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400,000 APLEIDO Kaip Vaikai Lankosi in Mokslai ne, Mieste Cincinnati, Ohio

JESZKOJO PACZIOS PER 
LAIKRASZTI; GAVO 

VYRA.
Kansas City, Mo. — Howard 

Miller, 53 metu, isz Harrisburg, 
Pa., gana turtingas biznierius, 
susirasze su mylima perskaity- 
damas laikrasztyje kad Rober
ta Howard pajeszko sau vyro. 
Susirasze su ja ir nusiuntė 
“jai” 150 doleriu ant pirkimo 
szlebes ir kitokiu reikalingu 
dalyku ant svodbos. Bet nesu
laukęs atsakymo nuo savo 
“mylimos” nuvažiavo in Kan
sas City dažinoti priežastį del 
ko mylima pas ji neraszo. Ka
da “jos” nerado ant paženk
linto adreso, nuėjo ant palici- 
jos jeszkoti pagialbos bet toji 
ponui jaunikiui apreiszke kad 
Robertas randasi uždarytas ka
lėjime už apgavysta ir naudo
jimą paczto ant apgavingo tik
slo. Tasai apgavikas prigavo 
tokiu pat budu daugeli kitu 
kvailiu vyru kurie geide aplai
žyti paeziule isz laikraszczio 
kaip tai jau daugelis kvailiu 
panasziai padare.

PARDAVĖ VIS Z T A, ISZ 
BAIMES NUŽUDĖ TĘVA.
Munfordville, Ky. — Orin 

Warren, penkiolikos metu vai
kas, pavogė tėvui viszta ir už 
aplaikytus pinigus ketino nu
pirkti dovaneles savo jaunes
niems broliukams ir sesutėms. 
Tėvas kerszino nubausti įyaika 
ir tasai isz baimes ji nrtszove 
kada tėvas ėjo prie jo su lazda. 
Vaikas pats iszaugino visztele 
ir džiaugėsi kad galės parduoti 
ir užganadint savo broliukus ir 
sesutes. Vaikas uždarytas ka
lėjime.

DEGINO IR KANDŽIOJO 
SAVO MOTERE, TEIGI’

NORĖJO JA PAPJAUTI
Philadelphia. — Eufonie 

Jonės matyt turėjo, labai bai
saus budo vyra jeigu su juom 
nenori daugiau gyvent ii’ skun
džia ji ant persiskyrimo. Prie
žastys persiskyrimo yra tokios: 
degino jis ja su inkaitusia gele- 
žia, kandžiojo jos pirsztus, ker
szino ja supjaustyt su mėsiniu 
peiliu ir karta, kada ji jam pa
davė ant pusrycziu kiausziniu 
su lasziniais o užmirszo paduo
ti jam bulviu, tai viską mete in 
jos veideli nuo ko apjako ji per 
kėlės dienas o žinoma ir toriel- 
ka mete drauge in jos veideli 
nuo ko akys pamėlynavo.

Gūdžia paliuosavo moterele 
nuo tokio insiutusio žmogaus.

NAMAI SUDEGE NUO 
GAZOLINO ANT UPES; VAI- 

SKAS PRIBUVO IN PA- 
GIALBA; BAISUS PADĖ

JIMAS BENAMIU.

Tvanai 12 Valstijose Padare Bledes Ant 
500 Milijonu Doleriu. Daug Žmonių 

Žuvo. Valdžia Siunczia Paszialpa. 
---------o---------
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GERADUSZIS BIZNIERIUS 
DOVANOJA SKOLAS SAVO 

KOSTUMERIAMS.
Mount Carmel, Pa. — Lud- 

vikas Jankovskis, kuris laiko 
• 'bizni ant kampo 4-tos ir Chest

nut uly., pasirodė ana diena 
geradusziu del savo buvusiu 
kostumeriu, dovanodamas jiem 
skolas kurias jie užtraukė per 
keliolika metu neužmokedami 
jam už tavora. Badai tokiu 
skolų turėjo jis daugiau kaip 
25 tukstanezius doleriu, nuo 
1922 lyg 1936 meto.

Jankovskis iszsiunte laiszke- 
lius visiems kostumeriams kad 
jiems dovanoja skolas bet kad 
neužmirsztu pas ji ir ant to
li aus atsilankineti in sztora 
pirkinei tavora. Žinodamas te- 
byri padėjimą žmonių, kurie 
negali atsilyginti su skola, da
vė jiems proga kad galėtu pa
stoti vela ant kojų ir pradėti 
naujus metus su czysta sanži- 
ne.

Cincinnati, Ohio. — Elektri- 
kinis dratas dalypstejo iszsilie- 
jusi gazoliną ant upes, isz Stan
dard Oil Co., kubilu kuris užsi
degė ir kilo tikra pekla. Lieps
na apėmė 32 namus ir badai da 
dega nes ugnagesiai negali pri
eiti prie ju. Bledes padaryta 
ant dvieju milijonu doleriu. 
Czionaitine upe da vis kyla o 
priek tam pradėjo vėla lyt kas 
daugiau prisidėjo prie nelai
mes žmonių. Manoma kad apie 
65 tukstaneziai žmonių pasili
ko be pastogių mieste Cincin
nati. Gubernatorius iszszauke 
milicija ant padarymo paredko 
o jau kelis pleszikus suszaude 
kurie apipleszinejo namus.

Johnstown, Pa.-— Czionaiti
ne upe vis kyla augsztyn ir 
100,000 gyventoju randasi di
deliam pavojuje.

Washington, D. C. — Raudo
no Kryžiaus Drauguve iszsiun
te in užlietas vietas .daugybe 
visokiu reikalingu dalyku del 
žmonių, vertes milijonu dole
riu, — maisto, drapanų, ero- 
planu, luotu ir pecziu.

Daugeliose vietose telegrafai 
ir telefonai nutraukti ir žmo
nes negali prisiszaukti pagial
bos. Manoma kad apie du szim- 
tai žmonių lyg sziam laikui žu
vo vandenyje. Kentėjimas tuju 
žmonių yra neiszpasakytas, li
gonei neturi tinkamos priežiū
ros, vaikai neturi tinkamo mai
sto ir drapanų o influenza ir 
uždegimas plaucziu ligos bal
sei pradėjo prasiplatinet. Dak
tarai isz visu valstijų likos pa
szaukti in pagialba.

Lyg sziam laikui apskaito
ma kad randasi apie puse mili
jono žmonių benamiu, 35 tuks
taneziai kareiviu ir jurininku 
su 140 laivais patruliuoja už
lietas vietas. Keli tukstaneziai 
telegramų iszsiunsta in Wash- 
ingtona melsdami kuogrei- 
cziausios pagialbos nes fenais 
padėjimas yra baisus ir ap
verktinas.

Portsmouth, puse miesto užlie
ta, dirbtuves turėjo sustoti ku
rios iszmokedavo darbininkam 
po 4 milijonus doleriu ant san- 
vaites. Trys upes Pittsburghe 
užliejo nekurias dalis miesto 
padarydamos milžiniszkas ble
des. Louisville likos beveik pu
siau užlietas. Johnstown van
duo pasiekė lyg namu skiepu. 
Wheeling, W. Va., 10 tukstan- 
cziai gyventoju turėjo jeszkoti 
saugesniu vietų o Wheeling 
miestas likos visiszkai apleis
tas.

Daugiausia nukentejo szios 
valstijos: Ohio, Illinois, India
na, Kentucky, Missouri, Ark
ansas, Pennsylvania, West Vir
ginia, Louisiana ir Mississippi.

Miestai kurie buvo visiszkai 
ar dalimis užsemti yra: Cin
cinnati, Louisville, Portsmouth 
O., Wheeling, W. Va., Steuben- 
sville, O., Pittsburgh, Cairo, 
TIL, Cardwell,' Mo., Kennett, 
Mo., Dyersburg, Tenn., Rector, 
Ark., Leachville, Ark., Bellaire, 
O., Martins Ferry, O.,'Bridge
port, O., New Cumberland, W. 
Va., New Martinsville, W. Va., 
Wellsburg, W. Va., Pomeroy, 
O., Marietta, 0. Apart minėtu 
dideliu miestu taipgi nukente
jo didelis skaitlis mažesniu 
miestu ir kaimeliu.

Cineinnatoje szeszi žmones 
pražuvo, vanduo padare mies- 

i tui bledes ant 5 milijonu dole
riu. Visuose miestuose, kurie 
užlieti per vandeni, kyla viso
kios ligos o ypatingai influen
za ir plaucziu ligos. Valdžia 
iszsiunte daktarus ir norses 
prižiūrėti ligonius ir szelpti 
szeimynas kurios neteko visko. 

■ Maisto nekurtose vietose trum
pa ir užteks tik ant keliu die
nu.

VAIKAS ISZ MIESTO.

Norints tvanas yra didelis, mieste Cincinnati, bet tas nesulaiko vaikus nuo lankymosi 
in mokslaine. Palicijantas Harry Ward perveža vaikus su luoteliu in artima mokslaine.

GIMĖ KVADRUKAI, TRYS 
MIRĖ; NELAIME VAŽIUO

JANT IN LIGONBUTE.
Montreal, Kanada. — Praei

ta Petnyczia Mrs. Areada Ron
deau, mieste St. Thomas, pa
gimdė kvadrukus, (keturis kū
dikius ant kart) o kad vaikai 
buvo labai silpni todėl ant dak
taro paliepimo juos veže ambu- 
lanse 40 myliu in St. Justinos 
ligonbute. Kelionėje ambulan- 
sas susidūrė sujkitu automobi- 
lium kad net szoferis ir norse 
likos sužeisti bet kūdikiams 
nieko blogo neatsitiko tik leng
vai apdraskyti. Po. atvežimui 
ju in ligonbute trys mirė o tik 
viena, mergaite, pasiliko gyva. 
Buvo tai du vaikai ir dvi mer
gaites. Szeimyna turi namie 
deszimt vaiku. Porele nesitikė
jo kad jiems garnys padarys 
toki szposa.

Paskutinis isz kvadruku mi
re isz priežasties būdama labai 
silpno budo. Mažiulele buvo tik 
trijų dienu amžiaus.

Vaikas: — Teveli, pasakyk 
man kiek kokiu gotunku duo
da karve pieno ?

Tėvas: — Nežinau mano sū
neli, o kam klausi?

Vaikas: — Matai, mano da- 
raktorka paliepė iszmaliavot 
karve bet nežinau kiek kranu 
padaryt po jos pilvu.

NUŽUDĖ SAVO BROLI KAD 
TASAI BUVO TINGINYS.
Leonardo, N. J. — Albertas 

Johnson, locnininkas mesiny- 
czios, prisipažino buk tai jis 
nužudė savo broli Charlesa 
musztyneje kada tasai buvo 
gerai užsigėręs ir kad jis buvo 
dideliu tinginiu, nenorėdamas 
jam prigialbeti biznije ir kiek 
uždirbdavo tai tuojaus prager
davo viską.

AUTOMOBILIAI PRADĖJO
GERA RUGEPJUTE NUO 

NAUJO METO.
Harrisburg, Pa. — Nuo nau

jo meto automobilei lyg sziai 
dienai jau užmusze 209 ypatas 
ir sužeidė apie 5,000. Jeigu taip 
toliaus užmuszines žmonis tai
peraugsztins skaitli praeito užsidegė kerszindamas sudegi- 
meto.

