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VOKISZK AS LAIVAS RASK AN 
DYTAS ARTI KUBOS

Žymus Sveczei Atsilankė In Indija

Hajime Matsumiya, ant deszines, drauge su Japonisz- 
kais virszininkais, pribuvo in Indo-Kinus, Haiphong, per- 
žiuerti tenaitini kariszka padėjimą. Matsumiya yra nau
jas pasiuntinis in.Francuziszka kolionija po apleidimui 
Francuzu su prasidėjimu kares. DU LEKIOTOJAI 

UŽMUSZTI
SUMISZIMAS

KOPENHAGOJE

Italai Supliekti Albanijoj — 
Vokiecziai Bombardavo Lon
doną, Bet Ir Anglikai Už Tai 

Atsimokėjo Vokiecziams

Aktorkos Prigialbsti Anglijai

Eleonora Powell, ant kaireses, žymi krutamuju paveik
slu akt orka ir jos drauge Jean Falkenbur ana diena 
suėjo hotelyje, New Yorke, kurios prižadėjo daug dar
buotis ant nupirkimo tūkstanti ambulansu del Anglijos 
kuriuos naudos ant kares lauku.

Isz Amerikos!
MOTINA

NESULAUKE 
SŪNELIO

GRYŽTANT SU MAISZU 
ANGLIŲ.

Wilkes-Barre, Pa. — Nere
gys tėvas ir serganti motina su 
Juirimasczia lauke idant idant 
ju sūnelis Petras Borkevicz, 18 
metu, parnesztu maisza. aug
liu bet sūnelis nesugryžo tik
tai kiti žmones ji parnesze na
mo sumankiota ir sukruvinta. 
Petras su kitais vyrukais rin
ko anglis butlegerineje skylė
je, staigai dalis kalno sugriu
vo ant Petro o kiti in laika ap
sisaugojo nuo baisios mirties. 
Kiti draugai subėgo ir pradė
jo aitkasinet nelaiminga bet po 
keliu valandų laiko, iszkaše ji 
negyva, uždusinta. Dabar vie
natine parama tosios vargin
gos ir nelaimingos szeimynos 
yra ju 16 metu sunns Mikolas 
kuris turi rūpintis neregiu le
vu, serganczia motina ir 
dviems mažoms sesutėms. Tė
vas neteko akiu per eksplozija 
kasyklose keli metai adgal o 
motina serga keli menesei lo
voje.

■■1 ■ —■ —1
Lyg Sziolei Žuvo 18 

Medžiotoju
Harrisburg, Pa.—Apskaityta 

kad lyg sziolei žuvo 18 medžio
toju, nuo prasidėjimo medžio- 
kleis sezono po visas dalis Penn- 
isylvanijos, kur apie 200 tuks- 
itancziu medžiotoju medžioja. 
Apie szimtas likos sužeista per 
visokius atsitikimus.

’♦* JToji ranka kuri duoda, 
Vra .garbingesne ne kaip toji 
kuri ima.

’♦* Su nutrukusia virve ne
gali sunkei traukti.

* Niekas kitam negali tam 
kenkti, kuris pats sau nuken
čia.

Sunku sugryžti žmogui 
lant siauro tilto.

NUŽUDĖ BUVUSI
BURDINGIERIU

KURIS JAM PAVERŽĖ 
PACZIA.

Detroit, Mich. — Jonas Bien- 
kovski, 40 metu, praeita san- 
vaite likos nuszautas per Igno
tą Gorczevski pas kuri 'kitados 
radosi ant burdo. Kada Jonas 
nerado savo paczios namie, nu
ėjo jeszkoti ir užtiko abudu už
pakalyje stubos. Szove in bur- 
dingieriu užmuszdama ji ant 
vietos, paczia. intrauke in stu- 
ba ir užrakin'o tam paežiam 
kambaryje in kuri innesze la
voną jos mylimo. Vėliaus mo
tore 'kirviu iszdauže duris ir 
pabėgo. Ant szaudymo adbego 
palieija kuri Joną aresztavojo. 
Laike 'tyrinėjimo pasirodė buk 
nesenei vyras užtiko savo pa- 
czia keksziu urvoje su burdin- 
gierium ant ‘kurio ten užklu
po bet burdingierius uždavė 
jam gilu žaiduli su peiliu ant 
veido. Sužeistasis vyras nusi
davė pas daktara kad jam su
sintu žaiduli ir .sugryžes namo 
apie treezia valanda ir nesura
dęs savo paezia namie, iszejo 
jos jeszkoti ir vela užtiko abu
du užpakalyje namo. Nelauk
damas daugiau nieko inirszes 
vyras paleido szuvi in Bien- 
kovs'ki.

Geriau Mirti, Ne Kaip 
Eiti In Bažnyczia

Lisborn, Miss. — James 
Scudder, 23 metu, susibarė su 
savo mylima Grace James, 19 
metu, kada toji jam staezei pa
sakė buk už jo netekes jeigu jis 
nesilankys in bažnyczia ir bus 
geru Krikszczioniu. James 
baisei perpyko ant merginos 
kalbėdamas: “ tik vienu budu 
eisiu in bažnyczia ir tai tik ta
da, kada mano lavona in ja nu- 
nesz.” Su tais žodžiais isztrau- 
ke revolveri isz kiszeniaus, pa
leisdamas du sžuvius in kruti
nę savo mylimos po tam pats 
sau paleido viena in szirdi. — 
Abudu likos palaidotais ta pa
ezia diena ant tu paežiu 'kapi
niu bet lavona savžudintojaus 
nenesze in bažnvezia.»

Havana, Kuba. — Vokisz- 
kas laivas “Irarwald”, kuris 
iszplauke isz czionaitines pri- 
stovos, likos sulaikytas ant Ka- 
ribeniszku mariu artimoje 
czionais ir paskandytas per 
Angliszka laiva. Laivorei isz- 
sigialbejo su luoteleis.

Italai vis yra pliekiami per 
Graikus isz visu pusiu; isz tos 
priežasties Mussolini davė at- 
stauka dviems žymiems gene
rolams. Du žymus lekiotojai li
kos užmuszti nelaimėje su ero- 
planu artimoje Acqui.

Visi bažnytinei varpai Ne
dėlioję skambėjo kad Italai li
kos supliekti ir Graikai atėmė 
nuo ju miestą Argirocastro, 
Albanijoj. Italu likos daugelis 
užmuszta o Graikai paėmė 
daug ginklu ir maisto nuo be- 
ganeziu Italu.

Vokiecziai užklupo ant mie
sto ir aplinkines Coventry, pa
darydami baisias bledes patai
kindami in viena ligonbute už- 
muszdami daug vaiku ir dažiu- 
retoju. Po visa miestą kilo ug
nys ir daug namu sudraskyta 
per bombas.

Bombos pataikė ant devynių 
ligonbueziu ir keturiu bažny- 
cziu kurios likos sunaikintos. 
Daugelis žmonių likos užmusz
ta ir sužeista mieste Londone. 
Vokiecziai numėtė arti 700 to
nu bombų ant miesto kuris pra
dėjo degti nuo bombų.

Anglikai už tai atsimokėjo 
baisei Vokiecziams užklupda
mi ant Dusseldorfo ir Bresto, 
padarydami milžiniszkas ble
des. Bombos buvo leidžiamos 
isz oro kaip puolanczios isz 
dangaus žvaigždes. Buvo tai 
baisus reginys ir baisios pa
sekmes.

§ Kas minuta Amerika par
gabena isz Icelandijos po 15 
svaru silkių.

§ Moteriszki krepsziukai, 
padaryti isz skaros yra. dirba
mi kas minuta. už 90 doleriu.

§ Kanadiecziai lankosi ant 
krutamuju paveikslu po 600 
kas minuta.

§ Kalifornija iszdirba kas 
minuta po 60 svaru sūrio.

§ Amerikoniszkose skerdi-

DAUG SUŽEISTA.

Kopenhaga, Denmarkas — 
Keli szimtai Naziu šukele mai- 
szati ant ulycziu kuriame su
žeista daugelis žmonių ir keli 
užmuszti. Ant galo palicijai 
pasisekė iszvaikinti maiszti- 
ninkus ir aresztavoti vadus.

DARBO ŽINUTES

Philadelphia, Pa. — Czio- 
naitine dirbtuveipinigu dirba 
pinigus diena ir nakti ir net 
Nedeliomis dirba ir tai negali 
paspėti pristatyt smulkiu pi
nigu. Czionaitineje dirbtuvėje 
iszmusza kas diena po 3,775,- 
000 sztukiu. Praeita' menesi 
iszmusze net 67,500,000 centu, 
27,040,000 nikeliu ii- 11,490,000 
deszimtuku. Denverio ir San 
Francisco pinigu dirbtuves 
taipgi dirba diena ir nakti.

Washington, D. C. — Ame
rican Federation of Labor ap
skaito buk 46,063,000 žmones 
turėjo darbus Oktoberio mene
syje o da 8,130,000 randasi 1m? 
darbo. Isz tuju gal szeszi mili
jonai suras darbus in laika 
ateinaneziu dvylika menesiu 
isz priežasties apsiginklavimo 
programo, kuris eina po visa 
sklypą.

Indiantown Gap, Pa. — Czio
nais darbininkai parengineja 
milžiniszkas kazarmes ant pa
talpinimo 14,000 kareiviu atei
nanti menesi, todėl geidžia už
baigti darba ant laik bet ste
kas didelis karpenderiu, elek- 
trikieriu, plumberiu ir kitokiu 
mekaniku, daugiau kaip tuks- 

I tanti vyru. Czionais jau dirba
6,466 darbininkai kurie turi 
pastatyt 800 baraku lyg 13 
d. Sausio. Toji vieta randasi 
netolimoje Harrisburgo ir Le
banon.

TEISYBES.

*♦* Gyvenimas Imtu per ly
gus ir nuobodus jeigu jame ne- 
sirastu duobelių.

Miegas yra labai naudin
gas nes sulaiko užkuriuos žmo
nis nuo nereikalingos rupes- 
ties per 24 valandas ant die
nos.

571 Kareiviai Ligon- 
butese Nuo Szalczio
Fort Dix, N. J. — Vyrukai 

kurie nepaprate stovėti ant 
szalczio ir likos paszaukti ant 
kariuomeniszkos tarnystes, 
sziadien randasi ligonbutese 
sirgdami persiszalimu. Czio- 
na'itiniam abaze randasi apie 
16,000 kareiviu isz kuriu '571 
serga visokioms ligoms nuo 
szaleziu. Beveik kožna diena 
buna siuneziami po keli karei- 
vei in ligonbutes.

