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53 METAS

Gubernatorius Už
draudė Dinamituot

Anglių Skyles

ŽIEMA SULAIKĖ Ye'a ,2 Ąmerikonisz
VOKIECZIUS ki Laivai Paskandyti

i KURIOSE ANGLEKASEI KASA ANGLĮ

HARRISBURG, PA. — Isz priežasties 
atsibuvusio maiszaezio Angliniu Butlegeriu 
su palicija, artimoje Park Place, Pa., neto
li Mahanoy City, praeita sanvaite, Guber- 
natorius Arthur H. James uždraudė tolimesni 
užgriovima anglių skylių, kuriose Angleka- 
sei kasa angli. Gubernatorius reikalauja 
tolimesniu ir aiszkesniu rapartu kokia ta
me buvo priežastis.

Vokiecziai Gal Persedes Ap
kasuose Per Žiema; Anglikai 
Ketina Užklupti Ant Italijos;

Hitleris Siunezia Daugiau 
Kareiviu

VALDŽIA APGINKLUOS TAVORINIUS 
LAIVUS NUO UŽPUOLIMO PER 

VOKISZKUS SUBMARINES

UŽVYDUS

FARMERISi/

Prirakino Paezia Prie 
Lovos

Dvi Moteres, Vienas 
Vyras, Žudinsta; Ne

laiminga Traice

per Bulgarus Kavallaos aplin
kinėje, provincijoj Drama, 
Graikijoj. Graikai, kurie buvo 
menkai apsiginklavę, užmusze 
330 Bulgaru ir septynis Vokie
czius kur Graikai buvo sukilia 
priesz Vokiszka prispauda ir 
todėl taip baisei jiems už tai 
atkerszino.

Vokiszkas Pulkininkas 
Nužudytas

Laivas isz-
Antras lai-

ta--

1 Vandalia, Ill. — Rože Ca
hoon, 19 metu amžiaus motina, 
pati 62 metu Neal Cahoon, li
kos surasta lovoje per palicija, 
(prirakyta štUtrimi lenciūgais 
kad negalėjo pasijudint isz vie
tos. Prie jos szono gulėjo dvie
ju menesiu kūdikis. Motere bu- 
yo labai silpna ir ka tik neuž
duso nuo karasininio dūko, kū
jis paėjo isz lempos.

■ i Senas vyras buvo labai užvy
tus savo jaunai paežiai ir net 
privertė, su revolveriu, tris 
darbininkus kad jie pasiraszy- 
tu ant prisipažinimo buk jie tu
rėjo susineszima su jo paezia. 
[Visi trys pranesze apie tai pa- 
licijai kuri nuvažiavo pas Ca
hoon ir ten rado jauna paezia 
(prirakyta su lenciūgais lovoje.

Pavogė Mėsos Del 
į Serganezios Paczios 
■l ___

Philadelphia. — Jokūbas 
Dernchak, 46 metu, kuris buvo 
priverstas papildyt vagysta 
idant serganeziai paežiai parū
pint maisto, likos aresztavotas 
iuž insilaužima in buezerne. Ka
da kaltininkas stojo priesz su
ūžia tai iszsiteisiinejo sekan
čiai: “Per kelis menesus ne- ,$i ■
turėjau darbo ir nebuvo už ka 
pirkti ne szmotelio mėsos. Ma
ino motere serga nuo ilgo laiko 
džiova ir neturėjo sudrutinan- 
czio maisto ne sriubos. Nega
lėdamas ilgiaus žiūrėti ant var
go ir mirsztanczios mano mote
res, imsilaužiau in buezerne isz 
[kurios pavogiau kelis svarus 
tnesos ir dideli kaula.”

Nusiunstas per sudžia palici- 
jantas, in gyvenimą kaltininko, 
persitikrino kad tai teisybe ka 
Vyras sake. Sudžia nusiuntė 
gurbą visokio sudrutinanezio 
maisto del serganezios moteres, 
davė vyrui kelis dolerius ir nu
leido ji namo pas paezia.

Norristown, Pa. — Russell 
Hampton, 44 metu, mire ezio- 
naitineje ligonbuteje nuo szu- 
vio paleisto in ji per jo paezia. 
Motere tvirtina kad norėjo jam 
kirsti su revolveriu bet tasai 
netyczia iszszove ir kulka pa
taikė jam in aki.

Kada motere nuveže in pali- 
cijos stoti, toji kalbėjo: “Es
mių vedes su tnom vyru 25 me
tus ir beveik kožna diena su 
juom bariausi nes jis lakstyda
vo su kitoms moterems nuo pir
mos dienos kada pasilikau jo 
pati. Vakar nuėjo jis susitikti 
su savo mylima, asz paėmiau 
taksikeba ir leidausi paskui ji. 
Užtikau abudu sedinezius au- 
tomobiliuje mano vyro. Pradė
jau ja kolioti nuo visokiu žo
džiu ir ji isžbego isz automo- 
biliaus o asz insedau in vidų. 
Manoi vyras pradėjo mane 
kumszcziuoti ir nuvažiavome 
namo. Nuėjau ant kampo pirk
ti laikraszti ir kada sugryžau 
jis vela pradėjo mane panieki- 
net. Tada nubėgau in burdin- 
gieriaus kambarį, pasiėmiau jo 
revolveri su kuriuom ketinau 
jam užduoti per veidą bet re
volveris iszszove isz netycziu ir 
ji perszoviau.”

Kada palicija pribuvo in 
narna, vyras tik tiek pasakė 
kad buvo perszautas kada mie
gojo bet tame laike jis buvo 
pilnai apsirėdęs. Motere likos 
nuvežta in kalėjimą.

Puiki Ateitis Del 
Eroplanu

San Diego, Cal. — Majoras 
R. H. Fleet, laike atidarymo 
naujo eroplanu fabriko, kuris 
kasztuos 20 milijonu doleriu, 
kalbėjo buk eroplanai neužil- 
gio bus taip dirbami kad gales 
aplėkti aplink svietą be persto- 
jimo ir vietoje būti bledingais, 
kaip sziadien yra, kareje, tai 
bus naudojami del padarymo 
pakajaus po visa svietą,

—....... -

Moskva — Kaip rodos tai 
Hitleris turės persedet apka
suose visa žiema, Rusijoj, nes 
žiema jau prasidėjo ant tikrųjų 
Rusijoj ir Vokiecziai jau netu
ri tiek galybes kiek turėjo kė
lės sanvaites adgal. Sniegas 
nupuolė Moskvoje ir Leningra
de, todėl kelei užpustyti ir ne
galima gabenti sunkiu tanku ir |
artilerijos ant kariszku lauku. į Komunistai Praszalinti 
Vokiecziai siunezia daugiau Į 
kareiviu prie Moskvos idant 
paskutinioms savo spėkoms 
užklupti smarkei ant Moskvos 
ir kitu pozicijų.

Vokiecziu užklupimai ant 
Rostovo in Kaukaza paliovė ir 
apleido Taganroga 30 myliu 
nuo Rastovo kur Vokiecziai 
neteko apie 35,000 kareiviu.

Italija pradėjo pasirenginet 
ant apsigynimo priesz Angli- 
kus kurie mano užklupti ant 
Italijos pakraszcziu todėl pa
liovė siuntinėti savo kareivius 
in pagialba Vokiecziams nes 
turi užtektinai ergelio savo 
sklype.

Berlinas — Vokiecziai garsi
na buk paskandino keturis ki
tus laivus ant Atlantiko mariu. 
Tarp tu buvo vienas transpor
tinis Angliszkas laivas ir Ame- 
rikoniszkas aliejinis laivas 
“Tigel” kuris prigulėjo prie 
Standard Oil Co.

Berlinas — Musziuose prie 
Bryansk©, 210 myliu nuo Mos- 
kvos, likos surasta užmusztas 
Rusiszkas generolas Petrovas, 
drauge su kitais aficieriais.

Rusijos Sostapyle
Perkelta

Kuibyshev, Rusija — Isz 
priežasties apsiaubimo Mosk- 
vos per Vokieczius, Rusija per
kėlė savo sostapyle in Kuiby
shev, 550 myliu nuo Moskvos. 
Pasiuntinei ir korespondentai 
laikraszcziu keliavo in ten per 
penkes dienas trukiu. Ameri- 
koniszkas. ambasadorius, pri
statė visiems maista per taisės 
penkes dienas keliones.

15,000 Žmonių Isz 
skersta Graikijoj

Nuo Darbo

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius James apreiszke kad vi
si Komunistai 'bus praszalinti 
nuo visokiu darbu nes <negali 
tarnauti dviems ponams. Fila
delfijoj likos praszalinti nuo 
darbu lyg sziol 36 darbininkai, 
kurie prigulėjo prie Komunis
tu partijos.

Vichy, Francija — Vokisz- 
kas pulkininkas, Karolius 
Friedrich Holtz, kamandierius 
užimtos dalies Francijos, likos 
nužudytas per du nežinomus 
vyrus kurie po tam pabėgo. 
Holtz buvo vienas isz žymiau
siu Vokiszku virszininku, ko
kis buvo nužudytas per Fran- 
cuziszkus patrijotus. Dabar 
Vokiecziai kerszina suszaudyt 
daugeli žymiu Francuziszku 
gyventoju ir nelaisviu. Daug 
žmonių likos aresztavota.

