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Miestas N eapolius Dega
Isz Amerikos
NELAIME SU

EROPLANU

25 Kareiviai Užmuszti
Maxton, N. C. — Kada 25 

kareiviai iszleke su dideliu ero- 
planu ant iszbandymo isz Max
ton Army Air Base, dvi mylės 
nuo czionais, kas nors sugedo 
eroplane ir jis staigai nukrito 
žemyn ir užsidegė. Kareiviai 
neturėjo laiko iszbegti isz ero- 
plano ir sudege drauge su juo. 
Valdžia tyrinėja priežastį ne 
laimes ir da neiszdave pravar
des tuju nelaimingu kareiviu 
pakol viską isztyrines.

Anglekasei Nenori Le- 
wiso Už Prezidentą
Springfield, Ill. — Progre- 

syviszki anglekasei, ant savo 
metinio susirinkimo užprotes
tavo j o kad prezidentas Lewis- 
as vela butu renkamas ant an- 
glekasiu prezidento per Ame
rican Federation of Labor. To
ji organizacija sako, jeigu Le
wises butu iszrinktu tai AFL 
pakriktu. Unija svarsto apie 
tai ant savo susirinkimo.

Nudure Savo Vyra Ant 
Smert Prie Stalo

Philadelphia, Pa. — Antanas 
Szczytovski 68 metu, 3054 Mer
cer uly., dirbantis kariszkam 
fabrike, parejas namo, paliepė 
paežiai duoti jam valgyt. Buvo 
jau po vakarienei, pati padėjo 
likuczius ant stalo kas pasiliko 
nuo vakarienes bet tas vyrui 
nepatiko. Pradėjo jis bartis su 
paezia ir staigai atsitraukė nuo 
stalo. Motere, manydama kad 
jis nori ja muszti, pagriebė il
ga duonini peili ir dure vyrui 
in szona. Po tam iszbego su 
riksmu laukan. Ant riksmo su
bėgo kaimynai ir paszauke 
ambulansa kuris nuveže mirsz- 
tanti vyra in ligonbute kur jis 
mire in kėlės minutas vėliau. 
Motere likos uždaryta kalėji
me.

Į Isznesze Tęva In 
s Padanges
Gordon Lane, Fla. — Karei

vis Erich Brown, 19 metu, likos 
nusprenstas ant smert už su
draskymą savo 47 metu am
žiaus tėvo su dinamitu, kuri 
pritaisė po tėvo ratiniu krėslu 
kuri stūmė in kita kambarį jo 
dažiuretoja.

Eksplozija buvo taip drūta 
kad sudraskė tęva ir krėslą ant 
szmoteliu kaipo ir sužeidė da
žiuretoja. Priežasties tojo dar
belio nedažinota del ko sūnūs

tos o kad jau visi buvo nusida
vė ant atsilsio, atėmė sau gy-. 
vasti palikdama laiszkeli del

taip pasielgė su tėvu. ko taip padare.

Nesutinka Su Tiesoms

Kiek Amerikonai

Rusai Paėmė
Kubano Pristova

Delbert E. Metzger, ant kaireses, sudžia Havaj'oj, nesu
tinka su nekurioms tiesoms su pulkininku, generolu Ro
bert Richardson, kariszkas gubernatorius ant Havajos salų, 
perdetinis Amerikoniszkos kariuomenes tenais, kuris iszda- 
ve rusczias tiesas priesz tenaitinius gyventojus ant ko nesu-
tiko sudžia Metzger.

Nuszove Mylima Kad 
Nedalaike Savo

Prižadėjimo
Rochester, N. Y. — Czionai- 

tineje ligonbute j e mirė nuo 
revolverio szuvio Benas Miller 
kuri mirtinai sužeidė Ona Ro
man už tai kad jis ja prikalbi
no pamesti jos vyra, prižadė
damas jog jis su ja vėliaus ap- 
sipaeziuos bet Benui greitai nu
bodo svetima motere ir ja pa 
mete. Romaniene yra motina 
dvieju mažu vaiku ir likos už
daryta kalėjime o vaikai ati
duoti in prieglauda.

48 Metu Naszle Apsi- 
ve Su 20 Metu Vyruku

Kensington, N. Y. — Mrs. 
Jennie Lordsburg, patogi ir 
turinga naszlele, turinti 48 va
sarėlės, kurios vyras nesenei 
mirė, ana diena apsivedė su Si
mon Gregory, 20 metu amžiaus. 
Naszlele yra verta apie szimto, 
tukstaneziu doleriu ir turi tri
jų metu sūneli, po pirmam vy
rui. Jaunavedis neiszrodo dau
giau kai 18 metu. Motere sako 
kad ji labai myli savo jauna 
vyra kuris sako kad ir jis myli 
savo pacziule. — Ir kas nemy
lėtu bobele su tiek pinigu?

“Ragana” Nesugražino
Jaunikio Meiles

Sharpsburg, Pa. — Už tai 
kad “raganos meilingi milte
liai” nesugražino meiles jos 
jaunikio, su kuriuom draugavo 
ir važinėjo bambileis ir ant ga
lo susibarė, Miss Vera John 
son, 24 metu, atėmė sau gyvas
tį per iszgerima karbolines 
rukszties.

Vera parėjo namo labai nu
liūdus nepasisekimu raganys-

19 Metu Mergina Insi- 
mylejo In 58 Metu Seni

Philadelphia, Pa. — Jau du 
kartu Stasia Ricardo, 19 metu 
mergina bandė atimti sau gy
vastį ir sako jog vela bandys 
jeigu jai nepasiseks apsivesti 
su 58 metu Gustovu Liberman. 
Pirma karta ji iszgere truciz- 
nos kuri buvo neužtektinai 
drūta o antru kartu likos isz- 
trenkta jai isz ranku bonkute 
su trucizna.

Mergina sako kad ji su Gus
tovu ketino imti szliuba praei
ta menesi bet jos sužiedotinis 
atidėjo ant toliaus diena szliu- 
bo užmetinedamas Stasei kad 
ji draugauja su jaunesniais vy
rais ir važinėja su jais automo
biliais.

Nelaime Iszgiaibejo
Kūdikiui Gyvasti

Pittsburgh, Pa. — Keturiu 
metu Jennie Kennedy, valgy 
dama visztiena, užspringo ant 
kauluko kuris jai instrigo in 
gerkle. Tėvai insisodino mer
gaite ir automobiliu ir smarkei 
važiavo in artimiausia ligonbu
te bet ant giliuko j u automobi
lius susidūrė su kitu ir mergai
te per smarku susidurima isz- 
puole isz motinos glėbio ant 
grindų ir pradėjo kvėpuoti len
gviau. Kauluka surado ant 
grindų automobiliaus. Dakta
rai sako kad toji nelaime isz
giaibejo mergaitei gyvasti nes 
mergaite butu numirus ant ke
lio jeigu smarkus susidūrimas 
automobiliu nebutu iszkretes 
kauluka isz gerkles kada mer
gaite puolė ant grindų. — 
Sztai nelaime, kuri buvo isz- 
tikruju didele laime. Niekas 
nebuvo sužeistas toje nelaimė
je.

Ministeris Churchill apreisz- 
ke buk Allijentai ketina pra
dėti antra frunta ir apginti
Italija nuo visiszko pražuvimo.

Neteko Kareiviu
Washington, D. C. — Ka

riszkas b juras apreiszke buk 
valdžia davė žinia del likusiu 
giminiu dingusiu kareiviu, ju
rininku ir lekioto j u jog lyg 
sziolei ju žuvo 105,205. Tasai 
skaitlis nepriskaito ant Pacifi- 
ko žuvusiu ir Italijoj, isz kur 
da nepraneszta visuotino skait- 
liaus Įdek ten žuvo. Viso už- 
musztuju yra 20,104, sužeistų
jų 28,226, dingusiu 32,905 o pa
imtu in nelaisve 23,970.

Vokiecziai Žudo Po 
250 Lenku Ant Dienos

London, O.N.A. — Vasaros 
laike Vokiecziai žudė Lenkus 
po 250 ant dienos, aplinkinėse 
Bialystoko ir Lublino už tai 
kad pasiprieszindavo Vokie- 
cziams. Bet dabar kada užstojo 
rugepjute, Vokiecziai paliovė 
skerdynes ir privertineja žmo
nes dirbti ant lauku bet po su
rinkimui bulviu ir kornu, to
sios skerdynes vela prasidės 
an kasdieninio paredko.

Bet ir Lenkai žudo Vokie- 
czius slaptu budu nes in du me
nesius iszžude 22 Vokiszkus 
slaptus agentus ir kelis virszi- 
ninkus kurie baisei kankino 
gyventojus.

Lenkai Pametineja Vo
kiecziu Glitas O

Rengia Savo
London, O.N.A. — Du regi

mental, kurie radosi Suvalkuo
se ir Augustave, pamėtė savo 
glitas ir pristojo prie Lenkisz- 
ku pasikeleliu. Buvo tai vyru
kai patraukti isz pulku isz ap
linkiniu sklypu kaipo ir isz Lie
tuvos, kurie pasiėmė su savim 
visus ginklus ir amunicija. 
Jauni vyrukai isz visu aplinki
niu pristoja prie tuju patrijotu 
kovoti su jais drauge. Ana die
na atsibuvo muszis tarp Lenku 
ir Vokiecziu kurie sergėjo pri
siartinanti truki su Vokiszkais 
kareiviais isz Hamburgo. Dau
gelis isz j u likos užmuszti.

