
[THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00, Advertising Bates on Application!

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS « SAULS" 
ĮSZEINA KAS .UTARNINKA IR PETNCZIA

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

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Lafszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No 59 (pOST.OFFICK A8T SICObV ClZmJ MJUl’ mIYtib.) MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 23 LIEPOS 1943, (FRIDAY, JULY 23, 1943)M V. L. BacikowKkl, Pnblisber and Jlgr 
F. H.Bacikonakl, Kiltai. 54 METAS

Is z Amerikos
TURĖJO APSIGINTI 
,, NUO MERGINU

Su Revolveriu

’ Jackson Park, Mich. — Pali- 
cija aresztavojo Szima Cropp 
už tai, kad jis be pavelinimo ne- 
sziojosi užprovinta revolveri ir 
likos už tai uždarytas kalėjime.

Kada Cropp stojo priesz su- 
džia ir likos užklaustas del ko 
nesziojasi prie saves revolveri, 
tai atsake kad taip dare idant 
galėtu apsisaugot nuo merginu 
kurios paskui ji seke neduoda
mos jam ramybes ir pasilsio. 
Palicija yra tosios nuomones 
kad Cropp yra nesveiko proto 
nes tik beprocziai nuo mergi
nu szalinasi o ne vyrai su svei
ku protu.

Parvažai Su Maistu Del Amerikonu i Rymas Vela Bombarduotas!

5 Metu Vaikutis Radosi
5 Dienas Su Mirusia

,, Motina
Minneapolis, Minn. — Pen 

kiu metu Larry Doyle siautė su 
vaikais nežinodamas kad jo 
motina, 44 metu, gulėjo namie 
negyva per taji laika. Per tris 
dienas vaikas nieko nevalgė 
tiktai gere pieną ir valgė duo
na. Kaimynai suprato kad ne 
viskas yra paredke namie ir 
nuėjo pažiūrėti kas ten atsiti
ko. Kada atėjo koroneris iszty- 
rineti jos mirti, vaikutis jam 
sake: “Asz tik valgiau ka ra
dau namie bet mamyte nieko 
nenorėjo valgyt tik vis miego 
jo. Asz eidavau gult kaipo ge
ras vaikutis ir linkėjau jai ‘la
ba nakt’ kada eidavau gult bet 
ji nieko man neatsakydavo.”

Pennsylvanijos Mono- 
polei Pardavė Arielkos

Už $107,060,000
Harrisburg, Pa. — Praeita 

meta Pennsylvania pardavė vi
sokiu svaiginancziu gerymu 
kaip arielkos ir kitokiu gerymu 
už 107 milijonus ir 60 tukstan- 
cziu doleriu. Antra valstija isz 
17 kitu arielkiniu monopoliu, 
kuri seka, yra Ohio, kuri par
davė gerymu už $61,359,000; 
pakui seka Michiganas su $49,- 
370,000 ir Virginia už $29,817,- 
000.

Insidejo Dinamito In
Burna Ir... Pykszt!

į
Roanoke, W. Va. — Jack 

Ginsley, turėdamas koki tai ne
supratimą su unijos virszinin- 
kais, insidejo szrnota dinamito 
in burna ir uždege. Eksplozija 
buvo baisi nes visa galva ir be
veik puse stuobrio likos nu
traukta ir numesta už keliu 
szimtu mastu. Nelaimingas 
žmogus buvo vedes ir turėjo 
septynis vaikus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kur ten ant Aleutian Salų, szitoki parvažai atgabena 
Amerikoniszkiems kareiviams maista ir automobilius su vi
sokiais ginklais ir drapanoms del kareiviu.

Gyvena Tik Su Puse 
Smegenų

Gibson, N. Y. — Norints ne
teko puses smegenų, per nelai
me, Fredrikas Weber yra gy
vas ir sveikas. Žmogelis puolė 
nuo motorcikliaus, susižeisda- 
mas sau baisei galva. Ana die
na sugryžo isz ligonbutes kur 
jam buvo padaryta pasekmin
ga operacia, daktarai iszeme 
jam sužeista puse smegenų. 
Daktarai turėjo tik maža vilti 
kad jis pasveiks bet jis greitai 
pasveiko ir turi pilna protą.

Pririszo Paczia Prie 
Lovos

Jameston, Pa. — Andrius 
Kreszko likos uždarytas kalėji
me už nedora pasielgimą su sa 
vo prisiegele. Andrius tankei 
pareidavo namo girtas ir ne- 
mielaszirdingai suplakdavo sa
vo moterele be mažiausios prie
žasties. Vargsze viską panesze 
kantriai, ant galo neteko kan
trybes kada ana vakara vyras, 
pare j as gerai užsitraukęs isz 
miesto, pririszo pacziule prie 
lovos ir pradėjo nemielaszir 
dingai ja plakti.

Moterei pasisekė iszbegti 
laukan vienmarszkine, visa su
kruvinta. Dave žinia palicijai 
kuri taji žveri uždare pavieta- 
vam kalėjime.

Akyvi Trupinelei
— Yra 1094 visokio sztamo 

grusziu.
— Saule iszduoda 800 tuks- 

tancziu kartu daugiau szvie- 
sos, ne kaip menulis.

— Konia asztunta dalis že
mes Szvedijoj susideda isz vi
sokiu ežeru ir ežereliu.

Sunku Užmirszt Sena 
Meile

Pittsburgh, Pa. — James 
Singers, 63 metu amžiau, tris- 
deszimts penkis metus adgal 
insimylejo in tula mergaite, 
Danilla Morgan. Jau viskas bu 
vo parengta ant svodbos ir 
lauke tosios linksmos dienos 
kada nuves savo mylima prie 
altoriaus. Bet velnes nemiega 
ir perskyrė mylima porele nes 
isz kokio tai mažo nesupratimo 
James susibarė su savo myli
ma, iszkeliavo in kita miestą ir 
nepoilgam apsipacziavo su ki
ta mergina. Danilla taipgi isz- 
tekejo už kito po kokiam tai 
laikui. Keli menesiai adgal 
Jameso pati mirė. Nuvažiuoda
mas in artima miestą su reika
lu, staigai susitiko ant ulyczios 
su savo sena mylima kuri buvo 
naszle. Žodis po žodžiui, James 
paprasze Danillos ar neatnau
jintu savo senovės meile. Mo- 
tere sutiko, na ir ana diena li
kos suriszti mazgu moterystes, 
būdami užganadinti viens isz 
kito. — Taip, sena meile nesu- 
rudija.

Vienuole Pamėtė
Zokona Ir Apsivedė

Benton, La. — Beveik per 20 
metu vienuole, Sesuo Marcele, 
radosi zokone Szv. Antano, ku
ri pamėtė ir apsivedė su biznie
rium Charles Droyer. Pagyve
nus drauge szeszis metus, jos 
vyras mirė, nesusilaukdama 
vaiku.

Marcele, pasilikus turtinga 
naszle, užsigeidė vela pasilikti 
vienuole. Atidavė visa savo 
turtą del kliosztoriaus, priėmė 
vela habita ir dabar tvirtina 
buk daugiau neapleis zokono.

Rusai Paėmė 130 Kai
meliu Ir Miesteliu

London — Praneszama buk 
Rusai nusiyrė pirmyn ant dvy
likos myliu, paimdami 130 kai
meliu ir miesteliu kuriuos buvo 
užemia Vokiecziai eidami ant 
Orelo. Smarkus musziai nesu
laikė Rusus kurie daleido 
szturma ant Vokiecziu užmusz- 
dami ant rytojaus da 180 Vo
kiecziu ir suszaude 56 eropla- 
nus ir 28 ginkluotas tankas.

Vokiecziai Dave Pave- 
linima Kriksztyt Len- 

kiszkus Vaikus

London — Visi vaikai, kurie 
yra gimia Vokietijoj, nelais- 
viams tėvams, dabar bus pa- 
kriksztyti per Vokiszkus Kata- 
likiszkus kunigus bet Lenkisz- 
ka kalba yra uždrausta kalbėti 
tarp tenaitiniu Lenku ir laike 
pakriksztinimo.

Kinczikai Užmusze 
1,500 Japonu

Chungking, Kinai. — Gal 
daugiau kaip 1,500 Japonu li
kos užmuszta per Kinus mu- 
sziuose aplinkinėje Kiangsu ir 
apie 600 prie Hupeh. Kinai pa
ėmė taipgi daugybe visokio ka- 
riszko materijolo ir kelis szim- 
tus Japonu in nelaisve. Kinisz- 
ki eroplanai sunaikino kėlės 
Japoniszkas kariszkas stotis ir 
geležinkelius kuriuos Japonai 
naudojo del parvežimo tavoro, 
ginklu ir kareiviu.

Vokiecziai Szaudo
Lenkus Už Maista

London — Lenkai pradėjo 
paslapta szmugleriuoti maista 
isz tu j u vietų kur Vokiecziai 
turi apemia miestus ir kaime
lius idant apsiginti nuo badi- 
nes mirties. Prie Vroclavko Vo
kiecziai suszaude du szimtus 
vyru, moterių ir vaiku už 
szmugleriavima.

