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Isz Amerikos
LAIMINGIJENUKAI
Apsivedė 65 Metus Adgal.

GYVENA LAIMINGAI 90 
METINEJE GRINCZELEJE.

Carbondale, Pa. — Arti czio
nais, mažam kaimelyje vadina
mam Hollenbacli, kuriame ran
dasi tik 20 senu grinczeliu, vie
noje isz ju, kuri jau turi dau
giau kaip 90 metu, gyvena po
ra senuku, jis 94 metu o ji 96 
metu amžiaus, Ona ir Henrikis 
Olesnovicziai. Ana diena jie, 
apvaiksztinejo savo 65-tus me
tus vedusio gyvenimo kurie bu
vo suriszti mazgu moterystes 
Austrijoj. Gyvena jie sziadien 
grinczeleje kuri yra panaszi in 
juos nes buvo pastatyta apie 
90 metu adgal. Toji porele gy
vena kaip gyveno savo tevisz- 
keje, visai nepermainydami sa
vo budo. Motere da vis neszio- 
ja tas paczias drapanas kurias 
atsivežė su savim isz tėvynės. 
Jos andarokai turi daugiau 
kaip 40 metu senumo.

Vienas isz kito yra užgana- 
dinti ir gyvena dideliam sutiki
me. Ne vienas nei kitas da ne 
yra mate krutamuju paveikslu, 
neturi, reidio, nevažiavo niekad 
automobiliuje ir neragavo ajs- 
krimo. Ju grinczele yra szva- 
rei užlaikyta, turi tik tris 
szmotelius naminiu rakandu 
bet jie yra isz to užganadinti ir 
matyt kad per tiek metu meile 
neiszleke per langa o tai del to 
kad yra užganadinti vienas isz 
kito ir tas sudrutina meile ve
dusios poros ne taip kaip szia- 
dienines. poreles kurie vienas 
kitam tuoj nubosta ir persiski
rta.

KVADRUKAI APLEIDO LI- 
GONBUTE ISZVAŽIUO- 

DAMI NAMO.
Passaic, N. 'J. — Praeita san- 

vaite ikvadrukai Kasparu ap
leido Szv. Marijos ligonbute 
kur iszbuvo beveik deszimts 
menesiu — nuo pat užgimimo. 
Yra tai trys vaikai ir viena 
mergaite. Per visa diena atsi- 
sveikinejo su jais daktarai, 
norses ir kiti žmones, apdova
nodami juos visokioms dova
nėlėms. Nežine kaip duos rodą 
ju motina su keturiais vaikais 
kuriuos valdžia lyg sziai die
nai maitino ir dažiurinejo juos 
savo kasztu.

LIKIMAS
SENOSMOTINOS

Trys Dukterys Atsisakė Mai- 
tint Sena Motina.

VIENA NUVARĖ JA NUO 
DURIU, KADA ATĖJO

MELST PASZIALPOS.

Toledo, Ohio. — Sena moti
na, paliegus ant sveikatos, be 
pastoges ir silpna nuo bado, li
kos atvesta per palicijanta in 
suda kuri su aszaromis pradė
jo kalbėti jam apie savo var
ginga likimą, graudžiai žiūrė
dama ant savo dukrelių kurios 
■taipgi likos paszauktos in su
da ant iszsiaiszkinimo kodėl 
jos negali užlaikyti savo sena 
motinėlė. Dukreles buvo gra
žiai apsirėdė ir iszrode gana 
turtingos.

Palicija surado senuke ant 
ulyczios, vaikszcziodama kė
lės valandas, pasiremdama ant 
dvieju lazdelių, pailsus ir nu
vargus. Kada ja atveže ant pa- 
licijos ir davė žinia dukterims 
kad stotu ant teismo tai visos 
ate ja iszsikalbinejo kad negali 
motina užlaikyti nes paezios 
turi dideles szeimynas. Senuke 
buvo pas sunu bet tasai nete
kės darbo, melde motinos kad 
eitu pas dukteres. Motina taip
gi apsakė buk dukteres buvo 
jai geros kol ji turėjo pinigu ir 
paskolino visus joms ant už
mokėjimo insziurenc už jos gy
vastį bet kada jau jai neteko 
nei cento, tada nusiuntė ja in 
vietine prieglauda kur trumpai 
iszbuvo. Ten ja nelaikė nes ji 
turi vaiku kurie galėtu rūpin
tis jaja.

Sudžia labai -susigraudino li
kimu senos motinos ir rustai 
paliepė vaikams mokėti senai 
motinai mėnesinė duokle ant 
užlaikymo jos prieglaudoje del 
senu žmonių. — Kiek tai moti
nėlių randasi panasziam padė
jime? Graudu net pamislyt kad I 
vaikai, kurie aplaike gyvasti 
per taja motina, ant -senatvės 
visai apie ja užmirszta.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—James Rooseveltas, sūnūs preziden a, kuris aplaike dinsta Baltam Name kaipo 
2—Francuziszkas kai szkas laivas, kuris patruliuoja Iszpaniszkus 

ižklupimo per Iszpaniszkus pasikelelius. 3—
sekretorius prie tėvo.
pakraszczius apsaugodamas savo laivus nuo
Homer Martin, kuris turėjo posėdi su automobiliu straikieriais ir darbininku pirmininkais. 
Kaip dalykai atrodo tai straikieriai gal pralames nes nekurtuose dirbtuvėse darbininkai 
liuosrioringai patis gryžta prie darbo.

BOSAS INSIRITO 
IN GRABE

17 UŽMUSZTI, 11 SUŽEISTI 
ISZ KURIU VIENAS MIRS.

Sziadioiinis Padėjimas
Užlietu Miestu Per Tvanus

Isz Visu Szaliu
PASZELUSIS DARBAS UŽ- 
VYDUSIOS MOTERES, KU

RI LABAI MYLĖJO 
SAVO VYRA.

Pamiers, Francija. — Gillies 
Mimizan, gyveno laimingai su 
savo mylima paeziule per ke
turis metus, mylėjo karsztai ir 
niekas nesutrukdė ju mal- 
szaus gyvenimo. Sztai ana 
diena, kada vyras sugryžo vė
lybu laiku namo, paeziule mė
tėsi jam in glebi, kad ji pabu- 
cziuot ir suuodė moteriszkus 
miltelius (pauderi) cnt jo ir 
josios szirdis tuojaus prijautė 
kad turėjo turėti ta vakara 
kita motere savo glebije. Nu
ėjo gulti ir kada vyras sunkei 
užmigo, nuszove ji ant smert ir 
paleido szuvi sau in krutinę. 
Toji neiszmanele paliko laiszka 
kuriame iszreiszke, kad pada
re tai, negalėdama kensti, kad 
josios vyras glamonėtu kita 
motere, ir veluk mirti abiems, 
ne kaip apie tai rūpintis:.

100 UŽMUSZTA PER 
EKSPLOZIJA PARA
KO PRIE KASYKLŲ

DAUG SUŽEISTA.

GYVENO SU VYRU TIK 9 
DIENAS; APLAIKE PER

SISKYRIMĄ.
Milwaukee, Wis. — Apsaky

dama sudžiui apie savo nesu
pratimus su vyru su kuriuom 
pagyveno tik devynes dienas, 
Mrs. Donna Franke, 19 metu 
moterėlė, aplaike persiskyrimą 
nuo savo vyro Lesterio, 23 me
tu ir kožnas nuėjo savo keliais.

Motere pripažino buk jos vy
ras inpuldavo kožna diena in 
dideli pasiutima ir buvo bai
siai jai užvydus kad ilgiaus ne
galėjo su juom gyventi ir turė
jo ji pamesti.

SUŽAGEJO IR NUŽUDĖ 6 
METU MERGAITE.

Chambersburg, Pa. — Suža- 
geta bjaurei ir užriszta maisze, 
szesziu metu lavonas mergaites 
Jean Seville, kuri buvo dingus 
isz namu kėlės dienas adgal ka
da iszejo eiti in mokslaine, li
kos surastas krūmuose ant kal
no Bedford paviete, apie 50 
myliu nuo czionais. Prie lavono 
radosi jos gurbelis su užkan
džiu ir knygoms. Lavonas bu
vo uždengtas lapais ir szakoms.

Nužiūrėtas už taja žudinsta 
yra jos globėjas, Glen Schleck
er, 30 metu, kuris mergaite pri
ėmė ant iszauginimo kada mer
gaites tėvai pasimetė koki tai 
laika adgal. Kada porele vela 
susitaikė ir pareikalavo mer
gaites nuo Schleckerio, tasai 
pasakė kad mergaite dingo isz 
namu deszimts dienu adgal ir 
nežine kur randasi. Palicija ji 
prispyrė prie prisipažinimo ir 
ant galo prisipažino buk tai jis 
mergaite subjaurino ir nužudė 
kad ji neiszduotu.

Miami, Florida. — Panedelio 
ryta apie 9 vai., didelis bosas, 
kuriame važiavo apie 30 pasa- 
žieriu isz Tampa, Floridos, in 
czionais, apsivertė in gilia gra
be apie 30 myliu nuo czionais, 
kurioje radosi apie dvylika pė
du vandens. Pasažieriai nega
lėjo gialbetis nes bosas inkrito 
ant vieno galo ir buvo atsisto
jas ant pirma-galio. Taip stai
ga! nelaime atsitiko kad pasa
žieriai visai to nesitikėjo. Ma
noma kad valdomas ratas turė
jo pagesti nes važiavo greitai 
ir saugei. Pravažiuojanti auto
mobilistai pranesze apie nelai
me artimiausiam miesteliui isz 
kur nusiunsta ambulansai -su
rinkti 'sužeistuosius.

SUMUSZE SENA MOTINĖ
LĖ SU KRĖSLU.

Yonkers, N. Y. — Emilija 
Basinskiene atėjo in palicijos 
stoti su apriszta galva ir pro 
verksmus apsakė kaip su ja pa
sielgė jos sūnūs, Aleksas, 30 
metu, sugryžes Subatoje isz 
miesto. Motina pradėjo barti 
sunu už nuolatini pasigėrima 
kas girtam sunui nepatiko. In- 
kaites nuo guzutes, inirszes sū
nelis pagriebė krėslą ir trenke 
su juom in motina, perskelda- 
mas jai galva. Kaimynai pa-
szau'ke palicija ant apmalszini- prasiplatinkžmones daug kėli
mo pasiutėlio ir nuveže in kale- ežia nuo szaczio ir vargo. Rau- 
jima. Sudžia labai gailėjosi 
kad negalėjo ji nubausti ant 
deszimts metu už toki nežmo- 
niszka pasielgimą su savo gim
dytoja bet pagal tiesas apkalti
no ji tik ant 60 dienu kalėjimo.

ŽMOG-TIGRISAI DRASKO 
ŽMONIS.

