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JUSU Prenumerata uz 
laikraszti ‘SAULE’ jau 
iszsibaige, todėl malo
nėkite prisiųsti užmo
kesti ant tolesnio laiko!

Duokite atsakymu. 
ACZIU!

♦^♦♦♦♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦*****<********t**?

pecz, 38 metu žmogus, su ketu
riais vaikais ir paczia, kerszino 
locnininkui' fabriko Fishmo- 
nui kad jeigu jam neduos pa
skirtos sumos pinigu tai jam 
padarys gala. Vincas dirbo 
Fishmono geležiniam fabrike.

Už taji savo neiszmintinga 
kerszinima Vincas likos nu
baustas ant vieno meto in 'kalė
jimą. Fabrikantas apreiszke 
sudžiui kad susimylėtu ant Ko- 
peczo bet sūdąs neatsileido nes 
•norėjo duoti pavyzdi kitiems 
jkad ant žmogaus gyvasties nie- 
įkas neprivalo keisintis.

Ka daro Fishmonas? Isztyri-
■nėjo jis ir persitikrino kad Vin
cas padare tai isz didelio vargo 
nes aplankydamas maža uždar
bi, negalėjo iszmaityt savo 
szeimynos. Dabar fabrikantas 
maitina Vinco szeimyna pakol 
tėvas atsėdės savo bausmia o 
kada apleis kalėjimą, prreade- 
jo jam geresni darba ir geres
ne užmokesti. Norints dabar 
[Vincas sėdi kalėjimo bet turės 
ant tiek užganadijimo ir ramy
bes žinodamas kad jo pati ir 
keturi vaikai nekens bado ir 
yargo.

MOTERE PADARE ISZ SA
VO TURTINGO VYRO 

UBAGA.
Baltimore, Md. — Kaip tai 

priežodis mokina kad motere 
gali padaryti vyra turtingu ir 
pasekmingu biznije arba ji su- 
bankrutyt ir padaryti ubagu ir 
instumti in giluma pragaro per 
savo neiszmintinga pasielgimą 
ir iszdavinejima jo sunkaus už
darbio o ir turtą. Panasziai at
sitiko ir su Morganu MacFar- 
lin kuris kitados buvo prezi
dentu plienines kompanijos, 
aplaikydamas metines algos 
beveik czverti milijono dole
riu. Sziadien tasai žmogus yra 
priverstas dirbti kaipo prastas 
darbininkas ant farmos ir gei
džia atsiskirt nuo tojo žemisz- 
ko pragaro kuris ji instume in 
toki varga iszduodama jo visa 
turtą ant paredu ir linksmaus 
gyvenimo.

Tame kalte galima sudėti 
ant vyro kad pavėlino savo pa- 
cziulei ant tokiu “svietiszku 
Taszkažiu.”

JKRYŽIAVOJO 
DRAUGA

JO BŪTI GERU IR EI- 
IESIU KELIU, DRAU-
JI NUKRYŽIAVOJO. 

ZGIS ISZ ŽAIDULIU.

no, Nev. — Edvardas Col- 
27 metu, buvusis kalinys, 

s prikaltas prie kryžiaus 
savo draugus už tai kad jis 

no jo per daug” ir norėjo 
tiesiu keliu. Buvo jis nese- 

nei paleistas isz St. Quentin ka
lėjimo ir netikėtai suėjo su savo 
senais draugais kurie ji prikal
binėjo prie apipleszimo banko. 
Jis atsisakė prigialbet jiems 
tame darbe. Tada draugai ji 
prikalė ant kryžiaus kalbėda
mi: “Gerai, jeigu turi norą bū
ti taip geras ir nori būti iszga- 
nytoju, tai mes isz tavęs tuo- 
jaus padarysime toki.”

Parmetė dranga ant greit su
kalto kryžiaus ir prikalė prie 
jo rankas, ir kojas o drapanas 
jo padeja netoli uždege jas ir 
liepsna skaudžiai apdegino 
jam kojas o durnai kone iszede
jam akiu. Kryžius gulėjo ant 
žemes su prikaltu žmogum.

Ant jo riksmo adbego nige- 
ris ir pamatęs žmogų ant kry
žiaus, nubėgo in miestą ir su- 
szauke žmonis ir daktara ku
rie ji nuėmė nuo kryžiaus ir nu
vežė in ligonbute kur daktarai 
apreiszke jog jeigu kraujas ne- 
užsitrucins tai Collins pa
sveiks.

ŽANDA-PYSZKIS
PERSISKYRĖ

KAD JI PACZIULE TVYSZ- 
KINO PER ŽANDUS.

Chicago. — Mandrad Kraus, 
vietinis žandapyszkis, negalė
jo sau duotii rodos su savo pa- 
cziule kuri ji daužė per žandus 
mažiausia karta ant sanvaites 
todėl padavė praszyma in sū
dą kad ji perskirtu nuo jos. 
Moterėle svėrė tik 130 svaru o 
jis apie du szimtus svaru. Su- 
sirinkia sude net szirdingai nu
sijuokė kada pamate jo mote
rėle ir ji.

TRYS VAIKAI UŽGRIAUTI 
PER PIESKAS.

Hamburg, Iowa. — Trys ma
ži vaikai, nuo szesziu lyg de- 
szimts metu, siausdami pieski-
neje skylėje likos užgriauti ant 
smert. Ketvirtas isz vaiku ap
sisaugojo nuo mirties in laika 
iszbegdamas isz skyles. Apie 
nelaime žmones dagirdo in kė
lės valandas vėliaus. Kada tė
vai nesulauke pareinant vaiku

ANŪKAS PAVOGĖ BOBU
TES PINIGUS KURIUOS 
BUVO SUSICZEDINUS 

ANT LAIDOTUVIŲ.
Chicago. — Gu stovas Grisza 

paliepė aresztavoti savo 23 me
tu sunu Vlada už vagysta. Tė
vas užmetineja šuneliui buk jis 
pavogė nuo savo bobutes, 87 
metu amžiaus, 200 doleriu, ku
riuos senute per daugeli metu 
susiezedino ant savo palaidoji
mo.

9 ŽUVO IR 400 SZEIMYNU 
PASILIKO BE PASTOGIŲ 

PER TVANUS.
Monterey, Meksikas. — Isz 

priežasties tvanu ir tankiu lie
tu, czionais žuvo devyni žmo
nes ir daugiau kaip 400 szeimy- 
nu pasiliko be pastogių. Asz- 
tuoni isz žuvusiu buvo moto-

MIRĖ MOTERE KURI NU- 
TRUCINO .108 ŽMONIS.

Tauton, Mass. — Jane Top- 
pan, 81 metu amžiaus, viena isz 
baisiausiu trucintoju žmonių, 
mirė czionaitineje prieglaudo
je del pamiszeliu kurioje per
buvo 36 metus. Likos ji aresz- 
tavota kada turėjo 45 metus, 
pripažindama buk ji nužudė 
“nemažiau kaip 108 žmonis”, 
drauge su pagialba kapitonu 
Abneriu Toppan ir jo paezios 
kurie pasiėmė pas save Jane 
Toppan isz prieglaudos Bosto
ne kada da ji buvo jauna mer
gaite. Kada mergina paaugo, 
pasiliko dažiuretoja ligoniu ir 
trucino ligonius ligonbuteje 
Bostone.

SUGAVO MILŽINISZKA 
VEŽI.

Yermouth, N. S. — Viena isz 
didžiausiu vėžiu koki kada pa
gavo czionaitinei žuvininkai 
Kanadoje, svėrė 30 svaru ir tu
rėjo 37 colius ilgio. Reikėjo net 
30 žmonių kad ji suvalgyti.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

3—Generolas Joseph Vuilleman (viduryje), galva lekiojimo pulko Francijoj, lankėsi 
Vokietijoj kad iperžiureti tenaitmes oralaiviu ir eroplanu dirbtuves. 2—Admirolas Nicolas 
Horthy, sziadieninis valdytojas Vengru, nesenei lankėsi pasHutleri kad sudrutyt priete- 
lysta tarp tuju dvieju sklypu. 3—Kongresmonas Martin, isz Teksu, pirmininkas tyrinėji
mo kamisijos apie veikimą ir darbavimasi Komunistu czionais Amerikoj, tarėsi su savo 
draugais Edward Sullivan ir Joe Starnes. Martinas sėdi pirmiausia ant kaireses.

namo, pradėjo klausinėt vaika 
kuris parbėgo namo ir apsakė 
kas atsitiko su jo draugais.

MOTERE KLAIDŽIOJO PO 
GIRRIA PER 33 DIENAS. 
'Cumberland, Wis. — Barbo

ra Graf, 54 metu, kuri per 33 
dienas klaidžiojo po girria, da
bar randasi ligonbuteje po prie
žiūra daktaru. Motere pripaži
no buk isz pradžių tikrai pa
klydo girrioje bet vėliaus ty- 
czia klaidžiojo kad mirti isz 
bado nes mane kad josios vai
kai ja nenori. “Geriau būti su 
Dievu girrioje ne kaip su savo 
vaikais” — tarė senuke.

Motere maitinosi uogom ir 
obuoliais ir nupuolė ant 65 
svaru per taisės dienas. Žmo
nes jos jeszkojo per dvi sanvai
tes o kada nesurado, mane kad 
jau yra negyva.

SZIMTAS ŽYDU PRIBUNA 
IN AMERIKA KASDIENA.
Washington, D. C. — Apie 

szimtas Vokiszku ir Austrijo- 
kiszku Žydu, iszguitu isz tenai- 
tiniu sklypu pribuna in Suv. 
Valstijas kasdiena. Ameriko- 
niszka ambasada Vokietijoj 
jau nepriima daugiau aplikaci
jų Berline nuo Žydu kurie gei
džia pribūti in Amerika isz 
Austrijos ir Vokietijos nes jau 
kvota pasibaigė.

ŽMOGAUS AKYS PRADEDA 
PAVIRSTI IN AKMENI.
Pasadena, Calif. — Daktarai 

ana diena peržiurėjo žmogaus 
akis kurios pradeda pavirsti in 
akmeni. Randasi jis czionaiti
neje kolegijoj, Syntonic Opto
metry. Daktaras Simpsonas 
apreiszke kad tik 71 žmones 
yra žinomi kurie pradėjo pa
virsti in akmeni bet da negir
dėjo kad žmogaus akys pradė
tu pavirsti in akmeni. Kad vi- 
siszkai jo akys persimainytu in 
akmeni tai reiketu net 15 metu 
bet daktarai stengsis ji užlai
kyti ant specialisziko valgio ir

MOTERELE NENORĖJO PA
LEIST BURDINGIERIAUS;
VYRAS ISZMETE JI PER 

LANGA. ....
Scranton, Pa. —- Gaspado- 

rius Szimas Sendrovski nutarė 
kad jo burdingierius, Martinas 
Fronczak gaudavo burda per 
daug pigei ir apreiszke jam 
kad turės mokėti daugiau už 
burda bet burdingierius sta- 
cziai apreiszke ponui gaspado- 
riui kad nei nemano mokėti 
daugiau ir pasijeszkos sau ki
tur burda. Gaspadinele priesz 
tai užsispyrė ir apreiszke kad 
burdingierius pasiliks ant vie
tos už ta paczia preke. Gaspa- 
dorius nuo savo neatstojo ir už
baigė visa barni apie burdin- 
gieri per iszmetima jo isz namo 
per langa nuo gonkeliu su bak- 
seliu. Martinas puldamas nuo 
gonkeliu persiskele sau pakau- 
szi. Gaspadorius likos areszta- 
votas o burdingierius randasi 
ligonbuteje. ■— Geras būdas at
sikratymo negeistino burdin- 
gieriaus ka privalo ir kiti gas- 
padorei padaryti jeigu gaspa- 
dineles užsispiria juos laikyti 
ant “pigaus burdo” su viso
kioms vigadoms. (

NEREGYS KUNIGAS AT
GAVO REGĖJIMĄ.

San Francisco, Calif. — Ku
nigas Harding, isz Portland, 
Ore, kuriam tūla mirsztanti 
motere isz Berkeley užrasze sa
vo aki kad daktarai galėtu jam 
indeti tuojaus po jos mireziai, 
ana diena nemažai nudžiugo 
kada daktarai jam nuėmė ban
dažus ir jis vela paregėjo die
nos szviesa.

BONKA GUZUTES UŽMU- 
SZE JI ANT VIETOS.

Kansas City, Mo. — John 
Cramer, 56 metu, neturėdamas 
griažtuko atidaryti bonka gu- 
zutes, paėmė bonka in rankas 
ir stengesii isztraukti kamszti 
su dantimis. Kamszti isztrauke

MIEGA JAU 1,000 
DIENU

Erie, Pa. — Jau tūkstanti 
dienu miega maža szesziu metu 
mergaite Maxine Yarrington. 
Mergaite miega su atidarytom 
akutėm bet nieko nemato. Dak
tarai neturi vilties iszgydymo 
mažiukes bet motina turi vilti 
Dievu je kad mergaite pa
sveiks.

Trys metai adgal mergaite 
likos atvežta in ligonbute ir 
nuo tos dienos nepabudo. Mai
tina ja isz bonkutes ir mažai 
per 'taji laika užaugo. Mergai
te vartosi loveleje bet turi akis 
insmeigtas ant vienos vietos ir 
nieko nemato. Sziaip yra svei
ka.

NETEKO TURTO — ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

Auburn, Mo. — Franas Sa- 
kalauckas, 59 metu, kitados ži
nomas kaipo turtingas žmogus, 
turintis kelis namus bet ant ‘ga
lo neteko viso turto, ana diena 
iszdave paskutinius kelis cen
tus ant pusrycziu, po tam nue- 
jas namo kur gyveno, pasikorė 
skiepe.

NEŽINANT PARDAVĖ SE
NA SZEPA KURIOJE RA

DOSI 1337 DOLEREI.
St. Louis, Mo. — Jeigu Mrs. 

