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Isz Amerikos
RUSIJA SUGRIAUS 

SAVO NAMA
ANT KVIETINES PARODOS

New York. — Rusija apreisz- 
ke Svietines Parodos irikure- 
jams buk ateinanti meta neda
lyvaus parodoje ir savo trijų 
milijonu doleriu vertes narna 
sugriaus. Valdžia paduos savo 
priežasti del ko sugriaus savo 
(narna ateinanti meta. Isz pra
džių buvo manyta kad tai isz 
priežasties u'žklupimo ant Fin
landijos bet tas užmanymas 
jau buvo padarytas priesz už- 
klupima ant Finlandijos.

KUNIGAS PALIKO 45,000 
DOLERIU.

Philadelphia, Pa. — Trys 
labdaringi Katalikiszki insti
tutai ap'laike po viena tūkstan
ti doleriu po mircziai Katali- 
kiszko ’kunigo John J. Carey, 
prabaszczius Szv. Monikos pa
rapijos czionais, kuris mirda
mas paliko 45 tukstanczius do
leriu turto. Marusis kunigas pa
liko visa savo dideli knygyną 
del Szv. Karoliaus Boromejaus 
Katalikiszkos seminarijos.

PAMĖTĖ LAIKRODI^ 
ANTFAŽMOS 18

ADGAL; DABAR SURADO.
Willmar, Minn. — Asztuo- 

niolika metu adgal Patrikas 
Coyne, bernas ant farmos E. D. 
Barker, lipdamas per tvora, 
pamėtė savo sidabrini laikro
dėli ir norints jo jez'kojo visur 
bet nesurado.

Sztai szi rudeni kada gaspa- 
dorius lipo per ta paczia tvora, 
rado laikrodėli prie stulpo ir 
po iszczystinimui, laikrodėlis 
eina gerai.

DEL KŪDIKIO
MEILES

KAD GALĖTU PASILAIKY
TI KATALIKISZKA KŪDI
KI, PRIĖMĖ KATALIKISZ

KA TIKĖJIMĄ.

Rodney, N. H. — Belloc 
Lowndes ir jo motere iszsiža- 
dejo Protestoniszko tikėjimo 
kad galėtu pasilaikyti penkių 
metu vaikinti James Griggs ku
ri užaugino nuo mažo kūdikio, 
priimdami Katalikiszka tikė
jimą.

Lowndesai priėmė kūdiki isz 
Katalikiszkos prieglaudos. Da- 
žiuretojai prieglaudos buvo to
sios nuomones kad kūdikis ga
vosi in rankas Katalikiszkos 
szeimynos bet kada vėliaus da- 
žinojo buk tai buvo Protesto- 
niszka szeimyna, dažiuretojai 
atėmė vaikuti su pagialba sū
do. Tieji, negalėdami užmirsz- 
ti .savo augytinio, prie kurio la
bai prisiriszo, nutarė priimti 
Katalikiszka tikėjimą.

Ana diena atsibuvo kriksz- 
tas tosios poros. Sudas dagir- 
des apie toki pasiszventima to
sios poros, sugražino maža Ed- 
wardeli tėvams isz ko priimti 
tėvai labai nudžiugo. Porele 
neturi kitu vaiku kaip tik szi- 
ta.

SUDEGE 28,000 VISZ- 
OŽIUKAI.

Vineland, N. J. — Ugnis be
veik visiszkai .sunaikino visz- 
cziuku farma Wene Farms 
Inc., padarydama bledes ant 
125 tukstancziu doleriu. Toje 
milžiniszkoje ugnyje iszkepe 
net 28 tukstancziai viszcziuku, 
vienos sanvaites senumo. Toji 
visztu farma buvo viena isz di
džiausiu szioje aplinkinėje.

NUDURE PACZIA KADA 
TOJI ŽINDĖ KŪDIKI.

PERMAINA SVIETE
SVIETAS PRADEDA “VIR
STI AUGSZTYN KOJOM.“

Pittsburgh, Pa. — Sztai nau
jas davadas kad svietas prade
da “virsti augsztyn kojom“— 
kitados bankos melde žmonių 
kad dėtu savo pinigus in ban
kas už ka mokėdavo nuo 3 lyg 
4 centus procento ant .sudėtu Į 
pinigu o kaikurie bankai mo
kėdavo ir daugiau.

Bet kada užstojo depresija, 
procentai pradėjo nupuolinet 
ant dvieju, 1% ir 1 cento o ant 
galo daugelis banku apgarsino 
kad visai nemokės jokiu pro
centu.

Dabar kilo kas naujo. Pitts
burgh National Banka apgar
sino buk ateinanti meta žmo
nes kurie taupius savo pacze- 
dumus in ju banka arba cze- 
dins pinigus in Kalėdinius 
kliubus, vietoje aplaikinei ma
ža procentą tai visai jo neap- 
laikys ir da turės mokėti 50 
centu kad banka užlaiko ju pi
nigus saugioj vietoj. Šztai tau, 
už savo pinigus da mokekie 
jiem 50 centu o bankos isz tavo 
pinigu daro bizni nes atiduoda 
pinigus kitiems ant procento.

MAITINA GYVENTOJUS 
OBUOLIAIS IR BULVĖMIS.

Cleveland, Jį^P- —- Szitas 
m f es r as‘ ~ yra visisz'klti s nuh riT 
krutinės ir jau iszbaige pini
gus paskirtus ant suszelpimo 
vargingu szeimynu kuriu czion 
randasi apie 60 tukstancziai. 
Miestas-stengėsi užtraukti pa
skola apie dvieju milijonu do
leriu ant paszialpos vargszu. 
Miestui kasztuoja po 17 centu 
ant dienos iszmaitinimas kež
uos ypatos. Daugiau kaip 12 
tukstancziai žmonių visai ne- 
aplaiko paszialpos kurios rei
kalauja labai

NUKIRTO SAU NEGEIS
TINA RANKA.

Charleston, W. Va. — A te jas 
in ligonbute su nupjauta ran
ka, 24 metu Elbertas Snyder 
apsakė daktarams kada jo už
klausė kokiu budu susižeidė, 
kad pats sau nukirto ranka ku
ri nužemino jo kuna. Vaikinas 
prisipažino kad .pavogė koki 
tai dalyka isz bažyczios ir per
skaitęs biblija rado paraszyta 
kad “Jeigu dalis tavo .kūno pa
niekina kita dali, tai ja nupjau- 
kie.” Pripažino daktarams 
taipgi kad po nupjovimui ran
kos nekente jokio skausmo nes 
atkentejo už savo nusidėjimą.

AVIS JI SUMINDŽIOJO 
ANT SMERT.

St. Mary’s, Pa. — Didele avis 
sumindžiojo ant smert Joną K. 
Meyer, 81 metu senuką, ant jo 
farmos artimoje czionais. Ka
da senukas dirbo ant savo far
mos, avis staiga! pribėgo prie 
jo, paimete ji ir pradėjo min
džioti galva ir .krutinę. Pirm 
negu senuko sūnūs adbego ir 
atgyne tęva nuo insiutusios 
avies, senukas jau buvo negy
vas. _

Burrows, Conn. — Sugryžes 
isz miesto gerai apsvaigęs gai
žute, Charles Curren, 26 metu, 
nudure savo motere peiliu ant 
smert. Motere tame laike žin
dė asztuoniu sanvaicziu am
žiaus kūdiki. Jo szvogeris, no
rėdamas apmalszyti pasiutėli 
ir apsaugoti seseri nuo jo, taip
gi likos skaudžiai subadytas 
peiliu. Palicija ji uždare kalė
jime bet kada ant rytojaus jo 
užklausta del ko taip padare, 
nusistebėjas atsake kad nieko 
nežino ka buvo .padaręs vakar.

Anglikai Naudoja 
Anglis Del Varymo 

Automobiliu

PABUCZIAVO SAVO VYRA 
IR PRIGĖRĖ.

'Tulsa, Okla. — Kada J. P. 
Gallaggher iszplauke su luote
liu ir savo paczia ant žuvavi- 
mo ir kada radosi vidurije eže
ro, staiga! kilo eksplozija gazo
lino ir abudu likos inmesti in 
vandeni. O kad motere nemokė
jo plaukti, vyras ja laike ant 
virszunes vandens pakol turė
jo pajiegu. Motere matydama 
kad ja neiszgialbes, apkabino 
savo vyra, pabucziavo ji karsz- 
tai ir liepe ja paleisti. Bet vy
ras po sunkiam stengiami ant 
galo iszplauke su motere bet to
ji jau buvo negyva.

iSpecialiszkas peczius, kuris 
permaino angline sziluma ant 
gazo, yra .sziadien naudojama 
daugeliuose automobiliuose 
Anglijoj. Tasai pecziukas 
yra pridrutytas ant pryszakio 
automobiliaus pristatydamas 
gaza del maszinos kuri yra va
roma tuom gazu. Tokiu budu 
Anglija u’žczedina visa gazo
liną del kariszku tanku ir tro
šku.

KALBĖK POTERIUS 
IR GYVENK GERAI

O DAGYVENSI SZIMTA 
METU.

Coyleville, Me. — “Kas no
ri gyventi szimta metu, tegul 
tankei kalba poterius ir gyvena 
kaip Dievas prisakė o sulauks 
vėlybos senatvės.’’ — Tokia tai 
rodą davė senukas Ben Kester- 
man, kuris ana diena apvaiksz- 
tinejo szimta metu sukaktuves, 
jo gimimo dienos.

Szimt-metinis Benas skaito 
be akuloriu, vaikszczioja daug 
ir niekad nepersivalgo, tiki la
bai in savo tikėjimą ir Dievą 
ir vien tik maldai yra dėkingas 
savo sveikatai. Nuo rumatizmo 
kentėjau per daugeli metu ir 
pradėjau kalbėti kasdien po 
kelis “Tikiu in Dieva Tęva ir 
nuo to laiko rumatizmas din
go,” — kalbėjo senukas.

Juk pats Kristus pasakė: 
“ Jusu tikėjimas jus iszgydys. ’ ’ 
Malda daug žmogui prigialbsti 
visokiuose kentėjimuose ir ji 
sudrutina.

RADO SAVO MOTINA 
PASIKORUSIA.

Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
Zofija Kervmskiene dirstelėjo 
in kuknia sdvQ motinos Onos 
Drileviczien®, / 60 metu am- 
žJa.us./Tiet r-njLpo kada, uAmte 
savo motina J&>anczia nuo lim- 
kio ant virve?- Greitai nubėgo 
pažiūrėti bet motina jau buvo 
negyva. |

Badai enuk kėlės dienas 
adgal puolė Įuo trepu persi- 
skeldan. ,.u : akauszi ir tas 
buvo pi ž ;.stjm jos savžudins- 
tos nes . ’ai kentėjo didelius 
skausn. a ja privertė prie 
atemin u g vasties.

