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TĖVAS SUPJAUSTĖ 3
IR BANDĖ PATS 

PASIPJAUTI.

Rochester, N. Y. — Inirszes 
ant savo szeimynos, Juozas 
Travalina, 45 metu, supjaustė 
savo dvi dukteres ir žentą po

McKęanny mane kad gyvena ^am bandė pats atimti sau gy- 
senoves laikuose'kada iszgirdo vas^ Per perpjovima sau gerk- 
užmetinejima Mrs. Juzės Hoff- ies o kada ji palicija aresztavo-

Harrisbivjjk, Pa. — John priesz savo motina, Mrs. J°> melde ju kad ji nuszautu.
Pennin, 1-i—1 - - - - - > e-.__._-—-...z., t i_±----gorius visu Alicija pogan, kuria apskundė j Supjaustytos dukterys yra 

ennsyl- apraganavima jos. Sztai ka Dma, 16 metu ir Lucija Debo- 
yisas, dukreie užmetineja savo moti- n'is» 21 metu, kaipo ir jos vyras 

o norints visi randasi ligonbu-
1 b kada isztekejau, mano ^eie bet žaidulei ne yra pavo- 

a buvo prieszinga mano Del ko tėvas užklupo ant 
Ęįn-r stengėsi visom pajie-, 

ad jis mane neapkenstu,,
, • įtu ir mane pamestu. Macu ir . ,

dina kitados tarnavo Įima ne
"ems^e*ie ar zin°j° aPie V1SO*

T, aistus ir žoles ir dabar ti. Da 
keliat' 0 ^1^ra raoana> apra- 
liai is ama žmonis kuriu neap- 
]5.a.])0 i- Ana diena apibarste ji

T, .paduszka su kokiais taiKai . . |
nu k,ais 0 ^aaa pergulėjau 

pasijutau labai nerami
,’.io meile del mano vyro moti . Ji> atszalti.” rs j.i la iszklauses jos apsa- 
abalave gera pamokinimą

ir dukrelei, paliepdavai^ . .... ..ugiau skaityti ir apsi-
nes gyvena dvideszim-

m<_Jnt-metyje ir raganos 
jei nusinesze in pekla.ipa- 1

ai^ELIS 87 M E T U AM-
au> 1AUS O TĖVAS 117.

buPgot, Calif. — Tamoszius
' ^Jue, 87 metu amžiaus, gyre-
U7kad jis yra vienatiniu sunum

7 metu, Suv. Valstijose, kurio
, tėvas da yra gyvas. Tamoszius
’ gimė PittsbuTghe 1850 mete o

jo tėvas Jurgis turi sziadien 
[117 metu ir sziadien gyvena 
Wheeling, W. Va.

savo szeimynos su britva tai 
nežine.

UOSZVIS NUŽUDĖ UOSZ1/I 
BARNIJE UŽ VAIKUS.

Philadelphia. — Louis Palo
se ir jo jauna paeziule persi
skyrė turėdami viena maža sū
neli. Tėvai abieju mane kad 
juos gales sutaikint ir vėla po
rele gyventu sutaikoje, todėl 
Patrikas Palose, 59 metu, tėvas 
sunaus nuėjo pas Frana Serra- 
tore, 40 metu, tęva moteres, 
kad apie taji dalyka pasikalbė
ti ir suvesti jauna pora kad vė
la gyventu sutikime. Matyt 
kad tėvai negalėjo susitaikint 
nes Serratore szove in Palese 
taip pavojingai in pilvą kad ta
sai mire Abington Memorial li- 
gonbuteje. Žadintojas likos už
darytas kalėjimo. — Tai tau, 
už vaikus tėvas neteko gyvas
ties o kitas laisves.

SVETIMIEMS PADALINO 
SAVO TURTĄ O SAVISZ- 
KIEMS PALIKO SZPIGA.

: Cranston, R. I. — Priesz Ka- 
i ledas mirė czionais senuke 
Mrs. Nora Jolliffe, 82 metu, pa
likdama turto apie 50 tukstan
eziu doleriu kuri iszdalino del 
svetimu o saviszkiems paliko 
szpįga. Tarp kitokiu palikimu 

| paliko savo tarnaitei 800 dole- 
! riu ir 300 doleriu kunigui ant 
amžinu Misziu. Gimines • užve-

1 de teismą ant sulaužymo tojo 
testamento, tvirtindami buk 
senuke likos prikalbinta per 
kitus ant padarymo tokio tes- 

'Itamento kurie iszvere ant jos 
TkO savo intekme, žinodami kad se- 

ZlAM UR'ke turėjo kudikiszka protą.
Paliko ji tris seseris, du brolius 
ir apie dvylika anuku. Nežine 
kaip sūdąs taji dalyka nu- 
sprens.

LIETUVE PASLĖPĖ PINI
GUS TAIP, KAD NE TIK JI, 

BET IR PALICIJA JU 
NESURANDA.

Milwaukee, Wis. — Leonas 
Jurgelonis, 1655 S. 20-tos uly., 
priesz Naujus Metus pardavė 
namus ir gautus 5,500 dolerius 
padavė savo paežiai padėti in 
seifą ant antro aukszto miega
majam kambaryje. Kada ant 
rytojaus jis paprasze tu pini
gu, tai pinigu seifoje nebuvo o 
ir motere negalėjo atsiminti 
kur juos paslėpė.

Iszjeszkoja visa narna pini
gu nerado todėl likos pasmauk
ta palicija in pagialba bet ir 
tieji po ilgam jeszkojimui pini
gu nesurado. Isztyrineta kad 
seifą nebuvo atidaryta ir kad 
jokiu plesziku name nebuvo ta
ji vakara. Bet kur motere juos 
paslėpė tai tikrai yra slaptybe 
ir lyg sziai dienai ju nesurasta.

DU-KART SANVAITINIS LAJKRASZTIS SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $4.50 metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

ffm. I). and Victor L. Boczkowski, Publishers 
b. rf. Boczkowski, Kiitor. 48 METAS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Guiseppe Motta, kuris buvo iszrinktas penktu kartu kaipo prezidentas Szvaicari- 
jos ir yra labai mylimas per savo padonus. 2—Artileristai generolo Franco pasikeleliu, ku
rie taiko armotas ant miesto Madrido, Iszpanijoj, kuri geidžia paimti in savo rankas. 3— 
John D. Hamilton, isz Topeka, Kans., kuris buvo vadas politikiszkos kampanijos ant isz- 
linkimo gubernatoriaus Landon ant prezidento, vėla likos iszrinktas ant to paties dinsto 
vesti Republikoniszka kampanija ateinaneziuose rinkimuose.

GIRTAS TĖVAS PASMAU
GĖ SAVO DUKRELE.

Greensville, Pa. — Juozas 
Pulczevski, 40 metu, likos už-! 
darytas kalėjime už pasmaugi-

SENMERGES VĖLINO SAU 
MIRTI NE KAIP MELSTI

PASZIALPOS; PALIKO 
DIDELI TURTĄ.

New York. — Mare ir Katre
Murphy, senmerges, kurios gy- ma savo keturiu metu dukreles 
veno mažam kambarėlyje ir ne
turėjo jokios szilumos tiktai užsigynė kad pasmaugė dukre- 
karasino lampa, vėlino sau mir- le bet jo pati, Ona, pripažino 
ti savo vargingam kambarėlyje buk jos vyras taja diena buvo 
isz bado, ne kaip melsti pa- girtas ir buvo kaltas dukreles 
szialpos nuo valdžios. Kada ty- mirties. Taji vakara vyras, pa- 
inetojai padare krata ju kam
barėlyje, rado kėlės bankines 
knygutes kuriose pasirodė kad 
sen-merges turėjo susitaupine 
keliose bankose apie penkis kambaryje užgeso. In kėlės mi-i 
tukstanezius doleriu. Giminiu mitas po tam, kada sugryžo in,

— I T •!lyg sziol jokiu nesurasta. i J '1*

isz Viso Szaliu
SUDAS NUSPRENDĖ, KAD 
VYRAS YRA PONU NAMO.

Virginijos. Isz pradžių tėvas' Daryžius,, Francija. Pagal 
nusprendimą Francuziszko 
Senato, tai vyras yra tikru po
nu savo namo. Tas klausymas 
užėjo, kada buvo svarstyta kas 
kiszasi moteriszku tiesu. Tasai 
nusprendimas skamba sekan- 
cziai: Vyras yra visame galva 

! namie ir savo szeimynos. Pati

rejas namo girtas, kerszino už-
muszti paežia todėl ji isz bai-j
mes szoko ir iszbego ant uly-'
ežios ir patemino kad žiburys Prival° ^venti su savo v>rru’ 0

- - - ■ : vyro privalumas yra užlaikyti
savo motere.

stuba, rado savo vyra sėdinti! 
ant lovos szalia negyvos dukre-i 
les kuria jis buvo užsmaugiąs. 
Kodėl tėvas užsmaugė dukrele 
tai da neisztyrineta. Pagal kai-

ISZTIKRUJU VELNEVA 
DAROSI ANT SVIETO.

New York. — Viciano Viste-
rro, biznierius, ana diena ate- mynu apsakyma tai taja diena
jas ant palicijos, melde kad su-1 ievas buvo nupirkęs jai kėlės 

szle'bukes ir knyga su abroze- 
leis ir labai mylėjo savo dukre
le.

110 GYVENTOJU KURIE 
TURI DAUGIAU KAIP PO 

SZIMTA METU.
Istanbul, Turkija.,— Isz gy

ventoju czionais yra apie szim- 
tas-deszimts senu žmonių kurie 
susilaukė daugiau kaip po 
szimta metu. Isz to skaitliaus 
yra net 76 moteres. Asztuoni 
isz tu: trys moters ir penki vy
rai turi daugiau kaip po 110 
metu amžiaus.

2,500 ITALU PRISTOJO 
PRIE ISZPANISKU 

PASIKELELIU.
Gibraltar. — Algierse iszli- 

po isz laivu 2,500 Italiszku ka
reiviu kurie ' prisidėjo prie 
Iszpaniszku pasikeleliu po va- 
dovysta generolo Franco. Lai
vas ant kurio tieji kareivei at
plaukė neturėjo jokios vėliavos 
kad pažyti prie kokios viesz- 
patystes jis prigulėjo.

Juozas 
!i anglekasis, už-

FQqi tiksle pagamini- 
pusrycziu, atsigulė ant 
ir užmigo. Matyt kad 
inkaito ir uždege sie- 

kuknios ir kada durnai pri
ede kuknia, užtroszkino Juo- 

la. Kaimynas, Antanas Ker- 
novskis, stengėsi ji iszgialbet 
bet pats likos skaudžiai sužeis
tas kada bandė iszverst duris. 
Nelaimingo žmogaus motere 
tame laike lankėsi pas gimines j vienuolyka puoduku 
jChicagoj. _ ’ Laižybas laimėjo.

