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AMERIKONAI N TEKO 64 EROPLANUA r

Isz Amerikos
— - ♦. . . . .

ISZŽUDE VISA 
I SZEIMYNA

Kad Jam Buvo Kalti
15 Doleriu

Wheaton, Ill. — Jonas Ka- 
hierer, 38 metu, prisipažino, 
tuk jis nužudė Otto Edner ir 
jo tris vaikus už tai, kad jam 
Edneris buvo kaltas penkioli 
ka doleriu. Priek tam tasai pa 
siūlelis pasirenginejo nužudy
ti da ketures ypatas. Kamerer 
tižmusze Edneri su kirvuku, ta 
pati padare su vaikais kada 
atėjo pažiūrėti ko tėvas taip 
yaitoja. Kada jo užklausta ant 
palicijos ka daugiau norėjo 
nužudyt tai Kamereris atsake 
jog Kataliku arcivyskupa, isz 
S*. Louis, kuris jam nepaveli- 
ho mokytis ant kunigo ir ku
nigą W. McNamee, isz Chica- 
gos, kuris jam nenorėjo pasko
lint pinigu.

Daktarai pripažino buk Ka- 
merer isztikruju yra nepilna- 
įprotis ir likos uždarytas prie
glaudoje del paikszu.

i Vargingo Sieratuko 
i Ilga Kelione
' San Francisco, Calif. — Ta- 
mosziukas Martin, 16 metu 
sieratukas, paeinantis isz Vik
toria, Kanados, pribuvo ana 
diena in czionais, jeszkodamas 
gavo tetos Saros Martin.

Priesz mirti tėvo, vaikas 
girdėjo kad jis turi seseri gy
venanti Concord, Kalifornijoj. 
JPo mircziai tėvo, vaikas iszsi- 
renge peksczias jeszkoti te‘08. 
Kelione atbuvo peksczias ir 
kartais mielaszirdingi auto 
mobilistai jam prigialbejo. 
Kada vaikas atėjo in Concord, 
nerado ten moteres po tokia 
pravarde. Geri žmones ji pri
glaudę o laikraszcziai prižadė
jo sujeszkoti jo teta.

Neinleido Protestona 
Graboriu In Bažnyczia

1 Elkhart, Ind. — Czionais 
mire Italas, Katalikas, kuris 
priesz mirti prasze savo gero 
pažins tarno graboriaus, kad 
jis užsiimtu jo laidotuvėms. 
.Graborius buvo Protestonas. 
Kada Italijoniszkas kunigas, 
Rev. Sismondi dagirdo kad 
protestonas užsiima laidotu
vėms, pranesze szeimynai jog 
jo kūno neini eis in bažnyczia 
pakol szeimyna velionio ne 
permainys graboriaus ir turi 
paimti Katalikiszka graboriu 
o tada laikys Miszias. Ka turė
jo daryti susigraudinus szei
myna, turėjo taip padaryt 
kaip kunigas paliepė.

Gabena Sužeistuos jus Kareivius Namo

Sztai vienas isz daugelio sužeistųjų Amerikoniszku ka
reiviu kurie likos sužeisti laike spiarkaus muszio ant salos 
Tarawa su Japonais. Tame muszyje likos užmuszta ir su
žeista 2,700 Amerikoniszku kareiviu.

Isz Karsztos Meiles 
Atsėdėjo Kalėjime 

16 Menesiu

Merginos Dvasia Tran
kosi Po Fabriką

SZ" 7 OO Amerikonisz
Rusija pradėjo savo szeszta 

užklupima ant Gomelio paim
dami Szarny, 40 myliu nuo 

į Lenku rubežiaus. Naujam už- 
klupime Maskolei perejo grei
tai net deszimts myliu per Pri-

1 peto pelkes.

Mussolino Žentas Su-
szaudytas Per 

Vokieczius
London — Mussolino žentas f

Galeazzo Ciano, kuris buvo 
Italiszku užrubežiniu ministe- 
riu, likos nusprenstas per ka- 
riszka suda ant suszaudymo, 
drauge su 17 kitais už suokai 
bi idant praszalinti jo uoszvi 
Mussolina nuo diktatorystes. 
Vokiecziu sūdąs juos pripaži
no kaltais in laika dvieju die
nu apsvarstymo j u kaltes ir 
vėliausios žinios danesza buk 
Ciano ir szeszi kiti likos su- 
szaudyti ana diena.

ku Eroplanu Už 
klupo Ant Vokisz 

ku Dirbtuvių

■

Padarydami Dideles Bledes Ir 
Nuszove Daugiau Kaip 100 
Vokiecziu Eroplanu; A. Sme
tono Laidotuves Atsibuvo Ke-

tverge, Cleveland, Ohio
----------- ¥ ______________

Turners Grove, Pa. — Hele
na Graszek nenorėjo priimti 
meiles Petro Mrokovskio no- 
rints tasai jai prižadėjo visa 
dangų su žvaigždėms bet ji 
apie tai nenorėjo ne klausyti. 
Ka tada Petras daro? Many
damas kad gal nemoka isz- 
reikszti meilingu žodeliu, nu 
tarė mergina prie to priversti 
baisiu budu. Pasiskolino revol
veri nuo savo draugo, atėjo 
pas mergina, pradėjo szaudyt 
jai in kojas ir kerszino paleisti 
kėlės kulkas in jos krutinę. 
Mergina atvėsus isz baimes su
riko: “Palys,” kurie pribuvo, 
suėmė Petrą ir nusivežė ji su 
savim in kalėjimą kur dabar 
Petrukas turės atsėdėti 16 me
nesiu ant atvesimo nuo taip 
karsztos meiles.

Jeszkos Paslėpto
Aukso

Ithaca, N. Y. — Dirbtuvėje 
Standard Cotton Co. Mill nuo 
kokio tai laiko trankosi dvasia 
merginos kuri buvo užmuszta 
per truki kada ėjo namo isz 
darbo. Nuo tosios dienos kas 
vakaras, apie deszimta valan
da dvasia užmusztos merginos 
buvo matyta fabrike kuri sto
vėjo prie audžiamos maszinos. 
Tasai trūkis, kuris mergina 
užmusze, turi elektrikine ži
binti ir ] 
taja vieta kur mergina likos .kai 100 sužeisti kada Madrid to, 
užmuszta tai žiburys staigai 
užgesta pakol pro taja vieta 
pravažiuoja.

Rusija Sutiko Sugrąžy
ti Lenkijos Rubežius
London — Rusija apreiszke 

kad pasiūlė Lenkams sugra
žinti užgriebtus rubežius ir 
priskirti juos prie Lenkijos 
kaip buvo priesz kare.

London — Vokiecziu žinių 
agentūra skelbia buk 96 žmo-'

Asztunta divizija Ameriko
niszku bombiniu eroplanu bal
sei bombardavo žiemine dali 
Vokietijos. Nors Amerikonai 
turėjo didele pasekme tame už 
klupime bet Vokiecziai tvirti
na kad nuszove 122 Ameriko- 
niszkus eroplanus o patys ne
teko tik devynių.

Bulgarijos sostapyle Zofi
ja sziadien randasi liepsnoje, 
kuria bombardavo Ameriko 
nai su Anglikais atlėkdami isz 
Italijos visai netikėtai kad pri
versti Bulgarija nuo tolimes
nio kovojimo priesz Allijentus.

kada tik praeina pro ■ nes likos užmuszti ir daugiau! Ant Pacifiko marinio frun- 
ta kur mergina likos .kai 100 sužeisti kada Madrid to, Amerikoniszka artilerija.

San Sebastian ekspresas susi- supliekė Japonus kurie steng- 
dure su kitu pasažieriniu tru
kiu artimoje Arvalo, 75 mylės 
nuo Madrido. Buvo tai baisus 
reginys del tu j u kurie atvažia
vo rinkti užmusztuosius ir su
žeistuosius.

esi iszlipt ant susmaugos Glou
cester. Tame užsispyrime Ja
ponai už tai turėjo paaukaut 
2,400 kareiviu bet ir Ameriko
nai neteko arti 400 vyruku ir 
beveik tiek sužeista.

Manila, Filipinai. — Dvi dė
žės Iszpaniszko aukso, kuris 
buvo paslėptas apie 150 metu 
adgal, urvo j e ant salos Clavo 
Babuyan, bus jeszkomos per 
du gyventojus kurie dažinojo 
apie vieta, kur randasi tasai 
paslėptas skarbas. Badai auk 
sa paslėpė kokia tai sena mo- 
tere, idant apsaugot nuo tan
kiu drėbė  j imu žemes, koki ten 
kyla.

Nesenei toje aplinkinėje su
rasta likos dvi misingines Isz- 
paniszkos armotos ir laivo var
pas, kurie paėjo nuo seno Isz
paniszko laivo kuris 150 metu 
adgal susimusze ant. tojo pa- 
kraszczio. Sena motere surado 
auksa ir paslėpė.