38 ME’ IOTERE MOTINA 
16 VAIKU.

MciC’i . Ohio. — Mrs. John 
Babcock, metu amžiaus mo
tere, yra motina penkių, poru 
dvynu. Geniausia yra 17 metu 
dukrele. Tik vienas isz to pul
ko mirė. Paskutine pora dvynu 
gimė -du metai adgal. Vaikai 
sveiki ir auga puikei.

BEDARBE PRISPYRĖ 100,- 
000 ANGLEKASIU MELS

TI PASZIALPOS.
Wilkes-Barre, Pa. — Kada 

kasyklos pradėjo dirbti tiktai 
po dvi dienas aut sanvaites, 
szimtas tukstancziu angleka- 
siu isz szios aplinkines padavė 
praszyma in valdžia kad jiems 
suteiktu paszialpa. Kožnam 
anglekasiui priguli po 15 dole
riu paszialpos lodei valdžia tu
rės iszmoketi apie du milijonus 
doleriu per sumažinimą darbo 
kasyklose.

ISZ EUROPINES KARES
FINLANDIJA

NEPASIDUODA
FINIECZIAI PLAKA MAS
KOLIUS; SZ VEDI JA MOBI
LIZUOJA 500,000 REZER
VISTU; ITALIJA PRIESZ 
RUSIJA; NORVEGIJA IR

GI PASIRENGINEJA 
ANT KARES.

London. — Kaip pasirodo isz 
narsaus apsigynimo tai Finie- 
cziai duos jaustis gana in ženk
lus Maskoliszkai meszkai ir ne
duos jai ramybes. Bet jeigu tas 
ergelis apsimalszytu tai kas po 
tam? Ar Rusija sėdėtu sau 
malszei ar pradėtu apžiotinet 
kitus mažus sklypelius. Matyt 
kad ^Rusija nepasiduos taip 
greitai nes turi kareivius ir 
ginklus tik kad Finlandija gu
li tolimuose Žiemiuose ir sun
ku Rusijai fenais darbuotis. 
Vela Allijentai stengėsi ap
malszyti Hitlerį ir jeigu jiems 
tas pasiseks tai gal Maskolisz- 
ka meszka taipgi paliaus savo 
užklupimus ant mažesniu skly-

VOKISZKI STEBUKLAI, 
jg-------

- Ar žinai,prietel, kad den
tist:. Vokietijoj dabar isztrau- 
kiiU'.i.’ dantis per uosi?

- tu kalbiAr-gi tai bu
tu t-C be?

ziur, kad teisybe nes 
szia<’ Vokietijoj niekas ne
gali taryti burnos.

VOKIECZIAI ISZŽUDINO 
DAUGYBE ŽMOSIU.

Paryžius, Franeija.,-— Frtan-

bia buk Finieczei suszaude 
daug Rusiszki eroplanu, paėmė 
daug ginkluotu tanku, daug 
amunicijos ir užmusze kelis 
tuks t anezi u s Ma s k oli u.

POPIEŽIUS PANIEKINA 
RUSISZKAS MOTERES

LEKIOTOJAS.
Vatikano Miestas., — Kada 

Popiežius Pijus XII dagirdo 
kad Masikolei naudoje moteres 
kaipo lekiotojas ir kurios Įeidi
nėjo bombas ant Finiecziu 
miestu užmuszdamos daugeli 
moterių ir vaiku, labai tuom 
susibjaurino ir paniekino toki 
pasielgimą Rusiszku moterių, 
pavadindamas jas beszirdžio- 
mis ir bejausllingoms kas paro
do kokia mielaszirdysta turi 
tosios moteres, kad žadina sa
vo sesutes ir ju vaikus su bom
boms.

KA GAVO LIETUVIAI?
Vilui u s, Li etuva.,—Kai p j au 

visi žinome, tai Lietuva aplai- 
ke Vilnilui nuo Rusijos, o josios 
gubernatorium pasiliko buvu- 
sis Kauno burmistras Merkis.

ctaiziszad laikraszcziai paduoda 
skaitli nužudytu žmonių per 
Vokieczius sekaneziai: 4,716 
likos nužudyti senoje Vokieti
joj ; 2,297 Aus'trijo ir 3,250 Cze- 
kijoj. Per sudu^ likos nu- 
sprensti ant mirties 1,682; už- 
muszta musziuose ant ulycziu 
4,083 o 324 užmuszta musziosia 
su policija.

Bet kiek nužudyta ir suszau- 
dyita Lenkijoj ir Slavokijoj, tai 
raportai nepaduoda.

ITALAI PRISIUNTĖ FI
NAMS 50 EROPLANU.

Helsinki., Finlandija. —■ Ita
lai ana diena atsiuntė Finams 
50 kariszku eroplanu in pagial
ba priesz Rusija. Finai badai 
pastate ant karisziko plėriaus 
da szimta tukstancziu kareiviu.

Pagal padaryta sutarti po 
užėmimui Lenkijos, Rusija da
bar spiresi nuo Estonijos, Lat
vijos ir Lietuvos kad jai pri- 
gialbetu musziuose su Filan- 
dija.

14 LEKIOTOJU UŽMUSZTA 
NELAIMĖJE SU ERO-

pu.
Mažesni sklypelei suprasda

mi kad ir juos gali nuryt Rusi
ja, pradėjo taipgi ginkluotis 
kaipo ir Szvedija ana diena pa- 
s-zau’KC STrvT7"pTrsC"inTfr;iouu 
zervu ant tarnystos kuriuos 
nusiuntė ant Rusiszko rube- 
žiaus. Stokholmas yra pasiren
giąs iszsiunsjd savo gyventojus 
in saugesnes vietas jeigu Mas
kolius užkluptu su eroplanais 
ant jo.

Norvegija ir Denmarkas pa- 
įsirengiiieja ant apsiginklavi
mo taipgi kas palengvintu 
daug Allijentams priesz Hitle
rį.

Pabėgėlei isz Finlandijos 
ateina kas diena in Norvegija 
apsakinėdami baisybes kokias 
papildo Maskoliszki kareivei 
ant nelaimingu Finiszku gy
ventoju. Apie 30,000 Finiszku 
kareiviu stengėsi sulaikyt Mas
kolius prie rubežiaus. Mieste 
Helsinki, priesz užklupima bu
vo 268,000 gyventoju bet szia
dien randasi tik 100,000 nes ki
ti iszbego in kur kitur nes yra 
baimėje kad Maskoliszki ero- 
planai atlėks kuria diena ir 
viską sunaikins.

Italija yra nelabai prielanki 
Maskoliams kad užklupo ant 
mažos Finlandijos. Isz tos prie
žasties ana diena tukstancziai 
žmonių susirinko aut pleciaus 
szaukdami: “Szaliii su Komu
nizmu, lai gyvuoja Finlandi
ja.“ Apie 5,000 Italiszku stu
dentu susirinko prie Finiszkos 
legacijos sveikindami pasiun
tinius o apie tūkstantis susi
rinko prie Amerikoniszkos le
gacijos kad užtarė Finams ir 
juos juos įsuszelpineja.

Vokietija supratus upa Ita
lu, gal prispirs Rusija ant pa
darymo taikos su Finais kad 
patikti Italijai nes mato kad 
gyventojai Italijos nepritaria 
Rusijai per jos apžiojima Fin
landijos.

Tuom laik telegramai skel-

Iszskiriant Vilniaus, Lietuviai 
gavo da maža dalele Vilniszkes 
apylinkes, kaip tai: Granus, 
Trakius, Olkienikuš, Eizisz- 
kius, Mii^įninlkus, Popaiždžilus, 
Nah.jtis Gzvėtft’žIbhiušJ.J'eziofll^ 
Daukszltus ir Rimszanius. Vi
sa toji szalis apima apie 6,880 
keturkampinius kilometrus že
mes ir apie 50 tukstanczius gy
ventoju.

Badai Lietuva daug prijau- 
czia tiems gyventojams, kurie 
fenais randasi ir stengėsi jiems 
visame prigialbet naujam gy
venime.

FINAI SUĖMĖ 1,600 RUS- 
ISZKU KAREIVIU.

Helsingfors, Finlandija., — 
Finiszki telegramai pranesza, 
buk 1,600 Rluisiszku kareiviu 
likos suimta per Finiszkus ka
reiviu muszije apylinkėje ežero 
Ladoga, artimoje Finisžko ru
bežiaus. Finai paėmė teipgi 
daug ginklu ir amunicijos nuo 
Maskolių.

PLANAIS.
Rymas. — Keturiolika lekio

tojo ir vienas farmeris (likos 
užmuszti nelaimėje eroplanu 
kurie susidaužė ore artimoje 
Lriftfca, 1<5U myliu nuo Tivym'O, 
Trys eroplanai susidūrė ore ir 
nukrito ant farmos užmuszda- 
mi žmogų. Priežastis nelaimes 
da nedažinota. Penki leikiotojai 
isz-sigialbejo szokdami su para- 
sziutais.

VOKIECZIAI SUSZAUDE 
83 ŽYDUS VARSZAVE.

Bėdinas. —■ Vdkiecziai czio
nais suszaude 83 Žydus, už tai 
kad pasipriesžino valdžiai lai
ke darymo tyrinėjimo apie nu- 
szovima Vokiszko palicijauto 
per tūla Žydą. Poznaniuje taip
gi suszaudyta dvylika Žydu už 
pasiprieszinima priesz valdžia.

FINISZKOS MOTERES UŽ
MUSZE TRIS RUSISZKUS 

LEKIOTOJUS KURIE NU
KRITO ANT LAUKO.

Helsingf ors, F i 111 a n di ja., — 
Keli vaikai matydami tris Rus- 
iiszkusi eroplanus krintanezius 
ant artimojo lauko, pranesze 
gyventojams kaimelio 01- 
kiniura, kuiriame pasiliko tik
tai vienos moteres su vaikais, 
kurios tuoj paleido žinia ir vi
sos subėgo ant tos vietos kur 
leikiotojai buvo nukritia. Mo
teres, merginos ir vaikai apsi
ginklavę su szakem, kuolais ir 
karabinais, užklupo ant lekio
tojo ir balsei juos nukankino 
norints jie naršei gynėsi su 
keliais revolveriais kuriuos tu
rėjo prie saves.

Kaimietes radę kelis maszi- 
ninius karabinus sudaužytuose 
eroplanuose, paėmė juos ir nu
vilko savo vyrams kurie radosi 
apkasuosia. _ ,

GEROSRODOS 
DEL VISU

§ Greitai labai gali nuo sa
ves prieteli nubaidyt bet sun
ku ji atgal atgaut.

§ Pagyrimus myli tiktai 
silpni žmones, tieji, kurie verti 
pagyrio tai to nereikalauja.

