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Maskolei Užėmė Keturis Miestus Rumu-
----------------------------- -—_---------

nijoj; Karalius Karolius Meldžia
Pagialbos Nuo Hitler’io

PAKORĖ VAIKUS

TURKISZKA FLOTA 
,SAUGOS DARDA- 

NELLIU
Bukaresztas, Rumunija — Ka

ralius Karolius nusiuntė pra- 
szyma pas Hitlerį kad jam pri- 
gialbetu apsaugoti savo tėvy
nė Rumunija nes jau Masko- 
liszki pulkai užgriebė keturis 
miestus: Cernati, Tighina, Chi- 
sina ir Cetetea — visi randasi 
Besarabijoj, kuriuos Rusija pa
reikalavo nuo Rumunijos. 
Miestai likos užimti be pralie
jimo kraujo.

Tuo paežiu laiku Vokiszkas 
tninisteris, Johan Fabricius 
iszleke isz Vokietijos in Vied- 
niu eroplanu taikytis su ka
ralium kuris meldžia Hitlerio 
pagialbos priesz Maskoliszka 
netikėta užgriebimą tuju mies
tu. Bulgarija ir Vengrai patys 
reikalauja tosios szalies kuria 
dabar laiko Rumunija.

Karalius paliepė visoms pa
silinksminimo vietoms užsida
ryti duris ir uždraudė viso
kioms muzikėms grajyt per 
tris dienas, kaipo ženklą gai- 
lesties. Maskolei inejo in už
griebtus miestus su didėlėms 
parodoms ir kapelijoms. Nak
ties laike buvo smarkus susirė
mimai ant Rumuniszko rube- 
Žiaus su Maskoleis. Trys Ru- 
muniszki eroplanai likos nu- 
szauti per Maskolius.

Maskolei pradėjo kuopyt 
daugiau vaisko ant Rumunisz
ko rubežiaus. Musziuose badai 
užmuszta daugiau kaip 500 Ru- 
muniszku kareiviu. Badai Vo
kietija prižadėjo Rumunijai 
kovoti priesz Maskolius. Mas
kolei pribuvo su daugeliu tan
ku prie upes Prut kur atsibuvo 
keli kruvini musziai.

Sztai ko Rusija nori: Sugrą
žinimo visos Besarabijos, 17,- 
146 keturkampiniu myliu žie
mes su 3,000,000 gyventoju nes 
toji, dalis, prigulėjo, kitados 
prie cariszkos locnasties. Da
lis Bukovinos provincijos kita
dos prigulėjo prie Austrijos. 
Taipgi nori valdyti Rumunisz- 
kas Juoduju Mariu pristovas: 
Konstancija kaipo Galati ir 
Bralia pristovas.

Turkai Apgins Dar- 
danelliu

Istanbul, Turkija. — Tur- 
kiszka flota, pilnai apsiginkla
vus ir pasirengus ant muszio 
iszplauke ant Juoduju Mariu 
(apginti suspauda Dardaneliu, 
jeigu to reiketu.

Tankai Kurie Spjaudo Isz Saves Liepsna

Sztai yra vienas isz velniszku iszradimu tebyreje karėję. Yra tai ginklufoti Italisz- 
ki tankai kurie iszspjauja isuzu. Yra tai baisus ginklai priu. Vokiecziai taipgi naudojo 
panaszius tankus ant Francs saves liepsna ant savo priesz&sz kuriuos niekas neužsilai
ko ir naikina viską kas tik papuola jiems in kelia.

Turkija jau mobilizavo dau
giau kaip puse milijono karei
viu ir gales padauginti taji
skaitlį in 24 valandas jeigu pri
reiktu. Turkija labai pradėjo 
rūpintis kad Rusija užėmė kė
lės Rumunijos pristovas.

Italija dabar pradėjo neri
maut nes mane kad po pasida
vimui Francijos, kare truputi 
apsimalszys bet dabar mato 
kad kare prasitrauks ilgiaus 
ne kaip tikėjosi.

Vokiszki Eroplanai Už- 
musze 39 Žmones

London. — Valdžia aplaike 
žine buk Vokiszki eroplanai 
bombardavo Guernsey pak- 
raszczius užmuszdami 39 žmo
nes o gal ir daugiau. Eroplanai 
taip žemai leke kad szaude isz 
maszininiu karabinu in began- 
czius gyventojus. Vokiecziai 
bombardavo nekurias vietas 
Valijoj ir nekurias dalis Ang
lijos.

Kas Minuta
t Paprastais metais Euro

pinei keleivei atlankanti Ame
rikos 48 valstijas, praleidžia 
po 90 doleriu kas minuta.

į Ant lavinimo 7,000 lekio
toji! del kariuomenes Su v. Val
stijos iszleidžia kas minuta po 
200 doleriu ant tuju vyruku.

į Amerika iszsiunęzia kas 
minuta po 15 varu kendžiu in 
visus sklypus.

tekintojas “Balbo”
Užmusztas

Prezidentas Pasirasze 
Ant Naujo “Relief”

General Balbo

Rymas — Mar- 
szalka Italo 
Balbo, 44 metu, 
geras draugas 
Mussolino, li
kos užmusztas 
muszyje su An- 
glikais artimo
je Tobruch, Li
bijoj. Bet jo 
mirtis yra ne- 
iszaiszkinta nes

pagal telegramas tai toje vie
toje nebuvo jokio eroplanu 
muszio.

ŽINUTES
Del Monte, Cal. — Motina ir 

jos trys dukreles sudege de- 
ganeziam nam’e nakties laike. 
Tėvas likos baisei apdegintas 
gelbėdamas savo szeimynele.

Wilkes-Barre, Pa. — Jonas 
RaszkevicziUs ir Juozas Rut
kauskas likos užmuszti kasyk 
lose West Side Coal Co.

Duncanville, Pa. — Trylika 
žmonių likos sužeisti laike au- 
tomobiliaus nelaimes artimoje 
czionais.

Hazleton, Pa. — Kada auto
mobilius pasviro isz kelio 
trenkdamas in medi, trys vy
rukai likos užmuszti ant vietos. 
Visi gyveno Audenried.

Loredo, Tex. — Praeita san- 
vai'te, per didelius tvanus likos 
užlieti keliolika miestelei, ble- 
des padaryta daug ir keli žmo
nes pražuvo.

PO TAM PATI SAVE.

Wellington, Ore. — Kada Ja
cob Redcliff sugryžo isz mies
to in kur buvo nuvežęs daržo
ves ant pardavimo, rado ant 
stalo aiszkeli kuriame rasze jo 
motere buk suras ja su vaikais 
kabanezius ant virvutes skie
pe. Vyras nubėgo greitai in 
skiepą surasdamas tris kaban
ezius lavonus ant virvių — mo
tere ir du mažus vaikus. Mote- 
ic sirgo nuo kokio tai laiko ne- 
iszgydoma liga ant kurios la
bai kentėjo ir gal tas jai su- 
maisze protą.

NE TIK PLAUKUS JAI NU
KIRPO BET IR AUSI.

Toledo, Ohio. — Poniute Ol
ga Ritter pareikalavo 2,000 do
leriu nuo barberio Simon Sikes 
už szmoteli ausies kuria jai nu
pjovė laike apkirpimo plauku.

Olga sako buk nuo tojo laiko 
kent e kausma ir priek tam jos 
patogumas daug nukent e nuo 
kada neteko szmotelio ausies 
ir dabar spiresi nuo barberio 
atlyginimo.

NORĖJO ISZBAN- 
DYT NAUJA PEILI
NUŽUDĖ VAIKA.

Grand Island, Nebr. — Vit- 
to Manitoud, 14 metu Italijo- 
nukas, nudure ant smert visai 
nepažinstama kita vaika kad 
galėtu iszbandyt eili ir matyt 
■kaip giliai galima insmeigti 
peili in žmogaus kuna.

Vaikas prisipažino buk jis 
su savo draugu pavogė ilga 
mėsini peili nuo 'buezeriaus ka
da apvogė jo stalcziu ant trijų 
doleriu kad eiti ant krutamuju 
paveikslu ir slankiodami po 
miestą susitiko su Krisiu Sel
kirk, kuris taipgi ėjo isz pa
veikslu namo. Vitto aiszkino 
sude: “Akyvas buvau dažinoti 
kaip giliai galiu insmeigti taji 
ilga peili in jo peczius. Pribe- 
au prie jo ant pirsztu, durda
mas jam peiliu in peczius.” 
Vaikas mirė kelionėje in ligon- 
bute. Policija suėmė vaika in 
kėlės miliutas po tam ir uždare 
kalėjime.