Sylvia Brownstein kita karta 
vela parduos koki sena namini 
rakanda tai ji gerai apžiuręs 
pirm negu parduos. Po parda
vimui szepos atsiminė apie pa
slėptus 1337 dolerius, bondus ir 
auksinius dalykus kokius buvo 
rndejus in sena szepa ir greitai 
nubėgo pas žmogų kuris ja nu
pirko. Isztrauke viena stalcziu 
ir iszsieme pinigus ir brange
nybes.

ISZ LIETUVOS

ristai kurie 
per tvanus.

likos pagautais Luszta tojo milžino nusiuntė in 
i vaistini muzeju. _ >

užbėgti tolimesniam suakme
nėjimui jo akiu.

bet krito adbulas nuo gonke 
liu ir užsimusze ant vietos.

SZIEMET JAU ISZVEŽEME 
74,628,000 KIAUSZINIU,^ 
“Pienocentras” in)

Užsieinus 1,865,160 klB^niu. 
Nuo metu pradžios ligVjSzio 
laiko sziemet jau iszvežfB-' 4,- 
628,000 kiausziniu o praėju
siais metais per ta pati laika 
ju buvo iszvežta 60,097,248. 
Kaip matome, sziemet kiau
sziniu iszvežimas padidėjo 14,- 
530,752 kiausziniais. Koope
ratyvams už pristatytu pirmos 
ruszies kiausziniu kilograma 
mokama po 1 litą 39c., o ko
operatyvai ūkininkams priva
lo mokėti po f litą 20 c.

SENUTEI ISZDYG0 DANTIS
Zarasu apskr., Baibiu km., 

vienai 80 metu senutei iszdygo 
dantys. Sziaip jau dantų ne
turi. Dabar džiaugiasi ir lau
kia daugiau iszdygstant.

ADVOKATAS PRIGĖRĖ.
Molėtai.— Advokatas Jonas 

Butaviczius, norėdamas drau
gams parodyti nardymo mena, 
besimaudydamas Siesarczio u- 
peje pasinėrė, bet daugiau ne- 
iszkilo. Po kiek laiko buvo

BAISI AUTOBOSO 
NELAIME.

Prie Vidukies, Raseinių ap
skr., geležinkelio stoties invy- 
ko didele nelaime. Obeliu—Pa
gėgių greit ., traukinys užlėkė 
ant keleivinio autobuso, auto
busą sumalė in szipulius o va
žiavusius jame keturis žmones 
veik visus užmusze. Trauki
nys, kaip jautis ant ragu, užsi
movęs ant garvežio autobusą 
stūmės in prieki per 100 m. 
Traukinio garvežys atsimusze 
in pati autobuso viduri, tai au
tobusas apsiriete ant garvežio 
prieszakines dalies ir taip bu
vo velkamas. K. 212 nr., auto
busu važiavo tik du keleiviai: 
ūkininkas Vincas Jusczius, 45 
metu amžiaus, isz Terpeneliu 
kaimo, Vidukies vals., ir karei
vis Albinas Jurkymas, isz Pa
ežerių kaimo, Skaudvilės vals., 
važiavo isz Raseinių namo 
szventems. Autobusą vairavo 
szoferis Sergiejus Kaminskis; 
konduktorius Vin. Andrijaus
kas. Szoferis rastas prispaus
tas tarp vairo ir garvežio; au
tobuso kuzavui perlužus pu
siau kareivis Jurkynas iszkrito 
isz autoboso po garvežio ratais 
ir ežia buvo sumaltas kūnas su
traukytas in kelias dalis; Jus
czius rastas nusviestas už per
važos.

ISZ BAŽNYCZIOS PABĖGO 
JAUNIKIS NUO 

JAUNOSIOS.
In Butrimonis isz Lendamos 

kaimo atvyko bažnyczion ves
tuvininkai. Einant tuoktis,' 

I jaunikis su jaunaja kažko susi- 
ginezijo ir trumpai pasiginezi- 
jes, koja inspyres jaunajai, pa

Tokio, Japonija. — Smarki 
vėtra su viesulą padare pa- 
kraszcziuose bledes ant 13 mi
lijonu doleriu. Daugelis narnu
suardyta.
muszta.

Daug žmonių už

rastas jo lavonas.

“MOTERIS” SU MOTERIMI 
SUGYVENO KŪDIKI.

Alytus. — Pas tūla siuvėja,J 
Gigą G., 1933 m., tarp kitp kliJB 
jeneziu (pradeda su darbu laifl 
kytis ir p-Ie Anele Pr. Jos sil 
sipažista ir kaip moteris sB 
moterimi, susidraugauja. Bet™ 
karta Anele Pr., užtikusi siu
vėja Olga vienu viena, eme 
prie jos aistringai meilintis; 
kabinėtis ir bueziuoti. Siuvėja 
nustebo. Keista ir neaiszku. 
Butu kas kita, jei Anele taip 
ki'btu prie jos vyro, o ne prie 
jos. Insikarszcziavusi Anele 
pasisako kad ji vyriszkis, ki
lusi nuo Daugu, bet tik pakrik- 
sztyta mergaite ir' siuvėja ra
gina mesti vyra, susidėti su ja 
gyventi. Bet siuvėja atsispi
ria pagundai tik, ne ilgam. Jos 
vyras už kažka atsidūrė kalėji
me ir jai gyvanaszliaujant, vie
na szventadieni, Anele szilkais 
pasiredžiusi ir saldainiu prisi- 
pirkusi, aplanke ja. Olga pa
gundoms neatsilaikė, nuo to 
laiko užsimezgė romanas ir te* 
sesi laimingai niekam neinta- 
riant. Moterų tarpe draugyste 
kaimynams atrodė padori. Bet 
susirado ir meiles vaisius, siu
vėja pasijuto neszczia. Vyras 
gyvas sugrysz ir ka jam pasa
kyti. Netikės, kad Anele galė
jo padauginti ju szeimynos 
skaieziu. Verk, mirk, neatsi- 
praszysi. Neatsiprasze ir Ol
ga. Jai gimė kūdikis. Anele 
jos nepamete, kaip dažnai ber
nužėliai padaro. P-le Anele 
Olga ir po gimdymo lanke, kol 
sugrižo isz areszto Olgos teisė
tasis vyras. Vyras eme viesz- 
umon kelti paslaptį, Olga pri- 

' verte skusti savo meiluže teis
mui už jos vyriszkuma. Anele 
Pr., ne tik ja viena taip apsta- 
cziusi, bet ir 1937 m., Butrimo-

bego. Vestuvininkai jauniki 
suradę miestely, atsivedė vėl 
prie jaunosios, bet jiedu ir vėl 
smarkiai susiginezijo. Szi

niu vai., Raganiszku km., G. 
Vadecko samdine prie nelai
mingos meiles privedusi. Byla 
nors svarstyta, bet dar nebaig-

karta jaunikis pabėgės taip 
pasislėpė, kad jo nebesurado.

ta. Kalbama, kad Anele Pr., 
esanti germafroditas. ,
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• Altoona, -Pa. — Vincas Ko- 
pecz, 38 metu žmogus, su ketu
riais vaikais ir paezia, kerszino 
locnininkui fabriko Fishmo- 
nui kad jeigu jam neduos pa
skirtos sumos pinigu tai jam 
padarys gala. Vincas dirbo 
jFishmono geležiniam fabrike.

Už taji savo neiszmintinga 
kerszinima Vincas likos nu
baustas ant vieno meto in kalė
jimą. Fabrikantas apreiszke 
Budžiui kad susimylėtu ant Ko- 
peczo bet sūdąs neatsileido nes 
norėjo duoti pavyzdi kitiems 
kad ant žmogaus gyvasties nie
kas neprivalo keisintis.

Ka daro Fishmonas? Isztyri- 
nejo jis ir persitikrino kad Vin
cas padare tai isz didelio vargo 
nes aplaikydamas maža uždar
bi, negalėjo iszmaityt savo 
szeimynos. Dabar fabrikantas 
maitina Vinco szeimyna pakol 
tėvas atsėdės savo bausmia o 
kada apleis kalėjimą, prižadė
jo jam geresni darba ir geres
ne užmokesti. Norints dabar 
Vincas sėdi kalėjime bet turės 
ant tiek užganadijimo ir ramy
bes žinodamas kad jo pati 
keturi vaikai nekens bado
(Vargo.

Beno, Nev. — Edvardas Col
lins, 27 metu, buvusis kalinys, 
likos prikaltas prie kryžiaus 
per savo draugus už tai kad jis 
“žinojo per daug” ir norėjo 
eiti tiesiu keliu. Buvo jis nese
nei paleistas isz St. Quentin ka
lėjimo ir netikėtai suėjo su savo 
senais draugais kurie ji prikal
binėjo prie apipleszimo banko. 
Jis atsisakė prigialbet jiems 
tame darbe. Tada draugai ji 
prikalė ant kryžiaus kalbėda
mi: “Gerai, jeigu turi norą bū
ti taip geras ir nori būti iszga- 
nytoju, tai mes isz tavęs tuo
jaus padarysime toki.”

Parmetė dranga ant greit su
kalto kryžiaus ir prikalė prie 
jo rankas ir kojas o drapanas 
jo padeja netoli uždega jas ir 
liepsna skaudžiai apdegino 
jam kojas o durnai kone iszede 
jam‘ akiu. Kryžius gulėjo ant 
žemes su prikaltu žmogum.

Ant jo riksmo adbego nige- 
ris ir pamatęs žmogų ant kry
žiaus, nubėgo in miestą ir su- 
szauke žmonis ir daktara ku
rie ji nuėmė nuo kryžiaus ir nu
vežė in ligonbute kur daktarai 
apreiszke jbg jeigu kraujas he- 
užsitrucins tai Collins pa
sveiks.

Chicago. — Mandrad Kraus, 
vietinis žandapyszkis, negalė
jo sau duotii rodos su savo pa- 
cziule kuri ji daužė per žandus 
mažiausia karta ant sanvaites 
todėl padavė praszyma in sū
dą kad ji perskirtu nuo jos. 
Moterėlė svėrė tik 130 svaru o( 
jis apie du szimtus svaru. Su
sirinkta sude net szirdingai nu
sijuokė kada pamate jo mote
rėle ir ji.

TRYS VAIKAI UŽGRIAUTI 
PER PIESKAS.

Hamburg, Iowa. — Trys ma
ži vaikai, nuo szesziu lyg de- 
szimts metu, siausdami pieski- 
neje skylėje likos užgriauti ant 
smert. Ketvirtas isz vaiku ap
sisaugojo nuo mirties in laika 
iszbegdamas isz skyles. Apie 
nelaime žmones dagirdo in kė
lės valandas vėliaus. Kada tė
vai nesulauke pareinant vaiku 
namo, pradėjo klausinėt vaika 
kuris parbėgo namo ir apsakė 
kas atsitiko su jo draugais.

3—Generolas Joseph Vuilleman (viduryje), galva lekiojimo pulko Francijoj, lankėsi 
Vokietijoj kad peržiureti tenaitines oralaiviu ir-eroplanu dirbtuves. 2—Admirolas Nicolas 
Horthy, sziadieninis valdytojas Vengru, nesenei lankėsi pasHutleri kad sudrutyt priete- 
lysta tarp tuju dvieju sklypu. 3—Kongresmenas Martin, isz Teksu, pirmininkas tyrinėji
mo kamisi jos apią veikimą ir darbavimasi Komunistu czionais Amerikoj, tarėsi su savo 
draugais Edward'Sullivan ir Joe Starnes. Martinas sėdi pirmiausia ant kaireses.

MIEGA JAU 1,000
DIENU

Jau tūkstanti

SZIEMET JAU ISZVEŽEME 
74,628,000 KIAUSZINIU.
“Pienocentras” iszveže in 

Užsiėmus 1,865,160 kiausziniu. 
Nuo metu pradžios ligi szio 
laiko sziemet jau iszvežta 74,- 
628,000 kiausziniu o praėju
siais metais per ta pati laika 
ju buvo iszvežta 60,097,248. 
Kaip matome, sziemet kiau
sziniu iszvežimas padidėjo 14,- 
530,752 kiausziniais. Koope
ratyvams už pristatytu pirmos 
ruszies kiausziniu kilograma 
mokama po 1 litą 39c., o ko
operatyvai ūkininkams priva
lo mokėti po 1 litą 20 c.

SENUTEI ISZDYGO DANTIS
Zarasu apskr., Baibiu km., 

vienai 80 metu senutei iszdygo 
dantys. Sziaip jau dantų ne
turi. Dabar džiaugiasi ir lau
kia daugiau iszdygstant.

ADVOKATAS PRIGĖRĖ.
Molėtai.— Advokatas Jonas 

Butaviczius, norėdamas drau
gams parodyti nardymo mena, 
besimaudydamas Siesarczio u- 
peje pasinėrė, bet daugiau ne- 
iszkilo. Po kiek laiko buvo 
rastas jo lavonas.

MOTERE PADARE ISZ SA
VO TURTINGO VYRO 

UBAGA.
Baltimore, Md. — Kaip tai 

priežodis mokina kad motere 
gali padaryti vyra turtingu ir 
pasekmingu biznije arba ji su- 
bankrutyt ir padaryti ubagu ir 
instumti in giluma pragaro per 
savo neiszmintinga pasielgimą 
ir iszdavinejima jo sunkaus už
darbio o ir turtą. Panasziai at
sitiko ir su Morganu MacFar- 
lin kuris kitados buvo prezi
dentu plienines kompanijos, 
aplaikydamas metines algos 
beveik czverti milijono dole
riu. Sziadien tasai žmogus yra 
priverstas dirbti kaipo prastas 
darbininkas ant farmos ir gei
džia atsiskirt nuo tojo žemisz- 
ko pragaro kuris ji instume in 
toki varga iszduodama jo visa 
turtą ant paredu ir linksmaus 
gyvenimo.