Vokiecziai Privertineja 
Lenkus Ir Kitus Prie

Musziu

Licata, Sicilija — Vokiecziai 
privertineja jaunus Lenkus, 
Jugoslavus ir Francuzus eiti 
ant kares lauko ir kovoti priesz 
Allijantus nes jau netenka pa
tys savo vyru. Tuosius jaunus 
vyrukus stumia ant pavojin
giausiu fruntu Sicilijoj. Neku- 
rie isz tu j u vyruku turi vos 18 
ir 19 metu, kurie kenczia neisz- 
pasakyta varga ir paniekinimą 
nuo Vokiecziu kurie juos pa
ėmė priverstinai, 19 menesiu 
adgal, in kariuomene.

Popiežius Meldžia Italu Kad 
Atszauktu Savo Kareivius Isz 
Rymo Ir Ji Apsaugotu Nuo To
limesniu Bombardavimu; Enna 

Paimta; Rusai Apsiaubė 
250,000 Vokiecziu

POPE PIUS XII.

Rymo Gyventojai Bai
mėje, Apleidineja

Miestą

London — Rymo mieste yra 
didelis sumiszimas tarp gyven
toju nes jie yra baimėje kad 
Allijentu eroplanai vela su- 
grysz bombarduoti miestą. 
Apie 250 tukstancziu žmonių 
jau apleido miestą iszbegdami 
in saugesnes vietas. Tieji, kurie 
turi trokus veža savo locnastis 
kitur o vargingesnį žmones ne- 
sza savo locnastes ant pecziu. 
Valdžia negali apmalszyti gy
ventojus, taip jie yra inbaugin- 
ti per paskutini bombardavi
mą, per 500 eroplanu.

Vokiecziai Užgriebia
Viską Nuo Francuzu

Bernas, Szveicarija — Vo
kiecziai paima viską nuo Fran
cuzu kaip duona, mėsa, sviesta, 
vaisiu, vyną ir viską kas tik 
duodasi iszvežt, palikdami tuo
sius gyventojus tik su maža da
lele maisto, per ka jie negali 
iszsimaityt prigulincziai. Tuks- 
tancziai vaiku mirszta netek
dami tinkamo maisto ir pieno 
o Vokiecziai gyvena kaip po
nai, didžiausiam isztvirkime ir 
paleistuvystėje. Francuzai ker- 
szina jiems atmokėti ir tai ne- 
užilgio nes jau kyla neužgana- 
dinimas po visa Francija ir 
ateis diena kada kils baisi re
voliucija ir kruvina skerdyne 
Vokiecziu už padarytas skriau
das. .

LONDON — Rymas vela likos bombar
duotas per Allijentus su didėlėms bledems per 
ka Popiežius labai nusiminė kad Allijentai nete
mina ant szventu vietų ir naikina senoviszkas 
bažnyczias ir katedras ir tame tiksle meldžia Ita
lu kad atszauktu savo kareivius isz aplinkines 
Rymo ir musztusi kur kitur per ka Rymo mies
tas pasiliktu laisvas ir ji Allijentai nebombar
duotu. Taipgi melde kad Allijentai turėtu aty- 
da ant tojo mieso bet Allijentai atsake popiežiui 
kad Italai ir Vokiecziai neturėjo jokios miela- 
szirdystes ant ju maldnamiu ir be jokio susimy- 
lejirno naikino ju bažnyczias ir senoviszkus mū
rus ir katedras. Popiežius po bombardavimui at
lankė taisės vietas ir suramino gyventojus kad 
butu tvirti savo tikėjime ir turėtu vilti Dievuje 
ir melstųsi kad kare greitai pasibaigtu.

Didelis miestas Enna, Sicilijoj, likos paim
tas per Allijentus kurie taipgi iszvaike Vokie- 
czius isz tos apielinkes su didėlėms bledems. 
Vokiecziai ir Italai bėga pulkais isz Catanijos, 
Sicilijos ir Messinos nes negali iszlaikyti smar
kiu užklupimu per Allijentus. Italiszki kareiviai 
sukyla priesz savo vadus ir nužudė kelis gene
rolus ir daugeli aficieriu. Szimtai Italu pasiduo
da gervalei pamesdami ginklus ir atsisakyda
mi toliaus kovoti.

Rusai nusiyrė ant 500 myliu 
prie Orelo, paimdami daugiau 
kaip 90 kaimu ir miesteliu ir 
dabar eina prie Donato. Dabar 
iresi prie Azovo kur ketina ap
siaubti Taganroga, kur randa
si apie 250,000 Vokiecziu, ku
riuos apsiaubineja isz visu pu
siu ir ketina juos paimti in ne
laisve.

Jugoslavu pasikeleliai paėmė 
keliolika svarbiu vietų Bosni
joj, Kladani ir Serajeve, kur 
užmusze daug Vokiecziu ir pa
ėmė daug kariszko materijolo.

Ant Pacifiko frunto Ameri
konai bombardavo Japoniszkas 
stotis ant Kiška bet Japonai ne
atsake ant smarkiu szuviu Am
erikonu. Amerikoniszki lekio
to j ai padare milžiniszkas ble- 
des tenai ir visi eroplanai su

gryžo ant savo vietų pasekmių 
gai be pragaiszinimo ne vieno 
eroplano.

SZITA KARE
TĘSĘSI ILGIAU

Ne Kaip Praeita 4
Washington, D. C. — Ameri

ka inženge in Pirmutine Svieti- 
ne Kare 6-ta d. Apriliaus, 1917 
mete o kare pasibaigė 11 diena 
Nov. 1918 mete. Todėl Amerika 
buvo karėj e viena meta, 7 me
nesius ir 5 dienas. Antroji Svie- 
tine Kare likos mums užmesta e
ant sprando 7 d. Decemberio, 
1941 mete arba jau daugiau lai
ko nubėgo nuo jos pradžios ne 
kaip nuo pradžios lyg pabaigai 
praeitos kares. _ , .
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Kas Girdėt
Ar skaitytojai žino kad Suv. 

Valstijose ugnys padaro bledes 
ant tukstanczio doleriu kas mi
liutą, kožna diena per metus? 
Taip tvirtina National Fire 
Protective Association of Ame
rica. Kožna meta ugnys padaro

Pasakyta, kad niekas ne yra 
sztant apskaityti turto Suv. j
Valstijų doleriuose bet sekreto j bledes ant 500 milijonu doleriu 
rius valdžios, 
bando tai apskaityti. Apskaitė žmonių 
jis buk Amerika yra verta ne

Harold Ickes,'0 i]1 penkiolika tukstancziu 
pražūsta nuo ugnies. 

Pusei isz t uju ugniu galima
'iszpasakyta suma 12 trilijonu, butu užbėgta, jeigu žmones ne- jiegas.

Visi tieji vadinami stebuk
lai, kurie tankei atsitinka ant 
svieto yra tai tik paprasti gam
tos apsireiszkimai. Ne visi akli, 
szlubi ir pamiszelei, kurie ke
liauna in “szventasias” vietas, 
privalo tai daryt idant būti isz- 
gydytais isz savo nuopoliu — 
nes užtektu tik paprasto apsi- 
reiszkimo, sujudymo nervu, 
idant žmogus atgautu savo pa-

Ant galo czionais priduriam 
atsitikima kuris parodo kad ne 

'stebuklai iszjgydo žmogų tiktai 
jo netikėtas susijudinimas. 
Sztai kokis tai Jokūbas Stum- 
mer, gyvendamas Missouri, 
kensdamas per ilgus metus am 

'ne szirdele ne kaip vyrai. Lai- rumatizmo ir negalėdamas ap-’ . iĮ ke szveneziu, 4ta d. Džiulajaus, sieiti be krukiu, atsisėdo ant 
'r ' nemina- tilto kuris ėjo per upe, neužte-

mindamas kad didele kirmėlė

23 bilijonu doleriu isz kuriu kutu taip apsileidę užbėgti ug-'j 
pripuola ant kožno gyvento- inj^ 111 laika.
jaus galvos po 89 tukstancziu^' 
doleriu, jeigu tuos pinigus pa
dalinti ant kožnos galvos.

Toji verte susideda isz žemes, le isz Shenandoah, Pa., parode 
anglių ir kitu mineralu po že-|SV^elu^ ^a(^ m°Vres turi geres- 
me, girriu, publikiniu namu. į 
massinu ir 1.1.

Isztikruju 23 trilijonai ir 23 Mariute, (pravardes 
bilijonai doleriu yra baisei di-i vosime), užmokėjo už savo gir- 
dele suma pinigu apie kokia jo- la vyra penkis dolerius baus- prislinko prie jo ir tik tada ja 
kis žmonis negali ne sapnuoti J mes uz gii'tuoklysta nes jis se-'paregėjo kada kirmėlė užslin

ko jam ant kojos. Užmirszes 
ailedamasi savo apie kentėjimus ir rumatizma,

Nckurie sako 'buk moteres 
i beturi szirdies bet tūla, motere-

Todėl ne dyvai kad Vokiecziai 
su Japonija pasigodejo ant tų
jų Amerikoniszku turtu ir nu
tarė ji užgriebti del saves.

