
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that | 
circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, 83.00 !
i'o Foreign Countries, 84.50. Advertising Rates on Application. I

W. D. BOCZKOWSKI - CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. }

A. Skuczas - Box 134

MAHANOY CITY, PA., PETNYCZIA, 17 KOVO 1939 (FRIDAY, MARCH 17, 1939)

r. I, nwi—iinii III iitir-r

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZHS “BAULK’ } 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, 84.50 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No. 22 I it run manor cur, pa., \
(POHT-OKFICE Ag SECOND CLASS MAIL MATTER.)

ffm.D, and Victor L. Boczkowski, Publishers 
F. IT. Boczkowski, Kilter. M 50 METAS

Isz Amerikos Meldžia Paszialpos 
Ant Pieno

ANGLEKASIS
ISZGIALBEJO

8 DRAUGUS
PATS LIKOS UŽGRIAUTAS 

PER 16 VALANDŲ.

Jenners, Pa — Sziadien vi- 
sam miestelyje garbina narsu
mą anglekasio Petro Vainovi- 
czio, 50 metu, kuris apsaugojo 
in laika asztuonis savo draugus 
nuo mirties bet pats vėliaus li
kos užgriautas po žeme per 16 
valandų.

Petras dirbo Nr. 118 kasyk
lose Sumerset. Dedamas naujas 
reles su asztuoniais draugais, 
patemino kad virszus pradeda 
trukti ir jog neužilgio sugrius, 
nubėgo pas savo draugus ap- 
rcikszdamas jiems apie grasi- 
nanczia nelaime ir kad bėgtu 
isz tos vietos. Kada kiti bego in 
saugesne vieta, jisai sugryžo ant 
tos vietos, pasiėmė tulszes ir 
savo dinerke ir bego in gengve 
bet pamate kad didelis szmotas 
akmens ketina sukristi, sugry
žo adgal ir tame akmuo sukri
to, užkirsdamas jam kelia. Ne
laimingas žmogus likos už
griautas per 16 valandų, pakol 
ji draugai neiszkase- Pirmuti
nei jo žodžiai buvo: “Draugai, 
duokite man ka valgyt nes es
mių labai alkanas-” Petra nu
vežė namo, permiegojo visa tą
ją diena ir sziadien vela nuėjo 
prie savo darbo-

SAPNAVO KAD JA VEJASI 
RAGANOS PO SKAITYMUI 

PASAKŲ.
Philadelphia, Pa. — Vienuo

likos metu mergaite, Louisa 
Hemp lankėsi pas savo kaimy
nus su tėvais ir kada tėvai bu
vo užimti loszimu kazyru, mer
gaite atsigulė ant grindų ir pra
dėjo skaityt Grimmo pasakas 
apie raganas ir kitas pasakai
tes ir skaitydama užmigo. Stai- 
gai tėvai iszgirdo trenksmą du
riu ir mergaite iszbego laukan. 
Tėvai pradėjo vytis paskui 
mergaite ir ja parnesze namo. 
Kada jos užklausta del ko be
go, mergaite atsake kad skaitė 
apie baisia ragana ir bego nuo 
jos o kada pabudo isz miego ir 
mate bėgant paskui save tėvus 
ir kaimynus, mane ant tikrųjų 
kad tai raganos vejasi paskui 
ja ir bego toliaus pakol ja pasi
vijo ievai.

PER SNIEGINE VIESULĄ 60 
MOKYKLŲ BUVO 

UŽDARYTOS.
Boston, Mass. — Naujoj Ang

lijoj per sniegine viesulą likos 
uždaryta 60 mokyklų nes snie
gas užpustė visus plentus ir vai
kai negalėjo gautis in mokyk
las. Nekuriose vietose-kelei bu
vo užpustyti ant 20 pėdu. De- 
szimts žmonių žuvo nuo szal- 
czio ir kitokiu nelaimiu. Kada 
truputi atszilo, upes pradėjo 
iszsilieti, užliedamos daugeli 
vietų. Vienoje vietoje 300 szei- 
mymi neteko pastogių per tva-

Kada James A- Farley, gene- 
raliszkas pacztorius Suv- Vals
tijų lankėsi Floridoje, turėjo 
paliauti loszti golfą kada prie 
jo priėjo Don Grubbs, kad mel
sti pacztoriaus kad paaukautu 
kiek ant pieno del vargingu 
vaiku.

SZUNIUKO “MALDA” ISZ
GIALBEJO JI NUO 

SUSZAUDYMO-
New York- — Kėlės sanvai- 

tes adgal szunu gaudytojas pa
gavo maža szunyti kuris netu
rėjo laisnu medalio ant kaklo- 
Buvo tai malonaus, budo szu- 
niukas ir visi ji pavadino 
“Draugas”. Kiti szunes buvo 
nuszauti kuriu locnininkai ne
atėjo-j u atsiimti. ~Ant~galrrate- 
jo paskutine diena “Draugo” 
kurio niekas neatėjo atsiimti;

Ant rytojaus budelis atėjo ji 
pasiimti ant kiemo kad ji nu
szauti. Szuniukas pradėjo szo- 
kinet aplinkui budeli manyda
mas kad gaus ko nors gardaus 
esti. Bet budelis paszauke in ji: 
“Drauge, atėjo tavo paskutine 
valanda, kalbėk poterius.”

Szuniukas iszgirdes tuos žo
džius atsistojo ant dvieju kojų, 
sudėjo kojas kaip ant poteriu, 
nulenkė galva rodos kad pra
dėjo kalbėti poterius. Tame da
vėsi girdėt žingsnei užpakalyje 
ir budelis apsidairęs pamate 
dažiuretoju kurio akyse pasi
rodė aszaros.

Dažiuretojas pasiėmė szuniu- 
ka pas save ir sziadien turi pas 
ji gera gyvenimą ir yra myli
mas per visas kurie su juom su
eina. Matyt kad szuniukas pri
gulėjo prie szeimynos kurie 
iszmokino ji “poteriaut” ir tas 
jam iszgialbejo gyvastį.

KO SURASTA KŪDIKIO 
VIDURIUOSE-

Chicago- — Asztuoniolikos 
menesiu amžiaus Janina Worth 
staigai apsirgo ir tėvai nežino
jo kas jai kenkia. Kada likos 
nuvežta in ligonbute ant tyri
nėjimo, daktarai su pagialba 
bronkoskopo (instrumentas su 
kurio pagialba gali matyti kas 
randasi ligonio viduriuose), 
padare tuojaus operacija ir 
sztai ka rado jos viduriuose:

Szeszes saugias (seifti) pil
kutes, dvylika guziku, ketures 
spilkutes nuo plauku, du kor- 
kus nuo alines bonkutes, du 
szmotelius stiklo, plokszteli 
plauku ir szmoteli paperoso. Po 
operacijai mergaite tuoj pa
sveiko ir likos nuvežta namo 
pas tėvus.

Klausykite Reidio 19- 
ta Diena Kovo; Bus
Apie Lietuvius ir 

Ju Gyvenimą
Washington, D. C. — Nedė

lioję, tai yra 19-ta diena Kovo 
(March), bus leidžiama pro
gramas per reidio per “Ameri
cans All—Immigrants All” ku
ri laikys Suv. Valstijų Eduka
cijos Bjuras, apie ateivius. Tą
ją diena bus kalbama apie Lie
tuvius, ju gyvenimą ir kaip jie 
pradėjo gyvenimą czionais pri
būdami isz savo tėvynės Lietu
vos. Bus tai žingeidus progra
mas kuri kožna's privalo pa
klausyti kaip ju protėviai atva
žiavo in Amerika, kaip sunkei 
dirbo, apie ju paproezius, dai
nas ir 1.1. Tojo programo klau
sys apie 8,500,000 žmonių per 
105 stotis po visas dalis Ameri
kos.

Edukacijos bjuras kožnam 
prisiuus knygute “Americans 
All—Immigrants All” kurie 
atsiszauks ant adreso: “Ame
ricans Ali — Immigrants All, 
Washington, D. C.

PIRMUTINIS STRYTKARIS 
PALIOVĖ EITI.

Sunbury, Pa. —- Pirmutinis 
elektrikinis strytkaris ant 'Svie
to ana diena, paliovė eiii.o_.inju 
vieta praėjo važinėt naujausios 
mados bosai tarp czionais ir 
Northumberlando. Toji kompa
nija buvo susitverus apie 1885 
ir buvo locnastis Sunbury gy
ventoju. Ana diena paliovė eiti 
paskutinis karukas su paroda. 
Buvo tai czionais, kada tai P. 
B. Shaw padirbo pirmutini 
elektrikini karuka kuri iszrado 
Tamoszius Edisonas kuris taip
gi intaise czionais pirmutine 
elektrikine szviesa.

Szitas Varpas Yra Ver
tas Milijoną Doleriu

Szitas varpas yra padarytas 
isz 11,600 perlu, 366 deimantu 
ir daugiau kaip 26 svaru tikro 
sidabro. Varpas likos padirb
tas per Japoniszkus darbinin
kus ant pavidalo “Liberty 
Bell” kuris randasi Filadelfi
joj ir bus rodomas ant Svieti- 
nes Parodos New Yorke. Var
pas yra vertas milijono doleriu.

14 METU MERGAITE PA
GIMDĖ DVYNUKUS.

Lamont, Ore. — Czionaitine- 
je ligonbuteje 14 metu mergai
te, Stella Hampton pagimdė 
dvynukus, mergaite ir sūneli. 
Vaikutis tuojaus mirė bet mer
gaite gyvens. Padėjimas jau
nos motinos yra užganadinan- 
tis.

BURIKES ISZVILIOJO NUO 
SENUTES $2,700.

Chicago. — Ned Kozlovskį, 
gyvenantis ant 1224 N. Washte
naw Ave-, pasakė sudžiui kad 
burikes apvogė jo motina Kat
re, 82 metu amžiaus, ant 2,700 
doleriu- Senute yra locnininke 
namo kuriame gyvena josz sū
nūs-

“Tosios inspetojos ateities 
pasakė mano motinai kad jos 
trys sūnūs meta ant jos viso
kius burtus o ji inspetojoms da
vė pinigu kad tuos užraganavi- 
mus nukreiptu nuo jos ir už
mestu ant jos marezios.” Taip 
apreiszke sūnūs sudžiui.

Kozlovskiene apskundė savo 
sunu kad jis jai kaltas 160 do
leriu už randa ir laike perklau
symo sūnūs apsakė kaip buri
kes iszviliojo isz jo motinos 
tiek pinigu. __ .

ATEIVEI NORI SUGRYŽTI 
IN SAVO TEVISZKES.

Washington, D. C. — Dauge
lis ateiviu, kurie randasi ant 
relifo, meldžia valdžios kad 
juos nusiunstu adgal in tevisz- 
kes kur jiems butu daug geriau 
gyventi ne kai p. svetimam skly
pe įgyventi iszJpaszialpos. Bet 
valdžia da ant to nepaskyrė 
pinigu pakol kongresas apie 
tai neapsvarstys.

