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49 METAS

Isz Amerikos TĖVAS UŽ DAUG 
GERDAVO

ISZGAMA NUŽUDĖ
MOTERE

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU ISZ UŽVYDEJIMO
IR KERSZTO

GILIUKIS PATIKO
JI IN LAIKA

SŪNŪS JI NUTRUCINO. SUŽAGEJO JOS DRAUGE.

t - --------
KETINO NUSIŽUDYT SU 

PACZIA.

Meadville, Pa. — Philip Clay
burn, 62 metu, vargingas dar
bininkas, dirbantis ant WPA 
projekto ir vos iszsimaitinda- 
jnas su paezia isz to, ka uždirb
davo, turėdamas tiktai 68 cen
tus kiszeniuje, rengėsi taji ryta 
atimti sau ir paežiai gyvastis 
kad sztai gromatneszis pabalu
siojo in duris ir padavė jam 
Jaiszka.

Laiszkas buvo raszytas isz 
Wilmerding, Wash., per tenai- 
tini advokatu, kuris jam pri
siuntė tūkstanti doleriu kaipo 
pirmąją mokesti isz palikto 
turto jo brolio, kuris tenais mi
re palikdamas Philipui visa sa
vo turtą iszneszanti ant 10 tuks
tancziu doleriu. Brolis buvo ne
vedės ir persiskyres su broliu 
per 20 metu bet mirdamas ne- 
užmirszo apie ji ir paliko jam 
visa savo turtą in pat laika.

Philadelphia, Pa. — Patogi, 
persiskyrusi nuo savo vyro mo-' 
tere, Mrs. Wilma Carpenter, 36 
metu, likos nuszauta ant vietos 
o jos drauge Mare Griffin, 22 
metu, likos sužageta per žudi.n-į 
toju ir baisei sumuszta ir szia-j

Medford, Ore. — Gustovas 
Parker, 22 metu amžiaus, likos 
uždarytas kalėjime už nutruci- 
nima savo seno 70 metu tėvo, in- 
pildamas jam truciznos in ariel
ka nuo ko tuojaus mirė. Tėvas 
buvo pripratusiu girtuokliu, 
esunus stengėsi ji atkalbinėtidien guli Chestnut ligonbuteje. 
nuo to baisaus paroezio nes nuo Manoma kad žudintojas po tam 
dare sarmata ir negalėjo užlai- 
kyt savo darbo, rūpindamasis Į ežioje ir paprasze kaimyno kad 
apie girta tęva kuri tankiai tu
rėjo parvesti namo. Negalėda
mas ilgiaus nukensti tokio nu
žeminimo, nutarė nuo jo atsi
kratyt užduodamas jam truciz
nos. Sūnūs prisipažino prie kal
tes, buvo pastatytas po kaucija 
bet kaip mieste visi kalba tai ji 
kalėjimu nenubaus nes visi ži
nojo kokiam padėjime sūnūs ra
dosi isz priežasties girto tėvo.

darbui iszsimaude maudiny-

ji nuvežtu in miestą. Toji žudin- 
sta atsitiko name DreshertownJ 
artimoje Camp Hill.

Visa miesto palicija jeszko 
tojo žudintojaus ir iszgamos ir 
pagal subjaurintos merginos 
apsakymo tai buvo grąžei pasi
rėdė ir apiplesze visa narna nuo 
pinigu ir visokiu brangenybių.

NORĖJO ISZKEPTI SAVO 
PRIESZININKE.

SUSIDEGINO SAVE ANT 
DUKTERS KAPO.

Martinsburg, W. Va. — Klū
podama ant kapo savo mirusios 
dukreles beveik per visa diena, 
Mrs. Naticą McCarter, 58 metu, 
apsilaiste save gazolinu isz bon- 

■ ’vrkos kuria su savim atsinesze, 
uždėge ir pastojo tuojaus visa 
liepsnoje. Pravažiuojantis au
tomobilistas mate liepsnota mo
tere ant kapiniu bet pakol ad- 
bego prie jos, motere jau buvo 
sudegus ant smert. Žmogus už- 

'•i *1 gesino liepsna ir atveže lavona 
i in miestą kur ja pažino kaipo 

Mrs. McCarter, motina keturiu 
sūnūs o nesenei palaidota duk
rele buvp tai jos vienturtele, ku
ria labai mylėjo ir netekus jos 
nuolatos apverkinejo. Nuo jos 
mirties motina vaikszcziojo 
kaip pamiszus ir kožna diena 
eidavo ant jos kapo.

NESITIKĖJO KAD PO GON- 
KEL1U SURAS TURTĄ.
Clayton, N. J. — Per daugeli 

metu laike maža sztoreli senas 
gyventojas Lester Bigelow, ku
lis labai insiskolino ir jau kan
ka ketino paimti jo turteli už

PASTORIUS SUKVAILINO 
MOTERELE. TAIP JA IN- 
KVEPE TIKĖJIMU, KAD 
ATSIŽADĖJO SAVO 

VYRO IR TIK APIE 
JI MANSTO PER 

DIENAS.
Wilkes-Barre, Pa. — Pa- 

cziuotas vyras, isz Hanover 
Township užvede skunda priesz 
pastori Rev. Byron Jones, pra- 
baszeziu Pentecostal bažnyczios 
ant Parrish ulyczios, už tai, kad 
jo motere “subalamutino” in- 
kvepdamas in ja už daug tikė
jimo ir tai tiek kad suardė jo 
szeimyniszka gyvenimą, paver
žė meile paezios kad ne eina su 
vyru ne ant krutamuju paveiks
lu, nekalba-su juom ir yra apsi- 
leidus savo naminėje gaspado- 
rysteje ir vaikszczioja kaip ap
kvaitęs. Vyras nekarta kerszi- 
no kunigUžiui kad daugiau ne
silankytu pas ji nes jam suardė 
visa gyvenimą bet kunigužis 
vis atsilankydavo pas jo pa- 
cziule “inkvepdamas” in ja 
daugiau tikėjimo.

Aldermonas Hendler paszau- 
ke kuniguži pas save ir paliepė 
jam szalintis nuo moteres nu
skriausto vyro ir kad pasira- 
szytu ant dokumento kad dau
giau nesilankys pas ja.

Vyro pravarde yra Gottlibas 
C. Schall, 192 Boland uly., Han
over, ir yra daraktorium tenai- 
tines publikines mokyklos. Ar 
toji kvailiuke pabudo isz savo 

s” tai 
nežine bet kunigužis lyg sziai

BAISI AUTOMOBILIU 
RUGEPJUTE.

Harrisburg, Pa. — Ana die
na skaitlis automobiliniu nelai
miu Pennsylvanijoj daejo lyg 
2518 užmusztu ypatų o 56,570 
sužeista visokiuose atsitiki
muose. Praeita 1936 meta buvo 
užmuszta 2411 ypatų. Szimet 
buvo daugiau nelaimiu ne kaip 
kituose metuose nuo kada auto
mobile! likos iszrasta. Bet da 
turime 15 dienu lyg pabaigai 
meto o kiek da žmonių bus už
muszta ir sužeista pakol tasai 
senas metelis praeis!

Vaistine palicija stengsis vi
som pajiegom užbėgti taisės ne
laimes ir bausti atsakaneziai 
tuos kurie netemina ant žmo
nių gyvaseziu.

1—Vice-prezidentas John N. Garner sugryžta nuo medžiokles isz Pennsylvanijos kur 
nuszove stirna 125 svaru sunkumo. 2—Kinietis nesza sužeista Kiniszka kareivi in Prancūzu 
dali miesto kad jam duoti priežiūra. 3—Ernestas A. Simpson su savo nauja paezia po trum
pam atsilankymui Amerikoj, po szliubui. Jis buvo antru vyru moteres su kuria apsipaeziavo 
buvusis Angliszkas karalius kuris dabar vadinasi kunigaiksztis Windsor.

Luck, Lenk.,— Beresztecke, 
paviete Horochowskam, Vladi
miras Staszevskis mylėjosi nuo 
kokio tai laiko su vedusia mo
tere Derheja, bet kada Sta- 
szevskis apsivedė su kita mer
gina, vedusios moterėles szir- 
dis užsidegė isz užvydejimo ir 
kerszto. Nakties laike toji mo
tere priselino prie Staszevskio 
grinezios ir ja padege, pir
ma u žs tumus duris ir langus. 
Staszevskis, jo motere ir kūdi
kis vos iszsigialbejo isz degan- 
czios grinezios- kurie nusidavė 
in tvarta praleisti nakti. Bet 
ir czionais szetoniszkas užvV- 
dejimas nuskriaustos moteres 
nedave jiems ramybe. Du kart 
padege tvarta bet ugni patemy- 
ta ir užgesinta. Valdžia daro ty
rinėjimus ir aresztavojo insiu- 
tusia motere, kurios prielaidin- 
is ja apgavo isztekedamas su 
kita.

ISZDUOS 230 MILI
JONU DOLERIU

KALĖDŲ DIEDUKAS ISZ
DUOS $230,000,000 ANT 

DOVANU.

New York. — Szimet Kalėdų 
Diedukas iszduos ant visokiu 
dovanu Amerikoj daugiau kaip 
230 milijonu doleriu, kaip apie 
tai garsina susivienijimas dir
bėju zoboveliu. Daugiausia isz 
t uju pinig u bus iszduota alit vi
sokiu zdboveliu.

PUSBROLIS YRA TĖVU 
SAVO GIMINAITES 

KŪDIKIO.
Scranton, Pa. — Nedėlios ry

ta likos pabudytas isz saldaus 
miego Vladas Konegovski, 334 
Emmett ulyczios, kalbėdamas 
sau po nosia: “Kas ežia po vel
niu mane budina taip anksti?” 
Atidaręs duris patemino jam 
pažystama mergina kuri pradė
jo jam apsakinėti savo nelai
minga padėjimą. Vladas dasi- 
prato tuojaus kas atsitiko, nu
vedė mergina ant virszaus ir in 
kėlės minutas pagimdė ji kūdi
ki be daktaro pagelbos. Vladas 
pranesze palicijai kas atsitiko
ir kada toji atėjo pas ligone savo szeimyna ir dažinojo buk 
klausti kas yra tėvu jos kudi-!> motina yra mirus bet levas 
kio, mergina staeziai pasakė 'hi yra gyvas o jo motere iszte- 
kad tai jos pusbrolis kurio var-kejo vela ir jau turi 17 metu sū
dą užlaikė slaptybėje. Mergina llu. Daugiau jam nepasiliko 
Si 
votu. Palicija vėliaus nuveže 
motina ir kūdiki in vietine li- 
gonbute.
kad užmokėtu už papildytas j 
bledes, už užmuszima laivoriu 
ir kad atlygintu ju szeimynoms' s

KAREIVIS SURADO SAVO 
PACZIA PO 18 METU.