Monrovia, Liberija., — Val
džios agentai vela suseke tike- 
jimiszka sztama žmonių, kurie 
save praminė “Žmog-Trgrai,” 
kurie drasko ne tik žmonis, bet 
ir gyvulius, ir jau 27 aresztavo- 
jo ir uždare kalėjime. Per ke
liolika m'enesiu atsibuvinejo 
kruvinos žudinstos, ir kaip isz 
pradžių manyta, tai turėjo ją
sias papildinet tigrai toje ap
linkinėje, bet vėliaus dažinota 
kad tai žmonių darbas. Vyrai, 

. y“"^<'Y"’imoteres ir galvijei buvo su- randasi daugiau kaip 900 tuks- . . ' .. . , 1 draskomi ant szmotu per tuo-tancziu be namu. 123 kempes .
sutverta del tuju benamiu ku
riuos prižiurineja visame, ku
riuose lyg sziai dienai randasi;

Ohio. —Daigiau kaip 85,000 900,000 BE NAMU DEVYNIO- 
žmoniu raiilasi be namu, 11 žu
vo. Bledes padaryta Cincinna-
tos mieste ant 8 mil. doleriu, no Kryžiaus Drauguve savo ra- 
tame miešti randasi 65,000 be parte paduoda buk 165 pavie

tuose, devyniose . valstijose,!

SE VALSTIJOSE.
Washington, D. C. — Raudo-

tame miešti randasi 65,000 be 
namu.

Kentucky — Apie 215 tuks- 
taneziu be nmu, 9 žuvo, 14 ka- 
lininku nušauta laike maisza- 
ties.

Indiana. — Apie 35,000 be
namu, kariškos tiesos ap-- 96, 669 be namu o kitose vieto-į 
szauktos 33 pavietuose. Keli se yra 147,946, drauguves už- 
pleszikai nuzauti per karei-j dėjo 39 ligonbutes del sergan- 
vius už pleszmus. | ežiu, 799 luotai ir laiveliai

Illinois. —!0,000 be namu, 6 gialbsti žmonis. Norsiu fenais 
žuvo. Kareivai iszgialbejo 2,-, randasi lyg sziai dienai 715 ir 
000 žmonių juo stogu. Gaire kožna diena pribuna daugiau, 
apsivertė valts su 5 žmonimis Salaveisziu Armija pagamina 

11,000 valgiu per diena žmo
niems.

ir visi prigėrė
Missouri. - Vanduo užliejo 

131,000 akeri. žemes; 14 žmo
nių žuvo.

Tennessee. - Upe Mississip
pi kyla paK&ngai, kareiviai 
paliepė 500,00) žmoniems ap
leisti savo gyv mimus.

West Virgir'a. — Ohio upe 
vela kyla, 20,0)0 be namu, de
vyni žuvo.

Pennsylvania. -—- Czionaiti- 
nes trys upesjruputi apsėdo :r 
pavojus dingo Į tuom-laikiniai, 
bet vanduo padare bledes ant 
keliu milijonu doleriu.

Valdžia itisiunte daugybe! 
daktaru, nosių ir kareiviu in

; , ,j
užlietas vieta. Ligos pradėjo

dono Kryžiius drauguve pra
dėjo rinkti Jukas ant suszelpi- 
mo nukentejusiu nuo tvanu. 
Szelpkite knk galėdami savo
aukomis nes tai jusu artimai ro bledes ant 200 milijonu do- 
kurie kenczii. leriu.

LOUISVILLEJ ŽUVO 400 
ŽMONIŲ, BENAMIU SKAIT- 

LIS GAL DAEIS LYG 
MILIJONO.

Washington, D. C. — Mieste 
Louisville, Ky., lyg sziai dienai 
žuvo apie 200 žmonių o dau
giau kaip 200 mirė ligonbutese. 
Isz Mound City, III., iszbego 
apie 3,000 gyventoju kada vau-. 
duo iszsiliejo isz upes. Daug- 

| žmonių mirszta ir kituose mie
stuose. Daktarai abejoja ar ga
les užbėgti prasiplatinanczioms 
ligoms o ypatingai tarp vaiku 

Į kurie mirszta dideliuose skait- 
! liuose.

—■ Žiurkes ir peles padaro 
Suvien. Valstijose daug bledes, 
ne tik ūkininkams, bet ir del 
žmonių gyvenant miestuosia. 
Pagal valdžios apskaitima, tai 

, kas metas tie nevidonai pada-

sius “Žmog-Tigrus” kurie bu
vo apsidenge su kailiais už- 
musztuju tigru, o prie ranku 

j prisiriszdavo ilgus geležinius 
’ nagus su kuriais sudraskydavo 
savo aukas, rodos kad tai tik
rai buvo darbas laukiniu tig
rių. Keliolika metu adgal, at- 
sibuvinejo panaszus žudymai 

- žmonių per tuosius “ Žmog- 
Tigrus” ir valdžia mane kad 
visus jau isztreme bet vela ju 
sztamas atsinaujino ir dabar 
valdžia stengsis juos visiszkai 
isznaikinti.

Antofagasta, Chile, Pietine 
Amerika. — Penki darbininkai 
neszdami krovė daugybe para
ko isz vagono, kad sztai staigai 
kilo baisi eksplozija isz nežino
mos priežasties, užmuszdama 
gal daugiau kaip szimta darbi
ninku ir apie tiek sužeista. Ne
laime atsitiko prie vario ka
syklų Chuguicamata, viena isz 
didžiausiu vario kasyklų Pie
tinėje Amerikoje. Tarp už- 
musztuju yra Amerikoniszkas 
inžinierius, Cowplant, ir Vo
kietis Ruff.

Kasyklų miestelis, kuris su
sideda isz apie 15,000 gyvento
ju, likos smarkei sukrėstas, gy
ventojai mane kad tai buvo 
drebėjimas žemes. Drūtis eks
plozijos davėsi girdėt už kelio
likos myliu. Buvo tai viena isz 
didžiausiu nelaimiu kokia ka
da atsitiko Chilijoj. Valdžia 
tyrinėja priežasti nelaimes bet 
tieji kurie galėtu apie tai apsa
kyti, likos sudraskyti ant szmo- 
lėliu.

PER PAVEIKSLA LIKOS 
ISZGIALBETA SZEIMYNA 

NUO NELAIMES.
Puclanka, Latvija.,— Nak

ties laike grinežioje kaimuo-. 
ežio Leono Lasiuk, kilo ugnis.

i Mieganti szeimyna neprijautė 
■ baisios nelaimes, kuri kerszino 
sudegimu visos szeimynos. Ta
me laike, nežinomu budu, 
nuo sienos nukryto paveikslas 
Szv. Motinos Dievo ir pabudo 
gaspadine isz miego. Motere 
suprato nelaime ir tuojaus pri
kėlė kitus isz miego, ir visi gi- 
liukningai iszbego laukan. 
Grinczia sudegė lyg pamato.

Diena priesz tai Lašiukai 
palaidojo savo vienatine duk- 
tere, ir kaip nekurie gyvento
jai tvirtina, kad tai dvase duk
ters apsaugojo 
baisios mirties sudegimo.

MOTERE PAGIMDĖ 
KŪDIKI BE AKIU.

Sviensk, Lenk., — Nemažai 
nusistebėjo daktarai isz visos 
aplinkines kada likos pasmauk
ti apžiūrėti nepaprasta kūdiki, 
kuri pagimdė Petrone Mucze- 
vska, kuris neturėjo akiu, tik 
vietoje radosi duobukes. Ant 
giliuko kūdikis gyveno tik kė
lės valandas.

ISZ GAILESTIES NUSIŽU
DĖ ANT KAPO SAVO 

SUNAUS.
Clermont, Francija.—Remon 

Savona su paezia, nusidavė ant 
kapo savo sunaus, kad uždėti 
vainiką ant jo kapo, kuris bu
vo užmusztas automobiliaus 
nelaimėje kėlės sanvaites ad
gal. Ta diena tėvai iszklause 
szv. Misziu ant intencijos dusz- 
ios sunaus, po tam nuvažiavo 
ant kapiniu ir atsiklaupė ant 
kapo, vyras nuszove savo pa
ezia po tam -sau paleido szuvi 
in krutinę. Burmistras mies
to, kuris pakvietė juos ant 
piet, nesulaukdamas gryžtan- 
cziu, nuvažiavo in kapines da- 
žinoti del ko pasivėlino ant 
piet. Ten juos surado gulin- 
czius ant kapo savo sunaus ne
gyvus. Tėvai likos palaidoti 
szale-savo sunaus, kuri teip 
mylėjo, kad net savo gyvastes 
paszvente del jo meiles.

TRUMPOS ŽINUTES
Reading, Pa. — Czionaitine- 

je aplinkinėje sustraikavo 3,- 
000 W.P.A. darbininkai spirda- 
miesi didesnes mokesties. Ne
kurie darbininkai aplaikydavo 
tiktai po 6 dolerius už dvi .san
vaites darbo.

Bellefonte, Pa. — Juozukas 
Koczyk, 6 metu, sudege ant 
smert braukydamas degtukus

szeimyna nuo j ir uždegdamas narna kuris 
taipgi sudege.
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Kas Girdėt
Ir vela susimažino musu gy

vastis ant vieno meto ir metas 
už meto visai pasibaigs ir ne- 
pasijusime kaip stosime prie 
kranto musu paskutines dienos I 
prie kapo.

Pradedame taji jauna meteli 
po szviesesne žvaigždute ne 
kąip praėjusi meta, kuris da
vėsi jaustis mums in ženklus 
isz priežasties bedarbes ir de
presijos. Juk 1 ‘ viskas turi savo 
pabaiga,” todėl ir bedarbe turi 
pasibaigti.

Esame nuoszirdžiai dėkingi 
tiems kurie pasirūpino del isz- 
davystes “Saules” po nauja 
skaitytoja ir meldžiame ant to
liau darbuotis del musu iszda- 
vystes. Kuom daugiau skaity
toju tuom prigialbesite mums 
leidime laikraszczio ir jo page
rinimo.

Juk trys dolerei ant meto 
yra labai maža suma o įskaity
mo kožnas turi užtektinai du 
kartu ant sanvaites. Kam mo
kėti daugiau už laikraszti jei
gu “Saulėje” rasite visko kas 
tik duodasi spaudyt. Musu 
skaitytojai yra musu agentais 
ir per juos galime tikėtis pa- 
szialpos ir praplatinimo “Sau
les.” Redyste nuoszirdžiai de- 
kavoja visiems musu skaityto
jams už suszelpima musu isz- 
davystes už ka visiems taria
me: “Lai Dievas visiems už
moka ir apteikia savo malonė
mis.

mano vyras negeresnis už ki
ta?” — Tankiai galime iszgirst 
žmonis taip kalbant. Kada mir
tis atsilanko po ju pastogia tai 
levai, vaikai, gimines, pažys
tami ir kiti tuojaus skubinasi 
su žiedais ir vainikais kad pa- 
aukaut mirusiam. Toki vaini
kai, pabuvia prie velionio dvi

Darbo Zinutės
PRIGIALBSlfl BEDAR

BIAMS.