Tame kalte galima sudėti 
ant vyro kad pavėlino savo pa- 
cziulei ant tokiu “svietiszku 
raszkažiu.”

ANŪKAS PAVOGĖ BOBU
TES PINIGUS KURIUOS 
BUVO SUSICZEDINUS 

ANT LAIDOTUVIŲ.
Chicago. — Gustovas Grisza 

paliepė aresztavoti savo 23 me
tu sunu Vlada už vagysta. Tė
vas užmetineja šuneliui buk jis 
pavogė nuo savo bobutes, 87 
metu amžiaus, 200 doleriu, ku
riuos senute per daugeli metu 
susiezedino ant savo palaidoji
mo.

bar randasi ligonbuteje po prie
žiūra daktaru. Motere pripaži
no buk isz pradžių tikrai pa
klydo girrioje bet vėliaus ty- 
czia klaidžiojo kad mirti isz 
bado nes mane kad josios vai
kai ja nenori. “Geriau būti su 
Dievu girrioje ne kaip su savo 
vaikais” — tarė senuke.

Motere maitinosi uogom ir 
obuoliais ir nupuolė ant 65 
svaru per taisės dienas. Žmo
nes jos jeszkojo per dvi sanvai- 
tes o kada nesurado, mane kad 
jau yra negyva.

9 ŽUVO IR 400 SZEIMYNU 
PASILIKO BE PASTOGIŲ 

PER TVANUS.
Monterey, Meksikas. — Isz 

priežasties tvanu ir tankiu lie
tu, czionais žuvo devyni žmo
nes ir daugiau kaip 400 szeimy- 
nu pasiliko be pastogių. Asz- 
tuoni isz 'žuvusiu buvo moto
ristai kurie likos pagautais 
per tvanus.     ——

MIRE MOTERE KURI NU- 
TRUCINO 108 ŽMONIS.
Tauton, Mass. — Jane 'Top- 

pan, 81 metu amžiaus, viena isz 
baisiausiu trucintoju žmonių, 
mirė czionaitineje prieglaudo
je del pamiszeliu kurioje per
buvo 36 metus. Likos ji aresz- 
tavota kada turėjo 45 metus, 
pripažindama buk ji nužudė 
“nemažiau kaip 108 žmonis”, 
drauge su pagialba kapitonu 
Abneriu Toppan ir jo paczios 
kurie pasiėmė pas save Jane 
Toppan isz prieglaudos Bosto
ne kada da ji buvo jauna mer
gaite. Kada mergina paaugo, 
pasiliko dažiuretoja ligoniu ir 
trucino ligonius ligonbuteje 
Bostone.

SZIMTAS ŽYDU PRIBUNA 
IN AMERIKA KASDIENA.
Washington, D. C. — Apie 

szimtas Vokiszku ir Austrijo- 
kiszku Žydu, iszguitu isz tenai- 
tiniu sklypu pribuna in Suv. 
Valstijas kasdiena. Ameriko- 
niszka ambasada Vokietijoj 
jau nepriima daugiau aplikaci
jų Berline nuo Žydu kurie gei
džia pribūti in Amerika isz 
Austrijos ir Vokietijos nes jau 
kvota pasibaigė.

MOTERELE NENORĖJO PA
LEIST BURDINGIERIAUS;
VYRAS ISZMETE JI PER 

LANGA.
Scranton, Pa.

rius Szimas Sendr|vski nutarė 
kad jo burdingiei^is, Martinas 
Fronczak gaudavo burda per 
daug pigei ir apreiszke jam 
kad turės mokėti daugiau už 
burda bet burdingierius sta- 
cziai apreiszke ponui gaspado- 
riui kad nei nemano mokėti 
daugiau ir pasijeszkos sau ki
tur burda. Gaspadinele priesz 
tai užsispyrė ir apreisžke kad 
burdingierius pasiliks ant vie
tos už ta paezia preke. Gaspa- 
dorius nuo savo neatstojo ir už
baigė visa barni apie burdin- 
gieri per iszmetima jo isz namo 
per langa nuo gonkeliu su bak- 
seliu. Martinas puldamas nuo 
gonkeliu persiskele sau pakau- 
szi. Gaspadorius likos areszta- 
votas o burdingierius randasi 
ligonbuteje. — Geras būdas at
sikratymo negeistino burdin- 
gieriaus ka privalo ir kiti gas- 
padorei padaryti jeigu gaspa- 
dineles užsispiria juos laikyti 
ant “pigaus burdo” su viso
kioms vigadoms. (

Erie, Pa. 
dienu miega maža szesziu metu 
mergaite Maxine Yarrington. 
Akrgaile miega su atidarytam 
akutėm bet nieko nemato. Dak
tarai neturi vilties iszgydymo 
mažiukes bet motina turi vilti 
Dievuje kad 
sveiks.

Trys metai 
likos atvežta
nuo tos dienos nepabudo. Mai
tina ja isz bonkutes ir mažai 
per taji laika užaugo. Mergai
te vartosi loveleje bet turi akis 
insmeigtas ant vienos vietos ir 
nieko nemato. Sziaip yra svei
ka. , > ,

adgal mergaite 
in ligonbute ir

NETEKO TURTO — ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

Auburn, Mo. — Franas. Sa- 
kalauckas, 59 metu, kitados ži
nomas kaipo turtingas žmogus, 

'■ urintis kelis namus bet ant ga- 
. o neteko viso turto, ana diena 
iszdave paskutinius kelis cen
tus ant pusrycziu, po tam nue- 
ja!s namo kur gyveno, pasikorė 
skiepe. jį.

SUGAVO MILŽINISZKA 
VEŽI.

Yermouth, N. S. — Viena isz 
didžiausiu v,ežiu koki kada pa
gavo czionaitinei žuvininkai 
Kanadoje, svėrė 30 svaru ir tu
rėjo 37 colius ilgio. Reikėjo net 
30 žmonių kad ji suvalgyti. 
Luszta tojo milžino nusiuntė in 
vaistini muzeju. ____ ____ ,

ŽMOGAUS AKYS PRADEDA 
PAVIRSTI IN AKMENI.
Pasa'dena, Calif. — Daktarai 

ana diena peržiurėjo žmogaus 
akis kurios pradeda pavirsti in 
akmeni. Randasi jis czionaiti- 
neje kolegijoj, Syntonic Opto
metry. Daktaras Simpsonas 
apreiszke kad tik 71 žmones 
yra žinomi kurie pradėjo pa
virsti in akmeni bet da negir
dėjo kad žmogaus akys pradė
tu pavirsti in akmeni. Kad vi- 
siszkai jo akys persimainytu in 
akmeni tai reiketu net 15 metu 
bet daktarai stengsis ji užlai
kyti ant specialiszko valgio ir 
užbėgti tolimesniam suakme
nėjimui jo akiu.

NEREGYS KUNIGAS AT
GAVO REGĖJIMĄ.

San Francisco, Calif. — Ku
nigas Harding, isz Portland, 
Ore, kuriam tūla mirsztanti 
motere isz Berkeley užrasze sa
vo aki kad daktarai galėtu jam 
indeti tuojaus po jos mireziai, 
ana diena nemažai nudžiugo 
kada daktarai jam nuėmė ban
dažus ir jis vela paregėjo die
nos szviesa.

BONKA GUZUTES UŽMU
SZE JI ANT VIETOS.

Kansas City, Mo. — John 
Cramer, 56 metu, neturėdamas 
griažtuko atidaryti bonka gu- 
zutes, paėmė bonka in rankas 
ir stengesii isztraukti kamszti 
su dantimis. Kamszfti isztrauke 
bet krito adbulas nuo gonke- 
Įiu ir užsimusze ant vietos.

NEŽINANT PARDAVĖ SE
NA S2.EPA KURIOJE RA

DOSI, 1337 DOLEREI.
St. Louis, Mo. — Jeigu Mrs. 

Sylvia Brywnstein kita karta 
vela parduos koki sena namini 
rakanda tai ji gerai apžiuręs 
pirm negu parduos. Po parda
vimui szepok atsiminė apie pa
slėptus 1337 dolerius, bondus ir 
auksipius dalykus kokius buvo 
indejus in sena'szepa ir greitai 
nubėgo pas žmogų kuris ja nu
pirko. Iszitrauke viena stalcziu 
ir iszsieme pinigus ir brange
nybes.

BAISI AUTOBOSO 
NELAIME.

Prie Vidukies, Raseinių ap
skr., geležinkelio stoties in vy
ko didele nelaime. Obeliu—Pa
gėgių greit ., traukinys užlėkė 
ant keleivinio autobuso, auto
busą sumalė in szipulius o va
žiavusius jame keturis žmones 
veik visus užmusze. Trauki
nys, kaip jautis ant ragu, užsi
movęs ant garvežio autobusą 
stūmės in prieki per 100 m. 
Traukinio garvežys atsimusze 
in pati autobuso viduri, tai au
tobusas apsiriete ant garvežio 
prieszakines dalies ir taip bu
vo velkamas. K. 212 nr., auto
busu važiavo tik du keleiviai: 
ūkininkas Vincas Jusczius, 45 
metu amžiaus, isz Terpeneliu 
kaimo, Vidukies vals., ir karei
vis Albinas Jurkymas, isz Pa
ežerių kaimo, Skaudvilės vals., 
važiavo isz Raseinių namo 
szventems. Autobusą vairavo | 
szoferis Sergiejus Kaminskis; 
konduktorius Vin. Andrijaus
kas. Szoferis rastas prispaus
tas tarp vairo ir garvežio; au
tobuso kuzavui perlužus pu
siau kareivis Jurkynas iszkrito 
isz autoboso po garvežio ratais 
ir ežia buvo sumaltas kūnas su
traukytas in kelias dalis; Jus
czius rastas nusviestas už per
važos.

Tokio, Japonija. — Smarki 
vėtra su viesulą padare pa- 
kraszcziuose /bledes ant 13 mi
lijonu doleriu.. Daugelis namu 
suardyta. D^tug žmonių už- 
musztą. ) ____

“MOTERIS” SU MOTERIM 
SUGYVENO KŪDIKI.

Alytus. — Pas tūla siuvėja, 
Olga G., 1933 m., tarp kitu kli- 
jeneziu pradeda su darbu lan
kytis ir p-le Anele Pr. Jos su
sipažįsta ir kaip b- tens su 
moterimi, susidraugauja. Bet 
karta Anele.Pr., užtikusi siu
vėja Olga vienu viena, eme 
prie jo.s aistringai meilintis; 
kabinėtis ir bueziuoti. Siuvėja 
nustebo. Keista ir neaiszku. 
Butu kas kita, jei Anele taip 
ki'btu prie jos vyro, o ne prie 
jos. Insikarszcziavusi Anele 
pasisako kad ji vyriszkis, ki
lusi nuo Daugu, bet tik pakrik- 
sztyta mergaite ir siuvėja ra
gina mesti vyra, susidėti su ja 
gyventi. Bet siuvėja atsispi
ria pagundai tik, ne ilgam. Jos 
vyras už kažka atsidūrė kalėji
mo ir jai gyvanaszliaujant, vie
na szventadieni, Anele szilkais 
pasiredžiusi ir saldainiu prisi- 
pirkusi, aplanke ja. Olga pa
gundoms neatsilaikė, nuo to 
laiko užsimezgė romanas ir tę 
sęsi laimingai niekam neinta- 
riant. Moterų tarpe draugyste 
kaimynams atrodė padori. Bet 
susirado ir meiles vaisius, siu
vėja pasijuto neszczia. Vyras 
gyvas sugrysz ir ka jam pasa
kyti. Netikės, kad Anele galė
jo padauginti ju szeimynos 
skaieziu. Verk, mirk, neatsi- 
praszysi. Neatsiprasze ir Ol
ga. Jai gimė kūdikis. Anele 
jos nepamete, kaip dažnai ber
nužėliai padaro. P-le Anele 
Olga ir po gimdymo lanke, kol 
sugrįžo isz areszto Olgos teisė
tasis vyras. Vyras eme viesz- 
umon kelti paslaptį, Olga pri
vertė skusti savo meiluže teis- 

• mui už jos vyriszkuma. Anele
Pr., ne tik ja viena taip apsta- 
cziusi, bet ir 1937 m., Butrimo
nių vai., Raganiszku km., G. 
Vadecko samdine prie nelai
mingos meiles privedusi. Byla 
nors svarstyta, bet dar nebaig
ta. Kalbama, kad Anele Pr.t

BAŽNYCZIOS PABĖGO 
JAUNIKIS NUO 

JAUNOSIOS.
In Butrimonis isz Lendarnos 

kaimo atvyko bažnyczion ves
tuvininkai. Einant tuoktis, 
jaunikis su jaunaja kažko susi- 
ginezijo ir trumpai pasiginczi- 
jes, koja inspyres jaunajai, pa
bėgo. Vestuvininkai jauniki 
suradę miestely, atsivedė vėl 
prie jaunosios, bet jiedu ir vėl 
smarkiai susiginezijo. Szi 
karta jaunikis pabėgės taip 
pasislėpė, kad jo nebesurado, esanti germafrijditas, j

ISZ



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Ar-gi tėvas ar motina prasi

žengia jeigu mato kad ju vai
kai daro blogai, bausdami juos , 
gana smarkei o kaip kada pa- , 
daro ant kūno žaidulius ir mė
lynus ženklus o kartais net taip 
smarkei sumusza kad vaikas 
pasilieka kolieka?

“Kas baudžia savo vaikus, 
apsisaugo j a sūdo bausmes,” 
kalba priežodis.

Jeigu sūnelis isz jaunu dienu 
pradeda vogt o dukrele drau
gauja su paleistuveis, ar-gi tė
vai turi tiesa iszplakti kaili?