Springfield, UI. —, Hallie 
Daigh, Amerikoniszkas karei
vis, likos apszauktu dingusiu 
Svietineje Kareje, 1918 mete 
bet gavosi jis in Vokiszka ne
laisve ir per ilga laika niekas 
nežinojo kas su juo atsitiko. 
Ant galo likos paleistas ant 
iiuosybes per Vokieczius ir su- 
gryžo in Amerika bet jam ap- 
reikszta kad jo tėvai jau yra 
mirė o jo pati dingo ne'žine kur.

Gyveno pats vienas dideleje 
rūpestyje
darbeli, dirbo ant savo užlaiky
mo. Tik po 18 metu susitiko su

PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS NUSIUNTĖ JAPONISZ- 

KAM CIESORIUI
• PROTESTĄ.

Washington, D. C. — Da pir
ma karta atsitiko kad preziden
tas iszsiunstu protestą kitam 
sklypui už padarytas bledes 
kaip tai padare Japonai pa- 
skandydami Amerikoniszka 
laiva “Panay”, kuri bombar
davo isz oro su eroplanais už- 
muszdami kelis laivorius ir su
žeidė keliolika.

Žinoma, Japonai su dideliu 
nusižeminimu persiprasze buk 
tai buvo klaida ir labai graudi
nasi už tai bet prezidentas Roo- 
seveltas nusiuntė Japoniszkam 
ciesoriui protestą paliepdamas

Isz Visu Szaliu
PRASIŽENGELEI BUS PA
LEISTI BET KATALIKAI

TURES SĖDĖTI KALĖ
JIMUOSE.

Berlinas, Vokietija. — Hitle
ris mano padaryti dovana del 
visu politikiszku prasižengėliu, 
paleisdamas isz kalėjimu apie 
12 tukstancziu žmonių, ant Ka
lėdų. Bet tieji, kurie prasižengė 
jo tikejimiszkoms tiesoms, bus 
laikomi uždaryti kalėjimuose.

Tarp Kataliku randasi dau
gelis kunigu kalėjime kurie isz- 
reiszke savo neužganadinima 
-priesz valdžia ir tuosius laiko 
už didžiausius prasikaltėlius.

ARABAI SUDINAMITAVO 
ŽYDU BOSĄ.

Jeruzalemas, Egiptas. — Ar
abai teroristai mete dinamitine 
bomba ant didelio pasažierinio 
boso, kuriame važiavo apie 32 
žydai. Drūtis eksplozijos už- 
musze keturis žydus ir sužeidė ■ 
dvylika, isz kuriu keli turės 
mirti nuo sužeidimu. Arabu 
nesusekta.

skolas. Ana diena iszeidamas in “ tikejimiszkos kvailybes 
miestą paslydo ir puldamas su- 3 ”• - - -• -
lauže kelis trepus. Ant rytojaus dienai nesilanke pas ja nes jam
•ėmėsi prie pataisymo gonkeliu 
ar kada atlupo kėlės supuvuseš 
lentas, rado po gonkeleis sena 
skurine maszna. Jau norėjo ja 
numesti in szali ‘bet isz akyvu- 
ano dirstelėjo in vidų. Senukui 
pražibu akys isz džiaugsmo ka
da masznoje pamate bumasz- 
kas. Perskaitęs rado joje 800 
doleriu. Namas, kuriame gyve
no, buvo apieVtfO metu senumo 
o ame kitados gyveno kokis tai 
Albertas PheiJier, kuris mirė 
apie 20 metu Judrai, nepalikda
mas jokiu ginu -ri. Kokiu budu 
maszna gavos’ Igonkeleis tai 
nežine. \ i

sūdąs kerszina kalėjimu jeigu 
da jis balamutys motore.

PRA-BOBUTE KURI TURI 
.VOS 47 METUS.

Detroit, Mich. — Wade Pet
tie, kuris yra jau szesziu dienu 
amžiaus, radosi tarp labai jau
nu giminiu, kaip pasirodo isz 
sekanezio suraszo: Aplink jo lo
vele stovėjo ana diena jo 15 me
tu amžiaus motina, 31 metu bo
bute, jo 34 metu diedukas ir 
pra-bobute kuri nesenei susilau
kė puikaus amžiaus 47 metu. Jo 
tėvas turi 26 metus.

SZIMET PADIRBTA DU 
BILIJONAI CIGARU.

Washington, D. C. — Dirbė
jai cigaru szimet padirbo 2,279,- 
846 cigarus. Amerikonai suru
ko daugiau cigaru ne kaip ko
kis kitas sklypas ant svieto. 
Ateinanti meta fabrikantai ti
kisi padirbti ju tris bilijonus.

30 SKIJERIU LIKOS UŽ
GRIAUTI PER SNIEGĄ 

ALPU KALNUOSE.
Rymas, Italija. — Kada 30 

skijeriu (cziuožinetoju) leidosi, 
nuo stataus kalno, Pordoi su- 
smaudoje, visi likos užgriauti 
per staigu nuslydima daugy
bes sniego nuo kalno. Alpu sar
gai su pagialba kareiviu atka
sė 12 gyvu bet likusiu da nesu
rasta ir manoma kad visi žuvo 
sniege.

NUŽUDĖ SZEIMYNA ISZ 
KERSZTO.

Gostynen, Lenk.,— Pas Ka
zimiera Czervinski, Maryanko- 
je, atėjo kokis tai nepažysta
mas žmogus, tiksle nevos pir- 
kino durpiu. Po kokiam tai 
laikui nepažystamas vela ,su- 
gryžo pas Czervinskius kur jis
ai nužudė su kirviui motere ir 
jos szeszis vaikus. Kaimynai 
iszgirde vaitojimus nelaimingu 
paszauke palicije ir pradėjo 
jeszkote Czervinskio kuri ra
do ant lauko su perskeltu pa- 
kausziu. Manoma kad nepažys
tamas žudintojas padare tai isz 
kokio kerszto ne kaip del api- 
pleszimo. Palicija jeszko žu
dintojaus.

JAPONISZKI EROPLANAI 
UŽMUSZE VISUS 
SVODBININKUS.

Waichow, Kinai. — Kada Ja- 
poniszki bombinei eroplanai lė
kė pro kaima artimoje czionais, 
iszgirdo szaudyma ir buri susi
rinkusiu gyventoju. Japonai 
manydami kad tai in juos szau- 
do, paleido kėlės bombas už- 
muszdami dideli pulkeli žmo
nių.

Buvo tai svodbininku pulke
lis kuris apvaiksztinejo Vesel
ka kaip tai yra papratimu Kin- 
cziku szauti fajerverkus kada 
jaunavedžiai sugryžta isz mald- 
namio po svodbai. Tarp už- 
musztuju radosi jaunavedžiai, 
ju tėvai, gimines ir pažystami. 
Kaip paprastai, Japonai nu
siuntė savo “didele gailesti” 
kad taip atsitiko ir labai grau
dinasi tuom atsitikimu.

o surasdamas koki!
SCHMELING SUPLIEKĖ SA

VO PRIESZA THOMAS. 
New York. — Panedelio va- 

; kara atsibuvo kumsztynes tarp 
I Max Schmeling ir Harry Tho- 
i mas kurios duravo tik per 8 
! raundus ir Sehmelingas laimė
jo kumsztynes paguldydamas 
Isavo priesza ant grindų. Isz 
I pradžių buvo pranaszaujama. 
kad Sehmelingas paguldys sa.-j 
vo priesza greitai, ka ir padare.j 
Dabar Sehmelingas geidžia' 
kumszcziuotis su Joe Lewis, ui-i 
geriu, kuris sziadien yra galiu-1 
giausiu kumsztininku.

ake kad nenori kad ji areszta- kaip tik toliau valkiotis po svie-.
ta su skausmu szirdyje.

PALIKO SAVO SZUNIUI 
10,000 DOLERIU.

San Diego, Calif. — Sziadien : 
„ szuo vardu “Teddy” yra gal 

ir kad ateityje saugotusi nai- tu r tingia uses szuo visoje Kali- 
kinti Amerikoniszka turtą .nes' fornijoj, kaip pasirodė per ati- 
kitaip turės už tai Amerika at
sakyti jiems su ginklais. Japo
nai prižadėjo nubausti tuosius 
lekiotojus už padaryta “klai
da” ir perpraszys szirdingai 
musu valdžia už tai ir iszreiszke 
savo nuomone kad Japonai ne 
nemislino leisti bombas 
Amerikoniszko laivo.

ant

daryma paskutinio testamento 
mirusios Mrs. Hattie A. Fletch
er, kuri paliko daugiau kaip 30 
tukstancziu doleriu o isz tos su
mos užrasze savo mylimam szu- 
niui deszimts tukstancziu dole
riu. Testamente nėra jokio pa- 

. žymėjimo ar paliko kiek ant 
mielasiirdingu tikslu ar ne.

GERAI ATSAKE.

— Pavelyk Magdute prisotyt 
mano akis su tavo patogiu vei
du.

— Gaila kad ant mano veido 
ne auga ropes tai galėtumei ir 
savo pilvą prisotink.

POAPVOGĖ MOTINA 
LAIDOTUVIŲ.

Berlynas, Vok.,— Laike lai
dotuvių tėvo, kada molina ra
dosi ant kapiniu, I. Grossman 
20 metu, apvogė motina nuo vi
sokiu brangenybių, 800 markiu 
ir kėlės szilkines szlebes. Bran
genybes ir szlebes pardavė žy
dui ir apleido miestą. Palici
ja surado pavogtus daiktus ir 
aresztavojo žydą iL?ž pirkimą 
pavogtu daiktu, už ka aplaike 
tris menesius in kalėjimą.

TEISYBE PASAKĖ.
— Taip, kaip skolinai nuo 

manes pinigus tai sakei jbg tik 
ant trumpo laiko...

— Na isztikro ant trumpo 
laiko nes jau in dvi dienas ną 
cento neturėjau.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Prisiartina linksmos szven- 

1 es Užgimimo musu Nazarieczio 
Mokytojaus, didžiausio ūžt ar y- 
lojaus vargszu ir nuliudusiu.

Namai, biznei ir ulyczios yra 
parėdytos ir apszviestos, rodos 
viskas atgijo linksmesniu gyve
nimu ...