Automobiliu Aukos 
Vis Didinasi

Uoszve Ir Duktė Isz 
plieke Žentui Kaili

Toledo, Ohio — Mikola Nas- 
tovski dabar žinos 'kad vedu
siam ir turineziam stipria uosz- 
via, žmogui, neužsimoka zylio
ti su kitoms merginoms, savo 
jauna paezia palikes namie. 
Dalykas buvo tame: Mikolas 
kelis sykius 'buvo iszvažiaves 
automobilium pasivažinėti ir 
kožna karta, kaip jo jauna 
žmonele sužinojo, pasiėmė sau 
draugia, jauna studente. Mote
rėle apsakė apie tai savo moti
nai. Motina buvo Mikolo uosz
ve, tvirta moteriszke ir su kitu 
automobilium, drauge su duk
rele, dasivijo ženteli, isz laik 
pasirūpinus gera rimbą ir vi- 
durmiestyje užklupo ji važiuo
jant su mergina. Uoszve isz- 
trauke Mikola isz automobi- 
liaus ir prie daugelio žmonių, 
pradėjo ženteli szventinti su 
rimbu. Po supliekimui gerai 
ženteliui kaili, inšisodino ji ir 
nusivežė namo.

Philadelphia, Pa. — Auto
mobile! Pennsylvanijoj vis pa
imam savo aukas ir tai kas me
ta daugiau, vietoje susimažint. 
Iii paskutinius asztuonis mene
sius, pagal apskaityma Key
stone automobiliu kliu'bo, tai 
1,346 ypatos likos užmusztos 
per automobilius arba 152 dau
giau ne kaip 1940 mete. Apie 
deszimts tukstancziai žmonių 
likos sužeista isz kuriu 40 pro
centas nebus daugiau tinkami 
prie jokiu darbu.

Puikei Apdovanojo
Graboriu

Huron, Mich. — Mažas lai
velis apsivertė laike vėtros ant 
Erie ežero ir szeszi žmones nu
skendo o 7 likos iszgialbeti. Vi
si tame laike miegojo.

SKAITYKIT

Bennington, Mass. — Mrs. 
Angela Fordham priesz mirti 
paliko bleszine skrynute gra- 
boriui su toms iszlygoms idant 
ja atidarytu po jos palaidoji
mui. Graborius po palaidoji
mui moteres, užmirszo apie 
skrynute, atsimindamas apie 
ja in kelis menesius vėliaus. Isz 
akyvumo atidarė skrynute ti
kėdamasis joje surast kokiu 
niekniekiu bet nemažai nusi
stebėjo kada joje pamate du 
tukstanezius doleriu ir laiszke- 
li kuriame buvo paraszius buk 
viską palieka jam. Angelą ir 
graboriaus szeimyna gyveno 
gražiam sutikime nuo kada ve
liones vyras mirė dvideszimts- 
du metai adgal. Motere neturė
jo artimu giminiu ne vaiku.

ii

WASHINGTON, D. C. — Vokiszki 
submarinai vela paskandino du Amerikon- 
iszkus laivus Nedelioje likos paskandytas 
laivas “LEHIGH,” artimoje Afrikos pakrasz- 
czio, bet visi laivoriai neužilgio likos isz
gialbeti per Angliszka laiva. 
plauke isz Philadelphia, Pa.,
vais “BOLD VENTURE,” likos paskandy
tas praeita Ketverga artimoje Icelandijos, 
32 laivorei likos iszgialbeti, bet apie 15 
kitu nėra jokios žinios.

Valdžia dabar ant tikrųjų pradės ap
ginkluoti tavorinius laivus ant savo apsi
gynimo nuo užpuolimo per Vokiszkus sub- 
marinus, kuriuos ketina paskandyti, kada 
tik juos užtiks.

NORĖJO ISZBAN-
DYT VYRO MEILE

Paliko Visa Savo Turtą ’ 
Del Labdaringu Tikslu

Nepasiseke
Fairview, N. J. — Motere, 38 

metu Rože Korczakiene, Slova
ke, persiszove namie ir likos 
nuvežta in ligonbute, pasižeide 
in peti ir kaip rodos iszliks gy
va. Motere prisipažino dakta
rams buk ji neužsikeisejo ant 
savo gyvasties tiktai norėjo 
iszbandyt meile savo vyro ar 
jis isztikruju ja myli ar ne. Už 
tai likos uždaryta kalėjime kad 
band’e atimti sau gyvastį.

Jau ka tos moterėles neisz- 
mislys tai net žmogų juokai 
ima. Nesenei tūla moterele mu
su aplinkinėje iszgere puoduką 
juodos kavos pasakydama vy
rui buk tai buvo trucizna o vy
ras, supratęs ka jo prisiegele 
padare, paszauke daktara su 
kuriuom susitarė, davė mote- 
rei gerti puoduką ricinos alie
jaus. Norints toji gana spyrėsi 
negerti 'bet ja privertė prie to 
vyras su daktaru o motere po 
tam 'bego per visa sanvaite 
laukan.

Wilkes-Barre, Pa. — Pasku
tinis testamentas, kuri paliko 
banikierius Randall Berg, mir
damas vienuolika metu adgal, 
parodo buk jis paliko ant viso
kiu labdaringu ir mielaszirdin- 
gu tikslu, szimta tukstancziu 
doleriu — visa savo turtą koki 
turėjo už gyvasties. — Da ant 
svieto randasi mielaszirdingu 
žmonių.

Du Miestai Nukentejo 
Nuo Vėtros

Minneapolis, Minn. — Smar
ki vėtra, kuri prapute pro czio- 
nais, sunaikino kelis namus, 
suardė visa komunikacija, už- 
musze keturis žmones ir sužei
dė apie 80 kitu. Vėtra pusiau 
sugriovė dideli fabriką kuria
me dirbo apie 2,000 žmonių, 
sužeisdama 50 darbininku. Du 
szimtai tavoriniu vagonu pri
krauti su tavoru, likos nupūsti 
nuo geležinkelio. Daugelis na
mu likos užlieti per smarku 
lietu kuris draugavo viesulai.

Trys Užmuszti Ant 
Skerskelio

Bellefonte, Pa. — Walter 
Baney, 65 metu, Mrs. Lillian 
Saylor, 57 metu ir Mrs. Katre 
Brown, 35 metu, likos užmuszti 
kada in ju automobiliu trenke 
tavorinis trūkis užmiestyje, 
kurio dreiveris nebuvo mates 
prisiartinant. Automobilius li
kos nutrauktas kelis szimtus 
mastu pakol trūkis sustojo. Ki
ta ypata likos mirtinai sužeis
ta.

6 Muzikantai Užmuszti 
Nelaimėje

Owatonna, Minn. — Didelis 
bosas, kuriame važiavo visa 
Red Sievers orkestrą, in Min- L 
neąpoliu isz Henning, Minn., 
kur ketino grajyt taji vakarą/ 
susidūrė su dideliu treku lai
ke miglu. Szeszi narei orkes- 
tros likos užmuszti ant vietos o 
keturi sunkei sužeisti. Užmusz- 
tie ji, tarpe kuriu radosi ir va
das orkestros, paėjo isz Miniie- 
a.polia.us.PLATINKIT!

London. — Aplaikytos ži
nios skelbia buk 15 tukstan- 
cziai Graiku likos iszskersta

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

r
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kryžius ant Golgotos taji ne- 
iszgialbes kuris ipats savo szir-, 
dyje 3° nepastatys.

Tebyriam laike velnies tiek 
turi prigialbininku tarp žmo
nių ant iszpildymo jo paliepi
mu kad pats nereikalauja ne 
rankos pridėt prie nieko, — jo 
agentai viską padaro už ji.

Ant tūlo susirinkimo mote- 
riszko kliu'bo, viena isz kalbė
toju pasakė kad žiūrėdama ant 
sziadieniniu merginu, kaip jos 
rėdosi, tai negalima pasakyt ar 
jos eina in opera ar ant opera
cijos. — Kalte tame yra kvaila 
mada kuri taip tankei mainosi.

Darbas ir ipaczedumas sutei
kia žmogui gerbūvi o szios die
nios “szviesunai nuo Lietuvisz- 
ku dirvų” žada žmoniems rojų 
ant žemes be prakaito ir darbo 
nes jie isz kvailiu bizni daro.

“Saule” prasklaido žmonių 
nuliudimus, apsaugoja nuo vi
sokiu apgaviku, paduoda tik
ras žines ir t.t., kaipo ir daug 
paklydėliu ant doros kelio at
vertė ir szimtai iszmoko raszyt 
ir skaityt o ypatingai vaikai 
czion augia ir gimė. Lai tik va
dovai dorybes ant tiek žmones 
pataiso kiek laikrasztis “Sau
le” pataisė o turės nuopelną 
nuo Dievo.

mo ar nori czionais pasilikti ir j 
naudotis isz laisves ar ne. Kož
nas tokis ateivis turi raportuo
ti in direkcija Vakariniu Mo
kyklų jog geidžia mokytis kaip 
iszimti ukesiszkas popieras ir į 
geidžia pasilikti piliecziu szio 
sklypo. Valdžia nori žinoti ar Į 
teki gyventojai, kurie czionais 
pergyveno tiek metu, nori pasi
likti ir ant toliaus czionais, tai 
turi neatbūtinai iszsiimti Ūke-i 
siszkas Popieras. Todėl, nuei
kite in taisės vietas ir iszreisz- 
kite savo norą pasilikti szio 
sklypo ukesais.