MADJEWSKI, ŽYMUS STA
TYTOJAS TILTU MIRĖ.
Los Angels, Calif. — Ralph 

Madjewsli, vienas isz žymiau
siu statytoju tiltu, mire praei
ta Sereda czionais, turėdamas 
79 metus. Jo paminklai yra De
laware tiltas, Filadelfijoj, xu- 
ris kasztavo daugiau kaip 37 
milijonus doleriu; Oakland— 
San Francisco tiltas, kuris 
kasztavo 200 milijonu doleriu 
ir daugiau kaip 20 tiltu Chica- 
goje. Gimė jis Krokave, Lenki
joj, mokinosi skambint ant pi- 
jano'bet geide pasilikti inžinie
rium, 1883 mete, pasiliko ukesu 
ir dirbo del Union Pacific gele
žinkelio. Prigialbinejo savo 
motinai aplaikineti teatro lo- 
szimus nes ji buvo žymi aktor- 
ka kuri losze roles po visa Ame
rika. Mete 1885 apsipaeziavo 
su Felicija Benda, isz Kroka- 
vo, bet po 17 metu pagyveni
mo, persiskyrė. Bu.ym.jisaapd£L- 
vanotu daugeliu auksineis me- 
daleis už savo darbus. Jo tikra 
pravarde buvo Mijdrzejewski.'

NEAPKENTĖ VYRA, NU- 
TRUCINO JI KAD GALĖTU 

GYVENT SU MEILUŽIU..
Franklyn, Me. — Palicija 

aresztavojo Paul Mallon už su- 
maiszyma truciznos su valgiu

Bylo
Washington, D. C. — Praei

ta Ketverga prezidentas Roo- 
seveltas pasirasze ant naujo 
relief (paszialpos) bylo kuris 
paskiria 1,157,711,357 dolerius 
ant suszelpimo bedarbiu bet 
tieji, kurie ne yra ukesais Ame
rikos, neaplaikines jokios pa
szialpos ne tieji, kurie yra prie- 
szingi musu valdžiai.

Pagal taisės naujas tiesas tai 
kožnas žmogus, kuris aplaiko 
paszialpa nuo valdžios, tu ii 
prislėgti ant tam tikros blan- 
kos kad jis ne yra jokiu Komu
nistu arba prigulincziu pr'e 
Vokiszkos drauguves Bundo 
ne nariu jokios drauguves ku
li stengėsi būti prieszinga 
Amerikoniszkoms tiesoms ‘r 
paredkui. Isz paskirtos sumos 
pinigu, prezidentas gali pa
skirti 100 milijonu doleriu del 
WPA projektu ir pirmutinius 
asztuonis menesius ir po du mi
lijonus doleriu kas menesi.

Naujos tiesos ketina pereit 
kurios prispirs kožna ateivi 
ant atspaudimo pirszto del ge
resnes pažinties kuom jis yra 
ir isz kur pribuvo.

VYRAS KALĖJIME; MOTE
RE UŽMUSZTA BŪDAMA 

GIRTA.
Dunkirk, N. Y. — Girtuok- 

lysta buvo priežastim nelaimes 
visos szeimynos bet daugiau
sia nukentejo keturi maži vai
kai kuriu motina likos užmusz- 
ta per automobiliu būdama gir
ta kada tėvas radosi kalėjime. 
Ignotas Bendarskis svecziavo- 
si taja diena pas savo pažinsta- 
mus kur iszgerta pusėtinai gu- 
zutes ir alaus. Kada važiavo 
namo apie pusiaunakti, gerai 
užsitraukia, pravažiavo pro 
narna sakydamas paežiai buk 
da nori truputi ipavažinet ir 
prasiblaivyt. Motere būdama 
apsvaiginta, szoko isz automo- 
biliaus artimoje namo, persi- 
skeldama sau pakauszi nuo ko 
mirė ant vietos. Vyras likos ar- 
esztavotas ir uždarytas kalėji
me o brolis paėmė vaikus pas 
save.

KAS TOKIS PAGEDO TARP 
VEDUSIU PORELIŲ.

Washington, D. C. — Ameri
koj persiskyrimai vedusiu po
relių szimet daugiau pasidau
gino ne kaip praeituose metuo
se ir tai daugiau ne kaip vin- 
ezevoniu. Cenzuso bjuras skel
bia buk in viena meta persis'ky- 
r 2,630,374 poreles. — Matyt 
kad musu persiskyrimo tiesos 
yra per lengvos kad galima 
taip lengvai tuosius ryszius su
laužyt.

kuri suvalgė Will ianr- St a t ers. -Kreida
Nutrucinto vyro motere buvo
su juom apsivedus tik praeita 
meta, po mireziai pirmo vyro
ir prisipažino buk priverto 
Mallona kad tasai inmaiszytu 
truciznos in valgi jos vyro lai
ke darbo nes abudu vyrai dirbo 
prie tos paezios akmendaužes. 
Vyras suvalgė užtrucintus pie
tus ir kada parėjo namo, su
krito negyvas. Kaltininkas su
deda visa kalt ant moteres ku
ri pagundė ji prie tojo darbo.

§ Puikybe yra pradžia visu 
grieku; puikybe daro nepa- 
klusnybia, murmėjimą, neklau
so prasergejimu ir kitus nieki
na todėl nedaleiskim ne musu 
szirdyse insikereti idant ne
pražudytam savo duszios.

§ Nekurie prispaudimai yra 
mums labai reikalingi ir nau
dingi nes atitraukė musu szir- 
di nuo niekniekiu szio svieto 
prisiriszimo ir primena mums 
kad esame ant isztremimo ir 
gyvename vargingai ant szios 
aszaru pakalnes.

PER DAUG UŽDAVĖ JAM 
“MEILES LASZU.”

Brooklyn, N. Y. — Palicija 
aresztavojo aptiekoriu Wil
liam MacNider, kuris norėjo 
nutrucint vyra Juzės Merkovs- 
kienes, 24 metu moterėles, kad 
vėliaus galtu su ja gyvent. Ap- 
tiekorius prikalbino Juze xad 
užduotu savo vyrui “meiles 
laszu” kad sulaikyti ji namie 
bet. isztikruju buvo tai tik klo- 
roformas.

Nesenei Juze atėjo pas aptie
koriu rugodama ant savo vyro 
buk jis užsiduoda su kitoms 
moterėlėms ir trankosi lyg vė
lybai nakezei po tap ruimius. 
Aptiekorius davė jai kokio tai 
skystimo paliepdamas prikiszt 
prie vyro nosies kada tasai už
migs nes tai yra “meilingi la- 
szai” ir sulaikys vyra namie. 
Juze taip ir padare bet vyras 
mirtinai apsirgo, dasiprato ka 
jam paeziule padare, prispyrė 
ja prie iszpažinimo teisybes ir 
palicija aresztavojo aptieko
riu.

§ Ne sunku būti geru tarp 
geru, nes patsai prigimimas 
traukia prie gero bet esantis 
geru tarp piktu, vertas esi di
deles garbes.

SUDEGINO KELNES SU , 
PINIGAIS.

Williamsport, Pa. — Isz gaį- 
lesties ir dideles rupesties kad 
sudegino, vyro senas darbines 
kelnes kurios radosi visa jo 
mėnesinė užmokestis, Mrs.

Nash iszgere truciznos
liksle atėmimo sau gyvasties. 
Motere likos nuvežta greitai in 
miesto ligonbute kur isztraiike 
isz jos trucizna ir motere pa
sveiks. Mat vyras moterei riie- 
ko nesake kur paslėpė pinigus 
o manydama kad jau daugiau 
jis kelnes neneszios, nes buvo 
labai suplyszia, uždėjo ant ug
nies su kitais skudureis ir su
degino.

SUKAPOJO VYRA KIRVIU 
UŽ TAI KAD JIS LAKSTĖ 

SU KITOMS.
Chamita, N. Mex. — Laike 

teismo Tacita Mersilla paszau- 
ke in sudžia: “Susimilk ant 
manes, ponas sūdžiau, turėjau 
taip padaryt, norints savo vy
ra labai mylėjau bet jis lakstė 
su kitoms moterems ir turėjau 
ji apmalszyt tokiu budu.”

Tacita likos aresztavota už 
sukapojima su kirviu savo vy
ro kuri nužudė po szeituyniszn 
kam barniui. Porele 'buvo ve
dus asztuoni metai. Motere pri
gialbinejo darbe savo vyrui vi
same pakol susirinko sau pui
ku turtei. Vyras vietoj būti dė
kingu savo moterei už tokia pą- 
gialba, sėdės “ant szimto ark
liu” pradėjo lakstyt su kitoms 
moterems ir praleidinet pini
gus ant geru laiku ir retai ka
da buvo namie. Motere mylėjo 
savo vyra norints tasai buvo 
dama nukensti ilgiau, isz pa- 
dideliu paleistuviu bet negale- 
szelumo pagriebė kirvi, trenke 
jam in galva o kada tasai su
krito ant grindų, pradėjo ji ka
poti kaip koki szmota mėsos.