Ant kožno kampo ulycziu sto
vi parėdyti “Santa Glaus” 
(Kalėdų Diedukai) kurie skam
bina varpeliu kad praeigiai au
kotu kiek galėdami del suszel- 
pimo tuju kurie kenezia varga 
ir bada ir yra nuliude ant dva
sios, szitam turtingiausiam ant 
svieto sklype. Už tai tieji svei
ki ir drūti vyrukai stovi ant 
kampu szaltyje, rinkdami au
kas del silpnesniu savo artimu.

New Yorke.
Kada nekuriose valstijose1 

darbininkai pareikalavo kad 
unijos apgarsintu svietui ju sto
vi tai priesz tai užprotestavojo 
unijos virszininkai. Jeigu uniju 
virszininkai spiresi kad dide
les koihpanijors apgarsintu ju 
stovi tai kodėl negalima to pa
ties pareikalauti nuo darbinin- 
kiszku uniju?

Ju k žmones su gryna sanžine 
nesibijos svietui apgarsinti ju 
teisingumą.

I Etiopijos Vice-Karalius Ko Reikia Žmoniems; Jis Dabar Vaido Paryžių Pirk© Velnicl
:: Iszmokti :: ’ j ___ o___

-------  I * ^*^11111^ 1 Ne ta^seniai kur ten Luzer-I tu laukio kol Asmodeuszas' C, § Turi iszmokl. paisyt apie; ; , VHB ! U(.s nilX kokioj ten neczej ateis.

Amėrikoniszkas antropolo
gas, (žmogus kuris tyrinėja 
kaulus senovės žvėrių ir žmo
nių), Albertas Hotten, isz Har
vard universiteto, tvirtina buk 
sziadieninis gyvenimas vela 
žmogų verezia ant beždžionkos.

Mes ne esame jokeis Antro
pologais bet ir mums nekarta 
nuduoda, žiūrėdami kas tarp 
sziadieniniu žmonių darosi ir 
kaip jie pasielgineja, tai isztik- 
ruju jau nekurie yra panaszus 
in beždžionkas.

Vela kitas mokslinczius, isz 
Rockefellerio instituto, kokis 
tai daktaras Viktorina G. Hei
ser, darodineja kad valgytume 
ant piet alfalfa (panaszus in 
sziena). Darbininkai Afriko- 
niszkose aukso kasyklose jau 
nuo ilgo laiko valgo alfalfa.

O gal tasai mokytas profeso
rius užmirszo kad ne viską ka 
karves ir kiaules ėda, gali val
gyti žmogus. Ant galo tose auk
so kasyklose Afrikoj dirba vien 
tik murinai. Mes da neturime 
noro pasilikti juodais.

New Yorko miesto palicijos 
kamisorius Valentine spiresi; 
kad miestas duotu jam keturis 
tukstanezius daugiau palicijan- 
tu. Sziadien miestas New Yor- 
kas turi 19,331 palicijautu bet 
tasai milžiniszkas skaitlis neuž
tenka. Žudinstos ir apipleszi- 
mai pasidaugino ženklyvai tam 
dideliam mieste.

Nekuriuose Europiszkuose 
sklypuose kariuomene susideda 
isz ne daugiau kaip 25 tukstan
cziu kareiviu bet New Yorkas 
reikalauja dideles armijos pali- 
cijantu kad užlaikyti jame pa- 
redka.

naitis Italijos karaliaus Vikto
ro, likos paskirtas vice-kara- 
lium Etiopijos, Afrikoj, in vieta 
buvusio marszalko Rodolfo 
Graziani, kuris pats atsisakė 
nuo tojo dinsto. Vice-karalius 
yra pacziuotas su duktere kuni- 
gaikszczio Guise, isz Franeijos, 
kuris turi pirmybe pasilikti ka
ralium Franeijos, jeigu kada 
Francį’ja vela pasiliktu monar- 
kija. Porele turi du vaikuczius.

Apie brutaliszkuma Japonu 
apraszineja tūlas laikrasztis se- 
kancziai:

Du Japoniszki padparuczni- 
kai, kariaujanti Kinuose, susi- 
laižino, katras isz ju pirmutinis 
užmusz szimta Kiniszku karei
viu. Pabaigoje praeitos sanvai- 
tes skaitlis parode kad vienas 
isz ju nužudė 56 o kitas 26 Kin- 
czikus.

Ar tieji Japoniszki kraujage- 
rei nupjauna plaukus nuo gai
vu savo autu tai to laikrasz- 
ežiai nepranesza.

Lietuviszki Žodžiai Ku
rie Raszomi Panasziai 
Angliszkai, Bet Turi 
Kitoks Ženklinimą

Lenkiszkas konsulis, Vied- 
niuje, Austrijoj, netikėtai sura
do skarba 88 tukstancziu dole
riu medineje kojoj kuri prigu
lėjo prie Žydiszko kriaucziaus 
Goldbergo.

Goldbergas kitados gyveno 
New Yorke, Amerikoj kur dasi- 
dirbo gana puikaus turtelio. 
Kada pasiliko turtingu, pamėtė 
savo paczia ir sugryžo in Vied- 
niu kur ir mirė.

Likuczeis mirusios rūpinosi 
Lenkiszkas konsulis. Lenkisz
kas konsulis Viedniuje taipgi 
turėjo medine koja bet kada 
pamate gerai ir puikei padirb
ta medine koja Žydelio, buvo 
perimtas akyvumu ir pradėjo 
sukinet szriubus ir sprendžinas. 
Viena isz tokiu sprendžiau pa
spaude ir dyvai, isz medines ko
jos iszpuole 88 bumaszkos, kož- 
na po tūkstanti doleriu.

Dabar pamesta pacziule per 
Goldberga pasiliko labai tur
tinga moterele, acziu Lenkisz- 
kam konsului, kuris isz nety- 
ežiu surado jos vyro skarba.

Ant Kalėdų kbžrias reikalau
ja pinigu o labiausia visokį va
gys, pleszikai ir kiti, kurie ve
da linksma ir dyka gyvenimą. 
Sztai New Yorke nesenei likos 
apiplesztas pacztas ant 69 tuks
tancziu doleriu. In dvideszimts 
miliutu vėliaus, žuvininkas isz- 
trauke isz East River pacztini 
maisza. Vėliaus pacztinei in
spektorei isztrauke isz upes 
daugiau pacztiniu maiszu ku
riuose rado daug atplesztu 
laiszku. Pinigai ir svarbios po
pieros buvo dinge. Badai tame 
darbelyje yra nužiūrėti keli 
pacztinei inspektorei. Taigi, 
jeigu jau pacztinei inspektorei 
pradėjo apvoginet paczta tai ko 
galime tikėtis nuo paprastu va
giu?

Lietuviszki žodžiai, panasziai 
raszomi ir Angliszkai ir ka jie 
ženklina Angliszkai:

Man
Davė
Bite
Bade
Bare
Ware
Dare
Link
Male
Mane
Tame
Save
Rove
Tegul vaikai suraszo kiek jie 

gali panasziu žodžiu suraszyt 
kurie yra Lietuviszki bet yra 
panaszus iii Angliszkus, kaip 
aukszcziau paduota.

Me 
Gave 
Bee 
Pricked 
Scolded 
Chased 
Made 
Towards 
Grind 
Me 
That 
Myself 
Weeeding

savo reikalus nes tai labai)
■ svarbus dalykas.

§ Turi iszmokti būti links- 
mu nes linksmumas yra geriau
sia gyduole.

§ Reikia iszmokti kalbėti 
(apie naudingus daigius nes 
| naudingi apsakymai tiek ženk
lina. kiek szviežias oras del Ii-' 
geniu.

§ Reikia iszmokt kad bur
nos del bereikalo ne reikia au- 
szyt tarp jaunuomenes o jeigu 
ka kalbi tai reikia kalbėti apiel 
mokslišzkus daigtus o bjaurei 
nepliaukszt.

§ Mokykis pats savo erge
lius ir bedas sulaikyt nes svie
tas yra už daug užimtas kad ta
vo bėdos kam patiktu ir apie 
jas klausytu.

§ Mokykis savo sopulius ir 
kanezias po uždangalu linksmy
bes užlaikyt. Niekas sziadien 
nepaiso kas tave slegia.

§ Nepasakok apie savo ru- 
pesezius kitiems. Jeigu nema
tai nieko gero gyvenime tavo, 
tai savo nesmagumus užlaikyk 
savyje.

Mokėk guodoti sena kny
ga nes ji yra tavo ramybe visa
me o jeigu turi suplyszusia kny
ga namie tai prisiunsk ja in mu
su spaustuve o apdarysime ja 
kaip nauja.

§ Mokėk atsilygint su savo 
skoloms o jeigu esi kaltas už 
laikraszti “Saule” tai tuojaus 
prisiunskie užmokesti o turėsi 
czysta sanžine.

Motina ir Vaikai Su 
Džiaugsmu Skaito 

“Saule!”

PONAI BIZNIERIAI

Didžiai garbingas generolas 
Henri Billotte, dabar valdo 
miestą Paryžių kaipo kariszkas 
gubernatorius. Apėmė jis dins'- 
ta buvusio gubernatoriaus 
vien-rankio generolo Giraud, 
kuris neteko rankos laike Svie- 
tines Kares.

“Saule” Geriausias
Laikrasztis!

Guodotina Redysta:
Prišiuncziu užmokesti 

prenumerata už laikraszti 
“Saule,” ir meldžiu siuntinėti 
laikraszti ant toliaus. Asz su 
savo szeimynele jau skaitome 
laikraszti “Saule” daugiau 
kaip 26 metus ir negalėtumėm 
be jos nurimt. Su didele nekan
trybe laukėme jos ta diena ka
da ateina po musu pastogių. 
Pagal musu ntuiomenė, tai laik
raštis “Saule” yra vienas isz 
Geriausiu Lietuviszku Laik- 
raszcziu kokis czionais iszeina. 
Vėliname jums visos laimes ir 
sveikatos, (pasilieku Jusu senas 
skaitytojas, JONAS LAUKAS 
isz Colb, III.

Neužmirszkite apie savo gi
mines Lietuvoje, ant Kalėdų. 
Geriausia jiems dovanele pada
rysite per visus metus jeigu už- 
i aszysite jiems laikraszti “Sau
le” kuri aplaikines du kartus 
ant sanvaites ir turės užtekti
nai džiaugsmo.