Charleroi, Pa. — Eksplozija 
ir ugnis padare daug bledes 
plieno dirbtuvėje Allenport, 
bet ant giliuko nieką neužmu-

Campbellsburg, Ky. — Du 
kariszki lekiotojai likos suras
ti susidaužusiam eroplane ar
timoje czionais, užmuszti.

Manila Filipinai — Devyni 
žuvininkai .pražuvo su laivais 
laike baisios vėtros ir padare 
milžiniszkas bledes gyvento
jams.

Lancaster, Cal. ■— Tarp ka- 
riszko treko ir mokyklos boso 
atsitiko baisus susidūrimas 
kuriame sužeista. 15 vaiku ir 
užmuszta keturi kareivei.

Geri Velinimai Del Su
žeistos Dukreles

K och ester, N. Y. —Camilie 
Russo, 20 metu patogi Italijon- 
ka, randasi ligonbuteje mirti
nai paszauta per jos mylima 
kuri ji paniekino ir nenorėjo 
su juom paeziuotis/ Kada Ii- 
gonbuteje daktaras nusiuntė 
tėvams telegrama, in Youngs
town, Ohio, buk ju dukrele 
randasi ligonbuteje serganti 
pavojingai su perszautu szonu 
ir gali bile diena mirti, tai tė
vai nusiuntė- jai sekanti pa
sveikinimą per telegrama: 
“Motina ir tėvas labai džiau
gėsi isz to ir jau senei reikėjo 
tave nuszauti tu iszgama.”

Isz tokio suraminanezio te- 
legramo galima dasiprast ko
kia tai buvo dukrele kad turė
jo dagrist tėvams lyg gyvam 
kaului.

NEMYLĖJO
KIAULIENOS

PERKRIKSZTYTA ŽYDEL- 
KA NENORĖJO SUTIKTI 
ANT VYRO NORO; ATSI

DŪRĖ IN SUDA.

Buffalo, N. Y. — Priesz Sli
džia Adolfus Grahame įstojo 
da jauna, porele, Antanas ir 
Fiorentina Kolaskei. Abudu 
apsakinėjo sudžiui apie savo 
nelaimes gyvenime kokias tu
rėjo per dvylika metu bet sze
szi menesei adgal netikėtai 
prasidėjo szeimyniszkas nesu
tikimas kad net vaikai turėjo 
užsikimszti sau ausis arba, 
bėgti isz grinezios.

Fiorentina sake 'buk nesi
randa geresnio vyro už jos 
Adolfeli kad tik jis su ja nesi- 
bartu tai viskas butu “gano 
gud.” Adolfas vela sake kad 
geresnes moteres nesiranda ant 
svieto kaip jo Fiorentina jei
gu ji nebūtu permainius savo 
tikėjimą. Motere pradėjo lan
kytis iii kokia tai szkala, bedie
viu ir Komunistu kurie udrau- 
džia valgyti kiauliena, ir virti 
valgi ant tauku.’ Fiorentina 
pirko kokius tai naujus taukus 
ant kuriu smožino valgi kad 
net Adolfeliui negerai darėsi 
ant viduriu ir ant szirdies. Isz 
tos priežasties prasidėjo visoki 
bąrnei.

Sudžia iszdave tikra Sala- 
moniszka nusprendimą. Mote- 
rei uždraudė lankytis in taja 
sz'kala per tris menesius o vir
ti valgi tik pagal norą vyro o 
sau gali smožyti valgius ant 
tokiu tauku kokius myli ir tu
ri gyventi sutaikoje nes kitaip 
vyras bus priverstas atiduoti 
ja in szkala kur buna patalpin
tos nepaklusnios moteres. Abu
du sutiko ant tojo patarimo ir 
iszejo isz sūdo szypsodamiesi.

Kas Minuta
§ Kožna minuta svietas pa

dirba. po 2,500 poru czeveryku. 
Europa paprastai padirba po 
tūkstanti poru.

§ Amerikoniszki fabrikai 
padirba kas minuta po 75 do
lerius vertes adatų, špilkų ir 
kabukiu.

SKILANDIS BOMBA
LIETUVISZKAS SKILAN
DIS PADARE DAUG BAI
MES; PALICIJA MANE 

KAD TAI BOMBA.

Brooklyn, N. Y’. — Vienas 
žmogus, pesezias atejąs isz 
New Yorko, užėjo pas. Vikrika 
ir jo krautuvėje nusipirko ski
landi. Skilandis buvo inriszta.fi 
ir su rankenėlė paduotas pir
kėjui kuris netrukus iszejo na
mo. j

Eina žmogus su skilandžiu 
Williamsburg© tilto link. Bet 
dabar, karo metu, policijai in- 
sakyta labai atydžiai saugoti 
tiltus ir kitas vieszasias vietas. 
Todėl policininkas, pamatęs 
“intartina” žmogų su tokiu 
keistu ryszuliu rankoje, klau
sia, ka jis ežia neszasi. Szis, lyg 
tyczia, labai menkai mokėda
mas Anglu kalbos, tik patrau
kia pecziais ir dar skubiau žy
giuoja tilto link.

'Policininkui to tik ir reikė
jo. Tuojau buvo duotas signo- 
las ir, kaip bematant, in vieta 
atvyko ne tik eiles policijos 
pareigunu su automobiliais 
bet ir sprogstamosios medžia
gos ekspertai su dviem sunk
vežimiais.

Policijos kordonas tuojau 
užblokavo gatves, sulaikė ju
dėjimą o sprogstamosios me
džiagos ekspertas, sulaikyda
mas alsavima, pradėjo egza
minuoti ryszuli.

Bet koks bitvo policijos pa
reigūno nustebimas kai jis, ti
kėdamasis rasti bomba, ar pra
garo maszina, ryszulyje rado 
gražiai invyniota Lietuviszka 
szesziu svaru skilandi...

Incidentas, žinoma, greit 
likvidavosi, minia ir policijos 
pareigūnai tuojau iszsiskirste, 
žmogus su skilandžiu netrukus 
isznyko Williamsburgo tilte 
bet Brooklyniecziai dar ir da
bar juokiasi, kalbėdami apie 
ta skilandi kuris policininko 
akyse, pavirto in bomba..—Taip 
tai raszo apie tai “Vienybe.”

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

___ __ ___ JL— _____________ ______ i —

inriszta.fi


’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
‘ Sakoma kad ant senatvės 
žmogus netenka proto bet tas 
isztikruju iszsipilde ant Gio- 
cama Sorocco, 83 metu amžiaus 
isz Brazilijos, kuris apsipa- 
cziavo su mergaite keturiolikos 
metu amžiaus. Tėvai noringai 
sutiko ant to, nes jaunikis bu
vo turtingas naszlys todėl mer
gaite pasigodejo ant jo pinigu.' 
1 -----------------::-------------------

! Du draugai, Simon Leslley 
ir Mikolas Nash, kurie vienas 
kito nemate per dvidešimts 
metu, ana diena netikėtai su
ėjo City ligohbuteje, New Yor
ke, gulėdami šalę vienas kito, 
Abudu likos sužeisti automo- 
biliaus nelaimėje ta paezia die- 
Įia ir atvežti in ligonbute.

ria su savim vežėsi namo, isz-' Farmeriu Seimas 
kiszo ir pridėjo prie lango prie’ 
kurio sėdėjo toji motere. Stu
dentus aresztavojo ir nubaudė 
ant keliu menesiu kalėjimo bet 
gyvaseziu įnirusiems nesugrą
žino. — Sztai vaisei neiszmin- 
tinge^ sz-poso!

Nebūk Netikincziu
- Bet Tikincziu -
Žmogaus protas visko 

neisztiria.

alien registration division 
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE 
WASHINGTON, D. C.

Keturiolika metu adgal li
kos nužudytas kokis Tai Benas 
Dickson, tavoriniam vagone, 
netoli Newark, N. J. Už laja žu- 
dinsta likos nužiūrėtas kokis 
tai Pearce Bryan kuri palicija 
tuojaus aresztavojo bet netu
rėdami tam tikru, davadu, Bry
an likos paleistas ant liuosy- 
bes ir nuo tojo laiko viskas bu
vo užmiršta.

Sziomis dienomis pats Bry
an atėjo ant palicijos prisipa
žindamas buk tai jis nužudė ta- 
ji žmogų laike barnio ir ji api
piešė, primindamas buk nuo 
dienos žudinstps sanžine jam 
taisei iszmetinejo jo darba ir 
jis neturėjo ramybes diena ir 
nakti. — Matoma kad žmogaus 
sanžine yra geriausiu detekty- 
iyu.

Motere privalo turėti po tris 
vienlicznus daigtus kaip tai: 
baltus dantukus, rankeles ir 
kuna o juodus: antakius, blaks
tienas ir plaukus; raudonus: 
veidelius, burnele ir naguczius; 
mažus: dantukus, pirštukus 
ir kojeles; trumpa: nosele, 
sma-kra ir liežuvi; ilgus: plau
kus, liemenį ir peczius; sal
džias: akutes, lupeles ir szir- 
dele; tris didelius: bet perpra- 
szom, jokiu dideliu daigtu 
kaip: nosies, burneles, ranku- 
cziu ne -kojelių bet gali turėti... 
dideli pasoga, murini narna ir 
dideli turtą. Ar ne taip ?

■Cziouais paduodame trupi
nėlius apie moteres ženklyvu- 
ma ir kokiu prieteliu motere 

i yra vyrui:
' Motere yra menuliu vyro nes 
tik tada gyvena laimingai ir 
turi gera varda, žen'klyvuma 
ir paguodone, jeigu suranda 
sau gera vyra ir yra per ji guo- 
dojama. Bet piktas ir palaidus 
vyras taja motere gali instum- 
ti in smirdanezia bala kurioje 
jis pats gyvena.

Nuo vyro atsimusza szviesa 
ant moteres. Pati profesoriaus, j 
bankieriaus arba rasztininko 
vaikszczioja spinduliuose vyro 
savo, norints pati nebutu mo
kyta ir tik truputi mokėtu ra- 
szyti ir skaityti. Pati apgavi
ko, girtuoklio, kazirninko ar
ba piktadario, kenezia už vyro 
kaltes — norints pati butu kuo- 
teisingiausia. Pati yra menu
liu vyro savo nuo kurio aplai- 
ko szviesa ir mokslą.