Po ilgam tyrinėjimui džiure 
nusprendė ja kalta antram 
laipsnyje žudinstos ir likos nu
bausta tiktai ant penkių meta 
kalėjimo.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
r

Daktaras Rossen Hirshell, 
isz Žydiszkos ligonbutes New 
Yorke, tvirtina buk tarp Žydu 
yra mažiau mireziu ne kaip 
tarp Krikszczioniu.

Paimkime Europoje, kur Žy
dai gyvena arsziausiose aplin
kybėse ir ten jie gyvena ilgiau 
kaip Krikszczioiies o tai del to, 
kad Žydai naudoja mažai alko
holiniu gerymu. Isztikru ju gir
tuoklyste tarp Žydu yra retas 
atsitikimas nes girto Žydo re
tai kada matyt ant ulyczios o 
antras dalykas tai yra ju pa
vyzdingas szeimyniszkas gy
venimas.

Žydai apsiveda labai jauni 
todėl apsisaugoja nuo visokiu 
iytisziku ir bjauriu ligų, tik 
paskutiniuose laikuose (po ka
rei) Žydai pradėjo sirgti ant 
užkrecziamu ligų.

Žydai užlaiko druezei savo 
prisakymus ir nors gyvena ur- 
vose neszvarumo, be szviežio 
oro bet retai kada serga džiova 
(nes ezesnakai ir cibulei pra- 
szalina taja liga).

Da ir tas prigialbsti Žydams 
ant užlaikymo geros sveikatos 
ir apsisaugojimo nuo džiovos, 
kad jie retai kada persivalgo; 
valgo gera ir sveika valgi ir 
naudojasi isz szviežio oro, ka
da turi ant to proga, todėl ga
lima matyt daugiau Žydu par
kuose ir prie pamario. — To
dėl Žydai gyvena ilgiausia.

_____ .,_____
\ Isz San Francisco daeina ži
nia buk kokis tai pusgalvis už- 
rasze visa savo turtą, suside
danti isz 25 tukstaneziu dole
riu del szunu ir kacziu, netu- 
rineziu jokios prieglaudos 
mieste. Dabar tam mieste pa
statys prieglauda del tuju ne
laimingu “sierateliu.” Bet li
kusios gimines ne yra užgana- 
dinti isz tokio palikto testa
mento, .stengdamiesi sulaužyt 
paskutini norą bet mažai turi 
vilties nes Amerikoniszki sū
dai guodoja paskutini norą mi
rusio. Czion, Amerikoj, beveik 
po visus didesnius miestus ran
dasi priegaudos del gyvuliu, 
szunu ir kacziu bet apie vai
kus užmirszta.*. 1 !. 'H *■ ' ’ l , • , • ’ V »

Z Kaip vyras yra laimingu ir 
jaunu? Ant tojo klausymo tū
las Italiszkas laikrasztis ap
garsino kad skaitytojai atsa
kytu ant tojo klausymo. Tarp 
tukstaneziu atsakymu radosi 
skantieji:

Tankiausia vyras yra tol 
jaunu pakol da nemansto apie 
apsipaeziavima.

Jeigu vyras inejas in kromą 
perka kvepariti muilą, po tam 
užklausineja pardavėjo kokis 
būdas yra geriauses nusikvar- 
buoti sau plaukus — yra tai 
greieziauses būdas pažinimo 
kad jau pradeda sensti.

Vyras pradeda senst in asz- 
tuones dienas po szliubui — sa
ko viena jauna moterele.

Vyro senatve tai panaszi in 
jo drapanas: kuriu ilgumas ne- 
sziojimo priguli nuo to, kaip 
su joms pasielgineja.

Vyrai myli savo pacziulems 
užtikrinet kad jau sensta o- bet 
prie kitu moterėliu visados nu
šlavinėtu jaunais.

Vyras yra patol jaunu pakol 
moteres prie jo kimba o sensta 
■kada pats lenda joms in akis.

Vyras buna lyg tam laikui 
jaunu, pakol pataiko inkvepti
užvydejima savo moterei. Kaip
įipie tai Lietuvei mausto tai ne- gyventojus AVashingtono, ju ja myli ir paguodoja.

girdėjome bet kaip nuo tūlos’ 
moterėles girdėjome tai vyras 
yra tada senu “gramozdu” 
kada... E, veluk užtylėsime ka 
ji mums sake. ;

Jeigu žinome svieto istorija 
tai da nebuvo tokio atsitikimo 
kokio sziadien esame liūdinto-1 
jais Francijoj. Hitleris, kaipo 
tuom-laikinis ingaletojas — 
padavė savo’taikos iszlygas su
pliektam per ji prieszui. Bet 
tuju iszlygu da svietas gerai 
nežino. Bet žinome .pirma 
įmukta tuju iszlygu kuris yra 
sekantis: Permusztas žmogus 
ant žemes guli be valdžios o 
banditas stovi ant jo su peiliu 
prie gerkles szaukdamas “ar 
pasiduosi ar ne?”

Kas do skirtumas — gulin
tis ant žemes žmogus ir peilis 
po gerkle.

Norints ir norėtu atsakyti 
“pasiduodu” ir gialbeti savo 
gyvasti, tai ir taip toji gyvas
tis jam bus nereikalinga ir be 
jokios vertes. Po kerszinimui 
peilio, iszsižades visko ir mels 
susimylejimo savo užpuoliko.

Tokias tai iszlygas duoda ne
laimingai Francijai Vokietija. 
Ar jus apmansto’te ka tai ženk
lina? Jeigu jums banditas pa- 
kisz revolveri po nosia ir sa
kys kad reikalauja ka turi ant 
saves po tam gali eiti sau svei
kas ir daryti kas tau patinka 
tai da sau gali pasakyti: “Im- 
kie. Atiduodu tau viską ka tik 
nuomane s reikalauji bet žinau 
kas man pasilieka ir su tuom 
“palikimu” galiu da daryt to
limesni gyvenimą, norints tu- 
recziau kentėti da baisiau.

Ne tos kabirkszteles Kriksz- 
czionybes Hitleris neparodo 
del supliektos Francijos. Die
ve, kam baudi taip žmogiszka 
laisve ir laisve žmonijos kuri 
geidžia pildyti Tavo privalu
mus: “Mylėk savo artima kai
po pats save!”

Daktaras G. Burck, direkto
rius suraszo gyventoju Suv. 
Valstijose, tvirtina buk laike 
pareikalavimo iSuv. Valstijos 
gali pastatyt armija suside- 
cianczia isz 25 milijonu žmonių 
nuo 20 lyg 45 metu nes tiek tu
ri žmonių tuose metuose.

Lengvai Amerika galėtu 
pastatyt deszimt-milijonine ar
mija isz vyru susideda,neziu 
nuo 20 lyg 30 metu.

Paprastai deszimts tuks- 
tanezei Amerikonu žūva kas 
meta Amerikoj ugnyse o isz to 
skaitliaus apie 7,000 žūsta ug
nyse kurios kyla namuose.

Apie 1,100 namu užsidega 
Amerikoj kas diena, padaryda
mi bledes ant 75 milijonu do
leriu ir daugiau.

Neapsižiūrėjimas ir apsi- 
živplinimas yra didžiausia 
priežastis tuju ugniu.

Ana diena Katre Naruszai- 
tiene, isz Baltimores, czystin- 
dama narna, rado sena malda
knyge kuria atsivežė isz Lietu
vos būdama jauna mergaite. 
Rūpinosi ka su ja padaryt nes 
sudegint nenorėjo senos atmin
ties. Kaiminka pamaezius kny
ga, pasakė jai kad nusiunstu in 
redakcija o bus apdaryta kaip 
nauja. Katre pakaušė geros ro
dos ir sziadien džiaugiasi isz 
puikiai apdarytos knygos. Pri- 
siunskite ir jus savo sena kny
ga o ir jus busite užganadinti.

Poni Evi Robert, pati sekre
toriaus Demokratiszko tautisz- 
ko komiteto, nesenei nustebino 

dama ant sloniaus laike paro
dos cirkuso Ringling Brothers. 
Po užbaigimui parodos, vienas 
isz žymiu demokratu ir priete- 
iis poniutes Robert, davė jai te
lefoną su sekaneziu paniekini
mu: Evie, aplaikiau labai liūd
na žinia apie tavo vyra.

“O kas atsitiko su mano vy
ru?” — užklausė poni Robert 
susijudinus.

“Matai, prezidentas dagirdo 
kad tu jojai ant sloniaus, .todėl 
ketina iszkikyt tavo vyra kai
po sekretorių Demokratiszkos 
partijos.”

“Negalimas daigias, tai bai
su” — paszauke susijudinus 
ponia. Roberts — “kuom jis 
prasikalto?”

“Tuomi, kad slonius yra 
ženklu Republikoniszkos par
tijos. Gera Demokrate kaip tu 
turėjai joti ant asilo.”ISZ LIETUVOS
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PERKŪNAS UŽ-
MUSZEMERGINA
SUDEGINO GYVULIUS. ■

Užuleknis, Debeikių valscz., 
nesenei perkūnas 'trenkė in u- 
kininko Szližip tvaria, mirtinai 
nutrenkė Szližyte ir padege 
tvartus. Sudege vienuolika 
raguoeziu, penki arkliai ir ke
lios kiaules.