NEPRISOTYTAS ŽMOGELIS
Sweet Grass, Mont.,— Sztai 

ka Gustuvas Christian, szesziu 
pėdu ir sverentis apie 213 sva
ru, suvalgė, isz laižybu: penkis 
svarus kiaulienos,
kas sriubos, bleszine 
penkiolyka bulvių, 
szmoteliu duonos, ir

tris toriel- 
komu, 

dvylika 
iszgere 
kavos.

SAPNAS JI ISZGIALBEJO 
NUO SUDEGIMO ANT 

SMERT.
Atlantic City, N. J. — Law

rence Clapp, 51 metu, atsigulė 
in lova kotelyje ir užmigo. In 
koki tai laika sapnavosi jam 
kad randasi Floridoje ir negali 
nukensti nuo karszczio. Pa
budo bet greitai iszszoko isz lo
vos nes szienikas radosi lieps
noje. Norėdamas užgesint liep
sna pats likos skaudžiai apde
gintas ir buvo nuvežtas in li- 
gonbute. Plotelio tarnai užgesi
no liepsna. Gerai kad nesapna
vo jog randasi pekloje nes bu
tu suspirgę jas.

jeszkotu jo pabėgusia paeziule 
su kuria buvo apsivedęs tik 
tris menesius ad'gal po mireziai 
savo pirmos moteres, pasiim- 
dama su savim apie 6,000 dole- 
liu ir jo sūneli.

Viciano turi 64 metus ir ka
da taja diena dirbo sztore su 
savo sunum, sūnūs, 24 metu, 
apreiszke tėvui kad nesijauezia 
sveiku ir važiuos namo. Kada 
tėvas (SUgryžo namo taji vaka- 
ra, rado stuba tuszczia nes jau
na paeziule iszpyszkino su sa
vo posūniu nežine in kur. Mo- 
czeka yra 31 metu amžiaus. 
Matyt kad jai senas kvailys nu
bodo ir ji geriau mylėjo savo 
posūni ne kaip jo tęva.

106 METU INDIJONKA 
PRASZO PENSIJOS.

Ooroville, Cal. — Kitty Wil
liams, paskutine motere isz 
Concow sztamo Indi jonu ir ku
ri sakosi jog turi daugiau kaip 
106 metus, meldžia valdžios 
kad jai mokėtu senatvės pensi
ja. Sena Indijonka pristatė rei
kalingus dokumentus kurie pa
tvirtina jos gimimą.

KRUVINA SKERDYNE 
VESTUVĖSE.

Olkuszas, Lenk.,— Czionais 
; pas ūkininką Joną Marszalko, 
I atsibuvo iszkilmingos vestuves, 
jo vienatines dukreles. In na- 

; ma inejo nepraszyti svecziai, 
| kurie pradėjo musztyne. Isz- 
praszyti laukan per ūkininką, 
pradėjo daužyt langus, mėtėsi 

DAUGELIS ŽMONIŲ MIRĖ ant svodbininku ,su peiliais, 
pradėjo daužyti naminius ra
kandus ir mirtinai sužeidė 

i tris brolius Jurkus. Paszaukta 
i palicija isz miesto, ant galo ap- 
i malszino musztukus ir asztuo- 
nis nuveže in kalėjimą.

NUO NETINKAMO ORO.
Chicago. — Szaltis, kuris ana 

diena užėjo, iszgialbejo sklypą 
nuo daug mireziu isz netinka-! 
mo oro, kokis vieszpatavo per, 
kėlės sanvaites, priesz Naujus 
Metus ir užbėgo prasiplatini
mui influenzos po visas dalis 
Amerikos.

Paežiam mieste Chicagoj, per 
taisės kėlės sanvaites szilto oro 
mirė daugiau kaip 500 žmonių -J ^daugino gyventoju daugiau 
Denver , ,
roite, 56; Pittsburghe, 52 ir 1.1. J mete radosi tenais 1,456,065, o 
Jau sziadien davėsi jaust di- mete 1935 prisidaugino net 
dėsnis szaltis Minnesotoje, 9,556,665 isz tojo skaitliaus yra 
Wisconsine ir Michigane. Szal-• 2,00o,512 Europiecziu.
tis dabar ateina in Rytus ir ga-1 
lime jo tikėtis apie'Ketverg0; ^0,000 GALONU SKOTISZ- 
diena.

130 KINCZIKU 
SUSZAUDYTI.

Tientsin, Kinai.—Pagal nau
jas Kiniszkas tiesas, visi gy
ventojai Kinu, kurie yra pri- 
pratia naudoti opium, bu
na nuszautais. Ana diena likos 
suszaudyti 130 tokiu žmonių, 
kurie negalėjo atprasti nuo 
naudojimo opium. Ju prasi
kaltimu buvo ir kitokį prasi
žengimai, kuriuos papilde laike 
apsvaiginimo opiųm..^Eigząku- 
cija atsibuvo artimoje kaimo 
Wuching-Hsien, kur visus su- 
stato prie muro ir subaudė.

------------ MA :
MASKOLEI VELA SUSI- 

PESZE SU JAPONAIS.
>

Tokio, Japoniji’..,—Ant Man- 
cziuko-Rusisžko rubežiaus kylo 
szaudimai terp Japonu ir neži
nomu Rusiszku žmioniu, kurie 
geide pereiti per rubežiu. Ja
ponai leidosi pasktii paliepda
mi jiems susitoti o kada palie
pimo nepaklausė, pradėjo in 
juos szaudyt. Kiek užmuszta 
ir sužeista, tai rapartas to ne
paduoda.

INFLUENZA PRADĖJO 
PRASIPLATINET PO 

EUROPA.
London, Anglija.,— Influen

za prasidėjo prasiplatinet po 
daugeli vietų Europoje, o ypa
tingai Anglijoj, kur tukstan- 
cziai žmonių jau serga. Isz 24 
tukstaneziu pacztiniu darbinin
ku apie 5,000 serga iovosia.

AFRIKO GYVENTOJAI 
PASIDAUGINO.

Johannesburg, Afrika.—Nuo 
1931 meto, Pietinėj Afrikoj pa-

VOKIECZIAI TURES CZE- 
DYT DUONA IR NEMEST

IN SZASZLAVAS.
Berlin, Vok.,— Valdžia davė 

rustu paliepima del savo gy
ventoju, kad czedytu duona ir 
ja nemetytu in szaszlavu ble- 
szines. Ministeris ukystes isz-

± • r j ...i.
r, Colo., mirė 100; Dėt-Į kaip asztuoni milijonai. Tame davė tolei atsiszaukima: Musu

KOS GUZUTES IN 
AMERIKA.

Glaskow, Szkotija., — Ana

dienine duona yra locnastis 
sklypo, ir neturi būtie naikinta 
nereikalingai. Duona yra žmo
nių gyvastis, o tas, kuris meto 
duona nereikalingai daro dide
le blede del žmonių, tas, kuris 
ja czedina prigialbsti savo ar
timui gyventi. Neduokite ma
žiausiam szmoteliui duonos isz- 
džiuti, nes mažiausias szmote- 
lis gali būtie sunaudotas. Prie-

Vanderhoof, B. C. — Keturi
Indijoniszki vaikai, eidami in' diena laivas isz.plauke su szim- 
mokslaine, suszalo ant smert tu tukstaneziu galonu guzu- 
artimoje Frazes Lake. Indijo- tęs in Amerika. Yra tai dau-Rastis tokio paliepimo yra szi- 
nukai prigulėjo prie Nautley giause Sžkotiszkos guzutes ka- metinis stokas grudu ant dvie- 
rezervacijos. da likos iszsiunsta in Amerika, ju milijonu tonu.

i



i rr SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Užsinesza ant to, kad gali 

suparalyžavoti visa automobi
line pramone Amerikoj, strai- 
ka automobiliniu darbininku. 
Jau sziadien randasi keliolika 
tukstaneziai darbininku, kurie 
straikuoja bet tieji gali isz- 
szaukti da kitus tukstanezius • 
•n pagialba del straikuojaneziu 
ir gali prasiplatint in kitas 
szakas pramonystes.

Butu tai labai pavojingas pa
dėjimas kuris galėtu sulaikyti 
darbus kitose szakose, užeitu 
visiszki streikai ir kiltu kruvi
ni sukylimai. Butu gerai kad 
kongresas ant savo posėdžio 
szimet apsvarstytu apie taji 
dalyka iszmintingai.

gryžti in vienuolyną. Taip pra- 
nesze apie tai jos advokatas isz 
Charleston, S. C. Dabar vie
nuole Augustina vela priims 
savo tikra pravarde kaipo Miss 
Alicija Hughes ir apsigyvens 
Kalifornijoj.

Darbo Žinutes ''''772’7'”'

Jau ketvirtas isz paeiles pa- 
sažierinis eroplanas susidaužė 
su dvylika pasažieriais, pabai
goje seno meto. Ne vienam 
sklype neatsitinka tiek eropla- 
niniu nelaimiu kaip czionais 
Amerikoj, kas parodo kad ero- 
planu kompanijos apsileidžia 
savo užduotyje nes jeigu lekio- 
tojas neatlekia in paženklinta 
vieta in laika tai jam kompa
nija numusza nuo algos. Žino
me kad nelaimes su eroplanais 
yra neiszsisaugojamos bet per- 
tankios nelaimes duoda mums 
suprasti kad ne viskas yra pa- 
redke.

Valdžia pradeda tyrinėti tai
sės nelaimes ir sudėti kalte ant 
tu, kurie yra atsakomi už pa- 
sažieriu gyvastis.

Pagal apskaityma misijonie
riu drauguves tai visose dalyse 
svieto randasi ąpie 20 tukstan
eziai misijonieriu visokiu tikė
jimu, kurie randasi Kinuose, 
Afrikoj, Indijoj, Japonijoj ir 
kitur atvertineti pagonus ant 
KrikszczionisZko tikėjimo. Bet 
kam privertineti žmogų ant 
svetimo tikėjimo jeigu jis tiki 
in savo dievus ir juos garbina 
nuo tukstaneziu metu?

Kas-gi butu czionais Ameri
koj jeigu Kinai prisiunstu ke
lis szimtus savo misijonieriu 
atvertinet žmonis ant savo ti
kėjimo? Galite būti tvirtais 
kad neilgai szildytu padus tie
ji apasztalai czionais; žmones 
iszguitu juos su akmenais arba 
uždarytu kalėjimuose.

