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MASKOLEITRAUKĖSI NUO VILNIAUS
Isz Amerikos ISZVARE PACZIA

LAUKAN

NENORĖJO
PRISIRASZYT

IN VAISKA

Sumusztas Per Paezia
'Spottsville, Pa. — George 

Spellman, 24 įmetu, stena gulė
damas li'gonibuteje nuo sužei
dimu kokius aplaike nuo savo 
mylimos prisiegeles. Kada sli
džia užklausė moterėles kodėl 
ji taip bjaurei pasielgė su savo 
vyru tai toji naršei atsake: 
“Tasai szeszikas apsipaeziavo 
įsu manim du menesei adgal 
kad! galėtu .pasislėpt už mano 
andaroku ir iszsisuikt isz tar
navimo vaisike. Kada dažino- 
jau kad jis yra4 ‘ slekeriu, ’ ’ nuo 
Ito laiko pradėjo jam iszmeti- 
net' jo szesz'kuma ir kasdiena 
įsu juom kariausi. Negalėdama 
ilgiau ta viską nukensti, kada 
jis miegojo, pagriebiau plaktu
ką, sumusziau ji ir perpjoviau 
jam gerkle su 'britva 'bet ne gi
liai.”

Tokias- bobeles vertėtu siun- 
isti in vaiska ant tarnystes.

10 Metu Vaikas Iszgial- 
bejo Motina Isz Seno

Brusto

’■Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
motina Franuiko Kopacz, de- 
szimts metu, išzejo isz įkuknios 
iri darželi, įstaigai žeme po jos 
kojų ingriuvo in kasyklas pa
imdama motina su savim. Ant 
jos riksmo atbėgo -sūnelis kuris 
mate kaip motina dingo jam 
isz akiu. Vaikas szoko in sky
le ir pradėjo nagais kasti žeme 
nuo motinos veido idant ji ne- 
užtroksztu. Kiti kaimynai ad- 
bego in pagialba ir iszgialbe- 
jo motina su šuneliu. Kad ne
būtu mažas Pranukas pasisku
binęs motinai in pagialba, bu
tu ji isztikruju užtroszkus.

Kas Per Daug Tai 
Szelauk

Toledo, Ohio — Gene Miller, 
laike teismo ant persiskyrimo 
nuo -savo paezios, pasakė su- 
džiui buk ilgiaus negali gyven
ai su paiezia kuri negali apsi
stoti ant vienos vietos. Nuo ka
da apsipaeziavo su savo mote
re, buvo priverstas kraustytis 
du kartus ant menesio nes kur 
tik apsigyvendavo tai paeziu- 
lei miestas nepatikdavo. Pir
ma nuvažiavo in Clevelanda, 

•po tam nubodo jai 
ersdama vyra ant 

int bet ir ten 
szvažiavo 

nk esi 
rrui
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Vyras Pasikorė
Louistown, Pa. — Iszvares 

savo paezia laukan nakties lai
ke ir skaudžiai apmuszes savo 
vedusia duktere, Mrs. Ida 
Adamson, jos tėvas, Henry Ca
roll, 58 metu farmeris, .pasiko
rė tvarte ant balkio. Tėvas ne- 
senei likos aresztavotas už ker- 
szinima užmuszimu savo kai
myno bet vėliaus likos paleis
tas. Tuom 'nužeminimu buvo la
bai sus i rupines ir nuolatos 
vaikszcziojo nuliūdęs ir gal tas 
jam sumaisze protą nuo ko pa
sikorė.

Turėjo Gera Priežasti 
Ant Persiskyrimo

New York. — Viola Amerty 
■padavė praszyma ant persisky
rimo nuo savo vyro su kuriuom 
negalėjo ilgiaus gyventi. Kai
po priežasti motore padavė 
buk: Jos mylimas.vyras in asz- 
įtuonis metus prageri) 15 tuks- 
taneziu doleriu o pakol du eitu 
prie to, kad jis pragertu pasku
tini centą ir paliktu ja su vai
kais ubage, motere buvo pri
versta iszgial'bet nors dalele li
kusio turto. Gavo persiskyri
mą nuo vyro.

Vaikas Norėjo
Suvalgyt Dinamitą

Collinsville, Pa. — Kasperu- 
tis, septynių metu sūnelis Mi
ko Lakutskio, kur ten po gon- 
keliu surado szmota dinamito 
su patronu, pritaisyta ant -spro
gimo. Vaikutis, nemanydamas 
nieko blogo ir nežinodamas bai
sios nelaimes, insidejo dinami
tą in burna ir pradėjo kramtyt. 
Tai patemino jo vyresnis bro
liukas, kuris pranesze motinai 
buk broliukas turi szmota ko
kios tai “kendes” 'burnoje. 
Motina, paregėjus kokis tai 
szmotas “kendes” su kliksmu 
pribėgo prie vaikuczio isz- 
traukdama dinamitą jam isz 
burnos ir numėtė ji toli. Dina
mitas truko, padarydamas že
mėje didele skyle ant. keliu pė
du gilumo.

Žmogus Niekam Neti
kės Po 75 Metu, 

Geriau Mirti

Beringer, N. Y. — “Jeigu 
žmogus gyvena vienas tai yra 
dvasiszkai miręs o kada jo 
naudingumas pasibaigia ant 
szio svieto tai yra niekam neti
kės ir yra -sunkenybe kitiems o 
jeigu dagyvena lyg 75 metu, 
tai -geriau mirt.” — Taip kal
bėjo turtingas 75 metu amžiaus 
Dovydas Greid-er, kuris ana 
diena nusižudė iszpildydamas 
avo pažiūras senatvės.

GERAI
ISZAISZKINO

Aplaike Ukeso 
Popieras

Scranton, Pa. — Kada val
džios inspektoriai perklausine- 
jo kandidatus ant ukesiszku 
popięru, užklausė Lietuvio An
tano Ivin-sko kuom 'buvo Jur
gis Washingtonas. Antanas 
staeziai atsake 'buk tai buvo 
pirmutinis prezidentas Suv. 
Valstijų. Tada jo užklausta 
'kuom yra Uncle Sam (Dede 
Samas) tai Antanas truputi 
užsimislino bet tuoj atsake buk 
Uncle Sam turėjo būti brolis 
Jurgio Washingtono. Antanas 
aplaike popieras.

Milžiniszkas Rombinis 
Eroplanas

'Santa Monica, Cal. — Doug
las eroplanu dirbtuvėje buvo 
iszbandytas ana diena, vienas 
isz didžiausiu bombiniu ka- 
riszku -eroplanu ant svieto ku
ris turi keturis moterius -po 2,- 
000 arkliu pajiegu, sveria 82 
tonus -su bomboms ir ginklais 
ir gali sutalpyti savyje 150 ka
reiviu, -sparnai turi po 212 pė
du ploczio, studbris it-uri 132 
pėdas ilgio ir paima 11,000 ga
lonu gazolino. Eroplanas -gali 
lėkti net 210 myliu ant valan
dos. Iszbandymui prisižiurine- 
jo net 45 tuksitancziai žmonių 
kada ta-sai orinis milžinas isz- 
leke in padanges.

Szita Szeimyna Patiko 
Nelaimes Isz Visu

Pusiu
Princess Anne, Md. — Po

niute Mare Smith apsirgo ir 
per dvi sanvaites radosi ligon- 
buteje. Jos vyras, važiuodamas 
ja atlankyti ligonbuteje, likos 
pataikintas per dideli troka 
per ka aplaike sužeidimą gal
vos. Kada motere ketino ap
leist ligonbute, ugnis kilo ju na, 
me ir motere turėjo da ilgiau' 
■pergulėti ligonlbuteje pakol na
rna nepataise po liepsnai.Ugnis 
padare bledes ant trijų įtu'ks- 
taneziu doleriu.

Pianistas Ignotas
Paderewski Mire

New York. — Nedėliojo, ko
telyje Buckingham, po ilgai li
gai mire žymus Lenkiszkas pia
nistas, Ignotas Paderewski. 
Prie mirsztantezio radosi jo se
suo Magda Wilenska ir daug 
draugu. Mirė jis nuo uždegimo 
plaucziu. Paderewskis -buvo 
kitados pirmutiniu Lenkijos 
ministru.

—• Ne yra ant svieto geres
nio amata kaip atpleszt kito 
skrynele kaip niekas nemato.

EuropineKare
Vokiccziai Atmuszti

Prie Minsko

Mcskva — Vckiecziai likos 
atspirtį prie upes Prud su di
dėlėms bledems. Rusai gavosi 
in Rumunija kur susirėmė su 
Vckiecziais užmuszdami dide
li skaitlį ir paėmė kelis szim- 
tus Vckiecziu in nelaisve. Ru
sai bombardavo Bukareszta ir 
aliejinius szulinius.

Badai daugelis Vokiszku ka
reiviu pametineja savo glitas 
atsisakydami kovoti prieszais 
Rusus ir platina žinias kad su
pliekti Hitlerį.

Hitleris Reikalauja Pa- 
gialbos Nuo Iszpanijos 

Ir Kitu Sklypu
Madrid, Iszpanija — Hitle

ris pareikalavo pagialbos nuo 
sklypu kuriuos pamusze ir nuo 
Iszpanijos kad jam prigialbetu 
sumuszti Rusija. Iszpanijoj jau 
pradėjo traukti vyrus in ka
riuomene del Vokietijos. Bet 
kiek vaisko Hitleris pareikala
vo nuo Iszpanijos tai to neap- 
garsyta.

Vokiecziai Suszaude
28 Rusiszkus

Eroplanus
Berlinas — Didelis skaitlis 

Vokiszku eroplanu suszaude 28 
Rusiszkus eroplanus, ginkluo
tus tankus ir transportiniu tro- 
ku. Daugelis Rusiszku karei
viu likos užmuszta.

Vokiecziai Pervirszina 
Rusiszka Kariuomene

Berlinas — Musziuose nuo 
Danubo lyg Amur upiu Vokie
cziai ingalejo Maskolius nes 
yra galingesniais už savo prie- 
szus. Rusai turi 165 divizijas 
su 4,000 eroplanu o Vokiecziai 
turi 167 divizijas vaisko su 6,- 
000 eroplanu. Ant szalies Vo- 
kiecziu yra 20 Rumuniszku ir 
10 Finiszku divizijų po 15,000 
kareiviu vienoje divizijoj arba 
2,475,000 Maskolių priesz 2,- 
505,000 Vokiszku kareiviu.

