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Amerika Suszelps Europa
Isz Amerikos Turėjo Apleisti Savo 

Gera Dranga
SKUPUOLES

TURTAS KARE Rusai Traukiasi
TRYS ANGLEKASIAI 
! _ UŽMUSZTI

Laike Darbo
r ----------

' Ashland, Pa. — Trys angle- 
kasiai likos užmuszti o du kiti 
sužeisti szliopoj Potts kasyklo
se kurios priguli prie Readingo 
kompanijos. Užmusztieji yra: 
Carl Blank, isz Ashlando, Pra
nas Eltringham, isz Mount Car
mel ir Andrius Sinkeviczius isz 
Mount Carmel. Sužeistieji yra: 
Vladas Leskovski, isz Frackvi- 
lles ir Carl Smith isz Ashland. 
Sinkeviczius paliko paczia.

Giliukis 11 Metu Vaiko
New York — Bobby Ownbey, 

11 metu, ana diena aplaike 
tūkstanti doleriu už savo tei
singumą. Vaikas surado mai- 
sziuka prie bankos, kuriame 
radosi trys deimantinei žiedai, 
deimantine spilkute ir deiman
tine apykakle. Verte tojo radi
nio buvo 115,000 doleriu ir vai
kas atidavė viską tėvui kuris 
sujeszkojo locnininke, Mrs. 
Paulina Weiss, senuke motere 
70 metu amžiaus. Senuke pado
vanojo vaikui deszimts szimti- 
niu bumaszku už jo teisingys- 
te.

6 Sudege Degancziam 
Name

i ____
Jersey City, N. J. — Jauna 

motere, jos trys sunelei ir dvi 
mergaites, kurias paliko pas ja 
kaiminka, iszeidama in miestą, 
sudege ant smert degancziam 
name. Buvo tai Mrs. Mare Flo
rian, 29 metu o sunelei turėjo 
11, 7 ir 3 metu. Mergaites turė
jo po 6 ir 2 metus ir buvo duk
reles Mrs. Margarietos Bastian 
kuri gyveno skiepe degancziam 
name.

Perdure Neisztikima 
Szirdi Mylimos

Hillsboro, Vt. — George Wil
son likos uždarytas kalėjime ir 
kaip rodos gyvu isz jo neiszeis 
nes laukia ji kartuves. In taja 
baisia nelaime instume ji ne- 
isztikimysta jo mylimos mergi
nos ir didelis užvydejimas. Ka
da ana diena pasitiko jis savo 
mylima, Ona Nelson, su kitu 
vyru, užsidegė pasiutiszku už- 
vydejimu ir isztraukes smaila 
peili, pervere juom szirdi ne- 
isztikimos merginos. Nors jai 
atkerszijo bet ir pats turės 
mirti.

Neiszmintingas žmogus, ap- 
jakes užvydejimu, negalėjo su
prasti to, kad isztikimos mote 
riszkos szirdies reiketu labai 
toli jeszkoti.

Kada laivorius, Mikolas 
Quinn, turėjo apleisti savo 
darba kaipo dažiuretojas 
New Yorko žverincziuje, at- 
sisveikinejo szirdingai su sa
vo mylima bezdžionka “Coo
kie”, kuri nenorėjo su juom 
skirtis ir taip nulindo kad ap
sirgo ir ja reikėjo patalpinti 
žverincziaus ligonbuteje.

SUGRYŽO ISZ 

KARES

Pati Turi Kita Vyra
Watertown, N. Y. — James 

Worthington iszplauke su ki
tais savo draugais in Italija 
plakti kaili Vokiecziams o na
mie paliko jauna ir patogia pa- 
cziule su taja vilczia jog kada 
sugrysz, priims ji su garbe ir 
karszta szirdžia. Po keliu me
nesiu nuobodu pacziule aplai
ke nuo valdžios buk jos James 
žuvo garbingai ant kares lau
ko. Pacziule apsiverke, aprau
dojo vyreli ir ant galo apsimal- 
szino. Pradėjo jeszkoti sau ki
to suraminto j aus savo nuliu- 
dusios szirdeles ir ant galo at
rado. I

James staiga! ana diena su- 
gryžo namo ir nemažai nusiste
bėjo radęs kita vyra raminant 
savo pacziule. James dabar 
jeszko persiskyrimo o sūdąs 
pripažino kad moterėles antras 
szliubas yra nelegaliszkas.

Ar Kas Turi Szitoki 
Pilvą?

Carlsbad, R. I. — Daktaras 
Mitchell ana diena padare ope
racija ant Simon Berkner kuris 
likos atvežtas in czionaitini ka
lėjimą. Kada daktaras perpjo
vė jo pilvą, rado jame szunies 
lenciugeli, galuka britvos, dra 
to ir daug vinucziu, 96 szmote 
liūs stiklo, 102 spilkutes, 64 
guzikus ir daug kitokiu daly
ku. Mat tasai kvailys per nu- 
ryjima tuju dalyku norėjo pa
sidaryt sau gala.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus

Y ir Markes.

Po Mirczei Moteres Ra
do Daug Pinigu Isz Ko

Gerai Pasinaudojo

Racine, Wis. — Apie penkis 
metus adgal czionais mire Mrs. 
Dorris Cowan. Po jos mircziai 
locnininkas namo paliepė Szi- 
mui Wasicz idant taji nameli 
pataisytu ir atnaujintu. Szimas 
netikėti pralobo — nusipirko 
sau naujas drapanas, nauja 
arkli ir 1.1, o žmones stebėjosi 
isz kur Szimas netikėtai aplai
ke turtą.

Szimas pertaisydamas name
li rado paslėpta vienam kam
pelyje masznuke su 250 dole
riais, po slenkscziu rado 900 
doleriu o kasdamas prie pama
to užtiko puodą kuriame rado
si senoviszki sidabrinei ir auk
sinei pinigai, nekurie paėjo isz 
18-to szimtmeczio. Neszdamas 
tuos pinigus namon, pamėtė 
kelis. Kaimynai, suradę tuos 
pinigus dasiprato isz kur Szi
mas apturėjo netikėta turtą ir 
pradėjo taipgi jeszkoti giliuko. 
Daugelis žmonių nuėjo ant to
sios žinios ir pradėjo grabalio
ti po darželi kaip visztos bet 
nieko nerado o Szimas prisi
juokė isz kvailiu ir sziadien 
džiaugiasi isz savo netikėto 
turtelio apie kuri tyli kaip žu
vis ir niekam nesako kiek sura
do pinigu.

Musu Kareiviai Tures 
“Torkes” Ant Deka- 

vones Dienos

Washington, D. C. — Karisz- 
kas sztabas apgarsina buk mu
su kareiviai turės užtektinai 
torkes (kalakutu) ant Dekavo- 
nes Dienos kuri pripuola atei
nanti Ketverga. Ne vienas ne
bus apleistas.

Italiszki Biznierei Lupa 
Nuo Amerikonu

New York — Telegramai da- 
nesza buk Italiszki biznieriai 
lupa nuo Amerikoniszku karei
viu už visokį tavora kaip: už! 
drapanas po $158., czeverykus 
$95., ir už daug kitokį tavora 
lupa nemielaszirdingai. Ir 
Amerikonai da gialbsti tokiem 
lupikam kurie ir skūra nuluptu 
nuo musu vyruku.

Elkton, Md. — Ugnis su
naikino deszimts bizniavu na
mu. Ugnis dege per kėlės va
landas. Bledes padaryta ant 
milijonu doleriu.

SKAITYKIT 
“SAULE”

Rymo Bažnyczios, Mo
kyklos Ir Teatrai Pri- 

kimszti Vokiszkais Su
žeistais Kareiviais

London — Keleiviai, pribu- 
nanti isz Rymo, kalba, buk visi 
teatrai, mokyklos,, bažnyczios 
ir garadžiai yra prikimszti su- 
žeistaiseis Vokiecziais kurie 
likos atvežti isz muszio lauko. 
Rymo bažnyczios yra užsigru- 
de su tikintiesiems kurie mel
džiasi ir net ir nakvoja jose nes 
neturi kitokios prieglaudos. 
Daugelis dailės piesziniu ir se
novės užlieku buvo iszvežti isz 
miesto Rymo ir paslėpti skie
puose bet da didesne dalis tuju 
brangiu užlieku pasiliko mies
te nes nėra vežimu ne automo
biliu kad juos iszgabenti in 
saugesnes vietas.

Du Trukei Susidūrė;
200 Žmonių Užmuszti

X
London — Du pasažierinei 

trukei, prisigrūdę pasažieriais, 
susidūrė artimoje Rymo, ir juo
se 200 pasažieriu likos užmusz
ti. Badai pasikelelei suardė 
sztangas nes dagirdo kad tru
kei vesz Vokiszkus kareivius.

Daug Japonu Eroplanu
Nuszauta

___  I

Washington, D. C. — Ameri
konai vela paskandino du Ja- 
poniszkus kariszkus laivus 
prie Rabaulo ir nuszove kelis 
eroplanus. Pagal valdžios ap- 
skaityma tai nuo kada Ameri
konai pradėjo užklupinet ant 
Japonu Solomonose tai nuszo
ve 492 Japonu eroplanus ir pa
skandino 346 visokius laivus.