Kas meta Amerikoj czysty- 
tojai drapanų suranda kisz'e- 
niuose drapanų daugiau kaip 
deszimts tukstaneziu doleriu

Pas mus regėjimas grabo 
perima žmogų nuliudimu bet 
pas Kinus yra prieszingai nes 
yra tai dovana kuria kožnas 
Kinietis geidžia. Turtinguose 
namuose yra tam tikras kam
barys ant padėjimo grabu del 
visu szeimynos nariu. Toki gra
bai tankei yra labai ipapuoszti 
su visokioms maliavonems, pa
auksuoti arba pasidarbuoti.

Kada vienas isz szeimynos 
numirszta, visa szeimyna pasi
rėdė in baltus rubus, prie duriu 
grajina muzike, panaszi in ka- 
cziu miaukimą ir degina viso- 
kes ugnis ir szaudo kad nubai- 
dyt piktas dvasias nuo miru
sio. Kambaryje, kur nebasznin- 
kas guli, stovi ant stalo visoki 
valgiai o laidotuves atsikuria 
iszkilmingai rodos tai butu ko
kia svodba o ne laidotuves ir 
gailestis paskui nebaszninka.

Ant galo mokyti žmones pri
pažino naudingumą usu.

Tūlas profesorius, Guarman, 
davede buk ūsai apsaugoja vy
ra nuo skaudėjimo galvos, 
plaucziu ir gerkles. Ūsai sulai
ko insigavima dulkiu in galva, 
gerkle ir plauczius. Vyrai yra 
daugiau iszstatyti ant nelaimes 
per dulkes ne kaip moteres nes 
turi dirbti ant lauko, fabrikuo
se ir kasyklose kur randasi 
daugybe dulkiu nes ūsai juos 
tame apsaugoja.

Lietuvei, nesekite pėdomis 
cziutabakiu. Jeigu jums auga 
ūsai tai neskųskite ju. Juk 
gamta pati prigialbsti žmo
niems 'kovojime priesz pavoju. 
Ka jums gamta davė, reikia dė
kingai ja priimti o ne atmesti 
ir paniekint.

Nekurie ateivei, kurie czio
nais pergyveno apie 35, 40 ar
ba ir 50 metu, mano kad jiems 
nereikia iszimti Ukesiszku Po- 
pieru (Citizens Popieras) bet 
tame klysta nes valdžia dabar 
reikalauja nuo tokiu prižadeji-

■f

Sanvaite Ant Garbes Musu Flotos Isz Viso Szalu
PAPJOVĖ PACZIA

Nužudė Kuprota Pa- 
czia Del Jos Pinigu; 
Smegenys Radosi Ant

Szvento Paveikslo
Orizaba, Meksika — Penkes! 

mylės nuo czionais, kaimelyje i 
Tuxtepec, Jimenez Catorceo 
užkalė visus langus ir duris 
idant niekas negalėtu gautis 
in vidurį stubos. Ta pati vaka- 
ra kaimynai girdėjo grinezioje 
moteriszkus kliksmus bet in

kuriuos atnesza ant iszczysti- 
nimo ir tai ne tik kiszeniuose
vyriszku drapanų bet ir mote- 
riszkuose pareduose. Vienoje 
skalbinyczioje surado szimt-
dolerine bumaszka. Suranda
taipgi daugeli alaveliu, plunks- 
mi, moteriszku dažalu, laikro
dėliu, špilkų ir kitokiu dalyku 
kuriuos žmones užmirszta isz-
imti isz kiszeniu. Jeigu siun- 
cziate drapanas ant iszczysti- 
nimo, tai pirma iszkreskite ki- 
szenius, ar ka toki nepalikote 
juose.

Jeigu ginklai neingales žmo
nių Europoje tai generolas Ba* 
das ims virszu ant nelaimingu 
Europos ir Azijos gyventoju 
szia žiema. Sziadien Europos 
gyventojai nevalgūs kaip valgė 
priesz kare nes neturi užtekti
nai maisto kad užganadint ba- 
da. Nekurie mirs nuo bado, mi
lijonai tik vos užlaiko savo ku
na su tuom, ka jiems Vokietis 
numeta o visokios ligos paims 
taipgi milijonus gyventoju. 
Jeigu žmones bus alkani tai ne
žiuręs ant kulku ir bagnietu 
bet pradės revoliucija visur, 
žudys, apipleszines ir degins 
turtus kitu.

Visi sklypelei apvaldyti per 
tironiszka Vokietija jau pra
deda pasikelinet nes nuo ju Vo
kietija atėmė beveik visa mais
tą del savo kareiviu. Manoma 
kad Graikijoj, Belgijoj, Fran- 
cijoj, Lenkijoj ir kitur randasi 
labai mažai maisto ir nežine 
kaip gyventojai tuju sklypu 
iszlaikys szia žiema nes neturi 
ne tik maisto bet ir drapanų.

Vienatiniu ju iszganymu yra 
Amerika kuri maitins tuos ne
laimingus gyventojus jeigu ga
lės pristatyt jiems užtektinai 
maisto, gyduolių ir drapanų.

Truputi Apie Szalti
Geriausias būdas gydyt szal

ti tai ‘tolimu ir nedraugiszkiu 
budu. Neprisipratink prie 
szalcziu, nes jie tikrai pasinau 
dos tavimi. Nekurie žmones 
tik ir szneka apie pagavima 
szalczio, tuoj ir szaltis juos pa
gauna. Jis užklumpa kada jie 
yra pavargę, arba persivalgę,
arba ju viduriai tankiai bu
na užsikieteja. Skaitlynes 
parodo, kad paprasti szalcziai 
padaro daugiausia nuostoliu 
negu kokia kita liga. Szaltis 
yra užkrecziamas, ji galima 
perduoti kitam. Jei turi szalti 
saugokis neužkrest kito. Kose- 
jant ar cziaudint užsidenk bur
na skepetaite. Suteptas ske
petaites nemaiszyk su kitais

Czion matome musu flota pasirengus apgynime savo 
sklypo kad apginti musu laisve ir gyventojus laike už-
klupimo ir turėti laisve ant mariu kad musu laivai plau- 
kinetu be jokiu kliueziu po visas dalis svieto. Amerikoje 
randasi ramybe ir gyvenome be jokio pavojaus lyg sziai
dienai. Per 18 metu Amerika nepadirbo ne vieno karisz-
ko laivo bet sziadien Amerikoniszka flota yra gal dru- 
cziausia isz visu vieszpatys ežiu. Sziadien statome daug 
laivu del apgynimo sklypo o flota yra pasirengus apgin
ti mus laike nelaimes nuo kitu sklypu.

Isz Amerikos NUSIMINĖ KAD NE
GAVO DUKRELES

GERAS UBAGAS Motina Nusižudė

pagialba niekas nedryso eiti 
nes Meksikoj kožnas žiuri savo
nosies. Ant rytojaus Imenez 
gyrėsi buk nužudė savo paezia 
ir dabar turi “mėsos ant par-
davimo.” Norints kaimynai
po tam prisipažinimui mėtėsi 
prie duriu grinezios 'bet žadin
tojas kerszino nuszovimu pir
mutinio kuris drystu prisiar-

Užrasze Mergaitei $10,- 
000 Kuri Jam Buvo

Mielaszirdinga Ir 
Prielanki

San Francisco, Cal. — Ne- 
senei czionais mirė gerai žino
mas žmoniems ubagas, žino
mas tiktai kaipo “Old Jim”, 
kuris per kokia 40 metu stovė
jo prie First National bankos, 
rinkdamas almužna nuo praei- 
giu, kuriam palicija neuždrau
dė ubagauti. Tula diena mer
gaite, Grade Rolffe, atkreipė 
ant saves dieduko atyda kuri 
pradėjo duoti jam kasdien 
penktuką kada pro ji eidavo ir 
saldžiai in ji nusiszypsodavo. 
Atėjus karta prie tos vietos, 
nerado ji paprastoj vietoj ir 
dasiprato kad senukas turėjo

McKeesport, Pa. — Baisei 
nusiminus kad treczias jos kū
dikis nebuvo dukrele nes jau 
turėjo du sūnelius, Mrs. Aud
rey Wardropper, 20 metu mo
tere, nuėjus in skiepą paleido 
sau kulka in krutinę, in ketures 
sanvaites po pagimdymui sū
nelio. Motere labai geide duk
reles.

Taja diena jos uoszvei ap- 
vaiksztinejo savo 25-tas sukak
tuves vedusio gyvenimo. Sve- 
ezei buvo susirinkia apvaiksz- 
tinet linksmai taja diena ir jau
na motere nedave ant saves su
prasti kad buvo nusiminus. Va
kare sveczei iszgirdo skiepe 
szuvi ir nubegia in skiepą pa
žiūrėti kas atsitiko, rado mote
re gulinczia su perszauta kru
tinę.

