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Isz Amerikos DIDŽIAUSES ŽMO
GUS ANT SVIETO

MONOPOLEI
PARDAVĖ

APMAINĖ SAVO PA- 
CZIA SU BROLIU

NELAIMINGOS
KALĖDOS

ARKLYS, SU SAVO UODE
GA, UŽSMAUGĖ VAIKUTI.

Winchester, Ont. — Douglas 
Harper, deszimts metu vaikiu
kas, gyvenantis Toyes Hill, li
kos surastas tvarte negyvas su 
arklio uodega aplinkui jo kak
lą. Manoma kad vaikutis siaus
damas prie arklio apriszo sau 
uodega aplink kakla ir kada 
arklys judinosi isz vietos, pa
smaugė vaika. Tėvai, nesuras
dami vaiko per kėlės valandas, 
nusidavė in tvarta kur rado ji 
negyva.

Ukiah, Cal. — Mendocino 
vaistinėje ligonbuteje randasi 
nepaprastas ligonis kuris yra 
didžiausiu žmogum ant svieto. 
Tuom žmogum yra pagarsejas 
po visa svietą Jonas Aasen, 36 
metu, sverentis 265 svarus ir 
turi 8 pėdas ir 9 colius augsz-, 
ežio. Ligonbute turi su juom 
nemažai ergelio nes turėjo.jam 
parengti lova deszimts pėdu il
gio ir reikalingas drapanas o 
priek tam rūpinasi apie jo val
gi nes tasai milžinas suvalgo 

GERAI PAKRAPINO SAVO ant pusrycziu po szeszis kiau- 
szinius ir tiek porkezapsu. Ki
tados jis rodėsi cirkusuose ir 
apvažinėjo visa svietą.

PARAPIJONA.
Scrapford, Pa. — Mikolas 

Vaidak apskundė vietini Sla- 
voku kunigą kuris ji sužeidė su 
misinginiu krapylu ir už isz- 
metima jo isz bažnyczios laike 
Kalėdiniu pamaldų. Mikas ap
skundė kunigą ant penkių tuk
stancziu doleriu. Kokia buvo 
priežastis tokio skaudaus pa- 
krapinimo parapijono su kra
pylu ir del iszmetimo isz baž
nyczios tai apie tai nepranesz- 
ta. O gal buvo gera priežastis.«
PER 12 METU ISZGERDAVO 
PO 20 PUODUKU KAVOS.
Syracuse^ N. Y.— Nuc- kada 

Agotėlė Mowers turėjo deszimt 
metu, niekuom daugiau nesi- 
maitindavo kaip tik juoda ka
va ir duona. Toji mergaite isz- 
gerdavo ant dienos po dvide- 
szimt pubduku kavos per dvy
lika metu. Mergaite yra supa- 
ralyžavota ir neatsikelia isz 
lovos bet sziaip yra geroje svei
katoje ii- da gali gyvent dauge
li metu.

MERGINA SKUNDŽIA SE
NUKĄ UŽ NEDALAIKYMA 

ŽODŽIO.
Cortland, N. Y. — Clayton 

Reibasmann, 76 metu, užsima
nė jaunos ir patogios paeziu- 
les, ypatoje persiskyrusios mo
terėles Sophie Jeckel, 23 metu. 
Senukas pasirūpino vedimo pa- 
velinima, nupirko deimantini 
žiedą ir Veselka buvo parengta 
del sveteliu bet kas tokis “pa
gedo” ir “jaunikis” nestojo 
paženklinta diena prie alto
riaus.

Matyt kad senukas gavo 
“szaltas kojas” nes pasikalbė
jas su asztuoniais vaikais isz 
kuriu vyriauses turi jau 47 me
tus, ant galo dasiprato kad bu
tu didelis kvailys jeigu pa- 
cziuotusi su taip jauna moterė
le ir Veselka pairo. Dabar So- į Home, aplaike žinia buk jos 
phie skundžia sena naszli ant 
25 tukstancziu doleriu už su
laužyta žodi bet ar gaus tiek 
tai nežine nes teismas da ne
prasidėjo.

400 ŽMONIŲ UŽSITRUCINO 
VALGIU.

Sandusky, Ohio. — Apie 400 
žmonių staigai apsirgo po su
valgymui pietų Ohio Soldiers 
and Sailors Home, prieglaudo
je del senu kareiviu ir ląivoriu. 
Daktarai sako kad senukai val
gė neszviežia mesa nuo ko ap
sirgo. __ —

sesute, mirdama, paliko jai 360 
tukstancziu doleriu. Amanda 
randasi prieglaudoje daugiau 
kaip deszimts metu bet paliki
mo savo mirusios sesutes neap- 
laikys nes kožnas senukas, ku
ris aplaiko prieglauda tame 
name turi pasiraszyt kad jeigu 
daeitu prie turto arba kas jam 
užraszytu koki palikimą tai 
turtas priguli prie prieglaudos. 
Senuke mano užvesti teismą 
kad tuos pinigus galėtu pasi
likti sau ir gyventi malsziai 
lyg pabaigai savo gyvenimo už 
tuos pinigus. _____

RANDASI LIGONBUTEJE.

NULIŪDIMAS MOTINOS 
DEL SAVO VAIKU NUSTŪ

MĖ JA PRIE SAVŽU- 
DINSTOS.

Bethlehem, Pa. — Prisiarti- 
nanczios szventes, badas ir li
ga, nustume Mrs. Alicija An- 
nuanzio, 39 metu, prie atėmimo 
savo gyvasties ir szeszi vaikai 
dabai* pasiliko ant ranku pa
vieto. Per kelis menesius tėvas 
jeszkojo darbo ir dingo nežino 
kur. Vaikai verke duonos o 
ežiatszventc~po szonu ir da di
desne gailestis apėmė nelai
mingos motinos .szirdi. Varg- 
sze nuėjo in skiepą ir ten pasi
korė ant balkio. Kaimynai gir
dėdami verkenezius vaikus, 
atėjo pažiūrėti kas atsitiko ir 
užtiko kabanezia motina ant 
virves.

JUOKIASI DAUGIAU KAIP 
TRIS SANVAITES BE 

PALIOVOS.
Clinton, Iowa. — Mikolas 

Kommer, 26 metu, serga czio- 
naitineje ligonbuteje nepapras
ta liga, juokdamasis be palio
vos jau per tris sanvaites. Su 
savo nepaprasta liga užkrėtė 
jis ir kitus ligonius kurie gir
dėdami kaip jis juokiasi, pra
deda ir jie juoktis todėl turėjo 
ji patalpint atskiram kambary
je. Lyg sziolei daktarai da ne
surado gyduolių ant tosios juo
kingos ligos.

MOTERE VARGSZU PRIE
GLAUDOJE APLAIKE 360 
TUKSTANCZIU DOLERIU.
Council Bluffs, Iowa. — Mrs. 

Amanda Hoover, 83 metu am
žiaus, kuri randasi . senuku 
prieglaudoje Burd Memorial

DAUG GUZUTES
IN VIENA DIENA MONOPO
LEI PARDAVĖ GUZUTES 

UŽ 1,588,000 DOLERIU.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos arielkinei monopolei 
per praeita Ketverga — diena 
priesz Kalėdas— pardavė vi
sokiu gerymu už 1,588,000 do
leriu. Ta ja sanvaite pardavė 
viso už 3,755,000 doleriu.

METE 1936 BUVO MAŽAI 
“NEKTAIZINIU 

PARTIJŲ.”
■ Tuskagee, Ala. — Dr. F. D. 

Patterson, pirmininkas murinu 
instituto czionais, savo meti
niam raparte paduoda buk 19- 
36 mete, po visas dalis Suv. 
Valstijų, buvo mažiau pakori
mu nigeriu ne kaip in paskuti
nius keturis metus.

Mete 1936 baltieji pakorė tik 
devynis nigerius už visokius 
prasižengimus priesz baltuo
sius žmonis: Georgijoj 5, Ar- 
kanse 2, Floridoje 1 ir Mississ
ippi 1.

NELAIMINGI TIEJI MAŽI 
VYRUKAI KURIE TURI 
MILŽINAS MOTERES.

Canton, Ohio. — Gustovas 
Maurhoff, žmogelis kuris turi 
vos ketures pėdas ir 1% coliu 
dydžio o • jo pacziule beveik Į 
szesziu pėdu dydžio ir drūta' 
kaip jautis, gyveno gana dide
lėje sutaikoje nes vyras turėjo 
jos klausyti bet kokiu budu to
ji porele suėjo in krūva tai ne
žino bet gyveno su savim sze- 
szis metus ir susilaukė keturiu 
vaiku. Gustovas turėjo visame 
klausyti savo mylimos prisie- 
geles o jeigu kada pasiprieszin- 
davo ir sukeldavo Iszpaniszka 
revoliucija tai prisiegele ji pa
sodindavo ant augsztos lenty
nos nuo kurios bijojo tasai 
nyksztukas nuszokti.

Matyt Galijotui-bobai nubo
do tokis nyksztukas ir ana die
na pasirengus bobele užmėtė 
savo nyksztuka ant lentynos, 
užrakino duris ir iszejo isz na
mu. Kaimynai sako kad pabė
go ji su kitu vyru kuris yra di
desnis už jos “pipirą.” Kaimy
nai iszgirde riksmą mažiulelio 
atbėgo pažiūrėti kas jam atsi
tiko ir nemažai prisjuoke kada 
.ii pamate tupinti ant augsztos 
lentynos.

IR MAŽOJI SZVAICARIJA TURI SAVO RAITELIUS.
Szvaicarija, tasai mažiulelis sklypas, supratęs jog yra pavojuje kad prie jos rube- 

žiaus kitos vieszpatystes pradėjo ginkluotis, pradėjo ir ji ginkluotis ir lavinti savo kariuo
mene kad laike kares galėtu apsiginti nuo nevidonu. Paveikslas parodo jos raitelius kurie 
ana dieną turėjo manevras Geneyoje. . . .

ANT REIDIO
BROLIS IR MOTERE 

ARESZTAVOTI.