Pittsburgh. — Da tokiu tva
nu nepamena žmones in 52 me
tus koki praeita sanvaite viesz- 
patavo 12 valstijose, padaryda
mi bledes ant daugiau kaip 500 
milijonu doleriu. Daugiau kaip 
50 žmonių žuvo ir turėjo ap
leisti savo pastoges 400 tuks
taneziai žmonių.

PAS BARBERI.

DVYLIKA UŽMUSZTI GE
LEŽKELIO NELAIMĖJE.
Meksiko Miestas. — Per su

sidūrimą tavorinio ir pasažie- 
rinio trūkio, artimoje San Mar
cos, likos užmuszta dvylika 
žmonių ir daugelis sužeista. 
Kitoje nelaimėje, artimoje Me
rida, likos užmuszta szeszi 
žmones ir asztuoni sužeisti

Cineinnatoje Ohio upe iszki- 
lo ant 84 pedu, 33,500 gyvento
ju turėjo apleisti savo gyveni
mus, vienas namas sugriuvo ir

Barberis klausia vaiko: — 
Na, mano mažas vyruti, kaip 
nori kad asz tau nukirpcziau 
plaukus?

Vaikas: — Nukirpk taip kaip 
mano tėvui kerpi bet neuž- 
mirszk skyles ant pat virszu- 
galvio nuo kur galva praside
da...

mu geležkelio Union Stoties.

— Amerikonai suvalgo 
kožna minuta apie septynio
lika tonu mėsos.

PADEGE LOVA KAD GALĖ
TU GULĖTI SU TĖVU.

Beardstown, Ill. — Kada ke- 
turiu metu sūnelis Williamo 
Potter, apreiszke motinai kad 
jis ta ji vakara gulės su savo te
veliu, iszpilde savo prižadėji
mą lyg galui. Motina jam sta- 
cziai pasakė kad negales jis 
miegoti su teveliu bet Billy už
sispyrė kad gules.

In koki tai laika vėliaus mo
tina suuodė durnus vaiko kam
barėlyje ir nubėgus pažiūrėti 
kas ten atsitiko, baisiai persi
gando kada pamate vaiko lo
vele liepsnojant. Motina pa- 
szauke ugnagesius kurie po 
trumpam laikui užgesino lieps
na ir Billy taja nakti isztikru- 
ju miegojo su tėvu bet už tai 
motina jam padovanojo karsz- 
tus blynus per sėdynė.

zue-

NUSZOVE TĘVA UŽ NEPA
DORU PASIELGIMĄ.

Hazleton, Pa. — Terese Dia- 
iio, 19 metu mergina, likos už
daryta kalėjime už nuszovima 
savo tėvo ant smert už nepado
ru pasielgimą su ja. Tėvas, Ni- 
kolo Diano, 52 metu, kurio pati 
mirus jau vienuolika metu ad- 
gal o duktė buvo gaspadine na
mie ir buvo laikoma kaipo ne- 
valninke, ana vakara pasiūlė 
jai nemoraliszka pasielgimą su 
juom. Duktė, negalėdama nu- 
kensti nuolatinio prikalbinėji
mo tėvo, pagriebė revolveri pa
leisdama in ji kėlės kulkas, už- 
muszdama ji ant vietos. Tėvas 
paliko devynis vaikus.

INDIJONKA SUSILAUKĖ 
PUIKAUS AMŽIAUS.

Tucson, Arizona. — Praeita 
sanvaite czionais mirė pagarsė
jusi po visa aplinkine sena In- 
dijonka, Serafiną Soto
ta, kuri susilaukė puikauk am
žiaus 113 metu. Senuke buvo 
gera drauge kitados gerai ži
nomo po visa Amerika, Indijo- 
no Geronimo, kuris buvo vadu 
krauja-geriu Indi jonu Apaczu.

ARIELKINEI MONOPOLEI 
TURĖJO GERA PELNĄ 

PRAEITA META.
Harrisburg, Pa. — Pęnnsyl- 

vanijos arielkinei monopolei 
praeita meta turėjo gera pelną 
ant parduotu gerymu. 580 
arielkiniuose monopoliuose 
parduota gerymu už $75,255,- 
000 nuo kuriu valdžia turėjo 
gryno pelno 14 milijonu dole
riu. Pelnas nuo parduotu gery- 
mu,. eina ant guszelpimo nere
giu, naszlenjs ir senukams isz- 
mokejimo pensijų.

Pradedant nuo Juniaus me
nesio, Likieriu Kamisija iszda- 
ve ukaza kad monopoliuose 
daugiau nebus pardavinėjama 
arielka kuri neturi 18 menesiu 
senumo. Paprasta arielka tu
rės turėti nemažiau kaip du 
metus senumo. Geras užmany
mas nes nekurie distilerei par
davinėjo labai szviežia arielka 
už ka žmones turėjo mokėti 
brangiai.

GIMĖ SU SZIRDŽIA ANT 
VIRSZAUS KRUTINĖS.

St. Louis, Mo. — Nemažai 
daktarai nusistebėjo kada li
kos paszaukti pas motere kuri 
pagimdė dukrele kurios szir- 
dis radosi ant krutinės tuojau 
po skūra, vietoje paprastoje 
vietoje. Daktarai mano pada
ryti ant jos operacija ir indeti 
szirdi kur priguli bet ar toji 
operacija jiems pasiseks tai 
abejotina. Dukrele priėmė bob- 
daktarka bet kada pamate kad 
jos szirdis randasi ant virszaus 
kūdikis likos nuvežtas in ligon
bute.

CARISZKOS OPEROS DAI
NININKE MIRĖ VARGE.
Memphis, Tenn. — Palicije 

apreiszke buk rado vargingam

KAS VALGO DAUGIAUSIA 
MĖSOS?

Washington, D. C. -— Di
džiausiais ėdikais jautienos, 
kaip apskaitė valdžios ukisz- 
kas departamentas, yra Angli- 
kai kurie daugiausia jautienos 
pargabena isz Argentinos. O 
antru sklypu tai yra gyvento
jai Argentinos kurie .suvalgo 
mėsos po 296 svarus ant kožnos 
galvos, Kanadoje suvalgo po 
66 svarus ant galvos, Anglijoj 
po 63 svarus o Suv. Valstijose 
po 41 svarus ant kožnos galvos.

UŽAUGINO D YNA SVE- 
RENTI76 SVARUS.

New Berlin, Wis. — Tom 
Peffer, kalvis, iszaugino dy- 
na kuris sveria 76 svarus ir 12 
unciju ir jaueziasi kad jis už
augino didesni dyna ne kaip 
kas kitas Amerikoj. Pereita 
meta taja garbe turėjo kokis 
tai Simon lenatsh, isz Monroe 
pavieto, kuris užaugino dy
na kuris svėrė 42 svarus. Pef
fer pasiėmė isz lauko taji mil
žiną adbuza 12 diena Novem.be- 
ilo ir sako kad isz jo galima 
padaryti net 36 pajus.

SURADO SENUS PINIGUS 
NUO NAMINES KARES.
Rockville, Ala. — Jim Allen, 

kasdamas darželyje, iszkase ge
ležini puodą kuriame radosi 
daug senoviszku pinigu paei- 
nancziu da nuo Namines Ka
res. Viso radosi 160 szmoteliu 
auksiniu ir sidabriniu pinigu, 
paeinancziu nuo 1861 meto. 
Kas juos paslėpė ten tai sunku 
inspeti o gal kokia szeimyna, 
prijausdama kad kareiviai ke
tina pribūti in taja aplinkine, 
užkasė pinigus darželyje ir gal 
buvo užmuszti laike kares.

BURDINGIERIU PRIGLAU
DĘ O VYRA ISZVARE 

LAUKAN.
Philadelphia, Pa. — Rafae- 

las Arcucci, nesiprieszino pa-
cziulei kada priėmė ant burdo’kambaryje motere, nusižudžiu- 
Jimmy Sinopoliu, pinigai ap- si isz vargo ir nedatekliaus, ku- 
laikyti už burda prigialbejo’ri buvo Valentina Tumanskaja 
ant užlaikymo namo ir v.isi bu-'ir mokino vaikus skambinti 
vo užganadinti bet kada poniu- ‘ ' 1
te Arcucci ana dienš, iszmete 
savo vyra laukan o priglaudę 
prie savo szirdeles Jimmy, ki
lo pasiprieszinimas nuo vyro. 
Užvede jis teismą ant persisky
rimo kuri ir aplaike. Vaikai tė
vui prigialbejo liudyt kad mo
tina su ju tėvu pasielgdavo ne
dorai.

' ant piano. Toji motere buvo ki- 
tados Cariszkoje imperatiszko- 
je operoje dainininke ir gerai 
žinoma po visa Rosija. Turėjo 
ji 46 metus amžiaus ir nuo ku
rio tai laiko sirgo neturėdama 
tinkamo maisto. Pagal palici- 
jos apreiszkima tai motere pa
naudojo truciznos ant užbaigi
mo savo vargingo gyvenimo.

LEWISAS KISZA UŽ DAUG 
SAVO NOSĮ IN DARBININ-

KISZKUS VEIKALUS.
Washington, D. C. — Jonas 

Lewisas, pirmininkas anglines 
unijos, likos paniekintas per 
daugeli žmonių ir darbininku 
veikėju už kiszima savo nosies 
už daug in prezidento Roose- 
velto reikalus kas kiszasi auto
mobilinio straiko.ir privertine- 
ja ji kad užbaigtu straika kas 
sziadien da yra negalimu da
lyku. * ....___—



’ ‘ SAULE ” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kongresmonas Raymond Can

non, isz Wisconsino, innesze 
byla kad atimti pilietybe tam 
Amerikonui kuris yra apsigy
venęs svetimose szalyse tik del 
savo pasilinksminimo.

Jo byla nelieczia tuos kurie 
tonais dirba arba turi kokius 
užsiėmimus bet tik tuos kurie 
yra turtingi ir geidžia kad Eu- 
ropiecziai laižytu jiems padus 
už ju dolerius, praleisdami mi
lijonus doleriu Europoje ir 
kad apsisaugoti padotku Ame
rikoj.

Vienas isz tokiu Ameriko- 
niszku ponuliu, kuris apsigy
veno, nevos isz baimes, Euro
poje, yra žymus lekiotojas 
Charles Lindberghas, kuris ba
dai iszsižadejo Amerikonisz- 
kos pilietybes ir priėmė pilie
tybe Anglijos, pasilikdamas jos 
padonu. Lindbergho pacziule 
vela tikisi atsilankymo garnio. 
Lindberghai apleido Suv. Val
stijas apie meta laiko adgal, 
trumpai priesz elektrikiavima 
llauptmano, kuris nevos pavo
gė ju sūneli ir nužudė bet yra 
abejotina ar tikrai jis nužudė 
taji kūdiki ir už tai turėjo pa- 
aukaut savo gyvasti.

Nekurie Amerikonai apleido 
Amerika kad turėti didesne pa- 
guodone nuo Europiecziu už 
Amerikoniszkus dolerius nes 
savo tėvynėje juos vis vadins 
tik Džimais ir Williamais.