Czion Amerikoj yra reikalin
ga misijonieriai ir tai labai Musu darbininkai neprivalo 
daug ju ir greitai, mokyti jau-Į mokėti jokios duokles del ko- 
nuomene moraliszkumo, paguo- kiu ten virszininku kad užlai- 
dones ir tikėjimo nes jau ran- kytie savo darbus.”

. dasi ant kelio prapulties o ypa- KOMPANIJA ATMETE DAR- 
tingai musu Lietuviszka jau
nuomene—mergaites, po apy-

WPA darbininkai pristato ir 
iszdalina knygas mokyklų vai
kams, miestams be knygynu, 
apięlinkems atskirtoms nuo ki
tu, ir miestu prigrūstoms vie
toms, kurios niekad neturėjo 
užtektinai knygų visus skaity-

GENERAL MOTORS NEPRI
PAŽINS UNIJOS.

New York. — Alfredas Sloan 
prezidentas General Motors au
tomobiliu kompanijos, apreisz
ke unijai United Automobile 
Workers of Amerika kad jo
kompanija nepripažysta jūl^°ius aprūpinti. 1933 m. knygų 
unija ir nedarys jokiu sutaiku i pataisymo ir knygynu “exten- 
su jos virszininkais. Savo atsi-Į®ion 
szaukime in savo darbininkus 
pasakė: 
įlinkai kad unija arba jos vir
szininkai gales valdyti už no
sių musu kompanija ir jus nie
kas neprivers prie prigulėjimo 
prie unijos jeigu norite dirbti. 
Jokia darbiuinkiszka organi
zacija nevaldys musu dirbtuve 
nei musu darbininkus. General 
Motors kompanija darys taika 
ir kas kiszasi darbo dienu ir 
mokesties tai pati apie tai ap
svarstys ir darys taika su savo 
darbininkais , be pagialbos jo
kios unijos ar jos virszininku.

rien” projektai buvo Moterų 
| Skyriaus prie Fpderalio Darbu 

Nesibijokite darbi-1 ^ogramo insteigti ir prie tu

BININKU PRASZYMA.
Philadelphia. — Visi darbi-

gardas, kur gyvena daugiausia dirbanti Electric Stor-,
musu Lietuviszku mergaieziu. age Battery Co. ant 19tos ir Al-Į 
Pažiūrėkime ant ju kokiam va- ]eg]ieny uiyi} aplaike žinia buk 
karelyje, ant baliaus ar szokio, ūir}jįuve pus uždaryta isz prie- 
kaip jos elgiasi! Apsvaigia gu- žaaties darbininku nesutikimo 
zute ir alum kabinasi ant kak- j{Urje pareikalavo 15 centu ant 
lu jaunu sporteliu, bueziuoja valandos daugiau mokesties. 
3uos ir guli ju glėbyje ant ga- Apie 2,000 darbininku pradėjo

Pagal apskaityma darbinin- 
kiszkos kamisijos Genevoje, tai 
svietine bedarbe nuo 1930-1934 
metu, kasztavo svietui nema- 

’K^pk^T’oriijonu doleriu. 
Yra tai septynis sykius kartu 
daugiau kai.p randasi pinigu 
Suv. Valstijose.

Badai Vokietį^ gu Japonija 
pasirasze ant

leriju. Ar-gi ne yra reikalinga 
del tokiu misijonieriai mora- 
liszkumo?

Skubinkite kunigėliai in.pa- 
gialba, gelbėkite taisės dusze- 
les kurios randasi ant kelio 
prapulties. Jos reikalauja jusu 
pagialbos, mokslo, baimes Die
vo ir apsaugojimo ne tik savo 
duszios bet ir kūno, nuo žemisz- 
ku velniu!

2££t-£ziur-puliai žmogų ima

“sėdinti” straika.
STRAIKIERIU VADAI 

ARESZTAVOTI.
New York. — Du straikieriu 

' vadai likos aresztavoti už su
kėlimą maiszaties Hobokene 
kur tęsęsi straika laivoriu. Va
dai straikieriu pakurstinejo 
straikierius ant sukėlimo mai-

i szacziu.
' BADAAI PRASZALINS TRE-! žmones kurie niekad neturėjo 

CZIA SZIFTA KASYKLOSE, progos pasiskolinti knyga da-
_ Beprezen- bar lanko WPA “extension” 

knygynus. Viename apskrityje

projektu dabar dirba net 13,- 
000 moterų, kurios buvo paim
tos nuo paszalpos suraszu.

Kaip pristatyti knygų tiems, 
kurie ju reikalauja tai padaro 
szita knygyno “extension” 
projektą vienu isz indomiausiu 
visame darbu programe. Szitas 
darbas buvo pradėtas aprūpin
ti reikalavimus žmonių tu dis
triktu kur vieszus knygynai 
buvo uždaryti del neturėjimo 
pinigu ir kitu distriktu kur 
žmones niekad neturėjo kny
gynu. WPA moterys buvo pio
nieriai szitoje dirvoje. Ken
tucky valstijoj jos in krepszius 
prisikrauna knygas, ant arklio 
uždeda ir jas gabena in toli
mas kalnuose vietas. Mississ
ippi garsiose isztakose (“bay
ous”), “knygu-moterys” ne- 
sza savo tavoms in valteles ir 
mažus plaukianczius namo- 
laivelius. Iowa valstijoj kny
gynu darbininkai vartoja ukes 
vagonus, neszti mokslo knygas 
vaikams kaimu mokyklose.

Knygynu “extension” dar
bas yra labai svarbus tuose dis- 
triktuose kuriuose sunkus lai
kai privertė vieszus knygynus 
ir mokyklas pertraukti knygų 
paskolinimą. WPA darbinin
kai atidarė daug szitu “exten
sion” knygynu krautuvėse, 
svetainėse, kliubuose ir bažny- 
cziose ir jie rinko knygų ir ma
gazinu isz visu szaltiniu. Mies
tu žmones ir kaimu distriktu

koms užlaikytas universitetas 
pranesze kad 1% mylia lenty- 
niu buvo pripildyta su nurody
mo medžiaga, kuria sutvarkė 
WPA darbininkai. Indianoje, 
raszomuju maszineliu darbi
ninkes ir knygynu rasztininkai 
net in 12 knygynu organizavo 
ir sutvarkė medžiaga kuri jier 
metus buvo laikoma knygynuo; 
se, bet kuri buvo neprieinama.

Delei pasisekimo szito kny
gynu pa'tesimo darbo daug vie
tiniu administratorių planuoja 
lesti ant toliaus ta WPA darbi
ninku pradėta patarnavima.

—F.L.I.S.

TRUMPOS ŽINUTES
Hagua, Holandija. — Kara

laite Juliana, duktė karalienes, 
likos suriszta Ketverge mazgu 
moterystes su kunigaikszcziu 
Bernhard Blesterfield, Vokisz- 
ku kunigaikszcziu.

Vatikano Miestas. — Popie
žius kas valanda eina silpnyn 
ir jo gyvenimas jau baigėsi. Vi
si kardinolai aplaike žinia kad 
susirinktu ir aprinktu nauja 
popiežių po jo mireziai.

Tacoma, Wash. — Sūnelis 
daktaro Mattson, kuris buvo 
pavogtas per vaik-vagi de- 
szimts dienu adgal, da nesu
gražintas levams norints jie 
yra pasirengia užmokėti už jo 
paliuosavima 28 tukstanezius 
doleriu.

Ossining, N. Y. — Kalėjimo 
Sing Sing serga apie 200 kali- 
ninku ant influenzos. Isz trijų 
kaliniu, nusprenstu ant elek- 
trikines kėdės, nei vienas ne
serga.

Bruksela, Belgija. — Baro
nas Jacques de Borchgrave, 35 
metu, sekretorius prie Belgisz- 
kos ambasados, likos nužudin- 
tas per Iszpaniszkus pasikele- 
lius kada važiavo in ambasada.

Moteryste
Turkiszka Legenda.

Hamdi Naim’as ketino apsi- 
vestie bet niekaip negalėjo pa-

nūs, lukterk truputi
Jbdikas smarkiai 

vo žirgą ir atsigijB 
kali atsiszauker®

— Ko nori .JB
— 1’asakvkBBy 

kaip aalima B

■ sulaikė sa- 
’yžes in užpa-

siryžt ant to žingsnio. Baimi- ki° T skyri 
nosį jis idant apsivedimu neuž- 
trucint sau gyvenimo idant ne-įP1^^®

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

—---- -—i w^>ik°s pnesz kada pamislina kas darosi tarp
ovietine Rosija/ttdel^ziadien rnusu Lietuviszku mergaieziu,! Harrisburg, Pa.

iiosija pasirengmeja visoms ]^a^p tai davėsi matyt neku- tatorius John J. Downey, isz 
spėkoms ant ateinanezios ka-'___________ ____ __ ___ _
res. Pradėjo sukuopinet visoki se per Naujus Metus. Apie vy- 
maista ir amunicija del savo 
deszimt-milijo lines karinome- g-eli-s isz ju jau perejo per
nes, siuva mi.ijonus mandieiu^‘ezyseziu” ir nusidegino sau -a nes tas yra labai pavojinga 
kurias siunezia in Ukrajina, sparnelius ir suprato svietisz- del anglekasiu.
Balt-rusija ir ant tolimo ryti- lias s]aistas, — bet apie jaunas . Downey iszaiszkino buk dir- 
nio franto.

' riuose Lietuviszkuose miestuo- Schuylkill pavieto, apreiszke Michigan valstijoj kur dau- 
kad jtis perstatys bila ateinan-' gians kaip puse žmonių neture- 

resnes nėra ka kalbėt nes dau- ežia sanvaite kuri uždraus ahg-į jo knygyno parankumu dabar 
liu kasyklose dirbti treczia szif- turi net 22 WPA knygynu sza-

kas.