Rusai Paėmė 16 Kai
mus Ir Miestelius

London — Rusai apsiaubė 
Gomeli, nukirto visus geležke 
liūs, paimdami 46 visokius kai
melius ir miestelius eidami ant 
Žitomiro. Vokiecziai neteko 
daug tanku, troku ir armotu, 
bėgdami isz tos aplinkines.

Vokiecziai Suszaude
100 Straikieriu

Zurikas, Szveicarija — Apie 
szimtas Szveicariszku straikie
riu likos suszaudyti Viedniuje, 
kada iszejo isz dirbtuves iszke- 
lia Austrijokiszka vėliava. Vo
kiecziai tai pamate, paleido in 
juos szuvius užmuszdami be
veik visus.

Isz; Ukraj inos
Negalėjo Iszlaikyti Tosios Vie
tos; 8,000 Italu Pasidavė Vo

kiecziams; Du Japoniszki 
Laivai Paskandyti 

___ ¥ _
Angliszki eroplanai bom- , t « ..

bardavo Norvegija kur radosi LONDON R.US31 tUFCjO tlBUKtlS ISZ 
vokiecziu kariszkos stotys, žitomiro, kur likos siuarkei užklupti per Vo- 
Kelios Anghszkos bombos nu- . . *.
krito ant amunicijos dirbtuvesjkieczius ant Žitomiro frunto, paneszdami dide- 

*es bledes ir dabar randasi 22 mylės nuo Nikop- dangės dirbtuves su darbinm- J 1
liaus, paneszdami dideles bledes.

Aplinkinėje Marsellos Vokiecziai panesze 
dideles bledes ir turėjo trauktis isz apielinkes.

Allijentu eroplanai paskandino du Japonu 

kariszkus laivus su szimtais kareiviu. Taipgi 
bombardavo sala Kara su didėlėms bledems ir 
paskandino du tavorinius laivus.

Anglikai neteko mažos salos Dodecanese, 
kuria Vokiecziai paėmė po penkių dienu smar
kaus muszio. Ant kares lauko, artimoje Leros 
salukes, 8,000 Allijentu kareiviu pasidavė Vo
kiecziams su saluke, po kruvinam musziui, ku-

kais.

Vokiecziai baisei nukente nuo 
Rusu ant kares lauko prie Le 
ningrado Odesso, palikdami 
laukus užklotus su užmusztais 
Vokiecziais ir daug kariszku 
ginklu. Tame muszyje dalyva
vo apie puse milijono Vokie
cziu ant penkių kariszku lau
ku. Prie Smolensko radosi apie 
deszimts divizijų Vokiecziu isz 
kuriu tik puse iszspruko isz 
Rusiszku nagu.

Vokiecziai pradėjo žudinti 
gyventojus Lenkijoj. In laika 
paskutiniu keliu dienu 2,500 
ypatų likos suszaudyti arba 
pabarti Bialystoke ir Lomžoje, 
kur likos iszžudytos visos szei-
mynos o visas kaimelis Paulica, 
aplinkinėje Vilkaviszkiu, likos 
visiszkai sudegintas ir sunai
kintas.

Vokiecziai taipgi pradėjo 
iszguiti gyventojus isz Estoni- 
jos kur pragyvenimas yra ne 
taip sunkus. Taipgi Vokiecziai 
varo daugeli gyventoju in Lie
tuva ant iszmaitinimo nes sa
ko kad Lietuvoje žmones da tu
ri ka valgyt ir gali suszelpti at
varytus žmones.

Vokiecziai taipgi pradėjo 
persekioti Lietuvius Francijoj 
kurie ten likos atvežti ant gy
venimo ir priverstinai turi 
dirbti kariszkuose fabrikuose 
ir nelaisviu stotyse. Kožnas 
Lietuvys turi užsiregistruoti 
priverstinai po bausme. Tieji, 
kurie neužsiregistruos, bus lai
komi kaipo Vokiszki padonai 
ateityje.

Allijentai ant Pacifiko su
pliekė Japonus nuszaudami 19 
ju eroplanu ir paskandino ke
lis laivus su kareiviais Naujoj 
G vino j e isz kur isz vijo beveik 
visus Japonus.

Highland Park, Ill. — Pana 
Mare Wintress, 92 metu amž., 
isztarnavo 76 metus su viena 
szeimyna, be pertraukos.

ris traukėsi per szeszes dienas, norints Allijen- 
tai smarkei gynėsi.

Miestelyje Nordstaemmel likos suszaudyti 
asztuoni žmones per Vokieczius už tai kad at
sisakė duoti prieglauda del Vokiecziu Hanove- 
ryj, po bombardavimui tojo miesto. Daugelis 
gyventoju likos aresztavoti,

Amerikonai smarkei bombardavo Norve
gija kur buvo pasislėpus Vokiszka f lota, pa- 
skandydami kelis laivus ir bombardavo kelis 

e s

miestus su didėlėms bledems.

Amerika Suszelps Eu
ropa Su Daugiau Kai

Bilijonu Doleriu

Washington, D. C. — Ameri
ka bus pirmutine kuri suszelps 
iszbadejusius gyventojus Eu
ropos su 1,250,000,000 doleriais 
del suszelpimo penkių milijo
nu žmonių nukentėjusiu nuo 
kares. Ane suszelpimo tuju gy
ventoju reikes 8,408,000 tonu 
visokio maisto pirmutiniuose 
szesziuose menesiuose po užsi- 
baigimui kares kad juos isz- 
maityt. Priek tam reikes 45,- 

855,000 tonu ne tik maisto, bet 
ir gyduolių, drapanų, skuros 
naftos, anglių, maszinu ant 
ukiu ir kitu reikalingu dalyku 
koki bus labai reikalingi del 
tuju gyventoju isz 43 sklypu. 
Amerika turės juos suszelpti 
daugiausia.

Yorktown, Pa. — Baisi eks
plozija kilo Navai Mine Depot 
kuri užmusze 6 darbininkus ir 
sužeidė apie 30 kitus. Eksplo
zija buvo girdėta net už 30 
myliu tolumo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes, , .--  J



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'menesio džiovindamas savo 
i smegenis diena ir nakti ir su- 
'džiūvo kai]) szeszelis o jaunes
nis, kuris užbaigė mažesnes

GENYS MARGAS

Per J.J.B.

Motere likos sutverta isz vy
ro szonkaulio todėl nuo tos die-i 
nos užduoda jam skausmą szo- į 
ne, per visa jo gyvenimą.

'Kuom daugiau prekes eina ’ 
in virszu, tuom daugiau turime j 
uždirbti. Kuom daugiau uždir
bame, tuom daugiau iszduoda- 
me, kuom daugiau iszduodame, 
tuom daugiau prekes kyla. Iri 
yela, kuom daugiau prekes ky-j 
la, tuom daugiau turime už-} 
dirbti ir taip tasai užburtas 
ratas sukasi toliaus.

klasas publikineje mokykloje,!
uždii'ba amunicijos fabrike 250 
doleriu ant menesio ir dirba

įtik asztuones valandas ant die-;
! nos.”

Tasai klausymas sziadien yra
dabai svarbus ant ko
Į privalo gerai apsvarstyt nes su‘^ai° ketui ios-deszimtv s
Į jeigu taip toliaus bus, tai musu “
(jaunuomene visai pradangysį ^^e^uvos a^t°vas visai nebuvo 
Į norą mokslo. Stebėtis negali- iestiis. O szitas susirinkimas 

’ima, kam po nogiu sūnelis turi1 Imdiuai laimi svarbus, nes 
■ iszcziulbti paskutini skatiką cz^a nutals KU1, kada, kiek ir

'jos. Moskva visai, turbūt to ir 
nedagirdo. Amerika prisidėjo 
prie Atlanto ezarterio inkari
nio ir už ji 'buvo (pasirengus sa

mi ja ir pizologija. To jums 
visiems vėlinu isz szirdies ir 
kad vela už keliu metu galėtu
mėm suveit ant kites svodbos

keliai siuncziami in Airija, Ru
sija, Centrales Amerikos ir 
Pietų Amerikos szalis, ir kitas 
pasaulio szalis. Kiekvienas pa-

|£3F “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese. 
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Redaktoriai
dabar putas plaka,
“Kodėl Lietuvos atstovo nein-.

Įsileido pasauline paszalpos bei,
J pagelbos konferencija?” Ta y 

raidžia konferencija arba susirinkimą

. . . vo vaiku krauja praliet; Mosk-
ir laikraszcziai. , , , , » , • •. va pasakė kad tas czarteris jau klausia: ,isz mddos iszejas.

Gaila, jog kaip tik priesz ta 
Moskvos konferencija po-sek- 
retorius, Sumner Welles turėjo 
pasitraukti. Jis gerai susipaži-

jaunavedžiu 
j amen!

duok Dieve kelis turi dvylika daiktu, visi. -- ---- « z
[nauji, ir kiekvienas pakelis tu-j

Palicija New Yorke nubaudė 
tula vyruką ant 25 doleriu už 
tai kad tasai nusiszypsojo in 
viena patogia mergina. O kas 
butu buvę, jeigu tasai 'žmogelis 
butu rustai ir susiraukęs 
žiurėjas ant jos? Gal butu 
baustas kalėjimu.