APLEISTI DVARAI PAVE
DAMI APYLINKES 

ŪKININKAMS.
Žemes tvarkymo pareigūnai, 

kurie prižiūri, ka;d ūkininkai 
inset u visus laukus, surado, 
kad Vilniaus kraszte kai ku
rie dvarininkai to insakymo 
nevykdė, paliko didesnius plo
tus dyku lauku. Dabar szie- 
laukai perleidžiami szia vasa
ra iszdirbti apylinkes ūkinin
kams. Kad (dar butu spėjama 
apsėti, tiems ūkininkams atei
nama su invairia pagialba.

PAPIOVE 72,000 RAGUO- 
CZIU;l,512,000 PAUKSZCZIU

Per. pereitus metus Lietuvos 
Bendrove ‘Maistas’ supirko isz 
ūkininku 72,000 raguoeziu1 ir 
1,512,000 paukszcziu mėsai. 
Kiaulių buvo supirkta 670,700. 
Daugiausia mėsos ‘Maistas' 
pardavė Vokietijai ir Rusijai. 
Da ir szimet Sovietai nupirko 
Liet uvoj kiaulių už devynis mi
lijonus litu. Tas parodo, kad 
maisto Sovietams trūksta. Kol
chozai nepagamina kiek rei
kia.

Aukso Pamokinimai
V Kvailys ta niekina, ka su

vis nesupranta.
U Svetimos rankos lengvas, 

bet ne daug bus naudos.
Pažint ant vaiku, isz ko

kiu yra tėvu.
K Kožnas nedavirias paku

lius szaiuke, “apszvietos,” o 
tai. vis del savo naudos.

U Kur tamsybe vįeszpatau- 
ja, tuojaus Žydai ir apgavikai 
in ten keliauje.

IT Puiki paveizda viską gali 
padalyt, ir laukini žmogų gali 
pataisyti.

TI Kožnas keikimas yra vel
nio garbinimas.

H Kas iszmintingai kalba 
tai seje, kas gerai klauso, tas 
pjauje.

§ Motore kuri skaito “Sau- mus yra sprendžiama pagal šu
le” yra iszmintinga ir nekisz žeisto darbininko algų.
nosies kur nereikia todėl visi

Darbininku Kompen
sacijos Instątymai

Jung. Valstijose
NUO UŽSIĖMIMU PAEI- Į 

NANCZIOS LIGOS.
Kaip originaliai priimta, ne 

\ ienas1 darbi ninku, kompensa- 
cijos instatymas aprūpino isz- 
mokejima paszalpos už sune- 
galejima nuo ligos kuri paėjo j 
nuo užsiėmimo. Dabar pripa
žinta. .kad yra lygįai svarbu 
darbininkams būti apsaugo
tais nuo užsiėmimu ligų kaip ir 
nelaimingu atsilikimu sužeidi
mu.

30 valstijų, inimant Califor
nia, Indiana, Michigan, New 
Jersey, New York, Ohio, Penn
sylvania, Wisconsin aprūpina 
kompensacija ar už visas užsi
ėmimu ligas arba už nekurtas 
pažymėtas ligas.

POMIRTINES.
Budai nusprendimui kom

pensacijos už mirti ir-gi ne vie
nodus. Arizona, Nevada, New 
York, Oregon, Washington ir 
West Virginia instatymas ap
rūpina iszmokejima paszalpos 
naszlei, kol gyva ar koi vel isz- 
teka ir vaikams iki paskirto 
amžiaus. Didžiuma valstijų tu
ri aprupinima bet aprybuoja 
pilna iszmokejimo suma. Ke
liose valstijose pomirtine pa- 
szalpa nustatyta mėnesiniais 
iszmokejimais per paskirta lai
ka, kuomet kitos nustato mak
simumo iszmokejima nuo $3,- 
000. Tennessee valstijoj iki 
$15,000. North Dakota valsti
joj. Naszles isztekejimas pap
rastai užbaigia mokesezius be
veik puseje valstijų, kad nors 
kelios iszmoka visa suma 
(lump sum) kuomet naszle ve
la iszteka.

KOMPENSACIJA UŽ SU- 
NEGALEJIMA.

Kompensacija dviejais bu
dais iszmokama už sužeidimus, 
kurie visiszkai sunegaledina 
darbininku ir tik isz dalies ji 
sunegaledina — iszmokejimu 
nuoszimczio žuvusios algos, ar 
iszmokejimu už paskirta laika 
už pažymėtas žaizdas.

Pavyzdin — jeigu darbinin
kas priežastimi sužeidimo prie 
darko, negali valdyti ranka 
nuo peties jam kompensacija 
mokama už 208 savaites Colo- 
rados valstijoj, 225 savaites 
Connecticut ir 312 savaicziti 
New Yorke. Iszmokejimai už 
aki mainosi nuo 100 iki 250 sa- 
vaieziu. Už koja kompensacija 
mokama per 190 savaieziu Illi
nois valstijoj 288 savaieziu New 
Yorke ir 500 savaieziu Wiscon
sin.

17 valstijų moka nuo $5. iki 
$25. in savaite už visiszka su- 
negalejima. Indiana moka $5,- 
000 ir Minnesota $10,000 už vi
siszka sunega'lejima.

Visos valstijos apart Ore
gon, aprūpina kad per paskir
ta laika tuoj po sužeidimu kom
pensacija nebus mokama. Szi- 
tas “laukimo” laikas mainosi 
nuo vienos dienos iki 14 dienu. 
Daugumoj valstijų paskirtas 
“laukimo” laikas yra 7 die
nos. Daugumoj valstijų jeigu 
sunegalejimas tęsiasi per rei
kalaujama skaieziu savaieziu 
tai kompensacijos iszmokeji- 
mas atgal siekia iki sužeidimo 
(iienos.

Apart keliu iszemimu, savai
tine kompensaciją už sužeidi-

Arkansas ir Connecticut mo
ka minimumo savaitinius isz-

mokejimus isz $7.; maksimu-Į 
mo iszmokejimai mainosi nuo 
$15. Idaho valstijoj iki $25. Ca- 
lifornijoj, District of Columbia 
ir New Yorke.

Visose valstijose medikalisz- 
ka pagelba sužeistiems reika
laujama, apart kompensacijos 
iszmokejimu. Kaikurios valsti
jos dar mokesezius aprūpina 
ligonines iszląidoms ir kitos 
valstijos artiiicia'liszkus kūno 
sąnarius ir kitas prietaisas.

17 valstijų, neaprybuoja pei 
suma atlyginimo nei laika per 
kuri pagelba teikiama; kitos 
valstijos nustato laika ir su 
ma.

NEAPSIGYVENE UŽLAI
KOMIEJI ATEIVIAI.

Darbininku kompensacijos 
instatymai nedaro jokio skirtu
mo tarpe ateiviu ir piliecziu 
bet dauguma tu instatymu ne
nori skaitytis su užulaikomais 
asmenims, kurie ne szioje sza- 
•yje gyvena.

Nekurie valstijų instatymai 
aprūpina sumažinta pasza'lpa, 
ar visos-sumos iszmokejima 
sumažintos sumos užlaiko
miems asmenims ateiviams, 
kurie ne szioje szalyje gyve
na. Kompensacijos instatymai 
tik penkių valstijų — Connec
ticut^ Minnesota, Ohio, Tenn
essee ir Texas — skirtumo ne
daro kąslink neapsigyvenusiu 
ateiviu. Kitonpusen, Alabama, 
Pennsylvania, South Dakota, 
West Virginia visiszkai pra- 
szalina iszmokejima kompen
sacijos ateiviams gyvenantiem 
užsienyje.

Darbininkui susižeidus prie 
darbo pirmiausia reikia pra- 
nėszti darbdaviui ir ta daryti 
kuogreieziausia. Jeigu darhda- 
vis nepristato gydytoja, kreip
kis prie savo gydytojo, kad tik 
gavės medikaliszka raportą 
apie sužeidimą. Darbdavis pri
valo užmokėti gydytojo iszlai- 
das.

Kaip greitai galima, pa- 
siunsk praneszima apie sužei
dimą Darbo Departamentui. 
Tam tikslui yra tam tikros 
blankus, jeigu darbdavis tau ju 
nepristato praszyk isz Darbo 
Departamento. In paskirta lai’- 
ka turi praneszti apie sužeidi 
ma.

Neklausk visokiu žmonių, 
advokatu ir taip vadinamu 
“runners,” informacijų Dar
bo Departamentas tau pagel
bės gauti pilna atlyginimą. Del 
informacijų apie darbininku 
kompensacijos instatyma, apie 
tavo ypatinga atsitikima, arba 
apie tavo skundus, asmenisz- 
kai nueik paszauk arba pa- 
siunsk laiszka in areziausia 
Darbo Departamento ofisą.