§ Tieji kurie kitiems kalba 
apie dorybe tai paprastai savo 
vaikus augina niekiausia.

§ Vaikas, kuris savo tęva 
arba motina laiko už kvailius 
tai greieziausia užbaigia savo 
gyvenimą kalėjime.

§ Apjuodinimas artimo per 
nedora žmogų nekenks jam, 
kaipo ir jo pagyras neprigial- 
bes niekam.

§ Nesirink paezios ar tavo- 
ro prie žiburio.

§ Kožnoje kareje yra dau
giau pagyru ne kaip ingaieji-

— Amerikoniszka valdžia 
surinka padotko ant tabako po 
30 doleriu kais minuta.



'SAULE” AHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Pranaszai oro spėja buk szio- 

ji žiema ketina būti labai leng
va o Kalėdos gal bus žalios o 
Nauji Metai su trupucziu snie
go. Snieginiu viesulu neturėsi
me kaipo ir dideliu szalcziu ne
bus. Gerai butu kad gerai pa- 
szaltu o tas butu geriau svei
katai.

1 |

Į si užsisenejusioms žinioms. Po APIE MOTERES 
Į tam gyventojai vieno pavieto Į 
nūnesza taji lai'kraszti in kita 
pavietą ir taip eina isz rankos 
in ranka pakol laikrasztis vi- 
siszkai nesuplyszta. Laikrasz- 
czius numeta lekiotojai eropla- 
nu ’kurie nelankei pralekia per 
tais aplinkines retai apgyven
tu szaliu.

IR DEL MOTERIŲ ISZ LIETUVOS
į Vargszo

Tik szėsziolika dienu lyg 
Kalėdų. Kožnas skubina su 
pir'kineis kad nepasiveiyt pas
kutinėje valandoje. Kožnas rū
pinasi kokia ežia pirkti dova
nele savo mylimai ypatai.

Bet Dievas žino, ar sulauksi
me szveneziu nes gyvastis yra 
taip netikra kad žmogus szia
dien ant kojų o rytoj ant kapi
niu. Bet kur gyvastis ten ir vil
tis ir turėkime vilti kad Die
vas visus užlaikys gyvus ir 
sveikus. f

Mažai 'kas žino kad randasi 
tokia liga kuri savo auka ap
dengia akmeniniu pancierium. 
Nelaimingi ligoniai kurie ser-

— Motere gali būtie namie 
linksma ir nuliudas, del jos 
vis tiek, beit geriausia daro, 
kaip huną linksma, tada vi
siems siūboje buna linksma. 
Linksma motere yra saule dei 
naminiu gyventoju.

— Katra motere nepasielgi* 
neje mandagei, neturi tiesa m- 
gotie ant vyro ir pati priešą 
svietą savo silpnybėms dargs- 

, tytis. Motere viena isz ke-

PABRANGO
PRAGYVENIMAS.

Ministeriu Taryba nuo Spa
lio 17 ., pakele cukrui akcizu 20

liūs nudžiugęs nubėgo ant pa-( kreiptos aut deganezio namo, 
sakytos ulyczios, tuojaus pati- Stogas jau buvo pradegęs ir 
ko ponui K. ir tuojaus likosi kerszino užgriuvimu. Vienas 
priimtas už saiga. Po piet par- putymas vėjo o stogas inpuole 
veže savo naminius rakandus su t r iukszmu o stulpas durnu ir

ga taja baisia liga, kenczia aritj lį0 vyra neiszvede, yra ne su-

Apimtas pasiutiszku užvy- 
dejimu 30 metu Fredas Bellin
ger, isz San Francisco, nužudė 
savo paczia, du vaikus, savo 
drauga ir pats save.

Kokia isz to turėjo nauda? 
Motere kuri yra neverta užsi- 
tikejimo, ne yra verta ne tos 
szvinines kulkos isz revolverio.

Vienam miestelyje, Floren
cijoj, Italijoj, randasi namas 
kuriame gyvena ta pati szei- 
myna per szeszis szimtus me
tu o kukniniam pecziuje ugnis 
neužgeso niekados per du 
szimtus metu. Gimine nuo gi
mines prižiurineja ta agni bet 
ant kokios intencijos tai neda- 
žin&ta.

suakmenėjimo audiniu po skū
ra, kuris apima visus musku
lus ir juos padaro bevaldingus. 
Daktarai vadina taja liga 
"Callinosis Progresiva et Re- 
gresiva.” Priežasties tos ligos 
daktarai lyg sziai dienai neisz- 
rado.

Ana diena likos atvežtas in 
ligonbute Bensdorf, Szyaicari- 
joj, keturiolikos metu vaikas 
sergantis taja liga. Po skūra 
susitvėrė jam akmeniniai ka- 
muolelei. Po skūra, ant pecziu, 
galvos ir po pažastimi susitvė
rė kamuoliai vopninio akmens. 
Skūra, prilipus prie tuju akme
niniu kamuolėliu, nesiduoda 
nupjaut. Daktarai nežinojo 
kaip pradėt gydyt taja liga ir 
ant galo nutarė panaudoti eks- 
rei spindulius. Pasekmes tojo 
gydymo buvo nepaprastos. Li
gonis dabar gali pajudint ran
kas. Tieji akmeninei kamuole- 
lei po eksrei spinduliu szviesos 
tirpsta ir skūra darosi minksz- 
tesne.

*

J., randasi puikios ir dideles 
kapines padabintos su puikiais 
stovylais po kuriais guli szu- 
nes turtingu žmonių.

Murmurinei stovylai ant szu- 
niu kapu. Yra tai paniekini
mas ir iszjuokimas žmonių ka
pu kuriems kartais neužtenka 
ant pigaus grabo Urba medinio 
kryžiaus.

Visa ramybe yra tame kad 
laikas sulygins in dulkes visus 
kapus ir visus stovylus.

Isz priežasties bedarbiu ir 
straiku, prasidėjo sumiszimai 
po didesnius miestus Amerike 
o ypatingai Ohajuje kilo nesu
pratimai kur žmones neturi 
darbu ir duonos omiestai atsi
sakė duoti tolimesne paszialpa 
bedarbiams. Kaip kur net api- 
plesze sztorus.

Iszbadejusios mynios žmo
nių tai kaip parakas kuri gali
ma greitai uždegti su pasikėli
mais ir maiszacziais priesz val
džia.

Apie tai privalo atmintie tie 
kurie sėdi ant maiszu pinigu 
laike kada žmones kenczia ba- 
da.

Žmogus, gyvenantis sziadie- 
niniam padėjime, kuris už kelis 
centus nusiperka sau laikrasz- 
ti kad ji perskaityt ir vėliaus 
numesti in szali arba supleszyt, 
nežino kad randasi ant svieto 
tokios szalys kur laikrasztis 
yra neapmokamu skarbu. To
kiu sklypu yra vidurine dalis 
Australijos kur žmones yra la
bai iszsiskirsite ir per keliolika 
metu nemato jokio laikrasz- 
czio ne knygos o jeigu kada ko
kiu giliukningu budu gaunasi 
in ju szali kokis laikrasztis tai 
žmones susirenka kaip ant ko
kios dideles szventęs ir dalina-

Nuo ilgumo žmogaus in- 
plaukia pirmoje eileje dvi 
veiksmes: Palaikai jgo tėvu ir 
wrrzrs gyvenimas; v,, vrsKtrga’- 
lima pažini ant vaiku kurie gi
mė tame laike kada tėvas turi 
tarpe 25 ir 45 metu o motina 
nedaugiaus kaip 35 metus. Ži
noma ir ant to reikia temint ar 
tieji evai yra sveiki, ar neyra 
linkia lyg džiovai, vėžiui ar pa- 
nasziu ligų. Reikia ir ant to te
minti, katras isz jaunystes kū
dikis yra riebus tai tokio am
žius ne yra ilgas. Katrie žmo
nes tiri daug tauku, prie tokiu 
greieziausia visokios ligos pri
limpa. Reikia ir apie tai neuž- 
mirszti kad darbininkas žmo
gus, norints sunkei dirba, il
giau gyvena ne kaip iszlepinti 
ir svietiszkoms linksmybėms 
atsidavė.

Turtingas žmogus trumpina 
savo amžių isz tinginamo. Gy
venimas gerbuvije reikalauja 
fiziszko darbo o jeigu prie ger
būvio tinginiauja tai trumpina 
savo gyvenimą.

Gerymas svaiginaneziu gė
rynių yra didžiausiu ardytoju 
žmogiszko sudėjimo, tas tai 
daugiausia trumpina gyvasti 
žmogaus o ypatingai sziuose 
laikuose. Panasziai ir rūkymas 
tabako sutrumpina gyvenimą 
o norints ir mažas naudojimas 
tabako kenkia žmogui, bet ne 
tiek, kiek pervirszinis naudoji
mas.

Ilgas gyvenimas priguli nuo 
susivaldymo nuo švietimu 
linksmybių ir pripratimas prie 
sunkaus darbo.

Ilgis gyvasties žmogaus gali 
tęstis lyg 200 metu — bet ar 
kas kada pamatys žmogų senu
mo 200 metu tai nežine.. Nese- 
nei Albanijoj mirė žmogus var
du Guadanda kuris dagyvenes 
155 metus, paliko paskui save 
231 anuku, pro-anuku ir pro- 
pro-anuku. Buvo jis vedos asz- 
tuonis kartus.

piktina, ne prigaus, neiszves 
isz dorus kelio jaigu ant to 
nesutika drauge ir vyras.

—• Ne kožnas yra linki as 
prie iszradimo svietui piktu 
szaliu. Kožnas iszkiszineje 
kitu; piktus pasielgimus ir klai
das, bet apie gerus darbus nu
tyla ir isz geriausio žmogaus 
padaro niekiausia. Bet tas 
nekyra žmoniiszikaii ne kriksz- 
czi'oniszkai. Visados geriau- 
kalbet gerai apie kita, ne kaip 
ji paniekineit.

—■ Vyrui tiesiog neiszpuola 
kalbėt su motere ©tūboje, dirb
tuvėje arba kokiam bjure sm 
skrybėlė ar kepure ant galvos. 
Jeigu vyrui kalbant to'kiosia 
vietosią su skribele ant galvos, 
tai pasirodo dideliu praisz- 
czioku. Tokiam karte motere 
privalo duoti tokiam suprasti, 
kad jisai yra nemandagus žmo
gus.

— Ypatingai sziandienine 
jaunumene nesupranta apie 
gražu paisiielgima. Ir rūky t ne
iszpuola prie moterių be ju pa- 
velinimo, bet ant nelaimes 
sziadien moteres rako daugiau 
ne kaip vyrai.

