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Isz Amerikos
10 žuvo

TVANUOSE
BLEDES DAEINA ANT

Calusa, Gal. — Trinity upe 
taip iszkilo kad užliejo visa ap
linkine. Deszimts žmonių žu
vo, tiltai likos nuneszti kaipo 
ir keliolika namu su gyvento
jais. Bledes padaryta ant 15 
milijonu doleriu. Daugelis vai
siu sodu likos užlieti.

KINCZIKAS PARDAVĖ SA
VO DVI DUKRELES.

San Potosi o, Gal. — Nesenei 
dingo isz miestą dvi dukreles 
Kineziko, Kvan Chung, ir nors 
palicija visur ju jeszkojo bet 
negalėjo surasti. Sztai ana die
na miesto detektyvas surado 
viena isz dingusiu mergaicziu 
gyvenanti nelaisvėje pas viena 
sena Kinczika kuris laike pa
leistuviu urvą.

Kada tėvas likos paszauktas 
ant palicijos, tai net pats per
sigando paregejas savo dingu
sia dukrele kuri policijai pasa
kė buk tėvas ja pardavė tam 
Kinczikui už du tukstanczius 
doleriu. Dabar palicija uždare 
Kinczika ir kvoczia ji diena ir 
nakti kad prisipažintu kur dė
jo antra dukrele bet senis tyli 
ir sakosi kad nieko apie dingi
ma antros dukreles nežino.

TRYS VYRAI PALENGVA 
MIRĖ NUO BADO.

Montreal, Kanada. — Reidio 
stotis isz kalnuotos aplinkines 
pranesze czionaitinei palicijai 
apie tris lekiotojus 'kurie nu
krito aplinkinėje Labrador ir 
kurie mirė palengva nuo bado. 
Kada juos tūlas farmeris sura
do, rado ir laiszkeli prisegta 
ant vieno isz lavonu kuriame 
buvo paraszyta: “Szitie 18 do- 
lerei priguli prie to, kuris su
ras musu lavonus. Eikie tuo- 
jaus in pirmutine reidio stoti 
ir praneszk apie suradimą mu
su lavonu ir eroplano kuris 
czionais nukrito Septemberio 
menesyje kada mes lekeme in 
Northwest River.”

VISAS JU TURTAS SU
DEGĖ PECZIUJE.

Bartonville, Pa. — Iszva- 
žiuodami pas gimines in sve- 
czius, James Orden su paezia, 
nenorėdami pasiimti su savim 
pinigus, indejo juos in pecziaus 
bleszine (kur randasi pelenai), 
viso szeszis szimtus doleriu 
bumaszkomis, kuriuos czedino 
ant juodos valandos. Peczius 
tame laike buvo užgesintas.

Kada sugryžo namo, užmir- 
szo iszimti pinigus. Ant ryto
jaus gaspadine užkure pecziu 
o po kokiam tai laikui atsimi
nė apie pinigus. Su kliksmu 
priszoko prie pecziaus bet bu- 
maszkos persimainė ant juodu 
■— nes apdege tai p, ka d j u ne
galima buvo pažint ir visas j u 
czedinimas, nuo daugelio metu, 
dingo 'trumpam laike. — Kada 
žmones susipras, kad laikyti 
pinigus saugioje vietoje.

JAUNA PORELE SUSIKI- 
VIRCZINO PRIE AL

TORIAUS.
Milwaukee, Wis. — Anta

nas Vorga Stojo prie altoriaus 
su savo mylima Veronika Si- 
beriute idant būti surisztais 
mazgu moterystes o kada ku
nigas ketino isztarti žodžius 
kurie surisztu porele amžinu 
mazgu, netikėtai abudu susiki- 
virezino apie tai, kokioj kalboj 
kunigas turi juos suriszt. Jau
nikis spyrėsi kad kunigas nau
dotu Czekiszka kalba o nuota
ka kad Angliszka. Vargoninin
kas atgiedojo Veni Creator o 
jaunavedžiai da vis ginezino- 
si prie altoriaus. Ant galo ku
nigas norėdamas ta ji gineza 
užbaigt, suriszo porele Czekisz- 
kai nes turėjo prisilenkt ant 
jaunikio paliepimo nes nuota
ka turėjo 'būti paklusna pagal 
žodžiu vinezevones, kada kuni
gas klausia nuotaikos “ir busi 
paklusna jam visame. ’ ’

TURTINGAS, BET JAM NU
BODO GYVENIMAS —

NUSIŽUDĖ.
New York. — Norints Math

ew J. Moore, 21 metu studen
tas, isz University of Califor
nia, buvo turtingu jaunikai- 
cziu, bet jam nubodo gyveni
mas ir nusiszove ant laivo1 ka
da sugryžinejo namo isz Pieti
nes Amerikos.

Kada laivas atplaukė in szia 
pristova, koroneris rado laivo 
szepoje daug bondu, bumaszku 
ir kitokiu dideles vertes bon
du, vertes daugiau kaip szim- 
ta tukstaneziu doleriu, prigu- 
linczios prie jo. Keli laivo afi- 
cierei girdėjo kelis kartus kaip 
jaunas žmogus kalbėjo drau
gams ant laivo buk jam nubo
do gyvenimas ir geidžia mirti.

3 MAŽI VAIKAI BUVO LIU- 
DINTOJAIS ŽUDINSTOS 

MOTINOS IR TĖVO.
Midland, Pa. — Martinas 

Ammon, 36 metu, nužudė savo 
paezia prie akiu trijų mažu 
vaiku, 3, 5 ir 8 metu amžiaus. 
Taja diena vyras ‘barėsi su pa
ezia ir kada toji kerszino ji ap
leisti ir ėjo per duris, vyras pa
leido in ja du szuvius po tam 
pats sau atėmė gyvasti pana- 
sziu budu. Virgie, 8 metu mer
gaite po tam iszbego laukan 
szaukdama: “Tėvas nuszove 
mano mamyte.”

VOGĖ NORS TURĖJO ANT 
SAVES $27,000.

Los Angeles, Gal. — Palicija 
aresztavojo czionais motere, 68 
metu, Elzbieta Klomp, kuri bu
vo kaltinama už vogimą viso
kio tavoro vienam isz czionai- 
tiniu departamentiniu sztoru. 
Kada ja nuvede in palicijos 
stoti ir nurėdė, rado jos skar
maluose 27 tukstanczius dole
riu ir 9 centus. Senuke pasakė 
kad neturi jokiu giminiu ir 
kad tuos pinigus uždirbo ant 
visokiu spekulaciju ir aplaike 
15 tukstaneziu doleriu insziu- 
renc po mireziai jos vyro. Pa
licija patalpino pinigus in ban
ka o senuke atidavė po globa 
prieglaudos senu žmonių.

PAKARS MOTINA UŽ DUK
TERS ŽUDINSTA.

Montreal, Kanada. — Sudas 
pripažino motere Bona Ferenz, 
kalta žudinstos, kuri nužudė 
savo penkiolikos metu dukrele 
Sonia. Už taja baisia žudinstal 
motina turės mirti ant kartu
vių.

Pagal liudintoju pripažini
mą tai motina nemielaszirdin- 
gai pasielgdavo su savo dukre
le, plakdavo nemielaszirdingai 
beveik kas diena, degino jos 
kuna su inkaitusia geležia, pri
versdavo eiti basa ant sniego, 
ant galo kerszindama mirezia 
privertė ja iszgerti truciznos. 
Daktare padare .sekcija ant mi
rusios mergaites surasdami 
taipgi ant jos kūno ketuiresde- 
szimts baisiu ižaiduliu.

Advokatai apkaltintos moti
nos stengėsi darodyt bulk moti
na buvo nepilno proto bet su- 
džios kitaip apie tai maustė ir 
nusprendė nedora motina' ant 
pakorimo.

ANGLIJOS DIDŽIAUSIAS 
LAIVAS ATPLAUKĖ 

IN AMERIKA.
New York. — In ezionaitine 

pristova atplaukė vienas isz di
džiausiu pasaižieriniu laivu ant 
svieto “Karaliene Elzbieta” 
isz Anglijos, be pasažieriu. At
plaukimas tojo laivo buvo lai
komas didžiausioje slaptybėje 
nes Vdkiszki submarinai lauke 
ant jo ir ketino paskandyt to
dėl atplaukė be pasažieriu. 
Laivas kasztavo padirbti dau
giau kai 28 milijonus doleriu, 
turi 14 augsztu (deku) ir yra 
daugiau kaip tūkstanti pėdu 
ilgio ir padaro 32 marines my
lės in valanda. Yra tai jo pir
mas atsilankymas in Ameri
ka. Per visa laika ka czionais 
praleis, kompanijai kasztuos jo 
užlaikymas po tūkstanti dole
riu kožna diena. Laivas ketina 
būti czionais pakol užsibaigs 
kare.

BERNAS NUŽUDĖ VISA 
SZEIMYNA TIKSLE 

APIPLESZIMO.
Ranshaw, Ky. — Nužudyti 

kūnai farmerio Mikolo Berden, 
jo paezios ir ju keturiu vaiku, 
likos surasti per kaimyną ku
ris atėjo pasiskolint kokio tai 
u'ki’szko padaro. Visi buvo nu- 
szauti mes aplinkinėje kur kū
nai gulėjo, rado daug tuszcziu 
patronu. Bernas dingo nežino 
kur bet visa palicija jo jeszko 
o prie jeszkojimo prisidėjo ir 
steitine palicija.

REIKALAUJA KAD LOCNI- 
NINKAI AUTOMOBILIU 

BUTU PRIVERSTI TURĖ
TI APDRAUDA.

New Yorkas. — New Yorko 
valstijos Legislatures nariai 
rekomenduoja, kad kožnas loc- 
nininkas automobilaus butu 
priverstas turėti užtektinai ap- 
draudos arba paprastai sakant 
“Inszuranco,” kad laike ko
kios nelaimes, kur sužeistu ar
ba užmusztn kokia ypata, galė
tu užmokėti už gyvybe arba 
sužeidimą. Tokia tiesa dabar 
yra Massachusetts valstijoje.

Szvediszki Kareivei Lavinasi Laike Žieminiu Manevru Isz Visu Szaliu

Sivedai tikisi kad bus inklampyti in Rusisžka—Finu kare, todėl yra pasirengia ant 
visko ir (lavinasi laike dideliu szalcziu ir sniego kad būti pasirenguseis ant visko kada ateis 
laikas. Ant kaireses matome Szvedus su motoreis o kitam pavei'kslelyje kareivei lavinasi su 
maszinineis karabinais prie Szvediszko rubežiaus prie inlunkes Bothnia.