Tieji vyrukai, kurie mano ap- 
sipaeziuoti, lai neužmirszta kad 
Whitewater, Wiskonsine, ran
dasi pana Lucija B. Cooper, 19 
vasarėlių, kuri nesenei aplaike 
nuo valdžios pirma dovana kai
po geriausia gaspadinele. Kada. 
Lucija turėjo vos dvylika metu, 
pradėjo užsiiminėt namine gas- 
padoryste ir nuo tojo laiko pa
kepė 9,814 visokiu keiksu, isz- 
rado 397 budus pagaminimo 
nauju valgiu, pasiuvo sau 96 
szlebes, sudėjo in stiklus 5,279 
bonkas visokiu vaisiu, užaugi
no 216 kurkinu ir pasakė 47 
prakalbas kaip pagaminti val
gius pigiu budu. Ar-gi nebūtu 
gera gaspadine del kokio gero 
vaikinelio? O gal ateis in laika 
ir vaikinas kuris pasidžiaugs 
tokia gaspadinele.

Gerbiamas Tamista: —
Prišiuncziu tamistoms 

mokesti už laikraszti “Saule” 
ir troksztu ant toliaus skaityti 
ja. Keli metai adgal, kada mano 
vyras buvo gyvas, turėjau pa
mesti skaityt “Saule” nes jis 
man uždraudė skaityt, bet da
bar esmių laisva ii’ galiu skai
tyti kas man patinka. Asz 
“Sau” labai myliu skaityt ir 
mano vaikai skaito, nors czio- 
nais yra gimė bet viską supran
ta ka skaito nes drukas yra su
prantamas ir lengva skaityt.

Toliaus prisiunsiu daugiau 
užmokesties. Pasilieku jusu se
na skaitytoja, Mare Paulavi- 
eziene, isz Brooklyn, N. Y.

uz-

Geisdami apteikt savo ge
rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1938 m.
ir iszsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!—užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!
W. D. BOCZKAUSKAS-Co.,

MAHANOY & A STS.,
MAHANOY CITY, PA.

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 auįlekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

Teisingi Priežodžiai
§ Vargas žmogų sudrutina, 

gerbūvis žmogus pagarbina.
§ Jeigu nelaime vilties ne

turėtu tai kožna szirdis sutru
pėtu.

§ Giltine viską su daigiu 
nukerta tik geri darbai pasilie
ka.

§ Kas niekad aszaros neisz- 
liejo, tas nuszluos'tyt kitiems 
aszaras negalėjo.

§ Su paczia gyvent negalėsi 
jeigu užtąryt nemokėsi.

§ Nesargus iszsitariinas bū
na galvos nusiuntimas.

§ Nuo tuszczio žmogelio trau
kis isz kelio.

§ Tankiai szposas kvailio 
iszveda kita isz kelio.

§ Kas koki rūpesti turi, ma
no kad ant sprando sunkenybe 
guli.

§ Jeigu kas mažai proto tu
ri tai ant kožno isz aukszsto žiu
ri.

§ Nekurie kitiems rožes po 
kojų beria o mislina pikta, kaip 
rodos žarijas žeria.

§ Daugiausia surasi vaiku 
tarp suaugusiu žmonių.

Ant galo atsirado darbinin- 
kiszka unija kuri apgarsino sa
vo stovi, tai yra ineiga ir iszlai- 
da del publikos. Toji unija yra 
International Ladies Garment 
Workers, kurios ofisai randasi

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausiai Balsamuotojas n
Geriausia Ambulance

H. patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- kC 

S.Y kiam laike; diena ar
nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta- 

t * liszku ir kieto medžio W
Grabu. Laidoja nu- į®

I mitelius pagal naujau- 15
| šia mada ir mokslą. U
i Turiu pagialbininke R
j moterems. Prieinamos Jį s
SS? prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stru*.

Bell Telefonas 538-J

MOM

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

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharoy City, P».

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

(nes paviete kokioj ten peczej , 
gyveno saliuninkas Lietuvys ir 
jis tankiai savo kalbose szi, ta 
nuszposuoja,'kartais ir pakeik
damas. Ne blogai jam sekanties 
pradėjo žmones pleperuoti buk 
tai saliuninkas gyvena su vel
niu.

Į Karta atėjo jo geras kosto- 
meris ir bedavodamas reikalais 
gyvenimo sako: kibą reikia pa- 
siraszytie velniui.
Saliuninkas juokdamasis klau
sė: — Na ar tu nebijotum su 
velniu turėti reikalą?

— Tai ka czion bijotie, — ta
rė kostumeris, — ar žinai ka, 
asz misiiju kad supranti gerai 
apie velnią, susimylėdamas su- 
pažinkie mane su juom.

— Tai, u-gi iszsigasi kaip vii- . 
kas ir pabėgsi...

— Kas tau, brolau, asz kan
trus ir duoeziau da kokia dvi- 
deszimt doleriu kad tik pas ma
ne privestu...

— Na tai tuszczia ju, duosi 
man dvideszimt doleriu tai asz- 
gi megysiu tave suvestie su vel
niu.

— Tai brolau, gerai eisime 
iszsigert.

Nueja pas bara, gere po viena 
ir po antra.

— Tai kada ateitie pas tave, 
brolau?

— Ar žinai ka, ateikie da už
poryt ...

— Gerai brolau, ateisiu, ir 
vela iszsigere po kelis alus ir
davę dvideszimt doleriu saliu-

, ninkui.
Saliuninkas dabar susimisli- 

jas kaip geriausia paprasze po
ra vyru ir liepe apsimaskavus 
nueitie ten girioj nakti ir latikti 
kol bus szau'kemi vardu “As- 
modeuszai. ’ ’

In treczia diena sulaukus 
nakties, atėjo kostumeris jau 
jeszkoti velnio. Saliuninkas, 
žinoma, neejo toliai kol žmones 
isz saliuno visi neiszsiskirste.

Po iszsiskirstimui jau reikia 
leistis kelionėn pas velnią.

Priesz keliavima, iszsigere 
po kelis stiklelius akavitos da
lei geresnes drąsos.

— Na, tai eisime, — tarė sa- 
liuninkas...

Iszejo kelionei pas velnią; 
naktis buvo tamsi, kartais ve
jas su viesulomi szvilpino, ga
lop daejo pažadeton vieton prie j 
didžio akmens ir sėdosi. Saliu
ninkas tarė:

— Ar iszsižadi szitu visu 
Žvaigždžiu ka ana augsztai dan
guje matyt?

— Iszsižadu!
— Ar iszsižadi kam visko ti

ki?
— Iszsižadu!
Sztai dabar peilis ir turi duo- 

iie ant drūtos vienybes prasi- 
pjautie mažiuką pirszta kaires 
rankos o krauju pavilgęs pasi- 
raszysi tris bruksznius ant szi- 
to szmotelio popieros nes tu ra- 
szytie nemoki tai bus ir taip ge
rai.

Pasiėmė kostumeris peili, 
prapjovė pirszta ir kraujais sa
vo užtepe ant popieros tris 
bruksznius.

— Saliuninkas suszuko bal
su: — Asmodeuszai, Asmodeu- 
szai! — patyka klausant, gir-j 
dėt buvo Asmbdeuszo atsiliepi
mas.

Kostumeris jau nerimauja 
kad pasiraszes tai nėra ka da
ryt.

— Tai dabar jau velnes žino 
kad tu czionai, — tarė saliunin- 
l<aSj — asz padėsiu ant akmens 
szita parasza ir eisiu namon o

laukte kol Asmodeuszas 
ateis.

Padejas popieruke ant ak
mens saliuninkas tarė:— tu la
bai bijosi pamatęs velne atei
nant bet bukie drūtas, nebegk 
szalin, kaip egzaminavos tave 
tai sn'kandes dantis laikykis ir 
nerekie nes jeigu suriktum tai 
visas darbas nueis už nieką.

Saliuninkas sau nuėjo.
Sztai ateina velnes Asmodeu

szas kurio nosis ilga, kuprotas, 
visas baisus ir lazda gumbuota 
pasiramszcziuoja:

Kostumeris paregejas velnią 
jau netoli saves, baisiai nusi
gando ir nežinojo ar bėgt ar sto
vėt.

Velnes atejas, dirstelėjo ant 
kostumerio, ilga szalta nosi at- 
dszes galva pakreipė: kostu
meris jau tartum pastiręs net 
susikoneveike.

Velnes burnt su gumbota laz
da kostumeriui per kupra o ta
sai dreba ir tyli kaip ugriije 
degdamas.

Sztai, atgunglina ir kitas vel- 
nes su ragais stirineziais ir laz
da pasiremdamas.

Priejas kitas vela 'kostume
riui per kupra bumterejo lazda 
ir pradėjo abudu velnei egzami- 
navot kostumeri. Raivydama- 
sis nuo skausmo, velnio jeszko- 
•tojas tylėdamas kente. Velniai 
rado ir krauju jo patepta kor
tele esanezia ant akmens bet 
niekas negelbėjo; kente, kente 
egzaminavone velniu, galop jau 
neiszlaikydamas suriko visu 
balsu: — O jei, gelbėkite, — bet 
velniai nežiūrėdami vis pere 
kaili kostumeriui.

Galop vėjelis pusteldamas nu- 
nesze nuo akmens parasza kos
tumerio ir velniai apleido Lie
tuvi.

Atsipeikėjas dūme namon 
tiesiog pas saliuninka ir parbė
go su adgelta skūra.

Saliuninkas pamatęs kostu
meri jau insprudusi karezemon, 
pabalusi, klausė:

— Na o kaip? Ar jau viską 
atlikai?

— Vaje, vaje, kad asz tokiu 
reikalu daugiau nesulaukeziau. 
Dievaži, kibą tie patys velniai 
mane ingunde ant pasiraszymo 
kad gąutie tik mano kaili isz va- 
lažytie. Muczijo, muczijo, ga
lop kaip sakei kad netektie, 
kaip ten žmogus nerėksi kad be
veik jau norėjo su tais peklos 
gizuotais kucziais mane užbaig- 
tie bet turbūt Dievas davė vėje
li ir nuo akmens kur padėjai sn 
paraszu kortele, kaip tik ja nu
pūtė, tada jie mane pamėtė mu- 
czija.

— Tai matai, dabar tai vis
kas per niek nuėjo; kas tame 
kaltas ?!

Kostumeris tarė: — Dieve, 
vai niekas nekaltas nes asz, 

į- kaip jus sakete tik kaitas kad 
tokio durno jeszkojau. Staug 
perkūnas tuos velnius, kad tik 
tokis po smert žmogų nepagau
tu. Baisus dalykas su velniais.

Tieji velniai tai buvo žmones 
su popierineis snukiais (mas- 
koms) apsikarstė ir baisus, ku
rie saliuninko pakalbinti pere 
skūra pirkiko velniszkos pagel- 
bos.