Karaliszka karūna Anglisz- 
ku karalių Anglijoj, kuria nau
doja visi ju karalei laike karū
nacijos, yra iszdeta daugiau 
kaip 3,000 brangiais akmenais 
K deimantais kuriu verte- ap
skaityta ant 250 milijonu dole
riu. Toji karūna yra brangiau
sia ir puikiausia už visas kitas 
karūnas Europiszku valdytoju.

Norints Kaizeris Willi elnias 
likos iszguitas po karei isz sa
vo tėvynės ir apsigyveno IIo- 
landijoj bet, kaip telegramai 
tvirtina, tai jis naktimi atsi
lanko in teviszke pas savo gi
mines. Daugelis žmonių ji ma
te Potsdame kur gyvena jo gi
mines.

O gal Kaizeris turi tame tik
slą atsilankymo in teviszke ir 
tikisi ateityje isz to pasinau
doti.

Amerikoniszki darbininkai 
ant farmu tegul nerugoja kad 
jiems mažai mokama algos. 
Paprastas Amerikoniszkas ber
nas aplaike paprastai apie 
$25.25 ant menesio. Australijoj 
taimeriai moka nevedusiems 
bernams ant menesio $12.50 su 
maistu ir guoliu o vedusiems 
moka po $17.50 ąnt menesio su 
namu, daržovėms, kiausziniais, 
pienu ir mėsa.

Jeigu kas geidžia dainuoti 
prie lango savo mylimos tai 
tegul to nedaro tiktai atlieka 
koncertą dienos laike nes gali 
ji patikti nelaime kaip patiko 
Simpsonui Ray, kuris gyvena 
Baysville, L. I.

Sim-psonas atsistojas prie 
lango savo mylimos, pradėjo 
dainuoti: “O fly with me darl
ing”, kaimynui toksai koncer
tas nepatiko, kuris mane kad 
tai katinas szaukia savo myli
ma ii* paleido jam szuvi in už
pakali. Dabar Simpsonas nega
li sėdėti ant kėdės ir turėjo nu
sipirkti naujas kelnes.

Laike tikejimiszko pasikal-j 10*7 ¥
bejimo su žmonimis, vieni kitu j i I 1jf® S II ¥ l||3 
užklausė kur yra dangus ? Sun- i 
ku ant to klausymo atsakyti:'
kur yra dangus, jeigu pats Szv.ĮISZZTOE ™A. SZEIMYNA; 
Povylas raszo: “Ne akys ne-' DABAR MELDŽIASI, 
mate, nei ausys negirdejo, kas 
danguje randasi”. ■ 
kaipgi galime apraszineti apie 
lai, ko Žmogus neinate nei ne
girdejo ’

__ ; ■ y j ' Panevėžys.,— Panevėžio kri- 
_  Todėl minalines palicijos valdininkai

• Vaitkeviczius ir Zabarauskas 
Kėdainių apskr., Gudžiunu 
vals., Volmuncziu kaimo sue-

O bet dangus turi būti mely-'me Broniu Pogužinski, intaria- 
nu nes jeigu butu juodas tail 
vadintųsi juodžemiu. Dangus 
yra tuom, kas "yra virszuje, isz 
kur saule szvieczia, kuri szil- 
do, apszvieczia ir pralinksmi
na. O norints saule ir užtema 
ant to mėlyno dangaus tai nak- 
czia praszvinta puikios žvaigž
des, priek tam menulis duoda 
mums szviesa naktyje.

Bet tankiai tas dangus per
simaino ant juodo nes debesei 
ji uždengia — debesiai pakilę 
isz žemes. Tankiai tasai dan
gus yra taip baisus kaip mari
nes vilnys, rodos tieji debesiai 
nori nukristi ant žemes, kaip 
ant tos Sodomos ir Gomoros o 
perkūnija musza su dideliu 
trenksmu, rodos kad Dievas už
pyko ant musu nusidėjimu.

Kur jeszkosime tojo dan
gaus? Gal czionais ant žemes? 

iBet koki dangų sau czionais 
parengsime, toki ir turėsime.

Motere turi neszioti žiedą 
ant pirszto kad parodyti svie- 

I tui buk ji yra vedus motere bet 
vyras neneszioja; juk ir taip 
jis turi ženklus ant saves kurie 
parodo buk jis yra nevalninku 
luomo moterystes • •.

Popiežius Piusas XI. kas 
dien eina silpnyn, meldžia Die
vo, kad ji užlaikytu da gyvu, 
i? kad galėtu apvaikszczioti 
savo 15-tas sukaktuves iszkeli- 
mo ant popiežiaus, kuri tai die
na pripuola 6-ta diena Vasario 
[Deb.]. Vienatinis užlaikymas 
jo gyvasties yra jo sveika szir- 
dis ir drūtas tikėjimas, bet 
daktarai abejoja ar ilgai pagy
vens. — Juk kur yra viltis ten 
ir gyvastis, o prie to ir tikras 
tikėjimas in viso galinga Die
va.

Guodojame senus žmonis ir 
guodojame senus užliekus pa
liktus per musu mirusius tėve
lius o ypatingai jeigu tokius 
dalykus kuriuos patys naudojo 
kaip tai senas maldaknyges. 
Jeigu turite sena maldaknyge 
ir ja guodojate,, prisiunskite in 
redakcija o bus apdaryta kaip 
nauja.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

ma iszižudžius Dogeliu szeima 
Smilgiuose. Kita diena tardo
mas Pogužinskas prisipažino 
iszžudes Dogelius apipieszimo 
tiksliu. Pogužinskis 36 metu 
amžiaus, vedes bet su žmona 
iszsiskyres ir turi apie 20 ha. 
žemes. Vasaros metu Pogu- 
žinJskis dirbdavo prie statybos 
darbu. Dirbės ir Smilgiuose ir 
girdėjęs ten būdamas, kad Do
geliai esą labai turtingi žmo
nes, kaip tai milijonieriai. O 
jis, Pogužinskis skurdžiai gy
venęs, beturtis, tai ir norėjos 
pagrobti Dogeliu pinigus. Ra
dęs tik 180 litu už kuriuos Sze- 
cluvoj nusipirkęs arkli ir veži
muką ir kitokiu smulkmenų 
Kalėdoms. Jis iszžudes visa 
Dogeliu szeimyna ir atėjusia 
giminaite tode], kad Dogeliu 
szeimynos nariai jam kliudė, 
painojesi. Pogužinskis, eidam
as Dogeliu žudyti restorane nu
sipirkęs pusbonki degtines ir 
iszejės. Pogužinskis religingas 
žmogus ir dabar suimtas nuo
lat kalbas poterius.

EKSPLOZIJA KASYKLOSE 
UŽMUSZE 7 ANGLE-

KASIUS.
Chesterfield, Anglija. — Sep

tyni anglekasiai likos užrnusz- 
ti ir keturiolika apdeginti per 
eksplozija gazo kasyklose Mar- 
tham, Duckmantone. Beveik 
visas miestelis nubėgo prie ka
syklų dažinoti kas atsitiko. 
Moterių regėjimas buvo ap
verktinas, stovėdamos prie ka
syklų laukdamos kokios nors 
žinios apie savo mylimuosius. 
Visu lavonus iszgauta.

NAUJUS METUS SUTIKO 
TVARTE.

Mariampoies.—Vienas Mari- 
ampoles pasiturįs ūkininkas 
suruosze Nauju Metu sutikima 
kaip tai balių, in kuri pasikvie
tė gimines ir keletą kaimynu. 
Iszkilmes pradėjo apie 5 vai., 
vakaro ir jau apie 11 vai., tiek 
svecziai tiek szeimininkai bu
vo gerokai linksmi. Vienas isz 
svecziu, vyras, pradėjo prie vi
su kibti, įginczytiis ir kelti 
musztynes. Neramųjį sveczia 
Nauju Metu sutikimo dalyviai 
nutarė, kur nors atskirai patal
pinti, kad sziis iszsipagiriotu. 
Jis buvo padėtas in tvaria ku
ri stipriai užrakino. Isz karto 
svecziai mane tik pajuokauti ir 
belaisvi isz tvarto tuojau isz- 
leisti, bet dar daugiau insi- 
linksmine visai apie ji pa- 
mirszo. Tik >isz ryto ūkininko 
samdinys atrado tvarte bemie
ganti sveczia, kuri, pažines isz 
belaisves paleido.

NUSZOVE MUSZEIKA.
Ramygala., —■ Per szventes 

Ramygalos vals., Miszkiniu 
kaimo, pas ūkininką Židžiuna 
atėjės girtas kaimynas R. Bal- 
luszka ir užgauliojancziais žo
džiais kabinosi prie Židžiunu 
szeimos-nariu. Kaip kuriuos 
buvo pradėjęs muszti. Jauna
sis J. Židžiunas gražiuoju kai
myną ramino, pastarasis nenu
sileido, blaszkesi ir muszesi. 
Supykęs J. Židžiunas Baltusz- 
ka nuszove. Szovejas uždary
tas kalėjime. 1

ISZSISKYRE SU VYRU SU 
PAGIALBA KIRVIU.

Tenenai.,— Tauragės apskr., 
Stigrenu kaimo gyventoja, 
Mankiene, isz anksto pasiruo- 
szusi, kirviu primusze savo vy
ra, kuris neatgavęs kalbos, mi
re. Po inžanginio tardymo 
Mankiene suimta ir patalpinta 
Tauragės areszto pamuose. 
Mankiene, jau seniai mylėjosi 
su savo kaimynu, o su savo vy
ru nesutiko. Nesulaukdama, 
kuomet gales su vyru iszsiskir- 
ti, nutarė tai pagreitinti kir
vio pagialba. Vyras iszvažia- 
vo in Naumiesti turgun, iszve- 
že parduoti malku. Jam iszva- 
žiuojant, pati inprasze, kad 
parvažiuodamas isz turgaus 
užvažiuotu pas p. Roma, kur 
ir ji busianti. Vyras nieko blo
go nemanydamas, užvažiavo. 
Kadangi, jo pati ten kažka siu- 
vosi, o siuvimo dar nebuvo bai
gusi tai jis jos lauke iki 11 vai. 
nakties. Belaukdamas užvie- 
szejo eterio ir linksmas, insiso- 
dines in ratu gala savo žmona, 
iszvažiavo namo. Nuvažiavus 
nuo Romos 2 km.,. Sziaudenu 
kaime, pati isz užpakalio kir
tusi kirviu tris kartus vyro 
galvon ir pabėgusi. Petras 
Mankus, sukaupęs paskutines 
jėgas, nusz'liauže iki artimiau
sios sodybos, kur rado pirmuti
ne pagialba. Kalbėti jau nebe
galėjo. Atvykęs gydytojas 
nieko negalėjo pagialbeti ir po 
trijų dienu P. Maukus neatga
vęs kalbos mirė. Tardytojui 
pravedus tardymą paaiszkcjo 
kad Mankiene prie to jau se
niai ruoszesi, visa dare apgal
votai.

