerika. Tame tai laike 
Žydai buvo labai persekiotais 
per Maskolius ir pats Salamo
nas radosi tame maiszatyje in 
kuri pakliuvo jo darbdavis. Isz- 
gialbejo jis savo darbdavį isz 
insiutusios mynios žmonių, ku
ris jam buvo už tai labai de- 

I kingu, paaukaudamas jam

ISZDAVE SAVO PASKUTI
NI DESZIMTUKA ANT PIR

KIMO TRUCIZNOS.
Philadelphia, Pa. — Harry 

Novak, 42 metu, sėdėdamas 
Readingo stotyje, žiūrėdamas 
ant praeinaneziu žmonių, kurie 
buvo gerai pasiredia ir priso
tinti o jis kente bada ir szalti, 
pradėjo maustyti ka daryti -su 
paskutiniu deszimtuku kuri tu
rėjo kiszeniuje ar pirkti už ji 
puoduką kavos ir banduke, ar 
truciznos. Ant galo nutarė nu
sipirkti truciznos. Kaip nuta
rė, taip ir padare. Nuėjo in ar
tima aptinka, nusipirko truciz
nos, sugryžo ant stoties, iszge- 
re ja ir lauke mirties. Kada su
krito ant grindų, adbego sto
ties tarnai, nuveže in artima li- 
goribute kur jam iszpumpavo 
trucizna isz viduriu ir Novakas 
pasveiks. Daktarai jam parū
pins darba kaip tik jis pa
sveiks.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Iszpaniszki pasikelelei, po vadovysta generolo Franco pereina per tilta prisiartin
dami ant Madrido miesto. 2—Premieris Nahas Pasha, isz Egipto, apvaiksztineja Anglijos- 
Egipto sutaiką kuri duoda tam sklypui didesne laisve. 3—Generolas Chiang Kai-Shek, va
das Kiniszkos kariuomenes, kuris dalyvavo Vaiku Skautu susirinkime. '

mokslą universitete arba laiva
korte in Amerika su visais 
kasztais keliones apmokėta. 
Jaunas Solomonas priėmė lai
vakorte ir kelis szimtus rubliu 
ant keliones. Po ilgai kelionei 
ir visokiu nesmagumu, gavosi 
in Baltimore 1880 mete.

Pirmutinis jo darbas 'buvo 
dėti plytas ant ulyczios už ka 
aplaikydavo po doleri ant die-’ 
nos. Isz tosios mažos algos su- 
siezedino keliolika doleriu, nu
sipirko sau tavoro ir gera mai- 
sza ir pradėjo perliavoti per 
valstijas Maryland ir Pennsyl
vania ir in keliolika metu ga
vosi in Westus 1881 mete.

Pribuvęs in Wisconsina, pra
dėjo jam geriau sektis, užsidė
jo kromeli, po tam pasiliko 
bankos prezidentu ir ant galo 
likos iszrinktas valstijos iždi
ninku (kasierium). Turėjo 
daugybe prieteliu ir pažysta
mu todėl 1922 mete likos isz
rinktas pirma karia ant tojo 
dinsto. Sziadien Solomonas yra 
paguodotu ukesu kuri kožnas 
gerbia ir; turi Idel jo> kuodi- 
džiausia paguodone.

Sztai ko galima dastoti Ame
rikoj per savo paezeduma ir 
teisingysta ir to paties gali da
stoti bile kas jeigu tik turi ga
bumą ir netinginiauja.

DUKRELE PABĖGO ISZ NA
MU; SUGRYŽO IR GAVO 

KELIOLIKA BLYNU 
PER SĖDYNĖ.

Philadelphia, Pa. — Elzbieta 
Rodgers, 18 metu mergaite, isz 
augsztosios mokslaines, pabė
go isz teviszkos pastoges ir pa
gyvenus su savo jaunu vyru 
tik kelis menesius, apskundė ji 
ant užlaikymo kad jai mokėtu 
po 10 doleriu ant sanvaites. 
Kada sudžia iszklause jos 
skundo pasakė kad yra verta 
keliu blynu per sėdynė. Tėvas 
apreiszke sudžiui buk jau isz- 
pilde taja bausme kada dukre
le sugryžo namo po savo trum
pam vedusiam gyvenimui.

2 SENUKES, VIENA TURI 
105 O KITA 118 METU.

Canton, N. Y. — Ana diena 
Mrs. Mare Bushey apvaikszti- 
nejo savo 105 metu sukaktuves 
gimimo dienos. Szeimyna isz- 
kepe jai pyraga ant kurio už
dėjo 105 žvakutes ir priesz at
sisėdima prie stalo valgyt pie
tus, kaip tai paprotis reikalau
ja, užputę visas žvakutes su 
vienu kvapu. Senuke turi 131 
impedžius ir pati iszsiskalbia 
savo drapanas ir pasigamina 
sau valgi. Būdama jaunesne 
buvo moter-daktarka.
Albuquerque, N. Mex. — Sun

kus darbas ir teisingas gyveni
mas yra priežastim ilgo am
žiaus Mrs. Anastazijos Carmar- 
go, kuri gimė 118 metu adgal ir 
gyvena su savo šuneliu kuris 
turi 70 metu. Senuke kerta mal
kas, skalbia, gali inverti adata 
ir užlaiko savo narna be pa- 
gialbos kitu. Senuke gyveno po 
keturioms vėliavoms: Iszpa- 
niszkos, Meksikoniszkos, Tek
su ir Suv. Valstijų.

APIE 80,000 ŽMONIŲ 
BUS UŽMUSZTA

PER AUTOMOBILIUS, PA
KOL PASIBAIGS SZIS 

METAS.

Chicago. — Pakol pasibaigs 
szis metas tai Suv. Valstijose 
bus užmuszta apie 80 tukstan- 
cziai ypatų visokiose automo
biliu nelaimėse. In pirmutinius 
deszimts menesiu szio meto mi
re 29,850 ypatų nuo visokiu at
sitikimu su automobiliais. Ži- 
nūnai pranaszauja buk szimet 
bus užmuszta ir mirs 500 ypatų 
automobiliu nelaimėse.

EKSPLOZIJOJ DINAMITO 
UŽMUSZTA SEPTYNI 

DARBININKAI.
Delta, Pa. — Septyni darbi

ninkai likos užmuszti per eks
plozija 200 svaru dinamito, ak
mens skaldykloje Funkhouser 
kompanijos, dvi mylės nuo 
czionais. Drūtis eksplozijos su
kratė visa miesteli. Yra tai pir
mutine tokia nelaime nuo kada 
pradėjo joje dirbti 17 metu ad
gal. Dvylika darbininku likos

PALIKO SAVO KŪDIKI ANT 
LIETAUS BE JOKIOS 

PRIEŽIŪROS.
Philadelphia. — Harrieta 

Broadback, 21 metu, motina 14 
menesiu amžiaus dukreles, bu
vo inskusta per savo kaiminka 
Mrs. Mare Knapki, už apsilei
dimą ir neprižiurejima savo 
kūdikio. Mare užmetineja kai- 
minkai buk ana diena paliko 
mažiulele dukrele ant lauko 
karieteleje kada lijo ir buvo 
gana szalta o pati nusidavė in 
saliuna kuriame szoko tris va
karus per sanvaite. Mare ne
karta melde jos kad jai atiduo
tu mažiuleli ant iszauginimo 
bet toji ant to nesutiko. Ant 
galo negalėdama žiūrėti ant 
tokia pasielgimo motinos, Ma
re pranesze apie tai del drau- 
guves apleistu vaiku kuri už
vedė teismą priesz nelaba mo
tina.

sužeisti.

BETĖVIS SŪNŪS TURI 
MAITINT SAVO MOTINA.

New York. — Sudžia Pan
kin ana diena nusprendė kad 
Curlin Smith, 36 metu, turi 
duoti paszialpa savo motinai, 
po 5 dolerius ant sanvaites, ant 
jos pragyvenimo. Sūnūs iszsi- 
kalbinejo buk jis yra benkartu 
ir neprivalo maitint savo moti
na kuria pažinojo tik kaipo sa
vo seserį nuo užgimimo. Su
džia nusprendė kad jis yra jos 
sūnūs nors nepažinojo savo tė
vo ir yra priverstas ja maitint.

SIUBYNES BAŽNYCZIOJE 
DEL MOTINU SU VAIKAIS.

Orrtanna, Pa. —■ Nemažai 
nusistebėjo žmones kada atėjo 
in bažnyczia Jėzuitu Missijoj, 
ir pamate kėlės siubynes (ra- 
kenezerias) kuriose sėdėjo mo- 
teres su savo mažais kūdikiais. 
Vienas isz misijonieriu iszaisz- 
kino szitaip: Žinokite, kad mo
tinos negali laikyti mažus vai
kus ant keliu laike pamaldų ir 
mažiulelei neyra užganadinti 
isz tokio miego, todėl palie- 

!piau zakristijonui pastatyti kė
lės siubynes del motinu kurios 
ateina in bažnyczia su mažais 
kūdikiais kad jiems butu sma
giau ir motinoms palengvinti 
taja sunkenybe.

LIEPSNA PERSEKIOJA 
SZITA UGNAGESI.

Pottsville, Md. — Draugai 
ugnagesiai apdovanojo , savo 
dranga ugnagesi Garland Jack- 
son, su visokiais reikalingais 
naminiais rakandais nes jo vis
kas sudege kėlės dienas adgal 
ugnyje kuri kilo jo name. Visi 

'nusidavė ant pasilsio 'bet ne il
gai miegojo nes ugnis kilo ug
ninėje stotyje ir viskas sudege 
ka buvo padovanoja del savo 
draugo. Gesinimo trokas taip
gi sudege, vertes 2,000 doleriu. 
Matyt kad liepsna persekiojo 
szita ugnagesi kuris kovoja 
priesz ja.