Kuom isz jaunuomenes czier- 
kele primirksta, tuom ant se
natvės atsiduoda.” •

Tėvai atsako už auklejima 
savo vaiku. Kuo daugiau juos 
myli, tuo daugiau rūpinasi 
apie ju ateiti, tuo daugiau ju 
szirdis skauda kada turi juos 
baust. Bet jeigu vaikas nepasi
taiso, ar tėvai turi panaudoti 
bausmes būda ar atiduoti juos 
in rankas tėisingystes ar pa
taisos namus?

Sztai klausymas ant kokio 
ne vienas tėvas ir motina geis
tu priderencziai atsakyti.

■Tūlas vaikinas niusu Skulki- 
no paviete, pavogęs keliolika 
doleriu savo tėvui, likos už tai 
baisei nubaustas. Ant rytojaus 
sūnelis nuėjo pas skvajeri ir 
tėvas likos aresztavotas už su
plakimą sūnelio. Vaika nusiun
tė in pataisos narna.

‘Dabar tėvas laukia teismo ir 
gali būti nubaustas keleis me- 
neseis kalėjimo, negana to, kad 
tėvas gali aplaikyti sarmata 
ant visos gyvasties, kad turėjo 
pakutavoti kalėjime kaipo pra
sižengei^ už savo siineli.

Už ka? Už tai kad nenorėjo 
kad jo antras sūnelis sektu pė
domis savo brolio, kuris likos 
iszsiunstas in pataisos narna už 
vagysta. Nepagialbejo tėvo ir 
motinos prasergejimai todėl 
tėvas turėjo panaudoti rūstes
ni būda.

Jeigu -tėvas panaudoja diržą 
ant savo vaiko, ar-gi dabar tu- 

. ri už tai atkentet 'kalėjime kad 
geide ji atkreipti nuo pikto ke
lio?

Vaiko kentėjimai praėjo ir 
dabar randasi pataisos name 
ir gailesį kad taip padare norė
damas gryžti namo, prižadėda
mas pasitaisyti. Mato -savo 
klaida kad tėvui padare daug 
nereikalingo ergelio ir dabar 
geidžia ji isz tenais iszimti.

Ka dabar padarys audžia? O' 
ka pasakys kiti tėvai kurie tu
ri panaszius ergelius su savo 
vaikais.

žmones broliszlkumo ir meiles 
artimo o kas skaito “Saule” 
turi smagumą ant duszios nes 
iszmoksta jessįkoti bro'liszku- 
mo.”

Neužilgio iszsipildys žo
džiai: “Vai tu mano auksine 
duszele,” nes moteres ateityje 
neszios auksines szlebes, pagal 
profesorių Charles S. Gibson 
kuris yra perdetiniu Londono 
ligonbutes, Anglijoj.

Tasai profesorius iszrado 
būda kaip auksa sutarpinti 
taip kaip vandeni in kuri pa- 
mirkina bile koki ceiki kuri ta
sai sutarpytas auksas apima ir 
padaro auksini ceiki. Tasai 
eeikis kasztuotu tik $2.50 už 
mąstą o aukso butu sunaudota 
tik už deszimts centu. Ceikis 
butu paauksuotas isz abieju 
pusiu. Ne tik ceiki galima pa
auksuoti bet stiklą, torielkas ir 
kitus indus kurie iszrodytu 
kaip padirbti isz tikro aukso.

Vakacijos pasibaigė -h- da 
kelios dienos ir bus pabaigta 
vaiku laisve per kelis mene
sius. Vela visi stosime -prie dar
bo kovoti už szmoteli duonos d 
kas bus su tais, kurie užbaigė 
universitetus, kolegijas ir ki
tus mokslus? Ar jie aplaikys 
kokius užsiėmimus?

Prie darbo reikia neužmirszt 
ir apie skaitymą naudingu 
laikraszcziu nes po darbui 
žmogus turi pasilsėt ir -skaityt 
gera laikraszti kuris darbinin
ką apszviestu ir duotu jam ge
resne minti ir protą ir kad ži
notu kas dedasi ant svieto. 
“Saule” toki žmogų suramins 
geriausia ir pralinksmins ji po 
sunkiam darbui.

be kares. Stengėsi mums inkal- 
be'ti kad kitur randasi Rojus ir 
privalome sekti paskui juos.

Nepersenei surado darbinin
ku abazuose (kempese), Michi- 
gane, paveikslus Stalino, o da
bar Kalifornijoj darbininku 
abazuose, kurie renka vaisius, 
surado paveikslus Mussolino.

Ar-gi Suv. Valstijos rastųsi 
pavojuje kad kas kur ten pa
kabino paveikslus ant sienos? 
Gal ne.

Bet tas nereiszkia kad mos 
turime užsimerkti ant platini
mo visokios Komunistiszkos 
propagandos kuri pradeda 
knisti tarp czionaitiniu gyven
toju nes sznipai jau atidengė 
Komunistiszka surasza priesz 
prezidentą Roosevelta ir De- 
mokratiszka partija. Valdžios 
slapta palicija taipgi iszsznipi- 
nejo daug suraszu priesz val
džia. Prie tos naujos Komunis
tu partijos badai priguli dau
gelis žymiu ypatų ir badai Jo
nas Lewisas indejo savo snapa 
in tai ir knisa prieszais val
džia.

Stebuklingoji Dėžutė Rabinas Pralosze Į KAIP VELNES

Gyvenimas musu trumpas. 
Laikas brangus. Kova nepa
liauna. Ar savo gyvenime ma
tei laikraszti isz kurio pasinau
dojai už taip mažai pinigo 
kaip ‘‘Saule” kuri už tris do
lerius ant viso meto tau prane- 
sza svieto visokes žines ir kas 
aplinkui tave atsitinka?

'“Saule” nevynioja nieką in 
bovelna, paduoda faktus, ne
slėpė kalte nieko, tik kovoja už 
visus- prascziokelius Amerikoj. 
“Saule” yra iseniausiu laik
raszcziu Amerilke kuri eina be 
jokios permainos locnininku.

Po 50 metu “Saule” likos 
pripažinta kaipo geriauses 
laikrasztis del visu o kaip vie
nas isz musu skaitytoju iszsi- 
1‘eiszke: “Ne yra laikraszcziu 
jokiu partijų ne kunigu -tiktai 
staeziai kerta ir eina savo ke
liu, kovoja už teisybe, mokina

Tula musu skaitytoja isz 
Baltimoreš, kuri jau pergyve
no su savo vyru laimingai apie 
35 metus, paduoda sekanti re
ceptą “kaip užlaikyti savo vy
ra.”

Bukie atsargi pasirinkime 
vyro; nesirink -per jauna ir tik 
tokios ruszies kuris buvo isz- 
aukletas geroj moraliszkoj 
szeimynoj. Karta vyra pasirin
kus lai tas dalykas buna ant vi
sados užbaigtu ir -nuo to laiko 
rengkis prie szeimyniszko gy
venimo. Tūloms merginoms pa
tinka vyrus vien tik vilioti o 
kitos juos tik erzina. Motere 
gali kad ir isz menkos vertes 
vyro padaryti meilu, jautru ir 
geru žmogum nepavydėjus 
kantrybes pasaldintos nusi- 
szypsojimais ir -prieskoningais 
pabueziavimais; paskui ji in- 
supk in labdarybės rubus, szil- 
tai užlaikyk meiles ugnimi ir 
pasistiprink lyg persikais su 
smetona.

Taip su vyru pasielginejant 
galima ji ilgiausius metus pa
silaikyti. Gavus proga, moteris 
gali paimti durnais iszrukytą, 
sznapse iszmirkyta, surūdiju
sio proto ir nervuota lauža isz- 
traukta -isz sviet'iszko dumbly
no ir ji paversti in galinga, 
naudinga ir garbinga žmogų.

Taip padarykite moterėles o 
gyvensite su vyru laimingai lyg 
grabo lentos.

Rūteles, szita iszkirpkite ir 
prilipykite ant zerkolo kad 
kasdien matytumėt.

Aulgszcziauses sūdąs New 
Yorke nusprendė sekanti gal- 
va-suki: “Motere turi gyventi 
tam name koki jai vyras iszrin- 
ko ir parandavojo nes vyras 
turi tame tiesa ir motere pri
valo ant to sutikt.”

Mat, poniute Rozalija Kul- 
berg nenorėjo kraustytis in ta 
narna kuri vyras buvo paran- 
davojas nes jai kambarei ne
patiko, vyras nesutiko ant kito 
namo ir isz to kilo szeimynisz- 
kas nesupratimas kuris atsi
dūrė in suda nes paeziule geide 
persiskyrimo nuo vyro. Todėl 
sudžra is’ždave fflki nusprendi
mą kuris kiszasi visu moterių 
New Yorko valstijoj.

SVIETAS NERIMAU- 
JE APIE KARE

Sziadien visas svietas yra 
atkreiptas ant senos Europos 
ir kož-nas klausinėje, ar bus ka
re ar pakajus?

Vokiszka flota iszplauke in 
North Sea ir daro mani-evras 
su dideliais skaitliais kareiviu, 
o Francija pradėjo siuntinėti 
savo kareivius prie rubežiaus.

Kariszki posėdžiai yra laiko
mi Washingtone, Paryžiuje ir 
kitose Europiszkose sosta- 
pylese. Francija ir Anglija 
laikosi prieteli'szkai ir prižada 
viena kitai prigialbeti laike 
kares, kad praszlinti Hitleą’i 
isz Czekoslovakijos. /

Tolimuose Rytuose, taipgi 
neramu isz (priežasties tankiu 
susirėmimu terp Rusu ir Japo
nu isz ko gali kilti didelis pa
vojus.

Amerikas laikysis isz tolio, 
j algų nekurios 1 Europines 
vieszpa'tystes pradėtu kare ir 
kaip sako laikysis Amerikon- 
isz'ko priežodžio: i “Mind your 
own business!” /

Viena didele ūkininke nuo
latos dejuodavo del -savo nepa
sisekimu: viskas ūkyje mažta, - 
jviskas nyksta, puola žemyn.

Susirupinusi ūkininke nuėjo 
pas viena kunigą kuriam ap
sakė visas savo nelaimes ir pa
galinus pridūrė:

— Be abejo, kas-nors mane 
užkerėjo, kas-nors užsiunt-e ant 
manes tokius nepasisekimus.

Kunigas, kuris buvo labai 
sugabus ir geros szirdies, nu
ėjo kitan -kambarin ir tuojau 

' atnesze maža užrakinta dėžute.
— Imkie tamsta -szita dežu- 

! te — tarė kunigas: — kiekvie- 
' na diena ir nakti po tris kartus 

apeikie su ja visa ūki, tuomet 
1 pamatysi kaip viskas tamstos 

ūkyje pakils, pamatysi kaip 
viskas greitai persimainys; pa- 
sibaigus-gi metams szia dėžutė 
gražinkie tamsta man.

Ūkininke nuožemiai padėko
jo kunigui ir džiaugdamosi 
gryžo namo.

Sugryžu-si namo ūkininke 
tuojau nuėjo apeiti su dėžutė 
ūki.

Inejusi kamaron pamate tar
naites gardžiai valganczias 
kiausziniene, eidama nakezia 
svirnan susitiko berną tem
pianti maisza grudu, inejus 
tvartan rado neszertas purvy
ne stovinezias karves, žodžiu, 
kur tik žingsni ženge tai paste
bėdavo szioki ar toki negera.

Taip ūkininkei kas diena ir 
kas nakti apvaikszcziojant sa
vo ūki, uki-s tuojau eme kilti ir 
pakilo taip, kaip niekad nebu
vęs.

Po metu nunesze ūkininke 
kunigui dėžutė, linksmai tar
dama:

— O, dahw mano ūkyje vis
kas kitaip. Todėl nuoszirdžiai 
praszau Jusu, malonusis kuni
gėli, paskolinti man ta dėžutė 
dar metams. Matau kad dėžutė 
yra stebuklinga, 'kad joje yra 
stebuklingi vaistai.

Kunigas juokdamasis tarė:
—Geroji kaimynėlė, negaliu 

tau toliau .skolinti dėžutės, bet 
joje esanezius vaistus noro
mis atiduodu.

Tuos žodžius tardamas, ku
nigas atidarė dėžutė ir padavė 
nustebusei ūkininkei koreziu- 
ke -ant kurios buvo paraszyta: 
‘‘Ant tarnu neatsidek, patsai 
viską prižiūrėk.”

Tūlas, gana. • iszmintingas 
kaimietis Lietuvys, važiavo 
pas savo sunu in Kauna. Trū
kyje, skersai nuo jo sėdėjo pa- 
sisziauszes Žydiszkas rabinas ] 
su ilga barzda. Isz pradžių abu- ; 
du tylėjo bet Žydas pradėjo j 
bodet ir kad laikas praeitu 
greieziau kelionėje, pradėjo 
laikas nuo laiko užkalbinet 
kaimuoti:

— Nu, ponas kaimyne, kaip 
jums einasi?

— U-gi gerai, niekas man 
nekenke.

'Trūkis prabėgo pro bažny- 
czia, kaimuotis nusiėmė -kepu
re. Žydas ant to nusijuokė su 
paniekinimu kalbėdamas:

— Gaila man tavęs jog taip 
isztikimai ir drūtai tiki in sa
vo tikėjimą. Ant to galima su
prasti, kad musu tikėjimas yra 
geresnis ir drūtesnis nes turi
me didesni skaitlį szventuju ne 
kaip jus.

— E, -ka tu zurzi, Žyde — at
sake kaimuotis piktai.

— Bet tai teisybe, — kalbė
jo rabinas. Kaimuotis pasika
sė galva atsakydamas po va
landėlei :

— Tai -skaitysime, ar taip 
yra i-sztikruju, kaip tu kalbi. 
Del palengvinimo rokundos, 
pradesime iszrauti plaukus. 
Už kožna szventaji isz tavo ti
kėjimo iszrausi man plauką o 
asz tau už viena mano szven
taji iszrausiu.

Pirmiausia rabinas iszskaite 
Maižiesziu, iszraudamas Žy
dui plauka isz barzdos. Žydas 
iszskaite Abrahoma ir isztrau- 
ke vela kaimuoeziui plauka.