LENKISZKI KAREIVEI NO
RĖJO UŽIMTI DAUGIAU

ŽEMES LIETUVOJE.
Vilnius. — Vilniaus kraszte, 

demarkacijos linijoje, Zarasu 
apskrityje, Dukszto ežero rajo
ne Lenkai, pradėjo stumti Ad
ministracijos linijos, gaires in 
Lietuvos puse, tokiu budu už
imdami daugiau nepriklauso
mos Lietuvos žemes. Lietuvos 
pasienio sargybos tas gaires 
atstatė in senas vietas bot Len
kai vis nesiliauja su tomis gai
rėmis žaidė. Lietuvos pasienio 
sargyba szuviais in ora perspė
jo Lenkus, bet tie kita diena 
atsivedė penkis-dcszimts karei
viu, kurie buvo apsiginklavę 
kulkosvaidžiais ir rankinėmis 
granatomis, nepaisydami Lie
tuvos sargybos pastūmėjo vis
as gaires keletą metini in Lie
tuvos puse ir atsivedė telefoną 
susibūrė apie ji. Užvakar Lie
tuvos pasienio apskrities vir- 
szininkas bandė susisiekti su 
Lenku valdžios ins'taigomis, 
kad atsitikima iszaiszkinti. 
Buvo pasiūlyta susitikti de
markacijos linijoje, bet ta pa
aria diena Elta telegrama pra- 
nesze, kad Lenkai sutartu lai
ku susitikti demarkacijos lini
joje atsisakė. Atsitikimas in- 
vyko keli kilometrai in pietus 
nuo Dukszto ežero.

KLEBONAS PRITRUKĘS 
PINIGU PRALOSZE KARVE

Kėdainiai., — Vienas klebo
nas Kalėdų proga smarkiai lo- 
szes kortomis, bet jam labai ne
sisekė loszti ir praloszo visus 
pinigus. Pritrukęs pinigu, 
klebonas pra'losze savo karve. 
Ta proga koks tai “xximžius” 
raszydamas Nauju Metu linkė
jimus tam klebonui linki“pasi- 
gaileti ir nepraloszti bent var
pines žvirbliu.”

Vartokite Dauginus
Szokuliados ir Kakao
Jeigu kiekvienas asmuo ver

tintu .szokoliado ir kakao mai- 
tinguma tai isztikro kiekviena
me name jie butu daugiaus var
tojami. Szokoliadas turi augsz-. 
ta nuoszimti riebumu ir “car-'
bohydraites”, kaipo ir minera
liniu drusku. Kakao, kadangi 
turi mažiaus riebumo, nėra 
toks madingas kaip szokolia
das. Bet abu, kakao ir szoko
liadas yra svarbus maistai ir 
vertėtu visiems juos abudu, 
arba nors viena, pridėti prie 
savaitiniu valgiu.

Beveik visada, kada tik ka
kao arba szokoliadas vartoja
ma namuose, jie vartojami su 
pienu ir todėl gerymas arba 
valgis tokios kombinacijos tu
ri dviguba verte. Nes apart szo
koliado arba kakao maitingu- 
mo dar pridėta puikus pieno 
sudėtiniai—kalkis, riebumas ir 
“carbohydrates”, su svarbiais 
vitaminais. Vartodami pieno 
arba kakao su pienu, mes musu 
kūnams duodame daugiaus 
maitingumo negu daugumas 
žmonių tiki.

Kakao ir szokoliada galime 
vartoti invairiais budais, na
muose, apart, tik kaipo gery- 
ma. Juos galime vartoti kom
binacijoj su pienu ar karpu 
krakmolu, in pudingus, pasz- 
tetus pyragaiezius ir pan. Abu
du turi skoninga kvapsni ir gal 
todėl jie taip populariszki ne 
del ju maitingumo.

Patartina rudeni, žiema ir 
pavasari vartoti kakao ir szo
koliado gerymus namuose. 
Juos vartodama szeimininke 
gali invairinti jos valgius. Yra 
puikus užvaduotojas kavai ir 
arbatai o kaslink sveikatos tai 
neiszpasakytai sveikesni.

Patartina apsipažinti su skir- 
tumu tarpe szokoliado ir ka
kao. Szokoliadas yra pagamin
tas nuo kakao medžio keptu 
pupu. Jie sutrinti ir vėliaus 
prispausti in szmotus nesaldin
to ar kepimui szokoliado. Szi- 
tas produktas turi apie 54% 
kakao sviesto. Kakao yra smul
kiai sugrustos kakao pupos su 
dauguma kakao sviesto pra- 
szalinta, taip kad nėr toks mai- 
tingas kaip szokoliadas. Darbi
ninkams, kurie prie darbo pri
versti daug sėdėti tai patarti
na vartoti kakao nes jie nerei
kalauja tokio maitingo valgio

—FJj.I.S.

PRASTAS KAREIVIS PASI
LIKO GENEROLU.

“Jeigu karta būni kareiviu 
tai visados juomi pasiliksi” te
kis yra priežodis kareiviu bet 
būdamas prastu kareiviu o po 
tam dastoji garbes generolo, to- 
kis yra nepaprastas atsitiki
mas Kcnyon Joyle, kuris ana 
diena likos paskirtas per prezi
dentą Roosevelta Brigadieriu- 
Generolu ant treczio pulko rai
teliu Fort Mayer, Va. Laike 
kares tasai kareivis atsižyme-Į 
jo nepaprastu narsumu ir likos' 
apdovanotas keliais orderiais 
ir kryžium.

<-ŽYDELKAITE->
----------o----------

Jau pradėjo temti mano kam
baryje kada durys tykiai atsi
darė ir tykiai užsidarė o prie 
slenksczio atsistojo kokia tai 
smulkaus sudėjimo ypata.

O buvo laikas kada durys 
taip atsidarinejo ir užsidarine- 
jo tankiai iki pat sutemai o kas 
toksai prie slenksczio stovėda
vo. Nei sveikinosi nei aiszkino 
su kuo ir ko atėjo.

Žodžiai rodėsi nereikalingi, 
tiesiog net tuszti.

Suprasta be ju. Be ju atjaus
ta reikalai.

Pirmu sykiu pamatytus žmo
nes priiminėta kaipo artimus 
pažinstamus. Kaip tokius, ku
riu sztai laukta.

Kas buvo alkanas, sesteldavo 
ant valandėlės ir pasidrūtinda
vo — norints .sausos duonos 
kąsniu. Kas pailsės, suszales, 
szildesi ir ilsėjosi truputėli, 
paskui iszeidavo dekavodamas 
o kartais ir be padėkos net pas
kui ji tykiai durys užsidaryda
vo.

Tai-gi atsidarė durys ir už
sidarė tykiai o prie slenksczio 
atsistojo smulki, mergaite su 
didelu naszuliu.

Sustojo, naszuli ant žemes 
paleido ir atsirėmus prie sienos 
sunkiai dūsavo.

Priėjau areziau.
Tai buvo Žydelkaite, dar la

bai jauna ir labai prastai apsi
rengus. Jos veido tipas dru- 
cziai mauritaniszkas, tankus, 
suvelti ant kaktos plaukai ir 
juosvai—auksines deganezios 
akys. Isz tu akiu veržėsi riks
mas be jokio balso.

Pasiūliau jai krose. Pakratė 
galva kad nenorinti.

'Stovi, lupos dreba, degan
ezios akys pasikelia ir nusilei
džia.

Renka skalbinius. Skalbinius 
pas žmones gauna. Turi neat
būtinai gauti biski skalbinių 
nes didžiai jie reikalingi. No- 
rints vyriausiajai. Norints del 
apžiūrėjimo.

Primetu pora skalbinių. Na- 
szulys dar sunkesnis pasidaro 
bet ji tuojaus jo pasilenkia — 
kad tuo tarpu sausas smarkus 
sopulys sukrato jos iszdžiuvu- 
sia krutinę ir naszulys isz ran
ku iszpuola.

— Ar yra kas su tavimi? Ar 
laukia kas, kad tau pagelbeti, 
vaikeli?

Žiuri placziom akimi.
— Man? Ne. Niekas nelaukia.
Mėgina naszuli pakelti.
— Bet-gi tai didis sunku

mas. Karietele reikia paimti.
— Ka? Karietele? Ketures- 

deszimts skatiku? O jie alka
ni...

— Tai sargui liepsiu... Nors 
nuo trepu. • •

— Ne! ne! Asz pati! Kas ežia 
su manimi turėtu da rūpintis? 
Asz tai tuojaus pati...

— Bet tėvas ir motina rus-
tinsis kad tokias sunkenybes 
kilnoji!..

— Tėvas?.. Motina?..
Kad mane nogla smertis pa

gautu tai Ievai man nieko ne
sakytu.

— Kaįp tai? Ka tu sakai? 
Tokius negerus tėvus turi?

Pakrato galva ir pamojo ran
kom.

— Jie geri!.. Ak, kaip jie 
yra geri... Koki maloningi! 
Jie mane liūliuotu, kaip ta 
paukszteli. Jie mane ant ranku 
nesziotu! Asz pas juos tiktai 
viena. O jei... Kad asz bu-' 
cziau gera mergaite jie mane 
medum apteptu.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.
f— - ■--- į

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial; 2-1512

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

'Tuose žodžiuos buvo girdi
mas dejavimas, tai persigandi- 
mas, tai džiaugsmas.

— O ka tu?.. Ar tu ne esi 
gera mergaite ?

— Ne. Asz esu isz partijos o
įie hasidai. Jie turėjo manes 
iszsižadeti.

Atsiduso tyliai.
-— Ach, kaip jie verkei Kaip 

plaukus rove! Tėvas, motina 
plaukus rove ir verke. Kad asz 
bueziau tris kartus numirus ir 
kad mane butu tris sykius pa
laidoja'tai tokio verksmo nebū
tu buvę.

— Ir taip juos beverkiant 
palikai?

— Turėjau taip daryti. Asz 
nuo to sirgau bet turėjau. Te- 
nais tokia nelaime, toksai už- 
muszimas...

— Tai asz daugiau kaip pen
kis sykius gryžau ir prie 
slenksczio gulėjau ir su gądva 
in duris beldžiau ir girdėjau 
kaip jie sielvartavo ir daugiau 
penkių sykiu pasikeldavau ir 
eidavau szalin. Asz turėjau... 
tenai toki... Toki... Ak!..

Palytėjo abiem rankom su- 
puolusius veidus ir 'tuojaus su
svyravo.

— Ir už tęva didesni ir už 
motina didesni ir už didžiausia 
sielvarta taipgi didesni... Asz 
negalėjau • •.

Valandėlė tylėjo,, greitai dū
saudama, giliai, sunkiai dejuo
dama. Urnai pakele galva.

— O ponia?.. Kaip ponia 
padarytum?

Insmeige in mane žeruojan- 
czias akis.

Stambios aszaros krito dide
liais, atskiriais lasząis per jos 
sudžiovusi ir pajuodusi veida.^:,, --

Ir asz nuleidau akis.
— Asz?.. nežinau vaikeli.

LAIMEJO DOVANA UŽ 
JO ŽINYSTA.

Daktaras Wendell M. Stan
ley, 30 metu kemikas isz Rocke
feller Instituto, Princeton, N. 
J., laimėjo dovana $1,000 už 
iszradima koki gaivaleliai yra 
priežastim ligų influenzos, pa
ralyžiaus, paprastu szalcziu ir 
daug kitu ligų, kuriu pradžia 
buvo lyg sziam laikui nežino
ma.

f t



S A U L E ” Mafianoy City, Pa.