Vckiecziu armija yra gerai 
iszlavinta po kamanda senu ir 
tinkamu vadu kurie žino gerai 
kaip vesti kare o Maskolei lai
ke revoliucijos, kuri atsibuvo 
ten kelis metus adgal, iszszau- 
de geriausius savo generolus ir 
sziadien neturi geru kariszku 
vadu todėl negali apsiginti nuo 
Vokiszku smarkiu užklupimu.

— Jeigu visi žjmonys butu 
apszviesti tai tamsuma už pilo- 
zopoje palaikytu.

— Saldu yra reikalauti, 
bet da saldžiau būti reikalautu.

Dideles Bledes Maskoliams ---
Kareiviai

------------- ---- ----------------

Hitleris Turi Supliekti
Rusija In 3 Menesius

Arba Žūti

Pametineja Pulkus
Vokiecziai Atmuszti Prie 

Minsko
Washington, D. C. — Hit

leris turi supliekti Rusija in 
laika trijų menesiu arba pats 
žūti, taip pranaszauja karisz- 
ki žinunai czionais. Bet kiti 
tvirtina buk Hitleris gali su
pliekti Rusija in menesi laiko. 
Jeigu Maskolei greitai ne
trauks in vidurį Rusijos tai ga
lima tvirtint kad bus sukapoti.

Jeigu Vokiecziai gausis in 
Moskva tai Rusija bus nugalė
ta. Moskva guli 800 myliu nuo 
Varszavos. Jeigu kare tesis il
giaus kaip tris menesius tai
Vokiecziai turės sunkia užduo
ti nes in ta j i laika užeis lietin
gas laikas o vėliaus isz priežas
ties smarkiu szalcziu ir žiemos *
kokios, vieszpatauja. Rusijoj, 
Vokiecziai turėtu žūti.

Baisi Eksplozija Prie 
Budapeszto

Rymas — Žinios isz Buda
peszto skelbia buk ten kilo bai
si amunicijos eksplozija kuri 
suteszkino daugeli aplinkiniu 
namu ir užmusze daugeli žmo
nių. Eksplozija kilo amunicijos 
magazinuose Nagyteteny, kė
lės mylės nuo Budapeszto.

ŽINUTES

Philadelphia, Pa. — Gryž- 
itant namo isz Atlantic City, 20 
pasažieriu likos sužeisti kada 
trūkis nusirito nuo begiu, ar
timoje Farmingdale.

Williamsport, Pa. — Apie 
50 žmonių nusitrucino ant pik
niko laikyto per Masonu drau
gavę. Visi likos nuvežti iii li- 
gonbutes. Priežastis nusitruci- 
nimo buvo netinkamas mais
tas.

Manila, Filipinai. — Baisi 
vėtra, kuri pralpute per Lu
zon Sala, užmusze daugiau 
kaip 10 žmonių ir sužeidė dau
geli. Bledes likos padarytos 
milžiniszkos.

Washington, D. C. — Laivas 
ant kurio radosi 10 Ameriko- 
niszku laivoriu, likos torpe
duotas ant Atlantiko mariu, 
kuris plauke in Anglija. Keli 
žmones žuvo.

— Ne yra gana mylėti, rei
kė mokėti mylėti ir reike mo
kėti pamokinti mylėti.

— Kalėjimas del nekuriu 
žmonių huną geriausiu univer
sitetu.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

BERLINAS — Ant Vilniaus, Sziauliu ir 
Baranovicu frunto Maskolei panesze dideles 
bledes ir apleidineja savo pozicijas, Vokiecziai 
paėmė daug Rusiszku kareiviu in nelaisve. 
Maskolei noringai pametineja savo glitas pri
stodami prie Vokiecziu.

Visa Lietuviszka baterija pamėtė savo 
glitas kaipo ir 200 Kazoku, pristodami prie 
Vokiecziu. Vokiszki tankai supliekė 15 Ru-
siszku tanku, paimdami daug ginklu ir daug 
kareiviu likos užmuszta. Szitam muszyje likos 
užmuszta Vokiszkas generolas.

Ant viso frunto nuo Przemislio lyg Finlandijos, Maskolei 
laikosi drueziai ir nepasiduoda Vokiecziams. Czionais Mas
kolei suszaude 40 Vokiszku tanku su didelėms bledems del 
Vokiecziu. • * r

Vokiecziai buvo priversti apleisti savo pozicijes nuo 
Sziauliu ir Vilniaus, bet smarkus musziai atsibuvo prie Minsko. 
Vokiecziu tikslas yra užklupti ant Kievo ir perkirst linije Lie
tuvoje, kad gautis in viduri Rusijos.

VOKIECZIAI SKEL
BIA MELAGINGAS

ŽINIAS

New York — Žinios, daei- 
nanezios isz Vokietijos in czio
nais per reidio, yra melagingos 
ir netikros nes Vokiecziai vis 
skelbia apie j u pasekmes ant 
kares lauko.

Maskolei kariauja naršei ir 
nerints pripažysta kad aplaike 
daug bledes nuo Vokiecziu bet 
ne tiek, kiek Vokiecziai ap- 
skelbineja. Todėl Amerika pra- 
sergsti gyventojus kad netikė
tu Vokiecziams apie j u pasek
mes musziuose su Rusais nes 
tosios žinios yra neteisingos 
tik taip skelbia idant duoti ge
resni upa del Vokiecziu gyve- 
naneziu Amerikoj.

22 Vokiszki Sznipai 
Aresztavoti

Washington, D. C. -— Val
džios slapta palicija areszta- 
vojo 22 Vokiszkus sznipus ku
rie per du metus siuntinėjo in 
Vokietija visokius islaptus da- 
neszimus apie Amerikos veiki
mą. Sznipai buvo aresztavoti 
po visas dalis Amerikos. Tarp 
areszbavotu randasi ir moterių.

Dacca, Indija — Laike mai- 
szaties likos užmuszta 39 žmo
nes ir sužeista apie szimtas. 
Palicija apmalszino maiszti- 
ninkus su gazinems. bomboms.

Daugelis Vokiszku kareiviu, 
pasiredia in Maskoliszkas man- 
dieras, nulėkė su paraszutais 
ant Sovietiniu pozicijų, bet 
kaip tik nusileidinejo, tuojaus 
buvo suszaudyti per Maskolius.

Žinios taipgi skelbia, buk vi
sa Rusiszka divizija, suside
danti isz 15,000 kareiviu su 
ginkluotais tankais, likos isz- 
naikinti, bet kur tas atsitiko, 
tai Vokiszkos žinios apie tai 
neskelbia.

Berlinas. — Vokiszka ka
manda garsina buk 4107 Rus- 
iszki eroplanai su 2,233 tankais 
likos sunaikinti ir 40,000 Rusu 
kareiviu paimta in nelaisve ka
da Vckiecziai perejo per Lie
tuva eidami in Latvija po tam 
pribuvo in Minską. Maskolei 
smarkei kovoja ant viso Balti- 
ko frunto bet su didėlėms ble
dems. ’ * ■

London — Rusai garsina buk 
nusiyrė in užpakali bet nepasi
duoda Vokiecziams. Prie Min
sko Rusai smarkei kovoja pa- 
siprieszindami Vokiecziams 
ant viso frunto. Ant abieju pu
siu apie 4,000 dideliu ginkluo
tu tanku eme dalybas baisiam 
muszyje artimoje Lucko, Mu
sziai taipgi eina aplinkinėje 
Lvovo, kur Rusai padare dide
les bledes Vokiecziams užmusz
dami dideli skaitlį. —

Rusai sulaikė ataka ant Min
sko ir Kijevo kur atsibuvo 
smarkus musziai. Girdėt kad 
daugelis Vokiecziu pametineje 
savo glitas. ,, ,



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

į Kas Girdėti
* ★ 

>X-***4*X- 4-4 4-4-4-4-4-4- 4-4-

T _ AIDvasiszkasis Perpjovė'GUODOK MOTINA!
ISZ /lIUCllKOS į Sau Gerkle I SAVO

pavojuje! Kokiam? O-gi praei-( 
ta meta gimė mažiau kūdikiu.' 
— Baisi naujiena nes Ameri
koniszkos moterėles dabar rū
pinasi saldtlmynais, pauderbis,

ĮR mes, geisdami ap-' poveikslais, papeiosais, auto-^ 
vaiksztinet Nepri-' m°biliais, szuniukais, bridžiam 

gulmybes Diena, ari_
Ketvirta Liepos (July), redys- 
te Petnyczioje bus uždaryta 
per visa diena. 'Todėl, jeigu

VYRAS LIŪLIAVO
VAIKUS

ir kito'keis niekais nekaip gim
dyti vaikus.

Tai-gi, praeita meta Suv. 
Valstijose buvo arti puse mi- 

gimdymu ne

Motere Su Kitais 
Sportavo

mylimi skaitytojai neras užtek- mažiau
tinai žinueziu laikrasztyje, tai ^a>P užpraeita meta. Praeita 
meldžiame mums dovanoti. Juk mt‘la vietoje iszduoti deszimts 
žinote kad ir mes esame Die- m>hj°nu doleriu ant vedimo 
viszki sutvėrimai n v-natinvai ouminiu veikalu ii aut vaiku, 

tai Amerikoniszkos moterėlės 
iszdsive taja milžiniszka suma 
pinigu amt visokiu smagumu 
kad save užganadinti.

Turtingesnes moterėles sa
ko, “kam mums rūpintis vai
kais, tegul juos gimdo darbi
ninkai nes mums darbininku 
reikalinga. ’ ’

yiszki sutvėrimai o ypatingai 
Redaktorius kuris mažai turi 
jpasilsio ir tik iretkareziais gau- 
jua diena dienele .pasilsio nuo 
sunkaus darbo. Geidžiame ir 
jnes praleisti dienele su visais 
ir atlankyti savo šeimynėles 
prba iszvažiuot kur in parka ar 
girria.

Niagara Falls, N. Y. — Pa- 
1 togi AIay Daniels palikdavo sa
vo du.mažus vaikus namie, ku
riuos turėjo liuliuot ir prižiū
rėti jos vyras o moterele kas 
vaikara iszvažiuodavo bambi- 

'leis su svetimais vyrais ir nesu-

I The
! American Lithuanian

>uvo graži žiemes diena. Society of Washington, 
Ova,- Ra™iai szypsojosi saulute nors 

.Jszikasi.s Liuteroniszkos para- *r 110 tokia, linksma, kaip vasa-' 
pijos czioiiais, n liejas in skiepą ra’ Sniego nedaug— gražu. I 
perpjovė sau gerkle nuO ausies ’ durnoj mates būrys važiuotu 

žmonių. A.n4 lanku visur tyku, 
' ralmu. Aplink apjuosė laukus 

k0' miškai nu'Iiudc snaude atp-
j trauk Ii .sln’iėgio szarmalais.. 

k0_i Tokioje dienoje traukte žmo- 
kio Hai laiko džiova ir n etų re- 811 J^uke iszei'ti in laukus, 
damas vilties pasveikimo, nu-j kinu... Kaip malonu, lin'ks- 
tare vereziau mirti liekai]) kari- ma- Cuejas keliu dlbsiseda'u ant 
kytis da kelis metus. Paliko szalykelio akmens, 
■paezia, du suims ir tris dukite-

Edgemore, Ind. — 'Reveren
ds Vernon Mandrake,

lyg ausies, su britva. Jo mote
re surado ji puse valandos 
ligų, kada, nuėjo iii skiepą 
ten atsinešti.

Dvasisz'kasis sirgo nuo

Ic. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu« 

:: Gabiausia* Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s 2 i o j // 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio I 
Grabu. Laidoja nu- Į 
milelius pagal naujau- j 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke IĮ 
moterems. Prieinamos JJ. 
prekes.

DU OFISAI:

i lAikyva atsibuna ceremoni
ja Burme jeigu nesutinkama 
yedusi porele geidžia persi
skirt vienas nuo kito.
’ Jeigu porele tame sklype nu
taria persiskirt tai paprastai 
.uždega dvi žvakes ir laukia 
Jratra isz ju pirma sudegs.

Tas, kurio žvake pirma su- 
ideiga, turi apleisti narna o ge
riausia kad jam nevale pasiim
ti su savim nieko įtiktai dra
panas kurias turi ant ipecziu o 
tas, kurie pasilieka namie, pa
silieka ioenininku viso turto 
kas namie ar žemeje randasi. 
JJž tai Burme tiek mažai yra 
persikyrimu.

A'meriko'iiiszkos moterėles 
pritartu tokioms tiesoms ir 
duoti padirbti tam tikras žva
kes ...

Tasai lep- 
■sze vyras, negalėdamas ilginus 

. '.iszlaikyti tokio pasielgimo sa
vo pacziules, užvede teismą ant 
persiskyrimo kuri jis apląike. 
Moterele netekus pastoges ir 
gero vyro o ir draugu su ku- 
rels susineszdavo, nes tieji ne
norėjo imti ant savo sprando 

. sunkeny'bes, todėl isz rūpėsi les 
raht rytojaus pasiskandino.

“Dieve,(mano Dieve!” pasi
girdo skaudus dejavimo hal
sais... Pakeles -akis pamaeziau

Surado Marszkiniuose
Turtą

Žmogų, kuris iszreiszkia sa
vo nuomone, vadiname ji ere
tiku arba radikalu o visuome
ne nelabai pritaria jo naujiems 
užmanymams koki laikas nuo 
laiko kyla. Jeigu žmogus gei
džia užvesti ka naujo, lai už 
tai jis kartais nukenezia fizisz- 
kai. įSeniauses darkytojas tai
kos, tikėjime ir žinystoje buvo 
..Egipeijonis'zkas Faraonas (ka
ralius) Amenophis, Ketvirta
sis, kuris gyveno apie 2,500 
metu priesz Užgimimą Kris
taus. Da priesz Maižiesziu ta
sai Faraonas invede nauja ti
kėjimą ir nauja dievą.

Persekiojimas eretiku, arba 
muiczelninku, 'kurie praliejo 
tiek kraujo už nauja tikėjimą 
įrgi buvo pradžia naujos refor
mos. Daejo prie to, kad užten
ka tik persekioti nauja koki 
užmanymą nežiūrint ar tasai 
užmanymas buvo užtvirtintas 
ar ne ant iszmintingo sampro
tavimo bet palengva platinosi 
itarp žmonių ir ant galo likos 
pripažintas. Taip iszaugo 
Krikszczionybe, Sociajizmas, 
(Komunizmas ir kitos szakos to
jo mokslo.

Be kankinimo, persekiojimo 
ir laisvos minties, niekados ne
būtu invykia nauji užmanymai 
ir pagerinimai. Kožna mintis 
randa savo pasėkėjus o perse
kiojimas ju pasidaugina.

Juk eretikais buvo ir Sokra
tas, Jėzus isz Nazareto, Maiti
nąs Luteris ir daug kitu. Jage- 
11a iszsižadejo tikėjimo savo 
protėviu priimdamas Kriksz
czionybe del gero savo padonu.

Daug panesza kaneziu ir vi
sokiu persekiojimu tieji, kurie 
geidžia užvesti’ka naujo idant 
pertikrint žmones apie ju tam
sybe ir kad eitu keliu šviesy
bes, mokslo ir žinystos.
I —-—::—-—•— /
f Amerika randasi dideliam

Ko tieji žmones toj Ameri
koj šiądien neišmoksta? Da
bar New Yorke likos uždėta 
mokykla kurioje mokina man
dagumo, kaip pasielgti prie 
stalo, kaip turi valgyt ir 1.1.

Bet geriau butu idant vieto
je mokyti žmones kaip turi val
gyt, kad juos iszmokytu kur 
gauti pigiau nusipirkt maista. 
Jeigu valgis randasi ant stalo 
tai žinome ka .su juom .padary
ti ir be mokslo o gal niekas ne
mirtu isz bado, kad ne yra isz- 
lavintas moksle kaip turi elg
tis prie stalo ir kaip turi valgyt 
o ypatingai pas tuos .kurie turi 
ka valgyt.

Juk žmogus negali Sėdėti 
prie stalo su knyga ir mokytis . . ,

m „ .v„ J laniga savo paezia kuri jau tommandagumo su viena ranka o '° 1
- -- - - - ........ 1 vo apmirus, tris vaikus ir sena

uoszve, po tam sugryžo adgal 
bet žuvo pats su su num.

Tėvas Sudege Gialbe- 
damas Sunu Isz 

Liepsnos
Pitlsburgh, Pa. — Martinas 

Sampsell, 50 metu, gyvenantis 
' a uit artimos farmukes, ir jo 10 
' metu sūnūs, sudege dega neziam 
name kuris sudege lyg pamatu 
nakties laike. Tėvas pražuvo 
stengdamasis iszgial'beti sunu 
isz miegkambario kuriame jis 
miegojo. Pajutęs durnus ir kad 

I namas dega, levas iszmete per

laikyti szaukszta arba peili ki
toje rankoje. Žmogus galėtu už- 
mirszti ir insideti szaukszta in 
kiszeniu o knyga in kiuiia.

Aplaistė Kūdiki Kara- 
sinu Ir UždegėI

Gal ne visi žino kad Penn- 
sylvanijoj yra tiesos kurios 
uždraudžia keikti ir priesziia- 
rauti priesz Dievą, Jezu Kris
tų, iSzv. Traice ir Raszta Szv. 
Už toki prasižengimą kaltinin
kas stos priesz suda ir jeigu ji 
iszrastu kaltu tai turės užmo- - 
keti szimta doleriu bausmes R-uždegė ji i. ... 
kaszitus o jeigu neužmoketu tai, ‘szei° *n miestą, 
turėtu atsėdėti 'kalėjime 
dienu.

Kiek tai žmonių apie tai ne-i ran'i<lb 
atsimena ir priesztarauja Die
vui ir tiesoms, keikdami be rei
kalo.

Great Falls, S. C. — Julie 
Mering likos aresztavota už nu
žudymą 'baisiu budu savo ke- 
turiu metu sūneli kuris tame 
laike gulėjo lovefleje. Motina 

iszrastu kaltu tai turės užmo-' aplaistė vaikuti su karasinu, 
keti szimta doleriu bausmes ir ( uždegė ji ir užrakinus duris

Vai'kszcziodama po miestą 
j su asztuoniu metu kūdikiu ant 

suliko palicijanta ku
riam apsakė ka buvo padarius.

1 Paiicija ja uždare kalėjime nes 
dasiprato kad motere yra ne
sveiko proto. Kada nuvažiavo 
in narna, kūdikis buvo sude
gęs ant smert o kaimynai užge- 

t šiuo liepsna ir iszgialbejo na-
CzenStakave, kuri Valde žoko-1 i , •, m l v amt, /.ūku ma nuo\sudegi.mo. 
lias tėvu 'Paulinu, likos pėrmai- 
nyitas.per Vokieczius ant karišz 
kos ligok 
'lojo seno klosztoriaus talpina,- 
si slaptos palicijos Gestapo 
kancelarijos. Puikus, dideli pa
veikslai, nupieszti per žymius 
artistus, likos iszvėižti in Vo- . ...... .. i universiteto,
kietija.

Nuo szimto metu žymus 
klosztorius ant Szvieskalnio,

v ailL Keli L'OZi ><• • •• -WT .« |

rbntes. vijoje dalyje) Mirusieji Ncatlaiiko
Gyvuosius

Washington, D. 'C. — Profe
sorius De'Vern, isz Columbijos 

ant susirinkimo 
žymiu mokslincziu kurie suva
žiavo in czionais ant mokslisz-

'Philadelphia, Pa. — Veroni
ka Szumanski, dirbanti czio- 
naitineje ska'l'binyczioje, per
kratinėjo skalbinius pirm negu 
indejus juos in skalbimo maszi- 
na. Tarp daugelio marszkiniu 
užtiko vienuose 500 doleriu 
bumaszkOmis. Už keliu miliu
tu ad'bego uždusęs žmogelis, 
szaukdamas kad jam atiduotu 
(pinigus. Pažiūrėto  jas greitai 
(sujeszkojo .marszkinius ir ati
davė žmogeliui visa turtą. Už 
savo teisingysta Veronika ap
darkė nuo jo szimta doleriu už 
savo teisingysta.

Isz Visu Szaliu
SUDEGINO ŽMOGŲ

Kad Dievaitis Nuleistu 
Lietu

London, Anglija.— Cliingan- 
son Kini, prie Portugali.sz'ko 
rubežiaus, G0 myliu nuo Rodos 
M a ta varo, tenai tinęs szita razi
nos nutarė paaukauti viena isz 
savo kaimiecziiĮf' dievą i ežiui 
idant nuleistu lietu, kurio ne
turėjo j au apie du menesius. 
Auka buvo senu buri i įlinkiu 
'lietaus, kuri suriszo, užmėtė 
ant laužo ir sudegino. In kėlės 
valandas po tam 'litus nupuolė.

Apeigos likos pertrauktos 
per ait jojimą vietines policijos; 
Lengvai ikei «u džiaugsmu 'pa
sako laipte savo darba, manyda
mi, kad nieko blogo nepadare. 
Policija aresztavojo sze'szis 
viršininkusdrauge su ‘'dakta
ru”. Paskutine auka priesz szi
ta. likos sudeginta 1922 mete. 
Vietinis senas virszininkas tojo 
laukinio štamo sake, buk atsi
mena kad jau sudeginta apie 
80 atiku kad užganadinti die
vaiti lietaus kad nuleistu , lie
taus laike dideliu sausumu.

Bomba Atome Jai Min 
ti; Vela Sugražino

“Tegul bus pagarbintas' Je>- 
zuS Kristus,” t are ji prisiartin
dama prie manes.

“Amt amžių...” atsakiau.
’“Ar nebijai tamista szaiezio, 

ploniai apsivilkės, ant lauko? 
mat vis jaunas, nei jam szal- 
ta...” kalbėjo liūdnai senute.
‘ ‘ Neszalita, motut, bet kur-gi 
tamsta eini?”

Czia senute nieko neatsake 
tik gaiva palenkė ir aszaroS 
pradėjo rii-ed'eti jai per veidą. 
Suipralau jos nelaime. O, be
širdžiai 'žmiones. O, nodekingi 
vaikai, -kurie atstumia, nuo sa
ves savo moeziute, beszirdžiai.

“Tunbul nelaime atsitiko,” 
paiklaus-iau scniuites. Ji nubrau
kė nuo'skruostu aszaras, tarė:

“No vaikeli, Dievas dar lig- 
sziol gelbėjo -nuo nelaimiu, gy- 
venlom isz Dievo Apveizdos 
tvirtai, visiko buvo, jeigu tik 
butu meile namuose-buVusi. Su4 
nulsl apsivedė ir nebenori toliau 
mielinos užlaikyti, varo isz na
mu, saiko as-z lik jo duona, val
gau!” Ir vėl vaigsze senule 
pradėjo veikti. Blizganczios, 
kaip stiklais, ašaros krito ant 
baltos žemes.

“O Diev,” tariau asz, “glo
bok ja! Kad galecziau, pri- 
glaiuscziau ja, 'bet ir asz esu 
menkas, silpnas, neturiu kuo 
jos suiszelipti. IszitOukes pas
kutini doleri padaviau senutei. 
Ji padėkojo ir melsdamosi nu
ėjo... kur?

Praslinko daug metu kada 
aisz veli apllankiaiu savo gimtine. 
Senutes jau neberadau nes jos 
vargo kelione užbaigta buvo. 
Jos įsimins tas beširdis, kuris 
isz'va-re motli'na isz namu ir-gi 
jau ipasenos. Vaikai jo suaugo 
vyrai. Vienas sūnūs dar moks
lus ėjo bet toks buvo tinginys, 
ištvirkęs- s'edejo kiekvienoj 
kleisioj po dvejus'motus. Kiti du 
suminsi prie ūkio, 'bet kadangi 
liko praskolinti namai, neiberi- 
mo ir jie, tėvo neklausydavo 
skriausdavo senoli, galop abu 
is-Zejo in. mieista gyventi, paliko 
vargsza tęva viena. Likę* vie- 
nui-vienas senelis, kaip sitarob- 
ris, visu užmirštas. Po namus 
s'kdliiiinikai vaikszcziojo, jo

Gal turite isz Lietuvos bran-'ko tyrinėjimo ir apsireiszkimo 
gu paminklą, savo sena malda- dvasiu, sako buk susineszimas 
kn'yge, ant kurios mokinotės mirusiųjų su gyvaiseis yra ne- . 
poteriu o kuri yra .suplyszus ir teisingas ir -negalimas -daigias.1 . 
be virszaus. Prisiuiiski'le ja Ant visokiu susiriinkimu taip 
mums o bus apdaryta kaip vadinamu “ait's i lankymo dva- 
nauja. Apdarome taipgi viso- siu” ant szio svieto, persitikii- 
kes knygas ir -laikraszczius. no jis 'buk toki pasirodymai 
Prisiunskite in redakcija o bus mirusiu ypatų yra tik a.pga- 
apdarytos puikei ir druezei.

London, Anglija.— Mrs. Eli-
Hill, kuriai vienam bombar- 

. davime per Vokieczius suardė 
jos narna, Londone, kad isz 
baimes neteko minties, atgavo 

ligon'buteje. I j 
Vo'kiecziai ,

minti ana diena
Sztai. kada vela 
bombardavo keleis 
gal miestą, viena

dienas ąd- 
isz oriniu 

bombų pataiko <n ligonbutej 
kurioje motere gulėjo ir ji taip 
persigando kad staiga adgavo 
minti ir s'ziadien yra visiszkai 
sveika.

vyslia žmonių.
Kas kišzasi prijautimu, tele- 

ISTORIJE apie Gregorius,' pacijii (susineszimo ypatų tik 
------------------- Isz Numirusiu mintimis) ir davimo ženklu tai 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai-'jis tiki kad tai yra galimas 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis I daigias bet idant dvasios su- 

' :: Igryžtu ant szio svieto itai yra
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA. negalimu daigiu. SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Lietuviu Draugija iszkele di
dele AVhatZit Party ir pelnijo 
$62.23. Szita suma pavedė del 
pagalbos Lietuviu, Prusnose, in 
rankas BISHOPS RELIEF

I COMMITTEE, kurios vadas 
yra Msgr. Michael J. Ready. 

] General Secretary of the Na
tional Catholic Welfare Confe
rence, with headquarters . in 
\\ ashingto-n, D. C.

Draugija per partijas ir Chi- 
| cago-s Lietuviu szokilku progra- 
mo šukele $127.15 kuriuos pini
gus pasiuntė in Lietuvos Pri- 
siunti-nybe, šitam mieste del 
pasiuntimo in Prūsija, pagelbe- 
tie Lietuvius kurie turėjo pa
bėgti isz Lietuvos kai užpuolė 
R usk ei.

Draugijos Registracijos nu
meris po State Department yra 
446, rinkti pinigus del pašal
pos Lietuviu kurie turėjo bėgti 
isz Lietuvos iszneszti savo gy
vastis. Nariai taipgi dovanojo 
pinigais in szita funda.

Jaunieji nariai važiavo Su- 
batoj Birželio 21ma prie krasz- 
to Chesapeake Bay in Beverly 
Beach, praleisti diena maudan
tis, turint gera laika' ir vakare 
szokant.

Yra surengas picnic (isz,va
žiavimas) in Rook Creek Park 
del Weiner Roast and Marsh
mallow 'Toaąt del nariu.

Girdėjom kad Juozas 
mail is, kuris atvažiavęs 
isz Wilkes-Barre, Penna., pir
ko stulba del saves ir naujos pa- 
ezios. Taip ir Albert Peterson 
pirko stuba nauja, in Anacostia 
pakraštį Washington. <'

Kunigas Juozas Gedra isz 
Immaculate Conception Bažny- 
ezios buvo iszvažiaves in vais- 
ko kariuomene.

Szia diena 6-24-41 matoma 
dienraszeziuose kad Raškei iš
vyti isz Berlin ir Lietuvei vela 
užėmė pasiuntinybes narna ir 
ten vėl iszkelta Lietuvos Vėlia
va. Ir rodos kad yra iszkyli- 
mai Lietuvoj iszvejant Raš
kius.

Rengiama iszvažiavimas in 
Atlantic City del nariu. Mano
ma kad szis iszvažiavimas bus 
apie Birželio 28-ta.

Draugijos prezidentas, Al
bert W. Shuipienis rengiasi del 
dideles keliones ant menesio 
laiko, ateinanti Liepos menesi. 
Da nepranesze in kuria puse 
važiuos ar kaip. Žinant kad jam 
patinka važinėjimas ant jūri
niu laivu — galima spėti kad 
važiuos in sziltesnius krasztus 
—ar kur?

Atkeliavo jauna mergele in 
szi miestą 'dirbti. Bebūnant 
ezion sutiko pažinstama vaiki-j 
na kuri nemautas iper kotais 'ir

|metns. Rorlos kad meile Juos Bndynei Bajsi 
.suvedu, kad ji pran^e visiem,'Dznoko protas Ant

Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi- 
| skaitymu. Ant Adreso:
1 SAULE PUBLISHING CO..
| Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

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

Za- 
czia

3

I
SZI BANKA YRA NARYS

Federal Reserve System 
TEIPGI IRFedaral Deposit Insurance 

Corporation

------

i Union National Bank
į Kampas Main ir Centre St.
g MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

t.f.) Mahanoy City, Pa-
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I PRISIUSKITE

TIKTAI 50d O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo,, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sau! i, 
Menesi, Žvaigždes ir Kitus 

i Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir1 

, kad mote juos Uosis, 
r\ •Ij’o.z-J -ii n n."’r/n Tri c« V zvw»

laukus dirba. Valgas seneliui.j]ia,(] jį ženysis su szituo vyruku 
^aiP ateinanti menesi. Taip kaip ki-j 

tiem pasigėrėjo keliones ir dar-

Ant

Ir taiS mokytas sūnūs, 
ir jis užmiršo savo tęva.

“Visu likau apileistas, už-'bai kituose miestuose! Rado 
mirštąs, ” aszarudumas įkalbę-1 meile ir visi linksmi.

, jo senelis. ‘ ‘ O, Dievo brangus, I guvirsz 100,000 nauju gy ven-, 
, t,aip . vaikai mane užmirszo!> ,toju atkeliavo in szi miestą, per “ 
Juk insakei: Gerbk tęva ir mo-; praeita 18 menesiu laika. Sek
tina savo. [ jnaJieniuose matoma daug sve-

A.nt žodžio “motina savo,” ežiu ir daugelis kareiviu kurie 
senelis kalbejas ir liedamas atkeliavo pamatyt kaipitala ir

I graudžias aszaras prasze kad t. it. — J. J. W.
‘jam Dievas ddvaliotu už moli-1 ---------------------------
nos iszvaryma. Atsiminė jis ta C17 A TT'VK'TT
ndlaiminga diena 'kada moeziu- J uiVfil i 11V11 
te-.siein|galveile iszvare isz namu “SAULE”

PLATINKIT!ii’ verkt norėjosi bet pataisyti 
klaida buvo negalima.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

į — Beria! — sumurmėjo se-1 
___  ___ nelis dasilyteja-s jo-s peti.

VIENA ISZ DAUGELIO
I — Kas czionai? — isztare ji 
vos girdimu balsu. Ji greitai 
pakito, ipasi-suko in kita, -puse ir 

. norėjo eiti.
j — Berta! — suszuko senelis, 
1 užstodamas jai kelia: Kas ta- 

• mistai yra?
Ji pervedė ji akimis nuo ko- 

1 ju iki galvai ir balsu pilnu nu
siminimo ir džiaugsmo, szuk- 
telejo — John!

* Ą: sis

Kakalys kūrenasi, elektriko 
žiburys -szvieczia; Berta stovi 
prie kakalio ir szil-do savo su
stingusi kuna. John’as trina 
savo rankas, kasti ir apkabi
nėdamas ja drebaneziomis ran
komis, bueziuoja, spjaudo, kos
ti ir bueziuoja.

— Noriu gerti, — sumurmė
jo ji.

— Veikiai! isztare -senelis ir 
greitai iszejo isz grinezios.

— Lilktiesi czionai, pas ji!.. 
Jis pažinojo mane gera ir dora 
mergina... Bet ar ne vis-gi 
tiek? ar ne vistiek negyvėliui 
kur ir kaip ji laidoja? Kosėji
mas už duriu pertrauke jos 
protavimus; jo godžiai nukrei
pė savo akis linkon senelio ine- 
jusio su 'bonka rankose.

— Nesirupinkie, Berta, — sa
ko senelis. — Asz neturtingas 
beit, asz Reipublikonas, asz De
mokratas, doleryje stokos ne- 
jaueziu, nesirūpinkite! — Ir 
abu isz eiles pradėjo bonka 
tusztiniti. Akys Bertos sužėrė
jo. “Nieko, — murmėjo -sene
lis, — nesirupinkie! ir mane 
iszvijo jis,' kaipo netinkanti 
prie darbo, pameni-gi, o juk 
pavyzdingu asz buvau forma
liu.”

TOLIAUS BUS

^EW YORKE ant gatvės' i 
Broadway, ant vieno milži- i 

ni-szko namo maityt paraszas; ! 
“N. N., fabrikantas vyriszku 1 
kelnių.” Ant augsztutiniu tožiu j 
girdėti kurtus oszima-s užian- ] 
ežiu maszinu; ilgųjų stalu, prie- i 
s-zai-s elektriko žiburius stovi i 
paniurę darbininkai; rankos J 
kruta tarsi auitomati-szkai ir vi- i 
si isz vien suėmus, padaro vie- < 
na mil'žiniszka maszina. Pra- ’ 
kaitas stambiais laszais liejiisi 1 
nuo ju paras bernavusiu veidu; 1 
tylus susirūpinę, kožnas inkni- 
bes in -savo d'arba. Akis savo 
jie neretai nukreipia linkon di
delio laikrodžio amt -sienos. Ro
dykle slenka lėtai, monotonisz- 
kas taiksejimas in nerimasti in- 
varo. Bell szt-ai linksmiau pa
sidarė: laikrodis iszmusze pen
kes; kožnas meta dauba ir pa
eiliui staeziais ir anksztais tro
pais leidžiasi žemyn in ofisą.

Prie kontorkos sėdi -sutukes 
vyriszkis, ne tai senas, bet nei 
jaunas ir gana ramiai žinda 
primik e ir dalina -darbininkams 
isz anksto parengtus kopentus 
su menkomis iižmokesti-mis už 
supakuotas darbo dienas, ady
mas-, minuitas ir -sekundas.

Visi darbininkai iszvaiksz- 
eziojo kas namon, kas in kar- 
czema, apart vienos dailios 
juodbruvaites, kuri kodėl tai 
da ilgai stovi prie kontorkos. 
Darbdavys -žiuri in ja žerin- 
cziomis akimis, kaip intužes 
žvėris in užkluptąjį ereli.

— Kadgi taip ilgai mislyji? 
— sznabžda jis — nejaugi tu 
nori dirbti su keturis -dolerius 
su' centais prakaituojant per 
visa sau vaite? -Nemislyk ilgai, 
Berita!

Tarsi elektriko srove perbė
go per visas jos gyslas, kraujas 
pradėjo virti ir muszesi vei
dan, raudonumas apipylė jos 
apskritu szviesu veideli, kokia 
tai ugnele-sprogstanti kibirksz- 
timis, sužibėjo jos didelėse 
akyse; krutinę pradėjo -kilno
tis; ji nublanko drebėdama vi
su kurni, lupos krutėjo, tarda
mos kokius tai neaiszkius žo
džius...

— Asz naszlaite, — iszitare ji 
pagaliauš su didele sunkenybe.

— Tai-igi taip, — skubiai pri
tarė darbdavys, — tu vargin
goji naszlaite bet kodel-gi? Ne- 
kanta meldžiau-gi a-sz tavęs —* 
ateikie pas -mane, pas mane ra
si tu namus, pasigėrėjimus ir 
meile, rasi daugeli visko, apie 
ka tu, vargingoji naszlaite, nei 
nuovokos neturi.

Vargszes merginos kelei lin
ko, visas jos kūnas drebėjo tar
si karszitligej-e, misly-s pynėsi 
ir su-maiszyti vaizdai szmeksz- 
cziojo jos vaidentuveje — mo
tina, mirsztanczioji, -szaltoje ir 
priszvinkusioje grinteleje amt 
suvelto- guolio; viren-e ir medi
niai -sunykę rakandai; jos su- 
plyszusieji cz-everykai; dirbtu
ve ir asztrus juokavimasi dar
bininku... karietos; dailiai 
i-szstaityti languose krautuvių 
auksiniai daigiai; puikus dra
bužiai. Visa panorama neaisz- 

^kiu, supainiotu vaizdu maisze- 
iB^eje, ji mate vi- 
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melde... Beit daubdavis akiu 
nemato! Ji nenorėjo, jis nega
lėjo suprasti szitu nebyliu vien , 
kart puikiai — poetiszku akiu; 1 
kraujas muszesi jam in galva, 
placzioji kakta paraudonavo, - 
apatine lupa sukrutėjo, riebu
sis pasmakrys nusikorė, tąrsi 
nicikiszkasis gabalas mėsos. Jis 
nedastovejo už kontorkos, isz- 
ejo ir su iszverstomis akimis, 
visas drebėdamas, patrankė ja 
paskui save už kontorkos . 
sznabždėdamas: — ait-eisi, -sa
kyk, ateisi? Busi laiminga!

* * *
Du menesiu vėliau, pavaka

re, -dideliame name ant p-enkto-s 
avenue, puikioje grinezioje -sto
vėjo Berta .priesz veidrodi ir 
gėrėjosi savo liemeniu. “Szis 
visikas taip gerai, — s-anproit-a- 
vo ji, bet... ak kodėl? jau vo
lu... Perspektyva?.. Ka-gi 
gana viliojanti... Kodel-gi 
jam netikėti?.. Pagalinus, 
kam-gi jam buvo mane apgau
dinėti?. . Bet... ak, tai baisu! 
Asz gėrėjausi, asz taip brangi
nau savo paganbe... Ne, ne 
tiesa! Tokis begoezius ir gent- 
lemanas!.. Bet kodel-gi asz 
taip nublankusi? Ar-gi -neprie- 
protys prie itaip turtingu apy- 
stpvu blogai atsilieptu ant ma
nes? Bet ar-gi -negeriau ne 
linksmiau-gi dirbtuvėje?.. Vė
lu!..”

Jos misly-s -pertrauktos tapo 
pasirodymu jos meilininko. Jis 
meiliai, bet be ceremonijos ap
kabino ja, -pagniauže ir pa-bu- 
cziavo. Ji sudrėbėjo. Jo pasiel
gimas jai pasirodė per daug 
žiaurus. Ji ilgai žiurėjo in ji, 
tarsi melsdama ir iszmetineda- 
ma; beit, atkartoj-am, bagoeziui 
nerupi akis, kad einasi apie ka 
nors rūstesni, kaip, paveizdon, 
apie cksploit-avima svetimo 
darbo, arba svetimo kūno. Jis 
sudavė su savo galingąja ran
ka per jos apnuoginta peti. — 
Nesirupinkie, gyvensime sau! 
— iszitare jis linksmai. Po so- 
cziam užkandžiui nuvyko in pa
gal Turkiszka. mada isztaisyta- 
ji buduareli. Parvirtęs ant 
brangios Turkiszkos sofos, jis 
isz lėto rpaulre szampana. Ji, 
pusnuoge, sėdėjo greta jo, vie
noje rankoje laikydama stiklą 
o su kita glostydama jo puspli
ke galva.

— Nustokite! riktelėjo ji 
pusgireziu -balsu, kada jis pa
leido jai veidan kamuolį durnu 
isz savo Ilavaniszko cigaro.

— Meskie szalin! nieknie
kiai! — murmėjo jis. — Dide
le ponia!.. Pilkie!..