A. J. Sakalauskas
lietuviszkas

Pirmos klasos iatarnavimas 
$ Ofisai DviejJae Vietose ♦

331 W. Centre A., Shenandoah 
Telefonas, flial, 2-1512

Mahanoy City

,GRABORIUS

411 E. Pine
Telef jaas, 501



‘'SAULE" Mahanby City, Pa.

Vaikas isz Kadoro
------- O-------

Deszimties metu berniukas gyvena, versdamiesi amatu, 
nesze glebyj gražiausiu gėleliu 
ir žiurėjo in ta puse kur viesz- 
keliu jojo raitelis.

— Insi vaizduok, Katriute, — 
tarė jis sesutei: — tasai raitelis 
vyksta in ta puiku miestą!

Katriute pažiurėjo in broli, 
iyg jo nesupratus. Daug miestu 
buvo toje pusėje ir kiekvienas 
isz ju rodėsi kaimo mergelei di-1 
dėlių milžinu nes ji isz mažens 
nebuvo ju maeziusi,jaugdama 
kalnuotoje Kadoro apylinkėje. 
Ji nesuprato apie kuri isz tu 
miestu kalbėjo broliukas.

— Puikus miestas? — pa
klausė ji. — Apie kuri tu kalbi, 
Ticianai?

— Dar tu manes klausi? — i 
tarė nustebės berniukas. — Jo- : 
ki miestai nesusilygins su Ve
necija, garsiausiu szventojo 
Morkaus miestu!

Bet tasai pavadinimas nepa
darė Juod-akei mergelei jokio 
inspudžio. Ji buvo vyresne už 
broli ir nemego svajoti. Isz žmo
nių pasakojimu ji atsiminė bai
siausius tame mieste atsitiki
mus, ypacz apie tai, kaip jame 
būdavo daugybe žmonių. O 
ežia, kalnuose, iki szioliai už
tenka visiems duonos ir gera 
gyventi, nors Kadoro kaimas 
neturi puikiu rumu ir tu bran
genybių apie kuriuos kalba kai
mynai, buvę Venecijoje.

— Asz nesuprantu, kodėl tu 
Venecija vadini puikiausiu 
miestu? Musu audėjas Graicia- 
r.as, ten buvęs kelis kartus, tvir
tina jog Kadore geriau gyventi 
ne kaip Venecijoje. Ten nėra 
kalnu, nėra gėlėmis pasipuo- 
szusiu pievų. Gal tau inkyrejo 
musu uolos, daubos, kalnai, gra- ■ 
žus Kadoro apylinkes reginiai? I

— O ne! Tu manės nesupra- > 
tai, — atsake broliukas. — Ve- J 
necijoje gyvena dailininkai. 
Koks asz bueziau laimingas, 
ten begyvendamas! Galecziau 
mokintis tapybos Bellini meno 
mokykloje ir reikszti plaksztu- 
moje daž lis visa tai, ka jaueziu 
sielos gilumoje.

Katriute buvo sanmoninga 
mergele i | mane kad jeigu žmo- 
g’is tvKi slvo pastoge ir duonos 
kąsneli t'i ir geisti daugiau 
nidko neregia. Todėl broliukui 
atsake kiėlVusierzinus:

— Tu day nieku plepi apie 
tapyba ir m|na ir keistai žiuri 
in darba, kai niekas isz musu 
nežiūri, jau ’^i kaimynai apie 
tave kalba,, jeigu tu nesi
liausi tuszczūįsvajojas ir nie
kus plepejas, .'jbusi geras dar
bininkas. SztaJir tėvelis nori 
tave leist ama \ mokintis pas 
kurpiu Luidži. amato isz- 
mokes, turėsi da>'^au naudos o 
isz vienu svajoni1 nieko gero 
nesukursi. Patariau tau ma
žiau manyt apie’Menecija ir 
apie tapyba.

Ticianas tylėjo, jenas ir ta
pyba buvo jam laji svarbus 
dalykai ir ne viena •'tkti, kada 
visi namiszkiai sald.ęi miego
jo, jis galvojo apie tat kaip tę
va prikalbėjus kad Įeitu ji mo
kintis pieszit.

Visos apylinkes kainynai ži
nojo kad Ticianas daugpiesze 
anglia ant akmens, lenti'ir sie
nų, už ka karta ji pagyre’-Jebo- 
nas ir patarė daugiau lėtutis 
paiszyboje. Bet tėveliai T\ano 
nesuprato. Jie jo darbus wižai 
vertino ir norėjo mokint ^kio 
nors amato kuris ju suprasiu, 
galėtu jam daugiau na-dc 
duot. Gerai pieszdavo ir kit 
vaikai be*t isz to jokios naudos “Kad asz turecziau dažu,” 
negavo o dabar gerai iszauge glvojo jis, “tada jie liautasi

Ticianas savo szirdye jaute 
begalini norą pieszti dažais, nes 
anglies darbas negalėjo isz- 
leikszt visu inspud'žiu ir svajo
nių. J i vi liojo garsi Venecija.

Dabar susimastęs Ticianas 
ėjo su sesele rinkti daugiau ge
liu. Tik staiga pasigirdo szvilp-j 
tukas ir Katriute pamate kita

I broli, Franciszku, kuris juodu 
szauke gryžt namo.

— Gal jie jau pradėjo pint 
vainikus, — tarė ji broliukui ir 
juodu skubinosi namo.

Buvo karszta Birželio mene
sio diena kada kalnu szlaituose 
ir pievose žydėjo daugybe in- 
vairiu geliu. Kadangi kita die
na turėjo but Geliu szvente, isz 
seno užsilikus, visi Italijos gy
ventojai rinko gėlės, pyne gra
žius vainikus ir jais puosze sa
vo namus, kiemus ir bromus, 
szventes iszkilmems pastatytus.

Ilgai netrukus, Ticianas ir 
Katriute buvo jau namie.

Visas Kadoro jaunimas buvo 
susirinkęs didėlėje aikszteje 
ruosztis szventei. Isz visu pusiu 
skambėjo juokai ir linksmu kal
bu atbalsiai.

Nors Kadoro bažnytkaimis 
buvo toli nuo didelio miesto bet 
jo gyventojai minėtoje Geliu 
szventeje mokėjo gražiai links
mintis, neblogiau už paežius 
Venecijieczius.

— Ar girdėjote kad malunin
ko sūnūs Salvatorius vyksta in 
Venecija mokintis lipdybos, — 
kalbėjo pindama vainiku viena 
graži juod-plauke mergele savo 
draugėms. — Nuo to laiko, kai 
tėvas pralobo, jis jau nenori 
kad jo sūnūs butu maluninku. 
Lai sako, buna skulptorius nes 
jam geriau pritinka. Salvato
rius isz pradžių nenorėjo mo
kintis lipdybos bet kai sužino
jo kad liudininkas gali greit pa- 
garset ir tapt kokio nors dožo 
(auksztos kilmes bajoro) drau-

i gu, tai jam labai patiko. Tik pa- 
. manykit: kai jis pasidarys žy

miausiu dailininku ir gyvens 
karaliszkuose rūmuose, mes ga
lėsime drąsiai sakytie, kad jis 
yra musu Kadorietis.

— Asz nepastebejau kad Sal
vatorius mėgsta lipdyba. No
rint tapt menininku ir garses- 
nybe, be tėvu turtu, reikia dar 
ir paszaukimo bei ypatingu ga
bumu, insikiszo in ju kalba dė
dė Sebastianas, kuris ilgai gy
vendamas Bergamo mieste, ge
rai žinoo miesteliu gyvenimą ir 
ju paproezius.

— Suprantama! — pritarė 
mergaite.

— Bet be pinigu nemokina. O 
piniguoezius gali visko isz- 
mokt, baigės kokia mokykla.

— Ta pati asz ir Ticianui kal
bu kada jis svajojo vykt in Ve
necija, — pridūrė Katriute. — 
Tėvas neturtingas ir butu ge
rai, jeigu Ticianas galėtu isz- 
mokt kokio nors amato kad ir 
pas Luidži. Kiek kartu asz jam 
esu kartojusi kad mažiau sva
jotu o daugiau dirbtu darba.

Beveik visas jaunimas nusi
kvatojo, iszgirdes ta kalba o 
vienas isz minios atsiliepe:

— Ticianas! Bet jis niekur 
dar pieszti nesimokino. Jis nori 
statyti boksztus ant savo rumu 
kurie dar neturi pamato!

Ticiano veidas paraudo. Nors 
jis, teisybe, niekur nesimokino 
bet buvo tvirtai insitilkines kad 
moka pieszti. Jis tai visiems in- 
rodys, lai tik pasitaiko gera 
proga!

mane valdine tuszcziu svajoto
jam. Jeigu asz asz nupieszeziau 
gera paveiksią, mane gal leistu 
eit tapybęs mokslą.”

■Ber dažai 'buvo brangusy ir 
(tėvai jam jokiu budu nepirks:

Jsalvatorius mokėsi Venecijoje 
Apie tai niekas nieko ne

girdėjo.
Tacziau Ticianas ten mokėsi

Keliu dienu tarpe, kada jam 
pasisekdavo nepastebimam isz- ar ne 
sprukt isz savo namiszkiu aki
vaizdos, energingai ir greit tep
davo savo paveiksią, dažu vie-.'tapybos ir greitu laiku, pra 
toje vartodamas žiedu spalvos lenkdamas savo mokytojus, pa 

jis, ju supratimu, dar nemokė- lapelius. O Katriute lyg panksz- 
tu su jais elgtis ir tik sugadintu I telis tuo laiku bėginėjo po pie- jos garsenybe, 
dažus.

sidare Venecijos ir visos Itali

Asztuonesdeszimt metu (gi- 
! 1477 m., mirė 1576 m.) jis

ir rinko broliukui visokiu 
Kita diena Ticianas ant vie- geliu. Prisirinkus ju daugybe, 

ji atsargiai, kad niekas nepa-J nenuilstamai kure savo nepa
I stebėtu, 

t i n v n rP

no akmens pastebėjo spalvotas
demes nuo sutrintu geliu. De1 stebėtu, neszc prie griuvėsiu ir 
mes buvo ryszkios, lyg kuo nu-, davė Ticianui per užsilikusi 
dažytos ir jos krito jam in aki. Įauga 
Tacziau jis niekam apie tai ne-

prastus paveikslus ir ne vienas 
tu laiku dailininkas negalėjo 

. su juo susilygint. Ne viena baž- 
( Nežiūrint in tai, kad geliu) uyczia buvo papuoszta jo žy- 

pasake ir pasiryžo invykdyt sa-j žiedlapiai vos žymia deme tepa-
vo sumanymą. Aplink ji visi 
linksminosi, szukavo ir szoko 
tautiszkus szokius bet jis ju vi
sai nemate, insigilines in savo 
sumanymą. O kai jam pasitaikę 
patogi proga jis paliko linksma 
minia ir nuvyko in pievas.