Lavinasi Laike Dideliu Szalcziu Koloradoje

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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LONDON — Kaip amaras paukszcziu 
700 Amerikoniszku eroplanu užlėkė ant Vo- 
kiszku miestu Oschersleben, Halberstadt ir 
Brunswick, kuriuose randasi dideles eroplanu 
dirbtuves isz kuriu sunaikino beveik puse. Tam 
oriniam muszyje likos nuszauta szimtas Vokisz- 
ku eroplanu. Amerikonai taipgi paaukavo 64 
eroplanus, daugiausia, vienam muszyje, nuo 
pradžios kares. Buvo tai bledinga bet tuo paežiu 
kartu ir pasekmingiausiu musziu.

Vokiecziai buvo priversti apleisti staigai 
aplinkine Szarny, 35 mylės nuo seno Lenkiszko 
rubežiaus ir dabar Rusai apsiaubineja visa ap
linkine Rovno. Rusai taipgi apsiaubineja dideli 
szmota žemes Dniepro aplinkinėje ir nukirto du 
geležinkelius, iszskersdami daugiau kai 15,000 
Vokiecziu artimoje Kirovogrado. Bėganti Vo
kiecziai isz tosios aplinkines paliko daug viso
kiu ginklu, troku ir daug maisto kaipo ir tuks- 
tanezius sužeistųjų kareiviu. i

T®
Ui!

CLEVELAND, OHIO — Mirusio Lietu
vos Prezidento A. Smetono laidotuves atsibuvo 
Ketverge, Sausio 13ta d. J. E. Vyskupas Hoban, 
D. D., atlaike Szv. Miszias 10 vai. ryte, Szv. Jono 
katedroje, asistuojant kunigams V. Vilkutai- 
cziui ir J. Angelaicziui. Pamokslą sake Kun. V. 
Szirvaitis. Kun. A. Linkus, Chicagos Szv. Kry
žiaus parapijos klebonas pasakė pamokslą prie 
kapo. Isz Chicagos in laidotuves atvyko Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis, J. ir V. Mackevi- 
cziai, D. Kuraicziai ir Dr. S Biežis.

Musu Amerikoniszki kareiviai lavinasi didžiausiuose szalcziuose, Koloradoj, idant 
priprasti prie szalczio kada iszkeliaus in užrubeži ir butu pasirengia ant visokio oro ko
kis tose dalyse svieto vieszpatauja.

Allijentai smarkiai bombar- ginklu dirbtuves. Keturios 
davo miestą Magdenburga ku- dirbtuves likos sulygintos su 
riame randasi dideles Kruppo žeme.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Įganadinti ir rugoja ant visko.

A n gi įsakuose laikraszczi uo- 
se tankiai skaitome diskusijas: 
“Ar galime gyventi ilgiaus?”

Paskiausia apie tai skaitome' 
‘ ‘ Ijiterary Digest,’’ kuriame

GENYS MARGAS

Per J.J.B.

Tarp žmonių turime visokiu 
sztamu sutvėrimu, darbszcziu 
ir tinginiu, teisingu ir melagiu, Į tūlas žymus daktaras raszo sa- 
mokytyu ir kvailiu, turtingu ir J vo nuomone kad ilgas amžius 

ir naudingu bet tik 
žmonių kurie del vi- 
yra reikalingi ir 
Prieszingai raszo

Antanas Smetona, 
P rezi den tas, mokslo 
gabus profesorius,

Lietuvos 
žmogus, 

žiurnalis-

vargszu o taipgi ir tokiu kurie ; 
ne sėja ne renka. <

Priesz tuosius paskutinius 1 
žmones turi saugotis kaip 
priesz ugni ir bada o bet atsi
randa tokiu kvailiu kurie nie-! 
ko neiprijausdami lengvai in-Į 
puola in ju kilpas.

Ana diena tūla moterele Uli- 
nojuj likos nemielaszirdingai 
apgauta per du nepažinstamus 
vyrus, kurie persistatė save ■ 
kaipo du draugai jos mirusio 
vyro, kada dažinojo kad nasz- 
lele turėjo kelis tukstanezius 
doleriu. Motere isz pradžių 
priėmė juos labai szaltai bet 
meilus žodelei nepažinstaniuju 
greitai apsuko jai galvele. Pri
sipažino ji jiems kad turi apie 
3,000 doleriu bankoj ir jog 
geidžia tuos pinigus duoti ant 
procento, arba indeti juos in 
koki bizni. Kada nepažinstami 
atėjo antru kartu, motere buvo 
isztraiikus pinigus isz ’bankos 
kuriuos turėjo ten Ibleszineje 
skrynutėje.

Kada “prieteliai” ja aplei
do, pinigai skrynutėje persi
mainė ant paprastos popieros 
ir dabar moterele graudžiai 
veikia netekus pinigu bet jau 
po laikui.

Pažinojome viena Lietuvi 
kuris atiduodavo savo sueze- 
dintus pinigus tūlam biznie
riui idant juos jam palaikytu o 
kada jau surinko 350 doleriu 

_ ir -paprasze biznieriaus idant 
jam pinigus sugražintu, tai bu
vo priverstas nusiduoti net in 
suda. Pinigus jis atsiėmė bet 
neteko “įprieteliaus ’’.

Pažinstame ir kita žmogeli 
kuris gervalei paskolindavo 
pinigus prieteliui, prigialbeda- 
mas jam visame, kada vaikai 
sirgo ir vienas mirė, kada jam 
pati mirė ir vėliaus apsipaezia- 
vo su tikra ragana ir iszgial- 
bejo ji isz žemiszkos peklos 
bet savo pinigu neatgavo. 
“Prietelis” užmirszo kad lai
ke nelaimes turėjo gera drau
gą.

Yra tai tiktai keli pavyz
džiai tokiu pasielgimu kurie 
“ne sėja ne are o renka,” bet 
tokiu atsitikimu yra t ūks ta n- 
ežiai. Toki “dangiszki pauksz- 
eziai, turi savo budus ant gy
venimo ikasztu kitu.

Tokiu kvailiszku auku atsi
randa daugelis bet ju skaitlis 
nesusimažino tiktai prieszin- 
gai, kasdiena, pasididina nes 
gyduoles priesz žmoniszkos 
kvailybes da niekas neiszrado.

rus dipliomatas, geras Katali 
kas, didis Lietuviu vadas ii 
Lietuvos labdaringas Prezi
dentas, nesulaulke nepriklauso-

kurie neatnesza jo- mos Lietuvos atgimimo; jau 
naudos del visuomenes,'nebegrysz in.ta jo numylėta že-

del žymiu 
suomenes 
naudingi, 
apie tuos 
kios

lapie tuos raszo kad jie tik tiekime, kuriai jis visus savo sze- 
' privalo gyventi, kolei isz ju szes-deszimt devynis metus hu- 
yra nauda o kada jau ne yra'vo paaukojus.
daugiau tinkami prie nieko, 
privalo juos badu numaryt ar
ba jam padaryti gala. Toki. , 
žmones tik užima vieta ki
tiems kurie yra daug naudin
gesni.

Ar-gi isztikruju seni žmo
nes, kurie jau negali dirbti, 
yra negeistini ir nenaudingi? 
Juk senesni žmones savo gyve
nime, eidami keliu gyvasties, 
datyre ta, ko jauni negalėjo in
gyti. Seni datyre savo gyveni
me ta, ko negalima buvo isz- 
mo'kti mokyklose ne už .pini
gus nusipirkti. Už stoka daty- 
rimo nekarta užmokame kar 
ežioms klaidoms gyvenime. 
Jeigu turėtumėm datyrimus 
tai galėtume apsisaugo! daug 
pikto ir blades ir butumem isz- 
mintingesniais žmonimis.

Todėl negalima tvirtint kad 
seni žmones, kurie jau negali 
dirbti, yra nenaudingi nes jau
nieji, eidami pedsakiais ju da- 
tyriniu, pradeda savo gyveni
mą ten, kur senieji užbaigė ir 
tokiu budu stumia visa svietą 
pirmyn. Tasai daktaras priva
lo perskaityt knyga Cycerono 
“De Senectute” (apie senat
ve) o semtu isz jos daug moks
lo ir žinystos apie senatve.

Žmogus susitinka su savo 
draugu ant ulyczios ir klausia: 
“Mikai, kelinta valanda?” Be 
jokios sunkenybes Mikas isz- 
sitraukia laikrodėli isz kisze- 
nuko, pasako kuris laikas po 
tam vela insideda laikrodėli 
in kiszeniu ir daugiau apie tai 
nesirūpina.

Dakar paimkime tukstan- 
czius metu adgal, kada tai 
žmones neturėjo laikrodžiu 
tik turėjo atminti kokia valan
da arba kokis dienos laikas. 
Senovės laikuose atmindavo 
laika ant debesiu, szeszeliu ir 
saules. Bet jeigu buvo miglota 
ar ūkanota diena tai turėjo ne
mažai (bėdos inspeti laika.