SURADO KAULUS KŪDI
KIO SENAM KAMINE.
Altoona, Pa. — Kada Rober

tas Shilling nuėjo ant pastoges 
pataisyti sena kamina, rado 
skylėje kaulus mažo kūdikio in- 
yyniota in kąriszkus marszki- 
nius. Pagal daktaro tyrinėjimą 
tai kūdikis turėjo rastis tame 
Lamine nuo 1922 meto. Dabar 
plalicija jeszko tuju žmonių ku
rše gyveno tame name priesz 
t ja j i meta.
j --------- ------

’ VERKENTIS BANDITAS.
■ Is:
■^•Philadelphia, Pa. — Atejas 
lą/nditas in sztora Makso Ber- 

Jgenštein, atkiszo revolveri in 
[mergina kuri stovėjo už baro, 
pareikalaudamas nuo jos pini
gu ir pradėjo verkti. Po aplai- 
kyknui dvideszimts doleriu isz- 
eidamas apsiszluoste aszaras 
kalbėdamas: “Persipraszau 
kad taip padariau bet turiu ser- 
ganezia paezia ir vaikuti namie 
o darbo neturiu, gal ateis diena 
kada galėsiu sugražinti jums 
pinigus su procentu. Locninin- 
kas sztofo nesistenge suimti 
banditą ir daneszti apie vagys- 
ta palicijai.

INKANDO SZUNI ISZ 
PIKTUMO.

Louisville, Ky- — Prie ugna- 
gesiu stoties,, ugnagesei iszgir
do szunio lojimą, ir kada nuėjo 
pažiūrėti kas . fenais atsitiko, 
deszimts metu nigerkiute pa
sakė jiems, kad josios szunytis 
ja inkando, ir isz piktumo ji in- 
kando in ausi;, atsimokėdama 
jam tokiu bud'lu, už padaryta 
skriauda.

APVOGINEJO
BAŽNYCZIAS

KAD GALĖTU SIUNSTI 
SUNU IN-SEMINARIJA.

Wilkes-Barre, Pa- — Emilias 
Doglio, 52 metu, isz New Yor- 
ko, likos aresztavotas už pavo
gimą $40 isz biednuju dėžutės 
Szv- Szirdies Jėzaus bažnyczio- 
je, Durejoj- Kada sudžia jo už
klausė del ko vogė tai žmogus 
atsake: “ Asz tuos pinigus siun- 
cziau savo sunui kad galėtu 
užbaigti mokslą ir kad pasilik
tu kunigu.”

Jo pripažinimas likos užtvir
tintas per jo'paczia ir kita vyra 
Luigi Aglietti, 51 metu, isz 
New Yorko. Sudžia nesutiko 
ant tokio darbo ir kad sūnelis 
pasiliktu kunigu už vogtus pi
nigus ir apgudino ant penkių 
metu in vaistini kalėjimą.

Vadas policijos, Juozas Risz- 
keviezius, ji užtiko klupojant 
bažnyczioje rodos prie maldos 
o kada padare ant jo krata ra
do smulkius pinigus isz biednu
ju dežukiu.

NUSZOVE TĘVA,
GINDAMAS MOTINA-

Wilmington, Del.,— Carlton 
Greiggs, 19 metu vaikas, maty
damas, kad girtas tėvas pradė
jo plakti motina ir ja visaip pa
niekino sūnūs pagriebė tėvo ka
rabiną, paleisdamas in ji du 
szuvius, užmuszdamas tęva ant 
vietos. Kada stojo priesz ma- 
gistrata, vaikas tvirtino, buk 
negalėdamas žiūrėti ant panie
kinimo savo motinos per girta 
tęva, buvo priverstas stoti ap- 

.ginti motinos. Motina užtvir
tino žodžius suniaus.

IszKaresLauko

Pamėtė Universitetą
Kad Dirbti

Mikas Klotovicz pamėtė Szv. 
Marijos universitetą ir futbole 
nes sake kad moksle nesiranda 
pinigu todėl pamėtė mokslą ir 
pradėjo dirbti prie konkretinio 
darbo San Franciske.

Isz Visu Szaliu

Shanghai. — Japoniszki le- 
kiotojai bombardavo Ameriko- 
nisz'ka Episkopolu misija Ich- 
wange, sužeisdami kėlės ypa- 
tas.

Kaunas. — Naziu vadas Neu- 
manas sako kad dabar yra pro
ga paimti Klaipeda nuo Lietu
viu. Kas diena auga didesne 
nerimastis Klaipėdoje ir kaip 
rodos tai Vokiecziai iszpildys 
savo kerszta.

Varszava. — Vengriszkas 
vaiskas atėjo prie Lenkiszko 
rubežiaus Lavoczne ir Sianki 
kad sutverti savo nauja rube- 
žiu su Lenkija-

Praga- — Vokieczei užėmė 
czionaitine sostapyle bet likos 
szaltai priimti per gyventojus-

Bukaresztas. — Rumunija 
mobilizavo 600,000 vyru užimti 
kaimus prie Karpatų—Ukraji- 
nos.

Bratoslava. — Slavokai su
tvėrė savo tautiszka gvardija 
tiksle atsispyrimo priesz Ven
grus.

Varszava. — Lenkija pripaži
no nauja republika Slovakija 
ir badai nusiuntė jai kelis tuks- 
tanezius kareiviu in pagialba.

Beveik visa Europa sziadien 
landa si didelėj nerimas tije isz 
priežasties Hitlerio užgriebi
mo Czekijos.

10 UŽMUSZTI; 30 SUŽEISTI 
GELEŽINKELIO 

NELAIMĖJE.
Cha'.earoux, Francija.,— De- 

szimt žmonių likos užmuszta ir 
apie fris-deszimts sužeista ne
laimėje ant geležinkelio, arti
moje czionais ant Paris-Tou- 
louse geležinkelio. Greitasis 
ekspresinis trūkis trenke in 
tavorini, kuri nutrenkė nuo be
giu. Keli vagonai pradėjo deg
ti, bet kiti pasažierei iszgialbe- 
jo sužeistuosius isz deganeziu 
vagonu.

SENIAUSIA MOTERE 
FRANCIJOJ MIRĖ.

Paryžius, Francija., — Ma- 
dame-de-Sainte Opportune, ku
ri buvo seniause motere Fran- 
cijoj, mirė ana diena, susilauk
dama puikaus amžiaus, 109 
metu. Gimė kada Francija val
de Charles X, karalius ir atsi
mena gerai revolucije 1838 me
te. Tiys metai adgalios buvo 
apdovanota su Garbes Legiono 
Medaliu. ;

KAIP NETIKRAS ADVOKA
TAS NORĖJO ISZVILIOTI 

PINIGUS.
Vilnius., —1 Vilniaus Lenku 

spauda pranesza: Vienas buvęs 
Lietuvos dvarininkas Leopol
das Szimkeviczius, pasiskundė 
palicijai, jog jis tapes auka 
kažkokio suvedžiotojo. Už Jo 
nusavinta ir iszparceliuota že
me isz Lietuvos vyriausybes jis 
kaipo atlyginimą, buvo gavės 
20,000 litu, kurie gulėjo Lietu
vos Banke ir kuriuos reikėjo 
jam kaip isz ten pasiimti. Pri
puolamai jis susipažinęs su kaž 
kokiu asmeniu, kuris sakėsi e- 
sas advokatas ir galis jam pa
tarnauti iszgauti pinigus isz 
Lietuvos Banko. Szimkeviczius 
davės tam advokatui pilnus in- 
galiojimus veikti jo vardu. 
Bet po kiek laiko jis patyręs, 
kad jo advokato nurodytoje 
vietoje visiszkai nebegyvena
ma ir isz viso dabar nežinia 
kur jis begalima surasti. Vil
niaus palicija ėmėsi žygiu aisz- 
kinti, koks apgavikas ta pilieti 
taip apsuko ir taip pat susirū
pino, ar tie Szimkevicziaus pi
nigai jau yra isz Lietuvos ban
ko iszimti.

DIONNU KVINTUKES BUS 
PERSTATYTOS ANGLIJOS 

KARALIUI IR KARA
LIENEI.

Callander, Kanada.,— Oliva 
Dionne, tėvas penkių mergai- 
cziu (.kvintukiu), sutiko ant 
pakvietimo prisiunsto per val
džia, kad perstatyt savo penkes 
dukreles Anglijos Karaliui 
Jurgiui ir Karalienei,-kada tie
ji laikysis Toronte 22-ra diena 
Gegužio (May). Mergaites su
silauks penkis metus 28-ta d., 
Gegužio, ir niekad nebuvo ap
leidę savo miesteli Callander. 
Dionne iszreisžke savo norą, 
kad jisai noringai važiuos in 
Toronto su visa savo szeimyna, 
kad pamatyti karalių ir kara
liene. Dionai sziadien turi dvi- 
lika vaiku. Visa szeimyna va
žiuos specialiszku trukiu, 180 
myliu in Toronto.

ISZ LIETUVOS
f e

PRIVESTINAS
V AKU SKIEPIJIMAS.

< 1\^.
Kai. — Sveikatos Depar- 

tamente projektuojama szi pa
vasari visoje Lietuvoje praves
ti priverstina vaiku skiepijimą. 
Vaikai bus skiepijami nuo rau
pu. Tėvai, kurie vengs savo 
vaikus skiepyti bus baudžia
mi.

ISZSKIRSTE 22 KAIMUS.
Biržai.,—■ Biržų apskr., 1938 

metais buvo iszskirstyti vien
kiemiais 22 kaimai. Prie kai
mu skirstymo dirbo žemes 
tvarkymo departamento mati
ninkai. Apskrity yra dar ne
mažai kaimu, kurie laukia iki 
prieis ju eile skirstyti in vien
kiemius.

DARBO ŽINUTES
Scranton, Pa.,— Underwood 

kasyklos, prigulinezios prie 
Pennsylvania Coal Co., kurios 
buvo sustoja apie metas laiko, 
vela pradėjo dir*bti, per ka 
apie 1,500 žmonių sugryžo prie 
darbu. Tosios kasyklos kita
dos prigulėjo prie Pittston 
Coal kompanijos.

Skaito “Saule” 17 Metu 
ir Ja Skaitys Kol jo

Akys Reges!
Guodotina Redakcija:— Pri- 

siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti ir turiu primyt 
kad asz esmių skaitytojum ju- 
su laikraszczio jau 17 metu ir 
skaitysiu kol mano akys reges. 
A sz patariu savo draugams kad 
skaitytu “Saule” nes tas, ku
ris jos neskaito, mažai saules 
mato. Su pagarba, jusu senas 
skaitytojas, Boleslovas Szliu- 
žas, isz Waterbury, Conn.

b



‘‘SAULE’’ MARANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Londone, Anglijoj, senute 101. 

metu amžiaus, iszmete isz savo 
namo visus zerkolus, kalbėda
ma: “Nenoriu žiūrėti ant mano 
.-enatves ir raukszleto veido, 
tegul man nuduoda kad iszro- 
dau kaip iszrodžiau 25 metus 
adgal.” — Beviltinis klaidžio
jimas !

džios.
Tvirtina jis sekaneziai: “Yra 

visokios priežastys tojo padėji
mo o viena yra kad valdžia už-jeziau kaip p. Hopkin 
draudė loszima “Bingo” kuris,ganizacijos invairiaš i 
a.tnesze gera pelną del parapi-(l: 
ju ant užmokėjimo parapijos ‘

dministratoriaus pagelbinin- 
u nuo 1935 m. rudenio.
“Ilgiaus tris metus asz ma- 

vede or- 
sun-

iausias problemas,” jis sake.
Tikiu, kad jis niekuomet ne-

PATAMSĖJĘ:žmogus! Urszule iszsigasianti, 
ir. .. -sidabras spintoje!