Lietuviszkos merginos 
szalis eidamos kraiposi o suti
kę vaikinus dantis rodo ir szai- 
posi in juos.

keturiu valstybių atstovai. O nes su Pal>altii<>s jr Rusijos! 
klausymu, buvo pasirengęs už-' 
stoti mažasias tautas priesz 

1 Rusija. Bet matyt jis nepatiko 
Vaszingtono iponams. Sumner 

I x . i-nm ciniku ' Welles labai gerai ir gražiainuo tėvo ant mokslo, leisti sa-, aild suimti paoelba toms tau-|t .
’ 7 . v . , i c *7 vi cj'žrv Pintn A innri !zIqii_pe toms, kur žmones sziadien ba

dauja ir kenezia,
į Kodėl taip Lietuva austume 
if, KAmpa ? Vieni kaltina “De-Į 
de Juozą Stalina”, kiti sakoj ..

vo metus ant nieko, jeigu 
mokslo gali užsidirbti ant ge
resnio szmotelio duonos ne 
kaip tas, kuris yra užbaigęs I iį 
universitetą ?

Didesniuose mieštuose labai 
'prasidėjo platintis visokios nie- 
! kyfetes, žudinstos, apipleszimai pa- į 

nu" ir 1.1.,daugiau ne kaip mažes
niuose miesteliuose. Priežastis 
tame yra, kuom daugiau žmo
nes susigrūda, tuo daugiau 
piktadaryseziu atsibuna. Ne- 
moraliszkumas dideliuose mie
stuose buvo priežastim nupuo
limo daugelio vieszpatyscziu.

Nupuolimas Jeruzalemo bu
vo priežastim nupuolimo visos 
Judėjos. Nupuolimas Rymo 'bu-

Sziadieninis padėjimas Su
vienytose Valstijose yra taip 
neužtvirtintas kad pakeli ne ja 
abejone, kas bus ateityje. Antjvo priežastim nupuolimo visos
pavyzdies imsime sekanti atsi
tikima :

Tula motere turi du sūnūs. 
Jos rūpestis ir motiniszkas 
troszkimas apie ateiti savo vai
ku privertė ja prie siuntimo 
vaiku in mokykla.

Vyriauses suims mokinosi 
gerai o jaunesnis nenorėjo ne 
klausyt apie mokslą. Ir kokia 
buvo isz to pasekme ? Sztai vy
riauses užbaigė pasekmingai 
universitetą ir aplaike dinsta 
profesoriaus o jaunesnis, kuri 
iszvare isz mokyklos, pradėjo 
jeszkoti visur giliuko ir ant 
galo pasiliko kunduktorium 
ant elektrikinio geležinkelio.

Užeina brangenybe maisto. 
Vyriauses sūnūs ateina tiria 
diena pas motina ir kalba: 
“Dovanok motinėlė, kad nega
lėjau tau duoti prigulinczio už
laikymo nes aplaikau tik 30 
centu ant valandos bet ateityje 
gal turėsiu gilinki ir viskas 
persimainys.” Jaunesnis sū
nūs, atejas in ta laika kada jo 
brolis taip kalbėjo in motina, 
girdėdamas tuosius žodžius ir 
matydamas nusiminimą ant 
veido motinos tarė: “Nesirū
pink, motinėle, apie ateiti, juk 
esmių kunduktorium ir aplai
kau ant valandos po $1.50 ir 
tas užteks ant iszmaitinimo 
mus visu.”

Taigi, sziadien padėjimas to- 
kis, kad mokytas žmogus, kuris 
beveik puse savo gyvenimo pa- 
szvente mokslui, yra arsziau 
apmokamas ne kai]) paprastas 
ulycziu valytojas. Panasziai at
sitinka ir su kitais mokytais 
žmonitnis, laike kada prastas 
darbininkas, kuris savo smege
nų visai nedžiovina, uždirba po 
5, 8 ir 10 doleriu ant dienos, tai 
mokytas aplaiko po 2, 3 ir 4 do
lerius ant dienos. Skaitant 
augszcziau minėtus faktus, ne
galima stebėtis kad sziadien 
lankei duodasi girdėt kad tė
vai neturi noro siuntinėt savo 
vaiku in augsztesnius mokslus 
o kai]) vienas tėvas nesenei isz- 
sitare: “Po szimts velniu, kam 
turiu lavinti sunu? Daviau 
mokslą vyriausiam sunui kuris 
pasiliko redaktorium laikrasz- 
gzįoi aplaiko szimta doleriu ant

Rymisžkos vieszpatystes. Nu
puolimas Atėnų buvo priežas
tim nupuolimo visos G rėki jos.

Dideli miestai loszia tokia 
pat role kaip galva loszia vi
sam žmogiszkam stuobriui. Nu
kirsk žmogui galva o jo stuob
rys taps numiręs. Paimkim ant 
pavyzdies, prasiplatina nemo- 
raliszkumas miestuose kaip 
Washington, New York, San 
Francisco, Boston ar Chicage o 
visas sklypas sugrius ir leng
vai pasiliktu auka godžios 
tautos kuri geistu paimti szita 
sklypą po savo valdžia.

Isz to pasirodo kad rei'ketu 
dėti visas spėkas idant dides
niuose miestuose vieszpatautu 
kuodidžiauses paredkas visa
me nes ant ju guli gerove viso 
sklypo.

RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VEIKIMAI 

KALĖDOMS

ri aprūpinti dvylika vaiku 
—American Red Cross, 

Washington 13, D.

In Kalėjimą Arba Lauk 
Isz Amerikos!

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE. MAHANOY CITY, PA.

Kalėdų laikas sziais metais 
prasidės anksti Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Taigi- tėvai 
ir motinos gali būti ramus nes 
;uri žinoti, kad ju sunai kur jie 
nebūtu, praleis szventes links-, 
mai nežiūrint karo.

Nei vienas nebus pamirszlas, 
nei kariai ligoniuose, nei tie, 
kurie tarnyboje avanpostose, 
nei vyrai stovyklose; ir visi tie 
kurie gales atsilankyti in Rau
donojo Kryžiaus Klubus ir pa
silinksminimo vietas arba cen
trus, dalyvaus Kalėdų pramo
gose kurios alpinis visa pasauli.

Raudonojo Kryžiaus Klubai 
ir pasilinksminimo centrai bus 
vietos dideles veiklos. Kala
kutas (Turkey) su bruknėmis 
ir visais priedais bus pagamin
tas visose Raudonojo Kryžiaus 
restauranose. Visoki Kalėdų 
papuoszalai kurie tiek daug 
prisideda prie Kalėdų nuotai
kos yra siuncziami klubu di
rektoriams užsienyje. Kalėdų 
r Nauju Metu pramogos, kon
certai, szokiai ir invykiai pla
nuojami. Dovanos siunezia- 
mo's in ligonines, ir tiems, ku
rie negali atsitraukti nuo tar
nybos, 750,000 pakeliu gražiai 
palpuoszti ir su Raudonojo Kry
žiaus sveikinimais jau iszsius- 
ti. Pakeliuos randasi saldai
niu, kavos, cigaretu, prezer- 
vuotu vaisiu ir raszymui kny
gele su kalendorium ir paisze- 
liu. Kortos ir invairus žaidimai 
bus iszdalinti ligonbutese.

Li'gon'butese szioje szalyje 
Raud. Kryžiaus pagelbininkai 
apredys eglaites (Christmas 
Trees) ir papuosz kambarius. 
Kalėdų giesmes bus dainuoja
mos, ir Raud. Kryžiaus “Grey 
Ladies” lankys ligonbutes Ka
lėdų Diena su dovanomis, “Ice 
Cream” ir pyragaieziais. Rau
donojo Kryžiaus pramogos ir 
szokiai planuojami kiekvienos 
ligonbutes pasilinksminimo 
kambariui.

Sudarymui Kalėdų nuotai
kai, stovvklose ir kituose cen- 
truose daugiau negu 1,090 pa
keliu, kiekvienas turi užtekti
nai medžiagos parūpinti pa- 
puoszalu pramogoms isz 500 
vyru, jau Raud. Kryžiaus di
rektorių isz'siunsti in visas pa
saulio dalis. Apart visokiu pa- 
puoszalu pramogoms, pakeliai 
turi muzikos įplokszteliu kny
gele Kalėdų giesmių su muzika 
ir 200 atspauzdintu kopijų žo
džiu 'populariszkiausiu Kalėdų 
giesmių.

Specialiai planai daromi del 
tarnybos vyru jurose. Su 
“Special Service” virszinin- 
kais, Raudonojo Kryžiaus dar
bininkai suorganizuos Kalėdų 
pramogas ii' invairiu rusziu pa-' 
silinksminimus. Ir sziems Ran-1 
donasis Kryžius pristatys Ka
lėdų paipuos'zahi.

Jaunieji kitu Jungtiniu Tau
tu neužmirszti. American Ju
nior Red Cross supakavo net 
100,000 dovanu pakeliu, kurie 
jau iszsiuns'ti. Vaikai pabėgė
liai okupuotu szaliu, kurie da-' žmogus yra, kurio 
bar gyvena Anglijoj ir Airijoj, ji valdo ant kožno

iszriszo Pietų Amerikos klau- 
[syma ir butu dar daug nuvei- 

1 kės jeigu sekretorius Hull ne
imtu jam koja pakiszes. Taip 
i dabar ir su Moskvos konferen
cija.