Visi Taip Privalo
apsirgti. Mergaite dažinojo 
kur senukas gyveno, paėmė su 
savim daktara ir nuvažiavo ji 
atlankyti.

Tula diena ligonis paklausė 
daktaro idant jam pasakytu 
tikra teisybe kaslink jo ligos

Padaryt
Tuckerton, Ohio — Emma 

Silverman apskundė savo uosz- 
j vi, Mark Oberman, buk tasai 
' taip dagriso jai ir apjuodino 
ja priesz savo vyra ir gimines

po tam tarė: “Daktare, jau- 
cziuosiu kad su manim blogai, 
turiu jau 90 metu ir mirties vi
sai nebijau.”

Daktarai apreiszke senukui 
kad jau nesiranda jokios vil
ties pasveikimo ir turės neuž 
ilgio mirti. Ubagas liepe pa 
szaukti notara ir kunigą, palie 
pe suraszyt paskutini testa 
menta, palikdamas del Graci 
jos Rolffe 10 tukstaneziu dole 
riu. Kunigui ir daktarui paliko 
po 500 doleriu o notarui už jo
darba paliko 200 doleriu.

Priesz mirti ubagas prisipa
žino buk jo visa szeimyna užsi
imdavo ubagavimu per dauge
li metu o tėvas mirdamas pali
ko jam gana dideli turtą.

Mrs. Mare Vitkauskiene, ra- 
szo isz Brooklyn, N. Y.:— Pri- 
siuncziiul tamistoms užmokesti 

i už “Saule,” kuria mano vyras 
skalbiniais, jas reikia skalbti ii |Sįa.įį0 jau 20 metu ir asz ja la-
sterilizuoti atskirai. r - - • - - •

Galima labai pigiai nusipirk- kite \\ „ ant tolesnio Iai.
bai pamylėjau, todėl siuntine-

■ti popierinius “face tissues 
vartoti vietoje skepetaicziiut

ko. Linkiu jums gero pasive
dimo ir gero giliuko jusu 

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATĮNKIT .laikraszcziui.

kad nebage negalėjo ilgiaus 
nukensti tuju nužeminimu ir 

j paniekinimu. Negana kad uosz- 
j vis apjuodindavo savo martele 
bet prie to prisidėjo ir uoszvė
lė. Ant galo daejo prie to kad 
vyrui atszalo szirdis prie Em- 
mutes ir nepadoriai su ja pasi- 
elginedavo. Motere užvede 
skunda priesz uoszvi už “atė
mimą meiles savo vyro,” o sū
dąs pripažino nuskriaustai mo
terėlei deszimts tukstaneziu 
doleriu kaipo pleisteri ant su-

tint prie duriu. Persigandę 
žmones davė žinia palicijai in 
miestą. Kada atvažiavo keturi 
palicijantai Jimenez ir tuju ne
prileido prie grinezios bet ant 
galo pasisekė palicijai ji apim
ti ir uždėti jam panezius ant 
ranku ir kojų.

Kada palicija gavosi in vidų 
grinezios, persistatė jiems bai
sus reginys. Prie slenksczio gu
lėjo moteres lavonas; smege
nys buvo iszteszkintos o szmo- 
telei radosi net ant szventuju 
paveikslu, gurbe gulėjo keliu 
menesiu sūnelis o kampelyje 
sėdėjo persigandus keturiu me
tu mergaite.

Priežastis žudinstos buvo ta: 
Jimenez apsipaeziavo su Sali
na Karbido, duktere turtingo 
ūkininko, aplankydamas pase
gęs grinezia su deszimts mar
gu lauko o likusi ūkininko tur
tą ketino aplankyti po mireziai 
Šalinos tėvo. O kad motere bu
vo nepatogi ir priek tam kup
rota, per tai ju gyvenimas per 
visa taji laika buvo kaip kates 
su szunim. Motere ant galo da
siprato kad Jimenez ja vede 
tik del jos pinigu ir turto, už
rasze savo pasoga ant brolio ir 
už tai Jimenez isz pasiutimo 
nužudė savo paezia.

iszlIeWvos
Viską Iszveža Isz

Vargingos Lietuvos
Kaunas.— Jam sziais metais 

yra numatyta vien isz Lietuvos 
gauti, 150 tukstaneziu tonu ja
vu, 250 tukstaneziu tonu bul
vių, 70 tukstaneziu tonu gyvo 
svorio mėsos, 14 tukstaneziu 
tonini sviesto, 70 tukstaneziu 
kieto paszaro ir 10 tukstaneziu 
tonu sziaudu.

žeistos szirdeles. — Kad visos 
taip padarytu tai uoszvei nesi- 
kisztu in gyvenimą vedusiu po
relių.

Vokiecziai Pagrobė
Lietuvos Banka

* STF.NTNTAT ¥

★

★

★ 
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KALENDORIAI
1942 M.

¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

Kaunas.— Vokiecziu paskir
ti komisarai vietoje Lietuvos 
Banko insteige Vokiecziu ban
ka, kuri vadina Reichskredits- 
telle. Lietuvos Koncentraci
jos Bankas paverstas Dresden- 
er Banko skyrium. Iszvarius 
Bolszevikus isz Lietuvos, laiki
noji vyriausybe atsteige Lie-

15 coliu ploczio x 23 % col.
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.,

mahanoy city, pa. U.S.A. ¥ Vel ji panaikino. Pirma Lietin-
gos Banka buvo panaikinę Bol- 

j SKAITYKIT “SAULE” PLATĮNKIT ' szevikai.

¥ ,
¥ tuvos Banka, be/t Vokiecziai
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į APGYNIMO Užklausymai Ir j 
į BONDU Atsakymai J 
>*M-*44-*>*4**4-** M-iM-H-***********
KLAUSYMAS:—Ar sztorai arba kromai aplaiko pro

centą nuo pardavimo Apgynimo Czedinimo Markiu?
ATSAKYMAS:—Sztcrai arta Kremai parduoda Ap

gynime Czedinimo Markes kaipo patrijotiszkas privalu
mas, taip kaip tankai ir paezedume drauguves ir kiti duo
dami savo dyka patarnavima del save tėvynės.

KLAUSYMAS:—Kaip asz galiu priprasti prie paeze- 
dumo, kad galetau pirkti Apgynimo Czedinimo Bondus ir 
prigialbet mano Valdžiai?

ATSAKYMAS:—Lengviausiu budu yra pasakyti savo 
darbdaviui ar bankieriui, kad pasilaikytu maža suma tavo 
uždarbio. Kad ir 10 centu ant dienos arba doleri ant tavo 
varduvių, pasidarys $37.50, už kuriuos galėsi pirkti Apgy
nimo Czedinimo Bonda už $50. Kuom didesnis tavo paeze- 
dumas tuom didesnis bus tavo bandas.

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.

Grižta Isz Rusijos
Kaunas.— Kiekviena karta, 

kaip Vokiecziu kariuomsne pa
žengia Rusijos gilumon, keli 
desetkai Lietuviu gauna pro
gos grįžti in savo krasz'ta. Ru
sijos gilumon vežami Lietuviai 
dėjo pastangas apsigyventi ga
limai areziau prie savo kraszto. 
Sibiran retas kuris norėjo va
žiuoti. Vokiecziams užėmus 
naujins Rusijos plotus, juose 
apsistoję Lietuviai turi progos 
sugrįžti atgal.

JUOKAI
Stebuklingas Guzikelis

kalba:
— Laikykis drueziai mano 

szlebes Eliute.
— Mamyte, negaliu pa- 

siegt taip auksztai!... '

Norėjo Tik 
Persitikrinti

Pas ponstva Kalebkus atva
žiavo teta AnUle. Staigai pa- 
szauke in ja Jonukas :

— Tetute, tegul tetute tru
puti atsikelia nuo krėslo.

— Del ko Jonuk?
— Noretau tiktai persi tik

rint. Tėvelis man sake priesz 
tavo atvažiavima kad tu sėdi 
ant pinigu!...

Ar Sziaucziu, Ar 
Daktara

Mikas sugryžo in Kiaulia- 
kiemi isz Kauno kur lankėsi 
kėlės dienas po tam ji atlan
kė jo kaimynas Juozas klaus
damas jo, kas ten girdėt ir 
ka ten mate:
— Kur tu apsistojai, kada 

buvai Kaune?
— Labai puikiam hote- 

lija!...
— O kas ten buvo tokio 

akyvo?
— • Viskas. Lova, prau- 

sinyczia, puikus karpetai, 
elevatorius, kuris veža sve- 
ezius in virszu, o puikiausia, 
tai buvo tarnaite !...

— Nesuprantu, kokia tai 
buvo tarnaite?

— Asz tau pasakysiu 
tuo j aus. Matai, kada sėdi 
savo kambarėli j e, o jeigu tau 
kas prireikia, tai paspaudi 
toki kaulini guzikeli kuris 
randasi prie sienos ir tuojau 
patogi lipni ir puikei pasirė
džius mergina pasirodo, 
klausdama ka noriu?
— Ar žinai, Mikai, tas 

man labai patinka!... O ar 
tu parsivežei isz miesto 
nors viena toki kaulini guzi
keli, kuri galėtum prikalt 
prie sienos savo grinezioje?