Katriute tai pastebėjo bet jo
kiu budu negalėjo suprast kodėl 
Ticianas paliko szventes aiksz- 
te. Jos smalsumas pergalėjo 
szventes pasilinksminimą, ir ji 
nuseke paskui broli. Pagaliau už kalnu virszuniu o piemenys 
ji pamate kad Ticianas rinko 
gėlės.

— Ka tu ežia veiki, Ticianai?
— paklausė ji brolio.

Berniukas nedrąsiai pažiurė
jo in ja, tarsi nežinodamas kaip 
pasielgti: ar pasakyti jai, ar ne. 
Bet jis žinojo jog sesuo ji labai 
myli ir kad tarp ju jokiu pa- 
slapcziu nebuvo, todėl pasakė:

— Asz einu pieszt paveikslo.
Isz pradžių jo nesuprasdama, 

sesuo nustebo bet paskui pama
nė kad jis juokauja todėl jam 
atsake:

— Žinoma, labai lengva piesz
ti paveiksią, ypacz kai nėra da
žu.

Bet brolio veidas buvo rimtas 
ir jfs paaiszkino:

— Asz prisirinksiu invairia- 
spalviu geliu ir jomis piesziu 
paveiksią. Nesenei esu pastebė
jas kad gėlės daro spalvotas de
mes; asz ju maeziau ant ak
mens, kur vakar mergaites vai
nikus pyne!

Katriute nebuvo svajotoja, 
kaip jos brolis ir ji žinojo kad 
geliu demes tai dar toli gražu 
ne paveikslas, tacziau ji supra
to ir tai jog ežia yra ne tusz- 
czias 'brolio prasimanymas bet 
kokio apsvarstyto sumanymo 
vykdymas.

Dabar jai brolis pasirodė esąs 
nepaprastas.berniukas ir kad jo 
svajones tapti dailininku gal ir 
gales invykt. Gal Ticianas bus 
garsus menininkas, ir Kadoro 
gyventojai didžiuosis, minėda
mi jo varda. Ji prisiminė kuni
go žodžius, kad tasai, kuris 
kantriai ir isztvermingai siekia 
savo tikslo būtinai ji pasiekia ir 
pagaliau, kas moka pats sau pa- 
sigelbet, tam ir kiti padės. Ir ji 
sutiko broliukui padėt rinkti 
geliu irlaikyt jo sumanymą pa
slaptyje.

Sesuo ir brolis prisirinkę 
daugia-spalviu geliu, nesze jas 
in apleistus seno namo griuvė
sius, kuriu baltai isztinkuotos 
sienos buvo dar gerai užsiliku- 
sios. Retai kas ežia užeidavo ir 
apleisti griuvėsiai riogsojo ju 
tėvelio lauke.

Katriute norėjo pasilikt ir pa
sižiūrėt in brolio daiba bet Ti
cianas jai mandagiai tarė:

— Miela sesyte, asz labai no
riu kad tu kantriai lauktum 
mano darbo pabaigos o ir pa
veikslas isz pradžių visai nebus 
panaszus in paveiksią.

Ir ji sutiko ir iszejo vėl rinkt 
geliu o brolis, iszemes isz kisze- 
nes kelius gabaliukus anglies, 
lygios sienos ploksztumoje pa
žymėjo savo paveikslo svar
biausius bruožus.

likdavo murinėję sienoje, maža
sis dailininkas nenusiminė ir 
nenuilstamai kure savo paveik
slą. Tnkvepimo pagautas, jis ir 
nepastebedavo kaip greit bėg
davo laikas. Tacziau ir pats pa
veikslas jau buvo baigiamas, 
sesutei padedant, kuri suspėda
vo atitinkamos spalvos geliu, 
nors ju ir daug reikėjo sunau
dot.

Karta, kada saule jau leidosi

gine namo kaimine, Ticianas 
ramiai stovėjo prie griuvėsiu, 
laukdamas ateinant sesutes.

— Katriute! Jau dabar pa
baigtas! Daugiau asz nieko ne
galiu pridėt, — linksmai suszu- 
ko jai brolis, kai ji prie jo pri
siartino.

Ji kaip stirna, pasiszokedama 
linksmai in'bego in griuvėsiu vi
dų, bet kai sustojo prie paveiks
lo, staiga pasidarė rimta ir juo
ko szypsena iszndko isz jos vei
do. Nustebusi ilgai žiurėjo in 
paveiksią.

—- Brdliuk, juk ežia Paneles 
Szvencziausios paveikslas!

— Taip, — atsake Ticianas, 
— ežia atvaizduota Panele 
Szvencziausibji su kūdikėliu 
Kristum ant ranku o žemai pa- 
naszus in mane berniukas intei- 
kia jai geliu pintinėlė. Sztai tas 
paveikslas kuris senai buvo ma
no szirdyje.

Kiek laiko Katriute stovėjo 
ir žiurėjo, gėrėdamosi nepa
prastu brolio kuriniu. Tacziau 
atsiminus kad szis darbas turi 
nulemt brolio likimą, paskubo 
praneszt visiems kaimynams ir 
namisžkiams naujiena. Žinia 
apie Ticiano kurini greit slinko 
per visa Kadoro kaima ir neil
gai trukus griuvėsiu link ėjo 
nemažas būrelis žmonių.

Ticiano tėvas, Antanas Ve- 
czel'li, gryždamas in namus, pa
mate juos ir nesuprasdamas da
lyko, nuseko paskui. Bet kai jis 
priėjo prie griuvėsiu, buvo su
sirinkę tiek daug žmonių jog 
negalima buvo prieit.

Isz visu pusiu buvo girdėt:
“Kaip jis sugebėjo taip pa

daryt? Isz kur jis gavo dažu?” 
ir visi buvo taip sujaudinti pa
veikslu kad pats tėvas negalėjo 
gaut isz ju paaiszkinimo. Paga
liau jis iszgirdo Ticiano baisa:

— Asz ji nupiesziau gėlėmis. 
Katriute man ju rinko, pakeliai 
asz dirbau.

Pasigirdo žmonių nusistebė
jimas o senelis kunigas tarė:

— Gėlėmis! Tai yra kilniau
sias ir brangiausias 'Ticiano kū
rinys. Geresnio asz lyg gziol nie
kur nesu mates!

Antanas Veczelli apsidairė 
aplinkui, netikėdamas savo au
sims.

— Asz nesuprantu kas ežia 
yra ir kodėl mano sunu giria ■ 
musu gerbiamasis kunigas? — : 
paklausė jis vieno kaimyno.

Jam nu'pasakojo visko isz ei
les ir kaimynai ji praleido, pa
mate jis labai gražu paveikslą, ■ 
kokio lyg sziol dar niekur ne
buvo mates. ;

• Nežinia, ar maluninko sūnūs ]

rniais paveikslais. Isz visu 
krasztu važiavo žmones žiūrėt 
ir gėrėtis jo kuriniais ir taip 
skambėjo po visa žeme jo var
das.

Gyvendamas szloveje ir pa
garboje, Ticianas 'buvo pilnai 
atsidavęs savo darbui ir visas 
jėgas paszventes Visagaliui ku
ris teikėjam inkvepima kilniam 
darbe.

Tokiu budu Ticianas inrode 
savo kaimynams Kadorie- 
c.ziams kad no bloga but svajo
toju, jeigu tos svajones buna 
vykdomos darbu su pasiryži
mu, kantrumu ir nusistatymu.

Kadore jam buvo pastatytas 
paminklas, žiūrintis in pievas, 
kuriose jo sesute Katriute rin
ko gėlės jo pirmajam paveiks
lui.

“Ecco ii divino Tiziano” 
tsztai Dieviszkasis Ticianas) ■ 
sako ir sziadien Kadoro gy ven- 
tojai, rodydami in jo statula. 
Sziuo vardu sziadien ji mini vi
sas pasaulis. Galas.

BALTRUVIENE

, Vai Dievulėliau mano, 
Lyg ausu turiu vargo, 

Priesz Kalėdas turiu darbo, 
O ežia niekas nepribuna in 

talka.
Ne po svietą daug negaliu 

keliauti,
Ne su kūmutėms truputi sueiti 

Ka galiu daryt, reikia boso 
klausyt, 

Ant vartos vis stovėt, 
Darbo reikia žiūrėt.

Turiu užmirszti apie savo 
'bedas, 

Kad ir tuoj bus Kalėdos, 
Ir naujienų ne kas,

Ba kožnas szventems yra už
imtas, 

Ant Kalėdų sueiti,
Su kaimynėliu pasikalbėti, 
Už tai nepykite ant manes, 

Kad ne daug talpinu naujienų, 
Vėliaus abudu padainuosime.

* * *
Be to, szita žinute turiu pa- 

talpyti,

BROLIU MEILE
» •------- o-

Isz Anglijos Amerikon plau
ke didelis laivas kuriame buvo 
daugelis kareiviu. Po keliu die
nu keliones, kuomet nebetoli

’ jau buvo Amerikos krasztas, 
’ pakilo smarkus vejas, netrukus-

gi pavirto in baisia audra. Lai- 
1 vas su keleiviais, lyg plunksna 

nesziojamas, juru bangu daužo
mas, vėjo draskomas, ir pasze- 
les, nardė vandenin. Vejas nu
draskė bures (žėglius), nulaužė 
stiebus ir visas laivas audros 
daužomas braszkejo, sztai, ro
dos neisztvers ir in smulkuczius 
sutrupės.

Audra, be paliovos, siautė 
jau antra diena. Galėjo būti pu
siaudienis. Audra nors aptilo 
bet bangos vis dar buvo dideles. 
Laivas, vėjo ir bangu neszioja
mas, vis leke. Tik su syk, lyg 
kas visu laivu smarkiai krestel
iu, net visas subraszkejo, tarsi 
sprogo. Mat insibegejas laivas 
atsimusze in uola ir užkliuvo. 
Nuo smarkaus smūgio in kieta 
uola, truko laivo dugnas ir van
duo didele srove prasimusze lai
vam Veltui jurininkai stengėsi 
sulaikyti, vanduo vis labyn sė
mėsi in laiva: reikėjo kokiu 
nors budu gelbėtis kad sykiu su 
laivu nenuskendus juros gel
mėse.