Nebūtu pro szali paklausti 
sekretoriaus Hull ka ten jis 
nuveikė. Mes jau skaitėme kiek 

ijie ten vod’kos iszgere, kiek ir 
,ko valgė, kur “good times” 
i turėjo, kur ėjo ir ka mate: Bet 
ka mums parvežė, ka nuveikė?

Gražus paprotys; kai nueini 
in sveczius nusiimti kepure pa
gerbti savo dranga. Sekreto
rius Cordell Hull nuvažiavęs 
pas Stalina ne tik nusiėmė ke
pure bet ir marszkinius ir kel
nes paliko.

Tikriauses K abalas
kad Anglija kalta o dar kiti 
aiszkina mums kad Vaszingto- 
nas kaltas. Ir taip ir ne.

Kaip svetimtaueziai galėjo- 
Lietuvos atstovu ^priimti kad 
Lietuva neturi atstovo ? Jeigu j 
ir butu Lietuvos atstovas 
kviestas, tai įkas tas atstovas 
Lutu, kas ji iszrinktu ? Vieni 
isz musu peikia, keikia Lietu
vos prezidentą, ji Naciu pra- 
vardžiuja, net ir musu valdžiai, 
Vaszingtonui musu prezidentą 
skundžia kaipo Hitlerininką. 
Tai, jeigu Lietuvos Preziden
tas yra Hitlerininkas, tai ir jo 
valdžia tokia pati ir visa tauta 
tokia. O Vaszingtonas nesi
skaito su Hitlerininkais.

Dabar, inskunstas musu tė
vynės Prezidentas, sugadintas 
Lietuviu vardas, vieszai iszkel- 
tas Lietuvos nepastovumas. Ar 
dar ko reikėtų parodyti, kad 
mes nemokame gyventi? Jau 
per ve]u protestus raszyti, in 
Vaszingtona ‘bėgti, ar spyezius 
sakyti. Juk, vy miežiai, mes da-Ą 
bar praszome pagelbos ne ne
priklausomai Lietuvai, bet Hit
lerio tarnaitei. Ar-gi mes patys 
szitaip nepasakome Amerikos 
valdžiai apie musu Prezidentą, 
Antana Smetona ?

Yra sakoma: “Kaip pasiklo
si, tai]) iszsimiegosi. ” Tik gai
la kad teks Lietuvos vargszams 
gulėti o ne Amerikos Lietu
viams, kurie visa tai tai]) gra
žiai sutaisė.

Amerikos vyskupai savo su
važiavime vieszai pareiszike

Žmogelis Sverentis
450 Svaru, Mirė

Milwaukee, Wis. —Gustovas 
M eiser, 48 metu amžiaus, kuris 
svėre 450 svaru, mirė czionais 
staiga i szirdies liga. Buvo tai 
sunkiauses žmogus visoje Wis
consin© valstijoj ir užsiimi
nėjo trokavimu. Kada jo ka
na veže ant kapiniu, turėjo 
naudo t sunku t roką.

Prakalba Ant Vestuvių

Kada jau visi uapraszyti 
svecziai atsisėdo už stalo, jau
navedžiai su nusiminimu žiure- 
jovienas iii kita, rodos kad sė
dėjo prie grabo mirusio. Jonas 
Burlaitis, garsingas svodbinis 
kalbėtojas, 'persižegnojus pra
dėjo piszkyt sekanti pamoksta 
del jaunavedžiu ir susirinkusiu 
svecziu:

“Jau susirinkoite mieli sve
telei, ant taip svambios svod- 
bos, kuri tik viena įkarta atsi
buna. žmogaus gyvas!i, o kaip 
kam tas negiliukis atsitinka ir 
kelis kartus ant jo senatvės, 
na taip-gi taip! Taip, szaltis 
lauke, galva apžilus, kojos su
stingta, ha taip yna pasakyta 
per musu szventa tikėjimą ir 
bažhyczia “Kirieleison” ko ne 
visi gali tai s-ulp rast i! Tu jau- 
nuvedi ir tu nuotaka, aplaikete 

apsirūpinsi pavelinirmi pagal pertukula ir 
Moskva kliastika stoti viens priesz ki

ta su džiaugsmu ir meile prie 
S'zliubo. Tegul jus Dievas su- 

’j, kad jum ne butu 
! sliekas duonos ir druskos, ha 
kaip yra pasakyta, kad visztu- 
kas nesugryž in kiauszini taip 
ir jus, mano mieli, ka ne kož- 

I važiavęs. Amerika buvo nusi- nam yra suipirantama. Susi- 
staezius ginti mažasias tautas J junge t jiagal prisakymus

kai Į) tai Lietuva, Latvija, Be- paredkia su visa gaspadorysta 
1 sarabija ir Lenkija; Moskva ir patalan
trumpai atkirto, kad tai Rusi-jtevu karvaite, kiaulaite ir pa- 

Sieniniai Kalendoriai, 23%'JOS liamįnįs dalykas. Amerika talus, idant jum butu szilta, o 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po pagelbos vesti kara už tai tu,
35c arba 4 už $1.00. Adresas. prįesz Japonus, Moskva paaisz- 
SAULE PUBLISHING CO., i 
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Nuo kokio tai laiko inejo in 
papratima tarp Lietuviu (ir 
tai daugiausia isz inteligentu)
permainyti savo pravardes ant baime, kad, ju nuomone, Moslk-
trumpesniu—grynai Lietuvisz- 
ku(?) nes, kaip nekurie tvirti-

vos konferencija suvaržė At
lanto czarteri, kuris visoms

na, tai lengviau Amerikonams' mažoms tautoms buvo prižade- 
taises sutrumpintas pravardes jas nepriklausomybe. Toks 
isztarti. Kvailumas ir neiszma-Į drąsus ir vieszas iszsireiszki- 
nysta. Imkime tokia pravarde anas gal ir turės intekmes atei- 

I kaip Paderewski, kuris turi il- pyje, kai Stalinas, Rooseveltas 
igesne pravarde ne kai]) dange-(ir Churchill sueis pasitarti. Pa

gyvensim, ]) a m a t y s i m.
* * *

Moskva staeziai pareiszkC; 
kad jau nėra Pa’baltijos klau-j 
symo, kad ji viena a 
su savo kaimynais.
taipgi ne nevaptelejo apie mu
su kara su Japonija. Anot jos,

. i tai musu reikalas,dzia isztare. — Tik prasizenge-1 
lis maino savo pravarde kad 
palicija ji nesurastu.

I lis o ‘bet Amerikonai iszmoko 
ja isztarti. Daugelis Grekiszku' 
pravardžių yra panaszios in i 
Lietuviszkas o Amerikonai jas', 
grąžei isztaria ir nesiskundžia 
kad per ilgos ir .painios. — Tas, I 
kuris maino savo pravarde,1 
maino savo kaili ir iszsižada 
savo gimdytoju kai]) tūlas su ji nesikisza penetruoje

in svetimus reikalus! Butu la
bai malonu iszgirsti ka tokio 

[svarbaus nuveikė musu val- 
Istorija apie Amžina Žydą. Išžios sekretoiius Hull, teij nu- 

Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. Ago'ta gavo- nuo

jauniki, szenavok 
boba ir už daug ne peik kaili 

dvigubai Die-’’ Į kino kad tai ne jos reikalas, ii* 'susilaukite
f Amerika norėjo kad Rusija pa-' viszku losku, parsziuku, vaiku- 

Pirkite Apgynimo vėlintu jai insikurti bent karo ežiu ir kitokiu gyvuliu. Tokia 
Czedinimo Bondus laivams ir pabūklams stoti ant yra vale Viso Galingo kur yra 

ir Markes. (Rusijos žemes areziau Japoni-,menulis, žvaigždes, geštrono-

I ’
j . ....________ i____ A,_______

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

Stanislovas Mokarski, isz 
Hartford, Conn., kuris atsi
sakė tarnauti Amerikonisz- 
koje kariuomencje ir kovoti 
už Amerika, aplaike pasiuli- 
nima ar eiti in kalėjimą ar 
būti iszguitas adgal in ten isz 
kur pribuvo.

AKYVI TRUPINELEI
— Norints Suezo Kanalas 

yra tiktai 99 mylės ilgio, bet 
sutrumpina kelione isz Angli
jos in Indija ant 4,000 myliu.

— Pirmutinei gyventojai 
kurie apsisedo Brazilijoj, mo
kėjo už kate 1,500 doleriu, o už 
kaeziukus tiek aukso,, kiek jie 
svėre.

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

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

or visos trys orp 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sajonu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 

ant Kaino Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in- 
spejimu: planetų, kazyru ir delna- 
žinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, 500 pusi., $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Lengvas būdas iszmokt gražai raszyt 
15c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dra- 
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 

tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
jPlaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
'burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 

tllom c’ Palang0* Trejankes (stambios) 60 
Ic; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
IS5c; Pailiu arbata ir mostis po 85c;
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 

sius pajautimus, ill kuriuos yra Įtes po 20c; Džiugelis, Debesylas, Cze- 

pats panaszus.