$50,000 PER DAUG ANT TY
RINĖJIMO BUTLEGE- 

RYSTES.
Harrisburg, Pa. — Senato ka- 

misija ant tyrinėjimo butlege-
ar tris dienas, nuvežti automo-Į rjnju kasyklų Pennsylvanijoj, 
biliujc ant kapiniu ir užkasuskuri paskyrė 50 tukstaneziu 
nebaszninka in dvi dienas po doleriu ant tyrinėjimo butlege- 
tam duobkasis iszmeta juos užLimu kasyklų, atmetė byla nes 
tvoros arba sudegina. i [ai buvo už daug ant tojo tiks-

Ar tai reikalinga paaukauti ]0. Jeigu pinigai butu paskirti 
po penkis ar daugiau doleriu tai toji butlegerine komisija 
už vainikus?

Numirė Petras palikdamas Į riu ant dienos kad tuos pinigus 
savo senukus tėvelius, paežiai 
ir keletą vaiku. Motere mylėda
ma savo vyra isžkele iszki'lmin- 
gas laidotuves, nuperka puiku 
grata už kuri užmoka daugiau 
kaip 500 doleriu, užperka pui
kias egzekvijas ar trejas Mi- 
szias, iszkelia bankieta del pa
žystamųjų ir giminiu ir tas vis
kas kasztuoja apie tūkstanti 
doleriu o ant galo pastato ant 
kapo puiku paminklą už kuri 
užmoka kelis szimtelius dole
riu ir kokia nauda nebasznin- 
kas aplaiko isz to visko?

Ar-gi nebutu geriau kad tieji 
pinigai pasiliktu pas naszle su1 
mažais vaikucziais ir senais tė
veliais už kuriuos galėtu jie 
pragyvent kelis metus. Tai tik
rai butu didesne nauda ir gal 
mirusis isz to džiaugtųsi. Juk

turėtu iszdavineti po 700 dole-

praleisti o tas butu visai prie- 
szingai iszdavineti žmonių pi
nigus be reikalo.

nn

Nuf field arba ge-

Skaitydama ‘Saule’ Už- 
mirszta Visus Savo 
Vargus ir Bedas!

ISZPAŽINTIS

VANDUO UŽLIEJO 
KASYKLAS.

Ashland, Pa. — Vanduo už
liejo augliu kasyklas trejuose 
pavietuose: Schuylkill, North
umberland ir Carbon. Centrali- 
jos kasyklos turėjo sustoti per 
ka 500 darbininku neteko tuom 
laik darbu. Kitos kasyklos 
pumpuoja vandeni isz kasyklų 
ir kaip rodos vanduo nepada
rys tiek bledes kiek padare 

1 praeita meta.

PRASZALINO NUO DARBU 
BUTLEGERIUS.

Pottsville, Pa. — Readingo 
kompanija praszalino nuo dar-

neiszgialbesi mirusio isz ten bu 23 anglekasius, isz Potts 
kur nuėjo jeigu pats būdamas kasyklų, kurie kasė angli isz 

butlegeriniu skylių dienomis 
kada kasyklos nedirbo. Angle-

Baronas
riau žinomas kaipoSir William 
Morris, kuris valio keliolika 
dieliu fabriku, padovanojo del 
Valdžios deszimts milijonu do
leriu kad tuos pinigus sunau
dotu del labo bedarbiu ant vi
sokiu darbu. Tasai labdaringas 
milijonierius jau kelis kartus 
padovanojo didelei sumas pini
gu ant visokiu labdaringu tik
slu.

Ar Turite Nors Kokia 
“Fobiai”

Gerai turėti daug pinigu jei
gu tasai, kuris juos turi, pasi
naudoja isz ju iszmintingai ar
ba juos naudoja ant gero vi
suomenes.

Sztai mieste New Yorke, ana 
diena mirė senukas turintis 
70 metu amžiaus, Kristufas 
Hassett, kuris gyveno vargin
gam kambarėlyje pats vienas, 
už kuri mokėdavo po du dole
rius ant sanvaites. Prie jo la
vono palicija surado 100 tuks- 
tancziu doleriu gatavais pini
gais. .

Ir ka tasai žmogelis pasinau
dojo isz taip didelio turto. Ka 
jis gero atneszę? Atsirado keli 
tolimi gimines kurie pasinau
dojo isz tojo turto o senukas 
mirė varge.

Randasi daugelis turcziu ku
rie guli ant pinigu ir godžiai 
žiuri ant tojo aukso ir sidabro! 
bet isz tuju atsiranda ir gera- 
dusziu ir mielaszirdingu žmo
nių. Vienas isz tokiu geradu- 
sziu buvo Henrikis Deterding, 
isz Holandijos, kuris paaukavo 
3,400,000 doleriu suszelpįmui 

• Holandiszku ūkininku. Norints 
Holandija yra turtingu sklypu 
ir ūkininkai ten mažai nuken- 
czia bet ir jiems praeita meta 
vargas davėsi jaustis in ženk
lus. Bet tokiu geradusziu ma
žai randasi ant svieto.

gyvu save neiszgialbejai nuo 
prapulties.

Turtingi žmones taip nedaro ^f‘Siai tvirtina buk kasyklos 
tik laidoja pagal ju iszgale ir Į dirbdamos tiktai dvi dienas 
be jokiu papuoszu nes žino kad an^ sanvaites, negali jie užtek- 
mirusiam tasai ant nieko ne- 
prisiduos.

Vadai Demokratiszkos parti
jos jau dabar daro planus kad 
surinkti milžiniszka suma pi
nigu ant vedimo politikiszkos 
kampanijos, 1940 mete, ma
žiausia kokia deszimts milijo
nu doleriu. Demokrata’i reika
laus daugiau pinigu ateinan- 
cziuose rinkimuose ne kaip rei
kėjo paskutinėjo kampanijoje 
nes turėdami taip populariszka 
kandidata kokiu buvo Roose- 
ve'ltas, nereikalavo tiek pinigu 
paskutiniuose rinkimuose.

Rooseveltas trecziu kartu ne
gales būti prezidentu Suv. Val
stijų, pagal Amerikoniszka pa
protį. Todėl reikes jeszkoti tin
kamo žmogaus ant prezidento 
o tokiu Rooseveltu mažai czio- 
nais randasi. <

tinai uždirbti ant iszmaitinimo 
savo szeimynu todėl kada ka
syklos nedirba, eina kasti ang
lį in skyles kad uždirbti sziek 
tiek ant prasimaitinimo.

PER AUTOMOBLIU STRAI- 
KA NETENKA $882,000 

ANT DIENOS.
Detroit, Mich. — WiHiamas 

S. Knudsen, pirmininkas Gene
ral Motors Corporation, ap
skaitė kiek bledes aplaiko 
straikuojanti darbininkai; ant1 
straiko randasi 95,000 darbi
ninku, ir 31,000 kitu, kurie ne
dirba isz priežasties straikos. 

1180,000 dirba ofisuose ir prie mo. 
‘ ttj q mi i n in irom c? z-x

baime tusz-

Daugelis žmonių serga viso
kioms “Fobioms/’ bet nežino 
kas tai yra tosios “Fobios?” 
O gal terp szito skaitliaus 
“Fobio” ir jus sergate:

Acrofobia -— baime augsztu- 
mo.

Agorafobia 
ežiu lauku.

Ailuirofobia — baime kacziu.
Anthrofoibia p- baime žmo

nių.
Astrafobia —baime žaibo.
Autofobia —1 baime būtie 

vienam. ;
Bacteriofobia — baime gema

lu.
Cynofobia —■ baime įpriesz 

szunis.
Ergasiofobia •— baime priesz 

darba.
Gephyrofobia 

ant per tilta.
Ker aunof obia-4ja i me gr i a il

sino.
Mysofobia — biime neszva- 

rumo.
Nyctofobia — bdme tamsu-

baim.e ein-

Didžiai gerbiama “Saules” 
Redyste: — Sveikinu jus su 
■Naujais Metais ir linkime jums 
kuogeriausio pasisekimo ant 
szio meto ir ant visados. Pri- 
siuneziame tamistai tris do
lerius už laikraszti ant 1937 
meto. Isztikruju neturime už
tektinai žodžiu jums padeka- 
voti už taip puiku laikraszti 
kokiu yra “Saule” kuriame 
randasi daug visokiu pamoki
nimu, puikiu pasiskaitymu ir 
laukiame ateinanezio laikrasz- 
czio su dideliu nekantrumu 
kaip kokio garbingo svetelio 
kuris a’tejas mus visus surami
na kad ir kasžin kaip butume 
nuliude, rodos savo visus var
gus ir nelaime pamirszti nors 
ant valandėlės. Isztikruju, kad 
asz bueziau greieziau žinojus 
kad “Saule” yra tekis puikus 
ir smagus 'laikrasztis tai bu
eziau dvylika metu adgal ji už- 
siraszius bet asz jo nebuvau 
maezius. Viena karta mano vy
ras parsinesze ji isz dirbtuves 
ir man jis labai patiko todėl 
asz tuojaus ji užsirasziau ir da
bar visa musu szeimyna skaito 
ji su didžiausiu noru ir mes ji 
nepadedam pakol visa perskai
tomi. Szirdingai malonėeziau 
kad kožna szeimyna Ameriko
je ji skaitytu nes “Saule” yra 
■naudingiausiu ir smagiausiu 
Lietuviszku laikraszcziu Ame
rikoj. Dieve duok jums sveika
ta ir ilga amžių kad jus da il
gus metus galėtumėt darbuotis 
del labo Lietuviu. Su pagarba, 
jusu skaitytoja, Ona Juszins- 
kiene, isz Filadelfijos.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
tarništėlei už^jifįlūhtiiha’pre-' 
•uumeratos už “Saule” ir lai 
jums Dievas laimina visame. 
Kad visi butu tokios pat nuo
mones kaip tamistele tai Lietu
viai Amerikoj daugiau pasikel
tu ir musu tauta ilgai užsilai
kytu. Daugiau reikia tokiu tau- 
tiecziu kokia tamista esi o 
laikraszcziai Amerikoj ilgai 
gyvuotu.

O kas lytisi tavo tėvu suszali- 
mo tai tas galėdavo atsitikti 

PONO KAPITALO ' tik nakezia. Dienomis tavo te- 
-------- jvas galėdavo gerai suszilti fab

rikuose.
— Apsirijimo1 griekas sunki

na mane.
— Tas niekis... Ka-gi veik- 

i tu biedni jeigu turtingi neapsi
rytu?..

— Gerdavau.
— Krauja permainydavai in 

vyną bet ne in degtine.... in 
geriausia szampano vyną...

— Turėjau szimta parinktu 
moterų...

Tai-gi, davei daugybei

maszinu, tiems darbininkams, 
mokama ant sanvaites 756,000 
doleriu o 126,000 kurie nedirba | j 
netenka ant dienos 882 tuks-l--- 
tanezių doleriu.

KETINA ATIDARYTI 
KASYKLŲ.