Žuvininko Laime
I.

Ant kranto Baltijos juros, ne- 
pertoli nuo musu garsiosios Pa
langos, tarp dvieju gana auksz- 
tu smilcziu pušniu, apaugusiu 
retomis puszelemis, stovėjo ge
rokai apdraskyta, sziaudiniu 
stogu, su trimi mažais lange
liais, sena sulinkusi prie žemes 
fialkuže.

Czia pat už bakūžes galo ties 
langais kiszavo pakrypusi prie 
mažo szulinio svirtis, kuri link- 
idama in szulini, kaip senas 
ožys, bliovė me-e-e... Szi ba
kūže neturėjo kamino bet tik 
prie galu ant pat cziukuro, bu
vo dvi nemažos skyles, pro ku
rias virto kamuoliais durnai.

Už bakūžes — tvenkinėlis, 
lapie kuri augo trys pakrypę 
gluosniai. Viename buvo nema
ža skyle, kurioje strazdas kas 
vasara perejo vaikus.

Toliau nuo juros kranto au
go gana nemažas beržynas, dar 
toliau žaliavo tankus didelis 
puszynas. Apie bakūže — žo
lynas, arcziau juros smėlys, 
smėlys ir vien tik nuo amžių 
smėlys.

Durys in bakūže buvo žemos, 
paeinantis ir iszeinantis visa
dos turėjo daboti savo virszu- 
galvi. Toliau mažas prienamis 
kuriame visados riogsojo viena 
antra palaike statine ir mažas 
tvartelis del ožkos. Viduje ba
kūžes buvo du kambariai; vie
name, kakalys (peezius) su 
virtuve, antrame platus kaka
lys su suoleliu. Kertėje nedide
lis stalas ir kertinis suolas, ant 
sienos keli visai aprūkė nuo 

" ~-dnnm-'sžventujm paveikslai--o 
prie sienos sukrypusi lova.

Szioje bakūžėje gyveno da 
jaunas, stambaus ūgio, gelto
nais plaukais ir ūsais, suaugės 
žvejys, Andrius Taurinskas. 
Andrius buvo labai darbsztus, 
blaivus ir doras žmogus o jo 
žmona Veronika — Dievo-bai- 
minga ir teisinga motere. Die
vas ju moteryste apdovanojo 
keturiais vaikais, kuriu vardai 
'buvo: Jurgis, Kazys, Antanas 
ir Maryte, vyriausioji duktė. 
Szeimyna buvo visa labai suro- 
kojanti.

— Veronika, Veronika, — 
szauke anksti ryta atsikėlęs 
Andrius. — Sziadiena bus gra
ži diena, važiuosim in jura; 
tuojaus ateis mano draugai. 
Veronika pas prūdeli skalbė 
baltinius ir atsiliepdama vy
rui, skubinosi greitai in troba.

Diena jau buvo iszauszusi; 
tekanezios saules spinduliai to
li už žalios girrios rodėsi. Ve- 
versys auksztai jau dainavo sa
vo ankstyba dainele. Andrius 
isztemptus tinklus tvarkė, — 
žmona skubiai ruosze pusryti.

Reikia ‘tau, mielas skaityto
jau, žinoti ka nors ir apie žve
ju inrankius. Musu juros žvejai 
dalinosi in tinklininkus ir udi- 
ninkus. Tinklais gaudo silkes, 
pleksznes ir kitas mažas žuvis. 
Tinklai yra ilgi vientisiai (be 
maksznu), kitokį negu ka upė
se žvėjoja. Žuvis, pakliuvusi in 
skyles, nebegali isztrukti. Jū
riniai tinklai yra labai ilgi, bet 
ne platus. Tokiu tinklu vienas 
žvejys iszsiveža in jura ketu
rias deszimtis ir daugiau. Su
gauta žuvi žvejys ant juru ne
ima isz tinklu laukan bet 
traukdamas tinklą su žuvimi, 
deda in laiva.

Parvažiavus ant kranto su
bėgę moterys ir vaikai padeda

vyrams imti žuvis isz tinklu. 
Tinklus kabina ant tam tyczia 
intaisytu mietu džiovinti, o žu
vis nesza ar veža in namus.

Udininkais vadinosi tie žve
jai, kurie gaudo žuvis ant plo
nu ilgu, apie deszimt kilometru 
virvių.

Prie ilgosios virves pririsz- 
tos vieno masto ilgumo virves 
su kabliukais. Ant tu kabliuku 
deda mažas žuvytes (strimoli- 
kes). Tokiu kabliuku prisieina 
vienam žvejui apie kelis tuks- 
tanezius turėti. Ant virves ga
lo pririsztas gerokas akmuo 
kuris nutraukia virve su kab
liukais gilumom Ir taip isz- 
tempta virve užima ilguma 
apie 10 kil. Ūdomis gaudo men
kes, pleksznes ir kitas didesnes 
žuvis.

Andrius buvo tinklininkas 
bet jis žvejodavo ir ūdomis.

— Teteli, teteli, mama pra- 
szo prie pusryczio, — atbėgės 
prabilo Jurgis. Tinklai jau bu
vo sudėti. Tėvas nuėjo.

II.
Kaimelyje M., kur gyveno 

Taurinskas, visi jo kaimynai 
buvo žvejai. Ant laivo, kuris 
iszeina in tolima jura, visada 
esti iki keturiu vyru, žveju.

Andriui bepusrycziaujant 
nuo juros pasirodo trys vyrai, 
kurie ėjo link Andriaus bakū
žes. Mikas Tiltas — auksztas, 
stambus, su placziu veidu ir 
nosimi, kaip kriausze, mažo
mis akimis vyras. Jo balsas 
drūtas. Petras 'Szauksztelis, vi
dutinio ūgio, ilga nosimi lėtas 
žmogus. Jo priežodis nuolat bu
vo “vadinasi” ir raide “e” 
iszlaikydavo kartais net po ke
lius sykius eee... kol prieida
vo prie žodžio. Kazys Rankove 
— mažo ūgio, stambus, jaunas, 
gražus vaikinas.

Kuomet minėti vyrai artino
si prie triobos, Andrius ženge 
per slenksti laukan.

— Miegaliau! — suszuko 
juokdamiesi vyrai.

Andrius pasisveikinęs su vy
rais greitai ėjo neszdamas ant 
kuprynes uždėta tarbike su 
valgiu ir vandeniu gerymui.

— Mes jau viską sudėjom in 
laiva, — atsiliepe Mikas Tiltas.

An gražaus smiltyno, prie 
pat vandenio, nosi auksztyn 
pakeles, juodas, kaip sabalys, 
stovėjo ilgas ir platus laivas. 
Ant “nosies” turėjo jis balta 
lentele su paraszu “Laime” 
Nr. 7.

Prisiartinę vyrai prie laivo 
skubiai pradėjo ruosztis in ke
lione. Andrius sukrovęs savo 
daigtus ir maista sustojo va
landėlei ir pradėjo duoti nuro
dymus savo draugams nes Tau
rinskas buvo “Laimes” savi
ninkas. Be to Andrius, kaipo 
patyręs ir praktiszkas žvejys, 
visur vadovavo. Kiekvienas 
žvejys — draugas turėjo pa
skirta sau darba sanžiningai 
atlikti.

— Mykolai, ar stipriai stovi 
stiebas ?

— Virve, kairioji ir deszinio- 
ji, ar savo vietoje?. .'Tiltas tu
rėjo szi darba atlikti.

— Petrai, ar bures (žegiai) 
sulankstytos? Tuos inrankius 
turėjo Szauksztelis daboti.

— Kazimierai, ar yra irklai, 
du maiszu smėlio, vėliavėlė ir 
žibintas, ar viskas padėta savo 
vietose?.. — klausinėjo Tau
rinskas savo draugu ir gavės 
teigiama atsakyma, liepe vi

siems kibti prie laivo.
Du isz vienos, antru du isz 

kitos puses szauniai stūmė lai
va in vandeni. Kuomet laivas 
pradėjo kilti, trys pirmieji žve
jai basi suszoko in laiva o An
drius paskutinis inlipo ir apsi
dairęs po “Laimes” vidurį, 
atsisėdo prie vairo.

Reikia tau mielas skaityto
jau, ir ta žinoti, kad žvejai isz- 
važiuodami ant juros visados 
atsisveikina su 'savo szeimyno- 
mis, nes dažnai atsitinka kad 
daugiau sziame pasaulyje ne- 
bepasimato.

Andrius atsisveikindamas su 
savaisiais del to biskuti užtru
ko. Veronika ir vaikai bakūžes 
kertese cypė, vedke. Tėvas isz- 
važiuodamas ant juros niekuo
met vaikams neleisdavo eiti ly
dėti.

Veronika iszejo isz trobos ir 
sulenkė savo kelius priesz nu
mylėta kryžių, kuris mažame 
darželyje ant kiemelio stovėjo 
ir pasveikinusi palaiminto Isz- 
ganytojo atminti, skubiai nu
ėjo link juros. Užlipusi ant 
augsztos smėlio pusnies mate 
kaip laivas gražiai su savo bal
tomis burėmis vis tolyn, tolyn 
plauke nuo kranto. Sukalbėju
si poterius ir padariusi szv. 
Kryžiaus ženklą link plaukian- 
czio laivo, paskubomis ženge in 
troba prie savo kūdikiu.

Saulute jau buvo auksztai 
pakilusi. Vėjelis iszlengvo pu
to ir “Laime” su jos ingula 
greitai nuo kranto vis tolyn in 
vakarus vare.

— Jau Palangos bažnyczios 
bokszto nebesimato — sako 
Rankove, kuris ant laivo no
sies sėdėjo ir vis link kraszto 
žiurėjo.

— Tai jau dvideszimt vers
tu nuo kranto esame, —„sako 
Andrius.

— Bet Birutes puszynas da 
aiszkiai matyti, — prabilo 
Szauksztelis, kuris sėdėjo de- 
sziniame “Laimes” szone ir 
pypke smarkiai trauke.

— Kai Birutes puszynas pra
nyks, tai busime jau ant ant
ros kalvos (žvejai patemyjo 
kad juros dugnas Palangos sri
tyje turis isztisas eiles kalnu),
— prakalbėjo Tiltas.

— Mano darbas sziryt, — 
sako Taurinskas, —- yra visu 
sunkesnis. Žiūrėkit, kaip vejas 
mus vis nori in pietus panesz- 
ti. Ne„ palauk, — tarė Andrius 
spausdamas vairo kotą prie 
szono, — neleisim in pietus bet 
turi plaukti in vakarus.

III.
— Jau dvylikta pasibaigė,— 

pažiurėjas in laikrodėli sako 
Andrius.

— O, jau žuvėdros pasirodė 
—pypke isz burnos isztraukes 
nusistebėjo Szauksztelis.

Patyrė žvejai isz žuvedru 
skraidymo spėja, kur užsilaiko 
žuvys. Silkeles dažniausiai 
plaukia didžiais būriais ir la
bai tirsztai. Žuvedros-gi ta ge
rai matydamos krinta smark
iai in vandeni ir sugauna žuve
le; paskui tupedamos ant van
dens ryja savo grobi.