UŽMIRSZO NAMO RAKTA, 
LIPO PER LANGA IR 

UŽSIMUSZE.
Chicago, Ill.—- Fred Ducho- 

viezia, 45 metu amžiaus, nuo 
1633 So. Homan Ave., pamir- 
szo pasiimti rakta. Negalėda
mas kitaip in savo narna ineiti, 
jisai bandė inlipti per Įauga 
trecziam aUgszte bet paslydo 
ir nukrito žemyn ant ulyczios, 
uŽsimuszdamas ant vietos.

ATGAVO REGĖJIMĄ.
Chicago, 111.—Alex J. Bren

nan, būdamas 8 metu amžiaus, 
isz Denver, Colo., susižeidė li
kis. Kaip sulaukė 35 metu vi
sai apako ir nieko nebegalejo 
matyti. Po 29 metu Brennan 
atgavo regėjimą. Czionais jam 
buvo padaryta akiu operacija, 
kuri kaip pasirodo, buvo labai 
pasekminga. Dabar Brennan 
yra 64 metu amžiaus.

LIETUVISZKA ZOKO- 
NINKE MIRĖ.

Elmsliunsit, Pa. t Sesuo Gem
ma, 26 metu amžiaus, duktė p. 
Antano Benuszio isz Cam
bridge, Mass., mire Szv. Mari
jos Villa vienuolyne. Iszsky- 
riant tėvus velione paliko bro
li zokoninka Povyla, kuris ran
dasi Cambridge, Mass., zokone.

MUSZTI KASYKLOSE.
8 ANGLEKASEI LIKOS UŽ-

Lafollette, Tenn. — Asztuo- 
ni anglekasei žuvo kasyklose 
Peabody, per smarkia eksplo
zija gazo, apie puse mylios nuo 
inejimo. Virszininkai kasyklų 
tikisi surasti da kelis angleka- 
sius po užgesinimui liepsnos.

VIENUOLES TURĖJO AP
LEISTI DEGANCZIA 

MOKYKLA.
Philadelphia, Pa. — Asztuo- 

nios vienuoles buvo priverstos 
apleisti deganezia mokykla ant 
608 W. Erie uly., Utarninko 
ryta. Prabaszczius Tracey pa- 
temino liepsna kada sugryžo 
nuo ligonio ir tuojaus davė al- 
arma ant kurio pribuvo ugna- 
gesei. Bledes padaryta ant 'ke
liolikos tukstaneziu doleriu.

SAUSIO MĖNESYJ PADIDĖ
JO UŽMUSZIMU SKAIDŽIUS 

KELIUOSE.
Chicago, Ill.— Tautine Sau

gumo Taryba surinko davinius 
ir dabar pranesza, kad Sausio 
mėnesyj sziu metu Suvien. 
Valstybėse automobilu nelai
mėse užmuszta 2,730 žmonių. 
Per visus 1939 metus užmuszta 
32,600 žmonių. Taigi ir Euro
pos karuose ne kiek daugiau 
žmonių užmuszama, kaip Ame
rikoje.

DAKTARAS DOVANOJO 
VISAS SKOLAS.

iScranton, Pa. — Daktaras 
Petras Manley, kuris mirė kė
lės sanvaites adgal, parasze sa
vo paskutiniam testamente kad 
jo szeimyna nepareikalautu jo
kiu pinigu nuo jo skolininku, 
kurie 'daktarui buvo kalti už 
gydymą. Tosios skolos daeina 
ant keliu tukstaneziu doleriu. 
Daktaras Manley buvo vienas 
isz seniausiu daktaru szioje ap 
linkinėje.

GERA RODĄ.

Ji: — Mano brangus Jonuti! 
Ar da man prižadi viena daig- 
ta?

Jis: — O ka nori, mano my
limiausia Agate ?

Ji: — Sztai, jeigu mudu su- 
eja in pora norėtume persi
skirti, tai taja prova -pavesk 
mano broliui. Kaip žinai, jisai 
dabar advokatu ir da tik nese
nei pradėjo savo dinsta tai no
rėtu užsidirbti.

SUSARMATYTAS.

— Ar jau nemedžioji ?
— Ne, tegul perkūnas pa

griebė ! Visi žvėrys isz manės 
juokėsi nes in katra tik szaunu 
tai tik užpakali man parodo.

—< Amerikonai suruko tiek 
paperoisu, kad fabrikantai su
naudoję popieros (bibulkos) 
ant padarinio .paperosu po 40 
svaru kas miliutą.

—■ Pasažierinei eroplanai 
uždirbineje kas minuta po $7 
(lėkdami su pasažieriais. -

Europine Kare
RUSISZKI EROPLA
NAI UŽMUSZE 150

ŽMONIŲ
HNISZKAM MIESTELYJE.

Helsingfors.— Mažiausia 150 
žmonių likos užmuszta per Ru- 
siszkuis eroplanus, kurie numė
tė daugeli bombų. Viena isz tu 
bombų palaike ant ligonbutes, 
užmuszdama 22 žmonis, isz ku
riu radosi daugiausia moterių. 
Cenzūra neiszduoda kokioje tai 
Vietoje atsitiko.
Rusai taipgi bombardavo isz 
oro miestelius Kuopio, Mikeli 
ir Lathi, užmuszdami keliolika 
gyventoju ir sunaikino daugeli 
namu. Viso bombarduoda tris 
ligonbutes. ,

ANGLYJA PAĖMĖ 9 ITA
LIŠKUS LAIVUS.

London, Anglyja.— Anglisz- 
ki karisžki laivai sugavo 9 
Italiszkus laivus, kurie bu
vo prikrauti siu anglimis isz 
Vokietyjos. Italai neteminda
mi ant didelio pavojaus, krau
na laivus Niderlanduosia su vi- 
sokeis tavorais kuriuos Augli- 
kai gaudo ir skaudina.

KONFUCIJUSZAS SAKO.

— Žmogus paezedus yra 
gera dej um visuomenes.

—' Žmogus kuriam stokus 
vieno ratuko smegenysia, nieką 
gero nepadarys, tiktai daugiau 
visuomene ardys.

— Teisingysta ir privalu
mai yra nevos dvi adžalos, ku
rios niekados neiszduos vai
siaus, jeigu viena szale kitos 
neaugs.

—- Žmogus ateina ant svie
to insimylejas melagystėje no
rint teisingyste yra aiszkesne 
ir prastesne. t

— Ne yra aut svieto tojkio 
amato, kurio nereikėtų mojkv- 
tis. _ ——f*

VOKIEVZIAI SUAR
DĖ 638 BAŽNYCZLAS

IR 273 KLOSZTORIUS.

Rymas, Italija.— Katalikisz- 
ki laikraszcziai raszo, buk Vo- 
kiecziai sunaikino Lenkijoj 638 
bažnyczias ir 273 klosztorius, 
kaipo ir daugeli klebonijų ir na 
mu, kuiriuosia gyveno zokoilin- 
kes. Jaunesnius zokoninkus ir 
zokoninkes privertė prie viso
kiu sunkiu dkrbu, o senesnius 
iszvare in giluma Lenkijos. Hit 
leris geidže isztremtl visa Ka- 
talikiszka gyvenimą Lenkijoj, 
idant gyventojai netekia i&avo 
turtu iszsižadetu, ir savo tikė
jimo ir persimainytu ant Vb- 
kiszku nevalnin’ku.

Dideliu turtai isz bažnycziu 
likos iszvežti in Vokietyja kaip 
tai: brangius kielikus, mons
trancijas ir auksinius liktorius. 
Žodžiu sakant, visa Lenkija li
kos apipleszta nuo visokiu 
brangenybių ir ant galo net pą- 
czias bažnyczias paliko api- 
plesztas.

150,000 AUDĖJAI ISZĖJO 
ANT STRAIKO.

Bombay, Indija• Mi'lžihisz- 
kas straikas iszkilo 78 audia-i 
yeziose, kūrinusia, dirbo daiuJ 
giau kaip penkiolika, Inkste# 
ežiai darbininku, kurie spyrėsi 
15 centu pakėlimo mokeštiės. 
Locnininkai audinycziu pasiute 
darbininkams 10 een., ant dole
rio, bet darbininkai ta.ji pasiu- 
linima atmetė. Kaip kur buvo 
kruvini -siuniszimai terp strai- 
kieriu ir darbininku, kurie gei
de sugryžti in darba už sėn« 
mokesti.

KINCZIKAI VALGO J 
SZUNIENA. <

■Pekinas, Kinai.—Telegran’ 
danesza in czionais, buk isz 
priežasties steko niaisto, var
gingi Kinczikai valgo arklius, 
asilus, vcrbUidus ir .net szuniė- 
na. Isz priežasties dideles 
brangenybes, valingi Kinezi- 
kai dabar valgo mesa, kokios 
kitados nevalgė. Taipgi ne- 
svietiszkai pabrango miltai, to
dėl ir tuju negali įpirkti. Ne
kuria valgo žieve nuo medžiu 
ir s/iaudus, kad užlaikyti 
savo varginga gyvenimą.

— Viskas ant svieto taiko
si pagal mada, iszskyriant do
rybes. ‘ ,■

— Turtingiausiu isz žmo
nių yra ' žmogus paezedus, o 
vargingiausiu skupublius.

— Slaptybe ilgo gyvXjmo 
yra mažiau iszleisti negu už
dirbti.

—i Doras žmogus prisipa- 
žysta kaip kada prie klaidu, 
bet nedorėlis niekados neprisi- 
pažinsta prie ju, jisai visados 
nuduojda szventasis.

—i Kas skaito “Saule” ir 
už ja užsimoka, tai ant senat
vės duonos nejiras'zo.



Kas Girdėt
valdys sklypą ne del pareika
lavimo keliu politikiszku bosu.

Sziadien laikai yra taip sun
kus del inteligentu ir darbinin
ku kurie dirba, su plunksna kad 
pametineja savo darbus o eina 
in fabrikus ir kitus darbus ku
rie geriaus jiems užsimoka. 
Sziadien prasti darbininkai ap- 
laiiko du kart daugiau algos ne 
kaip tas, kuris dirba su smege
nimis ir plunksna. Apskaito
ma buk apie deszimts tukstan- 
cziąi žmonių, tarp kuriu buvo

Tankei žmones -skaito apie 
slapta Rusiszka palicija OGPU 
bet mažai žino ka tosios ketu
rios litaros ženklina. Sztai to
sios keturios litaros ženklina 
Rusiszka slapta palicija “Ob 
chestvo Gosudarstvyennie Po- 
litichnoje Upravlienie. ’ ’

Vokietijoj taipgi randasi pa- 
naszi -slapta palicijos draugo
ve 'kuri yra žinoma kaipo Ges
tapo arba “Geheime Stasis Po- 
lezei.”

j Kiti sklypai neturi panasziu
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ne gimine kokia velione paliko’ 
yra jos sesuo Blanch, 68 metu 
amžiaus, kuri pasinaudos isz 
tojo turto. — Bet ne visos skal
bėjos turi taji giliuki o aut ga
lo, kam po nogiu reikėjo jai » 
czedyt pinigus isz kuriu netu- Pe žmonių
rejo jokios naudos.

