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I sz Amerikos
TURĖJO GYVA

PEKLA

Per 35 Metus

Trenton, N. J. — Edwardas 
Beatte užvede skunda ant per
siskyrimo nuo savo mylimos 
Katriukės, kuri male liežuviu 
per 35 metus, neduodama ra
mybes savo vyrui nuo tada, ka
da su ja apsipacziavo. Tasai 
vyras kentėjo per visus tuos 
metus kantrei, paneszdavo jos 
plūdimus, paniekinimus, pysz 
kinimus per žanda ir daužymą 
torielku ant jo plikes bet ant 
galo insidrasino, užvesdamas 
teismą ir ja pamėtė ant visa
dos. Sudžia iszklause tojo žmo
gelio gyvenimo ergelius ir da
vė jam persiskyrimą tuoj aus.

Važiavo Atlankyti Ser- 
ganczia Draugia, Pati

Likos Sužeista

Durham, N. Y. — Mrs. Dela 
Morgan staigai susirgo nežino
ma liga. Vietinis daktaras pa
liepė jai važiuoti in ligonbute 
tiksle operacijos, na, ir ji taip 
padare. In antra diena padary
ta jai pasekminga operacija ir 
jos gera drauge, Mrs. Vera Sta- 
rington, nutarė nuvažiuoti at
lankyti ligone. Važiuojant au- 
tomobilium kasžin kas pagedo. 
Sustojo szale kelio norėdama 
pažiūrėti kas buvo pagedia, ta
me atbėgo kitas automobilius 
ir su dideliu trenksmu trenke 
in stovinti automobiliu. Abudu 
automobiliai likos sudaužyti 
ant szmotu o moterei nulaužta 
abi kojos. Tuojau ir ja nuveže 
pas jos serganczia draugia in 
ta paczia ligonbute kurioje ra
dosi jos drauge ir dabar abi 
moteres guli szale viena kitos.

DARBO ŽINUTES
Wilkes-Barre, Pa. — Cory

don King, 52 metu, bosas Ewen 
anglių kasyklų, mirė staigai 
namie, West Pittston, Pa., nuo 
nervu payrimo.

Toledo, Ohio — Per straika 
darbininku, 65 mokyklos likos 
uždarytos per ka 40,000 vaiku 
negalėjo lankytis in mokyklas 
ir 1,200 daraktorkos pasiliko 
namie.

Washington, D. C. — Jonas 
Lewis ir anglių kasyklų ope
ratoriai tariasi apie nauja kon
traktą del darbininku ir mo
kesti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

PASIDARĖ MIRTI
SU DINAMITU

Jo Pati Pabėgo
Donnells, Mich. — Morta 

Soska vos nepražuvo drauge 
su savo vyru, kuris drauge su 
ja norėjo iszlekti in dangų su 
pagialba dinamito. Vyras insi- 
dejo szmota dinamito in kisze- 
niu, uždege knata, pagriebė sa
vo pacziule in glebi ir lauke 
eksplozijos. Motere isztruko 
isz vyro glėbio in laika nes in 
kėlės sekundas eksplozija su
draskė vyra in szmotelius.

Elektriko Kompanija
Pirko Daug Bonu

Pottsville, Pa. — Pennsylva
nia Power & Light kompanija 
ana diena pirko kariszku bonu 
už $1,500,000. Toji suma bus 
padalinta ant pavietu kuriuo
se toji kompanija daro bizni ir 
duota garbe gyventojams kad 
ju paviete parduota tiek bonu.

Kvintukai Gimė
Korėjoj

Tokia, Japonija — Reidio 
pranesza isz Korėjos in czio- 
nais buk Korejiszka motere, 
Seishoku Kaneyama, pati var
gingo anglekasio, ana diena 
pagimdė kvintukes, penkes du
kreles, ant kart, panasziai kaip 
tai Kanadoje atsitiko keli me
tai adgal kur gimė kvintukes 
Dionnu. Motina ir dukreles 
yra sveikos ir kaip rodos gy
vens.

Drebėjimas Žemes
Padare Daug Bledes

London — Keli smarkus dre
bėjimai žemes davėsi jaustis 
ant Kurile salos, kuri guli žie
miu dalyje, nuo Japonijos, ku
ria Amerikoniszki lekioto j ai 
bombardavo Nedelioje. Drebė
jimas padare daug bledes, su
griaudamas namus ir užmusze 
kelis szimtus žmonių.

Chiang Iszrinktas
Kinijos Prezidentu

Chungking, Kinai. — Ana 
diena likos iszrinktas genero
las Chiang Kai-Shek kaipo 
prezidentas Kinu in vieta mi
rusio daktaro Lin Sen, kuris 
taipgi apėmė kamanda ant vi
sos kariuomenes ir yra vyriau 
siu vadu viso sklyo. Jis steng
sis praszalinti Komunizmą Ki
nuose, kuris apvaldė sklypą 
nuo kokio tai laiko.

RUSAI PAĖMĖ 
BRYANSKA

Užmuszdami 2,000 
Vokiecziu

London — Rusai supliekė 
baisei Vokieczius prie Desnos 
upes, paimdami taji miestą už
muszdami 2,000 Vokiecziu ir 
paėmė daug kariszko materi- 
jolo. Vokiecziai likos apsiaub
ti isz visu pusiu ir negalėjo ap
saugoti savo pulkus nuo isz- 
tremimo. Rusai taipgi paėmė 
du trukius prikrautus su gink
lais ir amunicija ir suardė kelis 
tiltus per kuriuos Vokiecziai 
negalėjo persigauti.

Amerikonai Susirėmė 
Su Japonais

London — Penkiolika Japo- 
niszku eroplanu užklupo ant 
Amerikoniszkos eroplanu sto
ties, ant salos Funafuti, ant 
Pacifiko mariu bet padare ma
žai bledes. Amerikonai neteko 
vieno submarine ir dvieju kitu 
laivu.

Kruvini Musziai 
Albanijoj

London — Kruvini musziai 
prasidėjo tarpe Italu ir Vokie
cziu Durazze. Italiszkas garni
zonas, susidedantis isz keliu 
tukstaneziu Italu, pasiprieszi- 
no priesz Vokieczius isz ko ki
lo kruvini musziai. Vokiecziai 
užėmė Tirana, sostapyle Alba 
nijos. ,

Vokiecziai Ketina
Apleisti Finlandija

Stokrolmas, Sz vedi j a — Fi
nai tikisi kad Vokietija ketina 
padaryti su jais taika ir apleis
ti Finlandija. Genreolas Dietl 
laike posėdi su Vokiszkais ge
nerolais kaslink tos taikos bet 
ant kokiu iszlygu toji taika 
bus padaryta tai apie tai tele
gramai nepranesza.

NARSI kinieti:
Nutrucino 40 Japonu 
Kareiviu Nors Pati Su 
Kūdikiu Pasiaukavo

Wu Kiang Tso, Kinai. — Se
kantis invykis atsitiko mažam 
Kiniszkam kaimelyje tarp kal
nu. Aplinkine buvo apsiaubta 
per Japonu kareivius, kurie be 
jokios mielaszirdystes apiple- 
szinejo gyventojus nuo visko 
ir juos žudė o su moterems pa- 
sielginejo kuobjauriausia ir de
gino j u bakūžėlės. Žinia apie 
taisės baisybes pasklydo po vi
sa aplinkinia. Kas galėjo, tas 
bego in kalnus, palikdami vis
ką paskui save.

In kaimeli Kiowang atėjo 
kuopa kareiviu jeszkodami 
maisto del savo vado. Kaime
lyje nieko neužtiko. Gyventojai 
ka tik galėjo ta pasiėmė su sa
vim o ka negalėjo tai sunaiki
no kad nesigautu in rankas ne
vidonu. Vienoje bakūžėlėje ka
reiviai užtiko moteria, 23 metu 
amžiaus, kuri pasiliko dažiure- 
ti savo mirtinai serganti kūdi
ki. Vadas kareiviu pradėjo 
kvosti motere bet toji tylėjo 
kaip akmuo. Ant galo vadas 
paszauke: “Liepsiu tave suka
poti ant szmoteliu jeigu nepa
sakysi kur pašiepei maista.” 
Motere apreiszke kad turi la
bai mažai maisto, tik tiek idant 
iszmaityt save ir savo kūdiki 
bet turi taipgi ir goreziu vyno. 
Kareivis tuoj aus liepe atneszti
vyną.

Motere nuėjo in skiepą ir po 
valandėlei atnesze vyną. Ka
reiviai mėtėsi ant vyno kaip 
iszalkia žvėrys bet vadas, bū
damas atsargiu žmogum, su
laikė draugus nuo gerymo vy
no, kalbėdamas: “pirmiausia 
tegul motere iszgeria vyno ir 
duoda savo kūdikiui idant bū
tume užtikrinti kad tasai vy
nas ne yra užtrucintas.

Motere iszgere vyną ir davė 
gerti kūdikiui. Po tam karei
viai tuoj aus iszgere viską. In 
trumpa laika kūdikis gavo
konvulsijas ir mirė. Kareiviai1 
dasiprato kad ne viskas yra

Nottingham, Anglija — Kad 
valdžia privertė 18 metu vaika 
dirbti kasyklose, 14,000 angle- 
kasiu sustojo dirbti. Vaikas at
sisakė dirbti kasyklose.

