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Berlinas Griuvėsiuose!
4 *

Isz Amerikos Gabena Tankas Ant Kares Lauko

17 AMERIKONU 
t ŽUVO

Eroplano Nelaimėje

! Washington, D. C. — Asz- 
tuoni aficieriai radosi tarp 17 
užmusztuju Amerikonu, susi
daužusiam eroplane kuris nu
krito artimoje Rio De Janeiro, 
Brazilijoj, ana diena. Tik vie
nas iszsigialbejo isz tosios ne
laimes. Eroplanas leke in Bra
zilija su svarbiais dokumen
tais. Visi buvo kareiviai. Visi 
palaidoti ant Mauri kapiniu, 
Brazilijoj.

Gali Plakti Kaili Savo 
Paežiai, Pagal Biblijos 

į Tiesas

Pottstown, Pa. — “Kožnas 
vyras turi tiesa iszplakti kaili 
savo moterei jeigu jam patinka 
taip daryti ir priversti ja ant 
iszpildymo jo mažiausio noro, 
nes taip rodo Biblijos tiesos.” 
’— Taip tai aiszkino George 

’Gray pas skvajeri. Motere taip 
inirszo ant vyro kad pasakė 
skvajeriui buk ji ne yra jo pa
ti, tik gyveno su juom ‘ ‘ ant vie
tos.” Sudžia kitaip iszaiszkino 
tiesas Jurgiui, paliepdamas 
jam pasirūpint 500 doleriu 
kaucijos.

$15,000 Už Mielaszir- 
dinga Prieglauda

P Mirsztanczios

Philadelphia, Pa. — Už pri
glaudimą mirsztanczio Bernar
do Seymore, turtingo Kana- 
diszko kupeziaus, kuris pribu
vo kėlės dienas adgal isz Onta
rio, Kanados, ir staigai apsir
go, Danielius Horsman ir jo 
pati aplaike visa jo turtą iszne- 
szanti ant 15 tukstaneziu dole
riu. Seymore mirtinai apsirgo 
o kada ji nugabeno in hoteli, 
pasirodė kad jam ten nebuvo 
yietos o gal locnininkas neno
rėjo priimti mirsztanczio žmo
gaus po savo pastogia ir liepe 
ji nuvežti in ligonbute. Arti ho- 
telio gyveno szeimyna Horsma- 
nu ir dažinoja apie ka eina, pa
liepė serganti atneszti pas juos. 
Motere prižiurinejo ligoni kaip 
savo kūdiki per keliolika dienu 
bet ligoniui vis buvo blogiau ir 
supratęs kad turės mirti, pada
re paskutini testamenta palik
damas visa savo turtą miela 
szirdingiems žmoniems. Miru- 
sis neturėjo jokiu giminiu.

Idant suezedint kariszkas tankas ant kares lauko, dide
li trekai jas gabena ant paženklintu vietų. Tieji trokai yra 
gerai apginkluoti ir gali apsiginti laike užklupimu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Nusilaužė Sprandą No
rėdamas Nubausti

Duktere

Rosemont, Pa. — Szimas 
Vorczak, bėgdamas paskui sa
vo dukrele, kuria geide nu
bausti už koki ten prasižengi
mą, puolė in grabe ir nusilaužė 
sau sprandą, mirdamas po ke
liu minutu.

Badai duktė stojo apgynime 
savo motinos kuria tėvas ta j a 
diena labai paniekinėjo. Tėvas 
užsirūstino tokiu pasielgimu 
savo dukters, norėjo ja nubau 
sti, toji pradėjo bėgti, perszoko 
grabe, tėvas paskui bet jis pa
slydo su aukszcziau minėta 
pasekme.

Motere Persistatė Kai
po Vyras Per 22 Metus

Augusta, Ga. — Motere, kuri 
persistatinejo save kaipo vy 
ras, per 22 metus ir niekas apie 
tai nežinojo kad tai yra mote
re, mirė ana diena ir tik szio- 
mis dienomis iszejo in virszu 
jos slaptybe.

Buvo tai Henrika Houseman, 
74 metu amžiaus ir dirbo kaipo 
bernas ant artimos ukes. Mote
re neturėjo jokiu giminiu ir isz 
kur ji paėjo, taipgi niekas neži
nojo.

Szita Moterele Ant
Tikrųjų Norėjo Mirt

Baltimore, Md. — Mrs. Edna 
Gibbson, pati turtingo biznie
riaus, ant tikrųjų norėjo atim
ti sau gyvasti, panaudodama 
sekanezius budus: pirmiausia 
iszgere truciznos, persipjovė 
gyslas rankose su britva ir ant 
galo pasikorė tvarte. Motere 
buvo 48 metu amžiaus ir labai 
rūpinosi bloga sveikata per 
dvideszimts metu. Vyras, su- 
gryžes isz miesto, užtiko pa- 
cziule kabaneziair nupjovė vir
ve, praneszdamas apie tai pa- 
licijai.

Balta Mergaite Pavirs
ta Ant Raudonos

Holbrook, Ariz. — Helena 
Lubbock, 5 metu mergaite, ran
dasi. mirsztanti. ligonbute j e ■ 
nuo nurijimo raudono kaspine-j 
lio. In kėlės sanvaites po tam į 
visas jos kūnas pradėjo persi
mainyti ant raudono. Daktarai 
nutarė kad mergaite užsitruci- 
no visa kuna nuo tojo kaspinė
lio.

Tėvas Nubaudė Savo 
50 Metu Sūneli

Valley View, Ohio — Kada 
Charles Dickson, 50 metu am 
žiaus, nepaklausė savo tėvo, 
kuriam buvo paliepta prikirsti 
malku, tėvas, kuris turi 92 me | 
tus amžiaus, pagriebė sūneli 
už apykakles, paguldė ant keliu 
ir uždavė jam keliolika blynu 
per sėdynė. “Ar dabar klausy
si?” — paszauke tėvas in sūne
li. Sūnelis prižadėjo būti pa
klusnesniu ir turėjo sėdėti mal- 
kinyczioje per visa vakara. — 
Reikia ir tai primyt kad tėvas 
turi 6 pėdas ir 4 colius augsz- 
czio.

Sugryžo Pas Szeimyna
Po 15 Metu

SKERDYNE ŽYDU

Vokieczei Pavogė Dra
panas Nuo Moterių Ir 
Vaiku, Susiaudė Ir Už

kasė Nekuriuos Da
Gyvus

Moskva, Rusija — Dmitri 
Gėrio v apraszineja apie baisės 
skerdynes Žydu per Vokieczius 
kada užėmė Kijevą. Raszo jis 
kad buvo liūdinto jum kaip 
Vokiecziai nurėdė moteres ir

Cantonville, Ky. — Penkioli
ka metu adgal apleido narna 
Mikolas Shonerres ir per visa 
taji laika nedave jokios žinios 
apie save, savo szeimynai. Jo 
pati mane buk jis mirė ir taip 
ji kalbėjo savo dviems dukre
lėms. Sztai praeita Nedelia Mi
kolas sugryžo namon. Ine j as in 
sztora savo brolio, užklausė 
apie savo szeimyna. Pasakyta 
jam, buk jo pati, manydama 
kad jos vyras negyvas, pasirū
pino sude persiskyrimą ir isz- 
tekejo už kito vyro o jo dvi 
dukreles taipgi isztekeja. Mi
kas apleido savo gimtine szali 
iszgirdes tokia naujiena ir ne- 
žine kur dingo.

vaikus nuo visu drapanų, suva
rė juos prie dideles ir gilios 
grabes, suszaude ir užkasė 
juos o nekurie da buvo pusgy
vi. Vokiecziai vare Žydus in 
kalnus be paliovos per tris 
dienas be jokio pasilsio ir mai
sto. Korespondentas seke pas
kui tuos nelaimingus žmones 
ir mate savo akimis kas su jais 
buvo daroma bet negalėjo il
giau žiūrėti ir turėjo prasi
traukt.