—• Jeigu “nmkyta 
, turėsi tai Akyles kelnėse turėsi; 
[ir valgio ant lai'k 
; ne'turesi.

—• Japonijoj priesz kare 
radosi 130,000 audinycziu ku
riose dirbo suvirszum 100,000 
moterių ir 5,000 merginu turin- 
czios mažiau kai]) 14 metu am
žiaus.

— Žąsys gali gyventi 50 
metu, gulbe 100, žvirblis ,40 
viszta 10, o kurapka dagyvena 
lyg 15 metu.

—■ Sziadien Turkiszkos mo
terys vaikszczioja po ulyczias 
be jokiu uždangalu ant veido, 
o ir eina drauge su vyru, kas 
pirma buvo pasiprieszinimu 
priesz ju gera iszauklejima.

PATEMIJIMAI

■— Katrie save giria yra tai 
broliais melagiu.

—■ Kas eina augsztyn, tas 
tikrai eina.

— Kas klaidas slepia, tas 
dvigubai yra kaltu.

— Darydamas gerai 
sau nieks nekenkia.

ibreliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
lles, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 

)• ■' .zi-/pakeliuose ’r su nurodymais, nuo ko 
I)f * c ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS, 

{)a°amvto 336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

1
— Tai ne yra dideliu daig-

1 tu nuo tėvu aplaikyt turtą, bet j 
per savo pasirūpinimą ir darba Į 
daeiti luito, tai yra didelis 
daigtas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Iszmintingiauses tasai | 
iszmintis Į 
žingsnio,' 

su Anglijos ir Airijos vaikais kuris pirmiausia ilgai mistiną 
gaus donvanu. Ir panaszus pa- negu ka pradeda daryt.

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S2O W. Centre St., Mahanoy City
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Nebyle Karalaitei ”±
QENAME palocuje ant uolos, nakties laike?... 

pas bedugne ir tamsia lindy- — Broliu jeszkoti! — atsake 
ne, gyveno 'karalius su savo dy- karalaite taip veiksmingu bal

su, kad net vilkas sukaukė isz 
to gailes'czio.

— Sėskis ant manes, — tare 
vilkas — pernesziu tave per 
girria; už tos girrios szvieczia 
saule, kai nuo jos gausi žinia 
apie savo brolius!...

Užsisėdo persįgandus kara
laite vilkui ant keteros, o jis 
I pasileido kaip žaibas per tan
kumynus, žibindamas sau taka 
savo vilkinėmis akimis.

Kada vilkas pailso, tai levas 
paėmė ant saves karalaite 
neszti, sakydamas:

— Asz dabar tave, karalai
te, nunesziu in tam tikra vieta 
kuntau būtinai reikia būti!...

Ir savo kudlota sprandą pa
lenkė priesz ja o karalaite jam 
in karezius insikabinus užsisė
do ant keteros. Levas dar grei
cziau nesze ja per girria ir at- 
įiesze pas koplytėlė miszke, 
kurioje gyveno pats Vieszpats 
Jėzus. Karalaite duris pravė
rus inejo in vidų ir ant keliu 
parpuolus eme melstis. Dievas 
nuo altoriaus pažvelgė in ja ir 
iszklause jos maldos. Dievas 
paszauke Ieva; tas susikūpri
nęs prislinko prie laiptu alto
riaus ir Dievas insake nuneszti 
karalaite prie szveneziausios 
Paneles Marijos, nes tik Ji ga
linti permainyti vėl in žmones.

Dievo Motina savo rankomis 
szere dvylika ereliu ir pati ka
ralaite mate kaip levas ja at- 
nesze prie dangaus slenksczio.

Ereliai, pamate karalaite 
ant levo atjojant, pasibaidė, 
pasikėlė in debesius ir pasislė
pė.

Pana Marija tarė karalaitei:
— Bus vėl žmonėmis tavo 

dvylika broliu bet turi man 
prižadėti kad per trejus metus 
neprakalbesi, nebesudejuosi ir 
taip gyvensi, kaip nebyle!...

Taip Pana Marija, pasakius 
karalaitei, liepe vela jai ant že
mes gryžti. Karalaite gryžo 
pas tęva...

Rytas auszo. Girrioje eme 
szunes skatinti ir vos tik nesu- 
draske karalaites. Laime, kad 
medžiojantis girrioje karalai
tis, iszgirdes skalijant szunis, 
greitai nubėgo in ta vieta kur 
szunes skalijo ir pamate... ste
buklą! medyje, tarp žaliu sza- 
ku, sėdėjo jauna, keisto gražu
mo mergaite, drebanti kaip 
pau'ksztelis isz baimes.

Karalaiczio szirdis ko tik 
neiszszoko isz džiaugsmo. Isz 
pirmo pamatymo kuokarsz- 
cziausiai pamylėjo mergaite ir 
rankas isztieses labai džiaugs
mingai suszuko:

— Ar tu nežemiszkas sutvė
rimas, ar girrioj paklydusi die
vaite esi, o gal asz sapnuoju?

lilka sunais.
Tasai karalius turėjo viena

tine duktere. Toji duktė buvo 
labai graži, žibėjo kaip augan
tis žiedelis ant uolos, szviete 
kaip dangaus žvaigždele savo 
nekaltybe ir 'dorybe.

Per septynerius vartus, per 
septynerius kiemus važiavo) 
pirszliai, didikai ir kunigailksz- 
cziai, — bet vilties neteko, 
gryždavo adgal nes tėvas vi
siems vienodai atsakydavo:

— Kas mano dvylika sunu 
pergales, tai tik tas gaus mano 
duktere už žmona!

Dvylika jaunikaicziu su kar
dais rankose lydėjo pirszlius 
per palociaus kiemus ir pasku
tiniame kieme su didžiausia 
puikybe mete dvylika pirszti- 
niu po kojų svecziams bet ne
atsirado ne vieno isz pirszliu 
tokio drąsaus, kuris atkerszin- 
tu už toki paniekinimą ir pa- 
szauktu juos in kova.

Iszvažiuojant svecziams isz- 
juokdavo juos jaunikaicziai ir 
kiemo vartus užtrenkdavo su 
didžiu žvangėjimu.

Taip bego menesiai ir metai 
bet neatsirado tokio, kuris pa
norėtu per 'kova atimti sau 
žmona, nuo broliu seserį.

Liejo aszaras nelaiminga ka
ralaite senam palociuje užkalta 
sėdinti o broliai tycziojosi isz 
jos:

— Ar tavo dalis permaža, ar 
tave niekais laiko, ar jau ne
bėra drąsiu vyru sziame svie
te!

Karalaite, akis nuleidusi že
myn, tylėjo nebeiszdrysdama 
jiems ne žodžio prieszais pasa
kyti, tik tyliai dūsavo ir mel- 
dėsi prie Dievo kalbėdama:

— Pažvelk, Vieszpatie Die
ve, in mano vargai... Prisieis 
nuvysti be laiko, kaip rožei, 
pamestai ant uolos, po sargyba 
ginkluotu broliu, pilnu didžios 
puikybes!...

Dievui pagailo vargdienes 
karalaites ir todėl Jis, jos pui
kybes apimtus brolius pavertė 
in erelius. Vakare, saulei lei- 
džiantes, pavirto dvylika bro
liu in erelius, pakilo augsztyn 
ir nulėkė...

Karalaite, pamaczius ere
liais lekianczius brolius blyksz- 
cziojanczius saules spinduliuo
se su sparnais, rankas iszkelus 
eme szaukti:

— Palaukite, del meiles Die
vo, ka darote?! Sauluže szvie- 
sioji, neatimk man broleliu, 
kur asz dingsiu pasilikus ežia 
viena!...

Ereliai szauksmo neklauso; 
kilo vis augsztyn ir auksztyn ir 
galu-gale visi isz akiu iszny- 
ko...

Pailso ir užduso karalaite 
paskui lekianczius brolius 'be
bėgdama, akys aptemo ir ji pa
klydo girrioje.

Isz tankumyno iszlindo du 
levai ir didžiauses vilkas, 
barszkindami savo dantimi be
go staeziai prie karalaites 
urgzdami:

— Ko ežia atėjai? Kur eini

ISXXSXXXXXXXXXXX^^Kova Priesz Ligas — Japonai Burmoje
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Ąmerikonai, Burmiecziai, Kinai ir Anglikai darbuojasi isz vien kovoti priesz viso- 
kes ligas Burmoje. Ant kaires3s matome Kiniszka daktara tyrinėjant kraujo laszus; ant 
kito paveikslėlio matome kaip Kiniecziai traukia armota ant kariszko lauko. Tieji pa
veikslai likos nutraukti Naga kalnuose, kur Kinai turėjo smarkius muszius priesz Japonus.

pražudyti marczia bet nieko 
nebeigalejo iszgalvoti, nei pada
ryti.

Metai laimingai praėjo antri 
ir treti; karalaitis kas valanda 
didžiaus mylėjo savo motere 
nebyle, nors ir susikalbėti su 
ja negalėjo, Ibet vis-gi ja mylė
jo.