Calneville, Utah. — James 
Wightmann, 30 metu, atvažia^ 
vo su savo pacziule pas savo 
broli Williama in czionais pra
leisti kėlės dienas ant Kalėdų. 
Williamas, pamatęs paczia sa
vo brolio pirma karta, jauna 
patogi moterele, apie 23 metu, 
užsidegė karszta meile del jos. 
Moterele taipgi prilipo prie jo 
szirdies. Willamas buvo nasz- 
lys. Priesz iszvažiavima brolio, 
James suprato kas atsitiko ir 
sutiko WilliJmui atiduoti savo
paczia bet dykai nenorėdamas1 pUikimsztu ulycziu ir kaip geriausia apsisaugoti nuo nelai- 
ja atiduoti, pasiūlė. Williamui' Studentai yra isz Lane Technical mokslaines-Chicage.

’ 1 v • • i * 1 • AT *pacziule už jo puiku reidio. Na 
ir brolis sutiko ant mainu. 
James iszvažiavo namo o Wil
liamas pasiėmęs su savim mar- 
czia, iszeme laisnus ir paėmė 
szliuba sude. Gimines moteres, 
dagirde apie tokias mainas, ap
skundė abudu neš motere ne
buvo persiskyrus nuo savo pir
mo vyro ir sziadien abudu ran
dasi uždaryti kalėjimo už sve
tini-vyravimą 

r
nusižud:_________ _ SANVAITE

PO APJMtfeiAVIMu. “

Renovo, Pa. — Arthuras 
Seid, 52 metu, kuris buvo apsi- 
paeziaves tik sanvaite laiko, 
nusiszove ant smert už tai kad 
jo jauna pacziule su draugėms 
iszvažiavo ant partes per Nau
jus Metus o ji nepasiėmė su sa
vim drauge. Kada pacziule isz
važiavo, pradėjo tuom labai rū
pintis ir būdamas užvydušiu, 
nuėjo ant gonkeliu paleisda
mas sau kulka in krutinę.

MERGAITE RASZO 
ADBULAI.

Mount Carmel, Pa. — Arti
mam miestelyje, Marion 
Heights, lankosi in mokslaine 
asztuoniu metu mergaite, An
tanina Sergi, kuri raszo viską 
adbulai ir daraktorkos turi ne
mažai ergelio su jos rasztu nes 
turi ji peržiureti su pagialba 
zerkolo. Daktarai ir kiti sten
gėsi ja atpratint nuo to bet visi 
ju stengimai eina ant niek ir 
mergaite vis raszo adbulai.

* Dideliu dalyku nevisadą 
galime padaryti bet mažus ga
lime iszpildyt.

MOKINASI KAIP VARYTI AUTOMOBILIUS.
Szitie studentai mokinasi kaip varyti automobilius ant

TRUMPOS ŽINUTES
Pittston, Pa. — Williamas 

Sutliff, 70 metu, isz Wyoming, 
kuris gyveno pats vienas, likos 
surastas negyvas užtroszkes 
nuo gazo.

Chester, Pa. — Du darbinin
kai likos užmuszti ir 20 sužeis
ti per eksplozija gazo dirbtuvė
je Sun. Shipping and Drydock 
Co.

Wheeling, W. Va. — Trys 
vyrai, isz Moundsvilles, prisi-Į 
pažino buk tai jie nužudė Ona 
Brisiene, 40 metu, paczia locni- 
niriko czionaitines karcziamos. 
Motore likos nuszauta kada 
banditai atėjo apipleszti saliu- 
na.

New York. — Mrs. Janina 
Schuck ir jos du maži vaikai li
kos surasti kambaryje užtrosz- 
kia nuo gazo. Buvo tai savžu- 
dinsta nelaimingos motinos ku
ri drauge nužudė savo vaike
lius.

Washington, D. C. —Oro in- 
spetojai pranaszauja buk szia 
sanvaite ketina būti kelios snie
gines viešnios su smarkiu szal- 
cziu.

Vatikano Miestas. — Popie
žiaus sesuo ir jos keli vaikai 
pribuvo atlankyt savo serganti 
broli bet likos neprileista isz 
priežasties jo silpno padėjimo. 
Popiežius davė savo palaimini- 
ma del kardinolo Daugherty, 
isz Filadelfijos, kuris pribuvo 
isz Amerikos ji atlankyt.

Isz Visu Szaliu
KINCZIKAI PARDAVINEJE 

SAVO MOTERES IR DUK- 
TERBS ISZ BADO.

SzanghžM, Kinai., — Atėjo in 
czionais žnia, buk provincijoj 
Szan-tung yeng, isz priežasties 
didelio b:
P’

do toje aplinkinėje, 
gyventoji i neturėdami ka val

gyt ir pinigu ant pirkinio 
m aisfn^ v - (U- j n. pan■dai'ju.eę . 
vo jaunesnias moteres ii' dukre
les, kad už aplaikytus pinigus 
pirkti duonos. Pagal tenaiti- 
niu virszininku, ta in keturis 
menesius jau parduota apie 
trys tukstaneziai moterių ir 
merginu, už kurias aplaikyda- 
vo nuo dvieju lyg deszimts do
leriu, pagal ju patogumą ir su
dėjimą. Moteres likos iszvež- 
tos in Mongolija, Lidija ir Tur
kija. Valdžia gana stengėsi už
bėgti tam gyvojo tavoro par
davinėjimui, bet negali tam už
bėgti, nes negali surasti kalti
ninku ir liudininku.

NEPASISEKE ISZPLAKTI 
VELNIĄ ISZ MOTERES.
Lodžius, Lenk.,— Kaime Na- 

guvki, kunigas praeidamas pro 
kapines, iszgirdo moteriszka 
vaitojima. Pasiszaukias kelis 
kaimynus in pagialba, nuėjo 
pažiūrėt kas ten yra. Nusiste
bėjo surasdamas viena isz savo 
parapijonku, pririszta prie 
kryžiaus, o josios vyras plake 
ja su diržu kad “iszvaryt isz 
jos pikta dvasia” kuri in mote- 
re inlindo, kaip jam apie tai ap 
reiszke vietine ragana. Motere 
labai susirgo ir guli ant mirti
no patalo. Vyra aresztavojo.

KŪDIKIS GIMĖ SU TRIMIS 
AKUTĖMS; NUSTEBINO

VISUS DAKTARUS.
Torun, Lenk., — Nemažai 

nustebino visus daktarus kūdi
kis, kuris gimė czionaitineje 
kariszkoje ligonbuteje, praeita 
sanvaite. Kūdikis turi tris 
akutes, 'dvi paprastoje vietoje, 
o treczia vidurije kaktos. Tre- 
czia akis yra užmerkta ir da ne- 
isztyrineta, ar kūdikis su ja 
galės matyt ar ne. Daktarai 
atvažiavo net isz Vokietijos

Deganczioje Bažnyczioje Sude
gė 14 Žmonių ir Daug 

Sužeista.

KUNIGAS MIRĖ NUO 
APSIDEGINIMO.

Kardytas, Graikija.,— Pen
kios mylios nuo czionais, mies- 
telije 'Prikala, kylo ugnis laike 
Kalėdiniu pamaldų, czionaitin- 
eje Graiku bažnyczioje. Ugnis 
taip •smarkei prasiplatino kad 
žmonys negalėjo sipet iszbegti 
isz bažnyczios, kuri buvo pri- 
sigrudus su žmonimis. Dau
gelis likos sumindžiotais. Su
žeistieji sudege deganczioje 
bažnyczioje, o apie szimtas li
kos baisiai sumindžiotais. Pri- 
buvia ugnagesiai isz artimu 
miesteliu, turėjo iszkapoti du
rys, kurios buvo užkimsztos ne
gyvėliais. Laike pamaldų už
sidegė uždangalas ant alto
riaus, ir nuo to prasiplatino 
liepsna po visa bažnyczia. Terp 
žmonių kylo baisus sumiszimas 
ir susigrūdimas prie duriu. 
Daug moterių ir vaiku likos su 
mindžiotais ant smerk Kuni
gas Almyros, gialbedamas 
Monstrancija, žuvo liepsnoje 
o kitas smarkiai likos apde
gintas. Miestelije kylo didelis 
sumiszymas laike ugnies, nes 
daug žmonų subėgo prie baž
nyczios stengdamiesi iszgialbet 
savo mylimuosius.,'bet tik buvo 
ant kelio ugnagesiu kurie sten
gėsi gialbet žmonis isz vidaus.

MUSZTYNE TERP PARAPI- 
JONU, KURIE GYNĖ SAVO

KLEBONĄ; 6 UŽMUSZTI 
18 SUŽEISTI.

Bielomork, Cžekoslovakija., 
—Dideliam kaime Troty, kylo 
musztyne tarp parapijonu ku
rie stojo už savo kleboną, kuri 
ketino perkelti in kita parapi- 
je, o in jo vieta indeli jaunes
ni. Vieni stojo už sena klebo
ną, o kiti už jauna kunigą ir isz 
to kylo kruvina musztyne, ku
rioje užmuszta szeszi parapijo- 
nai o 18 sužeista. Ant ryto
jaus atvažiavo palicija ir iszve- 
že kleboną ir uždare bažny- 
czia. Bažnytine valdžia aisz- 
kino, kad senas kunigas jau 
neyra tinkamas pildyti savo 
dvasiszkus privalumus bet se
nas kunigas aiszkino, kad tai 
buvo darbas jauno kunigo, ku
ris kasė po juom duobeles, kad 
iszest isz geros parapijos. Vys
kupas tyrinėje visa atsitikima. 
Palicija aresztavojo apie dvi- 
deszimts maisztininku.