—Soc. See. B., Fed. Sec. Agy.

— New Yorko miestas isz- 
leidžia kas minufa po 10 dole
riu an't užiaikimo vargingi; 
žmonių per visa meta.

i SZI BANKA YRA NARYS | 
{ Federal Reserve System g 
J TEIPGI IR S
J Federal Deposit Insurances 
J Corporation

-----$l

I Union National Bank | 
| Kampas Main ir Centre St.
į MAHANOY CITY, PA. |

Kaip Iszrodytu Laikraszczei Po Hitler’o Padu
July,. ^1^39 ProBiMted!

Mete 1939, Liepos 4ta diena laikrasztis “Times”, isz 
Reading, Pa., iszleido cenzūruota laikraszti parodyt kaip 
iszbrauktu Hitleris viską kas jame radosi jam prieszin- 
gc, jeigu mus valdytu Komunistai, Faszistai, Nazistai ar 
Eolszevikai.

i Jos i
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Iszsipilde *
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Abigail Adams, kuri atsižy
mėjo tuom, kad buvo pati vie
no prezidento ir motina kito. 
John Adams buvo jos vyru o 
John Quincy Adams buvo jos 
sunum ir taipgi tapo preziden
tu.

Liepos 2,1776 mete, kada de
legatai suvažiavo isz 12 valsti
jų ant susirinkimo in Philadel
phia, Pa., kad atsiskirt nuo An
glijos valdžios o in dvi dienas, 
kada “Praneszimas Laisves” 
likos apszauktas, Jonas Adams 
buvo vėliaus apszauktas pre
zidentu Suv. Valstijų. Taja tai 
diena jis nurasze savo paežiai 
sekaneziai:

“Tikiu kad toji diena bus 
prigulmingai apvaikszcziota 
por ateinanezia gentkarte kai
po diena laisves, su parodoms, 
kalbomis, kapelijoms ir fajer- 
verkais. Gerai žinau, kad toji 
laisve bus brangi atpirkta su 
praliejimu kraujo, pralieto kad 
musu sklypą apginti nuo už- 
puolu todel-gi stengsimės, su 
pagialba Dievo, užlaikyti taja 
laisve.”

Prezidentas Adams iszpra- 
naszavo taji apvaikszcziojima 
bet jis nemane kad mes taja
diena apvaikszcziosune 4 Lie- “VAINIKĖLIS,” Katalik- 
pos vietoje 2 diena, kada Dek- iffflka MaMu Juodi
laracija Laisves likos apszauk-'y^ Maldu Enygele? Juodi 
’a" apdarai. Didumas, 3x3“ col,

300 pus. Aiszkus drukas,. .50$
SKAITYKIT

“SAULE” 'vSJi 
PLATI NEIT!

Adresus Gyveninio
Tieji kurie persikrausto in 

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

ite kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsita 
mums darba ir daug ergelio!

‘ ‘SAULE’ ’ 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; tolinus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25$ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

1— Amerikoniszki duonke
piai iszkepa kas miinuta po 14 
tukstaneziu svaru duonos.



PRAKEIKTA :: :: 
:: :: KARALYSTA

— Ar jam ghtava? — paklau
sė senukas?

— Jau, jau, — atsake vaiki
nas.

Tada senukas liepe duoti va
kariene o 'kada jau buvo pa
duota, sėdo abudu prie stalo ir 
valgė. Po vakarienei senukas 
tarė:

— Dabar likie sveikas, myli
mas teveli, — atsake vaikinas.

— Keliauk su Dievu — atsi
liepė senukas paduodamas ran
ka.

Tada vaikinas persiskyrė su. 
senuku ir ėjo o senukas sugry-i 
žo in savo dvara.

Kelias, kuriuomi vaikinas 
ėjo, buvo laibai puikus ir lygus 
o o abiem pusėm kelio buvo la
bai dideli medžei, kuriu szakos 
kabojo ant kelio, jog per jas 
^dangus nebuvo matyt.

Kada jau buvo gera gala nu
ejas, tame patemino koki tai 
kaina bet tikrai da nemato, ąrj 
tai kalnas ar tankus medžiai 
'bet kada gala daejo, tame pa
mate jog jau tas kelias pasibai-| 
ge o isz kurio prasidėjo trys ke- ■ 
lei, taip kaip tas senukas buvo 
sakes. Dabar sustojo ėjas ir ne
žinojo ka daryt, tada atsisėdo 
ant dailaus kranto ir pradėjo 
grajyt. Kada nustojo grajines, 
pradėjo mislyt kuriuom ežia 
keliu eiti.

Pamislijo ir tarė pats in sa
ve:

— Mano tėvai nevaikszczio- 
jo raudonais arba juodais ke- 
leis tai ir asz ne eisiu tais ke- 
leis.

Tada vaikinas persižegnojo 
ir ėjo baltu kėliu o kada paėjo 
gera valanda, priėjo augszta 
kaina kuriame radosi didelis 
bromas Kada priėjo prie duriu, 
kurios buvo geležines ir trimi 
spynoms užrakintos, tada vai
kinas dasilytejo su ranka kad 
sztai, durys paczios atsidarė ir 
vaikinas inejo in vidų o durys 
vėla užsidarė. t f

Viduryje radosi didele: uly- 
czi'a o isz szonu dege lampos 
nuo 'kuriu ai simuszinėjo didele 
szviesa in blizganczias sienas.

Kada jau toli buvo nuejas, 
priėjo kokius tai trepus kurie 
vede stacziai angztyn o kada 
vaikinas užlipo tais trepais 
augsztyn, pamate mažas dure
les kurias jis tuojaus atidarė.

Kada inejo in vidų tai net 
akyse jam nuszvito nuo viso
kiu grožybių: dege dvi lempos 
nuo kuriu szviesa atsimuszine- 
jo in zerkolus ir blizganczias 
sienas kurios buvo iszdetos 
brangiais akmeneleiis, taip-gi 
radosi puikus stalelis, trys 
krėslai ir trys lovos, viena bu
vo baltai paklota, antra raudo
nai o treczia juodai.

Vaikina net baime paėmė ir 
nežino ka pradėt bet ka daryt, 
ir taip turi but gerai. O kad bu
vo labai nuvargęs tai norėjo 
gulti bet nežinojo in katra lo
va gulti, bet taip jam rodos kad 
kas in ausi pasznalbždejo, kad 
turi gulti in balta lova. Tada 
vaikinas nusirengė ir atsigulė 
in balta lova o kad buvo labai 
nuvargęs tai ir greitai užmigo 
bet nemiegojo, ilgai nes rūpes
tis greitai pabudino. Kada akis 
atidarė, sztai, pamate ant sta
lo padėta visokiu valgiu ir ge
rvinu, tada vaikinas atsikėlė, 
prisiartino prie stalo ir nežino
jo ka daryt, ar valgyt, ar ne, 
bet badas kožnam žmoguj drą
sos daduoda, taip ir vaikinas 
atsisėdo ir godžei valgė nes bu
vo labai alkanas.Pavalges užsi
degė pypke kuri, taip-gi radosi 
ant stalo. Po tam kasžin kokia 
nematoma ranka atėmė viską 
nuo stalo, ėjo laukan pasi- 
vaikszczioti ir iszgirdo ziego-

:— Na, tai dabar turi mane 
mokytie.

Vaikas eme skripka. ir pra
dėjo grajyt, kas senukui labai 
patiko o ir visiems dvarisz- 
kiems >nes da kaip gyvi, nebu
vo girdėja tokios muzikes.

Tuojaus ir senukas eme 
skripka ir užtraukė, žinoma isz 
pradžių niekam netiko toji jo 
muzike bet kada iszmoko tai 
galima buvo kožnam paklau- 
sy'tie jo muzike nes gerai graji- 
no. Taip ji mokino per tris me
tus pakol jau gerai iszmoko o 
kada vaikinas numanė jog jau 
taip įgali grajyt kaip jis pats, 
tada tare in senuką:

— Dabar tėvuk, moki taip 
grajyt kaip asz pats,, tai pra- 
szau dabar mane atliuosuotie 
nes jau senei isz namu o ir nu
sibodo, jau 'trys metai praėjo. 
Nežinau ka veikia mano gim
dytojai, ar da gyvi ar jau nu
mirė, norėcziau juos atlankytie 
ir senatve suramintie nes neži
no kur asz dingau, ar da gyvas 
esu arue. .imi' i ■

—Gerai, — tarė senukas, 
— jeigu jau numanai jog asz 
galiu taip grajyt kaip tu, tai 
galėsi mane apleist.

Tada suszauke visus savo 
tarnus o jis užgrajino ir kada 
jie .pripažino, jog taip igrajina 
kaip tas vaikinas, tada senu
kas tarė: . ■

— Sunau mano, palauk, asz 
tau užmokėsiu už tavo gerade- 
jyste.