Pavogė Merginas Isz
Klosztoriaus

London — Belgiszki patrio
tai iszvoge 15 Žydelkaicziu isz 
kliosztoriaus Brukseloje, Bel
gijoj, kad jas iszgialbeti isz 
ranku Vokiecziu kada Belgai 
dagirdo kad Vokiecziai ketina 
tais merginas iszvežti in Vo
kietija prie sunkiu darbu ir bu
vo jos paslėptos klosztoryje.

Belgai suriszo vienuoles 
kad nedarytu jiems kliūties 
paėmime tuju merginu.

Kruvini Musziai Eina Prie 
Miesto; Vokiecziai Padege 
Miestą Neapoliu, Kuri Apiple- 
sze Nuo Visko; Vokietijos Mies

tas Hanover Bombarduotas
Tarp Vatikano ir Vokiecziu; 

užėjo didelis nesupratimas nes 
Vokiecziai aresztavojo kelis 
Katalikiszkus kardinolus o ki
tus iszgujo isz miesto. Vokie
cziai vis apipleszineja miestą 
Ryma, kur randasi didelis pa- 
redkas ir baime gyventoju kad 
Vokiecziai gali inkurti kruvina 
skerdyne. Visas maistas ir dra
panos likos paimta per Vokie- 
czius.

Miestas Neapolius dega isz 
visu pusiu kada Vokiecziai 
pradėjo ji apleidinet ir apiple- 
szinet priesz apleidima. Pabė
gėliai sako kad tukstaneziai 
žmonių likos užmuszti kada 
Vokiecziai bego isz miesto.

Vokiecziai bėgdami isz Nea- 
poliaus, paskandino ir sudegi
no savo 36 didelius laivus. An- 
glikai užpuldami ant Vokiszko 
miesto Hanover, neteko 26 ero- 
planu kurie likos suszaudyti.

Jugoslavijos liuosnoriai už
klupo ant užimtu vietų per Vo- 
kieczius, užmuszdami j u dideli 
skaitlį. Vokiecziai dabar nu
siuntė dideli skaitlį kareiviu 
prie Jugoslavijos rubežiaus, 
apmalszyt tuosius pasikelelius.

Vokiecziai pradėjo traukti 
kareivius isz nekuriu daliu 
Italijos in kitas dalis ir Balka
nus, skaitliuje 30 divizijų, apie 
350 tukstaneziu kareiviu idant 
apsaugoti savo pulkus apsiaub
tus per Maskolius. Korsikoj už
muszta 1,000 Vokiecziu ir tuks- 
tanezius sužeidė. Daugelis 
svarbiu miestu likos paimta. 
Vokiecziai pradėjo bėgti isz vi
su svarbiu miestu ir savo pozi
cijų.

Angliszki eroplanai bombar
davo Hanover, Vokietijoj, kur 
randasi daug fabriku, padary
dami milžiniszkas bledes. Taip
gi nekuriuos Francuziszkus 
miestus kurie buvo užimti per 
Vokieczius.

Japonai yra pasirengia ap
leisti miestą Tokyo ir jeszkoti 
saugesnes vietos. Visi vyrai, 
tinkami in kariuomene, likos 
paszaukti ant tarnystes.

LONDON — Rusai jau randasi prie mu
ro Kijevo ir randasi tik penkes mylės nuo mies
to kuri mano paimti bile valanda. Rusai taipgi 
paėmė 564 miestelius ir kaimus kuriuos Vokie
cziai paliko užpakalyje. Rusai yra taip arti Ki
jevo, kad galima matyti bažnycziu boksztus ku
rie yra apginkluoti maszininiais karabinais kad 
galėtu paskutinėje valandoje apsiginti nuo Mas
kolių. Dvieju dienu musziuose su Vokiecziais 
užmuszta 3,000 Vokiecziu ir sužeista apie 5,000 
kaipo ir paimta daug kariszko materijolo.

Maskolei apsiaubė visa aplinkine Smolens
ko ir paėmė Veliza ir dabar randasi prie Melito- 
polo, svarbus kelias in Krimea. Maskolei dabar 
randasi 20 myliu nuo Zaporozo. Czernigovas, su 
67 tukstaneziais gyventoju, likos paimtas per 
Maskolius ir dabar randasi tik 77 mylės nuo Ki
jevo kuri Vokiecziai buvo priversti apleisti. Ma
skolei ant septynių frontu paėmė daugiau kai 
1,140 kaimu ir miesteliu. Ant Smolensko fron
to Maskolei paėmė 120 kaimu ir miesteliu ir di
deli miestą Liobovka ir artinasi kas diena ar- 
cziau prie Krimejos. Musziuose prie Smolensko 
likos užmuszta apie szeszi tukstaneziai Vokie
cziu ir daug sužeista.

Amerikonai smarkei bombardavo puiku ir 
sena miestą Venecija. Taipgi paėmė miestą 
Eboli isz kur turėjo bėgti Vokiecziai. Allijentai 
taipgi paėmė dalis Korsikos kurios likos paliuo- 
suota isz Vokiszku ranku.

Ant Pearl Harbor, Havajoj, 
Amerikonai, nuszove 32 Japo
nu eroplanus ir paskandino ke
lis Japonu laivus su kuriais žu
vo daugelis kareiviu.

Vokiecziai Žudo
Lomžos Gyvenojus

London — Vokiecziai pradė
jo žudinti būriais Lomžos gy
ventojus. Ne tik paprastus gy

ventojus nužudė bet advoka
tus, kunigus, biznierius ir j u 
szeimynas. Burmistras miesto 
pats paliepė nužudyt 219 žmo
nių už nepaklusnumą Vokie- 
cziams. Trys tukstaneziai Vo
kiszku vaiku, kurie likos atvež
ti in czionais su tėvais ant ap
sigyvenimo, valdžia turi juos 
maitint ir mokyti o ypatingai 
Vokiszkos kalbos. Miestas turi 
paneszti kasztus už ju mokslą*



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
| Nekarta žmones kalba: “At- 
, sivežiau szita maldaknyge isz 
I Lietuvos arba, man szita mal
daknyge padovanojo brangus 
draugas bet sziadien ji yra api- 
plyszus ir netinkama nesztis in 
bažnyczia. Kad žinoeziau kur 
duoti ja apdaryti, tai su mielu 
noru tai padarycziau.”

.Jeigu turite tokias apiply- 
szuses maldaknyges -tai pri- 

. siunSkite ja iii redakcija “Sau
les” o bus jums apdarytos dru-

RAZBAININKO
SKARBAS

DVASIA PACZIOS Jl| GERAS DRAUGAS 
ISZGIALBEJO

Bet atsiminkite:

Isz AVashiii'gtono pranesza 
buk jau parengtas programas 
kuris sumažins kasztus pragy
venimo da szi rudeni.

Fred M. Vinson, maisto ad
ministratorius, apreiszke kad 
jau padaryta užmanymas su- 
ant ketvirto procento pagale 
mažinimo maisto kaina 
ketvirto procento, pagal kai-'^ys kaip nauja, 
nas kokios buvo 15 Septembe 
rio, 1942 mete.

'Nežine ar tai naujas iszdali- 
nimas “baliones” (ant popie- 
ros) su kuria ketina būti mai
tinama publika kuri labai ru 
goja ant brangenybes, ar vir
szininkai. Washingtone ant tik
rųjų stengėsi sumažint maisto 
kaina.

Lyg sziam laikui buvo per 
daug gerkliavimo apie brange
nybe o per mažai pasidarbavi- musu laivai ir submarinai a.p- 
mo Washingtono virszininku.

Rado Senus Iszpanisz- 
kus Pinigus Ir Kruvina 
Sztilieta; Jeszko Dau

giau Skarbu

Antra Pati Norėjo Nu
žudyt Savo Vyra Bet 
Pirmos Paczios Dvasia

Ji Iszgialbejo

| TARADAIKA J

Du draugu darbininku dirbo 
labai augsztai prie naujai sta
tomo namo.

Apaczioje ju mirgėjo gatvė
se miesto gyventojai, o virszu- 
je uže smarkus vejas. Abudu 
darbininku nepaisydami, kad 
kad vejas lingavo kopeczias ir 
neseniai pastatytus sparus, dir
bo savo darba.

Urnai, užlėkė baisus vėjo sū
kurys: sparai pradėjo griūti, 
beužsiliko tik viena lentine sie
na, už 'kurios ir užsikabino a- 
bud u d a r b i n i n k a i. Ve j a s si a u - 
te, plona siena braszkejo ir lin
ko ir rodos sztai, va ir ta grius!

Tuomet gyvesnysis darbinin
kas tarė:

— Matyt, mudviem, ateina 
galas lenta albieju mudviejų 
neiszlaikys, 
sziaip taip!

sikelineja,
Tai staigai nupuolineja.