Italai Užmusze Daug 
Vokiecziu

London — Szimtai Vokiecziu 
ir Kroetu likos užmuszti mu- 
sziuose kurie tęsęsi per penkes 
dienas Karlo vice, Kroecijoj, 
pakol Vokiecziai turėjo proga 
nuginkluoti apie deszimts tuk
staneziu Italu kurie buvo suki- 
lia priesz Vokieczius.

------------□------------

§ Persiskyrimai vedusiu po
ru Brazilijoj yra uždrausta.

Musziai Prie
Salerno

Amerikonai Nepasiduoda Vo- 
kiecziams Prie Salerno, Kur
Eina Kruvini Musziai; Popie
žius Nelaisvėje; Rusai Dabar 

Eina Ant Kijevo 
* ----------

POPE PIUS XII.

Kuris dabar randasi Vokiecziu
nelaisvėje

Dabar Allijentu rankose ran-

LONDON — Penkta Amerikoniszka ar
mija smarkiai kovoja ant 26 myliu fronto ant 
Salerno, Italijoj, kur Vokiecziai tikėjosi suplak
ti Allijentus bet tas užmanymas jiems nepasise- 
ke ir likos atmuszti nors Vokiecziai pastate ant 
to frunto ketures divizijas kareiviu. Allijentams 
pribuvo in pagialba daug Kanadiecziu ir Ameri
konu. Szimtai eroplanu bombarduoja Vokisz- 
kas pozicijas ir jau daugelis Vokiecziu turėjo 
pasiduoti. Laivai taipgi prigialbsti Allijentams 
bombarduoti pakrasztinius miestus. Allijentai 
aplaike daug ginklu, tanku, armotu ir nauju ka
reiviu ir mano Vokieczius iszguiti isz ju pozici-
ju. Daugelis laivu atplaukė in Salerno kur Alli-
jentai turėjo smarku susirėmimą su Vokiecziais

dasi 80 Italiszku visokiu laivu 
kurie gervalei pasidavė ir kaip 
girdėt tai da daugiau ketina 
pasiduoti kaip tik atplauks in 
sauges vietas nes da randasi 
apie szimtas Italiszku laivu 
svetimose pristovose laukdami 
progos pasiduoti Allijentams.

Berlinas vela likos smarkei 
bombarduotas per Allijentus ir 
kiti Vokiszki žymus miestai, 
kur padaryta milžiniszkos ble
des. Taipgi bombarduota svar
bios vietos Francijoj o ypatin
gai tosios vietos užimtos per 
Vokieczius.

gerai ir vadas suriko ant mote
res: “Koki vyną tu davei kūdi
kiui kad jismire?” Motere 
szypsodamosi prisipažino kad 
vynas buvo užtrucintas, tarda
ma: “Dabar niekas jus neisz- 
gialbes nes ir jus tuoj aus mir
site už jusu papildytas bjaury
bes.”

Kada gyventojai sugryžo ad
gal in savo kaimeli po keliu ■ 
dienu, užtiko visus kareivius 
negyvus nuo užtrucinto vyno, 
drauge ir motere ir jos kūdikis, i 
— Buvo tai narsus pasiaukavi 
mas tosios didvyres moteres.

kurie smarkei atspyrine jo ju užklupimus. Smar
kus musziai taipgi atsibuvo Ryme kur padaryta 
daug bledes. Anglikai paėmė Bari kur užmusz- 
ta daug Vokiecziu smarkiuose musziuose bet 
Vokiecziai ant galo turėjo trauktis szalin. jį

Telegramai pranesza buk Vokiecziai užė
mė Ryma ir Vatikano miestą ir laiko Popiežių 
Piju XII-ta nelaisvėje. Vokiecziai nepaisė nors 
Rymas buvo apsiszaukes “atidarytu miestu” o 
kada Allijentai pradėjo bombarduoti Italija ir

Rusai perkirto Vokiecziu ge-Į 
ležkeli einanti in Neznina, 75
mylės nuo Kijevo. Taipgi eina 
ant Zaporozo, ant Krimejos.

Rusai paėmė Brianska, po 
smarkiam musziui bet da eina 
smarkus musziai aplinkinėje. 
Rusai dabar eina ant Kijevo 
kur tikisi susiremti su Vokie
cziais. Rusai prie Bakmako ap
siaubė Vokieczius skaitliuje 
60,000 vyru isz kuriu beveik 
puse likos užmuszta ir sužeista.

§ Valstija Michigan turi 
57,980 ketur-kampiniu myliu 
dydžio.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

nekurias dalis Rymo, tai tame pasiprieszino Vo
kiecziai ir prižadėjo isztraukti savo kareivius
ant ko Allijentai sutiko bet vėliaus Vokiecziai 
nedalaike prižadėjimo ir užėmė Italija drauge su 
Rymu ir kaip dabar iszrodo tai Allijentai gal 
bombarduos Ryma kad isz jo iszguiti Vokie
czius. Smarkus musziai eina mieste tarpe gy
ventoju ir Vokiecziu. Dabar Popiežius yra at
kirstas nuo svieto ir randasi savo palociuje Va
tikane kaipo nelaisvis Vokiecziu rankose. Va
tikano reidio nieko nepranesza isz ten apie Po-
piežiaus padėjimą.___________
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! *SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^



Kas Girdei
Kiek tai kartu duodasi skai

tyt laikraszcziuose kad: “Mo- 
tere mirė isz gailesties no ausi-i II

Ana diena mirė Helena Vas- 
sil, Baltimore, Md., nuo sutru
kusios isz gailesties szirdies, 
kaip daktarai nutarė, atsisa
kydama valgyti per kėlės san- 
vaites. Trys menesei adgal 
mergina pribuvo isz Argenti
nos apsivesti su Vassilu, kuris 
sakėsi kad yra profesorium mo
kykloje bet po apsi vedimu i 
pasirodė buk jis yra paprastu 
darbininku fabrike. In dvi san- 
vaites po szliubui motere suma
nė sugryžti adgal pas tėvus in 
Argentina. Vyras nenorėjo ja 
leisti ir in ja szove kelis kal
tus, sužeisdamas ja pavojingai 
bet pats mirė nuo kulkos kuria 
sau paleido in krutinę. Motere 
taip buvo nuliūdus savo padė
jimu kad mirė nuo sutrukusios 
szirdies.

ruszies kuris buvo iszaukletas 
gerai ir Dievobaimingai. Kar
ta vyra iszsirinikus, tegul tasai ■ 
dalykas buna ant visados už
baigtas ir nuo to laiko rengkis 
prie szeimyniszko gyvenimo. 
Nekurioms merginoms .patinka 
vyrus vien tik vilioti o kitos tik 
erzina juos. Moteres gali kad ir 
isz menkos vertes vyro padary
ti meilu, jautru ir gera žmogų, 
nesigailėdama kantrybes pa
saldintos nusiszypsojimais ir 
meilingais pabueziavimais; pa
skui ji insupk in labdarybės rū
bus, sziltai užlaikyk meilinga 
ugnia ir patepkie ji lankei su 
Smetona szirdies jausmais. 
Taip su juo pasielgiant galima 
vyra ilgiausius metus palaiky
ti. Motere, gavus proga, gali 
paimti toki durnais iszrukyta, 
arielkoj iszmir'kyta, surūdiju
siu protu ir nervuota lauža, isz- 
traukta isz švietimo dumbly
no ir ji paversti in galinga, 
naudinga ir garbinga žmogų.

_______________________ HSA ULE” MAHANOY CITY, PA.

SUMNER WELLES
APIBUDINA AMERI
KOS POKARINI
NUSISTATYMĄ

Įsoms valstybėms, didėlėms i, SAVANORIU
REIKALINGA

Tūlas musu skaitytojas, isz 
Pittsburgho, duoda gera pata
rimą kaip inspeti kokia bus szi- 
met žiema. Sako jis: “kur ran
dasi beržo medžiu, tai temink, 
jeigu nukrinta nuo medžio la
pai o ant virszunes da ilgai lai
kosi, tai žiema bus sunki ir il
ga. Antras būdas: kaip nueisi, 
rudens laike, in girria ir pama
tysi daug rieszutiniu luksztu, 
tai galima tikėtis smarkios žie
mos nes voveraites ta prijau- 
czia geriausia ir susikrauna 
sau maisto in laika nes juos nu
kerta kada rieszutai da buna 
žali.” — Szieji budai nuo senei 
yra iszbandyti ir yra teisingi.

jesnes szetimszaliu grupes, ten! 
rasis Baud. Kryžiaus savano
riu, kurie paszvenczia savo lai- 

ika sziam darbui todėl, kad jie 
kad gerai žino k a Baud. Kryžius j 
pa-, reisžkia. Į.