Sziandienines Musu
Moterėliu Szlebes

Motina eina šu asztuo- 
1 niu metu dukrelia iii miestą ir

Naszle po daktarui, kalba in 
savo draugia: Girdėjau kad isz- 
tekejai už vyro?

Blancze: -— Taip poniute, už 
sziaiacziaus.

Naszle:—Tai man nepatinka, 
paėmei labai prasta žmogų.

Blancze: — Et, poniute! AsZ 
manau, kad gyvas sziaucziuls 
yra daugiau vertas už negyva 
daktara.

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.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti

r
 Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrynių.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

B2O W. Centra St. Mahanoy City
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Serganczio Paslaptis
Kambario » *

I JV-
Kada Sero ant rytojaus atė

jo kaip paprastai paskirtoj va
landoj, kad atlankyti maža Jo
se, .prie jo atrado daktara Ca
pello. Susigraudinęs ir susirū
pinės pasitraukė su juom vie
non kambario kerten, kur vai- 

1 kas ju kalbos negalėjo girdėti 
ir paklausė pas daktara apie li
gonio padėjimą.

— Juk ponas pats matai, — 
kalbėjo daktaras — kad su ma- 
žycziu 'bloga, laibai bloga.

Visupirma jis turi szirdies 
liga. Ponas turi būti pasirengęs 
ant visko ant arsziau nors po 
keliu jau dienu.

Jaunas žmogus buvo nesura
minamas. Negalėdamas susilai
kyti nuo aszaru maldavo su su
dėtom rankom:

— O, tegul ponas daro kas 
tik galima, ponas daktare! Te
gul ponas gelbsti nepaisant in 
jokius gydymo kasztus! Gal 
papraszyti kitus daktarus?

— Viskas veltui, ponas Se- 
ros. Esu tame dalyke persitik
rinęs. Kiti daktarai turėtu ma
žyti su savo 'bandymais tik 
Lankyt ji paskutinėse jo gyve
nimo valandose, nes nei vienas 
daktaras jau jam negali pagel
bėti. Juk negalime ligoniui isz 
krutinės iszimti silpna jo szir- 
di o jos vieton intaisyti nauja 
tvirta kaip laikrodininkas bi
le laikrodžiui nauja sprenžina 
in vieta sugedusios. Kad nega
limas daigias tai ponui pa
ežiam gerai suprantama.

Norints suprantu vienok 
szirdis plyszta pripažinstant ta 
teisybe. Ir turėtu vaikas taip 
jau dabar vienas numirti, toli 
būdamas nuo motinos! Turiu 
tuojaus jai telegrafuoti.

— Kur ji dabar būna?
— Madride prie serganczio 

tėvo.
— Tai pervelai vistiek su- 

grysz. Geriaus ponas suczedyk 
jai jos jausmus. Juk lengviau 
jai bus viskas iszkensti, kada 
bus atliktas viskas, visas fak
tas. Mažiau bus sopulio.

Pedro turėjo pripažinti jam 
teisybe ir su sopuliu szirdyje 
apie nieko daugiau nesirūpino. 
Nusprendė vienok neapleisti 
vaiko net iki paskutinei jo gy
venimo valandai ir nubėgo sa
vo darbo vieton idant tenai isz-
praszyti sau urlopa ant keliu 
dienu.

Nekuri laika vėliau, atran
dame priesz daktaro Capello 
kabineto duris Teresa. Didžiai 
ji stebėjosi atradus kabineto 
duris uždarytas. Nieko blogo 
neatjausdama perejo in szoni- 
ni sanatorium’o sparna kur 
buvo daktaro privatiszkas gy
venimas.

Prieszpakajuje jai esant, jos 
ausis pasiekė gudus vyriszki 
balsai isz vieno kambario. Vy- 

♦ riszkiai karsztai ginezijos.
— Ne, — kalbėjo vienas, — 

tai tik menki užmanymai! Ne 
Carolsa viena, reikia jo visa 
sžeimyna iszžudyti! Visus, vi
sus, sakau jums! Ankscziau 
vis-gi nebus Portugalijoj nei 
tvarkos nei ramybes.

— Bet karaliene tam viskam 
nekalta -— patemijo antras. — 
O sosto impedinis, tai juk be
veik dar vaikas.

Nors Teresa to visko gerai 
nesuprato, ka girdėjo, vienok 
labai persigando. Kad tik ko- 
greieziausiai iszeiti isz ten, pa-

spaude elektrikinio varpelio 
uzikeli duryse. Daktaras pa- 
szauke, neiszeidamas isz kam
bario :

— Kas ten?
— Tai asz, Teresa!
— Praszau palaukti!
Daktaras iszejo ir asztriai 

užklausė:
— Ko panele nori?
— Praneszu kad Jose Perez 

negyvas.
Ant daktaro veido apsireisz- 

ke neapsakoma baimę, tai vela 
didis džiaugsmas.

— Taip greit? — atsiliepe — 
tuojaus einu.

Inejo kitan kambarin o liku
si Teresa iszgirdo ji kalbant 
sziuos žodžius:

— Praszau atleisti ant valan
dėlės, mane szaukia pas ser
ganti.

— Bet ponas skubinkis, — 
atsiliepe balsas. — Ponas žinai 
kad už bertainio turiu iszva- 
žiuoti!

Daktaras skubinosi paskui 
einanczia mergina.

—- Nesitikėjau taip greitos 
pasekmes, — tarė. — Ar pane
le ta skystimą sumaiszei su 
vaistais?

— Viską taip padariau kaip 
ponas prisakei.

— Po szimts!.. Greicziau 
viskas iszejo ne kaip mislinau. 
O kas vaikui padavė vaistus?

— Visados Seros. Vaikas tik 
isz jo ranku imdavo vaistus.

— Gerai. Tai-gi, panele esi 
liuosa nuo visokios atsakomy
bes.

— Suprantu, ponas daktare, 
kad nenoriu czion ilgiaus pa
silikti. Tai-gi, praszau ...

— Taip. Panele gausi tūks
tanti milraisu o taipgi bilietą 
in Amerika.

— O irn'asztus taipgi, ponas 
daktare nes kitaip, net tenai, 
Amerikoj, nerasiu sau ramy
bes.

— Ir rasztus panelei atiduo
siu.

Inejo serganczio kambarin. 
Daktaras pavirszutiniai vaika 
apžiurėjo ir tarė tiktai viena 

’žodi:
— Negyvas.

Paveikslu Locnininkai 
Tyrinėjime

Darryl F. Zanuck, vice-pir- 
mininkas Fox paveikslu, loc- 
nininkas ir Nikolas Schenck, 
pirmininkas Loews paveiks
lu kompanijos buvo paszauk- 
ti in Washingtona ant iszty- 
rinejimo buk jie veda propa
ganda priesz Amerika ant 
Vckiecziu naudos.

— Ar pdfrns daktaras sau ve-' uždarytas kalėjimai!. Įjuos iszmusze. Abelnas buvo
! lija idant asz u'žsakycziau gra- Į Dabar seke tardymai, vienas, nusistebėjimas kada viename
ba ir užsiimeziau palaidojimu? paskui kita. Nekaltybes užtik- sukeistame buvo pažintas gar- 

' — Panele taip darydama tik- rinimas isz pusės apkaltinto, sus ir visu guodęjamas dakta- 
1 rai man daug prisitarnautum.1 iszrode ant prieszingybes, me- ras Capello. Isz syk buvo ma-

— Gal dabar daktaras para- lagingas kaltybes užsigynimas. nyta kad jis, kaipo praeinan- 
szys smerties paliudijimą. | Daktaras Capello tvirtino ka tis, tapo piktadariu auka, bet

— Dabar neturiu laiko. Tai Pedro niekados negalėjo užsi-! tuojaus pasirodė kas kita.
padarysiu ryt ryte. Tuo tarpu 1 ginti, kad tik jis vienas duoda-1 Dr. Capello buvo sužeistas
iki pasimatymui.

Nubėgo jis vėla pas savo 
prietelius. Ant rytojaus atejas 
rado grabeli jau uždaryta ii 
viską parengta prie laidotuvių.

— Taip greitai? — paklausė 
žiūrėdamas in graba.

— Taip reikia — butu jau 
gana laikas, — atsake Teresa 
Daktaras daugiau nieko ne
klausė nes žinojo jog tame pie
tų klimate tankiausia reikalau
jama grabas tuojaus uždaryti.

— Panele jau pasirengus ke
lionėn? —- patemijo pamatęs 
visus pakus ir skryneles su
krautas prieszpakajuje. Atida
vė taigi jai maszna sakyda
mas:

— Czia panele rasi viską ka 
prižadėjau, palaikiau savo žo
di. Buk sveika panele ir vėlinu 
tau visokiu palaimų tolesniam 
gyvenime.

Czia jai padavė ranka ir tuo 
budu atsisveikino.

V.
Kas apraszys ponios Perez 

sopulius ir nusiminimą kada 
palaidojus tęva sugryžo namo 
ir czionai patyrė jog neteko ir 
vaiko, tai yra, visko ka tik tu
rėjo ant szio svieto.