Vokiecziai privertė žmones 
nusiredyt lyg nuogumui, su
krovė j u drapanas ir jas nusi
vežė. Vokiecziai kaip pasiute 
bestijos, nutraukinejo žiedus 
nuo moterių ir vyru pirsztu ir 
kitokes brangenybes ir inmes- 
davo juos drebanezius isz bai
mes ir szalczio in giles grabes. 
Vokiecziai, czedindami kulkas, 
nenuszaudavo vaikus bet juos 
gyvus inmesdavo in taisės gra
bes. Tieji, kurie lauke savo ka- 
leinos dainavo ir juokėsi nes 
buvo jau pamiszia. Tas tęsęsi 
per tris dienas be pasilsio. Se
nukai ir ligoniai lauke savo ka- 
leinos namie, giedodami szven- 
tas giesmes. Ant rytojaus ir 
tieji buvo suvaromi in grabes, 
suszaudyti ir užkasti nors ne
kurie da buvo gyvi.

Taip tai Vokiecziai pasielgi- 
neja su žmonimis nors save per
sistatė szviesi ir mokslinga tau
ta žmonių.

Vatikanas Aplaike Rie
dės Ant 20 Milijonu

Lyrų

Berlinas, Vokietija — Vokie
cziai ana diena apskelbė buk 
paskutinis bombardavimas Va
tikano miesto per Allijentus 
padare bledes ant 20 milijonu 
lirų ir sunaikinta apie keturi 
szimtai namu.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes. , ,

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Hitlerio, oebello
Ir Ribbentropo .

Namai Sunaikinti
1,000 Eroplanu Bombardavo 
Miestą, Daug Žmonių Užmusz
ta; Amerikonai Yra Pasirengia 
Ant Japoniszkos Flotos Kuri 
Kerszina Užklupti Ant Ame- 

rikoniszku Pozicijų
Prie Sangro upes, Italai 

smarkiai nukentejo nuo tankiu LONDON — Miestas Berlinas likos bom-
užkiupimu per Allijentus isz barduotas baisei ir sziadien dega isz visu pusiu, 
kur likos iszvyti Vokiecziai su5 t
didėlėms biedems. ‘ Dideli namai ir puikios ulyczios griuvėsiuose,

Ant Pacifiko pakraszcziu ad
mirolas Nimitz turi didele pa
sekme plakdamas Japonus kar- 
sztai. Tukstancziai bombų li
kos numesta ant Japoniszku 
pozicijų su didėlėms biedems. 
Amerikonai yra pasirengia ant 
Japoniszkos flotos kuri kerszi
na užklupti ant Amerikoniszku 
pozicijų bet Amerikonai tik ant
to laukia. Bus tai smarki mari
ne musztyne kada tosios dvi
flotos pasitiks.

Trys Submarinai Vienu
Laiku

Firma karta istorijoj staty
mo submarinu, trys submari
nai likos pakriksztyti tuo pa
ežiu kartu laivu dirbtuvėje 
Portsmouth, N. H. Sztai vie
nas isz tu submarinu, vardu 
“Pomfret.”

tukstancziai žmonių likos užmuszta ir sužeista. 
Tame užklupime eme dalybas daugiau kai tūks
tantis eroplanu. Ant rytojaus vela bombardavo 
miestą. Allijentai sako kad nepaliaus bombar
duoti Vokiszkus miestus pakol nesuklupdys 
Vokieczius ant pasidavimo. Hitlerio, Goebbelio 
ir Ribbentropo namai visiszkai sunaikinti ir gu-
Ii griuvėsiuose. Allijentai neteko 20 eroplanu.

Buvo tai tikra sudna diena del Vokiecziu kurie
nesitikėjo tokio sunaikinimo per Allijentus ku
rie be jokios mielaszirdystes naikino miestą ir 
užmuszinejo gyventojus bet kare nežino kas tai 
yra mielaszirdyste, žudo vieni kitus. «

Amerikonai taipgi atkerszino smarkei Ja
ponams ant Gilbert salų. Prie Abemama likos 
užmuszta daug Japonu ir sunaikinta beveik vi
sa sala. Ant Gasmato numesta 124 tonai bombų.

Rusai prie Pripeto peikiu paėmė 40 mies
teliu ir kaimeliu ir dabar traukia ant Reczitos, 
Gomelio aplinkinėje. Prie Kijevo, 20 myliu nuo 
Žitomiro, Vokiecziai likos smarkiai supliekti.

Geras Vyras, Iszplake
Kaili Savo Pacziulei 

Kožna Pede

Pottsridge, Pa. — Petras 
Szerva turi labai gera motere
le. Apie tai persitikrino ana 
diena sude kada likos paszauk- 
tas už sumuszima jos. Sudžia 
nubaudė ji ant užmokėjimo 25 
doleriu o kad j u neturėjo tai 
ketino būti nusiunstas in kalė
jimą ant 25 dienu. Motere tai

girdėdama paszauke: “Bet po
nas sūdžiau, jis mane tik viena 
karta ant sanvaites musza. Ki
ti vyrai musza savo moteres 
kas diena o jos neateina su 
skundais. Petras yra geresnis 
vyras už kitus, leisk ji ant liuo- 
sybes, jis bus geresnis.”

Sudžia nepaklausė moteres 
ir nusiuntė Petruli ant 25 die
nu už pakuta in kalėjimą, kur 
gales geriau apsvarstyti geru
ma savo pacziules.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!;
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Kas Girdėt
Ana diena tūlas žmogelis, isz 

Pittsburgh, Pa., pamėtė savo 
paczia ir pabėgo in platu svietą 
su... savo uoszvia.

Po perkūnu! Turėjo toji jo 
boba būti geras diegas jeigu ta
sai žmogelis uoszve paėmė ir j 
bobos iszsižadejo.

Taigi uoszve kožnam žentui 
dakanka o kaip szitam ir uosz
ve patinka.

czion Amerikoj! Neturime tik
ru “pairijotu“ 'kuriems rūpė
tu ateitis Lietuviu. Kožnas 
“pairi jotas“ gaivina tiktai 
tarp tu Lietuvysta, pas ku
riuos skamba kiszeniuje Lietu- 
viszki dolerei aplaistyti pra
kaitu. — Ar gal ne tai])?

Kokia nauda yra isz jaunu 
jeigu pas juos nesiranda pini-

turi savo pabaiga, — kai]) žmo-l 
gaus gyvastis. Sziadien trustai 
naudojasi kiek gali isz geroves 
ir kariszlku kontraktu ant ku
riu uždirba milijonus doleriu, 
norints darbininkams ir moka 
geras algas. Tegul ir tieji dar
bininkai czedina pinigus ir de
da in banka ant “juodos valan
dos“ nes toji gerove nebus ant

GENYS MARGAS
. !•- ' —T---------- '

Per J.J.B.

gu? Reikia suaugusius mokyti visados. Ateis da toki laikai po 
or mio suaugusiu pinigą vilioti., karei kada vela neini 
Taiy), lūpkit, kada žieve lupasi, 
pleszkit nuo Lietuviu kada 
duodasi.

pinigu
ne darbu. Naudokitės isz lai-

K a t a 1 i'kiszka s laikraszti s 
“The Catholic World 
isz savo skaitytoju, ant jo už- 
klausymo: “Kas gali tapti Po
piežium?“ atsako sėkaneziai:

Tyrinėtojai dviejuose bažny- 
czios laikraszęziuose ir abelnai 
rasztuose kyszancziuose “con- 
clove“ duoda atsakyma kad: 
“bile kuris Katalikas“ gali

Profesorius fiziologijos isz 
Yale universiteto padare dase- 
kima isz varles kuriai iszeme 
smegenis priesz du metus, na ir 
da sziadien toji varliuke yra 
gyva.

Tai ne didelis daigias! Mes 
pažinstame tokius žmones ku
rie suvisai neturi smegenų o . v., , . . būti iszrmktu Popiežium. Lik-bet gyvena ilgai ant svieto irp . . . . . , _
statosi save dideliais “rao'ks- 
lincziais.“

o ir pinigu yra nes ateities ne- .
i žinome ir negalima inspeti ka

— 'tasai rytojus mums gali atnesz-į 
vienam’ti. Iszmintingiems du kartu ne-

reikia apie tai kalbėt.