AUTOMOBILIUS PADARO 
200 MYLIU ANT VIENO 

GALONO GAZOLINO.
Toronto, Cnt. — Charles 

Nelson, 38 metu, iszrado karbu- 
ratori kuris varys automobiliu 
200 myliu ant vieno galono ga
zolino. Jam prigialbsti prapla- 
tint savo iszradima milijonie
rius John Hammell, kuris tiki 
in jo iszradima ir kaip rodos 
turės didele pasekme savo isz- 
radime. Automobilius su tuom 
nauju iszradima yra varomas 
diena ir nakti kad iszbandyti 
nauja karburatori.

ARESZTAVOTAS NET 146 
SYKIUS UŽ PASIGĖRIMA.
Mochester, N. Y. — Czionais 

vela aresztavojo už girtuoklys- 
ta koki tai Rick Fitzgerald ir 
tai jau 146-ta syki. Aresztavo- 
tas melde sudžiaus kad jam szi 
karta dovanotu jo kalte bet su
džia atsake kad ja aplaikys net 
po ateinaneziai vasarai, szeszis 
menesius kalėjime. ,0 gal lyg 
tam laikui pames taji bjauru 
paproti.

SUGRYŽO IN KALĖJIMĄ 
KAD NUMIRTI MALSZIAI.

Lansing, Kans. —■ Estil But
ler, kuris persėdėjo kalėjimuo
se 24 metus isz 62 metu savo 
amžiaus, sugryžo ana diena ad
gal in kalėjimą kuri jis vadina 
savo “namu.” Senukas tikisi 
neužilgio mirti nuo džiovos. 
Jo paskutinis prasikaltimas bu
vo tas, kad turėjo ant saves 
bonkute arielkos. Dabar yra 
užganadintas kad turės prie
glauda lyg smert.

NUŽUDĖ PACZIA IR SUNU; 
SUDEGINO JU LAVONUS

IR PATS NUSIŽUDĖ.
Fairmont, W. Va. — Claude 

Hall, gyvenantis Plum Run, 45 
metu amžiaus, nuszove savo 
paezia ir sunu ant smert, po 
tam aplaistes ju lavonus gazo
linu, uždege ir pats sau palei
do kulka in krutinę. Kaimynai 
pamatia durnus subėgo ir užge
sino liepsna o kada inejo in vi
durį grinezios, pamate ant 
grindų tris lavonus. Pagal pa- 
licijos tyrinėjimą tai Hali turė
jo staigai netekti proto. Du ki
ti ju vaikai taja diena buvb 
iszvažiave in Maningtona at
lankyti gimines.

MOTERE LAUKE ATSILAN
KYMO GARNIO; KAS TOKS

PAVOGĖ AMBULANSA.
Buffalo, N. Y. — Arthuras 

Grant likos aresztavotas už 
pavogimą ligonbutes ambulan- 
so kuris stovėjo prie namo isz 
kurio daktarai ketino iszneszti 
serganezia motere kuri tikėjo
si atsilankymo garnio ir ketino 
ja vežti in ligoribute. Kada mo
tere isznesze isz namo, nerado 
ambulanso ir turėjo paszaukti 
kita ir tai in pati laika atva
žiavo nes po atvežimui moteres 
in ligoribute, garnys atsilankė 
in penkes minutas vėliaus.

Bordentown, N. J. — Irena 
Sviderskiute, septynių metu 
mergaite likos užmuszta per 
miestiszka basa kuris suteszki- 
no jai pakauszi.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdei
Kožna meta užbaigia kolegi

jas ir universitetus jauni vyru
kai su diplomais daktaru, ad
vokatu ir t.t., bet po užbaigi
mui mokslu negauna jokio už
siėmimo ir turi jeszkoti darbu 
restauracijose, koteliuose ir ki
tur kad užsidirbti sau szmoteli 
duonos ir tai su diplomu kisze
niuje. Vietoje iszmokti naudin
go kokio amato tai siekia 
augszcziau kaip reikia nors 
profesijonaliszku žmonių jau 
pilni kampai. Amerikoj szia- 
dien stokuoja daugiau amat- 
ninku ne kaip profesijonalisz
ku žmonių su diplomais. Dide
les pramones ir kontraktoriai 
jeszko murininku, mekaniku, 
dailydžiu, tekniszku darbinin
ku ir t.t.

Dideli fabrikantai nusiduo
da in mokslaines (vocational) 
kur iszrenka tinkamiausius mo
kinius ir paima in savo fabri
kus kur juos iszlavina ant tin
kamu darbininku ir užmoka 
gerai. Tai-gi, ar negeriau turė
ti atsakanti amata ir užtikrin
ta darba ant visados ne kaip 
vaikszczioti basas su diploma 
kiszeniuje.

Sziadien jokia szaka žinys- 
tos tiek nežengia pirmyn kaip 
daktariszka.

Amerikoniszki specialistai 
smegenų apgarsino nauja bū
da operacijos ant tosios ligos, 
kurie serga ant visokiu rupes- 
cziu, nerviszkumo ir nemigio.

Tieji specialistai iszgreže 
žmogaus pakauszyje skylute, 
iszpjauna dali smegenų didu
mo kulkutes su kurioms vaikai 
bovinasi (marbelis) ir ligonis 
in trumpa laika pasveiksta.

Kas-gi tikėjosi tokiu stebuk
lu senovės laikuose? O bet tai 
yra moksliszki stebuklai szios 
gadynes.

Kaip laikraszcziai skelbia 
tai prezidentas Rooseveltas isz- 
dave laike savo politikiszkos 
kampanijos, tiktai 670 doleriu 
ant savo iszrinkimo bet milijo
nieriai iszdave ant to pat tiks
lo milijonus doleriu — Demo
kratai ir Republikonai.

Kiek abi partijos iszdave tai 
niekas gal nedažinos. Politika 
Suv. Valstijose tai brangi zo- 
bovele.

Paimkime toki ponuli Du 
Pont, kuris laike rinkimu norė
jo sumuszti Roosevelta, tęva 
savo busimojo žentelio, kuris 
padovanojo Republikoniszkai 
partijai 100 tukstancziu dole
riu kad tik sumuszt Roosevel
ta. Del jo tai buvo tik menk
niekis.

Gražius 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 
aplaikysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konvertoms. Nelaukite 
ilgai, pirkite dabar priesz laika

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

Po teisybei, jis pralosze bet 
iszlaimejo sau ženklyva žente
li.

Laike tūlos savo politikisz
kos kalbos, prezidentas Roose
veltas apreiszke kad in Baltna- 
mi randasi tiktai vienos durys 
kurios veda in jo bjura o rakta 
nuo tuju duriu jis vis neszioja- 
si kiszeniuje. Kitokio inejimo 
in Balinami nesiranda.

Gal but kad dabar DuPontas 
suras ineiga in taji narna per 
užpakalines duris per savo žen
teli, arba duktere, marczia pre
zidento Roo'sevelto.

Kalėdos jau visai arti. Kož- 
nas kalba apie dovaneles ant 
Kalėdų del savo mylimųjų ir 
pažystamu. Atsiminkite, mieli 
skaitytojai, kad geriausia do
vanele dėl savo draugo, tėvo 
ar motinėlės yra geras ir su
prantamas laikrasztis kokiu 
yra “Saule” ir kasztuoja tik 
tris dolerius ant meto ir atlan
ko jus du kartus ant sanvaites 
su visokioms žinutėms, pasako
mis ir pamokinancziais straips
neliais per visus metus. Ar-gi 
galite .surasti pigesnes dovane
les kuri jus atlankytu per vi
sus metus už tris dolerius?

Taipgi kur pirkinejate tavo- 
ra kromuose, pareikalaukite 
kad locnininkas apsigarsintu 
Lietuviszkam laikrasztyje. 
Dirstelekite in Angliszka laik
raszti, kiek tai jame pamatysi
te visokiu apgarsinimu. Musu 
Lietuviszkose apygardose yra 
apsigyvenusiu daug Lietuviu 
ir kromai daro dideli bizni isz 
musu tautiecziu bet ne duoda 
jokio apgarsinimo in Lietu- 
viszka laikraszti. Toki biznie
riai visai paniekineja svetim- 
tautiszkus laikraszczius ir kaip 
tai priežodis kalba: “Kaip be
da tai pas Žydą o po bėdai..!”

Jeigu mes szelpiame Angli- 
kus tai .spirkimes kad ir jie mu
su tautos žmonis szelptu o ypa
tingai laikraszczius kurie rū
pinasi visame musu tauta, pri- 
gialbsti jums visame ir užstoja 
už jus kada būnate paniekinti. 
Atsiminkite apie tai.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausiai Balsamuotojas ::
■ , Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 

SL kiam laike; diena ar
naktį. Visada turi pil- 

jS. na pasirinkimą meta- 
y 1 liszku ir kieto medžio y?

Grabu. Laidoja nu- ||
I mirelius pagal naujau- || 
Į šia mada ir mokslą. jį 
| Turiu pagialbininke s 
J moterems. Prieinamos K 
fsS prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

; Dėkavoja už Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimus.

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu linkėjimu kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius gražius linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi kad jus ne tik ka platinate 
toki gražiu Lietuviszka laikraszti bet 
dar duodate proga toliau platinti 
Lietuviu kalba praduodami Lietuvisz- 
kus linkėjimus. Lai Dievas jus laimina 
toliau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami Jumis laimes ir pasisekimo, su 

.gilia pagarba, Ona Juszkauskiene 
’158 McClellan St. Philadelphia, Pa.

I

!lsz Visu Szaliu
PER VODKA FURMONAS 
NETEKO GYVASTIES O 

PASAŽIERIUS LAISVES.
Moskva, Rosija. — Tavors- 

czius Dariabin, pasigailėjo fur- 
mono Yatsun, kuris ji veže ant 
geležkelio stoties o kad tame 
laike buvo szalta, pasiūlė gurk- 
szni vodkos isz bonkos kuria 
turėjo su savim. Priežastis tojo 
gurksznio vodkos 'buvo ta, kad 
tavorsezius Dariabinas apavai-' 
go, invažiavo ant deszimts žmo
nių isz kuriu du užmusze ir li
kusius sužeidė. Už tai buvo nu
teistas ant suszaudymo o pasa- 
žierius neteko laisves aplanky
damas už savo gera szirdi de
szimts metu kalėjimo.