Szios savanoriu vienetos at- - 
svetima

- ' ■!. žmonijos naudai tauta szioje szalyje ir, kas dau- .
kas yra puikus rekordas Amedgįau, jie atstovauja tas sveti- 

rios dirbo po,mas tautybes. Ju pastangos 
rasine Baud. Kryžiaus vėliava praei-Įg^tae metu daug reikalingesnes 

tais metais. Daugiau negu | negu kada nors buvo. Su karo 
3,000,000 moterių padėjo in-! eiga vis pasirodo daugiau dar- i 
steigti szi puiku rekordas arba p0; daugiau darbo palengvinti 

pasaulio žmonija kariauja ir praneszimas. Dabar kada va- kentejima i

mažoms ir drauge su tuomi, 
pripažinimas principo, kad ’ke
lias turi būti prirengtas nepri
klausomybei ir savivaldybei tu 
žmonių, kurie reikalauja lais- 

Jves, kaip tik jie bus padėtyje
Nepaprastai aiszkiame straip- pHsiimti ta teise, 

snyje Sumner Welles, Under 
Secretary of State, apbudina 
Amerikos po-karini nusistaty-

6. Pagaliau tokiame pasau
lyje už kuri mes kariaujame, 
neturi būti r

Manoma, 
savanoriai 
aukojo net 975,-' 
000,000 valandų sfovauja kiekviena

eikalo egzistuoti!’‘ikos moterų kur 
ma Birželio menesio numeryje' į ^'k i am terminui kaip 
“American Federalionist,” or
ganas Amerikos Darbo Fede-I 
racijos.

Pirma, p. Welles pareiszke,'
kad pirmiausia užduotis, kuri niirszta užlaikyti ir inamžinti1 sara baigiasi, Baud. Kryžiaus karas palieka savo eigoj, 
stovi priesz visus, yra “atsie- žmogaus laisve, pagal teise, ar! savanoriu patarnavimai 
kimas pastovios taikos per per- galima manyti kad “žmones(prasidės.
gale” Jis ir-gi sako, kad szi už-| Jung. Tautu sutiktu vela in-j 
duotis poJkarinio nusistatymo steigti būda pagal kuri žmoni- 
yra. pagrindiniai klausymas ja priklausytu prie tokiu “ma
niusi! ypatiszko labo. Į žumu

Ir nors jis atsargiai paduo-ikaip ir lygybe 
da savo asmenini insitikima,: būti 
•kaipo fakta kad'butu per anks- (fiat). Lygybe 
ti sziame momente sziai val-

arba religine mažuma.”
P. Welles, pabrėždamas sze- 

■szta punktą sako — “jeigu
ir vargus kuriuos

Raud. Kryžius reik 
kiekviena savanori kuri gali

Raportai isz visu szalies da- gauti. Ar tas savanoris gali pa-

Mėsos ir tauku: — Baudoni 
ženkleliai ant maisto X, Y ir Z, 
knygutėje nr. 2 yra dabar geri 
ant aplaikymo maisto ir pasi
baigs Spalio (Oct.) 2 diena.

Budi ženkleliai A, isz knygu
tes nr. 3 yra dabar geri ir pa
sibaigs Spalio-Oct. 2 d. Budi 
ženkleliai B bus geri nuo Bugs. 
Sept. 19 d. ir pasibaigs iSpalio- 
Oct. 2 d.

! Maistas bleszinese: — Mėly
ni ženkleliai B, S ir T, knygu
tėje nr. 2 baigiasi Bugs.-Sept. 

(20 d. Ženkleliai U, V ir W da- 
ixalauja^ra ,gerį įr baigsis Spalio-

pagrindiniai klausymas ja priklausytu prie tokiu
Lygybe žmogaus, 

žmonių negali 
nusprendimu 

priklauso nuo 
nuo j u asmeni-

suteikta

j u at siekimu ir

Paul McNutt, Darbo Admi
nistratorius, apgarsino buk yra 
reikalinga 3,000 anglekasiu 
penkiose valstijose kaip: Colo
rado je, Montana, Utah, Wash
ington ir Wyoming del kasimo 
anglių kur randasi labai trum
pa darbininku. Tieji darbinin
kai dirbs tik 48 valandas. Loc- 
nininkai tuju kasyklų užmokės 
kasztus keliones, kurie sutiktu 
keliauti in ten dirbti.

Turkija mano prisidėti prie 
Allijentu ir kovoti priesz Vo
kietija. Amerikoniszkas amba
sadorius Steinhart, isz ten isz- 
leke eroplanu in Amerika tar
tis su valdžia ant kokiu iszlygu 
priimti Turkija in savo tarpa 
kovoti priesz Vokietija. Turkai 
yra neužganadinti isz tebyrio 
padėjimo ir Vokiszkos prispau- 
dos.

Mete 1650 paprastai žmogus 
gyveno tiktai 20 metu o 1850 
mete paprastas amžius žmo
gaus buvo 40 metu. Mete 1875 
žmogaus amžius buvo 45 metai 
bet sziadien prasiilgino žmo
gaus gyvastis ant 59 metu.

Pagal daktaro Mayo tyrinė
jimą, tai žmogus gali sau pra
ilginti gyvenimą ant deszimts 
metu, gyvendamas padoriai.

Saldusis arba Medaus Menuo.
Tūli žmones tvirtina kad 

szis dang-iszkasis inprotys, me
daus menuo, arba kaip ji Ang- 
liszkai vadina “Honey Moon”, 
buvo investas pirmiausia kada 
vyras pagaudavo sau patin- 
kanczia motere už plauku ir 
nuvokdavo ja in urvą. Kad ne- 
daleidus jai susineszti su savo 
giminėms, jis per koki tai lai
ka ja laikydavo prie saves. Ki- 
ti-gi vela tvirtina kad, jeigu 
meile sulygsta mėnesienai, tai 
jaunavedžiu meilinimasis gavo 
varda “saldus” arba “medaus 
menuo.” Nors tos dvi pasakos 
yra senoviszkos bet faktas pa
rodo kad tas paprotys atsira
do tarpe senovės tautos Teuto
nu, kada tai jaunavedžiai per 
trisdeszimts dienu po ženybu 
gerdavo isz medaus padaryta 
vyną, ir per tai buvo žinomas 
kaipo “medaus menuo.” Acziu 
tam paprocziui, Atilla, bjauru
sis Hunu karalius gavo gala. 
Yra pasakojama, kad laike sa
vo vestuvių ir saldaus menesio 
jis tiek vyno iszgere kad nuo to 
pasimirė.

Nors 80 Italiszku kariszku 
laivu pasidavė Allijentams ir 
ju flota yra drūta ir pagal 
naujausia mada bet kas isz to, 
kad ju armotos yra netinkamos 
nes ju kulkos ir amunicija yra 
kitokio kalibro kaip Allijentu 
ir netinka kitiems laivams o 
priek tam Allijentai negali pri
statyti del ju laivu kulku o Ita
lija taipgi negales dabar pri
statyti del savo laivu amunici
jos isz priežasties kad ju dirb
tuves yra sunaikintos o kitos 
randasi Vokiecziu rankose. 
Jeigu Amerika pristatys amu
nicija tai gales laivus naudoti 
bet tas užims daug laiko pakol 
permainys savo maszinas fab
rikuose ant dirbimo tokios 
amunicijos.

džiai bandyti aiszkinti smulk-,nin vertybių. Bet lygybe žmo- 
meniai plana tautines koope-' 
racijos, kuriai Amerikos žmo
nes tikimai pritartu, jis aisz- 
kiai pastebi, “kad butu sun
kumu tai invykdinti. Kada 
ginklai bus padėti ir musziai 
bus sustabdyti, tvarka turės 
būti iszlaikta tu Jung. TautuJ 
kurios apsiims tai padaryti1 
‘‘kai}) pav., repatriacija, mais
tą, ligų sulaikyma ir atstatyma 
iszardytu vietų.”

“Atrodo aiszku,” sako p. 
Welles, “kad per tragiszka 
pamoka kuria žmonija iszmoko 
per paskutinius 25 mens, 
kia forma organizacijos, kad 
gerai dirbtu, turi pripažinti 
kelis svambius principus.” P. 
Welles paduoda sekamus 6 pa
grindinius punktus, kurie yra 
svarbus ir reikalingi.”

1. Turi būti sudaryta per tautines organizacijos evoliu- 
tariptautini susitarimą, kombi- cijos 'budu. Praktiszkas patyri- 
nacija ginkluotu jegu tu tautu, mas kuri Jung. Tautos ingijo 
kurios prisirengė tai padaryti,|karo laike ir kaip pergale bus 
kuri Imtu galima vartoti apru- iszkov.ota, aįszkiai inrodys ko- 
bežiuotoj arba platesnėje ska- kios imszies organizacija ta ga
le j ir kuris sustabdytu agresi- es atsiekti.
ja, neprileistu prie tarptauti
niu gineziu ir bendrai palaiky- lacija jis'inspeja neklausyti tu 
tu taika pasaulyje.

2. Tui i būti insteigtas tarp-jfas nuo karto girdime ir kurie 
tautinis tri'bunalas, kuris isz-' 
sprenstu tarptautinius klausy
mus ir kuriuom galima pasiti
kėti.