Dirbkite, kentekite ir pražu- 
kite del žmonių bet niekados 
jiems szirdi savo neatidarykite 
nes žmones in tavo szirdi pri
sipjaus.

Rieszutus ir žmones vadina
me gerais kol duodasi nuo sa
ves skūra lupt.

Kodėl musu inteligentai tuo
sius rasztus vadina “didžiai 
moksliszkais” kuriuos žmones 
skaitydami mažai supranta. — 
O tuosius-gi rasztus kurie su
prantamai paraszyti ir kurie 
duoda žmoniems gerus pamo
kinimus, tai sako jog tieji tik 
“del tamsunu.”

Jeigu tarp prastu žmonių vi
sokį pravardžiavimai inejo in 
papratima ant vieni kitu, tai 
nėra ko stebėtis nes tai daro 
kudi'kiszkas protas bet jeigu ir 
tarp apszviestunu atsirado be
dievei ir Bolszevikai tai jau ge
ro nealima tikėtis o bet taip 
yra. — Yra tai labai liūdna.

tai nutarimai apie iszrankas 
priduria kad iszsiskyria. atska
lūnai, ne pilno proto vyrai, ir 
moteres ir vaikai negali tapti 
Popiežium. Popiežius Celesti- 
nas V buvo svietiszkn žmogum 
—įpustelninku ir likosi iszrink-, 
tas popiežium. Paskutiniu Po
piežium buvo Crescentinas, ku
ris likos iszrin'ktas 1024 mete ir 
valde sostą po vardu Jonas 
XIX-tas. Tuojaus po iszrinki- 
mui jis likos inszventintas ant 
kunigo. — Taip, bile kuris Ka
talikas gali tapti popiežium 
nors jis ir neturėtu kuniginiu 
szventenybiu ir tasai nutari
mas lyg sziai dienai ne yra per
ina in vt as. • *.

Bet tas galėjo būti tik seno
vės laikuose kada Popiežiams 
nereilkejo tiek mokslo kiek 
sziadien jam reikia nes jis turi 
valdžia ant viso svieto Katali
ku. Sziadien popiežius turi ves
ti didesne diplomaclja su visu 
svietu ne kaip karalei ir cieso
riai ir todėl jis turi būti gerai 
mokytu žmogum.

Lietuva kenezia ir verkia ne- 
iszpasaikytn vargu. O mes? 
Mes czionais Amerikoj turime 
visko pilna, esame užganadinti 
isz visko ir turime užtektinai 
maisto, pinigu ir apredalo.

Lietuvoje stokas maisto, 
gardžiu deszreliu ir kumpiu, 
ten nemislina apie gardumynus 
nes ten ’baisi kare, prieszas 
atėmė viską nuo žmonių. Ten 
ne juodos duonos, ne szmotelio 
mėsos nesiranda o vandeni ge
ria sudrumsta su kraujais. Ten 
neiszgirsi linksmu dainelių, 
gal tik pasigerusiu Vokiszku 
kareiviu. Nes ten musu broliai 
miega “amžinu miegu, tam
siam grabe.“

Per tai, jus, “dideli“, ku
riems czion yra visko pilna, 
tieji, kurie turi Lankose pinigu, 
dabojanti tiktai apie savo pil
velius, užgiedokite sau grau
džius verksmus ir aukaukite 
savo griėkus ir griekelius isz- 
badejusiems broliams ir sesu
tėms 
kiek 
tęs.

Sovietu Sąjungos ambasa
dorius Meksikoje, Umanskis, 
nevažiavęs in Maskva, nedaly
vavęs Maskos Konferencijoje, 
daug daugiau žinojo, dauy 
aiszkiau pasakė, negu musu se
kretorius Cordell Hull, kuris su 
virsz dvideszimts tukstaneziu 
myliu turėjo baladiiQtis, kad 
mums parvežtu tuszczia rnai- 
sza. Jis, parvažiavęs gražiai 
mums 'pasakė ka Stalinas nori. 
Tai labai gerai, bet jeigu jau

I taip musu valdžia norėjo žinoti 
Stalino norus ir ožius, bet ku
ris Lietuvis, darbo žmogelis bu
tu ga’lejes tiek pasakyti . . . . 
ir daugiau.

Kažin, a.r tai ta ilga kelione 
ar tie sveikinimai ir tos vodkos 
taip gražiai apsuko musu sek
retoriui galva. Nėbutu pro 
szali dabar Lietuviams Stalina 
pasikviesti ir viry t u pasvei
kinti.

Lietuvoje, — nors tiek, 
užmokate už buteli guzu-

Pajeszkojimas

visados rūpėjo ir rupi riesti to 
daina, kurio vežime jie važiuo
ja. Ne taip įsu katalikais. Ka
taliku vyskupai, nežiūrint ir 
nepataikaujant nei Amerikos 
nei viso pasaulio valdžioms 
dvasiai ir si aržiai pasisakė už 
Pakai t i ja, už Lietuva ir priesz

Tada. ji palengva, nustunie

Amerika,

Prakeikimas Motinos įgalva savo vyro ir greitai nu-
■ bėgus prie szepos atidarė ja, 

mminno i -i iszcuie savo plunksnas ir tuo-VTTADOS, senovės laikuose, . : . v . .. jaus persimame ui zasi ir nu-leigu tėvai 'prakeikdavo sa- , ,. . . ... . leke su savo m virinu m tolimatai tasai prakeiki- „1 kraszta.
i Kada medėjas pabudo, nera
udo savo mylimos o nors visur 
l jcszkojo ir raudojo jos >bet nie
kur nerado ir isz gailesties mi
re.

vo vaikus, 
mas ir iszsipildydavo.

Tai-gi, viena mergina turėjo 
mylima kuri labai mylėjo ir 
geide su juom apsivesti liet
motina tame labai prieszinosi ( 
ir nenorėjo idant jos duktė te
keti! už tojo jaunikaiczio.

tai 
ne- 
nei 

pauostyti degtines “Likerio 
sztoruose.“ Jie visai neturėjo 
sznapso. O dabar, kai tik cme 
visiems lygiai dalyti, kaip t-l: 
pasakė kad reikia sznapsui Į jįma, jOg. Įį]. j0 te’kes; moti-1 
sztampu kai]) ir mėsai, tai i‘o-jna gu (pje]įu piktumu paszau-į 
dos koks aitvaras visiems szto- 
rams tuojaus iszperejo visokiu 
bonkn, bonkucziu. Matote, vy
rueziai, kaip reikalingas moks
las: dabar be raszto nei iszsi- 
gerti negausi.

__ “Saule“ dabar $4.00
Kada duktė jtradejo da la-; metams in Suvienytose Valsti- 

biau prispyrinet motma idant f joge< $5 Vieszpatystese. 
jai pavėlintu teketi už to jau- skaitykit “saule” platinkit 

plikio ir davė jam savo prižade-Į------- -------------------------------

□

Czekiszkas Ministeris

Nesenei tūlas Katalikiszkas 
kunigas New Yorke, laike pa
mokslo kalbėjo: “Po tam ka 
kalbėjau jums apie meile arti
mo, gal manysite kad praszysiu 
nuo jus auku. Bet ne, praszau 
jus, idant atiduotume!. ka esate 
kalti siuveczkoms, sziaucziams 
ir in kromus už valgomus ta vo
rus ir iszgertus gervinus.“

Puikei papuosztos poniutes 
ir ponai akis nuleidia, nedryso 
jam pakelti augsztyn o poniu
tes žiurėjo ant savo apredalp. 
Kunigas baigdamas kalbėjo: 
“‘.Kas neužmoka savo artimui 
ka yra skolingas, tai yra va- 
gysta. ’ ’

Tokis pamokslas patiktu ir 
Lietuviszkose 'bažnycziose.