Su pagelba knygu-pataisy- 
mo projektu, knygynai ir mo-

Vela vienas isz didžiausiu

czionais kalbame, kurios vos ^ant i1' szaudant anglis per 16 kyi£i0Sj atgal in cirkuliacija su- 
pabaige 15 arba 20 metu. Į valandų, sujudina žeme kuri gražįno milijonus knygų, ku-

Jau didelis laikas kad atsi- Padeda griūti nes neturi lai- rias - - ■'

— Nuo Panedelio prasidė
jo musu pavieto Pottsvilles sū
dąs su daugeliu teismais. Žmo
nių suvažiavo kaip ant atpusko 
ir spiresi teisingystes, už pa
pildytas skriaudas per kitus. 
Sekanti teismai jau likos nu- 
sprensti, kaip tai:

— Franas ir Laurentas Goff 
ir Gustovas Litkus, isz Shenan
dorio, likos pripažytais nekal
tais apipleszime žmogaus, kuri 

I pasiėmė in automobiliu ir ji a-------   _ , *ias jau nebuvo galima vartoti.! . , . , 
Amerikoniszku milijonierių pa- rastu keli szimtai misijonieriu ko apsistot. Ypatingai szif tas į gzituos projektus užžiuro Ja-' PU> be,t tureJ° uzmokctl 
sirode duosningu žmogum o kurie turėtu biblija vienoje t;ui’is prasideda nuo 11-tos va- vintos mokytojos taip kad, 
tuomi yra Andrius Melionas, rankoje o kitoje gera rimbą ir landos nakties laike lyg I-tai^ kiekviena moteris, kuri aptai-l 
kuris buvo kitados sekretorium vaikszcziotu po pakampes kur valandai ryte, yra pavojin- b0 arba apdaro knygas iszsimo- 
prie prezidento Hooverio. Ap- stovi tamsiose ulyezaitese au- giausias del anglekasiu todėl kiną naudinga amata. Jos isz-' 
reiszke jis prezidentui Boose- tomobiliai. Dirva yra gana pla- Te geidžia taji szifta panaikin- moksta kaip apiplauti, isztrin- 

__J---- - - • _ _ *-----• •• •• • i 4 i - ii*i i i • •veltui buk jis padovanojo visa; ti del tokiu misijonieriu gial- Ii- 
PANTHER VALLEY STRAI- ti jr apsiūti ir pataisyti nely

gius krasztus.
Vieszos mokyklos ir knygy-

savo rinkini brangiu paveikslu bet musu patogias ir nekaltas 
ii dailės iszdirbimu, kurie yra Lietuvaites kurios papuola in 

rankas iszgamu ir visokiu ra- 
kaliu.

ti ir apvalyti knygas, apklijuo-

apskaitomi ant 19 milijonu do
leriu vertes o kad taisės visas 
brangenybes patalpint-i in tin
kama budinka todėl jis savo 
kasztu pastatys Washingtone 
tinkama budinka kuris jam 
kasztuos apie devynis milijo-( ventoju suraszas, o ant blanku 
nūs doleriu.

Prezidentas padekavojo Mel-'tiki in Dieva?” ant ko atsake 
lon’ui už tokia puikia dovana milijonai žmonių, kad tiki in 
del sklypo ir kada kongresas Dievą. Virszininkai isz to la- 
prades savo posėdi, perstatys bai nusistebėjo ir mano, kad 
kongresui taja auka ir mels ju gyventojai aplaike liuosybe ti- 
kad priimtu taja dovana.

Moskva, Bosija.,— Milijonai 
Bušu iszpažino atvirai, kad ti
ki in Dieva kaip parodo gy-

buvo pažymėta klausymas “Ar

Vienuole Augustina, kuri 19- 
34 mete likos paliuosuota nuo 
vienuoles prižadu, kad galėtu 
per teismą atgauti daugiau kalejimuosia. 
kaip milijoną doleriu paliktus 
per jos dede, ana diena laimėjo 
teismą ir nutarė daugiau

kejime, pradėjo aiszkiai iszpa- 
žineti savo Itike-jima. Daugelis 
isz koiativiszku ūkininku Pie- 

i tineje daliję Boisijos, sudraskė 
blunka už ka likos uždaryti

Skaitykite “Saule”

KA PASIBAIGĖ.
Tamaqua, Pa. — Daugiau 

kaip 6,000 anglekasiu sugryžojnai sutaupino tukstanezius do- 
in darbus Panther Creek ka-! 
■syklose (Utarninko diena, ant ' 
paliepimo virszininku UMWAj 
unijos. Lansfordo ir Tamakves' 
anglekasiai buvo neužganadin- 
ti isz darbininkiszku taiku ir 
sustojo dirbti.

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

leriu su pataisymu tu knygų. 
Viename mieste kur per penkis 

.'metus Apszvietos Bordas ne
galėjo pataisyti arba naujas 
knygas ju vietoje nupirkti nes 
buvo per senos, 100 WPA dar
bininku pilnai aptaise 300,000 
knygų del mokyklos vaiku. 
Tennessee valstijoj net 250,000 
knygų vėl padėtos in cirkulia
cija knygynuose ir mokyklose.

Apart pataisymo ir iszdali- 
nimo knygų szitie knygynu 
darbininkai prisidėjo prie su
tvarkymo, klasifikavimo ir in- 
raszymo in katalogus, daugy
bes knygų viesziems knygy
nams kurie neturėjo pinigu 
tam darbui ir valstijų univer
sitetuose. Vienas žmonių au- ]\£inersvilles.

kasztus.
—• Andrius Tairius, isz 

Shenandorio, likos pripažytas 
įkaltu už pavogimu 150 doleriu 
j isz paneziakos Jono Hora.no, 
kada tasai miegojo. Andrius 
turi sugrąžyti pinigus, užmokė
ti kasztus ir viena doleri baus
mes, ir atsėdėti kalėjime nema
žiau kaip szeszis menesius.

— Juozas Sinkeviczius isz 
' Shenandorio, likos pripažytas 
i kaltu už sodoma ir priverstina 
i užklupima ant merginos, už ka 
aplaike tris metus už kožna 
prasižengimą, užmokėti kasz
tus ir doleri bausmes.

—■ Albertas Petrovicz ap
laike bausme in kalėjimą už 
žudinsta.

—• Magdalena Lukas par
davė savo narna del Veronikos 
Maleviczienes, Tamakveje, už 
viena doleri.

Laisnus del apsipaeziavimo 
iszemo Daktaras Zigmantas 
Jaczacz isz Filadelfijos, su Ma
re Penkunas, isz St. Clair, Pa., 
Chestdris Badževiczius su Iza
bele Stuklevicziute, abudu isz

reiketu po laikui, gailėtis. II-i 
gai bemislydamas tare in save:

— Paklausiu patarimo szirn-^ 
to žmonių ir pasielgsiu pagtdi 
didesnes dalies nuomones,

Kaip pasakė taip ir pada® 
1 Klausinėjo rodos kožno kr® 
Įtik suėjo; vieni patardavo ja« 
idant apsivestu kadangi gyvtB 
nimas nevedusio yra tuszcziaO 
nuobodus ir nesmagus ypacB 
kada jau senatve artinasi, t.-w 
nevedusiam vargas nes nebe™ 
ri szeimynos kuri gali 
ramseziu jam senatvėje.® 
vela smarkiai peikė gyvi® 
stone moterystes, kalbc® 
jog pati tai jungas ant ® 
sprando, tai vergyba, km^H 
vyras turi vargti per savo^® 
venima, turi turėt daug ru® 
ežiu, ergeliu ir sunken;® 
idant maitini ir užlaikyt® 
ežia ir szeimyna, vienu žoc® 
kad gyvenimas nevedusio B 
daug geresnis ir smagesnis ® 
jis visuomet turi laisve a® 
liuosa valia. B

Jau buvo klausias tu paB 
mu pas devynes-deszimts ž® 

! niu o vienok žinojo arba p® 
re apie tai, kaip geriau gyvB 
ar nevedusiam ar paeziuo® 
tiek, kiek ir pats žinojo n® 
klausės. Ant galo supykęs B 
sprendė pirmo geresnio, ■ 
pasitiks, paklaust da sykjB 
dos ir padaryt taip kaip ■ 
pasakys.

Viena karta, ankstybamB 
motyje iszejas jis ant gB 
žvalgėsi ar nepamatys ka ■ 
einant. Ir sztai netrukus 1® 
kiamas pasirodė, jodamas ^B 
lazdos, rodos kad ant ark® 
Matomai, buvo kokis paiksz®

— Isz kelio!— szauke juol 
kingas raitelis — nes tuojau’ 
sumindžiosiu...

Hamdi Naim’as pasitraukė 
in sžiali. Mate jog tai žmogus 
beprotis todėl nenorėjo prie- 
szintis prisakymui bet kad bu
vo nutaręs “pirmo geresnio” 
koki sziadien paregės, pasi
klaust rodos, atsiliepe in jojan
ti:

— Ei, prieteliau! Sulaikyk 
savo žirgą ant valandėlės, tu
riu pas tave maža reikalą.

— Ko-gi nori? —užklausė _,j 

smarkiai su pasididžiavimu jo- pasa 
dikas, skersuodamas po kelia. siar| 
— Sakyk-gi greieziau nes ma- laul| 
tai kaip mano žirgas nerims- kite^ 
ta...

— Sztai, užmanau apsivesti o' 
todėl noriu klaust tavęs pata
rimo. Jodikas per valandėlė 
mistino, papūtęs usus o po tam 
atsake:

— Mano mielas, atsakysiu 
tau sziaip. Motere dalinasi in 
tris skyrius. Isz pirmo sky
riaus motere tave mylės ir bus 
prisiriszus prie tavęs, isz ant
ro skyriaus bus tau neisztiki- 
ma, neprietelka, isz treczio-gi 
skyriaus bus tau prietelka ir 
neprietelka po draug.

— Na, isz kelio, nes sum in- ' 
džiosiu!

Ir nuszuoliavo ant savo na- 
vatno žirgo.

— Ka-gi jis ežia man pri- 
sznekejo, —tare in save Ham
di Naim’as — kaip-gi pažint 
isz kokio skyriaus kokia mote
re paeina? Beikia jo paklaust o 
gal jis paaiszkins.

— Ei, prieteliau! buk malo-

e.j 
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B man, prieteliau, 
’pažint motere, ko- 
,us?
lengva! Motere isz 

skyriaus yra tai mergi
ns. Mergina kuri nepažinojo 
Py r o, jeigu apsivesi su ja, pa- 
ymyles tave, prisirisz prie tavęs 
į ir bus tau isztikima. Moterisz- 
Įkę isz antro skyriaus tai nasz- 
le turinti vaikus nuo pirmo vy- 

Iro. Jeigu su tokia, apsivesi, gy- 
Ivenimas tavo nebus smagus 
I nes ji daugiau mylės savo vai
kus negu. tave. Motere isz tre- 
czio skyriaus tai naszles bevai
kes. Jeigu su tokia motere ap- 
sieitinesi geriau negu mirusis 
jos vyras, tai tave pamylės ir 

į bus tavo prietelka bet jeigu ne
mokėsi jos gerai 
lat mislys jijd| 
vyra ir ta® 
kelio!.

inuo
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MAHANOY CITY;516
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Str.
Bell Telefonas 538-J

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

Hora.no
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’f S A U L E ’ ’ MaHanoy City, Pa.