LAVONAS NUŽUDYTOS
MOTERES VEŽIME.

Krokavas, Lenk.,— Dažiuire- 
tojas tilto paregėjo stovinti ve
žimą užkinkyta in viena ark
liuką. Palaukes koki tai laika, 
prisiartino prie vežimo, kuria
me surado nužudyta motere. 
Tyrinėjimai parode, buk tai 
buvo tarnaite Antele Sviniuch, 
26 metu amžiaus, kuri dirbo 
pas vi rszi ninka. J. Drazda, isz 
Klediczianu, kuri kožna diena 
nuveždavo savo gaspadoiri in 
miestą ir atgal. Ant kelio terp 
Trzciano ir Klencziaciu, kas te
kis jia sulaikė ir nužudė. Ža
dint o jau a da nesuimta.

GIMIMAI PASIDAUGINO 
JAPONIJOJ.

Tokio, Japonija.,—Mete 1935 
Japonijoj užgimė daugiausia 
vaiku ne kaip kituosią 'skly
puosią ant svieto, ipiagal didu
ma gyventoju. Pagal valdžios 
surasza, tai tame mete gimė 
2,190,703 kūdikiai, arba 146,- 
921 daugiau nekaip .1934 mete. 
Tame paežiam mete mire 1,- 
.161, 936 ypatų. Persiskyrimu 
buvo 83 mažiau ne kaip 1934 
mete.

NUŽUDĖ UŽ 
DU KIAUSZINIUS.

Vilnius.,— Suda.s nusprendė 
restauranta Racmila Davidso- 
na ant keturiu metu kalėjimo, 
už nužudymą Aleksandro Nov- 
rockio, laike, barnio, už du 
kiauszinius. Sudas teipgi nu
tarė kad Davidsonas turi mo
kėti nužudyto szeimynai pa- 
szialpa, tai yra paežiai ir vai
kams.

MUSZTYNE SU KIRVIAIS.
Vilnius.,— Ant ulyežios Gro- 

hovos kilo musztyne su kirviais 
kurioje likos sužeista mirtinai 
Eugenija Karpavicziute ir 29 
metu amžiaus Stanislovas 
Kvasinskis. Abudu likos nu
vežti in ligonbute kur jiems 
daktarai susiuvo galvas ir kil
nus. Badai motere mirs nuo 
žaiduiiu.

ŽMOGUS SU SUAKMENĖ
JUSIA SZIRDŽIA MIRĖ.
London, Anglija., — Neipa- 

praseziausia liga kokia kada 
czionaitiniai daktarai tyrinėjo, 
yra suakmenėjusi szirdis Will
iam Harley, 28 metu amžiaus, 
kuri visa buvo apaugusi su 
akmenine žieve. Nesenei dak
tarai padare ant jo operacija, 
perpjovė jam krutinę, iszimda- 
mi szirdi, nuskuto žieve nuo 
szirdies, laike kada szirdis 
plake, indejo vela ir susiu
vo žaiduli ir rodos ligonis keti
no visiszkai pateveikti, kad 
sztai ligonis susirgo ir turėjo 
mirti.

EUROPOS SLAPTIN
GAS ŽMOGUS MIRĖ

Isz Vargingo Vaiko Pasiliko 
Žymiausiu ir Turtingiausiu 

Europoje.

JISAI SUTVERDAVO KA
RALYSTES IR JAIS 

SUNAIKINDAVO.

Monte Carlo, Monaka. — Sir 
Baslius Zalkaroff, kuris sutver
davo karalystes ii? jais sunai
kindavo, o teipgi auksztino 
karalius in auksztybia, mirė 
czionais turėdamas 86 metus 
amžiaus, nuo szirdies ligos. Jo 
tarnas .surado ji negyva lovoje. 
Buvo jisai žinomas po visa 
Europa kaipo “Slaptingas 
Žmogus,” apie kuri mažai kas 
žinojo. Per 40 metu jisai par
davinėjo Europis'zkoms viesz- 
patystoms amunicija, ginklus 
ir. kitokius karisžkus inagius, 
bet pats gyveno dideliame mal- 
szume. Kiek tasai žmogus tu
rėjo Iru to, tai niekas lyg szio- 
lei nedažinojo. Gimė jisai isz 
vargingu tėvu, Graikijoj, apie 
1850 mete, jo tikra pravarde 
buvo Zakarijoszius Basileiks, 
o dali savo gyvenimo praleido 
Konstantinopoli u je. Isz ma
žens buvo pravadnyku keleiviu 
kuriems rode visa aplinkine už 
maža atlyginimą, po tam uždė
jo bizneli su savo dede, bet vė
liaus persiskyrė. Mokėjo kelio
lika svetimžemiszku kalbu ir 
tas jam prigialbejo ateiteje. 
Jisai pardavinėjo amunicija, 
ginklus ir visokius kariszkus 
inagius del visokiu vieszpatys- 
cziu po visa svietą isz ko gerai 
uždirbdavo o ypatingai laike 
paskutines svirtines kares. Bu
vo pagerbtas per 31 vieszpa- 
tystes už jo pasidarbavimu. 
Turėdamas 74 metus apsipa- 
cziavo su grafienei Caballeros, 
naszle, Paryžiuje, 1926 mete, 
kuri mirė 1926 mete palikdama 
viena duktere kuri aplai- 
kys jo visa milžinszka turtą 
po jo mireziai. Zakaroffas bu
vo taip galingu žmogum kad 
be jo kai’alei ir ciesorei negalė
jo apsieiti, jeigu kokia vieszpa- 
tyste pareikalavo pinigu ant 
vedimo kares, tai jisai jiems 
paskolindavo. Jisai, galėjo nu
versti sostus, praszalinti kara
lius arba juos vela iszkelti. ant 
garbes.

RUSIJOJ VELA PARDAVI
NĖJA SZLIUBINIUS

ŽIEDUS.
Moskva, Rosija., — Pirma 

karta nuo Rusistzkoš revoliuci
jos, valdžia pavėlino pardavi
nėti szliubinius žiedus del susi- 
žiedo jusiu meilingu porelių. 
Szliubinei žiedai lyg szei dienai 
buvo uždrausta neszioti ir par
davinėti, nefe pagal Bolszeviku 
pripažinimą buvo tai atmintis 
tikėjimo ir nereikalingi daly
kai, nes tai atmindavo kapiita- 
lizma, o kas turėjo auksini žie
dą, buvo laikomas už proletara 
(tureziu). Sziadien viskas 
mainosi Rusijoj, nes suprato, 
kad gyventojai laikosi kitokios 
nuomones ne kaip tai buvo 
tuo jaus po karei.

ŽOLIŲ ISZPARDAVIMAS 
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- 
metiu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemericziu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna; Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
tr a j anka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
?10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.’
M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

Didelis I 
Iszlaimejimas

Katre buvo duktė labai bied-j 
nu žmonių. Kadangi beda ant' 
■svieto prigulėjo ne prie geriau- ■ 
siu daigiu, apie tai žinojo Kat
re beveik nuo pat savo užgimi
mo. Ji visuomet beveik buvo; 
alkana, reke ir verke bet nie
kas jos nesuramino, ifiekas pie
no nedave nes tėvas dirbo fab- 
i ike o motina po namus drabu
žius skalbė. Mokykloj dar bū
davo arsziau. Katriukės suk
neles, norints szvarios, buvo 
daug prastesnes už jos drau
giu sukneles; karta būdavo per 
trumpos, kita karta per ilgos, 
karta anksztos, tai placzios. 
Kokias motina nuo poniu gau
davo, tokias Katriuka turėda
vo dėvėti o suknelių perdirbi
mui ndbudavo laiko. Mergaite 
su pavydėjimu žiūrėdavo in ki
tu mergaieziu dailiai pasiutas 
sukneles — bet visokį atsiduk- 
sejimai ir norai buvo bevaisin- 
gi.-

Apart Katriukės namie bu
vo dar keli vaikai. — per tai 
motina nepaprastai jautėsi lai
minga kada Katriuka, turėda
ma keturiolika metu, apleido 
mokykla ir pradėjo namie gas- 
padoriauti ir kitus vaikus sa
vo globoje laikyti. Mergaite bu
vo darbszti, supratlyva, netru
kus pramoko siūti, kriauezys- 
tos ir perdirbinėjo sau ir savo 
dviem sesutėms gautas nuo po
niu sukneles.

Praslinkus keliems metams, 
Katriuka iszaugo ant patogios 
ir stamantrios merginos. Apsi- 
redžius visados nors1 prastai, 
bet szvariai, atkreipė in save 
ne vieno jauno žmogaus atyda 
bet doru tėvu iszauginta, nesi
stengė su niekuom sueiti in pa
žinti ir nesilanke nei ant balių 
nei ant jokiu kitokiu zobovu.

Pabaigus dvideszimt metu, 
susižadėjo su vieno spedyto- 
riaus bugalteriu, labai doru ir 
geru žmogum bet kaslink mo
terystes, .negalėjo Imti nei jo
kios kalbos. Katre neturėjo nei 
vieno skatiko prie duszios, jos- 
gi sužadėtinis, Leonas Laskis, 
labai mažai taip pat uždirbda
vo, kad galėtu laisvai mislyti 
apie locna nameli ir szeimyna. 
Bet abudu buvo jauni tai-gi ga
lėjo drąsiai kelis metus palaukt 
su vestuvėmis. Katrės drauges 
pradėjo jai pavydėti jos suža
dėtinio — buvo jis patogus jau
nikaitis ir gana darbsztus, ku
riam ateitis, tarytum, tik szyp- 
sojosi. Bet Katre kankino vie
nok mislis kad tik tie bjaury
bes pinigai jai laimes atsieki- 
mui perszkadijo, todėl nusipir
ko.iszlaimejimo bilietą ir apie 
nieką daugiau nemislijo ir ne
pasakojo kaip tik apie dideles 
•pinigu sumos iszloszima. Buda- 
vojo kuogražiausius palocius 
ant ledo, taip kad retkareziais 
Leonas ant jos rustindavosi ir 
praszydavo idant ji tuom tik 
per daug sau neužsiiminetu ir 
galvos nedžiovintu, kas pagal 
jo nuomones tas viskas nieka
dos negalėjo iszsipildyti.