— Niekis!
— Vincuk, tatai nepaken- 

cziama! Asz tau apie pavoju

Spyrėsi Vaikszcziot Pusnuoge, Turėjo
Apleist New Jersey

Vidutinio didumo muse insi-
krauste in valstybes gynėjo pa- kalbu o tu miegi ir niurni! Ko- 
vaduotojo pono Gagino uosi.

Isz Vatikano Miesto likos isz- 
siunsta paliepimas, kad Katali
kai melstųsi už persekiotus Žy
dus. Laikrasztis “Osservatore,| 
Romano” raszo f 
“Musu Iszganytojas gimė isz 
Žydiszkos Paneles, kad išmo
kyti svietą naujo mokslo. Isz 
sirinko Palestina ir turėjo dvy
lika sau draugu (Apasztalu) 
isz tosios veisles kad Jam butu 
pagialboje. ’ ’

Patterson, N. J., ana diena 
siejo priesz sUdžia tėvas kuris 
savo trijų menesiu amžiaus šu
neliui pamėlynavo akute ir dve
jose vietose sulaužė jam žande- 
li už tai kad vaikutis už daug 
verkdavo naktimis. Tėvas tik 
tuom iszsikalbejo buk radosi 
be darbo ilga laika ir buvo la

ibai nerviszko budo žmogus nes 
sekaneziai: įurej0 rūpintiis apie iszmaitini- 

ma szeimynos ir tas ji privertė 
prie tokio pasielgimo su vaiku.

Kūdikiui sugijo žanda ir vė
la rėkia kaip rėkdavo!

Amerikoj yra pasklydes juo
kas buk peilis ant atidarymo 
bleszinih (can opener) yra ge
li aušini innagiu Amerikonisz- 
kose kukniose. Ir isztikruju 
taip yra. Neit pas geras gaspa- 
dineles randasi tokis peilis ant- 
atidarymo blesziniu ;su maistu.

Pagal vertel'gystes rapartus 
tai sziadien galima gauti 215 
visokiu valgiu bleszinese kaip: 
46 visokiu invairiu daržovių, 37 
invairiu sriubu, 33 visokiu vai
siu, 27 žuvu ir kitokiu mariniu 
žuvu, 23 visokiu mesu ir t.t.

Jeigu ineisime in bile sztora 
tai pamatysime jame daugeli 
visokiu maistu bleszinese o 
taipgi jeigu nueisime ant mesz- 
lyno tai pamatysime tokias 
tuszczias bleszines ir 
me ka Amerikonai va 
bar_ingt bravorai pj4 I

irprasi- 
[o. Da- 
kpai--. 
davinet alų ir visokius gerymus 

bleszinese- Sziadien gaspadine- 
les negali apsieiti be maisto 
bleszinese kaipo ir vyrai alų 
bleszinese kuri vežasi automo
biliuose ir net trukiuose- Taip, 
‘ ‘ can opener ’ ’ .sziadien yra ka
ralium -ne tik kuknioje bet vi
sur-

Specialiszkas komitetas isz ; 
žymiu biznierių perstatė prezi
dentui Rooseveltui antra ra- 
parta priežasties depresijos ir 
bedarbe Amerike- Taji raparta 
padare National Association of 
Manufacturers-

Tame raporte komitetas isz- 
reiszke kad priežastis depresi
jos yra per priežastį fabrikan
tu ir dideliu pramoninku nes 
jie padare dideles klaidas savo 
bizniuose kada sklype užėjo di
deles permainos vertelgystoje- 
Komitetas taipgi iszreiszke sa
vo nuomone kad ir valdžia pa
dare panaszias klaidas ir nėra 
ko stebėtis nes padare pana- 

- sziai kaip ir Amerikoniszki biz- 
1 nierei. Todėl kalte yrą drau

gi szka.
Sziaip ar taip, bet už taisės 

klaidas kenezia darbininkas. 
Vaikszczioja be darbo arba 
nors ir kada dirba tai aplaiko 
maža mokesti.

Naujo “WPA”
Administratoriaus

Pareiszkimas

Skaitlis ateiviu Suv. Valsti
jose greitai mažėja. Priesz ka
re buvo ju czionais apie 14 mi
lijonai kurie turėjo ukesiszkas 
popieras arba buvo citizenai o 
laike paskutinio suraszo gyven
toju buvo apie 7 milijonai o 
sziadien yra ju tiktai 3,938,578.

•Skaitlis ateiviu mažėja kas 
metas, kiti iszvažiuoja in savo 
tėvynės ant apsigyvenimo o ki
ti iszmirszta. Paskutiniuose de- 
szimts metuose svetim-taucziai 
isznyksta greitai. Ateityje 
Amerika negales rugot ant sve- 
timtaucziu kaip tai darydavo 
praeituose metuose nes ju ne
bus.

Prokuratorius pavieto Mer
cer, Trenton, N. J., Andrius 
Duch, apreiszke buk nepermai
nys uždraudimo laikyti loszi- 
mus “bingo” nežiūrint 'ant ko
kio jis butu tikslo.

Czionaitinei Katalikiszki 
dvasiszkieji kreipėsi in moks- 
iainiu direkcija kad jiems pa
skirtu pinigu ant szio meto ant 
užlaikymo parapijiniu Katali- 
kiszku mokyklų in kurias lan
kosi 7,500 vaiku.

Advokatas Kranas I. Casey, 
kuris rūpinasi Katalikiszkais 
veikalais apreiszke mokyklų 
valdžiai buk isz priežasties 
sunkiu laiku ir bedarbes, para
pijines mokyklos turės būti už
darytos už keliu menesiu jeigu 
neaplaikys paszialpos nuo val-

Jo pirmoje kalboje per radio 
pulkininkas Francis C. Har
rington, naujas “WPA” ad
ministratorius, pareiszke, kad 
nemano daryti kokiu nors per
mainų jam pildant programa. 
Jis seks administracijos linijas 
jo buvusio pirmtakuno-, Harry 
L. Hopkins, nustatytas, 
pareiszke kad nenori 
versti obuoliu-vežimą,” daly
damas varžingu permainų. Pa
gerinimai turės logiszkai iszsi- 
vystyti isz programa darbu. 
Ne-konstrukcijinis ir ■konstruk- 
cijinis daubas bus aprūpintas 
biedniems darbininkams. Ad- 

( ministratorius nurodė, kad jis 
bandys atsiekti nekuriuos 
svarbiuosius tikslus — czia jie 
trumpai paduoti. Duoti darbo 
tiems, kuriems labjausia reika
lingas — praszalinant nuo su
raszu tuos, kurie darbo būtinai 
nereikalauja. Užlaikyti kuo- 
augszcziausia veikianeziu pa
jėgu laipsni, vedant szitos pro
porcijos organizacija. Iszvys- 
tyfi ir pagerinti programa po 
dabartiniu veikimo plianu. Ma
tyti, jog “WPA” darbininkai 
atliks teisinga dienos darba už 

. dienos alga. Ir kiek galėdamas 
priversti užlaikymą nauju ap
rūpinimu investu tikslui sulai- 

; kyti politiszkus prispaudimus 
darbininku ir kitus netikrus 
politiszkus praktikus.

Pulkininkas Harrington nu
rodė kad jis gerai yra apsipaži
nęs su programų nes tarnavęs 
kaipo vyriausiu inžinierium ir

sziias programas reprezentuo- < 
ja idealiszka ir galutina kelia 1 
aprūpinimui vieszu darbu svei- 1 
kiems Amerikiecziams kurie s 
darbo reikalauja. Mes niekad < 
netikėjome jog s 
lytas programas !su nustatytais 
budais. Yra faktas jog jis pa
mainytas ir pagerintas kas met. 
Ir bėgyje jo naturaliszko iszsi- 

įvystijimo vis reikalauja toles
niu permainų ir pagerinimu.

“Norecziau, kaipo adminis
tratorius, padaryti tikra kon- 

■ tribucija invesdamas augsz- 
cziausia darbo standarda. Bet 
reikalinga pagelba ne tik viso 
administratyvio sztabo, bet 
kiekvieno dirbanc io WPA 
darbininko.

Mes norime kad szituos dar
bus gautu tie, kurie ju reika
lauja, žmones kuriems Kongre
sas invede szita visa judėjimą-

Mes norime kad projektai, 
prie kuriu mes prisidedame su 
vietinėms apielinkems, butu 
gerai iszplanuoti ir kuopilniau- 
sia apielinkiu invertinti- Tikiu, 
kad to galime reikalauti ir pa
sitikėti-

Teise nedirbaneziu vyru ir 
moterų gauti viesza dauba yra 
teise kuri ka tik insteigta Ame
rike. Užlaikyti ta teise ir ant 
tolinus, noriu kiekviena WPA 
darbininką raginti, dabar ir 
ateityje, duoti geros dienos 
darbą už dienos alga”.

Administratorius Harring
ton paminėjo faktą jog progra
mas inima platu invairuma 
projektu, konstrukcijos pro
jektai sudaro nuo 78 iki 80% 
visu projektu. Bet jis patikrina 
balto kalnieriaus arba nekon- 
strukcijos darbininkus, kurie 
gali manyti jog inžinierius ne- 
simpatiszkai atsilieps in ju 
darbo ruszi — liuos-laiko, ap- 
szvietos, dailės ir moterų darbo 
— “kad nors konstrukcijine 
dalis programo sudaro didžiau- 
siadali” jis sako, “gerai žinau, 
jog yra daug tinkamu žmonių 
ant paszalpos suraszu kurie nėr 
konstrukcijiniai darbininkai 
bet balto-kalnieriaus darbinin
kai. Ir agal musu fondu tie dar
bininkai bus tinkamai aprūpin
ti. -F.L.I.S.

>i tu nori ? Ar tu nori kad mus' 
Ar ja žingeidumas kankino'ąpvoglu ir iszžndytu?

ar, gal but, ji ten isz nesusipra-^ Gynėjo jiadejejas išžioto pa-1 
timo pakliuvo, ar dėlto kad im- kilo ir atsisėdo lovoje, garsiai 
vo tamsu bet gana to kad nosis žiovaudamas.
svetimo kūno neiszlaike ir pa
davė signalą cziaudef. Gaginas

g szis yra nusta-jnusieziaudejo viena ir kita kar
ta su perverianeziu szvilpimu : 
ir taip garsiai 'kad net lova su
judo ir iszdave garsa inlinku- 
sios sprindžiuos. Gagino žmona 
Mare, augszta, dikta, balta
plauke, tvirto sudėjimo mote
ris, taipgi paszoko ir pabudo. 
Jinai apsidairė patamsej, atsi
duso ir apsivert eant kito szono. 
Už penkių minueziu jinai dar 
karta apsivertė, dar labiau už
klojo akis bet miegas jau ne- 
gryžo in ja. Paaimanavus ir 
pasivarezius nuo vieno szono 
anlt kito, jinai pakilo, perlipo 
per vyra ir, insistojus in tufles, 
priėjo prie lango.