Netikėlis Tamoszius
Priesz Velykas, Didžiajam 

Ketverge, kada da Austrija bu
vo valdoma per ciesorių Frau- 
siszku-Jupzapa, priesz kare, 
Viedniuje, atsitiko szitaip:

Reikia žinoti jog Katalikisz- 
ki karaliai Didžiajam Ketver
ge nuprausia kojas 12 seneliu. 
Tarp dvylikos seneliu buvo pa
rinktas už “apasztala” 62 me
tu senukas, kaimuotis, Tamo
šius Schrickeris isz Tiroliaus. 
Tasai senelis, pribuvęs in pa- 
kajus toje valandoje kada in- 
ejo ciesorius Franciszkus-Juo
zapas, prisiartino senelis prie 
ciesoriaus ir paklausė:

— Perpraszau, ponas majo
re! Ar negaletumei man pasa
kyti ponas, kur galiu pasima
tyt su ciesorium ?

— O ko tamista nuo jo rei
kalauja, — paklausė ciesorius, 
stebėdamasis tuom klausymu.

— Asz turiu labai svarbu rei
kalą pas ji. Turiu su juom dvie- 
je pasikalbėti.

— Kokis tai reikalas?
— Labai svarbus. Noriu cie

soriui padekavoti už prisiuns- 
tas.dovanas del manes.

— Gali tamista tuojaus tai 
padaryti nes asz esmių cieso
rius.

— O ne! ponas majore, — at
sake senukas, — manes ponas 
neprigausi. Asz gana gerai ži
nau jog ciesorius turi ant kru
tinės daugybe kryžių, medaliu 
ir žvaigždžių o ponas turi tik
tai du orderius. Tai labai ne
gražu kad ponas ant juoko lai
kai sena, žmogų nes asz neesmini 
tokiu kvailu kad duotausi pri- 
sigauti. O-ho! Asz ne kvailas!

OT PRISIUSKITE 
TIKTAI 50<? O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
i Kalno Viedninio, Hau - Hau- 

Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 

i 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 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva- 

ike, Del Pirsztiniu, Apie Miri- 
,Ima, Pavasaris, Apie Saule,. 

Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 

i Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Chikuaha, Mex. —Surudyjas 
nuo kraujo stilietas, kuris gal 
paeina nuo keliu szimtu metu, 

i „a seno na
melio tarp tankios girios arti 
czionais. Kitoje sienoje rado 
varini puodą įsu daugeliu auk
siniu ir sidabriniu pinigu ku
riuos nusiuntė in valdžia iszty- 
rineti ju verte.

Badai tie pinigai ir stilietas 
paeina nuo garsingo razbainin- 
ko Juano Laffite, kuris apiple- 
szinejo apyliiikius gyventojus 
ir laivus, da už Iszpaniszku 
laiku.

Laffite su savo banda kriau- 
jageriu 'pribuvo isz Iszpa.nijos 
jeszkoti karalystes Grande 
Quivera, kuri susidėjo isz sep
tynių miesteliu, kuriu namai 
likos pastatyti isz aukso ir si
dabro, o kur kareivei naudojo 
tik auksines kilpas iszdetas su 
brangiais žemeziugais. Ta tik
ra pasaka girdėjo nuo senu 
žmonių, o kada in ten pribuvo 
ir nerado auksines karalystes, 
pradėjo isz piktumo apipleszi- 
net gyventojus.

Dabar ant tos vietos žmonys 
pradėjo kasti aplinkui su vil- 
czia atradimo daugiau skarbo, 
nes mano kad razbaininkai pa
slėpė daugiau ne kaip surado.

ant ežiai ir puikiai ir knyga iszro- |Jkos surastas sieuoje

Amerika lyg sziol jau isz- 
siunte visokio maisto, drapana, 
amunicijos ir ginklu pagal su
tarti “Lend-Lease” už 60 bili
jonu doleriu idant suszelpti ka
rinu jau ežius sklypus.

Ne taip senei iszgabenimąs 
tosios paszialpos buvo didelis 
pavojus nes neprieteliu subma- 
rinai skandino musu laivus su 
tavoru ir ginklais bet dabar

Keliolika dienu adgal atsi
tiko kelios nelaimes ant gele
žinkeliu ir fabrikuose kurios 
buvo priežastim žuvimo apie 
szimto gyvaseziu ir sužeista 
kiti szimtai žmonių ir padary
ta daug bledes.

Už taisės nelaimes virszi- 
ninikai uniju ir gelžkeliu kalti
na valdžia kad traukia gerus 
darbininkus ir darbininkes ant 
kariszkos tarnystes prie kuriu 
visai netinka o ypatingai Em
mett Davison, sekretorius gelž
keliu maszinistu paniekino ge
ležinkelius kad priiminėja mo- 
teres kaipo inspektorkas ant 
geležinkeliu.

Galima tikėtis kad valdžia J
in tai insįmaiszys ir užbėgs 
panaszioms nelaimėms nes ki
taip galima tikėtis da didesniu 
nelaimiu isz priežasties netin
kamu darbininku.

Kiti vela mano kad tai dar
bas užrubežiniu sznipu kurie 
yra siuneziami czionais nai
kinti dirbtuves ir ardyti gele
žinkelius.

saugoja laivus ir viskas buna 
prist a t o m a ko ger i au šia.

Jeigu ne toji Ameri'koniszka 
paszialipa tai sziadien padėji
mas kariszkas butu kitokis nes 
ne tik Anglija bet ir Rusija bu
tu apkariautos per Vokietija ir 
Japonija.

Po paėmimui Orelo, Masko- 
lei surado ant tenaitiniu lauku 
sugriauta kalėjimu prie kurio 
radosi milžiniszkos kapines, 
kuriose radosi kūnai 5,000 Mas
kolių, daugiausia isz ju buvo 
kareiviai.

Po peržiurę jimui 300 tuju la
vonu, persitikrinta, kad neku- 
rie mirė isz bado, nusilpnėjimo 
ir stokos daktariszlkis priežiū
ros o kiti mirė nuo žaiduliu už
duotu jiems isz užpakalio.

Maskoiei atkasė tuosius ka
pus prie alkiu korespondentu 
isz kitu sklypu idant svietas 
persitikrintu ir žinotu aipie 
baisenybes Vokiecziu priesz 
padarymu avietines taikos ir 
kaip svietas turi sūdyti apie 
barbariszkuma Vokiszku krau- 
jageriu.

Tas mums primena nesenei 
atrastu kapu 10,000 Lenkiszku 
aficieriu ir kareiviu girrioje 
Smolenske. Tuosius kapus at
rado Vokiecziai kurie tikrino 
kad tieji kareiviai likos nužu- 
dinti per Maskolius. Lenkįszka 
valdžia geisdama persitikrint 
kas ant tikrųjų papilde taisės 
žudinstas, pareikalavo tyrinė
jimą per Tarptautiszka Raudo
no Kryžiaus Drauguve.

Dabar neina apie tai kas pa
pilde taisės žudinstas, ar Vo
kiecziai ar Rusai bet faktu yra, 
kad tieji kareiviai jau negyvi 
ir likos nužudinti bjaurei ir be 
jokios mielaszirdystes.

Lalkraszcziai nesenei rasze 
apie sekanti atsitikima:

Kokis tai darbininkas dirb-, 
damas ant auksztos risztavo- 
nes prie statymo namo Albany, 
N. Y., puolė žemyn in lovi ci- 
mento ir tas ji iszgialbejo nuo 
mirties. Kada ji isztrauke isz 
cimento, buvo tik mažai su
žeistas ir nuvežtas in ligonbu- 
te. Kada ji slauges nurėdė, ra
do jo kiszeniuje maža biblija 
kurioje buvo paraszyta jo pra
varde ir motinos kuri jam laja 
biblija buvo padovanojus kada 
sūnelis buvo iszejas in svietą 
jeszkoti darbo, du metus adgal 
ir inženge in kariuomene — 
kokias mane kad jis jau yra ne
gyvas. Bet motina, gyvendama 
ant AVestu, perskaitė laikrasz- 
tyje apie sūnaus nelaime. Tuo- 
jaus davė telegrama in ligon- 
bute kurioje jos suims gulėjo, 
gavo atsakymu, na ir in kėlės 
dienas atlankė savo dingusi 
sūneli kurio nesitikėjo daugiau 
matyt. Taip tai, 'biblija bu
vo priežastim daugelio visokiu 
atsitikimu bet szitas buvo la
bai linksmas del sunaus ir mo
tinos.

Sudegino Narna Ir 
Paczia

Dayton, Ohio. — Geisdamas 
atsikratyti nuo savo užmusz- 
tos paczios idant niekas neria
si prast u kad tai jo darbas, Ja
mes Osburn pirmiause užimu- 
sze savo paczia Edna, ipo tam 
padege narna. Bet kada norė
jo aplaiikyti as ek oracijas arba 
insziurens ant namo ir gyvas
ties paczios, virszininkai dasi- 
prato buk jeigu jis iszgialbejo 
popieras isz deganezio namo, 
kodėl negalėjo iszgialbet savo 
paczia. Osburn dasiprato kad 
isz to neiszsisuks ir ant galo 
prisipažino prie visko. Turė
jo jis susineszima su jaunesne 
motere, todėl norėjo atsikraty
ti su savo paczia.