Pagalios prisiartino laimėji
mu traukimas ir Kaires susiju
dinimas ingavo kuoaugszcziau- 
sia laipsni.

Ta diena taigi buvo didelis 
karsztis. Katre siuvo tūlai 
merginai szliubine suknia — 
siuvo jau ciela nakti, net ne

UŽEME VIETA MIRUSIO 
ZAJONCZIKO.

pabaigta ir pasiutai
Jeigu toji suknia norints bu

tu del manes — mislijo isz nuo
bodumo — bet dabar kankin
tis del ko tai svetimo! Jeigu 
jau bueziau pono Leono pati, 
nereikalaucziau taip sunkiai 
dirbti! Kada prisiartins tasai 
pageidaujamas ir laimingas 
laikas! Taupiu kiekviena ska
tiką o vienok negaliu surinkti 
tiek kad butu galima susitaisy
ti nors praseziausia kraiteli! 
Kibą, kad iszlosziu dideli sau 
laimejima! Ak Dieve! Įla’bar 
traukimas jau pasibaigė! Gal 
isžlosziau! Pirksit! sau tuo jaus 
kelias suknes, skrybėlės...

Ir paskendus tuose lebinguo- 
se svajojimuose, nepatemijo, 
kaip balta suknia nuslydo jai 
nuo keliu ir nukrito aut aslos. 
Mergaitei .svajojimu niekas ne
galėjo pertraukti!

Urnai pasigirdo in duris 
smarkus barszkinimas ir kolek
torius pas kuri Katre pirko lai
mėjimui bilietą, inejo in vidų.

— Iszloszei dideli laimejima, 
mano vaikeli, — tarė, paduo
damas jai telegrama.

Katre suakmenėjo. Džiaugs
mas atėmė nuo jos paskutines 
pajiegas. Dabar inbego kamba
rin motina paskui ja tėvas, se
serys ir broliai — visi pripuolė 
prie jos, pradėjo ja glamonėti 
ir jai linkėti tos neapsakomos 
laimes!

— Katre iszlosze dideli lai
mejima! Musu vargai pasibai
gė ! Gausime tiek daug pinigu!

Taip, beda pagalios pasibai
gė! Tėvas jau nereikalauja fa
brike dirbti, motina daugiau 
neskalbs žlukto, broliai ir se
serys gali mokytis ir lavintis..

— Imk velniai ta darba! — 
suszuko tėvas ir tuojaus nubė
go in kareziama iszsigerti stik
leli degtines. O motina, pasi
baigus džiaugsmui, atsisėdo 
prie Katrės ir pradėjo taisyti 
planus ateieziai.

— Turime tuojaus iszsi- 
kraustyti isz tu stubu. Czia per 
ankszta — turime dabar tiek 
daug pinigu kad galime.

Katria pykino motinos žo
džiai. Juk tai buvo jos pinigai!

— Gerai — tarė kiek tai asz-
guldama in lova — tai-gi dabar 
jautėsi tokia silpna ir suvargu
si kad jai isz pirsztu net adata 
iszpuldavo.

Bet szliubas turėjo rytoj at
sibūti taigi suknia turėjo but

triau — galite pasijeszkoti ki
tu stubu, užmokėsiu už jas 
jums mielai. Asz, žinoma, iszei- 
siu už vyro...

— Ah! — tu eisi už vyro?
— Na taip! Dabar galiu sau

Warren Magnuson, kuris ne
senei likos iszrinktas kongres
menu isz Seattle, Wash., užims 
vieta mirusio kongresmeno Za- 
joneziko, ateinaneziam kongre
se, Washingtone. Magnuson ki
tados buvo prokuratorium 
Kings pavieto, Washingtone. 
Gal szitas kongresmenas pasi- 
elginęs mandagiau kaip pasiu
tėlis Zajonczikas kuris tiek 
pridirbo szposu ir ant galo pa
sidarė sau mirti iszszokdamas 
per Įauga tūlo hotelio.

susitaisyti kraiti!
Bet motinai tas visai nepati

ko. Su taja valanda kada Kat
re iszeis už vyro, jiems visiems 
pasibaigs geri laikai.

— Žinai, — tarė pamislijus, 
— tavęs gaila del tokio Leono! 
Dabar turi turtus, gali iszsi- 
rinkti sau kita jauniki. Tai di
delis isz jo daigtas — spedito- 
riaus bugalteris! Grafa gali 
gauti!

Tr Katre patikėjo!
• Ta paezia dar diena parasze 

Leonui kad jo pati nebus. Tru
puti jai buvo liūdna ir gaila 
nes ji mylėjo bet toli ten kur 
matėsi grafo titulas tai-gi ir 
nebuvo ko daug mislyti.

Po tam nusipirko namus sir 
daržu ir nuo sziol rėdėsi tiktai 
szilkais ir aksomais, taip pat 
kaip ir jos motina ir seserys. 
Bet broliai perstojo lankyti mo
kykla ir podraug su tėvu die
nomis ir naktimis valkiojosi po 
kareziamas. Sugryždavo namo 
visuomet visi ir pas ja vis rei
kalaudavo daugiau pinigu...

Viena gražia diena pasirodė 
laukiamas grafas. Jau ne jau
nas, apsiskolines iki ausu bet 
kaip nebus — grafas. Katre be 
jokiu apsvarstymu sutiko ap
mokėt visas skolas ir praslin
kus kelioms nedelioms atsibu
vo jos su grafu szliubas. Per 
vėlai bet patyrė kad ant vyro 
skolų turėjo iszleisti beveik pu
se savo turto ir kad vyras pas 
ja vis daugiau pinigu reikala
vo — mylėjo kazyriuoti. Katre 
inpuole nusiminimam Grafo 
rankose jos turtas leidosi kaip 
vaszkas, kad ant galo isz pini
gu nieko neliko.
— Isz ko dabar gyvensime ?— 

suszuko Katre verkdama.
— Eik sau kur nori, asz sau 

vienas gausiu rodą —; ■ <1M| 
piktai gMs. 1

— Bet juk asz esu taWpati.
— Na, kas man isz to, jeigu 

neturi pinigu! Gryžk atgal pas 
savo tęva girtuokli, pas savo 
motina sena, juokinga, na...

— Tylėk! — suszuko piktai 
Katre ir sudavė su kumsztim 
stalan taip smarkiai kad net..

— Ka tu iszdarineji, vaike
li?! — iszsigirdo toj paezioj va
landoj motinos balsas. Per tru
puti butum nusiritus nuo kė
dės!

— Kur grafas? — paklausė 
susimaiszius Katre.

— Koksai grafas? — tarė su 
nuosteba motina. —- Ar tu sap
nuoji dar vis?

Katre prasitrynę akis.
— Tai-gi buvo sapnas! — 

suszvapejo. — Neiszlosziau di
delio laimėjimo? Ak, dėkui 
Dievui! — suszuko linksmai 
apsikabindama motina.

— Ka tas reiszkia? Nuvargai 
ir užmigai! Suknia nukrito ant 
aslos...

— Ak, tai nieko, nieko blogo 
jai neatsitiko!

— Padek man dabar patai
syti pietus. Netrukus sugrysz 
tėvas, taip-pat ir vaikai! —■ ta
re motina. — Po pietų asz tau 
siūti padėsiu.

Tai-gi tėvas ir broliai nebu
vo girtuokliais! Visi buvo 
darbszcziais ir dorais žmonė
mis!

Po pietų atėjo Leonas.
— Atnesziau laikraszti, — 

tarė — pažiūrėsime ar tavo nu
meris buvo laimingas.

Bet Katre neiszlosze nei ska
tiko. Ir isz to visai neliūdo!

t,-------------- " ............. ..........

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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Visi verke lydėdami gimmes 
ir pažinstamus, isztremiamus 
isz Požnaniaus bet daugiausia 
sialvartavo Valerka Klumpin
to, atsisveikindama su Kasia 
Solocziute.

Ir maži buvo dyvai. Nuo jau
nu dienu gyveno jos vienoj 
pirkioj. Tiktai priemene jas 
skyrė o bendros zobovos ir vai
ki szki szposai sujungė jas krū
von kaip tikrąsias seseris. Va
lerka ilga laika negalėjo žiūrė
ti be aszaru ant margutes, Ka
sios karvutes, parduotos Vo- 
kiecziui už ziurszkus pinigus.

— Augai tu Kasios kraicziui 
szvapejo muszdama karve in 
szlauni o dabar patekai Vokie- 
cziui ant mėsos.

Regis jai rodėsi kad ir baž- 
nyczio varpai dabar liūdniau 
varpuoja, negu pirmiau. Vie
nok varpu balsas visai neper- 
simaine; tiktai mergaites szir- 
dis, pilna gailesczio ir liūdnu
mo, girdėjo visur vieno sopulio 
atbalsi.

Dabar tik nelaime, taip kaip 
griaustinas ant jos užkrito, at
suko jos misli, lekianczia svie- 
tan, paskui Kasia.

Valerkos motina du metus 
sirgus pasimirė. Keliais mene
siais po palaidojimui pradėjo 
žmones barszkinti kad Klum
pius ne be priežasties prasėdi 
isztisus vakarus pas Augusta, 
kuri gyvena su savo broliu 
Gotlibu, nusamdytoj pirkioj, 
kur gyveno Kasios tėvai.