O bet motere taipgi yra sau
lute savo vyro. Nesiranda ant 
svieto tvirtesnio daigto kaip 
tas, jeigu vyras turės gera ir 
szirdinga paezia tai pats bus 
geru vyru nors pats turėtu 
bjauriausius paproezius. Mote
re turi didele intekme ant vyro 
isz kurios pastoja nuo menulio 
ant saules. (Persipraszome bet 
yra tokiu bestijoku vyru kuriu 
ne pats aniuolas negalėtu pa
taisyti.)

Senovės 
buk toikis 
kus, kuris 
geros ir iszmintingos moteres 
isz prasto valkato, pasiliko ge
ru ir szventu žmogum — tai 
yra, kada jis da buvo gyvas. 
Taipgi paleistuvis Ignotas su
tiko ant kelio savo gyvenimo 
gera ir Dievobaiminga motere 
kuri isz jo padare dora žmogų.

Garsusis rąsztininkas, Sin-

Decemberio 12 d. prasidės 
Amerikoniszku farmeriu sei
mas Baltimore] e kuri atida- 

i rys pirmsedis E. A. O’Neal 
kuris perstatys apie du mili
jonus farmeriu.

rasztuose skaitome 
šventas Prancisž- 
per intekme savo

teres...

Szimet žiema atėjo beveik 
menesi ankseziau o inspetojai 
oro sako kad bus tai ilga ir 
szalta žiema. Koki gyvenimą 
turės, musu broliai Lietuvoje 
ir kitur? Net baisu apie tai pa- 
mislyt". Jau dabar laikrasžcziai 
isz Europos skelbia kad Lenki
joj ir Lietuvoj iszmirs daugy
be žmonių nuo bado ir vargo 
ir nuo visokiu ligų. Baisus pa
dėjimas tu j u nelaimingu gy
ventoju kurie pasiliko po padu 
ingaletoju.

RINKĖJAI CENTU
IR NIKELIU

Apie nepaprasta nelaime 
Įpranesza lai'kraszcziai prisiun- 
Bti isz Iszpanijos : Trukije va
žiavo isz Zaragoza in Madridą 
du kunigai ir trys ponios. Atėjo 
naktis o idant praleisti nuobo
du laika, prasidėjo kalbos tarp 
ju. Tarp pasikalbėjimo užėjo 
kalba apie dvasias o viena isz 
poniu pasakė tvirtai kad arti
moje ..Zaragozo pasirodo tan
ikei moterisžka dvasia be gal
vos o kada toji motere pasiro
do, mirtis ateina tai ypatai ku
ri taja dvasia be galvos pama
to.

Vos toji motere pabaigė ap
sakymą už lango vagono pasi
rodė galva numirėlio, ,barš
kindama in langa su savo kau
luota“ galva. Isz staigaus per- 
sigandymo vienas isz kunigu,

■ kuris sirgo szirdies liga ir vie-
■ na senesne motere, krito ne

gyvi ant vietos o likusieji ap
mirė. Kiti pasažierei savo klik- 
smu paszauke kunduktoriu.

Tyrinėjimas parode buk ke
li dalktariszki studentai va
žiuodami namo .ant szveneziu, 
iszgirde kalba apie taja bai- 
dykla ir norėdami iszgazdyt 
moteres, užkiszo ant lazdos 

■"‘-įi'auluota galva ’numirclid ku-

kiai sirgdamas, kas sžaukiasi 
kaimo bobele, iszmanhnczią 

gumba”, bet nieko 
' iicnuvckianczia apie ligas?; 
Kiekvienas žmogus klausias! 
tuomet rodos daktaro ir tai ne 
bile kokio bet iszmintingesnio 
daktaro. Jeigu žmones kalba 
jog in Ryma tiek ir tiek myliu, 
nepatikime juk kikekvienui 
pliuszkei bobai, bet jcszkome 

. žmonių kurie ta toluma miera- 
vo arba nuo mireavusiuju gir- 

. dėjo arba tikrai nors apie tai 
! žino.

Žmogus tiki kad ir nesu
prasdamas.

■s tikime kitiems iszmin- 
tingai bet dažnai priversti esą-1 
me tikėti kad ir nesuprasdami. 
Kūdikis, sakysime, tiki moti- 1, 
nai,. jog negalima svetimo 
daigto imti, nors ir nesupras
damas delko negalima. Ir žmo
gus suaugės bene viską su
pranta in ka tiki. Bene visi su
prantame, kas tai yra žaibas 
arba griausmas o kuris isz mu
su tam netiki? Bene visi su
prantame kokia galybe maszi- 
na geležinkeliu varo: neveža 
jos nei arklys, nei kitoks gyvu
lys, o jis sau bėga ir kaip da 
greitai! Ar-gi iszmintingu pa
vadintume ta žmogų, kuris ne
norėtu maszina važiuoti tik 
dėlto, jo.g nesupranta, kas ja 
varo? Daug yra dalyku, ku
riuos ne visi supranta bet ku
riais visi naudojasi. Ar-gi visi 
suprantame delko, pri'kiszus 
ugni, medis tik dega o parakas 
sprogsta? O kuris tam netiki 
ir paraku nesinaudoja ?

TOLIAUS BUS

TEBELIEKA 14 DIENU
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!Protas, reikalaudamas kitu tik apie 

pagialbos, dažnai naudojasi 
daigiais gatavais, visai ju ne- 
tyrinedamas nes, arba ne’gali 
isztirti, arba neturi reikalo ir 
laiko.

Imkime ta paezia pavyzdi. 
Davėme kokiam nors žmogui 
visko, kas tik reikalinga prie 
duonos kepimo ir pamokino
me kaip reikia duona kepti. 
Ka-gi pasakytume apie ji, jei
gu taip kalbėtu: “Palaukite! 
— asz juk turiu protą! Reikia 
pirma paežiam isztirti, kas tai 
yra tie miltai, isz kur jie atsi-j Non 
rado, kas juos male... kas tai 
yra malkos, peczius ir taip to- : 
liau.” Jeigu toks žmogus tu
rėtu dideli protą ir ilgai gyven
tu, galu gale pats isztirtu vis
ką ir duonos pasikeptu. Bet ir 
ežia da ne galas. Pasikepus 
duonos, norėtu ja valgyti — ir 
vėl turėtu pats isztirti: del ko 
jis valgo, kaip ir kiek turi val
gyt. Žodžiu sakant, jeigu pro
tas viską pats norėtu isztirti, 
niekad galo neprieitu. Net ir 
žmones mokycziausi patys vis
ko negali isztirti: tai ka jau ir 
kalbėti apie žmones mažai mo
kytus, arba ir visai nemoky
tus. Žmones mokyti isztiria 
viena, kita daigta,, bet ir ežia 
visko savo protu negali pasiek
ti. Žinomas yra daigias jog ku
na kraujas maitina. Žmones 
mokyti isztiria kokiu budu 
kraujas -kuna maitina bet te
gul jie iszaiszkina kokia galy
be liepia tam kraujui ežia au
ginti nagus, kitur skūra, mesa 
ir kaulus? Protas mato jog 
taip yra bet negali isztirti del
ko taip yra, delko tas kraujas 
nesuklysta, ir delko nemaitina 
ten nagu, 'kur plaukai o plauku 
kur nagai?
Žmogaus protas tur kitiems 

tikėt.
Jeigu protas pats visko ne

gali isztirti, arba neturi reika
lo ir laiko, tai ka-gi jis daro, 
kad galėtu pažinti ta daugybe 
daigtu, kuriuos ar sziaip ar 
taip visgi stengiasi pažinti? 
Protas tiki kitiems. Imkime 
pavyzdi. Prieinu asz kryžkeli 

1 ir nežinau kuriuo keliu eiti. 
Į Randu ant stulpo parasza, jog 
vienas kelias veda in ten o ki
tas in ten. Patikiu paraszui. 
Beeidamas susitinku žmogų ir 
del tikrumo klausiu, ar gerai 
einu. “Gerai, gerai” atsako 
užklaustasis — ir asz da drą
siau žengiu apsirinktu keliu ir

■ pareinu namo. Jeigu nebuezia 
patikėjas paraszui, buezia tu-

I rėjas pats visus keturis kelius 
1 iszvaikszcziot, kad atradus, 
i kuris isz ju ant namu veda.. Ar
gi ne vereziau tad patikėti, ne
gu ka paežiam viską tyrinėti?

Geriausias Josios 
Sveczias!

BST Ateiviu Registravimas baigsis Gruodžio 
(Dec.) 26 d., ir visi nepiliecziai už nesiregistravima 
gali būti baudžiami pinigine bausme isz $1,000 — 
szeszis (G) menesius kalėjimu arba nubausti abiems 
bausmėms !

V J Visi ateiviai, 14 metu amžiaus ir daugiau, 
privalo asmeniszkai registruotis !

Ateivius vaikus, neturinczius 14 metu am
žiaus, privalo užregistruoti ju tėvai ar globėjai!

Ateiviai paeituose registruojami. Nereik 
mokėti jokiu pinigu už ateiviu registravimą. Sau
gokitės nuo rakatieriu !

Po užsiregistravimu, visi ateiviai, in pen
kias (5) dienas, privalo praneszti pakeitima ju pa
stovaus adreso. Reikia adreso pakeitima praneszti 
“Immigration and Naturalization Service, Wash
ington, D. C.” Tam tikslui blankos parūpinamos 
visuose paežiuose !

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais aūdekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00. 

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40T1 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,............... $1.50.
“SAVE” - MAHANOY CITY, PA

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

164 pus., Did. 5x7col 
Į Tiktai, 10c. ¥ 

S ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Guodoftina Redakcija:
Ącziu širdingai už laikrasz- 

ti ‘‘“Saule” kuri mus atlanko du 
syk arit 'sanvaites, ir mute- sura
mina, kuri ateina pas mus per 
daugeli metu, isz kurios turime 
puikiu pasiskaitymu ir pralei
džiam smagiai laika ant. ukes 
nes laikas yra labai nuobodus. 
Vėliname jums iszleidineti 
“Saule” da ilgus metus, su 
Dievo palaiminimu ir sulauki
mo linksmu ir sveiku Kalėdini.

