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FINAI NESUTINKA ANT RUSIJOS TAIKOS ISZLYGUt

Isz Amerikos Vadas Jugoslavijos Patrijotu

TURTINGIAUSE 
MERGAITE VISAM

\ MIESTE

Per Viena Diena
Pittsburgh, Pa. — Onute El

lis, dvylikos metu mergaite, bu
vo turtingiausia visam mieste 
per viena diena. Bet tasai gi- 
liukis staigai pasibaigė kada 
palicija atėjo pas jos tėvus ir 
pradėjo kvosti apie jos giliuki 
ir staigu pasilikimą turtinga. 
Mergaite prisipažino buk taja 
diena rado ji pundeli bumasz- 
ku, kuriame radosi 4,950 dole
riu, kuriuos ji paslėpė skiepe o 
mažesnes bumaszkas permaine 
ant smulkiu pinigu, iszdalinda- 
ma juos savo draugėms ir pirk
dama saldumynu, žodžiu, turė
jo karaliszkus laikus, pakol pa
licija insimaisze in jos netikėta 
laime. Pinigai prigulėjo prie 
kokios tai naszles, Mares Mar
ko vskienes, kuri inside j o pini
gus in žiursto kiszeniu, neszda- 
ma juos in banka. Norints Onu
te praleido apie penkiolika 
doleriu bet da aplaike du szim- 
tus doleriu dovanu už suradi
mą pinigu.

Vyrukas, kuris stovi viduryje yra tai Josip Broz, vadas 
Jugoslaviszku patrijotu kurie nepasiduoda Vokiecziams. 
Turi jis po savo kamanda 200,000 tuju narsiu tautiecziu ku
rie neduoda pasilsio Vokiecziams. Neturi jis jokiu papuoszu 
ant savo mandieros tik ženklą Raudonos Žvaigždes ant ke
pures.

Trumpos Kariszkos
Žinutes

Apie 2,000 Amerikoniszku ir 
Angliszku bombiniu eroplanu 
užklupo ant Pietines Vokieti
jos ant didžiausiu miestu, pa
darydami dideles bledes ir už- 
muszta daugelis žmonių. Alli
jentai neteko 35 eroplanu. De
vyni miestai likos sunaikinti 
kur buvo dirbami kariszki gin
klai, amunicija ir eroplanai.

Pardavinėjo 50 Centu 
Už Kvoteri; Gavosi

Iii Kalėjimą

EUROPA BAISE!
BADAUJA

Milijonai Vaiku Iszmirs

London — Pusdevinto mili
jono vaiku sziadien reikalauja 1 
suszelpimo ir maisto, Europo
je, nes kitaip turės mirti badu. 
Taip apreiszke vyskupas Can
terbury, Londone. Vokiecziai 
pasiima visa maista isz apimtu 
sklypu ir gabena ji del savo gy
ventoju o visai apie kitus ne
sirūpina, tik kad turėtu užtek
tinai del savo gyventoju o vi
sai apie kitus nesirūpina, tik 
kad turėtu užtektinai del savo 
gyventoju ir užlaikyti juos prie 
gyvasties. J eigų greita paszial- 
pa nebus prisiunsta del tuju 
vargingu žmonių tai milijonai 
turės iszmirti.

Raudonojo Kryžiaus
Drauguve Szelps

Velnes Invede In 
Pagunda Pastoreli

Davenport, Iowa — Ana 
diena stojo priesz suda pasto
rius Lew Stanton, už sunku 
prasižengimą, sužagejima jau
nos mergaites už ka aplaike 
nuo vieno lyg 20 metu in kalė
jimą. Kada sudžia“ skaitė jam 
viroka ir užklausė jo kodėl jis 
taip padare, peržengdamas mo- 
raliszkas tiesas, tai pastorelis 
iszsikalbinejo kad: “velnes ma
ne instume in pagunda ir dave- 
de prie tojo nusidėjimo už ka 
sziadien labai graudinuosiu.”