— Asz benoriu jokios, užmo- 
kesties, -— tarė vaikinas, — tik 
bukite taip -geri parodyt man 
kėlia kuriuomi asz galecziau 
gautis namon. .

— Gerai, — atsake senukas, 
asz tau viską iszpildysiu, ka 
lik nuo manes reikalauji bet 
pinigu turi imt ant keliones, 
kad ir ne daug.

— Gerai, imsiu biski.
'Tada senukas su vaikinu ėjo 

in skiepą kur visas skarbas 
radosi.

— Dabar, sunau mano, imk 
isz tu brangiu daigtu kiek tik 
tu nori, negaila del tavo tokios 
geradejystes.

— Asz daug nenoriu, — at
sake vaikinas ir paėmė pora 
auksiniu pinigu — man ir tai 
bus gana, kaip del vargingo 
žmogaus.

— O ne, gali imt kiek tik tu 
nori, — atsake senukas.

— Daugiau neimsiu kiek pa
ėmiau, man užteks.

— Na tai gerai, — atsake se
nukas, dabar eik su manim o 
asz tau kelia parodysiu, ku- 
riuom galėsi keliaut. Tada ėjo 
abudu laukan o kada priėjo 
prie to muro, kuriuom buvo vi
sas dvaras apmūrytas, senu
kas pamojo su ranka, tuojaus 
mūras persiskyrė ir tokiu budu 
gavosi jiedu iszeiti isz dvaro.

— Da'bar eik tuom keliu —- 
tarė senukas o kada busi gana 
toli nuejas, tai tas kelias pasi
baigs ir prasidės trys kėlei; 
pirmas baltas, antras raudo
nas, treczias juodas o katr.uom 
keliu tu turi eit, tai asz neži
nau. ...G..;,- ...į! 1

’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

AMERIKONISZKA
LAISVES DIENA

KETVIRTA JULAJAUS - LIEPOS

SZTAI MUS AMERIKONISZKA HYMNA, KURIA PARASZE 
FRANCIS SCOTT KEY, KURIA CZIONAIS 

PATALPINAME, KAD VISI ŽINOTU 
r APIE LAISVE KAIP SKAMBA

SZIOJE HYMNOJE

riauis baisa bet niekur nerado 
ziegoriaus, nors gana gerai gir
dėjo ir suskaite devynes ady- 
nas. Ir nežinojo kas per laikas, 
ar tai rytas, ar vakaras, žino
ma, neturėjo jokios nuomones 
nes langu nebuvo niekur.

(TOLIAUS BUS)

Music by John Stafford Smith.

dread
con

Chorus.

that thatwas

eres.

wave

and 
and

the home 
the home 
the home 
the home

O’er the
O’er the
O’er the
O’er the

and 
and 
and

doth 
shall

land 
land 
land 
land

brave? 
brave, 
brave, 
brave.

night 
fleet 
flight, 
mot

free 
free 
free 
free

our * flag 
now shines 
the gloom

Tn God

glare, 
gleam 
save 
must,

ban • ner 
long may 
tri - umph 
tri • umph

hailed 
host 
war 
home

That the hav •• oc of 
Be •. tween their loved

per • il j ous fight, 
tow • er • ing steep, 
leave us no more? 
heav’n-reg • cued land

1. Oh,....... say,
2. On the shore
8. And... where
4. Oh,... thus

still there, 
the stream: 
the grave.
our trust I’*

lence 
bat • tie’s 

wild war’s des

Oh,.... say, does 
’Tis the star - span 
And the star • span 
And the star • span

Words by Francis Scott Key.
Solo or Quartet.

twi-light’s last gleam-ing, Whose broad stripes and bright stars, thro’ the 
es, What" is that which the breeze, o’er the 

sion A............. home and a coun • .try should
tion; Blest with vic • t’ry and peace, may the

can you see, 
dim • ly » seen

is that band

by the dawn’s ear • ly light, What so proud- ly we 
thro’ the mists of the deep, Where the foe’s haugh-ty 
who so vaunt - ing ♦ ly swore 
er when free-men • shall stand’

And the rock • ets’ red
Now it catch - es the
No. ref - uge could
Then..., con - quer we

O’er the ram • parts we watched, were so gal- lant • ly stream-ing?
As it fit • ful • ly blows, half con-ceals, half dis • clos • es?
Their... blood has washed out their foul foot-steps’ pol - lu - tion,
Praise the Pow’r that hath made and pre-served us a- na-tion.

the bombs burst-ing in air, Gave... proof thro’ the
of the morn- ihg’s first beam, In full gio • ry ’ re •
the......... hire - ling and slave From the ter • ror of

when our cause it is just. And..., this be our

star • span • gled 
ban - ner, oh, 
ban • ner in 
ban - ner in.

i A. JMERIKONISZKA Laisves Diena, kuri likos ingyta 

per Patrijotiszka pasiszventima gyventoju, kurie 
* praliejo savo krauja, kad ateinaneziai gent-

* kartei butu lengviau gyventi aut szio svieto. Toje 
diena inkure musu Amerikoniszki Patriįotai, ku

rie parasze Praneszima Laisves, sakydami, kad visi žmones bu-
tu lygus, kad nebutu kliucziu jokiems tikėjimams ir kad bu
tu lygios tiesos del visu, ne taip kaip sziadien vieszpatauja 
Europoje, kur žmones negali isztarti garsei savo nuomones, 
kur milijonai žūsta del Laisves, kurios neturi ir negali tikėtis 
po valdžia diktatorių.

Po szimts knipeliu kare tru
puti apsimalszino bet už tai 
Amerikoniszka palitika verda 
po visa Amerika ir renka nau
ja kandidata ant prezidento to
dėl ir asz turiu truputi pasilsio. 
Net man smagu darosi kaip 
dabar pasitaiko per koki kai
meli praslinkti. Jau vyruti ne 
tas, kaip priesz kelis metus bu- 
davoJSziadien kožnoje grin- 
ezioje laikraszczius skaito, ne
girdėti plovonįu tai ir gerai.

Dingo prasivardžiavimai, 
Ir visoki skersavimai,

Pas skvajerius provu mažai, 
Tai labai 'gerai.

Sziadien tinginius visur peikia, 
Pinigus reikia kovoti, 
Ba gatavi aprubavoti,

Kur girdėt tai daugiausia skry
neles apipleszineja,

Mergos ir jaunieji niekam 
netikia, 

Girtuoklei ir didžiai iszdykia, 
Tėvai nieką negali padaryti, 

'Turi isz namu iszvaryti.
Amerikoj Lietuvei jau ženk- 

lyvai apsiszviete ir jau bjauri
nusi niekystom už tad privalo 
tokius paszlemekus trumpai 
nutverti ir raguczius nudaužy
ti.

Taip, visi stojosi gerais — vi
si sėdi istubose, visi skaito 
“Saule” nes nekurie isz nuo
bodumo neturi ka veikti. Saka- 
lelei net ant szirdies saldu da
rosi kada žmogus dagirsta kad 
svietelis pasitaisė ir daugiau 
imasi prie skaitymo. Be to, ka 
tik aplaikiau reidio žine isz Nu- 
džerzes gubernijos kur randa
si maža apygarda ir gyvena de- 
setkas visokiu musiszkiu tai 
vaikine, tarp ju yra:

Trys narsunai,

Ar palaidūnai,
Kur tik jie randas,

Buna musztyne žaras,
Ateja pas nugara ant 

kriksztynu,
Ir prisikabino prie kitu 

vaikinu.
Tuojaus griebėsi už krutu, 

Su nagais už gerklių,
Ant. rytojaus visi žinojo,

Ir ant Litvisz su pirsztais 
kaisziojo,

Tokiu in besieda nereikia 
priimti,

Kaip szuni 'laukan iszvyti,
Per tokius rakaliūs,

Iszjuokia gerus Lietuvius.
Tai gud bai, mano sąkalelei 

ir patogios balandėlės, laikyki
tės balandėlės, laikykitės ge
rai, nes dabar nesveiki orai ir 
asz perimtas rumatkais ir vos 
vaikszczioju.

Szioki Ir Toki Žmones

§ Yra žmonių kurįe nori 
kad visi apie juos gerai misly- 
tu bet jie patys greitai apjuo- 
dineja kitus.

Yra žmonių kurie nebijo 
bausmes Dievo o bet daro blo
gai bijodami daugiau — kalė
jimo bausmes.

§ Yra žmonių kurie mislina 
apie visokius stebuklus bet ne- 
pamislina kokiu stebuklu gali 
gyventi ant svieto su savo kvai
lumu.

§ Yra žmonių kurie bėga 
per gyvenimą aklai ir tik tada 
apsižiūri kada trenkia in mū
ra mirties.

§ Yra žmonių kurie grei- 
eziau numes szmota mėsos szu- 
niui ne kaip žmogui szmoteli 
kaulo.