Bet tieji nevidonai apsir 
savo i
rikonai ne tik tinkami ant da
rymo pinigu bet neturi pajiegu 
ant apsigynimo savo liuosybes.

Vokiecziai ir Japonai leidosi 
ant “prapal” ant apvaldymo 
Amerikos bet ant ju nelaimes 
neteks ir to, ka turėjo, kada j 

t pasigodejo ant pamuszimo, 
Amerikos.

dėjo kalėjimo.
Mariute, ga

Vincuko, nupirko jam kvorta' staigai paszoko isz baimes ir su 
guzutes idant pyszkintu links- i riksmu bego namo palikes. I .uzutes idant pyszkintu links-' riksmu bego 

.į,|<0 mai Džiulaju, bet tasai beszir-' kriukius.
užmanymuose kad Amc-i^s vietoje būti jai dėkingu tai
_• z- n__ : I sunliėke iai kaili ir už tai likos

l Daktarai ant rytojaus ap- 
suplieke jai kaili ir už tai likos žiurėją žmogeli, nutarė kad jis 
aresztavotas.

Tai-gi, už gera szirdele Mayf umatizmo per taji nepaprasta 
rintes, užsimokėjo piktai.

vįsiszkai likos iszgydytas isz

atsitikima.

Pennsylvanijos gyventojai\ Dūmai ir liežuvninke motore
i iszvaro vyra isz stu'bos o kaip yra labai szvarus žmones nes 
' durys, kurios negiigžda, taip praeita meta apie du milijonai 
ir motore, kuri tyli, yra myli- szeimynu sunaudojo 194,852,- 
miausia.

Negyvi Vokiecziai — nekuric 
isz ju su perpjautoms gerklėms 
per Sicilijos gyventojus — gu
lėjo tarp sunaikintu tanku ir 
traku per Amerikonus, kurie 
tu'kstancziais užklupo ant ju," 
Galajuje. Kada Amerikoniszki 
prakaituojanti kareiviai ėjo ke
liu, Siciliecziai juos sveikino 
szirdingai, pasiulindami jiems 
gardumynus ir vyną bet patys 
pirma ragaudami kad duoti ka
reiviams suprasti kad vynas ne 
yra užtrucintas.

Taip tai apraszineja kores
pondentai laikraszcziu kurie 
tenai buvo, kad Sicilijos gyven
tojai geidžia laisves ir kad, 
Amerika juos paliuosuotu isz 'iu pilli»u> lia ir an^ gal° pasili-

625 svarus muilo, užmokėdami 
apie 20 milijonu doleriu. Po vi- 

Edward Williams, Protesto-'sa Amerika gyventojai sunau- 
nisžkus pastorelis, 42 metu doja 'bilijonus svaru muilo už 
amžiaus, turi asztuones paezias 250 milijonu doleriu, arba ant 
ir gyvena Perrytown, W. Va., vienos szeimynos pripuola po 
bet te'byris jo 'gyvenimas yra deszimt doleriu ant meto. Priėk 
kalėjime. Paslydo nebagelis ir tam sunaudojo daugiau kaip 
gavosi in palicijos nagus. Ame- °00 milijonu svaru muilo viso- 
rikoj su tokiu pasielgimu nėra 1 kios skalbinyczios, hotelei, di- 
baiku, palicija aresztavojo’ deli bizniavi namai, prieglau- 
guodotina pastoreli kuris buvo dos, geležinkelei arba isz viso 
labai godus ant moterėliu. Pa-' Amerikonai sunaudoja per me- 
licija iszsznipinejo buk pašto- tas du bilijonus daugiau svaru 
relis važinėjo po miestus, susi
pažindamas su turtingoms per- 
siskyrusioms moterems, nasz- 
lems ir senmergėms, apsipa- 
cziuodamas ir gyvendamas isz

muilo vertes dvylikos milijonu 
doleriu.

Vokis'žkos nelaisvės.

Washington, District of Co
lumbia (Amerikos sostapyleje) 
randasi 208 'baltu Protestonisz- 
ku 'bažnycziu, 31 Rymo Katali
ku ir 5 Žydu synogogu ir 136 
juoduju 'bažnyczios su 159,994 
parapijonais. Pagal paskutini 
surasza tai Washingtone ran
dasi 51,000 Kataliku, 40,000 
Baptistu, 23,000 Metodistu, 
18,000 Episkopolu, 10,000 Pro- 
testonu, 4,000 Luteronu, 3,000 
Žydu ir 1,000 reformatorių.

Ar žinote kad jeigu saule bu
tu tuszczias kamuilys tai joje 
butu galima sutalpinti milijoną 
tokiu svietu kokiame mes szia
dien gyvename o 27 milijonus 
tokiu šauliu galima sutalpinti 
in nauja žvaigžde Betelgnesa o 
tokiu Žvaigždžiu kaip Betel
gnesa galima butu sutalpinti 
net penkes in naujausiai iszras- 
ta žvaigžde Antanas, kuri yra 
badai 450 milijonu myliu aplin
kui.

Dabar galima dasiprast kaip 
milžiniszka yra padange 'ku
rioje milijonai tokiu žvaigž
džių lekioja o kuriu astronomai 
da nesuseke. Dievo galybe yra 
neiszpasakytai dideli ir neap- 
rybota!

8SF3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose. o $5 kitose Viesznatvst.ese

'ko vyru net asztuoniu paežiu.

Nuo kada likos in vesta dru- 
kas, likos atspausdinta tiek

Netikėtai Parejas Na
mo Užtiko Pacziule 

Kito Glėbyje
Baltimore, Md. — Kada Jo

nas Harkievicz sugryžo netike- 
biblija kad del 500 milijonu^ is2 kriaueziu.szapos> llžtiko 
szeimynu, kurios randasi ant miegkambal.clyje kita artista 
svieto, pripultu po dvi biblijos 

’ant kožnos szeimynos. Nuo pen- 
kiolikto szimtmeezio atspaus-'cziules. ISŽ piMtoO"'p^griSė 

. plaktuką kirsdamas savo prie- 
teliui smarkei, jog plaktukas 
net nulūžo. Prietelis pasisle- 

(pe po lova, kur ji vėliaus sura- 
' do palicija ir nuveže drauge su

nuo adatos, kuris dirbo tam pa
ežiam szape, glėbyje jo pa-

dinta suvirszum 86 milijonai 
biblija visokiose kalbose. Ame
rikoj spaudo kas meta apie asz- 
tuonis milijonus hibliju o liku
sios spausdinamos Kanadoje.

Apskaityta bulk 15 milijonu nelaba paczia iu .palici/° sto. 
szeimynu, isz 23 milijonu, už SVetim-mot®riavima, 
Amerikoje, turi biblija o kitos. .Kraucziukas buv0 tank’iu 
visai neturi ir nėra jos mate sa- gveteliu pas Jcma> kuris ncdai.; 
vo gyvenime. prato, kad jo geras draugas 

jam paveržtu paezia. O gal
,, Dabar tik dažinojome del ko mokino -a siuti?
ne'kurias merginas vadina 
‘ ‘ slyvoms ’ ’. O tai del to kad jos 
turi akmenines szirdis.

Vcluk turėti ant sėdynės 
szunvote, 

Negu boba pusgalve,
Kaip asz po svietą atsilankau, 

Tai visko ir visaip matau. 
Ant svieto niekad nebūna 

gero,
Kur boba joja ant vyro savo, 

Tankiausia jeigu sueina in 
pora, 

O boba būna tamsesne už vyra,
Jeigu tokia boba, 

Pasikėlė in unara, 
Blusas atszere,

Kas diena guzutes prigėrė, 
Tai nieks pas tokia vertes 

neturi, 
Ant kožno isz aukszto žiuri.

Norints trandys byra, 
Proto galvoje ne yra, 
Ir kad primanytu, 

Savo vyra numarytu.
Dora ir szviesi moteris, 
Nesirūpina kitais vyrais, 

Savo.vyra myli,
Priesz ji vis nutyli.

Jeigu gauna kokia lakudra, 
Tai jau gana,

Turi ergeli lyg smert, 
Ir turi tankei pasigirt. 
Tokiu porelių gana yra, 

Kur boba pametus savo vyra,
Del to kad senas, 

Ne gudrus kaip jaunas.
Jau ne viena taip padare, 

Trumpai pabuvęs 'boba pavarė, 
Gerai vyrueziai apsižiūrėkite,

Jeigu mergina už paezia 
renkate,

O jeigu būna dori tėvai, 
Buna dori ir ju vaikai.

* * *
Tūlas vaikinelis dvi merginas 

turėjo,
Vienai ir kitai apsivesti 

prižadėjo,
O kad sodes per daug fundino, 

Na ir abidvi apsirgdino.
Pamate vaikinas kad bus 

riestai, 
Isz to neiszeis gerai,

Kad dvieju bobų neiszmaitys, 
Ka tada darys?

Skvernus in rankas suėmė, 
Ir in Vestus iszpleszkejo, 

Sziadien likusios merginos, 
Didžiai nusiminusios. 
Saugokitės mergeles,
Jus kvailos aveles, 

Matot kaip su jom atsitiko, 
Prigavo abidvi ir ant ledo 

paliko,
Dabar gana raudos, 

Vargo daug turės ir bėdos, 
O kur dabar pasidės? 
In ligonbuti eiti turės, 

Tas atsitiko Skulkino pavietė.