Musu “gaivintojai tautys- 
ts“ tiktai del suaugusiu kalba 
apie Lietuvysta o apie jaunes
ne gentkarte* suvisai nesirūpi
na ant kurios kabo užlaikymas 
musu tautos ir liežuvio. Kitose 
tautose turi sutvertas draugys
tes isz jaunu vaiku, nuo 10 lyg 
18 metu, kurie turi, savo man- 
dieras ir kada pasirodo ant ko
kio apvaikszcziojimo tai net 
visi gerejasi jais. (Reikia pri- 
myt kad ir daug Lietuviszlku 
vaiku priguli prie (tokiu drau
gu viu). Pas Lietuvius to ne
girdėti o ir niekam ant mislies 
apie tai neateina. O gal del to, 
kad tuju vaikineliu da yra per 
silpnos pajiegos... kiszeniuje. 
Liūdna ateitis laukia Lietuvius

Pajes'zkau Marijonos Stepa- 
naviezignes ir jos dukters 
Anieles, po levais vadinosi Ma
rijona Paszkevicziute, paėjo 
isz Smalenėkines, Suvalkų Re- 
dybcis. Paliko mane 27 metui 
adgal ir apsigyveno ant John 
Str., Harrison, N. J. Kitados 
gyveno Tamaqua, Pa., pas tęva 
Motiejų Paszkevicziu. Turiu 
pas ja svarini reikalą. Jeigu 
ji yra da gyva ar kas apie ja

pradėjo juos czedyt ir laikyti žino tegul man pranesza tuo- 
juos ant atminties, tikėdamiesi jau ailį adeso:

Isz priežasties dideles stokos 
centu, todėl liaukos juos palei-1 
dineja in begi bet tik mažai nes 
priežastis tame yra, kad szia- 
dieninei balti centai ketina liu
li sulaikyti nuo tolimesnio pla
kimo nes iszrodo kaip sidabri
nei deszimtukai. Todėl žmones

Bet mano durna galva nesu
pranta kam ežia taip visi jau 
susirupinia. Jeigu kad ir szia
dien duotu Lietuviams laisve 
pasirinkti sau tokia valdžia, 
kokia jau nori. Kasgi atsitik
tu ? Nugi kiltu tikras Lietn- 
viszkas ermyderisi; klerikalai 
pirsztu savo Saldžia, bolszevi
kai Stalina ant sosto tupdintu, 
socialdemokratai visa koserc r 
rėktu, smetonininkai Smetona 
mums teptu, tautininkai savo 
vežime savo daina, riestu, o kur 
dar Griniaus palydovai, Paksz- 
to garbintojai ir devynios ga
lybes kitu Lietuvos Iszganyto- 
ju! Laisve Lietuvai but kai žir- 
nei su kopūstais. Ir kaip tik 
to Stalinas norėtu, nes tada jis 
pasauliui parodytu, kad Lietu
va nepastovi, kad ji nemoka ir 
negali save valdyti, kad j i rei
kalinga pagelbos. 
ateitu mums 
Tad, vyrueziai, 
ežia per daug 
M a kvos Konferencija 
laisves neprižadejo.

Jan Masaryk, Czekoslova- 
kijos užrubežinis ministeris 
ir vadas žmonių kuris sten 
gesi iszliuosuoti savo tautie- 
czius isz nelaisvės jungo, ana 
diena pribuvo in Washing- 
tona ant apsvarstymo neku
riu diplomatiszku klausymu.

kad ateityje tieji balti centai 
bus daug daugiau vertesni.

Isz stokos centu da galima 
sau duoti rodą 'bet daugelis 
žmonių turi daug bėdos su sto
ka doleriu nes ne visi sziadien 
turi gerus kariszikus darbus ir 
uždirba gerus pinigus.

Kazimie.r J.Steponavicz, 
638 Millbury Street

Worcester, Mass.

MUSU SKAITYTOJU
BALSAI

p Waskis, isz Kearny, N. Y., 
Ana diena Detroite, Mich., at- raszo:—Siuncziu tamistoms la- 

sibuvinėjo sude teismas Willia-! has dienas ir geros sveikatos 
mo ir Onas Hoffmann. Motere.už jusu taip puiku patarnavi- 
spyresi persiskyrimo nuo savo ma del musu Lietuviu czionais 
vyro nž žveriszka pasielgimą1 Amerike, taipgi prisiuneziu irž- 
su ja ir vaikais. Liūdinto ja mokesti už laikraszti “Saulę’ 
Mrs, Edwards, gyvenanti tam kuris yra vienas isz geriausiu 
paežiam name, pripažino buk' laikraszcziu del mus czionai- 
Hoffmanas tankei kankydavo tiniu Lietuviu.
paczia ir vaikus o kada motina! - -----
juos apsau.ginėjo nuo žveriszko’ Poni Mare Kavalauskiene isz 
tėvo, tasai parstumdavo paczia Detroit, Mieli., raszo: Acziu 
ant grindų ir spardydavo ja širdingai už siuntinėjimą man 
kaip koki szuni. Sudžia, girde- laikraszti. “Saule“ kuri mane 
damas toki iszpažinima liūdi-j ^a^ai pralinksmina, būdama 

Reikėjo pa-! toli nuo savo namu, ir mane la- 
griebt koki kuolą ir tolei, reike- bai suramina. Prisiuneziu 
;jo. ta ji, rakalp muszt^pakolįįjis ■ užmokesti už preiiume- 
nėgaletu atsikeli.“ — Iszniin- rata. ’ Siuntinekite ir ant t ob

liaus, nes be jo negaleczia a>p- 
i sieiti.

Vyrueziai nemislykite kad -------------------------
sziadienine gerove Amerikoje Pirkite Apgynimo Czedinimo 
vieszpataus visados nes viskas Bondus ir Markes.

ninkes, paszauke:

► R! |

negalėtu atsikelk 
tingas sudžia, ar ne?!

suramina.

Ir Stalinas 
“pagelbeti.” 
nėra kuomi 
nuliūsti kad 

. m ums 
Mes ne

žinotume ka su ta laisve beda
ryti. Geriau kad mes pirmiau 
patys susit vaikintume susi- 
szneketume, o paskui Stalinui 
ar Rooseveltui laiszkus raszy- 
tume.

Admirolas Aplaike 
Garbe

Komunistai mums sziandien 
pasididžiuojamai arszkina, kad 
Imk Sovietu Kusi ja viso pasau
lio Iszganytojas. O, isz tikrųjų, 
Rusija tik savo kaili gina. Ru
sija nepuolė Hitlerį, bet Hitle
ris Rusija. O isz kitos puses, 
jeigu vagis insilaužia in musu 
narna, ir jam bevagiant užpuo
la ji kitas razbaininkas ir isz 
pirmo vagies atima grobi, (mu
su turteli), ar me.-' turime ta 
antra razbaininka paszventin
ti ir jam acziu pasakyti ? Ar tas 
grobis teks pirmam ar antram, 
vistidk mes jau savo turtelio 
nebeturesime. Ne; vyrueziai, 
ežia vilkas vilką ėda.

Protest onu bažnyczios savo 
konferencijoje ana nedelia pa
gyre musu sekretorių Cordell 
Midi ir visa Maskvos konferen
cija ir vieszai pasisakė kad, 
“visa szio kraszto krikszczio- 
nyste turi būti dėkinga kad 
musu valdžia prisidėjo ir susi-■
fare su Anglija, Rusija ir Kini
ja statydinti pasaulines tvar
kos pamatus.“ Aiszku kad tie 
nebagai protestantai, nuklydę 
nuo tikro tikėjimo, nuklydo ir 
nuo tikro susipratimo. Jiems

Admirolas Sir Andrew 
Cunningham ir generolas 
Dwight Eisenhower likos nu 
traukti kada pirmutinis ap- 
laike garbes szlove būdamas 
paskirtas vyriausiu virszi- 
ninku ant Angliszkos flotos.

ĮD

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
Zbonds 
J AND STAMPS

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS— Tegul musu visa szeimy- 
na ir tavo jaunikis persimaino 
in laukines žąsis, ne kaip tu tu
rėtum teketi už to žmogaus.

Vos motina isztare tuos žo
džius, tai]) stojosi kaip sau vė
lino. Tėvas, motina, sesers ir 
brolei nulėkė su kitoms žąsims 
o mylimas su savo mylima nu
tūpė ant artimo ežerelio kur 
siautė žiema ir vasara.