'Bęt žmones da vis ne yra už-

Isztikruju svietas pagedo ir 
jau iszsipildo pranaszaviniai 
senoviszku žmonių o ir Raszto 
Szvento. Žudinstos atsibuna 
ant kasdieninio ipared'ko ir tai 
kožnam luome: vaikai žudo tė
vus, tėvai vaikus, kunigai savo 
moteres ir parapijonkas, para- 
pijonkos kunigus ir taip svie
tas sukasi aplinkui su nau
joms žudinstoms ir visokiais 
prasižengimais.

Ana diena San Franciske li
kos aresztavoti du vaikai už 
nužudymą savo moezekos. Bu
vo tai 15 metu amžiaus Mark ir 
16 metu Chares Morrisai.

Nužiūrėjimas tuojaus puolė 
ant vaiku nes kaimynai mate 
kaip abudu apleido miestą ant 
troko. Palicija suėmė abudu ir 
pagal ju prisipažinimą, abudu 
ketino apvogti moezeka, pasi
imti pinigus ir isžkeliauti in 
svietą jeszkoti giliuko. Kada 
moezeka buvo iszejus in mies
tą, vaikai surinko drapanas, 
pasiėmė visokes brangenybes 
ir pinigus ir 'ketino apleisti na
rna, kad sztai moezeka sugryžo 
isz miesto greieziau ne kaip ža
dėjo. Vyresnis brolis parmetė 
moezeka po tam jie suriszo jai 
kojas ir rankas ir užkimszia 
jai burna, iszvažiavo.

Kai Stalinas užėmė Lietuva. 
Antanas •Smetona pasitraukė. ; 
Jam buvo siūloma derintis su ' 
naciais, su Hitleriu ir su Stali
nu bet Antanui Smetonai rū
pėjo Lietuva, kur kas labiau 
negu 'kdki-i asmeniszka vieta 
ar savo asmens apsirūpinimas. 
Jam, kai}) ir kiekvienam Lie
tuviui, nebuvo nei inmanoma 
tarnauti ar pasikliauti sveti 
miems, ar tai butu rudiesiems 
hitlerininkams ar raudonie
siems Stalininkams.

Kanka pamojęs in visas de
rybas, Antanas Smetona, atva 
žiavo in iszeivijos Lietuva, kui 
tiek daug 'broliu Lietuviu gy
vena. — Amerika. Czia, Ameri
koje, Antana Smetona augsz- 
cziausia mus valdžia Vaszing 
tone labai gražiai priėmė ir isz- 
kilmingai paskelbė kad Anta
nas Smetona, Lietuvos Prezi 
dentas isztremime, bus Ameri
kos sveezias iki karas užsi
baigs ir jis gales gryžti in Lie
tuva. Jis laikinai gyveno Czi- 
kagoje ir Pittsburge o paskui 
apsigyveno netoli Clevelando, 
pas savo sunu. Jam, rodos, bu
tu reikeja apsigyventi Vasz- 
ingtone, kur jis butu buvęs ar
ti visu veikimu, žinių ir reika
lu, kurie lieczia Lietuva ir Lie
tuvos Iklausvnia: vienok, del 
visokiu nesusipratimu, ginezu 
ir barniu paežiu Lietuviu tar
pe, Lietuvos Prezidentas pasi
traukė ir sau nuoszaliai gyve
no, kad “netrukdyti Amerikos 
Lietuviu vadu darba”. O ta 
darba tai, rodos, szuo ant uode
gos nusinesze.

Prezidentas Aritanas Smeto
na ir isztremime dirbo ir varge 
ir visomis galiomis stengėsi 
Lietuvai ir lietuviams pagelbė
ti. Jis važiavo kur tik 
kviecziamas, nei. ir pas tuos, 
kurie ji szmeiže, niekino ir in- 
tarinejo. Vienas toks iszeivi 
jos lietuviu neva vadas parasze 
puse tuzino straipsniu, kuriuo
se jis parode, kad Antanas. 
Smetona niekados nebuvo Lie
tuvos Prezidentu; o po keliu 
menesiu tas pats szmeižikas už- 
siprasze Antana Smetona ir 
sveczius. Lietuvos Preziden
tas atvažiavo! Tai isztikruju 
Krikszczioniszko mausto žmo-

Ant rytojaus kaimynai sura
do motere uždusinta ant smert. 
Vaikus nubaudė ant viso gyve
nimo in'kalėjimu. Manoma kad 
szimet daugiau žudinseziu bus 
papildyta isz priežasties ka- 
riszko inspudžio ■kuris iszvere 
ant žmonių upa žudinstos ir 
užmuszinejimo.
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Užsibaigė

szytojui teko garbe dalyvauti 
ir Pailke, ir klebonijoje, ir baž- 
nyczioje. Ir drąsiai teigiu: ne
vienas musu “vadas” butu ga
lėjos daug ko pasimokinti isz 
Smetonos ir jo palyde v u pasi 
elgimo. U Lietuviu Diena bu
vo didžiausia ir gražiausia ii 
pasekm ilgiausia už tai kad 
Lietuvos 'Prezidentas joje da
lyvavo! Gelžke'lio virszininka; 
parūpino visiems lietuviams 
traukiniu ir pasiūlė ypatinga 
“special” kara prezidentui. 
Jer.L’TsylvanijO'S senatoi’ius pat 
pasiprasze dalyvauti ii- prakal
ia pasakyti; valstijos polici-Imonas, 
antai iszlkilmingai palydėjo|szpyga parode, 
sietuvos Prezidentą in Parka į 

ir ten jam patarnavo; isz Phi- 
adelphijos atvažiavo suvirs: . 
penkios deszimtys Auxiliary 
Police ii- stovėjo kaipo ‘Garbe 
Sargyba’ Lietuvos Prezidentui 
O kaslink valdžios szni'pu, tai 
jie jeigu ir buvo, tai buvo musu 
“vadu” pasiusti, ir jie, pasi 
žiūroje, pasiklausė, nieko ne;a 
do, nieko nepesze ir viską mete 
su visais kitais “good time” 
turėjo. O kaslink pasielgimo 
ba'žinyczicje ii- klebonijoje tai 
Profesorius Alfred Senn, km is 
buvo kompanijoje, aisZkiai ii 
drąsiai pasakė, kad net ir jis 
gėrėjosi gražia ii- katalikiszka 
nuotaika. Tai kaip ir kui
‘Lietuviu1 vadai” nuvažiavo!

Užklaustas ka jis mano apie 
tuos, kurie ji taip szmeižia ir 
niekina, Lietuvos Prezidentas 
tas musu tėvynės senelis atsa
ke: “Tai matai, jie klaidingai 
informuoti, jie. nežino ka jie sa
ko. ’ ’ T ai Lietuvos Prezidento, 
visu lietuviu vado atsikirtimas 
priesz savo prieszus! Daug ko 
outu galeje jo prieszai pasimo
kinti isz tokios tikrai kriksz- 
2zioniszkos dvasios. “Atleisk 
jiemis, nes jie nežino ka jie. da
ro!”

Gaila, net ir sarmata prisi
pažinti, kad svetimtaueziai ’kui 
kas geriau ir brangiau inverti- 
no musu tau'tos vada, negu 
lauguma musu lietuviu. Va- 
szingtenas priėmė Antana 
Smetona, Lietuvos Prezidentą, 
kaipo garbes sveczia ir visiems 
davė žinoti, kad Lietuvos Pre
zidentui priguli visa garbe ir 
musu kraszto vaiszingumas. O 
musu “vadai,” visa kosere rė
kė : ‘ ‘ Faszi-s'tas! Di k ta t o rius!

Mahanojaus lietuviai dabar 
laiko už garbe, kad jie ta'.'p 
gražiai priėmė Lietuvos Prezi 
den'la, Antana Smetona per 
Lietuviu Diena, Lakewood 
Parke. Bet ir ežia buvo musu 
Prezidentui nemalonumu. Ir 
czia buvo intarinejimu: buk 
•Smetona buvo ne tik isznaudo- 
jamas bet ii- isznaudotojas, 
buk visi žmones buvo prieszin- 
gi jo atvažiavimui, bulk jo kal
ba buvo tiesumka, nuobodi ir 
niekieno neklausoma, buk vai-

da ’spiove.
Visiems mums lietuviams ne

garbe, kad toks augsztas žmo
gus, toks garsus mokslincziu's, 
toks uolus musu tėvynės mylė
tojas ir gynėjas 'turėjo tiek nu
kentėti nuo tu, kurie butu ture-! 
įe būti pirmieji isz'tiestomis < 
rankomis ji priimti, ji pageib-1 
ii, jam pagelbas ranka isz.tiesti jžmones visame pasaulvje. Ka-I 
ir tikro lietuvio užuojauta isz-' 
rėikszti. O musu saliuno dip-Į 
liomatas, musu bemokslis gu-‘ 
dragai vis, musu nepjaus ta bur 
uis publicistas, musu iszeivijos j 
mokslo ii- kulturo'S “džen'lel-l 

savo Prezidentui •

; Jeigu persikraustote in nau- 
j ja vieta, visados atsimykite 
' prisiunsti nauja adresa drauge

-jsu senu. Jeigu turite numara 
baigė veikliausi! kokioje dalyje miesto gyvena

nu- ■ te tai ir ta prisiuuskite, tokiu 
j'donoje Kryžiaus darbai liete budu aplaikysite greieziau ju- 

su paczta ir laikraszti. Jeigu 
iedu sezone nors truniĮiai per- taip padarysite, tai neturėsite 
žiūrėkime Baud. Kryžiaus nu- jokio ergelio sau ir del mus. 
veikimus. Acziu visiems.