Lauke buvo tamsu. Tiktai 
matėsi vieni medžiu szeszeliai 
ir tamsus trobesiu stogai. Ry
tuose vos-ne-vos pabalo bet ir 
ta baltuma buvo besirengia už
traukt debesei. Užsimgusiam ir 
migla apsuptame ore buvo ty
ku ir nieks nekrustelejo. Net 
samdomas sargas, gaunas pini
gus už beldimasi nakties tyloje 
ir tas tylėjo, tylėjo lyg putpele 
— vienintelis laukinis pauksz- 
tis, kuris, kaip žinoma, yra pa
pratęs naktimis szaukt: “put- 
puliut! put-puliut! ’ ’

. Tyla .sujudino ne kas kitas 
tik pati Mare. Stovėdama prie 
lango ir bežiūrėdama in 'kiemą 
jinai staiga suszuko. Jai pasi
rodė kad nuoijjelyno su liesu 
kirptu topoliu slenkanti in na
mus kažkokia tamsi figūra. 
Pradžioje ji buvo bemananti 
kad tatai karve ar aiklis, pas- 
kiau-gi, pratrynusi akis, jinai 
pradėjo aiszkiai iszskirt žmo
gaus paveikslą.

Vėliaus jai pasirodė kad tam
si figūra priėjusi prie lango, 
iszėinanczio in virtuve ir kiek 
laiko luktelėjus matomai dve
jojant, atsistojo viena koja ant 
karnyzo (palanges) ir... iš
nyko lango tamsoje...

‘‘Vagis!” — dingtelėjo jai in 
galva ir mirtinas pabalimas už
liejo jos veidą.

Ir vienam akimirkšnyj jos 
vaizduote nupiesze paveiksiu 
kurio taip bijosi moterys: 
gis lendąs in virtuve, isz v) 
ves in valgoma ji., 
sidabras...
sis... kirvis

Mano Kambarei Butu 
Tamsus Be “Saules!”
Brangi “Saules” Redakcija: 

— Pirma geidžiu atsipraszyti 
lamstu kad taip ilgai nepriąiun- 
cziau užmokesti už laikraszti ir 
szirdinga tariu ‘acziu’kad man 
nesulaikete “Saule” be kurios 
man (butu sunku apsieit- Nors 
mano kambarei yra gana szvie- 
sus bet jeigu man neateitu 
“Saule” tai atrodytu kad vi
sas namas butu tamsus- Asz 
buvau labai susirgus ir turėjau 
gulėt lovoje bet kaip laiszka- 
neszis atneszdavo “Saule” tai 
asz jo skaitydamas užmirszau 
apie savo kentėjimus ir vargus- 
Skaitysiu ja pakol gyva busiu. 
Su aukszta pagarba pasilieku, 
Apolonija Nakroszis, sz Chica
go, Ill.

Dvasiszki Dūmojimai
§ Saugokimės tkožno kuris 

mums (kuomi prisitarnauja.
§ Laikas, (kantrybe ir darb- 

sztumas ingali viską ant svieto.

prasimanai! — suniurnėjo jis- 
— nejaugi net nakezia nėra ra
mybes? Del menkniekiu žadi
na.

ra
tu

-spiiAje 
Toliau miegama-
... plesziko vei

das ... auksiniai daigiai... Jos 
keliai sulinko ir per peczius 
sziurpuliai perejo.

— Vincai! — žadino ji vyra. 
— Vincuk! Vincuti! Ak, Dieve 
mano, miega, kaip negyvas! 
Vincuk, del Dievo meiles, pra- 
szau tavęs pabust! •

— N-nu? — -sumykė valsty
bes gynėjo pavaduotojas, pa
traukęs in save orą ir iszdįlo
damas kramtymo garsa:

— Kelkis, greieziau! Pas mus 
in virtuve insikrauste! Stoviu 
asz prie lango, žtariu o kaž-kas 
lipas per Įauga.. Isz virtuves in- 
sikraustysias in valgomąjį... 
szauksztai -szpintoje! Vincuk! 
Pereitais metais pas Plauki
nius ir-gi panasziai vagys insi
krauste.

— Ka... ko nori?
— Dieve, jis negirdi! Bet tu- 

gi, aitvare, suprask, kad asz 
tik-ka esu maeziusi kaip pas 
mus in virtuve inlindo kažkoks

siekt, asz maeziau, kaip žmo■ ( 
gus iulindo per Įauga!

-— Na, tai kas tokio? Ir tegu 
sau lenda.... Tatai greieziausia 
pas Urszule jos ugniagesys atė
jo-

— Ka-a-a? Ka tu pasakei ?
— Asz pasakiau, kad pas Ur

szule ugniagesys atėjo.
— Tai dar blogiau! — su

szuko Mare. — Tatai blogiau, 
neg’ vagis. Asz savo namuose 
cinizmo (begėdystes) nepakę
siu!

— Žiūrėk, szitokia ežia do
rybe. .. Nepakęsiu cinizmo... 
Nejaugi tai cinizmas? Kam be 
prasmes svetimais, isz užsienio 
skolintais žodžiais szaudyt. 
Tai, mano miela, jau nuo senu 
senovės taip inprasta, tradici
ja paszventinta. Juk tam jis ir 
ugniagesis, kad pas virėjas 
vaikszcziotu.

— Ne, Vincuk! Reiszkia tu 
manes nepažysti! Asz negaliu 
daleist, idant mano namuose ir 
sziaip. .. ir kitaip apsiverstu. . 
Malonėk tuojaus nueit in virtu
ve ir insakyk jam iszsineszdint! 
Skubiai ! O asz rytoj pasakysiu 
Urszulei, idant jinai tokiu pasi
elgimu nedasileistu! Kuomet 
asz numirsiu, galesite savo na- 

■ muose daleist begediszka pasi- 
. e'lgima o dabar nedryskite pa- 
nasziai pasielgt. Malonėkite ke
liaut!

— Et, po velniu...—suniur
nėjo Gaginas su nepasitenkini
mu. — Na, tu pati savo bobisz- 
ku, mikroskopiniu protu ap
svarstyk, ko-gi asz ten eisiu?

— Vincuk, asz apalpsta!
, Gaginas nusispjovė, insisto- 
jo in'tufles, dar karta nusispjo
vė ir nuėjo in virtuve. Buvo 
tamsu, kaip užkimsztoj bacz- 
koj ir valstybes gynėjo pava
duotojui prisiėjo grabaliojan- 
ties slinkt in virtuve. Pakeliui 
jis užeziuope duris in vaiku 
kambarį ir iszbudino aukle.

— Antaniene, — tarė jis: — 
ar tu emei vakare mano ap
siausta iszvalyt? Kur jis?

— Ponuli, asz ji atidariau 
Urszu'lei iszvalyt:

— Kas ežia do betvarke? 
Imt paimate o ant vietos nepa
dedate. .. Dabar malonėk be 
apsiausto vaikszcziot!

Inejas in virtuve, jis ženge 
ton vieton, kur ant skrynios 
ties lentyna, su indais, miegoju
si virėja.

— Urszule! — pradėjo jis už- 
cziuopdamas peczius ir -stum
dydamas. Tu! Urszule! Na, ka 
ežia nuduodi? Juk nemiegi! 
Kas toks dabar pas tave lindo 
per Įauga?

— Hm!., sveiki! Per Įauga 
lindo! Na, kas-gi galėtu lysti 
Nesuprantu!

— Bet tu žinai ka... nemul
kink akiu! Vercziau pasakyk 
savo szpicbukui, kad jis svei
kas kuogreieziaus iszsineszdin- 
tu. Ar girdi? Czia jam nėra kas 
beveikt!

— Ponuli, kibą jums galvoj 
negerai? Sveiki... Ar mane 
esant kvaila pripažystate? Per

Už tai kad Ellen Tilton Holmsen, turtinga poniute, užsi
spyrė vaikszcziot i beveik pusnuoge, likos iszvaryta isz trijų 
New Jersey miestu nes savo pasielgimu piktina doras moterė
les. Moterėlė taip tuom užpyko kad nurasze in Washingtonai 
kad jai prisiunstu bilietą su paiaszu: “Duokite pakaju szitai. 
moterėlei, ji yra ‘all rail’.” Mctere yra persiskyrus nuo savo 
vyro. Ant paveikslso matome ja ant asilo kada atlankė sena 
pustelninka “Petra” kuris gyvena artimoje Hollywood, Ka
lifornijoj.

dienu dienas kankiniesi, bėgio
ji, ramybe3 negauni o nakezia 
su tokiais žodžiais, kad net kok
tu darosi! Dvideszimts litu me
nesiui tegaunu... ir dar savo 
drapanas neszioju o apart sziu 
žodžiu geresnes garbes isz nie
kur nematau. .. Asz pas dide
lius ir auksztus ponus esu bu
vusi bet tokios gėdos nesu ma- 
cziii'si.

Na, na... bumbi, kaip elgetą 
trupinius paberes! Kad tavo 
prielaidin’o czia ne kvapo ne
beliktu! Ar girdi ?

— Ponuli, jums nuodėmė! ta
re Urszule ir jos balse pasigir
do aszaros. — Ponai apsiszvie- 
te. .. malonus o neturi to su
pratimo kad, rasit prie musu 
vargo.. . prie musu nelaimingo 
gyvenimo... Ji apsiverke. — 
Nuskriaust mus galima. Nėra 
kas užtartu.

— Na, na... man juk vis vie
na! Mane czia ponia atsiuntė. 
Del manes, nors ir velnią per 
Įauga insileisk, tai man vis vię- 
na.

Valstybes gynėjo padėjėjui 
tepasiliko tiktai prisipažint 
kad jis esąs kaltas bedarant szi
ta pa klausymą o prisipažinus 
sugryžt pas žmona.

— Klausyk, Urszule, — tarė 
jis: — ar tu buvai paėmus ma
no apsiausta valyt? Kur jis?

— Ak, ponuli, dovanokite, 
asz ji pamirszau jums ant kė
dės padėt. Jis kabo ant vinies 
palei krosui.. .

Gaginas užeziuope palei kros
ui apsiausta, užsimėto ji ant 
pecziu ir tykiai nudūlino in 
miegamąjį kambarį.

Mare, iszejus vyrui, atsigulė 
in lova ir lauke. Tris miliutas 
jinai buvo rami bet vėliaus ja 
eme kankint neramumas.

— “Tacziau, kaip ilgai jis 
vaikszczioja! — galvojo jinai.

— Gerai, jeigu ten tasai. ■. 
paleistuvis, bet o jeigu vagis?

Ir jos vaizduote vela pieszia 
paveikslą: vyras ineiiia in tam
sia vjrtuve... smūgis kirvia- 
penezio. ... mirszta neiszdaves 
ne vieno garso... bala krauju...

Perejo penkios minutes, pen
kios su puse, pagalios szeszios. 
Jos kakta szaltas prakaitas isz-

kas, ar kokis galas ?
Gynėjo pavaduotojas priėjo 

prie lovos ir aJtsisedo ant krasz- 
to.

— Ten nieko nėra... — tarė 
jis. — Tau, kvailiuke, nebent 
prisisapnavo ar akyse pasiro
dė... Gali -but rami, tavo pus- 
galve, Urszule, taippat esanti 
dora kaip ir jos szeimininke. E, 
kokia tu baili! E, kokia tu...