“Laime” gražiai ir szauniai 
plauke tolyn.

— Kazy, —szauke Andrius,
— padainuokime!

Rankove atsikrankes, atsiko- 
sejas augsztu, gražiu balsu už
traukė :
“Ant kraszto mariu, Palangos 

miestelyj,
Kur gyven musu broliai 

Žemaiteliai,
Yr augsztas kalnas, Birute 

vadintas, 
' Žalioms puszelems virszuj 

apsodintas.

Ten toj laimingoj žemej 
boc?iu musu,

Kol buvom ponai ir Gudu
ir Prusu, 

Viežlyba, skaisti, kaip rože
ir rūta, 

Kunigaiksztiene gyveno 
Biruta”- •.

Rankovei tuoj pritarė antru 
tenoru Szauksztelis o Mikas sa
vo storos kakarines bosu — 
iszejo graži melodija, kuri taip 
nulingavo juros platybe.

— Gražiai, .gražiai dainuoja
te! — sako Andrius — reiks 
jus musu vargoninkui pasiūly
ti, kad priimtu in giedorius, — 
pakartojo Taurinskas.

— Aha, — žiūrėdamas in 
vandeni, pastebėjo Andrius — 
jau yra silkeliu. Vyrai, leiskit 
bures žemyn. Kazy, imk irklus.

Ir laivas pradėjo stoti. Už 
keliu minueziu žvejai jau buvo 
prisirengė tinklus leisti in jura 
Andrius sako:

— Asz leisiu pirma savo du 
tinklu. Paskui tavo Mikai du, 
po tavęs Szauksztelio du ir ant 
galo Kazio du tinklu.

Prasidėjo darbas. Rankove 
irklavo labai iszlengvo isz pie
tų in sziaure. Andrius tinklus 
leido o Tiltas su fizaukszteliu 
jam padėjo ir taip ėjo darbas.

Kai paskutinis tinklas buvo 
jau inleistas, laivas sustojo ir 
Kazys paemes inkarą mete in 
vandeni.

— Ir taip, vyrai, — sako An
drius, — suleidome mano de
szimt tinklu, Mykolo asztuo- 
nis, Szauksztelio szeszis ir 
Rankoves septynis,

— Duok, Dieve, tik laimes,— 
prabilo Tiltas.

Žvejai pradėjo įuosztis prie 
pietų. Kiekvienas paemes savo 
maiszeli stipriai užkando nes 
visi gerokai buvo fazalke. Van
deni visi turėjo viename bose
lyje.

— Jau szeszta valanda, — 
pažiurėjas in laikrodėli — sa
ko Andrius.

Pavalgia žvejai, užsidegė 
pypkes ir linksmai sznekuczia- 
vo.

— Tai ka? Draugai, prigul
int pailsėti, — sako Taurins
kas, — apie 2—3 valanda, kaip 
pradės szvisti, stosim prie dar
bo, — parokavo Andrius.

Tiltas ir Szauksztelis, pasi- 
deja po galva savo sermėgas 
sugulė viduryje laivo. Ranko- 
ve-gi .susirietė ant “Laimes” 
nosies ir neilgai trukus visi su
migo. Mikas taip smarkiai 
knarkė, kad Andrius net neri
mavo kad tas knarkimas žuvu 
neiszbaidytu. Taurinskas vis 
dar sėdėjo prie vairo ir niekaip 
jam miego nesinorėjo. Kas tai 
vis rūpėjo. Sutemo. Mažos ban
geles laiva vis judino ir judino 
ir vanduo in “Laimes” szonus 
talaszkavo. Tik gražus menu
lis skolintais isz saules szvie- 
siais spinduliais szviete ir van
denyje, kaip auksas, žibėjo. 
Aplink vien tik menulis ir van
duo. O vanduo, rodos, be pra
džios ir galo.

— Koksai Dievas galingas, 
— mintijo sau Andrius. — Die
vas davė žmogui protą ir jis 
sau tas galybes sunaudojo. Lai
vas tai mano didžiausis priete- 
lius kuris dabar mane ir mano 
draugus laiko ant sziu gilumu. 
Acziu Sutvertojui už viską! —

------ TOLIAUS BUS-—

! Geradare Pleszike

Mahanojuje priviso visokiu 
mergų,

Tarp kuriu yra visokiu val
katų,

Po rodhauzes ir kitas pabulkes 
reizuoja,

Ant vietos nielkad neapsistoja. 
Atsiranda ir toki vyr-gamulos, 

Kurie prisiplaka prie mer
ginos,

Flirtuoja ir duoda joms 
pinigus,

Su vilczia kad jam jos bus.
Kaip tik nuo katro pinigu 

sugriebė,
Tuojaus velnes ja pagriebia, 

Girdėjau kad ten kur ant East 
End ulyezios,

Neduoda ramybes savo kai- 
minkai aibęcze.

Nekaltai ja apkalbinėja,
Badai ir apjuodinanezias gro- 

matas pas ja raszineja, 
Žinau apie jas gerai, 

Badai joms kaili ketina isz- 
pėrti gerai,

Už tokius apjuodinejimus, 
Nekaltos moteres apkalbėji

mas.

Girdėjau kad mieste Frilande, 
Yra kokia tai pasileidėlę,

Ir visokiu bobelių smarkiu, 
Kurios mala per dienas su

Nesenei kokia tai sueiga' buvo, 
Ir kitu in ten pribuvo, 

Jau ka tieji vyrai nukentejo, 
Kad ant galo dalaikyti ne

galėjo.
Da apie tai sziadien nutylėsiu, 

Bet kita karta apie jas pa-
dainuosiu,

Geriau moterėles pasitaisykite, 
Su bonkutems pas kitas ne

lakstykite,
Savo žiotis uždarykite, 

Ba kaip asz prižadu, 
Tai ir isztesu.

(Legenda). kada jus inejote in pakriausze.

t----------------- -—------------- ------------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Kristus isz Jeruzalės ėjo Ka- 
parnaumo link. Jo mokiniais 
buvo: Petras, Andrius, Jokū
bas, Jonas, Tomas ir Judoszius. 
Tuo laiku dar dvylikos apasz- 
talu nebuvo. ■

Kad nekankintu ju dideli 
karszcziai, jie iszkeliavo vaka
rė, saulei leidžiantis ir mane 
keliauti visa nakti.

Maista jie visa buvo jau su
valgė. Odiniame-gi krepszely- 
je, kuri Judoszius nesziojo prie 
diržo prisiriszes, paliko viso 
tik szeszi sidabriniai denarai.

Kaparnaume jiems buvo pa
rūpintas hutas: Jokūbo ir Jo
no motina Salomėja Kaparnau
me turėjo gana erdvu kambarį, 
kuriame galima buvo, septy
niems, apsigyventi.

Kelias ėjo per iszkraipytas 
uolas. Menulis buvo jau pate
kėjas. Kiek paėjus, kelias pasi
suko in pakriausze, kur buvo 
gana tamsu.

Staiga isz krumu iszszoko 
penki žmones. Jie baisiai atro
dė: rankose blizgėjo peiliai ir 
durtuvai. Vienas skyrėsi isz ju 
savo ugiu ir dėvėjo kitokia ke
pure. Tai buvo vadas.

— Stokit! — suriko jie.
Petras, norėdamas apsiginti, 

pakele savo lazda bet Kristus 
ji sudraudė.

Pleszikai apjeszkoja Kris
taus ir jo palydovu rubus, nie
ko nerado.

Judoszius su savo krepszeliu 
bando pabėgti bet plesziku va
das privijo ji, atėmė krepszeli, 
iszkrete tuos szeszis sidabri
nius pinigus ir padejas juos 
-'^notare: _ s -

— Eikite savo keliu, elgetos.' 
Mes savo jau pasiėmėm.

Kristus ir jo mokiniai ėjo to
liau.

Judoszius vis dar aimanavo: 
gaila jam buvo pinigu.

Tuo tarpu menuli pridengė
debesys. Tamsumoje keliaunin
kai nepastebejo jog juos vejasi 
kažkokia motere.

Jie sustojo pailsėti. Jonas 
linksmai tarė:

— Užmigsime, broliai, dabar 
be baimes, nes jau nieko mes
neturime: plesziku nėra ko bi-

Kur ten netoli Pottsvilles ko
kia tai Slavoke, 

Moterele nekokia, 
Kaip mergina buvo, 
Savo norago negavo,

Tada koki tai Lietuvi prisi
viliojo,

Ir apsįporuot su ja turėjo.
Tasai taip savo zenku mylėjo, 
Kas diena ant ranku turėjo,

Bet ilgai taip ne ėjo, 
Bobele siunst pradėjo, 

Pradėjo labai daug gerti, 
Nuolatos savo vyra barti,

Zyliojo per dienas,
. Neapleifedavo ne vienos, 

Gere patenku ir alų,
Ir ant galo, 

Visai moterele pasileido, 
Visokiu bjaurybių dasileido.
Neprižiūri ne savo mažu 

dukrelių,
Tuju vargingu mergeliu,

O tas jos Lietuviszkas asilelis, 
Isztikruju kaip kokis gy

vulėlis,
Pasigeriąs karezemoje staugia, 
Kaip verszis namine riaukė.
Per dienas bara su alkūnėms 

trina,
Apie namus visai neatsimena, 

Tai vis Dievo daleidimas, 
Jeigu katro vyro protas 

silpnas.

Bet kai arcziau asz in jus insi- 
žiurejau, pasirodėte esą nepa
prasti žmones. Sztai kodėl asz 
sekiau paskui jus. Asz girdė
jau žodžius jusu mokytojo, ma- 
cziau kaip esate neturtingi. 
Asz supratau koki jus esate 
geri žmones. Tada asz nubėgau 
prie Dismaso. Jis miegojo. Asz 
paėmiau slaptai krepszeli ir 
atnesziau jums. Trys sidabri
niai — tai nuo manes. Asz pa
ėmiau nuo Dismaso ir... pri
dėjau: jums pinigai reikalin- ' 
gesni.

Kai motere pabaigė, Petras 
tarė:

— Bet kodėl, tokia gera ju
dama, gyveni su pleszikais? Ar 
tai gerai? Žmogžudystes, ple- 
szimai. . .

Motere atsake:
— Mes žudome labai retai. 

Jeigu Dismasas ka nors ir nu
žudo tai tik gelbėdamas savo 
gyvybe arba kad nepakliūtu in 
valdžios rankas.

— Bet ir tas yra labai blogu 
darbu. Tu nei nenusimanai 
kiek nusidedi. Neturi tu su juo 
gyventi! Negražu! Susivaidyk!

— Jokūbas staeziai pasiūlė:
— Ales nuvesime tave pas 

mano motina Salomėja. Ten 
galėsi apsigyventi. Ji iszmokys 
tave taisyti sugadintus tinklus, 
dirbti... Be to, keletą kartu 
per metus galeži matyti musu 
Mokytoja...
, Moteris galvojo, ka atsaky
ti. Ji vis seke akimis Krisiu. 
Galu gale ji pasakė:

— J eigų asz sugrysziu pas 
Dismasa, gal but jis mane 
musz....O gal užmusz... bet- 
pamesti. jo nenoriu .• Asz.^ab^ii| 
jam reikalinga. Bė manės jis. 
bus nelaimingas. Isz susikrim
timo gali pasidaryti labai blo
gu žmogumi. Asz geriau jam 
perduosiu visas isz jusu girdė
tas mintis... Be to, asz ji pri
kalbėsiu mesti savo amata. Asz
pati galėsiu kitu keliu eiti... 
Bet jeigu jusu Mokytojas pasa
kys kitaip, tegul bus pagal Jo 
norą.