Viena diena, eidamas pro ten 
medėjas, paregėjo dvi puikias 
žąsis ir daug neinislydamas 
szove in jas. Pataikė in viena 
kuri nupuolė ant szakos ir ten 
užkibo. Nuplaukė in taja vieta 
luoteleje ir pamate jog žasi tik 
sužeidė. Pasiėmė ja su savim, 
paguldė ja prie pecziaus ir 
geide ja gerai iszpeneti.

Tasai medėjas buvo jaunikiu 
ir pats vede visa gaspadorysta. 
Viena diena iszejo jis labai 
anksti in darba o kada sugryžo, 
nemažai nusistebėjo paregėda
mas visa grinezia. iszszluota, 
visikas radosi paredke, lova 
paklota, torielkos sumazgotos 
ir pietus radosi ant stalo.

Nutarė isztyrineti jis, kas 
tai galėtu padaryti laike jo ne
buvimo namie. Ant rytojaus in- 
lipo in pastoge, padare skylute 
lubose, atsigulė ant pilvo ir 
lauke kas cziou atsitiks.

Sztai paregėjo jog žąsis isz- 
lindo isz po pecziaus, nusikratė 
plunksnas ir stojosi isz žąsies 
patogi mergina kuri pradėjo po 
grinezia szvaistytis ir gaminti 
pietus. Tuojaus jis insimylejo 
in patogia mergina, nuszoko 
nuo virszaus ir pagriebė mer
gina in glebi. Norints toji pur
tėsi idant ja paleistu liet jis ne
paleido pakol surinko visas 
plunksnas ir uždare jas in sze- 
pa. Ir gyveno jie 'linksmai per 
koki ten laika.

Viena diena, kada žąsys lėk
davo in sziltesni kraszta, sėdė
jo mergina prie grinczeles o 
vyras, padejas galva ant jos 
keliu, užmigo.

Sztai pralėkė dvi žąsys ir 
szauke:

— Musu sesute guldo savo 
vyruti, lėk su mumis sesute!

— Lekite su Dievu 'bet asz 
nelėksiu su jumis!

Po tam leke vela dvi žąsys, 
buvo tai du brolei, kurie szau
ke: — Musu sesute guldo savo 
vyruti, lėk su mumis sesute!

— Lekite su Dievu, bet asz 
nelėksiu su jumis!

Ir vėla leke dvi žąsys, 'buvo 
tai jos tėvas ir motina, kurie 
szauke:

— Musu dukrele, guldo savo. 
vyreli, lėk su mumis dukrele! j

— Lekite su Dievu! asz pasi
liksiu. L ; '/•. '■ ■■ . ? ■'

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.

Tikriauses Kabalas
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
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigu* 
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 ot 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 W. Centra St., Mabanoy City

___

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. J 
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Ant galo lėkė viena žąsis, !bu-' 104 pus.? Did, 5x7C01
vo tai jos mylimas, kuris labai. £
gailei szauke: j j

— Mano mylimoji guldo sa-'t
______ _ ________ jvo vyreli, lėk su manim mano £
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Kaip Kareivis Gavo Patogia Paczia
’rusu nusileido žemyn ir nuėjo sto generolo o generolą padare 

■prastu kareiviu. Kareivis, ap- 
Į laikės dinsta generolo, ilgai ir

Kupcziute atsikėlė isz ryto laimingai gyveno su savo jau-

kalu, bet atidaręs Įauga nume-.in mums jau žinoma traktierne
te puodą ant'kupcziuko galvos. 1 ir guli palei pecziu.
Tasai, aplaikes toki priėmimą,1
nuėjo keikdamas namo o karei- ir apsirengusi paprastu budu, na paczia.

Musu Skaitytojams ’

Siuncziant pinigus per bau. 
kini czeki arba ekspresini mo--

TAIKĖ vieszpatavimo Petro
Didžiojo, Moskvoje, gyveno 

labai turtingas prekejas, kuris 
turėjo laibai patogia dukterį 
vardu Natalija. Jauna ir graži 
Natalija, viena pati augdama 
pas turtingus tėvus buvo pone 
savo valios ir galėjo elgtis taip, 
kaip jai patiko. Kada Natalija 
pabaigė septyniolika metu, 
pradėjo pas ja atvažineti jau
nikei isz visos karalystes, su 
ims grafu, generolu ir taip 
augsztu ponu. Reikia pasakyti 
kad tie visi jaunikei gryžo na
mon taip kaip grobą pute.

Natalija turėjo toki būda. 
Jeigu kokis jaunikis atvažiuo
davo pas jos tęva tai ji, isz sa
vo kambario per tam tikra sky
le, padaryta duryse, pažiūrė
davo ir liepdavo tarnams pasa
kyti kad ji jo nenori. Na ir taip, 
jaunikis turėdavo važiuoti na
mon, nematęs merginos.

Karta in Peterburgą, isz 
Moskvos sugryžo jaunas gene
rolas, 'kuris ir buvo nukeliavęs 
inMoskva, kad gauti ta garsin
ga mergina ir paimti ja sau už 
motere. Bet nelaime, ir ji tas 
pats patiko ka ir kitus jauni
kius. Laika ir pinigus veltui 
praleido o merginos ne paregė
ti negavo.

Kada tarnas ji nurcnginejo, 
generolas pradėjo keikti:

“Ot prakeikta kupcziute, in 
szeszis menesius laiko tris tuk- 
stanczius praleidau o merginos 
negavau ne pamatyt.”

Kareivis, kuris stovėjo ant 
sargybos, iszgirdes generolo 
kalba, nuspjovė ir tarė: “Kvai- 
lysta, daugiau niekas, jeigu 
asz turecziau nors viena, tūks
tanti rubliu tai asz negana kad 
pamatycziau preke jo dukterį 
bet asz ja ir gaucziau sau už 
moterį.”

Generolas, girdėdamas ’karei
vio kalba, labai perpyko ir nu
bėgės apskundė ji priesz Kara
lių Petra. Karalius, iszklauses 
skundo generolo liepe paszauk
ti kareivi. Kada tasai pribuvo, 
karalius Petras, pažiurėjas ant 
jo užklausė:

“Jeigu asz tau duosiu 1,000 
rubliu ir per meta laiko atliuo- 
siuosiu tave nuo tarnystes, ar 
isztikro tu manai gauti ta tur
tinga kupcziute už paczia ?”

Kareivis, pamislines valan
dėlė atsake:

“Taip, Szviesiauses Kara
liau. Jeigu asz turėsiu tūkstan
ti rubliu ir metus laiko nuo 
tarnystes, tai 
ties, prižadu 
ežia.”

Generolas,
bes paszauke su .piktumu: “Jei
gu po metu laiko sugryszi be 
kupeziutes, tai bus tau galva 
nukirsta kaip kopūstas. Kvai
ly, ar supranti!”

“Tegul bus ir taip, kaip Die
vas duos, taip bus.” Karalius 
Petras atskaitė tūkstanti rub
liu, parasze raszta, paliuosuo- 
janti ji nuo kareiviszkos tar
nystes ant vieno meto ir davė 
jam pasporta kad ji niekas nie
kur neu'žkabintu.

Kareivis, paemes popieras ir 
pinigus, pa^ekavojo karaliui 
ir iszvažiavo. Reikia žinoti jog 
tuose laikuose nebuvo ne plen
tu ne geležkeliu, turėjo arkliais 
važiuoti per girres ir krumus. 
Na ir taip, kareivis po menesio ' 
vargingos keliones, pribuvo in

ant savo gyvau
ja gauti už pa-

netekes kantry-

Vaikszczioja diena,[duok man visokiu gėrynių užMoskva, 
kita ir sanvaite. Atlankė viso- 
kes kareziamas ir traktiernes, 
susiejo su visokiais miesto “žu- 
likais” ir vis klausinėjo apie 
kupcziaus dukterį. Karta, ant 
savo giliuko, sutiko viena seni 
kuris buvo senu atsitarnavusiu *
kareiviu o dabar pildė dinsta 
sargo prie vienos traktiernes. 
Tas senis papasakojo kareiviui 
kad kupcziaus duktė Natalija 
atvažiuoja kasdiena, in trak
tierne su vienu kupcziaus sūnu
mi ir ten gerdami vyną pralei- 
dineja linksmai laika.