Kada atvažiavai in AmerikaI
gal radai vieta apsigyventi tar-

l isz tavo kras-zto ir 
| prisidejiąi prie ju inis'teigtu or
ganizacijų. Mums visiems1 
linksmiau gyventi savųjų tar
pe. Ateje in metus, musu žmo-' 
niu paiprocziai ir nuomones

Pikti žmones!
Apie tai senei žinome!
Nuo žmonių turime nukensti

labai daug o labai tankei taip, taip mums priguli kaip mus ko- 
nekaltai kad turime nuolatos’j0® ir rankos. Esame patenkin-

Isz kokios priežas- ti tik kuomet valgome nekuri 
ties turime taip sunkei kensti, maistą, sekame savo tikeji- 
kodel mus persekioja musu ar- miszka praktika, vartojame sa-

klausti:
sekame

ir daugelis dvasisz-kuju, aplei- į slaptingu palicijos drauguviu. 
do savo profesijas. Didesniuo-j 
se miestuose mokyti žmones ir 
pabaigia universitetus, imasi 
prie prastesniu darbu kurie ge
riaus užsimoka ne kaip raszti- 
ninkaut bjuruose, redyme ląik- 
raszcziu, kunigaut arba profe
soriauk Kaip matyt tai neužil- 
gio neturėsime inteligentu 
žmonių nes sziadien au'ksztas 
mokslas neužsimoka tik ranku 
darbas.

Ales mėgstame teisingysta ir 
geidžiame kad ir visi teisingys- 
tes laikytųsi. — Todėl tankei 
primename idant kožnas skai
tytojas, katro laikas jau pasi
baigė, nevilkytu su •prisiunti- 
mu užmokesties už laikraszti. 
Nereikia apie tai ir priminėt 
kad dukoriszkas materijolas, 
popiera, maszinos ir t.t. pa
brango nuo 25 lyg 100 procen
to todėl iszdavinejimas szia
dien laikraszczio yra labai sun
kus.

Mes agentu jokiu neturime 
kad žmoniems lystu in akis, — 
musu agentai yra kožnas skai
tytojas kuriems užsitikime. 

į Taigi, vien tik del musu skaity- 
I toju esame dėkingi už plątini- 
^ma “Saules” po visa svietą ir 

lai jiems Dievas už tai atlygi
na.

Brangus skaitytojai, platin
kite “Saule” da daugiau, juk 
tai jusu laiikrasztis kuri mes 

t iszleidinėjame del jus o ne del 
saves.

Rusiszikas laikrasztis “Prav
da” skundžiasi kad valdžia 
yra labai apsileidus ir mažai 
jaudža tuos kurie apgaudinėja 
valdžia o ypatingai augszt vir
szininkai ir kiti uredninkai. 
Tasai laikrasztis užmetineja 
valdžiai buk visi virszininkai 
ima kysziu-s kur tik ir kiek tik 
gali, Virszininkai aplaiko mo- 
kesezius darbininku kurie vi
sai nedirba arba jau yra mirė. 
Tavorai magazinuose pusta ar
ba žiurkes sukramto, kaip tai 
nesenei tūlam magazine žiur
kes ir peles sukramtė geru kai
liniu už puse milijono doleriu 
kuriuos ketino siunsti Rusisz- 
kiems kareiviams in Finlandi- 
ja-
, Matyt kad tam Bolszevikisz- 
kam rojuje kas tokis pagedo o 
czionais Amerikoj nekurie Bol- 
szevikai taip girią Sovietu val
džia.

Artinasi rinkimai prezideu- 
A to, -partijos instumia savo kan- 
^didatus o kartais priesz pat 

. Binkiuius inspraudžia nežino- 
^^na kandidata kuris yra mažai 

W žinomas del žmonių. Tokius 
kandidatus politikierei vadina 
“Dark Hctt-bo” kas Lietuvisz- 
kai ženklina: /‘Juodas Ark- 

' lys.” Ka tai ženklina? Steng- 
tsimes trumpai apie tai iszaisz- 
kint. y .

Daleiskime kad ant kokio 
urėdo pasidavia net trys kam 
di-da'tai o gal ir daugiau, isz ku
riu kožnas turi -savo draugus 
ir pasėkėjus kurie ketina isz- 

ki rinkti savo kandidatus. Ant 
B galo pdlitikierei negali jokiu 
V budu susitaikyt ant iszrinkimo 
' vieno kandidato nes kpžna, kuo

pa nenori apsileisti ęavo kan
didato. Žodžiu, negali susitai
kyt o ne vienas isz kandidatu 
nenori apsileisti ir duoti pir- 
mybe savo prieszui.

* Tada politikierei geisdami 
užbaigti savo užduoti, iszrenką 
sau “Juoda Arkl-i” ypatoje 
žmogaus, daugiausia niekam 
nežinomo ir taji iszstumia ant 
kandidato priesz visus kitus. 
Tankiausia tokis “Juodas 
Arklys yra žmogelis lėtas, pa-, 
stumdeliu politikierių, kuri 
valdo ir veda už posies politi- 
kisžki bosai.

Turėkime vilti -kad iszrink- 
tasi-s ant prezidento kandida
tas bus atsakantis del visu įr

Alenos Vargai
—*—

Alena atėjo pas mane su sa
vo bėdomis. Asz jau tokio gai
lestingo budo delei savo drau
gu, kad net del visai menko da
lyku įsusirupinau. Jai mano 
pus-'seseres -Seliomes mažiukas 
bent kiek suserga iszgascziu 
tai bematant szaukiąsi prie 
manės o vėliaus tik prie dakta
ro. Ir vėl — jeigu Seliomes vy
ras •susikiviręzija -su paezia ir ( 
perdaug prikala velniu, žiūrėk ; 
ir ežia mane inpainioja, — nors 
asz nieko nenusimanau apie 
mažiukus o dar mažiau apie ve
dusius.

Alena taip pat, kaip ir kiti, 
devintos eiles pus-sesere, te- 
cziaus paproezio liga ant tiek 
buvo insigilinusi, kad [giminys
tes kraujas teberiszo. Asz pa- 
maežiau ja isz tolo ateinanezia:

— Na, kas tokio Alenute? — 
tariau asz giliai Sutraukdamas 
oro. — Fąktiszkai, a-sz nore-i 
cziau jums’ daugiau vargu.
Tas reiszkia — daugiau pro
gos ateiti pas mane.

— Vargu? — pastebėjo Ale
na, — ar asz negaliu draugisz- 
kai atsilankyti. Jus, Jonai, tie
siog nesuprantamas. — Ir, 
treptelejus koja, atsistojo ji 
prieszais.

— Jus puikiai atrodote, — 
pabrėžiau asz. — Jus isztiikrd 
kasdien -einate gražyn. Jums 
dabar 17 ar ne ?

— Ne, 17. — Ir piktu žvilgs
niu pažvelgė in mane.

— Taip, asz nesirūpinu apie 
tai. Asz pats buvau karta 18 ir 
kiek pamenu tai nebuvo blogai. 
Dabar...

— Ak, kaip jus galite szai- 
pytis? — pertrauke Alena. — 
Asz atėjau -su didžiausiomis bė
domis o jus kalbate apie niek
niekius.

-— Asz staiga susirupinau.
— Dabar, papasakok pusbro

liui Jonui savo vargus. O gal 
jus palauktume! iki po užkan
džiui ?

— Užkandis 1 — suszuko Ale
na. — Užkandis! — Ar jus ma
note kad asz galiu užkandžiau
ti? Asz dar nesu valgius per 
tris -dienas.

—r Kaip?! nevalget-e per tris 
dienas?

— Taip, valgiau tik truputi. 
‘Tik tiek, kad palaikius krūvo
je kana ir duszia. Asz neturiu 
apetito — nei valgyti, nei gy
venti, — užbaigė dramatitezkai.

— Taip, tai prastai. Ar Fri- 
ce serga ?

Alena nieko neatsake.
— Ar jus žinote Povyla? — 

greitai užklausė ji.
— Povyla? — pakartojau. — 

Taip, man rodos kad s’kaieziau 
jo raszyta laisžka tesalonie- 
cziams. Jis vienas isz mokyti
niu, ar ne?

— O, ne; tai ne tas Povylas, 
— Povylas Unteris.

— Alekso Unterio sūnūs?
— A-h a.
— Rodos, kad ežia aplink su

kinėjasi. Toks mažas, storas su 
ilgais plaukais, -suverstais už
pakali, sportiszkais marszki- 
niais ir placziu kakla-raiszcziu, 
— gal jis? Truputi iszvepes ar 
-ne?

— Asz pažiurėjau au-gsztyn 
pasitikėdamas perkūno ir žai
bui

— Jis visiszkai nėra tokiu. 
Jis yra daiilus, mandagus ir 
drąsus.

Gailestavau: — Asz manau 
visai apie kita. Jurgis, kiek pa
menu, tai 'tikrai puikus vaiki
nas.

sakote f Tai-blogas dalykas ir 
turi baigtis. Stengsiuos pra
mokti Angliszkai, lankysiu pi- 
lietystleis kliasas, kad tik jus ge
riau supraseziau. Ar jus sten- 
site iszsimokinti savo pro-teviu 
kalba? Neiszpasiakytai graži 
kalba ir tas -prisidės prie jusu 
apszvietos. ’ ’

Gal tas inspudžio nepadarys
1 ir turėsi bandyt ka kito. Pa- 
manstyk apie tai, ir ka nutarsi j 
daryt tegul turi draugiszkumo 
dvasia.

Jeigu jusu vaikams nepatin
ka -seno 
pratimai 
kodelgi ?

— Taip, Povylas. — O kas 
i su juom?

Alena užsimanste.
— Asz žinau, — tariau szyp- 

sodamasis. — Jus norite apsi
vesti o tavo motina sako kad 
tu per jauna ir jus norite kad 
peikalbecziau ja, ar taip?

Saule užtekėjo ant debesiuo-
' to Alenos veido.

— 'Taip taip. Jus padėsite 
man, jus, senas drauge, tikrai 

' jus?
— Asz jau ne taip prakeiktai 

senas, — užsigyniau p - ‘’:o- 
kianeziai.

— Bar gerokai toli ±iuo su- 
kvailejimo. Ne, negaliu tau pa
gelbėti. Tas priguli nuo tavo ir 
motinos pasirinkimo. Asme- 
niszk'ai-gi patareziau truputi 
senesni vyra.

— Labai gerai, tai jus ir ne- 
gelbekite, man. Asz begu sza- 
liin. Sudiev!

— Pabūkite per užkandi —- 
paprasziau.