Pottsville, Pa.
talisitąi pradėjo derėtis su Le-

Keli kapi-
Angliszkas kongresas atme

tė užmanymą kad dvasiškieji high Valley Coal Co., ant pa- 
neduotu komunija del tuju ku-: randavojimo Sayre kasyklas ir 
rie yra persiskyria arba vela aplinkine žeme kasti isz jos 
apsiveda. Visi Angliszki vys-i anglis. Lehigh kompanija ke-| 
kupai taji užmanymą parėmė ’ lis metus adgal uždare taisės 
bet kongresas nutarė kad tai 
butu nelegaliszku ir 'byla at
metė.

kasyklas..

SZITA MOTERELE MOKA 
GERAI SZAUDYT.

Yra ant svieto ir tokiu kvai
liu kurie nežino kam palikti 
savo pinigu po mircziai kaip 
tai Shirley Moore, 57 metu, ku
ris dirbo ant paczto San Fran- 
ciske, Kalifornijoj, palikdamas 
25 tukstanczius doleriu del tu
ju žmonių kurie prisiims gerai 
užlaikyti ir prižiūrėti jo ketu- 
res juodas kates bet tieji ka- 
cziu globėjai turi būti bevai
kiai kurie stengsis prižiurineti 
kates kuogeriausia. — Kvai
lys.

; Ochlofobia — biirne priesz 
mine žmonių.

Pharmacofobia — baime 
priesz szunis.

Phobofobia —i baime priesz 
pat saves.

Photofobia — laime szviesos
Pyrofobia — biime ugnies.
Siderudromofoiia — balne 

geležinkeliu.
Sitiofobia —ba'me maisto.
Tapkofobia —, baime būtie 

palaidotu gyvu.
Thanaltofobią baime mir

ties. H,
Toxifobia —■ baime nusitru- 

cinimo.
T ri skai d ef abi a—b ai me bu t ie 

draugystėje kur randasi 13- 
žmonių.

Taipgi matote tiek tai. ran
dasi tuju ‘‘Fo'bitt” ant kuriu 
žmones kenezia. Jeigu turite

“Nepasiduosiu nors ir pas
kutini centą iszduosiu. Ar tai

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

40,000 STRAIKIERIU SU- 
GRYŽO PRIE DARBO.

Detroit, Mich. — Daugiau 
kaip tūkstantis, darbininku su- 
gryžo prie darbo in Fisher au
tomobiliu dirbtuve. Daugiau !savo mylima <‘Foįia” tai isz- 
kaip 40 tukstaneziai darbiniu-! 
ku, dirbanti General Motors' 
dirbtuvėse automobiliu sugry-1 
žo prie darbu. Chevrolet dirb
tuve taipgi pradėjo dirbti.

Apie 1,000 pikietu stengėsi 
uždaryti Cadillac dirbtuve bet 
tame tiksle nepasiseke. Strai- 
kieriams nubodo tolimesnis 
straikas nes supiato kad ^ pastatyta ir kas^-kai, pribuna dau-

sirinki'te isz szito gkaitliaus, o 
. žinosite ant ko segate. Mažai 
daktaru žino apiętaisias ligas, 
todėl iszsikirpkiU sau ant at
minties. —FB.

PARSIDUODA LOTAS
Du lotai krūvoj, Pirk Crest, arti 

Lakewood ir Lakesįe Parku prie 
State kelio. Loto didikas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugy.e gražiu namu 

virszininkai nesistengia dar- giaus gyventoju, pasiduoda pigiai 
buotis del ju labo tik kad sau ,tod?’ sera proga pinti dabar o ne- 

" i laukt kolei preke parangs. Kreip-
iszkovoti didesni laba. ! kites in "Saules” ofia. t.f.

Mrs. Alicija Bull, isz Seattle, 
Wash., laike laikytu lenktynių 
szaudyme National Rifle, 
Washingtone, D. C., yra devy
niolikta motete Amerikoj, ku
ri laimėjo dovana geriausiam 
szaudyme in cieliu. Isz skait- 
liaus 1,445 žmonių, tarp kuriu 
radosi kariszki geriausi szovi- 
kai isz visu daliu Suv. Valstijų, 
ji laimėjo dovana.

Dr. T. Taciehuskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty
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Ponas Kapitalas gulėjo ant 
smertino patalo ir sunkiai de
javo. Su rankom mankė puikia 
kaldra, tarytum tai buvo pa
prasta darbininko skūra arba 
kailis. Kentėjo labai daug. 
Žarnas jam labai isztempe nuo 
persivalgymo gardžiu valgiu. 
Norints platus ir augsztag kam
barys, kur gulėjo Kapitalas, 
buvo daug kvepeneziais kody
lais iszrukytas, vienok vis-gi
tenai nebuvo galima nuo smar-l 
ves iszlaikyti. O toji smarve ri-Į moterų pažinti meiles saldybe 
losi isz Kapitalo viduriu.

Prie serganezio nebuvo nie
ko. Pati paėmus maiszeli su 
brilijantais ir truputi aukso 
nuo vyro bjurkos, urnai iszbe- 
go su vienu giesmininku teno
ru. .. sziituose krasztuose pa
silinksminti. Paszaliniame 
kambaryje gaspadoriavo sū
nūs, kasoje skaitė pinigus idant 
isz laiko dasižinoti kiek mirsz- 
tantis levas palieka pinigu.

Tuo tarpu sergantis sustenė
jo: “Kunigo! Noriu kunigo! 
Iszpąžinties! Mirsztu!..

O tasai rinksmas buvo taip 
perimantis ir taip garsus kad 
sena virėja iszgirdo ji būdama 
virtuvėje kur baigė gerti ket
virta bonka savo pono vyno, 
atneszto isz skiepo, ir jos szirdi 
suspaudė didis gailestis. Grei
tai užsimėtė skepeta ir iszbego 
nežiūrint vėlaus laiko, pajesz- 
koti kame nors kunigo, arba 
kokio nors pastoriaus.

Suprantamas dalykas kad 
kiekvienas kunigas, ar tai pas
torius pasiskubintu su patar
navimu mirsztancziam Kapita
lui, bet atsitiko taip nelaimin
gai kad girta virėja vietoj ten 
kokio pastoriaus, per klaida 
parvėde poną velnią. Velnias, 
žinoma, iszgirdes kame daly
kas, apsivilko ilgu plosczium ir 
atsistojo priesz ligoni.

— Kapitalai sakyk, Dievo 
tarnas tavęs klauso... Atne- 
sza tau mirsztancziam surami
nima • •.

— Oi, oi, geradejau, esu di
delis grieszninkas!

— Dievo malone yra didesne 
už Kapitalo griekus... Sakyk, 
ka sugrieszijai ?..

— Isznaudojau per visa ma
no gyvenimą...

— Bet tavo darbas buvo vai
singas, taip?

— Uždirbau kelis milijonus. 
Su tais pinigais padidinau tau
tos turtą...

—■ Tas labai gražu!.. Tauta 
yra visados turtingesne jeigu 
turi daugiau milijonierių... 
Biedni nesiskaito !• •

— Geradejau, bijausi peklos. 
Isznaudojau mano levo — 
Darba. Iszspaudžiau isz jo 
krauja ir prakaitą ir ta viską 
geriau ant balių savo...

—Ka kalbi? Juk tu vienas 
valdei savo tėvu — Darbu. Jis 
buvo aklas, tu ji vedžiojai.

— Taip, taip, geradejau, tas 
tikra teisybe. Bet asz pats gy
venau aukso palociuose o mano 
tėvui — Darbui leidau gyventi 
szlapiuose skiepuose bakūžėse 
ir szalti szalcziuose...

— Tai tas nieko, mielasis. 
Tavo tėvas papratęs prastai 
gyventi. Jeigu gyventu gražiau 
ir geriau, kas isz to butu. Isz 
namu in darba nenorėtu iszeiti. 
O juk kas nors turi dirbti... 
Ir žinoma ne tu, nes turi labai 
dailias,, plonas ir perdaug aris- 
tokratiszkas rankas. Pagaliaus; 
ir tu pats kankinaisi per dienu I 
dienas atpleszydamas nuo .savo ■ 
procentiniu popieru kuponus.!

o kurios moterys butu likusios 
neisztekeja.

— Mano bevardžiai vaikai 
visi nuėjo in prieglaudos na
mus.

— Draugijos globon... tas 
gerai nes tuo budu gaminai 
naujus darbininkus, biednus 
žmones • ■.

— Vienok per straikas 
smaukdavau kariuomenes.
. — Ba kariuomenes nebuvo 
fabrike. Turėjai szaukti.. .Blo
gai yra, kada darbininkiszkas 
darbas sustoja; tautos, turtai 
mąžinasi. Ir blogai, kada gink
lai rūdija — kariuomene butu 
nereikalinga. O ka darei su ap- 
szvieta?

— O, padariau daug del 
“žmonijos!” Turėjau gazietos 
“žmonija” akcija. Bet bijausi, 
geradejau, kad tuo budu prisi
dėjau prie praplatinimo mela- 
gyscziu po svietą.

— O gal koki demokratu or
gana palaikydavai? \

— Taip, idant tiktai raszytu, 
priesz darbininkus.

— Tas gerai... Paralyžavai 
viena melagyste kita melagys
te. Tos dvi melagystes tegul 
tarp saves riejasi...

— Tai-gi asz jokiu grieku 
neturiu, geradejau? Vienok 
jaucziu kad turiu, tiktai atsi
minti negaliu..,.

— Jeigu kokius dar griekus 
ir turi, tai ka atlikai, turi di
desne priesz Dievą reikszme, 
gana greit atjauti gailesti. At
leidžiu tau viską, suteikta man 
del to galybe. Numirk ramybė
je...

Velnias tuojaus isznyko.
O su ligoniu pasidarė ste

buklas. Ligonis tuoj pajuto 
pagerejima. Pasikėlė, užsimėtė 
szliafroka ir visai sveikas pri
siartino prie lango.

Ii' per langa pamate stebėti
na. ..

Visa gatves platuma plauke 
didi minia, darbininku minia. 
Tarpe minios matėsi darbiriin- 
kiszkos vėliavos. Ponas Kapi
talas perskaitė ant vėliavų pa- 
raszus kurie užszalde jo gyslo
se krauja. Visas sudrėbėjo. Mi
nia tuo tarpu giedojo 1-mos die
nos Gegužio giesme.

Ponas Kapitalas iszbalo po 
tam paraudonavo. Per dantis 
iszleido piktžodžiavimą:

— A, nieks-zai, sziokia diena 
jums valkiotis be darbo!”

Ir tuoj pasijuto sveikas. Pri
siartino prie telefono idant pra- 
neszti policijai apie netvarka 
ant jo gatves- •.

Ir jis jaute kad jam dangus 
gražina vela naujas sylas idant 
galėtu ilgiau gyventi tautos 
gerovei ir draugijos ramybei.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ♦

W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1B12

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

❖
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“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Į Žuvininko Laime
Kaž kur toli, toli storai su- 

szvilpe didis garlaivis. — Alia, 
pamanė sau Taurinskas, reikia 
pakelti žibintuvą.