Kareivis, nieko nelaukda
mas, nuėjo pas ta traktiernes 
savininka, davė jam 25 rublius 
ir prasze kad jam duotu vieta 
tam paežiam kambaryje kur 
geria kupcziaus duktė su savo 
mylimu. Reikia atminti jog 
tuose laikuose nebuvo tokiu 
koteli u kaip sziadien, su dau
geliu kambariu ir perskyrų. 
Buvo tik vienas didelis kamba
rys kur stovėdavo bufetas su 
gerymais ir stalai del pakele- 
vingu, o antras kambarys buvo 
mažesnis del svecziu ir ženkly- 
vesniu ypatų.

Szinkorius nuo kareivio ga
vės 25 rublius, tuojaus pastate 
priepecziaus suolą, pastate sta
lu o ant stalo bonka arielkos. 
Kareivis guli sau ant. suolo ir 
ruko pypke, kartas nuo karto 
iszgerdamas po gera ezierka 
arielkos.

Sztai viena diena, devinta va
landa isz ryto, atvažiavo kup
cziaus duktė Natalija su savo 
mylimuoju. J nėjusi užklausė:— 
“Ar yra kas traktierneje.”

Szinkorius žemai pasiklonio- 
jas atsake: “Nieko nėra apart 
vieno prasto pavargusio karei
vio.”

Kupcziute, pamislinusi va
landėlė, tare in savo mylimąjį: 
“Alums tas prastas kareivis 
nieko nekenks, galim eiti ir isz- 
sigerti vyno ir meiliai pasikal
bėti.”

Taip kalbėdami inejo abudu 
in kambari, sėdo prie stalo ir 
kupcziukas paszauke ant szin- 
koriaus: “Duok ežia gardžiu 
gerymu už 50 rubliu!”

K a r ei vi s, pa s i j ud i nes
suolo paszauke ant szinko- 
riaus: “Duok man gerymu už 
100 rubliu!”

K u pcz i ūkas, nenorėdamas 
kareiviui apsileisti paszauke: 
“ Duok man visokiu gerymu už 
150 rubliu!”

Kareivis užsirūkęs savo pyp
ke paszauke: “Szinkoriau,

200 rubliu!”
Kupcziukas, matydamas kad 

nepergales kareivi, geria isz 
piktumo ir sznairiomis žiurejoĮ 
ant kareivio. Kareivis gulėjo ( 
ant suolo ir trauke savo pypke 

įkartas nuo karto užtraukda- 
jmas arielkos.

Kada kupcziukas gerai užsi- » 
trauke, žiūrėdamas in mergina 
paszauke: “Nelaiminga dek 
manes szioji diena. Du szimtu . 
rubliu praleidau ir tavęs ne 
pąbueziuoti negavau. ’ ’

Natalija pažiurėjo ant karei
vio kuris nudavė miegancziu ir 
pusbalsiu kalbėjo in kupcziu- 
ka. “Szia nakti, kada miesto 
laikrodis musz vienuolikta va
landa, ateik po mano langu. 
Asz iszleisiu per Įauga surisz- 
tus albrusus ir su tais tave in- 
tr auk si u.”

Po tam dar gere ir kalbėjosi 
o ant povakares iszvažiavo na
mon.

Kareivis tuojaus atsikėlė už
mokėjo szinkoriui už gerymus 
o likusius gerymus atidavė 
szinkoriui. Apsirengęs iszejo 
prisakydamas kad jo vietos ki
tam neduotu nes jis rytoj ryte 
ateis atgal. Szinkorius glostė 
barzda isz džiaugsmo kad jam 
tiek pinigo pasisekė paimti už 
dyka.

Kareivis iszejas isz traktier
nes nuėjo pas ta žmogų 'kuris 
dažiurinejo miesto laikrodi ir 
paklausė. “Ar jus negaletnmet 
szia. nakti szita laikrodi sulai
kyt ant puses valandos o už tai 
asz jum duosiu 10 rubliu.”

Laikrodžio sargas, gavės 10 
rubliu, maloniai sutiko ta pa
daryti, ka kareivis reikalavo.

Kareivis, apsitriuses, lauke 
paskirtos valandos ir laikui 
atėjus stojo po langu. Natalija 
pažiūrėjusi ant savo laikrodė
lio, pamate kad jau vienuolikta 
valanda ir iszleido abrusus... 
Kareivis,
paigialba abrusu, gavosi 
langa in Natalijos pakaju o 
kad ten nebuvo žiburio tai kup
cziu te jo nepažino.

Kareivis, su patogia Natali
ja saldžiai pradėjo glamonėtis 
ir bucziuotis... Kareivis isz lai
ko turėjo isz savo szinelio isz- 
pjoves keletą guziku, viena ir 
užmėtė už lovos ir tarė: “Ar 
žinai ka, pana Natalija, mano 
žiedas nupuolė iv: lovos.”

“Tas nieko, s tai imk mano 
žiedą o rytoj vėla atsimainy- 
sim. ’ ’

Kareivis veli palaukes va
landa numėtė kitą guzika už 
lovos ir tarė: “Nelaime, mano 
auksinis laikrodėlis-rfupuole už 
lovos. ’ ’

“Tas nieko,” kalbėjo mer
gina “imk mano laikrodėli o 
rytoj man ji atiduosi.”

Kareivis, turėdamas du ženk
lius, dar norėjo aplaikyti ir tre- 
czia. Palaukes gera 
numėtė treti guzika 
“Kad

nieko nelaukęs, su 
per

ant.

Ilgiau Laukia

— Ko tokia nuliudus?
■. — Oj, Onute jau bps dvi 
adynos kaip laukiu savo jau
nikio o jis da neateina...
— Tai didelio daigto! Asz 

laukiu ant jaunikio jau bus 
apie 20 metu o neateina jo- 
kis!...

monejosi ir bueziavosi su Na- už stalo laukdami? ant kupeziu- 
talija o j>o tam su pagialba ab-

| TARADAIKA g

-

ko bet tas nepasirodė.
Kareivis, gulėdamas prie pe- 

cziaus iszsiima žiedą, užsimau
na ant pirszto, iszsitraukia isz 
kiszeniaus laikrodėli, žiuri ke
linta valanda ir atidaro skry
nele iszsiima paperosu ir užsi
rūko.

į Kupcziaus duktė, teminda- 
Ima ant kareivio, pažino savo 
daigtus ir užklausė: “Kareivi! 
Isz kur gavai visus szituos 
daigtus nes tieji daigiai yra 
mano? ’ ’

“Asz ju isz niekur kitur ne
gavau kaip tik nuo tavęs. Ne
atsimini kad pati man davei 
tuos daigtus, kada su tavim ra- 
dausi pakajuje.”

“Klausyk, gudrus kareivi, 
ka asz tau pasakysiu,” kalbėjo 
nusiminusi Natalija. “Kad tu 
taip gudriai mane apgavai, asz 
dabar turiu pasilikti tavo mo
tore. Tu turi nusipirkti kup- 
eziszkus apredalus ir atvažiuo
ti pas mano tęva, persistatyk 
kupcziumi isz Peterburgo o asz 
tave paregėjus pasakysiu tėvui 
kad asz einu už tavęs.”

Taip pasikalbėja ir iszsige- 
ria gardaus vyno, persiskyrė. 
Natalija nuvažiavo namon o 
kareivis pradėjo prisirengt ant 
pirszlylbu. Nusipirko sau kup- 
cziszfkas drapanas, pasamdė ka
rieta, gerus arklius ir ant ryto
jaus nuvažiavo pas Natalijos 
tęva. Nuvažiavęs pas kupcziu 
persistatė save kupcziumi isz 
Peterburgo o kad tėvas užklau
sė: “kaip tau dukrelė, patinka 
tas kupczius”, tai Natalija jam 
atsake: “teveli, jis man labai 
patinka ir asz eisiu už jo.”

Kupczius, ilgai nelaukęs isz- 
kele vestuves savo dukterei su 
kareiviu ir po vestuvių ilgai ne
laukdami, kareivis su kup
cziaus duktere iszvažiavo in 
Peterburgą.

Parvažiavęs in Peterburgą, 
kareivis nuvedė slaptomis savo 
jauna paczia pas karalių Petra 
Didi ji ir apsakė jam visa atsiti
kima.