Su pagarba, jusu seni skaity
tojai,

nes kurie renke centus ir ni
kelius ant užmokėjimo skolų ir 
už kitokius pirkinius, kurie ne
gali suezedint dolerius todėl 
isz to lankei kyla juokingi at
sitikimai kaip tai;

In kolegija valstijoj Missis
sippi, karta atėjo sveczias su 
gana dideliu maišiuku ap-

keviezius, kuris parasze “ Quo reikszdamas kad jis nori už- 
Vadis” ir ,kitas knygas, po mokėti už mokslą. Kada pro- 
mireziai savo mylimos paezios: fesorius pareikalavo isz kalno 
pasakė: “Su jos mirezia eina j pinigu, tasai iszpyie isz mai- 

!------------- --------—1"'S|szo centus skaitliuje 2,400, ku
riuos uždirbo jis laike vasaros 
ant farmos.

Kitam jam panaszus, kokis 
tai Williamas Diendle, isz Lan
caster, Pa., atejas in suda isz- 
siimti ženybu laisnus, padavė 
raštininkui 50 nikeliu.

Kokis tai Jesse Eberling, isz 
suezedino ant

vakaciju net 3,500 centu bet 
ant nelaimes negalėjo tu cen
tu sunaudoti nes kada pasiren- 
ginejo iii kelione, staigai jo 
motere apsirgo ir pagimdė kū
diki.

Chris Zachary, isz Plain's- 
ville, Conn., locnininkas mažo 
sztorelio, užmokėjo už auto-. 
mobiliu su 5,000 nikeliu bet ji 

, . . . . . . . ta , Arba vėl žmones sako iog mla- pervirszino kokis tai Dale .T _r .. New Y orka tidk ir tiek mvliu. Gussman, isz Indianos, kuris ’ .1 Kuris-'gi tam netikėtu! kuris-
l gi imtu mąstą ar sieksni ir pats 

,, . , . ' mieruotu, kad isztvrus, ar tei-Bet visus subytmo aptieko-i . ...' . .. sybe žmones kalbai
■ yveni-1 mouth, Iii, kuris užmokėjo sa-! Žmogus tiki išmintingai.

72 Protas daugelyje dalyku ■ki-va.ri(}aĮaįvo,ant]£Urio.a}(ipiau!k'e-

in jos kapa visos mano spėkos1 
ir darbsztumas.”

Motere permaino pikta vyra 
ant gero ir meilaus žmogaus 
bet tankiai būna prieszingai.

Anarkistas Lucheni, kuris 
nužudė Austrijos karaliene 
Elzbieta, prisipažino sude kad 
motere inkvepe in ji neapykan
ta ir privertė ji prie žudinstos. Indianapolis, 
Judoszius skundėsi ant Mag
dalenos, ciesorius Neronas ant 
savo motinos, Lenkiszkas ka-j 
ralius • Mieczyslovas II-ras! 
skundėsi ant savo moteres Bo-j 
uos, visi sakydami 'kad tai mo
teres buvo tikros piktos dva
sios isz peklos kurios ne 
kankino1 savo karaiiszkus 
rus bet ir ju sūnūs.

Atsitinka, ant. nelaimes 
bai tankei kad vyras yra prie
žastim nupuolimo geros mote-1 užmokėjo už savo automobiliu 
res. Atsitinka tai tada, kada 1 su 14,000 centu, 
motere pildydama savo priva
lumus kaipo suramintoja 'ku-'rius Arthur Zimmer, isz Mon-, 
no ir duszios, drauges gyveni-j mouth, Iii., kuris užmokėjo sa-į 
mo,

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztilcimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas
Geriausia Ambulance 

r C patarnavimas s z i o j M
apylinkėje. Bile ko- (į

SS kiam laike; diena ar Ac
■Ur nakti. Visada turi pil-

Irt na pasirinkimą meta-
W' liszku ir kieto medžio "
1| Grabu. Laidoja nu- žl
U milelius pagal naujau- d

šia mada ir mokslą.
Turiu pagialbininke įj

moterems. Prieinamos Įį’
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stree- 

BeP Telefonas 532-J

O

SAULE
* MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE”

tik 
vy-

M. GODLEVSKEI, 
isz Fadtoryville, Pa.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

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

‘‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

PADEKAVONE UŽ SURADI
MĄ LAIVO.

Gerb. Redaktoriau:
Acziu iszirdiiigai tainistai už 

suradimą man laivo ant kurio 
asz pribuvau in Amerika, nes 
man toji žinia buvo labai rei
kalinga sziuosia laikuosia.. Už 
jusu pasidarbavima pareikala- 
vo't ti'k maža atlyginimą ir pa
tariu visiems, ‘kuriems toji ži
nia 'sziadien yra labai reikalin
ga, tegul kreipiasi pa stamista.

1 Su pagarba, Prane Kamandu- 
liene, isz Pittston, Pa.

Jeigu kam įprireiktu žinoti

PUIKI DOVANA ANTVISUOMET KALĖDŲ!

persimaino ant drauges vo skolas 284 dolerius ir
vienpusiško bizniavo gyveni- centus su bertainuku pinigu,1 tiems patiki, vienok ne visiems'

kuriame radosi: du kvoterei, ir ne viskam. Tikėdamas ki- yra reikalinga, kreipkitės pais
te in Amerika, ir jums toji žinia

mo ir yra priversta prie neszi-
mo sunkenybes ir atsakomybes 312 deszimtukai, 2,500 nikelei tiems, nesiduoda saves apgau- redaiktoriu ‘Saules’ o jisai pa- 
,del savo vyro o ne tokia kuomi' ir 13,002 centai. Matyt kad ti bet tiki tik tiems kuriems rUipįns jutos su mielu noru ta- 

žmogelis labai rūpinosi užmo-1 galima pati liet ir tiki in ta, in patarnavima užmaža a'tlygi- 
Motere būdama menuliu yra' keti savo skola rinkdamas ka galima tĮketi. Klausdamas nįma ir'kas-ztus suradimo.

taipgi ir saulute del savo vyro? smulkius pinigus. Tik nežine kelio, žmogJ
Taip, vyrueziai, “mes valdo- kiek metu jis 

me gyieta- bet mumis valdo mo-.smulkius pinigus.

ji privalo būti.

s nepatiki kudi- 
czedino tuos kini bet jeszko žmogaus neme-'

(lagio ir žiną
l V/ Z. 111 Ug C1 U O 11L LAI C • L L • •

.ežio teisybe. Sun- Skaitykite Saule

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;

Dalejdus ;
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides ; 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant j 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu :

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu !
Parsiduodasi Po $1.50 :
DABAR, TIKTAI $1.00 :

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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VIII
Jedoko mirtis.

Jau daug metu praslinko. 
Karaliuj Ulin jau pradėjo sen
sti ir juo ėjo sena, juo daugiau 
savo szirdyje neramybes jaute. 
Jis buvo tikruoju nuoamžino 
Upupacho mokslo iszpažinto- 
jumi, bet tas- viskas ji visisz- 
kai neužganedino. Kur jis sė
dėjo arba stovėjo, visur mislys 
apie religija ji persekiojo; kar
tais apie tai gana ilgai mislijo 
bet niekad suraminanczio re
zultato neapturejo. Mums ži
nomi trys keleiviai jam bandy
mus da labiau padidino ir tik 
dabar jis pirmu kartu savo gy- 
venimem apie tikra ir neapsi- 
rikanti Upupacho mokslą pra
dėjo abejoti. Svetimžemiai da 
ilgus metus pas karalių Ulin 
ant salos vieszejosi ir kožnas 
buvo doru žmogumi. Jie buvo 
svetingais, savo artimus mylė
jo ir mažiausios ant. ju rugones 
nieks negalėjo iszmislyti. Ju 
turtai dikto’kai pasididino; 
del vargszu buvo mielaszirdin- 
gais o taipgi ir prie visuome- 
niszku geru darbu prisidėda
vo. Kožnas su savo tikejimisz- 
kais dalykais buvo liuesas bet 
sykiu ir in svetimus darbus, 
kurie prie anų neprigulejo, ne- 
simaiszydavo. Tarp saves suti
kime gyveno ir vienas antra 
guodojo o taipgi ir tikėjimu 
vienas antrojo neiszjuoke. To
ki nepaprasti ju visu trijų dar
bai karaliui Ulin’ui daug pa
gimdė džiaugsmo ir jie jo didi 
prielankumą užsitarnavo, ta
cziaus karalius vis-gi jokiu 
budu negalėjo suprasti kuriam 
jis pagal tikėjimą pirmybe 
duotu. '

Tula diena keleiviai pas ka
ralių atvyko su meldimu kad 
karalius jiems daleistu sugryž- 
ti in savo gimtinius krasztus. 
Jiems norėjosi gryžti namo pas 
tėvus, gimines ir senus pažins- 
tamus, kad tenai visiems apie 
geradejinga karalių Ulin pa
pasakoti ; paskui jie visi savam 
kraszte geide po mireziai nors 
kaulus sudėti. Karalių Ulin su 
ju norais sutiko nes jis taipgi 
gana gerai galėjo suprasti jog 
visur žmogui yra gerai ir mie
la bet savo tevyneje mieliau
sia.

Viską jiems prie keliones su
rengus, visi trys susiejo pas 
karalių atsisveikinti. Paskuti
niu sykiu jiems karalius savo 
užganedinimus iszpyle, su 
■anais atsisveikino ir atleido. 
Trys laivai pilnai prikrauti 
turtu okeanu plauke bet plau
ke su viltimi in savo tėvynė. 
Daug jau metu praslinko kada 
musu keleiviai sala apleido, 
tacziaus senis karalius Ulin ju 
paežiu ir ju tikybose persitik- 

nepamirszo. Karalius 
pas Jedoka lahkyda- 
visuomet abudu apie 
reikalus kalbėdavosi.

rinimu 
tankiai 
vosi ir 
svarbus
Jedok buvo senyvas ir tankiai 
jam del senatvės atsieidavo 
sirguliuoti. Tasai iszminczius 
turėjo labai puiku darža. Pa
gal savo sena paprotį, jis tan
kiai po darža vaikszcziodavo 
ir mastydavo apie visokius 
daigtus o tankiai ir kalbėdavo 
bet tik patsai su savimi. Tula 
diena jis mąstydamas sekan- 
.cziai sau vienas kalbėjo:

—() kaip graži sziadien die
na, jau seniai tokia buvo. Ei- 
.siu ir prisirinksiu žolių! Juk

czionai ne viskas žmogui yra, 
atidengta ir ne viskas jam 
duota. Isz to visko iszplaukia,' 
jog musu busima viltis — pri-. 
valo būti klabintoja kad pra
tintis czionai gyvent prie mok
slo ir doros. Turiu tau iszpa- 
žinti, mano karaliau, jog turint 
persitikrinimus, ko esu neap
leidęs, sutinku su viskuom, ko 
esu iszsimokin.es; nes man vė
la protas kalba, jog czionai 
vienok visu paslapcziu neisz- 

irorints bueziau tarp 
ir visus 

žemes krasztus pereieziau ir 
visas marias perplaukcziau. 
Kas negalima, tai ir ne.