SUDEGE KATALIKISZKA 
BAŽNYCZIA KANADOJE.
Chatham, Ont., Kanada. —■ 

Katalįkiszka bažnyczia Nekal
tojo Prasidėjimo, Paincourte, 
viena isz didžiausiu Katalikisz- 
ku bažnycziu Ontario, likos su
naikinta per ugni, Panedelio 
diena. Bledes padaryta ant 100 
tukstancziu doleriu. Daugybe 
parapijonu stengėsi užgesint 
liepsna su viedrais bet liepsna 
greitai prasiplatino ir sunaiki
no taja puikia bažnyczia. Nuoį

pažiūrėti to nepaprasto kudi-į ko prasidėjo liepsna tai da ne- 
kip. isztyrineta. -



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

lyne in kuri ketina in-stoti in 
trumpa laika. Naszle karaliene 
ketina tai padaryti kad sesuo 
jos vyro, Juzefina Sigmarin
gen, taipgi ketina pasilikti vie
nuolyne. Kunigaiksztiene Ju
zefina turi 64 metus ir yra mo
tina trijų vaiku ir buvo jau
niausia sesuo mirusio kara
liaus.

Gegužio menesyje, 1894 me
te, Juzefina apsivedė su kara
lium Karoliu Hohenzollern-Sig- 
maringen, kuris mirė 1919 me
te, nuo tojo laiko apsigyveno 

v jNedrenijoj. Per koki tai laika
apie 35 tukstanezius pedu| gyyeno kliosztoryje bet dabar

Kas Girdėt ISZ LIETUVOS Isz Chicago, III.

Na, mieli skaitytojai, bukite 
pasirengia lėkti in tėvynė in 20 
valandų laiko per Atlantiko 
mares netolimoje ateityje su 
eroplanais, kurie gales sutal
pinti savyje nuo 20 lyg 50 pa- 
sažieriu.

Inžinierius ir dirbėjas dide
liu eroplanu, Ivor Sikorskis sa
ko buk tieji eroplanai turės po 
szeszis motorius, iszkils in ora1

augszczio ir perlėks per mares 
;n 20 valandų laiko. Tokiu lai
vu bus penki, kasztuojanti po 
milijoną doleriu kožnas ir kož- 
nas eroplanas padarys du lėki
mus ant sanvaites per mares. 
Žinunai sako kad tai ne jokis 
sapnas tik tikrybe ir galime to 
tikėtis da szirnet.

sugryžo in Belgija ir ketina 
drauge su naszle karaliene in- 
stoti in vienuolyną. Karalienes 
vyras, Albertas likos užmusz- 
tas puldamas nuo stataus kal
no, kaip apie tai buvo raszoma 
laikraszcziuose.

LIETUVOJE RADO 1655 
METU PINIGU.

Lietuvos žemeje paskutiniu 
metu randama vis daugiau ver
tingu iszkasenu. Sztai neseniai 
Utenos apskrityje, Daugailiu 
valscz. Drusenu kaime, taisant 
kelia, buvo rasta žemeje moli
nis puodas ir jame 950 gerai 
iszsilaikiusiu metaliniu pinigu 
kuriu dauguma yra sidabriniai. 
Toje vietoje seniau buvo na
mas. Tai manoma, kad pinigai 
ankszcziau buvo pakasti po na
mo pamatais. Visi atrastieji 
pinigai yra isz 1655 metu ir ke
li yra kėletos metu velesnes 
laidos. 
Lenku, 
ženklai.

Piniguose dar žymus 
Szvedu ir Dancigo

NARSUS
KAREIVIS

Priesz Kalėdas mirė Londo
ne, Anglijoj, gerai žinoma ir 
turtingiausia motere, Fanny 
Lucy Houston, kuri paliko tur
to vertes ant daugiau kaip 50 
milijonu doleriu, kuriuos jai 
paliko jos antras vyras 1926 
mete.

Toji motere buvo žinoma po 
visa Anglija kaipo “duosnin- 
ga Poniute,” nes buvo labai 
mielaszirdinga ir suszelpinejo 
daugiausia ligonbutes ir viso
kias prieglaudas ir karta pado
vanojo savo tėvynei 12 milijo
nu doleriu. Taipgi padovanojo 
puse milijono d.oleriu ant iszty- 
rinejimo augszcziausio kalno, 
Mount Everett su pagialba ero- 
planu.

Toji mielaszirdinga motere 
mirė Lond.one bet daugiausia 
savo dienu praleido ant mažos 
salukes Jersey.

Harvey Graveli, locnininkas 
fabrikėlio American Chemical 
Paint Co., sumanė kad jo 76 
darbininkai . pradėtu Naujus 
Metus be jokiu skolų todėl su
manė adalinti tarp ju 90 tuks- 
taneziu doleriu kad galėtu už
simokėti savo skolas. Iszdalino 
jis savo darbininkams nuo 10 
lyglyg 6,500 doleriu ir nedare 
jokio skirtumo ar tai buvo 
praseziauses darbininkas, tro- 
ko dreiveris ar pabaigęs uni
versitetą. Vienas nigeris kuris 
turėjo skola ant savo namo ir 
aplaikes 1,500 doleriu kad už
mokėti, -taip susigraudino kad 
puolė savo geradejui in kojas ir 
graudžiai apsiverke.

Graveli pradėjo bizneli su 50 
doleriais iszdiibdamas kvarba 
del automobiliu ir sziadien tu
ri jis 200 dirbtuvių po visas da- 

erikos.

PALANGES BURMISTRAS 
KRAUJALIS ARESZTA- 

VOTAS.
Gauta žinių, kad Palangos 

burmistras Kraujalis liko a- 
resztuotas už iszeikvojima sav- 
yvaldybes pinigu. Patikrinus 
knygas surasta, kad jis pasisa
vino mažiausia 30,000 litu sav- 
yvaldybes pinigu. Tokia suma 
sudaro apie puse visu Pa
langos savyvaldybes metiniu 
pajamų. Be to spėjama, kad 
jis kita tiek yra prasiskolinęs 
ir žmonėms. Kaip Kraujalis 
pateko kalejiman, tai dalbar 
pasidarė nebegeras ir tautinin
kams, kurie iszbrauke ji isz 
savo ipartjos.

Town-of Lake., — 21 metu 
jaunuolis, Jos. Gurskis, 4832 
So. Hermitage avė., per plauku 
isztruko nuo mirties. Bestum- 
damas automobili garažan, jis 
vos neužtroszko nuo nuodingu 
duju, kurios randasi deganczio 
gasolino durnuose.

— 49 metu lietuviui darbi
ninkui, Jonui Gugeliui, auto
mobilis sulaužė abi 'kojas. Ji'kito amato. Jis negalėjo gauti 
suvažinėjo automobilis prie 47 I jokio darbo ir uždirbti pinigu 
tos ir Marshfield uly. 1 ’■>«>• to; Vnimoc. mm. Vaimn

— Apškriczio ligoninėje pa
guldytos dvi moteres isz czion- 
ais, Barbara Lukoszius, 47 me
tu, ir Mary Novikas, 48 metu 
amžiaus. Pirmoji gyveno adre
su 4252 S. Wood uly., o M. No
vikas 4623 S. Paulina uly.

Brighton Park.,— P. Yucie- 
ne, 4428 S. Whipple uly., pra- 
nesza, kad pražuvo jos vyras, 
Stan. Yucas. Apleidęs namus 
Gruodžio 28 d., apie 7 vai ryto, 
jis nebesugrižo. Yucas yra 
apie 30 metu amžiaus, darbin
inkas.

----- *-----
Labai senei ėjo namo isz ka

riuomenes senas atsitarnavęs 
kareivis. Jis buvo i-sztarnaves 

. 25 metus kariuomeneje ir apart 
kareivystos nemokėjo ne jokio

: Pamokinimai

'LITHUANIAN
DANCE FOL ‘O

Beveik puse milijono doleriu 
likos surinkta nuo ITMWA dar
bininku, kurie buvo priversti 
paaukauti ant politikiszku rin- 
kmu prezidento Roosevelto, to
dėl sziadien Demokratiszka 
partija yra labai dėkinga del 
prezidento Lewiso už jo pasi
darbavimai). Dabar eina 
klausymas ar-gi Lewisas mano 
sutverti kita darbininkiszka 
partija? Visoki paskalai api- 
begineja Washingtone kad Le
wisas aplaikys puiku džiaba už 
savo pasidarbavima.

Isz Szen Ir Ten

Raszytojas Pitkin sako kad 
gyvenimas žmogaus prasideda 
nuo 40 metu. Bet kas isz to 
kad žmogus turi laukti pakol 
daeis 65 metus, pakol jam val
džia mokes pensija.

Jeigu žmones apvaiksztine- 
tu Kalėdas per visa meta tai 
svietas butu daug geresnis. Bu
tu tai puikus užmanymas bet 
svietas greieziau subankruty- 
tu.

Isztikruju ana diena likos 
ęurasta motere kuri vadinasi 
“Mary Christmas” kuri gyve
na artimoje Santa Claus, Indi
anoje.

Arkivyskupas Goma, Toledos 
diecezijos, apskaitė buk nuo 
prasidėjimo Iszpaniszkos na
mines kares, likos užmuszta ir 
nužudyta daugiau kaip 5,000 
Katalikiszku kunigu ir vienuo
liu. Apie du tukstancziai dingo 
nežine kur ir apie juos nieko 
negirdėt.

§ Mahomed Ebraheim 
helvi, 107 metu amžiaus, likos 
užmusztas nesenei per truki 
Estecourt, Afrikoje.

§ Nauja Zelandija iszsiunte 
66,114,500 zuikiniu kailiu in vi
sas dalis svieto in laika septy
nių metu.

§ Rusiszki laivai plaukenti 
su visokiu tavoru in Žiemiu 
Dalis, padidino savo vertelgys- 
ta 1936 mete.

§ Kubanisžki valgomųjų .ta
voru kromai turi mokėti aug- 
sztesnius laisnius jeigu laiko 
savo kromus atidarytus vė
liaus kaip 6-ta valanda vakare.

§ Londono hotelei yra 
tankiai skundžiami per žmones 
kurie tvirtina kad jie užsitru- 
cino valgydami valgius kote
liuose. Yra tai naujas rakietas.

§ Kinuose buvo gera ruge- 
pjute szirnet todėl pradėjo isz- 
siuntinet grudus in kitus skly
pus.

§ Brazilijoj farmeriai turė
jo szirnet geresne pasekme to
dėl ir pramone fenais pasididi
no ir biznei eina geriau.

§ Daugiau kaip milijonas 
žmonių Anglijoj pradėjo pirki
nei arba statyti naujus namus. 
Pinigus skolina nuo paskolini
mo draugijų.