—■ Mergina ar motere pir- 
Įma save neperstafiueie vvrui. 
kokiam susirinkime, bet vyras 
persistatineje moterei ar mer
ginai, kad susipažint su ja, se- 
noviszkuosia laikosia motere 
sėdėjo, kada buvo supažinta su 
vyriui. Tiktai tada motere atsi
stodavo, kada priesz ja stojo 
karalius ar kita žymi ypata.

—■ Amerikon! s’zki raszti- 
ninkai raszo, kad Amerike 
priesz szimta metu žmonys ne
davinėjo savo dukteremS 
aukszto mokslo; bet už tai mo
tinos gražiau prižiurinejo ir 
auklėjo savo dukteres. Tada 
motino iszaugino savo duk
teres ir nuo mažens turėjo ji as 
ant akies kol už vyro neiszte- 
kejo; sziadienines motinos pa
veda auginimą vaiku darakto
riams ir kitokiems mokslisz- 
kiems institutams. Jeigu mo
tinos paezios apart mokslo mo- 
kyklosia užsiimtu prižiūrėjimu 
savo dukrelių, tai sziadien ne
turėtumėm tiek skandalu, mo
teres butu laimingesnes ir ge
resnes motinos ateityje.

—• Moteres turi įskaityti, 
kad tiszlavinti savo protą ir bū
tie tinkamos terp susirinkusiu 
s>u žmonių, kad parodyt, kad ir 
josios žino apie svietisžkus rei
kalus. Toji motere, kuri skai
to "Saule” yra tinkama terp 
visokiu susirinkimu ir mokes 
kalbėt terp žmonių.

centu kilogramui. Vietoj ligi randa o da geresne nuo darbi- 
sziol buvusiu 40 centu kilogra- ninku gyvenaneziu medinese. 
mui, dabar bus imama 60 cen
tu. Ryszium su ,tuo atitinka
mai bus pakelta' ir cukraus 
parduodamoji preke. Sziuo 
metu yra pakilusios visu žemes 
ūkio produktu prekes. Žymiai 
pakeltos prekes ant javu ,bul
vių ir cukriniu runkeliu prec. 
Taippat pakeltos prekes ant ta
bako, muilo ir kitu reikmenų 
prekes. Bet darbininku algos 
goc nepakeltos.

Ponas Bunczkauskas buvo
kenininku puikaus mūrinio na-1 ant naujos vietos. Kaipo zosta- ’ liepsnų pakilo in debesius.
mo ir keliu mediniu nameliu, j va turėjo Bunczkauskui palikt
Isz mūrinio namo eme puikia szepa ir kufara. Kada jau ant

<

GAISRAS PRIE LAZDIJŲ.
Lazdijų vai., Galiniu kaime 

VI. Bųdrevicziaus sudege klo
jimais, o nuo jo tvartai ir kie
tis. Teipgi trobesiu sudege vi
sas derlius, ūkio intaisai ir ke- 
liatas gyvuliu. Gaisro nuosto
liu apie 10,000 litu.

PATRAUKTAS TIESON IR 
KALTINAMAS ARKLIA- 

VAGYSTE.
Vendžiogaloisl faal., Užkuriu 

kaime ganėsi arklys. Žmones 
pamate, kad kažkoks vyriukas 
u'žszolko ant vieno ūkininko 
arklio ir joja. Tuojau buvo pa
kelta žinia, subėgo aplinkiniai 
žmones. Vyrukas nusigandęs 
szoko nuo arklio ir pabėgo In 
krūmas, žmonbTapstojo krū
mus, pradėjo jie'szkoti vagies 
ir rado kruman inlindusi Va
dovą Petraiti, ūkininkaiti. 
Petraitis buvo girtas ir tardo

 

mais sake, kad peįseziam sunku 
bąv^ eiti, tai U dės kaimyno 
!®kuy ir lior 
žmones pakele L iukszmia ir ji 
in krumus nuviję. Petraitis 
vis tiek buvo patrauktas tieson 
ir kaltinamas arklavagysite, bet 
apygardos tiesimas ji iszteisi- 
no.

a jot?, bet’ • •

Czionais nereikalavo nieko pa- 
taisinet, nemaliavot sienų, juk 
vienas apdriskęs kambarėlis 
atnesze jam dvigubai tiek rau
dos kiek du p^ajei mariniam.

Pirma kožncF menesio, per 
visa diena buvo namie savo .pa
ku jelyje po pa s to gi a ir su 
džiaugsmu klausydavo girgž
dėjimo duriu kada randaunin- 
kai ateidavo mokėt jam randa 
isz virszaus už kožna menesi. 
Jeigu vienas isz ju neateidavo 
tai nueidavo pas juos ant ryto
jaus, kerszydamas iszmetimu 
laukan, jeigu neužmokes sko
los. Tokia operacija darydavo 
kasdien pakol neiszgavo pini
gu o jeigu tas negelbėjo tai 
liepe iszsikraustyt tuojaus.

'Sziadien nusidavė pas stalo- 
riu Oblių, kuris neužmokėjo 
raudos. Nebarszkydamas in 
duris inejo ir užpykusių balsu 
szauke:

— Kur pinigai. Ar tai asz 
czebatus nuo jus gavau dovanu 
idant juos pleszczia eidamas 
pas jus kožna diena? Jau 14 
dienu ateinu, ar mislinat jog 
mane apgausit?

— Susimylejimo geradejau, 
— melde staloris. Per du metus 
mokėjau regulariszka randa o 
dabar, matai ponas, jog mer
gaite guli sirgdama ant uždegi
mo, daktaras ir aptieka kasz- 
tuoja, uždarbio neturiu jokio, 
pati ant patarnavimo gauna 
tiek, jog vos užtenka ant mais-

szepa ir kufara. Kada jau ant 
galo isznesze serganti kūdiki, 
tarė locnininkas namo:

— Atsimyk Obliau apie sko
la; jeigu man lyg pirmam neuž- 
mokesi, tai liepsiu tavo daig
tus sukapot ir sudegint. Sargu 
svetimu daigtu ne busiu!

— Turekie ponas kantrybe, 
dabar man lengviau bus, ati-, 
duosiu lyg paskutiniui skatikui 
o už palaukima stengsiuosiu 
visom pajiegom atsilygint.

II.
'Praėjo baisi žiema, vasara 

pasidėjo. Pasidarė sausa, taip 
sausa jog net ūkininkai melde 
lietaus.

Per neapsisaugojima tarnai
tes, pasidarė ugnis gyvenime 
Bunczkausko. Naktis buvo vė
lyba o gyventojai visi miegojo 
kietai. Kada pabudino juos 
riksmas: "Ugnis! dega!” tai 
visas stogas jau stojo liepsno
je.

Riksmas pastojo visur, var
pai skambino ant 
szimtai žmonių bego 
ten. Ant galo pribuvo ugnage- 
sei su szmirksztynems. Lieps
na apszvietinejo dangų raudo
na borva.

Stogas visas buvo liepsnoje; 
namo jau negalėjo gelbet bet 
ėmėsi prie artimu nameliu.

Tame iszpuola locnininkas 
namo ir bėga pas komendantą 
ugnagesiu, szaukdamas grau
dingai:

— Gelbėkite! Mano kūdikis 
pasiliko name! Gelbėkite! Už
mokėsiu ka norėsit!

larumo, 
szen ir

UŽGAVO PO 4 METUS 
APIPLESZIMA.

Vincas Baranauskas ir. Sta
sys Butvilą ana syk viename 
Kauno restorane girtiuokliavo. 
Begerdami juodu pritruko 
pinigu, priėjo ten pat prie vie
no žmogaus, kuris sėdėjo prie 
staliuko ir pareikalavo gražinti 
skola. Žmogus atsake: Asz 
jusu nepažinstu, jums iiesko- 
lingas, atsitraukite nuo mano 
galvos. Bet piktadariai nenu
sileido, restorano sveczia iszsi- 
sze. Kauno teismas abudu 
tempe in kiemą ir ten apiple- 
piktadarius pripažino kaltais 
ir nubaudė po ketverius metus 
įsunkiuju darbu kalėjimo.

—• Italija užaugina kaszto- 
nu (czesnatu) kad iszsiunti- 
neje in visas dali® svieto po 150 
svaru kas minuta.

SŽI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGl IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

i Union National Bank
I Kampas Main ir Centre St. 
B MAHANOY CITY, PA.

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

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

— E, ka tir^mn kalbi apie 
savo varga. Kas diena klausau 
tosios ubagiszkos litanijos. Jei
gu man lyg vakarui neužmoke- 
si raudos; liepsiu visus ant 
ulyczios iszmest. Užporyt už
ims kitas stuba.

Kalbėdamas tai iszejo trenk
damas durimis.

Stalorius susirūpino labai. 
Ka dabar turi daryt? Pasisko
lint pinigu nėra kur idant už
mokėt randa. Darbas buna žie
mos laike, bet lauk ant jos, o 
rytoj Bunczkauckas iszmes ant 
ulyczios su serganeziu kūdi
kiu. Reikia jeszkot kur nors 
kokio kampelio.

Iszejo in miestą ir pradėjo 
klausti pas savo pažinstamus. 
Sztai susitinka su daktaru, ku
ris gydė jo kūdiki.

— Na, kaip sziadien mergai
te?

— U-gi truputi geriau, karsz
czio sziadien jau neturi, bet 
kas isz to...

— Del ko? Kas pasidarė?
— E, ponas daktare, rytoj 

mane locnininkas iszmeta ant 
ulyczios nes esmu kaltas už dvi 
nedelias randa, darbo negaliu 
gauti o kaip pradėsiu po pa
kampes baladotis su serganeziu 
kūdikiu tai nežinau ar laikais 
nebus arsziau.

Daktaras truputi užsimifeli- 
no, ant galo iszeme isz kisze- 
niaus savo bilietą, padavė sta- 
loriui tarė:

— Eikie su tuom bilietu pas 
poną K. Jisai pajeszko sargo, 
kuriam duoda dykai narna. Ta
vo kambarije regėjau kirvi ir 
skrybėlė ugnagesiu, ar prigu
li prie ugniagesiu?

— Taip, ponas daktare.
— Tai geriau, pasakysi jąg 

priguli prie ugniagesiu o gal 
lengviau aplaikysi dinsta. Ob-

męndantas — kas iszdrys eiti 
iszgelbet kūdiki ?

Tykumas. Ugnagesiai dirs
telėjo ant liepsnų. Niekas ne- 
iszdryso eiti. Norints jau ne 
karta tieji narsus vyrai dirste
lėjo įsmercziai in akis bet ne- 
dryso eiti.

— Negalimas daigias! — at
siliepė vienas.

— Pavojus didelis! — paan
trino kitas. — Tenais tropai ir 
durys jau dega!

— Ineiti da galima butu bet 
kaip gautis žemyn su kūdikiu?