1 Kas meta karalaitis su di- 
’ džiausiu džiaugsmu susilauk- 
'davo nuo savo žmonos sunu ar i dukteri bet su didžiausiu nu-

Ypacz karalaiczio motina ne
kentė nėbyles marczios ir sū
nui nebenorejo leisti ja vesti; 
atsisakė net palaiminima duo
ti.

To karalaiczio motina žavėti 
mokėjo; tad mieganeziai kara
laitei insege in plaukus špilka 
su raudonu akmenėliu, nuo ku
rio kiekvienas inpuldavo in to
ki gilu miega, kad iszrodydavo 
tarsi numiręs.

Jau renge vesuves bet kara- I 
laitei užmigus, vietoj vestuvių lindimu turėjo palaidoti nes 
— laidotuves jai padare.

Aukso grabe ja padėjo, kve- 
pianeziomis žolėmis apkaisze, 
apvilko baltais rubais ir lydėjo btdsmi marczios nekensdama, 
lydėtojai karalaite per girria! na°dijo nežiniomis jos vaikus, 
in ta paezia vieta, kur ja pirma '° savo sunui sznabždejo: 
syki karalaitis rado. Ten auti —Ar žinai’priežasti mirties 

■11 ‘ n i • 'tavo vaiku?... Asz žinai, ir jei
gu nori, tau galiu pasakyti: ta
vo pati nebyle krauja isz ju isz- 
cziulbia.

Karalaitis sudrėbėjo isz pik
tumo ir pasibaisėjimo; bet mo
tinai nesiprieszino ir jai inti- 
kejo, tad savo žmona, nieku ne
kalta, padavė in teismą. i

Apėkunstoji karalaite, pildy
dama paliepima Panos Mari
jos, nepr..kalbėjo ne žodžio, ne
si teisino, nors szirdis jai ply- 
szo isz to graužimosi, bet pri
ėmė ramiai teismo nusprendi
mą, kuris, po ilgam tyrinėji
mui, sziaip praskambėjo:

— Turi būti nukirsta!...
Toks buvo teisėju nuspren

dimas ir 'karalaite nebyle tuo
jaus vede nukirsti, kaipo vaik- 
žude.

j kaip tik užgimdavo, tuoj vela 
i numirdavo...

Senoji karalaiczio motina,

sidabriniu retežiu pakabino 
graba po tomis paeziomis me
džiu szakomis, ant kuriu kara
laitis rado ja iszgastyje bese- 
dinezia.

Rudenioj vela iszejo tas pats 
karalaitis in medžiokle.

Medžiojant vakare pasiekė 
vela ta paezia vieta ir rado ta' 
medi, kur 'kabojo karalaite, 
grabas. Karalaitis, žvake užsi- 
deges, 
verkdamas žiurėjo in neapsa-1 
komai gražu veidą mieganezios 
savo numylėtosios.

— Oj mirtie, tu nemielaszir- 
dinga! Baisi ir nepergalima 
mirtie! — raudojo 'karalaitis —- 
kaip tu drysai savo dalgiu pa
kirsti szita.balta žiedą lelijos!...

Su deganeziomis karszcziu 
meiles lupomis aralaitis pabu- 
cziavo balta kr. ta karalaites, 
pradėjo gėrėtis szilikiniais jos 
plaukais ir net . ežiomis iszkri- 
to užkerejanti pilka, su raudo
nu akmenėliu, pabudo karalai
te ir prisikėlė...

Pabudusi 'karalaite pakele 
galva ir akis augsztyn o kara
laitis su neapsakomu džiaugs
mu grie'be ja iii glebi ir suszu-

liepe graba atidaryti ir <’

— Pa'bucziavimas mano gy
ri eigų esi isztikruju tokia mer-P ' ')e ^au •■u'Siažino! Tai asz 
gele,'kokia asz tave matau, tai m^Ui peigalėjau!...
savo szirdi tau po kojų kloju ir 
savo 
atiduodu! Eik szenpas mane!

Su savo dvariszkiais gryžo 
karalisZka vainiką tau karalaitis namo, neszdamas ika- 

’ ■ — į ... 'ralaite grabe, kaip koki kūdiki
Dar saulute isz pietų nebu-' lopszyje; nesze su muzike, su 

vo iszkrypus, kaip karalaitis su ( 
visais medžiotojais gryžo na
mo nes pamėtės medžiokle, sku- sze Pas szlamejanti miszka va-

1 dainomis, su žiburiais, su di- 
'džiu trenksmu ir linksmybe ne

karo laike...
Džiaugėsi visos karalystes

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

Saule, Malianoy City, Pa.

bejo pasigirti su atrastaja gir
rioje grožybe. Tuojaus už žmo
na. (motere) ja paimti panorę-'žmones apie stebuklą iszgirde, 
jo ir prie vestuvių rengėsi bet tik karalaiczio motina labai su- 
žmones piktžodžiauti pradėjo,1 sirupino ir nulindo; ji dieno- 
nenoredami nebyles karalienes, mis ir naktimis galvojo, kaip

A

Ėjo vargsze ramiai, lupas 
kramtydama, kad nesudejuoti 
isz skaudėjimo szirdies. Bijojo 
prižadejima, Panai Marijai 
duota, sulaužyt. O žmones ap
linkui vaikszcziodami szauke:

— Žiūrėkite! lupos jos ir da
bar dar kruvinos nuo nekalto 
kraujo savo vaiku, kuriems 
krauja iszcziulbdama, gyvastį 
atėmė!...

Isz visu pusiu krito baisus 
keiksmai ant galvos apkaltin
tosios, nieko nekaltos karalai
tes.

Atėjo in vieta žudymo. Bu
delis karda isztrauke ir, mėgin
damas jo sunkuma, szvytavo 
po orą. Karalaite paklupdė ir 
kakla padėjo ant kalades... Jau 
ka tik ketino su kirviu atkirsti 
karalaites gražia galva nuo 
baltu pecziu, kaip toji valan
doje persprogo žeme ir isz ply- 
szio iszejo Pana Marija szvie- 
siame vainike ant szventos gal
vos ir žvaigždėmis iszpuoszta- 
me ploscziuje... Viena vaika tu
rėjo ant ranku o du buvo insi- 
ki'be in jos rubus. Ruscziai pa
žvelgė Pana Marija net per vi
sus žmones ir budeli perejo bai
mes sziurpuliai ir visi puolė 
ant keliu...

— Ar-gi visada nuo žmonių 
apjakimo reiikes nekaltiems 
žmoniemskentėti?! — tarė rus
cziai ir liūdnai Pana Marija. — 
Szalin nuo jos visi! Ji prižadu 
suvaržyta nebegalejo 'kalbėti, 
bet asz dabar užstoju už ja! Ji 
nėkalta yra!... Sztai jos vaikai, 
kuriuos karalaiczio motina nu
nuodijo! Atiduodu tuos tris 
vaikuczius ir iszliuosuoju tave, 
karalaite, nuo tylėjimo. Savo 
dvylika broliu tuojaus pama-

I Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja dešzimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 

’ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czėkius 
ar'ba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.
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merginas,

arba pradžia
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Nebyle karalaite puolė po 
kojų Panai Marijai kalbėdama:

— Buk palaiminta, Dievo 
Motina szvencziausia!... Isz pa
dangių nusileido dvylika ere
liu ir tuoj persimainė in jauni- 
kaiczius ir sveikinosi szirdin- 
gai su savo sesere.

Susirinkę žmones verke isz1 
džiaugsmo ir Dievobaimingai 
kalbėjo poterius o karalaitis 
savo mylima prakalbėjusia 
žmona ir kūdikius glaudė prie 
savo szirdies ir bucziavo...

Visi szvencziausiai Panai 
Marijai dėkojo už stebuklus o 
karalaiczio motina, už toki 
kankinima marczios, pasiliko 
akla, kurczia, nebyle ir be jo
kio jausmo, 'kaip akmuo...

(GALAS.)

Viena, bajore, jau žila, 
O da gana kvaila, 

Porina Angliszkai kad ir gerai 
nemoka, 

Nepaiso kad daro isz to juoką, 
Mat saliuna užlaiko, 
Tai ir unara prilaiko, 

Jeigu sveczias pinigu turi,
Tai pati bara prižiūri, 

Katras su pinigais pa
skambina,

Tai jau gana, 
Viską panaudotu, 

Kad tiktai iszviliotu, 
Net laksto ir po stubas, 
Kad pakviesti merginas, 

Jeigu negauna
Tai papraszo ir bobas, 
Kad tik ruka padaryti, 
Koki žmogų apmonyti.

Boboms žada saldaus vyno, 
Ar gardaus brangumyno, 

Kad tik pas ja ateitu, 
Bizni koki padarytu.

Vyrai, bobas pridabokite, 
Valkiotis neduokite, 

Bobų privalumas namus 
vaktuoti, 

O ne po karczemas valkiotis.
* * *

Negerai motinos darote, 
Jeigu dukrelėms valia duodate,

Ne viena neatsimena,
Kad dukrele ant bieso augina, 

Dukreles per naktis zuja, 
Rodos kad kas ja guja,

Su vaikinais drauge, 
O motinėlės nedraudžia.