Sudžia kitaip apie taja pa
gunda manste ir nuteisė pasto- 
reli in kalėjimą kur ji daugiau 
velnei neves in pagunda.

London — Allijentai vela 
bombardavo Hitlerio vietas 
Vokietijoje, atlėkdami isz An
glijos ir Italijos szaliu, numes
dami du tonus bombų kas mi- 
nuta per paskutines penkes 
dienas.

Moskva — Rusai paėmė 40 
miestu Senoj Rumanijoj.

Isz Pacifiko — Amerikonai 
paėmė visas Admiralty Salas 
nuo Japonu. Salos Paramushi- 
ru, Ponape, Kusaie, Soerabaja, 
Wewak ir Rabaul taipgi likos 
smarkiai bombarduotos per 
Amerikoniszkus eroplanus.

Amerikonai Patys Nu
szove 410 Savo Drau

gu Per Klaida
Motere Persiskyrė Su 

Asztuntu Vyru
Washington, D. C. — Tik da

bar dažinota buk Amerikonisz- 
ki kareiviai nuszove savo 410 
draugu per klaida kada leke su 
eroplanais muszyje, Italijoj,

Milwaukee, Wis. — Daugelis 
isz musu yra tosios nuomones 
kad turėti viena vyra tai yra1 praeita Julajaus-Liepos mene- 
sunkenybe bet Freida Bender si, 1943 mete. Buvo tai nakties 
ana diena aplaike persiskyri- laike ir nežinojo kad tai j u 
ma nuo savo asztunto vyro. To- draugai ir pradėjo in juos szau- 
ji moterele turi vos 40 metu ir dyt manydami kad tai Vokie- 
da nerado tokio vyro kuris jai ežiai. Badai net 20 eroplanu li- 
patiktu todėl pagyvenus apie 
meta su vyru, nubosta jai ir nu-

kos nuszauti.

meta ji in szali kaip koki sku- 
duri. — Lazdų reiketu tai bo
belei o ne vyro.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Priesz Finiandija 
Jeigu Nepristos

Ant Iszlygu
Amerikonai Bombardavo Vie- 
dniu Austrijoj Ir Sofija Bulga
rijoj; Vulkanas Mt. Vesuvius 
Iszmetineja Karszta Lava, Gy
Ventoj ai Apleidžia Savo Gyven-

Vestuves Jugoslavijosnimus
Kara. Petro Atsibuvo Londone

Rusai nukirto kelia Vokie
cziams, Ukrajinoje, paimdami 
svarbia vieta Vapnyarka, taip
gi Rusai apsiaubė Vokieczius

New York — Jokūbas Cohen 
ėjo isz laižybu su Williamu 
Wolff buk sziadien žmonis ne
galima apgauti, nors iszrodytu 
ir tai teisingu budu. Laižybos 
buvo tokios: Cohenas, pasiėmęs 
sauja 50 centiniu (pusdoleriu), 
sustojo ant kampo ulyežios ir šokiu gyduolių, bandažu ir ki-| 

pirkite tokiu reikalingug dalyku del 
bet sužeistųjų kareiviu ir gyvento

ju už 10 tukstaneziu doleriu, 
priek tam Lietuvos ministeris, 
Povylas Žadeikis, kuris randa
si Washingtone, paaukavo tris 
tukstanezius doleriu ant tojo 
tikslo. Taji siuntini nusiuns in 
Geneva isz kur Raudonasis mieste, dabar randasi Allijen- 
Kryžius iszsiuns in Lietuva.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszka Raudonojo Kryžiaus 
Drauguve siuns in Lietuva vi-

szauke in praeigius: 
pusdolerius už kvoteri!” 
žmones tik juokėsi isz jo ir ne 
vienas nepirko. Palicijantas ji 
aresztavojo jog jis neturėjo pa- 
velinimo kupcziavoti ant uly- 
czios be laisnu. Cohenas užsi
mokėjo bausme o palicija per
žiurėjus pinigus, persitikrino 
jog buvo tikri pusdoleriai.