Ir uždegęs degtuką užžiebė 
žibinta ir pakele ji in stiebą. 
Reikėjo perspėti kad eidamas 
pro szali laivas žveju laivelio 
neužkliudytu. Tyla. Draugai 
pasikeisdami toliau knarkia. 
Miegas ir Andriu imti pradėjo. 
Jau auszo.

— Dar valandėlė reikia pa
laukti, — mintijo Andrius, — 
nes blogai matyti.

Inkarą Kazys atsispyrės 
trauke laukan. Tiltas ir Szauk
sztelis taisė vietos tinklams.

Andrius atsistojas vis žiurė
jo in ta puse kur buvo tinklai 
suleisti. Juoda vėliavėlė buvo 
dar gana toli. Vanduo su mažu 
vejelių ja tolyn austume. Žve
jai priplaukia prie jos pradėjo 
traukti tinklus. Andrius stovė
jo prie szono netoli vairo “Lai
mes” ir emes už virves pradėjo 
traukti tinklą. Žvejams szirdys 
smarkiau pradėjo muszti. Til
tas padėjo Andriui traukti. 
Szauksztelis gi lankste virve. 
Pasirodė žuvys.

— Gerai, draugai, — sako 
Andrius, — silkes yra, ir gana 
tirsztai!

Juo toliau, tuo geriau. Jau 
Andriaus du tinklu isztrauke 
žuvies apszcziai. Eina du tink
lai Rankoves. Silkeles raitosi, 
norėtu nabages pasprukti. To-, 
liau pasirodė treczias Ąndriaus 
tinklas.

— O kur ketvirtas? — sako 
Andrius. Nebera. Matyt, prilin
do labai tirsztai žuvies ir tink
las nuskendo. Pasirodo ir penk
to nebera.

— O Dieve, ir mano tinklas 
nuskendęs, — bliovė storai Mi
kas. Ėjo toliau. Kiti paeiliui 
tinklai tapo isztraukti ir visuo
se labai daug žuvies.

— Rankove ir Szauksztelis,
— szauke Taurinskas, — pil
kit smiltis laukan.

Smiltis tai ir skido po van
deni. Kad paskutini tinklą žve
jai isztrauke, žuvies buvo tiek 
kad Andrius pradėjo bijoti ar 
pavyks parvežti.

— Kad butume visus tinklus 
isztrauke tai tikriausiai nebū
tu “Laime” parvežusi, — sako 
Szauksztelis.

— Niekas, -— sako Andrius,
— mes ryt ar po ryt, jeigu bus 
jure rami, tinklus isztrauksi- 
me.

Ir pradėjo žvejai tinsytis ant 
važiavimo namo. Visi buvo sa
vo vietose.

— Vejas in szona, — sako 
Taurinskas, — gal bus ne blo
gas plaukimas.

Isz lengvo praėjo “Laime” 
plaukti. Krantai laivo stovėjo 
arti vandenio.

Jau saulute buvo pusryczio 
laike. Laivas ėjo bet ne taip 
smarkiai, kaip nuvažiuojant, 
nes prisidėjo sunkumo — szla- 
pi tinklai ir daug žuvies...

Ant rytojaus visu veideliai 
buvo linksmesni kad tėtelis 
grysz. Motina nuo pat ryto bu
vo užimta skalbinių balinimu 
prie prūdelio. Strazdas lizdą 
suko ir savo gražias daineles 
pritaikė prie Veronikos kultu
ves.

— Mamyte — sako užilses 
Jurgis, ■— asz buvau ant kalno 
ir macziau toli, toli bures laivu 
bet rodos ne musu teczio nes 
plauke in sziaure.

Buvo jau laikas gerai po 
dvyliktos. Veronika paskubo 
savo darba pabaigti ir nuėjo su 
vaikais ant “Gegutes” (taip 
vadindavo žmones aukszta kal
neli kuris buvo apaugės mažo
mis puszelemis). Isz czia jura 
matyt, kaip ant delno. Motina 
ir vaikai žiurėjo, žiurėjo in to? 
Ii toli plaukianti laiva kurio 
bures baltai priesz saules spin
dulius žibėjo. Szeimyna nie
kaip negalėjo suprasti ar “Lai
me” gryžta ar svetimas.

— Tu Maryt, turi už musu 
visu akis geresnes, — sako mo
tina, ar negali atskirti?

Maryte net per kumszti žiu
rėjo.

— Jus, vaikai, žiūrėkit, asz 
grysziu pietų ruoszti, vis-gi 
laikas artinasi kad tėvukas gal 
greitai gryžti. Motina nusilei
do nuo “Gegutes.” Bures isz- 
rode vaikams jau aiszkesnes.

— Man regis, — sako Jur
gis, — vejas nesza laiva bisku- 
ti in sziaure. Vejas darėsi kas 
kart smarkesnis. Maryte be 
pertrūkio žiurėjo vis per kum
szti ir sako:

— Ar žinote kad tėvukas 
gryžta nes pamaeziau' ant Kū
rės tamsu lopą.

— “Laime, Laime,” — su
smuko vaikai ir kaip matai Jur
gis su Kaziuku nuritėjo nuo 
“Gegutes” pasakyti motinai.

— Mamyte, Mamyte, — be 
dvasios užilse subege szauke in 
bakūže vaikai, — tėtelis gryž
ta, gryžta. Maryte pamate tam
su lopą ant bures.

— Tai musu “Laime,” aczin 
Vieszpacziui, gryžta.

Motina ruoszusi pietus pa
skubo ant kranto, “Laime” 
jau buvo visai netoli.

toli, toli ant kranto tik ka pri-' meles, menkes ir pleksznes. Už
plaukia stovėjo kiti laivai.

Moterys eme szauniai žuvis
isz tinklu. Kazys, padedamas Geros žuvies musu tevyneje 
moterims, raitė tinklus. Mary-1 niekas nepriruoszdavo, nes lie
te jam padėjo. Žuvys buvo (buvo tam tyczia žvejybos in- 
kraunamos in keturias kūpėti- staigu. Ponai ir turtuoliai par
kos. Andrius, Mikas ir Szauk-1 sutraukdavo sau rūkytos žuvies 
sztelis atsiskyrė nuo laivo ir isz kitur. Mums gi tik Jankelio 
paeja in szali kalbėjo su Žydu, j “fabriką” parūpindavo žu- 

ixrg spyrėsi negalįs' vies.

| darbi Žydas turėjo labai gera. 
Ka darysi, buvo toki laikai.

Veronika krutėjo, ruoszesi 
po savo bakūže ir buvo gana 
liūdna. Jai rūpėjo vyras. Kad 
tik su juom kas neatsitiktu. 
Atėjus vakarui ji suvadino vi
sus savo vaikus po Kryžiumi ir 
visi suklaupia balsiai poterius 
kalbėjo.

— Jusu, — sako motina, — 
malda nekaltu greicziau Die
vas iszklausys ir musu brangų
jį teteli sveika iszlaikys.

Jankelis lyj 
daugiau mokėti, kaip po do-j Dabar atėjo geresni laikai, 
szimt kapeikų už kapa, silkeliu. I Ir mes jau turime fabrikas, ku- 
Vyrai aiszkino, kad jiems žu- ries szvariai ir skaniai parupi- 
vis brangiau atsieina: tinklai, 
pavojus, sunkus darbas ir t.t.
Galu gale sulygo po penkiolika 
kapeikų ir kapa ir vyrai Žydui 
padavė rankas. Žydas, paglos
tęs peisus ir galva pakrapsztes 
tarė:

— Ui, vei, brangiai užmokė
jau. — paskui isztraukes kny
gute, paėmė deszimtrubline ir 
padavė Andriui kaipo rankpi
nigius. Vyrai nuėjo moterims 
padėti. Žydas rankas ant pa
sturgalio sudejes, vaiksztinejo.

— Du szimtu penkes-deszim- 
tys keturios kapos! — balsiai 
(are Andrius. Daugiausia žu
vies iszpuole Andriaus daliai 
nes jo daugiau buvo tinklu.

— Ui, trysdeszimt asztoni 
rubliai ir deszimt kapeikų rei
kia jums už žuvi, — aimanavo 
Žydas ir isztraukes pinigus pa
davė Andriui.

— Mes, draugai, — kreipėsi 
Andrius in žvejus — susirokuo- 
slme namie.

Žydas priėjo prie laivo ir pa
ėmęs silkele pauostė. Moterys 
ir vyrai nesze szlapius tinklus 
in kaina ir kabino ant mietu. 
Paskui visi nuėjo namo. Žydas 
vaikszeziojo apie laiva ir vis 
rokavo, su rankomis mojavo ir 
matyt jog pirkimu nebuvo pa
tenkintas.

feral butu ibdomu, mielas 
skaitytojau, žinoti ka Jankelis 
su nupirkta žuvimi darydavo.

Czia pat netoli Jankelis buvo 
“fabriką” intaises, kur jis žu
vi priruoszdavo. Tai buvo isz- 
kasta didele plati duobe, kurios 
szonai ir viražus (stogas) buvo 
apkloti storais paszvarcziais. 
Viduje-gi duobes sudėtos kar
tys. Isz vienos puses nuo juros 
padarytas inejimas in duobe. 
Aplinkui stovėjo kelios deszim- 
tys silkiniu statiniu. Szi vieta 
tai ir buvo “fabriką” kurioje 
Jankelis Birk apdirbdavo žu
vi : menkes, silkeles (strimeles) 
ir pleksznes. Jankeliui besto
vint prie laivo atvažiavo ratai, 
liesa kumelpalaike pakinkyti. 
Juose sėdėjo jaunas Žydukas, 
Žydelka ir mergina darbinin
ke. Ratai iszkloti purvinu 
bjauriu skuduru. Vežimas ap
sistojo prie laivo. Darbininkai 
seme žuvi su krescziais ir pyle 
in vežimą. Pilnas vežimas nu
važiavo in “fabriką.”

Czia pirmiausia sudėjo žuvi 
in dvokianczias statines ir 
druska barstė. Statines tapo 
pripildytos iki krasztu, Janke
lis, Žyde- ir Žydukas pabaigia 
darba, nukcziodami parvažia
vo in miesteli. Mergina pasili
ko prie “fabrikos,” kapojo 
sausas szakas ir dėjo in krūve
les. Rytmety atvaižiavo vėl tas 
pats vežimas su tais paežiais 
darbininkais. Sudeja visa eile 
karteliu, pradėjo verti silkeles 
pažaunimis ant ragažiu ir risz- 
ti prie padėtu karteliu. Janke
lis dėjo jas ant rūkyklos kar- 
cziu. Kada jau kartys buvo tu, — atsake Rankove ir gana 
pilnos, Birk užkure apaczioje nedrąsiai žiurėjo Marytei in

?a mums žuvelių.
VI.