Amerikos Raudonasis Kry- ‘ - 
žius, kuris vienas isz 60 tauti-Į 
niu draugyseziu praeitais me
tais atliko visokius darbus. 
Užsienyje ir namie, karo fron
te ir lavinimosi stovyklose, į 
puikiai aptarnavo visas gink
luotas jėgas. Ir dar prie szio 
milžiniszko darbo, irgi aptar- I 
navo civilius žmones pasaulio 
invairiose dalyse.

Raudonojo Kryžiaus Blood 
Donor Service, surinko dau- ; 
giau negu 4,000,000 auku ir 
tikrai iszgelbejo gyvybe tuks- 
taneziu musu sužeistųjų. To
liau, Baud. Kryžius inrasze 
27,600 slaugiu armijai ir laivy- - 
nui. Ir savanoriai atstovauda- ■ 
mi visas svetimszaliu grupes 
Jung. Valstijose, pagamino . 
net 925,000,000 chirurgiszku 
reikmenų. Raudonasis Kryžius 
supakavo ir iszsiunte apie 6,- 
000,000 maisto pakeliu Ameri
kos ir Jung. Tautu karo belais
viams ir 160,000 pakeliu sveik
stantiems belaisviams.

Sveikiems kovojantiems vy
rams Raudonasis Kryžius ap
rūpino kliu'bus ir poilsio cen
trus užsienyje. Su visoms mili- 
tarinems ir laivyno vienetoms, 
namie ir užsienyj, yra iszlavin- 
ti atstovai, kurie, iszmintingai, 
žmoniszkai ir veiklei padeda 
visiems su asmeniniais arba ki
tokiais uždaviniais.

Raudonojo Kryžiaus Home 
Service Inquiry Unit, per 15 
menesiu gavo net 383,299 pra- 
neszimus ir užklausymus apie 
gimines karo iszteriotose vieto
se. Per ta laika, vienetą apsi
dirbo su 353,634 panasziais 
praneszimais ir užiklausymais 
isz užsienio. Tieji praneszimai 
arba užklausyniai gauti isz Al
banijos, Belgijos, Luksembur- 
go, Bulgarijos, Kinijos, Czeko- 
slovakijos, Danijos, Suomijos, 
Franci jos, Vokietijos, Greki- 
jos, Olandijos, Vengrijos, Ita
lijos, Japonijos, Latvijos, Es- 
tonijos, Lietuvos, Norvegijos, 
Palestinos, Syrijos, Lenkijos, 
Rumanijos, Rusijos, Szvedijos 
ir Japonijos.

Karo paszalpa civiliams pa
bėgėliams, maistas, drabužiai, 
muilas ir 'kitos reikmenys bu
vo pasiunsta in Rusija, Sziau- 
res Afrika, Vid Rytus ii- neku- 
rias užimtas szalis. Nuo pra
džios karo, Rugs. 1939 m., isz 
viso, Raudonasis Kryžius civi
liams karo paszalpos suteikė 
iki $77,000,000.

Naminiame fronte Raudo
nojo Kryžiaus mokytojai isz- 
lavino 400,000 slaugiu, 1,500,- 

pagelha ir 
300,000 asmeniu kaip vande
nyje plaukti ir kitus iszgelbe- 
ti. Ir savanoriai pagamino net 
12,000,000 invairiausiu drabu
žiu vartojimui namie ir užsie
nyje. — American Red Cross, 

Washington 13, D. C.

1943 m. baigasi ir Raudona
sis 

įmeta visoj savo istorijoj. R

Viena, be jokio taip vadina
mo mokslo mamyte, iszsireisz- 
ke: “Kas savo Prezidentą nie
kina, tas save žemina.” Koks 
mokslinczius galėtu geriau pa-

Dabar Prezidentas Antanas 
Smetona priguli prie kitos ipar 
G jos aražinystes tevyneje. Jau 
dabar jis neardys musu ta vi
siems skelbiama ir niekur ne
matoma vienybe. Dabai’ jau tie 
visi Lietuvos mylėtojai ir Sme
tonos szmeižejai turi liuosa 
ranka, turi 
ežia dirva, 
netrukdys, 
lu!

Antanas 
jas

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

szmeižejai turi
vadeles, turi pla- 

kur niekas j u jau 
Lauksime

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

stebink- Tikriauses Kabalas
Smetona, 

szeszes-'deszimts
metus Lietuvai, paliko mums 
kova vesti, dalba dirbti ir au
kas aukoti. O jis pats nuėjo pas 
vitu tautu Karalių apie Lietu
va pasiszneketi. Neradęs nei 
užuojautos nei ramybes pas 
savuosius, Lietuvos Preziden
tas dabar visiką rado svetimam 
kape, svetimoje ir jam nesve
tingoje žemeje. Jis atėjo pas 
savuosius ir savieji jo nepaži
no, ar pažine, paniekino. Bet 
jis jokios pagiežos nuliejo, nie
ko nekaltino, niekam nesiskun
dė nes jam savigarbe ar pasau
lio pagyra nerūpėjo. Jo visas 
gyvenimas buvo Lietuvos 'gy
venimas, jo viltis buvo Lietu
vos viltis, jo svajones buvo Lie
tuvos svajones, jo skausmai 
buvo Lietuvos skausmai. Jam 
nesyki buvo siūloma szilta vie
ta Busi joje, bet jis pasi rinko 
erszketa Szatryjos Kalno ke- 

jo kelione in 
ir jis gali

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

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

tikriausia Burykh
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

‘•SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Kardinolai, priėmė Antana 
Sme'tona, kaipo Lietuvos Pre
zidentą, ir jam vieszai pažadė
jo pagelbos, kada, ir kiek bus 
Lietuvai reikalinga. Antanas 
Smetona bebūdamas Philadel- 
phijoje, iszklause Szventu Mi- 
sziu paezioje katedroje, o ne 
“kokioje airiu bažnyczioje,” 
kaip muisu 'straipsniu pisoriai 
skelbe. Gal kas ateityje dris 
paaiszkinti, kodėl Lietuvos 
Prezidentas neatsilanke in bet 
kuria lietuviu bažnyczia Phi'la- 
delphijoje! Prezidentas norė
jo, su'sipažinti su Philadelphi- 
jos Lietuviais. Panasziai buvo 
ir kituose miestuose, kur iszei
vijos “vadai” laike vadeles.

Didžiausiu miestu policija 
pasirodė su paroda pagerbti 
Lietuvos Prezidentą, kai kurie 
lietuviai, iinskunde savo tautos 
Prezidentą, siuntė policija ji 
aresztuoti. Gubernatoriai, Se
natoriai, Kongresmonai, Majo
rai, Teisėjai ir pramones di
džiūnai mu u Prezidentą gerbe

džios szniipai seke jo kiekviena ir laike sau už didele garbe ji 
žingi-ini ir žodi, buk jis ir jo pa- ■ sutikti ir pavaiszinti........... O
lydovai nemokeje apsieiti nei bemokslis lietuvis, skarmalas 
bažnyczioje nei per pietus kle- mužikas sau po nose bezurzejo,________________
bonijoje. Szio straipsnelio ra- savus intarinejo ir sau in barz-! skaitykit “saule” platinki! ' iose> $5 kitose Vieszpatystese

lia, kuris buvo 
Kalvarija. Dabar 
drysti, Szv. Povylo žodžiais su 
rrumis atsisveikinti: “Asz ko
vojau gera kova, pabaigiau 
bėgti, iszlaikiau tikėjimą. Ga
le man atidėtas teisybes vaini
kas, 'kuri duos man ana diena 
Vieszpats, teisusis Teisėjas; ne 
tilk man bet ir Gems kurie my
li jo atėjima.”