Mislyta kad tie Vokiecziai 
turėjo but turtingi nes nusipir
ko keliolika margu žemes ir 
grei,tai>Mpirko medžius ir >sku- 
fiinosTldatyti sau liauja pirkia. 
Teisyke, kad žeme ir medžius 
pirko pigiai nes isztremtieji 
tuos daigius pusdykiai parda
vinėjo ir tuo budu Vokiecziai 
praturtėjo o isztremti žmones 
iszejo kur akys nesza su savo 
surisztais skuduriais.

Isz syk Valerka nenorėjo ti
kėti žmonių pasakojimams. 
Juk atsiminė kaip tėvas pama
tęs pirmu sykiu Augusta pasa
kė juokom, kad Vokiete ant 
burnos panaszi in plika kume
le o isz savo figūros (sudėji
mo) in armota. Pagalios, misli- 
jo Valerka, ar tai žmogus, my
lintis savo vaikus, galėtu jiems 
padaryti tokia didele nuoskau
da, pasiimdamas po gimtiniu 
savo stogu moteriszke Vokie
te! Už tai Marynia, nebasznin- 
kes Klumpienes giminaite, ka 
jau nuo poros metu ne teta bet 
antro motina buvo vaikams 
naszlaicziams, spjaudė po vi
sus kampus žiūrint in Vokietes 
prisigerinimus ir Klumpiaus 
prie jos prisimeilavimus.

— Na, kaip asz juos jau pa
laiminsiu kalbėjo mojuodama 
kumsztim tai ponai jaunave
džiai be abejones keturpesti 
prisiartins prie altoriaus!

Sekiojo tai-gi Klumpiu ir 
tankiai, kada vakarais nueida
vo pas Gotliba, ji inpuldavo 
pirkion kitan galan, praszyda- 
ma tai paskolinti sierkucziu, 
tai klausdama, katra valanda.

Tada Klumpius žiūrėdavo 
ant jos, kaip ant kokio vilko ir 
galima pažinti kad jis tuo ne
užganėdintas.

'Maryna-gi žiūrėdama in mo
suota stala ir gulinczias ant 
stalo deszras, mislijo sau du- 
szioj:

— O tai tau Vokiete turi sun
ki, jeigu taip greitai suprato 
pu kokia meszkera galima su

vo o Marynia turėdama per 
diena darbo mazgoja sau skal
binius.
— Nuduoda darbszczia, — at

siliepė, — idant man pasidabo
ti ir pataikanti; bet suprantu 
asz tuos merginu darbus.

Auguste nieko Klumpini ne
atsake vientik nusiszypsojus 
atidarė szepa ir tik po neku
riam laikui statydama ant sta
lo degtines buteli prabilo, tary
tum besisarmatydama:

— Asz, teisybe pasakius, 
niekados nenusidirbu o vienok 
vis-gi savo atlieku ir niekas 
ant manes nerugoja. Kitos gas- 
padines per isztisas dienas pa- 
musza kojas dykai ir visai ne
matysi pas jas jokio prigulin- 
cziai atlikto darbo o kas reikia 
jau neatbūtinai padaryti tai 
naktimis baladojasi ir tranko
si degindamos nereikalingai 
szviesa.

Klumpius iszgirdes apie ne
reikalinga kerosino deginimą, 
tiktai dabar savo liežuviui da
vė valia ir gerdamas saldžia 
degtine stiklelis po stikleliui, 
skundėsi net iki pusiaunakeziu 
ant avo nelemto likimo.

Tuo tarpu biedna Marynia 
pabaigus skalbimą mislija tik 
apie tai kad rytoj privalo tai
syti vaikams drabužius o po
ryt kepti duona ir skalbinius 
maglinoti.

Norėtu Marynia užlaikyt na
mie savo paglalbai Valerka bet 
labai buvo gaila kad tuo budu 
ji apleistu siuvimo ir kirpimo 
mokslą. Dar gyvenant Klum- 
pienei mergaite pradėjo vaik- 
szezioti in miesteli tolumo du 
viorstus o neilgai trukus jai tu
ri mokėti po du auksinus ant 
dienos.

— Vėl ilgiau iszvakaremis 
pasėdėsiu ir paskubėsiu su dar
bu o bus viskas padaryta; ’— 
tarė pati sau Marynia, užmerk
dama pastirusias blakstienas.

Po ilgai szaltai žiemai paga
lios praszvito pavasario saulu
te. Prie ano lango sėdi Valerka 
Klumpkite ir klausydama vy
turio daineles baigia siūti suk
nia del maluninkienes.

Jau antrasis menuo priimdi- 
neja darbus in namus ir jau- 
cziasi labai laiminga kad jau ji 
gali pati ant saves užsidirbti.

O jeigu darbo nėra, eina in 
magazina arba in szapa mies
telyje kur ja mielai pasveikina 
nes žino kad ji gera ir gabi 
kriauczka.

Marynia džiaugiasi isz savo 
seserietes ir turi del ko džiaug
tis nes mergaite yra patogi, 
kaip maliavota o tokia gera 
kad niekam vandenio nesu
drums. Savo jaunesnius nasz- 
laitelius aprengia ir apsiuva 
sykiu su teta ir kad ne Augus
te ir prisilaižymas Gotlibo prie 
Valerkos tai moterys visai nei 
neatjaustu to savo darbo. Bet 
kaip tik nusiperka ir pasisiu
va sau arba vaikams kokias 
sukneles tai Augusta visados 
ras papeikimo žodi. Pagal jos 
kiekvienas daigtas yra permo
kamas: užsikeikia kad toksai 
pat perkaltus arba gelumbe ku
rias pirkus netaip seniai daug 
pigiau užmokėjus.

— Jau tai asz nesigiriant tu
riu tokia laime — pridurdavo, 
buk tai tyliai bet taip, idant 
pats Klumpius jos žodžius gir
dėtu — kad mane nei vienas 
Žydas neapgaus. Kadaisia net 
pasakė viena pirkliene, kad už 
mano protą atiduotu puse san
krovos tavoru ir su tuo dar ge
rokai uždirbtu.

Klumpius žiuri in Marynia 
su paniekinimu. Mergina raus
ta isz piktumo ir tyli, nors tu

gauti iszmintinga žuvi.
Oi, kad gobus buvo tasai 

Klumpius tai gobus! O ir ant 
pinigu godus kaip vanagas ant 
mėsos.

Juk jis ir su pirmąją paczia 
neapsivede isz padabones del 
jos ku.pru isz prieszakio ir už
pakalio, bet tik del mielo skati
kėlio. O po tam sarmatijosi jos 
negalėjimo ir su gvolta norėjo 
idant moteriszke persimainytu 
po szliubu in tiesia, gražia ir 
aukszta, kaip nendre.

Iszkentejo taigi nebagele 
pekliszkas kanczias ant žemes. 
Vyrelis, mylintis linksmas 
kompanijas, na, ir gražius mo
terėliu veidelius, visur buvo 
mielas, kad ji nors prie sopulio 
priglaustum, tiktai namie vi
sus, kaip kokia garstyczia 
graužia. Gana greit ineidavo 
pirkion, tuojaus barniams at
rasdavo priežasti. Tai vaikai 
nereikalingai verkia, tai vėl 
valgis per karsztas, tai vėl ki
tas kartus, per szaltas, vasaros 
laike ji muses rūstino o žiemos 
laike ant langu szaltis jam ne
duodavo ramybes ir nuolatos 
marmaliavo ir marmaliavo 
kol neiszejo už duriu.

Laime dar kad Klumpius ne
buvo sziauczium bet kalviu nes 
to tik ir truko kad jis namie tu
rėtu varstotą ‘ ir tai dar tame 
pacziame kambaryje kur sėdė
davo kuprota pati su verkian- 
cziais vaikeliais.

Tankiai skundėsi žmoniems 
kad vaiku riksmas ji isz namu 
iszvaro. O kaip pradėdavo kur 
pasakoti apie paczeduma tai 
tik jo tas pasakas drukuoti del 
mokslo kitiems. Apie tai vie
nok visados tylėdavo, kiek 
pats pinigėliu prakazyriuoja ir 
leidžiasi su kuom nors girtuok
liauti.

J.imkta? i taigi isz jo kad su 
tais savo paczedumais aplada- 
vo tiktai paczia ir vaikus ir 
niekas nieko priesz tai neturė
tu jeigu pati su vaikais namie 
butu valgius kokius geresnius 
valgius. Prascziausio valgio so- 
cziai pavalgyti trukdavo. O 
motinai juk gaila matyti vai
kus alkanus.

Pasimirus paežiai, pradėjo 
rūstauti ant Marynos nebasz- 
ninkes sesers ir skundėsi tan
kiai priesz kitus kad ji meto vi
som pusėm jo gėrybėmis nemo
kėdama prisilaikyti tvarkos.

Iszmintinga Auguste, klau
sydama Klumpiaus nusiskun
dimu, kuriuos jipai liejo kaip 
isz gausybes rago ant Mary- 
nios, lingavo su galva tarytum 
garnys ant pastipusios varles.

— Juk kiekvienam žinoma, 
kalbėjo patylom kad moterisz
ke iszneszios su žiurkszteliu 
isz namu ir isz svirno viską ka 
gaspadorius surenka. Asz, kad 
nepasigirti pridūrė tampyda
ma kukliai savo storas lupas 
turiu tiktai dvi karves, o par
duodu sviesto kas nedelia tris 
gorčius o namie juk niekam ne
trūksta nei sūrio nei pieno o ir 
duonos sausos nevalgome.

Tie trys gorčiai pardavinė
jamo sviesto nuo poros karvių 
insmego Klumpiaus galvoje, 
taip kaip vinis tuszczioj sienoj.