Kaimuotis iszskaite Szv. Po- 
vyla iszraudamas Žydui plau
ka isz barzdos. Ir taip roikunda 
ėjo per koki tai laika. Ant ga
lo rabinas jausdamas skausmą 
barzdos nuo ipeszimo, nutarė 
atsimokėti kaimuoeziui gerai, 
paszauke:

— Dvylika patrijarku, sūnūs 
Jokūbo — ir iszpesze kaimuo
eziui dvylika plauku ant kart. 
Kaimuotis net susiraukė nuo 
skausmo ir suriko staiga!:

— Visi Szventieji danguje!
— ir pagriebė Žydui už barz
dos isztraukdamas visa sauja 
plauku. Žinoma, rabinas tuo- 
jaus apmirė nuo skausmo. To- 
biu budu pertikrino kaimuotis 
Zyda kad jo tikėjimas yra ge
riauses. —-F.B.

NETEKO SAVO
GARBINTOJO

Nesigirk Apie Ta, Ka 
Nežinai

Mums, įgyvenantiems czio- 
n-ais Suv. Valstijose, yra gana 
saugus gyvenimas. Isz abieju 
szonu turime mares. Virszui 
mus guli malszi Kanada o isz 
apaczios vėla vanduo ir Pietine 
Amerika kurios neprivalome 
bijotis. Niekas laike kares mus 
taip greitai nepaimtu.

Bet nereikia ant to kares. 
Randasi kitokį nevidonai ku
rie duodasi mums in 'ženklus ir

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

Z?

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Vienas pleplys labai mėgda
vo girtis buk jis visur yrą bu
vęs ir mates, važinėjas ir gerai 
pažysta miestus ir szalis. Kada 
tik kokiam susirinkime papul
davo kalba apie koki nors mies
tą ar sklypą, tai tasai pleplys 
visados girdavosi kad ir jis ten 
buvęs ir važinėjo po tuos mies
tus ir sklypus.

Karta teko jam būti tarp su- 
sirinkusiuju kur radosi geriaus 
už ji mokytesniu. Kaip papras
tai pleplys pradėjo pasakoti 
apie visokius atsitikimus, apie 
miestus ir kaimus ir visokius 
atsitikimus, butus ir nebūtus 
daigtus, girdamasis kad iszva- 
žinejo po visa svietą — skersai 
ir iszilgai. Iszgirdes toki ple- 
pejima, vienas isz susirinku- 
sluju užklausė jo:

— Jeigu tamista tiek daug 
važinėjai ir matei svieto tai tu
ri gerai žinoti geografija?

Pleplys, manydams buk geo
grafija tai yra kokis nors mies
tas, atsiliepė:

— Ne tamistele, asz paczio- 
je geografijoj nebuvau bet vi
sai pro szali važiavau.

Isz tokios kalbos pasirodė vi
siems jo melagystes ir kvailu
mas nes nežinojo buk geografi
ja tai mokslas apie žeme o ne 
kokis tai do miestas.

'Todėl sergekites melagys- 
cziu kad tave sugavę iszmintin- 
gesni nesusarmatytu ir nerei
kėtų paskui paraudonuoti. Jei
gu ko nežinai, geriau kad tylėt.

Viena karta iszkeliavau la
bai toli, net iii Jiniiiu kalnus ' 
kur turiu pora Kataliku szei- ! 
myiiu. Iszklauses iszpa’žincziu, 
nuėjau su szautuvu miszkan, 
kad truputi pasivaikszczioti, 
užtikau gražia Pagonu pago
da (maldnami), pasislėpusia 
senu, szakotu medžiu ukmeje. 
Ineinu vidun. Architektūros 
gražumas neapsakytas. Sėdau
si ant kokio seno akmens, la
bai dailiai apdirbto ir stebė
jaus isz langu, duriu, stogo ir 
kitu pagodos daliu darbo dai
lumo.

Priesz dideli varini Pagonu 
Lao-tien ve’a staba buvo pa
dėta popiera ir -smilkalo. Ne
užilgo atėjo oksai senas žmo
gus su tarba ant pecziu užka
binta, atsisėdo ant žemes 
priesz smilkinio altorių. Giliai 
atsiduso, nukratė dulkes nuo 
apavu, trindamas viena koja in 
antrą ir lengvai suduodamas iii 
žeme. Iszeme isz tarbos smilka
lo ir szvento popiero gabalėli, 
atsistojo ir neszdamas tuos 
daigtus, nuėjo prie altorėlio. 
Staiga — isz szoniniu duriu pa
sirodė bonza (Pagonu kuni
gas), atėmė dovanas, padėjo 
ant altoriaus ir uždege. Tame 
laike tris kartus atsiliepe tam
tamas (bubnas) ir storu užki
musiu balsu apskelbė kad jau 
prasidės szv. apeiga. Senis puo
lė ant žemes ir pradėjo daužyti 
galva in žeme.

Priėjau prie jo ir sakau:
— Ka tu darai? Pažiurėjo in 

mane nuostabiomis akimis, at
sikėlė ir pataisęs tarba norėjo

- iszeiti.
— Bet del meiles praszau ta- 

• ves, pasilik ežia, -pasilsėk; asz 
i doras žmogus, nieko tau blogo 
, nepadarysiu.”

— Kas tu esi?
i — Esmių tokiu, kurs kiek-
- vienam gelbsti.

— Pagelbėk ir man nes esu 
nusiminęs.

— O kas tau yra? Senis nu
slinko žemyn ir sėdosi ant sa
vo tarbos.

— Gerbiamas mokytojau, ar 
turi vaistu velnio iszvarymui. 
Jau nuo dvideszimts dienu 
ateina velnes in mano namus ir 
vargina mano sunu -sunkia li
ga.

Suszaukiau visus aplinki
nius bonzus, bet nieko neatsi- 
maine, neiszejo. Reikalauja

tiek daigtu kad norėdamas ji 
permaldauti, turecziau viską 
parduoti.

— Kas-gi tau ta pasakė? —- 
užklausiau.

— Tai mano sūnūs sako nes 
ji apsėdo ir negailestingai var
gina.

— Ar toli isz ežia prie tavęs?
— Nelabai, penkesdeszimts 

ly. Gyvenu netoli in pietus, 
kaime Tu-tuen.

— Gerai, ateisiu ten už ko
kiu deszimts dienu. Lauk tad 
manės ir neklausyk daugiaus 
velnio. Asz ji tenai greitai isz; 
varysiu.

— Vai, koksai tu geras! Bet 
už deszimts dienu velnias už
baigs kankinti mano sunu.

— Eiksz su manimi. Nuėjo
me in namus, kuriuose apsigy- 
venau ant trumpo laiko, da
viau jam truputi eiliniuos ir 
pamokinau kaip duoti ligoniui.

Po deszimts dienu, pakelyje 
in Hononfu, inžengiau in Tu- 
tuen ir radau seni su visiszkai 
sveiku -sūnumi.

— Didis mokytojau — suszu- 
ko senis. — Iszgydei mano su
ku. Pasakyk, ko nori, o viską; 
tau atiduosiu, — ir ta kalbėda
mas, abudu su sunumi žemai 
iki kojų nusilenkė.

Apsistojau ant puses dienos 
tuose namuose. Iszmecziau isz 
ju visus dievaiezius ir amulie- 
tus, daviau Szvencz. Marijos 
paveiskla ir inrasziau visa szei- 
myna in katekumenu skaitliu. 

—Tėvas E. Pelerzi.

Szi Banka yra Nary« 
Federal Reserve System 

IR 

Federal Deposit Insurance 
Corporation

Union National Btfnk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

831 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

4! L E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

Tnkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

------- O—~ 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

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

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOH 
APIE SZITA KNYGA

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaos Igztikimiausis Graboriug 

:: Gabiautiai Balsamuotojas 
[Geriausia Ambulance 

patarnavim88 s a i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na Pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu, Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininks 
moterims. Prieinamos 
prekes,

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprn,a

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, pA.f o* Willing Stre* 

B«U Tsletcnaa fiaa-i____

lakstantis Nakta 
irMena

Gerbemesis Tomistai:—< '
Sulaukiau nuo jusu BluncstainoU 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
Brirdinga neriu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukstantta 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes maa 
labai yra žingeldu skaityti visokiu 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa. 
sljunti kaip laikas Birentai ir sma> 
glai praeina. Am Tįsiems llnk6czlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupescslai noru 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba, A. KOKAS,
Dv. Palazduonys,
Ceeklszkes vai. y
Kauno apsk. *
LITHUANIA. ’ z!

"Tuką tan tie

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti ini 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKĄS - 00., MAHĄNOY CITY, PA., Ų.S.Ą,
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ir Mare pristojo.
— Tiktai reikia, — sake: — 

kad jis iszgirstu o nuo atsisa
kymo nėra jokios baimes.

III.
Vežaiczuose prie bažnyežios 

gyvena sena moteris, kuri tu-

DVI SESERYS
--- *---

Mare tuom tarpu vis dau
giaus ir daugiaus maustė apie 
ta, kad Jonas Vėžaitis jai yra
tiktai vienatinis tinkantis vy-Hejo dideli gabuma pirszlystes 
ras. Ji jaute, kad prie jo ture- i 
jo >patraukima, ko- niekados ■ 
pirma neisztyre prie kito ir no- ] 
rejo -sau inkalbe'ti kad ji jo lau- < 
ke. Vienok, kaip jos jau pobu- 
ryje buvo, norint jis prie jos ■ 
gerinosi, ji ant jokiu meiliszku < 
koketeriju nelinko. Meiliszki 
prietikiai, koki sykiais tarp 
jaunu žmonių atsitaiko, jai vi- < 
sai in misli neatėjo. Jai tiktai i 
ėjo apie ta, ar Jonas tinka ant < 
vyro o ji ant moteres o kadangi : 
ant to klausymo jaute patvirti- ; 
nanti atsa'kyma, ant ko jos 
szirdis buvo palinkus, taigi ' 
neabejojo ta žingsni daryti, 
kas, pagal jos nuomone, prie to 
siekio veda: iszteketi ir gyven
ti kaip vyras su motere.

Ji kalbėjo su savo tėvu ne 
dėlto, kad jam .savo szirdies 
jausmus apreikszti ir nuo jo 
palaiminima apturėti, bet vie
ninteliai tiktai del ukes neat
būtino reikalo. Ja apėjo dau
giaus tas, jog jos tėvas, kaipo 
senas ir silpnas, reikalavo žen
to, kurs jam ukes darbuose ga
les pagelbeti.

Lauku vienas jos tėvas jau 
ne/galejo apdirbti, tai-gi reika
lavo jaunesnes sylos. Tarnas 
labai retai kada dirba isz. szir- 
dies, kibą jeigu yra po asztria 
priežiūra todėl ji norėjo neat
būtinai iszteketi.

Petras Perkūnas viską gerai 
suprato, in ka ta visa kalba 
traukia, tiktai vieno negalėjo 
dasimislyti, ka ji sau iszsirin
ko už vyra, ateinanti žentą, ir 

a labai nusistebėjo, kaip iszgir- 
do pravarde Jono Vežaiczio. 
Ne dėlto, kad jis ka but ture- 
jas blogo priesz jo .ypata; jis 
taip sau maste: kaip Jonas gali 
apimti ūke? juk jis nieko netu
ri. Iszimtine, kuria, po smer- 
ties tėvu, nuo savo brolio gaus, 
ir-gi visai menka buvo. Taigi 
užklausė tėvas Mares:

— Ka? tu nori iszteketi už 
vyro, kuri tu turėsi paskui 
maitinti ?

— Užtai jis dirbs, — atsake 
Mare: — ir ūke in geresni sto
vi atves. Jonas yra padorus ir 
darbsztus vaikinas o tas yra 
vertesnis už visokius pinigus 
kuriuos tinginys atnesztu.

— Juk jis yra matrosas, — 
prabilo Perkūnas.

— Jau jis daugiau ant mariu 
nevažiuos,, kaip greit apims 
ūke, — atsake Mare: — taip 
neiszmintingas jis nėra kad del 
svetimu savo įgyvasti ant pavo
jaus statytu, ypacz namiej tu
rėdamas kąsni duonos.

Perkūnas, kas-žin kas, nela
bai norėjo ta dalyką perprasti. 
Jis norėtu žento, kurs norint 
pora szimtu rubliu pasogos at
nesztu.

— Tai tu taip ilgai laukei, — 
sake jis: — kad jau tiktai už 
tokio iszteketi? tas man visai 
nepatinka.

— Man in pat syk atsakan
tis, — atsake Mare. Asz žinau 
delko asz už jo noriu iszeiti: 
lauksiu ilgiau®, tuom niekas 
nepasigerins. Asz nenoriu nie
ko kito už vyra tik Joną o del 
jo dirbti man nebus sunku.

Perkūnas matydamas, jog 
savo pasiprieszinimu dukters 
nuo to žingsnio neatkallbes, jau 
ant visko pristodamas klausė 
Mares, kaip ta dalyka reikia 
pradėti ir matrosui praneszti. 
Jonas turi pas ja ateiti! ant to

veideliu nesigirk per daug, ta 
tavo yra neužtarnauta dovana. 
Kiti taipgi mokėtu svietui pa
tikti, nuo saules nenudegti, 
tiktai po ulksmis vaiksztineti.

reikaluose. Ji buvo naszle tūlo 
varpininko ir buvo pati ilgus 
metus skalbėja prie bažny- 
czios. 'Sena Kubiliene pažino 
visus apielinke sžmones ir ja 
visi pažino nes in bažnyczia ei
dami turėjo pro jos sziaudini 
buteli praeiti.

Ji buvo žinoma kaipo motere 
drūto karakteriaus; jeigu ėjo
si apie užlaikyma kokiu paslap
cziu, ji niekados neiszdave. Jei
gu kas turėjo koki reikalą prie 
jos, tiktai reikalvo pabarszkin- 
ti in langinyczia o ji tuojaus 
buvo ant patarnavimo.