Jo kova buvo už Lietuva; jo 
tikėjimas buvo in Lietuvos 
ateiti; jo vainikas buvo Lietu- 
v os nepriklausomybe, kuris 
dabar buvo virtęs in erszkecziu 
vainiku. Mes tikime, kad tas, 
Teisusis Teisėjas neužmirsz 
Lietuvos, neužmirsz ir to, ku
rio kiekvienas žingsnis buvo 
in garbinga Lietuvos nepri
klausomybes Tabora, bet 
ris suklupo beeidamas in 
tuvos nelaisvos Kalvarija

‘ku-
Lie- 000 moko pirma
sve-

1STORIJE apie Gregorius, | 
-----------------Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25$ ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A, i

4®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 

į mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
•laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

TIKTAI 50$ O APLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100 / i

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei. 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip> 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai,, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Smogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauJa, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: į
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes. EUF “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti-
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Vienas karalius, mirdamas, 
liepe paszaukt pas save isztiki- 
ma tarna, kuris per visa savo 
gyvenimą ne karta davė pažin 
ti jam savo pririszima ir isz- 
minti, dabar atsiliepe in ji:

— Tarnavai man nuo jaunys
tes isztikimai ir teisingai, ži
nau jog apart tavęs neturiu 
geresnio prieteliaus idant ga- 
lecziau pavest savo sunu vie
natini. Jaucziu jog smertis ar
tinasi nors gana geidžiu dagy- 
vent 'pakol jis dastos in metus 
jaunikaiezio, iszmintingu ir 
dasektu. Tu tik vienas gali už
vaduot. Prisiegk man jog tu 
turėsi ant jo jaus'la kaipo tė
vas, davinesi jam savo iszmin- 
tingas rodąs ir mokinsi visko, 
ka jis 'privalo žinot ir mokėt o 
tada ramiai galėsiu užmerkt 
akis.

— Prislegiu tau, karaliau, — 
atsake tarnas, — jog tarnau
siu jam taip kaip ir tau tarna
vau o jeigu reiiketu, tai atiduo- 

ir mano gyvastį jeigu tosiu 
bus reikalinga.

— Tai gerai, mano priete- 
liau, — atsake mirsztantis, — 
dalbar numirsiu ramiai o po 
mano smereziai palinksmink 
ji ir pasakyk jam mano pas
kutine valia. Atiduosi jam vi
sus mano skarbus, parodysi vi
sus žemeziugus, auksa, sidab
ru ir žemeziugus. Apvesi po pa
lociu idant jis žinotu visus ke
lius slaptus ir slaptus kamba 
rius bet neatidarysi jam duris 
mėlyno pakajaus, kur randasi 
portretas (paveikslas) dukters 
karaliaus Salos Auksinio Kra
szto. Jeigu jis ta portretą pare
gėtu, tuojaus insiniyletu karsz- 
tai ir norėtu ja turėti sau už 
paezia o tas apsipaeziavimas 
butu del jo pavojingu ir pil
nas visokiu nelaimiu. Per tai 
sergėk ji ir neinleisk in mėly
na pakaju o atsimink taip-gi 
apie .prisiega.

Isztiese jis ranka in tarna o 
tušai padavė savo ant ženklo 
prisiegos. Po tam puolė kara
lius ant paduszku ir numirė ne- 
isztardamas ne žodžio daugiau.

Ant žinios apie smerti tėvo, 
suims graudžiai apsiverke ir 
per ilga laika tarnas negalėjo 
ji suraminti. Per visa laika 
gailesezio jaunikaitis nepasi- 
rodinejo žmoniems. Per iszti- 
sas dienas persėdėjo jis namie 
klausydamas savo isztikimo 
tarno apsakymu kuris apsaki
nėjo jam paskutinius žodžius 
mirsztanczio tėvo. Kada metas 
laiko perėjo, tarnas pirmutinis 
atsiliepe in ji:

— Dabar turiu apžiūrėt tur
tą tavo nebaszniiiko tėvo ir vi
sus karkus. Eikim, apvesiu ta
ve po visa palociu idant su vis- 
kuom apsiprastum ir pažin
tum, apžiūrėtum sidabru, viso
kias brangenybes ir perskai
tytum auksa prikrauta skarb- 
cziuje tavo tėvo.

Ir nuėjo abudu. Tarnas ve
dė ji visur bet duriu vedaneziu 
in mėlyna pakaju neatidarė o 
apleidęs ji nuėjo toliau. Kada 
sugryžinejo karalaitis patemi- 
no jog volą, ta ji pakaju apleido 
o karalaitis paklausė priežas
ties.

— Negaliu in czionais ineit, 
mano karaliau, nes inpultum 
i n didele nelaime nuo kurios 
turiu tave sergėt.

— Tai negalimas daigtas, — 
atsake užsispyrės jaunikaitis, 
— privalau ir turiu žinot mano1

visa. palociu, ne esmių jau ku 
dikiu. Baidyklu nebijau, nelai
mes nenusigąsiu o labiau no
riu jas pažint idant žinoeziau 
kai]) nuo ju galeeziau atsigint. 
Atidaryk tais duris tuojaus.

— Ne, pone, ne liepk man to 
daryt! Prislėgiau tavo tėvui 
jog tu duriu tau neatidarysiu 
ir ta žodi iszpildysiu. Atsimink 
jog tokis buvo noras tėvo tavo 
ir privalai ji paguodot. Jis ži
nojo geriau del ko tau uždrau
dė in ji ineiti.

— Tėvas tada mane laike už 
kūdiki ir nemislino apie tai 
jog neturėsiu atsilsiu pakol 
atidarysiu tuju duriu. Vyras, 
kareivis ir monarka neprivalo 
bijotis nežinomos nelaimes ir 
nuo jos tolintis. Neatsitrauk
siu isz szitos vietos pakol man 
duriu neatidarysi.

Ka-gi galėjo isztikimas tar
nas daryt ? Žinojo, jog ant ne
laimes portretas buvo taip pa
kabintas ant sienos, jog kas 
duris atidarė tuojaus turėjo 
pareget. Karalaite Salų Auk
sinio kraszto, buvo taip ste
buklingai iszmaliavota, jau ro
dos buvo gyva ir rodos i n kož- 
na szypsojosi ir kalbėjo. Pa
veikslas buvo iszdetas deiman
tais, kuriais buvo iszsodytaka
rūna karalaites ir žibėjo taip 
puikiai jog kas tik pažiurėjo 
tai vos neapjako nuo szviesos.

Senas tarnas dūsaudamas ir 
linguodamas galva sieke in 
pundą raktu, iszeme isz ju di
deli rakta, stebėtinai kausty- 7 v
ta, inkiszo ji in spyna ir pasu
ko. Norėdamas kanecz apsau
got jaunikaiti nuo paveikslo, 
ineidamas pirmutinis užmėtė 
savo ploS'Cziu ant portreto. Bet 
karalaitis tai pamatęs, nutrau
kė ploseziu nuo reniu ir pare
gėjo stebuklinga: pana. Buvo 
ji tai]> patogi, tai]) gyva, jog 
nelaimingas jaunikaitis puolė 
su kliksmu ant grindų apmi
ręs.

Pakele ji tarnas, verkdamas, 
ir nunesze ji ant lovos. Pradė
jo drutu vynu trint visa pakol 
tasai atgijo.

Už burda užmokėt negaliu, 
Nežinau ka pradėti galiu.

■Paskutini siūleli sunesziojaių 
Isz kur paimt (kita nežinau,*"- 

Mano gyvenimas ne kas, 
Likausi grynas ubagas,

Tokis gyvenimas,
Tai jau ne kas.

Tai-gi, asztuonis szinitus 
turėjau, 

Parvažiuoti in žentus galėjau,
Sziadien jau ir tiek dirbt 

negaliu,
O ir pajiegu neturiu.

Va ik in o pa s i ga i le ja u,
Ramyt ji pradėjau, 

Vaike, jeigu nuo kazyru ir 
girtavimo sūsilaikysi, 

Tai vela prasigyvensi;
Juk Amerika tai ne Lietuva, 

Uždarbiu yra gana.
Su latrais neužsidėk,

Po darbui namie sėdėk, 
Tada vela laimingas busi,

Ir pinigu susidėsi,
In Lietuva parkeliausi, 
Ir tėvelius pamatysi. 
O dabar nesirupinlkie, 

Eikie namon, iszsimiegokie,
Bailabaikas pameskie, 

Dora gyvenimą vesikie. į

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

Darykie Taip Kaip Naujoj Zelandijoj Daro

tu

Kada ponia Rooseveltiene, pati musu prezidento, rado
si Naujoj Zelandijoj, kada sveikinosi su tenaitineis gyven
tojais, kuriu paprotys yra trinti nosis ant pasveikinimo, 
ant ženklo prietelystes. Szita motere buvo ponios Roose 
veltienes pravadninke kada ji ten lankėsi.

keliolika 
in 
in

los Auksinio Kraszto.
Tarnas iszrinko 

puikiu zoboveliu, invyniojo 
szilkine skepetaite ir tarė 
karalaiti:

— Asz einu in palociu o
liepkie visus daigtus pastatyt 
ant stalo nes gal man pasiseks 
atvest karalaite ant laivo.