Karalius paslėpęs kareivio 
paczia liepe paszaukti genero
lą. Kada generolas atėjo, kara
lius, rodydamas in kareivi, 
kalbėjo: “Ka dabar darysiu su 
szituom kvailiu kareiviu, laika 
ir pinigus praleido ir kup
cziaus dukters negavo?”

Generolas, pasukęs usus ir; 
paglostęs barzda tarė: “Kas 
pasakyta, tas turi būti ir iszpil- 
dyta — paszaukti budeli ir te
gul nukerta galva.”

Karalius, lyg ir užtardamas 
už kareivi kalbėjo: “Kvailas 
buvo veluk jam dovanoti.”

Generolas vis laikėsi prie sa
vo ir reke kad reikia neatbūti
nai jam nukirsti galva.

Karalius Petras, regėdamas 
kad su generolu negaus rodos, 
priejas atidarė duris ir iszleis- 
damas kareivio paczia paszau
ke: “Kaip matau generolai kad 
vietoje del kareivio, turiu pa
szaukti budeli del jusu, kad ne 

Į kareiviui bet jum nukirsti ta

(Galas ney orderi in iszdavysta “Smi
lios,” pridėkite deszimts centu 

Ar Toli Galima IszlektD™ Paskirtos snmos ncs 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiuįfa* 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada sinusite czekim? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima moiie^ 
orderio. Acziu visiems.

In Padanges?

Neužmirszktte Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
taikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirgzo ir prasze idant nesulaikyti 
aikraszczio. PASKUBINKITE f I ' 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

valanda 
ir tarė: 

ji kvaraba pagautu, 
sztai mano sidabrine skrynele
su (paperosais nupuolė.”

“Tas nieko, sztai yra mano 
tėvo skrynele su paperosais, 
gali pasiimti o rytoj man velia 
atiduosi.”

Kareivis, gavės tris ženklus, 
daugiau nereikalavoo tuo laiku 
miesto laikrodis iszmusze vie-j 
nuolikta. Kareivis numanė kad 
kupcziukas stovi po langu. Isz-'

Nežinau ka padaryti, 
Ir kaip apie tai apsvarstyti,

Ne viena pora,
Turi nuo Dievo kora, 

Nesueina in pora, tik susibėga, 
O paskui vyras boba ėda, 
Ar ant to yra kokia rodą?

Ar galima gint, jeigu in kaili 
duoda?

Jeigu motere vargt turėtu,
Tai proto neturėtu,
Jeigu neturi vaiku,

Tegul szaukesi giminiu, 
Tegul toki razbaininka pameta, 

Padaro jam sarmata. 
Jeigu giminiu ne yra,

Tegul nusiduoda pas skvajera, 
Po belą pastato toki vyra, 
Kitokio budo ant to ne yra.
Kiti in tai kisztis negali, 

Ba pasidaryti sau trobeli gali, 
Jeigu pasiunta vyras, 

Tai stojasi tikras velnes.
Kvailos merginos nekurios, 
Painia bile boba ant savo 

skuros, 
Ar negeriau butu,

Kad veluk pas ka tarnautu,
Ar koki laika lauktu, 

Kol davadnas vyras ne
pasitaikytu.

Ne viena skundžesi ant savo 
vyro,

Ne vienos graudžios aszaros 
byra,

Kad negali ilginus dalai'kyti, 
Tures nuo jo atsikratyt.

Tai yra geriauses sipasabas, 
Jeigu vyras nelabas.

Jau ne viena taip padare, 
Kaip szuni isz namo iszvare, 

Arba pati pamėtė, 
Kaip negalėjo dalaikyti.

Juk Dievulis kožna. iszmaitys, 
Badu nenumaris.

Bet ir nekuriu bobelių asz 
negiriu, 

Ba jau praktika turiu, 
Geriausia kad liežuvi su

valdytu, 
Savo vyro nepykintu,

Ba kaip in piktumą inveda, 
Tada tas kaili ėda.

Kaip vyras piktas nutylėk,
Jam nieko nekalbėk,

Jo klaidu neprikiszinek, 
Jeigu negali susilaikyt.

Turi in burna vandenio paimt,
Tada neiszsižiosi,
Vyro nesupykinsi, 

Pakaju turėsi, 
In kaili negausi, 

Geriau tylėk, 
Dieva ir vyra mylėk.

Jeigu boba su ilgu liežuviu,
Tai gyvenimas kaip su velniu, kvaila galva kaip kopūstą. Žiū

rėk, tas kareivis, negana kad ja 
regejo bet dar ir paėmė ja už 
motere. Todėl už tavo toki 
kvailumą, nuo szios dienos pa
siliksi prastu kareiviu o szitas 
kareivis bus ant tavo vietos ge- 

I nerolu.”
Kaip 'karalius pasakė taip ir

O daugelis bobų ir velnią 
pereina, 

j Nenusileidžia vyrui niekada.
Ka turi tokis vyras daryti?
Turi savo mylimai kaili 

szenyti,
Su diržu per užpakali, 

Gerai vali!

Szitie vyrukai, turinti ant 
saves oksidženo maskas, isz- 

.bando orą dideliam kubile 
kaip toli galima iszkilti in 
padanges ir iszlikti gyvi.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Adresus Gyvenimo

Mussolini Ir Goering
Sudžiūvo

Benito Mussolini, ant kai- 
reses ir Vokietis Hermann 
Goering, Vokiszkas budelis, 
sudžiūvo per tuos paskuti
nius kelis mėnesius isz dide
les rupesties apie Vokiecziu 
ir italu nepasisekimus kare 
je-

Gėrisi Isz Savo 
Mylimos

Dolores Moran, žymi aktor- 
ka, isz Hollywood, Cal., pa
dovanoja kareiviui James 
Fagan paveiksią jo mylimos, 
kuri pati numaliavojo.

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule1 
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!

Saule Publishing Co.,
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Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 

' SAULE PUBLISHING CO.,
padare, kareivi pakele ant din-• mahanoy city, pa. u.s.a.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1944 M.

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

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J*

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ah

Saule Publishing Go 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
' —>'■ Medelio j prasideda 'Ad
ventai.

— Metelis baigiasi 'kaipo ir 
musu gyvastis trumpinąs!,

— Ponas M. Szatas, loeni- 
ninkas liotelio Freeland, Pa. 
su sunum Alfredu, motoravo in 
miestą atlankyti savo pažysta
mus ir gimines ir atsilankė in 
redakcija “Saules” nes ponas 
Szatas yra musu senu skaityto- 
jūm. Szeimyna Szatu kitados 
gyveno Mahanojuj.

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Jonas Trunzi, 230 E. Oak 
uly., mirė Nedėliojo Locust 
Mountain ligon'buteje. Velionis 
buvo ginies Lietuvoje ir prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko szeszes dukteres, asztuo- 
nis anukus ir keturis pro-anu- 
kus. Laidotuves atsibus isz na
mo dukters Kuli, 126 S. Fergu
son uly., po direkcija grabo- 
riaus Minkevicziaus.

į Liūdna Pabaiga 
t Pasilinksminimo
' Decatur, Ill. — Liūdnai už
sibaigė szokis name Antano 
Mankuso, Nedėlios vakara. 
.Užvydus labai savo paežiai 
Petras Baysonas, sužeido mir
tinai George Grantiss taip, kad 
tasai ant rytojaus mirė. Szo
kis atsibuvo pas tęva moteres, 
o kaip josios vyras apsakinėjo 
tai Grantiss szoko per visa ta 
vakara su jo paezia, o ant galo 
nuvede ja namo. Kada prisi
artino prie namo, užvydus vy
ras užklupo ant jo subadyda
mas peiliu dvidesizimts sykiu.

Du Žvmus Generolai

Ana diena suėjo du žymus 
Angliszki generolai, admiro
las Louis Mountbatten (ant 
deszines) kuris yra vadu Al
li j entu kariuomenes Azijoje 
ir generolas Auchenleek, ku- 

' ris yra vadu Angliszkos ka
riuomenes Indijoj. Abudu ta
rėsi kaip geriau vesti ten ka
re.