Helsinki, Finiandija — Finu valdžia ne
sutinka ant Rusijos taikos iszlygu ir rengiasi

isz trijų pusiu Nikolajeve, pa- kariauti priesz Finiandija. Rusai ketina bom- 
imdami 176 miestelius ir kai
melius. Rusai iszskerde kėlės 
Vokiecziu divizijas prie Ker- 
sono. Rusai ana diena paem3 
Vokiszka drutviete Dubna, 
Lenkijoj, kaipo ir Novoukrain- 
ka, Odessoje ir kitas svarbias 
vietas aplinkinėje Nikolajeve.

barduoti visus didelius miestus Finlandijoj. 
i taipgi ir tas vietas kur Vokiecziai randasi Fin- 
landijoj. Kaip girdėt tai Amerika ir Anglija 
taipgi eis priesz Finiandija jeigu ji neprisidės 
prie Allijentu.

Naples, Italija — Beveik vi
sas vietas, kurios buvo užim
tos per Vokieczius, Cassino

tu rankose.

Amerikoniszkos Dažiuretojos Ligoniu Pustyneje

Amerikoniszki kareiviai, kurie randasi Ita
lijoj, pirma karta bombardavo miestą Viedniu 
Austrijoj ir Sofija Bulgarijoj o Anglikai bom 
bardavo daugeli vietų Francijoj ir Holandijoj, 
padarydami daug bledes ir užmusze kelis szim- 
tus žmonių.

Naples, Italija — Vulkanas Mt. Vesuvius 
iszmetineja karszta lava isz trijų pusiu. Gyven
tojai mieste Bosco Trescasoje apleidžia savo 
gyvenimus. Yra tai didžiauses adgyjimas to vul
kano nuo meto 1906 kada tokis pat atsitikimas 
atsibuvo kada vulkanas Mt. Vesuvius adgijo ir 
daugybe gyventoju žuvo toje nelaimėje.

Szitos Amerikoniszkos dažiuretojos ligoniu, kurios prižiūri sužeistus kareivius, turi 
sunku gyvenimą Burmos pustynese. Matome kaip jos parengineja sau maista po asztuo-
niu myliu keliones pekszczios. Antram paveikslelyje matome kaip viena isz merginu per- 
sigauna per tankius krumus, darydamos sau kelia. Tosios merginos panesza daug visokiu 
sunkenybių bet tai j u pasiszventimas del labo savo “boisu.”

London — Vestuves Jugoslavijos Kara
liaus Petro, su kunigaikszte Aleksandra isz Gre- 
kijos, atsibuvo Panedelio vakara Londone. An
glijos Karalius Jurgis VI ir Grekijos Karalius 
Jurgis II taipgi ir daugybe kitu žymiu ypatų da
lyvavo tose vestuvėse.

Italiszki pasikeleliai iszarde 
geležkeli artimoje Rymo, per 
ka trūkis, vežantis daugeli Vo-

kiszku kareiviu iszsirito isz 
begiu užmuszdamas apie 800 
Vokiszku kareiviu.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kaip rodos, tai jau visur Lie

tuvei yra susiorganizavoja 
kaip reikia tiktai užeitineja 
nekurios klintys bet ir su tuorn 
padarys paredka. Dabar niekas 
del Lietuviu nepasilieka kaip 
tik paczedžiai gyventi kad se
natvės sulaukia nereikalautu 
kada kensti. Žinokite kad ' ir 
vaikai guodoja tėvus geriau 
jeigu- pas juos jauezia kelis . 
szimtelius.