Žiloje senoveje musu prabo- 
cziai Žemaicziai apsigyveno 
Baltijos juros pakrancziuose, 
mažai tedirbo žemele; daugiau 
užsiimdavo žvejyba, del ko tu
rėjo laivelius, padirbtus isz 
stumbru odų, laiveliu siūles bu
vo dailiai užtaisytos jauczio 
taukais.

Žvejybos, žinoma, jiems ne
užtekdavo. Tuomet visoje Lie
tuvoje buvo didžiausi neperei
nami miszkai ir pelkes; buvo 
neapsakomai daug visokiu žvė
rių. Taigi ir medžiokle davė 
musu prabocziams dideli pel
ną. Mesa valgė, odas maine ant 
druskos, geležies, žibalo ir t.t. 
Be to, turtingi jie buyo medu
mi ir vaszku, grybais, uogomis 
ir pauksztiena. Miszkas tada 
buvo didis musu žemes turtas.

Kaip jau aukszcziaus minė
jau, netoli kaimelio, kuriame 
gyveno Andrius Taurinskas, 
buvo didele giria puszynas.

— Maryte, — sako Taurins- 
kiene savo dukteriai, — netu
riu sziadiena ka vakarienei pa
taisyti. Nubcgk- in giraite ir 
parink žemuogių ar mėlynių.

Paklusni mergaite tuojaus 
paėmė pintinėlė ir iszbego. Bu
vo pusrycziu laikas. Saulute 
szilde ,ger<*tai. daryte prabėgo 
kaimyno laikeli, pieva alksny
ną ir vieszkeli. Neužilgo jau 
skubiai rinko puszyne mėly
nės. . į:

— Parinksiu mėlynių nes jas 
labai mėgsta teveli, tada eisiu 
in skynimus žemuogių, — mis
ti jo sau Maryte.

Rinko skubiai ir jai vyko. 
Pažiūrėjusi pro medžiu tarpa 
in saule, kuri jau buvo auksz- 
tai, pradėjo eiti prie pirmųjų 
žilvicziu kur pirm poros metu 
buvo iszkirstas miszkas. Ten ji 
tikėjosi rasti žeriiuogiu.

Tik kažkas netoli suszlame- 
jo. Maryte pakele galva ir žiu
ri, kas ten yra. Už kokio szim- 
to žingsniu mažu takeliu ėjo 
Kazys Rankove.

— Ar tu ežia Kazimierai ? — 
Oi, kaip asz nusigandau! — su- 
szuko Marytei

Kazys pamatęs Maryte, apsi
džiaugė ir mane .sau: gal dabar 
gera proga Marytei pasisakyti 
kad asz ja myliu ir paklausti 
ar sutiktu būti manaja, Prisi
artinęs prie Marytes nuszoko 
nuo bėriuko ir tarė:

— Tur būti asz taip baisus, 
kad manės nusigandai, Mary
te? Visa ryta jeszkojau bėriu
ko, — tese toliau Rankove.

— Matyt, — vare Maryte, r— 
nes visas esi szlapias. Mamyte 
mane iszsi.un.te uogu parinkti.

Nedrąsu buvo Marytei czia 
su Kazimieru susitikti.
,— Gal nori mėlynių Kazimie
rai? — paklausė Maryte ir pa
davė jam pilna sauja uogu.

— Mėlynės asz labai megs-

Vienas didžiausiu žvejo ir jo 
szeimynos džiaugsmu — tai ta 
valanda, kada žvejys po ilgo 
plaukimo juroje atsistoja tvir
tomis kojomis aįnt kranto ir 
mato vaisius savo didžiai pa
vojingo 'amato.

Sztai “Laime” artinasi. Žve
jai visi, auksztai kelnes pasi
raitę ir po du isz abieju pusiu 
sukibė sunkiai laiva vilko in 
krauta. Ilgai nelaukdamos mo
terys greitai pasikaisze drabu
žius ir spruko in vandeni padėt 
vyrams. Po minutes “Laime” 
jau buvo apsupta minios žmo
nių. Pasigirdo juokai ir links
mas sznekucziavimas; laivas 
jau gulėjo ant kranto.

Kur buvę, kur nebuve tuo
jaus prie laivo atsirado trys 
Žydai; vienas ju augsztas, lai
bas, plona barzda, ilgais pei
sais ožio iszvaizdos. Tai buvo 
Jankei Birk. Kita syk jis pirk
liaudavo kaulais ir skuduriais; 
dabar supirkinėja ir pardavi
nėja nekaltas žuveles. Visi trys 
Žydai sustojo ir kažką balsiai 
tarp saves murmuliavo. Vienas ugni ir taip apie dvi valandas akis. Kazys valgė uogas. Mary- 
Žydukas atsistojo ir 'kažką bal- rūke. Nuemes sziltas, gerokai te vis raudonavo ir žiurėjo in 
šiai tarp saves murmuliavo, aprūkusias strimeles, verte jas savo kresteli. Kazys vis nedry- 
Vienas Žydukas atsiskyrė nuo vėl isz pecziaus in ta pati veži- so da pasakyti ka norėjo. Ant 
Jankelio ir nuėjo in sziaure kur mą. Tai buvo jau gatavos skį-'galo jis prabilo. —-Poliaus bus

gerokai te vis raudonavo ir žiurėjo in

Susirinko Brookline keli kuczi, 
Lietuviszki szpicukai,

Ir mergicos dvi, 
Labai liustaunos abi.

Gere ir per nakti klykavo, . 
Rodos kad pasiutima gavo,

Sztai Nedėlios ryta, 
Daugiau kurnu atsivelka, 

Kliksmai da didesni užstojo, 
Rodos kad visi isz proto iszejo.

Baisus buvo staugimas tuju 
girtuokliu,

Panaszus in peklos gyventoju.
Kada kunigas pamokslą 

kalbėjo,
Tieji girtuoklei musztis 

pradėjo, 
Palicija pribuvo, smarkiausia 

paėmė,
Ir in koza nuveže.

Vai szirdeles, jau po velniu, 
Kiek czion moterėliu randasi 

neszvariu,
Bet da apie jas nutylėsiu.

* * *
Jau tas Dievulis gerai daro, 
Kad niekszus in platu svietą 

iszvaro,
Tankiausia tenais apsistoja, 
Kur paukszcziai nelekioja.
Nukeli auna in kokia laukine 
, szali,

Kur ne žvėris gyventi negali, 
Kur bažnycziu nieks nestato, 

Kunigo niekad nemato,
Nuo Dievo atvirsta,

In laukinius pavirsta.
O ka jau tenaitines bobos, 

Ne yra blaivos niekados, 
Niekad negali iszsipagiriot,

Ne lemtai iszsimiegot, 
Nokino kada diena ar naktis,

Ba girtos visados.
Kitos sėdi karczemoje, 

Apie namus visai nedboja, 
Vyrai isz darbo pareina,
Maisto jokio neranda, 

Prasmirdusia motore isz kar- 
cziamos parsiveda, 

Tuojaus in lova kaip koki gy
vuli paguldo,

Mat neturi kada gerai valgio 
pasteliuoti,

Tik viena pas kitas liežuvius 
neszioti,

Visos in viena vieta susi- 
kuopina, 

Viena kita tuojaus apjuodina,
O stiklelis ir butelėlis, 

Geriausias del ju brolelis. 
Mat, bobeles ne durnos, 

Kada jau iszdžiusta burnos, 
'Tuojaus viena kita sveikina,

Ir liežuvius vilgina,
Ir tik tada buna gana, 

Kada jau vakaras prisiartina.
* * *

Lietuvys su Airisze niekad 
nesusitaikys,

O ir nesusimyles jeigu nieks 
ant burdo laikys, 

Kaip tai vienas Airisze už 
paczia turėjo,

Niekame ja isz pradžių nenu- 
žiurinejo,

Rodos gera motere buvo, 
Kol pats savo akimi neper

sitikrino,
Žmogelis taip padare, 

Žalti nuo burdo iszvare, 
Pats savo daigtelius sudėjo, 

Pas kita ant burdo eiti turėjo, 
Toji dabar su kitu gyvena, 

Bus apie tą žalią-skure ganą.

j-:BUK PALAIMINTA:-

Japoniszka Pasaka.

Viena szviesia menesio nak
ti protingasis ir didis Kriszna 
susimaustė giliai ir tarė:

— Maniau kad žmogus yra 
puikiausias sutvėrimas ant že
mes — ir klydau. Sztai matau 
lotoso gele, supama nakties vė
jelio. Ir kiekngi ji dailesne už 
visas gyvuojanezias būtybes: 
lapeliai jos atsivėrė sidabrinėj 

j nakties szv'iesoje — ir negaliu 
nuo jos akiu atitraukti...

— Taip, nėra tarp žąioniu ko 
nors panaszaus! — pratarė at
sidusęs.

Bet po valandėlei eme maus
tyti:

— Delko-gi asz, dievas, ne- 
galecziau žodžio stiprybe su
tverti būtybes kuri tuo butu 
tarp žmonių kuo yra lotosas 
tarp geliu. Teesi taip žmoniems 
ir žemei ant džiaugsmo. Lotos, 
persimainyk in gyvuojanezia 
ypata ir šiokie priesz mane.

Staiga sudrėbėjo tyli vilnis, 
lyg kregždes pajudinta sparnu, 
naktis prasžvito, menuo sužibo 
danguose labiaus, garsiau su
dainavo nakties strazdai o pas
kui urnai nutilo. Ir burtas isz- 
sipilde: priesz Kriszna atsisto
jo lotosas žmogaus paveikslu.

Patsai dievaitis nuste'bo.
— Buvai ežero gele, — tarė, 

■— buk nuo to laiko gele min
ties ir prakalbėk.

O mergaite eme taip tyliai 
sznabždet kaip sznabžda balti 
lotoso lapeliai, bueziuojami va
saros dvelikimo.

— Vieszpatie! permainei ma
ne in gyvuojanezia ypata; kur
gi dabar man apsįgyvent liep
si? Atmink, vieszpatie, nes ka
da buvau gele, drebėjau ir su- 
glausdąvau lapelius kiekviena 
karta, papūtus vėjeliui. Bijo- 
jausi, vieszpatie, gausingu lie
tu ii' audru, bijojau griaustiniu 
ir žaibu, bijojausi pagaliaus 
kaitriu saules spinduliu. Tu 
liepei man apsigyventi inkuny- 
tam lotose ir užlaikiau senaji 
prigimimą ir 'dabar bijausi 
vieszpatie, žemes ir viso ko kas 
•ant jos randasi... Kur-gi man 
liepsi apsigyventi?

— Tai dainius Valmiki svei
kina saules užtekejima.

Po valandėlės prasiskėtė pri
augusiu vandenyje purpuriniu 
geliu uždanga ir ant ežero pa
sirodė Valmiki.

Pamatęs inkunytaji lotosą, 
sustojo grojęs. Perline straige 
iszpuole jam lengvai isz ranku 
ant žemes, rankos iszilgai kū
no nusviro ir apsistojo nebylisz- 
kai, rodos didis Kriszna per
mainė ji in auganti virszui van- 
įdensmedi.