Užplaukiant isz uosto prie 
laivo butą keletas valcziu (luo
tu), bet audra visus nudraskius 
?r jūron isznesziojus, tik viena 
valtį tepaliko; toji viena valtis 
buvo žustaneziu viltis. Tuo tar- 
pu-gi keleiviu buvo per szimta; 
vien kelinta dalis tegalėjo tilp
ti in valti.

Kas daryt? reikėjo gelbėtis 
nors tiems kuriems buvo gali
ma. Nuleidus vandenin valti, 
insedo keli jurininkai valties 
valdyti ir keliolika keleiviu isz 
viso tilpo in dvideszimts-pen- 
kis. Valtis nugrimzdo arti 
bliaunu in vandeni. Daugiau 
jau nebetilpo ir likusieji turėjo 
nuskensti.

Bet sztaį dar valtyje atsirado 
viena vietele. Jurininkai pa- 
szauke kad tilpsias dar vienas, 
jeigu rastųsi mažas.

Ant laivo stovėjo du vaikai: 
brolis ir sesuo. Jiedu liūdnai 
žiurėjo, akimis lydėdami inse- 
danezias valtim Iszgirdus kad 
dar vieta yra ir reikalauja ma
žo, abu vaiku tarytum pabudo 
ir puolė prie valties.

— Leiskite mažesniji, — rik
telėjo jurininkai; — mažiau bus 
pavojaus.

Mergaite taip ir nutirpo: ji 
buvo dvejais metais už broli vy
resne ir truputi didesne.

— Duokite vaika, tas mažes
nis!. . — vela riktelėjo jurinin
kai.

Mergaite liūdnai pažiurėjo in 
broli ir dideles aszaros pasipylė 
isz akucziu...

Asz lieku... eik tu, Onute, — 
suszuko tuomet mažas broliu
kas, apsikabindamas sesute.

— Ji tegul eina! — dar pa
kartojo vaikas. — Asz lieku... 
Sudiev Onute, kaip pargryszi 
namon, papasakok apie mane 
mamytei...

Mergaite nenorėdama priėmė 
brolio aukojama malone.

Už valandėlės valtis jau lium-
pavosi juros bangose;jurininkai 
dirbo irklais isz viso vieko. Ga
la nuvažiavus nuo laivo sžtai 
tasai iszleto pradėjo grimsti vis 
smarkyn ir smarkyn... sztai 
dar virszus matyt... sztai jau 
tik stiebai... dar valandėlė... 
apsupo bangos ir palaidojo ji 
amžinai juros gelmeje su liku
siais keleiviais.

Taip brolis parode meile savo 
sesers kad už ja pasiaukojo ir.. 
nuskendo.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Kad priesz szvente nuo jos 
atsikratyti,

Kvaraba žino kas tai yra, 
Kad beveik kožna mergina, 

Pas tėvus nesibuvina, 
Tik in didesnius miestus 

nusibostina, 
Isz pecziu mažesniu, 

'Traukia in miestus jeszkoti 
užsiėmimu, 

Ir su kuom ten užsiima, 
Ir kokia vieta užima, 
Tai veluk nesakysiu, 

Del saves da pasiliksiu.
O ka, koki kur yra vaikinai, 
Tuojaus niekina paprastai,

Ba tai ne sportai, 
Tiktai geri darbininkai, 

O ežia maitele, 
Ko'žna juk panele, 

Visos tingėjimu apimtos, 
Mažai yra davadnos. , 

Viena atvyko isz Ohajaus, 
Sake kad isz gimimo garsingos, 

Nuolatos burnoje guma mau
mo ja, 

Po strytus naktimis vaiksz- 
czioja, 

Nepaiso ar vanduo ar duobe, 
Ba turi trumpa szlebe, 

Kad net augszcziau keliu 
matyt, 

Net sarmata apie ja sakyt, 
O gal kaip protą gaus, 
Tai tu triksu pasiliaus.

* * sje ( : d
Girdėjau kad daugelis

Lietuvaicziu, 
Da vis jaunu mergaieziu, 
Pameta savo senus tėvus, 

Ir pasidavineja in kliosztorius, ‘ 
Vienos in pataisos namus, 
Kitos in prieglaudos narna 

neszioti vaikus, 
Ir save zokonirikems vadina, 
r da kitas in tenais prikalbina, 

. Jau kasžin kas butu, 
Jeigu bile niekus in zokona 

priimtu,
O kad ir priima, 

Tai tokias ne lepina, 
Turi dirbti net kaulai braszka, 

O valgyt duoda ka loska, 
O kaip kada ir in kaili duoda, 

Jeigu prieszingai atsako kada, 
Po teisybei gerai del tokiu, 

Mergaieziu iszdykeliu.
Vajei jau turiu užbaigti, , 

Da in keliolika sztoru užeiti, 
Pirkti kokia dovanele, 

Ba to lauke mano anūkėlė,
Na tai sesutes gud bai, 

Pasimatysime vėla!

*u<tab<ioI® f “S® PERSZALIMA ’ hhh irKARSZTI ' M, J pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu
Moiti«-No«ini laižai. Gausit aptiekoa* 
Bandykite “Rub-Mv-Tism” liniment*

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus ‘
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” *—|—

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
motu 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.

♦y
w. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

i



’‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES

' —• Musu miestelis yra pui- 
kei parėdytas ir primena 
mums priisiartinante szvente.

— Fr. Giaccobe, apie 49 
metu, gyvenantis 123 W. Ma
ple uly., puolė 400 pėdu gilio in 
sziuta Mahanoy City kasyklo- 
sia pareita Subatos vakara ir 
sziadien kovoje su m i rėžia Lo
cust Mountain ligonbuteje. Bus 
tai nelaimingos Kalėdos, nes jo 
pati kuri atvažiavo isz Italijos 
metas adgal, turės nuvažiuoti 
in ligonbute ant gydymo. Ne
laimingas žmogus badai aplai- 
ke sulaužytus peczius, sutrintus 
vidurius ir kitokius-sužeidi
mus

—■ Malianojus vela turėjo 
didelė Ugne apie 1:08 valanda 
Utarninko ryta, kuri sunaiki
no penkis bizniavus namus nuo 
120 lyg 138 ant West Centre 
uly. Ugnagesiam buvo labai 
sunku gesyti ugni, isz priežas
ties durnu, o kada mate kad ne- 
ingales ugni paszauke in pagial- 
ba dvi kompanijas ugnagesiu 
isz Slienandorio, kurie pribuvo 
greitai in piagialba. Mahano- 
jaus ugnagesiams. Priežastis 
ugnies, 'badai buvo nuo inkai- 
tusio pecziaus ar u'žsikimszusio 
kamino. Ugnis prasidėjo terp 
Robinson’o saliuno ir Fetter’o 
restauracijos. Apie 6ta valanda 
ryte ugnagesiam pasisekė ap- 
malszyti ugni. Du ngnagesei 
isz Slienandorio, Jurgis Czer- 
nauckas ir Sidney Supovicz li
kos sužeistais. Ugnagesiai na
rei kovojo su liepsna szaltije, 
kuris tame laike buvo apie 6 
laipsniu aukszcziau zero. Nors 
namai nesudegu- lyg pamatu, 
bet visi likos sunaikinti. Ble- 
des padaryta arti ant 80 tuks- 
taneziu doleriu. 35 žmonys pa
siliko be pastogių kuriems arti
mi gyventojai ir pažystami da
vė prieglauda. Buvo tai dide
lis smūgis del biznierių ir tiems 
kurie gyveno ant virszaus, ku
rie neteko kone visko.

— Ponstva Mikolai Bluis, 
isz Minersvilles, atvažiavo in 
Mahanoju atlikti kelis reikalin
gus dalykus ir prie tos progos 
atlankė spaustuve “Saules,” 
užkalbindami puikius sieninius 
kalendorius ant 1938 metu ku
riuos iszdalins savo kostume- 
riams.

— Tikietai greitai parsi
duoda ant perstatymo kuri pa
rengė vaikai isz Szv. Juozapo 
parapijines mokyklos. Bus tai 
puikus ir akyvas perstatymas 
kuris atsibus 9ta d. Sausio—Ja
nuary, 1938, parapijos svetai
nėje.

— Pone Elz. Malakauskie
ne isz Gilbertono, ana diena 
lankėsi Mahanojuje, teipgi ap
lanke “Saules” ofisą, nes p. 
Malakauskai yra “Saules” 
skaitytojai nuo daugelio metu.

SHENANDOAH, PA,
■— Mikolas Levandovskis, 28 

metu, užvede teismą ant persi
skyrimo nuo savo prisiėgeles, 
Klaros Puzniukutes. Porele ap
sivedė 1932 mete o 1934 mete 
pacziule pamėtė savo Mikoleli.

t Utarninko ryta mirė ge
rai žinomas Jurgis Arcikauc- 
kas pas savo duktere V. Marci- 
nauckiene ant 230 Mt. Vernon 
uly. Velionis pribuvo in Ame
rika būdamas jaunu vyruku ir 
per daugeli metu laike saliuna. 
Jo pati mirė apie 15 metu ad
gal. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko viena dukte
re, du sūnūs ir tris anukus. Lai
dotuves atsibuvo Petnyczioje.

■f Panedelio diena mirė li
gonbuteje Mare Palcziuvieno, 
kuri gyveno ant Heights. Velio
ne prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos ir prie keliu bažnyti
niu draugyseziu. Paliko vyra 
Jurgi ir keliolika suaugusiu 
vaiku. Laidotuves atsibus Su
katos ryta su bažnytinėms apei
gomis.

Kokias Drapanas Ne- 
szios Plaukikes 

1949 Mete

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Hela Linda, Skandinaviszka 
aktorka, yra pasirodžius in nau
ja plaukimo kostiumą, kaip tai 
1 rancuziszkas žiaunas prana- 
szavo buk moteres 1940 mete 
neszios tiktai tokius kostiumus 
ant plaukimo. Pana Linda pa
rodo kitoms moterems kaip 
merginos iszrodys tame kostiu
me.

DARBO ŽINUTES

35 Darbininkai Aplan
kys 30,000 Doleriu
Philadelphia, Pa., — Tris- 

deszimts-penki darbininkai i 
Diek Crean kriaueziu dirbtuvė
je aplai'kys 30 tuksta.nezius do- 

i leriu. kaipo dovana ant Kalė
dų. Darbininkai kurie dirba jo 
dirbtuvėje menesi laiko aplai- 
kys po 50 doleriu, o tie kurie 
dirba pas ji nuo uždėjimo biz- 

| nio, penki metai adgal, aplai
žys po 2,800 doleriu. Crean 
įsako kad szimet jisai pardavė 
j ta voro už du milijonus doleriu, 
ii' yra tosios nuomones kad jo 
darbininkai prigialbejo jam 
prie to pasekmingo biznio. Cre
an sako, kada asz pradėjau biz
ni su dviems siutais ir juos 
pardaviau, uždirbami ant ju, ir 
tokiu bud u pradėjau pardavi
nėti drapanas.