Duris užsikirto su trenksmu 
.Alena, kiek asz žinojau isz per
sitikrinimo galėjo padaryti bi
le nieknieki. Dėlto tai pa-szau- 
kiau jos motina ir pakalbėjas 
nusiskubinau kliuban.

— Aleks, — tariau susirūpi
nės, mano pus-sesere Alena 
Sumers, -sake man, kad ji -susi
tarė su tavo -sunarni.

— Ka jus gersite? — pa
klausė Unteris.

— Tu mane nesupratai Alek
sai. Alano sūnūs žada susitarti 
su jusu pus-sesere, — tai yra, 
jusu sūnūs ketina apsivesti su 
mano sesers pus-sesere. Ot, ka 
reisžkią.

— klano liežuvis pastiro nuo 
is'zgasczio.

— Koks tai blogumas? — 
pastebėjo Unteris. — Ne tik 
romantiszkai bet ir ekonomisz- 
kai. Kodėl jus taip susirūpino
te? Uh-huh, asz matau, uh-huh.

Žinoma, nebuvo ka daug kal
bėti su tuo tuszczia-galviu Un- 
teriu, teeziaus jaueziausi atli
kęs savo užduoti, kuomet ap
leidau kliuba.

Tik po trijų dienu asz pama- 
cziau Alena, — ji užėjo pas ma
ne priesz pat pietus.

— Ir vėl su bėdomis? — pa
sveikinau ja. — Ar -dar jus su 
Povylu nesusitarėt?

— Ne, — atsake greitai Ale
na, — ir nesusitarsime. Su juo 
negalima.

Asz žinojau kada reikia ty
leli.

— Jis, — kaip ir visi vyrai. 
Ar jus žinote -kad butu tikras 
ir iszmintingas reikalas pa
keisti savo pravarde, vien del 
isztek ėjimo? Ne, apszviesta 
moteris daugiau to nepadarys. 
Ir kam asz turiu isz Sumers išz- 
vlirsti in Unters? Asz nenoriu 
patapti jo nuosavybe. Dar ga
lima butu prieiti prie kompro
miso ir vadintis Sumers-Unters 
bet tai nepakeneziama.

— Jus tikrai teisingai, — in- 
sikiszau -su džiaugsmu, 
radikaliszka!

— Jeigu jus tikite, kaip ir 
asz? ■ .■ !

— Be abejones. — Klausyk 
Alenute, tekėk už manes, — 
tuomet tau nereiks nei pravar
des pakeisti. Asz dar ne per
daug senas ir...

— Bet jusu pravardę tokia 
pat, kaip ir mano.

— Tai juk ne mano kaltę.
Alena isztikruju puiki mer

gaite, — kuomet ji nori tokia 
būti. Bet... ■ • . .-a. ..

kode! mus persekioja musu ar- mįszka praktika, vartojame s-a- 
imiirt.t.?” vo ceremonijais vestuvėms,

Nekarta didesne dalis musu, gimimams ir mirtims, ir garbi
name ta, kas mums atrodo 
svarbiausiu.

Sulaukiame vaiku, jie auga 
kitame -sviete su savo nuomo
nėms ir insitikinimais. Tan
kiai jie nenori prisidėti prie 
musu organizacijų, jie neskai
to musu laikraszczi-us, neseka 
musu paprotis ir ju nuomones 
nesutinka su musu. Tada mes 
turime viename name taupė 
žmonių paežio kraujo ir kūno, 
du svietu. Ka galime daryti? 
Atsakymas nėr lengvas. Gali
me apsidirbti su szitu dalyku 
tik jeigu, kaip tėvai, giliai pa
žiūrėsime in -savo jausmus ir 
mintis, ir aiszkiai matysime ir 
invertinsime savo meile del 
vąiku.

Daug tėvu, jau suaugo atvy
ko in. -szi krąszta, ir sunku 
jiems buvo iszmokti Anglu kal
bos. Vaikai, kiton pusėn, ne- 
visuome-t supranta ir kalba se
no -kraszto kalbą. Tas reiszkia, 
kad tėvams ir vaikams sunku 
suprasti viens kita. Ir be ■su
pratimo pakila visokį nesusi
pratimai. Nuo to atžvilgio, 
kalba yra labai -s-varbuoju klau
simu.

Daleiskime, kad savo vai
kams pasakysi: “Alės isztikro 
viens su kitu negalime susikal
bėti. Jus nesuprantat ka asz 
sakau, ir asz nesuprantu ka jus

uixiuouv uuiio uiu’OUi 
gyvenimo pereina nuolatinėje [ 
(šovoj su inpratimais ir idomis 
žmonių kad net kantrybes pri
trūksta,.— o bot turime savo 
didžiausius nevidonus mylėti 
pagal Krikszczioniszką moks
lą. Bet, ateina kartais tokia 
diena kad pritrūksta kąntrybe 
ir žmogui norisi pakiszt szmo- 
ta dinamito po namu tojo arti
mo už jo apjuodinanti liežuvi.

Lawrence Lochner, 33 metu 
amžiaus, neregys nuo gimtos 
-dienos, gyvenantis New Or
leans, La., ana diena adgavo 
■szviesybe akiu po laimingai 
operacijai. Pirmiausia jis no
rėjo pamatyti savo motina ku
rios niekados nebuvo mates. 
Kada jis pamate merginas ir 
užklaustas apie jas, jis atsake: 
‘‘Jos per mažai neszioja ant 
-saves -drapanų bet niekad sau 
nemaniau kad ju szypsena bu
tu taip -saldi.”

Žiurėjo ant visko su -didžiau
siu džiaugsmu o isz gamtos ne
galėjo atsidžiaugt. -Stebėjosi 
isz -žvėrių o kada paregėjo 
bezdžiorika -tai palaike ja už 
koki tai žmogų.

Geriau turėti akis ne kaip 
kojas ar rankas nes akys tai 
yra žmogaus zerkolas per kuri 
jo duszia mato viską kas ant 
svieto dedasi.

Jeigu žmogeli trokszti kad 
tau nuolatos gerai sektųsi ir 
turėtum gilinki ant szio svieto 
tai turi visados būti kaip lape 
atsargus ir savo visame gyve
nime sergėtis visu ir visko.

Sergėkis savo draugui pa
skolinti pinigu nes ne tik jis 
juos nesugrąžins bet da nuo ta
vęs szalinsis ateityje 'kaip nuo 
piktos -dvasios.

(Sergėkis, norints esi ant to 
tikės, ravėjimo niekszu nuo 
svieto nes tave visi tuojau-s pa
laikys už beproti.

Sergėkis sukrovimo dideliu 
turtu nes tave žmones nužiuri- 
nes kaipo apgavika.

Sergėkis vagi pavadyti va
giu nes sziadien vagys yra la
bai paguodoti žmones ir turi 
gerus advokatus ant savo ap
gynimo. — Didžiausia latra 
vadink geriausiu.

Ant galo užlaikyk tuos pa
mokinimus o neturėsi jokiu er
geliu ir nepapulsi iii jokia be
da. Naujas Tibetu 

Popiežius

Kūdikis tai yra mažas žmo
gus o žmogus tai tankei yra di
deliu kūdikiu.

Su bėgimu laiko tieji, kurie 
mus mylėjo, apleidžia mus o in 
ju vietas pribuna tieji kuriuos 
mes mylime.

r Szioje gadynėje doras žmo
gus ant svieto neturi jokios 
vertes. Tiktai vagis, pleszikas 
ir visokį sukeziai augsztai sto
vi ir toki vadinasi narsunai ku
rie yra arsziausi palaidūnai.

kra-sz-to budai ir pri- 
stengkime-s surasti 
Ar mes pers-tatem 

juos taip, kad jie vaikus intere
suoja? Jeigu tau sunku taip 
daryti, gal tavo apielinkej yra 
žmogus kuris gali gražiai da
lykus nupieszti. Gal muzejui 
rasi ži-ngeidu daiktu. Gal isz- 
mi-slysi kitokiu budu. Nuo tė
vu puses svarbu yra jiems inte
resuotis in Amerikos reikalus, 
nes ji dabar ju naujas krasztas, 
ir vienintelis krasztas kuri ta
vo vaikai žino. Senas krasztas 
guli praeityje. Amerika su jos 
puikioms progoms, kaip ir klai
doms, sziezia ir joje guli musu 
ateitis. Musu vaikai tur jausti, 
kad mes esame dalis -szio krasz- 
to. Tavo tautos žmones prisi
dėjo prie iszios szalies pabuda- 
vojimo. Ar žinai ka apie tai? 
Jeigu ne, tai gal gerai butu a- 
pie tai apsipažinti ir pasidalin
ti mintis -su savo vaikais.

iSzis dalykas turi daug pusiu 
jas visas apra-szyti nėr užtekti
nai vietos. Kaikurie musu vai- 

, kai -apsiveda -su kitos tautos 
. jaunimu. Nekurie permaino 
• vardus ir t.t. Žmones nesusi; 
- pratimais perskirti paprastai 

nesusitaiko jeigu abi puses to 
nenori ir prie to nedirba. Ne
sulauksime nei meiles nei gar
bes nuo musu vaiku, jeigu mes 
pirmia-us jiems to neduosime. 
Jei tau sunku taip daryti, man 
paraszyk apie tai. Yra koks 

nors iszriszima-s. —F.L.I.S.

g-erg La-Alu-TanjChu,

PAJIESZKOJIMAS.

Pajeszkau Juozo Aleksos, 
paeina isz Lietuvos: Luksziu 
vafecziaus ir parapijos, Ake- 
cziu kaimo. Asz girdėjau kad 
jisai gyvena Chicago, III. Asz 
turiu svarbu reikalu; praszau 
atsiszauktio ant adreso:

Jos. Bakas,
8404 Jewett Ave. Rt.l, Box 296 

Van Dyke, Mich.

SVEIKATA LIGONIAMS
Knygute kuri apraszo 350 visokiu 

vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu ženilapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N, Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Linksma veidą nuolatos tu
rėkle ir ant svieto su džiaugs
mu žiurekie. Jeigu susiraukęs 
nuolatos busi tai bjąurei iszro- 
dysi ir greitai pasensi.

Praeitą sanvai.te Filadelfijoj 
mirė Agotą Wallace, viena isz 
seniausiu daibininkiu czionai- 
ti nėjo City Laundry skalbiny- 
ęzioję. Per savo darbszuma ir 
paczeduma toji motore surinko 
118,000 doleriu kurie buvo su
dėti keliose bankose, yienąti-

“Saule” nuo užsidejimo gy
nė visus Lietuvius nuo visokiu 
isznaudojimu ir apgavyseziu 
ir nepaliaus ginti savo tautie-i 
ežius nuo visokiu krepszelnin-l 
ku, norints atsirado karszti pa- 
trijotai kuriu patrijotiszkas 
kailis da žalias o tieji, praeity
je, apie Lietuvius ir patrijotiz-' 
ma nenorėjo žinoti. Patariam 
visiems tiems pa t ri jotams tru
puti susivaldyt ir kitu nepa- 
niekineti nes už keliu metu to-1 
kiems nebus vietos kur szia
dien yra apsigyvenę nes per sa
vo žiotis pasiliks Lankytojais.