“Kas Per Daug Tai 
Szelauk”

Giliukis Vargingo 
Darbininko

Donnington, Nev. — Guisep- 
pi Mandelino, vargingas Ita- 
las darbininkas, prie kasimo i 
pamato del namo, iszkase gete-Į 
žini puodą. Žmogelis susipra-1 
tęs kad puode gal randasi pini-1 
gai, prasiszalino in saugesniu 
vieta kur perskaitęs pinigus, 
rado jame asztuonis szimtus

Reading, Pa.—Andrius Sup
ply pasiskundė sudui idant už
draustu jo dievobaimingai Ag- 
nieszkai lankytis per tanke! in 
bažnyczia. Kalbėjo jisai so
džiui buk jo motere persėdėda
vo daugiau bažnyczioje ne kaip 
namie, vietoje pagamini jam 
valgi, tai kalbėdavo apie baž- ...... . ... .. . i szmoteliu pinigais kurie paei-uyczia ir tikėjimą. Vyrui tasai 
viskas taip nubodo, kad 
buvo priverstas kreptis in sū
dą ant rodos. Slidžia davė ge
ra patarrima moterei, ir nu
siuntė abudu namo.

Omara, Neb. — Po mirėžiai 
savo pirmos paczios, senas An
drius Krotp, turtingas ūkinin
kas gyvenantis dvideszimts 
myliu nuo czionais artimoje 
kaimelio Seward, turtingas 
žmognis, apsipaeziavo su antra 
ir daug jaunesne motere už sa
ve, kokia tai Morta Lukacz. 
Toji in namus savo vyro atve
dė taipgi savo sunu Antana, 18 
metu 
viskas 
laika 
maine 
dama suprasti savo vyrui, kad 
jam laikas mirti ir kad josios 
sūnūs užimtu gaspaidorysta. 
bet dvasia pirmutines paczios 
apsaugojo vyra nuo visokiu ne
laimiu kaip toliaus pasirodis:

Kada. Krop apsirgo ant dru
gio, motere praplatino žine. 
kad josios vyras mirė. Nema
žai nusistebėjo kaimynai kada 
po kokiam tai laikui pamate 
Kropą, sveika ir gyva. Vyras 
suprato kad pati jam nori pa
daryti gala, bet visiems pasa
kė jis kad nebijo paczios nes 
dvasia pirmutines paczios j‘ 
saugoja nuo visokiu nelaimiu.

In trumpa laika po tam, pa
ti norėjo ji užtrucint su kava, 
bet puodukas iszkrito jam isz 
rankos ir susimusze. Neužteko 
to, szetonboibe su sumini paliuo- 
savo du didelius balkius tvarte 
ir pritaisė taip kad jeigu vy
ras ineis tai balkiai sukris ir j 
užmusz, bet ir tuom kartu isz- 
sigialbejo nes jis ne ėjo in tvar
tą ta va.kara. Ant rytojaus rado 
balkius ant žemes.

In kėlės dienas po tam Kro- 
piene pasiszauke savo vyri 
laukan, paliepdama jam isz- 
gauti viedra. isz szulinio, kuris 
nutruko nuo virves. Vyras ne
manydamas nieko pikto, pasi
lenkė idant iszgaut viedra, 
tuom kart, nedora motere stū
mė ji visom pajėgom ir tasai 
inpuole in szulini. Tik už trijų 
valandų motere pradėjo rėkti 
gvoltu, kad josios vyras prigė
rė, inpuldamas in szulini. Ne
mažai persigando motere, ka
da jeszkotojai nerado lavona 
vyro, bet ji pamate einant 
drauge su keleis pąlicijantais. 
Kropas apreiszke visiems, 'buk 
to jau buvo už daug ir buvo 
priverstas atiduoti nedorele in 
rankas teisingyst.es. Kropas 

.nežinant .paežiai, kada toji in- 
lejo in grinezia, iszsigialbejo isz 
.szulinio, kuris buvo negilus ir 
. tuojaus nusidavė in palicijosH *

amžiaus. Isz pradžių 
ėjo gerai bet in koki tai 
tasai gyvenimas persi
ant tikros peklos, duo

viena gal dar 
Ai, varge mano, 

kas bus su mano žmona ir vai
kais ?

— Ar daug tu ju maitini?? 
—užklausė j a u n e s n y s i s.

—• SzeszetaI
— O asz tik vienas esu: ne

palieku nieko, ilgai ežia masty
ti nėra ko! Lik sveikas drau
ge!

Ir jaunasai darbininkas sar
giai atsikabinės nuo lentos, pa
sileido žemyn ir užsimusze iii 
akmenis.

Vyresnysis gi, pasilikęs vie
nas, iszsilaike ir pasiliko gy
vas. Jis visa gyvenimą su pa
garba minėjo savo geraji, pa- 
loraji dranga, kuris vardan 
žmoniszkumo iszgelbejo jo gy
vybe ir pasiaukojo save kito 
■'abui.

Senas Ir Nemirszta

Witt

stoti.
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na isz 17-to szimtmeczio.
Kada žine pasklydo po apy

linkių apie surastus pinigus, 
susirinko daug žmonių, kurie 
pradėjo kasti karsztąi ant tos 
paczios vietos, tikėdami kad ir 
jie turės panaszu gilinki. Ita
las po suradimui pinigu dingo 
nežine kur.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ka raszo p. Fr. Navickas, 
isz Pittsburgh, Pa.:—P ris i mi
ežiu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ant viso meto ir szir- 
dinga aeziu tariu už taip szvie- 
sia saulute kuri man szvieczia 
kelia per 30 metu ir daug ma
ne iszmokino kaip gyventi 
Amerike, nes kas klauso “Sau
les,” tas gyvena su Dievu, vis
ko turi užtektinai ir nebijo 
blogu laiku. Da syki tariu 
aeziu ir linkiu jums viso labo

U.S.A. ( sziame gyvenime.

Viename miestelyje gyveno 
didžiai turtinga sena moterisz- 
ke; jos gentys, veik visi lauke 
kada, ji numirs ir gales jos tur
tus pasidalyti.

Atsitiko, kad ji staiga sun
kiai susirgo, gentys iszgirde 
spietėsi neva jos -palankyti ir 
sunkioje ligoje esanezia sura
minti, bet kiekvienam isz ju 
rūpėjo tik jos turtai.
Susirinkę neva verkia, rauda, 

buk tai gailedamiesi savo se
nos tetos. (

Pas serganezia teta buvo pa
kviestas ir gydytojais. Gentys 
iszsižioja laukia gydytojo pa- 
aiszkinimo; ar teta sunkiai 
serga.

Nors ju aszzaros per veidus 
byrėjo bet ant ju ūpo galima 
buvo suprasti, kad jie visi lau
ke isztroszfkia tetos mirties.

Gydytojas apžiurėjas prane- 
sze, kad teta tuojaus pasveiks, 
nes nėra pavojinga, mirtina 
liga-

Susirinkę gentys kaip raga- 
pute nosis nuleido, tarsi buvo 
kuom nepasiganedine o kai ku
rie ant gydytojo sznairoms žiu
rėjo, už praneszta jiems nema
lone žinia.

Kaž-kas isz genezių dar at
siliepė:

— Teikia sena ir taip ilgai 
nemirszta!. .

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO..
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Ana diena Szenadoryje buvau, 
In viena grinezia atsilankiau,

Moterele guli ant lovos ir 
dejuoja,

O kelios kūmutes už stalo 
dainuoja.

‘‘ Gudivnin’’ pasakiau, 
Ir net nusistebėjau,

Bobeles mėsos prisikepi a, 
Girtos net apjakia.

Ant manes visai nepaisejo, 
Gere ir mesute paseziavojo, 

Prisilenkiau prie lovos, 
Prie vaitojanezios žmonos. 

Mislinau kad lova apkaisziota, 
O ežia szirdeles buteleis 

apstatyta, 
() kad nebage isz kožnos 

ragauna, 
Bet sveikatos suvis negauna.

Nežinau ar tai buvo po radynu, 
Ar jau po kriksztynu, 

Kūdikėlis smarvėje gulėjo, 
Guzute aplietas, ar tai ne buli?

Su galva palingavau, 
Ir pamaželi iszejau,

Ba negalėjau būti ilgiau, 
Ba dzievaž, svaiguli gavau.

S'kubei tolyn ėjau, 
Ne neatsižiurejau,

Tai taip Lietuva gaivinam, 
Tai taip ant svieto mažiuleli 

priimam ?!
Jis nekaltas ant svieto atėjo, 
Aplietas guzute lovoje gulėjo, 

O, jus girtuokles, 
O neiszmaneles!