— Tai ne vienas neturi drą
sos? — paklausė komendan
tas. O gal Oblius? — jus pavo- 
jingiauses perszkadas tanikei 
iszpildote.

Kada iszgirdo pravarde bu
vusio randauninko, sudrėbėjo 
isz baimes Bunczkauskas. Juk 
tai jis nemielaszirdingai isz- 
mete ji ant lauko su serganeziu 
kūdikiu. Priek tam užlaikė jo 
kufara ir szepa. Paniekino ji 
visokeis bjaureis žodžiais... 
kada po tam užmokėjo jam 
skola in nedelia laiko. Ne, tasai 
žmogus neeis jam in pagialba!

Tosios karszczio mislys sto
jo jam priesz akis, jautėsi kal
tas bet jau buvo per vėlu patai
syt.

Tame iszgirdo baisa Obliaus:
— Livareli su vandeniu ir 

kaldra szlape!
Greitai jo draugai padavė 

jam reikalingus daigtus. Pa
ėmė livareli su vandeniu, apsi
suko in kaldra, inbego in vidu
rį namo ir bego trepais augsz- 
tyn.

— Tegul jam Dievas daduoda 
pajiegu, — paszauke ugnage- 
sei. Ar dings dvi ypatos arba 
kūdikis bus iszgelbetas!

Tykumas grabinis pastojo 
aplinkui. Visu- akys buvo at-

— Dingo! — nėra jam pa- 
gialbos! — suriko szimfai bal
su.

Bet sztai vela sukliko balsai 
bet tai buvo balsai džiaugsmo. 
Vienam isz paszaliniu langu 
pamate Oblių su kūdikiu. Ži
nojo jis jog sugryžimas trepais 
bus negalimas nes per liepsna 
gavosi in vidų. Už tai inkirto 

(drucziai savo kirviu in langa, 
, pririszo prie koto virve, pa
griebęs kūdiki in viena ranka 1 ■ ■ i r
apsuko koja in virve ir su pa
gialba antros rankos nusileido 
žemyn.

Vos atidavė kūdiki susirūpi
nusiam tėvui,’ Oblius parpuolė 
apalpęs in glebi savo draugu. 
Veidas jo buvo apdegęs ir ap- 

, nikes nuo durnu, dralbužiai su- . . ' - - plyszia ir apdegia.
! Kada po keliolikos miliutu 
. pravėrė akis ir atgavo savo 

pajiegas, paregėjo aplink save 
visus miesto virszininkus, kaip 
jam dekavojo už jo drąsumą. 
Ponas Bunczkauckas pripuolė 
prie jo ranku, bueziavo su asz- 
aromis . dekavodamas už isz- 
gialbejima kūdikio nuo baisios 
smerties, szaukdamas:

— O geras ir doras žmogau, 
kalbėk ka sau vėlini nuo ma
nes nes viskas da yra per mažai 
idant tau isznagradint už tavo 
puiku darba.

— 'Ne geidžiu nieko — atsa
ke Oblius, —prižadėjau tau at- 
simoket už tai, jog man laukei 
per nedelia ant atidavimo rau
dos, per tai dalaikiau savo žo
di. Po teisybei isz manės juo
keisi kada tau prižadėjau atsi- 
^■ipt kada. bet. dabar kada 
atsirado proga — iszpi'ldžiau.

Apsisukęs in savo draugus 
tarė:

— Na, dabar esmių užgana- 
dintas nes atkerszinau nemie- 
laszirdingam, mokėdamas jam 
gera už pikta.

Skaitykite “Saule”

LINKEJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU

Kokiu da nebuvo Lietu
viu kalboje ir busite užga
nėdinti! Jaigu jumis pa
tiks parodykite savo drau
gams. :: :: :: ::
10c už viena — 3 už 25c 

arba 20 Linkėjimu su 
Konvertoms už $1.00.
Nelaukite ilgai! —Pirkite 

dabar priesz laika !

'j

B

jS

SIENINIAI 
KALENDORIAI!

Del saves arba in Lietu
va pasiunsti. 15 coliu plo- 
czio, 24 coliu ilgio. ::

Po 25c arba 5 už $1.00

Prisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Re- 
gistravota laiszka.

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S,A.

(



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Auksines Upe 
Karalius

Arba Juodieji 
Broliai

| jie buvo tolki nuožmus ir szyk- di, pusiau žili, buvo nusileidę 
Į sztus, kad visi, kurie turėjo ko- gerokai žemiau pecziu. Jis bu-

I vo kokiu keturiu pėdu ir sze- 
sziu coliu augszczio ir dėvėjo 
smailia skrybėlė, veik tokio 
augszczio kaip jis pats o prie 
skrybėlės buvo prisegta juoda 
plunksna apie trijų pėdu il
gio. Apsivilkės jis buvo- žakie-

Parasze John Ruskin, 
Verte A. Kartanas.

I.
Kaip insimaisze ponas Piet- 

valjariu Vejas in Juoduju Bro
liu žemdirbystes 'sistema.

Nuoszalioje ir kalnuotoje 
Sitirijos dalyje nuo senu laiku 
buvo žinomas stebėtinai der
lingas ir gausus klonis. Isz vi
su pusiu buvo aukszti ir akme
nėti kalnai, kylantys in auksz- 
tybes, amžinu sniegu apklotas 
virszunes, isz kuriu tekejo 
srauni upeliai, sudarydaimi 
nuolatinius vandenpuolius. 
Vienas tu upeliu tekejo in va
karus, plaudamas taip augsztai 
iszsikiszusia uola, kad .saulei 
leidžiantis, kai apaczioje jau 
buvo tamsu, jos spinduliai dar 
pilnai apszviesdavo vanden- 
puoli, sudarydami vaizda, pa- 
naszu in ikrapinima auksu. 
Apylinkes žmones užtai ir va
dindavo szi vandenpuoli Auk
sine upe. Keista buvo, kad nei 
vienas upelis netekejo in pati 
kloni. Visi jie slinko in antra 
kalifu1 puse, vingiuodami per 
placzius laukus ir apgyventus 
miestus. Bet debesys buvo vi
sada patraukiami in tuos snie
gu kalnus ir szvelniai ilsėdavo 
virszuj apskrito klonio, taip 
kad, kai visa apylinke iszdžiu- 
davo ir viskas iszdegdavo ma-

buvo ka kepint, nes jie it sau 
gailėdavo’, kaip ir kitiems žmo
nėms. Kitais laikais jis valy
davo batus, plaudavo grindis 
ir kai kada leksztes, pasiimda
mas iikuczius maisto nuo 
lekszcziu saves nuraminimui. 
Gaudavo daug ir sveiku sausu 
smugiu mokslo deliai.

Viskas slinko tokiu budu 
per ilga laika. Ant galo, užėjo 
labai szlapia vasara ir blogai 
klojosi visoje apylinkėje. Ne
suspėjo žmones suvežti sziena, 
kaip, pakilęs vanduo, nupluk
dė czielas stirtas tiesiog in ju
ra. Ledai iszmusze vynuoges o 
juodasis amaras sunaikino vi
sus javus. Turtu klonyje, kaip 
paprastai, viskas užsiliko czie- 
lybeje. Czia visada būdavo lie
taus kai niekur kitur nelyda- 
vo, taip jau ir saule czia szvie- 
te, kai kitur niekur nebuvo 
saules. Visi ėjo pirkti grudu in 
szi ūki ir visi keike, apleisda
mi Juoduosius Brolius. Jie rei
kalavo už grūdas, kiek jie no
rėjo ir gaudavo, iszskiriant 
beiturczius, kurie tik maldauti 
ateidavo ir keletas ju mirė isz 
bado, prie pat duru be pasigai
lėjimo ar patemijimo.

Artinasi jau žiema ir labai
■žinne kioni je,- vrs vinua, 'diav.a.
taus, klonies derlius vis būda
vo toks didelis, žole tokia 
aukszta, obuoliai toki raudoni, 
vynuoges tokios mėlynos, vy
nas toks geras, medus toks 
saldus, kad kiekvienas pama
tęs stebėdavosi ir paprastai va
dindavo Turtu kloniu.

Szis mažas klonis visas pri
klausė trims broliams, kuriu 
vardai buvo Szvarcas, Hansas 
ir Glūkas. Du vyresnieji bro
liai — Szvarcas ir Hansas, — 
buvo labai negražus, su ilgais 
nudribusiais antakiais, mažiu
kėmis, neaiszkiomis ir pri
merktomis akimis, taip kad ne
galima buvo juos inžiureti, o 
visada atrodydavo, kad jie in- 
žiuri giliai in tave. Gyveno jie 
apdirbdami Turtu Lanka, — 
ir koki geri ūkininkai jie buvo! 
Jie užmuszdavo viską kas ne
buvo verta valgyti. Jie isz- 
szaude strazdus, kam tie tęsda
vo vaisius; iszmusze ežiukus 
isz baimes, kad tie neiszžystu 
karvių; jie isznuodijo oželius 
už ėdimą trupinius virtuvėje. 
Iszsmauge cikadas, kurios 
czirszkedavo krūmuose visa 
vasara. Samdinius versdavo 
dirbti be algos, kol tie atsisa
kydavo, tada susibardavo su 
jais ir pavarydavo be atlygini
mo. Butu buvę keista, kad to
kiame ukyj ir tokiu ūkininka
vimo budu jie nebūtu pralobę, 
bet jie ir labai pralobo. Jiems 
pasisekdavo iszlai'kyti grūdus 
ligi brangymetes, tada parduo
davo už du syk daugiau, negu 
tie grudai buvo verti. Jie turė
jo supylė ant grindų krūvas 
aukso, bet niekas negirdejo kad 
jie butu davė nors centą pini
gais ar pluta duonos labdary
bei ; jie neidavo ant Misziu; vi
sada rūgėdavo, kai reikdavo 
atiduoti dęszimtine; žodžiu,

abu vyresnieji broliai iszeida- 
mi paliko mažaji Glūką pri
žiūrėti kepimą mėsos ir duo
dami paprasta insakyma nie
ką neinsileisti ir nieko niekam 
neduoti. Glūkas atsisėdo arti 
liepsnos, nes nuo smarkaus lie
taus virtuves sienos buvo drėg
nos ir nelabai malonios. Jis vis 
vartė ir vartė kepinama mesa 
priesz liepsna, kol mesa nebu
vo gražiai iszkepusį. “Kaip 
gaila,” mane Glūkas, “kad 
broliai neužsi'kvieczia ka nors 
ant pietų. Asz esu insitikines 
kad papenėjus sveczius tokia 
gražia aviena ir broliams butu 
geriau ant szirdies, žinant, kad 
toki svecziai nei sausos duonos 
neturi. ’ ’

Jam bekalbant tuos žodžius, 
pasigirdo dvigubas beldimas 
in namo duris, nevisai aiszkus, 
bet smarkus smūgiai, lyg kad 
kas surisztas beldėsi.