§ Yra žmonių kurie grei- 
cziau iszduoda doleri ant ko
kiu ten žibueziu ne kaip pen
kis centus ant knygos.

§ Yra žmonių kurie pripa- 
žys kad tas viskas kas para- 
szyta augszcziau yra teisybe o 
ir tokiu atsiras kurie szituose 
apraszymuose užtėmius teisy
be apie save ir labai ant to už
pyks — Negalima visiems in- 
tikt. 6

SKAITYKITE “SAULE”

int-**************************************************^
I “LAISVE ANT AMŽIŲ” |
* ■ *

“Laisve Ant Amžių,” buvo žodžiai isztarti per musu pa
triotus, 1776 mete, kada atbalsis Laisves Varpo davėsi gir
dėt po visa Amerika ir giedojimas Tautiszko Hymno. Ir 
sziadien tieji žodžiai skamba po visa Amerika, kad taja 
Laisve užlaikyt, kuria Europiszki diktatorei nori panie
kint. Paveikslas parodo buvusi pirmininką drauguves 
“Sons of Revolution,” kada susirinko prie Laisves Varpo 
in Philadelphia, Pa., pasiszvensdami save apgynime Tėvy
nės. Ant kaireses stovi naujas pirmininkas, William T. 
Van Alstyne, isz new York; Pulkininkas John B. Richards, 
isz Fall River, Mass., ir buvusis pirmininkas, sudžia Edwin 
O. Lewis, isz Philadelphia, Pa., kuris vede susirinkimą 
tosios organizacijos. > -

*

i
i
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Žinios Vietines Girardville, Pa. —- Ponas 
Vincas Stoczkelis, musu gy
ventojas sziomis dienomis pra-

'Isz Visu Szaliu ŽMONIS IR VIENA Į
SUDEGINO. >

Dangadia, Graikija.—Baudi- į
Fordas Peržiuro Kariszkus Eroplanus

— Liepos—July.
— Ketverge pripuola tau- 

tiszka szvente Ketvirta Diena 
Liepos arba ketvirta Džiula- 
jaus. Yra tai apvaikszczioji- 
mas Amerikoniszkos laisves. 
Pyszkinimas fajerkrekeis yra 
uždrausta Pennsylvanijoj nes 
padaro daugiau blede's ne kaip 
patrijotiszko iszreiszkimo.. Tą
ją 'diena 'bankai, pacztas ir biz- 
nei bus uždaryti.

— Daktaras Albinas Valin- 
czius likos ana diena paskirtas 
ant sztabo daktaru Coaldale li- 
gonbuteje. Daktaras yra sū
num ponios ir pono Vinco Va- 
lincziaus, 1000 E. Centre uly. 
Daktaras Albinas yra broliu 
denti'sto Vinco Valincziaus 
mieste.

■—■ Juozas Kuokelis ir jo 
brolis Petras, isz Shenandorio, 
motoravo ana diena in Maha- 
noju su reikalais ir prie tos 
progos atlankė redakcija 
“Saules” nes ju tevelei skaito 
ja nuo daugelio metu o ir visa 
ju gzeimyna.

—: Isz prieža'sties szventes 
Ketvirtos Džiulajaus, spaustu
ve ir redakcija “Saules” bus 
taja diena uždaryta.

— Daug piknikeliu apsibu
vo Nedelioje bet lietus persz'ka- 
dino tai linksmybei del dauge
lio.

—■ Dainų Szvente, kuri at
sibuvo Nedelioje, Lakeside sa
lėje, atsibuvo pasekmingai ku
rioje dalyvavo korai isz 
Schuylkill ir Luzernes pavietu. 
Artistas Hoffmanas, isz Brook
lyn, N. Y., atgiedojo kėlės pui
kias dainas.

— ' Lankydamasis pas savo 
pažystamus mieste, ponas Al
bertas Stoczkelis, isz Girard- 
villes, atlankė ir “Saules” re
dakcija. Stoczkeliu visa szei- 
myna skaito “Saule” ir yra 
szimt-procentinei busterei.

leidineja savo vakacijas Wood
side, L.I.N.Y., pas savo dukte- 
re, Mrs. S. J. Kupferman, ku
rios vyras yra manadžerium 
Woodside Hotel. Prie tos pro
gos lankosi kas diena ant Svie- 
tinOs Parodos New Yorke. Po
nas Stoczkelis neužmirszo pa
siimti su savim “Saule” be 
kurios ir laike vakacijos nega
li apsieiti nes yra musu senu 
skaitytojom.

Boston, Mass. — Dovydas 
Jakubonis, 30 metu, kuris nese- 
nei likos paleistas isz vaistinio 
kalėjimo, likos sulaikytas ir 
pastatytas po $5,000 kaucijos 
nes ji kaltina kad pabėgo nuo 
teismo isz Bangor, Me., kur bu
vo inpainiotas už apipleszima 
ant $3,750.
t Po sunkiai operacijai mi

re Mare Usevicziute, 20 metu 
amžiaus, kuri gyveno su savo 
teveleis ant E. Bridgewater 
uly. Veione draugavo su Petru 
Biržinu isz Montello ir rengėsi 
prie vestuvių bet netikėta mir
tis pakirto jauna gyvasti.

— Po viena klebonija, Cam
bridge, buvo iszkas'ti kaulai 
jaunos merginos kaipo ir vyro. 
Miesto daktaras, padaręs tyri
nėjimą, sako kad vyras galėjo 
būti apie 35 metu. Kaip tieji 
kaulai gavosi skiepe tai da ne- 
isztyrineta.

tai apsiginklavę su kirviais} 
sukapojo septynias ypatus ūki-' 
ninko name. Atsitikimas atsi-j 
buvo apie 12 myliu nuo czion-lT. . | ais. Viena sudegino o ūkininką 
Kisova mirtinai sužeidė kada 
sugryžo isz lauko. Banditai 
pabėgo ’be nieko nes nieko 
nerado pas ūkininką. Isz piktu-Į 
mo banditai sukapojo ūkininko' 
motore ir dvi 'kitas senas mo
teres kurios jiems pasiprieszi-' 
no, taipgi du bernus, kurie at
bėgo in pagialba moterems.

I Jauna tarnaite isz baimes nu
bėgo ant pastoges. Banditai 
padegė grinezele ir mergina 
sudege ant smert. Asztuoniu 
metu ūkininko dukrele gal 
taipgi sudege su tarnaite, nes 
jos negalima buvo surasti. Vė
liaus policija užtiko banditus 
girraiteje ir vislu's. suszaude arit 
vietos.

Valdžia ana diena nusiuntė du kariszkus eroplanus in Fordo dirbtuve, in Detroitą, 
kad tasai juos peržiuretu ir duotu valdžiai žine ar jis gales tokius padirbti jeigu val
džia pareikalautu ju po tūkstanti ant dienos. Fordas sako kad tai yra galimu daigtu ir 
apsiimtu juos dirbti jeigu užeitu ant to reikalas.

SHENANDOAH, PA.

,. t Gerai žinoma ir sena gy
ventoja, Elzbieta Kielius (Bru
žinskiene) 418 E. Lloyd uly., 
mirė praeita Petnyczia namie. 
Velione pribuvo in Amerika 
apie 55 metus adgal kaipo jau
na mergina. Jos vyras Adomas 
mirė trys menesei adgal. Po 
tevaiis vadinosi Kieliute. Pali
ko tris 'sūnūs daktara Joną, 
Washington, D. C. Frana, Mas- 
peth, L.I.N.Y., Petrą, palicijan- 
ta, mieste, dvi dukteres, Juo
ziene Vosiliene, mieste ir Juli
ja, mieste, 9 anukus ir du pro- 
anukus. Laidotuves atsibus Se- 
redos ryta su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Graborius 
Menkeviczius laidos. Taipgi 
prigulėjo prie Szv. Ra'žan- 
cziauis draugystes.

— Ponia Helena Mizeriene

DU LIETUVEI NUTEISTI 
NUO 15 IKI 18 METU KALĖ
JIMO UŽ UŽPUOLIMĄ ANT 

MERGINOS.
Waterbury Conn.— Nesenei 

teismas apkaltino du jaunu vy
ruku už biauru užpuolimą ant 
23 metu amžiaus merginos. 
J. Bubulas', 22 metu, isz Water
bury, ir Ale'k. Markeviezia, 26 
metu isz Watertown, abudu že- 
noti, abudu muzikantai. Abu
du hž žiauru užpuolimą jaunos 
merginos nubausti nuo 15 iki 
18 metu sunkaus kalėjimo. A- 
budu prisipažino teismui kal
tais. Valstijos ginėjas teismui 
padare ant jųdviejų sekanti ap
ical tinimą: Birželio [June] 8 ta 
diena, juodu susitiko viename 
Waterbury restorane; nuo 9 iki 
1 valanda nakti juodu grajino 
vienoje orkestro j e ir gere be 
pertraukos ik ryto restorane ir 
Nedelioje piknike. Ta naktį 
juodu visai nemiegojo, Birželio 
9ta d. vakare, Bu'bulas ir Mac- 
kevicziu's važiavo Waterbury, 
So. Main uly., ir pastebėjo dvi 
merginas stovinezias tarp dury 
kurios buvo tik iszejusios isz 
judžiu ir lauke boso važiuot na
mo in Naugatucka. Kara vai
ravo Markeviczius. Privažia
vę prie merginu automobiliu 
sustabdė ir Bubulas iszlipias 
priėjo prie merginu ir vėliau 
užpultąją jis užkalbinės jos

SKARBAS SENAM
PALOCIUJE

PIRKO SENA PALOCIU, KU
RIAME SURADO DIDELIUS 
SKARBUS, KURIUOS SER

GĖJO DVASIA.