Taip kalbėjo iszminczius ant 
karaliaus Ulino salos. Bet po 
keliu dienu pranesze karaliui 
jog Jedok su szia pasaule at
siskyrė. Karalius labai liūdo 
ir ilgai savo geriausio draugo 
mirti apverkė. Jis neteko jau 
nei vieno su kuriuomi apie to
kius svarbus, kaip su Jedoku, 
reikalus 'butu kalbejas; visuo
met karalius didi szirdies skau
smą turėjo. Karalius tankiai 
iszmincziaus žodžius atsimin
davo: persitikrink ir atsimink! 
Pertat pasiruosze jokiu sunke
nybių nežiūrėti bet iki savo 
gyvenimo pabaigai jeszkoti 
teisybes o ypacz kuri tikyba 
ant geriausiu ir teisingiausiu 
pamatu stovi paremta.

IX.
Netikėti Atsilankymai.

In miestą ISzebas atvyko 
nelis, klausinėdamas pas 
sus kur gyvena pirklys, kuris 
vadinasi Zebit. Bet kurio tik 
užklausė, niekas apie klausia
ma pirkli nieko nežinojo. Jau 
kelias dienas mieste gyveno ir 
jokiu budu apie Zebita niekas 
nieko nežinojo. Karta mieste 
seneliui apdriskęs vaikas už
bėgo kelia ir iszmaldos prade-' 
jo maldauti. Vaiko apsivilki
mas buvo purvinas ir suply- 
szes, jo kalba seneli labai 
judino. Senelis vaikiuką 
žiurėjas, užklausė kaip jis 
dinasi.

Vaikas atsake:
— Esu sunumi nelaimingo 

Zebito, kuris taip daug pavar
go jog dabar turi kitiems žmo
niems vandeni neszti. Jis szia
diena nieko gero neturi ir be
veik su 'badumi kovoja.

Senelis vaiko kalbos iszklau- 
ses, užklausė:

— Kodėl pasisakei, mano 
vaike, jog esi nelaimingo Zebi
to sunumi? '

— Ak! — prabilo vaikas, — 
nes nelaimingu likosi; kitkart 
buvo neapsakomai turtingu 
bet jo turtus marios prarijo.

;— Nuvesk mane pas tavo tę
va, vaikuti! — tarė senelis.

Vaikas atsake:
— Noringai tave pas ji nu

vesiu, turbūt jauti koki nors 
ant musu susimylejima nes 
apie tai taip žingeidžiai ne- 
klaustum.

Vaikas ėjo pirma o senelis 
paskui ji.

Priėjo ant galo prie siauros 
ir neszvarios gatves. Vaikas 
sustojo prie .menkos, suruku
sios šlubeles ir seneliui ap- 
reiszke jog czionai jo tėvas 
varge gyvena. Siaurais trepu- 
kais prilipo jiedu prie duriu. 
Vaikas duris atveres, senuką

jos be naudos czionai, ant že
mes, neaugtu; viskas yra žmo
gaus suvartojimui ir naudai. 
Kvietkeleje arba žoleleje, ak- 
menuose arba samanose, kož- 
noje szaknelej yra paslėpta 
kokia nors galybe isz kurios 
žmogus gali turėti sau nauda. 
Kaip daugumas tu teisybių ne
žino o kartais net mislija jog 
tas viskas yra negalimu daig- 
tu. Bet jeigu žmogus in viską 
temijasi ir viską placziai tyri
nėja, tuokart savo tikslą irjtirsiu, 
gryna teisybe pasiekia. Priesz< žmonių szviesiausiu i 
neatbojanezius žeme savo tur
tus uždaro o tyrinėtojus inve- 
da in puikiausias szventiny- 
czias, kur atsiranda neapsako
mu turtu versmes. Teisybe, tei
sybe, menkai kas tu laimiu 
jesžko; jie tankiai nekantriau- 
ja, jeigu jiems tuojaus akys ne
atsiveria ir tokiu budu gamtos 
slaptybių nepažysta! Ne gam
ta bet tu, žmogau, esi kaltas! 
Gamta iszgydo žaizdas ir nu- 
liudusius suramina; ji silpnam 
suteikia spėkas ir prie gyveni
mo priduoda reikalingu spėkų. 
Tik geram užsiemime reikia 
iszlaikymo o tuokart viskas 
bus kuopasekmingiausiai.

Karalius užpakalyj iszmin
cziaus užsiglaudės visa jo kal
ba iszgird'o; Jedok-gi karalius 
nematė. Tuokart karalius pa
antrino sekanezius žodžius:

— Bet jeigu žmogus tik apie 
viską su prisiriszimu dabos, 
tuokart prie visko prieis prie- 
tikslo ir teisybes? Tai yra ta
vo, Jedokai, žodžiai.

Jedokas karaliui pasiklonio- 
jas tarė:

— Gal būti, jog tie žodžiai 
yra manais.

— Ar-gi esi apie savo žodžiu 
teisingumą persitikrinęs Jedo
kai? — užklausė karalius.

— Esu, ' — atsake iszmin
czius.

— Ak! — tarė karalius, — 
kaip jau tankiai maseziau su 
prisiriszimu apie esybe, kur 
ant visu vieszpatauja o vienok 
negalėjau persitikrinti, ar ma
no tikėjimas yra teisingu ir ne- 
apsiripkaneziu?

— Asz garbinu nuoamžina 
Upupacha, jaunikaitis isz' 
Knetvorto szlovina Jehova, 
tasai, kuris buvo isz Szebos, 
szaukiasi prie Allah o o jauni
kaitis isz Zamborszto meldžia-! 
si prie Dievo. Kuris-gi dabar 
geriausiai tiki? Kurio tikėji
mas yra teisin'gu? Kuris daro 
žmogų czionai laimingu ir mie
los ateities viltimi paremia?

— Toji tikyba teisinga, ku
ri žmogų greieziausiai ir tik
riausiai prie sanžines laimin
gumo veda ir kuri ant doros ir 
geru darbu remiasi — tarė isz
minczius; — bandyk, karaliau, 
o paskui iszrink!

— Bet pasakyk man taipgi, 
mano Jedokai, ar tu esi musu 
kunigiszkomis knygomims už
ganėdintu? — užklausė kara
lius. ■

Iszminczius ant to atsake:
— Mano stengimosi ir dar

bo tikslu buvo pažinti kas tei
sybe o kas yra apgavyste. Ne
galiu tvirtinti kad jau bueziau 
tą viską pasiekęs, kadangi tas 
viskas yra labai gili materija. 
Tacziaus neapsakomai, links
minuosi, jog jeigu ko nors czio
nai nepasiekiau, tai aname gy
venime turėsiu viską atsiekti 
nes mano protas man kalba jog

MAHANOY CITY, PA.

Teksu farmerei nukentejo daug nuo paskutinio tvano kuris apėmė ju laukus ir na
mus. Daugelis szeimynu turėjo būti iszgialbetais per valdiszkus laivorius kurie pri- 
gialbejo farmeriams gialbeti ju szeimynas. Tokiu budu szįmtai szeimynu likos iszgial- 
betos. Tukstanczei gyvuliu prigėrė. Beveik visos upes iszsiliejo per nuolatini lietu ku
ris tose apielinkese nupuolė per daugeli dienu be paliovos

pamirszes. Tik atsimink, ko
kius tu laikus pas mane turė
jai. Juk esi jaunesniu ir už ma
ne tvirtesniu. Tu gali da szioki 
toki darba dirbti o asz? Vis- 
kuom pas tave busiu užganė
dintas, ka tik man tu galėsi pa
skirti; ant galo žinok, jog esu 
senu ir daug nieko nereikalau
ju ; norints syki ant dienos duo-

džiuvusi, iszbalusi, bevydama 
kūdiki, ant sutersžto suolelio 
sėdėjo.

O vaikas tarė:
— Žiūrėk, teve, ka asz tau 

atvedžiau; tasai vyras tavęs 
klausė ir dabar nori su tavimi 
pasimatyti.

'Tėvas pasikėlės in seneli pa
sižiurėjo ir paskui tarė:

— ISu manimi ? Su manimi? Į si valgyti, by tik badumi ne- 
Kas esi vieszpatie, kkd apie 
mane klausineji, apie visuomet 
nelaimingaji Zebita ?

— Kaip tai ? Ar manes-gi vi- 
siszkai nepažysti? — pradėjo 
senelis kalbėti; — manes gal
būt todėl nepažysti kad esu la
bai pasenės?

— Mano karaliau ir viesz
patie! — suszuko Zebit ir mė
tėsi seneliui prie kojų. — Sa
vo akiai netikiu bet man rodo
si jog- priesz save matau malo
ninga karalių Ulin ir tai da 
vargingoj stuboj, panaszios vi
soj pasaulej negalėtum suras
ti!

— Taip yra, mano Zebitai, 
esu tuom paežiu; dabar mane 
pažysti? — užklausė senelis.

— O pažystu, pažystu, mano 
karaliau ir vieszpatie; puolu 
prie tavo kojų ir už taip didžia 
malone dekavoju, didis mano 
karaliau ir vieszpatie! Nega
liu dabar apsakyti ir suprasti, 
kuomi asz tavo atmineziai už
sitarnavau, mano karaliau; ta
cziaus aiszkiai matau, jog ne- 
apribuotas tavo mielaszirdin- 
gumas ir teviszka malone, nes 
nesibjaurejai vandens vežejo 
smirdanti, varinga narna at
lankyti!

Ir isz jo veido buvo matytis, 
kaip tame momente didžias 
sau viltis gimdė.