§ Provincijoj Punjab, Indi
joj, szirnet likos papildyta 829 
žudinstos arba 46 daugiau ne 
kaip praeita meta.

De-

* Jeigu moterele špilka nuo 
skrybėlės turės tai_ jokiai ban
dito nebijos.

* Tik tada didele iszminti 
turėsi kada ant koliojimu nuty
lėsi. 1

* Jeigu vyras blogus papro- 
czius pames tai daug niekes
nius suras.

* Kaip galvoje daug turėsi 
tai gyventi negalėsi bet kaip 
kvailas busi tai suvis pražūsi, 
bet jeigu kvailysta su protu su- 
maiszysi tai tada gyventi gale-

* Kožna naszlele tai pra- 
degta žvake, kaip tik prisikisž 
prie liepsnos tuojaus szviesa 
iszduos.

* Neskolink niekam pa-1 
ežios nei geros knygos. Paczia 
tau greitai sugražins bet gera 
knyga pragaiszys.

Kaip telegramai skelbia tai 
naszle po mirusiam karaliui 
Albertui, Belgijoj, ketina pa
baigti sayp gyvenimą vienuo-

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip- 
fciies ja “Saules” alka.fef,

H įPIANo” solo H
Mb Containing a choice 

collection of the most i® 
popular Lithuanian KW 
taj/cer» » • * d

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė ...............
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli ...
Jiftinta...........
Dusetos...............
Panemunis .........
Marijampolis ....
Mergužėles .........
Kariszka .............
Baliaus............... .
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
SenosMergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele..................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik ...............
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlvs..........

Preke knygos tik 750. Galit; 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

... Polka 
Marszas
. Polka 

.. Polka 

.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 

. . Polka 
. Valcas 
. . Polka

Polka 
Polka 
Polka 
Prlka 
F alka 
Polka 
Polka

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

---------- o------- —
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

PARSIDUODA LOTAS

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

lakstantis Nakta 
irViena

Gerbcmasla T&mlstal:—

Sulaukiau nuo Jubu Bluncziainoi 
mano vardu knyga "Tukstantif 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
Bzlrdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “TukstantU 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai Ir sma
giai praeina Asi visiems llnkėczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamlrszti Ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS,
Dv. Palazduonys, 
Cceklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.

2. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A,

nelaukdama atnesze bliuda te visi pastoti gyvais!” Toje 
keptos mėsos ir pleszikai ede paezioje valandoje pleszikai at- 
kad net ju žandai'braszkejo. gijo ir norėjo gintis bet karei- 
Kvapas keptos mėsos atsimu-' viai juos apgalėjo, suriszo ju 
sze in kareivio nosi ir jis tarė 'i aukas ir kojas su virvėms ir 
strielcziui “ Asz turiu gauti tos uždėjo ant vežimo ir veže in 
mėsos paragauti.” i kalėjimą. Strielczius pavadi-

“Tu patrotysi savo gyvas- nes viena kareivi in szali, in
ti!” atsake strielczius laikyda- bl'uko jam kažin ka in ranka ir 
mas ji už rankos. Bet kareivis pasiuntė raita in miestą. Liku- 
pradejo balsei kosėti kad ple-Jsi kareiviai su savo grobiu po- 
szikai persigando ir szauksztus1 valei slinko prie miesto. Kada 
ir peilius numėtė puolėsi prieidavo nepertoli nuo miesto var- 
pecziaus ir atrado juodu bese- kareivis patemijo pulką

A, jus prakeikti sznipai!,žmoniu einaneziu'prieszai, ku- 
■ ' j rie rėkavo visokiais balsais ir 

neti?” szauke virszininkas. kepures suko aplink galvas. 
“Palaukite valanda o jus abu- Kada areziaus prisiartino ka- 
du kabosite ant sausos sza- 
kos!” “O, asz turiu pirma gau
ti ka nors pavalgyti, po tam 
galesite daryt kaip jums patin
ka!” Pleszikai labai nusidyvi
jo girdėdami taip drasei kal
bant ir paszauke virszininkas 
bandos: “Gerai! Asz regiu kad 
tu nieko nebijai, tau bus duota 
valgyt o po tam turėsi mirti. ’ ’ 
“Po tam tai duosis pamatyt,” 
murmėjo po nosia kareivis ir 
sėdės prie stalo, valgė nieko ne
žiūrėdamas. “broli Tenvakoji” 
paszauke jis ant strielcziaus, 
“eik ir valgyk nes ir tu jau ke
linta diena nevalgęs.” Striel
czius atsisakė; pleszikai žiūrė
dami in kareivi kalbėjo vienas 
kitam: “Tas vyras, matyt, ne
turi baimes ir nedaro jokios 
ceremonijos.” Kada jis paval
gė prasze ko nors iszsigerti kal
bėdamas: “mesa buvo labai 
gera ir gardi, dabar meldžiu 
duoti iszsigerti gero vyno.” 
Virszininkas 'būdamas užganė
dintas isz drąsos kareivio, lie
pe senutei atneszti buteli ge
riausio vyno isz kelnores—skie
po. Kada vynas likos atnesz- 
tas, kareivis paėmė butelka, 
isztrauke korka ir atsisukęs in 
strielcziu paszauke: “Temyk 
akyvai, broli mano, o paregėsi paklausti mano pavelinimo. 
stebuklą nes asz dabar gersiu 
už sveikata visos kompani
jos!” Taip kalbėdamas jis isz- 
kele buteli augsztyn, apsuko in 
rata ant plesziku gaivu ir pa
szauke, jus turite būti negyvi 
ne miren, sėdėti su atviromis 
burnomis ir pakeltomis deszi- 
nemis rankomis!” Kaip tik jis 
tuos žodžius isztare pleszikai 
visi tartum pavirto in akmeni 
sėdėjo su atviromis burnomis 
ir pakeltomis aeszinemis ran
komis. Dabar asz regiu,” kal
bėjo strielczius in kareivi, “jus 
galite daryti visokias baikas, 
kokias tiktai tu nori; bet einam 
geriaus namo.” “O ne, broli 
Tenvakoji!” atsake kareivis, 
“ dar yra per greit eiti isz czio- 
nai; mudu ingalejome nevido
nus tai turime atsiimti ir lobi.
— Eik czionai, gerk ir valgyk 
kas patinka.” Ir taip jiedu 
valgė ir gere per tris dienas ir 
senute jiems turėjo gaminti 
valgius ir neszti vyną. Ketvir
ta diena kareivis prakalbėjo in 
savo drauga. Dabar yra jau lai
kas nuimti užkeikimą bet mu
du pirma turim kuogreieziau-1 
šia sugryžt in miestą, tegul se-1 
nute parodys mums tiesiausia 
kelia in miestą.”

Kaip tik jie spėjo sugryžti in 
miestą, kareivis nusidavė pas

per tai ėjo kaimas nuo kaimo c‘mt.
ubagaudamas. Visas jo turtas Ko jus. czia atėjot, gal sznipi-j
buvo senas plosczius ir skuri- 
nei czebatai. Viena diena ėjo 
jis per laukus ir kalnus dainuo
damas savo kareiviszka daina 
ir ant galo atsidūrė prie tam
sios girrios. Jis pats nežinojo 
kur jis dabar randasi bet jis 
isžvydo vyra sėdinti ant kelmo 
kuris buvo apsirengęs in žalia 
strielcziszka apredala. Karei
vis padavė jam savo ranka ant 
ženklo pasisveikinimo ir po 
tam atsigulė ant žoles ir kojas 
iszsitiese.

“Asz regiu, tu turi pora ge
rai nuvaszkuotu czebatu” — 
kalbėjo jis in -strielcziu, “bet 
jeigu tau reikėtų nors puse 
tiek kelio nueiti kiek asz nu
ėjau tai jie tau ilgai nelaikytu. 
Žiūrėk ant mano! mano czeba
tai yra padaryti isz seno jau- 
czio skuros, jie man jau senei 
tarnauja ir dar asz galiu su jais 
toli nueiti.”

Strielczius nedave jam jokio 
atsakymo; už valandos karei
vis atsikėlė ir sako: “Asz ne
galiu czia ilgai būti nes badas 
mane varo tolyn; bet broli Ten- 
vakoji, pasakyk man kur szitas 
kelias veda?”

“Asz pats nežinau,” atsake 
Strielczius; “asz pats pakly
dau girrioje.”

“Taigi, tu broli toje paezio- 
je bedoje, kaip ir asz,” atsake 
kareivis, “vis viena mudu ei
sim drauge ir jeszkosim kelio 
kuris mus iszvestu isz gir
rios.” Strielcžius tik juokėsi 
isz jo ir ėjo abudu drauge, 
vaikszcziojo po girria kol sute
mo. •

“Asz, kaip matau, tai mudu 
neiszeisime -szia nakti isz ,szios 
girrios,” tarė senas kareivis, 
“bet asz matau netoli žiburį, 
eisim in fenais,- gal gausim ka 
pavalgyt.” Kada jiedu priėjo 
prie tos vietos kur žiburis buvo 
rado dideli akmenini narna. 
Kada jiedu pabeldė in duris, 
atidarė ir ant slenksczio pasi
rodė sena boba.

“Mudu jeszkome nakvynes 
ir biski valgio” kalbėjo karei
vis, “mano pilvas taip yra 
tuszczias kaip mano kiszenius.

“Jus negalit czia ant nakties 
pasilikti,” atsake sena boba, 
“szitas namas yra plesziku ir 
jus busit laimingi jeigu jus 1 
prasiszalinsit isz czia kol jie 
nesugrysz, kitaip pražusit.

“Vis viena, arba czia pražū
ti arba girrioje,” kalbėjo ka
reivis “asz nuo trijų dienu 
duonos kąsnio neturėjau savo 
burnoje. Kas nori tas tegul bu
na, asz eisiu ir bandysiu giliu
ko!”

Strielczius nenorėjo erti pas
ini kareivi bet kareivis trauke savo senus draugus ir apsakė 
ji už rankos sakydamas: “Eik 
draugai su manim, jeigu reiks 
venteti tai kentesime ajrudu.