Sterling, Szkotija. — Emery 
Kinsolving, kuris nesenei pri
buvo isz Pietinio Ameriko, pir
ko sena apleista palociu, kuriu 
Szkotijoj randasi gana daug, 
artimoje Jla'ttock kalnu, užmo
kėdamas už ji deszimts tuks- 
taneziu Amerikoniszku doleriu. 
Paskalai apibėginėjo tarp gyv
entoju kad tame palociuj tran
kosi kokia tai dvasia moteres, 
pafeiredžiuS baltai. Emery pri
buvo isz San Francisco ,U.S.A., 
szeszi metai adgal, trankėsi po 
apylinke, ir ant galo pristojo 
prie kuopos jeszkotoju sidabro
Pietiniam Amerike, kur po me
tu pralobo, įsugryždamas in te- 
vidzkia. pirkdamas ta sena pa
lociu nes jo Amerikoniszka mo
terėlė norėjo ten įgy venti.

Būdamas jaunu -vaiku, gany
damas gyvulinis, taikei 'sznipi- 
nejo griuvėsiuose to palociaus 
nebijojo jokiu dvasiu ir in jas 
netikėjo. Daugeli kartu jis 
praleisdavo savo laika griuve- 
siuosia, inlysdamas in visokias 
pakampes ir skyles. Ka jisai 
tonais rado, tai niekas nežinojo 
tiktai jis vienais. Insimylejas 
in jauna mergina,, norėjo su ja 
apsipaeziuot, bet levai ant to 
nesutiko, ba josios jaunikis bu
vo tikru valkatų. Emery isz 
piktumo susitikęs savo priesza 
meilėje, 'trenke jam per galva 
su špatu ir manydamas kad ji 
užmuisze iszbego in Amerika.

Po kokiam tai laikui dažinojo 
jog prieszas yra gyvas, apleido 
Pietinia Amerika, nupirko ap
leista paloceli ir dabar visiems 
akys atsidarė, del ko jisai pir
ko paloceli, kuriame trankėsi 
dvasia.

Emery pradėjo czystyt palo
celi, nutraukė lentas nuo sienų 
ir labu, po kurioms buvo pa
slepti puikus abrozai iszmalia- 
voti per įsenovisžkus artistus, 
atrado slaptas pecziures ir už- 
mirsztus kambarius, kūrinusia 
surado visokes brangenybes, 
sklepuosia neiszpasakyti seno- 
viszki turtai, zbrajai, sidabri
nei indai, senoviszkos knygos 
ir kitokį užliekni, kurie prigu
lėjo prie senoviszku grofu ir 
kuningaikszcziu. Dabar Emery 
gyvena palociuje kaip kokis 
kuningaiksztis, norints valdžia 
spiriasi kad pasidalintu su 
tuom turtu.

160 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ PER 
TVANUS TURKIJOJ.

Erivan, Turkija.— Per isizsi- 
liejima keliu upiu, likos užlieta

BANDITAI SUKAPOJO 
DVYLIKA ŽUVO, 201 SUŽEI

STI DIDELEJE UGNYJE.
Tokio, Japonija. — Dvylika 

žmonių žuvo ir 201 sužeisti di
delėje ugnyje vidurmiestije 
kada perkūnas trenke in kėlės 
medines stubeles nuo kuriu 
liepsna prasiplatino in kitas ir 
sudegino taipgi dvylika val- 
diszku namu. Keturi ugnage- 
siai likos baise! sužeisti laike 
gesinimo.

ATSINOREJO JAM API- 
PLESZTI.

Banditas: — Atiduokie pini
gus ar gyvasti!

Žydas in savo Sore: —• Sore, 
juk tu esi mano gyvastis, eik 
szen ir atsiduok szitam ponui 
razbaininkui.

Razbaininkas, paregejas So
re, dūme per Įauga kad net su
dundėjo.

KAS DAROSI KAS MINUTA.

į Lietuva, priesz kare da
rydavo biznio su Amerika už 
5 dolerius kas minuta.

į Miestas New Yorkas mo-
ka po du dolerius kas minuta 
ant prižiūrėjimo serganeziu 
vargingu žmonių.

L TRASKAUSKASį 
LIETUVISZKAS GRABORIUS j

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

Bell Telefono Numeras 78
S2O W. Centre St. Mahanoy City

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti

REPUBLIKONISZKI KANDIDATAI ANT PREZIDENTO IR VIGE PREZIDENTO. 
WENDELL LEWIS WILKIE ANT PREZIDENTO.

Kuris likos iszrinktas ant kandidato prezidento Suv. Valstijų ant Republikoniszko 
tikieto. Isz jaunystes buvo bernuku ant farmos, dirbo duonkepykloj, rinkėjas daržovių, 
kukorium, mokytoju ir advokatu ir sziadien tasai 48 metu žmogus yra valdytojum kom
panijos kuri yra verta arti dvieju bilijonu doleriu ir aplaikineja už savo darba 75 tuks- 
tanezius doleriu, kiek aplaiko pats prezidentas. Gimė mažam miestelyje Elwood, India
noje, jo tėvukai pribuvo isz Vokietijos. Yra paeziuotas žmogus ir turi viena sunu. Yra 
Episkopolinio tikėjimo.

turėjo operacija vietinėje Ii- 
gonbuteje.
t Praeita' Ketverga mirė' 

Antanas Bauseri's 314 W. Lloyd 
uly., sirgdamas tik trumpa lai
ka. Buvo prezidentu Reindeer 
kliubo ir prezidento lokalo 868. 
Paliko paezia, dyi dukteres, 
motina Ona ĮJausėriene, 222 W. 
Lloyd, isz kur atsibuvo laido
tuves Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioj, 
kaipo brolius Joną, Alberta, 
Klarenca ir sdseres Mrs. Rauk, 
isz Filadelfijos, Anetta, norse 
Filadelfijos ligoributeje ir Mrs. 
Brown, isz Filadelfijos kaipo 
ir daug kitu giminiu. Menkevi- 
pzius laidojo.

vardu, primindamas jai kur ir 
kada juodu -szoke. Mergina 
taipgi ji atsiminė. Paskui Bu
bniais paprasze jas in kara ir 
pasižadėjo parvežti namon. Pa
važiavus in Naugatucka pir
miausiai privažiavo prie jos 
drauges namu1 ir ja iszleido, o 
paskui pasuko linkui užpulto
sios namu. Pavažiavus kiek in 
neapgyventas vietas, Bubulas 
užeziupe merginos burna su 
ranka ir pasibrioves ja kare 
padare (užpuolimą. Paskui ja 
užpuolė ir Markeviczius. A- 
budu užpuoliku vienas kitam 
gelbėjo. Paskui vienas isz ju 
trenke 'žibintuvu merginai in 
galvą. 1 ‘ - i

daugeli vietų ir padaryta mil- 
žiniszkos bledes. Apie du 
szimtai žmonių žuvo ir daug 
gyvuliu. Keli tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastogių. 
Tiltai ir geležinkelei likos niu- 
neszti per tvanus. Taip žmo
nių kilo didelis badas ir vargas-.

APIE SZIMTAS ŽMONIŲ 
ŽUVO TVANUOSE.

Bulkarestas, Rumunija. — 
Apie szimtas žmonių žuvo tva
nuose, kurie kilo isz priežasties 
trūkimo' debe'sįo! 'Transilvani
joj. Keli szimtai namu likos j;**
sunaikinta. Buvo t ai antra 
panaszi nelaime in kėlės pas
kutines sanvaites.

lapu krasztai. Tiktai $1.25
SAULE - MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 1 Geriausia Ambulance _ • 
patarnavimas s z i o j ŽJ 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ¥

GraSu. Laidoja nu- I

milelius pagal naujau- įšia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 1
moterems. Prieinamos 
prekes. ■v.DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
J3eP Telefonas 532-J

CHARLES McNARY ANT VICE PREZIDENTO.

Paeina isz Oregon valstijos, kuris likos iszrinktas Vi
ce-Prezidentu Suv, Valstijų,

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardai Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦
Labai paranki knyga del 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOUZKAUSKA3 - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Skaitykite “Saule”:




