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Isz Amerikos
ATLIKO ILGA 

KELIONE
jy —--

Peksti Be Cento
i

Williamsport, Pa. — Nele
kia visko, namo, drapanų, gy
vuliu ir t.t., iper sudegimą viso 
turto Oklahomoje, Robertas ir 
Margarieta Gomershal, kurie 
apleido Williamsporta 20 melu 
adgal, iszvažiuodami in ten ka 
užsidėti farma, sugryžo ana 
diena peksti. Ant farmos, isz 
pradžių, viskas ėjo gerai ir pas
kutine mokestis ant farmos 
buvo užmokėta kėlės sanvaites 
adgal kad sztai tūla nakti kilo 
ugnis tvarte kuri sunaikino 
viską in kėlės valandas ir nelai
mingi žmones neteko visko.. 
Šumane sugryžti adgal isz kur 
pribuvo o kad neturėjo ne cen
to, pasiėmė visiką ka turėjo ant 
pecziu ir leidosi peksti in ilga 
kelione, kaip kur prigialbejo 
jiems geri automobilistai ir ant 
galo atėjo'in czionais po sun
kei kelionei. Direktorius varg- 
szu suszelpe juos pinigais ir 
maistu.

Girta Motina Perkirto 
Dukrelei Galva Su

Bonka

Yonkers, N. Y. — Jeva Kra- 
kovska, 40 metu, likos nubaus
ta anft 30 dienu in pataisos na
rna už iperkirtim'a galvos savo 
szesziu metu 'dukrelei ir už bai
su sumuszima jos kad mergai
tė; įteikėjo net nuvežti in ligon- 
bujįė. ’

"Mergaite, Stasiuke, parėjus 
iszipaveik'slu paprasze motinos 
kad jai duotu ka nors užkasti 
bet motina būdama girta, už
pyko ant 'dukreles, pagriebė 
bonka nuo sitalo, kirsdama mer
gaitei per galva po tam baisei 
ja suspaudė. Tėvas buvo liu- 
dintojum tojo atsitikimo bet 
visai tame nesiprieszino.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!’

Užmokėjo Už Ženybu 
Laisnus Su Centais
Pottsville, Pa. — Jurgis Ne- 

verauskas, isz Minersville, Pa., 
atejas in czionaitini suda, pa
reikalavo ženybu laisnus su 
Blanche Šlinskiute, isz Miners- 
villes taipgi, bet kada padėjo 
maisziuka su 250 centais, rasz- 
tininkas nenorėjo ju priimti. 
Jurgis užsispyrė kad juos pri
imtu nes tai tikri Amerikonisz
ki pinigai ir turi juos priimti. 
Po keliolika miliutu ginezu, 
rasztininkas ant galo turėjo 
priimti 250 centu kaipo užmo
kesti už 'laisnus.

Nežinojo Kad Jos 5 
Vaikai Sudege Ant 

Smert
Doylestown, Pa. — Ernestas 

Love atėjo atlankyti savo pa- 
czia ligonibuteje kuri baisei ap
degė gialbedama savo penkis 
vaikus isz deganezio namo. 
Bet moterei tasai darbas nepa
siseko nes pati baisei apdege ir 
kada motere užklausė vyro 
kaip vaikai tai vyras su aszaro- 
mis jai atsake kad penki sude
ge liepsnoje. Tik szesziu metu 
sūnelis pasiliko gyvas.

Turėjo Pilna Karuka 
Centu

Buford, Ga. — Pardavėjas 
naminiu rakandu, czionaiti- 
niam sztore, nusistebėjo labai 
kada jo kostumeris norėjo pa- 
siskolintkaruka ir kada jo už
klausė kam jis nori karuko, ta
sai atsake kad atvežti pinigus 
už nupirktus rakandus. Kada, 
atveže visa deže centu, buvo 
didelis nusistebėjimas žmo
gaus

Buvo tai kitas rinkėjas ir 
czedintojas centu kuriu surin
ko net 16,650 centu.

— Praeita meta girines'Ug
nys Amerikoj sunaikino beveik 
65 milijoninis akeru giriu, kuriu 
verte isznesze ant 60 milijonu 
doleriu.

MOTERES VALDO PINIGUS į ...

70 Procentas Turto Randasi Rankose
Moterių; Moteres Iszduoda Daugiau

i Kaip Vyrai

New York — Paskutinis val-
diszkas apskaitymas parodo 
buk daugiausia pinigu Suv. 
Valstijose priguli prie moterių 
ir daugiausia pinigu iszduoda 
moteres.

Amerikoniszkos moteres val
do apie 70 procentą privaitisz- 
ku turtu. Po ju globa randasi 
apie 210 bilijonu doleriu.

Dvi treczdalis pinigu, kurie 
buna iszduoti ant visokiu tavo- 
TU, iszduoda moteres.

Daugiau kaip 65 procentas 
suėzėdintu pinigu bankose ran
dasi ant vardo moterių. Prie 
moterių priguli 40 procentas

visu žemišzku turtu .kaipo 23 
procentas visu szeru ir bondu.

Puse pinigu paliktu per mi
rusius vyrus1 priguli prie mote
rių. 80-itas procentas asekura- 
cijosi polisu yra ant vardo mo
terių nuo kuriu aplaikineja 
apie bilijoną doleriu kas meta.

Tuosius apskaitymus pada
re profesorius James Wood, 
pirmininkas Stevens Kolegijos 
isz Columbia, Mo.’ Toji kolegi
ja yra moteriszka moksliszka 
institucija kurioje Wood yra 
perdetiniu nuo 1912 meto.

Moteres valdo ne tik pinigus 
bet ir visa svietą.

SUTARTIS
AMERIKOS

SU ANGLIJA
Prezidentas Rooseveltas Pa

VOKIECZIAI
PASIDUODA

Aficieriai Sėdi Užpakalyje Glitu Automo
biliuose Kad Nepapult In Nelaisve; Ap

verktinas Padėjimas Kareiviu

dare Sutarti Su Anglija Ant\ 
Mariu; Septyni Amerikoniszki 
Lekiotojai Užmuszti; Vokie

cziai Paėmė Smolensk

MOSKVA, RUSIJA. — Laikrasztinin-
kas Eugenas Gabrilovicz, kuris praleido tris 
sanvaites ant kares lauko, aplinkinėje Smo
lensko, apraszineįa buk: todėl mažai Vo- 
kiszku aficieriu paimti in nelaisve, nes jie 
sėdi automobiliuose užpakalyje musziu ir 
jeigu mato, kad ju szalis pralaimės ir gausis in

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas, kuris ra
dosi ant mariu per kėlės dienas, 
niekam nežinant kokioj vietoj, 
badai suėjo su Angliszku mi- 
nisteriu Churchill ant Atlanti- 
ko mariu kur ant laivo buvo 
laikyta slapta posėdis kas ki- 
szasi instojimo Amerikos in 
kare kad užbaigus ja.

Kas likos nutarta per tuos 
diplomatus tai badai svietas 
dagirs apie tai 10-ta vai., Ket
verge ryta tiesiog isz Washing
ton©.

Deszimta valanda atėjo rei- 
dio žinia nuo prezidento Roose- 
velto ir ministerio Churchill 
kad likos padaryta sutartis 
tarp Amerikos ir Anglijos kad 
viena su kita laikysis vienybė
je kad apsaugojus svietą ir vi
sas vieszpatystes nuo užpuoli
mo per neprietelius, duoti lais
ve žmoniems ir valdyti pagal 
j u iszgale, szelpti vieni kitus ir 
kad turėtu lygybe sav-valdyme 
sklypu ir iszrinkime savo tiesu 
ir virszininku o nebūtie pri
spaustais po padu diktatorių. 
Taipgi nutarta szelpti Rusija 
ginklais, pinigais ir maistu kad 
supliekti Vokietija ir ant visa
dos padaryti gala jos apžioji- 
mui kitu sklypu.

Kongresmenai dagirde apie 
tokia žinia, pritarė prezidentui 
Rooseveltui ir ministeriui 
Churchill. Visa Anglija nu
džiugo isz tokios sutarties ir 
kovos lyg paskutiniam kad pa- 
liucsucti visus sklypelius nuo 
Vokiszko valdymo ir juos 
szelpti ateityje.

Moskva — Rusai pripažysta 
kad Smolenskas likos paimtas 
per Vckieczius kėlės dienas ad
gal su didėlėms bledems. Aplin
kinėje Staraja-Rusia, 140 myliu 
nuo Leningrado, Rusai atmu- 
sze Vckieczius bet Vokiecziai 
eina tiesiog ant Odessos isz tri
jų pusiu. Kita dalis Vokiecziu 
eina ant Leningrado ir Kijevo.

London — Anglikai smarkei 
bombardavo daugeli vietų Vo
kietijoj kaip Berlina, Kruppo 
amunicijos ir ginklu dirbtuves 
Essene, kur kilo dideles ugnys.

Japonija — Vice-premieris 
Heramura, 75 metu amžiaus,

likos persiautas tris kartus per 
33 metu vyra kuris priguli prie 
Japoniszkos slaptos drauguves 
“Juodo Smako.” Premieris 
randasi pavojingam padėjime.

Anglikai Bombardavo
Kėlės • Vietas

Vokietijoj
London, Anglija. — Anglisz- 

ki bombinei eroplanai bombar
davo miestą Kolona kaipo ir 
Rainlanda, padarydami milži- 
niszkas bledes ir užmusze gana 
dideli skaitli gyventoju. Mies
tas užsidegė daugeliose vie
tosią.

7 Amerikoniszki
Lekiotojai Užmuszti

London — Septyni Ameriko
niszki lekiotojai, kurie radosi 
Anglisizkoje kariuomenejė su 
15 kitais, pražuvo kada didelis 
eroplanas trenke in kaina su- 
teszkedamas ant szmoteliu. 
Tarp žuvusiu radosi taipgi ir 
asztucni Kanadiecziai.

Rusija Szaukia Kad 
Visa Slavoku Tauta

Sukiltu

Moskva — Rusija iszplatino 
atsiszaukimus po Visas dalis 
Slavckijcs kad tosios tautos su
sivienytu in viena mazga ir su
kiltu priesz savo nevidoną Vo
kieti ir iszsimuszti ant laisves. 
Szaukiasi in juos kad nebutu 
padonais tojo prispaustojo ir 
ant visados ji sunaikintu.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Praei
ta menesi Amerikoj radosi 5,- 
600,000 žmonių be darbo bet 
tasai skaitlio susimažino szi 
menesi ant milijono žmonių.

Madrid, Iszpanija.— Ameri- 
koniszkas Raudonas Kryžius 
iszdalino del iszbadejulsiu gy
ventoju apie 4 milijonus dole
riu in laika sizesziu menesiu 
taipgi daugeli vaistu.

127 Užmuszti Jugosla
vijos Pasikėlime

Ankara, Turkija — Po visas 
dalis sklypo kilo pasikėlimai 
isz priežasties neužganadini- 
mo Vckiszkos gaspadorystes. 
In laika dvieju dienu likos už- 
muszta 127 Serbai. Zagrzebe 
likos suszaudyta 87, Serajave 
suszaudyta 30 ir daug kituose 
miestuose.

Rusiszkos Moteres 
Dirba Laivus

London — Rusiszkos mote
res ir merginos dabar stato lai
vus ir juos pataisineja, iszmok- 
damos taji darba kaip vyrai 
nes ju yra labai trumpa, kurie 
iszejo ant kares. Badai tosios 
moteres yra labai tinkamos 
prie tojo darbo.

60 Žuvo Per Smarkia 
Viesulą

Santiago, 'Chile — Netikėta 
smarki viesulą su vėtra sulaikė 
tukstanezius pasažieriu nuo lė
kimo eroiplanais, tiltai nunesz- 
ti, geležkelei išvardyti, telefo
nai ir telegrafai sutraukti ir 
daug namu nupūsta kaipo gal 
daugiau kaip 60 žmonių už- 
muszta. Cara Cole mieste pri
snigo ant 60 pėdu o vejas nupū
tė geiežkelio stoti ant 300 pėdu. 
Czionais užmuszta deszimts 
žmonių.

29 Lenkai Užgriauti 
Kasyklose

Paržius, Francija — Dvide- 
szimįfe devyni Lenkiszki angle- 
kasei ir daugelis Belgiszku 
darbininku likos užgriauti per 
nukritimą augliu Francuzisz- 
koje kasyklose Caroline.

Priežastis tosios' nelaimes 
buvo ta, kad tankus lietus nu
silpnino virs'zune. Apie du 
sžimitai da randasi po žeme ku
riuos iszkasineja ju draugai 
bet ar juos suras gyvus tai sun
ku inspeti.

—1 Praeita meta apleido di
desnius miestus 1,894,742 žmo
nes apsigyvendami ant ukiu.

nelaisve, tai tuojaus bėga in saugesnes

Sudžia Nubaudė Ji
Teviszkai Per Sėdynė
Dayton, Ohio —■ Karolius 

Szarek, 28 metu amžiaus, jau 
tiek kartu stojo priesz sudžia 
kad sudžiui nubodo klausyti 
Karoliaus paezioš skundu kad 
jis ja beveik kožna diena musza 
ir visaip paniekineja. Karolius 
sau nieko isz to nedare, atsėdė
davo bausme keliu dienu po 
tam vėla pacziule už plauku ta
šydavo ir su ja szluodavo grin
dis.

Bet szi karta sudžia parmetė 
Karoliu ant savo keliu (o rei
kia žinoti kad sudžia yra dau
giau kaip szesziu pėdu dydžio) 
ir uždavė jam per sėdynė su 
gumine paipa apie deszimts 
blynu. Karolius raivesi kaip 
kirmėlė, stenėjo ir melde susi- 
mylejimo kaip kūdikis, prižar 
dedamas kad daugiau nemusz 
savo paežiu les. Anit galo sudžia 
paleido Karoliu ir kaip rodos 
Karolius daugiau nestos priesz 
sudžia kuris prižadėjo vėla su 
juom panasziai pasielgt jeigu
kada vėla priesz ji pasirodys už 
sumuszima. -savo moteres.

— Tiktai vienas isz szimto 
tu'kstancziu žmonių susilaukia 
szimto metu amžiaus.

* vietas todėl Vokiszki kareivei 
nežino ka daryt ir pasiduoda 
giltomis Rusams. Daugeli kar
tu jis mate kaip Vokiecziai at
siklaupdavo ant keliu melsda
mi Rusu kad juos neužmuszi- 
netu ir pasiduoda gervalei su 
aszarcmis akyse, nekurie ver
kia ir keikia tuom paežiu laiku. 
Vokiecziai sake jam kad da 
pirma karta sutiko tokius ka
reivius kurie kovoja taip kaip 
jie. Nekurie kareivei, paimti 
in cJio jam kad del to
Vokietija iszdave Rusijai ka
rs kad jiems nepavelino pereiti 
per aliejine aplinkine Irane. 
Kariszka valdžia aiszkino savo 
kareiviams buk Vokietija inga- 
les Rusija in laika trijų sanvai- 
cziu ir padarys gala su Rusija 
kuri mels tankos ant kokiu tik 
iszlygu Vokiecziai reikalaus.

Sesutes Isztekejo Už 
Trijų Broliu

Sea Island City, N. J. — Hen
rietta Braca ana diena, pasiliko 
treczioji misis Gibson, taip 
kaip jos dvi kitos sesutes pa- 
„dare. Pirmuitine Braciute iszte
kejo su kapraliaus Arthur Gib
son, ikurisi tarnauja vaiske In
diantown Gap, Pa. Antroji isz- 
tekejo už jo brolio Jono o tre-
czioji isztekejo už brolio Oscar.

SUDEGINO VAIKUS

Tėvas Isz Netycziu Mete Deganti Gazoliną 
Ant Vaiku; Sudege Ant Smert

Buffalo, N. Y. — Mikolas 
Jasinski prižadėjo savo vai
kams, Mikolukui, 8 metu ir 
Vincukui 6 metu, nuvežti pas 
ju bobute in Dunkerka.. Abiems 
vaikams pilko naujas drapanas 
ir vaikai su nekantrumu lauke 
iszvažiavimo. Nedelioje nuėjo 
parengti automobiliu in gara- 
džiu, naudodamas karbaidine 
lempuke su kuria, apžiūrinėjo 
automobiliu. Tame deganti 
lempuke inpuole in viedra ga
zolino kuris tuojaus ir užside
gė. Tėvas bijodamas kad nekil
tu eksplozija, pagriebė degan
ti viedra ir iszmete per duris 
laukan. Tame su džiaugsmu at
bėgo du vaikai, pasiredia, idant

parodyt tėvui kaip juos ma
myte parėdė ant keliones bet 
buvo tai netikėta kelionę ant-... 
kapiniu.

'Tėvais mesdamas deganti ga
zoliną, tiesiog užmėto ant at- 
beganeziu vaiku kurie visai 
nemalte jo. Suriko nesavu bal
su nelaimingas tėvas bet jau 
buvo per vėlu. Abudu vaiku- 
cziai pastojo gyvoms žibin
toms. Norinis ievas stengėsi 
užgesinti liepsna ant vaiku 
bet negalėjo ir pats baisei ap
sidegino rankas, veidą ir kitas 
dalis kūno. Abudu vaikai mirė 
baisiose kaneziose ligoribueje 
ir iszkeliavo už trijų dienu ant 
'kapiniu.



' ‘ S A V L E ' ' MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Į kalbėti sziadien visi žmones 
j idant tokiu budu isz.praszyti 
I pakaju ant svieto tarp visu 
žmonių.

PO DVYLIKA DIENU ANT MARIU

L
Profesorius 'Charles Ellis 

isz Illinojaus universiteto ap-į 
raszineja apie akyva atsitiki-j 
ma kas kiszasi prijautimu | Sl’,r’ ' rana-zaujama kad už 

'kokios 59 metu visas svietas 
kalbės Angliszkai. Antra dau
giausia prasiplat inu.-i kalba 
yra Rusiszka bet toji kalba 
mažai ženklina. Treczia kalba 
yra Tszpaniszka kokia kalba ir 
naudoja visos repnblikos Pieti
nėj Amerikoj ir jos kolionijos. 

'Po teisybei daugiausia žmones! 
Įkalba Kiniszkai nes ju yra 
j daugiausia ant svieto bet toji 
i kalba nekerszina pervirszinii 
Angliszka kalba.

Angliszka kalba, pradėjo 
stebėtinai prasįplatinet po vi- 

įsa svietą ir paėmė pirmybe vi-
kiszasi 

Žvėrių. Jis raszo: “Vienas isz 
mamno studentu iszaugino 
juodvarni kuri in laika puses 
meto iszmokino daugeli daine
lių taip kad pauksztis gieda 
jas grąžei ir aiszkei. Visi gere- i 1 
josi isz paukszczio ir stebėjosi! 
juomi labai.

iStudenit'as padovanojo taji 
paukszti savo seserei o kada! 
atlankydavo ja tai jau priesz 
jo atvažiavima per kėlės va
landas pauksztis nepaprastai 
elgdavosi, nustodavo giedoti ir 
rodos ko tai lauke. Pauksztis 
iszelo kletkoje ir tiktai tada ap- 
simalszydavo kada brolis inei- 
įdavo in stulba. Laike kitu ban
dymu pasirodė kad pauksztis 
atmindavo kada atvažiuos sve- 
czias.

SU PACZIA :: ::
:: :: SUSIPYKO

GERAS DEL SAVOj 
DRAUGU, BET NE 
DEL SAVO TĖVYNĖS'

I — Kad gert tai gert! Hei bar- 
! tenderi, duoikie visiems po sku- 
| neri, alaus!
j Baitenderis pastate, kaip1 
j matai, deszimts 'stiklu alaus

Kožnas žmogus dirbantis 
smegenimis ar fiziszkai, priva
lo sau turėti atmintyje kad ga
li dirbti 'bet tasai, kuris pra- 
leidineja savo gyvenimą be jo
kios naudos, privalo būti laiko
mas už dykaduoni kuris paren- 
gineja sau kelia prapulties.

Ir itas mažai turi vertes del 
Visuomenes kuris dirba, bet rū
pinasi tik apie pats save. Kož
nas atėjo ant szio svieto su pa
skirtu tikslu, neįtik del naudos 
savo szeimynos bet del savo ar
timo ir visuomenes.

Žmogus, kuris rūpinasi vien 
tik apie savo laba, yra sav-my- 

BLs, kuris nieko nepaszvenczia 
kitu f,oro, norint s pasiszyen- 

imas del kiltu gero yra didžiau
sias pasidarbavimas del savo 
artimo. Jeigu ne darbas, kan
trybe ir pasiszventimas del ki
tu tai musu gyvenimas butu 
tuszczias ir neatsiskirtu nuo 
žvėriško gy venimo.

Kas pergyveno ir nukentejo 
daug, tasai padare viską kas 
tik buvo jo galybėje idant savo 
artimui palengvint jo kenteji- 
me.

Jeigu kilti žmones turėtu isz- 
pildyt už mus visus privalu
mus, tai musu gyvenimas del 
visuomenes butu tuszczias ir 
{be tikslo.

Ant svieto turime visokiu 
burtu ir stebuklingu daigiu. O 
ant galo atsirado ir stebuklin
ga paduszka kuri grajina, kal
ba, gieda, szvilpia ir t.t., — žo- 
džiu, yra tai radio—paduszka. 
Yra tai naujau'sis iszradimas 
‘ ‘ rcidio-teknikois. ” Iszrade  jai 
padare maža reidio aparata ku
ri indejo in paduszka o nova- 
laczka duoda baisa ir priima. 
Tik sripraskie, žmogau, nau
dingumą itokios paduszkos. 
Žmogus, parėjus isz darbo pa
ilsės, atsigula ant paduszkos 
ir... girdi visokius koncertus 
isz Amerikos, Paryžiaus, Vied- 
niaus ir -kitu daliu svieto ir vė
liausias žinias apie kare — žo
džiu visas svietas in. ji kalba 
per taip maža aparata padusz- 
koje.

Ju laivas torpeduotas 400 myliu tolumo nuo Grenlan
dijos kada plauke in Anglija, szitos dažiuretcjos ligoniu 
laimingai atplaukė in Norfolk, Va., po pertuvimui per 
dvylika dienu ant Atlantiko mariu, mažoje luote’eje. Ant 
gale likos pa’mtos per Amerikcniszka kariszka laiva ir 
atvežtos laimingai adgal in Amerika.

— Trauk jus velniai! Parei
ni isz darbo alkanas, kai szuo o 
jie, velnias žino kuo szeria! 
Prie-'k tam ir pastebėti negali
ma! Pastebėsi ir tuojau verks- _ (
mats, aszaros! Tegul asz hunu ailt baro, jau trecziu s\ kiu nes, 
prakeiktas už itai, kad ape Įve
džiau !

Pasakęs tai, vyras 
szaukszta. in torielka. 
szoko ant kojų ir inbeges in sa-. 
vo kambarį užtrenkė duris. Pa-j

s-ziojeszalyje Užgyveno suvirsz
60 melu, atvykęs 1880 mete in del pripažinimio. Daug
maža miesteli, Wanamie, Pa.” 

Redaktorius “ Saules” F. W.
Boczkauskas gerai pažinojo 
velioni kada gyveno Plymouth, 
Pa. Redaktorius “Saules” pra
lenkė taji rekordą nes- atplaukė 
in Amerika su tėvais 1879 .mo
te, 'turėdamas 5 metus amžiaus 
ir gyvena czionais jau 62 me
tus. Plauke per mares per 28 
dienas, ant žeglinio laivo.

Kas pralenks taji rekordą?

S. F. B. MORSE, 
TELEGRAFO 
ISZRADEJAS

Sziadien moterėles užsiima 
■visokiais darbais su pasekme. 
Moteres galima užtikti viso
kiuose Ibizniuiose, amatuose ir 
remeslu. Bet mažai kas girdė
jo kad dukterys silpnosios ly
ties užsiimtu kai vysta. Beit at
sirado moterėle kuri užsiima 
tuom amatu o ji yra Mrs. Ella 
Marshall, kuri tūlam miestely
je Spcittstown, Pa., geriausia 
iszkala lenciūgus ir kitus ukisz- 
kus padarus ir reikalingus da
lykus del aplinkiniu gyvento
ju. Lyg sziam laikui mptere- 
les tiktai kale lenciūgus meiles 
kuju arba apsivedimu. Kas ži
no ar lenciūgai isžkalti per ran
kele Mrs. Marshall yra lengves
ni už moterystes luomo lenciū
gus?. .

Elžbieta Cunningham, isz St. 
Louis, su užtvirtinimu dauge
lio dvasiszkuju visokiu iszpa- 
žinimu, mano investi poterėli 
kuri užvardino “Švietimu 
ĮAniuolu Dievo” ir bus žino
toms kaip: “Garbe Dievui ant 
JAuigsztybiu, o ant svieto paka- 
jus ir geros valios del žmoni
jos/’ kuri privalo tankiai at-

Jeigu kam nuplysizta padai 
czeveryku tai neeiname pas 
kriaucziu idant juos pataisytu 
o su suplyszųsioms drapanoms 
Tiesiname pas sziaucziu. Tas 
pats ir su kitais gyvenimo rei
kalais, maisto ne einame pirkti 
in a plieka o su laikrodėliu ne
einame pas kalvi o pakaustyt 
aikli nevedam pas auksoriu.

O bet randasi daug žmonių 
kurie nesilaiko tinkamo budo 
jeigu lytisi ju sveikatos ir gy
vasties ju mylimos szeimynos. 
Nieką žmones taip nepanieki
na kaip savo sveikata. Kada 

j nupuola ant sveikatos ne eina 
pas dakitara deil rodos kuris dau 
gėli metu prasėdėjo kolegijoj 
prie knygų ir praleido da kelis 
metus praktikuodamas ligon- 
buteje'beit eina pas užžadėtojus, 
raganius, apgavikus ir kitus 
kurie neturi mažiausio supra
timo apie daktariszka mokslą 
manydami kad toki pagialbes 
jiems daugiau kaip daktarai.

Kada toki kenczia ant akiu, 
tas 'brangiausias skarbas žmo
gaus — vietoje eiti pas okulis
tą (akiu daktara) kad isztyri- 
netu liga a kiu, it ai nueina pas 
koki ten perlonu ir nusiperka 
sau akulorius kurie da.arsziau 
pagadina akis.

Yra ir tokiu žmonių kurie bi
jo daktaro kaip velnio, many
dami kad jis yra ju didžiausias 
nevidonais. Bet dalykas visai 
kitaip stovi. Nesiranda tokio 
daktaro kuris, užbaigęs dakta
riszika mokslą, butu nevidonu 
ligonio, kuris tyezia pratęstu 
liga idant piniglszkai pasinau
doti isz serganczio. Tokius da
lykus reikia sau iszmuszti isz 
pakauszio.

Dailės nuostolis buvo moks
lo laimėjimas, kuomet Samuel 
Finley Breese Morse apleido 
viską ir ėmėsi už elektros nes

d. 
jo 
el-

jo tyrinėjimas ir. iszradimiai to
je. srityje buvo apvaiiiikuot]. 
rieiszpasakytu pasisekimu.

Sziu metu Balandžio 27 
buvo minima 150 sukaktis 
gimime ir jis gerbtas .kaip
ciktromagneitinio telegrafo isz- 
radejas.

Jis gimė Chartcs'town, Mas
sachusetts, 1791 m. Sūnūs Rev. 
Jcbediah Morse. Jo tėvas neįtik 
buvo dvasisžkas žmogus 'bet ir 
garsus geografas. Jo “geogra- 
fiszkos sutraukos” buvo savo 
ruszies aiszkiausios ir pradžio
je devyniolikto szimtmeczio 
priimtos ir vartojamos Ame- 
rilkos m okykl ose.

Morse isz prigimties buvo 
iszradejas ir itiodel visas pasau
lis gerinus žino varda S. Morse 
telegrafo iszradejo ir ne tapy
tojo.

Morse buvo pasekmingas ta
pytojas ir vienas jo skulptūri
niu veikalu užsipelnijo auksini 
medali Londone. Kaip tapyto
jas jis turėjo puikia reputaci
ja New Yorke kur jis instoige 
draugyste kuri vėliaus tapo 
National Academy of Design ir 
jis jos prezidentu buvo per 16 
metu.

Bet viena karta gryždamas 
isz Europos susiejo su keliais 
draugais mokslininkais. Vie
nas draugas eksperimentavo su 
elclk t r <; magnet i n iais re iszik i- 
niais, isžtikro naujas stebuk
las1. Morse buvo taip sužavėtas 
tais pasikalbėjimais jog jis 
mete daile ir domėjosi elektra.

Morse buvo 41 metu amžiaus 
kuomet 1832m. rimtai studija- 

i vo elektra. Už trijų metu jis in-
paskelbe žinia apie mirti seno rengė jo pirma .'telegrafo apara-
Amerikieczio, Stanislovo O’-1 ta New Yorko universiteto. Ne- ■ fo )H.į.emįmo stotys.
Biaiczio, Chicago, apie kuri patenkintas, jis savo išzradi- —Common Council For Amer. Unity 
raszo .sekaueziai: “O’Braitis ma tobulino ir vis gorino ir 18-1 ------------------------ -
buvo vienas isz seniausiu Lie- 37 m. jis iszsieme patentą savo skaitykit! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Naujienos” ir “Draugas

tuviu imigrantu Amerikoj nes isizradimui.
Prasidėjo penkių melu kova 

intėk- 
mingu žmonių mane jog buvo
puikus sapnas. Jis prasze pa
ramos nuo Kongreso intaisyti 
linija tarpe Washingtono ir 
Baltimores.. Kongresas ignora
vo ta jo praszyma. Jis vela isz- 
vyk'O Europon, tikėdamas rasti 
geresnes kooperacijos Anglijoj 
ar Franėijoj. Bet ir.ten nerado 
.paramos. Per keturis metus vi
sur vyko jeszlkodamas finansi
nes paramos. Kovo 3 d., 1843m. 
•paskutiniame Kongreso pose- 
dyj° j° praszymas isziklausy- 
tas. Ta vakara neiszpasaikytai 
nusiminęs Morse nuėjo gulli. 
Atsikėlęs sekama, ryta sužinojo 
jog Kongresas jam paskyrė 
$30,000. jo aparato .iszbandy
mams.

Telegrafo linija tarpe Wa.sh- 
ingtono ir Baltimore^ intaisyta 
1844m. Isz Junig. Valstijų Aukr 
szcziausio 'Teisme kambario, 
pirma, žinia buvo Įierduota. Pir
mi žodžiai — “Ka Dievas 
iszdirbo.” (What God. has 
Wrought). Žinia, aiszkiai gau
ta Baltimorej Gegužes 24 d., 
1844 m. Elektromagnetinis te
legrafas ir Mor.se sistema buvo 
pasekmingi.

Tai buvo sensacija mokslo 
srityje. iSeke Europoje žinių 
perdavimas1 telegrafu. Ir Morse 
telegrafas patobulintais pasiro
dė visame pasaulyje.

Morse tapo jo laiiko garsiau
siu žmogum. Yale apteikė jam 
laipsni. Turkijos sultanas pa
siuntė deimantine dekoracija. 
Rusijos caras ir Austrijos im
peratorius davė auksinius me
dalius. Francija, Danija ir Isz- 
panija davė jam ‘garbes kry
žius. Kitos Europos szalys jam 
pasiuntė 200,000 franku, pini
gais.

Kiti iszridejai eksperimen
tavo su iszradimais pagreitinti 
susiiieszimus ir visokes proves 
už patento teises iszbaige pini
gus kuriuos Morse gavo nuo jo 
iszradimo. Bet nepaisant kitu 
iszraileju tolesniu 'darbu, Mor
se yra pripažintas kaipo iszra
dėjas sistemos, kuri nesza jo1 
varda ir kaipo pionierius tolo-' 
g r a f i 11 i o su s ineszim o.

Jis taipgi imlaise pirma sub- 
marino telegrafo Sinija New 
Yorko uoste.

.Jis mirė Balandžio 21 d., 18- 
72 m.

Telegrafas paprastai vartoja 
savo . ženklus — taszkus ir 
bruiksznelius. Dabartiniu laiku 
telegrafu galima susikalbėti su 
bet szalyje kur ti'k yra tclegra-

fundino Misteris Džinkaitis o 
reikia žinot kad sziadien buvo *

★ s 
s

„iko isz visu kampu saliuno. * 
— Ir deszimts gerklių nurijo *

i ‘i
ti pravirko ir itaip-gi paėjo nuo aiu- 
stalo. Pietus užsibaigė........ ... .

Vyras inejas savo kambarin 
iszsitiese ant sofos.

“Velnias tau liepė ženytis! Pric'k tam jis norėjo pasirodyt * 
— pamastė jis. — Geras “szei- 
myninis” gyvenimas, nėra ka 
sakyti! Nesuspėjau apsivesti, 
kaip jau norisi nusižudyti!”

Penkiolikai miliutu prabėgus 
už duru pasigirdo tylus žings
niai...

“Visuomet taip... Iszjuoke, 
paniekino o dabar apie 'duris 
vaikszczioja, nori taikintis... 
I'Szgrausz! Greicziau pasikar
siu bet nesi.aikinsiu!”

Durys tylutėliai atsidarė. 
Kas tai nedrąsiais žingsniais 
lijo sofos link.

“Gerai!” —- pamanė, — 
“Praszyk atleidimo, melsk, 
verk... Nieko negelbės! Velnio 
aki gausi! Nei vieno žodžio ne- 
isztarsiu, nors numirk... Sztai 
miegu ir kalbeli nenoriu!”

.Vyras paslėpė galva padusz- 
koj ir pradėjo knarkti bet vy
rai taip jau silpni, kaip ir mo
ters. Juos lengva suminksztin- 
ti. Pajutęs prie nugaros szilta 
kuria, vyras atkakliai pasi- 
t r rike i r’s)! yr e k o ja'.'

“Taip... Dabar mes lendame, 
■glaudžiamės... Greit pradėsimo 
in peti bueziuoti, ant keliu at
siklaupus maldauti. Negaliu 
pakensti nokiu dalyku!... Vie
nok, reikės jai 'dovanoti. Jos 
padėjime pavojinga nerimauti. 
Pakankinsiu kokia valanda, 
nubausiu ir atleisiu...”

Prie pat jo ausies pasigirdo 
dūsavimas. Paskui kitas, tre- 
czias... Vyras pajuto am; savo 
peties dasilytejima mažos ran
kutes.

“Na, Dievas su ja! Dovano
siu paskutini karta. Užteks 
kankinti ja, vargsze! Tuo la
biau, kad asz pails kaltas! Del 
nieku maišzta pakėliau... Na, 
gana, mano mažyte!”

Vyras isztiėse ranka ir apka
bino szilta kuna.

— Tfu!
Szale jo gulėjo didelis szuo 

“Dianka.”

mote'
Jis pa-į — Sveiks, Džinkaiti! —
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMOalų.

—Džinkaitis atsake kožnam'5
ir džiaugėsi kad apie ji stovi'*g4 pUS., Did, 5x7COl

° * Tiktai, 10c.tiek daug “geru draugu”

duosnus nes ir arti stovėjo bo-'*
“SAULE ”

* MAHANOY CITY, PA.
sas kuris gere alų isz bonku- 
cziu ir imdavo geriausius ciga-

Po teisybei, suriku buvo su
rasti tokio gero ir szirdingo 
žmogelio kokiu buvo Džinkai
tis. Paskutinius marszkinius 
atiduotu jis jeigu kas nuo jo 
paprašytu o da jeigu buvo isz- 
geres kelis stiklelius guzutes o 
jeigu ji .kas prigirdydavo tai 
galima ji ir ant duonos užtepti.

Kampelyje saliuno stovėjo 
kokis tai žmogelis kuris iszge- 
res sitilkla alaus, už kuri pats 
užmokėjo, klausė akyvai links
mu draugu, ant .galo prisiarti
no su kokia, tai bleszine ranko
je kalbėdamas:

. — Jau tiek girdžiu apie 
szirdi pono Džinkaiczio kad in- 
sidrasinau prisiartinti ir pa- 
praszyt ar nępaaukautumei ke
lis cenlfus ant musu broliu nu
kentėjusiu nuo kares. Žinote 
kad sziadien Lietuviu Diena 
musu apylinkėje ir asz renku 
aukas del ju.

'Susirinkia dirstelėjo ant ka
lėki oriaus nutiTpia.

— Gana jau to ubagavimo! 
Ar da žmogus negana jau pri- 
aukayo? Tik duok ir duok!

— Asz kalbu. in. poną. Džin- 
kaili, ne in tave, — atsake ka- 
Icktorius.

—- Eik po velniu! Nes kaip 
asz tau duosiu auka tai persi- 
versi tris sykius su savo ble
szine! — suriko ant jo “szir- 
dingas” ir “geras” misteris 
Džinkaitis. Paszol v on! su savo 
bleszine!

Ir da. syki užfundino susirin
kusiems 'draugams kurie gyrė 
savo bodo lyg luini už toki 
fain spycziii.

Tas dėjosi Scranton, Pa. 
Pravarde to žmogaus pcrmai- 
nem ant Džinkaiczio nes gal su
sipras ir permainys savo būda 
ir daugiau atsimins ant savo 
nelaimingu broliu Lietuvoje.

— F.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose,

nr VISOS TRYS įv 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

I f
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.
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Adresus Gyvenimo
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- 
tnirszta 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- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

PUIKI FARMA ANT i į 
PARDAVIMO. /

Puiki farma ant pardavimo, 
susidedanti isz 80 akeriu, du 
namai, geroj vietoj, užgyventa, 
per Lietuvius, 4V2 mylios nuo 
sztoru ir gazolino stoeziu, tvar
tas ir visztinyczia. Mokykla 
skersai kelia nuo farmos, geri 
kėlei, elektrikine szviesa ir te
lefonas, girria ant kurio ir mal
ku, puikus ežeriukas su žuvimi. 
Locnininkas parduoda isz prie
žasties blogos sveikatos ir ne
galėjimo prižiūrėti farmos.. 
P a i -s i d uos už g a nad inan cz iai, 
raszykite ant adreso:

John Randall, 
Rt. No. 3, Scottville, Mich. 
3-t-19)

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

,<aidoja kunus numirėliu. Pasamdų 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuvių ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78

K2O W. Centra St. Mahanoy City
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Begyjįė pereitu vakaciju nu

važiavau in kaimu pas savo dė
dė, kepindamas per pora’vasa- 
ros menesiu pasilsėti. Buvau 
labai nuvargęs nes iszdavine- 
jau paskutini egzaminą ant 
daktaro; gavės diplioma ir at
likęs' daktariszfkaja prisiega, 
iszvažiavau, kad del mano li
guistu plaucziu rasti szvicžia 
kaimiszka orą, pilna Ikvapsni- 
mi szieno ir noksitanėziu rugiu. 
Mėgdavau būti draugystėje 
mano pus-seseres Alcnutes, 
mėgdavau žiūrėti in jos juo
dąsias akutes, klausyti jos mu
zikos ir giedojimo.

Pirmosios dienos praėjo grei
tai. Pradėjau atsigaiveliuoti. 
Jau pora kartu drauge su Ale- 
nute iszjojome pajodinėti, po
ra kartu sukinėjausi drauge su 
ja apie ukiszkus renkalus o net 
dirstelėjau drauge su ja in ke
ista ukis'zkuju grinteliu.

Stebėtina tai buvo mergina!
Jos juodose akyse tokia ug

nis žėrėdavo o kartais vėla ro
dėsi taip buvo atszalusiomis, 
kad galėjo kožna karszcziausi- 
ji žodi suszaldyfi tarp lupu.

Bet ne apie tai asz ketinau 
pasakoti. ;

Viena diena mudu sznekejo-1 
me gana traszkiai. Erzinau 
Alenute kad ji yra sutverta del 
reformavojimo žmonijos —- ji 
užkaitusi, su žerincziomis, kaip 
žvaigždės, alkimus, sake kad 
tiktai norėtu visus ncmokan- 
czius skaityti surinkti in viena 
didele troba ir tenai juos mo
kinti, mokinti, mokinti!

Juokiausi isz kanszeziavi- 
mosi Alenutes. kas vienok labai 
ja“pi I likdavo o ji trepsėjo su 
ko jut e ir inpykusi sake:

— Jus tenai, tame j asu uni
versitete abelno gyvenimo no
rite ar ka — isznykisita pas jus 
savžintis kad esate dalimis tik
tai vieno retežio. Perstojato 
Šimonimis būti!

Truputi inerzintas laja nuo
mone merginos, norėjau jai pa- 
aiszkinti, kad ji klysta, kaip 
lame per sodo dureles inbego 
vaiki'szczias Pranys. Nublan
kęs buvo kaip drobe, drebėjo 
tarytum drugio krecziamas.

— Cholera... cholera kai
me. .. prastenėjo.

— Kur?! — suriko Alenute.
— Pas Baltrus. Mariute ap

sirgo!
— Norėjau iszklausineti 

Pranio isz kur tai atsirado ir 
kuriuomi daigtu in tenai reikia 
eiti 'bet neigu jis spėjo man vis
ką iszpasakoti, inbego Alenute 
su ragažele rankoje.

— Eik szia, — isztare grieb
dama mane už rankos.

— Kaip tai! Tu! kas vela ?! 
Niekados to nepavelysiu! o tu 
ko tenai? Kad pati apsirgtu- 
mei?!

Pecziais patraukė.
— Et, nesEiiekek, — isztare 

ruseziai — negaiszaukime!
Bet asz negalėjau tai pavely

ti; pradėjau praszyti, atkalbi
nėti, pagaliaus staeziai palie
piau likti — bet ji vietoje atsa
kymo, isztrauke ranka ir nuėjo 
itaip greitai kad vos galėjau 
spėti paskui ja.

Sunkus, dvokiantis oras su- 
simaisze su garavimais viralu 
ir kvėpavimais žmonių bet 
kvapsnis rateliu už abrozu 
džiustaneziu žolių, muszesi 
man in gerkle. Alenute jau bu
vo pasilenkusi ties guoliu, ku
riame raieziojosi isz kaneziu

jauna asztuoniolikos metu mer
gina, paėmė jos ranka ir tryne I 
savosiose.

Asz, kaipo daktaras, atslin-j 
kau paskui Alenute ir prisiar
tinau prie serganezios. Tuojau 
pažinau kad tai buvo cholera. 
Apsidairiau aplinkui — pirm 
negu pasiuntinys pargryžtu isz 
aptiekos, jau galėtu būti per 
vėlu.

Tame Alenute pradėjo imti 
isz ragažėles visokias bonku- 
tes. Su džiaugsmu pamaeziau 
kad jos aptielkeleje radosi vis
ko, ko szioje valandoje man bu
vo reikalinga. Kauliniu peliu
ku praskecziau sukastus dantis 
merginos, inpyliau in burna ke
letą laszu vaistu ir sziltu spiri
tu pradėjau trinti jos rankas.

Per pusantros adynos dviese 
gyneme mergina nuo myrio ku
ris rodėsi jau neiszvengiamu. 
Per tas pusantros adynos nieko 
nemaeziau priesz save apart 
•serganezios merginos kuri rai
eziojosi guolyje isz skaudėji
mo. Nemislyjau apie Alenute, 
nei ant misliu neatėjo kad ji ga
li užsikrėsti. Negirdėjau deja
vimu bei žliumbimu motinos ir 
sesers serganezios, kurios žo
džiais garbstė sėdėdamos ker- 
czioje, nesiskulbindamos vienok 
itn pagialba.

Pagaliaus pargryžo raitasis 
pasiuntinys isz aptiekos, parve
žė vaistu pagal receptą ir tuju 
indavus, serganezioji sziek tiek 
aptyko. Atsidusau. Pirmoji ma
no mislis buvo apie Alenute.

— Atsitrauk, — sakiau, — 
iszeik isz czionai, pasigailėk 
pati saves.

— Nesibaimink, — ^tsake 
ramiai, — man nieko nebus. 
Asz esmių czionai neatbūtinai 
1‘eikalinga. O

Apsidairiau aplinkui.
Žemojo, troszikioje grintele- 

je vaiikszcziojo sau visatos, per 
priemene tvartas, isz kurio 
veržėsi szvinksztantis dvokas. 
Ant peczians baltavo szviesios 
galvutes vaikiszcziu kurio ten 
užsirangė, bailiomis akimis in 
mus žurejo. Grinczioje, prieme
nėje ir ties langais buvo pilna 
kaiminku kurios subėgo isz- 
girde apie tai ir isz anksto ra
mino garbstanezia motina, 
aiszkindamos jai kad isz Ma
riutės ir taip jau nieko nebus.

— Oro! — surikau. — Oro 
czionai reikia neatbūtinai!

Buvo Nelaisvėje 
Iszpanijoj

Juzefina Winter, 25 metu 
Amerikonka, varytoja ambu- 
lanso, likos aresztavota Fi- 
guercj, Iszpanijoj, nužiūrė
ta kaipo sznipe ir laikyta ka
lėjime per vienuolika dienu 
pakol ja paleido ant paliepi
mo valdžios.

Alenute putiesi prie lango 
bet mažytis, aprūkęs langelis 
buvo suvisai neatdaromas. 
Langelis buvo su vinimi užkal
tas. Bet drūta ranka mano pus
sesere veikiai iszlupo taja ne
laimingąja vini. Srove kvaps- 
naus, tyro oro insiverže in grin- 
czia.

Alenute apsisuko ir veikiai 
paprasze iszeiti visu kumueziu 
kurios buvo ja apstoja praszy- 
damos kad duotu balto audek
lo ant mirtinu marszkiniu ir 
naujas paneziakas serganeziai.

Mergina paliepė joms tylėti 
tvirtindama kad Mariute liks 
gyva, Kūmutes nelabai in tuos 
žodžius tikėdamos, galvomis 
kratė, sakydamos kad vis jau 
nieko isz jos nebus. Veltu ir asz, 
kaipo daktaras, inkalbincjau, 
kad pavojus perėjo, motina ne
atbūtinai norėjo sinti mirtinus 
marszkinius o sesuo rinkti gė
lės del pakaiszymo.

Alenute atsitraukė nuo ju ir 
pargryžo in grinezia, kurioje 
dabar nieko nebuvo. Iszruke ja 
dikeziai u'ksusu, liepė atneszti 
szviežio szieno, kad pakloti — 
ant jo paguldome mergina, ku
ri veikiai ir užmigo. Pavojus 
visisžkai praėjo.

Alenute insake motinai kad 
saugok Dieve! suvisai nieko 
merginai in burna neįduotu, ir 
nieko prie jos neleistu.

— Pamykite, anei szaukszto 
viralo, nesą tai jai galėtu už
kenkti. Vaikus ant nakties 
taipgi isz grinezios. iszkrausty- 
kite.

Baltruviene prižadėjo kad 
jos paklausys kaip savo tikros 
moezios. Nuoszirdžiai mumis 
deikavojo už pagialba ir už ge
ras szirdis. Asz staeziai reika
lavau kad Alenute tuojau per
sirengtu ir apsipraustu siziltu 
uksusu. Paklausė ji manes ir 
po valandėlei atėjo pas mus. 
Tu'omi tarpu apsakiau dedei 
mano stebejimasi ir nekantan- 
tuma, kad Alenute bereikalo 
galo užsikrėsti per neatsargu- 
ma. Bet vietoje pripažinti tei
singumą mano žodžiams, dėde 
gailiai nusiszypsojo:

— Ka nori, vaike, — atsilie
pė jis, — mes czionai stovime 
tarsi ant sargybos. Mums $za- 
lintiesi nevalę.

Alenute ta vakara buvo nu
blankusi, matyt buvo nuvargi- 
ma. Mažai sznekejo — ir asz 
taip-gi tylėjau. Žodžiai jos, 'dė
dės, taip-gi ir tai, ka maeziau, 
daug man visokiu misliu atga
beno. Tiesa, ji tenai buvo ne
atbūtinai reikalinga — o vie
nok, kaip tai mažai yra mergi
nu kurios taip butu pasielgia 
kaip ji.

Vakare užėjau dar in grinte- 
le. Mariute ramiai miegojo. 
Pradėjau jos motinai pasakoti 
kad jeigu kas privalgys gerai 
agurku o paskui surūgusio pie
no, gali net cholera gauti — bet 
ji galva kraipė Sakydama kad 
tai poniszki naravijimaisi.

Apie vidudieni kalbinau Ale
nute joti drauge su manim pra- 
sijodinti — kaip tame inpuole 
in namus sesuo Mariutės.

— Beda! beda! — suriko — 
Mariute jau mirszta!

Be skrybėlės iszbegau teki
nas. Prie grinezios stovėjo su- 
sigrudusi govieda žliumbian- 
cziu kumueziu. Inbogau in grin
ezia — Mariute raieziojosi bai
siose kaneziose. Pradėjau trin
ti jos ranikas, daviau vaistu bet, 
sopuliai 'nenustojo. Inbego Ale
nute ir pradėjo man gelbėti. 
Veikei jos akys užmatė puse 
nugraužto rugsztaus obuolio, 
gulinezio lovoje.

— Kasiai yra ?! — suszukaU 
urnai, — ar tai tu valgei, Ma
riute ?

Ji, negalėdama kalbėti, gal
va linktelėjo kad taip.

Ne t surikau iszsigandes ir j 
pcTszirdes. Iszbegau ant kiemo 
ir pradėjau kolioti Baltruvie-j 
ne. Ji žiurėjo in mane akis isz- 
putusi.

— Ir ka tai tamsta kalbi! — 
Juk tai yra szventintas obuo-i 
lys! Asz juk ant it'o ir daviau 
kad jai Imtu geriau! —- ..suszu- 
ko pagaliau inszirdusi.

— Ir užmuszete mergina! —- 
žiaurei pasako Alenute kuri to
je valandoje pasirodė tarp du
riu.

Veidas Baltruvienės užkaito 
piktumu, persižegnojo.

— Ar žinote! — suszuko, — 
juk tai nuodėmė taip kalbėti o 
net ir klausytis to! Kaip tai 
szvenias obuolys galėtu, už
kenkti? Ot — taip jau jai buvo 
piaskirta ir gana! Oj! nelaimin
ga asz, varginga sieratele, var
ginga!

Ir gailiai pradėjo žodžiais 
garbstyti.

Jau nieko pagelbeti nebuvo 
galima. Mariute dar ta paezia 
■diena numirė.

Gryždamas namo po jos pa
laidojimo tiktai tada supratau 
del ko mano pus-sesere Alenu
te nori visus nemokanezius 
■skaityti, surinkusi in viena di
dele mokslaine mokyti, mokyti, 
mokyti! (Galas.

Paukszteliu Giesmeles

Tarnaite meldžia savo po
no kad ja paliuosuotu taji 
vakara kalbėdama:

— Norecziau iszeiti szi va- 
kara in parka pasiklausytie 
pa.ukszteliu giedojimo.

— Gerai, mano miela, tik 
neimkie mano cigarus isz 
stalcziaus, kaip tai padarei 
ana vakara nes pauksztelei 
nerūko.

ISTORIJE apie Gregorius, 
  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”
USF MALDA KNYGE “W

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

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

:: 25^ ::
SAULE PUBLISHING CO ,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Supratimuk kožnai duot
— Kas per daug.

Todėl visos atsiminkit,
Dorai įtUja. diena apsieiki!, 
Asz apginu tik doras, 
O iszbaru nedoras

— Juokingai.
Bus gana, 'dainuoti,
Turiu stuba szluoti,
Gal kūmas ateis,
O ir mane iszbarti

— U'ž 'daina.

:: CZEBATAI ::
Vasara užstojo ir sziluma, 
Pau'ks’Ztelei garsina Dievo 

'diduma,
Paklausykite manės, 

malonėkit,
Jau pradedu — klausykit:

O priesz vyrus savo, 
Kaip ikatinaites malonios, 
Po slkribliu jum nupirks, 
Ir labai puikci parodys

— Ant vasaros.
Ant parku važiuosim, 
Bulvarais vaikszcziosim, 
Daugelis svieto mus matys, 
“Naujo stailo” pasakys,

— Musu dreses.
Szokti kas iszeisim,
Labai smaukei eisim,
Po platforme laksltysim,
Ir blauzdas rodysim

— Visiems
Kaip paleis nuo szokiu,
Atsiras ir tokiu,
Kurie norės pamylėt,
Ir su mumis pasėdėt

— Ant suolu.
Gausim pasėdėti,
Ir linksmai pakalbėti,
Kur sauvieziu valgysim,
Guzule ir aluti gersim

— Su vyrais.
Žinome ju malone,
No yra. tai abejone, 
l'ikrai mus pasigailės, 
i i'geriausia pamylės

— Ant parko.
Dabar juos guodokim,
Isz laiko pasinaud'oikim, 
Neduok Dieve, užpyktu, 
Visa viltis musu nueita

— Ant niek.
Viską pagadytum,
Ka tada darytum ?
Reikėtų namie sėdėti,
Ar užpykus gulėti

— Per vasara.
Vai įtois vasaros dienos,
Mums visos yra mielos,
Kad isz namu iszeiti,
Linksmai laika praleisti

— Su svietu.
Norin'ts jau senesne,
Bet da vis esmių tvirtesne,
Asz savo dalaikysiu,
Ir aiskryma valgysiu

— Per vasara.
Da pajiegos yra,
Galiu permuszt vyra,
Su koczelu ka turiu,
Ba da lengvai smiaiginu

— Rankoj.
Kad kas užkabintu,
Isztraulkti mėgintu,
Tai su. 'koczelu tam rėžtau, 
Pati garsui nusijuoktau

—Kaip griuitu.
Gal kaip kam nemiela,
Szitckia mano naujiena, 
Jau. kitaip negaliu būti, 
'Reikėtų paežiai pražūti

— Nuo niėkszu.
Asz nebijau nieko,
Vien tiktai grięk.o,
Kuris sanžine įsunkina,
Dieva musu rūstina

— Geriausia.
Ant Lietuviu Dienos pribusiu, 
Su kūmutėmis sueisiu, 
Bet guzuittes negersiu,
Tai ir nepasigersiu

— Kaip kitos.
Asz viską matysiu,
Ir sau užsiraszysiu,
Kad butu geriau padainuot,

Ne Pasaka, Bet Teisybe

Kas tai yra ezebaitas ?
Czebatas yra padirbtas isz 

GO i'nvairiu medžiagos dalyku.
Isz kur gaunama medžiaga 

czdbatamis? Pasižiunejais in sa
vo cz.eba.ta, gali 'drąsiai pasa
kyti jog jame matai visus 'ketu
ris' pasaulio kraszitus.

Pradek nuo sagutes arba pa
do. Sagute padaryta yra isz a.r- 
žucllo, užaugusio Pennsylvani- 
ja valstijos 'giriose. Padas atė
jo isz galviju, užauginto 'Tex
as valstijoje. Karka gauta isz 
Pietines Amerikos, iszmirkyta 
bernioke.

Ar tamstos czebatas yra pa
darytas isz ožkos kailio? Taip 
lyg atrodo bet niekas negali to 
pasakyti, — ypatingai sziose 
gudrumo dienose. Apatine vir- 
szaus dalis yra padaryta isz 
Brazilijos ožio odos; ta. oda yra 
iszminta Naujojoj Kaledonijoj, 
juodai nudažyta dažais, atga
bentais nuo salos Jamaica ir 
nuszvelninta stiklu isz Austri
jos. Virszutine virszaus dalis 
yra padaryta isz Nigerijos ožio 
odos, atgabenta in Peabody ir 
ežia per nauja perdirbta ir isz- 
baigta. Liėžuviukas yra isz 
avies odos. Ta avis užaugo Ar
gentinoje. Pamuszailas isz plo
nos odos yra padarytas isz odos 
avies, kuri užaugo Australijo
je. Ados buvo mirkytos tuma- 
ke, atgabentame isz Sicilijos.

Kai 'kurios odos buna tepa
mos su “riebiu likeriu,” tam 
tikru skystimu padarytu isz žu- 
vu Labradore ir rygs'zcziu, pa
gamintu naujoje Amerikos che- 
miiszikoje laboratorijoje.

Paminėjome tiktai keletą, da
lyku, kuriuos odminys' vartoja 
czebatu iszdibbysteje. Jis savo 
slaptingame darbe vartoja dar 
“divi-divi” isz Rytu Indijos, 
valonija isz Turkijos, myrobo- 
lana isz Indijos ir ligarobilla 
dievai žino isz kokio kraszto; 
jis vartoja druska isz Michiga- 
no, pjuvenas isz Maine lentų 
pjovyklu, kiausziniu tryniu isz 
Rusijos, ktauja isz Chicagos, 
degta isz Francijos — ir prie to 
dar keletą dalyku isz keliu ki
tu s'zaliu...