Ir gynėjo pavaduotojas pra
dėjo savo žmona erzint. Jis ja 
beerzindamas jau ir miegot ne
benorėjo.

— E, tai jau bailumas, kad 
tave bala! — juokėsi jis,. — Ry- 
toj-gi pakilusi keliauk pas dak
tarą gydytis nuo haliucinacijos 
(kliedėjimo). Tu nerviszka!

— Degutas dvokia ... — ta
re žmona, — degutas, ar... kas 
ten tokis cibuliai... kopūstai.

— Na, taip... Kas tai tokio 
pakvipo ore... Nesinori mie
got! Sztai ka, užbrauksiu deg
tuką ir užžiebsiu žvake... Ka- 
me-gi mus degtukai ? Ir prie 
progos parodysiu tau teismo 
rumu valstybes gynėjo atvaiz
dą. Vakar atsisveikino su mu
mis ir padovanojo visiems po 
atvaizdą. Su autografu (taip 
vadinasi prieraszas ant atvaiz
do.)

Gaginas užbrauke degtuką ir 
užžiebė žvake. Bet pirm negu 
jis padare žingsni nuo lovos 
idant nuėjus paimt atvaizdą, jo 
užpakalyje pasigirdo garsus, 
spiegiantis, siera perveriantis 
riksmas. Atsigryžes atgal jis 
iszvydo dvi dideles žmonos 
akis nukreiptas in ji ir pilnas 
nusistebėjimo, baimes, rūsty
bes. ..

— Ar tu virtuvėj savo ap
siausta buvai nusiėmęs? — pa
klausė jinai, pabalusi.

— O kas.
— Pažiūrėk in save!
Gynėjo pavaduotojas pažiu

rėjo in save ir aiktelėjo. Ant jo 
pecziu vietoj apsiausto, kada- 
rojo gaisrininko szinelius. Kaip 
jis pateko ant jo pecziu? Kol 
jis szita klausymą riszo, jo žmo
na piesze savo vaizduotėje nau
ja, -baisu, negalima paveiksią: 
tamsa, tyla sznabždesys ir kit
kas ir kit-kas...

— Vincai! — suszuko jinai.
— Vincuk!

— Na, ko rėki ? Asz czia... — 
iszgirdo jinai baisa ir vyro 
žingsnius. — Ar tave pjauja

ANT PARDAVIMO.
Namas po Nr. 533 W. Maha- 

noy St., 16 pėdu ploezio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą*



Malūnas
k n.

!kokia tai desperacija paszok- sere baubti:

DRĄSI
MERGINA

sa. To visko užtejo sanmones 
praradimui. Tai-gipleszdamas

ti vežimai Nekurie ju priva
žiuodavo pei jo maluna ir su- 

szaba'I szabas!..Įstodavo o Ii skubindavosi to
liau. Sruli in kožna vežimą

SAULE’ MAHANOY CITY, PA.

balsas:
— Tatele! Tatele!
Pirmutine paszoko Rifke. Ji nuo galvos jarmika pradėjo

— Asz tau sakei, Rifke, -— jautriai pasiklausė o paskui su'sau plaukus draski ir visa ko-
kalbėjo Žydas, — kad man jau 
mirsi, jeigu tam vėjus nekru
tės. Man neiszlaikysi tokio sun
kaus oras. Maluninkas iszver- 
tes pilvą miega o javus guli ne
maltus. Mužikus savo javus in 
vandeninius malimus veža ir 
veža o ežia toks laikas, toks lai
kas po rugpjueziui, visur gru
dų pilnai...,

Pertrauke nes Rifke, kuri 
szabasa laike už ilgiausia nak
tį cieloje savaitėje, jau merke 
akis ir kaskartas vis recziau 
pradėjo dūsuoti.

Tasai mieguistiszkas paezios 
padėjimas Smiliu suramino... 
Jisai jaute kad ir jam blakstie
nos pradėjo recziau krutėti tat 
ir jisai užsimanė pasiduoti mie
go jausmui... Tacziaus priesz 
migsiant jam da norėjosi nusi
raminti daugiau.

— Rifke? —suszvapejo.
— Ka Srule? — paklausė už

sisnaudusi Žyde.
— Kur Moise?
— Jam lauke.
— O tu jam liepei daboti Mo

reno maluna? Man jau norėtum 
prisnausti.

— Miegok, miegok! jam jau

. dama prie uždarytu Juru su-J — Gevalt! geval'

. szuko: į O Rifke stovedam szale ma-
—- Moisele!
Tame momente iszbudo Sru

lius o grinezion inpuole penkio
likos metu uždusęs vaikas, su 
suveltais peisais, su baime aky
se ir su paraudonavusiu veidu.

— Tatele! tatele! — klyko 
pribėgės prie tėvo, negalėda
mas isztarti žodžio.

— Kas ? kas ? Sakyk jam!
szauko tėvas su motina.y *

Žydukas kveptęlejas vos 
tegalėjo isztarti:

— Moreno malimas jau

liiiliudimt in invairius susi- dirbo. . . Srulius nusiszypsojo 
krimtimui kokius pagimdyda- ir vėl pradėjo mastyti apie Jan- 
vo tasai jmalunas.

Tai-gi įbar atsisėdės paleli 
siena ant lolelio dairėsi aplin-Į 
kui po paali.

• Srulius kaip geriau pasitaisė 
ant- suolo, isztiese kojas, galva 
atrėmė in sienos kerte ir mane 
tokiu budu užmigti.

Lengvai snaude bet jo pusiau 
užsnudusios mintys vis dar su
kinėjosi aplinkui maluna.

— Kad-gi ne tam malunin
kas ir tam vėjus — maste — 
kas tai do “'geszeftas” butu 
tam malimas? — Bet mate da
bar kad pasaulyj nėra jokio rei
kalo be “bet” ir jam tacziaus

■ - tiek VoMėsTkailiSaliiLas Žy
dui — geriauses “geszeftas”, 
geriausias reikalas.

Kaskartas jautėsi menkiau, 
silpnesniu, kaskartas vis labiau 
puolė miegan.

Kuomet jau jo vaidentuve 
perstojo mintis ir sakinius for

muoti, girdėjo tiktai sukaneziu- 
ju malūno sparnu oszima, sietu 
sijojimą ir viso malūno girgž
dėjimą.

Jam migdantis tasai keistas 
inspudis visuomet ji kankin
davo. Bet Srulius prie to jau 
buvo papratęs ir tais inspu- 
džiais, tarytum, jis tik ir džiau
gėsi. Tiek da teeziaus jisai bu
vo buklus, kad galėdavo visas 
aplinkybes prigulineziai su
prasti, jog tas viskas buvo tik 
in spūdžiu ir toksai kankini- 
mos jau nedave saldžiai miego
ti.

Bet .sparnai jam kaskarta 
vis silpniau ausyse osze, ak
mens vis tyliau urzgė, sietas 
menkiau krutėjo, malūnas ant 
galo sustojo girgždėjus...

Srulius miegojo.... m.
Miegojo visi.
Grinczioje tiktai penki nevie-

noki knarkimai ir atsidukseji- pasivertė ant antrojo szono. 
mai pertrauke gilia szabaso ty
la.

Užtekanti saule savo spindu- jaus in Moreno ir in Saduro
liūs skleidė per vienatiniai vie- malimu. Kaip vienur, taip ir ki
ną langa bet miėganczio Srulio tur malimu sparnai smarkiai 
visai nelytėjo jo. Tiktai Rifkes sukosi, kadangi papūtė padebe- 
nosies gala apliejo szviesa, o 
paskui perdem skersai auksino 
mieganeziu Žyduku gaivu ru
dus plaukus. Miegantiems mu
ses nei ant valandytes nedave 
ramybes..

Miegantieji visi sykiu staiga 
susitursino, tarytum, privalėjo 
sykiu iszbusti.

Isz lauko vis labiau buvo gir
dimas perimantis žmogų vaiko

luno iv žiūrėdama i raudojan- 
ti Sruliu szaukia:

— Srule. . 
Srule...

Taczias tas niekotam negel-'su didžiu žgeidumii žiūrėjosi 
bojo. ! (bot kai kūlime ju i.~..... ......

Žydas vis labiau yrke ir sau' 
galvos plaukus rove szaukda-Į 
mas gevalta ir dalydamasis-ste — ka m duotu? ka jam 
aplinkui arkartais kĮ nesisku-Įduotu ? O id jam pals butu 
Lina jam pagelbon. $t niekur 

tik'nieko nebuvo matyt Les buvo 
jtlarbymeczio diena o liūtis vi

va- same savo pilnume. Grvos sie- 
ianda eina. .. jam sukasi. . . ir los artimamjame kaife nebu- 
Saduro malūnas kruta o mus...
stovi... ai! ai! ai!

Smiliaus veidas staiga persi- 
keite, pasidarė pailgas o Moise 
beveik verkdamas toliaus kal
bėjo.

— Maluninkas pasigėrė ir 
jam dabar malime miega, ai! 
ai! ai! o malimai eina, eina kad 
net ežia girdėt, ai! ai! ai! Tu 
tatele miegi o maluninkas gir
tas, ai! ai! ai!

Pertrauke nes Srulius su 
Rifke jau iszbego, tat ir jisai 
tuojaus paskui anuodu leidosi 
pirmyn.

Nuo Smiliaus grinezios iki 
malimui buvo numintas ,pcr ru
giena takas. Tuo taku be jaus
mu pirmiausia neszesi Srulius, 
be kapotos, tik su bruslotn, nuo 
kurio plevesavo balti cicelu 
kaspinai. Paskui ji skubinosi 
Rifke tik su apatiniais baltais 
marszkiniais o pagalios betup- 
cziodamas, lyg su parni^ztom 
kojom Moise.

Srulius bėgdamas pro Verks
mus szvapejo:

— Gevalt! gevalt!.. ui, ge
valt... ai! ai! ai! gevalt!

O Rifke paskui ji isz skaus-

j malimus pagal savo namus val-| 
dyti, kad man pats turėtai to-^ 

Ibius magintus aut burns, kad, 
man pats žinotai ir suprastai 
debesus, tai man pats ir butai j 
tokius Jankus ir miegotai ant; 
hialunus ir net pamištai paczia 

‘i nematyda-hr vaikus... del malimus, bet 
mas javu, ve ramindavo. Į man teikis malūnas baisu. . .

— Koks ta malūnas — man-(! Taip bemąstant net visas ka
nas jo nutirpo.

—■ O kad atsieitu pernakvoti 
ant malūnas per kokius vetrus ?

KIRMELE APSISUKO AP
LINK KOJA; NEISZDAVE 
BAIME. PER SAVO ISZ- 
MANIMA APSISAUGO

JO NUO BAISIOS 
MIRTIES.

vo, visur buvo ramu. Kaikada i 
kur isz užkertos kokiai senis j 
pasižiūrėdavo in SrulP malu
na ir pasiklausydavo gevaltu 
bet netrukus nusispjaifla-vo ir ’ 
pasitraukdavo nes tie Sruliaus ] 
iiarumai jau visiems gina ge- j 
įai buvo žinomi. 1

Srulius, matomai, buvo dide- i 
liu inszirdeliu nes vieton misi- ; 
raminti, jisai vis labiau baube, < 
vis smarkiau reke. Tai bėgda
vo pas mieganti maluninka ir 
jam paszones badydavo tai vėl 
paszokdavo prie lango ir klyk
davo.