— Daugiau negeriu, negai 
1-iu! — atsake jis. Ir kada an-

■ treji Ibonka tapo isztusztinta,
■ viskas aptyko.. •

VARPAS
KURIS APSZAUKE

AMERIKONISZKA LAISVE
\

Didelis buvo nusistebėjimas 
senojo nėgro (murino) jo leka- 
jaus, -kada jis isz netyeziu už
ėjo ant szit.o vaizdo: jis gulėjo 
girtas amt -sofos o ji — iszsi- 
draikius, kojos ant -sofos o gal
va ant grindų. “Regisi, tai jau 
sz-esztoji, — murmėjo juoda
sis Jack’is. — Broadwayiszkis 
fenomenas, mano ponas. Jis, 
paprastai sakant, nei kiek ne
sipiktino -szituomi vaizdu. Jis, 
kaip ir kožnas beviena-s bago- 
cziu lekajus, isz -pat jaunystes 
priprato prie (tolygiu atsitiki
mu bet sziuomi kartu jam kaip 
tai nyku pasidarė: Berta pada
re ant jo inspudi doros ir Įeitos 
merginos o ne jody to jos isz cir
ko arba -szansonetkos, su ku
riomis jam reikėdavo tąsytis ir 
atjausti ju naravus -sztai jau 
kiaura virtine metu. Jis palin
gavo savo garbiniuota galva ir 
mostelėjąs ranka iszitare: “jei
gu -szitaip butu padaręs negras 
tai baltieji ji butu lineziavoja 
(pakorė). 1

II.
Trys metai perejo Bertai 

kaip trys dienos. Szįtie -nelai
mingieji trys metai, taip isz- 
tvirkino jos notura, kad be ap- ■ 
svaiginaneziu gerymu ji nega- . 
lodavo užmigti. Ji užmirszo ge
da ir nusiminimą, ji isz anksto , 
atmindavo gyvuliszkuosius pa
geidimus savo meilininko o jis 
kaip keleivis, pakakinęs savo 
troszkuli, daugiau jau nereika
lavo -sumuszit.o sudyno.

Rudens vakaras. Smulkiai , 
lynoja. Vejas uže isz visu pu
siu; rūkas užgulė visa miestą; 
liktarnos ant gatvių vos sping
so. Vasarinėje jakuteje, su Tur- 
kiszkuoju szalilku -amt galvos, 
nelygiais, liet greitais žings
niais eina jauna moteriszke. 
Retkarcziais ji apsistoja, žiuri 
tolyn, sznabžda ka tai pati sau, 
rankomis mojuoja. Ji priėjo -ga
linus prie stoties eleveiterio ir 
apsistojo, tarsi nuliegit.a. Trū
kis priėjo prie stoties, ji -sudrė
bėjo, nublanko. Iszgirdusi ba- 
ladojima ratu, szvilpim-a ir ga
rą ji farsi atsipeikėjo; dreban- 
czia. ranka nusistvere už -szla- 
pios tvoreles, jo-s lupos neaisz- 
kiai sznabždejo “neturiu pajie- 
gu, negaliu pasiryžti gulti amt 
szaltu szinu, tapti sutrinta, kai 
varle. Baisu!”

Kokis tai valkata patraukė 
ja už sz-aliko, ji atsipeikėjo ir 
pradėjo bėgli. Prabėgus apie 
pro keletą namu ji apsistojo: 
jos pajiegos mažinėsi. Svyruo
dama, ji įpriejo prie kokio tai 
namo ir atsisėdo ant trepeliu. 
Nuo greito ėjimo jos plaukai 
buvo iszsisklaide, szali-kas nu
dribęs ant pecziu. Ji žiurėjo 
priesz -save nieko nematyda
ma, aplinkui ja kupinai vie-sz- 

. patavo tyla ...
— Nelaimingoji asz! — su- 

sznabždejo Berta — kur pasi-
I ' dėti ?..

Vela kupina ityla. .Jeigu bent 
szmeksztels raudonas arba ža
lias žiburėlis pravažiuojanezio 
tramvajaus bet Berta nieko ne
mato, jos sustingimas per daug 
didis, kad galėtu atskirti daig- 
tus...

— Berta! — suszuko kokis 
tai susikūprinęs senelis su ži
lais pavoritais.

Berta- nogiu

(4th of July)

artyn, 
P asi sek e a t p ra sz yi t, 

Nuo mirties is-zgialbcit.

Užsiregistravo Ateiviai 
Laikinai Czion Apsi
stoja, Privalo Rapor 
tuoti Kas Tris Menesius

Su praneszimu jog daugiau 
kaip 4,900,000 rccytiniu korte
liu iszsiunsta Užsiregistravu
siems ateiviams Jung. Valsti
jose ir jos teritorijos, Generali
nis Prokuroras Robert II. Jack- 
son primena visiems ateiviams 
kurie czion apsistoja su laiki
noms vizoms, jog jie turi prisi
laikyti prie instatymo parupi- 
nimo, kuris -sako jog toki ateir 
viai turi raportuoti Immigra
tion and Naturalization Biurui 
kas tris menesius.

Generalinis Prokuroras ir-gi 
praszo visu ne-piliecziu kurie 
pakeiezia gyvenimo vieta in 
penkes dienas praneszti Biurui 
nauja adresa. Galima gauti tam 
tikslui korteles kiekviename 
paszte.
—Common Council for Amer. Unity.

Adresus Gyvenimo

1776 m. 1941 m.

Nepriklausomybes
Diena ::

sidejo prie' Amerikiecziu .kaip 
tik iszgirdo apie nepriklauso
mybes deklaracija.; Generolas 
van Steuben, kuris atvyko isz 
Vokietijos kuomet dalykai bai
siai atrodė ir perorganizavo 
Amerikos idku-s; Pulaski ir 
Koszcziuszko irgi atvyko kuo
met reikėjo pagelbos.

Mes visi gerai žinome apie tu 
virszminetu vyru prisidėjimą 
prie Amerikos kovos už laisve 

žmonių nežino

DEDE SAMAS sako,-----
“Pirkite Suvien. Valstijų Ap
gynimo Czedinimo Bonus ir'vėjo nekrusteldamas.
Bkrkes.” Paklauskite Apie szviesa liktarnos atsimusze
■k Jusu Pacztoriaus. veidą Bertos.

Du girtuoklei nakezia Vauke- 
gane ėjo,

Nuolatos puolinėjo ir kraują 
liejo,

Ant antros valandos namo 
parojo,

Jaunesniam esti užsinorėjo.
Visi namie jau miegojo, 

Jisai po pakampes grabaliojo, 
Kiczine ką tokio grabinėjo,

Ir ant ko (tokio užėjo.
Taip užtiko, bet ka, tai 

nesakysiu,
Veiluik del savos pasiliksiu,
Kada gaspadine užėjo, 

Tai nudavė kad girtas ant 
grindų gulėjo.

Amt ryjtojaus kada iszsipą- 
giriojo,

Tai tokios czesnes nesitikėjo, 
Gaspadine darbini czebata 

pagriebė,
Laukan ji iszpleszkejo,

Negryžo, pas kitus nuėjo, 
Jeigu visos taip stragios buitu, 

Tokiu rakai iu ant burdo ne
laikytu,

Tuojaus iszvytu,
Ii' da akis iszplikytu.

Vienas vaikinelis labai -skupeį 
gyveno,

Neit sau valgyt pavydėjo, 
Pinigus rinko, dojo in banka, 

Net drebėjo jam ranka, 
Mat bankoms netikėjo,

Kitaip padaryt negalėjo.
Tame ait-sirado kokia tai kytra 

mergina,
G ir best'ijoke patogi gana, 
Tam vaikinui patiko labai, 
Mergina pamisimo, ežia man 

bus gerai,
Na ir in didele pažinti suėjo, 

Ir apsivesti susikalbėjo.
O ka — meile viską padaro, 
Neit ir skupiausia perdaro, 

Merginai pradęjo nepavydet, 
Ir pinigu ant drošiu davinet, 

Mergina sportas ne bile kokia, 
Vaikinui ne dėkui nepasako.
Kada nuo galvos lyg kojų 

-aptaise, 
Daugiau aįiie vaikina nepaisė, 
Jau su Airisziuikais pradėjo 

sebrauit,
Vaikinas pradėjo sau net 

plaukus raut, 
Ne taip merginės kaip 

gailėjosi pinigu, 
Ka iszleido ant jos apie pora 

iszimtu,
Amt galo pasimest turėjo, 
Bet pinigu atimti negalėjo, 
Daug ant svieto tokiu asilu 

yra.

Tieji kurie persikrausto in 
adresa, o tuom palengvinsite 
kitas vietas arba iszvažiuoja iii 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž-Į 
mirszta paduoti ir savo sena1 
adresa, kur kitados gyveno, Į 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys

-rindeio. Senolis sto- te M Pamainyti Jnsu adresa, 
Siljina paduokite taipgi ir savo sena 

iu'mums darba ir daug ergelio!
1 SAULE - MAHANOY CITY, PA.

Gere trys vyrai ir dvi bobos, 
Taip kaip pripratę visados,

t) kad it ai buvo po pedei, x 
Tai ne dyvai.

Bet gerdami susipyko,
Na ir revoliucija iiivyko,
Viena supliekė per ausis,

O gal butu užmuszia suvis, 
Bet it o nepadaro,

Tiktai isz bardo iszvare, 
Ant rytojaus atėjo paimti savo 

kupareli,
O tie da vis gere arielkoje, 
Vela szoko amt vaikino,

• Pakart ji norėjo, 
Jau ir virve ant kaklo uždėjo.

bet daugumas 
kad as-ztuoni isz penkesde- 

Nepriklausomybes szimts-keturiu
szio garsaus dokumento buvo 
svetimtaucziąi.
-Bet kur sziadien randasi ori

gin a liszlk a d e k 1 a racija ?
Buvo paduota Valstybes De

partamentui 1789 mete kuomet 
valdžia organizuota. 1823 me
te John Quincy Adams paga
mino kopijas kurias -perdavė 
pasiraszytojams arba ju pavel
dėtojams. Bet darant tas kopi
jas pats originalas beveik isz- 
naikintas. 1894 mete dokumen
tas padėtas in plienine skrynu
te, kur ir -sziadien laikomas.

pa-siraszytoju

16'5 metu atgal, senukas -sto
vėjo priesz Valstijos Narna, 
Philadelphijoj, namas sziadien 
vadintas
Svetaine. Per valandas jis ten 
šitovejo, per visa ryta, laikyda
mas varpo virve rankoje, lauk
damas skambinti varpa prane- 
szant tautos nepriklausomybe 
kuomet Antrasis Kontinentinis 
Kongresas, sėdėdamas vir-szui, 
priims Nepriklausomybes Dek
laracija. “Jie niekuomet nepri
ims”. “Neturi drąsos priim
ti”, “Nepriims” įtarė senukas 
szimta kartu aplink ji -susirin
kusiems -žmoniems. Bet tie vy
rai priėmė. Antra valanda Ne
priklausomybes Deklaracija 
vienbalsiai delegatu net isz 13 
kolonijų priimta ir ta diena. 
Liepos 4-ta, 1776 mete -senas 
varpininkas pranesze ita faktą . 
visai tautai.