Jaunysteje buvau
nūs bernelis. Visiką mafFhJdore- 
josi sužinoti, viską pamatylk 
visur pabuvoti. Namie vien' 
das darbas atsibodo. Eisiu, sa
kau, in platu pasauli pąman- 
dravot, sau laimes pajeszkbt.

Viena diena atsikėliau anks
ti ryta, apsiprausiau^ apsivilJ 
kau savo szventinia'g drabni 
žiais, pasiėmiau kanticzka —1 
giesmių knyga, bonkute sii 
szventintu aliejum ir iszejaw 
isz namu. Ėjau, ėjau, per lau-ĮVo tvora. Kur tu, žmogau, eini 
kus, per kalnus, per miszkus, Į - 
maeziau daug žmonių 
pau^^zįu, daug invairiu me- 
dU^^^B^ur priėjau jura.

Il)ievnlio, ar ilgai dar jiems rei- 
]{<es vietoje kuolo tvora laikyti, 
■kaip pradės praszyti, kiti net
■ su aszaromis prasze. Gerai, sa- 
' kau, asz paklausiu.

Einu toliau. Žiūriu ant me
džiu szaku kabo po viena, po 
du ir po tris berniukus. Ir jie 
manos prasze sužinoti, ar ilgai 
jiems dar teks ant szaku kabo
ti. Dar toliaus eidamas sutinku 

Į keliata mergycziu, ju liežuvė
liai iszkiszti ir ant kiekvieno 

i kabo spynele.
l Kaip sužinojo jos kur asz ei- 
snu, kad-gi pradės manes pra- 
Bzyti, kad pradės praszyti, su- 
■inoti, kaip ilgai Dievulis lai- 
w's ju liežuvėlius surakinęs. 
Birai, sakau, pasiklausiu. 
■Dabar priėjau gala lauko, 
Įvarpiau žeme, pasodinau pu- 
B atsisėdau, atsivereziau kan- 
Bzkoje giesme, ka mama ma- 
B maža iszmokino, giedu, o 
Bipa mano akyse iszdygo ir 
Baigiai pradėjo augti. Giedo- 
Bau, giedojau kėlės dienas o 
fpupą užaugo arti debesų. Isz- 
varges, užkimęs, atsiguliau ir 
užmigau.

Kai atsikėliau radau pupa 
tokia pat nepaaugusia, nors 
mano miegota kelios dienos. 
Tada supratau kad ji auga tik 
tada, kai giedu. Ir ėmiau vėl ta 
giesme giedoti, pupa vėl eme 
augti. Augo augo ir iki dan
gaus daaugo. Dabar, sakau, tai 
tik reikia lipti in dangų. Lipii 
per pupa augsztyn lipu ir vis 

Į isz kantiezkos giesme traukiu. 
Sustojau giedoti —■ nebegaliu 
lipti, vėl užgiedu, vėl galiu lip
ti. Dalipau iki puses, asz, ma
tai, nelengvas, pupa pradėjo 

| linkti. Iszsi'traukiau bonkute 
f su szvenstu aliejum, atkimszau 
Ii r po truputi pilu ant pupos lie- 
Imenio, gal-gi, sakau, sutvirtės. 
■O, o! kaip kaulas pasidarė pu- 
■)os liemuo. Man visai pasidarė 
Bėrai lipti. Dalipau iki pat vir
šūnes, dangus atsidarė. Taip 
Benai gražu, taip gražu, kad ne
galiu apsakyti. Kas do szviesu- 
melis, kas do gražybe, ai, ai! 
Visur balta, szviesu, žolynai 
žydi, kvepia, paukszteliai cziul- 
ba, giesmes ir dainos skamba, 
muzika groja, aniuoliukai 
skraido, po tokius kvepian- 
czius durnus nardosi. Ai, ai, ai, 
nors ir žiūrėk, nors ir pasilik. 
Bet kur ežia mane su tuo

■ griesnu kunu Dievas paliks. 
. Asz tik norėjau akimirksnyje 
. Dievuli pamatyt, ka ne ka pa- 
• 'si'klausti.

Tik sztai priesz mane Die
vas. Ir nudžiugau ir iszsigan- 
dau. Rodos szirdis isz džjaugs-

I bau abiem rankom už pupos,' 
(iszplecziau akis ir žiuriu in’ 
į Dievuli. Jis toks geras, malo-J 
'mis, nepiktas ir mielaszirdin-j 
gas. Pirmiausia jo paklausiau,1 
ar greit jis mane paszauks in' 
Dangų. Atsake, nulipsi žemyn,! 
paimsi obeline lazda, su kuria' 
muszei savo jaunesni broli, pa
sodinsi in darža, kada ji isz- 
dygs, užaugs, duos vaisius, pa
valgysi obuoliu nuo jos, tada 
asz tave ežia in Dangų pa-j 
szauksiu. Del visu kelionėje pa- 
klauisymu, Dievulis maloniai' 
man paaiszkino, tik sako, kai

asz ėjau in Dangų pas 
Bvievuli, ka maeziau ir 
B kaip gryžau. 

• ------- o-------
AKIR0^BKAUNE PER RADIO sakyta pasaka 

------- O-------  
abaiszau- tus, riebus būti?

Gerai, sakau, paklausiu. Kiek
ti, toliaus užeinu žalia gražia pie- 

va, galvijai iki pilvu po žole 
|braido, o visi toki perkrite, 
■blogi, nelinksmi. Sužinoja, kur 
lasz keliauju, prasze ir maldavo1 
Fmanes paklausti Dievuli, kaip .. ... . ,L, .... , . I jiems apie tai praneszi, laikv-
linini rlnv> nA frion miATTAnn x x z .■ ilgai dar jie tose pievose gany- 

[- sis ir perkarę vaikszczios. Ir 
i jiems pažadėjau sužinoti. Einu 
t toliaus, tvoroje, vietoj kuolu 
k stovi visa eile berniuku ir lai-

vienas manes paklausė. Ei- 
žveriu,'rlu, sakau, pas Dievuli in Dan-

Į./U-
I Kaip pradės manes praszyti
Iberniukai, kad paklauscziau

9

'sa-

šuilio pa- 
pums reikes 
andeni pils-

^^sakau, paklausiu. Ir
■tolyn. Lauke užėjau di-

■ banda, galviju pulką.
Bsztineja, tarytum, edrau-
Bt ant pliko dirvono o visi
■ riebus, gražus ir linksmi.
■manes vela klausia, kur ei-

■Einu, sakau, pas Dievuli in 
Bangu.
' Paklausk, sako, geradejau,
kaip ilgai dar mes ežia galėsim1 mo iszkris ir asz nuo pupos žie- 
pasilikti szioj ganykloj ir so- ‘ do žemen nudardėsiu. Jhsiki-

kis nuo ju toliaus.
Staiga pupa pradėjo žemyn 

slinkti, tarytum, in žeme smeg
ti. Leidžiuosi, leidžiuosi ir nu
sileidau žemen. Einu atgal se
nais takais. Susitinku tas pa- 
czias mergytes. Kiek toliaus 
nuo ju nuojas tariau: jus esate 
duszeles tu moterų, kurios gy
vendamos czion ant žemes la
bai daug melavo ir tol jus su
rakintais liežuviais klajosite, 
kol žeme suksis.

Priejas prie kabaneziu ant 
medžiu szaku berniuku, prane- 
sziau: jus esate duszeles tu vai- 
kucziu, kurie paukszteliu liz
dus draskė, nekaltus pauksztė- 
lius skriaudė, jums da ilgai rei
kes kaboti, kol geri vaikucziai 
savo gerais darbais, teikdami 
pagialba žiema paukszteliams, 
iszvadnos jus. Kaip asz ta isz- 
tariau, kaip pradės rangytis, 
spardytis kabantieji vaikai!

Priejas prie tvoroj pastatytu 
vaiku tariau:jus tvoras ardet, 
gyvuliai žmonėms iszkadas per 
jus dare, dabar stovėsit tol, kol 
geri vaikucziai, prie progos vis 
užtaisys prairusia tvora, ne ar
dys. Ta užgirdė, kad pradės 
griežti dantimis, kad net sziur- 
puliai mane paėmė.

Priėjau prie kuduju galviju 
ir tariau: jus esate duszios po
ny, kurie szunius geriaus laki
no, negu savo tarnus, kurie gy
vendami buvot sotus ir neat- 
jautet nepapenejot nei vieno 
alkano žmogaus, už tat braidy
site po szia žalia pieva ir esti 
vis norėsite. Kaip asz taip pa
sakiau, kaip puls ant manes 
maurodami galvijai, bet asz 
buvau toliau nuo ju ir suspėjau 
pasiszalinti.

Priėjau prie riebiųjų galviju 
ir tariau: jus esate duszeles tu 
vargdieniu, kurie gyvendami 
sunkiai dirbot o dažnai net val
gyti ko neturėjot, dabar jus il
gai dar sziose ganyklose busit 
ir sotus ir gražus ir linksmi. 
Kaip asz taip pasakiau, kad-gi 
pradės szokineti galvijeliai, be- 
go prie manes, laižė kojas ir 
visaip džiaugėsi.

Priėjau prie bobų, kurios 
prie szulinio vandeni pilstė ir 
tariau: jus esate raganos ir 
niekados nebus galo jums pils
tyti vandens. Kaip asz ta pasa
kiau, kaip supyks bebos, kaip 
pradės ant manes vandeni pil
ti. Bet asz buvau gana toli ir 
manes nepasieke. !

Pagaliaus prieinu prie ban
ginio. E, sakau, tu daug jau 
žmonių esi suedes, už tai tau 
ant nugaros karklai auga ir 
dar daugiaus augs o visa kita 
asz tau pasakysiu, kaip perne- 
szi mane atgal per jura. Lai- 

l mingai perplaukęs per jura, 
papasakojas kodėl banginis no
ri gerti ir neatsigeria, parėjau 
namo sodinti obeles. t

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy CUy

Nubaudimas 
Antanėlio

Teviszkas Sudas Buvo 
Pasekmingiauses.

1 dis teviszka, atmine jog tai bu
vo jo sūnūs Antanas. Bet dide
lėj gailestije tykei priėmė taji 
skausmą, mislindamas sau 
kaip nubaust nelaba sunu ir 

inumazgot juoda pletma nuo sa
vo pravardes.

Dvarponis dažinojas apie tai

mes bet da sziek tiek laikėsi 
ant kojų. Kas kart mažiau 'kal
bėdavo su sūnumis apie Anta
ną o nekarta atsidusęs kalbė
davo, ar pamatys ji dar karta 
priesz smert ir ar pasitaisė no
rints.