ISZDALINS SAVO DARBI
NINKAMS DOVANAS 

ANT KALĖDŲ.
Kenosha, Wise.,— Simmons

IR MOTERE NEBUVO 
KVAILA.

Vyras paszauke piktai in sa
vo paezia.:

— Ne esi verta kad tave 
velhei pagriebtu!...

Pacziule ant to atkirto:
— Daugiau' esmių verta ne 

kaip tu!...

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažineji- 

į mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Kingston, Pa., —- Czionais 
Publikine mokykla likos kone 
visa suardyta per slaptinga 
eksplozija nakties laike, isz ne
žinomos priežasties. Szeszios 
ugnagesiu kompanijos isz vi
sos apylinkes suvažiavo gesyti 
liepsna po eksplozijai. Val
dyba tirineja.

Minersville, Pa. — Elzbieta 
Popiene eidama skersai kelia su 
savo asztuon.ui. ..nmtn.(suiieliu, 

■’likos pataikinta per automobi
liu kuri vare Jonas Brobick, isz I 
Phoenix Park. Vaikutisyandasi 
pavojingam padėjime kaipo ir 
motina ir abudu likos nuvežti 
in Pottsvilles ligonbute.

♦^♦X**********************************

•tiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaaiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuifi*

SIENINIAI 
KALENDORIAI

Del saves arba in Lietu-
:: va pasiusti. ::
25c arba 5 už $1.00
(Did. Kai. 15x23i/2 col.)

SZIT3S DVYNUKES ATLIKO

Į SURADO KAULUS 
ŽMONIŲ

K urie Gyveno Ant Svieto Mili
jonus Metu Adgal.

BUVO TAI BEŽDŽION- 
ŽMONYS.

Moskva, Rusija. — Sovieti-’ 
nei mokslincziai jeszkodami se- 
noviszku užlieku pakraszcziuo- 
sia Syas upes, užtiko kaulus 
žmonių ir suakmenėjusiu dide- 

i liu žuvai, kurie radosi ant svie- 
I to apie 300 milijonu metu ad- 
gal.

—-u

Bandoeng, Java., — Ameri-
koniszki žinumai su pagialba

M ARINE KELIONE PACZIOS. Holanderiszku mokslincziu, da-
Gal jauniausios keleives yr a sžitos dvynukes, keturiu me- [ rydami tirinejimus pri^ upes 

nešiu amžiaus, Helena ir Hertha Coelln, kurios ana diena isz- Solo, užtiko žanda ir dali pa
plaukė ant laivo imiSchleswig-Ilolstein, Vokietija. Per visa 
kelione dvynukes bus po priežiūra agentu kurie rūpinsis joms 
pakol pribus ant vielos in kuria likos nusiunstos. Ju molina mi
re keli menesei adgal o tėvas, negalėdamas ju prižiūrėti, nu
siuntė jas pas savo gimines in Vokietija.

kauszio žmog-beždžiones, ko
ki gyveno daugiau kaip milijo
ną metu adgal, laikuosia Pithe
canthropus Erectus. Daktaras 
John C. Merriam tvirtina, buk

asatdert-.

ELEKTRIKAS YRA NAUDO
JAMA VISOKIAIS BUDAIS

tie beždžionžmonys buvo geriau

DOVANA!
Jeig’u nežinai ka nupirkti Do
vana savo Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk Jiems Laikraszti 
“SAULE.” Jeigu nupirksi 
koki nienieki, tai greitai apie 
tave užmirsz, bet Laikrasztis 
‘SAULE’ pralinksmins Jiems 
gyve aiina, ant viso, meto ir 
džiaugsis isz tavo Dovanos!

Ka galite pirkti naudin
gesnio kaip užraszyti 
Laikraszti “Saule” ant 
viso meto, kuris pre- 
kuoja tiktai:

kompanija apreiszke savo dar
bininkams, kad iszmokes bonu- 
so ant Kalėdini apie 180 tuks- 
tanezius doleriu del savo 12,- 
000 darbininkams, kurie dirba 
septyniose ju dirbtuvėse. Kož- 
nas aplaikys po 15 doleriu.

Praeita meta iszmoketa ho- 
nuso 300 tukstanezius doleriu

In paskutinius trisdeszimt-

Susipažinkite Su
Szituom Žvėreliu

iszsivystinia už beždžiones, 
naudojo savo smegenis ant pa
gerinimo savo būvio Ir vaiksž- 
cziojo stati kaip sziadieniniai

Amerike $3.00 metams
Kituose Vieszpatystese
$4.50. Argi surasite
Pigesne Dovana?

Užraszant reikia drauge ir 
prenumerata siusti per Money- 
Orderi arba pinigais Regis-
truotam laiszke.W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

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

MAHANOY CITY, PA.

MASZINA KURI ATSPĖJA KAS 
ISZSIPERES ISZ KIAUSZINIO.

Daktaras Willard P. Funk (kuris sėdi), isz Los Angeles, 
Calif., ir jo pagialbininkas, Jack Davenport, parodo savo nau
jai iszrasta maszina kuri inspeja ka viszta iszperes isz kiauszi- 
nio — ar gaidį ar visztuke. Dak taras Funk tvirtina buk jis gali 
permainyt veisle kiauszinio su savo naujai iszrasta maszina. 
Lyg sziam laikui isz 80 procento iszperetu kiausziniu buvo 
gaidžiai.

melu, elektrikiszka pajiega 
pradėjo būtie naudojama viso 
keis budais kad užtvirlyt sma
gesni gyvenimą, Namuosia už 
vesta, elektriką del visokiu pa
rengimu, kaipo ir fabrikuosią 
ir ofisuosia, kad atlikti grei- 
cziau visokius darbus, o priek 

1 tam, užvest geresni a szviesa 
ir kožnas darbininkas aplaike '(iel darbininku kad nepa- 
apie 25 dolerius. igadytu akis su menka szviesa.

 Sziadien elektrikas užlaiko 
szviežiai maišia refrigerato- 
riuose ir . dirba visokius dar- 
bus. Dabar paskutinis jiAmani- 
mas yra apszviest visus plentus 
kad nebutu tiek nelaimiu su 
automobileis nakties laike, to
dėl ateityje nebus tiek nelai
mingu atsitikimu kaip lyg 
sziol buvo. Turėdami užmany
mą investi elektriką in jusu mi
nia, aplankysite visokius patari
mus nuo kompanijos Pennsyl
vania. Power & Light kožnam 
mieste.

LABAI GRAŽUS

DEL KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

JUOKIU da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganė

dinti! Jaigu jumis patiks 
parodykite savo draugams. 
Prisiunskite $1, o aplaikyste
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

su Konvertoms.

Sztai nepaprastas ir retas 
žvėrelis vadinamas “Panda” 
kuri užvardino Su-Lin ir szia
dien jis randasi žverineziuje 
Brookfield, Ill. Szitas žvėrelis 
yra labai malonus ir myli žaisti 
su visais, kurie ji atlanko žve
rineziuje. Atsisveikina jis ant 
žiemos su savo paž;, štamais nes 
ji laiko uždaryta ant žiemos.

Sieniniai Kalendoriai, po 25c.

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

liSUPrisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Regis- 
travota laiszka. Adresas:

GERAI ATSAKE DUKRELE.
— Ka tu veiki Mariute?—

SZITAS JAUTIS GERIAUSIAS VISOJE AMERIKOJE.
Geriausiu jaueziu Amerikoje likos apszauktas szitas jautis isz Oklahomos kolegijos ku-, 

ris likos atvežtas ant parodos International Livestock, Chicagoje. Arthur MacArthur taji jau
ti iszaugino, kuris stovi szale jo, Į

Į Užklausė tėvas mažos dukreles.
— Malavoju veidelius savo 

lelukes.
— i Tai del ko malavoji su 

arielka ?
— Tai geriausia, ba mamy

te man sake, kad tėvelis turi 
tokia raudona nesi nuo ariel-

žmonys vaikszezioje. Tenai- 
tineje apylinkėje žiaunai jau 
buvo suradę kaulus senoviszku 
žmonių, kiurio gyveno apie 12,- 
000 metu atgal, bet szitas nau
jausias suradimas parodo, kad 
tie kaulai prigulėjo prie žmo
nių, kurie gyveno ant musu 
svieto daugiau kaip milijoną 
metu adgal. Matyt, kad musu 
sena moeziute žeme, yra labai 
sena.

TRUMPOS ŽINUTES

Philadelphia. — Croytone 65 
metu Kastantas Kasperavicžius 
kuris apsigyveno ant virszaus 
Demokratiszko kliubo ant Wy
oming uly., sudege ant smerk 
kada jo kambarėlis užsidega 
nakties laike.

Philadelphia.
sidege Katalikiszka seminarija 
Szv. Charles Boromeo.. Over
brook. Virszune seminarijos; 
smarkiai apdege.

Sereo oje už-

■ ....... . ■'

LITHUANIAN 
IDANCE folio

PIANOSCLO 
(gentainiu a choice 

collection of the' mart 
popular Lithuanian 
taec.BS

Yra tai 2-tra da’ds Muzikos 
Albumas Lietuviszku Nota 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz pekaneziu 25 
Lietuviszku Suokiu:

Dėdiene .............. ,
Leiskit in TėvynJ 
Žideli Juodeli ,. 
Jūžintą.............t.
Dusetos <. , 
Panemunis ..... 

Marijampolis ..... 
Mergužėles .... 
Kariszka ..V...

.... Polka 
. Marszas 
... Polka 
... Polka 
... Polka 
... Polka 
... Polka 
... Polka 
.. Polka

Daliaus . .............................. Polka
Lietuvos Kvictkos................ Valcas
Dvieju Žodžiu ....................... Polka
Senos Mergps (Septimpedis) Polka 
Erei .... ............ ..
Elžbieta .;..................... ..
Gerk, Gerk, Girtuoklėli 
Szia Naktele....................
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko .............
Lengvos' Kojos 
Bajorai.............
Einik............... .
Lakszt^Itė .... 
Ubag’ Kaimas

. Polka

. Polka
. Polka 
Marszas

Polka 
Polka 
Polka 
P< Ika 

. F alka 
Polka 
Polka

Prt ke knygos tik 75č. Galite 
prausti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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