Birželio 7-ta diena Richard 
Henry Lee, delegatas isz Vir
ginijos, pasiūlė pirma rezoliu
cija, praneszant jog Suv. Valsti
jos buvo ir visoms tiesoms tu
rėjo būti liuosos ir nepriklauso
mos valstijos. Ginczai buvo il
gi ir kar-szti. Galu ale prieszai 
likos pergalėti. Birželio 11 -die
na, Thomas Jefferson, John 
Adams, Benjamin Franklin, 
Rolger Sherman ir Robert R. 
Livingston paskinti komitetu • 
pagaminti formaliszka dėklą- ; 
racija. 1

John Adams, kaipo seniau- ' 
sės narys, užpra-szytas paga
minti deklaracija, bet jis pra- 1 
sze Jefforsono ta padaryti nes 
Jeffersonas paėjo isz Virgiui- I 
jos ir Birželio 29 dipna Vingi- ■■ 
nija pareiszke -savo nepriklau
somybe ir Adams žinojo kad Į 
niekas negalėjo taip puikiai I 
deklaracija pagaminti kaip ' 
Jeffersonas nes visi pripažino 
kad Jeffprsonas buvo vienas 
isz geriausiu raszytoju.

Ir net sziadien tas dokumen
tas pasilieka -svarbiausiu Ame
rikoje -dokumentu. Ką tas -do
kumentas pranesza? Kodėl mes 
apva-ikszcziojam Liepos 4-ta 
diena kaipo Amerikos tautos 
gimimo diena? Sekantieji 

Į punktai -szito istoriszko doku
mento svarbiausi principai — 
po kuriuo dokumentu pa-sira- 
sze net 54 delegatai —

“Jog visi lygus; visi turi tei
se gyventi, valdžios insteigtos 
ne karaliams ir karalaicziams 
beit žmonių gerovei; jog žmones 
turi teise permainyti arba, isz- 
naikiinbi savo valdžia, kuomet 
■ta-pslta -pražūtingi ju liuosybei 
ir t.t.

Kontinentinio Kongreso na
riai prisiege užlaikyti -sziita. pui
kia deklaracija -su turtą, gar
be ir paezia gyvasezia.

Po Deklaracija pa-siraszyta 
bet nepriklausomybe neingyta 
Ituom laiku bet penkiems me
tams vėliaus, 1781 mete, kuo
met kare užsibaigė ,su pasida- 
visui Cornwallis ir dviems me
tams po tam Anglija pasirasze 
po taika su naujai insiteigta 
Amerikos respublika.

Kuomet szios tautos gimimo 
diena apvaikszeziota, s-vetim- 
taueziai, kurie prisidėjo -prie 
Amerikos nepriklausomybės

: gars-es-

3 ISTORIJOS a*ie Irlan-
------------------------ da arba
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.

:: 25? ::
SAULE PUBLISHING CO ,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

gAPNŪRIUg
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
coliu ilgio - 5į4 coliu plocxi-8

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.
Preke Tiktai - $1.00

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

tS" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I

ISTORIJE apie Ha isz ma- 
---- —---------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
---o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Jau pradėjo įtraukt augsz-tynj pilnai atminti. Tarpe
Sztai kokis itai vyras pribėgo niu buvo Lafayette, kuris pri-

SZAKINAS Nedoras 
___ :-------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25(h
SAULE PUBLISHING CO., 

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

— Liepos—July menesis.
—- Seredoj pripuola Aplan

kymais Szv. Panos Marijos.
— O kad 4-ta d. Liepos pri

puola Petnyczioje, 'bažnytine 
valdžia pavėlino Katalikams’ 
naudoti itaja diena mesa todėl 
pasninko taja diena nėra.

— Visi anglekasiai pradėjo 
savo vakaeijas pagal nauja pri
imta kontrakta, per -septynete 
dienas iki Liepos (July) 7-tos 
diena. Visi raszitininkai ir mė
nesinei darbininkai taipgi tu
rės taisiais vakaeijas. Per ta j i 
laika brekerei nepardavinės 
anglių.

— Po daugelio metu pergy
venimo mieste, buvusis skvaje- 
ris' ir hotelninkas Juozas Mil- 
anslkas, persikraustė isz 30 W. 
Pine uly., in Park Crest'del gy
venimo. Jo vieta užėmė Miko
la Sippi, 'kuris varys toliaus 
bizni. Milauskas užims narna 
(kuriame gyveno kasyklų in
spektorius P. Fenton.

•—i Poni Jeva Bernatoniene 
isz Minersville, Pa., dalyvavo 
laidotuvesia Vinco Blazeviczio 
kurio laidotuves buvo Ketver- 
go ryta. Bernatoniene yra te
ta Jevols Blazeviczienes. Būda
ma mieste taipgi atlankė re
dakcija “Saules” pirkdama 
sau knygti del pasiskaitymo, 
nes myli labai skaityti. Acziu 
už atsilankyma.

—• Lois Traskauskiute, 520 
tW. Centre uly., likos nuvežta 
in Ashlando ilgonbute del gy
dymo. I i

—• Apie tris įsizimtai cimen- 
tiniu “saidvoku” yra guldomi 
po miestą per WPA darbinin
kui ir kaip rodos da daugiau 
bus dedami del locnininku stu- 
bu.Tieji darbininkai atlieka sa
vo darbus užganadinancziai, ne 
kaip nekurie kontraktoriai ku
rie dėjo “saidvokus keli metai 
adgal. <

— Bažnytine valdžia pra
neš®© visiems kunigams kad 
pradėtu vasarini mokslą nuo 7 
d. Liepos, visose parapijinėse 
mokyklose per penkes dienas 
ant sanvaites mokyti tikėjimo 
ir civilisziku tiesu vaikus, ku
rie lankosi in publikines mo
kyklas. Mokslas tesis lyg 1 d. 
Augusto.

—■ Nedėliojo musu parapi
jos choras laike savo metini 
iszvažiavima kuri laike ant Hu- 
tero farmos, Locust Valley, Vi
si parvažiavo parisią nes pasi
linksmino gerai ant szviežio 
pro. ..............

—■ Subatos vakara apie 
10:30 vai., likos surastas už-

■ musztas per OReadingo trūkio 
Juozas Davidson, 56 metu, isz 
St. Nicolas kuris ėjo namo ge
ležinkeliu. Paszau'ktas korone- 
ris F. Boczkauskas isztyrinejo 

"nelaime ir inteike lavonu, gra- 
"mbriui ant palaidojimo. Žmo- 
" girs buvo vedes ir paliko septy

nis vaikus.
— Airisziu bažnyczioje Su- 

batoje likos suriszta mazgu 
moterystes pana Mildreda Du- 
bauekiuite, 104 W. Spruce uly., 
su Wilson Dilelius, 38 E. Malia- 
noy Avė.

— Už keliu sanvaieziu bus 
renkami po miestą seni indai

____________________________________________ __  ,tS£ūLE ’ ’ M AR ANO Y CITY, PA.

Apgarsinimas Deklaracijos Neprigulmybes Suv. Valstijų Amerikos

Paveikslas parodo pasiraszyma Deklaracijos Neprigulmystes Suv. Valstijų, 4-ta d. 
Liepos, 1776 mete per Tamosziu Jeffersona ir jo draugus kurie prižadėjo apginti savo 
tėvynė nuo užpuoliku Angliku.

TURĖKIME “SAUGU IR ISZMINTINGA DŽIULAJU” 
Ne Tik 4-ta, Bet ir 5-ta ir 6-ta Dienas Liepos

KELI METAI ADGAL Amerika sumanė turėti “Saugu ir Iszmintinga 
Džiulaju.” Su pagialba gerai mananeziu žmonių ir tiesu . . . sziadien

Amerikos vaikai yra daug saugesneis laiaugojima. Todėl, pradekime sumažint 
Mes iszgialbejome vaikus per j u neapsis plentu ir keliu!
nelaimes per 4-ta, 5-tr ir 6-ta Liepos, ant ke tosios Laisves Dienos.

Tai galima padaryti jeigu TU padarysi savo dalele ir turi savo automobiliu ge
ram padėjime . . . kaip brekes, gurnus, važiuokle saugei ir turekie gerus žibu
rius. Kur važiuoji . . . važiuok saugei mandagei turekie nuolatos automobiliu 
po savo valdžia ir tai kožna sekunda, kad galėtum ji sulaikyti in laika! v

PRANESZIMAS NUO 
SUV. VALS. VALDŽIOS!

Ant praszymo Suv. Valstijų Iždo Apgynimo Czedinimo 
Departamento, apgarsiname Nauja Skyrių del musu skai
tytoju, kurie perka ar ateityje ketina pirkti Apgynimo 
Bondus ir Markes (Defense Savings Bonds and Stamps). 
Ateinanczia sanvaite pradedame talpinti taip vadinamus 
‘ ‘Klausymus ir Atsakymus,’ ’ kad supažinti skaitytojus kas • 
tai yra tieji Bcndai ir Markes.

Tieji Klausymai bus iszrenkami isz daugelio Klausy
mu kokius užklausineja žmones apie tuosius Bondus ir Mar
kes. Atsakymai jums iszaiszkins apie Nauja Apgynimo 
Czedinimo Programa ir ka jis ženklina del žmonių ir musu 
Sklypo.

padaryti isz aluminum kurie 
bus naudojami ant dirbimo 
eroplanu ir kitu kariszku inna- 
giu.Kas turi senus puodus ir ki
tokius indus, lai juos paaukau
ja del valdžios.