Jeigu yra pasaulyje koks 
žmogus — nuo Eskimosu iki 
Patagoniecziu, — 'kuris 'turėtu 
įpardavimui szmota odos, jis 
visados gali ja parduoti Ame
rikonui adminiui, — mat, Ame
rikonai perka kailius visur, 
kur tiktai gauna.

Oda, isz kurios czebatas yra 
padarytas, yra susiuvama siū
lais isz Airijos linu arba isz 
Georgia valstijos medvilnių. 
Virvutes (laces, apvareziai) 
yra padarytos isz Eigipto arba 
ilgųjų Juros Salos medvilnių. 
Sagutes yra isz 'kaulo, perla- 
muito arba popieriaus, paga
minto Amerikoje arba Europo
je. Akutieis yra isz vario, apdė
tos celluloidu. Varis gaunama 
amunicijos dirbtuvėse, — jeigu 
isz tenai jo kiek duodama. Cel-

luloidas gaunama isz parako 
dirbtuves.

Vinutes yra. dirbamos milijo
nais Massachusetts valstijoje, 
isz plieno, kur pagamina Uni
ted States Steel Corporation. 
Norint vartoti medines vinutes, 
jos gaunama isz New Hamp
shire; tokios vinutes nedrasko 
grindų.

Isz szeriu kiaulių, muszamu 
Paekingtown’e, dirbama szepe- 
cziai czebatams szveisti.

Tarp vidujinio ir iszlaukinio 
padu randėta dalis, vadinama 
Angliszkai “filleriu” — tai 
yra miszinyš gurno isz Ceylono, 
supjaustytas su nafta ir sumai- 
szytas su sumaltu k orkų Portu
galijoje.

Vidujine pado dalis gali bū
ti isz geros beržo žieves, aplip
dytos plonu odos szmoiu. Ga
las pirsztams gali būti ir-g-i isz 
odos bet veikiausia yra. tai vel
tinis, sumaiszytas su iszelaku, 
kad butu kietas. Tasai veltinis 
yra pagamintas isz niekam ge
resniam nebesunaudojamu vil
nų, tankiausiai ožkų, szelakas 
gaunama isz taip vadinamo 
“lak” medžio Indijoje.

Kurpalis, ant kurio padirba
ma czebatas, yra pagamintas 
isz klevo, užaugusio Michigan© 
valstijoje. Formos, pagal ku
rias iszlkorpama virszutine cze- 
bato dalis, yra isz tekturos, paT 
dirbtos isz senu laikrazcziu.

Baltas pamuszalas ateina isz 
Mississippi valstijos; sukėtina- 
masi jis su krakmolu isz Michi- 
gano. Virszutine jo dalis buna 
isz szilko, iszausto New Jersey 
szilkinese audinycziose; auksi
nei antspaudai auksas, gal bū
ti, atėjo isz El Dorado.

Krasztai odų ir kurku nu- 
szveieziama su vaszku, 'kuris 
gaunama, isz Brazilijos; juodi
nimui czebatu vartojama tam 
tikras juodylas, kuriame daug 
yra ir vašžko.

Czebato padirbimui reikia 
47 atskiru dalyku. Bet mums 
rodosi kad jau užtektinai ju 
prirokavome...

Isz įto, kas pasakyta, atrodo 
lyg ežia buvo kalbama ne apie 
czėbata bet apie komerciale ge
ografija, apžvelgus visus ke
turis pasaulio kampus...

Ir visi tie dalykai vartojama 
czebato padirbimui!...

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.

Skaitykite “Saule”
Neužmirszkite Guodotini Skai* 

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I ! 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas š z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J
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Žinios Vietines
— Nuo Petnyczios, '.kietos 

anglys pabrangs ant 15 centu 
anit tono o Septemberio 15 die
na da pabrangs ant 15 centu 
ant tono.
—■ Visos kasyklos szioje apT 

linkinėje nedirbs Petnyczioje 
ir Subatoje isz priežasties 
szvenifes ir dideles Lietuviu 
Dienos.

— Ponia Ona Ritariene, isz 
Filadelfijos, lankosi sziomis 
dienomis pas savo giminaite I. 
Czelinskiene, E. Market uly., 
kaipo ir kitas gimines ir pažys
tamus szioje aplinkinėje. Ponia 
Ritariene 30 metu, gyveno Ma- 
hanojui ir myli atlankyti 'savo 
pažystamus ir gimines laikas 
nuo laiko. Prie tos įprogos atsi
lankė ir in redakcija “Saules” 
kuria skaito nuo daugelio metu 
ir užrasze laikraszti del savo 
drauges Onos Straikienes, isz 
Filadelfijos kuri (taipgi myli 
skaityti “Saule”. Ponia Rita
riene atsilankys ant Lietuvisz- 
ko Atpusko kuris bus Peltny- 
czioje, pasimatyt su savo drau
gėms Lakewood parke, per 
Lietuviu Diena. Acziu tamiste- 
le už atsilankyma ir pasimaity- 
ma.

— Buvo mums linksma pa
simatyt su senu draugu, ponu 
P. Plikaicziu, isz Harrison, N. 
J., kurio nemateme per daugeli 
metu, kada jis atsilankė in re
dakcija ana diena. Ponas Pli
kaitis laiko puiku saliuna ant 
751 Harrison Ave. Yra tai jo 
pirmutinis atsilankymas in 
daugeli metu bet nulindo kad 
jo seni draugai jau silsisi ant 
kapiniu arba iszvaižinejo in kur 
kitur. Atlankė jis taipgi J. Li- 
nausku szeimyna, Mt. Carmel, 
kaipo Vizgirdų ir Urbonu szei- 
mynas mieste. Taipgi atlanko 
redyste “Saule” nes yra musu 
seniausias skaitytojas nuo 1888 
meto. Ponas Plikaitis užkvie- 
czia visus Lietuvius kurie atsi
lankys in New Yorka arba Ne- 
warka kad užeitu pas ji ant 
svetingo pasikalbėjimo nes jis 
yra malonaus budo ir svetingas 
žmogus. Ponas Plikaitis taipgi 
atsilankys ant Lietuviu Dienos 
Lakewood parke pasimatyt su 
savo 'senais draugais.

Acziu visiems kurie prisidėjo 
prie palaidojimo mano mielo 
Jonelio ir jam patarnavo pas
kutini karta kaipo ir graboriui 
P. Easley. Lai būna lengva 
szios szalies žemele jam. Ilsė
kis, Joneli, kol ir mane Dievas 
paszauks in savo amžina kara- 
lysta. Lieku su dideliu gailes- 
eziu jo pati, Cecilija Kieluvie- 
ne (Kalis) su likusia szeimy
na.

DARBO ŽINUTES

Cleveland, Ohio. — Lamison 
& Sessions dirbtuvėje eroplanu 
ir ukiszku padaru kylo strei
kas isz prieszasties neužgana- 
dinamos mokesties.

Wilkes-Barre, Pa. — Lance 
kasykl’osia Glen Lyon pamėto 
darbus 1,200 anglekasiu isiz 
priežasties praszaiinimo nuo 
darbu keliu darbininku, kurie 
buvo senesni už naujus.

Chicago, Ill. —Skerdinyczio- 
je Armour & Co., darbininkai 
sutiko ant pakėlimo 10 procen
to mokesties ir visi sngryžo 
adgal prie darbu. Nauja mo
kestis dagar yra 72 centai anit 
valandos.

Allentown, Pa.—Mack Auto
mobiliu dirbtuvėj, kuri turi di
deli kontraktą del padirbimo 
daug kari'szku troku del Ame- 
riko ir Anglijos, apie 4,700 dar
bininku pamėtė darbus isz prie
žasties neužganadinamos mo
kesties.

Philadelphia, Pa.-Visi duon
kepiai pakele preke ant duonos 
po 1 ir 2 centus, o kaip kur ir 
daugiau isz priežast ies pabran
ginimo miltu.

Meksiko Miestas.-Nekuriuo- 
sia kaimuosia u'žmuiszta asztuo- 
ni virszininkai, kurie atėjo 
sizaukti naujokus in kariuome- 
riia.

Santiago, Chile — Dauge- 
liose vietose buvo smarkus 
tvanai, kurie užliejo keliolika 
kaimeliu ir apie 32 žmonis žu
vo.

METINE LIETUVIU DIENA!!!

27-j i Lietuviu Diena Petnyczioj, Rugp. 15,1941
LAKEWOOD PARK, PA. '

15-ta diena,

Esate už
kviesti atsi
lankyti 27toj 
Lietuviu Die
noje, Petny- 
czicj, Rug
pjuczio, Aug. 

Lakewood Park,
Lakewood, Pa. Didžiausia
diena kokia atsibuna kas meta!

Tukstanczei Lietuviu pribus 
isz visu daliu Suv. Valstijų da

lyvauti Lietuviu Dienoje. Už-j 
tektinai pavėsio, stalai del visu1 
kur galite pavalgyti savo už
kandžius, visoki žaidimai del 
vaiku.

!ISU Neužmirszkite!— Atva
žiuokite Petnyczioj, Rugpju
czio - Aug. 15-ta diena, ant Di
džiausios Dienos visam mete, 
“Lietuviu Dienos!”

Kun. M. F. Daumantas, 
Pirm. Lietuviu Dienos.

KAIP ŽĄSYS PRIPRATĘ PRIE VANDENS

Rusu kareiviai lavinasi kaip perplaukti upes su tankoms pereinant per upe arti
moje Rusu—Vckiszko rubežiaus o žemiau parodo paveikslą musu Amerikoniszku ka
reiviu brėdant..per upe, artimoje Jacksonville, N. C., nuduodami kad užklupo ant ne- 
prieteliaus.
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ISZLIETUVOSK,,"’sti.d”!s”d’ Szuniukas Iszgialbejo
Du Vaikus APSAUGUOK SAVE

ISZ WILKES-BARRE
------- <

— Dvylika szimtu angleka- 
siu sugryžo in darba Lance ka
syklose užbaigdami trumpa 
straika.