Po szvencziu mažai kur buvau, 
Žinelių mažai surinkau, 
Mažai kur ka girdėjau, 

Tai ir mažai czion indejau.
Tai-gi netikėtai užprasze mane 

gandras,
In Džerze in kumus, 

Kur viena linksma bobele, 
Kuri turi maža stubele.

Mat ir jos vyras parvažiavo, 
Kaip nuo jos žinia gavo, 

Bet kaip apie tai dažinojo, 
Tuojaus vela in svietą isz- 

lapsnojo,
Bet vela in lenais važiuosiu, 
Apie viską dažinoti kaip žinia 

gausiu.

Nesmagios tai žinios,
Jeigu nesutinka gimines, 
Sztai viena taip padare, 

Kad uoszve ir dede iszvare. 
Seni žmoneliai vietos neturėjo, 
Pas kitus vietos praszyt nuėjo, 

Vai bus jiems atkopti už tai 
pyragai, 

Kada užaugs j u vaikelia i,
Abudu staugsite, 

Kaip ir jus senatvės susi
lauksite.

Kaip jus nesigailėjote tuju 
seneliu,

Ta pati datirsite nuo jusu 
vaikeliu.

* * *
Jau kur boba pirszlys, 

Ten viską velnes suterszys, 
Ir kiaule bus kvieslys, 

In kur pribuna kokia mergina, 
Tai bobelių liežuviai darbe 

buna, 
Apkalba kuobjauriausia, 

Padaro už niekiausia.
Teisybe, nekurios vertos buna, 

Ba kaip tiktai pribuna, 
Negali visai susivaldyti, 

Pradeda savo funes iszrodyti, 
Geria ir liežuvius paleidžia.

Mergaites, ant jus visi temina, 
Reikia gražiai vestis tai ir bus 

gana, 
Mano žodi paminėkite, 

Gilei in galva sau indekite, 
Gražiai užsilaikykite, 
Bile ko neklausykite, 

gera vyruką už lai. gausite.0

Vai tu Filadelfijos naszlele, 
Da ne sena bobele, 

Norints tu redaisi kaip panele, 
Bet vis iszrodai kaip neisz- 

manele.
Babini plaukus ir trumpa ne- 

szioji suknele, 
Pauderiuoji raukszleta veideli, 

Bet tas tau nieko nepa- 
gialbes,

Žmones da daugiau tave isz- 
. juokinęs.

Juk jau viena vyra nuganu- 
binai,

[Už gyvasties pakajaus ne
davei,

Dabar darai monke isz saves, 
Ar tai pripuola del tavęs?

Neturiu ka daugiau, 
Nes labai pailsau.

/ym. sustabdog“ g* f® PERSZALIMA ii 110 irKARSZTI ■ H B w pirma diena
j Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekosa 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

vo vaikas papilde vagysta ko-
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— Tegul bus pagarbintas 

Jėzus Kristus, — tarė kokis tai 
žmogus, ineidamas in Jokūbo 
grinezia.

— Ant amžių amžinųjų, — 
atsake visi, — praszome to
liaus.

Ir inejo prieszais bet negalė
damas ilgiau susilaikyt, puolė 
in kojas Jokūbui szaukdamas:

— Teve, tai sūnūs tavo An
tanas bet Antanas kitokis, pa
sitaisęs. ■

Senas tėvas pravirko tarda
mas:

— Tikiu tau, sunau, Dievas 
tau prasikaltimus atleido jeigu 
tau pavėlino pakilt isz pikto, 
ir asz tau atleidžiu.

Ir vela Antanas pabueziavo 
levui kojas ir suspaudė brolius 
ir gimines o buvo verksmas ir 
džiaugsmas didelis. Kada An- 
taiias apsakė jog kaip iszejo isz 
kaimo, pristojo in vaiska ir ėjo 
Dievas žino kur; buvo tenais 
kur paukszcziai suszaldavo ore, 
tenais kur kada buvo naktis 
tai ilga nakties o kaip diena 
tai nuo szvencziu iki vasaros ir 
buvo tenais kur tik vien van
duo o žemes negalima buvo ma
tyt irgavosi tenais kur kulkos 
puolinėjo kaip ledai. Norints 
žmones 'krisdavo kaip muses 
bet Dievas ji užlaikė gyva ir 
sveika bet taja paezia diena, 
kada buvo papildęs vagysta, 
kulka jam nutraukė ranka, ku
ria buvo isztieses pirma karta 
iszpildyt vagysta.

O žmones atsidusia A tarė:S,
Teisingas yra sūdąs Dfe^yo,^ 
greieziau ar vėliau. Kada isz- 
sigydžiau, atliuosavo mane ziuo 
tarnystes bet ne prastu Žalnie
rium tik vyriausiu feltfebeliu. 
Turiu už tai kryžių, du meda
lius ir du szimtus rubliu paeze- 
dintu pinigu ir dvideszimts 
rubliu ant metu lyg smert už 
mano gera tarnysta, kaipo da- 
vada jog gerai apsiėjau.

— Atėjau dabar, mylimas 
teveli, ta paezia diena kokia

'Tarp visu kaimuoeziu atsi- 
ženklino nuo visu gaspadorius' gailėjosi labai jog taip gero te- 
Jokubas. Paguodoje ji dvaras, 
ženklyvesnes ypatos ir visas' kios da niekas visam kaime ne-
kaimas. Nes po teisybei, Joku-'dryso padaryt. Pavede ta visa 
bas buvo tikrai apszviestu ir'atsitikima in rankas vaito 
doru žmogum. Jeigu sau kada idant tasai isz'pildytu teisin- 
noredavo iszgert tai tiktai ant gysta. Paszauktas vaitas stojo 
veseilios arba kriksztynu; in ant paženklintos vietos, padare 
kareziama ne eidavo, tik dide
liam reikale siunsdavo in kar
eziama po arielka kuria naudo
jo kada to reikalavo o alų par
gabendavo sau isz dvaro visa 
baczka.

Jeigu tarp kaimuoeziu atei
davo prie nesupratimo tai ati
duodavo juos sprendimui Jo
kūbo o ka jis pasakydavo tai 
tas ir turėjo būti iszpildyta ir 
užstodavo tarp visu sutikimas, 
rodos nieko neatsitikdavo.

Turėjo jis tris sūnūs; du vy
resnius patalpino ant gaspado- 
ryseziu o vyriausia paliko pas 
save idant po smert apimtu 
gaspadorysta po savim.

Nes tasai treczias buvo labai 
padykias bet levas tikėjosi jog 
su laiku pasitaisys bet su laiku 
tasai pasitaisymas neatėjo per 
ka turėjo ji atiduot už berną in 
dvara. Bet ir vieta Antanukas 
pasitaisyt buvo kasdien nie
kesnis. Padarydamas savo ei
davo in kareziama ir tenais ne 
karta ateidavo pasigėrės o ant 
jomarku tai jau nuolatos sėdė
davo. Szirdis tėvo .skaudėjo 
apie tokius apsiejimus Antanu
ko ir nepavelindavo ateit ne in 
grinezia. Liepe vyresniems su
narna ji bandyt ir prižadinet 
jog jam atleis jo nusidėjimus, 
jog ji apipaeziuos ir atiduos 
gaspadorysta idant tik pasitai
sytu; bet viskas ant niek, kaip 
žirnei ant sienos.

— Pareidavo Antanukas isz 
jomarku ne karta su mėlynais 
antakiais, kruvinas, su veidu 
apdraskytu ir apiplyszusiais 
drabužiais o karta net su nu
laužta koja. Viena karta kone 
likos užmusztas už vogimą 
obuoliu.

Norints buvo niekszas visa
me ir pesztukas pirmutinis ir 
szposu pilnas o dvare visi ji 
mylėjo.

Bet kaip tai žmones pasako: 
“kuo daugiau in girria eisi 
tuo daugiau medžiu rasi. V An
tanukas ant tikrųjų pradėjo lė
baut o ir patrotino loska dva
re. Karta sargas panaktinis už
tiko jog rtygei susimažindavo 
kluone ir pastanavijo serget 
da daugiau. Nekalbėjo niekam 
apie tai tik pastanavijo suimt 
vagi ant karszto darbo. Nužiū
rėjimas puolė ant Antanuko 
kurie beveik nieko nedirbdavo 
o tankiai pasigerdavo, o už ka?

Sergėjo per tai nuolatos ant 
nužiūrėto Antano. Viena karta 
nakties laike, patemino kaip 
kas tokis pridėjo kopeczias 
prie langelio, atidarė ji ir insi- 
leido in vidų. Tada kaip senas 
Žalnierius, sargas pastanavijo 
paimt neprieteliu isz nežinių. 
Patykiai prisiartino ir atstu
me kopeczias ant szono, sku
bindamas in dvara žiburio ir 
pagialbos; apstojo visus langus 
ir duris o ant kamandos “im
kite vagi!“ jau radosi ju ran
kose.

Suėmimas vagies pasklydo
po visa kaima. Kada toji žinia'jai kaimo. Jau daug metu pra- ruko raszytojas priesz keletą 
daejo prie seno Jokūbo, sudre-’ejo, gal dvideszimts, nuo pra- metu isz Lietuvos iszvažiavei 
bėjo nes prijautė jis kuom yra džios musu pasakos. Jokūbas,'in Brazilija. Kaip jis patek 
tasai vagis. Neapsimilino szir- norints jau pasilenke prie že- Ispanijoj tai sunku pasakyti.

isztyrinejima, surasze protoko
lą o kada pasirodė jog Antanas 
vogė poniszkus javus o Bogu- 
milas pirkinėjo nuo jo, apsudi- 
no abudu ant 16 rykszcziu o vi- 
roka savo paliepė iszpildyt 
tuojaus prie akiu paszaukto tė
vo Antanuko.

Tada inženge senas Jokūbas 
ir tarė:

— Darote prova pagal para- 
szytas provas bet asz dabar da
rysiu pagal teviszka. Pirma su- 
dino vaitas, dabar sūdys tėvas. 
Vaikai mano, imkite ta iszga- 
ma ir paguldykite — ir Anta
nas gulėjo ant suolo laikytas 
per tris sūnūs. Tada senas Jo
kūbas atsisegęs diržą tarė:

— Antanuk! kalbėk deszimts 
prisakymu Dievo.

Antanukas sukalbėjo visus 
prisakymus o ranka tėvo pra
dėjo ji plakt o kada pailso ve
la tare:

— Antanuk! kokis yra ket
virtas prisakymas?

— “Guodok tęva ir motina 
savo,“ atsake Antanas.

— O ar klausei ir guodojai? 
ir vela pasipylė ypai — ir vela 
paklausė Jokūbas:

— Antanuk, kokis yra sep
tintas prisakymas?