Tik staiga savo riksmą per
trauke ir jo veidą apdengė ne
apsakomai didis nusistebėji
mas. Žandai iszsipute ir akyse 
apsireiszke kokis tai nepapras- . 
tas džiaugsmas.

Pradėjo žiūrėtis in sparnus, 
kurie, kaip jam pasirodė, ome 
isz palengvo judėti bet visai isz 
palengvo kaip paprastai priesz 
pradesiant malti.
Nustebintas, apsvaigintas, tai 

vėl truputi lyg pabuges, inbego 
tuojaus malūno vidun, many
damas, kad maluninkas ežia 
pat iszsipagiriojas. Bet ne, bu

mo stenėjo. Turėdama daugiau ras gulėjo iszsitieses ant grin
dų o Srulius, szale jo stovėda
mas, sujuto malūno drebejima 
c paskui.girgždėjimą ir oszima 
sparnu. Srulius persigando.

— Maiše! — suszuko.
Sūnaus nebuvo.
Srulius puolėsi in trepus bėg

ti žemyn ir pradėjo vela klykti, 
pamatęs sukaneziuosius akme
nis ir krutanczius sietus.

— Moise! Moise!
Ant apatiniu lubu isz skyles, 

kur randasi prietaisa paleisti 
malūno sparnams, iszlindo ma- 1 
žas Moise.

— Ko tu padarei? — suszuko 
Srulius.

— Nieko — .nusisžypsojo isz- 
bales Moise.

Srulius labai liūdnai in ji pa
sižiurėjo.

— Szabasas — nuvarvaliavo.
Vaikas paraudonavo ir atsi

rėmė in malimo siena.
O Srulius parkrito ant mai- 

szo su javu ir, užsidengės akis 
pradėjo raudoti...

Rifke-gi, kurios susijudinęs 
sparnas ko tik neužkabino ir 

. I nenutveresu savim, gryžo na
mo murmėdama:

— Szabasas... szabasas... 
kam jam taip darai? kam jam 
taip darai? kibą anam malunin
kas girtuoklis...

sanmones už Smiliu ji vientik 
antrino:

— Srule, szabas... Srule... 
szabas...

O mažas Moise neisztarda- 
mas žodžio tik balsu klykė:

— Ai! ai! ai!..
Buvo pas maluna. Srulius 

paszoko trepais augsztyn ma
lūnai! o paskui ji ir Moise nu
nėrė tik Rifke pasilikusi lauke 
su sopulinga szirdimi žiurėjo in 
krutanczius anudžieju malūnu 
sparnus.

Uždusęs Srulius užbėgo ant 
pirmųjų malūno lubu, paskui 
ant antrųjų, kur gulėjo girtas 
ir miltais apsidulkines main
ui nkas. «.

Būdamas da be sanmones, 
spyrė su koja maluninkui in 
paszone o szitas vistiek nei ne
pasijudino. Tuokart su ran- 

| kom pradėjo maluninka tursy- 
ti ir szaukti:

— Mikai! Mikai! tu laidokas
Bet Mikas kokius tai nesu

prantamus žodžius isztare ir

Srulius paszoko ir pasižiurė
jo per Įauga. Mete akim tuo-

siuose rainus ir vienokis veja- 
lis.

Srulius sujuto kad ji kas tai 
už szirdies nutvėrė ir suspaudė 
o paskui jam galvoje kraujas 
pradėjo buszuoti. Jisai dau
giau nieko nežinojo tiktai mate 
kad tiedu malimu eina, anų
dviejų sparnai sukasi o ju kaip 
stovėjo, taip ir stovi. Jisai 
taip-gi žinojo tos dienos szaba-

maluninkasJam niekad ne
migtu prieožnas vėjo papūti- o kad žmogų malimo 1 am spar

nas pagautu, iszkeltu ir paskui 
žemyn kaip akmenus mestu. .. 
o kad per didžius vėjus malū
nas taip insilinksmintu ir jam 
pats save sulaužytu in smul
kius szipulius.. .

Srulius pasijudino tumi nežili 
nuo saves praszalinimiii ir tuo
jaus pasikėlęs sugryžo grin
ezion.

Atsistojas prie lango atsilie- 
pe:

— Rifkee! Rifkee!
Pati prisiartino prie jo su 

maiszymu suteptom rankom 
nes ka lik buvo pradėjus duona 
minkyti.

— Ko tau nori, Srule!— pa
klausė.

— Atmeni tau, kalbėjo 
Srulius, — tam baisus istori
jas? Kaip 'tam Murlaso vėjinis 
malūnas nakti insilinksmino? 
Kaip jam paežiam save sulau
žei, kaip ryte jo vietoj nebuvo 
nieko, tiktai žeme, szfliotas 
sparnus ir gimus? Ar tau atme
ni?

■—’Kodėl man neatmintai, — 
atsiliepe Žyde. — Maluninkas 

. buvo girtuoklis, jam nusigėrė,

mas, jam t! sparnus suktu ir : 
man gerai tarytu. Kad jam : 
pats butu niuninkas, jam eitu' ' 
ir be vėjo, (kad jam butu tas 
maluninkas.

Susirūpini
— Jisai ta maluninko nega

lėjo laikyti - maustė toliau — ■ 
negalėjo tokm nuostolius tu- , 
reti, negalejmaikinti tėvo pa- 1 
likimus. Mamegalejai naikin
ti sveikatos, orėjai szabase il
sėtus, negalai Įnirus apgau
dinėtu. ..

Jo veidai žsitempe ir jisai 
vėl giliai užsiiaiiste.

Jisai vis nnste apie malu
ninka, neko! Joną Adomai- 
cziuka “Jaium” paprastai 
visais vadinaia, kuris apielin- 
kese buvo visis gerbiamas, pas 
kuri Įnirus ly koks magnitas 
Trauke, kad irsz toliausiu apy
gardų, kuris tip buvo numylė
jus maluna, kspo koki nepap
rasta daigta, tad malime gy
vendavo, miegdavo ir valgy
davo ir tik de’.jo gyvendavo. 
In ta Jankų jis, seniai aki tu
rėdavo bet maminkas labai 
branginosi o paalios isztikru- 
ju su juom naudos neka^-l^v^mo-TOdatyti.. •; 
davo, kadangijo blaivaus ne
sutikdavo. Tai tai Sruliui la
biausia ir ruejo, todėl ilgai 
dabar apie taiir maustė.,

— Kodėl — klausė pats sa
ves — tasai Jnkus nebuvo nie
kad blaivus?

Ilgai apie t klausymą maus
tė bet galutini suformavo sau 
toki atsakyin.

— Tokiai) maluninkas kaip 
“Jankus,” nebuvo paprastas 
žmogus nesjam žinojai virsz- 
žmogiszkusbudus nes jam pa
leidai mainas, kad ir vejas ne
buvo ir dai indomus intekmes 
ant burn.. Ba jam buvai to
kis malunikas, tokis malunin
kas, kad joniltus buvo gardes
nis, buvo šiltesnis, buvo sun
kesnis... Ba tam Jankus — 
pasakota im — pažinai debe- 
sus, kaipc'kokiam astronomas 
ir, kuome su veju ddbesus nu- 
žvelgdavitai taisė maluna, pil
davo jave ir paežiam atsigul
davo mieoti...

Sruliu^zypsojosi tik su taja 
mintimi ad gavus toki malu
ninka inavyj jaute, kad jisai 
tiktai sutuo Jankum gali pa
likti Jairingu...

Jo vėlas netrukus iszsiblai-
ve. „I

Ant rytojaus anksti Srulius 
da vakarykszcziu atsitikimu 
suspaustas, iszejo isz grinezios 
ir žiūrėjosi in malimo sparnus 
rint vejalis buvo visai lengvu
tis.

Toksai matymas jam visuo
met suteikdavo ramybe ir tuo
kart būdavo pasirengęs už- 
mirszti visus nuostolius, visus

|<us, — maste, — buvo
.. Jam

‘kaip Dovydas... kaip

i
nepap fetus žmogus..
buvo...
Saulius., jam turėjo augsztus 
protus, jai gyveno del...

Susilaikė,nes jam pasirodė 
negalimu dtgtu, kad kas galė
tu įtiktai de malūno gyventi. 
Tacziaus Šilini panaszi min
tis užėjo tikti ant trumpos va
landytes.

Pasižiurejdn maluna kuris 
stovėdamas iip rabinas szaba- 
se tik ir ganė, patsai isz vie
tos nepasųdindamas ten 
augsztai, an kalno. Malūnas

Važiavo in Nantika du vyrai 
Ir viena, motere — labai gerai, 
Ar toji motere buvo vieno pati, 
Nežinau, bet buvo visi girti.
Tai yra geru daigiu meile, 
Szirdeles, net driekės seile,. 
Kada žiurėjau isz szalies, 

Net užėjo skausmas szirdies, 
Bjaurei iszrode boba ir du 

vyrai,
Tai jau negerai,

Mat, važiavo nuo provos, 
Turėjo namines geros, 

Žmones tokius daigtus peikia, 
Vyrui su boba provotis ar 

reikia?
Geriau bobeles puikei nesi- 

redykite,
O savo pasiutusius budus 

permainykite,
Ba ka nelabas apsiejimas 

pagadina,
Tai to ir szilkai neapdengina.* * *
Jus kantarkelcs, pasitaisykite, 

Juoku naktimis nedarykite, 
Su szpicleis neužsiduokite, 

Pennsylvanijoj randasi dudo- 
rius nuo dantų gėlimo,

Dieve saugok nuo tokio 
giedojimo,

Pas save name giedoti mokina, 
Ir taip grąžei spiegia rodos 

kates kankina,
L................. .. ■ 1 ■■ »ihim— ĮiĮįiMb

ėjo vetrus, na ir malimus su
draskė. ..

Srulius tai iszgirdes isz bai
mes net paszoko ir tuojaus su- 
sznko:

— Kam tau tokius daigtus ’ 
szneki?

— Ny?.. taip buvo.
— Bet kam tau szndketi?— 

paantrino Srulius ir iszkiszes 
per Įauga galva ir nusinialszi- 
nes pradėjo aplinkui dairytis 
ar kartais nenužvelgses isz kur 
norints atoszanczios vėtros o 
paskui trauke toliau:

Žinai? ko asz tau pasakysi? 
Man net drebi mislinant, kad 
taip ir tam Mikas padarytu... 
ir da tokius vėtras.

Pertraukęs vėl pradėjo:
— Geriau apie tam neszneke- 

ti bet asz tau pasakysi kad asz 
permainysi maluninkas, kad 
asz paimsi tam Jankus, kerš
te?..

Srulius nekantriai susijudi
no ir suraukdamas antakius 
bei kraipydamas lupas prabilo:

— Ko jus moters, jus nesu
prantate tokiam žmogus, ko
kiam yra Jankus...

— Na, juk sako, Srule, kad 
jam daug geria?..

— Ka jam geria? Jam turi 
gerti!