Sioux City, Iowa, deszimts 
metu adgal Harry Pearson nu
žudė ten patogia naszle Gracija 
Driscoll, kuri nenorėjo už jo te 
keti. Po nužudytai naszlei pa
siliko penkiolikos metu dukre
le. Pearson už žudinstsa likos 
nubaustas ant deszimts metu in 
kalėjimą o kad gerai elges kalė
jime, likos paleistas ant liuosy- 
bes po asztuoniu metu. Dabar 
ana diena Pearson apsipaczia- 
vo su taja mergaite kurios mo
tina jis nužudė deszimts metu 
adgal.

gilioms kad mokytu pusgal
vius proto, tai keli iszlindo isz 
maiszo. Vienas tekis raszo isz 
Wilkes-Barre, Pa., kokis tai A. 
AL, 'kuris pabijojo pasiraszyt 
savo pilna pravarde: “ Po para- ’ 
liu, kaip merginos dažinojo kad I 
zagaborius galima apszvietinet 
su balta rankelių per nemazgo
ta terla, tai dabar už menkiau
sia prasitarima tviszkina per 
žandus kad net žmogus visa as- • 
tronomija pamato o ausyse net1 
gaidukas gieda.”

Tai mat, žirkles atsiliepe. Ne 
visi vaikinai turi nepraustus į 
smilkius, yra ir gana mandagiu 
vyruku su puikiais pasielgi-’ 
mais, kurie akyvaizdoje Lietu- 
vaieziu ' žino kaip mandagiai 
pasielginet.
Tegul žmogus nemoka skaityt 

ne raszyt, bile moka mandagei 
apsieiti ir savo žiotis valdyti.

Paaukavo Savo Gyvastis Dėt Kitu

į®

muszimui, tai pinigine naszta 
isziskirstyta lygiai tarp 

dvs tos reikszmes ir vertes, kii-'Jungtiniu Tautu, pagal ju isz- 
ria tie isztelkliai ir patarnavi- gales. Tos, kurios iszgaili dail
inai mums duoda. Jie neintrau- giau duoti, proporcijonaliai ne

ikia visu atvirksztines lend—; duoda daugiau negu tos, kurios 
lease pagialba suteiktu mums turi naudotis ribotais isztek- 
gerybiu vietoje kovos, niu- 
sziu, srityse. Be to, apskai- 
cziavimas yra lėtas ir nepilnas, 
kadangi atviiksztines “Lend- 
lease pagialbos gerybes yra 
duodamos mums tukstaneziose 
vietose per visa pasauli, dide-'niems karo reikalams, kurie 
liais kiekiais isz vietoje turiniu * yra lygiai tiek pat duokle 
isztekliu. Kaip tuo tarpu iszLlungtiniu Tautu paiAangoms 
.Jungtiniu Azalsty‘biu (Ameri-j pergalei, kaip ir tie 14 įprocem- 
aos) iszeinanczios lend—lease tu 
planu arba bildu gerybes eina 
isz vieno szaltinio, centralizuo
tai, sujungtai ir po suvienyta 
priežiūra.

atviiksztines “Lend - Lease 
pagialbos yra nepilnas atspin-'yra

liais.
“Juntines Valstybes “Lend- 

Lease” programai naudoja a- 
pie 14 procentu visu savo isz- 
laidn karui. Kiti 86 procentai 
yra naudojami musu t lesi ogi- 
niems karo

Del daugelio duodame szito- 
ki patarima: Sziuose baisiuose 
kares laikuose reikia dirbti ir 
gyventi paczedžiai, nepirkinėti 
daigtu be kuriu galime apsiei
ti nes ne visados karvute duos 
pieno. Saugokitės visokiu mak
leriu kurie vaikszczioja po stu- 
bas parduodami visokius niek
niekius. Tu vietines draugystes 
reikia prigulėti bet tik in vie
tines nes tai yra labai naudin
gu dalyku o apie ka ikožnas ge
rai žino, kokia tai geradejyste 
atnesza draugyste. Sziaip, rei
kia nuo visko rankas atsikra
tyti, kiszeniu drucziai uždary
ti, paczedžiai gyventi ir praszy- 
ti Dievo pajiegu prie darbo. 
Kožnas bus laimingu jeigu lai
kysis szitu patarimu.