Po 21 Metu Surukę Sa-1Nepertoli; Mal;a,loja;s m^te- 

'Detroite vienas isz saliuno ėjo, 
į Revolveri kiszeniuje turėjo, 

. Dabar, Anderson, Ind. — Krikszto te- Kerszino visiems kad nuszaus, 
Jeigu isz kelio nepasitrauks. Į 

' Na ir susikivirezino su vienu,' 
į Einancziu ulyczia vaikinu, 

Su revolveriu iszgazdino,

-- 7"—— vo Pirmutini Cigara
Sziadien visokius dalykus  

padirba isz popieros
pradėjo dirbti baczkas isz po-|V,as Miko Phillips, po parneszi- 
pieros, kurios yra geresnes ne mui kūdikio isz bažnyczios,1 
kaip isz medžio nes nesutruks- padovanojo jam cigara su ta i 
ta ir nesudžiusta. Baczka gali-1įszlyga, kad ji nesurukys pirmi 
ma tuo jaus naudoti, kaip tik ji ]

Tamsi naktis, žmones miega,
Svietas ilsisi ramiai,
Lietus tik nepaliauja pliekti,
Ir purszkia vėtromis žemai.

Tik vienas silpnas žiburėlis,
Mirkczioja sztai ten nuoszalej,
Kas nors ten negale, ar ikeles’, 
Nes jau rytas netoli.

Girdėt sztai žingsnei per purvyną,
Žmogus atbėga, musza in duris,
Jis garsei 'ir skubei klabina, 
Tenais, kur žiba žiburys.

Jam atidaro da jauna moteriszke,
Už jos vaikucziai stovi du,
Jis nusiminia ir isžblyszkia, 
Aszaros byra jiems ant veidu.

“Sztai ir atėjo musu kunigėlis, 
O kaip gerai kad paskubinai, 
Jame vos gyvasties szeszelis, 
Ir szau'kia kunigo labai!”

Pribuvo kunigas pei’ lietu,
Ir per pūgas žiauraus rudens,

i Jis bego idant suskubt galėtu, 
Tamsioj naktyj atėjo viens.

Jis greitai prie ligonio žengia, 
Tasai aszarotas pakelia akis, 
Ir Ikuni'g’s veidą užsidengia,
Ir gilei atsidusta tylomis.

Nes sunkei parbloksztas ant lovos,
Jau paskutinio j valandoj,
Bedieviu mirszta ten vadovas,
Ir didžiauses prieszas Jo.

Žmogus tas, kolei sveikas buvo, 
Bedievis buvo ir niekino visus,
Nuo jo ir žmoniems ir Dievui kliuvo, 
Per eiles lygiai szmeiždavo visus.

Tikyba mindžiojo po kojų,
Juokėsi isz szventuju jausmu,
Dabar jis mirszta — priesz rytoju, 
Su Dievo susidurs teismu.

Nusistebėjo ir tikėti kunigas nenori
'Savo akimis, ar-gi tai ežia tas, 
Kurio burnojimai nedori, 
Žmonių tvirkdavo mynes?

“Gal atėjau ežia per kokia klaida?
Paklausė jo kunigas maloniai,
Juk tu gyvenimą palaida
Prieszais Dieva, keikdamas, vedei?”

Ligonis vos atgaudamas kvapa,
Atsake jam vos girdėtu balsu tykiu:
‘'‘Kunigėli, turbut jau paskutini lapa,
Savo nedoro gyvenimo baigiu.”

Nedoros buvo mano praėjusios dienos, 
Pikti ir nedori jas puoszdavo darbai, 
Dabar jau reik užmerkt 'blakstienos, 
Ir man sunku ant szirdies, sunku labai.

Ir tu, kuri asz nepalioviau,
Vis szmeižti, kaip szmekla baisi,
Kurio asz darbus keikiau, grioviau, 
Dabar reikalingas man.jau esi.

Kunigėli, ar pasigailėsi savo prieszo, 
Tu, kurs ne'bvilti iszblaszkai,
Nerimastis ir baime mane jau pleszo,
Ir sziauszias ant gal vos plaukai...”

Ramina kunigas taji nelaiminga,
Karsztai meldžias’ ir jo klaidas,
Mirsztanczio sunarei jau sustingo,
Ir akys styro in lubas.

Užmirszo kunigas jo szmeižta,
Kada ji drabstydavo purvais,
Kad tarp žmonių vis kele maiszta, 
Ir piktino juodais darbais.

Žmogaus duszia jam vien parupo,
Ja nori isztrau'kt isz amžinos'prapulties,
Ir prie bedievio lovos suklupo,
Ir gial'bsti jo duszia valandoj mirties.

* * *
Tamsi naktis, svietas da snaudžia,
Vien’s tiktai szvieczia kambarėly j’ žiburys, 
Ten kunigas dejuoja graudžiai,
Ir už bedievi karsztai meldžias’ jis.

i

negu kada Mikas susilauks 21 Dėt to nesitikėjo ir nepasijuto, 
iszeina padirbta isz maszinos.Įmetu. Tai-gi, Mikas ana diena- Kaip in nagus palicijos 
Sakoma kad tos popierinesi pabaigęs 21 motus ir apvaiksz- j
ba^zkos turi .pasekminga ateiti I 
o in laika jos visiszkai užims 
vieta mediniu baczku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SEPTYNI NEBYLEI 
:: SŪNŪS ::

Stebėtina yra istorija turtin
go gaspadoriaus, tėvo septynių 

tinedamas savo varduves isz- lai tik pora doleiiu užmokėjo, užaugusiu kaip aizuolai sūnūs, 
sieme isz k 
cigara ir prie i&usirinkusiu 
svecziu ir Krikszto tėvo, užsi
degė cigara ir su dideliu pasi- 
sziauszimu surukę.

insmuko.

z ♦ ®
dėžutės padovanota' Ir kėlės dienas kozoje sėdėjo, kurie visi buvo nebyliais. Nuo-

Dabar revolverio nesineszios, 
Ir nuszovimu kitiems ne

gram os.

I caras, pas kuri buvo alėjas, isz- 
: girdės tai, paėmė ji už rankos, 
nuvede in szali ir tarė jam isz 

' szirdies:
— Matau gerai tavo rūpesti, 

jog sūnūs tavo yra nebylei bet 
mane suvisai tas nenustebina. 
Žinai, jog tave pažystu da nuo 
mažo vaiko, kada tai dejai 
slaistus ant paukszcziu o kada 
koki pagaudavai tai jam isz- 
traukdavai liežuvi ir vela pa- 
leisdavai. Juk pats gali da at
simint tai? Nekarta tave 'ban
džiau o dangiszki paukszcziai, 
kurie negalėjo po tam garbinti 
Dieva savo liežuvėliais kuriems 
juos isztraukei, apskundė tave 
priesz Dievą. Per tai niekad ne- 
iszgirsi balso savo vaiku.

Dievas yra teisingas.

“Esame Labai Užgana- 
dinti Isz Jusu Laik- , 

raszczio.”

Viena karta nusidavė su sa
vo sūnumis in artima dvareli 
ant piet. Susirupines tėvas, už
mėto aki ant sedineziu vaiku, 
kurie buvo visi sveiki kaip žu
vis'bet ne vienas negalėjo ne žo- 

' džio isztart. Buvo tai tikrai ko 
į gailėtis. Aszaros pasiliejo se- 

latos grauže jam sanžine ta ne-Įllam tėvui, kuris atsidusęs in 
laime vaiku. Negalėjo suprasti Dieva paszauke:

’del ko ji Dievas taip sunkei nu
baudė.

Prisiuncziu tamistoms pen
kis dolerius už laikraszti ‘Sau
le’ kuria siunt'inekite ir ant to- 
liaus. Mes esame labai užga- 
nadinti isz jusu laikraszczio, 
nes raszo teisybe ir “Saule” 
giriame del visu Lietuviu kurie 
gyvena musu apylinkėje,taipgi 
duodamo jiems pasiskaityti, 
jie taipgi giria ‘ ‘ 
ja skaityti, nes ‘ 
pralenkti kiti 
Vėlinamo jums 
mes ir viso labo.

Juozas Matuleviczius,
Elm Grove, W. Va.

pasiskaityti 
Saule ’ ’ ir myli 
‘Saule” negali 

laikraszcziai. 
geros pa sek -

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 isztmokcjima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

*

n i

t * *
*

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMOI

<64 pus., Did. 5x7col
Tiktai, 10c.

i "SAULE’ ’
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City— Dieve, už ka mane taip 

sunkei nubaudei ? Senas Szvai-

S
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s***



** SAULE* * M AH ANO Y CITY, PA.

AteiszK^ptejo
JJUVO tai 18 metais, pavasa- paguoda buvo tik ant sūnaus 

riui iszausztant. Badas siau- Jono, kuris jau ėjo 18 metus, 
te visoje apielinkeje. Ir jis pa

sausos duonos

mažai turi šil
toki pusal'kano

Kiti visi Belaimio vaikai buvo 
liete, žinoma, daugiausia tuos'maži ir tik už Jonh jaunesnysis 
vargdienius, kurie sukrypusio- Zigmas, 
je bakūžėlėje nuo ryto ilki va
karo sunkiai darbuojasi, lieda
mi kruvina prakalta o pasiten
kina vien tik 
pluta.