Jeigu ‘‘Saule” neturėtu ge
rus davadus, ant kokios tai dir
vos tieji patrijotai dirba ir ko
kia isz to nauda turi, tai apie
tai neraszytu bet muilytu akis Milijonai Tibetu bus valdomi 
visiems, kaip kiti laikraszcziai1 per szita szesziu metu vaikuti, 
daro. Ateityje apgarsinsime paeinantis isz mužikiszko sto- 
apie nekuriutos isznąudojimus no, Lin
musu “kamiszku brolužėliu, kurio apkartinavojirrias atsibu- 

i Amerikoj,” kaip tai nekurie' vo 'kėlės sanvaites adgal. Pa- 
patrijotai vadina czionaitinius 
Lietuvius kurie savo kruvinai 
/uždirbtus skatikus aukauja ant 
visokiu užmanymu.

Geriau butu kad musu tau- 
tiecziai atsimintu' ant Anglisz- 
ko priežodžio: “Stop look and 
listen”, — Sustok, pažiūrėk ir 
paklausyk ir... masznele už
daryk.

— Amerikonai sunaudoję 
tiek visokiu guminiu 
mu, kad sunaudoję kas miliutą 
už du tukstanczius doleriu.

gal tikėjimą Tibetu tai jis likos 
inkunytas po mireziai seno val- 
dytojaus kuris mirė 1933 mete. 
Pakol tasai vaikutis daeis ant 
18 metu tai jo pareigas atliks 
senesnis valdytojas. Po smert 
seno valdytoj-aus Tibetai tiki 
kad mirusiojo duszia insigau- 
na in maža vaikutis gimusi ta 
pat valanda, laike valdytojąus 
mirties ir ji iszrenka v-aldyto
jum .

^aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
820 W. Centre St. Malanoy City

iu iszdirbi- j________________

i Skaitykite “Saule”

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatišk'j Skausmu

Nekentėkite bereikalingai raumenį! 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitriųdami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai sufeikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bopkutę 

. Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczia. Paskubinkitet
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SESUO
Szeimyna buvo didele ir ji. 

gyveno nuolatiniam nedatek- 
liuje, naikinantis gyvenimo i 
linksmumą rupe-seziuose apie 
rytoju. Kada tėvas numirė, vi
sa gyvenimo sunkenybe gule i 
ant serganezios motinos ir vy
riausios szeimynoj sesers Onu
tės. Abi tarnavo, motina prie 
geležinkelio, duktė bankoj ir : 
lyg pora darbiniu arkliu trau
ke baisiai sunku gyvenimo ve
žimą priesz kaina. Ant vežimo 

.sėdėjo: du gimnazistu, Petras 
ir Grigorius, dvi gimnazistes, 
Anele ir Katre, aukle su trijų 
metu Barbute. Onute buvo pati 
gražiausioji szeimynoje. Kada 
ji dar mokinosi gimnazijoje, 
paskui ja nuolatos sekdavo ei- : 
le numylėtiniu — gimnazistu ir 
studentu net isz augsztesniu : 
mokyklų bet Onute buvo' pui- , 
kybes pilna — visus atstumda- i 
vo ir vis lauke kokios tai nepa
prastos idealiszlkos meiles. O 
tokia, meile nesiskubino ateiti. -i 
Onute dar eme lekcijas bet ka- ■ 
da numirė tėvas, lekcijas prisi
ėjo pertraukti ir pastoti in ban
ka idant skaitlingoji szeimyna 
galėtu palaikyti savo egzista
vimą. Isz motinos ir Onutės už
darbio ne tiktai reikėjo visiems 
pragyventi bet dar nekurie tu
rėjo ir in mokslą eiti. Gyveni
me sziaip taip galas su galu bu
vo galima sudurti bet del Onu
tės tas gyvenimas buvo ne kiek 
geresnis už katorgos darbus...

Raszomoji maszinele pasida
rė jai lyg toji taczka prie ku
rios prirakina prasižengėlius; 
net ir szveiitadieniais Onute 

• skambino ant maszinukes, isz- 
skambindama kiek virszaus 
prie paprastosios sanvaitines 
algos. Prie lempos szviesos isz- 
eidavo, prie lempos szviesos 
pareidavo rudens ir žiemos die
nomis o paskui po vakarienei, 
reikėdavo pagelbeti iszmokti 
broliukams ir sesutėms lekci
jas, padaryti užduotis ir isz- 
aiszkinti nesuprantamus jiems 
žodžius. Vasaros laiku pasam
dydavo kur nors už miesto kad 
ir maža stubele, idant vaikai 
gautu daugiau tyro oro. Tame 
atvejui motinai su Onute prisi
eidavo daug laiko praleisti be
važinėjant iii darba ir isz dar
bo. Labai paiisdavo, pykdavo 
bet tylėdavo... Taip praslinko 
metu eiles. Liuosesnio gyveni
mo Onute neinate. Prisiėjo at
sisakyti nuo visu linksmybių... 
Per isztisas gražias pavasario 
naktis Onute tankiai verkda
vo, užsidarusi savo kambarė
lyje. Delko? Ji ir pati nežino
jo. Gal but del to, kad tokiomis 
naktimis nesmagiai jautėsi vie
na, kurioj dar žibėjo moters 
gražumas, niekam, niekam, net 
ir jai paežiai nereikalingas... 
Juk jai jau dvideszimts szeszi 
metai. Dvideszimts szeszi! Ne
jaugi?! Nejaugi, Onute “sen
merge”? Delko tas taip baisu? 
Klaiku...

Ir Onute pradėjo isz verks
mo juoktis. Verksmo balsas o 
paskui keistas, nemalonus juo
kas sujudino motina. Ji isz pa- 
iengvo prisiartino prie uždary
tu duru, sulaikius kvepavima 
pasiklausė o paskui suszuko 
drebaneziu balsu:

Onute! Tu ka?
- Nieko! Eikite ir gulėkite. 

Rytoj reiks anksti kelti.
— Tu sveika?
— Labai.t . - r .

— Hm... O man pasirodė kad

gaja seseri, suvienyti savo gy-'no! Kalbėti negali. Tiktai laiko 
venirna su žmonių kent ėjimais, į tvirtai suspaudęs baltojo ange- 

alinga lo ranka. Kaip motina! Dėjo

' sa savo gyvenimo laime ir ka
da pasiliko “senmerge,” rodė
si, kad gyvenimas neprieme'jaustis esanezia dar rė
jos nuoszirdžios aukos, pasi- ant svieto, surasti iszeiga, isz galva prie sesers Onos kruti-
juoke isz jos ir tyliai sznabžde- baisiai nelaimingo gyvenimo... j nes. Gali būti kad mirtanezia- 

0, taip dar daug spėkų, sveika- i jam rodėsi, kad tai motina atė
jo atsisveikinti įsu juo1 paskuti- 
nioj minutoj jo gyvenimo... Ne
paleidžia rankos ir vis dar la
biau ja spaudžia... Vis recziau 
kvėpuoja, vis recziau kilnojasi 
perszauta krutinę o ranka dar 
szilta ir nepaleidžia... Sesuo 
Ona sėdi ir aszaros rieda per 
jos -skruostus. Gal but, leng
viau žmogui, kada ant jo ir ne
tikėtai ir baisiai apsunkinto 
gyvenimo yra kam nors iszlieti 
graudžiu ašzaru...

Begaliniu kentejimu ir bai
mes pilnas gyvenimas... Kaip 
kada norisi pasakyti visam pa
sauliui.

— Ar-gi ne vienas Dievas del 
visu?!

Bet karszcziau dega tuose 
kentejimuose meile link žmo
gaus ir -sieloje liepsna užsidega 
troiszkimu mielaszirdingu dar
bu.

— Sesuo Ona apleidžia mus! 
—' Gal but, jus apsiriksite, 

sesute?
— Ne. Asz noriu ten... Czio

nai musu daug o tenai asz bu
siu reikalingesne.

— Sesuo Ona iszvažiuoja in 
pirmutines eiles.

jo in ausi:
— Dabar tu visiszkai liuosa!
Taip, dabar ji liuosa. Prasi

dėjo nuo to, kad in szeimyna 
insiveržė skarlatina ir nunesze 
pirma Barbute, paskui Grigo- 
riuka ir Katrų te. Tais paežiais 
metais vyriausias brolis Pet
ras apsivedė su turtinga nasz- 
le, kuri turėjo gražu akmenini 
narna mieste, vasarnami Kry
me ir daugybe pinigu banke. 
Naszle suramino ant senatvės 
motina, ir paėmė ja in savo glo- 1 
ba, taip-gi ir ka tik gimnazija 
pabaigusia Anele, o Onutei 
pasakė:

— Jeigu tau, Onute, per tūla 
laika nepasiseks... tai asz pri
glausiu...

— Acziu, — pasakė Onute ir 
kietai suspaudė lupas.

Ir pasiliko Onute viena su , 
iszlaimejimo biletu, augsz- 
cziausio iszlaimejimo, kuri do
vanojo jai mirdama motina. 
Nieko neliko tiltai vienas tas 
iszlaimejimo biletas! Tas buvo 
viskas, ka gavo Onute, vietoj 
jaunystes, linksmumo ir lai
mingo gyvenimo, vietoj meiles 
link szeimynos ir szeimynos 
meiles link jos. Rodėsi kad li
kimas permaine visa Onutės 
gyvenimą, perkratinėjo, isz- 
varte ir apvertino visa pergy
ventąjį iki sziol laika. Jai liko 
tik vienu vienas iszlaimejimo 
biletas. Ar-gi tai blogai? Juk 
kas gali žinoti, — gali būti tas 
biletas iszlaimes du szi'mtu 
tukstaneziu !...

Onute jau buvo 35 metu. Tas 
metas jai 'buvo nepaprastai 
sunkus. Gali but, artinantis gy
venimo ruduo privedė senstan- 
czia mergina prie apgailestavi
mo jaunystes ir prie atsimini
mu apie greitai ir nepatemi- 
janeziai prabėgusius metus. 
Niekados jai dar taip nenore- 
josi meiles, būti mylimai, turė
ti ka nors arti prie szirdies, su 
kuriuo butu galima pasidalinti 
sielos jausmais. Niekados 
dar taip netroszko ji iszlieti sa
vo dar neiszeikvota moters 
meile ant ko nors, bei pasiau
kauti kam nors... Niekam ne
reikalinga ! Kokis naivumas 
trijų deszimcziu metu senmer
ges!...