“Tai niekas daugiau, kaip 
vejas,— tarė sau Glūkas. “Nie
kas daugiau nedrystu belstis 
in musu duris.” Ne; tai ne ve
jas: Sztai ir vėl pasigirdo la
bai smarkiai o kas nuostabiau
sia, kad beldintis rode dideli 
nekantrumą ir visai nesibijojo 
pasekmių. Glūkas priėjo prie 
lango, atsidaręs iszkiszo galva 
pažiūrėti, kas ten buvo.

Prie duru buvo stebėtinai in- 
domus mažas ponas, kokio nie
kur savo gyvenime pirmiau ne
buvo mates. Nosis jo1 buvo la
bai didele, kiek misingines 
spalvos; veidai labai raudoni, 
manytum, kad jis putes kokia 
žiedria ugnį per kokias ketu- 
res-deszimt asztuones valan
das. Jo akys linksmai spindėjo 
per ilgas, panaszias in szilka, 
blakstienas; ūsai buvo suraity
ti, kaip grąžtai in abi puses 

, burnos o jo plaukai pusiau juo-

ir ilgas jam ramiu oru, nes

ki nors reikalą su jais, prami
nė juos Juodaisiais Broliais.

Jauniausis brolis, Glūkas, 
s'kyresi nuo vyresniųjų broliu 
taip savo budu, kaip ir iszvaiz- 
da. Jis buvo ne pilnai dvylikos 
metu amžiaus, szvelnaus vei
do, mėlynu akiu ir geros szir-j tu su nuolaida lyg kregždes uo- 
dies, prie visu gyviu. Žinoma, I dega. Ant virszaus žaketo de- 
jis nelabai sutikdavo su savo'vėjo jis kvolduota, pasiputusi 
broliais arba, geriau pasakius,! žvilgancziai juoda apsiausta, 
jie nesutikdavo su juo. Jam veik visai uždengdamas žakie- 
suteikdavo malonu darba ke-. ta. Apsiaustas rodėsi per dide- 
pint mesa priesz liepsna, kail lis

kai vejas suszvilpe apie senaji 
narna, tai isztiese jo apsiausta' 
nuo jo pecziu keturis syk ilges-1 
ni„ negu jis pats.

Glūkas taip nustebo tokia 
sveczio iszvaizda, kad jis nega
lėjo nei pasijudinti, kol tas se
nas džentelmonas dar smar
kiau pabeldė in duris neatsi
žvelgė in nupustyta jo apsiaus
ta, jis patemijo iszsižiojusia 
praplėstom akim maža gelton
plauke Glūko galva kyszanczia - 
pro Įauga.

“’Sveikas,” isztare senasis . 
ponas, “tai ne taip atsakoma 
in duru beldimą. Asz esu visas 
szlapias, insileisk mane in vi
dų.” . '

Teisybe, mažas ponas tikrai 
buvo szlapias. Jo plunksna bu
vo nudribus tarpe kojų, lyg pri- L 
muszto szunyczio uodega. Isz 
plunksnos varvėjo vanduo, kai , 
nuo lietsargio. Isz jo usu bego 
vanduo tiesiog in jo žakieto ki- 
szenius ir vėl isz kiszeniu, lyg 
maži tvan’kineliai.

“Atleiskie man, gerbiama
sis,” tarė Glūkas, “man labai 
gaila, bet asz tikrai negaliu. ’ ’ 

“Asz negaliu jus insileisti,— 
negaliu, tikrai; mane broliai 
primusztu ligi mirties, kad asz 
Aa. Ycer-gi į’CfiS Vxi>-
rit, gerbiamasis?”

“Ko noriu?” — piktai atsa
ke jis. “Asz noriu ugnies ir pa
stoges; sztai viduje dega, lieps
noja didžiausia ugnis o niekas 
nesiszildo prie jos. Insileisk 
mane, sakau; asz tik noriu su- 
siszildy ti. ’ ’

“Glūkas taip ilgai iszlaikes 
galva iszkiszta pro langa pra
dėjo jausti kad tikrai buvo ne-, 
malonu ir szalta. Atsigryžes 
patemijo kad viduje isztikruju 
buvo malonu; ugnis liepsnojo 
mesdama raudonus liežuvius 
in kamina, lyg palaižiusi ke- 
panczia mėsa. Kvapas mėsos 
visai suminksztino Glūko szir- 
di ir jis pats gailėjosi kad ta 
ugnis dega už dyka. “Jis atro
do labai szlapias,'” tarė maža
sis Glūkas; “asz insileisiu ji 
tik ant ketvirczio valandos.” 
Apsisukęs nuėjo ir atidarė du

Naujas Rumuniszkas 
Pasiuntinys

> ■

i

I?# J

Rumunijos karalius Karolius 
askyre nauja pasiuntini Kon
stantina Argetoianu, in -Fran- 
cija, kuris yra dideliu prieszi- 
ninku Vokietijos.

Pati Mokinasi, 0 Vėliaus Mokys Savo Sesutes Lekiojime

S TARADAIKA į

Pana Hop Hee Dųnne, isz Johannesburgo, Afrikos, mokinasi Philadelphijos Mokyk
loje kaip varyti eroplanus kad po sugryžimui namo galėtu mokyti savo sesutes lekioti ir ap
ginti savo tėvynė nuo Japonisz'ku užpuola. Ant deszines puses matom Peter Eoyang, vyriau
sia sunu Kiniszko generolo, kuris sziadien mokinasi Michigan Universitete, kariszlko moks
lo o kada sugryž in savo Ievyne, galės taji mokslą inkvepti savo draugams.

ris; ineinant seniui ponui vi- i 
dun, vejas taip smarkiai papu- ; 
te viduje, kad net kaminas su
drėbėjo. ;

“Tu esi geras, vaike,” fare 
senasis ponas. “Nesirūpink i 
apie savo brolius.. Asz pakalbę- f 
siu su jais.” 1

“Maldauju, gerbiamasis, ne- ■ 
darykit nieko panaszaus,” ta- ’ 
re Glūkas. ‘‘Asz negaliu pave- i 
lyti jums būti czia, kol jie su- : 
grysz. Jie mane užmusztu.” i

“Gaila man,” tarė senis, i 
“labai nemalonu girdėti tai. 
Kaip ilgai galesru būti czia?”

“Tiktai ligi <szi aviena isz- ' 
keps,” atsake Glūkas, “o ir 
dabar jau gražiai nukepus. ’ ’

Tada senis tnuęjo in virtuve, 
atsisėdo prie ugįies ir inkiszo 
.skrybėlės virszune in kamina 
įneš Wvb'aūgSžT?Wh§ta<e lubas? ’

“Jus greitai zdžiusite te
nai, gerbiamasis, pasakė Glū
kas ir vėl atsisėdo vartyti avie
na. Bet senis nedžiūvo; vanduo 
tik varvėjo nuo jo ant degėsiu, 
ugnis czirszke ir spjaudė ir vis 
darėsi iamscsnė’ ir nemaloni: 
niekad nebuvo tokio apsiausto, 
— isz kiekvieno kvoldo bego 
vanduo, lyg isz pastogių vamz- 

. džiu.
‘‘Atleiskit man, gerbiamie

ji,” tarė Glūkas, žiurėjas visa 
laika, kaip vanduo bego ant 
grindų, lyg gyvas sidabras, 
“ar nepavelinsit man savo ap- 

. siausta?”
“Acziu; nereikia,” tarė se

nis.
“Justi skrybėlė?”
“Acziu, man ir taip gerai,” 

atsake senis ne visai maloniu
1 balsu.

“Bet — pone, — man labai 
gaila,” nedrąsiai isztare Glu- 
kas; ‘‘bet — tikrai, pone, — jus 
baigiat ugni gesinti!”

“Tai ilgiau truks iszkepint 
aviena,” sausai atsake sve- 
czias.

Glūkas negalėjo suprasti sa
vo sveczio; buvo tai keistas 
miszinys drąsos ir nusižemini
mo. Jis vėl nusisuko kepint 
aviena per penkes miliutas.

‘ ‘ Ta aviena atrodo labai ge
ra,” pagaliau tarė senis. “Ar 
negalėtum duot man nors ma
ža gabalėli ? ’ ’

“Jokiu budu negaliu, 
Glūkas.

“Asz esu labai iszalkes,” tę
sę toliau senasis ponas: “Asz 
nesu valgęs nei vakar nei szia
dien. Jie tikrai nepatemys ga
balėlio nuo sąnario!”

Jis kalbėjo taip melancho- 
liszkai, kad Glūko.sžirdis visai I
suminksztejo. ‘|Jie prižadėjo 
sziadien man vieną gabalėli”,

tarė

tarė jis; “asz galiu atiduoti 
jums ta, bet nedaugiau.”

“Tai geras berniukas,” vela : 
atkartojo senasis.

Glūkas tada paszilde lekszte 
ir pagalando peili. “Asz nepai
sau, kad ir musz mane už tai,” , 
mislijo sau. Kai jis buvo at
pjovęs gera gabala avienos, : 
pasigirdo didžiausis beldimas 
in duris. Senis . ponas paszoko ; 
nuo ugnies, lyg kad butu ant ; 
syk pasidarė per karszta. Glū
kas pritaikė su didžiausiu atsi
dūsėjimu atpjauta gabala avie
nos, isz kur buvo atpjovęs, ban
dydamas prispausti taip, kad 
nepažintu ir bego atidaryti du
ris.

“Kam laikai mūs iaukian- 
czius ant lietaus?” ineidamas 
tarė Szvarcas ir mete lietsargi 
irrttiukif veidą. ■

“Tikrai taip, kam-gi tu, ma
žas valkata!” tarė Hansas ir 
uždavė pamokos smūgi antau
siu, ekdamas broli in virtuve.

“ Laiminkit mano siela! ” ta
re Szvarcas, atidaręs duris.

‘ ‘ Amen, ’ ’ atsake mažasis 
džentelmonas, jau nusiėmęs 
skrybėlė ir stovėdamas vidury
je virtuves ir sveikino pasi
lenkdamas su didžiausiu grei
tumu.

“Kas jis yra?” užklausė 
Szvarcas pasigriebdamas ko- 
czela ir atsisukdamas in Glū
ką su didžiausiu piktumu.

“Užtikrinu, broli, asz neži
nau,” tarė Glūkas, pagautas 
didžiausios baimes.

“Kaip jis inejo?” kriokė 
Szvarcas.