Ir nuėjo drasei in palociu tarnas. Tuojaus nuvede kara-
karalaites, kuris stovėjo ant Įaite ant laivo o paregejas ja

Karalaitis atsigaivinęs, pir
mutiniai jo žodžiai buvo:

— Keno tai portretas?
— Duktė karaliaus 

Auksinio kraszto, 
nulindęs tarnas.

— Myliu ja tai]), — tarė ka
ralaitis jog be jos negaliu gy
vent. Turiu ja gauti už pa
ežiu, arba dingsiu. Tu mano esi 
prietelis, per ka duok rodą ir 
gelbėk mane.

Susirūpino da labiau isztiki
mas tarnas ir ilgai mislino ko
kiu budu galėtu gauti karalai
te. Buvo puikiausia ir turtin
giausia aut viso svieto 'bet ji 
nenorėjo už vyro iszteket nes 
žinojo jog jeigu ji paims 'del

ir baisi smertis.
Mislino diena ir naktį iszti- 

kimas tarnas, ant galo stojo 
priesz jauna karalių ir taip pa
sakė :

Karaliau ir pone mano, pil
si egi a u tėvui tavo jog tau tar
nausiu ir gyvastį savo padėsiu 
jeigu to reikėtų. Stojosi didele 
nelaime, jog nepaklausei jo va
lios, o 'kad nėra kitokios rodos 
ir geidi turėti karalaite, kuri 
tau yra. meilesne už tavo gy
vastį, per tai turime taip pa
daryt: Ant Salos Auksinio 
Kraszto stovi turtingiauses 
palocius ant svieto, isz czysto 
aukso pastatytas ir daigtai 
jame yra isz aukso taipgi ir ka
ralaites drabužei, lova, stalai, 
staltieses, puodukai ir toriel- 
kos. Turime padirbt puiku lai
vu, apdet auksine bleke o kad 
tavo skarbeziuje randasi pen
kios Skrynios aukso, per tai 
paliepk savo auksoriams idant 
tieji padarytu isz tojo materi- 
jolo visokiu zoboveliu, kaip: 
peteliszkiu, paukszcziu, žve 
raku, stovyleliu ir visokiu ra
kandu iszsodytais brangiais 
akmenais o su tokiu ta voru pa
vėlins mums prisiartint prie

pats dingsiu nes gyvastis man 
nieko neženklina be tavęs.

Patiko karalaitei toji kalba 
ir meilingai pažiurėjus ant jo 
apsimalszino o kada pertikri
no ja, jog be jos negali gyvent, 
-atiko pasilikt jo pati ir už- 
mirszt apie nelaimes, kurios ja 
grasino.

Isztikimas tarnas tuo kartu 
sėdėjo nuolatos ant laivo ir 
grajino ant. arpos, klausė ka 
kalbėjo vilnys, ka murmėjo vė
jelis ir ka sznabždejo žiiban- 
ezios žvaigždes ant dangaus. 
Džiaugėsi labai giliuku savo 
pono bet negalėjo užmirszt žo
džiu savo seno karaliaus ir 
drebėjo nuolatos priesz nelai
mes (kuriu da nežinojo.

(Bus daugiau)

— Nelaime! — kartojo jis 
nuolatos, — stojosi nelaime! 
Kas dabar pasidarys isz to, o, 
mano Dieve!

imi namon o gal nusiunsi savo 
tarnaites kurios iszrinktu tau 
visko ka geistumei nupirkt.

— Ne, — paszauike karalai
te, — da sziadien turiu viską 
pamatyt; nuveslkie mane ant 
laivo tavo pono, tegul jis .pats 
man parodo skarbus.

Tik to ir norėjo isztikimas

pamatysim puikia 'karalaite.
Nusidžiaugė jaunikaitis isz 

tdkios iszmintingos rodos, lie 
pe Įiadirbti tuojaus laiva ir su- 
szauke isz visos karalystes 
auksorius kurie turėjo dienu 
ir nakti 
pasakęs
sunesze ant laivo. Kada jau 
viskas buvo pabaigta, karalai
tis su tarnu persirede in kup
ezius, sėdo in laiva ir per dau
geli menesiu pribuvo prie Sa-

kalno. Ineidamas ant kiemo 
paregėjo jauna mergina se
mianti vandeni isz szulinio su 
auksiniais viedrais. Paregėjus 
ji nusistebėjo labai ir užklausė 
isz'kur ir ko atėjo.

— Esmių kupczium ir neszu 
tavora ant pardavimo — atsa
ke ramiai tarnas ir parode jai 
auksinius daigtus suvyniotus 
in skepetaite.

— Ach, kokios tai puikios 
zoboveles! — paszauke mergi
na.

Pastate viedrus su vandeniu 
ir pradėjo peržiurinet po ka-' 
leinai daigtus.

— Nieko puikesnio nema-

dirbti ka tarnas buv< 
o padirbtus daigtus

Kalėdos Musu Kareiviu Islandijoj
...............

Musu sužeistieji Amerikoniszki kareiviai, kurie randa
si tolimoje szalyje Islandijoj, buvo neužmirszti per Kalė
dų Dieduką, kuris papuosze j u ligonbute ir apdovanojo 
juos visokioms dovanėlėms kad kareiviams butu linksmiau 
praleisti szvente.

karalaitis, persitikrino jog ji 
buvo tūkstanti kartu puikesne 
ne kaip mate ja ant portreto. 
Su smarkiai plakanczia szir- 
džia apvedinejo ja per laiva 
rodydamas tukstanezius viso
kiu puikiu zoboveliu.

Karalaite su dyvu apžiūri
nėjo visiką ir norėjo nupirkti 
viską.

Nuvede ja in žemutinius pa- 
kajus kur visikas da puikiau 
iszrode prie szviesos ’žibintiem 
o kada iszejo in virszu o saule 
szviete vela ji nepažino jog jau 
antra diena prasidėjo kaip ji 

■apžiūrinėjo puikius daigtus. 
(Taipgi nejauto ji to jog kada 

cziau ant svieto, turi dabar ei-uį^ užžengė koja ant laivo, isz-
I tikimas tarnas liepe savo lai- 
, voriams plaukti nuo kraszto o 

jog viską nuo tavęs! laivas plauke kaip žaibas.

■i su manim pas mano ponia, 
.uri 'labai myli tokius daigtus 

o žinau 
nupliks.

Novos kupezius nelaukė ant
ro praszymo ir nuėjo tuojaus 
paskui mergina kuri nuvede ji 
pas karalaite.

Apžiurėjus brangu tavora, 
karalaite tarė meiliai:

Yra tai daigtai labai puikus

Ant galo apžiurėjus viską, 
padekavojo kuipcziui o jausda
mos! nuvargus, paliepė idant 
vestu ja in palečių isz kur pri
siims žmones idant nupirktu 
daigtus, sunesztu in jos paka- 
jus ir užmokėtu kiek priguli.

Vos prisiartino prie kraszto
ir brangus, gero darbo ir no-.laivo su persigandimu pare,ge
ringai pirksiu viską. Kiek nori j jo jog randasi ant pilnu mariu 
už juos. i

— Puikiausia karalaite — 
atsake kupezius drasei — asz 
esmių tik tarnu turtingo pono 
c ta, ka matai, yra niekuom 
priesz slkarba sukrauta ant jo 
laivo. Jeigu vėlintum sau pa-j 
matyt, džiaugtumeis! nes ne' 
vienas karalius ant svieto nie-l 
ko panaszaus neturi.

— Tai eikie, pasakykie savo 
ponui idant man prisiunstu ta 
viską o užmokėsiu jam gau
siai, geriau ne kai]) kokis mo- 
narka nes niekas su manim ne
gali lygintis turte.

— Puikiausia ir turtingiau
sio ji karalaite, .— atsiliepe 
kupezius vela, — yra tai nega
limu daigiu iszpilelyt jusu no
rą nes tavoras mano pono yra 
milžiniszlkas jog užimtu kelio
lika sanvaieziu pakol sunesz- 
tum ji i n palociu ir užimtu 
daug vietos. Neturime tiek

j žmonių ir skubinam sugryži-

o ne. kraszto jau nebuvo matyt 
Salų Auksiniu Krasztu.

— Ach! — paszauike užlauž- 
darna rankas, apgavo mane ir 
likausi paimta priverstinai. 
Patekau in rankas razbainin- 
ko kuris kupczium prasimine 
bet vėlinu numirt ne kaip il
ginus pasilikti po jo valdžia.

Ir isztiese rankas idant szok 
t i in mares bet karalaitis pa
griebė ja i n glebi ir laike dru-

karalaitis drdbancziu balsu, — 
ne esmių 
kupczium 
rali aus o

ne razbaininku 
tik esmių sumini 
sklvipas mano

ne

Aut dykos mėsos, 
Varnu prilekia visados, 
O varnu nuo dzukijos, 

Tai laibai žinios, 
Snapai stori, 
Nagai dideli.