Ar mislinate kad kaltūno 
greicziau neteksite, 

Ar greicziau ženteli gausite ?O Cj

Tieji, kas su jusu dukrom 
vedžiojesi,

Tieji tik isz to tycziojesi, 
Ba jeigu apsipacziuoti reiketu, 

Tai ka su valkata veiktu?
Ba toji ka vakarais szo'ka,

Dirbti darbu nemoka, 
Motina, turi lova paklot, 

Kad dukrele galėtu iszsi- 
miegot, 

Dirbti ne yra kada, 
Turi ant galvos padaryti 

kuodą, 
Paskui snuki nuvalyt, 
Milteleis apsibarstyt.

O ’kam po nogiu barstyt, 
Juk ir taip raudonumo ne

matyt, 
Iszblyszkus kaip giltine,

Paakei pamelynave,
Ir tai nevos mergina, 
Bet su tokia jau gana.

Tokia mergele nepasijunta, 
Kaip bemandraudama su

klumpa, 
Arba isz turgaus iszeina, 
Po tam viskas ant szunc 

nueina.

Tieji kurie persikrausto inf 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondas ir Markes.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 
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Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines I Kunigas Ir Gaspadine NETIKĖTAS

SVECZIASUžmuszti

1 — Petnyczioje pripuola Szv. 
Elzbietos, karalienes o Pane- 
delyje Szv. Cecilijos, patronkos 
muzykes.

— Gerai žinomas agentas 
del Swift, mėsinės kompanijos, 
Franas Copley, 402 W. Spruce 
uly., mirė Seredos ryta namie.

'— Praeita Nedelia atsibu
vo rinkimas senu popierių Tro
liai surinko kelis szimtus tonu] 
senu laikraszcziu, magazinu ir 
popieriniu dėžių.

— Isztikruju musu miestas 
daug susimažino nes pagal vė
liausia apskaityma tai sziadien 
turime tik deszimts tukstan- 
czius gyventoju. Szimtai vyru
ku iszkeliavo in kariuomene ir 
szimtai žmonių iszva'žiavo prie 
darbu in kitus miestus.

Pottstown, Pa. — Katalikisz 
kas kunigas, Boleslovas Zy- 
wicki, 48 metu, kapelionas li- 
gonbuteje Darby, kuris kita
dos buvo vikaru Shenandoryj, 
Lenku parapijoj ir jo gaspadi- 
ne, Szaleki, 42 metu, paeinanti 
isz Shenandoah, Pa., likos už
muszti Utarninko vakara ir jos 
sesuo Grutskiene, likos mirti- 

inai sužeista, kada ju automo
bilius trenke in užpakali dide- czia’ 
lio anglinio troko. Badai vary-

{Bolsze vizma ” esanti apgavys
te, kuriai joks1 galvojantis žmo
gus nepatikesias. Naciai tvir
tina, kad Vokietijos sunaikini
mo politikoje tarp Rusijos irVyras, Parejas Isz Dar

bo Rado Užgimusi Juo- Anglo-Amerikieeziii nesą rim-

da Kūdiki; Nori 
Iszaiszkinimo

tu skirtumu.

Jamestown, N. Dak. — Dide
lio nesmagumo datyre Mikolas 
Donaldson, kuris parejas namo 
isz darbo rado netikėta sve-

— gimusi juoda kūdiki...! 
Nemažai nusistebėjo žmogelis

Wilhelmstrasses NPD agen
tūra bevieliuose praneszimuose 
Naciu atstovu “vadovavimui- 
si” užsieniuose citavo Dr. 
Schmidt’a, užsieniu reikalu 
ministerijos kalbėtoja, kaipo 

į nusistacziusi panaszia linija 
savo spaudos konferencijose. 
Paprastai propagandos temos

peiszdavo žygiuojanczios Rusu 
armijos pavoju, kai tuo tarpu 
okupuotu krasztu žmonėms sa
kydavo kad tarp Rusu ir “An- 
glo-Amerikiecziu, ’ ’. kiek.
lieczia “Europejiszka civiliza
cija,” nėra jokio skirtumo. Na
ciu linija, 'kad tiek “Anglo-A- 
merikiecziai,” tiek Rusai yra 
nusistatė sutriuszkinti Vokie
tija, yra naudinga namu fron
te, paszalinimui Vokiecziu ma
sėse galima atitolima nuo va
dovybes.

niekuomet vidaus vartojimui.
Ryszium su pasėtais 'Rusu- 

Vokiecziu taikos gandais ir se
nąją ‘1 Bolszevi'ku pavojaus ’ ’ 

tai linija propagandos ministras 
Joseph Goebbels paskutinėse 
kalbose parode palinkima tar
tis su “ Anglo-Amerikiecziais” 
priesz Rusija. Spalio 3 d. jis 
pasakė:

“Asz neabejoju, kad karta, 
kuri Europos szaiyse gyvens 
po musu, skaitys didžiausia 
szio szimtmeczio geda, kad da-

SHENANDOAH, PA.

tojas troko tame laike radosi čr pareikalavo^ nuo pacziules ^ujav0 įos ,pa,cZiOs tiek vidaus į taikos, matomai paežiu naciu 
skleidžiami ir vėliau ju pakar
totinai paneigti (tiktai tam, 
kad palaikyti juos gyvus), bu
vo pasėti, kada prasidėjo pa
rengimai Maskvos konferenci
jai. Vokiecziu “paneigimai,” 
tarp ko kito, visuomet būdavo 
daromi užsienio vartojimui ir

saliune,, palikdamas troka ant J iszaiszkinimo bet toji tylėjo 
kelio be žiburio.

DVASIA JAUNOS
MERGINOS

— ISeredoje, Lapkriczio 17 
diena ponas Feliksas Szilelis, 
129 W. Girard uly., apvaikszti- 
liejo savo 60 metines sukaktu
ves savo gimimo. Ponas Szile
lis da yra sveikas ir drūtas ir 
tikisi sulaukti szimto metu jei
gu Dievas ji užlaikys prie gy
vasties. Redakcija linki jam il
go amžiaus ir geros sveikatos, 
i f Jonas Gruzinskas, buvu- 
jsis saliuninkas, mirė pas savo 
seserį Matuziene, 238 W. Coa 
tiilyczios, po trumpai ligai. Ve
lionis paėjo isz Lietuvos, per
gyvendamas mieste daugeli 
metu. Paliko paczia, broli ir 
seseri. Likos palaidotas Petny- 
czioje, ant Laisves kapiniu.

Lankosi Pas Gyvento
jus; Likos Nužudinta 
Per Indijonus Kad 
Netekejo Už Vieno

Scranton, Pa. f Mateuszas 
Zva'lauskas, nuo 421 Leggett 
ulyczios, mirė Lapkr. (Nov.) 
3 diena. Buvo senas skaityto
jas laikraszczio “Saules.” Ve
lionis gimė Lietuvoje, iszgyve- 
no Amerike 38 metus, visa ta 
laika mieste Scrantone. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko didžiam nuliū
dime savo motere Helena, 4 
sunns Prana, Joną, AncPriu ir 
pulkauninką Antana, kuris 
tarnauje kariuomene je; dvi 
dukteres Helena ir Julija, pen
kis anukus ir du brolius Liet- 
tuvoje Adoma ir Mikola. Ve
lionis likos palaidotas Lapkr. 
(Nov.) 8 diena, su bažnytinėms 
apeigomis, graborka p. I. J. 
Noreikiene laidojo.—“Lai ilsi
si amžinam atsilsi brangus mu
su tėvelis ir senas musu skaity
tojas.”

Lodgepole, Wyo. — Gyven
tojai kaimelio Sheridan yra la
bai nusistebėja ir nemažai per
sigandę per nepaprasta sve- 
czia kuris atsilanko naktimis 
pas kelis gyventojus.

Dvasia yra pasirėdžius bal
tai ir yra jauna mergina. Ana 
diena atlankė Owen Knerr o 
kada jos užklausta ko nori, to
ji su kliksmu iszbego in tam 
suma nakties ir dingo jam isz 
akiu. Ta paczia nakti atsilankė 
ir pas Jacob Parson ir William 
Denison. Vienas isz seniausiu 
gyventoju tojo kaimelio apsa
kinėja sekanczia istorija tosios 
dvasios:

Arti du szimtus metu adgal, 
kada toji szalis buvo užgyven
ta per Indijonus ir baltieji da 
tik pradėjo toje aplinkinėje ap- 
sigyvent, Indi jonai pagriebė 
balta mergina ir pri vertine j o ja 
idant iszteketu už Indijono. 
Mergaite vėlino mirt ne kaip 
iszteketi už raudon-skurio. Va
das Indi jonu paliepė ja nužu
dyt o jos kuna sudegino ant 
laužo ir tai ant tosios vietos kur 
sziadien stovi kaimelis Sheri 
dan.

Toji istorija perejo nuo pa- 
kaleinos lyg pakaleinos ir szia
dien senukai apsakinėja savo 
anūkams del ko merginos dva
sia atsilanko pas juos.

kaip mūras ir nieko neatsaki-i 
nėjo ant jo užklausymu. Ka 
žmogus gali daryti tokiam at
sitikime? Pasigėrė žmogelis isz 
nusiminimo ir likos aresztavo- 
ats už sukėlimą ergelio ant uly
czios. Palicijos stotyj teisinosi 
kad jis yra tėvu (kaip sau ma
no) juodo velniuko. Palicija 
apmalszino susirupinusi tęva ir 
<aip galėdami aiszkino prie- 
žasti per kuria kūdikis yra to- 
kis juodas.