Tieji, kurie 
pratimo apie
žmogelio varga, žinoma, to ba
do nesuprato. Prie tokiu aplin
kybių, kokios tuomet buvo su- 
sideja, tokio bado galima buvo 
jau isz anksto tikėtis. Po ketu- į 
riu metu žiauraus Vokiecziu 
szeiminin'kavimo, pas visus be
veik užsiliko vos po viena kar
ve, nors pirmiau turėjo keliata 
ir daugumas taip pat neteko 
arkliu. Baigiantes 18 metams, 
Vokiecziai isz rytines Lietuvos 
dalies visai iszsikrauste. Žino
ma, iszeidami isz to kraszto, su 
tuszcziomis rankoms ne iszejo. 
Jiems traukiantes, daugumas 
ūkininku pasiliko be arkliu o 
kam pasisekė ji iszsaugot nuo 
akylu Vokiecziu, tai jis savo 
arklio žiūrėdavo kaip kaktoje 
akies. Po Vokiecziu greitai pa
sirodė raudonieji, kurie lai
kėsi nuo nauju 19 metu iki tu 
metu Velykų, kol ju neiszvare 
ateja liuosuot ponu dvarų, Len
kai.

Liūdnas buvo tu metu pava
saris. Žymiai daugumai ūki
ninku reikėjo maitintis žolė
mis, dilgėlėmis. Duona kepdavo 
isz pelu, luksztu ir dažnai isz 
medžiu pjuvenų. Pjuvenų pa
rinkdavo minksztesniu medžiu, 
daugiausiai liepų. Duonos ne
galima buvo pirktis ne už pini
gus, ir nors mokėk brangiau
siai, jos nie'kur negausi ir jeigu 
kas atliekamos ir turėdavo, tai 
paslėpdavo juodai dienai.

'Alkano akys toli mato. Taip 
ir yra. Badas siautė visame Ly
dos ir isz dalies Traku apskri
tyse. Greitai žmonelei suuodė, 
kad už Nemuno galima pirktis 
duonos nors ir brangia kaina. 
Po atsižinojimo pasipylė di
džiausi būriai linkui Nemuno. 
Kiekvienas tuomet pirma ir 
girdėt negirdėjas pasiekė Mer
kine, Leipunus, Lazdijus ir net 
Marijampole ir ten nusipirkęs 
puda ar daugiau kokio nors ja
vo o dažnai neturėdamas už ka 
piiktis, staeziai elgetaudavo ir 
kiek gavės, skubinosi neszt na
mon. Namie visi isztroszke lau
ke parneszant nors kokiu mie
žiu ar žirniu nes rugiu jau buvo 
sunku gaut. Ir neretai atsitik
davo, kuomet saulei per kiaura 
diena kepinant reikėjo eiti su 
pudu ar daugiau javu prie to
kios kaitros. Ne vienas ant ke
lio apalpdavo, negalėdamas to
liau eiti, ne vienas ir pasidejas 
maisza su javais po galva, am
žinai užmigdavo, sapnuodamas 
apie savo iszalkusia szeimyna...

Belaimio szeimynoje dėjosi 
ir-gi ne kitaip. Dar priesz Vely
kas pabaigė duona ir jau Vely
koms kepo isz pelu. Peno netu
rėjo. Arklys kuris buvo vienin
tele ju varguose viltis, suliesėjo 
gerai neszeriamas ir grėsė pa
vojus, kad gali nueit per tvora.

Belaimis buvo pats septintas. 
Rods buvo silpnos sveikatos, 
žmona jau nuo seniai turėjo ne-
iszgydoma szirdies liga ir ju kad duotu vandens. Inpyliis jai

galėjo paganyt gyvu
lius nors buvo ir baisiai skriau
džiamas didesniųjų kaimo pie
menų kurie ji kaipo mažiausi 
tarp visu, lyg pastumdėlis gai
niodavo. Ir jis niekuomet nesi
skundė tėvui kad ji kaimo vai
kai skriaudžia, jei bent retkar- 
cziais broliui Jonui per aszaras 
pasakydavo ir tas, žinoma, prie 
progos, prigresdavo už Žigma, 
kaimo vaikams.

Rugiai dar vos tik pradėjo 
lyst isz žemes o jau duonos nė
ra. Kur dar rugiapjūte? Ma
žiausia trys menesiai. Ir kaip 
iszgyvent su tokia szeimyna? 
Didesni tai vis didesni, jie ir 
pakentes, bet kaip su mažais, 
kaip ant u pažvelgt, kuomet jie 
iszalke, sudžiūvę, praszo “Ma
ma, duok duonytes, jau seniai 
mes ja ragavom!” Ir kas tuo
met dedasi motinos szirdyje, 
matant savo vaikus alkanus? 
Juk ji nieko neturi, ji pati min
ta žolėmis, pati vos isz bado ko
jas pavelka o ežia’pusnuogi ir 
alkani vaikai'verkia!... Apsilie
ja motina aszaromis, szirdis jos 
kraujais apsipila ir ji nežino ka 
atsakyt tiems jos alkaniems, 
numylėtiems balandėliams.

— Mama, ko verki, — eme 
klausinėt apspitę Bclaimiene 
vaikai.
- — Nieko... taip sau... — isz
tare motiniszkas balsas ir isz 
skausmo, nepabaigti žodžiai...

Belaimis, sėdėdamas gale 
stalo, visa tai mate. Ir nors jis 
buvo kietos szirdies bet nega
lėjo iszlaikyt ir jam per su- 
raukszleta isz nuolatinio skur
do ir vargo veidą eme riedet 
aszaros.... Pradėjo verkt ir vai
kai... Pasidarė tylu... Ir kas su
laikytu tokioje valandoje savo 
szirdi, kam nenuriedetu aszara 
viską tai matanį ? O tacziau at
siranda pasaulyj žmonių su su
girgždėjusio akmens szirdimi, 
kurie ant to visko užmerkia 
akis... ir stengiasi !but ramiais...

Tai buvo pats rytas., 'kai tas 
viskas dėjosi Beaimio szeimy- 
noje. Motina, kaipo turinti ne- 
iszgydoma szirdies liga, apal
po... Pribėgo vyras prie apal- 
pusios žmonos, kuri dabar buvo 
panaszi greieziau in grabe gu
linti, negu gyva žmogų. Akys 
buvo užmerktos ir dvi stambios 
motiniszkos aszaros laikėsi ant 
veido, tarytum kalbėdamos ■ 
“vaikeliai mano, vargdieniai 
mano, kur diugsim!... kaip gy
vensime be duoneles...” Vyras 
laike ja ant ranku o jos szirdis 
taip smarkiai plake, kad rodosi 
iszsiverž in virszu.

Matydami motina apalpusia 
vaikai eme dar smarkiau verkt, 
szaukdami: Mama... Mama... 
Nemirk! Kas mus apredys... 
Tuo tarpu inejo iii trioba ir Jo
nas, kuris gryžo nuo lauko. Jis 
tai pamatęs neužverke, bet jo' 
szirdis gailiau verk e negu tu 
nelaimingųjų jo alkanu broliu
ku ir sesycziu. Atsistojo viduj, 
trio'bos pažvelgė in apalpusia 
motina, pažvelgė in verkian- 
czius vaikus, ir jam apsisuko 
galva; eme temt akys ir jis vos 
laikėsi... Apalpusi motina davė 
ženklą nes negalėjo prakalbėt,

in burna vandens, ji jo neiszge- 
re ir pasivertus ant szono isz- 
liejo...

— Kunigą man parvežkit, 
asz jau seniai iszpažinties bu-

■ vau... — sunkiai isztare ligone, 
ir vela nutilo...

Moterėles, iszgirdusios kad 
Jonas nuvažiavo parvežt moti
nai kunigą, skubinosi pažiūrėt 
kas ežia atsitiko. Greitu laiku 
buvo Belaimio grinezia jau 
sziek tiek padabinta. Ligonei 
darosi vis blogiau. Szirdis pla
ke smarkiai. Mergaicziu susi
rinko gerokas būrys, su malda
knygėmis ir lanke kunigėlio at
važiuojant. Visos ginezijosi, 
kuris atvažiuos; ar klebonas, 
ar kamendorius. Gale sodžiaus 
saugojo, kaip pasirodys veži
mas su kunigu, 'būrys vaiku. 
Keliata sykiu vaikai net apga
vo susirinkusius. Pamate ka 
nors važiuojant, mane, kad ve
ža kunigą ir visiems davė žinia. 
Privažiavus sodžių — o-gi žiu
ri, Žydelis su kiausziniais slen- 
kasi, arba sziaip žmogus va
žiuoja.