O dievaitis apsidžiaugė tuo 
pasigėrėjimu jo ypatiszku dar
bu ir tarė:

— At busk, Valmiki ir pra
tark.

Ir Valmiki pratarė:
— Myliu! - •
Visogalio Krisznos noras, 

dievybes noras, pradėjo stumti 
mergaite prie dainiaus szir- 
dies. Dievaitis taip-pat padare 
Valmikio szirdi skaidria, kaip 
kristalas.

Szviesi kaip vasaros diena, 
rami, kaip Gango vilnis, ženge 
mergaite in lemtąją jai vieta. 
Bet staiga, giliaus pažvelgus in 
Valmikio szirdi, jos veidas isz- 
blyszko ir apėmė ja baime ir 
szaltas vejas.

O Kriszna nustebo.
— Inkunytoji gele, — pa

klausė — ar ir dainiaus szir- 
dies bijai?

— Vieszpatie, — atsake mer
gaite, — kur tai man liepei ap
sigyventi? Sztai toje vienoje 
szirdyje pamaeziau ir snieguo
tas kalnu virszunes ir vande
niu gelmes, pilnas invairiu bū
tybių ir dykumas su vėjais ir 
audra, tamsias Elloros uolas; 
vela bijau, vieszpatie!

Bet gerasis ir protingasis 
Kriszna tarė:

—- Susiramink, inkunytoji 
gele. Jeigu Valmikio szirdyje 
guli apleisti sniegai, buk sziltu' 
pavasario dvelkimu, kuris juos 
sutarpis, jeigu yra vandeniu 
gilme, buk perlu ju dugne; jei
gu yra bevaise dykuma, pasek 
joje laimes gėlės; jeigu yra El
loros uolos, buk tose tamsybė
se saules spinduliu...

O Valmiki, kuris tuo tarpu 
atgavo kalba, pratarė: 
\— Ir buk palaiminta!

Kriszna, pakeles protingas 
akis in žvaigždes, valandėlė 
manste, paskui paklausė:

— Ar nori gyvent ant kalnu 
virszuniu?

— Ten sniegai ir szalta, 
vieszpatie, bijausi.

— Tai... pastatysiu tau rū
mus isz kristalo ežero dugne.

— Vandeniu gelmese slan
kioja žalcziai ir kitos bjaury
bes, bijausi, vieszpatie!

—-Nori neapribuotu dyku? 
mu?

— O vieszpatie! vejai ir aud
ros lakioja po dykumas lyg 
laukiniu gyvuliu bandos.

— Ka-gi tau padaryti inku
nytoji gele? Ha! Elloros uolose 
gyvena szventi atsiskyrėliai... 
Ar nori apsigyventi uolose, to
li nuo žmonių ?

— Tamsu ten, vieszpatie, bi
jausi.

Kriszna atsisėdo ant akmens 
ir parėmė galva ant rankos. 
Mergaite stovėjo priesz ji dre
bėdama ir iszsigandusi.

Tuo tarpu auszra pradėjo 
szviesti dangaus sauleteki. Ra
si auksavo ežero vandens pal
mes ir bambukai. Vienu balsu 
atsiszauke rausvos žuvėdros, 
blaivos gerves ir baltos gulbes 
ant vandenų, povai ir bengalai 
giriose o jiems padedami pra
bals© stygų skambėjimai, u'ž- 
risztu ant perlines straiges ir 
žmogaus dainos žodžiai.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do' automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotojaa ts 
iGeriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j Sm 
apeLnkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Mc 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tf 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. |Į

Turiu pagialbininke r 
moterems. Prieinamos ji 
prekes. gUg

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

Priszakinio galvos skausmo, sun- 
' kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
į galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 

kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite 

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



’‘SAULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
— Nedelioj baigėsi pirmu

tinis menesis szio meto. Pane- 
delyje jau pirma diena Vasa- 
riaus. Utaminke Grabnyczios. 
Yra sakoma kad jeigu per 
Grabnyczias saule szvieczia tai 
galima tikėtis szalczio ir daug 
sniego.

— Seredoje pripuola diena 
Szv. Blažiejaus. Taja diena ku
nigai žegnoja gerkles žmonių 
kad apsaugoti juos nuo ligų.

— Estera Tankelevicziene, 
105 W. South uly., užvede teis
mą ant persiskyrimo nuo savo 
vyro WiUiamo kuris gyvena 
ant 238 W. Mahanoy Avė., u'ž 
nežmoniszka pasielgimą su ja. 
Porele apsivedė New Philadel- 
phijoj, 1934 mete.

— Albertas Bileeki, isz 
miesto, likos pastatytas po $1,- 
500 kaucijos lyg teismui, už su- 
žagejima tūlos mergaites isz 
Primrose peczes. Teismas atsi
bus Pot'tsvilles sude.

— Greitai parsiduoda ti- 
kietai ant puikios vakarienes 
kuria įsurenge Lietuviu Mote
rių Demokratiszkas Kliubas, 
Apriliaus 4-ta, Nedėlios vaka- 
ra, ant Norkevicziu svetaines, 
S-ta vai. vakare. Poni Kulins- 
kiene yra perdetine tojo vaka
rėlio ir kitos moterėles .stojo 
jai in pagialba kad parengti 
taji vakarėli pasekmingai.

— S.L.A., 211 Kp., rengia 
Vakariene ir Szoki. In vyks Ba
landžio—April 11-ta d., 1937, 
Norkevicziu Svetainėje.

Tamaqua, Pa., — Daktaras 
Zigmondas M. Jaczeck atidarė 
savo nauja ofisą, po adresu: 
23 Mauch Chunk St., kur pri
ims ligonius nuo 9 iki 10 vai., 
priesz piet; 1 iki 3 vai., popiet, 
ir 6 iki 8 vai., vakarais. Jo 
telefono numeris yra 286. Dak
taras Jaczeck paeina isz Phila- 
delphijos ir tik ana sanvaite 
apsivedė su p. Mare Penkuaiiu- 
te isz St. Clair, Pa.

New Philadelphia, Pa., f 
Apie 8 vai., Utaminko ryta, 
po trumpai ligai, mirė gerai ži
nomas visiems saliuninkas Mo- 
tejius Gataveckas, pergyvonias 
czionais apie 30 metu, pribu- 
vias isz Lietuvos czionais apsi
gyveno. Velionis paliko dide-' 
liam nuliudime: paezia (po tė
vais Molusziute), du sūnūs ir 
dvi dukteres, kaipo szvogerkas 
Valincziene ir Supranaviczie- 
ne, Mahanoy City, Pa. Velionis 
Prigulėjo prie vietines Lietu- 
viszkos bažnyczios. Laidotuves 
atsibus su apeigoms vietinėje 
bažnyczioje Sulbatos lyta.

Frackville, Pa. — Czionais 
atsibus Kard Parte ir Szokis 
ant Berkshire svetaines, Pane- 
delyje, Feb. 1, 1937. Pelnas eis 
ant naudos czionaitines Lietu
viu bažnyczios.

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. 
į- MAHANOY CITY, PA.

SHENANDOAH, PAJ
-— Steponas Morkūnas likos 

sužeistas in koja kada ji paga
vo anglis laike darbo Ellengow- 
an kasyklose. Sužeistąjį nuve
žė in vietine ligonbute.

— Dvi merginos eidamos 
geležinkeliu, užtiko lavona vy
ro be galvos. Perimtos baime, 
tuojau pranesze apie savo bai
su radini palįcijai kuri pradė
jo tyrinėti ir ant galo iszrado 
buk tai Jonas Alekseiczuk, 43 ( 
metu, 369 S. West uly. Mano-j 
rna kad Jonas papilde savžu- 
dinsta su pagialba dinamito 
nes kaip savo vaikams nekarta 
kalbėjo kad pasidarys sau ga
la su dinamitu. Badai taja die
na susibarė su sunum ir iszejo 
ir nuo to laiko ji niekas nema
tė. Paliko paezia ir szeszis vai
kus.

f Panedelio ryta, Locust 
Mountain ligonbuteje mire ge
rai žinomas gyventojas, Motie
jus Szumauckas, isz William 
Penn, po trumpai ligai uždegi
mo plaucziu. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje ir gyveno czio
nais daugeli metu. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko dideliam nuliudime paezia 
Katre, dvi dukteres, Adelina ir 
Eleonora kaipo ir sunu Edvar
dą, visi namie. Laidotuves atsi
buvo Seredos ryta su bažnyti
nėms apeigoms.

— Nuo kokio tai laiko ke
lios czionaitines bažnyczios li
kos apvogtos ant keliu szimtu 
doleriu, kaipo ir Szv. Jurgio 
bažnyczia. Kunigas Karalius, 
prijausdamas kad vagys atsi
lankys ir czionaitineje bažny
czioje, pasislėpė ir lauke sve- 
czio. Kada jau vagis buvo at- 
pleszes dėžutė del biednuju ir 
iszeme pinigus, iszejo isz pasi
slėpimo vietos ir pagavo vagi, 
kuris buvo kokis tai' Aleksas 
Gihovski, 26 metu, kuris nese- 
rei likos paleistas ant paroles 
isz kalėjimo. Kunigas Karalius 
paėmė vagi už apikakles ir ati
davė ji in rankas palicijos. Va
gys apipleszinejo, nuo kokio 
tai laiko, aplinkines bažny- 
czias Girardvillej, Ashlande ir 
kitur ir kunigai buvo ant sar
gybos. Garbe kunigui Karaliui 
kad jam pasisekė suimt szvent- 
vagi.

Paskutines Žinutes
Houston, Texas. — Palicija 

aresztavojo nužiūrėta žmogų 
už žudinsta vaiko Mattsono, isz' 
Tacoma, Wash. Valdiszki de
tektyvai ji kvoezia karsztai.

Salamanca, Iszpanija. —- 95 
studentai ir kunigai likos su- 
szaudyti per paisikelelius, ku
riuos nužiurinejo kaipo szni- 
pus. re S

Washington, D. C. — Sausio 
menesyje didesniuose mies
tuose likos užmuszta 86 ypatos 
ir 956 sužeisti. Yra tai dau
giau ne kaip praeita meta tam 
paežiam laike. -

New Bedford, Mass. — Wil
liam Russell, 60 metu, sukapo
jo savo paezia, 59 metu, ant 
smert, po tam pats sau atėmė 
gyvastį persipjaudamas gerk
le su britva.

ISZ LIETUVOS
KLIERIKU

STREIKAS
«

Kauno Kunigu Seminarijoje.

DEL BLOGO MAISTO.