užva-

/ Geriauses ir labiausia pride- 
rentis mokslas mergaitėms tai 
yra jos doras auginimas ir la
vinimas jos prie darbo. Jeigu 
Lietuves mergaites butu darb- 
szczios ir savo motinas
duotu darbuose tai jos neva
žiuotu in didelius miestus kur 
dingsta ant visados arba nelai 
mes jas patinka; gerus vyrus 
gautu o nors irpeczese gyventu 
bet laimingos butu.

Puikus parėdai ir balti cze- 
verykai tai niekai. Jeigu moti
nos prigulincziai dukreles au
gintu tai Lietuvyste pasikeltu. 
Dorybe užstotu o paleistuvy^ 
tęs nebūtu.

Pagal naujausia paskala tai i 
ir velnei kalba Anglisžkai. Tū
las Dominikonas, zokoninkas, 
apsakė vyskupui isz tūlos die
cezijos sekanti atsitikima:

Tūlas Airiszis, vieszindama- 
sis Ryme da priesz kare, pavo
jingai apsirgo taip, kad jau bu
vo arti mirties. Pati jam inkal- 
binejo idant jis prisiimtu kuni-i 
ga ir atliktu iszpažinti. Ant to 
senas Airiszis atsake paežiai: 
“Noringai atliksiu iszpažinti į 
bet tik savo Airiszkoje kalboje : 
nes Anglisžkai už jokius pini
gus neisiu iszpažinties. ”

Pati jam ant to: “Kad cžion 
ne vienas kunigas nemoka Ai- 
riszkai kalbėt tiktai Anglisžkai 
turi eiti iszpažinti o jeigu Ang- 
liszkai neiszpažinsi nusidėji
mus tai eisi in pekla.”

“Tiek to, eisiu iii peikia, — 
atsake užsikietejas Airiszis bet 
Anglisžkai neisiu iszpažin
ties.”

“O ar tu žinai, kad ir peklo
je velnei kalba Anglisžkai?”

Airiszi rodos kas drucziai 
sukrėtė ir paszauke: ,

“Ka tu kalbi ? Ar-gi pekloje 
velnei kalba Anglisžkai? Jeigu 
taip, tai paszaulk man tuojaus' 
kunigą, tiek to, ir anglisžkai' 
eisiu i
smert negirdėsiu tos kalbos."

Na ir ėjo iszpažinti Anglisz- 
kai isz baimes, kad nesigaut 
ten kur turėtu Anglisžkai kal
bėt.

at-
pa-

Szitie sužeisti kareiviai būna surenkami isz muszio lauko Cape Gloucester o tieji ku
rie da yra gyvi, yra gabenami in ligonbute in New Guinea ant gydymo. Palengvinkite ju 
sopulius per pirkimą kariszku bonu.

Iszradejas Stebuklin
gu Gyduolių

Nauja gyduole, vadinama 
‘ ‘ Penicillin, ’ ’ kuria iszrado 
daktaras Fleming, Londone, 
kuris rodo savo iszradima 
Turkiszkiems daktarams ant 
daktaru suvažiavimo. Toji 
gyduole sziadien yra naudo
jama ant kareiviu žaiduliu 
su didele pasekme.

“l“ r T E M Y KIT E
SKAITYTOJAI

Siuncziant pinigus per ba*. 
kini czeki arba ekspresini mo 

Zokoninkas tikrina kad tai ney orderi in iszdavysta “Sau 
teisybe. Tai dabar iszmanykie les,” pridekite deszimts centi 
žmogau ar rojuje ar pekloje prie paskirtos sumos nes muši 
kalba Anglisžkai? Įbankos reikalauja deszimt

-------- ::-------- - j centu už iszmokejima czekiu i 
Jeigu boba barzda turėtu tai ekspresiniu kvitu. Busime jum 

/tiekas ja nuskust negalėtu nes dėkingi už tai ir neužmirsžki* 
inotere niekados nesulaiko sa- ateityje, kada sinusite czekiu 
vo burna nekalbėjus, per ka jai arba ekspresinius money orde 
tik veidą supjaustytu.