Tokias negalima girti, 
Tiktai smaukei kolioti,

Su lazda per szonus užduoti, 
Katra voliojasi girtybėj,

Tai jau paskutine bjaurybe.* * *
Jau tik isz tojo didelio mokslo, 

Amerikoj merginos svaiguli 
gauna,

Tik in “kalidžius” keliauna, 
Nevos dideli mokslą gauna. 
Tėvus užmirszta guodoti, 

Koki mokslą gauna, to negaliu 
žinoti, 

Beveik visose Lietuviszkose 
apygardose, 

Tokiu rasime su szlapia nosia. 
Kurios in auksztesnes mokyk

las eina,
O namie darbas joms visai 

neapeina,
Isz augszto ant kožno žiuri, 

O ir brylius ant nosių turi.
Motinėlei ne gero neduoda, 
Liepe dažiureti ant pe- 

cziaus puodą, 
Su savo tėvais sarmatinasi eiti, 
Idant su žaliaiblekeis nesusieiti.
Ba pažintu kad tai Litvin'ka, 

O tai “kalidž” merginai ne
pritinka,

Kas isz tokiu ateityje bus, 
Kada isz kvailumo pabus, 
Niekas nenorės ju pažinti, 
Už paezias sau iszsirin.kti, 

Ba niekam neteks, 
Senom kvailėm pasiliks, 

Jokio darbo nemoka,
Tik naktimi po rodhauzes 

szoka,
Ne prie ra-žaneziaus, 

Ne prie tanciaus, 
Prie nieko netinka,

Su žmoniems nesutinka, 
gal nežino kad isz “kvailiu” 

gyvena,
Už tai kaip bezdžionkos 

apsieina,

O

L. TRASKAUSKAS
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kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
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AUKSINES “bobų vasaros” 
dienos rodos užsitęsė ilges

niam laikui. Mėlynoj ir tusz- 
ežioj erdvej, kur lekenezios in 
pietus gerves kryksztauja, sau
lute szvieezia, 'bet neszildo; na 
mu szeszeliuose szarma netirps- 
ta. Oras besaikiai mėlynas ir 
vėsus; visur tylu ir ramu. Vyn
uogėmis ir kliavais apsodinta 
alėja dengia nuo medžiu nu- 
puolia rudi lapai. Ežeras mėly
nuoja veidrodiszku ploksztu- 
mu; isz jo atspindi 'balta prie
plauka, valteles, gulbes ir sto- 
vylos. Sodnu vaisiai jau nuim
ti, lapai nupuolia. Vasara pra
ėjo, labai nukrito, sodno me
džiai tartum suretėjo, jauezia- 
ma liudesis ir ilgėsis.

Tokiu dienu lengvos szalnos 
ir vėsus oras daro gyvenimą 
drąsesni ir sveikesni ir vieno- 
dėsni. Mintin skverbiasi praei
ties ir ateities laikai. Tingumas 
niekur neleidžia skubėti. Nori
si vaikszczioti po nupuolusius 
nuo medžio sodno lapus ir jesz- 
koti nepastebetu ir užmirsztu 
obuoliu ir klausytis krilksztau- 
janeziu, in pietus liekancziu; 
gervių. Į

Ipolitas Ipolitaitis — szimto 
be vienu metu, trijų menesiu ir 
keliu dienu enis. Maskvos uni
versitete jis kartu mokinosi ir 
draugavo su Leimontovu ir 
ger’be Baironą. Eidamas szesz- 
ta-deszimti metu amžiaus, kar
tu su caru Aleksandru jis ap
tardavo liuosuojamasias refor
mas o namie skaitydavo Pisa
reva.

Isz jo stambiu kaulu, padeng
tu sudžiuvusia oda, galima 'bu
vo prensti, jog kadaise jis 'buvo 
labai didelis, drūtas, placziu 
pecziu vyras. Jo didelis veidas 
padengtas gelsvai baltais plau
kais, beželianeziais isz visur: 
isz nosies, isz skruostu, isz kak
tos, isz ausu; jo galva plika, 
akys neteko skaistumo, rankos 
ir kojos sudžiūvo ir iszrodo ne
paprastai plonos.

Jo kambaryje jaueziamas 
vaszko ir papliekimo dvoki
mas, kurs randasi kiekvienoj 
senoj ponu szeimynoj. Jo kam
barys tuszezias: jame randasi 
tiktai nereikalingais mažmo
žiais apkrautas ir žalia, isz- 
blankusia staltiese pridengtas 
didelis, rausvo medžio raszo- 
masis stalas, Volteriszka kede 
ir sofa. Kambario lubos ir sie
nos teptos žalsvai baltu dažu, 
kas dare maranoro iszvaizda, 
grindys klotos kareliszko ber
žo lentomis; langai be uždan
galu; spalvoti virszuje apskri
tųjų langu stiklai nubluko, pa
žaliavo ir juose matoma laumes 
juosta. Vesi, apaloni rudens 
saules szviesa szvieezia pro 
Įauga ir atsimusza in stala in 
dali livono ir grindis.

Jau nuo senai senis negali 
naktimis miegot, bet užtai jis 
snuduriuoja dienomis. Praėjo 
jau dvideszimt metu kaip jįs, 
tiesa pasakius, visas dvide-
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szimt keturias paros valandas 
miega, kaip lygiai tiesa yra ir 
tai, jog isztisas tas paras budi, 
—- ji sniuduriuoja pusiau pri
merktomis skaistumo neteku1- 
šiomis akimis, gulėdamas ant 
dideles, Angliszko darbo, ap
skurusios kanapos, aptrauktos 
kiaules oda ir pridengtos mesz- 
kos kailiu. Pakiszes desziniaja' 
ranka po galvos, jis snaudžiai 
diena ir nalkti. Ir jeigu nakti I 
arba diena ji paszauktum:

— Ipolitai Ipolitaiti!
Už puses minutos jis visados 

atsilieps:
— Klausau!
Mastyti jis nebegali. Viskas 

kas apie ji randasi ir kas se
niau buvo jo gyvenime, jam yra 
paprasta. Viską jis pergyveno 
ir neliko kam mastyti. Neturi 
jis ne jautrumo, nes visi pajau- 
tiino organai atbuko.

Nalkczia peles dūksta. Tusz- 
czioj pailgoj, arti esanezioj sa
lėj siauezia žiurkes ir szokine- 
ja nuo kėdžių ir stalu.

Senis to negirdi.
Septinta valanda ryto inei- 

na Vasile Vasiene, moteriszke 
trisdeszimts metu amžiaus, 
stipri, sveika raudon-sikruoste, 
primenanti Liepos menesio die
nas savo žydėjimu ir tvirta 
sveikata.

Tyliai jinai prataria:
— Laba ryta, Ipolitai Ipoli

taiti.
Ipolitas Ipolitaitis atsako 

tartum gramofono dainuojamu 
baso balsu:

— Klausau!
Vasiene žvaliai apmazgoję ji 

kampine ir peni manos koszia. 
Susilenkęs ir ant keliu rankas 
susidėjęs sėdi senelis ant kana
pos. Isz szaukszto jis lėtai val
go. Tylu. Senis kaž-kur žiuri, 
bet neiszrodo, kad jis ka-nors 
matytyu. In anga puola auksi
ne maloni, saules szviesa ir ap- 
szvieczia senelio baltus plau
kus.

— Atvažiavo jusu sūnelis, 
Uitis Ipolitaitis, — sako Vasie
ne.

— Szitaip?!
Ipolitas Ipolitaitis vede ei

damas ketvirta deszimti metu; 
isz trijų jo sunu gyveno tik vie
nas Ilius. Savo sunu senelis at
simena prisistato jo iszvaizda 
bet nejauezia ne linksmumo, 
ne rupesezio — nieko. Kažkur 
toli-toli senio vaizduotėj slen
ka sunaus iszvaizda, iszkarto 
kūdikio, vėliau vaiko, toliau 
jaunikaiezio o dabar veik irgi 
senio. Atsimena senelis, kad 
kada tai senai jo sūnūs buvo 
reikalingas' ir brangus, vėliau 
jis dingo o dabar neteko pras
mes.

Be susidomėjimo senelis 
klausia:

— Atvažiavo, sakai?
— Taip, jis dabar silsisi. At

vyko nakti vienas.
— Taip? Atvyko aplankyt 

mane priesz mano mirti.
Vasiene jam atsako:
— Negu jusu amžius toks, 

kad...
Ir senis ir Vasiene tyli.
Senis atsiloszia nugara in 

kanapa ir snaudžia.
Ipolitai Ipolitaiti, eikit pasi- 

vaikszcziot.
— Szitaip?
“Bobų vasaros” oras mėly-į 

nas ir vėsus. Kaž kur virszuje 
kirksi gerves. Žemai ant kak-

Amerikoniszki eroplanai n:sza ne tik kareivius bet ir amunicija ir ginklus del musu ka
reiviu kurie randasi po visas dalis svieto. Szitos merginos yra gabenamos in kariszkas sto
tis prigialbeti visame savo draugams. Szitas eroplanas leke virszui Mount Whitney, Neva- 
doje. Žemiau matome kaip in stumia viena isz mažesniu tanku in eroplana kuria gabens 
ant kares lauko.

tos užsitraukęs pūkuota kepu-' žios,, retos batu pėdos. Ant sta
re apsivilkės ilgu juodu plos-Jo guli mažas, kažin koks cze- 

modanas, aplipintas daugeliu 
gelžkelio bilietu. Tvirta ir slap
tinga tyla vieszpatauja visam

ezium, susikūprinęs, pasirem-l 
damas gyvaeziu pavidalais pa-! 
puoszta bambusine lazda ir 
stiprios Vasienes pralaikomas, 
senis eina per rudus vynuogių 
lapus pro'balta terasa besimau- 
danezia vešiuose saules spin
duliuose.