Matyt buvo tankiai ja gra
žiai apsirengusia, su juoda ske
peta ant galvos ir su dideliu 
parašomi rankoje per laukus 
einanezia. 'Tada visi atkreipda
vo atyda, pas ka ji atsilankys, 
nes tada visados tikedavos ko 
norint nepaprasto. Petras Per
kūnas sekanti Nedeldieni eida
mas in bažnyczia pamerkė se
nuke ir apsakė jai visa savo už
manymą. ’Skalbėja noriai apsi
ėmė iszpildyt savo užduoti.

Viena gražia diena mate Ma
re, kaip pavakare varpininko 
naszle kibaldavo vieszkeliu in 
Vežaicziu kaima. Jono motina 
draugiszkai priėmė Kubiliene, 
nes mislijo jog ji atsilankė isz
pirszti jos dukteri Marike. Bet 
ji, prieszingai, greit pradėjo 
kalbėti apie sunu matrosą, ku
rio tuom tarpu nebuvo namie
je. Kubiliene užklausė, ar juįkada vaikais buvote, maeziau, 
sūnūs nežada užsilikti namieje kaip drauge ejot in mokslaine, 

kad mano vyras dar gyveno, 
sakydavau jam nuolatos: tiems 
dar kada degsi žvakes ant alto
riaus, kada užaugę ženysis bet 
Dievas jam nepavelijo sulaukti 
tos valandos.

— Bet Mare... Mare... — 
kalbėjo Jonas susimaiszes.

— Delko ne?..
Sene, nežinodama kas su juo 

darosi, tarė:
— Ko nori, mano sūneli ? juk 

tiktai apie Mare buvo kalba, 
gali būti tiktai laimingas, jei
gu ji tave ims.

— Taip misliji? taip, taip, 
bet...

Pypke jam visai iszdege, pa
ėmęs ja in pirsztus tarė:

— Ar tai neatbūtinai Mare 
turi būti?

— Gali daryti ka nori, — 
atsake varpininkiene, kuri ne
greit suprato ka Jonas mislija.

— Bet juk Perkūnas turi dvi 
dukteris.

— Taip yra, dvi, nedaugiaus 
kaip dvi.

— Na, o Katre.
— Ji dar labai jauna.
— Bet neperjauna.
Sene dirstelėjo ant jo 

minusi.
— Kad man Katre pirsztum. 
Sene, trindama rankas, tarė: 
— Taip, taip! Bet asz to ne

žinau, mano sūneli...
Matrosas, prisiartinęs prie 

senes, uždėjo savo ranka ant 
jos peties ir kalbėjo.

— Perkūnui, manding, yra 
vis tiek... Asz neturiu nieko 
prieszingo priesz Mare, vienok 
Katre man patinka geriaus. 
Jeigu asz turiu ženytis... gir
di, jeigu man Katre su ūke isz- 
pirszi, tai busiu tau dėkingas.

Kubiliene tuom reikalavimu 
rodėsi nelabai užganėdinta.

— Bet tas tai yra kvailyste, 
— murmėjo ji. — Kaip tu gali 
apie Katre mislyti? ji savo vi-

reikalingi iszmoketi szirdele pareikalaus.

atsake senuko szypsodamasi: 
— tai-gi nori -ženytis, mano sū
neli?
Jonas, rūkydamas savo trum

pa pypke, tarė:
— Na... priguli nuo to...

— Asz mislijau del tavęs apie 
tūlo įgaspadoriaus dukterį, ma
no sūneli, kurio ūke bus ant 
žento apraszyta, kaip greit ji 
už kokio isztekes. Yra tiktai 
du vaikai isz viso, pasoginiai 
pinigai antros dukters nebus 
tuojaus
nes ji dar per jauna. Iszimtine 
ir-gi nebus perdaug didele nes 
motina jau mirė. Tu galėtum 
tuojaus likti ūkininku.

— Tas but man neprastai, — 
tarė Jonas.

— Nu-gi podraug turėtum 
gražia, jauna, smarkia gaspa
dine, kokios tau kožnas užvy- 
detu.

— Na tai pasakyk, kas to
kia?

Sene szypsojosi.
— Visai netoli, tiktai reikia 

per gatve pereiti...
Matrosas žiurėjo ant jos 

sistebejas.
— Vežaicziu sodžiuje?
Sene linktelėjo galva:
— 'Taip!
— Bet tenai nėra jokios

kios, kokia tu perstatai, tiktai 
kaip visur...

— Bet yra, yra, prisipažink, 
mano sūneli.

Jis greit nuraudo ant veido.
— Petro Perkūno duktė?
— Taip, mano sunau, eik tik

tai, melsk tėvo Mares rankos.
Jonas szoko atgal netikėtai.
— Mare ?
— Žinoma, Mare. Juk jo vy

resne duktė vadinasi Mare?Dar

nu-

to-

sūnūs nežada užsilikti namieje 
ir apsivesti? Tokiam gražiam 
vaikinui, kaip Jonui, nesunku 
butu gauti gražia merga net su 
ūke. Jono tėvai patemijo kad ji 
turi ka ant mislies, bet dar ne
nori iszreikszti.

— Jeigu atsitiktu atsakanti, 
tikiuos, jog neatsisakytu, — 
tarė motina: — ir delko-gi tu
rėtu atsisakyti?

Kubiliene kalbėjo kad ji, 
del senos prietelystes, pasi
stengs pagelbeti tame dalyke: 
iszrasti atsakanczia mergina, 
kad tik jai pasitikėtu ir jeigu 
sūnūs ant to pristotu, kad jos 
darbas paskui nenueitu ant 
nieku... Jono tėvai primine 
savo sunui apie ta Kubilienės 
užmanymą bet Jonas isz pra
džių nenorėjo nei klausyti apie 
ta, buk jis neturis jokio noro 
savo liuosybe taip greit patro- 
tyti, moteri jis pats sau iszsi- 
rinksias.

Kad jis užtylėjo, buvo tas, 
kad Katre jam kasdien vis 
daugiaus patiko, ir ja tiktai 
buvo visos jo mislys užimtos. 
Ar ji jam butu atsakanczia mo
tere, visai nebuvo jam galvoje, 
apie pacziavimasi abelnai jis 
nemislijo. Katre jam patiko 
daugiaus, negu kita kokia, ko
kia jis ikisziol sutiko. Jam taip 
buvo kožna syk, kada jis ja 
mate, tarytum jo viduryje ko
kia liepsna dega. Jis mislijo 
jog kožnas jo ta viduriniu jaus
mu permaina mate ir supranta 
viską. Norint jis in Katre buvo 
insimylejas, neskaitė už kliūti 
pakalbėti su Kubiliene, ka ji 
nori jam iszpirszti. Atradęs jos 
gyvenimą pabildino in langi- 
nyczia, jį ant atsakymo paszau- 
ke in stuba.

— Asz girdėjau, tamista tu- 
> ri man mergina del iszpirszi- 
. mo, — kalbėjo Jonas' neva bis- 
, ki užsigedines.
- — Tas galimas dalykas, —

nusi-

same amžiuje neturės proto. 
Perkūnas kibą butu neiszma- 
nelis, atiduodamas tokiam vė
jo botagui savo ūke Mare yra 
gaspadine tau, mano sūneli, 
tau visados bus gera gyvenimo Tu daugiaus rodaisi menuliui 
drauge ir man rodos ji tave I trankydamasi naktimis po gat- 
myli. Apie Katre, isz teisybes, 
negali nei jokios kalbos būti.
Tokia gali tiktai turtingas vy
ras vesti, kurs ja gražiais ru
bais aprėdytu ir visokiais bliz- 
galais apipuosztu, ko tik jos’gaspadorysteje dirbi tai man 

nedarai jokios mylistos. O kad
— Vienok, — tarė Jonas, — tu aiikscziaus eini gulti o asz 

ji, arba jokia. Katrės asz galiu tu mergaitėmis pasijuokiu ir 
dar palaukti o gal asz ir užmir- dainuoju, to tau ir nieks neuž- 
sziu apie ja, kad su laivu ant 
mariu nuo jos tukstanezius my
liu atsitolinsiu.

Juodu dar ilgai kalbėjo apie 
szi ir Jta, bet nepasieke jokiu 
rezultatu. Kubiliene mislijo su 
Perkūnu apie ta sumainyma 
pakalbėti, bet nesitikėjo jokiu 
pasekmių isz to užmanymo, bi
jojosi tiktai iszjuokimo.

Kubiliene pranesze apie ta 
Perkūnui o Perkūnas Marei.

— Jonas tavęs nenori, jis no
ri Katrės — tarė -senis.

Mare szita žinia kaip but 
perkūnu trenkus. Jeigu Jonas 
tiktai butu ja atstūmės, jau ir 
taip but paniekinimas labai 
skaudus, bet kad jis sau Katre 
iszsirinko, tas uždavė jai baisu 
smūgi, kuris per visa jos gyve
nimą negalėjo isz szirdies isz- 
dilti. Katre — Katre! ir czionai 
vela Katre!

Mare neliejo aszaru, nei ji 
skundėsi savo tėvui, koki skau
smą savo szirdyje nesziojo, tik
tai kraujas jai virė gyslose, 
iszsimusze visas ant veido, ne- 
draugiszkomis akimis žiurėjo 
ant visko. Jau ji daugiaus nesi- 
gedino savo nedailumo, tiktai 
tikėjo in savo .tiesas, norėjo 
kur norint rasti užganedinima, 
užvydejimas grauže.įjos szirdi. 
Delko ne asz — delko ji?

Mare daugiaus neturėjo ra
mios valandos. Ji dabojo Kat-, 
res visus žingsnius su nepasi
tikėjimu, seko ja tykiai kiek 
syk ji namus apleisdavo. Ji vis 
norėjo ka norint ant sesers isz
rasti, kad 'tik savo piktumą ga
lėtu ant jos iszlieti. Breksztant 
vakarui Mare pasislėpus už 
sodno tvoros dabodavo ka Jo
nas su Katre veikia. Marike, 
Jono sesuo, būdavo beveik vi
sados 'drauge. Abudu sėdėjo 
ant suolelio, sznekucziavosi, 
krėsdavo baikas ir giedodavo 
visokias linksmas dainas, arba 
gainiodavo vienas kita po sod
ną ir juokdavosi, jeigu nusise
kė pagauti. Jis norėdavo ja pa- 
bueziuoti o ji mažai gindavosi. 
Jeigu kada perdgrg insilinks- 
mino, tada Katre su Marike 
bėgdavo nuo jo szalin in viesz- 
keli. Bet jis greit jas pavyda
vo, tuokart pasiėmęs abi po 
ranka iszeidavo pasivaikszti- 
neti.

Mare visa ta matydama nuo
dijo savo krauja vis daugiaus. 
Viena diena abi sesers isz ko
kios tenai menkos priežasties

ves, isz to nebus niekos gero!
Katre su piktumu atsiliepe:
— Tu neesi mano motina o 

tėvas nepaskyrė ' tavęs būti 
man už .prižiūrėtoja. O ka tu

gina.
— Bet vaikinai priek tam ir 

buna — pridūrė Mare .pasity- 
cziodama. (Toliaus bus.

Mano Szirdingi Linkė
jimai Del “Saules” 50 

Metu Jubiliejaus!
Gerbiamoji Redyste:

Siuncziu iszirdingus velini- 
mus del “Saules” redystes ku
ri labai darbuojesi del labo 
Lietuviszkos visuomenes per 
50 metu, ir vėlinu visiems Lie
tuviams kurie skaito ‘‘Saule”, 
gero pasisekimo kaipo savo 
draugus ir visiems redakcijos 
darbininkams, ir kad da su
lauktumei 50 metu dar
buotis del labo Lietuviu! Pri
siuncziu tamistoms užmokes
ti ant kito meto už laikraszti, 
kuris mane pralinksmins per 
1939 metus. Skaitau “Saule” 
jau 38 metai ir skaitysiu to
liaus pakol gyvas busiu. Gy
vendamas Szkotlande skai- 
cziau ja ir kada pribuvau in 
Amerika skaieziau daug viso
kiu kitu laikraszcziu, bet man 
ne vienas teip nepatiko kaip 
“Saule.” Todėl, vela skubi- 
nuosiu atnaujinti prenumera
ta už laikraszti kuris yra 
smagiausias kokis iszeina Lie- 

. tuviszkoje kallboje. Pasilie
ku ant 1939 meto, jusu senas 
skaitytojas,

JONAS STANAITIS, 
isz St. Louis, Mo.

BALTRUVIENE

Kokiam Menesyje Esi 
Gimus, Toki Buda 

Turi

“Saule” Suramina Ji 
Ligoje!

Gerbiamoji Redyste:
Prisiuncziu tamistoms pre

numerata už laikraszti ‘Saule’ 
ir szirdinga acziu jums, kad 
nesulaiket. “Saule” senei ap- 
szvieczia mano namus ir mane 
ant senatvės, ir skaitysiu ja 
pakol gyvas busiu. Sziadien 
guliu lovoje apimtas liga jau 
antras metas ir vienatine ma
no suramintoja yra laikrasztis 
‘Saule’ mano nelaimėje. Jusu 
senab skaitytojas,

\ JONAS EIZAS,
isz Hudson, N. Y.