Senute liepe jiems lysti už 
pecziaus ir tylėti pakol pleszi
kai suguls, žadėdama duoti po 
tam ka nors užvalgyti. Kaip 
tik jiedu spėjo sulysti už pe
cziaus tuojaus sugryžo 12 ple
sziku ir su keiksmais pareika
lavo vakarienes. Senute nieko -   -        •———     j

jiems kad jis užtiko lizdą ple- 
sziku ir jeigu nori tai jis jiems 
parodys kur kareiviai nutarė 
visi eiti ir suimti pleszikus. 
Kareivis melde, strielcziu eiti 
atgal drauge ir prisižiūrėti 
kaip bus suimti visi pleszikai. 
Pirmiausią jis apstatė karei
vius in rata apie pleszikus o po 
tam iszkelias butelka vyno 
augsztyn paszauke; !!Jus turi-

reivis pamate kad tai buvo ka- 
i aliszka gvardija kuri ėjo prie- 
szais juos ir kareivis atsisukęs 
in strielcziu užklausė: “Ka tas 
viskas ženklina?” “Ar tu dar 
nežinai kad ju karalius buvo 
prapuolęs per kėlės dienas isz 
savo karalystes. Sziadiena jis 
sugryžta ir jie ateina ji pasi
tikti.” “Bet kur yra karalius 
kad asz jo nematau,” kalbėjo 
kareivis. “Sztai jis” atsake 
strielczius: “Asz esu karalius 
ir asz liepiau apgarsinti mano 
sugryžima.” Su tais žodžiais 
jis atskleidė savo strielczisZka 
apsivilkima ir parode karalisz- 
kus rubus. Kareivis tai regėda
mas persigando ir puolės ant 
keliu melde karaliaus kad jam 
dovanotu, kad jis su juom taip 
negerai pasielgė ir dar vadino 
nepadoriais vardais.

Karalius, paduodamas jam 
ranka tarė: “Kelkis, tu esi gu
drus kareivis, tu iszgialbejai 
mano gyvasti, dabar tu neregė
si vargo, asz rupinsiuosiu tavi
mi ir jeigu kada norėsi tokios 
kepsnies valgyti‘kaip valgėm 
pas piktadarius tai ateik pas 
mane ir valgyk drauge su ma
nim prie mano stalo. Bet jeigu 
norėsi iszsigerti vyno tai turi

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Bahamuotoja* :: 
z- , Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko-

SyL kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil-

.*T, na pasirinkimą meta-
* liszku ir kieto medžio 

Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos . L 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stęee# 

Bell Telefonas 538-J

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—-j-—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

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

❖

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

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



“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Iszpaniszka 
Pasaka

—*—
'JEMYDAMI iszalkusiu žiure- 

jimu verdanczius ryžius ka
tile, dirbanti ant farmos szien- 
autojai su atyda klausė pasa
kojimo dėdės Correciola, stam
baus senelio kuris dabar krasz- 
atsegtu marszkiniu szluostesi 
nuo kaktos prakalta ir glostė 
sau tankius suveltus galvos 
plaukus. Raudoni sukaitė sau
les apdeginti veidai taippat nu
varginti eielos dienos darbu ju 
kūnai leido isz saves nemalonu 
prakaito kvapa. Virtuvėje bu
vo neiszpasakytas tvankas.

Senelis skundėsi ant kaulu 
skaudėjimo. Kaip sunkiai jis 
turėjo dirbti ant szmoto juo
dos duonos!.. Ir nėra jokio isz- 
ejimo isz to sunkaus padėjimo: 
Visados ant svieto bus biedni 
ir turcziai ir tasai katras prisi- 
gimes būti auka turi pasiduoti 
likimui su nusižeminimu. Dar 
jo bobute jam ne karta saky
davo; kalta viskam Jieva, 
žmonijos motina... Visame 
kame nuolatos yra kaltos mo
terys !

Pastebejes 'kad jo darbo 
draugai žiuri ant jo su žingei
dumu ir matomu noru iszgirsti 
kame yra toji visa Jievos kal
tybe dede Correciola pradėjo 
pasakoti apie nelaime kuri pa
tiko biednuosius isz žmonių 
motinos Jievos kaltybes.

*♦*
Atsitiko tai keliais metais 

po tam kada nepaklusni pora 
liko iszvaryta isz rojaus ir ga
vo prisakyma dirbti sau duona 
su prakaitu. Adomas praleis
davo visas dienas kasinėdamas 
žeme ir apsėdamas laukus. Jie
va užsiiminėjo vaiku auklėji
mu pirkioje kuriu vaiku skait
lius kas meta didinosi, taip kad 
prie gimdytoju kas kartas vis 
daugiau atsirasdavo su alka
nais pilvais reikalaujancziais 
maisto ir biednas Adomas ne
galėdamas su valgiu iszteseti 
kasdiena kentėjo vis didesnes 
sunkenybes.

Laikas nuo laiko pas juos at
silankydavo kuris tai isz Sera
finu (aniuolas) kuris atlėkda
vo isz dangaus patirti žemes 
reikalus idant paskui pranesz- 
ti Sutvertojui kas ten ant že
mes veikiasi po tam nupuoli
mui.

— Mielasis! Brangus! — kal
bėdavo Serafinui Jieva, žiūrė
dama in ji su malonia szypse- 
na. — Atleki pas mus ten isz 
virszaus, isz augsztybiu. Kada 
in ten sugryszi ir kalbėsi su 
Visogalincziu, pasakyk Jam 
kad asz gailiuosiu už papildy
ta grieka... Tenai Rojuje bu
vome taip turtingi! Praneszk 
Jam kad dirbame ir trokszta- 
me’tiktai vieno idant ji vėl pa
matyti ir persitikrinti kad Jis 
ant musu daugiau nesirustina...

— Neužmirsziu to jusu pra- 
szymo, — atsake aniuolas ir 
sumojas sparnais isznyko de
besiuose.

Matomai tie atsilankymai at
sikartojo gana tankiai taip 
kad Jievos praszymas nors 
karta buvo iszklausytas.

Bet viena diena nusileido ta
sai dangaus apreiszkejas ir su
stojo priesz Jievos pirkia.

— Klausyk Jieva! Jeigu szia- 
dien bus daili diena tai Sutver- 
tojas nužengs ant trumpo lai
ko ant žemes. Pereita nakti Jis 
kalbėjo su Mikolu Arkaniuolu 
įr paklausė; ‘‘Ką veikia tie ne

su muilu ir smiltimis suolus. 
Užsidėjo ant saves geriausia 
andaroka o Adomui taippat 
liepe pasipuoszti rubais isz me
džiu lapu, kokius paprastai 
Nedeliomis nesziodavo.

Jai pasirodė kad jau viskas 
yra tvarkoje, kad urnai iszgir- 
do vaiku riksmą ir apie ju 
skaitlinguma atsiminė. Vaiką 
buvo daugybe, cielas pulkas o 
visi purvini, neszvarus. Plau
kai suvelti, akys užlipintos 
purvynu, baisu pažiūrėti kaip 
apleisti.

—Kaip asz juos parodysiu 
Visogalincziam! — atsiliepe 
Jieva. — Dievas pasakys dar 
kad esu be tvarkos ir bloga 
motina... Ba ar-gi vyriszkis 
turi supratimą apie ka tai 
reiszkia tiek daug vaiku!

Ilgai nelaukus isz viso būrio 
vaiku iszrinko kelis, juos nu
prausė, suszukavo, aprengė o 
visus kitus suvarė in tvarta ir 
purvinus uždare.

Prisiartino Vieszpaties atsi
lankymo valanda, Snieguotai 
baltas debesys nusileido isz 
dangaus ir oras susivilniavo 
nuo sparnu szlamejimo ir nuo 
aniuolu choro giesmių, kuriu 
eiles žuvo tolimose erdvese; 
nuolatos buvo girdimas vienas 
ir tas pats skambėjimas; Ho
sana! Hosana! Ėjo kaip tik pa
liesdami kojomis žeme o aplin
kui juos buvo iszsiliejus tokia 
szviesybe kad rodėsi jog visos 
žvaigždes nuo dangaus nukri
to ir pradėjo raicziotis sau lan
kais.

Pirmiausia atėjo arkaniuolu 
kuopa kaipo pagarbos sargy
ba. Paslėpė jie savo kalavijus 
in maksztis, pasakė Jievai po
ra žodžiu užtikrindami ja kad 
metai praslinko be intekmes 
del jos, kadangi ji esanti taip
pat jauna ir patogi kaip se
niau, po tam visi iszbegiojo po 
laukus.

Paskui juos apsireiszke Die
vas. Barzda turėjo žibanczia 
kaip sidabras o ant galvos tri
kampis szviecziantis saules 
szviesa. Paskui ji ženge pats 
arkaniuolas Mikolas o toliau 
visi ministerial ir dvaro urcd- 
ninkai.

Vieszpats nusiszypsojo, svei-

laimingi?” duota žodi. Bet jeigu aplan-
Jieva taja žinia buvo kaip kiau jusu namus, nenoriu iszei- 

perkuno trenkta. Pradėjo ti be palikimo geru atminimu
szaukti Adoma, kuris dirbo apie savo geruma ir mielaszir- 
laukuose, sulenkės sprandą. jdinguma. Klausyk, Jieva, at-

Iszszlave ir iszplove virtuve- vesk czionai savo vaikus.
je grindis, ta pati padare ir pir-I Kada trys Adomo vaikai at
idoj, pataisė lovas gražiais,įsistojo prie Visogalinczio, Die- 
baltais užklodalais, iszmazgojo vas'su atyda nekuri laika in

juos žiurėjo.
— Tu, — tarė pirmutiniam, 

i rimtam vaikiukui, kuris klau
sėsi su apsiniaukusiom akimi1 
ir su pirsztu burnoje, — tu bu
si sudžia tau panasziems. Gar
sinsi instatymus, sutaisysi ne
supratimus apie prasikaltimus, 
mainydamas kas kiekvienas 
amžius savo persitikrinimus ir 
mieruosi visus prasižengėlius 
viena miera, taip kaip visi ser
ganti gydomi vienodais vais
tais.