3. Turi būti insteigta tarp- 
; tautinis 'būdas, kuris uždraus

nijos teisu ir progų yra suteik
ta kiekvienam pagal szventa 
teise. Tai yra esencija demo
kratinio insitikiuimo. ”

Prieidamas prie sziu iszva- 
du, p. Welles pavartojo inrody- 
mui, susitarimus, kurkie su
daro tarp Ameriku supratima 
ant kurio Pan-Amerikonizmas 
stovi. Jis, primena kad tai ne
buvo atsiekta per viena diena 
arba isz kokiu braižiniu.

“Ne,” jis sako, “atsiekimai 
buvo invykdinti per ilgu metu 

-------- laika ir reikėjo akto agresijos 
, bi ko-! priesz viena isz Amerikos res

publikų, Jung. Valstijų kad in
vykdinti gautina sujungimą ir 
susipratimą Vakaru Žemyno.

“Gali 'būti, kad tikriauses 
kelias kuri Jung. Tautos galė
tu sekti, tai sudarymas tarp-

Del tu, kurie 'kalba už izo-

ciniku, 'kuriu balsus mes kar-

Kaip galima palaikyti savo 
yyra:

Bukie atsargi pasirinkime, 
jiesirink per jauna ir tik tokios

Palaiminta toji szalis Ame
rika, kurioje randasi Bojus vi
sokio sztamo ubagu: tikeji- 
iniszku, tautiszku, politi'kiszku 
ir Dievas žino kiek da kitokiu. 
Nepraeina dienos kad ant žmo
gaus neužkluptu koki ubagai, 
kolektoriai, rinkėjai auku ir 
kitoki. Vos žmogus iszima ran
ka isz kiszeniaus tai vela kas 
barszkina in duris arba sulaiko 
ji ant ulyczios praszydamas au
kos ar almužnos.

Nubodo žmoniems tieji nuo
latiniai ubagavimai, ypatingai 
laikuose kada pinigu yra što
kas ant pragyvenimo.

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

HEgr* “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

sako kad karai visada buvo ir 
bus, kad iszsaugoti savo kaili, 
Jung. Valstijos turi nesikiszti 
in kitu reikalus.

p. Welles sako atsakydamas 
in szi provincialumą — “Szios

tam tikru ginklu, kartu ir per-*. n .1 j szalies žmones žino kad szis nu- 
I sistatvmas buvo iszbandvtas ir 1 nepasiseke. Sziu dienu motinos 
,ir tėvai žino kad jeigu Jung. 
(Valstijos tikrai butu žinojusios 
koks buvo ju biznis praeitais 20 
metu ir jeigu jos butu prisidė
jusios prie užgesinimo liepsnos 
kuri vėliau pradėjo pasauline 

' konflagracija, ju sūnūs szia- 
, - i savo

kad pokarinis laikas galėtu szalies iaisve ir sauguma.,, 
būti epoera ekonomines koope-!.. . „ , . .1 —Common Council for Amer. Unity

žiūrėti ginklus.
4. Turi būti insteigtos tinka

mos ir praktiszkos organizaci
jos, kurios spvens ekonominius 
ir finansinius klausymus ir ku
rios painformuos narius Jung. 
Tautu apie tai, tokiu budu bus 
iszvengiama pasisavinimas ko- 
mercijiniu ir finansiniu nusi I 
statymu pavieniu jegu taip, dien “ekri;tll "gjndami

racijos ir kylanczio gyvenimo 
standarto o ne kompeticijos ar- j 

gyvenimo standartoba žemo 
visiems.

5. Turi būti pripažinti prin
cipai vienodo suverunumo vi-

Pajeszkojimas

liu pabrėžia kaip svarbiai A- ; 
merikos svetimos kilmes mote- . 
rys prisidėjo prie sziu milži- ; 
niszku pastangų. Visur jos au
kavo savo laika ir dėjo pastan
gas, kad tik visi Baud. Kry
žiaus darbai 'butu pasekmingi.

Daugelis isz ju dirbo kaipo 
slaugiu pagelbetojos, jos padė
jo palengvinti kritiszlka truku
mą slaugiu. Kitos veik e motoru 
korpuse ir kanteonu korpuse, 
teikdamos svarbu paltarnavima 
ju apylinkėms ir Armijai ii 
Laivynui. Kaikurios tarnauja 
Baud. Kryžiaus skyriuose, na
muose, Baud. Kryžiaus infor
macijų vietose krautuvėse ir 
kitur ir dar kitos nenuilstan- 
cziai veilke Karo Fondo vajuje, 
kad organizacija galėtu tensti 
jos s vai'bu darba per sekama 
meta. Dideli skaitliai moterų 
gamino chirurgiszkus banda
žus, drabužius »ir invairiu ru- 

' sziu mezginius netik musu ka
reiviams ir jūreiviams bet ne- 

i laimingoms karo aukoms visa
me pasaulyje.

Portlande, Oregon valstijoj, 
■ daugiau negu 5,000 nariu Nor

way Social Club reguiariai su
sirenka Norse svetainėje siūti 
ir mėgsti. Pacziame mieste, 
Danai, Finai ir kitos grupes ir
gi prisidėjo savo laiku ir pa
stangoms prie Baud. Kryžiaus. 
Isz Oakland ir kitu Californi- 
jos miestu ateina raportai apie 
ilgas sunkaus darbo valandas 
kurias praleido Grekai, Portu
galai, Jugoslavai, Japonai, Ki- 
niecziai, Meksikiecziai ir kitos 
Lotynu-Amerikos vienetos ir 
daug kitu svetimu grupiu Rau
donojo Kryžiaus darbams.

Savanoriai dirba ne tik va
karuose. Kiekviena apgyventa 
kvadratine mylia Jung. Valsti
jose turi savo Baud. Kryžiaus 
darbininkus. Tampa, Floridoj, 
grupe moterų isz Kubos suor
ganizavo kliuba ir kas savaite 
siunezia kliubui auku. Tie pini
gai padeda vietiniam Baud. 
Kryžiaus skyriui tensti savo 
darba tarnybos vyrams ir dar 
kliubo nariai gausiai aukauja 
savo laika. Nuo Floridos in 
sziaure ligi Maine ir in vaka
rus ligi Pacifiko kur tik randa
si grupes Amerikiecziu gimu
siu svetimose szalyse aiba nau-

szvensti valanda arba diena 
Baud. Kryžiaus darbui nedaro 
skirtumo. Asmenys ir grupes 
raginami paskambinti in Baud. 
Kryžių ir pasiūlyti savo pa tar
ną vim a.

American Red Cross Hqts., 
Wash. D. C.

BARBARISZKAS
PASIELGIMAS

Vyras Su Giminėms 
Nukankino Paczia Ant 

Smert Ant Paliepi
mo Raganos

Uruapan, Mex. — Intikeji- 
mas in visokias raganystas ir 
užžadėjimus da vis vieszpatau- 
je pas nekuriuos Meksikonisz- 
kus gyventojus. Nesenei czio- 
naiiineje 
kankyta 
iszvaryti 
d vase. ’ ’

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
■ I

Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Pajeszkau mano geros drau
ges Agnieszlkos Zaveckienes ir 

!jos duktes Agnieszkos gyve- 
j naniczios badai Hartford Conn., 
kuriu nemacziau per 20 metu ir 
nuo ju nieko negirdėjau. Esmių 
akyva žinoti kur jos dabar gy- 

iVena. Meldžiu praneszikite man 
j kur josios randasi ar paczios
tegul raszo ant szito adreso: 

Mrs. Apolonia Pakalniene, 
409 W. Maple Street

Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ISTORIJEapi0 Ila isz 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<J.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

Oct. 20 d.
Kava: —Daugiau nereikia 

naudoti ženkleliu ant pirkimo 
kavos.

Cukrus — Ženklelis nr. 14, 
knygutėje nr. 1 yra geras ant 
penkių svaru cukraus lyg Spa
lio 31-mos dienos. Ženklelei 15 
ir. 16 yra geri ant penkių svaru 
cukraus kožnas, del sudėjimo 
vaisiu in bonkas ir bus geri lyg 
31 d. Spalio.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
Spalio 31 d.

MOTIEJUS PAS
KUNIGĄ KLEBONĄ

apylinkėje likos nu
jauna motere, idant 

isz josios “pikta

Tris sanvaites po apsivedi- 
mui, Salina Corfanza, likos nu
vežta in pavieto ligonbu'te, su
žeista ant viso 
žaiduliais nuo 
trumpa laika.

Priesz mirti

kūno baisiais 
kuriu mire in

motere apsakė 
kaip in kėlės dienas po apsive- 
dimui, kokis tai raganius isz 
Zumpango, pasakė josios vyrui 
ir giminėms, kad ji užragana- 
vo visus gyvulius apylinkėje 
su pagialba “piktos dvasios,” 
kuri randasi josios kūne. Kai
po gyduole prieszais josios ra
ganyste, vyras laike ja uždary
ta tamsiam kambarėlyje ir 
plakta pakol “pikta dva.se” 
josios ne apleis.