— “Ne vogk,” atsake Anta
nukas.

— O ai’ užlaikei taji prisaky
mą? klausinėjo ir plake iki 
trijų kartu. Kada jau pailso 60- 
metinis senukas tarė:

— Juozuk, pirmutinis mano 
sunau, da duok jam 16 ypu o 
tu Jonuk, antras mano sunau, 
paantryk ta pati.

Juozas ir Jonas 32 ypus isz- 
skaite Antanui.

— O tu, Vincuk, kaipo jau
niausias, negali pakelinei ran- mane plakei ir tarei: nesirodyk 
kos ant vyresnio; per tai kaipo 
jauniausias ir mažiausias 
grieszninkas, atsiklaupk ir 
melsk Dievo idant susimylėtu 
ant tavo brolio ir atvestu ji ant 
garo kelio.

Norints Antanėlis tiek aplai- 
ke ypu bet nei nesumurmejo. 
Pakilo nuo suolo, pabueziavo 
kojas tėvui ir suspaudė bro
lius o tėvas tarė:

— Duodu tau aukso dukota 
bet nevalia ji dalypstet tiktai 
laike ligos ir turi sztai tris do
lerius ant maisto. Eikie in 
svietą, gminas duos tau pasz- 
porta o asz isztarnausiu tavo 
nedabaigta laika dvare. Nesi
rodyk man in akis, pakol suvis 
nepas'itaisysi nes prislegiu 
Vieszpacziui Dievui jog tave 
užmuszcziau.

Ir po tokiam nusprendimui 
tėvo iszsiskirste žmones, Anta
nas aplaike paszparta ir iszejo 
in svietą. Jokūbas nuėjo už 
berną in dvara o kaime vela 
nebuvo girdėt apie vagysta tik 
maluninkas gavosi in kalėjimą 
už pirkimą vogtu javu.

man in akis pakol suvis nepasi
taisysi. Asz, teveli, suvis pasi
taisiau ir praszau tavo atleidi
mo.

— Atleidžiu tau, — tarė tė
vas spausdamas Antaną o žmo
nes kalbėjo:

— Dievas yra visogalis o tė
vo nusprendimas yra iszmin- 
tingas.

ISZLIETUVOS
DR. J. SZLIUPAS 

APSIGYVENO KAUNE.
Kaunas.,— Dr. J. Sžliupas 

kuris pirmiau 'gyveno Palango
je dabar laikinai persikėle gy
venti in Kauna. Kaune jis da
bar dažnai rengia paskaitas, 
ypacz Užsieniu Lietuviu reika
lais.

LIETUVIS KOVOJA 
MADRIDE.

Jeznas, Alytaus aps. — Szio 
valscz. Sobuvos kaimo vienas 
gyventojas gavo atviruką isz 
Madrido. Atvirukas paraszy- 
tas brolio kuris raszo jog da
bar kariauja Ispanijoj vyriau- 

svieto, persimainė ir gyvento- sybininku puseje. Minėto a'tvi-
Persimainė daug ant szio

* t t «



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOSVIETINES

-— Pasirengkite ant szalczio 
ir sniegines viešnios kuri badai 
jau prisiartina in musu aplin
kine isz Vakaru.

—• Mahanoy City Lietuviu 
Piliecziu Kliubas, rengia Dide
li Baliu kuris atsibus Vasario 
[Feib.] 9 d., 1937, Aidukaiczio 
saleje, 1139 E. Mahanoy uly.

— Seredoje likos suriszti 
mazgu moterystes, Mount Car
mel bažnyežioje, Jonas Sadauc- 
kas, 738 E. Market uly., su pa
na Katre Kozlovskiute, isz Mt. 
Carmel, per nuotakos dede, ku
nigą Macibjewski, isz Sayre
ville, N. J. Po szliubui jauna
vedžiai parvažiavo in Mahano- 
ju pas jaunikio tėvus, ponstva 
Adomus Sadauckus, kur jiems 
iszkelta puikus pietus.

—- Koncertas Szv. Juozapo 
Parapijines Mokslaines Stu
dentu atsibus Nedelioj vak., 
10 d., Sausio [Jau.] 1937, po- 
bažnytineje saleje, 7:30 vai. 
Tikietai tiktai 35c., Visi para- 
pijonai privalo ateiti ant szio 
puikaus koncerto kuriame da
lyvaus tiktai mokiniai vietines 
parapijines mokslaines.

— Nedėlios vakara palici- 
ja aresztavojo Vincą Saborski, 
21 metu ir Frana Džiadosza, 20 
metu, kurie užklupo, tiksle api- 
pleszimo, Rože Povilaitiene, 
kuri gyvena ant 1237 E. Centre 
uly., kėlės sanvaites adgal. 
Suimti pleszikai užsigynė kad 
tai jie parmetė motere tiksle 
atėmimo nuo jos masznele bet 
motere abudu pažino kad tai 
tie kurie ja užiklupo. Abudu 
kaltininkai jau nekarta buvo 
Ledoje ir palieijos rankose.

— Praeita Ketverge vaka
rą, priešu Naujus Metus, poni 
Helena, Norkevicziene, 408 W. 
Mahanoy Avė., užprasze pas 
save sc^us pažinstamus ir gi
mines atsisveikint su senu me
tu ir priimti Nauja Meta. Sve
teliai likos paviesziriti per po
nia Norkevicziene su užkan
džiais ir gerymais. Visi linkėjo 
poniai Norkeviczienei linksmu 
ir pasekmingu metu ir padeka- 
vojo už puiku pavieszinima. 
Sveteliu radosi isz Mount Car
mel, Shenadorio ir Mahano- 
jaus.

— Praeita Subata Norkevi- 
cziu saleje buvo parengta “su- 
prise parte” del Onos Valentu- 
keviezienes kuri taipgi aplaike 
dovana, puikiai pasiūta kaldra. 
Parte surengė Ona Lazauckie- 
ne ir Ona Vaike vieziene. Buvo 
vakariene prie muzikos J. Pa- 
giegalo. Tieji kurie dalyvavo 
yra Andrius Lazauckas, Dami- 
nikas Varkeviczia, J. Staszai- 
cziai, Jurgis Klimczauskas, 
Jos. Szukaitis, Elena Norkevi
cziene, O. Ragažinskiene, Ag
nieszka Traskauskiene, Vincas 
Lumbiai, Petras Balczius, Ant. 
Szukaicziai, Cecilija Perkaus- 
kieffe, Mare Abramavicziene, 
Mare Palubinskiene, Rože Kri- 
czikiene, Urszule Masiene, Jo
nas Kaczmarczikas, O. Aleksi- 
niene, Alfonsas Preskinis, Elz
bieta Andrukevicziene, Mare 
iablackiene, Vincas Vilimavi- 
zia, S'tanis Szileikis, Ch. Ber- 
erei, Mare Ambraziene, M. 
lodaitiene, O. Žilinskiene, Ju- 
Dereszkvicziene, Ona Jeksz- 
ne, O. Žukiene, Juozai La- 
skai, Pranas Traskauskai, 
. Foley su paezia, Aldona 
huskiute, Jos. Valentukevi- 
’ su duktere Joanna.

Alfonsas Sabestinas su 
^.-e lankėsi Mahanojuje pas 

P- szerpenskius, 1132 E. Cen- 
^er p. Sabestiniiene yra duk- 

Jgį0 Szerpenskio.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Swoyersville., $ Czionais mi
re Juozas Petrauskas, 56 metu 
amžiaus, 304 Main uly., nuo 
plaucziu uždegimo. Paliko 
tris dukteris: . Jule Stankaus- 
kiene, Elena Misevicziene ir 
Salome Petrucci; sunu Juozą 
Petrauska, deszimts anuku, dvi 
seseris ir viena broli.

Luzerne, Pa.,— Vincas Ju'sz- 
kauskutis, 10 metu amžiaus, 
817 North uly., prie Luzerne 
anglies kompanijos jogu teiki
mo linijų žaidė su savo drau
gais Leo Kazokas ir Francis 
Nevadonski. Juszkauskutis 
užkopė ant inžino ir paliete 
viela, kuri buvo elektrikuota 
2,400 voltu jėga. Persigandę 
jo draugai bego szaukti pagial- 
bos. Pirmas nelaimes vieton 
atbėgo J. Zurinski, kuris ilga 
karezia vaiko kuna nuo vielos 
nuėmė. Nugabenus Dr. J. W. 
Kirshner ofisan mėginta valka 
atgaivinti, bet nieko negelbėjo. 
Vincukas paliko tėvus, tris 
brolius ir tris seseris.
t Pranas Poceviczius mirė 

ir palaidotas ant vietiniu Szv. 
Onos parapijos kapiniu.

Kenosha, Wis. .f .Gruodžio 
22 diena, mirė czionais Kazim
ieras Zalevskis, palikdamas di
deliam nuliudimia savo paezia 
Rozalija, szeszis sūnūs ir viena 
broli Mikola, kuris gyvena Lie
tuvoje. Velionis paėjo isz Gu
donių kaimo, Suvalkų redybos 
ir prigulėjo prie Szv. Kazim
iero parapijos; palaidotas su 
bažnytinėms apeigoms. Buvo 
senu skaitytoj um ‘ ‘ Saules ’ ’ 
per daugeli metu. T ai silsysi 
amžinam pakajuje.
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GALI BŪTI ATEITYJE KARALIENE ANGLIJOS.
Sztai vėliausias paveikslas karalaites Elzbietos, deszimts 

metu dukreles tebyrio karaliaus Jurgio Vl-to ir karalienes 
Elzbietos, Anglijos. Kada jos tėvas apėmė sostą po atsisaky-j balsu: 
mm Ivmlm Ircirolianc hi.rl'vxrcivri A "V7TTT 4/^. Ir«1 4^ 1P1 t 1 r.!

lovos prakalbėjo žmogiszku 
: “Iszlaikyk da kelis me- 

mui jo brolio, karaliaus Edwardb VlII-to, karalaite Elzbieta'tus laiko, mano miela karalai- 
gales būti karaliene po smert savo tėvo. Jeigu prie to daeitu 
tai Elzbieta dėvės karūna savo bobutes, karalienes Viktorijos.

te, ir iszliuosuokie mane isz tų
jų kaneziu o kada pasibaigs 
septintas metas, tada busiu isz- 
gialbetas bet pirm negu visisz-

JUODVARNIS
PASAKAITE

Kelis szimtus metu adgal gy-j 
veno trys puikios karalaites.

kiu svietas da nebuvo mates.
Uždege didele agni pecziuje,1 kai busiu liuosu, tu turėsi eiti 
atnsze dideli katila smalos ir ant tarnystes kaipo prasta tar ■ 
pradėjo virti. Kelios baiseny- naite ir kenstii .visokius nuže- 
bes prisiartino prie jos tiksle minimus.
traukimo jos prie pecziaus. Ka-

' ralaite vos nenumirė isz bai
Jaunoji karalaite su mielu 

noru sutiko ant to ir per visus 
tarnavo kaipo prastakurios buvo labai patogios, ko- įmes neisztare lie žodelio, metus 1 

kiu svietas tame laike nebuvo gaidys užgiedojo ir bai- tarnaite pas tūla poną, nuo ku- 
mates bet jauniausia, norints tykios dingo isz kambarėlio.

i i i • t • nokiamo Inilrn oiln'lnebuvo taip patogi kaip jos se- 
sutes, bet buvo labai malonaus 
budo ir apgailestavo visa su
tvėrimą.