Paskiau atsisuko in antra, 
smarku, drąsu vaikiuką, turin
ti.rankoj lazda su kuria jis 
nuolatos dulkino savo broliu 
rūbus ir tarė:

— Tu busi kareiviu vadu. 
Tempsi paskui save minias, 
stumsi anas in skerdynes, kaip 
mėsininkas gyvuliu pulkus; ne
žiūrint bet to, toji minia tave 
garbins ir tavo vardas skam
bės visuose kampuose ant že
mes. Minios tave garbins be
veik kaip koki pusdievi. Jei 
kiti savo artimus ar nepažins- 
tamus užmuszines, toki bus lai
komi už didžiausius piktada
rius bet jeigu tu iszžudysi kuo- 
daugiausia savo prįeszu, busi 
pavadintas karžygiu. Apliesi 
kraujais laukus, su ugnia ir ka
laviju sunaikinsi daug kaimu 
ir miestu, eisi viską aplinkui 
naikinti, vesdamas paskui sa
ve smerti. Tu niekur be smer- 
ties nepasisuksi, tavo keliai 
bus permirkę žmonių kraujais. 
Tuokart poetai tavo garbei ra- 
szys himnus o istorikai api- 
piesz tavo pergalėjimus. Kiek
viena kita, kuris norėtu tąip 
daryti ir elgtis, kaip tu, ap
kaustytu geležiniais pancziais.

Sutvertojas pamislijo valan
dėlė ir tarė trecziam vaikui:

— Tu sutrauksi krūvon viso 
svieto turtus, užsiimsi preky
ba, skolinsi ant dideliu procen
tu pinigus karaliams, apsieida
mas su anais, kaip su sau ly
giais ir jeigu privesi prie ban- 
kruto cielus miestus, svietas 
stebėsis tuokart isz tavo mit
rumo ir kytrumo.

Adomas isz dėkingumo ver
kė kad tuo tarpu Jieva, pilna 
neramybes, norėjo ka tai pasa

kindamasis su Adomu, paskui 
suplojo Jievai per peti ir tarė:

— O, gražus veidelis! Na, ka 
ar neesi tokia lengvatike kaip 
seniau?

Sujudinti tokiu Vieszpaties 
malonumu, padavė Jieva hre- 
se. Krese plati, drucziai nupin
ta isz Iszpaniszku nendrių. To
kia krese pas mus ne kiekvie
nas kunigas gali turėti.

Dievas sau patogiai atsisėdo 
ir pradėjo klausinėti Adomo 
apie jo reikalus.

— Gerai, la'bai gerai, — tarė, 
— tai tau pamokinimas idant 
niekados neklausytum paezios 
rpdu. O tau rodėsi kad tu czio
nai ant žemes taip lėbingai gy
vensi kaip rojuje? Kentek, ma
no sunau, apsiliek prakaitu, 
dirbk, tokiu tai tik budu isz- 
moksi paguodoti vyresnius.

Bet po valandėlei, tarytum, 
gailėdamasis savo asztrumo ir 
rūstumo, pridūrė malonesniu

MIERUOJA ŽMOGAUS SMEGENIS.
Žmogus, kuris nori žinoti kaip jo smegenys darbuojasi ir 

kiek jisai turi proto, gali tai dažinoti per szita nepaprasta isz-
balsu:

— Kas jau atsitiko tai atsiti
ko ir mano prakeikimas negali 
bfiti atimtas. Asz tik dąląįkąu

radirna kuris iszrodo kaip paukszcziu klefka. Tasai aparatas 
buvo rodytas ant iszradeju susirinkimo Portland, Oregon. Pa- Į 
gal szita iszradima, žmogus gal? isztyrineti 32 punktus, kaip1 
jo smegenys darbuojasi.

kyti bet nedryso taip padaryti; 
jos motiniszka sžirdis prisipil
dė suomenes iszmetinejimais, 
mislijo apie uždarytus tvarte 
vaikus, kurie neteko Vieszpa
ties dalinamu geradejyscziu.

— Eisiu ir atvesiu juos, — 
kalbėjo Adomui, niekam negir
dint.

Bet Adomas, isz prigimimo 
nedrąsus, baimingai atsake:

— Tai butu Sutvertojaus ne- 
paguodojimąs nes ir taip Jam
czionai nusibodejo būti.

Ir isztikro arkaniuolas Miko
las tare .savo Vieszpacziui:

— Vieszpatie, jau vėlus lai
kas.

Dievas pasikėlė nuo kreses 
ir drauge su savo sargais 
aniuolais ir minis teriais norėjo 
atsitolinti.

Bet Jieva negalėjo'sulaikyti 
savyje suomenes iszmetineji- 
mu, pribėgo prie tvarto, atida
rė duris ir suszuko:

— Vieszpatie, ežia taipgi 
mano vaikai. Duok ka nors ir 
tiems nelaimingiems.

Visogalintis su nuosteba pa
sižiurėjo in ta būreli purvinu 
vaiku..

— Neturiu jau daugiau nie
ko iszdalinimui, — tarė Dievas. 
— Viską iszdalinau. Pamisly- 
siu apie tai... pamatysime.

Szv. Mikolas nustume Jieva 
szalin bet ji neperstojo malda
vus.

— Nors ka nors suteik jiems 
Vieszpatie, nors koki maža 
daigteli! Ka jie veiks ant svie
to, tieji nelaimingi?

Bet Sutvertojas jau sau ėjo 
ir tarė:

— Ju likimas jau padavady- 
tas, — tarė motinai, — jie turi 
tarnauti aniems ir ant ju dirb
ti.

— Ir sztai nuo tu nelaimin
gu, — užbaigė senas szienau- 
tojas savo pasakdjima, — ku
riuos musu pra-motina buvo 
paslėpus tvarte, paeiname mes, 
žmones nubausti per visa savo 
gyvenimą lenkti savo nugaras, 
knisti žeme ir nuolatos nuo sun
kaus darbo būti prakaituoti...

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

Avaja, mano sakalelei. Kaip 
praleidote szventes? Ar daug 
iszgerete, ar gavote daug do
vaneliu ar mėlyna akute su ku- 
loku per sprandą? Tai viskas 
ant Lietuviszkos Dirvos” atsi
tinka tarp musu Lietuviu. Ži
nau apie viena bobele, tai szir- 
deles mano, priesz Kalėdas 
taip nusilakė, bevirdama gu
zule, kad prie visu kabinosi ir 
insijuszinus pagriebė diperi, 
priszoko prie pecziaus, pasė
mė verdanezio vandens ir užsi- 
keisejo ant visu lieti. Tada vie
nas isz vyru priselines isz už
pakalio griebe jai už rankos 
kad sulaikyti kausza arba di
peri ir szirdeles taip nelaimin
gai kad verdantis vanduo plys- 
telejo ant viso pryszakio — že
miau juostos. Tai tau bobele, 
Kalėdos! O svieteli, kas do 
kliksmas buvo!

Bobele cypė,
Vaikai klykė, 
Vyras baube, 
O szuo staugė.

Ir da sziadien toji bobele ne- 
szioja szasza, kaip duonos plu
ta, ant pryszakio. Gerai bobe
le, norėjai dovanos, tai tave 
Dievulėlis apteikė szaszu per 
visa pilvą.

Jau tas girtavimas ant gero 
■nei’szeina niekados.

Arba da kas atsitiko po Ka
lėdų vienoje peczeje netoli nuo 
Shenadorio: gere motinėlė su 
dviems kūmutėms, davė gerti 
ir savo dukrelėms tai viena isz 
ju taip nusilydejo kad paeiti 
negalėjo. Strapaliojo nebagele 
po grinezia o kada prisiartino 
prie pecziaus, kvaraba kas te
kis po kojom pasipainiojo, puo
lė su smarkumu perskriosda- 
ma sau smilkinį kad net dakta
ras turėjo žaiduli susiūti kelis 
sykius. Ar-gi ne puiki mame
le? Ar ne grąžei mokina savo 
vaikelius? Tai matote vis ant 
“Lietuviszkos Dirvos.”

Geria motinėlė, 
Gere ir dukrele,

Ko szakute nauja pritraukia, 
To ne szarmas neisztraukia.

* * *
Arba vela Oh a jaus guber

nijoje, 
Kalėdų treczioje dienoje, 

Susirinko vyrai karezemoje,
Gere net viskas ruko, 

Ant galo ne vieno kauszas 
truko. 

iSusirupcziavo kaip kvailei, 
Alba progert-smegeniai, 
Juk tai didele sarmata, 

Net geram žmogui svyla 
kakta.

Tai vis ant apszvietos dirvos, 
Taip sau makaules skaldos, 
Gerai vyrueziai, pakauszius 

daužykit,
Lietuva gaivinkit, 

Juka laistykit.

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

11 --iv.,7^........... n;..... >

’PRASZYMAS DEL Igu, kuros organizuotos i

GOS SANSKAITOS

ir vei- 
. iszimtinai tikejimiszkams,

SOCIALES APSAU- labdaringams, moksliszkams,
: literatiszkams arba mokslin

iams tikslams, arba del nukrei
pimo beszirdiszkumo vaikams 
ir gyvuliams; ir Aszmenys, ku
rie sau dirba, tai yra, kurie ne
dirba darbdaviui. Aplikacijos 
formoje, kuria darbininkas isz- 
pildo, jis praszomas duoti tik 
svarbiausias informacijas, kaip 
tai jo pilna varda, jo adresą, 
varda ir -adresa jo dabartinio 
darbdavio, darbininko metus, 
gimimo vieta, gimimo diena, 
pilna tėvo varda, motinos sava 
varda, jo spalva ir lyti. Szitos 
informacijos bus laikomos 
slaptingai.