“Mano brangus broli,” mal
davo Glūkas, “jis buvo taip la-

. bai szlapias!”
Koczelas jau buvo taikomas 

i in Glūko galva, bet enis ponas 
tuo paežiu momentu pakiszo 

; savo smaila skrybėle, kuria ko- 
■ czelais pramusze su didžiausiu 

trenksmu, paliedamos vandeni 
po visa kambarį. Keista buvo 
tas, kad kai tik koczelas palie
te skrybėlė, tai tuojau iszkrito 
isz Szvarco ranku ir sukdama
sis kaip sziaudas dideleje vėt
roje, nukrito tolimame kampe 
to kambario.

“Kas tu esi, gerbiamasis?” 
užklausė Szvarcas, atsikreip
damas in ji.

“Koks justi czia reikalas?” 
rugojo Mansas.

“Asz esu vargszas senas 
žmogus, pone,” mažasis ponas 
nužemintai pradėjo, “ir asz 
pro Įauga pamaeziau ugni justi 
name ir prasiauszi pastoges tais audeklineis apdarais, 
ketvireziai valandų.”

“Tad buk geras ir vėl isz- 
eik,” tarė Szvarcas. “Mums

nereikia virtuve džiovykla pa
versti; ir be to yra pakanka
mai vandens musu virtuvėje.”

“Pone, sziadien yra szalta 
iszvaryti .sena žmogų; žiūrėk 
in mano žilus plaukus.” Jo 
plaukai buvo nusileidę žemiau 
pecziu, kaip jau ankscziau pa
minėta.

“A!” tarė Hansas, “turi ga
na plauku palaikymui szilu- 
mos; eik sau!”

“Asz esu labai, labai iszal- 
kes. Gerbiamasis, ar nesuteik
tum man szmoteli duonos 
priesz iszeisiant?”

“Tai tik duonas!” tarė 
Szvarcas; “jus manot kad mes 
neturime kur dėti savo duona, 
kad duotume tokiam, rąudona- 
nosiui, kaip jus?”

“Kodėl neparduodi savo 
plunkstfa? ’’ pajuokdamas' tarė 
Hansas. “Eik laukan!”

“Nors szmoteli,” tarė senis.
“Pasiszalink!” tarė Szvar

cas.
‘‘ Maldauju, dženetelmonai. ’ ’

------ TOLIAUS BUS-------

— Indijoj gyventojai teip 
perženginėje tiesas, kad val
džia turi is'zdavineti po keturis 
dolerius ant miliuto®, ant j u 
nubaudimo, o ypatingai dide
liam mieste Burmoje.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
i Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j Ję, 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- yfeį 
liszku ir kieto medžio Yf 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. IĮ

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos J, 
prekes. 8

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J

Pranaszai sako kad bus maža 
o kiti kad szalta žiema, 

O czia vyrucziai skrandu 
mažai yra, 

O priek tam kuras brangus, 
Tai kas tada bus?

Asz jums duosiu rodą, 
Ir tame nemeluosiu, 

Mano meisteris turi kurio in 
vales,

Tai kožnas gauti gales.
“Saule” geriausia žmogų 

szildo,
Didžiausia szalti nusztildo, 
Katras tik “Saule” turės, 
Nesuszals kad ir ant sniego 

gules.
“Saule” szalti numarina, 
Kožna žmogų suramina, 
Duszia kožno szildo, 

Szalti didžiausia apszildo, 
O Baltruviene ant ko?

Ar gal bobelių nesuszildo? 
Ne viena net prakaituoja,
Kaip katra pakoczioja, 
Žiemos nereikia bijoti,

Tiktai kožnas turi “Saule” 
užsiraszyti,

Ba “Saules” spinduliai, 
Duoda kaitros invalei. 
Kas “Saule” skaitys, 
Po atrytus nesitrankys, 

Grinczioje pas pecziu sėdės, 
Nuo 'szalczio nedrebes, 

Ar-;gi tai ne pigus kuras, 
Ar-gi pigesni kur suras?

Per visa meta kurio turės, 
' O žicuna sziidytTs galės,’ ’’
Ant brangenybes nerugos, 
Ba tiktai tris dolerius kasz- 

tuos.
Ne vienas tiek juoku datirs, 
Kad net prakaitas apipils, 

Pilvą suemes kvėpuos, 
Ir nakti gardžei miegos,
Gera gyvenimą turės, 

Pati ne gaspadine neurzges.
Ba kožnas namie sėdės, 

Linksmai su visais kalbės, 
Czeverykai ilgiau® laikys, 
Kaip naktimi nesitrankys,

Galvos neskaudės,
Nuo munszaines nedrebes,

Mano rodos klausykite, 
“Saule” visi užsiraszykite.

❖ ❖ ❖

ęAPNORiuę
Su 2S3 Naujai* Pareikalaia 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie- 
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie-

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY ęiTJ, PA., U.S.A.

Geriausia akademija del ne
kuriu žmonių, į 

Kad ir kalėjime isz muru 
storu, . .

Ten žmogus doriausės,
Be to, doras in ten nelabai 

pakliūva, 
Bet visaip ant svieto sziadien 

buna. ’ 
Juk tai akademija paleistuviu, 

Kriminalistu ir palaidunu,
Visi žino kad jie niekai, 

Būdami liuosais niekad laik- 
raszczio neskaitė, ‘t •Tiktai pradėjo tada kada liko- 

si uždaryti, 
Moraliszku skaitymu nenori, 

Ba sanžine juoda turi, 
Geriausi skaitymai apie 

vagysta, 
Latrysta ir paleistuvysta.

Geriausia padarytu,
Kad tokius isz vary t u, 
Ba toki akademikai,

Tai visame sviete niekai, 
Geras žmogus ir doras, 
Kad ir pekloje buvęs, 

Visada bus geru,
Ir visados pasiliks doru.



’‘-'SAULE” mahanoy CITY, pa.

Žinios Vietines Darbo Zinutės
— Kontraktorei pradės Su- 

baitoje papuoszinet musu mies
tą su vainikais, eglelems ir vi- 
sokeis žibureis.

—- Ateivei pradėjo iszimi- 
net ukiszkas popieras nes su
prato kad be popieru bus sun
kus gyvenimas Amerikoj, ne
gaus jokios paszialpos ne dar
bu. Pottsvilles sūdė bus per
klausyti ateiuanezia sanvaite 
apie 200 aplikantu ant popie
ru.

— 40 Valandų Atlaidai Szv. 
Juozapo Lietuviu Bažnyczioje 
prasidės Nedelioje, Gruodžio 
Dec. 10 d. 8 vai. ryte, per Szv. 
Misz'ias. Atlaidai kaip visuo
met tesis tris dienas, Nedelioj, 
Panedelyje ir Utarninke, Dec. 
10, 11 ir 12 d. Pamokslus per 
Atlaidus sakys sekantieji: Ne
delioj per Miszparus, Kun. K. 
Rakauskas, isz Minersvilles; 
Panedelyje, per Suma, Kun. J. 
Gaudinskas, isz New Philadel
phia; Panedelyje per Miszpa
rus, Kun. Dr. J. Konczius, isz 
Mt.Carmel; Utarninke, per Su
ma, Kun. J. Neverauskas; 
ĮUtarninke, per Miszparus Kun. 
A. Degutis isz Maizevilles. 40 
Valandų Atlaidai užsibaigs 
JJtarnin'ko vakare su iszkil- 
mingais Mišparais ir Procesi
ja Szv. Sakramento, kurioje 
dalyvaus svecziai-kunigai ir 
mergaicziu Sodalites Draugija 
isz Szv. Juozapo mokyklos.

Tamaqua, Pa., f Teresa, 22 
inetu! amžiaus, duktė ponstvos 
Juozu Litvinu nuo 412 Eliza
beth uly., mire Mount Sinai li- 
gottibu’teje New Yorke, praeita 
Subata, 'sirgdama, koki tai lai- 

jka.' Velione buvo gimus Ta- 
makveje, ir turėjo lulžsiemima 
New Yorke, kaipo dažiuretoja 
vaiku. Paliko dideliam nuliu- 
dimiia' įsavo tėvelius, broli Al
bina, kuris tarnauje prie Amc- 
rikoniszkos la ivory st es Kali
fornijoj; Klementą, kuris yra 
daktaru ligonbuteje. Washing
tone, D. C., ir Alberta namie; 
kaipo ;dvi seserys, Eugenia ir 
Eleonora namie. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge ryta 9 vai.., 
isz namo tėvu, in kur kū
nas likos atvežtas ant palaido
jimo, įsu apeigomis SS. Petro i r 
Povylo bažnyczioje ir kūnas 
palaidotas parapijos kapuose.

Graborius K. Rėklaitis isz 
Mahanoy City laidojo.

—■ Amerikonai teip myli 
sardinkas kad pargabena isz 
kitur po 40 svaru tuju mažu 
žuvycziu*kas minuta, 'diena, ir 
nakti.

KASYKLOS
SUSTOJO

NETURI UŽKALBINIMU.

Pottsville, Pa., — Locniniu- 
kai Wm. Penu ir kitu apylin
kių kasykliu, buvo priversti 
sulaikyti darbus isz priežas
ties sumažėjimo užkalbinimu 
anglių, isz prieasties oro, per 
ka tukstancziai žmonių nedir
ba, tik kada per kėlės dienas 
ant sanvaites. Jeigu iszaltes- 
nis oras greitai neužeis, tai 
daiibai visai sustos.

DAUGIAU PARGABENA 
RUSISZKU ANGLIŲ

IN AMERIKA.
New York, N. Y.,— In laika 

paskutinius deszimts menefsius 
pargabenimais Rusiiszku anglių 
in Nauja Anglija padidėjo 
žen'klyvai. Isz tos priežasties 
apie 120,000 žmonių darbai su
mažėjo kiasyklosia, o tie Nau
jos Anglijos gyventojai nesu
pranta, kad naudodami Sovie
tu anglis prigialbsti Komunis
tams varginti miuisu darbinin
kus. In llaikla deszimts pasku
tinius menesius Nauja Anglija 
pargabeno apie 212,442 tonus 
Rusisgku augliu.

RAUMENĮ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentūkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expslleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio Reikalaukite Pain-

Ant Pardavimo Namas ■

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

Vokiecziu Didele Armota Ant Rubežiaus

Sztai kokias armotas Vok iecziai naudoja ant Sigfried ru
bežiaus, priesz Anglikus ir Fra ncuzus. Kaip didumo toji ar- 
mota yra tai nedažinota. Yra ji paslėpta kalne. Vokiecziai da 
jieturejo progos naudoti szitos armoto-s ant savo neprieteliu.