Apie dvi mylės nuo palo- 
ciaus, kuriame jos gyveno, sto
vėjo labai senas palocius kuris 
buvo nuo senei apleistas ir be-

lio kente visokius paniekini- 
• Tame paeziame laike atlėkė mus ir szandijimus. 
per langa juodvarnis kuris | 
szirdingai padekavojo jai už ratelio ir jos rankutes buvo pa
jos pasiszventima iszreikszda-Į ilsia, iszgirdo koki tai szlame- 
mas jai kad kanezios jo jau 
sziek tiek susimažino.

Bet vyriausia sesuo karalai
tes kuri buvo labai užvydi, no-

Tula vakara, kada verpe ant

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 gvarąntytas su “< 
miltais. Sztorninkas sugražins jumisį 
jeigu ne busite pilnai užganėdintu^

— Asz esmių tuom juodvar
niu kuri tu iszgialbejai isz už
keikimo. Esmių karalaitis, už
keiktas nuo daugelio metu per 
pikta raganių kurie norėjo pa- 
cziuotis su mano sesule o kada ; 
ant to nesutikau, permaine ma-l 
neant juodvarnio. Pasilikie! 
mano pati nes tik 'tokiu budu 
galiu tau atsimokėti už tavo 
szirdinguma del manes.

Karalaite sutiko ir gyveno 
ilgus metus meileje ir sutiki
me. —F.

rradent” 
piningus

*ai 
elio!._^4

me
li'l
11
Ifl

jima ir greitai apsidairius pa
mate szalia jos stovinti patogu 
jaunikaiti kuris atsiklaupė Į 
prie jos, pabueziavo jos raudo
nas nuo sunkaus darbo ranku
tes ir pradėjo kalbėti:

veik pusiau sugriuvęs bet dar- 1 Pažinot del ko jos sesute 
žas, kuris radosi aplinkui pa
lociu, buvo labai puikus su žy- 
dineziais visokiais žiedais ir,
tame tai puikiam darže jau-' ‘U^PS jai pavėlintu pernak

voti palociuje su ja auksinėje 
lovoje ir ant galo gera-szirde 
sesute sutiko ant jos praszymo. 
Kada nakties laike tosios bai
dykles vela pasirodė, vyresneji 
sesuo baisiai sukliko isz bai
mes ir nuo tos valandos kara
laite nutarė pati rastis ant 
sargybos ir kentėti pati.

Taip įgyveno koki laika o 
juodvarnis atlėkdavo pas ja 
melsdamas kad iszlaikytu duo
ta žodi, apreikszdamas jai kad 
jo kanezias jau daugiau kaip 
ant puses sumažino.

Taip prabėgo du metai ir vie
na diena kada karalaite misti
no apie juodvarni, sztai tasai 
atlėkė ir atsitupės ant auksines

gyvena tam senam palociuje, 
dažinojo apie viską ir nuėjo tu- 

jla diena ja atlankyt. Melde se-

Chicago, Ill.—Susirūpinusios 
žmonos davė žinia palicijai, 
kad pereitu metu palbaigoje 
dingo ju vyrai. P-nia Basiene, 
4601 So. Fairfield avė., sako, 
kad nebeatranda savo vyro, 
Aug. Basio, o p-a Mitkiene, 
11223 Turner avė., jieszko ži
nių apie savo vyra, Ant. Mit
kų. Pirmasis dingo Gruodžio 
29 d., apie 8:30 v., ryto; antras 
Gruodžio 28 d., apie 10:30 ly
to. Pirmasis yra 45 metu, o 
antrasis 43.

— 18-tos apielinkes Lietu
vis, Feliksas Mažeika, buvo ' esmių jokis juodvarnis bet už- 
sunkiai sužeistas automobilio keiktas kunigaiiksztis kuris bu- 
nelaimeje, kurioje vienas žmo- vo užkeiktas isz jaunuomenes 
gus buvo užmusztas.

Nelaime invyko prie Ogden ' šio.
ir Fulton gatvių. Nesustojusios taip mielaszirdinga tai mane 
trafiko szviesoms ten susidūrė galėtum iszgialbet isz tojo pra- 
dvi maszinos. Pirmoj maszinoj keikimo bet turėtum atsisvei- 
važiavo trys keleiviai, bet tik . kint su visais savo giminėms ir 
Mažeika buvo sužeistas. Ant- gyventi tam apleistam palociu- 
ros maszinos valdytojas, Wil
liam Malone, 3900 W. Monroe 
St., buvo užmusztas.

niausią karalaite mėgdavo pa- 
sivaikszcziot.

Tula, diena kada vaikszczio- 
jo po darža gilei užsimislinus, 
didelis juodvarnis nulėkė isz 
medžio ir atsitūpė ant takelio 
priesz ja. Jo plunksnos buvo 
sutarszytos ir iszrode kad jis 
atlėkė isz tolimos kelionės. Ka
ralaite labai pasigailėjo juod
varnio, ka jis matydamas, at
lėkė da arcziau prie jos ir pra
dėjo in ja kalbėt:

— Maloni karalaite, asz ne

kad lakstyt po svietą be pasil-
Jeigu malonetumei būti

Ashland, Pa. f Vincas Miko- 
laiftis, gyvenantis Woodland 
Heights, mire Ashlando ligon- 
buteje pereita Subata, po trum
pai ligai. Velionis kitados gy
veno Maizevilleje. Prigulėjo 
prie Szv. Vincento parapijos : 
Girardville. Paliko paezia 
Margarieta, 'keturis dukteres, 
trys sūnūs, broli ir aeseri Ju- 
raitiene isz Baltimore, Md. 
Laidotuves atsibuvo Utarnin- 
ke, su bažnytinėms apeigoms.

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS 

Priszakinio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per, 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite 

Hampton Laboratory 
641 N. Front St. Reading, Pa.

je kuriame randasi tik vienas 
kambarys tinkamas ant gyve
nimo. Tame kambarėlyje ran
dasi auksine lova i" ten turėsi 
praleisti savo diena j viena pa-l 
ti bet neužmirszkie ir to, kad 
jeigu iszgirsi ka nors nakties 
laikė, neturi klykti ne prakal
bėti ne žodelio nes jeigu su
klyktume! nors viena žodeli tai 
mano kanezios butu dvigubai 
sunkesnes ne kaip sziadien jos 
yra.

Mielaszirclinga karalaite pri
žadėjo iszpildyt jo prasergeji- 
mus ir apleido savo szeimyna 
ir sesutes ir leidosi ant gyveni
mo in sena apleista palociu, in 
ta kambarėli kuriame stovėjo 
auksine lova.

Kada naktis prisiartino, ka
ralaite nusirenge ir atsigulė in 
auksine lova bet ilgai negalėjo 
užmigt. Pusiaunaktyje staigai 
atsidarė durys ir inejo pulkas 
neiszpasakytu baisenybių ko

LINDBERGH’AS IR ECKENER ANT LEKIOTOJU
Innholders svetainėje, Londone, buvo duota bankietas antį 

dalyvavo kapitonas Guest, pradedant nuo kaireses, po tam D r. M 
kuris buvo atlekes in Amerika, Lamplugh ir pulkininkas Charles] 
lis buvo pavogtas ir nužudytas Amerikoj. Dr. Echener, pribuvo i-j 
me bankiete. Kapitonas Guest yra buvusis ministeris orinio lekil

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

London. — Italija nusiuntė 
4,000 savo kareiviu in Cadiza 
per Naujus Metus in pagialba 
del pasikeleliu vado Franco. 
Anglija priesz tai užprotesta- 
vojo bet tas nieko .negialbejo.

Madrid. — Trys pasikeleliu 
eroplanai numėtė keliolika 
bombų artimoje Amerikonisz- 
kos ambasados kuri yra užda
ryta bet joje randasi keliolika 
Amerikoniszku padonu. Bom
bos suardė kelis namus artimo-

200 žmonių ir daug sužeidė. | 
Daugelis namu likos suardyti! ve 
per bombas. Tukstaneziai žmo-Į dii 
niu serga visokioms ligoms nes I Ki 
daktaru trumpa ir nėra tinka-' žJ 
mu gyduolių gydyt sužeistuo-Į !■ 
sius ir serganezius. ji

ŽIEMINIS NARSUNAS 
APDOVANOTAS.

Brigadieras Generolas Dovy
das L. Brainard, paskutinis'je. Keli vaikai ir dvi moteres
žmogus, kuris dalyvavo kelio- j likos užmusztos.
neje in Žiemius su Greely eks
pedicija 1881-84 metuose, likos septyniolika laivu ant apsau- 
apdovanotas pirma garbe per. gojimo savo padonu ir apgyni- 
American Polar Society kaipo 
jos pirmutinis garbingas na
rys, kaipo padovanojo jam gar
bes dovana už jo atsižymejima

London.,— Anglija iszsiunte

mo savo tavoriniu laivu nuo 
Iszpaniszku armotu.

Madrid. — Pasikeleliu ero-
—---------------„—.—v—j—vv,planai Panedelio ryta bombar-
toje pavojingoje kelionėje. davo miestą užmuszdami apie

New York. — Seredos diena 
iszplauke isz szios pristovos 
laivas prikrautas su eroplanais, 
amunicija ir ginklais del Isz- 
paniszku pasikeleliu. Norints 
prezidentas Rooseveltas buvo 
prieszingąs tame ir senatas už
tvirtino uždraudimą gabenimo 
kariszko materijolo in kitas 
vieszpatystes bet buvo per vė
lu nes laivas iszplauke priesz 
t a ji uždraudimą.

I

Berlinas. — Daugiau kaip 18 
tukstaneziai Vokiszku liuosno- 
riu iszplauke in Iszpanija in 
pagialba del pasikeleliu. Ba
dai tieji Vokiszki liuosnoriai 
aplaiko po $3.50 ant dienos už 
skerdimą žmonių.
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