Tevelei Turi Dideli 
Džiaugsma Isz 

“Saules!”
labai susibarė. Katre ilga va- Guodotina Redyste: 
landa davėsi keikti bot galop ir 
jai pritruko kantrybes kada ji 
patemijo kad jos sesuo tame tu
rėjo smagumą ant jos savo 
piktumą iszlieti. Ji atsake jai 
biski asztriaus negu jos papro
tys buvo. To tiktai Marei ir 
reikėjo, ji iszvadino ja viso
kiais vardais, dar pridūrė, jog 
visos netikusios ir tingines turi 
bjauru liežuvi atsibarti. Mare 
toliaus kalbėjo:

— Jau syki turi būti galas 
tam-, man ir jau nusibodo už 
tave dirbti o tu savo baltas 
rankeles lepini. Savo gražum

Sveikinu,jus sa savo szeimy- 
na, su velinimais geriausio pa
sivedimo jusu Jubiliejiniam 
50 metu iszdavystes “Saules.” 
Prisiuncziu užmokesti ant kito 
meto už laik’aszti, nes asz mo
ku pati už Irikraszti del savo 
teveliu, kurie turi dideli 
džiaugsma skaitydami ‘Saule’ 
ir ne tik jie, bet ir musu pažys
tami myli skaityti. “Saule.” 
Da karta vėlinu jums pasek
mes jusu gyvenime, lieku su 
pagarba,

MRS. KATRE AYRES 
duktė ponstvos P. Suszinsku.

Vai maeziau gana, 
Kada pribuvau in Hazletona, 

Kur manės lauke, 
Visokiu moterėliu daug,

Ypacz tokios, 
Ka neisznokusios,. 

Nedaliomis vaitoja, 
Per dienas sirguliuoja, 

Stubos neszluotos, 
Lovos nepaklotos,

Vyrai apleisti, 
Marszkinei neskalbti, 

Grinczios pilnos meszlo, 
Nerasite ne krėslo, 
Kada Subata ateina, 

Tuoj ant bambiliu eina, 
Per naktis uliavoja, 
Su kitais kvailiuoja, 

Serganczius vyrus palieka, 
Ant gud taims in rodliauzes 

nulekia, 
Vyras namie lovoje guli, 
Jokios pagialbos neturi, 

Ant rytojaus eina in bažnytėlė, 
iSusmirdia ir susivelia,

Pradeda snaust, 
Ir krioki.

Žmones turi isz ju juoku, 
Isz tokiu pasigerusiu nieku.

Jau tik užėjo Sodoma, 
Sudegs kaip Gomora, 

Jeigu nepasitaisys, 
Ir neapsimalszys. 

* * *
In Pittsburga atsilankiau, 
Ant vieno stryto atėjau, 

Ant stulpo popiera patemijau, 
Sustojau ir skaityt pradėjau:
Perskaiczius nusistebėjau, 

Net visa sudrėbėjau, 
Merginos gyvena nedorai, 

Per pirsztus žiuri gaspadoriai, 
Ypatingai pas viena bobele, 

Neszvaria kiaulele, 
Tuoj apie ja iszgirdau, 

Pažinti ja geidžiau, 
Vyra skunsti nepaliauja, 
Sude kaip karve bliauja. 
Jau tik turiu ja suvaldyti, 

Ir peczius gerai apdaužyti.
Trys merginos prisilaiko, 

Pas save jas užlaiko, 
Viena rodos da gera,

Ir jau ne jauna.
Antra tikra pasiutėlė, 

Ruda, sulinkus, neiszmanele, 
Jeigu jos nesusivaidys, 
Dede varda apgarsys, 

Treczia pas teta atvažiavo, 
Ir pas ja apsigyveno, 

Jeigu teta geriau gyvent ne
pradės, 

Tai mergele ta pati pradės. 
Vai jus bobeles pasigėrusios, 

Ir mergeles persiemusios, 
Kaip karves pasileidot, 
Savo vyrus apleidot, 

Neužilgio vela pribusiu, 
Visoms gerai užduosiu.

Skaitykite “Saule”

Del palinksminimo musu pa
togiu skaitytoju patalpiname 
czionais inspejima senoviszko 
astrologo kuris perspėja būda 
merginos ar moteres menesyje 
kuriame ji yra gimus. Jis spė
ja kad:

Sausis—January: — Motere 
gimus sziame menesyje bus ge
ra gaspadine, tankiai užsimis- 
linus bet turės gera būda.

Vasaris—-February: — Bus 
žmoniszka, mylinti paeziule ir 
jausli motina savo vaikams.

Kovas—March: — Myles 
daug kalbėti ir turės kovojanti 
būda ir nesutikima su visais.

Balandis—April: — Nepase- 
des ant vietos, bus labai isz- 
mintinlga, patogi ir mylėta nuo 
visu del jos patogumo bet pro
to turės mažai ir gyvens nuola
tiniam pasisziauszime.

Gegužis—May: — Bus pato
gi ir labai jausli motere o 
priek tam ir laiminga po iszte- 
kejimui.

Birželis—June: 
tvirto budo, nesirūpins nie- 
kuom ir greitai isztekes už vy
ro.

Liepos—July: — Bus gana 
patogi bet lakstanezio budo ir 
nepadorei pasielgines.

Rugpiutis—August: — Bus 
meili, darbszti, neapkalbines 
kitu ir kaip rodos isztekes už 
turtingo vyro.

Rugsėjis—September:— Bus. 
mylėta nuo visu su kuriai® 
draulgaus, turės iszmintingįl 
būda ir bus paezedi motere. I 

Spalis—October: — Bus pa-l 
sisziauszus, nekeneziama ir ne-i 
sutinkanezio budo ir paklius in 
nelaimes per savo liežuvi.

Lapkritys—November: — 
Bus tvirto budo, gera darbinin
ke ir bus mylėta nuo savo kai
mynu kuriems visame prigial- 
bes per savo mielaszirdingu-- 
ma. t

Gruodis—December: — Tu
res puiku sudėjimą kūno, labai 
bus akyva ant visokiu žinueziu 
bet visame bus iszmintinga mo
tere ir nesiduos apsigaut.

Lai musu merginos ir mote
rėles tuom būrimu nenusimena 
ir nenuliūsta nes gal planietos 
kartais prmaino žmonių budus 
nes daug priguli nuo paties 
žmogaus kad savo būda per
mainytu ir butu mylėti nuo ki
tu. —F.

Netures

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centra St., Mahenoy City

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25e VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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“SAULE ” rTTY. PA.

[ŽINIOS VIETINES Kalvis Turi Užtektinai
| •—• Rugsėjis—September.

— Panedelyje pripuola dar- 
bininkiszka szvente Labor Day. 
Toji diena buna apvaikszczio- 
jama per visus darbininkus 
Amerikoj ir biznei uždaryti.

— Ponia Alena Paszukinie- 
iie ir jos sūnūs Albinas su pa
czia, isz Waterbury, Conn., 
'lankėsi szioje apielinkeje pas 
gimines ir pažystamus, taipgi 
atlankė “Saules” ofisą nes p. 
Paszukiniai yra “Saules” skai
tytojai per ilgus metus, p. Pa- 
szukiniai buvo Mahanojaus gy
ventojai apie 40 metu atgalios 
ir laike saliuna ant W. Centre 
jilyczios.

— Aleksas Petke viczius, 
43 metu, kuris paszove pavo
jingai savo paczia Mildreda, 
namie ant 612 E. Pine uly., Au
gusto 12, ir likos uždarytas 
Pottsvilles kalėjime o pati nu
vežta in Locust Mountain li- 
gonbute, likos paleistas ant 
$1,000 kaucijos lyg teismui. 
Petkevicziene sveiksta ir visas 
pavojus praėjo.

■:— Kokis tai bambilistas 
pavojingai sužeidė Joną Var- 
džika, 516 W. Centre uly., ku
lis likos nuvežtas in Ashlando 
ligonbute su perskeltu pakau
kiu. Nelaime atsitiko apie 3:45 
Vai. Seredos ryte kada žmoge
lis važiavo su vežimėliu prisi
rinkti sau anglių. Nelaime at
sitiko artimoje konsulmono 
EAncerevicziaus barberszapes. 
Palicija vėliaus isztyrinejo ir 
surado automobiliu kuris buvo 
ruvinas. Pravardes varyto
ms nedažinota lyg sziam ra
mut.

, — Ponas F. Baltruszaitis 
pacziule Marijona ir pana 

ptronele Kralikiute, isz New 
,orko, svecziuojasi kėlės die- 

' as pas ponia M. Kralikiene 
mt 333 W. Mahanoy Avė.

■— Sziomis dienomis lanko
si Hilaras F. Boczkauskas su 
paczia ir sūnumis pas tėvelius, 
redaktorių “Saules”, 313 W. 
Mahanoy Avė. Hilaras gyvena 
Indianapolis, Ind., kur turi 
dinsta užveizdetojo prie Bell 
telefono kompanijos.
T___________

St. Albins, N. Y. f Czionais 
įnirę gerai žinomas Antanas 
.Yesulaitis, 119-32 201-mos uly., 
po trumpai ligai ir likos pa- 
szarvotas koplyczioje pas gra- 
boriu B. San tieki, Woodhaven, 
N.. Y., isz kur likos iszvežtas 
ant palaidojimo in Girardville, 
Pa., pas broli in namus Kazi
miero Yesulaiczio isz kur atsi
puvo laidotuves su apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje. Lai
dotuvėse dalyvavo daugelis 
ižmoniu. Velionis paėjo isz Al
vito, Lietuvos, turėjo apie 60 
metu ir pergyveno Amerikoje 
apie 40 metu, dirbo kasyklose 
ir kitados gyveno Shenadoryje 
ir Girardville, Pa., o kada pa
liego ant sveikatos, atvažiavo 
in czionais kur nedirbo per 8 
metus. Buvo tai malonaus bu
do žmogus ir mylėtas per vi
sus kurie ji pažinojo. Paliko 
dideliam nuliudime paczia 
Magdalena, podukte Magdale
na, posūni Joną ir viena anuka. 
[Velionis buvo skaitytojum 
* ‘Saules” per daugeli metu. 
3-iai silsisi amžinam atsilsyje.

Camden, N. J.,— Rugpiuczio 
31 d., atsibuvo apvaikszczioji- 
mas sidabriniu sukaktuviu ve
dusio gyvenimo ponstvos Jono 
ir Tekios Matusevicziu, nuo 
915 Chelton Avė., kuriosia da
lyvavo suims Jonas, Antanas 
ir Simonas, kaipo ir duktė Ka-

Darbo

Už tai kad Henry Hofer, kal
vis gyvenantis Sharpsburg, 
Pa., kala ant savo priekalo nuo 
5-tos valandos isz ryto ir dirb
damas be paliovos per 17 va
landų, jo kaimynai negalėdami 
nukensti nuolatinio daužymo 
su kuju in priekalą, pasiskun
dė palicijai kad ji sulaikytu 
nuo vėlaus darbo naktimi. 
Henrikis dirba kalvoje jau 44 
metus ir kada jam praneszta 
apie skunda kaimynu tai dabar 
dirba tik tiek adynu kaip ir ki ■ 
ti darbininkai kad neužrustint 
savo kaimynu.

tre ir daugelis giminiu ir pa
žystamu, kurie vėlino tėveliam 
laimingai sulaukti auksiniu 
sukaktuviu. Sidabrine svodba 
atsibuvo Szv. Jurgio parapijos 
svetainėje kurioje dalyvavo 
szeimyna ir prietelei ponstvos 
Matusevicziu. — Ir mes prie 
tos progos vėliname ponstvai 
Matuisevicziams, kad sveiki su
lauktu savo auksiniu sukaktu
viu.

DARBO ŽINUTES
Scranton, Pa. — Straikierei 

skaitliuje 200 sugryžo prie 
darbo in Blossom Dress Co. 
Darbininkes sustojo už tai kad 
vienas isz bosu naudojo nepa
dorus žodžius ir keikdavo dar
bininkes.

Centralia, Pa. — Visi darbi
ninkai, skaitliuje apie 500 žmo
nių, Continental kasyklose ap- 
laike žine kad sugryž'tu prie 
darbo po trumpam streikui 
kuris buvo iszszauktas prie- 
szingai tiesoms.

Eagle Pass, Tex. — Didžiau
siose Meksikoniszkose kasyk
lose, Compania Carbonifera De 
Sabinas, sustojo dirbti daugiau 
kaip 5,000 darbininku, Nueva 
Rosita, 50 myliu nuo Ameriko- 
niszko rubežiaus. Darbininkai 
nesutiko ant naujo kontrakto 
ir nukirtimo mokesties.

Birmingham, Anglija. — Di
džiausiam fabrike eroplanu 
Austin, pamėtė darbus 6,000 
darbininku. Darbininkai už- 
metineja kad kompanija neda- 
laike žodžio kad jiems pakels 
mokesti.

Pottsville, Pa. — Phillips— 
Jones marszkiniu dirbtuve su
stojo ant kokio tai laiko isz 
priežasties straiko. Nesuprati
mas yra tarp dvieju uniju CIO 
ir AFL. Locnininkai yra nusi
stebėja del ko darbininkai šu
kele streiką nes turi dideli val- 
diszka užkalbinimą. Daugiau 
kaip 50 merginu, kurios pikie- 
tavo dirbtuve, likos aresztavo- 
tos ir pastatytos po kaucija.

—• Mieste Ryme, Italijoj 
randasi daugiau kaip 300 viso
kiu bažnycziu.

— New Yorke kūdikis ge
ma kas keturias miliutas.

TRUMPOS ŽINUTES

Rymas, Italija. — Visi Žydai 
aplaike paliepimus apleisti 
miestą ir pasijeszkoti sau ki
tur gyvenimo vietas.

Viednius, Austrija. — Dau
gelis jaunu merginu ir vyruku 
apleido Viedniu važiuodami in 
Palestina ant apsigyvenimo.

New York. — Trys banditai 
apvogė auksoriu ant 100,050 
doleriu, pasiimdami visokiu 
brangenybių.

AR ŽINOTE KAD
— Jeigu žmogus Moskvoje, 

Russijoj numestu szmoteli po
pieros ant ulyczios, tai palici- 
jantas ji aresztavoja ir tuojaus 
nubaudžia. Kad mes turėtu
mėm tokias tiesas Amerika.

— Kožna meta žuvininkai 
pagauna apie 10,000 didžuviu 
Žiemiu mariose.