Atvirksztine “Lend-
I VM

Lease” Padeda Jung. I i«> 

Valstybėms

* Angliszki laikraszcziai lai
kas nuo laiko apraszineja bjau
rius pasielgimus ateiviu vaiku 
sakydami buk daugiausia atei
viu vaiku gaunasi in pataisos 
prieglaudas.

Priežastis paduoda jie buk 
tėvai savo vaikais nesirūpina 
nes neturi laiko o motinos yra 
užimtos “žemiszku rojum.” 
Paaugusios merginos neszdina- 
si in didesnius miestus ant už
darbiu o vaikinai iszkeliauna 
in platu svietą bumeriaut.

Nėra ko stebėtis, motinos no
ri loszti roles dideliu poniu o 
dukrele pavirsta ant naktiniu 
valkatų.

iSunelei yra tamsus kaip ver- 
szelei o dukreles kaip bezdžion- 
kos, kurios moka tiktai puikiai 
rodytis, po pakampes slankioti 
ir bambiliais trankytis.

rius, pridėti deszimtuka. Be 
jeigu sinusite money orderiu

Ne drabužis žmogų dabina pci’ paczta, tada pacztas neimf 
tiktai tas, kas jo kiszeniuje ekstra už iszmokejima mon©> 
skamba. orderio. Acziu visiems.

Trys jaunos moterėles, pasi-į 
redia in brangius kailinius 
vaikszczii^jo krautuvėje narni-į 
niu rakandu Alarshall Field j 
Co., Chicagoj, kad sztai vienai 
isz ju isz netycziu iszmete isz! 
savo krepsziuko Ibonkute. Visos | 
trys staigai sustojo po tam la-į 
bai susirupinia greitai apleido; 
kroma. Viena darbininke prisi
artino prie tos vietos kur gule-! 
jo sukulta bonknte, geisdama' 
surinkti szmotelius stiklo, ne-’ 
mažai nusistebėjo kada suuodė, 
kad palietas “sztopas” buvo 
niekuom kitu kaip guzule.

Taigi, ne tik vyrai nesziojasi 
gzute kiszeniuosę bet ir mote
rėles iszsitraukia jos tankiai 
kelionėje.

Malszus Gyventojai

Washington, D. C. — Kovo 
(Mar.) 8 d., Ponas Leo Crow
ley, Užsieniu Ekonomikas Ad
ministratorius, ip’areiszke Už
sieniu Reikalu Komitetui se
kant i:

‘‘Pagrindine nauda, kuria 
mes gauname isz ‘Lend-Lease’ 
pagalbus suteikiamos musu 
-anjuirgininkanis, yra ta, kad 
tai ingalina juos daryti žala 
musu prieszams, ir juju prie- 
s'zams, tu isztekliut, kuriuos 
mes siuneziame pagalba.

“Phpildomia karo laiko nau
da, kuria Jungtines Valstybes 
gauna, kaipo nauda isz musu 
“Lend-Lease” ]iagialbos, yra 
atvirksztine “Lend-Lease” pa
galba, suteikiama musu sanjun
gininku mums”, pridėjo Mr. 
Crowley, “Atvirksztine ‘Lend- 
Lease,’ jispaaiszkino, “suside
da isz įprekiu, patarnavimu ii 
informaciu arba žinių suteikia
mu Jungtinėms Valstybėms 
sanjungininku neapmokant 
jiems už tai isz musu puses.” 
Užsieniu Ekonomikos Admin- 
nistratorius toliau raportavo, 
kad “nuolat didėjantis at
virksztines “Lend-Lease” pa- 
giaTbos kiekis, dalis, mums 
buvo įteikiamas musu sanjun
gininku, daugiausia Britu arba 
Anglijai. Ales taip pat pagal 
didėjanti reikalą gauname at
virksztine lend-lease pagialba 
isztekliais ir patarnavimais 
isz Francuzu Tautinio Komite
to, Belgijos, Holandijos, Sovie
tu Sanjungos ir Kinijos.”