Pagalinus pasirodė ir Jonas, 
veždamas kunigą. Mergaites 
eme jeszkot giesmių “szaltiny- 
je” ir nežinodamos kad gale 
yra rodykle, nuilso kol surado 
giesme “Toj Ostijoj Dievas gy
vas...” Moterėlės apžiurėjo dar 
syki ligone, szi, ta pataisė ir 
iszejo pasitikt kunigą. Vežimui 
užvažiavus in kiemą, susirin
kusieji suklaupė ir užgiedojo: 
“Tegul buna pagarbintas...” 
Kunigą pasitiko Belaimio kai
mynas su žvake rankoje ir pa
statęs maža suoliuką prie veži
mo, padėjo kunigui iszlipt isz 
vežimo.

Vaikai Belaimio, kurie nenu
stojo verkia ir prasze valgyt, 
buvo pas kaimyną, kad nesi- 
maiszytu žmoniems po kojomis. 
Kunigas, iszklauses iszpažin- 
ties, suleido visus in trioba. Su- 
eja in trioba susirinkusieji atsi
klaupė ir pradėjo skaityt in vi
sus szventus litanija. Kunigas, 
pabaigęs su ligone, nusivilko 
kamža ir atsigryžes prie susi
rinkusiu j u pasveikino: 
bus pagarbintas...” “Ant am
žių amžinųjų,” atsake visi vie
nu balsu ir pradėjo bueziuoti 
ranka. Pabaigia bueziuot ran
ka visi nekantriai lauke ka ku-‘ 
nigelis pasakys. Ant galo jis 
prabilo:

— Kas yra ligonei?
— Dvasiszkas teveli, szirdies 

liga — atsiszauke kaimyne.
— Ar seniai serga?
— Tai jau apie ketvirti me

tai, kaip iszsigando Vokiecziu, 
tai ir dabar dažnai užeina.

— Aha... O kas daugiau gir
dėtis ?

— Badas, dvasiszkas teveli, 
— kaip tyczia visi vienan bai
sau pritarė.

— Ka padarysi! Reikia ken- pas.

Jonas pats nežinojo ar ežia'dar trys ligoniai!
— Ir keneziame, dvasiszkas jam stovėt ir laukt kol paval-

tet. Kristus taip pat kentėjo.

teveli, — atsiliepe ražaneziais 
apsikabinusi sena Murkiene.

—- Aha... Murkiene, ar man 
iszaudci ant sutono?

— Baigiu, dvasiszkas teveli, 
— atsake ji, bucziuodama ku
nigui ranka.

— Tai jau važiuosiu, nėra lai
ko, gal dar kas laukia pas ligo
ni. Tik žiūrėkit ligones.

— Dvasiszkas teveli, nėra 
ko valgyt, neturime ne duonos, 
ne 'bulvių gal komitete Ameri
kos galima butu kas gauti, — 
eme praszyt kunigo bueziuoda- 
mas ranka Belaimis.

— Ne... Dar nesutvarkyta... 
Likite sveiki... Tegul 'bus pa
garbintas — iszeidamas pasakė 
klebonas. Visi puolėsi bueziuot 
ranka ir atsisėdus vežiman dar 
kai kurie bueziavo in abidvi 
rankas ir in delnus, kaipo in 
“szventa vieta.”

Kunigui iszvažiavus ir žmo- 
iiiems iszsiskirsczius, Belaimiu 
szeimynoj vela pasigirdo verk
smas. Motinai pasidarė sziek 
tiek lengviau. Kaimyne Plet- 
kiene atnesze du kiauszinius ir 
szmoteli szviežio sūrio. Vaikai 
be paliovos prasze valgyt ir 
jiems tėvas inpyle in dubinėti 
dilgeliu, kurios buvo ryte dar 
sveikos motinos virtos. Pletkie- 
nei iszejus motina padalino at- 
neszta jai sūrio szmoteli iszal- 
kusiems vaikams.

Atėjus szesztadieniui Belai
mis nusiuntė savo sunu Joną in 
bažnyczia nes buvo Dievo kūno 
szvente ir kas vakaras buvo 
Miszparai su Iszstatymu. Jonas 
pasitaręs su tėvu nutarė nueiti 
pas klębčna ka nors papraszyt 
isz Amerikos komiteto. Szale 
žmonos susirgo Belaimio dar 
du mažesnieji vaikai “ispan- 
ka” ir tokiu budu Belaimio 
trioboje, kame visas maistas 
buvo žoles ir pelai, gulėjo trys 
ligoniai.

Miszparams pasibaigus Jo
nas ėjo in klebonija, lyg priesz 
didžiausi kaina. Jis jau nujau
tė, kad nieko negaus, kad isz jo

tegul klebonas tik pasijuoks, tacziau
jo skausmas tokiame padėjimo 
pervirszijo baime ir jis nuėjo. 
Del viso ko insidejo in kiszeniu 
maža maisziuka.

Tyliai inejas in prieszakini 
kebonijos kambari, nusiėmė ke
pure ir isztare drebancziu 'bal
su “tegul bus pagarbintas” ta
cziau jam nieks neatsake ir jo 
tie žodžiai dingo tarp keturiu 
padailintu sienų. Jis apsidairė 
ir pamate kad kambaryje ne
buvo ne gyvos dvasios. Jam pa
sidarė baugu... ir dingtelėjo 
mintis kad nepalaikytu už blo
ga pasielgimą. Už duriu, kurios 
vecle in tolimesnius kambarius, 
girdėjosi linksmi juokai ir kve
pėjo invairiausiu valgiu kva-

[maine in amžinus džiovinink
— Kur-gi trys? Juk tik mo-Ljie isz bado ir dar ligoje kai 

davo visai tyliai, lyg gaidigvs klebonas, ar eiti namon... 
Namon... nuo sziu žodžiu jam 
sziurpuliai perbėgo per kuna. sirgo dar kąsžin kokia ispanka damas Belaimis 
Namon... juk namie guli trys li
goniai iszalke...

Tuo tarpu sugirgždėjo durys 
ir inejo kamendorius gryžes isz 
bažnyczios nuo Miszparu. Jo
nas akimirksniu pabueziavo 
jam ranka ir matydamas ka- 
mendoriaus malonia iszvaizda 
norėjo iszdestyt savo szeimy- 
nos vargus ir bada ir praszyt 
paszelpos. Bet jam kaip tyczia 
ir kalba užpuolė ir jis vos iszta
re: Komitet... ir daugiau nega- 
dejo pratart ne žodžio.

— Tai pas kleboną praszykit, 
— asz nepriguliu prie komite
to, — trumpai atsake kamen
dorius.

Jiems taip besikalbant, isz- 
ejo kvatodamiesi isz valgomojo 
ir klebonas Skriaudelis su Ka
volių dvarininku Sukczevskiu. 
Klebonas Skriaudelis buvo 
‘1 iszrinktas ’ ’ Amerikos badau
jantiems szelpt komiteto pir
mininku o Sukczevskis pagelbi- 
iiinku.

Kamendorius nuėjo per val
gomąjį toliau ir Jonas pasiliko 
kampe bestovintis vienas. Ant 
stalo per atdaras duris matėsi 
pilna prikrauta tortu, pyragu, 
mėsos cukraus ir net obuoliu, 
viduryje stalo stovėjo didelis 
blizgantis virdulis isz ikurio 
sznypszte garai. Pora mergų 
dar sėdėdamos už stalo valgė 
ir gere arbata. Pamacziusios 
Joną stovinti kampe apiplyszu- 
si ir basa, viena pribėgus smar
kiai užtrenkė duris. Klebonas 
kalbėjo su savo pagalbininku 
Sukczevskiu Lenkiszkai. Jie 
tarėsi kiek reikia paimt miltu 
kvietiniu isz komiteto klebonui 
pagelbininkui, vaitui, kitiems 
klebonams ir t.t. Jonas visa tai 
girdėdamas neabejojo gaut ko
ki puspudi.

Sukczevskis karsztai su kle
bonu pasibueziaves ir padeka- 
vojas už skaniu Amerikoniszku 
miltu tortus, iszejo.

— Na, ka-gi pasakysi, — vi
sai ne tuom tonu kreipėsi kle
bonas prie Jono, kaip kad kal
bėjo su Sukczevskiu. Dabar 
malonus klebono balsas persi
mainė in pikta sziurksztu bal
sai

— Asz, asz... dvasiszkas te
veli, — mikeziojo Jonas, bu- 
cziuodamas kunigui ranka, ne
galėjo toliau isz baimes pra
tart.

— Isz kur-gi? Ar tik ne Be
laimis isz Vargunu?

— Taip, dvasiszkas teveli, — 
bueziuodamas ranka jau drą
siau atsake Jonas.

— Tai ka-gi pasakysi, Belai
mi ?

— Teveli, gal nors švara mil
tu... neturim ka valgyt o be to,

Musu Kareiviai Sziadien Kovoja Su Nevidonu Gindami Musu 
Bet Tas Reikalauja Daug Pinigo!