Kaunas.,— Sziomis dienomis 
Kauno kunigu seminarijoje 
kilo klieriku streikas. Klieri
kai sustreikavę del blogo se
minarijos maisto. Ligsziol 
Kauno kunigu * seminarijoje 
valgyti klierikams duodavo 
tris sykius per diena: pusry- 
czius, pietus ir vakariene, o 
kuris klierikas lieka alkanas, 
tas anot “Altorių szeszeliu” 
valgo, jei turi ka, isz “žiurkin
inko.” Bet daugumas klieriku 
beturezei ir savo “žiurkinin
kuose” nieko neturi! Klierikai 
ypacz buvę nepatenkinti pus- 
rycziais: kava arba arbata ir 
duona. Jie pirmiausia ir pra
dėjo “boikotuoti” pusryczius. 
Mat, už mokslo metus isz kiek
vieno klieriko seminarija ima 
po 500 litu tai klieriku tvirtini
mu, seminarija juos galinti ge
riau iszlaikyti!

DEGE KRUOPIŲ 
VALSCZIUS.

Sziauliai.,— Buvo užsidegęs 
Kruopių valsczius valdybos 
trobesys. Gaisras buk kilęs 
del blogo dūmtraukio, kuris 
esąs buvęs suplyszes. o bekūr
enant dabokles krosui, kibink- 
sztys pateko pro plyszius in 
tarpe lubu buvusius spalius ir 
užsidegė. Keli gaisrininkai 
mėgino gaisra užgesyt be ma- 
szinos, bet matydami, kad ju 
pastangos jokiu vaisiu ne duo
da, szaukesi kitu pagialbos. 
Atvykęs su maszinomis, gais
ras pavyko greit užgesint. Ap
degė tik nedidelis plotas lubu, 
kitu didesniu nuostoliu nepa
daryta.

CZIGONAI APVOGĖ 
KUCZIAS.

Kaunas.,— Agota Czerniaus- 
kiene vienuose Ukmergės plen
to mediniuose namuose su 
dviem kaimynėm ruosze ku- 
czias. Moterys rūpestingai vi
rė invairius valgius ir juos ne- 
sze in veranda. Jau sutemus 
tu namu kiemą aplanko czigo
nai, kurie verandoje pamate 
daug skaniu valgiu. Moterėles 
tuo laiku triūsęs! virtuvėje. 
Czigonai insmuko in veranda 
ir didesne dali valgiu su puo
dais ir kitais indais pagrobė. 
Czerniauskiene atėjusi in ver
anda ncszti valgiu in kucziu 
stala, ju nerado. Tuo laiku 
czigonai jau seniai buvo pasi
slėpė.

PAI N-EXPELLER

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimą, su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

Kam Dabar to Reikia?
gZIAME laike kada vertelgyste ir pramone 

jau pradėjo iszeitineti isz depresijos.. .kada 
bedarbe žymei susimažino, kada geležinkeliai, 
pramone,, ukes ir vertelgyste Pennsylvanijoje 
parodo kad laikai gerinasi. . .du inneszimai 
arba taip vadinami “bill’ai” dabar randasi 
priesz Pennsylvanijos Legislatura kurie ker- 
szina bloga ypadel tu kurie turi vilti ir dirba 
idant suteikti geresnius laikus.

Tieji yra (1) taip vadinamas “Full Crew” 
“bill’as, kuris realiszkai yra nes kas kitas kaip 
Excess Crew bill’as, kuris arbitraliszkai padau
gina skaitlį vyru prie traukiniu pulku kur jie 
ne yra reikalingi ir (2) Train Limit bill’as ku
ris sumažintu ilguma traukiniu taip kad tas 
butu ne ekonomiszkai ir pragaisztingas po mo- 
derniszku geležinkdiniu praktiku.

Minėti užmanymai yra po pavidalu kaipo 
apsaugos žingsnis. Bet faktai parodo kad tas 
nepagerins geležinkeliu apsauga. Statistikos 
parodo kad per paskutinius deszimts melus, 
kada traukiniai buvo pailginti, begis pagrei
tintas ir moderniszkos jogos ir inrengimai in- 
vesti, geležinkeliu operacija pasidarė progre- 
syviszkai saugesne.

Po nauja instatyta “excess crew” bill’a tu
rėtu būti pristatytas da vienas brėksmonas ku
ris važinėtu darbiniam vagone drauge su kon
duktorium ir brėksmonu. Jis neturėtu ka veik
ti. Toki s extra vyras ne yra reikalingas taip 
kaip yra nereikalingas extra operatorius ant 
elevatoriaus arba extra vyras prie plūgo.

“Train Limit” bill’as padaugintu skaitlį 
traukiniu kurie dabar randasi bėgyje ir tai 
lengvai matyt kad tas vieton suteikti didesni 
apsaugojima, sumažintu ta apsaugojima. Su
mažinant skaitlį tavoriniu traukiniu, automa- 
tiszkai panaikintu daugybe traukiniu kurie bu
vo padirbti del veiklaus ir ekonomiszko gabe
nimo visokio- tavoro isz Pennsylvanijos kasyk
lų, ukiu ir dirbtuvių. Sumažintu didžiai žings
nius kurie buvo padaryti idant suteikti page
rinta patarnavima del žmonių reikalavimu di
deliam kompeticijos stovyje. Tas sugražintu ge
ležinkeliu transportacija atgal 20 metu.

Žinomas dalybas, jeigu tie du' bid? ai,'stotųsi 
instatymais, tada tuojaus pasidaugins skaitlis

darbininku prie geležinkeliu. Bet greieziau ar 
vėliau tie instatymai butu priežastimi sumaži
nime darbininku visose szakose geležinkeliu 
kaipo ir kitose pramonėse valstijoje. Bile kokia 
nauda tik butu ant aprubeto laiko—geležinke
liu darbininkai—jau minėti ka-slink algų, va
landų ir darbo padėjimas.

Ne mažiaus kaip 80% visu geležinkeliu dar
bininku neaplaikytu visiszkai jokios naudos. 
Tacziaus daugelis isz ju patrotintu savo darbus 
ar sumažinimą darbu valandas. Toki instaty
mai yra klasinė legislacija ir yra neteisinga.

Patvirtinimas tu instatymu padaugintu ge
ležinkeliams iszkasczius ant $71,600,000 per 
metus...tie iszkascziai žinoma turėtu pareiti 

■ nuo pabranginimo prekių. Anglinė ir plieninė 
industrijos daug nukenstu. Tas priklausytu ir 
prie kitu pramonių. Pabranginimas prekių ant 
gabenimo tavoru priverstu daug industrijų isz- 
sikraustyt in kitas valstijas ir tas viskas butu 
bledinga del kiekvieno gyventojo szioje valsti
joje.

Kokia didele blede tas viskas duotųsi jaust 
dėl milijonu szeimynu Pennsylvanijoje kurios 
turi pragyvenimą nuo geležinkeliu. Geležinke
liai perka už milijonus doleriu visokiu materi- 
jolu ir intaisu naudingi del operacijos ir užlai
kymo geležinkeliu. Pirkiniai nuo ūkininku ir 
biznierių per 116,000 darbininku, kurie dirba 
prie geležinkeliu Pennsylvanijoje, siekia suma 
milijonu doleriu per meta laiko.

Patyrimas parodo kad toki instatymai buna 
daugiaus bledingi negu pagerinimas del gele
žinkeliu. Nuo 1921 meto Public Service Komi
sija Pennsylvanijoje.turi-galybe prie tu daly
ku. Prick tam patys geležinkeliu virszininkai 
deda visas pastangas idant suteikti geriausi ir 
saugiausi1 patarnavima del darbininku ir pub
likos, jie patys gerai apie tai supranta be pa
liepimo ar prievartos.

GERESNI LAIKAI SUGRYŽTA — 
NEREIKIA JUOS SUSTABDYTI!

Palaikykime gerove, tegul geležinkeliai ne 
būna suvaržinti ir apsunkinti per visokius in- 
statymus kurie vieton pagerinti padėjimą tai 
tik sulaiko žengimą pirmyn prie geresniu laiku.

Associated Railroads of Pennsylvania
Baltimore & Ohio Railroad Co. 
Bessemer & Lake Erie Railroad Co. 
Central Railroad Co. of New Jersey 
Delaware & Hudson R.R. Corporation 
Erie Railroad

PASMERKTUS MIRTI LIE
TUVOJE ŽUDYS GAZU.
Kaunas.,— Sziandien Lietu

vos ministeriu kabinetas nuta
rė visus pasmerktus mirti kri
minalistus ir kitus prasikaltė
lius žudyti nuodingu gazu. 
Iki sziol mirties bausmes buvo 
vykdomos suszaudant.

DVI SAVIŽUDYSTES.
Mariampoles., — Revolverio 

szuviu mirtinai persiszove Va
sins Žolinis, 26 metu amžiaus, 
taipgi nusiszove pilietis Liut- 
keviezius, apie 25. metu am
žiaus. Abudu jaunuoliai esą nu
sižudė del nevykusios meiles.

Huntingdon & Broad Top Mt. R.R. 
Lehigh & New England Railroad 
Lehigh Valley Railroad
New York Central Railroad Co.
N. Y., Ontario & Western Railway

Pennsylvania Railroad
Pittsburgh and Lake Erie R. R.
Pitts., Shawmut & Northern R.R. Co.
Reading Company
Western Maryland Railway Co.

MIRE 100-METE SENUTE.
Eržvilkas.,— Mirė po sun

kios ligos senute Petronėle 
Jankauskiene; Garszvilu kai
mo gyventoja. Kaip pati se
nute pasakoja, ji turėjusi szim- 
ta metu amžiaus, ir ne karto 
savo gyvenime nesirgusi. Su
sirgus, nors ir skausmai kanki
no, apie mirti ir kalbėt nenorė
jo. Pažymėtina, kad velione 
iki pat savo paskutines gyven
imo valandos turėjo gera at
minti. Dar pereita vasara dir
bo visus ūkio darbus ir nesi
skundė sveikata, tik paskuti
niu laiku regėjimas buvo su
silpnėjęs.

666 sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Ncisini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
M ahar ov Citv. Pa.

2®= SKAITYKITE “SAULE” =^5

GALITE IR JUS TURĖTI SZITOKIA ELEKTRIKINE
VIRTUVE — už maža suma pinigo kiekviena menesi . . .

OCCIDENT 
FLOUR

nocciDJNT;

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal ?enoves 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident” 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.

Su tam tikru planu galima lengvai permainyt juso virtuve 
(kukne) pagal naujausia mada . . .,gal ima ta padaryt dalimis 
jeigu norite ... ir trumpam laike busite linksmi ir užganė
dinti turėdami teip vadinama “No-Work” elektrikine virtu
ve teip kaip virszui parodyta... paranki, sutrumpina vaiksz- 
cziojima nes viiskas randasi ant vietos, suezedina laika ir labai 
puikiai atrodo. Ateikite pasikalbėt apie tai sziandien. Stebė
sitės kaip pigiai kasztuoja ... ir kaip lengvai pagal muso tam 
tikra plana galima ta padaryt ant lengvu iszmokėjimu.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU


	Book 3 1937-01-29-SAULE_0001
	Book 3 1937-01-29-SAULE_0002
	Book 3 1937-01-29-SAULE_0003
	Book 3 1937-01-29-SAULE_0004