Nepasidavė
Iszviliotojams

Pasekmes Pajeszkoji- 
mu Per Laikraszczius 
Ant Apsivedimo Mer

ginu Ar Vyru 
r -----
i

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Frei- 
da Herman, gyva-naszle, parsi
kvietė sau kavalierių net isz 
Kanados. Naszlele pamate laik- 
rasztyje apgarsinima kad jis 
pajeszko merginos ant apsipa- 
cziavimo. Na ir parsitraukė sau 
kavalierių kuris pasirodė kad 
yra Rusas. O kiek ji turėjo bė
dos ir kiek jai kainavo tasai 
kavalierius pakol nuo jo atsi
kratė. Ji už jo teketi nenorėjo 
nes jis jai nepatiko, tada jis pa
reikalavo nuo jos pinigu ant 
keliones sugryžti in ten isz kur 
pribuvo bet moterele atsisakė 
mokėti keliones kasztus, na ir 
ant galo kavalierius ja apskun
dė. Moterele turėjo užmokėti 50 
doleriu ir ji da perpraszyt. Ap- 
laikes nuo moterėles szimta do
leriu, sugryžo adgal in Kana
da.

Sztai yra gera prasarga del 
tuju, kurie pajeszko merginos 
ar vyro per laikraszczius su 
tikslu apsivedimo.

Nikolas Schenk, prezidentas 
Loew’s kompanijos, New 
Yorke, tvirtino sude buk ra- 
ketierei norėjo iszvilioti pri
verstinai nuo j5 kompanijos 
apie milijoną doleriu bet pa
sisekė juos aresztavoti ir ke
li jau sėdi kalėjime.

Indijonka Kariszkoje
Tarny stoję

' ’ B X V r E ” ■ MAHANOY CITY, PA.

Sena Skupuole Paliko 
25,000 Doleriu

Hagerman, N. J. — Norints1 
naszle Margarieta Hobbson' 

I sirgdama paliko suvirszum 25 
jtukstanezius doleriu, bet už 
■ savo gyvasties nudavinejo var
ginga motere, praleisdama ant 
dienos ne daugiau kai po 75 
centus ant iszsimaitinimo. Se
na skupuole turėjo 84 metus. 
Visa turtą užgriebė tolimas gi
mine kuris senukes visai nepa-į 
žinojo ir nesirūpino ja. — Kam 

;rinkti turtus jeigu isz ju žmo- 
Įgus nepasinaudoja o jam mirus 
Ikiti pasiima ir naudojasi jais.

Geriau Mirti Isz Bado 
Ne Kaip Jo Pati Su Vai

kais Turėtu Kentet 
Bada

Meadville, Pa. — Priesz ka
re atvažiavęs in Amerika su tą
ją vilczia idant surinkti szioki 
toki turteli ir nusiunsti ji in sa
vo tėvynė Lenkija del savo pa- 
czios ir vaikeliu kuriuos paliko 
tėvynėj e, Mikolas Barkoviak 
mirė ana diena isz bado, no- 
rints turėjo susiezedines du 
tukstanezius doleriu. Mikolas 
tuos pinigus ketino nusiunsti 
savo mylimiems idant su jais 
atvažiuotu jo szeimyna in lais
va sklypą Amerika kur nesi
randa revoliucijų ne kariu bet 
ant nelaimes kare iszkilo Euro
poje ir Mikas buvo priverstas 
pasilikti czionais.

Barkoviak pradėjo sirgt nuo 
keliu sanvaieziu o daktarai ne
žinojo kas jam kenkia net po jo 
mirežiai dažinojo kad jis mirė 
nuo bado nes mažai valgė idant 
užtektu paežiai ir vaikams. Pi
nigai likos nusiunsti in tėvynė 
del likusios szeimynos kurie ne
teko tėvo per jo pasiszventima. 
Bet ar pinigai jiems nueis tai 
yra klausymas.

Republikonai Laimėjo Paskutiniuose Rinkimuose

Nors demokratai iszrinko nekuriuos savo kandidatus ant visokiu urėdu bet ir repub
likonai nepasidavė iszrinkdami daugiau už savo prieszus. Filadelfijoj majoras Bernardas 
Samuel laimėjo nominacija ant to paties dinsto, sumuszdamas Williama Bullitt, kuris ki
tados buvo Amerikoniszku amerikoniszku ambasadorium in Rusija ir Francija.

Kareiviai Prigialbsti Rugpiuteje Alaskoje

Matanuska Valley, Alaskoje, ūkininkai, neturėdami užtektinai darbininku surinkti 
rugepjute, melde kareiviu pagialbeti jiems tame darbe ant ko kareiviai noringai sutiko. 
Renka bulves ir veža in miestus už ka ūkininkai yra labai dėkingi kareiviams.

HST PRISIUSKITE 
TIKTAI 50<* O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 

lApie 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 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpata 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šauta, 
Menesi, Žvaigždes 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: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

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

I SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

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

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

Karolina White Bear (Bal
ta Meszka), kuri yra gryno 
Indijoniszko kraujo, ana die
na užbaigė mokslą WAVE, 
moterių kariszkoje tarnys
tėje, New Yorke, rodo savo 
paša del moteriszkos palici- 
j antes atvažiuodama in mie
stą ant trumpo urlopo.

Užtiko Sena Skarba Ku
ri Paslėpė Misijonierei

St. Augustine, Fla. — Isz ne- 
tycziu likos surastas senovisz- 
kas skarbas kuris likos užkas 
tas prie senoviszkos misijos St. 
Andros, kuri badai užkasė se- 
noviszki Iszpaniszki misijonie 
rei. Ant jo pedsakio netikėtai 
užėjo Franciszkus Berklain da- 
žiuretojas senu kapiniu. Isz se 
nu rasztu, kokius surado kapi
nėse, iszskaite buk ten randasi 
daug užkasto czysto sidabro ir 
aukso.

Toji misija likos pastatyta 
artimoje griuvėsiu vienam isz 
septynių miesteliu Porfirio. Isz 
artimu akmenų ant kuriu ran
dasi iszkaltas rasztas per Azia- 
tikus, paraszyta buk toje ap 
linkinėje randasi kitas skarbas 
susidedantis isz 1343 krūvelių 
sidabro ir 632 aukso.

Senovės Iszpaniszki misi j o 
nierei, žinodami apie paslėptus 
skarbus per dingusia tauta 
Azijatiku Indi jonu, pastate sa
vo misije toje aplinkinėje vilti- 
je kad turės kada proga ta j i 
skarba iszgabenti in Iszpanija 
bet tūla nakti likos iszžudinti 
per Indijonus ir skarbas užsili
ko slaptybėje lyg sziai dienai.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Lietuviu Veikėju Delegacija Pas Wendell Willkie New Yorke

Kaip jau buvo praneszta, Chicago j e sudarytas bendras Lietuviu szelpimo fondas, ku
riam duotas United Lithuanian Relief Fund vardas. Szio fondo garbes pirmininku sutiko 
būti Wendell Willkie, buvęs republikonu kandidatas Jungtiniu Valstybių prezidento pa
reigoms. Sziame paveiksle mitoma Lietuviu veikėju delegacija, kuri sziomis dienomis 
lankėsi pas Wendell Willkie, praneszdama jam apie Lietuviu pasiryžimą vieningai dirb
ti szalpos srityje. Wendell Willkie, ta proga, buvo painformuotas apie Amerikos Lietuviu 
seimo szaukima New Yorke i?, be to, pakviestas jame dalyvauti. Atsilankiusiems veikė
jams Wendell Willkie pareisz ^e, kad jis remia Lietuviu pastangas kovoje del Lietuvos ne
priklausomybes atstatymo. Paveiksle matomi veikėjai: (isz kaires) Juozas Tysliava, 
Vienybes redaktorius, kun. J. Balkunas, National War Fund pirmininkas, Wendell Will
kie, dr. M. J. Vinikas, SLA sekretorius ir adv. J. Grish, Lithuanian National Relief 
Fund sekretorius.
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SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos viražais 
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; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in- 

!spėjimu: planetų, kazyru ir delna- 
ižinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
j 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 

■Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
i burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru)
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y,