Vasara liūdnumas persimai
nė in visiszka nepasitenkinimą 
gyvenimu. Kam gyventi? Kam 
reikalingas jos gyvenimas? Ko 
jai laukti ateityje? Kas syki vis 
tankiau naktimis ateidavo 
Onutei in galva mintis apie nu
sižudymą. Mirtis, tartum, sto
vėdavo tamsiam kambario 
kampe laike jos nemiegamu 
nakeziu; sapnuodavo® jai mi
rusi motina ir girdėdavo jos 
balsas:

— Eik, vargsze Onute, pas 
mane. Czionai taip ramu ir ge
ra... Czionai neslegia ne vieno 
sunki gyvenimo nasztą... Czio
nai niekas nerupes... Ir ramiai 
sau galėsi pasilsėti po sunkios 
ir vargingos keliones.

— Taip, taip mama... Asz 
greit ateisiu pas tave. Asz taip 
labai jau nusikankinau, taip 
pavalgau... Asz czionai jau nie-

tu... verki!
— O ko-gi man verkti ? Na o 

ko-gi? Asz labai laiminga, la- 
b^i!

Kaip kada iszeimyna aplan
kydavo seni pažystami, užvis 
daugiausia senukes ir naszles. 
O, tos gero velijanczios mote
res neturėjo jokio pasigailėji
mo. Jos daejo iki to, kad net 
staeziai pradėjo imti už gerk
les ir taip jau gana daug ken- 
tanezia Onute.

— Žmones kalba kad Onute 
už vyro jau iszteka?

— Kas ja gali žinoti. Ji sle
pia nuo manes savo -szirdies 
reikalus...

— Jokiu szirdies reikalu asz 
neturiu. Ir... neturėsiu!

— Na, tai jau, duokime sau 
niekai! Koki jusu metai! Kiek 
jums? Trijų deszimcziu dar 
nėra?

Motina užstoja už Onute:
— Ka jus ežia kalbate! Isz 

kur? Jai dvideszimtis... dveji, 
— kasžin ar da bus ?

— Mama? Kam tamsta me- r 
luoji? Man dvideszimts szeszi!

— Kaip tai ?
— Dabar juk visi senesni že- 

nijasi... — ramino viesznios ir, 
akyvai žiūrėdamos in veidą 
raudonuojanezios mergaites, 
prabilo:

-— Teikia maža, graži, gera, 
jauna mergaite, sėdi netekėjus. 
Nesuprantame dabartiniu vy
ru.

— Asz turiu iszlaimejimui 
bileta, augszcziausiojo. iszlai
mejimo... Sztai Sausio pirma 
diena iszlaimes du szirntu tuks
taneziu rubliu, tada...

— 'Tada ant sykio skonis 
persimainys!

— Kokia pajuoka! pati sau 
tarė Onute ir prasiszalino, pa
likdama motina ir sveczius. 
Pajuoka, visur pajuoka, vien 
tik pajuoka. Kokia ten idea- 
liszk-a meile! Jauną būdama 
Onute tikėjo in tokia meile ir 
lauke jos o dabar... Kiek sykiu 
invairus valdininkai ir sziaip 
jau inteligentiszki jaunikai- 
cziai apreiszke Onutei savo 
meile. Bet Onute vis kasžin ko 
lauke. O dabar jau jie...

Ir taip vis bego jaunystes 
dienos ir gyvenimas. Ir su 
kiekviena diena bei metais prie 
akiu pasirodo naujos, smul
kios kaip voratinkliai, rau-ksz- 
les ir oda ant ranku ir veido po 
truputi nustoja savo pirmuti
nio žibėjimo ir szvelnumo, tar
tum, džusta. Rankos... O, pra
keikta maszinele!... Menkutes, 
iszdžiuve pirsztai, pamėlyna
vusios gyslos, raudona per su
lenkimus... Visiszkai senos ran
kos! Jos -skambina, skambina, 
skambina, amžinai skambina 
ir, rodosi, kad jos yra maszine- 
les dalimis, — tokiomis dali
mis, kurios szokineja prie kiek
vieno palietimo... Kaip kada 
norisi verkti, — tokios negra
žios pasidarė rankos! Kartais 
Onute, szukuodamosi priesz 
veidrodi, st-aigai nuleidžia akis 
ir rankas ir sustingsta, tartum 
stulpas. Užveria akis stipriai, 
stipriai ir isz ju iszsiveržia1; kam o niekam nereikalinga... 
aszaros. Nurieda aszaros per j Man jau czionai taip nusibodo, 
truputi jau raukszletus žandus nemiela, asz greitu laiku ren- 

iir ji vėl nusiramina...
— Sena merga... Sena mer

ga... — szabžda lupos.
Skaudžiai juokiasi isz musu 

gyvenimas! Pasijuokė jis ir isz Onutės siela nebutu atsiden- 
Onutes. Paaukavo ji szeimynai ges naujas iszejimas — kare.
savo jaunyste, linksmybe ir vi- Galima pastoti už mielaszirdin-,landeles nusiramina: jis paži-

tos, tinkamumo kentėti sveti
mus kentėjimus, taip stiprus 
dar noras pasiaukauti žmo
nėms, parodyti save dar reika
linga ir naudinga esant! O kur, 
kad ne ten, ant kares?

•Tartum kokis uždangalas li
ko nutrauktas nuo Onutės akiu 
ir ji vėl pamate pasauli szvie- 
siu ir maloniu. Ne, ji jau neno
ri mirti, — ji nori gyventi, gy
venti, gyventi! Nors ir vien tik 
del kitu. Tiktai del kitu!...

— Mama! mama! Brangioji 
mamute! Atleisk man... Tiktai 
dabar asz pamaeziau ir supra
tau, kokia dovana tu man su
teikia! — maustė Onute, sku
biai žingsniuodama in banka, 
idant perduoti savo iszlaimeta- 
ji ’bileta. — Asz jau iszlaime- 
jau 200 tukstaneziu! Juk, jeigu 
nebutu buvę tos popieros asz 
nebueziau galėjusi pasiliuosuo- 
ti isz tos prakeiktos bankos ir 
pastoti mokytis už mielaszir- 
dingaja seseri!

Viskas atsitiko taip greitai, 
stebėtinai greit. Tartum, in ki
ta pasauli staiga persikėle 
Onute. Ir visas gyvenimas, ro
dėsi persiskyrė ant puses: “ta
da” ir “dabar.” Keista, kada 
pažiūri ant “pirma.” Tartum 
du skirtingu žmogų. Ar-gi Onu
te dabar panaszi in seseri Ona ? 
Ne. Ta tokia biedna, nelaimin
ga, niekam nereikalinga. O szi- 
ta...

— Mielaszirdingoji sesuo! 
Prieik tu prie manes, del Dievo 
meiles...

— Einu, einu, brangusis!
— Kur sesuo Ona?

giuosi ateiti pas tave, mama...
Gal but, taip ir butu atsitikę, 

jeigu priesz visiszkai jau apim
ta liūdnumu ir desperacija

— Sesuo Ona! Sesuo Ona! 
Visiems reikalinga sesuo Ona. 
Palatkoje trys seserys, bet ro
dosi, visiems reikalinga tiktai 
viena Ona. Ir sergantiems ir 
sveikiems, ir gydytojams ir ki
toms seserims. Tokia didele, 
ndiszsemiama spėka moters 
meiles, gimdanezia visu trau
kimą prie tos malonios moters 
baltuose apredaluose. Pas ja 
tokis malonus, liksimas veidas, 
tokis ramus ir mandagus apsi
ejimas ir tokis nepaprastas jos 
akiu blizgėjimas daro neapsa
koma intekme in kiekviena 
žmogų. Stebuklinga meile: ka
da sesuo Ona atsisėda prie lo
vos kokio nors serganezio, vai- 
tojanezio nuo skausmu karei
vio ir, užsilenkusi ant jo pra
deda iszpalengvo pasakoti jam 
paežius papraseziausius daly
kus, tad jam rodosi kad skaus
mai sumažėjo, kad jam leng
viau, kad kentėjimai prany
ko... Sergantis paima sesers 
ranka, užveria akis ir ramiai 
atsidusęs truputi lyg užmiega... 
Kada sesuo Ona tvarsto žaiz
das, tad ne taip labai skauda ir 
greitai užgyja... Kada sesuo 
Ona paduoda valgi, jis rodosi 
gardesnių. Lengviau numirti, 
kada sykiu — ji, mielaszirdin- 
goji sesuo Ona... Kaip motina! 
Baisi naktis. Ilgai kovoja stip- 

; rus, jaunas žmogus su mirtimi. 
> Dar tiktai vakar prasidėjo ken- 
• tejimai o sztai jau ir naktis pra- 
■ jeo ir kita diena atėjo ir Vėl Į 
. naktis o vis dar kankinasi ir su .

mirtimi kovoja tas jaunas žino-' 
gus:

— Seseri Ona szaukia!
Palengva ineina baltas ange

las ir atsistoja prie patalo 
mirsztan-cziojo. Tas pajautė ke- 
no tai prisiartinimą, praplėtė 
suvargusias akis ir nors ant va-

BALTRUVIENE

— Jus užganėdinta?
— Taip, labai! '
— Delko? Ar-gi ne vis viena, 

kur dirbti?
— Nežinau. Man rodos kad 

ten asz busiu reikalingesne...
Iszvažiavo sesuo Ona ir tar

tum ramybes angelas pranyko 
isz palatkos, kurioj ji dirbo.

— O ka, nematyt mielaszir- 
dingo-sios sesutes Onos? — 
klausia sunkiai sužeistas ka
reivis Korobovas.

— O kam tau ji?
Kam jam sesuo Ona? Jis ir 

pats nežino.
— O taip... Pasėdėtu prie 

manės!... Blogiau kas tai man...
— Nėra jos. Apleido ji mus.
— Kas tai ji? Pasižiūrėtum 

in ja... — verkia Korobovas.
Korobovui duoda vaistu. Isz- 

geres pasako :
— Kad tu duotum-gi man to, 

kuo girde sesuo Ona! Tai pa
gelbėdavo man o tas...

— Juokauji.
Nėra sesers Onos bet kiekvie

na diena ateina in ligonine 
laiszkai jos vardu, —■ tokiu bu- 
du negali užmirszti mielaszir- 
dingosios sesers tie paliegėliai, 
kurie jau iszejo isz ligonines ir 
ant kuriu tapo iszlieta dalele 
nekaltos, moters meiles...

Kur dabar ji, sesuo Ona, tas 
baltasis angelas, atlekes ant 
lauko aplieto žmonių krauju?