Žyde patrauko pecziais kaip 
žinodama vyro neperkalbesian- 
ti, kad tasai “Jankus,” apie 
kuri per isztisus tris metus nuo
latos žmones kalbant girdėjo, 
nebuvo kokiu tai nepaprastu 
sutvėrimu. Tai-gi tik atsiduk- 
sojo o Srulius kalbėjo:

— Asz tuojaus jam paszauk- 
si nes man baisu kad maluna 
insibuszaves pats sau nesulau- 
žvtu.

Cypia ir kaukia, 
Visokeis balsais staugia, 
Tokis bjaurus praktikas, 

Tai szirdeles ne kas, 
Geriausia dudoriau padarysi, 
Kaip nuvedus in girria prakti

ka padarysi, 
Tai norints ten visas ožkas 

. iszbaidysi, 
Žmoniems nakti pasilsi duosi, 

Geriau kates supraszyk, 
Koncertus padaryk,

Ba su tokiu praktiku, 
Tiktai pridirbi juoku.* * *
Gerai motinos daro, 

Kaip pliauszkes isz grinezios 
iszvaro,

Viena mergina Hazletone pas 
'kita nuėjo,

Jai apie jaunikius kalbėti 
pradėjo, 

Motina kalba iszgirdo,
Ir ant mergicos inszirdo,

Už plauku nutvėrė, 
Duris uždare,

Ir laukan iszvare.
Už tad gera tokia motina, 
Turi dukrele savo sergėti 

visada,
Ne tiktai nuo vaikinu, 

Bet ir nuo brudu merginu.
Žmones nuszneka jog: 

Kas per daug,
Tai szelauk, 

Visos motinos taip darykite, 
Dukreles bausmėje auginkite, 

Už tai dideli džiaugsma 
turėsite.

Manila, Filipinai.,— Zambo
anga, ant salos Mindanao, 
Amerikoniszki aficierei turėjo 
susirinkimą, ant kurio radosi ir 
ju moteres. Laike pasikalbėji
mo, užėjo klausimas: Kas yra
draseni, ar moteres ar vyrai ? 
Moteres tvirtino buk jos yj 
drąsesnes o vyrai tvirtino/1' 
ji'? yra nes nežino baimei.

. nežinojo kaip greitai tas į 
iszsipildyt ir kas yra draser 
Viena karta, prie stalelio st 
jo aficicrius su mergina. M 
gina t ame laike gere stiklą pit 
no ir kalbėjosi linksmai su sa
vo draugu. Staigai mergina 
nutilo o josios veidas isz- 
balo kaip drobule- “Kas tam 
pasidarė? Ar tau nesveika? — 
užklausė josios draugas. Mer
gina atsake, kad ne, beit nepasi
judino isz vietos ir nekrustelejo 
Ant galo paszauke in tarna kad 
atnesztu Liuda pieno ir pasta
tytu prie duriu. Tarnas dirs
telėjo ant jos akyvai, bet isz- 
pilde josios paliepima. Kaip 
tiktai tarnas pastate bludą pie
no ant vietos, paliepė jam pra- 

’ siszalint isz tos vietos. Tame 
viena isz moterių suklyko bai
siu balsu ir parode su pirsztu 
ant bliudo. Visi dirstelėjo in

' taja vieta su baime- Didele 
kirmėlė, kobra, viena isz pavo
jingiausiu nuslydo prie bliudo 

’ pieno ir pradėjo gerti pieną.
Tylumas likos pertrauktas per

riaus, kuris suteszkino kirmė
lei galva. Kada aficierius insi- 
dejo revolveri in makszti, už
klausė savo drauges: Isz kur 
toji kirmėlė atslinko? Mer
gina tarė kad “kirmėlė buvo 
apsisupus aplinkui mano koja. 
Kobra myli labai pieną, o kada 
toji ipo stalu suuodė pieną ku
ri geriau isz .stiklo, ji pri
siartino. Todėl, paliepau tar
nui atneszti bliuda pieno ir pa
statyti prie duriu kad suuostu 
pieną ir paliktu mane. Viena 
motere, kuri ten buvo, jos 
užklausė akyvai: Ar tu neisz- 
sigandai, kada pajutai kirmėlė 
ant kojos? Teip, buvau labai 
iszsigandus, bet asz žinojau, 
kad jaigu pajudintau .su koja, 
lai kirmėlė butu mane inkan- 
diTS ir jau butau lyg sziolei ne
gyva! Tūlas aficierius atsilie
pė, kad tai buvo neiszpasaky- 
tas drąsumas ir pripažino, kad 
moteres yra drąsesnes, ne kaip 
vyrai nes kad tai butu vyras 
tai spirtu kirmėlė ir toji butu 
inkandus, nuo ko butu miręs 
in trumpa laika.

—Toliaus bus

Skaitykite “Saule”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKA3 - CO.j 
MAHANOY CITY, PA.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio?



I

"sotie” mattahy city. pa.

ŽINIOS VIETINES
ŽVERISZKUMAS

ISZPANU
Kanad Pasirengus Piimti Karaliszka Porele Ipristatimas ELEKTRI-

JKISZKOS PAJIEGOS KASZ- 
TUOJE DAUGIAU.

i --------

— Petnyczioje pripuola 
Szv. Patriko; patronas Airisz- 
iu.

—• Nedėliojo Szv. Juozapo; 
patronas musu parapijos.

— Sniegas jau pradėjo tirpt 
ir vėla užstojo puikios dieneles.

•— Praeita Subatos vaka
rą, likos pataikinta per auto
mobiliu, Mare Karczmarczikie- 
ne, 70 metu, nuo 501 W. Centre 

diisjy. Automobiliu vare And. 
^ODpek, isz Patriotic Hill. Dak

taras M’ikalikas apžiurėjas žai- 
dulius nusiuntė ja namo.

SZV. JUOZAPAS
Mahanojaus Lietuviu 
Parapijos Patronas

SUDAUŽĖ STOVYLUS - 
ISZMETE LAVONUS ISZ 
GRABU—NUŽUDĖ VIE
NUOLES, ZOKONIN- 

KUS IR KUNIGUS.

SUDEGINO BAŽNY3ZIASI 
Į IR SUŽADĖJO MOTERES

—■ Kolso Peczeje in griuvo 
didelis szmotas žemes in kasy
klas. Kompanija paliepė ne
kurtoms szeimynoms apleisti 
ta vieta, nes jiems grasina di
delis pavojus inpuolimas namu 
in kasyklas. Keli elektrikinei 
stulpai teipgi ingriuvo in že
me.

—■ Albertas Gataveckas ir 
A. J. Akeleviczius, abudu isz 
Shenandorio, dalyvavo laido
tuvėse a.a. Magdalenos Raga- 
žinskienes, Ketverge ryta. Po
pas Akeleviczius yra gromat- 
riesziu ir dirba paczte jau 20 
metu. Prie tos progos atsilankė 
ir in redakcija “Saules.”

SHENANDOAH, PA

— Amerikoniszkas Legio
nas apvaiksztinejo savo 20 me
tu sukaktuves nuo sutvėrimo 
Legiono. kuris prasidėjo 15-ta 
d. Kovo, 1919 mete. Apvaiksz- 
cziojimas buvo laikomas po vi
sa Amerika-

— Utarninko vakarą Skul- 
kino Draugiszkas Lietuviu Mo
terių kliubas laike savo mėne
sini susirinkimą Elks svetainė
je ant kurio susirinko daugelis 
nariu. Moterėles losze kazyres, 
pasikalbėjo draugiszkai ir nu
tarė laikyti savo ateinanti su
sirinkimą 11-ta Apriliaus, Ma
hanoy City, Elks svetainėje. 
Ant kožno susirinkimo vis in- 
siraszo daugiau moterių nes su
prato kad tai tikras draugisz
kas kliubas kuriame gali pra
leisti kėlės -linksmas valandė
lės nuo savo naminio darbo.

ikiiu! brangenybių o mu-

Seredoje p
djvaszle Elzbieta

piet mirė

Gilberton, Pa,, f Petras Kan- 
czius, senas gyventojas, mirė 
Nedelioje, Ashlando ligonbute- 
je kur radosi apie 2 sanvaites

^IFo^raMbdE's^fgėrailra^u^cic'gnii u pia iic/.i ir-: 

 

kuri gyveno pas savo duktere Velionis gimė Maizeville, per 
ant 429 W- paskutinius dvylika metu buvo 

miesto konsuimonu. Priguleljo 
prie vietines Szv. Ludviko pa
rapijos. Paliko brolius Joną ir 
Vinca mieste; seserys V. Pe
trauskiene, Mahanoy City; B. 
Balevicziene ir A. Szumskiene 
pas kuria gyveno ir daugeli ki
tu giminiu.

TRUMPOS ŽINUTES

Matulevicziene
Market ulyczios- Velione per-, 

'gyveno czionais apie 30 metu. 
Gimė Lietuvoje, turėjo 62 me
tus amžiaus, pribūdama in 
Amerika. apie 35 metus aclgal. 
Paliko sunu Povyla kuris gyve
na New Yorke ir Kazimiera 
mieste ir duktere Matuleviczie
ne. Du brolius ir sesere Lietu
voje ir devynis anūkus. Senu
ke sirgo ilga laika. Velione pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Laidotuvėms užsiėmė 
graborius Traskauckas kurios 
graborius Traskauckas.

te-

Pirmutinijstorijoj atsilankyrrJs karaliszkos poros in Kanada bus 15-ta Gegužio, ka
da karalius Jurs VI-tas ir karalienaatvažiuos in Quebec, Kanada. Karaliszka porele taip
gi praleis ketui; dienas Suv. Valstilse ir lankysis pas prezidentą Roosevelta ir gal atsilan
kys ant Svietini Iszkelmes. Lankysi jie taipgi didesniuose Kanados miestuose. Ant deszi- 
nes matome grižele kurioje karališka pora praleis kėlės dienas ant pasilsio Jasper Nation
al Park, Albertį. l

, -— Basketboles loszimui ku- 
,ris buvo laikomas Palestra sa
loje, Filadelfijoj, tarp Mahano
jaus ir Hazletono High Schools 
prisižiurinejo apie 5,000 žmo
nių. Hazletonas laimėjo su 37 o 
Mahanojus gavo 33. Specialisz- 
kas trūkis iszejo isz miesto su 
daugeliu sportu. Manoma kad 
sudžia buvo prielankus Hazle- 

. tono kliubui o tūla moterele 
taip ant jo užpyko už neteisin
ga nusprendimą kad norėjo ji * 
‘-pabueziuot” per terla, C

Tauton, Mass. — Strand 
atre kilo ugnis bet 400 moterių 
su vaikais giliukningai iszejo 
laukan be jokio maiszaczio. 
Ugnis sunaikino visiszkai teat
rą padarydama bledes ant $75,- 
000-

Inverness, Fla- — Trys žmo
nes likos užmuszti kada ero- 
planas bandė nusileisti žemyn- 
Varytojas eroplano buvo Bar
ney Czepenik, isz Jacksonvil- 
les.

Detroit, Mich. — Seredos va- 
kara 5,000 žmonių klausė Pa- 
derevskio koncerto kuris nusi
davė labai pasekmingai. Publi
ka ji sveikino szirdingai ir pa
dovanojo daug žiedu.