Pirkite Kariszku Bonu Ir Markiu Kaipo Apgynima Del Saves 
Savo Sklypo! :: :: " "•«

Ir

tina serga!
— Ne, dvasiszkas teveli, su-'kai užkimę. Ir ta viską mg

............ .... x ' ž____ Z ; pasis'kol
du broliukai mano, — teisinosi [ vargais negalais pas kaim? 
ranka bueziuodamas Jonas. (Muiku 100 ostu markiu ir tž

— Tai ar aszkaltas? Jus sirg- 'buvo dvi dieni szventes, isz 
šit ispanka o asz jus maitinsiu. ,su sunum Jonu už Nemuno. - 
Tik laukit!

— Dvasiszkas teveli, nors in gyvulius dažnai už tai gandi 
žoles inmaiszyt — vos pratarė duonos szmoteli, kuri pats 
pusbalsiai Jonas.

— Be tvarkos negaliu, kaip 
duosiu tai visiems po puse sva
ro ant duszios.

— Dvasiszkas teveli, neturi
me ka valgyt o blogiausia tai 
ligoniai.

— Vistiek! Suprask, kad asz 
negaliu. Ir reikėjo praszyt kaip 
ežia neseniai buvo Sukczevskis 
ir be jo asz negaleeziau duot.

— Tai ir negausiu ne dulke- ; 
les! — giliai atsiduso Jonas, 
isztardamas sziuos žodžius.

— Ne, vaikeli, negaliu, — ' 
pradėjo szvelniau klebonas kal
bėt, norėdamas greieziau atsi
kratyt “mužiko kavalko.”

Kuomet jau Jonas norėjo eit 
‘1 atsisveikinęs ” su “ gerade- 
ju” klebonu, inejo vargo sura- ' 
kinta kokios 40 metu moterisz- 
ke.

— Ka, motin, pasakysi, — pa
klausė baugiu 'balsu klebonas.

— Dvasiszkas teveli, — eme 
verkt moteriszke, bueziuoda
ma jam ranka — vaikai isz ba- 
djo mirszta, vyras kareje už- 
musztas, neturiu ne karves, ne 
arklio, ne duonos, ne nieko, tik 
žolėmis gyvenu. Pasigailėk...

— Žinai ka, moteriszke? — 
prabilo storu balsu klebonas — 
kaip neteksi ir žoles, ateik pas 
mane, galėsi ežia sode su pjau
tuvu prisipjaut kiek tau tik rei
kės — ir tai isztares užtrenkė 
duris ir pasislėpė nuo badau- 
janeziu.

Jonas dar valandėlė pastovė
jo klausydamas tu linksmu juo
ku, kurie girdėjosi isz valgomo
jo ir mergų įkvatojiųio, iszejo... 
Parejas in savo trioba rado ir 
treczia broliuką apsirgusi ir 
nieko neprataręs suszuko: — 
“Tai toki dvasiszki ganytojai, 
ir žmonių pasigailėto jai! Su 
ponais uliavoja o tau, vargsze 
žmogeli, kuris badauji, žolių 
jie nesigaili”!

— Nuodėmė taip kalbėt, — 
isztare motina, gulėdama lovoj.

— Motinėlė 'brangiausia! Ne- 
iszkentejo mano szirdis...

Savaitei praslinkus nuo mi
nėto atsitikimo, Belaimio szei- 
mynos padėjimas likosi ap
verktinas. Žmona, taisydamasi, 
ligoje neturėjo ka valgyt, trys 
vaikai taip pat gulėjo lovose. 
Belaimis kasdien su sūnumi Jo
nu besidarbuodami laukuose 
taip pat turėjo mist vien tik žo
lėmis.

Matydamas Belaimis, kad 
nieko nebus neapsilankius “už 
Nemuno,” nutarė eit parneszti 
nors būda kokiu javu... Pinigu 
savo neturėjo, iszskyrus kelia-į 
ta szimtu Rusu rubliu, kuriuos 
buvo priesz kare užsidirbės, 
kuomet Rusai vede nauja kelia 
ir jis juos saiigojo kaipo di
džiausia turtą.

Bet ir vela nelaime. Už Ne
muno neima jokiu pinigu, isz
skyrus ostus. O ju Belaimis ne
turi ne skatiko. Ir ka daryt, kur 
dingsiu, kaip iszgyvensiu su 
mažais vaikais, nuolatos galvo
jo, krapsztydamas sau galva.

Vaikai antra savaite sirgda
mi be duonos ir be pieno, mis
dami žolėmis, visai pablogo. 
Isz maloniu, su raudonais vei- 

j deliais, Belaimio vaikai persi-

pasis'kol

Zigmas ganydamas kaimj

valgė per visa diena, kad p 
neszus sergantiems bro] 
kams.

Pa galia us viena diena m 
net du Belaimio vaikai ir n< 
jam ju gaila buvo, szirdi sk; 
dėjo, tacziau isz dalies ir : 
blogai Dievas padare, atimi 
mas juos, nes nereikės jie 
pusgyviems, bado nualintiei 
slankiot lyg szeszeliams, mt 
save ramindamas.

iSziaip taip nusipirkę duon 
isz dalies prielgetavo, peni 
diena gryžo Belaimis su sum 
namon, ir jau rado du vail 
kapuose. Už likusias 30 o; 
markiu nuo duonos pirkir 
nuejas pas kleboną Sikriaud 
užpirko Szv. Miszias už vai 
duszias ir už savųjų sveikata

Sumalė greieziau savose g 
nose parnesztus grudus, v 
gydami gardžiai vakariene 
tiek bado dienu. Belaimio sz 
myna, kuriai dabar truko j 
dvieju gyvaseziu, neiszikenti 
neapsiverkia del tokios nei 
mes...

— GALAS -
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Žinios Vietines
— Panedelyj pripuola diena 

Szv. Onos, Motinos Szv. Panos 
Marijos.

(Utarninko ryta, apie 8-ta 
valanda, Locust Mountain li- 
gonbuteje, po ilgai ligai mirė 
gerai žinoma musu sena gy
ventoja naszle Rože A’braczins- 
kiene, kuri gyveno pas savo 
du'ktere Marijona Grineviczie- 
ne, 517 W. Pine uly. Velione gi
mė/ kaimo Moekavos, Punsko 
parapijoj, Suvaiko gubernijoj 
ir pergyveno Amerikoj apie 60 
metu. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos, Szv. Raižan- 
cziaus draugystes ir kitu baž
nytiniu draugyscziu. Paliko 
dvi įdukteres Marijona Grinevi- 
cziene mieste, V. Fritczkiene, 
gyvenanti Detroite, Mieli., du 
sūnūs, 11 anu'ku ir kelis pro- 
anukus. Jos vyras Motiejus mi
re penki metai adgal. Laidotu
ves atsibus Sukatoje su bažny
tinėms apeigomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Laidos įgralborius 
K. Reklaitis.Senuke Abraczins- 
kiene 'buvo malonaus budo mo- 
tere, su kožnu maloniai pasi
kalbėdavo ir buvo mylėta per 
tuos kurie ja pažinojo. Lai sil- 

1 įsisi amžinam atsilsyje.
1 »—< Poni Konstandfja La- 
Ipinskiene, 534 W. Spruce uly., 
lana diena iszkeliavo ant dvie- 
įju' sanvaieziu atlankyti savo 
|sunus Edvardą ir seržantą Ka- 

Į Jzimiera Lapinskus, kaipo ir 
' Juozus Lapinskus, kurie vede 

'du metai Patterson, N. J. Poni 
įLapin'skiene taipgi lankysis 
sanvaite pas Justina ir Kons
tancija Milinaviczius, gerai ži
noma hotelniirka prie 7 Bridge 

> ulyczios, Patterson, N. J.
Seržantas Kazimieras yra 

Pattersone, kuris likos nesenei 
perkeltas isz Fort Šheriden, 
Ill., in nauja vieta.

shenandoahTpa-
— Pranas Urbanaviezius li

kos skaudžiai sužeistas per su
griuvimą augliu laike darbo 
Knickerbocker kasyklose ir li
kos nuvežtas in vietine ligon- 
bute.

— Barney Szeleikis aplaike 
sužeidimą kojos laike darbo 
Hammond kasyklose ir likos 
nuvežtas ant gydymo in vietine 
ligonbute.

v
Valdžia Reikalauja 
Slaugiu (Norsiu)

Pagelbininkiu
Merginos kurios yra užbai- 

giga mokslą High School, yra 
Reikalaujamos pėr valdžia in 
Szv. Elzbietos Ligonbute, del 
pamiszeliu, Washington, D. C., 
del kuriu bus laikomas Civil 
Service egzaminas Rugsėjo 
[Sept.] 21 diena, ant bile paež

io arba tam tikroje paskirto
je vietoje.

Merginos aplaikys kambari, 
maišia, daktaro priežiūra ir 
$288 algos ant meto. Po atli
kusiai tarnystai tosios studen
tes bus priimamos in kitas li- 
gonbuite® ’su $1,970 algosv ant 
mėto.

Tosios, kurios geistu aplai
žyti egzaminą, lai raszo in: 
United States Civil Service 

Commission, Washington, 25, 
D. C.

arba in savo paczta arba in 
vietini paczta Mahanoy City, 
Pa., kur jums inteiks aplikaci
ja Mr.’Harry Litsch, rasztinin 
įsas.