AMERIKONISZKI 
. PAVYZDŽIAI

IR IDEALAI Į eti prie jo dar-
(LOUIS D. BRANDE1S)

Szunes Ir Paukszczei Yra Naudojami Kaipo Kariszki Siuntineigoj demokratijoj, netik priva
lo būti mokin u, bet ir laisvu. 
Žmones nėra 1 tisvi jeigu puola 
po'kito sauvaliszku noru. Pri
rengti amerik
bo, kaip valdytoju, apart a,p- 
sz vietos
laisves jo inei; ęos turi būti pa
kankamos. (Musu dabartinis 
indus'tTialiszkns būdas verczia 

auganti nuoszimti c . r.; gyventoju skhi'tliaus in algų 
''uždirbėjus; paityrimas mums 
( iodo, jog didesne dali szitu, 
i vienu laiku ar kitu, (grasina pi
nigu trukumas, ar užpuola li
gos, nelaimingi' atsitikimai, se
natve, padegimas, bedarbis 
ar nelaimingos szeimyhos gal
vos mirtys. Szi'tie dalykai ku
riuos paprastai vadiname, ne
laimėmis, dabar pripažinti 
kaipo paprasti darbininko gy
venime invykiai. Turime ap
rūpinti koki atlyginimą priesz 
tokius finansiszkus nuostolius.

Nevien musu tauta .slnrisza 
laisves taieile įsu demokratijos 
praktika’ ir socialisz'kos teisy
bes tro'S'zkimais. Bet yra viena 
ypatybe musu idealuose ir 
praktikoj kuri tiipiszkai ameri- 
koniszka. Tai apimanti bro
lyste.

Kitos szalys, vystydamos 
asmeni'szka žmogų, mano kad 
ju pilietystes privilegijoms ga
li naudotis 'tik vietiniai, arba 
asmenys ypatingos tautos. A- 
merika, kiton pusėn, visuomet 
pareiiszke, kad visos taluitos 
yra lygios, ir visi asmenys ly
gus. Ji pripažysta rasini ly
guma kaipo (svarbiausia dali 
pilnos žmoniszkos laisves ir ti
kros 'brolystes, ir kad rasinis 
lygumais yra demokratijos da
lis. Ameriikaimaloniai priėmė 
visus Europoj'žmones.

‘ ‘E piuribus unum, ’ ’ isz dau
gybes, vienąs£- musu republi- 
kois insteigejjTsluitverdaim vie- 
na tauta isztrylika valstijų, 
priėmė ta pi'asmežodi. Instei- 
gejai mate, kaip ir mes mato
me, kad vienybe insteigs drūta 
tauta. Jie taipgi tikėjo, kaip 
ir mes, jog Amerikoje po lai s-, 
va valdžia, daug žmonių suda
rys viena tauta. Per visus szi- 
tuos metus mes inleidome in 
musu szali ir prie musu pilie
tystes, immi'grantluis isz invai- 
riu Europos 'saaliu. Mes tikėjo
me, kad taip įdarydami geriau
sia patarnausime siau ir žmoni
jai. Ir taip iszsipilde.

Jung. Valstijos isKteivyste in 
mi'lžiniiszka tauta. Immigran- 
tai, ir ju ainiai, tapo toki iszti- 
kimi piliecziai saios szalies 
kaip ir ežia 'gimė. Laisve su
mezgė musareziau kaipo Ame- 
rikieczius.

Tautos tur nemažialus dalisz- 
kumo už pavieni žmogų. Nau
jas nacionalizmas, kuri Ameri
ka priėmė duoda teise ir parei
ga kifekvienai tautai, ir kiek
vienam žmogui, vystytis ir tik 
su szitokiu invairiausiu vysti- 
jimu aiuks'zta civilizacija bus 
atsiekta,. Ir tik kada szi'tie na
cionalizmo pamatai, kaip de
mokratijos, bus visu priimti,

industrialiszkos
Teisdaris Brandeis, kuris su

laukės 82 m. amžiaus, prasisza- 
lino nuo urėdo, per ilgiaus dvi- 
deszimts metu buvo vienas isz 
labiausiai atsižymėjusiu nariu' ’ 

|Jung. Valstijų Aukszcziausio 
Teismo. Jis visada stovėjo už 
socialiszka teisybe, fizis jo da
bartinis straipsnis yra dalis jo

j Liepos ketvirtos d. 1915m. pra- 
l kalbos, apie “ True American- j
ism”. Kad nors jau gana senei 
tas straipsnis buvo paraszytas, 
p. Brandeis raszo, ikad “vis ipa- 
reiszkia mano nuomone.” 
Straipsnis yra penkioliktas ei- 
leje straipsniu apie demokra
tija, kuriuos raszo garsus vie
tiniai ir kitur-gime Ameri'kie- 
cziai, del Foreign Language 
Information Service. Pareiksz- 
tos nuomones yra raszytoju.

Demokratija priguli nuo 
dvieju daigtu; vienas, nuo pa
matines teisybes, kad visi žmo
nes lygiai turi 'teise prie gyve
nimo, laisves ir pasistengimu 
prie laimes, antras, nuo persi
tikrinimo, kad tokios lygios 
progos labiausia pastūmės ci
vilizacija.

Musu valdžios forma, kaip ir 
žmonija, verczia mus siekti del 
atskiro žmogaus vystijimo. Su 
rinlkimu teisėmis (kiekvienas 
balsuotojas yra, isz dalies, val
stijos valdytoju. Jeigu musu 
valdytojai neturi mokslo ir do- 
riszku ypatybių ir laisves, mu
su didžiulis pabandymas de
mokratijoj » nepasiseks.
valstija turi prirengti vyrus 
prie ju darbo, ji turi reikalauti 
u-žlaikyma to, ko mes noaista - 
kiai vadiname Amerikoniszka 
gyvenimo standarda.

Ka tas standardas reiszkia? 
Reiszkia naudojima tu teisiu, 
kurias musu Konstitucija gva- 
rantuoja — teise gyventi, būti 
laisvais ir jeszkoti laimes. Gy
vata reiszkia gyvenimą, ne eg
zistavimą; laisve reiszkia lais
ve industrialiszkuo.se dalylkuo- 
se kaip ir politiszkuose; laime, 
tarp kitko, reiszkia ta patenki
nimą, kuris seka pilna iszvys- 
tijima ir vartojima žmogaus 
gabumu. Žmogui gyventi, ne
tik egzistuoti, kad iszvysczius 
jo gabumus, jie privalo turėti 
tinkamu ineigu; džiaugtis 
■sveikata ir liuos-lai'ku. Auksz- 
tos algos daug nereiszkia jeigu 
darbas nėra regulariszkas. 
Aulkszczi-ausios algos negali 
užimti vieta ilgu darbo valan
dų ir netekimą sveikatos. Ir 
darbo aplinkybes gali būti to
kios blogos kad jos sunaikina 
auksztu 'algų ir trumpu valan
dų geros pasekmes. Svarbiau
si Amerikos pilietybes pama
tai nepatenkinti su aprūpinimu 
tik medžiaginiu reikalingumu 
darbininkui.

Kiekvienam piliecziui ap- 
szvieta būtinai reikalinga. Per . , . . , ., . . . . ., tada laisve bus pilnai atsiekta visa io gyvenimą tur stengtis . v ’ . ,, . . AT . , i ir mažumai bus apsaugoti savomokintis. Nepaisant ar vėles
niais metais darbininkai pasi
mokina kliasoje, isz prakalbu, 
draugystes susirinkimu disku
sijoms, ar amatu unijoj, isz lai- 
kraszcziu, žurnalu, knygų, kaip! 
ten nebūt, sveikas, szviežias 
protas būtinai reikalingas. 
Szvįežiam protui trumpa dar
bo diena taip reikalinga kaip 
tinkamas maistas, ir tinkamos 
darbo ir gyvenimo aplinkybes. 
Darbininkas privalo turėti 
liuos-iaiko.

Toliaus, pilietis. pasdkmjn-

Tad

VIS musu

Ant sziad'ieniniu kares lauku yra naudojama daug szunu ir paukszcziu kurio yra 
■siuntineis visokiu žinių per kariszkus vadus vieni kitiems. Ant pirmutinio paveikslo 'Stovi 
Vokiszkas aficierius žiūrėdamas ant karveliu kurie atlėkė su žinioms. Žemiau yra pulkas tų
jų kariszku paukszcziu kurie laukia savo užduoties. Arit kito paveikslo matome kaip aficie- 
ris parengineja paukszti su lai sakeliu o žemiau szuo nesza kelis paukszczius ant kariszko 
frunto kurie vėliaus atlėks su svarbioms žinioms paslėptoms tarp ju plunksnų.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz’, mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102

teisėmis. Ir tik tada bus gali
ma (pradėti inkurima tvirtos 
taikos tarpo žmonių. —F.L.I.S.

404 
50c 

Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka:. apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b », Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipacziuot;

................................ .-ž?Jg-
No. 106 Penkios istorijos, apie 

Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35e

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai. 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Ragąniszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..........................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisri atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .......................................... 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c 

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu........................ ....35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 F iZbaininku. 45 puslapiu.. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu...................................15c

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu .. 

No. 121 
Valkijozai;

I ikialbtojas. 
Au-i No. 123

1 Stebuklingas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. ■'.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
nuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolej 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
avs prigauna. 58 puslapiu........18*

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras pacziuojas. 76 puslapiu. ,.20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Druta^^į

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mei»- 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos .apia 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu..... 25o

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................ 10o

No. 163 Penkios istorijos apia 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Mateuszo 
gaus isz Leptuviu kaimo ir 
Laipunu parapijos. Paskutini 
laika gyveno St. Louis, Mo. Te
gul jis pats arjkiti apie ji pra- 
nesza už ka busiu dėkingas.

S, Karlaviczius,
244 Hampshire St., 

Lawrence, Mass.

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu......15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

ksni, 62"puslapiu”W........ /.
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. ug szyksztuma.
64 puslapiai .............................. 20c I didli reikalai. Senelis.

No. 141 Keturios istorijos apie'4—"— KT—■m-'—i 
Kalvi Paszku: Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyveninio; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...............................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti..
61 puslapiu .................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .............20c

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida, 
lapių

No. 
Duktė 
stasis; 
slapti.

No.
Vaitas
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ...................................... 15c

Dvi istorijos apie Joną 
45 pus- 
.... 15c

150 Keturios istorijos apie 
akme.ioriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu..................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

vyras. 137 puslapiu . ...250

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai* 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 

Mažo sziaucziaua 
. Dienos ken

tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..........................IBs

No. 168 Devynios istorijos, s® 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Ui- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pu!, 
ku skaitymu. Apie 100 pus.....2B«

No. 170 Asztuonios istorijos »> 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė m.vlkaker- 
czio. 121 puslapiu..................... 25a

N<. 171 Vieniolika puiku ritorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Marių; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .............................................15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymae 
apie Savizrola; Didis klasteris. 49 
puslapiu .......................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va-

’ M.......... .............. 15e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15$

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi...................35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Ko keis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke ...........................................IK®

15c gis. 60 puslapiu
W. D. Boczkauskas-Co, 

Mahanoy City, Pa.

industrialiszkuo.se