Po kankinimui josios per ke- 
tures dienas ir naktis kaimynai 
negalėdami klausyti nelaimin
gos riksmu ir vaitojimu, pra- 
nesze apie tai palicijai, kuri 
aresztavojo tamsunelius užda
rydami visus in kalėjimą lyg 
teismui.

Atbėga Motiejus pas klebo
ną, uždusęs ir praszo idant ji 
nuo paczios Agotos atskirtu:

—. Jegamasteli, tegul asz sau 
koja nusilausziu, o-,gi negyven
siu su mano paczia ir gana!

—O-gi kas pasidarė? — tarė 
kunigas, akis pastatęs, — ar 
taip niekai ji? Del Dievo! da 
nėra sanvaites kaip susivin- 
cziavojote ir jau nori atsiskirt?

— Negaliu ilgiau gyvent ir 
gana, — su veiksmu Motiejus 
pasakojo laikydamasis už gal
vos. — Jau man toji motere da- 
griso lyg gyvam kaului. /

— Ar gal liguista ? /
— Ne, jegamastie.
— Tai gal neklauso ? gal ta

ve musza, gal geria?
— Oj ne, jegamastie, suvis 

ne!
— Gal su vyrais užsideda? 

ant svetimu vyru žiuri?
— E, ne, jegamasteli! — isz- 

tikimiausia pati nuo veseiles.
— Tai kas do kvaraba ? Kam 

nori atsiskirt ?
— Ar gal liežuvninke ar gir

tuokle ?
— Oj ne, ne... tiktai... viskas 

butu gerai, tiktai atsigabeno 
per trumpus patalus, jog kas 
nakt kojas labai nuszalu. Tai 
tas yra ir noretau nors karta 
ta j i varga užbaigt.

Apdaužė Motere Kad 
Ji Apdovanojo 

Dukrele
Newark, N. J.— Italas Guano 

Agutta, 40 metu likos areszta- 
votas už skaudu sumuszima sa
vo 18 metu senumo pacziules, 
už tai, kad ji pagimdė mergai
te vietoje sūnelio. Kada ji a- 
resztavojo, palicija rado ant jo 
užprovinta revolveri kuri ne- 
sziojosi be laisnu. Guano likos 
uždarytas kalėjime ant trijų 
metu.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

<,^ggwv. Pirkite Apgynimo
\ Czedinimo Bondus 

ir Markes.
................................ ..........

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

„ i -



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Bekojis Elgeta
Idar labiau sutino, žaizdos pati, kurie reikalingi auku?...

Aukavusiems bei pirkusiems didėjo ir Matas atsidūrė visai 
Matas nulenkia galva žemai, blogoj padėtyj, 
pasako:

— Aeziu, ponuli, aeziu...
O pamaželi, pakuždomis kar- gavo:

jiszeities nebuvo, kaip tik dary- 
Paiszeliu czeverykams, ti operacija —pjauti viena o 

-'paskui kita koja. Tai ir pada
ryta.

Matas dabar primerktomis 
akimis rodos mato visa tai...! 
Pabunda jis isz operacijos 
“miego”. Visa kuna skausmai 
gelia. Pasižiūri — abieju kojų, 
tu brangiausiu ir reikalingiau-

jaiba pasilinksminimo (operon 
pir teatron) stumiami. Ir judė
jimas tu žmonių czia neiszpa- 

Įsalkytas! Jie eina- skuba laip
tais isz gatves stotin, dar grei- 
jCziau, pasispyrėdami savo ii-j 
gomis kojomis bėga laukan, loja:

j^|ATAS PURVIS, kada tai| tas, savas, pasidariau ir vis-gi 
žadu savo triuši szeimvna ir ., , n----- — ------ ■ - - o -
pats save užlaikyti. Vieno pra- Stumdosi jie ineidami in trau- 
szau jumis, ponia: pagelbekite'kinius, keisnoja vienas kita raiszteliu, ponai ir ponios... I 
man gauti miesto leidimą idant I vargais-negalais iszsisprausda- vargelis asz, elgeta be kojų, 
asz galeeziau gatvėse ir sziaip mj isz traukiniu. O Isz szalies 
vieszose vietose paiszelius bei įn visa tai žiūrint, iszrodo lyg;

i . , , gyvybe burbuliuojantis1 
>‘nia-kalnis, mase, koks tai 
amžinai užkeiktas verpetas” 

Jam jas laike operacijos nu- rejo in ji, sanjausmingai palių-: kuris be perstojo, be paliovos 
pjovė. O kada visas reikalas'gavo galva ir atsake: 
galutinai užbaigta: padaryta' . T_____ ol

'alutina operacija, Į liai atjaueziu ir dėsiu visas pa

buvęs smarkus, tvirtas dar
bininkas, dabar jau trisde- 
szimts-penktu metu, vyras pa
czios bei dvieju kūdikiu užlai- 
kytojas, yra bekojis ir vieta 
permaino, tai yra nueina kitur,
aeziu tik jo paties iszradimui. czeveryku raisztelius pardavi- j koks

Kojų jis neturi jau keletas neti. į agni;
meta. Palicijos virszininkas pažiu-'

Tuomet jis kreipėsi in ligo
nine. Ten ir ta pati atsakymu 

pervelu.” Jokios kitos

TRUMPOS •
PASAKAITES

ERELYS IR BITE

TARADAIKA

didžiule ir g. 
užgydyta žaizdos, parvežta ji 
isz ligonines namo, Matas pa
žiurėjo iii savo moteri, dvejetą 
bejiegiu kūdikiu, susiėmė už 
galvos abiemis rankomis ir su 
szuko:

— Vieszpatie,kam mane taip 
skaudžiai nubaudei?! Kaip da
bar asz, būdamas be kojų, galė
siu gyventi?! Nors turiu stip
rias rankas, esu sveikas, vie
nok negalėdamas vaikszczioti 
netik kad savo szeimynos ne
pajėgsiu iszmaitint, bet ne 
laukan, tyru oru pakvėpuoti, 
negalėsiu iszeiti!

Todėl jis labai susirūpino.
Keletą dienu ir naktų vien 

apie tai galvojo. Pagaliau, tūla 
diena, szviesi ir sumani mintis 
ji aplanke. Jis pasiszauke dai- 
lyde ir užsakė jam padaryti dė
žutė su mažais racziukais. Dė
žutė turi but tekia, kad Matas, 
joje sėdėdamas, galėtu prisi- 
riszti ir su rankomis žeme pa
siekti. Dailyde jo užsakymą 
iszpilde. O Matas, prisitaisęs 
kaip reikiant pabandė važiuo
ti: pasispyrė rankomis in grin
dis—-dėžutė važiuoja! Tode] 
jo iszradimas pavyko. Gi tuomi 
neapsakomai nudžiugęs, Matas 
paszauke visus savo namisz- 
kius ir iszdidžiai pareiszke:

— Sztai mano kojos! Mes dar 
nežuvia! Asz dar instengsiu 
jums duonos uždirbti!...

Ir nieko nelaukęs, jis nevy
kusiai czypaudamas vežimėlio 
racziukais, jau ritavo didmies- 
czio szaly-gatviais savo reika
lu. Žmones praeiviai indomiai 
in ji žiurėjo ir stebėjosi. Jiems 
buvo keista: kaip szitam beko
jai žmogui norisi vaikszczioti! 
Juk Matas, pasiėmęs po paga- 
liuka in rankas ir jais save isz 
vietos vieton pasistumdamas, 
sunkiai dirba-prakaituoja kuo
met sveiki žmones ne nenuma
nydami, kad jie eina, tai atlie
ka be dideliu pastangų.

“Kaip sunku jam!” — gai
lesį vieni.

“Kam tokis žmogus reika
lingas? Kodėl jam leidžiama 
gyventi?!” —piktinosi kiti.

Pradėjus “vaikszczioti,” pir
mu žygiu buvo atsilankyti po
licijos stotim Tenai atsidūręs, 
jis pasakė:

— Ponas virszininke, Dievas 
atėmė isz manes kojas, asz ki-

— Tavo sunkiai padecziai gi-
verda-kunkuliuoja, teszkia sa
vo suvirintas avas ir 
kruta...

Tame sukuryj, tame “už
keiktame verpete” ir Matas 
dabar kasdien nuo ryto iki vė
lyvam vakarui iszbuna. Jis sė
di, įprisiriszes, savo mažyty ve- 
žimelyj, užstatytame ant ketu- 
riu racziu'ku ir užsikabinės ant

‘ii

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—-o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

stangas tavo pageidavimu isz- 
pildyti.

Porai savaieziu praslinkus, 
Matas praszyta isz miesto lei
dimą jau turėjo ir nuo tos die
nos tapo didmiesezio bekoju el
geta. Nuo tada jis iszeidavo
anksti ryta pasiskirton New j kaklo kupinai pripildyta pai- 
Yorko vieton ir iszstovedavo 
tenai iki vėlyvai nakeziai par
davinėdamas paiszelius bei 
czeverykams raisztelius ir tuo
mi palaike savo ir savo szeimy
nos gyvybe.