Barceloni ,Iszpanija.,— Ka
da pasikeldei užėmė Barcelona 
rado jame baisu padėjimą, 
haip apie tai apraszineje dak
taras Juan Beltram. Socia- 
lisztai arba Tąutiecziai, kaip 
jie vadinasi, kurie nepasiduo
da pasikadliams ir užsispyrė 
laikyti Isipaniszka valdžia po 
savo padl, kada dagirdo, kad 
jau pasijelelei artinasi prie 
miesto, wadejo savo pasiutisz- 
ka darbi, Raudonieji nesigai
lėjo nieko, ir pasielginejo žve- 
liszkai su gyventojais, ypatin
gai su cfrasiszkais ir moteri
mis. Kada pasikelelei inejo in 
miestą, jieje, kurie buvo pri
versti apleisti vieta, pradėjo 
tuojausljeszkoti savo mylimų
jų, surodami juos griuvesiuo- 
sia sukaustytais ant szmotu. 
Bažnyčios buvo apiplėštos 
nuo vii
kos Elstuso ir kitu szventuju 
stovyli btivo sudaužytos ant 
szmotįliu, be jokios pagiiodo- 
nes. Tula bažnyczia likos pa- 
degtaįir in ja inme'te du kuni
gus iu liepsna. Sitges likos su
deginta rotuže su 60 žmoni- 
mis ir vienas kunigas.Visa szei- 
myną Placio Armegol likos nu- 
žudjfa, susidedaneziu isz asz- 
tuoniu ypatų, už tai, kad jo ' 
suims buvo kunigu. Kone 
visuose apylinkes miesteliuo- 
sla daugelis kunigu iikos“nū-T ' 
Raikytais baisiu budu. Vie- 11 
nupilęs subjaurintos ir sužage- 
tos, kaipo ir daugelis jaunu 
merginu. Kada raudonieji apl
eido miestą, apiplesze ji nuo vi
sokiu brangenybių, kurios pa
ėjo nuo szimtu metu. Raudo
nieji traukdami isz Barcelo- 
noa, sudegino daug fabriku, 
namu, teatru ir kitus namus. 
Suardė kone visus geležinke
lius, tiltus, telegrafus ir tele
fonus. Apylinkėje Catalonijos

. ■— Ona Sikorskiene, 803 E- 
Pine uly-, staigai apsirgo ir tu
rėjo būti nuvežta in Locust 
Mountain ligonbute Traškaus-' 
ko ambulanse. Po atvežimui 
daktarai padare ant jos opera
cija.

— Darata, duktė ponios 
Magdalenos Szvedienes-Mala- 
žinskienes, 327 E. Pine uly., ap
garsino savo sužiedotuves su 
Albertu Aleksu isz Catawissa 
ir ant tos atminties buvo laiko
ma linksma parte name Jurgio 
Kneib ant W. Mahanoy uly., 
kurioje dalyvavo daugelis ju 
draugiu, ir. d rang u..

Smagi ir Linksma Lietuviu 
Užeiga pas 

ANDRU RĖKLAITI
206 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

— Hej Raulai, in kur tu mane 
vedi? “Nugi einam pas Rėklaiti 
iszsigert gardaus alaus, pasimatyt 
ir pasikalbėt su musu draugais!” 

Todėl ir jus kada busite Mahano- 
juje arba važiuojant pakeliui, tai 
sustokite pas savo tautieti Andru 
Rėklaiti kuris užlaiko saluna kur 
gausite iszsigert gardaus alaus, 
arielkos ir visokiu kitokiu geru 
gėrimu. Adresas 206 W. Centre St.

. PATRIKAS
Tautos Patronas

raudonieji nužm daugiau 
kaip 200 kunigu jTeruel už- 
muszta 103; Ovilo apie 350. 
Loride visi kloszkiai likos ą- 
pipleszti per raudkuosius daug 
vienuoliu nukanlta baisei ir 
nužudytos o nearioms per
pjauta gerkles kį) gyvuliams 
po tam jas suigejo. Mala
goje apipleszta s:szios 'bažny- 
czios, 12 klosztou ir daug 
narnu. Tame mlste nužudyta 
.110 kunigai, 3 sidentai, 26 zo- 
koninkai ir 8 viluoles. Tie ka 
likos sužeisti libs palikti ant 
lauko mirti, a. pirmutinius 
penkis menesipnuo prasidėji
mo revolucijosszpanijoj 383 
bažnyczios lite sunaikintos 
ir apie 4,000 žjoniu nukanky- 

.-.tu ant snier-t. -illuesoj neku- 
. i lose bažnyčiose stovylai 
Kristaus pasiko be gaivu. 
Paikus stovyla:. Motinos Dievo 
kuris turėjo ape 200 metu, li
kos suteszkinta, ant szmoteliu.
Lavonai mirusi iszmesti isz 
gTabu ir apiplėšti nuo visokiu 
brangenybių kolas turėjo ant 
saves o nekufi suteszkinta 
žandai, kad iszidi auksa isz 
ju dantų. Tulastunigas Bell- 
inunt Del Prirat, ikos privers
tas su bagnietas' kad imtu 
szliuba su savo gspadine, po 
tam abudu nukakyti priesz 
nužudinima. Oliasmoje tūlas 
kunigas turėjo stei priesz ka- 
riszka suda ir kad ėjo ulyczia 
kareivei szove jar. in kojas ir 
paliepta jam eiti oliaus, bet 
kada buvo labaisilnas sukrito 
prie kelio, keli af-ierei prisi
artino rūkant paerosus pa
leisdami in jo galv. kelis szu- 
vius. Torderoje ttas kunigas 
likos nuszautas ir idiktas ant 
kelio už mirusi betpo kokiam 
tai laikui atsigaivio ir gavosi 
pas viena ūkininką Ant ry
tojaus, sargas nedalydamas 
kunigo lavona, nuej jo jeszko- 
ti ir surado pas ukiink.a. Už 
tai kad ūkininkas i/simylejo 
ant sužeisto kunige likos su
šaudytas draugo s visa jo 
szeimyna. Da ir da(gįau pa- 
nasziu baisybių buv<papįlclyta

§ Imerikonai turi nemažai 
ergeli) su savo akimis nes kož
na ninuta iszduoda ant stiklu 
ir kiekiu akiniu intaisui po 70 
dolfiu-

BLOGA/ r e UM AIŠKI
£Aį?AI —’ NCUl

IŠ PROTOVARO AR NETURITE VAISTŲ, BESIKANKINANTIEMS

KOKIŲ vaistų, Į REUMATZMO skausmais. Į
< KA0 MAN TOKJS PUIKUS VAISTAS. >

! PALENGVINTŲ?! KAD IR AŠ PATS JĮ

AŠ PARDUODU DAUGIAU 
PAIN’EKPELLERIO.NEGU K

NAUDOJU

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Holandijos Karalaite Važiuoja Rogutems 
Kuria Traukia Didelis Szuo

Konkretinei plan tai, pasi
dauginimas automobiliu kas 
metas, yra priežastim apsigy
venimo žmonių užmieseziuosia, 
nes žmonis apleidiiieje dides
nius miestus in mažesnius, to
dėl sziadien elektrikines kom
panijos ■ turi daugiau kasztA 
invedimui elektrikos pajė
gu in tuos užmiesezius ir in 
namus nauju gyventoju. 
Surelikalauje daugiau stulpu, 
drato ir transformatorių, kad 
pasiekti tuos naujus kostume- 
rius, i.e kaip dvideszimts metu 
adgal. Suraszai parodo, kad 
dvideszimts metu adgal, reikė
jo tiktai 50 stulpu, kad pasiek
ti 100 kostumeriu; mete 1937, 
reikėjo 77 stulpus. Vienas 
transformeris galėjo patarnau
ti del 30 kostumeriu; 1937 me
te vienas transformeris gali 
patarnauti tiktai del 9 kostu
meriu. Mete 1917 buvo 5,801,- 
300 kostumeriu užmieszcziuo- 

' šia Suvienytose Valstyjose, o 
1937 mete jau užaugo ant 
22,939,020 o tuo laik pasidaugi
nimas gyventoju užaugo nuo 
102,172,845 ant 129,257,000 
žmonių. Todėl, 1917 mete viena 
szeimyna isz skaitliaus ketu- 
riu aplaikinejo elektrikiszka 
patarnavima, o 1937 mete jau 
pasididino ant tryju szeimynu 
isz kožnos teturiu.
Pennsylvania Power & Light 

Company.

§ Žmones ruko taip daug 
kad fabrikai iszprodukuoja ta
bako 5,000 svaru kožna minu
ta.

■■

Amerikoniszki Airiszei drau-Jper raudonuosius,.mda aplei-
ge apvaiksztineja savo patroną 
Szv. Patriką su savo tautie- 
cziais tėvynėje Irlandijoj kurio 

: tai diena pripuola 17 
jeziaus. Szitas paminklas 
' pastatytas ant garbes 
! szventojo, aplinkinėje 
Dawn paviete, toje tai vietoje 
kur Szv. Patrikas iszlipo ant 

į kranto 432 mete, kad skelbti 
i Katalikiszka tikėjimą tarp pa- 
Igoniszku Airisziu.

Mor- 
likos 
tojo 

Saul,

dinejo Barcelona apie kurias 
negalima ne apaszyti. Todėl, 
pasikelelei gelžia iszkovoti 
Iszpanija isz raku tu j u raka- 
liu, kad padaryt isz savo tėvy
nės sklypą, kunme galėtu gy
venti malszei iųartūnti Dieva 
pagal savo nor ir tikėjimą.

> *
Skaitykie “Saule” 

* O ♦

I § Suv. Valstijų daktarai pa
aukauja savo darba ded varg- 
szu ir ubagu po 700 doleriu kas 
minuta.

Holandijos karalaite Juliana, prižiūri savo dukrele Bca- 
trixia rogelėse kurias traukia didelis Szv. Bernardino' szuo. 
Karalaite sveeziuojasi Grindelwald, Slvaicarijoj.

Nauji elektrikini fikszczerei) 
suteikia geresne szviesa

. . . ir NE BRANGI!
Permainykite jusu senos ma

dos elektrikinius fikszczerius 
anį naujos mados fikszczerius, 
teip-vadinami Adaptor-Type 
fikszczerius. Yra teip padirbti 
idant suteikti jumis nauja len- 

ir geresne szviesa del jusu 
akiu. Gražiai padirbti ir tinka- 
mi del bile kokio kambario.

Tie nauji fikszczerei pritai- 
l'W| kinti insukti in ta pati vieta kur

jusu seni fikszczerei dabar ran- 
dasi. Galima gauti visokiuose 
didumuose ir koloruose. Ne

Jįbragiai kasztuoja, todėl galite
* visa jusu namo žiburius permai

nyti ant naujos mados fikszcze
rius, pritaisomi prie lubu.

Matykite savo vietini pardavėju
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Itztikimianais Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojaa tl 
(Geriausia Ambulance .

patarnavimas ežioj J/ 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mireliua pagal naujau- 11 
sis mada ir mokslą. U

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos Ju. 
prekes.DU OFISAIt

MAHANOY CITY;K16 W. Spruce M
Bell Telefonas 149

TAMAQUA. PA., 43* Willing Street 
U-U T.Ufnnaa 6XK-J

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurant* 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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
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