— Reiketu, — pamislijo — 
atsiusti Marynia pasimokinti 
pas Auguste o tuo kart persi
tikrintu kad yra paika, kaip 
stalo kojos norints jai rodosi 
kad visus protus jau suvalgius.

Ir savo tu misliu pabaigoje 
suszvapejo:

— Tiktai su tokia moterisz
ke kaip Auguste žmogus gali 
pasilikti turtingu.

Kadaisia vėl adbego pas Au
guste, jau devinta valanda bu

ri ant galo liežuvio: “Sena o 
kvaila avino galva, tikėk jeigu 
nori, bobos melagytems o pa
matysime ar gerai su tuos isz- 
eisi.” Nuo kada pamate kad 
Klumpius turi užmanymą savo 
dukterį Valerka iszduoti už 
Gotlibo, laiko liežuvi už dantų 
kaip szuni ant lenciūgo idant 
jis nelotu nei ant vagiu. Susi
barti su Klumptum tai reiszkia 
pamesti tarnysta ir palikti vai
kus ir Valeika ant suvokieteju- 
sio tėvo malones.

Ji juk žino kad kol gyvena 
drauge tai Valerka turi šyla at
sispirti ir niekas jos neprivers 
eiti su Gotlibu prie altoriaus.

Regimai kelios nedėlios pir
miau nedaug jau stokavo kad 
Klumpius Marynia jau iszva- 
rytu už tai kad ji pajuokė.

Nežinia ar tai kad patikti 
Augustei ar tai jis prikalbin
tas, gana kad Klumpius nusi
pirko sau kepure su kutosu, 
žalias kelnes ir porcelano balta 
pypke su trumpu cibuku. Kel
nes 'buvo tokios siauros kad su 
jom negalima buvo laisvai at
sisėsti.

Marynia pamaezius ji tuose 
paroduose suplojo rankom ir 
juokdamos paszauke pakiszda- 
ma jam tarp kojų lazda.

— Ain, zvai, drai! halt! — 
kas reiszkia: vienas, du trys! 
szok!... kaip tai szaukiama 
ant mokinto szunes idant jis 
szok t u per lazda.

Klumpius susimaisze o Ma
rynia nepamesdama fantazijos 
kalbėjo nors jai ir verkti norė
josi:

— Na, stokuoja dar tau ka- 
tarinkos ir beždžiones o sztu- 
kos bus gatavos. Norints — 
pridūrė po valandėlei nuolatos 
besijuokdama, — kaip turėsi 
katarinka tai su tais savo pa- 
redais' ir pats gan nuduoti- bež
džione.

Klumpius net pažaliavo isz 
piktumo.

— Klausyk! — suszuko, — 
jeigu man pasakysi dar nors 
viena žodi tai asz tau su ta laz

j DAKTARAS
I Senovės laikuose žymus dak- 
, taras Erasistratus aplaike tūk
stanti auksiniu talentu už isz-

I gydymą turtingo žmogaus.
| Jeigu tuosius pinigus per
ima i nytum ant Amerikoniszku 
tai sziadien kožnas auksinis ta
lentas butu vertas $1,200 arba 
viso 1,200,000 doleriu.

1 Karalius Ludvikas XI, Fran
cuos karalius, kuris gyveno 
apie 500 metu adgal, kalta už
mokėjo savo daktarui 10,000,- 
000 livru arba $25,000.

Bet sziadien, jeigu daktaras 
sukrapszto apie 75 dolerius ant 
sanvaites nuo ligoniu ir užmo
kėjas kasztus pragyvenimo, tai 
jam mažai pasilieka. Dakta- 
riszki žiaunai apskaitė buk 
apie 5,000 daktaru Amerikoj 
paprastai uždirba apie $159 
ant sanvaites bet po užmokėji
mui visu kasztu jam pasilieka 
apie 48 doleriai o priek tam pa- 
trotina apie 38 dolerius nuo li
goniu, kurie daktarui neužmo
ka.

Daktaras turi būti laikytas 
paguodoneje, suszelpinet viso
kius labdaringus užmanymus 
ir gyventi pagal savo stoną. 
Sziadieninei musu daktarai 
yra. tikrais stebukla-dariais ne 
tokiais, kuri buvo senovės lai
kuose kurie mažai žinojo apie 
gydymą serganeziu žmonių.

da t okia.sztuka parodysiu, kad 
iszmusztus dantis in maisza su
rinksi!

— O tu kaip neperstosi pai- 
kyseziu daryti, — atsake Ma
rynia tai Dievas tave nubaus, 
žmones paniekins ir vaikai ne- 
guodos.

— Sakyk! ka asz tokio da
rau? — suriko būras, priszok- 
damas su sugniaužtom kumsz
tim prie Marynios akiu.

— Pasiklausk apie tai savo 
locnos sanžines, jeigu dar jos 
nepardavei Vokiecziams ant 
puspadžiu del senu pantapliu! 
— atsake mergina.

— Raguotas velne! uždarysi 
tu snuki ar ne? — baube Klum
pius užkimusiu balsu.

— Asz tik dabar ji atidary
siu idant visas svietas žinotu 
ir girdėtu kad tu keturiu vaiku 
tėvas...

Tuo tarpu durys atsidaro ir 
pasirodo ant slenksczio Augus
te.

— Pabaigk! — riktelėjo 
Klumpius — o už minutes isz- 
mesiiu tave su visais bebechais!

Užsirūstinus Marynia iszejo 
isz pirkios murmėdama dre- 
baneziu balsu:

— Pabaigsiu ka pradėjau ki
ta karta.

Ta paczia diena tuojaus po 
pietų iszejo Valerka su siuvi
niu po taja sena liepa kuri nuo 
neatmenamu laiku stovėjo už 
grinezios darželyje.

Mergaite buvo liūdna ir isz- 
balus ir pati nežino del ko jai 
isz akiu aszaros nolatos ver
žiasi. (Toliaus bus.

Adventuose vienoje vietoje La- 
kavanos buvau, 

Savo gimines jeszkojau, 
Po ilgam laikui jo neatradau,

Apie ji nieko negirdėjau, 
Norints visur sznipinejau.

Eidama ulyczia kur bažnyczia 
stovėjo,

Vaikai kožnam plakata 
davinėjo,

Užklausiau jo kas ten, 
Lietuvisz'kai,

Bet man atsake Angliszkai: 
“Misis, muving pikezer

tunait,
Gona bi fain ir alrait.”

Turėdama gana laiko neturė
jau kur eiti,

Liejau pikezieriu pažiūrėti, 
Ineiga užmokėjau, 

Prie duriu atsisėdau, 
Mat kad man lektrikas in akis 

nežibetu,
Ir žmones manes nepažintu ir 

nežiūrėtu.
Paskui mane atėjo porele 

jauna, 
O kad kvailei 'buvo tai ne 

naujiena,
Neu'žilgio lektrikas užgeso’— 

tvikszt,
Iszgirdau tiktai 'bizzzz ir 

trikszt!
Mislinau kad kas prilipo prie 

audeklo.
Toji kvaila porele pradėjo 

juoktis,
Ir priek tam garsei baladotis, 
Bet kokia tai moterele prie ju 

priėjo,
In ausi abiems ka toki 

sznabždejo.
Tik tiek iszgirdau, 

Ir atsiminiau:

Moraliszki IIQ7I lUTIIVAC
:: Pamokinimai Liti U VOS

V Kas nekaltybių sudarko, 
tas turi plyszt nuo parako.

Puiki ipaveizda žmonis 
pataiso, bet paleis t u vyste do- 
rybia iszsklaisto.

U Ne kask duobe kitam nes 
pats inpulsi, ir jau parpnoles 
sunku isz jos atsikeli.

U Povas yra puikus pauk- 
sztis, bet bjauriai gieda, kad 
net del kitu ipaukszcziu daro 
tuom geda.

V Kur nėra szventos tiky- 
befe, lenais nėra tikros dorybes.

Vargingiausiu isz žmonių 
yra tas, kuris niekame netrok- 
szta iszsilavyt.

Už griebus tėvu, bausme 
puola ant vaiku.

U Užgintas ir saldus vai
sius ant pikto iszeina ir pik
tas darbas visados iszsiduos.

f Kada vagis vagia tai ma
no kad nieks jo nematys, bet 
Dievas viską mato.

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

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

“Vaikai, paliaukite tai daryti,
Sztai Baltruviene sėdi, 

žiūrėkite,
Ant jus žiuri labai rustai, 
Nedovanos jums už tai.” 
Mergicos net sudrėbėjo,

Jau daugiau nieko nekalbėjo, 
Ne muving pikezeriu nemate,

Tik skepetaites dantyse
..... — kramto.. .

Norints joms nieko nekalbėjau, 
Pataisos nuo ju da tikėjau,

Tuom kart dovanosiu,
Bet kitu kartu gerai

* * * 
pakoeziosiu.

Kiek tai mes kvailiu turime, 
O ir žiopliu visur rast galime,

Bet tokiu kaip ana diena 
užtikau,

Tai dzievaž kitu tokiu nežinau. 
Badai buvo kur ten radynos,

Ir tuojaus kriksztynos, 
Atsirado ir kūmai,

Ir in bažnyczia makalai.
Kunigas kriksztyt pradėjo, 

Ir užklausė koki varda norėjo, 
O ežia namie tėvu nepaklausė, 
Kunigas antru kartu užklausė: 
“Kokis bus kūdikio vardas, 

Neturiu laiko, manes laukia ki
tas darbas.”

Kūmai atsake: “Tegul Mere 
bus,

Juk tai vardas gražus, 
Tai vardas paprastas, 
Tikrai Lietuviszkas.”

Mat jie nežinojo, 
Kad vyresne sesute varda Me

res turėjo,
Dabar dvi sesutes Mariutės,
Nežine ka dabar padarys,

Ar abidvi Mariutems vadys,
Bet kaip kunigas dažinos, 
Tai invalei pipiru tėvams 

duos, 
Vai duos!

SUDE.