Kartais senis apmirszta ke-. 
lioms valandoms. Baigiasi jo 
paskutines (taip iszrodo) gy-l 
veninio valandos. Apmiręs jis 
guli kai žeme su iszbalusiomis 
lupomis ir atviromis lyg stikli
nėmis akimis, veik nekvepuo- 
damas. Tada arkliais skubina
ma pas gydytoja. Gydytojas in- 
czirszkia komparo, padaro 
dirbtini kvepavima ir duoda 
oksgeno kvėpuoti. Be jausmo 
pakeldamas akis senis atsigau
na. Atsidusęs gydytojas sako:

— Jeigu viena minute butu 
suvėlinta, (butu buvus mirtis.

Kai senis sustiprėja, Vasie
ne jam sako:

— Mes jau taip bijojom, taip 
bijojom... Manėm numiret vi
sai... Bet juk jusu meteliai ne 
toki, kad...

Ipolitas Ipolitaitis be susi
domėjimo klausosi ir mirkezio- 
janezias akis primerkdamas ir 
lupa pastatęs beprasmiai juo
kiasi.

— Chy! chy! — juokiasi jisai 
ir gudriai prataria:

— Mirsiu, sakai! Chy! chy!
Ilius Ipolitaitis vaikszczioja 

po tuszczius merdejanezio na
mo kambarius. Viskas ežia dul
kėta ir supelija. Pro tamsius 
langu stiklus kambarin veržia
si saules spinduliai o juose 
maudosi dulkes. Ilius ineina in 
ta kambari, kur jis praleido sa
vo kūdikystes dienas. Palan
ges, kėdės stalai ir grindys — 
viskas padengta pilkomis dul
kėmis. Ant grindų matyt szvie-

:: Naujos .:: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszattta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

nemataneziomis akimis ir be
prasmiai jis žiuri ir pagalios 
klausia:

— Ar jus atvylkot mane lan
kyt? — greitai mirsiu!...

Ilius Ipolitaitis nublanksta 
ir sumiszes klausia:

— Kaip tai, teve, Ika tu te
nai?...

Tėvas vėl nėbesiklauso. Jis 
atsiloszia in laiptus. Stiklines 
jo akys perpus primerktos, vei
das nete’kes jokio reiszkinio.

Saulute szviecziza, dangus 
mėlynas žeme apsiausta perma
toma lyg kristalas erdve liūs 
Apolitaitis vaikszczioja po 
paika ir mausto apie tęva. Tė
vas turėjo didi, pilna ir turtin
ga gyvenimą. Jo gyvenime bu
vo daug gero, reikalingo ir 
skaistaus. Dabar-gi — mirtis. 
Ir neliko nieko. Nieko. Tas nie
ko Iliui Ipolitaicziui atrodo 
baisus. Juk gyvenimas, szviesa 
saule ir viskas, kas žmogų ap- 
siauezia ir kas jame yra žmo
gus jauezia. Mirszta žmogus— 
mirszta jam ir pasaulis. Po to 
žmogus nieko ir nieko nei su
pras nei jaus. Kodėl tat gyven
ti, tobulintis ir triūsti, jeigu 
pabaiga bus niekas?... Szimto 
metu jo tėvo amžiuje buvo jau- 
cziama kokia tai gudrybe o be 
to jis 'buvo jo tėvas.

Kaž-ikur toli, tuszczioj ir mė
lynoj erdvej kirksi gerves.

— Kir-kir, kir-kir! — skren
da garsai isz tuszczio dangaus 
nuo vargiai galimos užmėtyti 
juodos vilyczios nukreiptos 
pietų pusėn. Po jo kojomis

name. Sūnūs toks jau pagyve
nęs ’kaip ir tėvas, bet jis dar 
vaikszczioja tiesiai. Jo plaukai 
suretėjo, paausiai žilsta, bet 
veidas — pagal jaunuju mados 
— apskustas. Arti lupu jis turi 
pilkas raukszles. Jo akys pil
kos dideles ir nuvargusios.

liūs Ipolitaitis, sūnūs, maus
tydamas apie tęva jauezia di
deli szirdies sunkenybe ir susi
judinimą nes tėvo gyvenimo 
dienos suskaitytos. In mirti jis 
žiuri labai susirūpinės ir pats 
saves klausia kaip atsineszti 
link žmogaus, kurs jau nulem
tas būti jos sauka. Bet tuo pa
ežiu laiku jis drąsiai vaiksz
czioja po kambari isz kampo 
in kampa.

Tėvas su sunum susitinka 
prie terasos.

— Laba diena, teve, — sako 
sūnūs su 'drąsią szyipsa.

Senelis tėvas isz karto sunaus 
nepažysta, szaltai jis in ji žiu
ri, vėliaus szypsosi, eina laip
tais virszun ir pastato lupas ji 
bueziuoti; jo veidas atsiduoda 
vaszku.

— Taip! — sako senis.
Sūnūs tęva bueziuoja, garsiai 

juokiasi ir tapsznoja jam per 
peczius.

— Senai nesimatemo teve, 
kaip gyveni?

Tėvas žiuri in sunu isz po ke
pures danktelio, lėtai juokiasi 
ir po valandėlės teinstengia 
pasakyti:

— Taip?
Vasiene už seni liūdnai atsa

ko:
— Toks jau jo gyvenimas, 

Iliau Ipolitaiti!... Delei silpnos 
jo sveikatos bijomes kiekviena 
diena.

Ilius Ipolitaitis meta Vasie- 
nei nejauku žvilgsni ir garsiai 
prataria:

— Paikybe, teve. Tu dar 
szimta metu gyvensi. Tu pa
vargai, teve. Pasiseskime ežio- 
nai. Pasikalbėsime.

Pasisėda jie ant marmoriniu 
terasos laiptu.

Visi tyli.
Sūnūs rausta, intempia var

ginanti protavima ir nesuran
da 'kas sakyti...

— Asz vis paveikslus tėplio
ju... Užsienin rengiuosiu, — sa
ko jis.

Senis nesiklauso; lyg nieko

Daktaras Gustovas Egloff, 
direktorius iszradimu gazi- 
nes kompanijos Products Co., 
iszrado drūta gaza, kuris yra 
50 procento drūtesnis už pap
rasta gaza varyme eroplanu 
ir nereikes tiek jo naudoti 
kiek paprasto gazo.

szlami rudi ir szarmoti lapai, migla iszrodo slaptingai baisi. 
Didis llio Ipolitaiczio veidas,Už langu szvieezia menulis; 
isz'bales. Jo pilkos veido rauk-' lauke szviesiau kai kambaryj, 
szles vaizduoja jo silpnumą ir Į Pasibrailges ranka po galva, su 
nuovargi. įpusiau primerktomis lyg stik-

Jis, Ilius, visa savo gyveni-■ linemis akimis, su apaugusiu 
ma pergyveno nuobodžiai vie-, baltais plaukais veidu ir plika 
nas užsidaręs szaltoj studijoj galva, senelis guli be žado.
tarpe paveikslu ir del paveiks
iu ? Kodėl ?

Ipolitas Ipolitaitis sėdi dide
liam ir tuszcziam valgomajam 
kambaryj, lyg kūdikis parisz- 
taspo smakru skepetaite ir val
go sriuba ir visztienos kokle- 
tus. Vasiene ji szaukszteliu pe
ni. Vėliau jinai nuveda ji in 
kabinėta. Senis atsigula ant 
kanapos, pasideda ranka po 
galva ir snaudžia perpus pri
merktomis akimis.

Pas ji ateina. Ilius Ipolitai
tis. Szi syki jis toks jau ramus 
ir malonus kaip ir pirma bet jo 
nuvargusiose akyse slepiasi 
kanezios. Jo skustam veide, 
pilkam Angliszlkame kostiume 
geltonuose bateliuose jauezia- 
ma užgesusi ir nuvargusi siela, 
kuri kenezia ir rodos nori pasi
slėpti.

Jis atsisėda prie tėvo kojų.
Tėvas ilgai akimis ji jeszko 

ir tartum gramofono baso bal
su sako:

— Taip?
— Senai mudu nesjmateme, 

teve. Norisi man su tavim pasi
kalbėti. Kaip tenai nebūtu, te
ve, bet nieko man brangesnio 
pasaulyje be tavęs nėra. Kaip 
gyveni, teve? — drąsiai klau
sia sūnūs, kratydamas savo žil- 
staneziu plauku garbanas.

Savo paniurusiomis akimis 
senelis žiuri; iszrodo kad jis 
nesiklauso. Urnai jis užmerkia 
akis, praveria lupas, pastato 
jas, juokiasi ir sako:

— Chy! chy! Greitai mirsiu! 
chy! chy!

Ilius dabar nesusimaiszo 
taip, 'kaip jis susimaisze pirma 
syki prie terasos, bet tik urnai 
ir labai tyliai, veik sznibždomis 
klausia:

— Ar nebijai?
— Ne. Chy! chy!
— Ar in Dieva tiki?