Nuo informacijų paduotu ant 
darbininku aplikacijos blanku, 
senatvės naudu sanskaitas bus 
pradėtas kiekvienam darbinin
kui. Per szitas sanskaitas mili
jonai darbininku, sulaukdami 
65 metus, gaus nuo Suv. Valsti
jų Iždo mėnesinius prasiszali- 
nimo (retirement) mokesezius 
per liekama gyvenimą. Szitie 
mokeseziai bus nuo $10. iki $85. 
in menesi, prigulint nuo darbi
ninko uždarbio nuo Liepos 1 
d., 1937 m. pakol sulaukia 65 
metus. Jeigu jis numirtu priesz 
sulaukiant 65 metu, viena 
(lump) suma isz 3%% jo už
darbio bus užmokėta jo palik
tam turtui (estate). Jeigu jis 
numirtu kuomet jau pradėjo 
gauti mėnesinius senatvės nau
das, jo turtas gaus bile suma, 
kuri lieka kuomet jau pilna su
ma jo mėnesiniu naudu mokes- 
cziu yra numuszta nuo sumos, 
kuri lygi 3%% pilnos algos ku
ri užrekorduota jo Sociales Ap
saugos Sanskaitoje.

Kaikuriuose atsitikimuose, 
ašmenys neturės minimumo su
ma isz $2,000. užrekorduota 
kaipo ju pilnu uždarbiu ir taip 
negales gauti mėnesinius mo
kesezius. Szitie darbininkai il
tie kurie nedirbo per mažiaus 5 
skirtingus kalendorisZkus me
tus po 1936m., ir priesz sulau
kiant 65 metu, gaus mokesti isz 
vienos sumos (lump sum) ly
gus S1/*% visu algų ju Sociales 
Apsaugos Sanskaitoje.

Vietiniai ofisai insteigti per 
Social Security Board net 106 
miestuose per visa szali, kurie 
gali atsakinėti klausymus apie 
senatvės naudas.

Toki vietiniai ofisai randasi, 
tarpe kitu vietų Wilmington, 
Del,. Camden, N. J., Newark, 
N. J., Trenton N,. J., Erie Pa., 
Harrisburg, Pa., Philadelphia, 
Pa., Pittsburgh, Pa. ir Scran
ton, Pa. —F.L.I.S.

Su iszdalinejimu darbininku 
aplikacijos blanku Lapkriczio 
24-ta diena, Suv. Valstijos pra
dėjo1 savo programa del apsau
gojimo darbininku, kurie gavo 
algas arba mokesti už darba, 
nuo skurdo ir nesaugumo ju se- 
natvejė. Sulig iszitu aplikacijų 
Social Security Board, ipaskirs ' 
“Sociales Apsaugos Sanskai- 
tos ’ ’ ( Social Security Account) 
numerus 26,000,000 darbininku 
industrijoje ir pirklysteje, isz- 
skiriant tuos užsiėmimus ypa
tingai instatymo iszskirtus. Ti
kima, kad galu gale, szita sena
tvės naudu sistema apims apie i 
40,000,000 darbininku. Indus
trijų ir pirklystes užsiėmimu 
darbininkai turi gauti nuo sa
vo darbdavio kopija (Form 
.SS-5, užvardinta “Aplikacija 
del Sanskaitos Numerio” 
(Application for Account 
Number)) su lakszteliu paaisz- 
kinant Sociales Apsaugos In- 
s'tatymo senatvės naudu sky
rių. Darbinįnlras, kuris dar ne
gavęs szitos blanko® turi ant 
syk nueiti in vie'tina paczta, 
kur jis gali gauti viena. Kiek
vienas tinkamas darbininkas 
tur iszpildyt viena szitos apli
kacijos blanka ir sugražinti ja 
priesz Gruodžio (Dec.) 5d. Jei
gu žmogus nenori kad blanka ' 
patektu in rankas jo darbdavio 
tai jis gali vartoti viena isz ki
tu keturiu budu jos sugrąžini
mui:

1—Jis gali asmeniškai nu- 
neszti iszpildyta blanka in 
paczta; 2—Jis gali pasiusti a- 
plikacija per bile darbo orga
nizacija, kurioje jis priguli; 3- 
Jis gali paduoti aplikacija 
laiszku-nesziotojui be jokios 
markes: 4—Jis gali pacztu pa
siusti, be markes, užlipdytame 
iaiszke, pažymėtu adresu: 
“POSTMASTER, LOCAL”
Pilnai užbaigtos aplikacijos 

inteiktos pacztui bus isZsiusti 
in 1,072 “raszymo” (raszo- 
moms maszinelems) centrus, 
kurie rasis prie kiekvieno pir
mos kliasos paczto per visa 
szali. Szituose centruose pir
mutinis rekordas bus padary
tas nuo paduotu informacijų 
kuris, su originaliszka aplika
cija, bus perduota rekordu di
džiuliui centraliniui ofisui kuri 
Socal Security Board steigia 
Baltimore, Maryland. Raszy
mo centrai taipgi pagamins “i- 
dentifikavimo ” korteles pati
krinant, kad sanskaitos nume
nąs buvo paskirtas ypatingui 
darbininkui. Jo kortele, su jo 
sanskaitos numeru, bus pasius
ta darbininkui paežiu keliu ku
ri jis vartojo paduotant jo ap
likacija. Jeigu darbininkas 
nežino ar iszpildyt ar ne pildy
ti blanka, ‘Board’ ragina kad 
iszpildyt ir pasiusti; Board ta
da nuspręs ar jis gaus Sociales 
Apsaugos Sanskaito-s Numera./ 
Darbininkai, kurie negaus san- 
skaitos numerus yra:

Žemdirbisžki darbininkai;
Aficiėriai ir vyrai samdomi 

ant laivu dokumentuotu po in- 
statymu Suv. Valstijų arba ki
tu szalin; Namines tarnystes 
darbininkai privatiszkuose na
muose; Darbininkai Suv. Vai
šiju ar jos agentūra, arba val
stijų ir valstiszku agentūra. 
Laikinas (casual) darbas skir
tingas nuo darbdavio užsiemi- 
mo ar biznio; Darbininkai, ku
rie papuola po “Railroad Re
tirement’ in sta tymu isz 1935m. 

’Darbininkai ne-pelninga instei-

BUitabdo 
ff“Og® PERSZALIMA 
hhh irKARszTi 
ImF pirma diena

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

Naujas Lietuviszkas 

SAP N ORIUS 
\

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

W. D. BOCZKAUSKAS-CO„ 
Mahanoy City, Pa.



SAULE’’ Mahanoy City, Pą.1

Darbo Zinutės
— Seredoj Trijų Karalių.
— Ketverge pripuola Rus- 

naku Kalėdos.
— Pradedami su Dievo pa- 

gialba szi Nauja Meta, buki
me viltije kad susilauksime 
geresniu laiku ne kaip buvo 
1936 m.
—Anglinis Lokalis Nr. 

1333 U.M.W.A., stengėsi, kad 
Readingo kompanija pradėtu 
dirbti kasyklas North Maha
noy. Komitetas isztyrinejo 
kad t ošia kasyklosia ran
dasi užtektinai anglių, ir gali 
juos iszkasti pigiu budu. 
Stengėsi kad kompanija jasias 
atidarytu, nes jau nedirba apie 
szeszis metus. Atidarymas tų
jų kasyklų duotu keliems szim- 
tams darbus, kas daug prisidė
tu prie gerbūvio musu aplinki
nėje.

— Palicija aresztavojo 18 
metu amžiaus mergina su ke
ltis jaunais iszgamais, 'kurie 
pralėidinejo su ja keliolika va
karu, szanteje, važiuojant in 
Delano. Aplinkinėje gyvento
jai negalėdami žiūrėti ant isz- 
tvirkimo tosios merginos su isz
gamais, pasiskundė palicijai 
kuri padare ablava ir visus su- 
aresztavojo. Mergina nesenei 
sugryžo isz Gero Piemens Prie
glaudos Readinge, kur buvo 
patampyta per tėvus, už nedora 
paisielgima ir isztvirkuma. 
Mergina negyvena su tėvais, 
nes su jia negali duoti rodos ir 
yra tikro paltistuvingo gyveni
mo.

—< 1936 metuosia, musu pa
viete automobiliai užmusze 72 
yipatas, 29 anglekasiai 'žuvo 
kompanijos kasyklosia ir 23 li
kos užmuszti butlegeriu skylė
sią o 17 žmonių atėmė sau gy
vastis. Viso praeita meta 'bu
vo 377 netikėtinos mirtys arba 
daugiau kaip po viena ant die
nos.

— Nauju Metu nesusilau
kė Jonas Krarikowskis, 42 me
tu, kuris gyveno sklepukyje 
pas Ona Czikanauskiene ant 
334^2 W. Mahanoy Avė., kuris 
sirgo koki tai laika vandenine 
liga ir kitokiu nuopuoliu. Ma
nydamas kad jam gyvastis jau 
nubodo, persipjovė sau gerkle 
su hritva kada gaspadine mie
gojo. Staigai pabudus isz mie
go ir pamaezius ka Krankovs- 
kis padare, paszauke žmonis in 
pągialba ir palicija kuri nuve
žė ji in Locust Mountain ligon- 
bu'te kur nakties laike mirė. 
Velionis paliko seseri Visz- 
niauckienę, Shenadoryje, ir tris 
dukteres Mahanojuje ir tris 
sūnūs kurie radosi pas sveti
mus nes ju motina mirė apie 
cieszimts metu adgal. Korone
ris F. Boczkauskas, isztyrine- 
jas visa atsitikima, inteike la
voną graboriui Wentz, isz She- 
nadorio, kuris užsiėmė laidotu
vėms.

— Praeita Subata staiga! 
susirgo Mare, pati Jono Valin- 
cziaus, 522 W. Mahanoy avė., 
ir likos nuvežta in Ashlando li- 
gonbute kur jai padaryta ope
racija ant akmenuku. Po ope
racijai motore jaucziasi daug 
sveikesne ir sugryž neužilgio
namo.

— Girdėt kad Juozas C. 
Being aplaikys dinsta Suv. 
Valst. marszalkos, po mirusiam 
jo tėvui Mikolui. Juozas turi 
apie 32 metus ir apsigyvens Fi
ladelfijoj jeigu bus paženklin
tas ant tojo dinsto.