— Charles Collins, tėvas 
deszimts vaiku, likos užmuisz- 
tas No. 1 kasyklose kada da- 
lypstejo elektrikini drata.

Hastings, Pa. f Nėra baises
nes ir liūdnesnes valandos kaip 
toji, kada mirtis aplanko na
mus ir paima viena isz savųjų. 
Tai-gi, aplanke mus mirtis pa
imdama įsu savim galva musu 
szeimynos — tęva ir vyra, 6-ta 
d. Rugpjuczio, kada po piet 
Jonas Kielius staigai apsirgo 
prie savo darbo ir in deszimts 
minutu buvo negyvas. Velionis 
Jonas Kielius buvo per daugeli 
metu skaitytojum “Saules.” 
Buvo pavyzdingu ir geru tėvu 
del savo vaiku. Atvažiavo in 
Amerika apie 40 metu adgal, 
iszaugino sunu Joną ir ji isz- 
mokino sziauczystes amato, ir 
duktere Ona kuri isztekejo už 
S. Moc'kevicziaus ir gyvena 
Brooklyn, N. Y., o duktė Mag
dalena isztekejo už B. Peitrei- 
ęzio ir gyvena Pittsburgh, Pa.

Pittsburgh, Pa. — Aluminum- 
kompanija susitaikė su darbi
ninkais ir visi sugryžo adgal in 
darbus.

New York — Darbininkai 
Bell telefono kompanijos ker- 
szina Streikuoti po visa’Ame
rika. Tas daug sulaikytu viso
kius apgynimo 'darbus.

Norfolk, Va. — Trys lekioio- 
jai isz ezionais dingo su eropla
nu kuris lyg sziol nesugryžo isz 
savo keliones. Manoma kad in- 
krito in mares.

Chicago, Ill.—■ In Chicagos 
vakarines mokyklas lankosi a- 
pie 60 tuksltancziu studentu, 
kurie n e tik mokinasi mokslo, 
bet ir visokiu amatu ir profesi
jų. ______ _ ______

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 

CEkį tieti Andru Rėklaiti kuris
ĮĮįr užlaiko puiku saluna kur

•W gausite iszsigiart geriau-
j L šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Lietuvos Laukuose Ra
do Daug Raudonarmie- 

cziu Kapu

Vienas Lietuvos laikrasztin- 
inkas pabėgės nuo Bolszeviku 
in Vokietija, sužinojęs apie ne
seniai padaryta Lietuviu suki
limą iszsirenge su keliais drau
gais atgal in Ievyne. Czia jis 
apraszo ka mate ir ka patyrė 
keliaudamas karo paliestoj 
Lietuvoj’.

“Pasiekėme pusiaukele- in 
Kauna. Gražiai žaliuoja Lie
tuvos laukai. Ūkininkai, pasi- 
puosze namus tautinėms vėl la
vomis kruoipszcziai darbuojasi 
laukiuose.

Isz pirmo žvilgsimo neatrodo 
kad czia tik ka praūžė karo au
dra. Bet geriau insižiurejus in 
aplinka, pastebi, kad czia dar 
esama prieszo sziltu pėdu. Kur 
ne kur da rūksta namu griuve- . . . . . . jšiai, pakelyje riogso Sovietisz- 
kuju tanku, pabūklu ir kitu ka
ro padargu likucziai.

Dažnai užtinkame Sovietu 
kariu pamesta apranga, ypacz 
mundir uis, pala i dines [ rubasz- 
kas], iszalmus, is’zovinynuis ir 
panasziai. O szi traukimąsi 
u'ždokumenluinja (pakelyje tik 
ka supilti dažni kapai.”

Ulyczios, pati. Laisves alėja, 
nykios. Apie 80 nuoszimcziu 
htngu iszdaužyta, sienos isz- 
gnaiibytos kulipku, krautuves 
uždarytos, languose dar užsili- 
kusios Bolszeviku liekamos — 
raudon a rm i eczin uniform u
ženklai, miniaturines raudono
sios vėliavėlės, rusisz'ki užra- 
szai ir 1.1.

Ulycziomis smalsiai vaikszto 
tūkstantines minios žmonių. 
No vieno vyrisizkio su kaklary- 
sziu, nei vieno vyriszko pado
riau apsirengusio ar su skrybė
lė nematyti. Atrodo kad czia 
Imtu Maskva.

Giriose Besislapstia 
Bolszevikai Pleszia

Ūkininkus
Lietuvos giriose vienur kitur 

dar 'slapstosi Bolszeviku ka
riai. Ypacz ju esą Dzūkijoje. 
Bado vereziami, jie naktimis 
puola ir apipleszia atskiras u- 
kin’inku Sodybas. Buvo užpul
tas Pravieniszkes kaimas, kur 
daug ūkininku apiipleszta ir 
isziž ūdyta.

—• Piningine ir gamtiszka 
verte Argentinos, Pietinėje A- 
merikoje, 1940 mete buvo 20 bi
lijonu doleriu.

Kada asztuoni vaikai nu
ėjo maudytis prie upes arti
moje Memphis, Tenn., stai
gai atsirado gilumoje ir pra
dėjo skensti. Du isz vaiku 
prigėrė bet Harold Smith, 11 
metu, likos isztrauktas už 
plauku per szita szuniuka 
kaipo ir kitas mažas vaiku
tis, 9 metu, Bubber Jones. 
Szuniukas už tai aplaike si
dabrini medali.

MOTERES PRIGIALBSTI RUSIJAI

Rusiszkos dažiuretojos ligoniu važiuoja ant tarnystos, 
Mcskvcje, Rusijoj. Tosios ligoniu tarnaites radosi ke

liuose musziuose prižiūrėdamos sužeistus kareivius aplinki
nėje Moskvos ir kitu kariszku lauku isz kuriu daugelis 
likos užmusztos.

PER PARANDAVOJIMA DEŽUKES DEL 
SVARBIU POPIERU IR DOKUMENTU 

.. NUO...

The Union National Bank
CF MAHANOY CITY, PA.

--------$--------

|£UR laikai savo inszurens polisas? Tavo taksu 
kvitas? Social securyti rasztus? Bondus ir 

stakus? Szeimynos užraszus, gimimo ir szliubo 
metrikas arba ir pinigus? Pasivelinimas arba 
negalima surasti, tekiu dokumentu gali tai pada
ryti daug bėdos ir pasivelinimo. Apsaugok juos 
nuo prapuolimo arba padėjimo ten, kur negali ju 
greitai surasti. Laikykie visus svarbius doku
mentus, kvitas, brangenybes ir kitas svarbias po- 
pieras vienoje vietoje, tai yra Apsaugojimo Dežu- 
keje (Safe Deposit Box).
Parandavojimas tokios dežukes kasztuoje ant 
meto tiktai $2.00, tai yra, pagal josios diduma.

ATEIKITE PASIKLAUST IN

THE UNION NATIONAL BANK
OF MAHANOY CITY, PA.

--------$-------- . .
PRIGULI PRIE VALDISZKO APSAUGOJIMO 

INSZURENS DEPOSIT KORPORACIJOS
NAREI FEDERAL RESERVE SYSTEM

♦
A

A

Bill Stahl, 20 menesiu am
žiaus, pasirodė dideliu patri- 
jctu, kada paaukavo savo 
pisztalietukus padarytus isz 
aluminum, kad isz j u pada
ryti eroplanus. Buvo tai jo 
auka del savo tėvynės, nors 
maža dalele bet duota isz 
szirdies.

Skaitykite “Saule”

••'XrXrJcXt-K-K-K-K-K-K***********-**********-*********

: APGYNIMO Užklausymai Ir |

i BONDU Atsakymai

KLAUSYMAS: — Kur asz turiu laikyti mano Apgy
nimo Czedinimo Bondus?

ATSAKYMAS: — Saugoje vietoje, nes ju verte vis au
ga didesne. Jeigu nori, tai bile banka tau juos užlaikys 
saugoje vietoje ir duos tau kvitą, kad priėmė nuo tavęs. 
Tai padarys tau už dyka.

KLAUSYMAS: — Ar knygute in kuria lipinu Czedi
nimo Markes pasilieka vėliaus Bonda, kuri mokes man pro
centą pc deszimts metu?

ATSAKYMAS: — Ne. Knygute turi būtie visa isz- 
pildyta pc tam turi būtie permainyta ant Bondo. Nesiskai
to kiek turi Markiu nupirkęs jos neatnesz procentą, tiktai 
tada, kada permainysi jias ant Bondo.

PRANESZIMAS — Kas norėtu pirkti Apgynimo Cze
dinimo Bondus ir Markes, lai nueina in artimiausia paczta 
arba banka, arba tegul raszo tiesiog in Treasurer of the 
United States, Washington, D. C.

AR ŽINOTE KAD...

— Amerikoniiszki fabrikan
tai ukiszku padaru pardavė ju, 
1940 mete, už 570 milijonu do
leriu o iszsiunsta padaru in Eu
ropa u'ž 115 milijonu doleriu.

—• William H. Harrison bu

vo seniausiu prezidentu Suv. 
Valst., apimdamas taji dinsita 
kada turėjo 68 metus amžiaus.

— Laikresztis “Saule” 
yra vienas isz smagiausiu Lie
tuviuku laikraszcziu, kuri 
žmonis skaito noringai, ir su
pranta ka skaito. ■ —
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