Isz pradžių jis pusėtina lai
ka iszstovejo ant Broadway ir 
Canal gatvių kertes. Czia daug 
kam per dienu dienas jis prisi
žiūrėdavo. Matydavo tukstan- 
czius praeinaneziu, praskuban- 
cziu žmonių. Vieni ju būdavo 
gražiai szvariai apsirenge, ki- i 
ti nuskuria. Kasdien czia va
žiuodavo automobiliai, preke- 
mi sunkiai prikrauti vežimai. . 
Kai kada sunkiai ir lėtai, visu 
kimu siūbuodamas, praslinkda
vo moterys, neszanczios ant 
gaivu užsidėtas invairiomis ! 
daržovėmis ar baltiniais pri
krautas ragažes. Visa tai jam 
buvo žingeidi!, indomu. Ir tie 
žmones būdavo geri: pirkdavo 
pas Mata sau patinkamu reik- ! 
menu bei aukaudavo visai nie
ko isz jo neimdami. Dažnai Im
davo tokiu, kurie veik kasdien, 
isz ryto ar vakare mesdavo jam 
po centa-kita in ragalže'le, kuria ! 
ji visuomet laikydavo užsika
binės ant kaklo ir dar isz tolo 
pamate, sveikindavo ji su “la
bu rytu” arba “labu vakaru”. 
Bet pagaliau apsipratę ir ma
tomai kuomet jiems ingriso 
Matas, pradėjo jo mažu kūne
liu piktetis ir vieton auku, vie
ton ka nors pas ji pirkti, vieton 
ryt-metiniu ar vakariniu svei
kinimu, jie mesdavo jam pa
niekos ir neapykantos žvilgs
nius...

Nebegaledamas pakensti pra
eiviu nuožvalgos, Matas persi
kėle prie E. 14tos uly., ir Penk
tos Avenue kertes. Czionai jam 
ir-gi gerai vyko. Praeiviai au
kojo, pinko ir gerbe. Bet taip 
buvo tol, kol ir szios apygardos 
žmones nepradėjo in ji, kaipo 
iszmalda viuomenes apsunki 
nima, žiūrėti. Ir po to, kaip tu
la moteris už gailestingu in ja 
veidu pažiurejima Mata iszva- 
dino parazitu, jis nusikraustė 
in Times Plečiu, požeminio ge- 
ležkelio stoti.

Times Pleciaųs požeminio 
geležkelio stotis visuomet žmo
nėmis gužete gužą. Vieni ju 
czionai ateina bei atvažiuoja, 
kad pasiekus viena ar kita me
tropolians dali, kiti — idant 
persimainius traukinius: isz

szeliu 'bei czeverykams raiszte- 
liu ragažaite atsiremdamas in 
cementines stoties grindis ran
komis, stumiasi, grumiasi tose 
siubuojancziose, mirguojan- 
cziose miniose...

Žmones prispaudžia ji kur 
prie pasienio, stulpo ar kur 
prie auksztu laiptu. Jis lėtu, 
pilnu liūdesio balsu retkar- 
eziais suvaitoja: “Žmones, o 
žmones, pamaželi, asz bejė
gis...” O tik neužsilipes ant 
szio mažyczio mėsos gabalėlio 
praeivis sukniumba, sukeikia 
Mata už maiszymasi jam po ko
jų ir savu keliu nueina-nusku- 
ba.

Matas-gi vela pamaželi stu
miasi tolyn ir gailestingomis, 
pilnomis aszaru akimis žiuri in 
ta siubuojanczia minia.

Mislina jis.
Praeitis jam, turbut, prisi

mena. Juk karta ir jis, kaip ir 
kiti žmones buvo sveikas, isz- 
didus, galva užrietęs auksztyn, 
ėjo in nieką neatsižvelgdamas! 
Bet, sztai ko jis susilaukė... E, 
bet jeigu jis butu buvęs turtin
gas ir netekus kojų, tai szita jo 
nelaime ne taip baisiai atrody
tu: nereikėtų jam czionai tar
pe minios grumties ir ziryti 
praeiviams in akis bet laukti 
isz ju iszmaldu. Jis važinėtu 
kur nors sziltuose krasztuose ir 
tenai, turėdamas nuosavius pa
tarnautojus, puikiai sau gyven
tu... Bet... dabar...

— Be kas-gi isz tu visu sva
jonių, kas isz tu atsiminimu? 
Ka isz viso to?! — suvaitoja jis 
ramiu spygliu balsu — ne jo
mis juk duona pelnyti...

Ramesnei! kur vieton bet pri- 
siszliejes, Matas atkisza in pra- 
einanezius paiszeliu pluoszta ir 
laukia, kol tie skuboti, pikti 
miesto “padaužos” jam centa- 
kita ragaželen inmes.

Praeiviai betgi mažai perka, 
mažai aukauja. Mažai kas jin 
domes kreipia. Jie savus reika
lus turi. Kas jiems Matas, be
kojis elgeta ? Kas jiems visi ki-

. . , . ,. Ivakarines persedus m rytines 
miesto dalies traukinius, pa
prastuosius pasimainius grei-' 
taisiais arba prieszingai. Žo
džiu, žmones czia grumiasi ne- 
dyikomis, bet svarbiais gyveni
mo reikalais' — duonos kąsnio

* * *
Y’akaras, vėlu. Žmonių Times 

požeminio gelžkelio kur kas' 
mažiau, negu rytmetyj ar die
na. Judėjimas pusėtinai apmi
ręs, rimtesnis. Traukiniai pra-
važiuoja recziau. Jie, važiuo- isin darbo ž™ogui knno daliu- 

■ darni, baladojasi, ūžia. Tas ju'nėra... Suspaudė jam skausmas 
•szirdi... Prisiminė jis apie savo 
kaipo žmogaus, didybe ir kuo
mi jis dabar liko... Suszuko 
kiek tik pajiegdamas:

— Kur mano kojos?! Duokit 
man jas atgal! Kaip-gi be kojų 
asz galėsiu gyventi?! Ei, jus, 
prakeikti, kur nuneszet mano 
kojas ?

Ir dabar jis, gulėdamas lovo
je, rekia-dejuoja:

— Asz noriu kojui! Tos didy
bes, kuria kita syk džiaugiau
si, troksztu atgal! Gražinkite 
man jas atgal! Ei, jus gražinki
te!...

Pati priszoka prie Mato, žiu
ri in ji pilnomis gailesezio aki
mis. Ji glosto ji, ramina:

— Tai tu jau ir vėl apie tai, 
Matuli?... Nurimk, brangusai, 
juk tai jau negel'bes...

— Nieko, nieko, brangioji. 
Asz tiktai sau prisiminiau...

Ir tik po ilgu kankynių Ma
tas nusiramina, užsnaudžia ir 
“užmirszta” apie visa tai: sa
vo praeiti, sunkiai gyvenamas 
dienas...

Ant rytojaus paczios nuves
tas Times Pleciaųs požeminio 
gelžkelio stotin, Matas vėl gru
miasi minioje ir, atkiszes pai
szeliu pluoszta, in praeivius 
pamažu niurna :

— Žmones, paiszeliu... Asz el
geta be kojų... Nu, nu, pamaže 
Ii, matai kad asz bejėgis... Pa- 
ma-žu... Paiszeliu, czevery
kams raiszteliu...

minios

akimis, 
vaizda,

užesys daužosi požemi'niame 
urve isz kurio veržiasi dvo
kiantis oras ir rodosi nori kur 
tai isztrukti, pasiliuosuoti 'bet 
traukiniui smarkiai orą trau
kiant, vėl isznyksta susislepia 
urvose.

Prie Mato prieina sausa, isz- 
geltusi moteris, jo pati. Ji dar 
isztolo szypsosi in Mata. Jis 
linktele galva, dar jautresniu 
szypsena jai atsako.

Kalbasi jiedu:
— Nuvargai? — klausia ji.
— Ne, Marele...
— Bet jau laikas, pakaks.
— Galbūt...
Paczios prigelbstimas, Matas 

repeczkiojasi augsztyn laiptais 
in gatve, važiuoja in Rytine 
New YTorko miesto dali.

Privažiavęs savo namu, Ma
tas graibstydamas laiptu, lipa 
augsztyn savo gyvenimai!, už
valgė, nusirengia, gula ir, 
meikdamas savo nuvargusias 
nuo mirguojanezios 
akis, stengiasi užmigti.

Bet primerktomis 
prieblandoje mato jis 
praeiti.

Dar nelabai senei, vos tik ke
letą metu. Matas tuomet buvo 
stiprus, galingas. Darbininkas, 
kad nu! Turėjo jis stiprias ran
kas, dar stipresnes kojas. Kai 
ėjo, tai net žeme po juo drebė
jo ! Kai dirbo, darbininkai jam 
pavydėjo! Linksmas ir smagus 
jis visuome.t būdavo.

Tuomet jis dirbo tūloje New 
Yorko prieplaukoje, prie laivu 
iszkrovimo. Darbas buvo sun
kus bet Matas tik szypsojosi in 
tai žiūrėdamas ir dirbdamas. 
Kartais sakydavo: “Kas do 
darbininkas ’butu, jeigu sun
kaus darbo bijotu?!”