Rankenų Pavojai
(SCIENCE SERVICE)

Nežine kada tos moterėles isz- 
siblaivys,

Kada joms isznoks protas ir 
pasitaisys,

Kur tik jaueziu koki kraszta, 
Tai kasdien gaunu raszta,

Tiktai dediene pribuk, 
Nežinau kas bus, dalibuk,

Net szlyksztu darosi, 
Kaip apie moterėles girdisi, 
Ana diena nusidaviau in apy

garda viena,
Ir dažinojau apie ta naujiena, 

Aibecze,
Nežinau kur ežia, 
Lietuvei gyvena,

Sztai pamaeziau Džiana, 
Tasai sustojo,

Ant manes pamojo,
Priėjau,

Pasveikinau,
Nuėjome pas Szimuka, 
Iszgereme po stikluka.

Sedome paszalyje prie stalelio, 
Kalbėjome apie szi, ta, jis tarė 

ant galo:
Vai dedienel, dedienele, 

Randasi czionais ne viena ma- 
mužele,

Kuri nežino kaip gyvena, 
'Tokis gyvenimas tai gana,

Užsigeria ir pamirszta,
In lova kaip meszka invirsta, 

O kada vyrai pareina isz
darbo,

Turi nemažai vargo, 
Vieni diszius mazgoja,

Kiti lovas kloja,
Verda vakariene,
Mesa ar pautiene.

Bene tai dyvai, jeigu mote
rėle sau užsitraukia? Pasilieka 
ndbageles vienos istuboje, ne-; 
turi ka veikti nes vis atidejine- 
ja darba ant toliau® o tuo laik

Kaip kurnate ateina, 
Be gerymo neapsieina,

Ba be sztopo ne yra ruko, 
Reikia ’bėgti in saliuna arako, 

Sėdi, geria ir dainuoja, 
Savo vargelius pasakoja, 
Ir taip liežuvėlius vilgo,

Kolei isavo vargelius ne- 
apszildo, ’ 

Norint® jau smegenis apdūmė, 
Bet sztopo nuolat dumia, 
Kada jau invales pripila, 
Liežuvius nesuvaldo, būna 

gana,
Namon strapalioja,

Gula in lova —dejuoja, 
Ruimai neszluoti,

Murzini vaikai ir snarglioti, 
Ne yra kam apvalyti, 

Ne pavalgydyti.
Geriau laikraszti užraszyti, 
Pratyt savo motere skaityti, 

Kaip skaityti pripras, 
Nuo gerymo atpras, 

Grinezioje darbeli ras, 
Bet szadien kas ?

Geria tėvas, mama ir visi, 
O ir vaikai maži.

Taigi norint blede pataisyt, 
Reikia laikraszti skaityt, 
Ba katros moteres Skaito, 
Tosios veju nesivaiko, 
Girtavimo bjaurinasi, 

Nuo kumueziu szalinasi, 
Asz, trankydamasi po svietą, 

Užtikau ne viena vieta, 
Daug labai matau, 

Už tat jum pasakau, 
Mano rodos klausykite, 
Visi “Saule” skaitykite,

O pamatysite, 
Kaip gerai iszkirsite,

Ba asz sakau, 
Ka žinau!

Tarpe daiktu, kurie pavojun 
stato netik szeimininkes, bet ir 
kitu namie pasilikusiu, gyvastį, 
yra invairios stiklines, ir por- 
celeno, rankenos.

Szeimininke plaudama to
ri elkas greitai ir stipriai ranka 
ima krana atsukti vandeni, ne
karta porcelenos rankenos 
subyra jois rankoj.

Pataisų vyras, paszauktas 
iszbandyti koki trukumą mau
dynėj, ranka ima užsukti kra
na, jo drūta ranka per puse su* 
laužo stikline rankena ir jis 
delną giliai inpiauna.
• Dr. Harold P. Maloney, isz 
Oakland, California, pranesze 
American Medical Association 
Journal, kad net dvideszimts 
tokiu atsitikimu jis gydė per 
pereitus keturis metus. Tai tik 
vieno gydytojo patyrimas.

Sziadien National Safety 
Council prideda tragiszka pa
saka prie szitu augancziu ne
laimingu atsitikimu. Gerai ži
nomas apsaugos darbo vedėjas 
Clevelande, beveik nusiplovė 
viena jo rankos pirszta, grei
tai jo visa ranka užsinuodijo ir 
nugabentas ligonbuten jis ten 
numirė.

Kitas vyras, besimaudyda
mas tingėjo isz maudynes pa
sikelti ir ranka užsukti vande
ni, pakele koja ir kojos pirsz- 
tais pasiekė užsukti vandeni. 
Jis taip insipiove.

Neverta del gražumo, statyti 
pavojun žmogaus sveikata.

—F.L.I.S.

Amerikas Sunaudoja
Daugiausia Elektriko

Suvienytos Valstijos sunau
doja daugiau elektriko ne kaip 
visas svietas nes pagal Fede- 
raliszko Komercijos Departa
menta tai mes, tik 6 procentas 
visu svieto gyventoju sunaudo
jame 26 procentą elektrikisz- 
kos pajiegos.

Amerike prasidėjo naudoji" 
mas elektriko ir czion toji pra- 
monyste užaugo nuo mažens. 
Isz pradžių visa elektrikiszka 
pajiega buvo rankose svetim- 
žemiu kurie pasinaudojo isz toj 
ir lupo nuo žmonių kiek norej® 
už elektriką. Vėliaus AmeriJ® 
nai pradėjo iulaisinetj^ 
kiszkas stotis ir nūn 
ke ant naudoj i^Į 
kuri sziadien yra® 
lijonuose namug® - 
se nes Amęril®; i 
ninkas yra id® U 
ne kaip Angl®t^y; 
cuziszkas. A® 
doja daugiau®'';V 
kiti gyventoji® ? 
namai isz ko.®, 
savo reikio o l®jjgj 
na szeimyna i®;'" 
turi reidio. ® = *’ 
szeimynos turi® 
giau refrigerate® 
kieti joj ir 90 d<® 
Francija o kasz® 
mo yra tik viena® 
kaip Europoje. ®

Tik per Amerika 
: stengi-ma ir bizni si 

trikiszkos pajiegos’
nes ne kaip kitoje dalyje svieto.

Norintieji patarimu apie el
ektriką, nusiduokite in ofisą 
Pennsylvania Power & Light 
kompanija bile kuriam dides
niam miestelyje.

®Tck- 
piges-

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.
—■ Amerikoniszki fabrikai

I r».n,. skrybėlių padirba kas minu fa
• 120 skrybėlių. _



T ' S A U L E ” MAHA NOY CITY, PA.

ŽiniosVietinesj
— Vasario menesyje musu | 

paviete atsibuvo 36 nelaimiu-i 
gos ir netikėtos mirtys. Maha- 
noy City buvo daugiausia, ba 
net septynios mirtys buvo isz- 
tirinetos per koroneri Fr. Bocz- 
kauska.

. —• Terese Dunsevieziute, 11 
metu mergaite isz Barnesvilles, 
likos skaudžei sužeista automo
bilio nelaimėje. Automobiliu 
vare Antanas Dunseviczius, ku
ris pataikė in automobiliu Jono 
Lazausko isz Middleport. Ne
laime atsitiko ant Locust Mt., 
kalno. Karukai negalėjo ap
lenkt viens kito, isz priežasties 
daug sniego ant szaliu.

— Vinco Marczulionio pa
ti pagimdė dukrele praeita Se
reda. Lai auga sveika ant 
džiaugsmo tėveliams.

. — Gerai žinomas Slavokisz- 
kas biznierius Joseph Kurtz, 
mire kareiviu ligonbuteje 
Coatsville, Pa., kurioje radosi 
apie ‘tris metus*. Paliko paezia, 
viena sunu; dvi seseres, Mrs. 
Marg. Foley, Mrs. M. Peel, kai
po du brolius Joną ir Jurgi.

SHENANDOAH, PA
■f* Vincas Meskeviczius, isz 

Wm. Perm mirė Nedėlios ryta 
8; vai. Jisai pribuvo isz Lietu
vos jaunu vaikinu ir visa laika 
isžgyveno czionais. Paliko pa- 
čzia Alice, du sūnūs: Joną na- 
jnie ir Aleka, kuris tarnauja 
Amerikos kariuomeneje, taipgi 
ketures dūk t eres: Florence na
mie,’ Mrs. T. Kolosą isz Perth 
Aimboy, N, J., Mrs. A. Calvert 
ir. Veronika isz New Yorko. 
Paliko taipgi du brolius Lietu
voje: Aleka ir Juozą, ir sesere 

JRpVasilanskiene taipgi Lietu
voje. Prick tam ir deszimts 
aliukus. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta, su apeigomis 
SzY Jurgio bažnyczioje ir pa
laidotas parapijos kapuose.

. "Į" Vincas Karosas, 223 N. 
Chestnut uly., mirė namie Se- 
redoje. Velionis pribuvo in 
Amerika būdamas jaunu vyru
ku. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 

Į parapijos ir SLRKA vietines 
■kuopos 259. Paliko paezia. Bea- 
■įei ja, sunu Alberta namie, dvi

Salomėja ir Alma kai-
‘ .Kva I’ikiinii-iic i-z

Y. Grabučius 
■ laidojo.

Ardicku.
‘ ■■kidiia'uii my..

’ ■i2vr lie'uiiir.i- 
i*’., vj.Pmii Ardii1--

' ! I , -ai

gkaziaucka-, >il- 
■ i-K K a/.! a u<-k 11 n i i -

Shenandoris Griūva 
in Kasyklas

Lekiojantis Australijos Ministeris Ir Jo Szeimyna

NAMAI SUTRUKO, ŽMO
NES BAISEI ISZBAUGINTI,

BLEDES DAEINA ANT 
$1,000,000.

Shenandoah, Pa. — Apie an
tra valanda Panedelio nakti 
davėsi girdėt dundėjimas ir lū
žimas žemeje, po miestui, kuris' 
iszbaugino gyventojus, kurie 
buvo tosios nuomones kad už
ėjo drebėjimas žemes. Žmones 
pradėjo bėgti is:; namu, kiti ne-1 
galėjo nes durys ir langai buvo 
užveržti ir žmones turėjo duris 
iszversti arba iszkirst. Tuojaus 
davėsi girdėt po visa miestą 
ugnies signolas ir žmones neži
nojo 'kas atsitiko, tik po ko
kiam laikui dasiprato kas atsi
tiko. Žeme nusisedinejo iki 10- 
tai valandai ryte.

Priežastis inslinkimo virszu- 
nes žemes buvo ta, kad para
mai arba “pilerei” kurie laiko 
virszune žemes, likos iszkasti: 
isz Kehley Run kasyklų kurios 
priguli prie Read ingo kompa
nijos bet nuo kokio tai laiko pa- 
randavojo jas Italas Tony Ro
se. Apie 4,000 žmonių bijojo su- 
gryžti in savo pastoges1 'bet po 
trumpam laikui sugryžo in sa
vo namus. Žmones da tikisi ap- 
sisedimo žemes ir nežine kokia

blede gali padaryti. Bledes lyg 
sziam laikui apskaityta antį 
daugiau kaip milijono doleriu.' 
Bledes panesze naujas pacztasj 
kuris kasztavo valdžiai $150,-; 
000, naujas ugnagesiu namas,' 
kelios mokyklos, biznei gara-i 
džiai ir daugybe mediniu na-l 
m u.