— Piane randasi trys kar
tai daugiau szmoteliu ne kaip 
automobiliuje.

—■ Daugiau kaip 24,500 A- 
merikoniszku szeimynu turi 
savo namuosia reidio.

—■ Amerikoniszkas Mažė
jus Gamtiszkos Istorijos New 
Yorke likos atidarytas 1869 
mete.

Kariszkas Ministeris Laike Manevru r

Kariszkas ministeris Leslie Belisha, isz Anglijos, daly
vavo manevrose Kent, Anglijo,;. Ministeris Belisha stengėsi 
kad Anglija butu kuogeriausiai apginkluota kad galėtu ap
siginti laike užklupimo nevidono laike kares.

’ T)TJ Ą ’MI? A Q A' F- Adam, Insurance Agentas, 103
itE? U Iv/l,! . .. S ’L. Centre St., Mahanoy City, pirko
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA'.

ELECTRSCSTY 
your biggest penny's worth

“Oh me! Oh me! It must 
be somp’n I ate”

“A penny would give you 
sate food protection for mori 
than 6 hours."

Vienas centas suteikia protek- Pennsylvania 
ci ja del visokiu szviėžiu valgiu Vower & Light company 

per suvisrz 6 valandas; jeigu 
turėsite savo name elektrikini
refrigerator!.

Kariavo Su Iszpanisz- 
kais Pasikekeieis

Abrahomas Sobel, 23 metu, 
isz Boston Mass., liudijo priesz 
senato kamisija apie veikimą 
Komunistu czionais Amerike 
ir kad jis buvo vienas isz skait- 
liaus 23 jaunu Amerikonu ku
riuos Komunistai prikalbino 
insto.tli in Iszpaniszkus pasike- 
leliu pulkus. Jis apreiszke kad 
užrubežiniai Komunistai mai- 
szosi czionais su žmonimis ir 
pakurstineja ant sukėlimo mai- 
szacziu. Sake jis buk daugelis 
isz jo draugu randasi pasikele- 
liu giltose kuriu nepaleidžia 
namo norints tieji gana spiresi 
kad juos siunstu adgal in Ame
rika.

ŽUDĖ JAUNAS IR PATO- 
GES MERGINOS, DEL JU 
ILGU PLAUKU KURIUOS 

PARDAVINĖJO.
Camargo, Bolivija.— Palici

jai pasisekė užeiti ant pedsakio.' 
dingimo penkių jaunu ir pate

igiu mergintu, kurios dingo bė. 
jokios žinios isz miestelio. Pir
miausia palicija buvo tosios 
nuomones kad merginos likos 
pavogtos per kupezius balto ta-, 
voro, ir palicija jeszkojo ju po 
visa apylinke bet merginos 
pražuvo kaip akmuo iii vande
ni. Palicija daejo prie galo 
siūlo. Gerai žinomas dirbėjas 
peruku, pirko puikius plaukus’ 
paeinanezius nuo szviesplau- 
kes merginos. Jisai skaityda
mas daug apie dingima mergi
nu dasiprato, gal tie plaukai 
priguli prie dingusios Alma? 
Evacucos, kuri turėjo nepa
prastai ilgus plaukus. Palicija 
pradėjo karsztai tyrinėti ir ant 
galo atėjo pas koki tai žmogų, 
kuris pardavinėjo moteriszkus 
plaukus. Virszininkas palici
jos padare krata jo name. 
Jeszkojo visur, ant galo užtiko 
slaptas dureles vedanezias in 
antra skiepą, kuriame surado 
keliolika dideliu skrynių. Su- 
teszkino antvožus, ir ka rado? 
— Penkis lavonus dingusiu 
merginu. Tasai rakalis suvi
liodavo jaunas merginas pas. 
save, prižadėdamas joms gerus 
darbus, nukirpdavo ilgus plau
kus, nupleszdavo drapanas ir 
parduodavo Žydams kad už' 
aplaikytus pinigus galėtu tu
rėti gerus laikus su savo myli
ma. Kožnai merginai nupjau
davo plaukus su skūra, pana- 
szei kaip Indijonai darydavo 
su savo baltoms aukoms. Jacy 
Paran, ir jo mylima likos nu- 
sprensti ant suszaudimo.

Isz Visu Szaliu
BURTAIjnGONKU

KAIP TAI JOS BUKINO TŪ
LAI KAIMIETEI, KAIP 
ISZVARYTI VELNIUS 

ISZ GRINCZIOS.

Czuchov, Szlezinga.,— Daug 
czionaitiniu gyventoju da tiki 
in visokius burtus ir užžadus 
ir duodasi apsigaut. Praeita 
menesi artymoje czionais, apsi
stojo girrioje kuopa čigonu, 
ėjo isz kaimo in kaima kurda
mos lengvatikems ateite ir pri
žadėdami turtą ant menulio.' 
Dvi tokios cigonkos Zofia ir 
Anastazija Herko atėjo in 
kaimeli Czuchova, pas 56 metu 
naszle Selma Buczinskiene, 
kuri melde cigonku, kad iszva- 
rytu velnius isz josios grinezė-' 
les. Cigonkos užkalbinėjo ir 
bure isz kazyriu kad iszvaryti 
velnius isz pastoges naszleles.' 
Tarne laike žentas Buczinskie- 
nes, Robertas Ignatz, gulėjo po 
lova laikydamas rankoje kiau- 
szinj. Cigonkos szokinejo a- 
pie torielkaite iii kuria priple 
kokiu ten laszu, o moterėlė pa
dėjo szale visa savo turteli a-' 
pie 200 zlotu; už ka prižadėjo 
jai kad ju dede, kuris yra 
vyskupu, kur ten artimoje' 
Krokavo atkalbės už ja mi- 
szias. Kada žentelis iszlindo' 
isz po lovos, persitikrino, buk 
cigonkos apgavo jo uoszve ir' 
pranesze apie tai palicijei. 
Laike teismo pasirodė apga-' 
vysta ir sūdąs nubaudė cigon-' 
kas ant menesio kalėjimo. Ci
gonkos prisipažino prie apga
vystes, bet sake, kad žmonys 
spiresi nuo ju, kad jiems isz- 
burti ateiti ir už tai noringai 
užmoka.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA IR 
ANŪKĖLĖ.

Vilnius.,— Ana diena atėjo 
in palicijos stoti Kazimieras 
Morovskis isz Pienkeniku, ap- 
reikszdamas, kad surado arty-' 
moję girraiteje lavonus savo 
dukters Paulinos Kurnikienes 
ir penkių mėtų anūkėlės. Suva
žiavo tyrinėjimo kamisija ir 
suszaukta liudintojus kurie 
prjsiege, buk ta diena mate mo
tore su vyru einant per girria. 
Vyras negyveno su savo pa
czia nuo kokio tai laiko. Mo
tore laimėjo teismą ant persi
skyrimo ir skunde vyra, kad 
jei mokėtu ant užlaikymo. To
dėl manoma, kad jos vyras pa
sislėpė girrioje kada motere e- 
jo namo, ,užklupo ant josios ir 
nužudė. Anūkėlė nužudė kad 
ji neiszduotų^

NEBYLIS RADO SENOVISZ- 
KA SKARBA.

Oristano, Sardinija.,— Var
gingas nebylis Mebel Murave- 
ro, dirbdamas prie namo, kuris 
sugriuvo laike paskutinio dre- 
begimo žemes, laike darbo isz- 
kase du puodus pripildytus 
senoviszkais pinigais. Nebylis 
davė žine savo draugui, kuris 
dirbo artimoje, apie savo ra
dini. Draugas suprato brangu 
radini ir paliepė nebyliui at- 
neszti vandenio, o kada tasai 
nuėjo, draugas pasiėmęs 
radini nuėjo namo. Nebylis 
pranesze apie tai palicijai kuri 
aresztavojo dranga ir radini a- 
teme. Pinigai ir puodai turi 
didele verte. Valdžia gausei 
apdovanoj nebyli už suradi
mą tojo senoviszko skarbo, ir 
Sziadien nebylis gyvena be jo
kio vargo. __ ■

PERDURE SAVO PACZIA 
BAGNIETU.

Gleksiniai, Lenk.,—Czionai- 
tinis gyyventojas Vasilius Ja
rema, gyvendamas su savo pa-' 
ežia nuo kokio tai laiko dide
liam nesutikime, isz priežasties 

1 nužiurejimo kad jo motere ji 
apgaudineje ir trankosi su ki
tais vyrais, laike barnio pa
griebė kariszka bagnieta su 
kuriuom perdure jai krutinę.

DAUGYBE ŽMONIŲ MIRSZ- 
TA NUO KOLEROS.

Tokio, Japonija.—Isz Szang- 
hajaus dancsza telegramai, 
buk tame mieste vela prasipla
tino karsztai kolera. Skaitlis 
žmonių mirsztancziu nuo kole-' 
ros daeina ant sanvaites po 
tūkstanti ypatų. Daktarai ne
gali suvaldyti ta liga.

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA IR 
MOCZEKA PO TAM UŽ

DEGĖ NAMA.
Lodžius, Lenk. — Brozdu 

vienkiemyj atsitiko baisi tra
gedija. Ūkininko Petro Sadov- 
skio užsidegė trioba apie antra 
valanda po pusiaunakt. Isz 
triobos iszbego paszautas dar 
gyvas Petras kuris priesz mir
ti iszpažino palicijai kad ji 
perszove jo sunns Mikolas, 22 
metu amžiaus o jo antra mote- 
re Magdalena nužudė giminai
tis Alfonsas Kultra, 20 metu, 
abudu studentai. Gaspadoriaus 
trioba su visais gyvuliais, tur
tu ir motere sudegė. Iszgialbe- 
ta du vaikucziai isz deganezios 
triobos. Sūnūs su draugu pa
reikalavo nuo tėvo pinigu o ka
da tasai atsisakė sunui 'duoti, 
tasai prikalbino savo dranga 
kad prigialbetu tam baisiam 
darbe.

STEBUKLINGAS VANDUO 
SUGRAŽINO MERGAITEI 

REGĖJIMĄ.
Ballingary, Irlandija.,—Prie 

vietines Katalikiszkos bažriy- 
czios Szv. Jeramino, randtisi 
stebuklingas szulinis, isz .Ait
rio vanduo iszgyde regojihla 
asztuoniu metu mergaitei Tere
sei Galty, kuriame tėvai -m&t- 
gaite panardino in taji szulini.. 
Keli daktarai apreiszke tė
vams, buk mergaite niekados 
nepamatys dienos szviesos. Tė
vai dagirde apie stebuklinga 
szulini, nuvažiavo in tenais bu 
dideliu dievobaimingumu ir sti 
vilczia, kad Dievas sugrąžys 
mergaitei szviesa akiu, ir ju 
praszimas iszsipilde, ir szia
dien mergaite mato kaip ir vi
si žmonys.

BANDITAS SU SAVO DRAU
GAIS NUSZAUTAS. j

Rio de Janeiro, Brazilija.,— 
Žymus Braziliszkas banditas 
Verdolino de Oliver, kuris pfer 
daugeli metu kovojo prieszais 
valdžia, ana diena muszije li
kos nuszautas per kareivius su 
savo vienuolika draugais. Vie
nas isz jo draugu Carisco, at- 
kerszino už tai baisiai, už mirti 
savo vado. Nakties, laike su 
savo draugais užklupo ant te
kiu apylinkėje Maccio,. niižu- 
dindami 6 y patas o. gaspado- 
riui Corsico nukirto galva ir 
nusiuntė palicijos vadui. Va
das atidaręs gurbą, kone apal
po isz baimės surasdamas'jaijie 
szeszes galvas. Dabar visa pa
licija toje apylinkėje jeszko.to- 
jo bandito.

NUŽUDĖ KŪDIKI IR PA
SLĖPĖ ANT PASTOGES.
Nowy Soncz, Lenk.,— Kokia 

tai Mare Pogwizd, pagimdė 
slaptai kūdiki, kuri tuojaiispo 
gimimui sudaužė kūdikiui gal
vele in balki ant pastoges, po 
tam toji nelaba motina ipaslėr 
pe kūdiki ant pastoges. . In kė
lės dienas po tam, vienas isz 
szeimininku darydamas pared- 
ka ant pastoges, rado nužudy
ta kūdiki ir danesze apie tai 
palicijei. Mergina likos užda
ryta kalėjime.

■ . L

81 METU ŽMOGUS NUŽUDĖ 
SAVO PRIESZA 72 METU.
Bastia, Korsika.—Trys žmo

nis neteko gyyvasties už mote- 
re kaimelyje Canaje, kur 81 m. 
žmogus Mariotti, užsidarė sa
vo grinczeleje po nuszovimui 
savo kaimyno Capellotti, 72 
metu amžiaus, kuris insimylejo 
in senuko paczia. Canajas už
sidaręs grinezioje pradėjo 
szauti in žandarus, nuszauda
mas viena isz j u, kurie atėjo ji 
paimti in kalėjimą, bet ir Ca
najas likos nuszautas. ’ "

DAUGIAU ISZDUODAMA 
ANT PAPEROSU NE KAIP 

UŽ ELEKTRIKĄ.
Sziadien akyvas ■prilygirii- 

mas parodo kad uekurioše 
šzeimynose iszduodama daii- 
giau ant paperosu ne kaip tfž 
suna udo j ima ėlek'triki sžkos pft- 
jiegos, per menesi laiko. Bet 
elektrikas a'tnesza jums dau
giau naudos ne kaip rūkymas.

Pakelis paperosu kasztuoja 
15 centu o keli toki pakelei už
mokėtu už sunaudojimą elek- 
trikiszkos pajiegos kurios pa
lengvintu jums darba visame 
namuose. O kiek tai tėvas su
ruko cigaru kad už tuos pini
gus galima butu apszviest visa 
narna. Patarimus užvedimo 
elektriko aplaikysite kožnam 
ofise Pennsylvania Power & 
Light kompanijoj.

u
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