Senelis aplinkui apsidairė iri 
a t si d uk sėjas ta re:

— Kodėl mane vadini da 
karaliumi ir vieszpacziu? In 
tave pasižiurėjas persitikrinau 
jog tarp musu jau nėra jokio 
skirtumo. Buvau karalium, bu
vau vieszpacziu bet dabar esu 
lygiu tau, didžiausiu vargdie
niu. Mano pavaldiniai priesz 
mane sukilo ir privertė mane 
iszbegti; vos savo gyvastį ga
lėjau iszgelbeti. Netikusiu lai
vu perplaukiau marias. Būda
mas senu, vargdieniu, nuo vi
su apleistu, nežinojau .pas ka 
nusiduoti. Atsiminiau kelionė
je apie tave ir sztai su szita laz
da atrimseziayau, maldauda-

invede in tamsu, mažyti kam-'mas kokios noiĮs ant senu me
hari, 'kuriame tik vienas var-'!tu prieglaudo
gas vieszpatąvo. Ypata isz- tu mano geros szirdies esi ne-

se- 
vi-

su-
ap-
va-

mircziau. Susimylėk, Zebite ir 
priimk mane pas save!

Zebit tai iszgirdes pradėjo 
verkti ir savo likimą niekinti. 
Paskui laužydamas rankas ta
re:

— Geidaus bueziau niekad 
negimęs, jau‘gyvenimas man 
dakarto iki gyvam kaului, ne- 
apkenezia ir niekina visa pa
sauk; man vistiek ar asz gir
džiu apie žmogaus laime ar ne
laime; kodėl asz toks nelaimin
gas da pasaulej gyvenu”? Seni, 
žinok gerai, jog asz tavo sala 
apleisdamas jaucziausi laimin
gu, turėjau kitokia dvasia ir 
mintis, tuokart priesz mane 
puiki viltis spindėjo. Tuopa 
tarpu matau jog ir tu, kaipo1 
karalius, likaisi tokiu paežiu 
niekam netikuksiu vargdieniu. 
Bet tas viskas yra niekyste ir 
apgavyste! Marios mano tur
tus nuo manės atėmė. Sugry- 
žus elgetaujant namo, antroji 
nelaime ant manes užkrito. Vi
sas tėvu man paliktas turtas 
pražuvo ir nei sulūžusio skati
ko namie neradau! Kad ture-; 
-cziau savyje spėkų ir drąsos, 
sau gyvastį atimcziau, nusižu- 
dycziau! Baisus pas mane var
gas ir nedateklius. Laikais na- 
mieje neturiu nei kąsnio duo
nos nei druskos. Sztai matai, 
asz pirmiaus būdamas tokiu 

I turczium, sziadien priverstas 
svetimiems žmoniems vandeni 
neszti.

Ir juokdamasis paskui da 
pridūrė:

— Paikas seneli! Tu pas ma
ne ateini melsdamas susimyle- 
jimo, jeszkai kokios nors prie
glaudos? Cha, cha, cha! Vis-į 
kas pasaulyje yra. apgavyste, 

. viskas yra niekybe! Cha, cha, 
cha! Ir tavo nuoamžinas lUpu- 
pachas yra. tik paiku žmonių 
iszmislu, lygiai tokiu žmonių, 
kaip ir tu pats!

laimes czionai, ant žemes, su
rasti, be abejones sziadiena sa
vo sename varge būtum pasi
likęs ant visados laimingu ir 
ant savo vargo, likimo iierugo- 
tum; dorybes nedraskytum ir 
nesirustintnm ant augszcziau- 
sios esybes; nes privalai žinoti 
jog žemiszki turtai ne todėl, 
kad su anais paliktum nedo
rais bet kad artimus laimin
gais padarytum, gyvendami 
taip, kaip nuo musu augsz- 
cziausia esybe reikalauja ir no
ri. Kitoks buvai laimėj, kitoks 
nelaimėje; tavo manymai nie
kam nederanti ir neverti. Lik 
sveikas, Zebit! Nenoriu su ta
vimi, piktas žmogau, savo ne
laime dalintis nes patsai saves 
negali gelbėti, kuri tave nuo 
kulku apsaugotu, kuri tave ne
laimėje ir pavojuje gelbėtu.

Tai tarės, senelis apsisuko ir 
iszejo o paskui ji buvo girdimi 
Zebito juokai ir apszmeižimai.

TOLIAUS BUS

Ar eisi su manimi, vadino, 
Abudu eiti kalbino.

Bet tasai asilelis iszsikal- 
binejo,

Kad drauge eiti negalėjo, 
Na ir pati su draugu iszejo, 
Ba jisai in tokias vietas eiti 

nemylėjo.
Na ir nusidavė toji porele in 

teat ra, 
Nulėkė abudu kaip vėtra, 
Nuo to laiko ju nesulaukė, 

Norints per tris dienas lauke.
In palicija vyras nusidavė, 
Apraszyma apie paczia 

padavė, | 
Melde jeszkoti paezios, 
Pasileideles niekszes.

Sziadien tasai asilas neturi
. paezios,

Neranda sau malszios vietos, 
Vaikai szaukia savo motinos, 

Tosios nelabos iszgamos, 
Geras tai pamokinimas 

kitiems, 
Neleisti moteres su 

svetimiems,
Ba gali tas pasidaryti, 

Kaip tam vargszui padare, 
Paczia isz doros kelio isžvare. 

Daug raudasi paežiu lokiu, 
Kurios eina naktimis ant 

pikezieriu,
Palikia savo namus, 

Eina in svetimus, 
prielaidiniais užsiduoda,

tikėjausi, jog

— Apsvarstyk, brutaliau, 
viską geriau! — suszuko sene
lis, — kad mano turtai tavo* 
szirdies socziai nebutu prisoti
nę, kad būtum atminės jog 
žmogus turtuose negali jokios

TARADAIKA

Su
Savo moteriszkuma parduoda, 

Kaip tai Skulkino paviete, 
Randasi nemaža vieta, 
Kur viena moteriuke, 

Lietuvos dukriuke, 
Apgaudinėja savo asila. vyra, 

O priek tam patogi yra, 
Po pakampes valkiojasi, 

Kad net isz to visi juokėsi, 
Tasai asilelis per pirsztus 

žiuri, 
Vyriszkumo jokio neturi, 
Pacziule naktimi paleis

tuvauja,
Su kitais nuolatos draugauja, 

Po karczemas slankioja, 
Naktimi bambileis uliavoja, 
Pasigėrus namo parvažiuoja, 
Nidkas jai ant svieto neapeina, 
Jau velniui yra parsidavus, 

iSu kunti ir duszia. savo, 
Jog kada nakczia jis ja pa

griebs, 
Ant dortbankio paslėps, 

Galva ant lango tik kabos, 
0 velniui duszia atiduos.

NEPAVYDI JAM TOS 
LAIMES.

Jau tik bausmes ant svieto 
nėra,

Jeigu tokias bobas nenu- 
baudžia,

Katros savo vyrus nu
skriaudžia,

Ir mažus vaikelius1 apleidžia.
O kad mano kūma Baltru

viene, .
Iszvažiavo in Bartonville, 
Paliko man taja naujiena, 

Kad iszbarcziau taja nedorėle.
(’žaliukas turėjo fain paczia, 

Kuri iszrunijo praeita nakczia, 
Ir sziadien nesugryžo namon, 
Paliko keletą vaiku stubon.
Toji valkata valkiojosi su ‘ 

svetimais,
Su visolkeis nedoreleis iszga- 

mais,
Ant teatru ir balių,

Ir moving pikcziereliu.
Vyras paskui ja nevaiksz- 

cziojo.
Apie jos darbus nedažinojo, 

Vakare draugas vyro atėjo. 
Ant paveikslu vadyti pradėjo,

— Atmink, kad ranka, kuri 
supa vyge, valdo svietą,” — 
kalbėjo tūlas filozofas in savo 
dranga.

— Jeigu taip, tai ateik in 
mano narna ir valdyk sau ta 
svietą nes asz esu labai pailsės 
supdamas savo sūneli, — at
sake jam draugas.

LABAI GRAŽUS
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

---------- < fį'1
Kokiu da ne

buvo Lietuviu 
kalboje ir bu- i 
site užganė- Įl 
dinti! Jeigu (j 
jumis patis pa
tiks parodyki
te savo drau
gams. 10c už 
viena;3 už 25c 
arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE 

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23^4 coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 
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— Ponas Antanas Mizera, 
isz Shenandoah, atsilankė pas> 
savo pažystamus ir prie tos! 
progos atsilankė in redakcijai 
‘‘Saules” nes ponas Mizerai 
yra senas skaitytojas jau su-, 
virszum 40 metu. Acziu senas' 
drauge už atsilankymu.

— Juozas Džiadosz, 29 me-1 
tu, 438 W. Mahanoy Avė., czys-| 
tydamas kamina ant stogo, pa-1 
slydo ir nukrito žemyn nuo an-J 
tro laipsnio. Jaunas vyrukas 
likos tuojaus nuvežtas in ligom- 
bute Locust Mountain. Pulda
mas susižeidė ranka ir peczius.

t Subatoje, apie deszimtal * . v • 'valanda ryte, likos užgriautas 1 
per anglis butlogorineje skylė
je, artimoje Park No. 1 kasyk
lų gerai žinomas Rusnakas, 
Aleksa Pravdyvi, apie 50 metu 
amžiaus. Kada ji iszgavo isz 
skyles da buvo gyvas ir atvež
tas pas daktaro bet ant kelio 
mirė. Velionis gyveno pas Puk 
po 330 W. Pine uly., buvo nasz- 
lys ir buvo vedos naszlia Janu- 
levicziene kuri mirė keli metai 
adgal. Gimines suvažiavo ir 
padare rodą ant palaidojimo 
kūno.

—> Pbnas Steponas Kudele- 
viezius su szeimyna isz Tamak- 
ves, motoravo in miestą atlan
kyti savo pažystamus ir prie 
tos progos užėjo in 
redakcija nes visa 
Kudelaucku skaito 
nuo daugelio metu, 
atsilankyma.