Toji nuotrota jai pakenkė 
net ir protą.. Užmetinėjo Sero- 
sui jog jis vaika prigulincziai 
nedabojo, daktarui taipgi už
metinėjo jog prie to daleido 
kad jo instaigoj turėjo žūti jos 
brangiausias turtas.

Prisiartino laikas kuriame 
daktaras Capello jau galėjo at- 
kerszyti savo rivaliui ir jo su- 
žiedotinei.

Su szetono gudrumu ir sma
gumu mokėjo poniai Perez pa- 
kiszti pertikrinimus jog Seros 
nunuodino jos vaika idant tuo 
budu palikti vienatiniu pavel- 
detojum Perzeu turtu ir supra
to tai-gi, jog tame reikale kal
tas tiktai Seros. Jo didelis so
pulis, netekus mažyczio buvo 
laikomas tik nudavimu ir me
lagyste.

Netrukus pasklydo žinia jog 
Elviros de Lios gimdytojai lei
džia jai teketi už Pedro Seros, 
kadangi dabar tasai liko pa
velde ju didėliu turtu ir gery
bių ir regis jau buvo paskir
ta szliubui diena.

Ponia Perez jau dabar buvo 
persitikrinus kotikriausiai -kad 
tasai daktaro nužiūrėjimas yra 
teisingas. Daktarui labai leng
va buvo prikalbinti kad ponia 
Perez tuojaus Serosa apskuns- 
tu. Iki sziam laikui jauno- žmo
gaus gyvenimas buvo be jokiu 
užmetinejimu bet jo nuduotu- 
mas taip daug priesz ji liudijo 
kad sūdąs nusprendė tame rei
kale asztru tyrinėjimą.

Viena diena pas Pedro atėjo 
du policijos agentai, parode 
jam ąreszto paliepima ir tuo
jaus liepe su jais eiti sūdau.

Nustebės ir inbaugintas bet 
vienok su nekaltybes iszdidu- 
mu nuėjo su agentais. Kaip jis 
ten nusistebėjo kada dažinojo 
apie kokia piktadaryste jis yra 
skundžiamas. Apskundimas 
buvo paremtas ant faktu kuriu 
pats užginti negalėjo o protavi
mas buvo taip kartus ir logisz- 
kas kad jam rodėsi jog jis da
bar visai prapuolęs. Piktada
ryste buvo sunki ir didele tai
gi nelaimingas tuojaus likos 

vo vaikui vaistus. Sudas nuta
rė iszkasti graba su lavonu kad 
isztirti numirėlio viduriuose 
nuodus.

Sūdo komisija nukako ant 
kapinyno ir atidarė graba. Isz- 
imta isz medinio grabo metali
nis grabas bet szis buvo užda
rytas. Bet kas apraszys komi
sijos nusistebėjimą kada atida
ryta grabas ir atrasta jis tusz- 
czias. Lavono jame visai nebū
ta. Kur jis dingo? Ant to klau
symo nebuvo jokio atsakymo.

Arcziausiame tardyme su- 
džia užsipuolė ant Pedro idant 
tasai prisipažintu prie kalty
bes. Iszrodymu lenciūgas buvo 
taip tikras kad nebuvo kalbos 
apie jo iszteisinima. Jis, Seros, 
nunuodino vaika, idant anks
cziau arba vėliau paveldeti po
nios Perez turtus. Jis tai-gi ir 
lavona paslėpė nes tik jis su 
tuo vaiku turėjo reikalą, žino
damas gana gerai jog lavono 
peržiūrėjimas suseks nuodus.

Pedro jaute jog ant jo užmes
tas tinklas kas karta vis labiau 
eina siauryn, kad jo laukia sun
kus kalėjimas ir gėdinga smer- 
tis. Drąsybes jam vienok dada- 
ve žinojimas savo lomios nekal
tybes ir viltis Dievuje, kursai 
savo tikintiems ateina su pa- 
gialba paskutiniame reikale. 
Toji viltis jo neturėjo apgauti.

VI.
Po anam tardymui Pedro isz- 

gyveno baisiausia nakti savo 
gyvenime. Po tai nakeziai seke 
diena, pilna gilaus atjautimo, 
sujudinanti visas jauslias svie
to žmonių szirdis.

Jau keliomis savaitėmis pir
miau-tarpe žmonių klaidžiojo 
žinios pasibaisėtinos apie besi- 
artinanezia revoliucija. Dau
gumas turtingesnių szeimynu 
pabėgo isz miesto. Net kara- 
lisz'koji sžeimyna mažai užsiti- 
kejo tiems gandams ir iszsirin- 
ko sau gyvent Viciosa vasarna
mi, karaliszkus palocius. Bet 
perejo dienos kuriu bijota ir 
žmones pradėjo ramintis. Kal
bėta visur kad ir karalius su 
savo sžeimyna sugrysz in sos- 
tapili! Ir taip isztikro atsitiko. 
Vasario 1-ma diena, 1908 m., 
karalius Carolos važiavo sosta- 
pilio gatvėmis su savo szeirny- 
na. Sėdėjo atidaryto] karietoj, 
karalius ir karaliene užpakalyj 
o priesz juos sosto inpedinis 
Liudvikas Pilypas ir infantas 
Manuelius. Susirinko minios 
žmonių idant pamatyti prava
žiuojanti savo valdytoja. Ka
rieta privažiavo prie Pirklys- 
tes pleciaus, gražiausio Lizbo- 
ne ir turėjo tuojaus pasukti Ar
senalo gatvėn, kad tuo tarpu 
atsitiko kas baisiausio. Urnai 
isz būrio žmonių iszbegiojan- 
cziu in visas puses, iszsigirdo 
szuviai o po tam riksmai. Ka
ralius Carlos ir sosto inpedinis 
Liudvikas Pilypas gulėjo krau
juose, pataikinti kulkomis 
smertinai o taipgi infantas Ma
nuelius turėjo sužeista ranka. 
Vien tik karaliene paliko nely- 
teta, norints jau prie pirmo 
szuvio stengėsi savo kunu už
dengti sau mieliausias ypatas.
Bet ir karaliaus žadintojai už

mokėjo tuojaus savo gyvasti
mi. Karaliszkas pulkas žendar- 
inu, lydintis karieta, leidosi 
tuojaus paskui žmogžudžius ir

I

in galva ir kaipo daktaras ži- 
nojo gerai jog tiktai minuto-1 
mis jam reikia gyvenimas skai- 
tyti. Smerties akyvaizdoję at-' 
siliepe jo sanžine. Vos tik gir
dimu 'balsu iszreiszke savo no-l 
ra idant jam pakviestu kunigą 
ir jam pažinstama sūdo ured- 
ninka, ta pati kuris vede Pedro 
Seros prova. Paszaukti žmones 
tuojaus prie jo lovos atsirado 
ir tasai su sunkenybe isztare 
sziuos žodžius:

— Netrukus stosiu priesz 
Dievo suda, tai-gi noriu pir
miau apvalyti savo duszia. Esu 
tikrai kaltas karaliaus užmu- 
szime. Bet dar kita piktadarv- 
be turiu ant savo sanžines! Isz- 
pažinstu jog Seros yra visai ne
kaltas vaiko užnuodijime. Pa
pirkau dažiuretoja mergina 
idant ji paslapta in nuodus in- 
lietu nuodu ir tuos nuodus asz 
pats jai daviau. Seros, kas tei
sybe, davinėjo vaikui vaistus 
bet neturėjo supratimo jokio 
apie tai kad vaika nuodija.

— Kodėl ponas taip padarei? 
— u'žklause tardymo sudžia.

— Idant Seros butu pasmerk
tas ir tuo paežiu žygiu negalė
tu apsivesti su Elvira de Lios, 
kuria asz mylėjau o kuri mane 
nuo saves nustume. Jiem abiem 
norėjau tuo .atkerszyti.

— O kur yra dažiuretoja, po
no bendra-kaltininke ?

— Nupirkau jai bilietą ke
liauti in Amerika. Po viskam 
ji tuojaus iszvažiavo. Kur ran
dasi dabar tai nežinau.

— O kas atsitiko su lavonu 
Jose Perez? Ar ponas kur pa
šiepei, ar sunaikinai, idant tuo 
budu sunaikinti nuodu pedsa- 
kius ?

— Ne, tasai dalykas ir man 
yra neiszaisz’kinamas, nežinau 
kas atsitiko su lavonu — kaip 
geidžiu idant Dievas ant ma
nes susimylėtu!

Smertis artinosi greitai, pik
tadario lupos nutilo ant visa
dos. Apsisaugojo nuo žmonių 
sudžiu ant žemes bet atsistojo 
priesz augsztesni Sudžia nuo 
kurio niekas negali iszsprusti.

TOLIAUS BUS

Luzernes paviete Lietuvaite in 
Itala insimylejo, 

Ant nieko nepaisė, tik in ji
W žiurėjo,

Neklause ne tėvu, 
Ne kitu giminiu.