NAUJAS TILTAS APSZVIESTAS ELEKTRIKU.
Naujas užbaigtas tiltas, Golden Gate, Oakland, San Franciske, likos apszviestas tuks-. —x

taneziais elektrikinems lempukems. Ant tilto randasi 924 elektrikines žibintys kurios, duoda Į duotas per eroplanus. Dauge- 
tiek szviesos kiek duotu 35 menulei ir tiltas yra szviesus nak-tyje kaip dienoje. Szviesa yra 
taip drūta ant tilto kad moto-ristai turi užgesint savo žiburi us.

SHENANDOAH, PA
t Praeita Subata atsibuvo 

laidotuves mirusios Anties, pa- 
czios Juozo Zemnickio, 409 E. 

Lloyd uly., kuri mirė ligonbu- 
teje praeita Utarninka nuo už
degimo plaucziu. Velione pri
buvo isz Lietuvos būdama jau
na mergina ir pergyveno czio- 
nais visa taji laika. Paliko di
deliam nuliudime vyra Juozą, 
duktere Margariėta, kuri tar
nauja Ashlando ligonbuteje, 
sunu Juozą, du brolius Frana 
Petkevicziu, Middleporte ir 
Antana ir seserį Helena, abudu 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu
vo su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

— Szanteje, užpakalyje sa
vo namo, Ignotas Gailauskas, 
46 metu, isz nežinomos priežas
ties atėmė sau gyvasti baisiu 
budu, panaudodamas ant tojo 
tikslo szmota dinamito. Matyt 
kad Ignotas atsisėdo ant krės
lo, pridėjo su ranka szmota di
namito prie galvos ir uždege 
nes ranka ir galva buvo visisz- 
kai nutraukta nuo stuobrio ir 
visas krėslas suardytas. Igno
tas dirbo Packer No. 5 kasyk
lose. Manoma kad jis atėmė 
sau gyvasti per kokia tai rū
pesti. Paliko paczia Mare, dvi 
dukteres ir viena sunu.

— Tik dabar dažinota kad 
Mare Kovalonikiute likos su- 
lisz'ta mazgu moterystes su 
Antanu Andrulioniu, 418 W. 
Oak uly., per Dekavones diena, 
SS. (Petro1 ir Povylo 'bažny
czioje, Tamakveje, per kunigą 
Szukevicziu.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persike!© in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy CAty

KAIP SZIADIEN ISZRODO DIDŽIAUSIAS PRŪDAS ANT SVIETO.
Sztai kaip sziadien iszrodo vienas isz didžiausiu prudu Grand Coulee, Washingtone. 

Prūdas sulaikys Columbia upe isz kurios vanduo'bus naudojamas ant užliejimo daug lauko 
kuris sziadien yra netinkamas ant apdirbimo nes yra iszdžiuyes.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Ant plento vedanczio isz 
Luzernes in Trucksville, per 
apsivertima automobiliaus, 
Herbertas Weidow ir jo drau
gas Edgar Bauczespis, isz 
Kingstono, likos pavojingai su
keisti ir nuvežti in vietine li- 
gonbute.

— Stanislovas Malec, 42 
metu, isz Larksville, užklupo 
ant savo moteres sužeisdamas 
ja mirtinai su peiliu ir paleido 
jai szuvi in krutinę. Motore ba
dai mirs nuo žaiduliu. Vyras 
likos aresztavotas.

Pottsville, Pa. f Juozas Szu- 
kis, isz Marlin, mire Warne li- 
gonbuteje, Pottsvillej, nuo su
žeidimu kokius aplaike su pe- 
cziniu pokeriu per Mikola Ban
dūra, laike kokio tai nesuprati
mo. Szukis sirgo ir buvo mirsz- 
tancžiam padėjime bet Bandu
ra priskubino jam mirti ir už 
tai likos uždarytas kalėjime.

— Manydamas kad jo sztor- 
ninko laisnai jam pavėlina par- 
davinet alų ir kitokius.gery- 
mus, Petras Justus, isz Reiner- 
tono, likos aresztavotas už par
davinėjimą įsvaiginancziu ge- 
rymu be laisnu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

NEPAPRASTI ATSI
TIKIMAI PABAIGOJE

METO
Memphis, Tenn., — Trekas 

prikrautas su 60 dėžėms ariel
kos, trenke in stulpą ir apsi
vertė. Bzoferis prigėrė arielko
je kuri iszsiliejo in grabe ku
rioje szoferis gulėjo su sužeista 
koja.

j New York, N. Y.,— Automo
bilius nenorėdamas pataikinti 
in einanti plentu szeszka, kad 
nepadaryti smarves, apsivertė 
užmuszdamas du žmonis.

Milwauke, Wis.,—• Medžioto
jas pažeidęs Ibriedi pribėgo 
prie jo pažiūrėti ar da gyvas, 
briedis spyrė in karabina kuris 
szove užmuszdamas medžioto-
JU.

Harrisburg, Pa.,— Mat Coo
per nuejas pažiūrėt basket-ho
les, pradėjo krapsztyt ausi su 
degtuku. Tame bole pataikė in 
jo ranka kuri instume degtuką 
in ausi kuris užsidegė ir baisiai 
apdegino Cooper.

Dallas, Tex. — Devynių metu 
Bryan Garett, gal turėjo pabai
goje meto daugiau nelaimiu ne 
kaip kitas vaikas jo metu. In- 
kiszo koja in baisikelio rata 
iszsilauždamas ja; jo draugas 
paleido in galva -szmota (plytos 
perskeldamas jam galva. In 
kėlės mintas po tam, inkando 
ji szuo ir ant galo užbaigė 
diena puldamas nuo tvarto isz
silauždamas kita koja.

Ir daug panasziu atsitikimu 
atsibuvo pabaigoje Seno Meto.

csr Neužniirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyr 
įHikrnszczio. Pnskubinkit.a t

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu- 

I tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus 
j darbininko. 182 puslapiu.
' No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paczioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai- 

jku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie 
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint 

atmaina oro. 59 puslapiu,....... 25c
No. 110 Sziupinis, puikiu skaity- 

’ muszdami 20 Žmonių ir sužeidė mu (antras dalis), talpinasi sekan- 
i ežios istorijos: Dievo sureda; Velnias 
Inamieje; Kandidatas ant apsipaezia- 
. vimo; Dzūkas iszvadavo savo paczia

Vokiszkas laivas szove 
ant Iszpaniszko laivo. Valdžia 
paliepė savo laivams szauti ant 

: bile kokio laivo kuris užkluptu 
'ant ju.
Į — Pasikeleliu eroplanai bomn 
i bardavo miesteli Albacete, už-,

apie szimta.
— Meksika sulaikė Ameri-(¥1„1V> 

koriiszka laiva kuris plauke in Tabakierka; Kaip žydas moka geszef- 
Iszpanija su trylika eroplanais 
del pasikeleliu.

— Malaga, pristovinis mies
tas, Iszpanijoj, likos bombar-

lis gyventoju likos-užmuszta ir 
sužeista, miestas dega. Bom
bardavimas atsibuvo Subatoje. 
Daug moterių ir vaiku užmusz
ta tame bombardavime.

— Italija prisiuntė kelis tuk- 
stanczius savo kareiviu in pa- 
gialba del pasikeleliu. Jeigu 
taip toliams siuntines vaiska tai 
gali kilti vela Europine kare 
tarp vieszpatyscziu kurie už- 
protestavojo priesz toki pasiel
gimą.

— Smarkus musziai vela at
sinaujino prie Madrido, pasi- 
keleliai szaudo in miestą isz vi
su pusiu padarydami milžinisz- 
kas bledes ir užmuszta daug 
žmonių.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—s—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

Katalogas Knygų
No. 100 Tūkstantis Naktų ir 

Vienf puiki didele knyga. 27 Ara- 
biszko s istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas paro
do kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveiksliu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais vir- 
szais. Didumas knygos, 9(4 x6 ?4 
colius. PirTite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102

404 
50c 

Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Pro
bes, Karalaitis Žmogus. 12.1 pus. 25<į 

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; . Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipacziuot; 
Pikta Onuka.................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis, .77 puslapiu............ .. .20e

ta padaryti; Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka; Teipgi keletą juoku, Geru ro- 
du ir t. t., 48 puslapiu................... 15c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba' kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena”; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo* 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininkii. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luosziš: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu......................... 15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu ...

No. 121 
Valkijozai; 
skialbtojas.

No. 123
Stebuklingas 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu....................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ...................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ................................ 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis sir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventą žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........ 15v

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojes. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu...........................15c

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintingu rodą; Ap- 

63 puslapiu...... 15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Už-
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; ežia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
Atmokejimas kunigo. 47 pus... 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
| Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje; Sugertuves 
traukije; Alute duktė kun. Kerniaus; 
Boksztas ant salos Dago. 64 pusla
piu ................... 20c

141 Keturios istorijos apie 
Paszku; Atsitikimas senam 
Geležinis vyras; Smakas ir

61 puslapiu . . ,............15c
Trys istorijos apie Pa-

No.
Kalvi 
dvare; 
Nikitas.

No. 142 
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ............................. ............... 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu ...................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra-
35c gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 

Stebuklas. 74 puslapiu ..... 20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ...........................................   15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma
nu Dzedzes (Dzukiszka) ; Viena ne
dek teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; teipgi keletą juoku ir ki
tokiu paskaitymu. 48 pus.......... 15a

150 Keturios istorijos apie 
akmenoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu...................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

No. 
Duktė 
stasis ; 
slapti.

No.
V aitas
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ..........15e

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .........................................Į5c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .........................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie u- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................... 15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 156 Puiki istorija apie Ma
lūnas girioje. 77 puslapiu .... 15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 43 
puslapiu .......................  15c

No. 158 Keturios istorijos apie- 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu...........................15c

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................. 10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu....................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................ 15b

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Uz- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 25c

No. 169 Septintos istorijos apie 
Dorybe ir M.'elaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražuvo 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; L.vpe ir vynuoges. 
Preke ............................................. 25c

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkas 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažir.sta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė m.vlkaker- 
czio. 121 puslapiu ...................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa-

Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ....................... 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 

i iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15e
No. 174 Trys istorijos apie Ku- 

Inigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi.......................35c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai' apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke ............................................. 15e

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