— Ickau, ar matei kaip Mi
kas musze Povyla su lazda? — 
klausia sudžia.

— Nemacziau, ponas sūdžiau.
— Ar gali ant to prisiegt?
— Nu, kam asz turiu pri

siegt, asz maeziau kaip Mikas 
pridėdavo Povylui lazda prie 
galvos, greitai atimdavo, krau
jas liejosi, bet nežinau ar isz 
.galvos ar isz lazdos.

ASZTUONI METAI UŽ
ŽMOGAUS NUŽUDYMĄ.

Ukmergę.,—Buvo svarstoma 
vienos žmog-žudystes byla. 
Kaltinamasis M. Miliukas yra 
turtingas ūkininkai, turis apie 
50 ha, vedes gana gražia, mer
gina. jlet jis nuo seniau mylėjo 
Stefanija V., kaimyno ir gero 
draugo žmona. Draugai dažnai 
kartu eidavo brakonierauti. 
Karta, tai buvo sziu metu, 
Balandžio 15 d., Vladas Valei- 
szis buvo rastas miszke nu- 
szautas. Intartafe M. Miliukas 
tuojaus buvo suimtas. Pra
džioje tvirtino esąs nekaltas, 
bet prisipažinels sake, kad ji vi
sa, laika kurseziusi Stef. V., nu
žudytojo žmona. Todėl ir ji bu
vo patraukta kaltinamąja.

DU KARTUS APSIVEDĖ.
Kaunas. — 1917 m. V. Saba

liauskas Kalnujų bažnyczioje 
apsivedė su A. T-te. Kiek pa
gyvenęs, nuo žmonos pasiszali- 
no. Apsigyvenęs Jurbarko vai., 
jis susipažino su O. J-tyte. Sa
kėsi nevedes ir 1935 m. Skirs
nemunės 'bažnyczioje vela apsi- 
paeziavo, klebonui pateikęs sa
vo gimimo metrikas ir patiki
nęs esąs nevedes. Bet netrukus 
ir antraja žmona pamėtė. Pa
trauktas teismo atsakomybėn, 
kaltu prisipažino. Kauno met
ropolijos tribunolas Sabaliaus
ko su J-te apsivedima pripaži
no netikru ir Sabaliauska kal
tu bigamija. Nubaustas 6 men. 
papr. kalėjimo, bet lygtinai nuo 
bausmes atleistas.

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS— 

VOKIECZIAI SIUNCZIA S? 

VO KAREIVIUS IN PAGE.L- 
BA ISZPANAMS.

London. — Anglikai aplaike 
žinia buk Vokietija nusiuntė 
apie 15,000 kareiviu in Iszpani- 
ja in pagialba pasikeleliams 
kurie atplaukė in Cadiza o isz 
tenais in Seville. Tieji Vokisz- 
ki kareiviai buvo gerai apsi- 
ginklavia. Badai tukstaneziai 
iiuosnoriu Francuzu per e jo per 
rubežiu in Iszpanija kovoti 
drauge su pasikeleliais.

EROPLANAI VELA BOM
BARDAVO MADRIDĄ.

Madridas. — Pasikeleliai su 
24 eroplanais vela bombardavo 
miestą su szimtais bombų, už- 
muszdami daugeli gyventoju 
tarp kuriu buvo daugelis mo
terių ir vaiku. Bombardavimas 
buvo taip smarkus kad sukratė 
visa miestą rodos kad tai buvo 
drebėjimas žemes.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
PRASIDĖJIMO REVO

LIUCIJOS.
Madfid. — Pagal apskaity- 

ma drauguves Raudono Kry
žiaus tai nuo prasidėjimo revo- 
liuęijos Iszpanijoj, likos už- 
muszta daugiau kaip dvylika 
tukstaneziai žmonių ir gal 25 
tukstaneziai likos sužeista ir 
mirė nuo sužeidimu. Tai tik 
mieste Madride o kiek užmusz- 
ta kitose vietose tai da nesu
skaityta ir gal niekad nedaži- 
nos.

■uctabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekęs* 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta



“SAULE” Mafianoy City, Pa.

Žinios Vietines
—* Utarninke pripuola baž

nytinis apvaiks’zcziojiimas Ne
kalto Prasidėjimo Szv. Panos 
Marijos.

—* Pirkinekiite tavora pas 
saviszkius, ir nevilkyte lig- pa
skutinei valandai su Kaledin- • • .... ' .iais pirkiniais nes tokiu fondu 
duosite pasilsi darbininkams 
krautiivesia kurie stovi ant ko
jų per visa diena.

—> Ketuiresdeszimts Valau- 
du Atlaidai atsibus Szv. Juoza
po bažnyczioj pradedant nuo 13 
lyg 15 d., Gruodžio (Dec.). 
Prabaszczius Czesna pakvietė 
daugeli kunigu in pagialba, o 
daugeli žmonių ketina pasinau
doti isz tosios dvasiszkos pro
gos.
t Aplaikeme žinia isz Lo

cust Mountain ligonbutes, She- 
nandoryje, buk ten mirė mote- 
re Kvasauckiene, Ketvergo ry
ta, kuri gyvena 1038 E. Dine 
ulyczios. Motere buvo nuvežta 
ant gydymo in ligonbute Sere- 
doje. Graborius Sakalauckas 
paėmė lavona parengti ant pa
laidojimo.

—• Uždangalas ant Tom 
Brown czeveriku sztoro užside
gė ana diena, bet greitai likos 
užgesyta. Manoma kad kas 
nors mete deganti paperosa 
kuris uždege uždangala.

■f Konstancija, pati Jono 
Novako, 4 S. B uly., mirė Gero 
Šamaritono ligonhutej, Potts
ville, kurioje ^radosi apie tris 
sanvaites ant operacijos. Ve
lione gimė Lietuvoje. Pirma 
karta buvo vedus su Dum- 
1 ’-A/sku, kuris mirė keliolikaA '.I ! !< :

______ fidgal. Paliko kelis isu- 
'n trurlus vaikus, kaipo motina i< 11 į.i ■Lietuvoje. Lavonas buvo pa- 

szarvotas pas szvogerka Ne- 
meciene, 325 W. South uly.

TRUMPOS ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Me

džiodamas po girraite, Juozas 
Skingelis surado lavona Miko

SHENANDOAH, PA.
— Ana diena iszsieme lais-r 

nūs ant apsipacziavimo George 
Becker, 47 metu, su naszle 
Mrs. Angelina Applegate, kuri 
jau sulaukė 75 vasarėlių ir gy
vena ant 232% E. Lloyd uly. 
George yra josios burdingie- 
rium nuo ilgo laiko. Busimoji 
nuotaka sako, kad josios Jur
gutis yra geru vyru ir pasaldys 
josios gyvenimą. Motere jau 
turėjo du vyrus priesz tai, ku
rie mirė. Vinczevone tosios 
nepaprastos poreles ketina at
sibūto už keliu sanvaicziu.

f Feliksas Dapkeviczius, 
215% E. Mount Vernon uly.. 
senas gyventojas, mirė po ilgai 
liga. Velionis pribuvo isz Lie
tuvos ir prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko viena 
broli mieste ir dvi seserys Lie
tuvoj. Laidotuves atsibuvo 
Utarninko diena, su bažnytin
ėms apeigoms.

Minersville, Pa. — Vincas 
Mikitaviczius likos apskunstas 
ant 10,000 doleriu, per Helena 
Brazinskiute, isz Eastono už 
sužeista szirdele. Mergina jam 
paskolino isz viso $1,104.00 ir 
priek tam skundžia ji už neda- 
laikyma duoto žodžio apsipa- 
eziuoti su ja. Vincas prižadėjo 
Helenai apsipacziuot su ja 1934 
mete bet lyg sziai dienai neisz- 
pilde duoto žodžio.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

---Apie 1,500 darbininku 
sugryžo prie Raibo in Evans 
kasyklas Panedelio ryta. Bu
vo sustoja nuo Kovo menesio 
i,sz priežasties užliejimo. Dar
bininkai nudžiugo kad nors 
priesz Kalėdas szick tiek už
dirbs graszio.

Kingston.,— Gazas iszeinan- 
tis isz triubu, buvo priežastim 
apėmimo keliu vaiku. Kelio
lika szeimynu turėjo apleisti 
savo gyvenimus, nes namai bu
vo pripildyti gazu.
Jessup.,— Sustoja dirbt apie 
szeszi menesiai adgal, 500 ang-

Ekskursija in
fej

NEW YORK
$9.15 AND NEWflRK

įJio’ea irNedelioj SDecemberio 
atgal J

SPECIALISZKASTREINAS
Apleis Mahanoy City........... 4:49 Nedėlios ryta

Pirkite tikietus isz anksto.

lehigh.'Vhlley Railroad
— C~i'ic Route of The Black Diamond —

Anglija Pasiprieszino Priesz 
Apsipacziavima Karaliaus 
Edvardo su Amerikonka

Anglijos Karalius Edvardas

London, Anglija. — Augsz- 
eziausias ministeris, Baldwin, 
apreiszke Utarninke karaliui 
Edwardui buk kabinetas ant 
laikyto posėdžio nutarė pames
ti savo dinstus jeigu karalius 
toliaus bus užsispyrės apsipa- 
cziuoti su Amerikonka, Mrs. 
Simpson. Anglija pasiprieszino 
kad karalius geidžia pacziiuo- 
tis su motere persiskyrusi su 
dviems vyrais ir tas nužemintu 
visa Anglija akyse viso svieto. 
Toliaus, kad tai prieszintusi jo

Mrs. Wally Simpson

koronacijai nes* paeziuojasi su 
persiskyrusią motere.

Jeigu karalius Edwardas už
sispirtu paėziuAtis su taja mo
tere tai butu geriau kad atsisa
kytu nuo karaliszko sosto ir 
pavestu ji savo broliui.