Ir Kristus pasakė:
— Moteriszke, sugryszk.

joti.
Kai ausztant jie pabudo, czia 

pat pamate motere. Ji stovėjo 
ir atydžiai žiurėjo in ju veidus. 
Rankose ji laike krepszeli kuri 
pleszikai buvo atėmė isz Judo- 
sziaus.

Motere, paduodama Kristui 
krepszeli, tarė:

— Vieszpatie, sztai tas, kuri 
vakar nuo Jusu atėmė.

Kristus atidavė maiszeli Ju- 
dosziui p szis greitai suskaite, 
ar visi pinigai tebera.

— Kaip! — tarė Kristus. — 
Vakar szitame krepszelyje bu
vo tik szeszi sidabriniai... Isz 
kur-gi ju czia atsirado devyni?

— Isz tikrųjų! — stebėjosi 
Judoszius.

Moteriszke paraudo ir nieko 
neatsake. Tuomet Tomas jai 
tarė: ,

;— Alės esame labai tau dė
kingi. Bet buk taip gera, papa
sakok mums, kokiu budu pate
ko szie pinigai in tavo rankas?

— Alotere atsake:
— Asz — plesziku vado Dis

maso meiluže. Asz verdu vi
siems pleszikams valgyti, lo
pau ju drabužius bet priklau
sau tik vienam Dismasui. Va
kar, kada jie jus apiplesze, asz 
buvau arti jusu, atvirai pasa
kius, tai asz ir daviau ženklą,
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Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausii Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
. Geriausia Ambulance — 
patarnavimas ežioj A/ 
apelinkeje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio I 
Grabu. Laidoja nu- | 
mirelius pagal naujau- | 
šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos J . 
prekes. wts

I>U OFISAI:
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J _



Žinios Vietines
— Jonas Skocznik, isz New 

Bostono, kuris buvo nuvažia
vęs in Washingtona, ant prezi
dento inaguracijos, likos pavo
jingai sužeistas automobilinėje' 
nelaimėje, arti Washington©, 
in kurio automobiliu trenke di
delis trobas. Szocznikui per
skelta pakauszis ir jis guli te- 
naitineje ligonbuteje. Ta pa- 
czia diena Washingtone likosi 
skaudžiai sužeistas per auto
mobiliu ir Juozas Fritz, isz 
miesto, kuris gyvena ant W. 
Pine uly.

—• Praeita sahvaite lankėsi 
mieste poni S. Pecziuliene, isz 
West HazTetono, su pana Hele
na Olanish, isz Mahanoy Plane, 
kurios motoravo in miestą ir 
prie tos progos atsilankė in re- 
dyste “Saules” nes poni Pe
cziuliene yra sena skaitytoja. 
Poni Pecziuliene taipgi atsilan
kė pas savo broli Prana Kugry, 
Girardvillej. Ponstva Pecziulei 
laiko puiku hoteli ant Winter 
avė., West Hazletone. Atsilan
kykite vela kada busite mies
te.

— Onai Lastauckienei, (Du- 
linskiute), 702 W. Centre uly., 
buvo padaryta operacija ant 
viduriu Locust Mountain ligon
buteje, Shenandoryje. Po ope
racijai poni Lastauc'kiene jau- 
cziasi daug sveikiau ir neužil- 
gio sugrysz namo.

—• Panedelio vakaru, 25-ta 
Sausio—Jau., Moterių Drau
gyste, Szv. Magdalenos, rengia 
puiku ir viena isz smagiausiu 
Baliu, Norkevicziu sales, kuris 
prasidės 7-ta vai., vakare. Mo
terėles užlkvieczia visus atsi- 
^wjky.ti ir v ūsu s svetelius igra- 
iVii pavieszins, o prieik tam li
kos pakviesta puiki orkestrą, 
kuri grayjs Lietuviszkus szo- 
kius, kad net ir seniai negailės 
malsziai iszstoveti ant vietos. 
Visi yra užkviesti, o i užauga 
tiktai 35c.

- — Subatos ryta kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Helena Ku'biliute, isz 
miesto su James Kane isz Gil
berton o. Vestuves atsibuvo pas 
nuotakos tėvus ant 819 E. Cen
tre uly., po kuriai jaunavedžiai 
iszvažiavo ant svodbihes kelio
nes in New Yorka ir po sugry- 
žimui apsigyvens pas tėvus 
nuotakos.

— Taipgi Subatos ryta li
kos, suriszti mazgu moterystes 
Szv. Juozapo bažnyczioje pana 
Olga Brazdžiute su Franu Ow- 
czas, abudu isz Trentono pe- 
czes.

•— Daugelis atsilankė pama
tyt puikiu paveikslu isz gyve
nimo misijonieriu kurie randa
si po visas dalis svieto, platin
dami mokslą Kristaus. Paveik
slai buvo rodothi Nedėlios va
kara Szv. Juozapo parapijinėje 
mokslaineje per kunigą Albina 
DraZdi kuris darbuojasi del la
bo Saleziecziu Vienuolyno, Lie-' 
tuvoje. Paveikslai buvo rodomi 
isz gyvenimo misijonieriaus 
Jono Bosko kuris yra palaido
tu Italijoj, paveikslai isz gyve
nimo tuju tarnu Dievo Afrikoj 
ir Indijoj ir daug kitokiu pa
keiksiu. Ineiga buvo dykai kas 
galėjo tai davė auka. Tieji pa
veikslai taipgi buvo rodomi 
Panedelyje Szv. Kazimiero 
bažnyczioje, McAdoo kur yra 
(prabaszczium kunigas J. Bal
trūnas. Reikia primyt kad ku
nigas Drazdys yra mandagus 
ir labai malonaus budo dva- 
feiszkasis ir geras pamokslinin
kas. __ ■_ —-----V”"“

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Tamkeviczius li

kos pavojingai sužeistas in gal
va ir peczius kada ji anglis pa
gavo laike darbo butlegerineje 
skylėje, arti miesto. Vargei isz- 
liks gyvas. Sužeistas žmogus 
gyvena ant 121 N. Emerick uly. 
ir yra 26 metu amžiaus.

— Pana Helena Treigiute, 
14 S. Bowers uly., likos surisz- 
ta mazgu moterystes su Anta
nu Norkumi, isz Filadelfijos, 
per kunigą Deguti, Szv. Jurgio 
bažnyczioje, praeita Ketverga.

— Garnys ana diena paliko 
sveika ir patogia dukrele pons- 
tvai Vincentui Czepukaicziams 
ant 420 E. Centre uly., kuri gi
mė vietinėje ligonbuteje.

Gilberton, Pa. f Ona, 20 me
tu amžiaus duktė ponstvos Fe
likso Stoczkunu, Back uly., mi
re praeita Sereda po ilgai ligai. 
Velione paliko savo tėvelius, 
seserį Helena ir tris brolius, 
Frana, Petrą ir Juozą namie. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigoms praeita Suba- 
la.

Frackville, Pa. — Ponstva 
Vincas ir Katre Pavlauckai, 13
S. Lehigh Ave., ana diena ap- 
vaiksztinejo 25 metu sukaktu
ves savo vineziavones. Apie 50 
sveteliu likos pakviesti isz 
miesto ir aplinkines, ant to ap- 
vaikszcziojimo, kuris likos pa- 
vieszinti karaliszkai per “jau
navedžius”. Ponstva Pavlauc
kai likos apdovanoti puikioms 
dovanėlėms ir gerais velini- 
mais kad sulauktu gyvi ap- 
vaiksztineti savo auksines su
kaktuves. Sveteliams grajino 
smagius szokius Želionio or
kestrą isz Ne^Vj Philadelphijos. 
Sveteliai pasilinksminę iszsi- 
skirste namo vėlybu laiku.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

f Mare Konsevicziene, 46 
m., gyv. 151 So. Empire uly., 
mire Sausio 10-ta ryte, palai
dota 13-ta. Paliko vyra, tris 
vaikus, broli, ketures seseris ir 
motina.

Kingston, Pa. f Vincas Dab- 
keviezius, 21 m., gyv. 38 Center 
uly., mirė Sausio 17-ta Mercy 
ligoninėj. Sirgo menesi laiko. 
Iszkilmingos laidotuves invy- 
ko Sausio 20-ta. Paliko nuliū
dime motina Margarieta, sese
ris p. Mras, p. Rigeliene ir bro
li Juozą.
Inkerman, Pa. f Tarnas Rusz- 

kinas, 67 metu, 7% Market St., 
mire Sausio 15-ta, palaidotas 
18-ta d., Pittstono Szv. Kazi
miero parapijos kapuose.

— Nedirbdami per penkis 
metus, Harry Benovski, isz 
Larksvilles ir Jonas Kozlovs
kis, isz Plymouth©, likos už
griauti per anglis Harry E. 
'Colliery kasyklose. Abudu pa
liko szeimynas su vaikais.

GERAI VISIEMS ŽINOTI.

-— Szlapia vilna daugiau 
duoda szilurnos ne kaip .sausa.

—• Ant viso svieto randasi 
apie 235 milijonai Mahometu.

— Žiemiu dalyse tankei nu
puola sniegas nors nematyti 
jokiu debesų.

—■ Didžiausios vario kasy
klos Amerike randasi Arizonos 
valstijoje, netolimoje Superior 
ežero.

— Australijoj raiidasi sep
tyniolika sykiu daugiau aviu 
ne kaip žmonių; apie 115 mili
jonai. ~ , = .i L_ A & &

Isz Visu Szaliu
GYVENO

SU DVYNAIS
NEŽINOJO KATKAS YRA 

TĖVU JOS KŪDIKIO.

Pisano, Jugoslavija.,— Czio- 
naitinis sudžia nemažai džio
vina sau galva, kaip nusprelį
sti sekanti atsitikima ? Kelis į 
menesius adgal turtinga mer
gina Milda Bylek, isztekejo už 
vyro. Viena ceremonija atsi
buvo bažnyczioje o antra civil- 
iszkam sude nes tenaitines 
tiesos to reikalauje. Nuo ko
kio tai laiko patogi Milda pa- 
temino, kad jos vyras nevisa- 
dos turi vienoki būda, nes lan
kei persimainydavo ir ne buvo 
tokiu, kada su juom apsivedė. 
Ant galo moterele suprato, kad 
ji antru kartu eme szliuba su 
dvynu-broliu slavo vyro, kurie 
iszrode kaip du laszai vandens. 
Motore dasiprato, kad dvynai 
susikalbėjo ja vesti abudu ir 
gyventi su ja kaipo vienas vy- 
ras,. fotone už keliu menesiu 
ketina susilaukti' kūdikio, ir 

, dabar meldžia sūdo, kad nu-
sprenstu, katras isz dvynu yra 
josios tikras vyras ir tėvas jo
sios kūdikio.