. Gubernatorius James dagir-' 
dės apie nelaime, pats pribuvo 
su kasyklų inspektoreis iszty-i 
rineti priežastį nelaimes. Dau-i 
gybe žmonių isz visos Pennsyl- 
vanijos pribuna kas diena pa
žiūrėti sutrukusiu muru ir ply- 
sziu ulycziose. Apie asztuoni 
metai adgal, ant Washington 
Ave., žeme pradėjo slinkti iii 
kasyklas. Aplinkine kuri nu
kentėjo Panedelyje, iszrodo 
kaip po drebėjimui žemes. Gy
ventojai laike susirinkimą su 
protestais kad gubernatorius 
stengtųsi užbėgti tokiam isz-j 
kasimui anglių isz kasyklų ku- ■ 
ris yra pavojum žmonių gyvas
tims. — Angliszki laikraszczei, 
didesniuose miestuose apraszi- 
neja apie szita atsitikima daug 
blogiau ne kaip isztikruju yra 
ir žmones kurie kitados gyve
no Shenandoryje yra didėlėje
rūpestyje kad gal ju gimines 
nukentejo.

Rumunai Sergsti Savo Aliejinius Szulinius

W W'AVA'kyy’H > innnpai iicai.
* t ' liallll. pitluilr.-

C; : ‘ 1

g_______________

HHbKLAITIS
į t i k i m i a u s i s Gr a bortus

Balsamuotojas :: 
ri-W Ambulance

vimas J}
Bile ko- 

kaBFlaike; diena ar Mm 
nakti. Visada turi pil- V, 

iX na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio Y 

ill Grabu. Laidoja nu- I 
l|| mirelius pagal naujau- I 
m šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
■B moterems. Prieinamos J . 
S© prekes. sag

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Del' Telefonas 532-J

ISZ LIETUVOS
MIRĖ SENIAUSIA .

( MOTERIS.
I Vilnius.—Pratvalkiu kaime, 
Nomokszu valscziuje, mirė se
niausia Vilniaus kraszto mote
ris, Murauskiene, sulaukusi 115 

įmetu amžiaus. Tame paežiams 
!kaime gyvena ir rita Muraus
ku szeimyna, kur 'vyras turi 
105 metus o pati 103 metus.

DIDĖJA PALANGOS 
MIESTAS.

Palanga.— Praėjusiais 1939 
metais privaeziu asmenų gyve- 

' namu namu czionais pastatyta 
į per 60, isz ju 16 mūriniu. Ne
gyvenamu namu pastatyta 33; 
prekybai ir pramonei du, ir

Pirmutinis Australietis, kuris aplaike pasiUntinysta svetimam sklype yra Majoras 
Richardas Gardiner Casey, kuris ana diena likos paskirtas kaipo pasiuntinys in Suv. vals
tijas. Casėy szeimyna myli labai lekioti su eroplanu po visokius sklypus. Poni Casey net pa
ti varo eroplana kartais kad duoti vaikams ‘‘raida.” Ar jis atlėks su savo szeimyna eropla
nu in Washingtona ar atplauks ant laivo, tai apie tai nepraneszta.

Vokietija kerszina Rumunijai buk ant jos užklups jeigu 
uždraus gabenimą aliejaus ir gazolino isz Rumunijos bet Ru
munai atsake ant to kerszto iszszaukdami 200,000 kareiviu po 
ginklu. Rumunija sziadien turi po ginklu apie du milijonus 
kareiviu ant apgynimo savo tėvynės.

Tamaqua, Pa. — Miesto kon- 
selmonai aut savo susirinkimo 
patvirtino inneszima del parų- 
pinimo naujo vaistinio plento 
isz Hometown in Tamaqua. 
Naujas kelias panaikintu daug 
pavojingu iszsisukimu ir kal
nuotu vietų. Dabar neužilgio 
bus pradėtas.

Frackville, Pa.— Poni Katre 
Baranauskiene, naszle po Jonui 
Baranauskui, kuris likos už
graužtas butlegerinei skylei, su
deda karszta ir szirdinga padė
ka visiems tiems, kurie kokiu 
norintis budu prisidėjo prie 
gialbejimo josios vyro, ir tiems 
kuri paaukavo valgi ir gėrimus 
darbininkams, kurie stengėsi 
iszgialbeti josios vyra. Lai vi
siems geradejingas Dievas at
lygina už juju darbus ir aukas.

Waterloo, Iowa.—Szeszta dirt 
na Balandžio (April), isztekes 
už vyro p. Aliute Jenavicziute, 
duktė ponios Joza,pines Jene- 
viczienes, kuri užkvieczia gi
mines ir ipažinstamu® atvažiuo
ti ant vestuvių, taipgi ir manes 
atlankyti, nes jau ilgas laikas 
kaip neslimatem. Mano adresas:

Josephine Johnson, 
309 Bluff St., Waterloo, Iowa.

New Philadelphia, Pa.— An
drus Valonis aplaike sužeista 
pirszta, laike darbo Maple Hill 
kasykloje. Likos priimtas in 
Locust Mountain ligonbute del 
gydymo. , ,

ŽINUTES
Johnstown, Pa.—Penki ang- 

lekasiai likos užgriautais ka- 
syklosia 150 ipedu, bet ant gi- 
liu'kio visi likos iszgialbetais.

Budapest, Vengrai. —V ai
džia aresztavojo 69 narius pri- 
gulinczius prie partijos, kuri 
stengėsi nuverst Vokiecziu 
valdžia.

New York, N. Y.—Ugnis su
naikino eroplanine stoti La 
Guardia, padarydama bledes 
ant milijono doleriu.

Ciudad, Daminiko Republi- 
ka.—-Prezidentas Jacinto B. 
Paynado, kuriam likos nupjau
ta koja ligonbuteje, mirė ant 
rytojaus nuo užtrucinimo 
kraujo.

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.”

Visokiu Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletą turiu 
todėl prisiunskite $1.00 ant ad
reso: M. Zukaitis,
Dean Road, Spencerport, N. Y.

WP II 10 0 MAHANOY CITY. I. Hack & dons 7^-
Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

Žėmiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu. g

Ateikite Pamatyt Szitus 
Naujus Elektrikos Ziburus

• • • • yra tai szviesi ir gražus žiburei^ 
Pigiai galima juos nupirkti --

Czia matysite žiburus, kurie yra geresni ir 
szviesesni negu praeityje. Žiburiai isz kuriu busite 
pilnai užganėdinti! Suteikia szviesesne ir aisz- 
kesne žiburi ir galima tuos naujus fikszczerius juš 
name investi už tokia maža preke; tik po $1.50 iki 
$2.00 už kiekviena kambari. Ateikite pas jusu 
vietini padavėju elektrikinu daigiu o patįs juos 
galėsite pamatyt.... pagražins jusu narna ir aplai- 
kyšite geresne ir aiszkesne szviesa kuri apsaugas 
jusu akis ir lengviau galėsite atlikti visokį na
mini darba ir prie skaitymo.

Apsaugokite savo akys—gyvenkite ir dirbkite 
elektrikinu budu prie szvesesnio žiburio.

Apsaugokite sava akys naudodami atsakanezius 
Elektrikinus žiburus, gyvnekite ir dirbkite elek
trikinu moderniszku budu.

MATYKITE SAVO VIETINI PARDAVĖJU SZIANDIEN — DABAR

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY Į

BOBHBi

vienas kino teatras. Isz viso 
in statyba indeta 1,270,000 litu 
neskaitant valstybiniu ir savi- 
valdybiniu pastatu. Sziais me
tais, jei bus gauta reikalingu 
statybiniu medžiagų, Palangoj 
numatoma dar didesne statyba. 
Visu Palangos ulycziu ilgis nu
matomas per 27 kilometrus.

SVETIMI PAVARGĖLIAI 
VILNIUJE.

Vilnius.—-Neturincziu Lietu
vos pasu Vilniuje, Raudono 
Kryžiaus Lenku sekcijoje užsi- 
rasze 75,182 asmenys, kuriu 
57,739 praszo paszalpu. Lenku 
sekcija spėja, kad paszalpu tik
rai reikalingųjų busią apie 
35,000 asmenų, kuriems iszlai- 
kyti reikalinga apie 400,000 li
tu per menesi.

BAŽNYCZIOS LIETUVOJE.
Kaunas.—Kauno vyskupijo

je yra parapijiniu bažnycziu 91, 
kitokiu bažnycziu ir koplycziu 
149. Telsziu vyskupijoje pa
rapijiniu 91; kitokiu bažnycziu 
ir kcplycziu 116 Vilkayiszio 
vyskupijoj parapijiniu bažny
cziu 94; kitokiu 5. Kaisziado- 
rio vyskupijoj parapijiniu baž
nycziu 66; kitokiu dvi.

Viso Lietuvoje Kataliku pa
rapijiniu ir kitokiu bažnycziu 
ir koplycziu yra 756.

Klieriku Katino tarpdiecezi- 
nej seminarijoj yra 152; Telsziu 
kunigu seminarijoj 83; Vilka- 
viszkio 62. Isz viso Lietuvoje 
yra 294 klieriku.

SURASTA MIRSZTANTI 
LENKISZKA DAINININKE.

Kaunas, Lietuva. — Rube- 
žiatiH sargai surado mirsztan- 
czia Lenkiszka dainininke Jan
ina Kulczyczka kuri bego isz 
Sovietu nelaisvės. Dainininke 
turėjo.ant tiek pajiegu, kad 
priesz mirti galėjo apsakyti 
Lietuviams apie savo baisias 
kanezias Bolszevikiszkoje ne
laisvėje.

Kulczyczkienia iszgabeno 
Bolszevikai isz Vilniaus, kada 
prasitrauke vėliaus palikdami 
miestą Lietuviams.

LIETUVOJ YRA APIE 6,000 
RASZOMUJU MASZINU.
Kaunas.— In Lietuva yra in- 

vežta apie 6,000 Raszomuju 
Maszineliu, isz kuriu 3,000 yra 
vartojamos instaigose. Maszi- 
nelems viso iszleista apie trys 
milijonai litu. Vien kaspinė
liams iszleidžiama per metus a- 
pie 200,000 litu. Del to yra ki
lęs sumanymas Lietuvoje steig
ti kaspinėliu gaminimo fabri
kėli.

— Panama turi didėles 
cukrines, kurios iszdirbakas
minuta po galona a1koholiaus4