“Saules” 
szeimyna 
“Saule” 
Acziu už

SHENANDOAH, PA.
t Karolina Kanick, kuri 

pergyveno czionais beveik pus- 
szimto metu, pasirgęs kolos 
dienas, mirė namie. Velione 
paėjo isz Lietuvos ir buvo na- 
szle mirusio Jono Kanicko. '

— Musu biznierius, ponas 
Juozas Masalskis, kuris laiko 
grosersztori ir buezerne ant 
1027 E. Coal uly., szimet iszda- 
lines puikius sieninius kalen
dorius del savo kostumeriu. 
Bet turės užtektinai ir del tų
jų kurie pradės pirkinei jo 
■sztore tavora o to nesigailės 
nes ne tik kalendoriai yra pui
kus bet ir jo visas tavoras.

t Mare, pati Vlado Bube- 
lio, 23 S. Bower uly., mirė na
mie po trumpai ligai. Velione 
.pribuvo in Amerika būdama 
jauna mergina ir prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko vyra, sunu Joną ir dukte- 
re Elzbieta New Yorke, dukte- 
re iSadnikiene mieste, Ona Ha-r- 
risburge, sunu Alberta mieste 
ir du anūkas. Graborius Snai- 
deris laidojo.

Seattle, Wash., ana diena Japoniszki Buddistai ap- 
vaiksztinejo 1,160 metines sukaktuves savo tikėjimo. 
Trys Buddiszki vyskupai laike žymias pamaldas. Pirmu
tinis vyskupas Matsuhasi praleido net 35 metus ant kal
no Koya, Japonijoj, kur meldėsi, nedraugaudamas su nie- 
kuom ir yra laikomas už Dievobaimingiausią ypata per 
Buddistus.

ISZ LIETUVOS
ATIMA VISOKĮ TURTĄ.

J. Paleckis paskelbė in'siaky- 
ma, kuriuo iisz bendrovių ir pa
vieniu asmeniui nusavinami ne 
tik ju turėtieji laivai ir kitokis 
turtas, bet ir sąskaitos’ užsieny
je, taip pat priklausancZ'ios 
jiems teises tame skaieziuje ir 
draudimo atlyginimo reikalavi
mai. Už nusavintus laivus nu
statytas iszpirkimo (dydis, 25 
nuoszimtis niuo laivo vertes. 
Kaip tais iszipirkimas bus tyri
nėtas busią tik vėliau nustaty
ta.

LIETUVOJ JAU INVESTI 
RUBLIAI.

Lietuvoje jau investi Rusi'sz- 
ki (pinigai; rubliai ir kapeikos. 
Kol kas da litai nėra panaikin
ti, bet spėjama, kad jie bus 
jau neilgai. Vienas litas lygus 
90-cziai kapeikų, kitaip pasa
kius, lygus kone visam rubliui.

TĖVAS ISZZUDE
VISA SZEIMYNA

PATS SAU PASIDARĖ 
MIRTI.

Bet Amerikoje- esamo Lietu- 
Vos turto Bol’szevikai negali pa
liesti, nes prezidentas F. D. 
Rooseveltes ji užszalde. Kaip 
Bolszevlkai bits iisz Lietuvos 
iszvyti, savininkai gales savo 
turtą vėl pasiimti.

nes

DU KOMISARAI PABĖGO 
SU PINIGAIS.

Profesiniu Sąjungą Centro 
Biuras jieszko kažikokiu savo 
pareigunu, Zigmo Raulusze- 
vicziaus ir Kazio Subacziaus, 
kurie paėmė po 200 litu tarny
binio avanso. Jie savo laikiu 
buvo pasiusti provinrfjon pa
rinkti komisaru Nacionalizuo
jamoms instaigoms. Dabar 
skelbiama, kad jeigu szie nau
josios tvarkos atstovai neaitsi- 
skaitysia, tai bus jieszkomi, 
kaip valdiszki Ipini'gu iszeikvo- 
t Ojai.

Paterson, N. J. — Kaimynai 
suuodė' gaza pas savo kaimyną 
Leona Cooper, iszmusze duris 
per ka persistatė jiems baisus 
reginys, ant grindų gulėjo vi
sa szeimyna negyvi su sutesz- 
kintems galvoms o motere .sė
dėjo ant kėdės su perpjauta 
gerkle laikydamas peili ranko
je. Pirmiausia tėvas atsuko 
gaza o kada visi gulėjo be ža
do, paemes beisboline lazda, 
suteszkino visiems galvas. Mi
rusieji yra jo pati 30 metu ir 
trys vaikai. Badai Cooper laja 
diena baisei gere isz rupesties 
kad neturėjo darbo o būda
mas lapsvaigintu papilde taji 
baisu darba.

Padovanojo Vargingai 
Szeimynai $500

Port Marion, Pa. — Pas mus 
kasyklos dirbo po viena arba 
dvi dienas ant sanvaites, musu 
anglis yta minkszta, kaip tai 
vadina “soft coal”, maszinos 
ąngli kerta, 8 pėdas gylio ir 14 
colliu ploczio o maszinos ir lio- 
duoja angli in karukus. Viena 
tokia maszina užlioduoja dvi- 
deszimts karu o in kara telpa 
po du tonai anglių, in 7 valan
das laiko. Pas mus kitokiu ka
syklų nesiranda.

Prisiuncziu tamistai taipgi 
užmokesti už laikraszti “Sau
le.” Su pagarba,- lieku jusu 
skaitytojas, Motiejus Ūsas.

GAISRININKAMS
BEMITINGUOJANT

ISZDEGE JURBARKAS.

§ Amerika myli smagei rū
kyti gerus cigarus todėl kas 
miliutą suruko ju po 10,000.

Bolszevikams užėmus Lietu
va ir pradėjus ruoszti mieste- 
lituose mitingus, Liepos 7ta d., 
Jurbarke kilo didelis gaisras, 
padaręs apie penkis milijonus 
litu nuostoliu. Gaisras prasidė
jo Feinbergo Elektros Stotyje, 
malūne. Pravedus tardymu, 
buvo užvesta byla. Kauno apy
gardos teismas už apsileidimą, 
del ’kurio gaisras kilo, nubaudė 
inmones administratorių ketn- 
reis meneseis- kalėjimo.

Indomu pastebėti, kad Jur
barko gaisrininkai atvyko tik 
po dvieju valandų. Greicziau- 
sia, jie buvo užimti mitinge, su- 
ezaiuiktam vietines partijos.

Los Angeles, Gal. — Žymus 
krutamuju paveikslu aktorius 
Lionel Barrymore, kuri ma
te milijonai žmonių paveiks
luose, perskaitęs laikraszcziuo- 
se buk varginga szeimyna ne
turėjo ka valgyt per Dekavo- 
nes Diena, prisiuntė tos szei- 
jįįvhos motinai, Mrs. Fay Gra
liam, kurios vyras serga džio
va, 500 doleriu. Keturi vaikai 
taipgi serga džiova. Varginga 
motere, aplaikius dovana, net 
graudžiai apsiverke isz džiaug
smo ir pro aszaras pasakė kad 
nesitikėjo kad ant svieto ran
dasi da geru žmonių kurie at
simintu ant kitu žmonių var
go.

Barrymore pasakė buk jis 
karta prižadėjo per Naujus 
Metus buk kožna meta-steng
sis paaukaut kokiai vargingai 
szeimynai pinigu ir vietoje 
duoti juos del kokios draugo
ves tai jis pats sujeszkos tokias 
szeimynas ir pats joms teteiks, 
pinigus.

I ta viską. Ūkininkai dabar gali 
| organizuoti ne-pelningas elek- 

DIMAS IN KAIMUS j tros kooperatyves draugystes 
Į ir matydami didelius skaiezius 
1 ūkininku, kurie praszo elek- 
1 tros, matome, kad jie elektros 
j reikalauja. 1 
pavėlina ūkininku grupėms 
skolinti “construction funds” 
isz valdžios lygia rate kokia 
valdžia skolina. Kadangi pa
stangos dėtos investi elektra 
žmonių naudai ir ne jokiam 
pelnui kaszt'ai visur sumažin
ti. Pastatymo darbas kaikurio- 
se atsitikimuose kasztavo pu
siau kiek kasztuodavo priva- 
tems kompanijoms. Ir kaiku- 
nios privates kompanijos mano

i jog Rural Electrification Ad
ministration linijos yra pavyz- 
dis kuri kompanijos gali sekti.- 

Federates valdžios pasek
mingas progresas investi elek
tra in kaimus susilaukė dide
lio pasiprieszinimo nuo priva
eziu vieszosios naudos kompa
nijų. Claude R. Wickard, Ag
rikultūras Sekretorius sako' 
jog elektros programa greitai 
pleeziasi ir atnesza ilgai lau
kiamu patogumu kaimu szei- 
moms, pagerina ukiu produ
kavimą. Ir su invedimu ener
gijos insteigu invairiose sza- 
lies dalyse, pagelbės ir apsau
gojime szalies.
—Common Council for Amer. Unity.

Valdžios programa atnesza 
elektra 6,000,000 žmonių in ma
žiaus penkis metus.

Kerosimais žiburys, kuris 
užžibino devynis isz deszimts 
namu, kaimuose vos deszimti 
metu atgal, jau beveik užmirsz- 
tas daigias su invfedimu fede
rates valdžios elektrifikacijos 
programos, pagal informacija 
gautu isz Jung. Valstija Žem
dirbystes Departamento.

Sziadien, mažiaus penki me
tai po pravedimu Kaimu elek
trifikavimo Instatymo ir jo 
inkorporavimą in Tautiszka 
Ūkiu Programa, vienas kaimo 
namas isz kiekvieno keturiu 
turi elektra ir su pradžia 

1 ju metu beveik 6,000,000 
niu kaimuose naudojasi 
tros patarnavimu, acziu 
džios pastangoms.

Suvirsz 700 vietiniu sistemų 
ir daugiau kaip 250,000 myliu 
Rural Elektrification Admi
nistration linijų investa padi
dinti elektros varfojima nuo 
10 iki 25% ir paežiu laiku, vi
sos legales ir fiziszkos kliūtys, 
kurioms' privates vieszosios 
naudos kompanijos užkirto ke
lia, tapo praszalintos.

Su 
dijai 
vieta 
netik 
sekins kitus daigius darbo pa
lengvinimui, kaip elektrikinius 
prosus, elektrikines įskal'bia- 
mas maszinas, elektrikinius 
szaldytuvus ir net elektrikines 
melžimo maszinas.

Su invedimu elektriko varo
mu vandeniniu pumpu, nerei
kia vaikszczioti milijonus my
liu nuo skaitiniu in namus.