Tasai žmogelis dirba prie 
anglių ir kasdiena pareina na 
mo suodinas tai per tai insižiu- 
rejus in savo juoda vyra, pa-: 
gimdė juoda sūneli...—Kasžin 
ar toji motere kalba teisybe ar 
ne, nes artimoje gyvena daug 
nigeriuF

Jeigu tai butu teisybe, ka 
motina kalba, tai Pennsylvani- 
joj, kur dirba tukstancziai vy
ru anglių kasyklose ir pareina 
namo juodi, tai visi vaikai czio- 
nais gimtu juodi.

Jau tame kas nors buvo, o 
gal nigeriu garnys padare 
klaida ir paliko maža nigeru- 
ka del nelabos bobeles.

tiek užsieniu vartojimui. Bet, 
j ankstyvesne Naciu praktika 
“Bolszeviku pavojaus” tema, 
rodo, kad tam tikromis temoms 
yra vartojami skirtingi akcen
tavimai invalidoms klausytoju 
grupėms. Praeityje translia
cijose užsieniu publikai naciai

Sukilia Vokiszki Karei
viai Nuszove Savo 

Aficierius
London — Penki szimtai Vo- 

kiszku kareiviu pasikėlė ir nu- 
szove savo aficierius, miestelyj 
Villafranche, Francijoj, kada 
jiems paliepta rengtis keliauti 
ant Rusiszko frunto. Tarpe pa
sikėlusiu kareiviu radosi dides
ne dalis Czeku isz kuriu likos 
užmuszta apie 300 su daugeliu 
gyventoju. Po musziui likusie
ji kareiviai likos aresztavoti ir 
nusiunsti in Vokietija kur stos 
po kariszku sudu.

Paskirstymas Maisto

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Rudi ženkleliai su litaroms G 
H, J ir K, knygutėje nr. 3 yra 
dabar geri o pasibaigs Decem- 
berio 4 d. Rudi ženklelei L bus 
geri pradedant nuo Nov. 21 d., 
ir pasibaigs 1 Januariaus 1944

Maistas bleszinese: — Mėly- 
ni ženkleliai X, Y ir Z, knygu
tėje nr. 2, yra da geri bet pasi
baigs Lapkr.-Nov. 20 d. Žali 
ženkleliai A, B ir C, knygutėje 
nr. 4, yra dabar geri bet pasi
baigs Decemberio 20 d.

Cukrus — Ženklelis nr. 29, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant J 
penkių svaru cukraus ir bus 
geras lyg 15 d. Januariaus 1944

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis 
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
taipgi yra dabar geras ir abu
du bus geri iki da nepaskir
tai dienai.

Motina Užtroszkino 3
Vaikus Ir Pati Save
New York — Negalėdama il

ginus dirbti ir iszmaityt savo 
tris vaikus, Mrs. Berta Spring
ier užtroszkino savo tris vai
kus ir pati save su pagialba ga- 
zo. Motina paszauke vaikus in 
kuknia, pasodino visus ant 
grindų, atsuko visus kranukus 
nuo gazinio pecziuko ir tokiam 
padėjime visus surado, kada 
palicija iszlauže duris ant pa- 
szaukimo kaimynu.

Sesuo Užmusze Broli
Apgynime Savo 

Motinos

Moskvos Konferencija 
Iszkelia Naciu (Vokie- 

cziu) Nerimą

Bay City, Mich. — Jennie 
Moyer, 20 metu mergina, už- 
musze savo 30 metu amžiaus 
broli kuris yra nepilno proto ir 
užklupo ant savo motinos. 
Idant motina iszgialbet nuo 
pasiutėlio sesuo buvo privers
ta naudoti ant jo karabina. Su
das paliuosavo taja mergina 
nuo bausmes nes padare tai ap
gynime savo motinos.

Washington, D. C. — Naciu 
propagandoje atsispindi Naciu 
vadu nerimas del didejanczio 
ko-operavimo žymiu tarp 
Jungtiniu Tautu, kaip tai ma
tyti isz valstybes sekretoriaus 
Cordell Hull ir užsieniu reikalu 
sekretoriaus Anthony Eden at
vykimo in Moskva trijų valsty
bių konferencijai su užsieniu 
komisaru V. M. Molotovu.

Naciai arba Vokiecziai yra 
labai jautrus augancziam kari
niam ir politiniam sutarimui 
tarp Vakaru galybių ir Rusi
jos. Karo Informacijos Instai- 
gos pranes’zimai rodo, kad Na
ciu propagandos temos del 
Moskvos konferencijos eina ži
noma linkme.

Naciai kartoja, kad del silp
numo Anglai—Amerikiecziai 
negali atsispirti Stalino pla
nams; jie pardavė, ar ruoszia- 
si parduoti, Europa. Mėgini
mai “(pseudo atbolszevikinti

Verta pažymėti kad gandai į kartinis pasaulis paliko beveik 
del atskiros Rusu-Vokiecziu'vienai Vokietijai su pagialba

I keliu mažu sąjunginiu tautu, 
kovoti prie pavoju visam kon
tinentui. Asz ta sakau ne todėl, 
kad tikecziausi bet kokio su
pratimo ar pagalbos isz szaliu, 
isz kuriu jie turėtu ateiti. Mes 
esame pakankamai stiprus isz- 
silaikyti rytuose. ’ ’

Washington© stebėtojai pra-

nesza, kad isz naciu puses ga
lima tikėtis tolimesniu bandy
mu sutrukdyti Maskvąs konfe
rencija. Nebutu nuostabu jei
gu sekant ju senesniąja prakti
ka (kaip tai Reichstago sudegi
nimą, Katyno ir Vinnitsa kapi
nynai), 'butu pradėtas didelis 
propagandos vajus sutrukdyti 
kooperavima su Rusija. Prie 1 
ta, kaip stebėtojai nurodo, pa- j 
linkimas daryti atskira taika 
su Vakaru valstybėmis (tie‘k 
naciu propagandoje, tiek ju di
plomatijoje) gali būti numaty
tas kaip bergždžias ’bandymas 
inti'kinti Sąjungininku vieszaja 
opinija, 'kad nusileidimai ir ko
operacija su Rusija tikrumoje 
nėra reikalingi nes karas gali 
greitai užsibaigti, jeigu tik An- 
glo-Amerikiecziai pasinaudos 
Vokiecziu noru pasiekti taika 
derybų keliu.

—Office of War Information, į 
Washington, D. C.
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88 yocj nuoK 90 
LpuX Gahbaąe poli

B B aŠSM
Czedinkite Viską - Priskubinkite 
Laimėti! 88 Geri Pietus Eina In 
Szaszlavu Kubilus Kas Met

Jokia Amerikoniszka gaspadine tycziomis nenai
kintu nevieno valgio... ypatingai sziame kares laike. 
Bet vis-gi kariszka administracija maisto parodo kad 
daugiau kaip 8-tas procentas maisto nueina ant niek 
kas met tiek maisto sunaikinama kad galima butu 
iszmaitint didesne dali musu kareiviu užrubežyje.”

. . . -taigi, 88 pietus buna iszmesti ant niek per meta!

Stengkimes visi czedinti taji maista. Ypatingai yra 
lengva tiems kurie turi szaldytuvus (refrigeratorius) 
užlaikyti taji maista. Tavo elektrikinei tarnai gali taji 
maista szviežiai 
nimo.

Sztai asztuoni 
užlaikyti laisve.

užlaikyti ir apsaugoti ji nuo sunaiki-

budai kaip suezedint taji maista idant 
Sekite sziuos prisakymus “Victory 

Rules,” žemiau paduotus, pagaminant maista o tokiu 
budu galite laimėti ingalejima ir laimejima szios kares.

TTlofe. ucndt Įpod’įtoht Tnsecforn

Prigialbek Czedinti Maista - Nes 
Czedindami Daugiau, Galima Lai

mėti Kare Greicziau
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1. Apsisvarstyk isz laik ka pirkti. Pirkite t . tiek 
kiek jums yra reikalinga.

2. Pirk* tik ta, kas tau yra reikalinga ir tik tiek 
kiek gali sunaudoti.

3. Padekie atlikusi maista prigulinezioje vietoje nes 
visas maistas gali užsilaikyti.

4. Padek ant stalo tik sveika ir naudinga maista, 
koki szeimyna privalo naudoti.

5. Pagaminkie maista atsargiai, iszvirkite ji greitai 
o kepkite mesa isz palengvo.

6. Nepagamink per daug maisto, tik tiek, kiek tau 
reikes.

- ; C.' '

7. Sunaudokie kas lieka nuo praeito valgio, tas tau 
suezedins daugiau.

8. Czedinkite taukus. Atiduokite juos valdžiai nes 
kožnas szauksztukas tauku padaro viena granata nau
doti priesz musu nevidonus.

Pennsylvania Power & Light Co.
Pirkdami Bonus Priskubinsite Kares Pabaiga 

Nedeginkite be reikalo elektriką vien tik todėl kad 
jis ne yra paskirstomas per valdžia.