Atlėkė varnos pas kuosa ant 
baliaus,

Turėjo mesutes ir invales 
alaus,

Tai kaip varnos iszsigere, 
Tuojaus musztyne pakele. 
O dzievuleliau, kas darėsi, 

Kaip ibjaurei draskėsi, 
Su nagais, 
Ir snapais.

In kur dzukiszikos varnos su- 
sikuopina,

Tai triksu pridirba gana. 
* * *

Vienas vaikinas mylėjo 
dukrele,

O paskui paėmė jos mamele, 
Ir iszbego ant plynių,

O tėvas su dukrele pasiliko.
Džiaugėsi, nors be pinigu 

paliko, 
Sako: tegul eina in pragara, 

Priikrimto mane gana, 
Ir da tiek prideczia, 

Kad niekados jos nematyczia.* , * *
Pennsylvanijoj keli vyrelei 

apsipaeziavo,
Bet vienas baisiai prisigavo, 

Nedėliojo szliubas buvo, 
Panedclyje garnys jau 

pribuvo.
Garnys beiboku apdovanojo, 

Ir žmogelis ka daryti nežinojo, 
Dejavo ir galva kasė, 

Ir plaukus ant galvos pesze.
Gaila man tuju vyreliu, 

Jeigu patenka ant niekszu 
mergeliu,

Per visa savo gyvenimą, 
Neturi jokio ramumo.

Dabar ne ka gali daryti, 
Reikia kaip savo a ūgy t i.

Reikia Dievui deįkavot, 
Ant nieko nerugot.* * *

viena peczia nulapsejau, 
Vaikineli pasitikau, 

Buvo nulindęs,
Kaip žemes pardavės.

Paklausiau: ko taip nulindęs?
Daug pinigu esmių iszdaves, 
Ketinau po karei in kraju 

važiuoti, 
Savo tėvelius atlankyti,

In

i
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Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

yra 
milžiniszku kaipo ir tavo tėvo. 
Myliu tave szi rd ingai ir del to 
]>agrie,biau tave priverstinai 
nes 'žinojau jog nenori pasilikt 
niekeno paezia. Kada paregė
jau tavo portretą, puoliau ap
alpęs o atsigaivinęs prislėgiau Matai, pinigus prakazyriavau, 
sau jog turiu tave turėt arba Biednas kaip ubagas pasilikau,

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9% yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo- 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
nimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 50 centu. Paskubin 
kite nes mažai j u turime todėl 
kas pirmesnis tas bus gilink- 
ningesnis. Galite juos padova 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines Inžinieriai Italijoj; Vokiszkas Kalinys

t Senas gyventojas, Anta
nas Cziginskas, mirė namie, 
512 W. Mahanoy uly., Panede- 
lyje po piet, 3:30 vai., sirgda
mas 'koiki tai laika. Velionis gi
mė Lietuvoje ir pergyveno 
Amerikoje apie 36 metus, apsi
gyvendamas czionais mieste. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko paczia Mari
jona, szeszes dukteres ir ketu
ris suims, taipgi ir broli Juozą, 
mieste. Laidotuves atsibus Su 
batos ryta. L. Traskauskas lai
dos.

— Ponas Simonas Staniu 
lis su paczia, isz Szenadorio, 
lankėsi mieste su reikalais ir 
prie tos progos atsilankė in 
redakcija “Saules”, atnaujin
ti savo prenumerata už laik 
raszti. Acziu už atsilanlkyma.

—• Jonas Petrikas, insziu 
renc agentas, isz Frackvilles, 
lankėsi mieste su reikalais.

Žemai ant mažo paveikslėlio matome kaip Angliszki inžinieriai stato tilta per upe 
idant gautis ant kito kranto su ginklais. Antram, matome kaip Angliszkas kareivis ve
dą Vokiszka nelaisvi su užrisztoms akimis ant kranto kada jo submarinas likos pa- 
skandytas.

gojimais ir barnius ne viena 
pati vyro nepataisys, tai tylė
jo, praszydama Dievo susimy- 
lejimo. Pinigu nebuvo daug, 
uždarbiu da mažiau, tai ponas 
Tamoszius pradėjo pardavinet 
žeme szmoteleis.

Kada jau paskutini marga 
pardavė, iszkele sau toki balių 
kad pusiaunakti sugryžo gir
tas namo. Ant rytojaus apie

‘pietus, atsikėlęs isz lovos o bu-1 tavo geryma ir tinginyste nu- Sziadien jau yra tikru ponu 
Tamoszium, nes gyvenimas jo

tas o Barboros visai nebuvo 
šluboje. Pradėjo jos jeszkot po 
visa narna, užlipęs ant augszto 
žiuri, o Barbora stovi pas savo 
skryne, dedama in ja savo dra
bužius.

— Barbora, pacziuke, ka tu'Barbei ir taip ilgai prasze, pri
darai ? —klausė Tamoszius nu- sižadedamas pasitaisyt, pakol 
siste'bejas.

— Ar žinai, mielas pacziuk
— atsake ramiai Barbe, — per pasitaisyt ir dalaike savo žodi.

tydama jo galva, tarė:
— Lik sveikas, mano Tamo- 

sziuk, pirmutini mano uždarbi, 
kaip tik gausiu, tai tuojaus tau 
atsiusiu.

Tamoszius puolė po kojų

pati prižadėjo nevažiuot in 
K rako va. Tamosizus prižadėjo

’damas la'bai nesmagus, po va-! vargome visai. Laukas jau par- 
karyikszcziam baliui, pradėjo duotas, už kokia puses metu kasztuoja keletą tukstaiicziu. 
dairytis pusrycziu, kuriuos pa-į parduosi ir stuba. -Ka paskui! ___ a
ti jam visados pasteliuodavoj darysi, ndbageli. Dabar-gi no- 
Bet sziadien peczius 'buvo sza riu eiti tarnaut in Krakova
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kad uždirbti randa, apsivilki
ma ir ant maisto tau.

Žinai kad moku dirbt ir cze- 
dyt, tai tau užteks ka asz už
dirbsiu. Mylėjau tave kada bu
vai bagotas ir nenoriu užmirsz 
ti kada 'busi bedoje. ,

Aszaros pradėjo plaukti per 
veidą Tamosziaus. Pažiurėjo 
jis in ,paczia ir paemes jos ran
kas pradėjo bucziuot o ji, glos-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Ponas Petrikas kitados gyve 
no Mahanojuje.

■—* Musu ugnies signolas 
Ketvergo ryta 7:30 valanda ap- 
yeiszke ugni Ellengowan kai
melyje. Kasyklų ‘ ‘ vaszeris ’ ’ 
Jnžsidege nežinomu budu.

— Utaminlko ryta 8:30 va
landa iszkeliavo deszimts mu- 
|su vyruku ant kariszkos tar
nystes, in New Cumberland, 
priesz iszvažiavima trūkio su- 
jsirinlko daugelis žmonių atsi
sveikinti su vyrukais ir linkėti 
■jiems laimes ir sugryžti namo. 
Moteres su vaikais taipgi atė
jo atsisveikint su savo vyrais 
ir tėvais. Vaikai apsikabino 
tėvelius ir su verksmu buvo 
atitraukti nuo tėvu kaklu. Bu
vo tai graudus reginys kuris 
sujudino szirdis visu ant sto
ties.

—• Utarninlke atsibuvo mė
nesinis susirinkimas drauge su 
(bankietu Lietuviu Moterių 
Draugiszko kliubo Elks svetai
nėje, kuriame dalyvavo beveik 
visos nares isz viso pavieto. 
Po atlikimui svarbiu reikalu 
atsibuvo skanus pietus su pa
linksminimais.

Naszle Atidavė Sena PALAIDOJO GYVA Vienos Minutes 4-tojo
Pecziu Su $3,600 KŪDIKI Karo Paskolos Vajaus

Gilbertville, N. J. — Ana 
diena Mrs. Cathehrine Doyle, 
naszle, aplaike masznuke su

Negalėjo Ji Užlaikyti, 
Badai Padare Panaszei

SHENANDOAH, PA.
t Vincas Pinkeviczius mi

re Nedėlioję; pas Terese Kucza- 
nauskiene, 420 E. Lloyd uly., 
pas kuria buvo ant burdo, sirg
damas kėlės sanvaites. Velio
nis gimė Lietuvoje ir dirbo 
daugeli metu kasyklose. Pa
laidotas bus isz Oravicziaus 
grabnamio bet diena da nepa
skirta.

pinigais kuriuos surado senam 
pecziuje, kuri padovanojo savo 
kaimynui. Motere apie pinigus 
nieko nežinojo buk jie radosi 
senam pecziuje. Mikas Harri
son, jos kaimynas, kuriam buvo 
padovanojus ta j i pecziuke, bu
vo ant tiek teisingu žmogum 
kad pinigus sugražino naszlei. 
Viso buvo 3,600 doleriu.