APIPLESZDAVO AUKAS IR 
JAS PASKANDYDAVO.
Sinskaja, Bosija.,— Palicija 

aresztavojo gana dideliam kai
me, koki tai gyvuliu kupeziu 
Dolostaja, kurio name suras
ta lavonas užsiūtas in maisza, 
kuri buvo nužudęs ir pasiren
gtas imnesti in upe. Palicijos 
tyrinėjimai parode buk tasai 
rakąlis užpraszydavo pas gave 
arkliu kupezius nuo kuriu ke
tino pirkti arklius, bet jau 
daugiau neapleisdavo jo gy
venimą. Kupezius apip'leszda- 
vo ir ju lavonus inmesdavo in 
upe. Ant skundo keliu szei- 
mynu, kuriu vyrai dingo, pali
cija nusiuntė in fenais • savo 
slaptus agentus kuriems pasi
sekė isztyrineti jo velriiszka 
darba.

PERVAŽAS APSIVERTĖ, 
227 ŽMONIS NUSKENDO;

TERP JU BUVO 100 
VAIKU IR MOTERIŲ.

Hoiig Kong, Kinai., — Ma
žiausia 227 žmonis nuskendo, 
terp kuriu radosi gal daugiau 
kaip szimfas moterių ir vaiku, 
kada pervažas Manczuk apsi
vertė ant upes Kanczu, pana- 
sziai kaip tai atsitiko su laivu 
Eastland, Chicagoj, Amerikoj, 
1915 mete. Ant Manczuk 
pervažo radosi apie 340 pasa- 
žieriu, isz kuriu buvo daugiau
sia Kiniszki studentai, kurie 
plauke namo in Kongmoon. 
Pervažas užėjo ant molyno, 
pasažierei labai persigando ir 
mėtėsi ant kito szono pervažo, 
kuris nuo sunkumo apsivertė 
ir visi inpuole in vandeni. Kiti 
laivelei atplaukė in pagialba ir 
iszgialbejo likusius.

MERGAITE ISZGYDYTA 
PER STEBUKLINGA 

VANDENI.
Manfredoni, Italija..— Arti

moje kalno Mt. Marco, randasi 
stebuklingas szulinis, kurio 
vanduo jau iszgyde szimtus 
žmonių. Mergaite Eufemia 
Alicadi, deszimts metu adgal 
apsirgo ant akiu, ir daugelis 
daktaru pripažino, buk mer
gaite pasiliks nerege per savo 
visa gyvenimą. Tėvai iszgirde 
apie stebuklinga szulini, nuva
žiavo in fenais ir panerino

“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Gialbsti Szuni Pagauta Per Tvana

Ne tik žmones bet ir tukstaneziai gyvuliu likos pagauti per tvana. Sztai szuo, kuris 
likos pagautas ant plaukencziu lentų, ant Ohio upes, netoli Louisville, Ky., kuri palicijantas 
iszgialbejo. Farmeriai neteko daugelio gyvuliu, kuriuos pagavę vanduo.

mergaite in vandeni. In kėlės 
valandas mergaite apreiszke 
tėvams kad pradeda matyti 
visokius .daiktus. Paszauktas 
daktaras pripažino buk mer
gaite adgavo savo regėjimą, 
dekavodama Dievui už stebuk
linga sugrąžinimą jei regėji
mo.

KINISZKI BANDITAI PA
VOGĖ ISZ MOKSLAINES 

30 VAIKU.
Chongnan, Kinai. — Gauja 

Kiniszku banditu užklupo ant 
vietines mokslaines, isz kurios 
pasiėmė 30 vaiku, turtingesnių 
tėvu ir juos nugabeno in arti
mus kalnus Lantsan. Po tam 
banditai nusiuntė viena isz sa
vo siuntiniu pas tėvus, kad už 
juos užmokėtu deszimts tuks- 
taneziu Amerikoniszku dole
riu. Tėvai su - dideliu vargu 
surinko vos kelis tukstanezius 
kuriuos inteike siuntiniui bet 
da vaiku nepaleista ant liuo- 
sybes.

Paskutines Žinutes

London, Anglija. — Ministe- 
ris Baldwinas padekavos už sa
vo dinsta tuojaus po karūnaci
jai.

Vatikano Miestas. — Papie
vius vis randasi pavojingam 
padėjime ir nėra vilties kad jis 
pasveiks. Kojos visai suparaly- 
žavotos. i 1 ,
Frankford, Ky. — Laike mai- 

szaties czionaitiniam kalėjime 
likos užmuszta dvylika kaliniu 
kurie norėjo pabėgti isz kalė
jimo.I w . .New York. — Mariniu dar
bininku slraika, kuri tęsęsi per 
86 dienas, jau pasibaigė.

Hull, Kanada. —- George 
Fournier, 30 metu ir jo keturi 
vaikai sudege ant smert kada 
jo grinczele sudege. Motina ta
me laike buvo iszejus in bažny- 
czia.

New York. — Mrs. Laura Ci
ccone, 50 metu, apsiliejo ant sa
ves benzino po tam užsidegė. 
Nuvežta in ligonbute mirė 
trumpam laike.

PADEKAVONE NUO SENE
LIU UŽ KNYGAS.

Gerbiama “Saules” redakci
ja: — Mes, senukai isz prie
glaudos del senu, žmonių, szir- 
dingai dekavojame redakcijai 
už paaukavima mums .sene
liams istoriniu knygų. Skaity
dami jas atsiminsime apie jus 
ir dekavosime Dievui už jusu 
geradejyste. Kada turėsimo ke
lis dolerius tai vela užsisakysi
me knygų. Su pagarba,
C. Tencky isz County Home, 

Ghent, N. Y.

Darbo Zinutės
U. S. STEEL KORPORACIJA 

ISZDUOS 60 MILIJONU 
DOLERIU ANT PAGE

RINIMU.
Pittsburgh. — W. A. Irvin, 

pirmininkas United States 
Steel kompanijos, apreiszke 
kad neužilgio toji kompanija 
iszduos 60 milijonu doleriu ant 
visokiu pagerinimu savo dirb
tuvių Clairton ir Homestead, 
Pa. Po pagerinimui savo dirb
tuvių, toji kompanija ketina 
jjriimti daugeli darbininku.

ANGLIJOJE ANGLEKASIAI 
KETINA STRAIKUOTI.
London, Anglija. — Angle- 

kasiu unija iszdave paliepimu 
sulaikyti darbus visose augliu 
kasyklose pakol operatoriai 
pripažins anglekasiu unija už 
kuria anglekasiai jau nuo ke
liu metu kovoja. Straika prasi
dėjo kasyklose Haworth, Not
tinghamshire. Apie deszimts 
tukstaneziu anglekasiu iszejo 
ant straikos ir da tiek ketina 
iszeiti in kėlės dienas.

600 DARBININKU LAIMĖJO 
STRAIKA.

Erie, Pa. — Darbininkai dir
banti Continental Rubber Co., 
skaitlyje 600, laimėjo straika 
po keliu sanvaieziu, spirda- 
miesi 40 valandų darbo ant 
sanvaites, dviguba mokesti Ne- 
deliomis ir szventemis ir pripa
žinimo unijos. Apie pakėlimu 
rnokestiės bus svarstoma vė
liaus.

KAIP RUSAI GABENS KAREIVIUS ATEITYJE SU EROPLANAIS.
Nesenei .atsibuvo bandymai lėkimo eroplanu su kareiviais in tolimas szalis kad laike 

kares galėtu greitai nusiunsti kareivius ant kariszku lauku. Szitas eroplanas gali sutalpin
ti sparnuose 16 kareiviu ir daturi du lekiotojus.

DARBININKAI PRIE ELEK
TRIKO SUSTRAIKAVO.
Chicago. — Darbininkai dir

banti prie elektrikiniu stoeziu 
sustojo dirbti skaitlyje 800 už 
pakėlimu senoviszkos mokes- 
ties už darba. Nekurie tiltai ir 
ulyczines žibintys buvo užge
sta.

ANGLEKASIAI KERSZINA
STRAIKUOTI BELGIJOJ.
Bruksela, Belgija. — Czio- 

naitinis kongresas ana diena 
laike posėdi apsvarstyti apie 
kerszinanti straika anglekasiu 
-del pakėlimo mokesties. Jeigu 
operatoriai nesutiks ant ju pa
reikalavimo tai ketina iszeiti 
ant straikos daugiau kaip 15,- 
000 anglekasiu.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25e.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . 26c 

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahnrov Citv P«

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, Iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

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

Sveikatos Instatymas 
Lieczia Kurczius

Vaikus
New Yorko Valstijos Sveika

tos Departamentas, iszleistame 
Liepos 27 d., 1936 m. praneszi- 
me pranesza kad kiekvienas 
vaikas dar neturintis 6 metu 
amžiaus, kurio girdėjimas silp
nas arba kuris visiszkai kur- 
czias, privalo būti raportuotas 
State Commissioner of Health, 
po nauju instatymu, kuri pri
ėmė paskutine legisliatura ir 
kuri tuoj inejo galen.

Instatymas reikalauja kad 
kiekvienas gydytojas, kiekvie
na slauge, .kiekvienas tėvas, 
kiekvienas globėjas, kuris tik 
savo priežiūroje turi toki ne
pilnameti vaika, turi raportuo
ti varda, metus ir adresa to 
vaiko State Commissioner of 
Health ir suteikti tokias in
formacijas kokias Sveikatos; 
Komisijonierius reikalauja.

Jeigu, po pilnu isztyrineji- 
mu, Komisijonierius randa kad 
vaikas nėr tinkamai prižiuro- 
mas ir gydomas, tai jis turi ra
portuoti faktus1 tinkamai gero
ves arba kitai agentūrai kurios 
gali apteikti tokia priežiūra ir 
pažydijima. Pranesztuose atsi
tikimuose, kur tėvai negali pa- 
neszti medikaliszko ir chirur- 
giszko prižiūrėjimo ir pagydi- 
jimo kasztus tai vietines viė- 
szes geroves distriktas turės 
iszlaidas užmokėti.

Instatymas aprūpina kad 
Valstijos Sveikatos Komisijo
nierius, kiekviename atsitiki
me, pranesz Valstijos Apszvie- 
ios Komisijonieriui, kaip jis 
apsidirbo su kiekvienu atsitiki
mu kaip ir varda žmogaus ar 
agentūros kuriems atsitikimas 
pavestas. Apszvietos Komisijo
nierius, kuomet jis mano kad 
taip reikia daryti, pranesz tė
vui, globėjui, uredninkui, arba 
agentūrai varda ir adresa ar- 
cziausios mokyklos kureziams, 
areziausios vieszos mokyklos 
kuri turi speciales kliasas ir 
pamokas tiems, kurie negali 
girdėti, su informacijoms kaip 
tos mokyklos gali pagelbeti ir 
kokias naudas vaikai sulauks 
lankydami tokias mokyklas, 
kliasas arba pamokas.

F.L.I.H

FERSZALIMA 
tl tl O ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nuaini laszai. Gausit aptieko** 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniment*


	Book 3 1937-01-26-SAULE_0001
	Book 3 1937-01-26-SAULE_0002
	Book 3 1937-01-26-SAULE_0003
	Book 3 1937-01-26-SAULE_0004