Pasisekė man ja užtikti, 
Vienoje karezemoje sutikti, 
O kad buvau fain pasirėdęs, 
Sikaicziau laikraszti, arti 

atsisėdės, 
Italijonas pradėjo kalbėti, 
Žodžius isz burnos isz- 

stumdineti,
Net mane juokai paėmė, 

O kokis tai nugaras net veme.
Sztai ka girdėjau,

Ir in galva sau insidejau:
‘ ‘ Mia guda Anita,
Ju luik laika cacyta, 

Meika da guda vaifa for mi,
Liva vida mi go si.” 

Triukszt ant keliu klaupė,
Mergina net subaubė, 

Szinkorius adbego tuojaus, 
Pagriebė ji už kalnieriaus,

Spyrė in užpakali, 
Ta j i makaronini rakali. 
Mergina namo nusiuntė, 
Mane paskui iszsiunte, 

Idant dažinoeziau kur gyvena, 
Ir apraszyti jos gyvenimą. 
Bet savo kūmai ta pavesiu,

Ja in ten nuvesiu,
U-gi duos tai besarmatei, 
Makaroniszkei iszgamai.

* * * ___
Vienam kriaueziui pati mirė, 
Su sziuom svietu persiskyrė,

Nesakysiu kur tas buvo, 
Bet nesenei vienoje vietoje 

atsibuvo.
Kriauczius užsinorėjo jaunos, 

Puikios ir gražios panos,
Rožele sau iszsirinko, 
Bet jam toji netiko.

Norėjo kad pati ant jo dirbtu, 
Vandeni nesziotu, malkas 

kirstu,
Ant maisto dirbtu, 

Valgi jam virtu.
Gimine pakurstė seni, 
Kam tu su ja gyveni,

In kėlės dienas prapuolė, 
Kaip akmuo in vandeni 

inpūole,
Moterėle be skatiko, 
Ir maisto paliko.

O tu kvaily, kam giminiu 
klausai,

Jeigu taip norėjai ir apsi- 
paeziavai,

Juk žinai kad už tai bausme 
' yra,

Jeigu vyras be reikalo palieka 
moteria.

Geriau sugryžkie prie paeziu- 
les savo,

Ir prie keliolikos vaiku tavo, 
Gy venk kaip prisakė Dievas,

Dangiszkas tavo Tėvas, 
Gimines tau duonos neduos, 
Tavo moterėles nepaguodos, 
Jeigu ant ju noru nesutikai, 
Prieszinai ju norams apsi- 

paeziavai.

Apie Moteres
—• Gera motina vaikelius 

poteriu mokina ir niuo piktu 
papratimu kūdiki gina.

— Katra motere vaikus ge
rai prižiūri, toji motina ant se
natvės gerai turi.

—• Neglostyk per daug mo- 
teria, nes prie pirmos progos ji 
nuipesz tau kuodą.

—■ Darbszi motere namie, 
tai skarbas del tavęs.

—• Veidelis ir rankeles gra
žios bet vyrui nebus jokios 
naudos;—kiti isz to pasinau
dos.

— Motere ir cigaras tai 
papratimas lygus- Nuo abieju 
tankei nusisvilini usus.

—• Katra motere tankei 
pudruojąs! ir in zerkola žiuri, 
tai vyras isz tokios paezios ge
ro neturi. t

—• Jeigu skūra gerai isz- 
dirbta, tai minksztesne. Jeigu 
moterei gerai kaili dirbsi, bus 
szveilnesne. (Persipraszom, ne 
visu].

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

Turkiszki Priežodžiai
Jautis neljauezia sunku

ma savo ragu, ne pauksztis sa
vo sparnu.

j] Kas bijo žvirbliu, kad jie 
daro bledes, tegul miežiu ne- 
seje.

j] Tiktai bueziuok ta ranka, 
kurios niekas negali nukirst.

Bukie nevalninku tojo, 
katras tave paguodoje, o ponu 
tojo, kuris tave niekina. ■

U Kas vaktuoje savo liežu
vio, tasai apsaugoje savo gal
va.

Teisybe buna žmonių di
džiausia neapykanta nes teisy
bes niekas nekenezia.

j] Kas myli malszuma, pri
valo būtie kurcziim, beregiu ir 
nebyliu.

’ Motere susijudinus, netu
ri micros kalboje.

H Kaip tau vežimas sulūžta 
tai kožnas rodo gera kelia.

U Daugiau žmonių užmu- 
sza liežuvis, ne kaip kardas.

U Vyras ir motere, tai dvi 
saldžios truciznos.

Geras vyras ir nelaba mo
tere daugiausia pagadina vy
rams galvas.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Juozas Jakubaitis, isz Wa
terbury, Conn., raszo: — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto. Szirdingai dekavojui už 
ja, nes jau skaitau “Saule” 36 
metus ir vėlinu jums kad Die
vas užlaikytu jus gyvus ir svei
kus. Ne tiktai asz myli skaity
ti 1 ‘ Saule, ’ ’ bet ir mano prisie- 
gele laukia su nekantrumu 
“Saules” kurioje randasi viso
kiu linksmu apraszimu, ir pa- 
sakaieziu. Liekame jums ge
rai velijenti visame, Juozas ir 
Mortele Jakubaicziai.

Poni P. Pluszauskiene, isz 
Forest City, Pa., raszo:—Pri- 
sihineziu tamistoms užmokesti 
už “Saule,” kuria asz labai 
myliu skaityti. Asz skaitalu 
ir Anigliszkus laikraszczius bet 
man “Saule” geriau patinka ir 
laukiu tosios dienos nekantrei, 
kada ja laiszkaneszis atne- 
sza. Lieku su gilia pagarba ir 
linkiu jums gero pasisekimo ir 
geros sveikatos, kad galėtumėt 
darbuotis del musu labo da il
gus metus.

Poni Mare Chipas, isz Ne
wark, N. J., raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už lai'k- 
raiszti “Saule” kuria labai my
liu 'skaityti, nes man labai pa
tinka istorijos ir kitokį straips- 
nelei, isz kuriu daug pasinau
doju. Linkiu jum laimingo 
pasisekimo ir lieku su pagarba 
visiems.

EOF3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas t:

Geriausia Ambulance ' 
patarnavimas s z i o j , 
apylinkėje. Bile ko- ' 
kiam laike; diena ar ' 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 1 
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 1
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Balsuokite Už Gerus Žmonis Ant Svarbiu Urėdu!
For Judge of the 

Supreme Court
For Judge of the t 

Superior Court
For Judge of Court 
of Common Pleas

For 
SHERIFF

For 
District Attorney

For
Jury Commissioner

William M. Parker Chas. E. Kenworthey Cyrus M. Palmer Frank J* Walter C. A. Whitehouse William T. Jones

The Victory Ticket!
Utarninke, Novemberio 4-ta REPUBLICAN E

REPUBLIKONISZKOS PARTIJOS ORGANIZACIJA, SCHUYLKILL PAVIETE, PATARIA LIETUVIAMS BALSUOTOJAMS, MOTEREMS IR VYRAMS 
BALSUOTI UŽ MINĖTUS KANDIDATUS, KURIE YRA PATVIRTINTI PER ORGANIZACIJA. J - NEUŽMIRSZKITE, KAD RINKI

MAI ATSIBUS UTARNINKE, LAPKRICZIO (NOV.) 4-TA DIENA, IR KOŽNAS UKESIS PRIVALO BALSUOTI ! ! !

Žinios Vietines
— Nedėliojo pripuola Kris

taus Karaliaus szvente.
— 'Nedėlios vakara susidū

rė <lu automobilei kuriuos vare 
Metro Malevicz, isz Shoema
kers© peczes ir Andrius Pollak, 
nuo Railroad uly. Taipgi susi
dūrė du kiti automobilei, pri
gulinti prie Juozo Dunsevi- 
cziaus, Pine uly., Tamakves ir 
Henry Henry Valevskio, isz 
Frackvilles.

j" Jurgis Krasnic'kis, 835 
E. Pine uly., mirė namie Utar- 
ninko ryta nuo žaiduliu kokius 
aplaike kelis metus adgal, ka
syklose. Velionis paėjo isz Lie
tuvos pergyvendamas visa taji 
laika mieste, dirbdamas kasyk
lose. Prigulėjo prie Szv. Juza- 
po parapijos ir vietines kuopos 
S.L.A. Paliko; paczia Marijona, 
du sūnūs ir ketures dukteres, 
kaipo ir du anu'kus, broli Fra- 
na mieste, seserį Paplauskiene, 
New Philadelfijoj ir kėlės se- 
seres Lietuvoje. Graborius K. 
Rėklaitis laidos.

— Pagautas eksplozijoj di
namito, laike darbo New Bos
tone, Utarninko ryta likos su
žeistas pavojingai Viktorius 
Jakimaviczius, 1310 E. Market 
ulyczios. Visas szuvis pataikė 
tiesiog in veidą. Likos nuvež
tas in Pottsvilles ligonbute ant 
gydymo.

— Malonu buvo matyti su- 
gryžusi musu parapijos vargo
nininką, Joną Služeli, isz vais- 
ko, kuris atitarnavo savo pa
skirta laika Teksuose ir dabar 
likos paleistas. Jonas iszrodo 
gerai ir kaip aficierius mandie- 
roje.