Bet karta jam bedirbant ir 
trukus, isz laivu sunkiu daigtu 
kėlimo, virvei, žemyn puldama 
deže užkrito Matui ant kojų. 
Jis susmuko po jos sunkumu, 
suvaitojo. Jo bendra-draugiai 
darbininkai subėgo, isztrauke 
ji. Pasirodė neperdaug sutren
kė Mata. Isz syk lyg ir diege 
kojas, bet, isztepus alkoholiam 
ir ant nakties suvyniojus arni- 
ke mirkytuose skuduriuose, ro
dos niekas-nieko. Po to dar ke
letą dienu Matas dirbo kaip ir 
kituomet. Tik praslinkus apie 
savaitei laiko, Mato kojos pra
dėjo tinti, keliuose atsirado po

- Imaža žaizdele. Ir tai pas gydy
toja dar neskubėjo. Tik kuo
met jau begaliniai diege ir ko
jos pasidarė panaszios in ma
žas kaladaites, jis sziaip-be- 
taip nukiutino pas pažystama 
daktara. Tas-gi, apžiurėjas ir, 
nustebės, sziurksztokai pasa
kė: “Kur buvai pirma ir kokiu

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Naujas LiettiviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Musu skaitytojas ponas A. 
Dambrauskas isz Muskegan, 
Mieli., raszo: — Su sziuomi 
laiszku prisiuneziu keturis do
lerius kaipo atnaujinima pre
numeratos už laikraszti ‘Saule’ 
ant kito meto ir malonėkite 
man siuntinėti laikraszti kaip . 
siuntėt. Tariame aeziu tamis- 
toms1, nes nei numeris nepra
puolė, visus gavome in laika ir 
norime būtie skaitytojais. 
“Saule” yra tinkamiause skai
tyti ir galima suprasti ka žmo
gus skaito. Nepaliaukite dar- 
butis del Lietuviu labo, ir kad 
Dievas palaimintu jusu darba, 
nes Lietuviai ne turi geru va
dovu nes ir dvasiszkieji apsilei- 
dia savo užduotyse o jus mo
kinate žmonis Meiles Artimo ir 
sutaikos tarp ju ir jau pildosi 
mokslas ir pranaszavimas 
Raszto Szvento kuris raszo: 
“Ateis laikas, kada užstos ne
sutikimai kožnam name; mote
rys apleis vyrus, 
prieszais motinas ir t.t. Aisz- 

I kei matome, kad tasai laikas 
i jau atėjo ir pildosi perspėjimai 

galu dabar dar susimislinai pas |Easzt0 Szventojo. Linkiu ta.
mane atsilankyti?! Dabar asz 
pagelbos tau suteikti negaliu... 
Pervelu...”

Tai iszgirdes Matas tirptele- 
jo o, kaip vėliau jam žmones 
norėjo inkalbeti, nuo iszgas-

vaikai stos

ir kad Die-mištoms sveikatos 
vas užlaikytu jus da daugeli 
metu del labo musu Lietuviu!

Įygr “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti-

O kad juos kvaraba, 
Tik turiu su jais beda, 

Du Džiradzvilles sportelei,
Keli neiszmanėliai,

Ant vienos vietos nepasedi, 
Rodos avižų prisiedia, 

Sztai vienas ulyczia ėjo, 
Kitas užpulti ant jo norėjo, 

Bet anas labai gudrus, 
Ir ant visko apsukrus, 

Prie dėdės prilipo, 
Garsei sukliko:

Ko tasai fele nuo manes norėjo, 
Dede pagriebęs, tuoj isz- 

kratinejo, 
Nieko neradęs namo eiti 

pasakė,
Tuoj ir kita ateinanti pamate. 

O ar žinote mieli valkelei, 
Už ka jie ta vaida pakele, 
Vienam kitam prižadėjo,

Už siutą pasirenezyt norėjo, 
Matot kokia tai veidmainyste, 

Padare didele piktybe.
Vienas ant kito užpuldinėja, 

Kiszeniuose biles paslepineja,
Geidžia viens kita sutikti,

Ir gyvastį jo atimti, 
Jau visiką ir užmirszau, 

Kita karta pasakysiu daugiau.
* * *

Tas Pittstonas,
Miestas gana slaunas, 

Kaip nekurie po pedei guzutes 
prisitraukia,

Tai isz stubos per kėlės dienas 
nesitraukia,

Apie darba nemislina, 
Kėlės dienas mistiną.

Yra ten du dideli milžinai, 
Nuo keturiu pėdu badai,

O pikti kaip szeszkai, 
Tuojaus už peilio kapai.

Vyrai jau pirti jiems rengia, 
Virvagalius szapuoja,

Ketina gerai duoti in kaili, 
Tai bus komedija daili.

* * #
Sei jus sportelei isz Vau- 

kegano,
Ar^gi nebijote ne szetono, 

Kad taip pasileidote,
Ant nieko jau nepaisote.

Negana kad savo mieste 
paszelote,

Da in kita miestą juoku daryt 
nuėjote,

Tikrai kiauliszkai pasirodet, 
Malsziai ar negalite iszsedet?
Žinoma kad ir guzute tame 

dalyvavo,
Nuo kurios sportai svaiguli 

gavo,
Dede visus in koza pasodino, 
Kreizi “hunkai” pavadino. 
Nubaudė ir keliais doleriais, 
Tai tau puikus kavalierius,

O tai labai gerai 
, Dede padarei.

* * *
Mainersvilles vaikinas už mer

ga užstojo,
Kirvi paemes kampe atsistojo, 

Ir kaip tik kas ka pasako,
In ta aszmenis atstato, 

Sako: tuoj su kirviu gausi, 
Jeigu ant mergų kalbėti ne

paliausi.
Tokis tai vaikezas silpnas ir 

ne kas,
Ba tai Lobu advokatas, 

Bet kaip vyrai kaili iszpils, 
l Tai ženklai nuo kailio ne- 

iszdils.
czio prisimeteb karsztis, kojos jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

— Kokia tavo aime?! — ta
re erelys bitei; — visa savo am- 

iži triusiesi o niekas tavęs nepa
žysta, todėl kad prie vieno ko
rio dirba jusu tukstaneziai. . 
Kas-tgi tada atskirs, kame czia 
tavo darbas?

— O kam-gi ir atskirti? — 
— atsake bite. — Kas to, kad 
menes nepažysta? Bet pažysta 
ir mėgsta musu medų ir asz lai
minga tuo, kad koriuose ir 
mano medaus laszelis yra.

— O sulygink savo likimą su 
manuoju, — tarė erelys. — 
Vos tik padangėse pasirodau o 
jau ant žemes visi mane pažys
ta: ir žvėrys, ir paukszcziai, 
prisimetė kur, akiu nuo manes 
nenuleidžia. Piemuo prie kai
menes ir tas neužmiega iszvy- 
des. Sztai kaip pažysta mane 
visi, nuo mažo lyg didelio!

— Pažysta del to, kad bijo’ 
tavęs, — tarė hite.

PRIGAVO KUNIGĖLI
Vienam Airiui nusibodo sun

kus darbas ir jis nulėmė pasto
ti plesziku. Sutikės patamsiai 
kunigą jis pakiszo jam po no- 
sia revolveri ir tarė:

— Ar atiduosi pinigus ar no
ri mirt?

Kunigas, matydamas jog ple- 
szi'kas ne yra iszsilavines savo 
amate, tarė:

— Ar žinai, tamista, ka asz 
pasakysiu; asz atiduosiu ta- 
mistai visus pinigus bet tamis
ta turi atiduoti man savo revol
veri.

Airys mielai ant to sutiko: 
priėmė pinigus ir atidavė ku
nigui revolveri.

— Dabar rankas augsztyn!
— sukomendavo kunigas, tai
kydamas pleszikui in krutinę.
— Kitaip asz suvarysiu in ta
ve visas kulkas.

— Tamista negali to pada
ryt, — atsiliepe Airys, nes re
volveryje nėra ne vienos kul
kos — ir atsitolino su pinigais.

— Del Nuobodumo ir Nu
siminimo: Nelandžiok kur ne
reikia, užsiraszyk laikraszti 
“Saule,” o aplaikes kelis nu
marins datirsi tuo jaus ramuma 
ir linksmybe per visus metus o 
kasztuos tau tiktai keturi dole
riai ant viso meto.
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Žinios Vietines
*1S A UIE ’ r MAHANOY CITY, PA.

Czedinkite Elektriką Del Valdžios Pareikalavimo!
$

' — P'etnyczioje Penkiu Ro- . 
Hu Szv. Pranciszkaus.

— Praeita Ketverga, likos 
suriszti mazgu moterystes pa
na Ona Szelumskiute isz Maiz- 
eville su Ikapralium Klementu 
Blezgiu isz Mahanoy City, per 
Kunigą A. J. Deguti, Szv. Lud- 
yiko bažnyczioje. Kapralius 
Blezgis sziadien randasi prie 
(tarnystes Fort Wood, Mo.,i 
medikaliszkam korpuse.

—■ Miesto gyventojai jau 
nupirko lyg sziai dienai ka- 
riszku bonu už 130 tukstaneziu 
doleriu bet da reikia 550 tuks
taneziu.