Ka karalius darys tai sunku 
pranaszauti nei myli savo isz- 
i inktaja ir kaip girdėt tai isz- 
sižades sosto del szirdies mote- 
res kuria pamylėjo.

įOCHBENT:

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.MEMEL

OCCIDENT 
rtouk

Panaszu
Istorijų yra 

Daugybe
Kėlės dienas adgal atėjo in 

redakcija tūlas žmogelis su 
praszymu kad jam sujeszkotu- 
mem koki nors užsiėmimą nes 
nuo senei nedirba ir žinojo kad 
mes turėjome intekme jam pri- 
gialbet suradime darbelio.

Tame nieko naujo, panaszus 
žmones tankiai atsilanko in 
musu redakcija su tokiais ir 
panasziais reikalais." Prigialbe- 
jam kiek galime ir kas ant to 
užsitarnauja. O kada ateina, 
klausiame ju apie nekurias in
formacijas. Panasziai padarėm 
ir su szituom žmogeliu.

— O koki tu laikraszti skai
tai? — užklausem jo Anglisz- 
kai, nes jis in mus taipgi Ang- 
iiszkai kalbėjo.

-— Dabar ne joki, nes nedir
bu, — atsake jis.

— O priesz tai ar skaitei?
— Kaip kada, skaieziau Ang- 

liszka laikraszti, — atsake ne-

PATARIMAS VYRAMS

kokis naudingas elektrikinis daigtas. 
Tie intaisai yra gražus, naudingi ir 
už prieinamas prekes! (

Matykite tuos elektrikinus daigtus 
muso kromuose arba pas juso vietini 
pardavėju. Prekes kurios jumis pa
tiks ir visokiu daigtu del visokiu 
reikalavimu.

Pirkite dovanas priesz 
laika.

Gerai ir drueziai suvy
niokite pakelius ir aisz- 
kiai adresavokite jeigu 
siusite per paezia ir ne
laukite paskutinius va

landos.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Szumono, 50 metu, kabanti ant 
medžio pasikorusi.

Coaldale, Pa. — Isz priežas
ties nesveikatos, Pranas Bro
die, 48 metu, nusiszove mirti
nai, mirdamas vėliaus czionai- 
tineje ligonbuteje.

Philadelphia, Pa,— Staigus 
szalcziai buvo priežastim pen
kių žmonių mirties czionaitinej 
aplinkinėje, ir keliolika turėjo 
būti nuvežti in ligonbutes.

Calais, Francije. —- Devyni 
laivoriai isz laivo “Norah” 
prigėrė kada laivas nuskendo 
laike smarkios viesulos czio- 
nais.

Pottsville, Pa. — Per eksplo- 
zijo 'bleszines gazolino prie 
Forestvilles stripinsu, likos 
skaudžiai apdegintas Karolius 
Ignataviczius, 9 metu vaikas, 
ir likos nuvežtas in Pottsvilles 
ligonbute.

PURVINOS KOJOS.

Karta atsilankė pastorius 
pas viena savo aveliu ir kada 
paskambino prie duriu, iszejo 
penkių metu mergaite invest! 
pastorių in svet-ruimi. Pasto
rius vienpk atsisakė eiti in 
svet-ruimi, sakydamas:

— Ne, tegul asz vereziau Tau
škia palauksiu nes mano kojos 
labai purvinos!

— O tas nieko, — atsake mer
gaite, — tamista juk su czeve- 
rykais! ... . ....AiV

lekasiu vela sugryžo prie savo 
darbo in Pompay Coal Co., ka
syklas. Darbiuinkiszkas erge
lis likos pasekmingai apsvars
tytas.

ISZ KANADOS
Sandhurst.,— Kapralius pa- 

licijos Sidney Bice, 28 metu 
amžiaus, pasakęs “Good By” 
savo paežiai, sėdo ant mo- 
torcikliaus ir in penkes minu- 
tas vėliau likos užmusztas per 
automobiliu.

Hamilton.,— Panaktinis in- 
spektoris Roughead, netikėtai 
surado garažuje slaptinga vie
ta, kurioje buvo paslėpta 24 
dėžės alaus ir 18 dėžių geros 
Kanadines arielkos. Locninin- 
ko to skarbo da nesurasta

Port Arthur.,—Henrikis Le
sage iszejo su ipaczia pririnkti 
malku ir tame laike užsidegė 
ju namas kuriame paliko trijų 
metu amžiaus sūneli. Kada su
gryžo, namas buvo sudegęs lyg 
pamatu. Kūdikio sudegusi la
voną surado pelenuose.

SZVENTIEJI.
Karta atjojo popas pas viena 

savo aveliu ir tapo gerai priim
tas. Isz pradžių buvo dideles 
vaiszes o paskui puota iki vė
lybai nakeziai. Kada popas at
sisveikino ir sunkiomis kojo
mis laukan iszejo, pajuto kad 
jam bus gana sunku dasigauti 
ant ‘balno: “Szventasis Jurgi, 
szventasis Elijau ir szventasis

Mikalojau, pagelbekite man,” 
melde popas su atsidavimu. Ta
da smarkiai pasistūmėjo, pa- 
szoko ir — atsidūrė net antroj 
pusėj arklio ant žemes.

— Jus szventieji, — suszuko 
popas iszmetinejancziai — nors 
asz ir visus tris pasiszaukiau 
bet vis-gi nereikejo visiem tri
nti kartu mane kelti.

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

PAI N>E-XPĖLlW

VONE ISZDETA SU AKSOMU — NAUJAS ISZRADIMAS.
Barbora Beck, patogi Broadway szokike, New Yorke, da

vė sau padirbti naujo budo vone, kuri yra iszdeta su aksomu 
isz vidurio ir lauko. Amerikoj daug atsitinka nelaimiu kada 
moteres prausėsi vonese ir jose paslysta ir nekarta aplaiko 
mirti isz tos priežasties. - __

drasei.
— Prie kokios parapijos pri

guli.
— In Vokiecziu.
— Tai tu ne Lietuvys?
— Taip, asz esmių Lietuviu.
— Kaip tai, esi Lietuviu o 

bet ne skaitai Lietuviszko laik- 
raszczio ir nepriguli in Lietu
viszka parapija tiktai in Vo
kiszka?

Musu sveczias pradėjo krai
pytis neramiai ant kėdės.

— Ar turi vaiku ?
— Turiu.
— O in kokia mokslaine juos 

siunti?
— In Vokiszka parapijine 

mokslaine.
— Kodėl nepriguli in Lietu- 

viszka parapija ir nesiunti in 
Lietuviu parapijine mokslaine?
— užklausem jo.

— Man fenais parankiau.
— O kur gyveni?
Czionais pasakė savo numa- 

ra namo ir ulyczia.
— Kaip tai gali būtie, juk 

tau Lietuviszka bažnyczia tuo- 
jaus po szonu o eini in Vokisz
ka bažnyczia, priguli prie Vo- 

1 kiszkos parapijos, siunti vai
kus in Vokiszka parapijine 
mokslaine, skaitai Angliszkus 
laikraszczius ir kaip gali ateiti 
pas Lietuvius ir in Lietuviszka 
redakcija jeszkoti pagialbos? 
Žmogeli, ar tu proto netekai?!
— Tu kitus suszelpineji, kitus 
darai tureziais o saviszkius pa- 
niekineji ir nori kad bedoje jie 
tau paduotu ranka. Eikie sau 
su Ponu Dievu. Mes turime už
tektinai bėdos stengdamiesi pa- 
gialbeti tiems kurie suszelpi- 
neja musiszkius.

Per koki tai laika nepasiju-

apie ka toki. Po tam pradėjo 
iszsikalbineti kad r.eapsvarste 
apie tai ir dabar mato savo 
klaida.

Prižadėjo pasitaisyt ir prisi- 
raszyt prie Lietuviszkos para
pijos kalbėdamas kad jo mote
re priesz tai pasiprieszins nes 
pas Vokieczius užlaikymas pa
rapijos pigiau. Apie tai dau
giau nenorėjome klausyt. Pa
liksime taji klausymą del Lie- 
tuviszku kunigu.

Prižadėjo net užsiraszyti 
“Saule,” nors rugojo kad jam 
sunku skaityt Lietuviszka laik
raszti. Apreiszkeme jam kad 

j “Saule” yra tinkama ir leng- 
| va skaityti del tuju kurie ma
žai skaito Lietuviszkai nes 
greitai pramoksta isz jos skai
tyti Lietuviszkai.

Matydami jo gailesti, atsilei
do ir musu szirdis. Jis tame ne
kaltas tiktai padėjimas, kokis 
tarpe musu vieszpatauja. Pa
klausėm jo ar daug Lietuviu 
priguli in Vokiszka parapija o 
jis atsake mums jog gana dide
lis skaitlis,

— Tai blogai. Jeigu yra ten 
Lietuviu, privalo jie prigulei 

.prie savo parapijos, panasziai 
kaip Vokiecziai priguli prie 
savo, Airisziai'prie savo ir 1.1.

Atsisveikinome su savo sve- 
cziu pasilikdami prieteliais.

Szitas atsitikimas davė 
mums gana daug ant apmans- 
tymo, kuris turi taipgi daug 
apie ka mislyt del musu Lietu- 
viszku dvasiszkuju. Tuom dau
giau kad daugelis musu tautie- 
cziu priguli prie svetimtautisz- 
ku parapijų o ir daugelis taip

nieriu ir kitu inteligentiszku 
žmonių ir biznierių kurie boi
kotuoja Lietuviszkas parapijas 

į ir sau laiko už “dideli unara” 
'kad priguli prie svetimtautisz- 
ku bažnyczia.

i A. J. Sakalauskas
j LIETUVISZKAS GRABORIUS
| Pirmos klasos patarnavimas 

Ofisai Dviejose Vietose ❖
331 W. Centre St., Shenandoah 

Telefonas, Dial, 2-1512

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

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

dino isz vietos. Manste gilei vadinamu “apszviestu” biz-

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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