— Milžiniszka Card Parte 
rengia vietine drauguve Soda- 
liecziu, 26-ta d. Lapkriczio— 
Novemberio, Nedelioje, Szv. 
Juozapo parapijos svetainėje. 
Loszimas prasidės 8-ta vai. So- 
dalietes užkvieczia visus atsi
lankyti ir praleisti smagei va
kara su savo pažinstamais ir 
draugais. Pelnas eis ant nau
dos 'bažnyczios.

SHENANDOAH, PA.
— Motiejus Miroslav, 53 m., 

amžiaus, nuo 1425 W. Colum
bia uly., atėmė sau gyvastį 
praeita Subata per pasikorimą. 
Nelaimingas žmogus gyveno 
pats vienas po mircziai savo 
paczios tris metus adgal. Kada 
jo kaimynas nemate ji per koki 
tai laika, nuėjo pas ji ir rado 
ji kabanti ant virves ant pa
stoges negyva. Manoma kad 
papilde tai isz nusiminimo pa
skui paczia. Jokiu giminiu 
nepaliko.

— Penki maži vaikai, ku
rie pabėgo isz namu, likos su
gražinti per palicija isz 
Bloomsburg, Pa. Buvo tai Kra
nas Labinovski, Jonas Red
mond, Leonardas Menkevicz, 
Stasys Strekel ir Juozukas 
Karikovski, visi turinti nuo 13 
lyg 14 metu.

— Ugnis pasirodė name 
Petro Jesaiczio ant N. Belmont 
uly., kuri prasidėjo kamine. 
Bledes mažos bet baimes buvo 
užtektinai.

— Naujas Koliinoor kreke
ris kuris kasztavo 200 tukstan- 
cziu doleriu, ji pastatyt, pra
dės dirbti szia Petnyczia nes 
taja diena bus iszbandytas per 
kontraktorius. Apie szimta’s 
žmonių likos priimta in darba. 
Brekeris iszdirbs apie 600 tonu 
augliu ant dienos.

Rahway, N. J. — Pennsylva- 
nijos trūkis trenke in kita tru
ki per ka likos sužeista 28 pa- 
sažierei ir du vagonai sudaužy
ti.

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite Už

JUOZĄ RĖKLAITI
(Demokratas)

Ant Skvajerio
(Justice Of The Peace)

Lietuviai privalo iszrinkti savo 
Skvajeri, nes dabar turi gera 

proga!

Praszo Jusu Balso Ir Paramos 
Acziu!!!

Minersville, Pa. — Czionais 
atsibus Didelis Minstrelas ir 
Koncertas. Bus kitokio sty- 
liaus negu paprasti teatrai. Bus 
losziamas Lietuviszkai; bus 
komedijų perstatancziu daini
ninkus ir loszejus kuriuos eg
zaminuos. Kiekvienas prisiren
gė deklamuot ir dainuoti priesz 
komisija. Antra dalis progra
mų bus Angliszkas Juodu ju 
Minstrelis paraszytas p. Lei- 
mano, isz Pottsvilles, kuris ne- 
senei szi Minstreli perstatė In
diantown Gap kareiviams. At
sibus ateinanczia Nedelia, 26- 
ta d. Spalio (Oct.), 8-ta vai. 
vak., Szv. Pranciszkaus Parap. 
Mokyklos saleje. Szi Minstreli 
ir Koncertą rengia Szv. Pran
ciszkaus Parapijos Choras, po 
vadovysta Prof. B. Nekraszo. 
Pelnas skiriamas parapijos 
Bazarui. Programe daugiausia 
darbuojasi Al. Wilinsky, B. 
Vdbraskiute, H. Todek, M. Ja- 
nulaicziute, H. Bluis, A. Kal
inėki, V. Baranauskas, K. Kli-

mavicziute ir visas Choras. In- 
žanga 25 centai.

Gilberton, Pa. —-"Praeita 
Subata likos suriszti mazgu 
moterystes Ona Valickiute isz 
Maizevilles, su Antanu Služiu 
isz Girardvilles, per kunigą 
Andriu Deguti, kleboną Szv. 
Ludviko bažnyczioje, Maize- 
villeje. Vestuvėse dalyvavo 
daugelis sveteliu. Nuotaka yra 
sesuo p. Mares Valickiutes, 
kuri dirba Union National 
Banke, Mahan'oy City. Vestu
ves atsibuvo pas nuotakos mo
tina.

Washington, D. C. — Val
džia prasergsti darbininkus, 
kurie iszeina ant straiko, kad 
jeigu taip toliau elgsis tai val
džia paims visas dirbtuves po 
savo ranka ir privers juos prie 
darbu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vokiecziai Lietuvius 
Marina Badu

Lietuvoje vienam asmeniui 
nustatyta tokia maisto norma 
savaitėje:

50 gramu cukraus, 100 gra
mu sviesto, 50 gramu tauku, 30 
gramu druskos, 200 gr. mėsos, 
300 gr. kruopu ir 400 gr. miltu.

Kiekvienas asmuo gaus tik 
280 gramu1 duonos dienai. Be 
14 litro pieno dienai, suaugu- 
tu savaitėje vyksta pamaldos 
siems 14 litro 'degtines mene
siui.

Paskutiniu metu ome plisti 
namines varymas Vilniaus kra- 
szte. Jau sugauta 130 namines 
bravoru.

Provincijos administracija 
grnai Lietuviu o didesniuose 
miestuose yra vienas antras 
Vokiecziu valdininkas.

Lietuvos bažnycziose du kar
to, vaikams iki 6 metu amžiaus 
už Bolszeviku iszgabentus tau- 
tieczius.

MOTINOS DVASIA

Pasirodė Sūnui Priesz 
Mirti Ir Toje Paežioje

Valandoje Mirė

Venezia, Italija.— Kolegijos 
mokytojas Sidero Lentianti, 
kuris baigė mokslą Ryme, ana 
nakti apie treczia valanda ry
te staigai pajuto kad visa lova 
ant kurios gulėjo, pradėjo kilti 
in virszu. Paszoko nuo josios 
nusistebėjas, manydamas, kad 
jam iszkirto szposa jo drau
gai, kurie gailėjo kitam kamba
rėlyje.

Lempuke szviesiai žibėjo 
ant istalelio, todėl gerai viską 
mate kas dėjosi aplinkui. Lo
va da kelis sykius sukrutėjo ir 
ant galo isz po jos iszejo kokis 
tai nepaprastas szeszeiis bet 
jo visai nebijojo. Szeszeiis pa
lengva sustojo viduryje kam
barėlio, palengva atkreipė vei

dą in Sidero ir insitemino in ji 
liūdnai. Veidas pradėjo per 
simainyt, paimdamas ant sa
ves žmogiszka pavidala. Žiu
rėjo ant jo liūdnai ir szypsojo- 
si žinaneziai, rodos norėjo pa
sakyt: “Sveikinu tave!” Pe
rėjo kokia minuta laiko, ant 
galo reginis užsisuko nuo jo, 
prislinko prie lempukes kur Si
dero ji aiszkei galėjo matyti 
ir palengva pradėjo isznykti 
jam isiz akim.

Tik po dingimai tojo reginio 
apėmė ji baime. Pabudino sa
vo draugus ir apsakė ka buvo 
matos. Taja nakti visai nega
lėjo primerkti akiu, užsirasze 
sau kuria valanda ir diena jis 
mate taji nepaprasta regėjimą.

In dvi sanvaites vėliaus po 
tam, aplaike žine, kad ta pa- 
czia diena ir valanda mirė jo 
motina nuo žaiduliu per truks- 
tanezia bomba kuria numėtė 
ant miesto Anglikai. — Taigi, 
motina atėjo atsisveikint su sa
vo sūneliai paskutini syki.

DON’T THEY LOOK GOOD? 
NO BUNGLED BAKING 
WHEN I BAKE FOR YOU

Time,,Work Ve J

PENNSYLVANIA POWER

Sany led Sakiny
INGALESI VISOKĮ NEMALONU KEPIMĄ

. '■■v ■ 
iszkepa gardžei!Pyragaicziai pakils stebėtinai... pajei gardesnį, ir 

visoki kepimai bus skanesni, jeigu kepsi su Elektriku, o 
tavo kepimai bus pasekmingesni, jeigu naudosi naujau
sio budo Elektrikini Pecziu!

Indek savo teszla in pecziu, užstatyk laikrodi kuris 
rodo sziluma. • . o Ready Kilowatt, tavo Elektrikinis Pe- 
czius, užbaigs darba, gerai ir pasekmingai. Lengvai! 
Greitai! Užsibaigė tavo sunkus darbas, teszla nenupuč

ia, pajei nesudega, ir piragaiezei i:

Suczedini daug laiko, vargo ir pinigo. Elektriki
nis kepimas padaro tavo darba pasekmingai. . .kitos kai- 
minkos tau užvydes tojo smagaus kepimo.

Ateikie pažiurekie ir pati persitikrink kaip galima 
virti ir kepti su Elektrikiniu Peczium ir užkalbink sau 
sziadien!

& LIGHT COMPANY ARBA PAS VIETINI KROMININKA KURIS PARDUODA 
ELEKTRIKINIUS DAIGTUS