Iszrado Drūta Gaza

— Ne. Chy! chy!
Ir tėvas ir sūnūs ilgai tyli.
Senelis vėla gudriai juokiasi, 

pasiremia alkūne ir sako:
— Kai žmogus nori miego — 

brangiausis už visiką yra mie
gas... Taip yra ir su mirezia. 
Kada žmogus nuvargsta — no
risi... tu supranti... Chy! chy! 
Tu supranti, — sako senis.

Nesikrutindamas ir placziai 
iszplestomis akimis Ilius žiuri 
in gudru tėvo veidą. Ji apima 
baime.

Senis vela snaudžia.
Diena praėjo. Mėlyna rudens 

tamsa padengė žeme ir žiuri in 
anglis. Namuose kaž-koks mė
lynas rūkas ir jame slankioja 
tamsus szeszeliai. Už sienų 
szaltis. Teka skaistusis menu
lis.

Pasidėjus deszinaja ranka po 
galva ir aki primerkęs, Ipoli
tas Ipolitaitis guli ant savo ka
napos.

Jis nemansto nieko. Nėra pas 
ji ne pajautimo. Ta vieta, kur 
jis guli, yra panaszi in juoda ir 
didele skrynia, kurioje nėra 
nieko. Arti jo prabėgo žiurke 
ir subrazdėjo bet senis negirdi. 
Iszclykusi rudens muse nutupe 
arti jo alkies: senis nemirkezio- 
ja. Jo sudžiuvusiu kojų pirsz- 
tus, kelius, szlaunis, pilvą, kru
tinę ir szirdi apima lėtus, tik 
galimas pastebėti sustingimas. 
Jis mirszta.

Jau vakaras, kambaryj tam
su, palangėse sugulusi tirszta

Rami, stipri, storomis blauz
domis auiksztos krutinės, liue
sai pridengtos raudonu žakie- 
tu, ineina Vasiene.

— Ipolitai Ipolitaiti, eikite 
vagyt, — szaukia jinai.

Bet Ipolitas Ipolitaitis jau 
neatsiliepia savo paprastu to
nu “Taip?. . . ”

Arkliais Skubinama pas gy
dytoja.

Atvykęs gydytojas griebia 
pulso ir rimtai sako:

— Jis mirė.
'Stovėjusi tarpduryje raudo

nam savo žalkiete Vasiene lėtai 
prataria:

— Tai-gi, imant domėn jo 
metelius, jis... Mirsime mes vi
si... Ka-gi? Ko nebuvo jo gy
venime?... Visiko buvo!

Nakti, priesz pat ryta, pa
dange lėtai slenka pilki debe
sys. 'Po ju seka, juodi. Letai 
puola sniegas didėlėmis ir szal- 
tomis snaiguolemis.

‘ ‘ Bobų vasara ’ ’ mirė, 'bet gi
mė kita, žiemos linksmybe, — 
pirmasis sniegas, duodantis 
progos su szautuvu linksmai 
sekioti žvėrių pėdas.

— GALAS-'-

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
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, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
’ r i r- t , V 1 . V

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada siunsite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. į

-i



• ‘ SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Isz Amerikos NUŽUDĖ PRIESZA

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Panos Marijos, Iszliuosuotojos 
Nevalninlku.

— Ruduo jau ežia; žiema 
neužilgio mus atlankys.

— Ana diena lankėsi in re
dakcija ‘Saules’ 'seni gyvento
jai ponia Magdalena Szarikaus- 
kiene (Shark) isz Donorą, Pa., 
ir jos brolis Kazimieras Sa
kalauskas (Sago) isz Louis
ville, Ky.

— Ana diena jūreivis Vik
toras 'Grigaliūnas ir jo motina

BESZIRDE MOTINA

Apleido Vaikus Ture 
dama Gerus Laikus 

Su Kitais

Geide Paczia Kito Vyro 
Bet Už Tai Likos Nu

baustas Mirczia

Waukesha, Wis. — Magis
tratas Morgan ana diena isz- 
kirto gera ir naudinga pamoks
lą del Mrs. Grace Boyer, 38 
metu moterėlei, kuri apleido 
savo du mažus vaikus namie, 
per penkes dienas o pati tran-

Magdalena Grigaliūniene, isz I kesi su sportais po visas pabul-
Filadelfijos, lankėsi pas Griga
liūnienės motinėlė ir broli Pan- 
gonius, ant W. Mahanoy uly. 
Viktorius Grigaliūnas yra vie
nas isz laimingesnių jūreiviu 
nes likos priimtas in Annapolis 
Jūreiviu Akademija, Annapo
lis, Md., kur per ateinanezius 
trejus metus seks mokykla. Ir 
mes drauge džiaugiamės kad 
vienas isz musu Lietuviu sunu 
atsižymėjo tuom kad Dede Sa
mas parvežė ji net isz Australi
jos kur Viktorius per 20 mene
siu tarnavo laivyne. Mocziutc 
ir dede vėlina Viktoriui kuoge- 
riausio.„ pasisekimo, laimingai 
ir garbingai užbaigti mokslą. 
fTa pati vėlina ir redakcija 
“Saules” Viktoriui.

■ — Ponas J. Milinaviczius, 
isz Paterson, N. J. gerai žino
mas hotelninkas, ana diena lan
kėsi ipas ponia Konstancija La
pinskiene ir Juliu 'Cziniu ant 
Spruce uly., ir prie tos progos 
atlankė redakcija “Saules’ nes 
ponas Milinaviczia yra senu 
skaitytoju ir “busteriu” laik
raszczio. Taipgi atsilankė pas 
savo broli Vinca, Shamokin, 
Pa., ir kitus pažinstamus.

Kristina Kasperaviczie- 
ne, nuo 48 North 8-tos ulyežios 
mirė Ketverge, 6 valanda ryte, 
kuri sirgo trumpa laika. Jos
ios vyras mirė szeszi metai ad- 
galios. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Laidotu
ves atsibus Panedelio ryta, 8:30 
vai. Paliko sekanezius vaikus: 
Juozą, isz Park Place; Vinca, 
isz Harris'burgo; Priscilla, pati 
Ludviko Wertz; Alberta ir 
Joną namie. Taipgi 19 anuku 
ir 5 pro-anukius. Grabo rius 
L. Traskauskas laidos.

— Gei’b. Kunigas P. Czesna 
isz Szv. Juozapo parapijos, pa
rengė “Parte ’ ’ ant garbes Kun. 
Bernardo Szimkaus, Ketverge, 
laike piet, Rug. 23 diena. Kun. 
Szimkus iszkeliaus ateinan
ti Panedeli in Washington, D. 
C., in Katalikiszka Universite
tą ant tolimesnio ir auksztes- 
nio mokslo. Linkime kunigui 
Szimkui geros pasekmes.

kės. Vaikai likos atiduoti in 
prieglauda del apleistu vaiku. 
Užbaigdamas perklausinejima, 
magistratas pasakė nelabai 
moterei: “Tu esi arszesne mo
tina už gyvuli ir nužemini mo- 
teriszka luomą per savo bjauru 
pasielgimą. Juk ir paukszcziai 
neapleidžia savo mažiuleliu. 
Ne esi tinkama turėti vaikus 
prie saves, tu naktine valka
ta.”

Vaikai, nesulaukdami par- 
gryžtant savo motinos, maiti
nosi tik pienu, kuri pienius pa
likdavo prie duriu kožna ryta 
bet vaikai nuėjo pas kaiminka 
praszyt szmotelio duonos. Kai
minka, manydama kad gal j u 
motina serga, užklausė vaiku 
kas su ja atsitiko. Tada vaikai 
apsakė kad motinos nemate 
nuo penkių dienu. Kaiminka 
pranesze apie tai palicijai kuri 
nelaba motina rado karczemo- 
je, su kokiu vyru, girta kaip 
nesutverimas. Nuveže ja in pa 
licijos stoti ir uždare už sztan- 
gu. Motere yra pasimetus su 
savo vyru.

Tėvas Pakorė Duktere

Tarp Draugiu
— Ka tu matai tokio savo 

tame mylimajam?
— Ka? Tik tu pažiūrėk ant 

jo nosies.
— Na taip, po teisybei turi 

didelia bet ka turi nosis 
prie to?
— Na-gi ta, kad po szliubui 

galėsiu ji vadžioti už no
sies ...

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

ĮjĮ^3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Amerikonai Renka Sziena Su Anglikems

Amerikoniszki kareiviai sutiko prigialbeti szitom Ang- 
liszkom merginoms pjauti ir sugrėbti sziena Herts, Angli
joj. Daugelis isz tuju Amerikoniszku vyruku yra geri ūki
ninkai ir supranta savo darba gerai.

PLATINKI?!

SKAITYKIT
440 A ITT 17”

4*" Neužmirtzkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint tu prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
miražo ir praaze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Ar Motere Gali Telefo- 
nuoti 104 Kartus Ant 

Dienos?

Memphis, Tenn. — Atsibuvo 
czionais kruvinas perstatymas 
kuriame padėjo savo gyvastį 
mylimas vedusios moteres ku
ris likos nužudytas per jos vy
ra Daniel Moyer, biznierių.