Ūkininko atžvilgiu, Ameri- 
gos giriamas gyvenimo auksz- 
tas laipsnis tuszcziai skambė
jo 1930 m. Turtingiausiose 
žemdirbystes dalyse pasauly
je, szalyje su visokiu gamtisz- 
ku turtu ir milžiniszka van
dens energija kaimu distriktai 
tik iki 10% buvo elektrifikuo
ti. Sulyginus su nekurioms da
lims Kanadoj ir Europos sza- 
lyse palyginimas buvo labai 
prastas. Net 35% kaimu vie
tų Norvegijoj buvo elektrifi
kuota, Szvedijoj 65%, Danijoj 
85%, Vokietijoj ir Japonijoj 
90%, Francijoj nuo 90 iki 96 
% ir Holandijoj beveik 100%.

Deszimts metu atgal, pagal 
Žemdirbystes Departamento, 
jokiu pastangų nedeta inves
ti elektra in kaimus czionais. 
Elektros klausymas 'buvo ran
kose privaeziu vieszosios nau
dos kompanijų. Ir in keturis 
metus priesz 1936 m. kaimu 
elektrifikavimas padidėjo tik 
1 nuoszimti.

Priežastis to, pagal vieszo
sios naudos kompanijų paaisz- 
kinimu buvo, kad invedimas 
elektros in kaimus buvo nepel
ningas. Žodžiais straipsnio, 
kuris pasirodė viename Bulle
tin of the Edison Institute for 
1935” leidinyje “jog invedi
mas elektrosein kaimas nėra 
ekonomisžku dalyku, turime 
dar ilgai laukti”. Toliaus, tos 
kompanijos pareiszke kad rei
kalavimas investi elektra in 
kaimus nepaejo nuo paežiu 
ūkininku, kurie nenorėjo ar 
negalėjo moketįi už toki patar
navimu bet niio sau-paskirtu 
sziampionu.

Pravedimas jKaimu Elektros 
Instatymo

nau- 
žmo- 
elek- 
val-

kerosininiu žiburiu, ra
sų baterijoms rado sau 
skiepe. Ūkininkai perka 
naujus radijus bet ir vi-

m., pamaine

Rusijoj Vieszpatauje 
Didelis Badas

Hongkong, Kinai.,— Pabėgė
liai isz Estonijos, Latvijos ir 

Instatymas taipgi (Lietuvos, kurie pribuvo in 
czionais per Siberija, apsakinė
ję, Imk Rusija jau yra pusiau 
iszbadejus. Vienas krominin- 
kas apsakineje buk Rusijoj ko
nia nieko nesiranda ir negales 
nieko ipristetyti del Vokiecziuj 
p aga 1 pr i žad e ji m a.

Apie 200 tiiju vargszu, mote
rių siui vaikais, i'szva’žiavo isz 
Rygos kone tris sanvaites ad
gal, atliko kelione per visa Ru-1 
sija ir daug 'toje kelionėje ma
te. Sako, kad Rusija, yra dide
liam pavojuje nuo Vokiecziu.

Isztremt iejei daug nukent e 
dideli szalti ir bada. ’

* Iszteklius turtingu žmo
nių duoda duona del vargingu.

* Darbas eina ant niek jei
gu nesiranda dirvos.

Isz Visu Szaliu
POPAS

PAKURSTYTOJE
NUKANKINO MOTERE IR 
VYRA UŽ 

BAISUS 
TAMSIU

RAGANYSTA — 
PASIELGIMAS 
KAMUOCZIU.

Ižgama Motina
Nužudė Penkis

§ Kinai prisiunezia kas mi
liutą iii Amerika po penkis sva
rus žmogiszku plauku isz ku
riu daro tinklelius del plauku.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iozka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drnkas,. .50^ 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

LvlaVas, Lenk.— Czionaitine 
policija atidengė baisia žudins- 
ta, kuri sujudino aplinkinius 
gyventojus mažo miestelio Bie- 
li, kur likos airtesztavota kokia 
tai Marcele Lukyca, kuri su sa
vo rankomis nužudė keliu me
nesiu senumo savo kūdiki.

Kada ant. sūdo pradėjo ja to
linus kvosti, toji nelaba mot ere 
prisipažino, kad yra ne vedus, 
o norėdama nudavineti pana, 
nužudė priesz tai keturis 
kitus naug’a-gimusiu kūdikius. 
Žadintoja nubaudė ant 15 metu 
kalėjimo.

Riuisija.— Czionais 
užsibaigė teismas popo ir ke
liolikos kaimuocziu, kurie nu
kankino ant įsmert du kaimu o- 
czius už raganyste. Laike teis
mo pasirodė kokiais tamsunais 
yra sziandieninei burlokai po 
valdžia Komunistiui

Atsitikimas buvo kaime Ko- 
žianak. Kaimietis vardu Dur
ban ir jo motere Petrova, likos 
nužiūrėti kaipo raganiai, kad 
pavogė koki tai maža daik
tą. Abudu likos isztraukti isz 
grincziots nuvilkti prie iižszaku- 
sio ežerio ir abudu inmesti, kur 
perbuVo per dvi valandas, ipo 
tam pusgyvius isztrauke ir laz
domis taip sumusze, kad pasili
ko bežade. Tik aksztant atsigai 
vino, o kad neatsigaivino nak
ties laike, buvo tai ženklas del 
tamsuneliu, kad abudu yra ra
ganiai. Tada nuėjo myne tam
suneliu pas popa Nikolajevą, 
kuris pakurstė tamsunelius i- 
dant raganius užmusztu.

Visi ant to užmanimo sutiko. 
Nueįjo prie pusgyviu au'ku, vie
nais didžiausias isz Bartoku pa- 
siemiais aszi nuo rato, sudaužė 
abiems nelaimingiems galvas, 
kad net smegenys isztiszkd ant 
žemes.

Norintis toje baisioje žudins- 
toje dalyvavo konia puse kai
mo, tribunolas iszrado kaltais 
popa ir keturis kaimuoczius ki 
tus paleido isz priežasties juj-u 
tamsybes ir lengvatikyst.es. Po 
pas likos apkaltintas ant pen
kių metui kalėjimo prie sunkaus 
darbo.

Moskva,

Stebuklingas Iszgial- 
bejimas Kūdikio

Trondeląck, Szvedija.— Til
ta motere inlipo in vagonu su 
penkiais vaikais kuris ėjo in ar 
tima mieste. Kada trūkis pri
siartino prie 'stoties, greitumu 
60 myliu ant valandos, septynių 
me'tiu vaikutis atidarė persky
ros duris, iszpuole ant geležin
kelio. Motina norėjo iszszdkti, 
bet. ja kiti paisažierei sulaikė.

Trūkis likos tuojaus sulaiky
tas, kunduktoriuš su pasažie- 
riais. iszbego isz trūkio tikėda
miesi regeti sumalta vaika, bet 
apie szimtia mastini adgal surado 
kūdiki kalbanti su drožniku. 
Vaikucziui nieko 'neatsitiko, 
tik apdraskytas truputi veidas 
ir viena ranka.

Skaito “Saule” Per 
43 Metus!

Guodotinas tamista:—
Prisiuncziu užmokesti

“Saule” ant visu metu ir taip
gi turiu primyt kad asz skai
tau “Saule” jau 43 metus ir 
skaitysiu pakol gyvas busiu 
nes man “Saule” geriausia 
patinka skaityt. Vėlinu jums 
sveikatos ir gero pasivedimo, 
lieku jusu senas skaitytojas,

V. P. SAKALAUSKAS, 
isz Silver Creek, Pa.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT1

Sugryžo Vėla Pas Mus!
Guodotinas Tamista:—

įSiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti ant viso me
to, kuri skaicziau daugeli kar
tu todėl vela pristoji! prie jusu 
milžiniszkos szeimynos skai
tytoju nes “Saule” man labai 
patinka. Su pagarba,

MRS. E. KLIMOVICZ,
isz Chicago, Iii.

PONAI
BIZNIERIAI!

Geisdami apteikt savo I 
gerus kostumerius, priva-l 
lo isz laiko duoti atspau- 
dyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1941 M. 
ir iszsirinkt kokiu nori 
iszsirinkt.
DABAR LAIKAS! -užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas ga
les iszsirinkti puikesnius!

SAULE PUBLISHING CO., 
Bell Phone 744-J 

MAHANOY CITY, PA.

5 ŠZI BANKA YRA NARYS
< Federal Reserve System 

TEIPGI IR
5 Federal Deposit Insurance
į, Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

j L. TRASKAUSKAS
! LIETUVISZKAS GRABORIUS j

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

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Didysis Szaltinis, minksztais virsz- 

ais...................................................... $4-75
Aukso Altorukas, paprastu apd., 

50c., Celuloidos grąžais apd.,. .$1.65
Vainikėlis, jaunimo maldų knyge

le, 35c. Juodais minksztais apd. $1.35
Kanticzkos, visokiu giesmių kny

ga, .................................................. $1.75
Gyvenimai Szventuju, apdaryta, 

visu metu, .................................... $7.50
Pekla arba amžinas pragaras,$2.50
Sapnas Marijos, ........................ 15e
Stebuklai Dievo SS. Sakramente 

po, .................................................. $1.50
Novenu knyga, ant visokiu szven- 

cziu....................................................... 65c
Gyvenimas Marijos,....................35c
Istorija szventa seno ir naujo Tes

tamento, su paveikslais....................25c
Ministratura ir klausymai,.... 25c
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos,..................35c
Kabalas, salamono nosis, .... 10c
Gydiklos nuo baimes miro, su pa

veikslais, ..........................................   50c
Karves nauda isz ju ir kaip geri 

surai padaromi, ............................. 35į
Girtuokliu gadzinkos................. 15c
Astronomijos knygele, apie dan

gų, ........................................   10c
Pontsko Piloto, jęalas sudžia Jėz

aus, ........................ 10c
Mikaldos pranaszystes, ..... 30c
Kantros Alenos, graži pasaka, 25c
Žolių knygele, apraszo apie 300 vi

sokiu žolių, nuo ko jos yra naudoja
mos, ................................................... 25c

Trajankos, 60c pakelis, 3 už $1.50
Nervu Arbata 85c, Kieta-Pilviu 

Arbata.. 60c. Dusulio Žoles.. 60c
Ramuneliai, Trukžoles, Pupkaisz- 

kiai, Liepžiedžiai, Pelunas, Velerijo- 
nai po 25c., pakelis arba 6 už $1.00.

M. ŽUKAITIS,
SPENCERPORT, N. Y.

lengvatikyst.es