— Subatoje atsibus karisz- 
ka paroda su tankais ir kito- 
Idais ginklais kokius sziadien 
naudoja ant kariszlku lauku. 
.Tikslas tosios parodos bus ap
garsinti pardavinejima bonu. 
Bravoras duos žinia szvilpimu 
kada paroda prasidės.

■—■ Ant savo mėnesinio su
sirinkimo Moterių Draugiszkas 
Jdiufbas kuris susirinko Utar- 
ninlko vakara Elks svetainėje, 
(nutarė ir prižadėjo pirkti ka- 
(riszku bonu. Ateinantis susi
rinkimas bus Slienandoryje 
[Elks svetainėje.
Į — Rinkimai kandidatu ant 
(visokiu urėdu, Utarninke, bu- 
Įvo pasekmingi o ypatingai Re
spublikonu nes visi likos isz- 
rinkti didžiumų balsu. Demo
kratai seke paskui. IszrinJktie- 
[ji bus balsuojami ateinaneziuo- 
jse rinkimuose Novemberio me
nesyje.
f ISZ SHENANDOAH, PA.

—■ M. M. Burke, žymus ad
vokatas, žinomas del daugelio 
įmonių, mirė Seredoj po trum
pai ligai. Paliko tris brolius, 
sunūs, tris seseres ir du anū
kus.

■— Penki anglekasiai ana die
na iszkeliavo in Alaska dirbti 
tenaitinese kasyklose. Tarp tų
jų radosi Albertas Maczinski 
isz iSzafto, Stasys Blevis, isz 
Shenandorio, Juozas Kovacz, 
isz Kulpmonto ir kiti.

Frackville, Pa. — Teresa 
Dambrauskinte, 29 metu am
žiaus, nuo 316 N. Nice uly„ ku
ri gimė Malianoy City, likos 
mirtinai sužeista, kada važia
vo au'tomobiliuje su Antanu 
Cardamone isz McAdoo, kuris 
taipgi likos sužeistas kada au
tomobilius apsivertė tarp Mai- 
zevilles ir Frackvilles. Dam
brauskiute mirė li'gonbuteje 
Nedelioje, buvo duktė Ignoto 
Dambrausko, pergyveno czio- 
nais 19 metu.

Idant laimėti szia kare, rei
kia czedinti visas pajiegas o

ypatingai Elektriką, kurio pa
jėgos yra reikalinga del val
džios iszdirbyscziu del karisz- 
ku reikalu, — taip kalba ponas 
R. Gray, distrikto manadžeris 
del Pennsylvania Power &

Light Kompanijos, laike pasi
kalbėjimo su valdiszkais virszi- 
ninkais kaslink czedinimo 
šokiu pajiegu reikalingu 
laimėjimo kares.

Nors lyg sziai dienai da

vi- 
del

ne-

buvo trumpa Elektriko bet isz 
priežasties trukumo darbinin
ku pristatymas Elektriko yra 
sunkesnis todėl ji reikia cze-

Tas nereiszkia kad Elektri

ko nenaudoti, kaip tai namuo
se, prie skaitymo, del naminio 
darbo ir reikalingu pasilinks
minimu, virimo ir kitu naudin
gu dalyku. Tieji dalykai yra 
naudingi ir galima Elektriko

pajiegas naudoti su paczedu- 
mu ir iszminczia.

Todėl czedinkite kiek galima 
Elektrikiszkąs pajiegas del 
geroves sklypo ir del'greito už
baigimo szios kares.
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NEW WAR TASK
ALL AMERICA IS A5KED

TO AID IN A NATION-WIDE

AND CRITICAL MATERIALS

to accom- 
voluntary, 
the public 
necessary

SEVEN Vim INDUSTRIES 
ASKED TO VOLUNTEER AID

“Conservation of fuel, manpower, equipment 
and materials is a ‘must’ for the United States if we 
are to achieve the maximum war production every 
American wants.

“We have, therefore, called upon the coal, petro
leum, electric, natural and manufactured gas, water, 
communications and transportation industries to join 
with us in a broad conservation campaign 
plish these results. The campaign will be 
Co-operation of these industries, in asking 
to use their services only as absolutely
represents a real sacrifice by them. We ask the Amer
ican public to appreciate that sacrifice and to give 
them and the war effort enthusiastic and unstinting 
co-operation as this campaign develops.”

Signed: HAROLD L. ICKES.
Secretary of the Interior 

JOSEPH B. EASTMAN.
Director. Office of Defense Transportation 

DONALD M. NELSON.
Chairman. War Production Board

Excerpts from
O. W. I. Release, July 22. 1943.

In order to speed vital wa> production, your government asks you to aid in the voluntary con
servation of electricity, gas, petroleum, water, fuel, transportation and communications services.

This nation-wide conservation program is not intended to curtail electric lighting needed for read
ing, sewing, work and recreation; or electricity required for healthful electric refrigeration, electric 
cooking, radio information, education and entertainment; or other uses of electricity necessary to safety, 
morale, health, protection and production.

Our government asks us not to be wasteful of electricity, and not to use it unnecessarily . . . and 
asks us to exert the same caution in the use of gas, fuel, water, transportation and communications 
services.

There is no shortage of electric power . . . but the generation of electricity and your use of electric 
service requires fuel, critical materials, transportation and man-power. Therefore, if you help eliminate 
waste and unnecessary use of electric service, you are making a direct contribution in fuel, critical 
materials, transportation and man-power to the war effort.

Use what you need . . . but be sure that you need what you use. Below are suggestions for con
serving electricity in homes, offices, stores, mines, mills and factories.

Cleveland, Ohio — Poni Ma
rijona Krugiene, po tėvais 
Krampiute, kurios tėvais laike 
fbuczerne Girardville, Pa., bu
vo surengus iszleistuves del sa- 
yo sunaus Leonardo Kazimie- 
rio, 18 metu, kuris lankosi in 
mokslą lekiojimo eroplanais, 
nuėjo in darželi pasiskinti bu
kietą žiedu, kad padabinti sta
lą bet jos motiniszka szirdis su
spausta gailesczia kad sūnelis 
iszkeliaus už keliu dienu, par
puolė ir apalpo, pavojingai su- 
sižeisdama sau ranka ir pergu
lėjo tokiam padėjime koki tai 
laika. Buvo surasta per kitus 
narius szeimynos ir nuvežta in 
ligonbuite, kur aplailke daikta- 
riszka pagialba. Mylimas sū
nelis iszskris. in padanges su- 
įeszkoti alyvos szakele, kad už- 
žibetu sviete ramybe del Ame
rikos jaunu dukrelių ir šuneliu 
laike szios baisios kares.

NOT HOW MUCH ELECTRIC POWER 
... BUT HOW MUCH OF OTHER 

THINGS CAN BE SAVED
In the electric utility industry, the installed 

generating capacity, together with capacity now under 
construction, is ample to meet all foreseeable electric 
needs. But, it is essential to save the use of electric
ity wherever possible so as to reduce directly or in
directly, the demands for materials, fuel, transporta
tion, and manpower.

The desired result will be obtained through the 
full cooperation of millions of people in the conserva
tion program. With everyone contributing, the effect 
will be tremendous in hastening the day of Victory.

Signed: J A. KRUG.
Director. Office of War Utilities

Excerpts from 
W P B. Letter to Electric
Companies and their Customers. July 24. 1943.

How You Gan Help Save Fuel, Man-power, Transportation, and 
Critical Materials Through Your Electric Service —

IN YOUR HOME—
Volunteer your help in avoid

ing waste or unnecessary use of 
electricity. Don’t leave lights 
burning when no one is in the 
room, or keep your radio turned 
on when no one is listening. And 
don’t keep your refrigerator door 
open unnecessarily, or keep appli
ances operating when not in use. 
Be sure you need what you use!

On the other hand, use what 
you need. Don’t gamble with 
eyesight .... don’t sew, read, 
study or do other visual work un
der poor light! Use your appli
ances properly and efficiently. 
Keep them clean, well oiled and

in good repair. This is a program 
against waste, and not the cur
tailment of essential electricity.

IN STORES, THEATERS, 
RESTAURANTS, ETC.—

Commercial customers are asked 
to make certain curtailments in 
their use of electric service in or
der to support this program for 
the conservation of fuel, critical 
materials, transportation and man
power. Again, there is to be no 
curtailment of essential 
service.

Complete information 
offices, stores, theaters,

electric

on how
restau-

rants and similar customers can 
volunteer their efforts in this con
servation program will be supplied 
them in detail by the Company.

IN MINES, MILLS, 
AND FACTORIES—

Industrial customers can also 
cooperate by taking measures to 
eliminate any waste and unessen
tial use of electric service. But, as 
the War Production Board em
phasizes, there should be no cur
tailment of electric service neces
sary to safety, to proper lighting 
for workers, to morale, and to all- 
out production. This is a program 
to speed production and not hinder

Pennsylvania Power & Light Company
★ EVERY ADDITIONAL WAR BOND YOU BUY HELPS SPEED VICTORY TOO! ★
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