—• Ketverge ryta, Liepos 
(July) 22-tra diena iszkeliavo 
in Allentown, ant sveikatos eg
zamino sekanti vyrukai isz 
Mahanoy City ir kitu apylinkes 
miestu, Schuylkill pavieto, o 
tieji kurie pereis sveikatos eg
zaminą, bus priimti in Ameri
kos tarnysta.

Tieji, kurie kada nors jau 
tarnavo kariuomeneje ar lai
vyne, privalo turėti su savim 
registracijos korteles parodyt 
kada buvo paliuosuoti nuo tar
nystes, jo registracijos kortele 
ir kokioje szakoje kariuomenes 
jis tarnavo.
Mahanoy City, Pa.
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Dvi Moteres Gyveno 
Drauge Kaipo “Mote- 

re” Su Vyru
Woodhaven, Kans. — Nema

žai nusistebėjo gyventojai szio 
miestelio kada dažinojo buk 
mirusis “vyras”, Vance Dick
son, kaipo vyras moteres Bella 
Aven, nebuvo kuom kitu kaip 
ir-gi motere. Vance apsirgo vė
žio liga ir likos nuvežtas in li
gonbute o kada ji iszrede, pasi
rodė buk tai buvo motere.

Dickson buvo žinomas kaipo 
geras ir malszus darbininkas U 
mylėtas per visus kurie ji paži
nojo. Jo pati dirbo mažam ko
telyje. Dickson turėjo 68 metus 
o jo pati 58 metus. Badai abudu 
gyveno be szliubo, kaip tai sa
koma, “ant vieros.”

Badai keliolika metu adgai 
abi moteres susipažino laike 
ligos — viena kita dažiureda- 
mos visame ir taip insimylejo 
viena in kita, kad nutarė dau
giau nepersiskirt ir gyventi 
kaipo vyras su moteria.

Kada motere dažinojo buk 
slaptybe jos “vyro” iszsidave, 
dingo ji isz miesto nežine kur. 
Miestas palaidojo motere savo 
kasztu.

Nepaprastas Atsiti
kimas

Chicago, Ill. — Katre Dore

nuėjo pasivaikszezioti in mies
tą Nedelioje ir ka tokio pare
gėjo žibanezio gulinti ant said 
voko. Buvo tai žiedas kuris pri
gulėjo prie jos. Kas tokis pavo
gė jai taji žiedą szeszis mene
sius adgal kada ji lankėsi ant 
perstatymo judomu paveikslu 
paimdami taipgi jos maszna su 
pinigais.

Del Ko Jis Persiskyrė
Nuo Savo Paczios

Philadelphia, Pa. — Jo pa- 
cziule pri vertine j o ji maudytis 
skiepe, privertinejo ji praleisti 
savo liuosa laika kuknioje, me
te torielkas in ji kada užpykda- 
vo, sudaužė jo automobiliu su 
kirviu, mete akmenis per langa 
ir kerszino ji nuszauti, — taip 
kalbėjo sude laike persiskyfi-' 
mo teismo Fredas A. Knapp, 
isz Pittsburgo, todėl ji sudžia 
perskyrė nuo tokios velne-bo- 
bos.

Sztai vyrueziai, kaip ji su tuom 
kankytiniu pasielginejo: Ju
lius turėjo gulėti skiepe, pats 
sau virė valgi bet jo prisiegele 
indedavo jam muilo in sriuba 
kad jos negalėtu valgyt, neda
vė jam jokiu paduszku, szieni- 
ko ne kaldru, inpildavo karasi- 
no in bulves ir žodžiu su szunim 
taip baisiai nepasielgdavo kaip 
su savo vyru.

Griczkai apsivedė 1920 me
te ir gyveno su savim per 23 
metus, susilaukdami keturis 
vaikus. Julius turi sziadien 62 
metus o jo paeziule 50 metu. 
Dabar jeszko persiskyrimo su
de kur Julius apsakė sudžiai 
apie savo apverktina gyveni
mo. — Tasai nevalninkas ap
laike persiskyrimą.
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:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Istorija apie Amžina Žydą. 
• o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

ATSAKIMAI
M. Garkauskas, Westville, 

Ill. — Rusu-Japonu Kare pra
sidėjo 6 d. Februariaus, 1904 
mete, Port Arthuras pasidavė 
Japonams 2 d. Januariaus 1905

Kiek Vaiku Gimė Pra
eita Meta Penn- 

sylvanijoj
Harrisburg, Pa. — Departa

mentas gimimu suraszu parodo 
buk 2,014 poru dvynuku gimė 
ir 19 trynuku gimė, 1942 mete, 
Pennsylvanijoj. Viso gimė ta
me laike 198,411 gyvu kūdikiu. 
Daugiau kaip 73 procentas tų
jų vaiku, kurie gimė 1942 me
te, gimė ligonbutese o likusieji 
gimė namie.

Paskirstymas Maisto
Ant mėsos, tauku ir sūrio: — 

Raudoni ženklelei P. Q ir R, 
knygutėje Nr. 2, yra dabar ge
ri. Raudoni ženklelei S taipgi 
yra geri kurie prasidėjo Liepos 
18 d. Visi pasibaigs 31 d. Lie
pos.

Maistas bleszinese: — Mė
lyni N, P ir Q ženklelei, knygu
tėje nr. 2, yra dabar geri ir pa
sibaigs 7 d. Rugpjuczio.

Cukraus ženklelis nr. 13, kny
gutėje nr. 1 yra geras ant pen
kių svaru cukraus ir pasibaigs 
15 d. Rugpjuczio.
Czeveryku: — Kuponas nr. 18, 

knygugteje nr. 1, yra geras ant 
vienos poros czeveryku lyg 31 
d. Spalio.

Vineland, Pa. — Trys maži 
vaikai Louiso Panichello, su į 
dege ant smert laike užsidegi
mo namo, kada nebuvo tėvu 
namie. Kaimynai stengėsi juos 
iszgialbeti bet negalėjo ineiti 
in deganti narna. __ i

Kas Turi Arszesne Pa- 
czia Už Szita Moteria?

Bloomington, Pa. — Jeigu 
Julijonas Griczko neužsitarna
vo ant priskaitymo jo prie se
novės kankytiniu skaitliaus tai 
niekas kitas ant tos garbes ne
užsitarnavo kaip jis. Jo paeziu- 
le gal yra viena isz arsziausiu 
moterių visoje Pennsylvanijoj.

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

Puiki Farma Ant
Pardavimo Pigei!

Isz priežasties senatvės, es
mių priverstas parduoti 500 
akeriu farma arba ūke, puikio
je vietoje, su 4 akerais girrios, 
bėgantis vanduo ir geri namai. 
Gerai butu kad Lietuvys pirk
tu, parduosiu labai pigei.

Atsiszaukite pas: 
Charles Wietahl,

McIntosh, So. Dakota

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, 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.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

tfOUB ELECTRICAL JPBODUCTION SOLDKB

IT IS CHEAT

PIRKINEKITE KARES BONUS 
IR LAI AMERIKA BUNA 

LAISVA

Vai tieji rpusu vaidai!
Paduok jiems skrudreiveri ir reples, o jie padarys viską!

Karta kada pulkininko ka- 
reivei užtiko sulūžusia Francu- 
ziszka tanka ant kares lauko, 
Afrikoje, jiems buvo pasakyta 
kad jau ji visai yra netinkama 
ir daugiau ne eis.

Buvo tai pasitycziojimas isz 
tuju “boisu” kurie mylėjo ma- 
szinas. Pradėjo jie dirbti ant 
tos tankos pakol ja pataisė ir 
vela tanka bego per laukus!

Yra tai tikras atsitikimas 
musu “boisu” nes jie padare 
tikrai Amerikoniszkai.

Tieji musu “boisai” net pra
kaitavo prie tojo darbo bet isz- 
pilde sa vo užduoti. Mate kad j u 
darbas yra reikalingas, pasi
raitojo rankoves ir tikrai Ame
rikoniszkai atliko savo darba.

Tokis tai Amerikoniszkas 
upas padirbo elektrikiszkas 
kompanijas. Daugelis isz szia- 
dieniniu žymiu prezidentu ir 
perdetiniu tuju kompanijų kar
ta buvo tik prasti darbininkai, 
rasztininkai arba laipiojo ant 
stulpu, taisydami dratus kurie 
pasiraitojo rankoves ir ėmėsi 
prie darbo.

Ir kokia buvo tame pasekme? 
Geresnis darbas, žemesnes kai-

DON’T WASTE ELECTRICITY JUST BECAUSE 
AND IS NOT RATIONED

nos ir geresnis patarnavimas 
žmoniems. Todėl Amerikonisz- 
kos szeimynos sziadien aplaiko 
du syk tiek elektrikos kiek ap- 
laikydavo 15 metu adgal. Ir 
tuo paežiu kartu —

Szitos kompanijos sziadien 
pristato daugiau kaip 80-ta 
procentą visu Amerikos elek
trikos pajiegu. Taip, pajiegos 
del kariszku darbu ir daugiau 
pajiegu ne kaip Vokiecziai tu
ri savo visam sklype.

Negaiszinkite bereikalo elek
triką vien tik kad jis yra pi

gus ir ne yra paskirstomas 
per valdžia

k. ■»
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