Moyer yra pacziuotu žmo
gum, turėdamas kelis vaikus, 
gyvendamas skersai nuo namo 
Charles Sewer ir nuo kokio tai 
laiko prilipo prie svetimos mo
teres kuri buvo kurczia. 0 kad 
negalėjo su ja susikalbėt, rasze 
pas ja meilingus laiszkus ku
riuos palikdavo prie jos duriu.

Motere neprieme meilingu 
iszreiszkimo kaimyno o visus 
aplaikytus laiszkus parode sa
vo broliui. Tasai apsakė apie 
viską vyrui savo sesers, kuris 
tuoj aus apsiginklavo in revol
veri ir nuėjo jeszkoti Sewero. 
Susitiko abudu arti paczto. Se
wer, dasiprates ant ko užsine- 
sza, iszsitrauke pirma revolve
ri tiksle nuszovimo savo prie- 
szo bet Moyer buvo greitesnis; 
paleido szuvi padedamas Se- 
wera ant vietos. Po papildy
mui žudinstos pasidavė in ran
kas palicijos kuri pastate Se
wer po 5,000 doleriu kaucijos.

Pniladeliphia, Pa. — Dakta
ras Ivor Boyer, isz Flushing, 
užvede teismą priesz savo mo
tere kad per daug telefonuoja 
per diena, nes turėjo nuo jo
sios net 104 telefonu szauksmu 
in viena diena. Negana to, ji 
nuskusdavo kvarba nuo jo au- 
tomobiliaus ir iszvadindavo ji 
bjauriais žodžiais. Sudžia isz
mete teismą isz sūdo. Motere 

! buvo savo vyrui-daktarui labai 
užvydi.

ZUDINSTA 
UŽ MOTERE

Burdingierius Norėjo 
Atkalbint Motere, Nu

žudė Jos Vyra
Cincinnati, Ohio — Buvusis 

burdingierius Silvestras Ru- 
pinski, kuris radosi ant burdo 
pas Joną Mikleski, nužudė ji,1 
susikivirczinus už jo paczia.

Burdingierius insimylejo pa-, 
siutiszkai in savo gaspadinelia 
Jeva. Isz tosios priežasties kil
davo kasdieninei nesuprati- 1 
mai tarp gaspadoriaus ir bur- 
dingieriaus, ant galo burdin-'

Eddinsburg, N. J. — Adomas 
Moyers, 62 metu amžiaus, sirg
damas ir žinodamas kad neil
gai jau gyvens ant szio svieto, 
padare iszpažinima priesz mir
ti buk 20 metu adgal jis pakorė 
savo tikra duktere Ona, 26 me
tu amžiaus, kuri buvo pas ji 
kaipo gaspadine namo. Tula
diena mergina likos surasta ne- gierius turėjo nesztis po velniu 
gyva kabanti ant virves. Tėvas nuo burdo. Burdingierius kelis 
tame laike tvirtino buk tai ji 
pati pasikorė ir kada jau rei
kėjo tėvui stoti priesz Augsz- 
cziausia Sudžia, prisipažino 
buk tai jis ja pakorė kad jo 
neklause. In dvi valandas po 
tam iszpažinimui, tėvas mirė.

Nedoras Sūnus Priežas
tim Motinos Mirties
Millville, Pa. — Nuo persi- 

gandimo, susijudinimo ir gai- 
lesties mire Mrs. Edna Phil
lips, 78 metu amžiaus, kada jos 
sūnūs insigavo nakties laike in 
jos sztora tiksle apvogimo, ka
da tėvas taja diena buvo iszva- 
žiaves in artima miestą su rei
kalais. Vėliaus likos aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime. Sū
nūs buvo atsėdėjas bausmia už 
koki tai prasikaltima ir taja 
diena buvo paleistas isz kalėji
mo namo. Parejas namo parei
kalavo nuo motinos pinigu ku 
riu negavo, tada nutarė apvog
ti

kartus kerszino gaspadoriui 
kad ji nuszaus o paczia ir vai
kus pasiims pas save.

Ana diena po ilgam nesima
tymui burdingierius atėjo in 
sveczius pas savo buvusi gas- 
padoriu tiksle susitaikymo. 
Sveczias likos priimtas svetin
gai, atsirado ant stalo kelios 
bonkutes alaus ir pleczkute gu- 
zutes. Kada vyrams inkaito pa- 
kausziai, prasidėjo vela barnis 
už motere ir ant galo gaspado- 
rius iszmete Silvestrą laukan 
bet tasai iszsitraukes revolveri 
paleido in gaspadoriu du szu- 
vius in krutinę nuo ko tasai 
mirė ant vietos.

Palicija aresztavojo žadin
toja ir uždare ji in kalėjimą lyg 
teismui.

Gryždama Nuo Laido
tuvių Likos Užmuszta,

motina.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes. & (

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

New York — Važiuodami 
nuo laidotuvių savo giminai
tes, Mrs. Mary Norris, 30 me
tu, motina keturiu vaiku, likos 
užmuszta ant vietos kada auto
mobilius apsivertė in gilia gra
be. Į

Keturios kitos ypatos likos 
skaudžiai sužeistos kurios Ii-; 
t

kos nuvežtos in artimas ligon- 
butes.

BUKIE PACZEDUS

Ponia Mare Blaszkevicziene, 
isz La Salle, Illinois, raszo: — 
Meldžiu man dovanoti Ikad taip 
ilgai neiprisiuncziau užmokesti 
už laikraszti “Saule” nes bu
vau iszvažiavus pas gimines 
ant vakaciju. Prisiumcziu už
mokesti ant visu metu. Nežinau 
ka asz daryeziau be “'Saules” s 
namie. Perskaitau visa nuo i 
pradžios lyg pabaigai ir randu ‘ 
joje daug akyvu ir naudingu ■ 
žinių ir straipsneliu. Asz skai-1 
tysiu “Saule” pakol gyva bu
siu ir linkiu “Saulei” ilgo pa
gyvenimo ir geros /pasekmes. 
Lieku su pagarba ir gerais ve- 
linimais.

ftaMjai KOKI OEM SAMAS
NORI KAD JUS DARYTUMĖTE NAMIE

BUK PACZEDUS LAISVANORIS— pri- 
gialbet naikinima elektriko, gazo, petroliaus, 
vandens, kurio ir keliones.

Bet czedinimas elektriko nereiszkia, kad jo 
nenaudoti laike pareikalavimo.

Tas nereiszke, kad nenaudoti elektriko 
szviesa del skaitymo, siuvimo, reidio pasilinks
minimo, elektrikos pajiega del szepos, prosini
mo ir virimo maisto ir kitu naudingu reikalavi ■ 
mu elektriko.

Musu valdžia tik reikalauje, kad žmonys 
ne naudotu elektriką del “bereikalo” ir ta pati 
su vandeniu, gazu, petroliu, anglių ir del kelio
nes nereikalingumą.

Svarbiausia tai yra, kiek mes galime su
naudoti tuju materijolu del kariszku iszdirbys- 
cziu JEIGU SUCZEDINSIME IR NIEKO 
NENAIKINSIME.

Bukie Paczedus Laisvanoris, sziadien. 
Naudokie tiktai tiek, ka mes reikalaujame.

YOL’R ELECTRIC SERVANT

Pennsylvania 
Power & Light Company

JIE TAIPGI PRIGIALBSTI SUPLIEKTI 
PIRKITE KARISZKU BONU— 

NEVIDONUS !

KAIP GALI SUCZEDYT 
ELEKTRIKOS PAJĖGA 

SAVO KAMUOSIĄ

SZALTOS SZEPOS—Laikykie du
ris uždarytas. Nedekie sziltu valgiu 
in szepa, ir už daug. Nelaikyk po- 
pierosia maista.

ELEKTRIKISZKAS PECZIUS— 
Neuždek jo pakol neuždesi ant jo 
maisto. Virkie tik tiek vandens kiek 
tau reikia ant iszvirim kavos, arba
tos. Virkie viską ant syk, o tokiu bu- 
du suczedinsi elektriką.

LAMPOS—Iszczystyk lampukes, 
naudokie baltus uždangalus. Naudo- 
kie gera szviesa, bet nenaudokie ja 
nereikalingai.

VANDENS VIRIMAS — Neleiskie 
nereikalingai szilto vandens. Patai
syk varvanczius kranus. Plaudamas 
rankas, naudokie szalta vandeni.

PROSAI—Naudokie tik tiek szilu- 
mos kiek tau reikia del prosinimo. 
Neszlapinkie drapanų per daug. Už- 
sukie prosą kada jo nereikalauji.

ELEKTRIKINES SZLUOTOS —- 
Tankei allejuokie kad lengviau eitu. 
Laikyk maisza czystai ir iszkresk po 
szlovimui. Iszimkie plaukus ir siulus 
isz szepeczio.

SKALBINYCZIOS — Pridekie pil- 
na skalbinyczia, bet per daug nepri- 
dekie in maszina. Naudok tik tiek 
vandens kiek tau pataria naudoti.

REIDIO—Nenaudokie jo kada jo 
neklausai. ’