Pinigus paslėpė jos vyras 
kuris staigai mirė szirdies liga 
neiszduodamas savo slaptybes. 
Po laidotuvių naszle buvo pri
versta iszparduoti nekuriuos 
rakandus idant užmokėti gra- 
boriui už palaidoj ima vyro. 
Norėjo parduoti maža pecziu- 
ka bet niekas nenorėjo ji pirk
ti ant galo padovanojo ji savo 
kaimynui už prigialbejima jai 
neszti rakandus.

Kada kaimynas parsinesze 
pecziuka namo, pradėjo ji 
czystyt ir netikėtai užtiko pun
dą bumaszku krepsziukyje, ku
ri tuojaus atnesze naszlei, kuri' 
su aszaromis padekavojo savoj 
teisingam kaimynui nes namie 
neturėjo ne dolerio ir nežinojo 
kokiu budu iszmaitys save ir 
keturis mažus vaikus.

Ir Su Kitais

River Bend, Ind. — Stella 
Mowers, 33 metu, randasi Ii 
gonbuteje drauge su savo nau
jai gimusiu kūdikiu kuri norė
jo užkasti gyva. Vyras užmeti- 
neja jai buk ji tris kitus kūdi
kius buvo užkasus gyvus. Pora 
turi da du kitus vaikus kurie 
kas dien verke paskui motinė
lė. Sztai ka pats vyras kalbėjo 
apie tai:

Ana ryta supratau kad pas 
mus užgims kūdikis, taja die
na ne ėjau in darba nes prijau- 
cziau kad ne viskas paredke. 
Pasislėpiau ir teminau ka ma 
no pati darys. Taja diena ma
no pati nusidavė in apleista 
grinezele netolimoje, kur kū
dikis užgimė. Apsupo ji kūdi
ki in skudurius, paėmė ji ir nu- 
nesze in artima girraite. Nu 
begau namo, pasiėmiau musu 
sena automobiliu ir nuvežiau 
paczia pas jos motina po tam 
sugryžau ir pasiėmiau kūdiki 
kuris jau buvo pusiau užkas
tas žemeje. Kad nebueziau pri
buvęs in laika, butu kūdikis 
užtroszkes. Mano pati žinojo

ikad asz negaliu dirbti sunkei 
Gailėjosi Kad Sumusze ir negalėdamas iszmaitint dau

Paczia - Nusižudė

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Freeport, Ill. — Baisei nu
liūdęs ir gailėdamasis jog kir
to su kumszczia savo paežiai

giau vaiku, ji nutarė nuo ju at
sikratyt. Nieko apie tai neži 
no jau, tiktai dasipratau szi 
paskutini karta ka ji su jais 
daro ir kur paslepineja.

Ponia Bronislava Valantiene, 
isz Chicago, Ill., raszo: — Pri- 
siuneziu užmokesti už “Saule” 
ant viso meto, kuri man ateina 
regulariszkai ■ ir esmių isž jos 
labai patenkinta. Sveikinu ta- 
mistas su szioms szventoms 
Kalėdoms ir Naujais Metais ir 
vėlinu jums sulaukti deimanti
nio jubilejaus.

Poni Terese Breiteriene, isz 
Vandergrift, Pa., raszo:— Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už “Saule” ant viso meto, su 
širdingais velinimais del visu 
darbininku ant Kalėdų ir Nau
ju Metu ir kad sulauktume t 
sveiki kitu metu.

per veidą, kad net kraujai pa 
sirode isz burnos, Jurgis Mor- 
kovski atėmė sau gyvasti per 
nusiszovima.

Laike susibarimo už pietus, 
Jurgis, priszokes prie paezios, 
kuri tame laike buvo neszczia,
kirto jai per burna ir peczius. 
Vėliaus užklausė jos ar ja labai 
sužeidė, motere parode jam du 
klibanczius dantis ir mėlyna 
ženklą ant burnos. Tada vyras 
su gailesezia paszauke: “Už 
mano nedora pasielgimą su ta
vim, atimsiu sau gyvasti.” Su 
tais žodžiais nuėjo in kita 
kambarėli paleisdamas sau 
szuvi isz revolverio ir pribėgės 
prie nusistebėjusios moteres, 
sukrito negyvas prie jos kojų.

I

Skaitykite “Saule”
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Dvi Moteres Norėjo
Iszkept Gyva Kūdiki

Carson, Kans. — Ant bai
saus kliksmo kūdikio, kuri 
motina laike nuoga ant pe-
cziaus, subėgo kaimynai in na
rna ir paliepė aresztavoti kū
dikio motina, Mrs. Fay Jer
myn, 22 metu, ir Mrs. Edna 
Stonner, 29 metu amžiaus.

Moteres norėjo iszgydyt kū
diki nuo kokios tai viduriu li
gos per iszkepima truputi kū
no bet kūdikis likos baisei ap
degintas ir kaip rodos turės 
mirti. Tas atsitiko ant ukes, 
kūdikis turėjo 14 menesiu, bu
vo apnuogintas ir laikytas per 
taisės moteres ant inkaityto 
pecziaus ilga laika.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Praneszimas
Praneszejas: — Pagalvok 

apie ta pažinstama vaikina, 
kuris iszejo in karą. Insivaiz- 
duok ji susigužusi apkasuose, 
apsupta Japonu. Ar pirktumei 
jam dar ekstra granata, ar pa
pildomai kulku? Ar pirktumei 
jo draugui lėktuve papildomu 
szoviniu kulkosvaidžiui? Be 
abejo, lead pirktumei. Kiekvie
nas musu padarytu bent tai.

Sztai... isztikruju jus kaip 
tik tai ir darote, dalyvaudami 
Ketvirtajam Karo Paskolos va 
juj ežia paremt užklupimui ten. 
Jusu dalis ir mano dalis Ket
virtajam Karo Paskolos Vaju
je yra insigyti bent viena ex
tra 100 doleriu vertes Bona, (ku
ris tekainuoja 75 dolerius. At
mink, kad karas nelaukia! Da
bar yra pats laikas insigyti 
tuos extra bonus!
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SUMANINGA BARBE

Viena dora mergina, vardu 
Barbe, tarnavo keletą meta pas 
vienus ponus Krokave. O kad 
mergina buvo labai vierna ir 
prie ponu labai prisiriszus, tai 
ponai, nors ir Barbe imdavo 
gera alga, duodavo da daug 
dovanu, taip, kad po keletą 
metu surinko sau paczedlyvi 
mergina, 300 rensku.

Nepoilgam vienas davadnas 
ir daibszus amatninkas isz ma
žo, netolimo miestelio, pradėjo 
stengtis gauti Barbe ir trum
pame laike apsivedė su mergi
na.

Tamoszius, toks buvo vardas 
to amatninko, turėdamas tru
puti savo pinigu o da prisidė
jo pasogas paezios, nusipirko 
sau stuba ir gražu szmoteli 
lauko. Dabar rodėsi Tamosziui 
kad būdamas meisteriu ir gas- 
padorium, nereikalauja taip 
dirbt ir czedyt kaip pirma, pa
silengvino sau biski darbe o 
kad jam ilgėjosi, pradėjo jesz- 
koti draugu ir smagumo, viena 
ir kita rado —karezemoje. Ta
da pradėjo lankyt kas kart tan
kiau ir nepasijuto kaip isz do
ro ir prociauninko remesninko 
pasidarė iszlaidunas, tinginys, 
kazirninkas ir girtuoklis.

Nelaiminga Barbora, maty
dama kas darosi, verke bet vy
rui nesakė ne žodžio. Žinoda
ma gerai, kad su piktumu ir ru-

HONEST INJUN!

TEISINGAS INDIJONAS

to electric bili may be ore 

but etedricity ccsls ysu iess!

Tavo Elektriko bila gal but DAUGIAU,—bet 
Elektriko Pajiega jums mažiau KAINUOJA!

Profesoriai taip vadina “Paradoksas” arba 
nuomone prieszinga abelnai priimtam supra
timui,—bet tas yra teisybe. Sziadien neįtikė
jote kad namine Elektrikine pajiega yra pi
gesne, yra kaip penkiolika metu adgalios. Gal 
manote kad jusu Elektrikos pajiegu bila yra 
tiek kiek mokėjote penkiolika metu atgalios, 
bet sziadien sunaudojate daugiau, nes turite 
daugiau Elektrikiniu intaisu, o sziadienine El
ektrikos pajiegu kaina yra mažesne, kad galė
tumėt sunaudotie daugiau. Taip yra sziadien 
—Teisingas Indijone! .Sziadien, Amerikon- 
iszka szeimyna gauna du-kart tiek Elektrikos 
pajiegu kaip penkiolika metu adgalios. Per 
Kare, kainos ant daug dalyku buvo pakeltos,
bet kainos ant Elektrikog pajiegu yra suma
žintos.. Czedyk Amerikoniszkai: Pirkite 
daugiau Amerikos Kariszku Bonu!
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Defend the American Way . . . BUY MORE WAR BONDS!

BONY WASTE JUST BECAUSE ST’S CHEAP AND IS NOT RATIONED
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