SHENANDOAH, PA.
t Konstantas Bieliūnas, 8 

S. Bowers uly., mirė Petnyczio
je Ashlando ligonbuteje. Gimė 
jis Lietuvoje, paliko -paezia 
Kaire. Palaidotas Panedelyje 
per graboriu L. 'Czaikauska,

. — Subatos diena likos su-1 
riszti mazgu moterystes Hele
na -Szaponiute, 109 S. Bowers 
su Jonu Pajumi isz Newark, N. 
J., per Kum J. Karalių, Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Girardville, Pa. t Jonas Szin- 
kus mirė Filadelfijoj, ligonbu
teje, praeita Ketverga. Paliko 
paezia ir kelis vaikus. Likos 
palaidotas Panedelio. ryta su 
bažnytinėms apeigoms Szv. 
Vincento bažnyczioje Girard
ville je.

Frackville, Pa. f Gerai žino
mas czionaitinis gyventojais 
Juozas Jonelis, mirė Hambur
go ligonbuteje, kur perbuvo 
kėlės sanvaites. Velionis gimęs 
Lietuvoje ir pergyveno Shen-a- 
doriije apie 28 metus. Paliko 
paezia Mare, įsunu ir tris ipovai- 
kius Bu'czinsfcuis. Palaidotas 
Panedelije su apeigomis Lie'tu- 

vliszkoje bažnyczioje, isz namo 
M. Andrews.

Shamokin, Pa. — Nedėliojo 
atsibuvo apvaikszcziojimas ku
nigo S. A. Dabino, klebono Szv. 
Mikolo Lietuviszkos bažny- 
czios czionais, Sidabrinio Jubi- 
lejaus, 25 metu jo kunigystes. 
Kunigas Dabinas buvo in- 
szventint-as ant kunigo 11 Lie
pos, 1914 mete. Daugelis svete
liu ir apie 40 kunigu dalyvavo 
tame paminėjimo kum Dabino 
kuris yra czionais guodojamas 
ir mylėtas ne tik per savo pa
rapijomis bet ir per svelimtau- 
czius.

Namai Inslinko In 
Senas Kasyklas

Pittston, Pa, — Apie 30 na
mu inslinko in senas kasyklas 
czionais. Gazines ir vandenines 
paipos sutruko, sienos namu 
taipgi sutruko ir gyventojai 
aplaike daug baimes ir bledes 
ant daugelio įtukstancziu dole
riu.

Raszo Jonas Savage, isz As
toria, L.I.N.Y. — Asz tamistu 
laikraisziti “Saule” labai myliu 
ir laukiu josios su nekantry'bia. 
Acziu jums už leidimą taip 
smagaus laikraszczio. Linkiu 
jums dideles pasekmes.

— Labai tankei brangus 
papuoszai gilius žaidulius ap- 
dengineje.

AMERIKOS
LIEPOS KETVIRTA

ISTORISZKA DIENA MINI 
AMERIKOS RESPUBLIKOS

PRADŽIA

T IEPOS Ketvirta,—svarbiau
sia diena Suvienytu Valsti

jų Istorijoj—szimet reikszmin- 
gesne ir teisybe kiekvienas pri
valo atsiminti su apvaikszczio- 
jimu 165 sukaktuviu Nepri
klausomybes Deklaracijos.

Pirmu kantu, nuo to laiko 
kada Thomas^Jeffersonas juos 
užrasze ant popieros, principai, 
pagrindis Amerikos laisvos 
valdžios ir inspiracija milijo
nams persekiojamu žmonių vi
same pasaulyje, yra grasinami 
iszsiplietejimu priesz-Demo- 
kratiszku nusistatymu ir gink
luota jiega.

Amerikos atsakymas in ta 
sziadien yra milžiniszkas ap
saugos programas save apsi
saugoti nuo užpuolimo ir ver
gijos kaip buvo priesz 165 m. 
kada saujele vadu Antrame 
Kontinentiniame Kongrese bal
savo remti Washington© armi
ja ir savo nusistatymą pareisz- 
ke su Nepriklausomybes Dek
laracija kuri paliuosavo kolo
nijas nuo tiraniszko valdymo.

Kaip Demokratiszkas pasau
lis sziadien in laika nematė 
tuos pavojus, kurio grasina jos 
insteigas taip musu szalies pra
džioje (trylika valstijų tik isz- 
leto pradėjo veikti priesz atė
mimą ju laisvių. Kolonijos ne
turėjo lengvaus susineszimo 
viena su kita, kaip sziadien yra. 
Su pradžia Revoliucijos Karo 
tik Naujoj Anglijoj, kur susi
kirtimai invyko, žmones norė
jo pilnos nepriklausomybes. Ir 
tik pradžioje 1776 m. kai už- 
puolanezios armijos atakavo 
pietines ir vidurines kolonijas, 
žmones nutarė atsikratyti nuo 
tėvynės ir daugiau nebesiunti- 
neti praszymu Britanijai. Nu
raminimas tada, kaip ir szia- 
dien, neturėjo reikszmes val-

Temykie ant vaiku ant kelio . . . ant tu kurie eina ant pikniku . . . kurie loszia 
bole ant ulycziu ir nuolatos laikykis ant savo puses kelio. Važiuok negreieziau 
kaip 50 myliu . . . ant valandos. Imkie užtektinai laiko ant keliones. Žinai, kad 
per 4-ta Liepos bus daug automobiliu ant plentu ir keliu, todėl, pradekie savo ke
lione anksti ir naudokie kelius, kurie yra ne taip daug naudojami.

Bukie geru Amerikonu laike tosios Amerikoniszkos szventes ir važiuokle c saugei 
ne tik per Liepos 4-ta diena, bet ir 5-ta ir 6-ta dienas ... ir per visus metus.
Taij patarima duoda tau valstija PENNSYLVANIJOS Plentu ir Keliu Kamisija 

ARTHUR H. JAMES, Gubernatorius WILLIAM J. HAMILTON, JR., Sekretorius Inemimu

PENNSYLVANIA
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HIGHWAY SAFETY COUNCIL
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džioms kurios patenkintos 
vientik užkariavimu o ne žmo
nių apsauga.

Ir įtodel-gi, viena po kita, 
delegacijos in Antra Kontinen
tini Kongresą Priladelphijos 
mieste, sutiko su principu, jog 
“szitos suvienytos kolonijos 
yra, ir privalo būti, laisvos ir 
nepriklausomos valstijos”, žo
džiai pirmu įkartu pasirodė Ri
chard Henry Lee isz Virginijos 
rezoliucijoj Birželio 7 d., 1776 
m.

Su szita Lee rezoliucija ne
priklausomybes sėkla pasėta. 
Kad nors aitideta po keliu die
nu gineziu, komitetas isz Jef- 
fersono, Benjamin Franklino, 
John Adams, Roger Sherman 
ir Robert Livingston buvo isž- 
rinktas pagaminti formaliszka 
deklaracija kolonijų nutarimui. 
Jeffersonui skiriamas darbas 
paraszyti N epriklausomybes 
Deklaracija ir pagal tradicijos, 
jis užbaigė ja in viena diena, 
tai buvo pabaigoje Birželio me 
nėšio, 1776 m. Buvo paraszyta 
ant beturiu puslapiu popieros, 
initeikta komitetui, kuris pada
re kelias permainas ir buvo ra
portuojama Kongresui Birželio 
28 d.

Liepos 1 d. Lee rezoliucija 
vela sugražinta diskusijoms ir 
priimta sekanezia diena. Daug 
delegatu laike szita rezoliucija 
kaipo (tikra deklaracija persi
skyrimo nuo Britanijos.

John Adams, raszydamas sa
vo žmonai sekanezia diena, sa
ke — “Antra diena Liepos me: 
nėšio 1776 m. bus sekamu kar
tu apvaikszcziota kaipo Ame
rikos žymiausia szvente.” Bet 
po apsiveikimu Lee rezoliucija, 
Jeffersono deklaracija buvo 
svarstoma. Neviskas patiko 
Kongresui. Pietiniu valstijų 
delegatams nepatiko vergijos 
pasiulijimai ir paragrafas apie 
vergija tapo iszbrauktas. Ki
tiems delegatams nepatiko 
punktas kaltindamas visus 
Anglijos žmones -sykiu su ka
ralium ir tas buvo iszbrauktas.

Formaliszko dokumento ap- 
svarstijimas ėjo per dvi dienas 
po tam patvirtintas ir Ameri
kos Jungtines Valstijos paskel
bė savo nepriklausomybe fakte 
Liepos 2 d. 1776 m. rezoliucijo
je bet tik Liepos 4ta diena bu
vo užgirta ir nuouto laiko Ame
rikos žmones apvaikszczioja ta 
diena -kaipo diena pirmos Ame
rikos respublikos.

Nepriklausomybes Deklara
cija turi 56 pasiraszytojus. Kai- 
kurie buvo czion-gime, kiti im- 
migrantai-kolonistai isz Ang
lijos, Airijos ir Valijos. Tiki
ma, jog vienas 'buvo Finu ar 
Szvedu paėjimo ir kitas atvyko 
isz Austrijos, treczia savin? 
Vokiecziai, Czekai ir Italai.

Bet, nepaisant ju tauto1' ' 
si tikėjo in nauja tauta 
dėjo savo paraszus prie

UJH

maus dokumento, kurio skam
bantieji žodžiai visiems Arneri- 
kiecziams žinomi.

“Kada žmonijos atsitikimu 
begyje pasirodo yra reikalinga 
vienai tautai pertraukti poli- 
tiszkus ryszius, ' kurie ja junge 
su kita tauta ir akyvaizdoje ki
tu pasaulio tautu priimti at
skira ir lygai joms padėjimą, 
kokis jai sulyg gamtos tiesu ir 
sulyg Dievisz'kb prilikimo pri
klauso, (tai padoj-u-s pagerbi
mas žmogiszku mineziu reika
lauja, jog ta tauta apskelbtu 
tas priežastis, kurios priverezia 
ja atsiskirti. c

Mes manome kad szitos tie
sos aiszkiai matomos, kad visi 
žmones yra sutverti lygiais; 
kad ju sutveriojas jiems sutei
kė tūlas neatimamas teises, 
tarpe ju — gyvenimas, laisvo 
ir pasistengimas -prie -laimes^ 
Kad szitas teises atsiekti, tar-

v . ■ J

pe žmonių tapo sutvertos val
džios, kurios gauna sau gale su 
valdomųjų ipgitarimu; Ibet jei
gu tik^valdžia pradęęįa szitups. 
žmonių tikslus pagriauti, tai
žmones turi teise^^i 
ba ir visai 
ton insto’“ 
ded r
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