Ponas Crowley fese: “Oro 
niusziai priesz Vokietija ir Eu
ropos pakraszcziu užpuolimas 
nebotu 'buvęs galima dabarti
niu mąstą, jeigu nebūtume tu
rėjo abi puses “Lend-Lease” 
pagialbos,” ir toliaii pridėjo: 
Milžiniszkioji R. A. F. oro puo
limai yra isz dalies apginkluoti 

! intaisymais ir medžiaga pri- 
siiunsta aitvirksztines “Lend- 
Lease” pagialbos. 8-toji ir 9-

Kaip Baltruviene liepe mer-

— Ar žinai, Mikai, kaip es
mių panaktiniu jau 20 metu, 
tai ne vienas žmogus da 
manes nesiskundė.

— O kur tu dirbi?
— Ant kapiniu!

ant

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondas ir 
Markes del jos Apgyinimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

iszleistu “Lend-Lease. ’ ’ 
Amerikos bombneszis su 
Amerilkoniszka ipgula virsz Vo 
kieti jos yra lygiai tokia pat 
duokle, kaip ir Amerikos bom- 
boneszls su Britu, Czechoslova- 
ku ar Lenku in gula. Panasziai 
ir paežiu musu sau jungininku 
karo pastangos yra mums ly
giai svarbios kaip ir j u at
virksztine “Lend-Lease” pa
gialba mums.

“Musu svarbiausi san j tingi
niukai kovoja priesz As'zi il
giau nei mes patys. Senai 
priesz Gruodžio [Dec.] 7-t.a d., 
1941 mete, Sovietu San junga, 
Didžioji Britanija, Kanada, 
Australija ar Naujoji Zelandi
ja skyrė maždaugiau nuo ke
tvirtadalio iki puses savo tau
tines gambybos Aiszies sumusz- 
imui. 1941 mete Jungtines 
Valstybes vartojo maždaugiau 
deszimta dali savo visos gamy
bos apsaugai. 1943 mele So
vietu Sanjunga, Britanija ir 
kitos tautos isz Britu Common
wealth kiekviena vartojo maž
daugiau puse savo visos gamy
bos karui.

“Jungtines Valstybes tiktai 
dabar pradeda pasiekti tai, 
kad puse musu visos tautines 
gamybos yra skiriama karo 
reikalams, inskaitant verte vi
sos pagialbos, kuria mes sutei
kiame “Lend-Lease” keliu. 
Tokiu budu dabartiniu laiku 
Jungtines Valstybes stovi maž 
daugiau lygiai su kitais san- 
jungininkais, piniginiai inver- 
tinus karo pastangas.

“Jungtiniu Valstybių gamy
bos duokle karui, inskaitant 
“Lend-Lease” pagialba, imant 
tik to ka duodame su musu isz- 
tekliais, nėra nei kiek didesne, 
nei musu sanjungininku duok
le, palyginant su ju isztekliais. 
Musu duokle kiekybe daug di
desne nes mes turime daug did
esni iszdirbystes pajėgumu ir 
mes esame toli nuo kovos fron
tu. Bet isztekliai ir patarna
vimai, kuriuos mes gavome isz 
sanjungininku yra labai dideli 
palyginti su tuo ka jie gali au
koti, ir yra gyvybiniai sivarbus 
musu paežiu kovos pasekmin- 
gumui ir sustiprinimui Jungti
niu Tautu kaipo vieneto kovos 
jegu.” —O. O. W. I. W. D. C.

‘ ‘ Ta ii; i pa t nega 1 i ma 
reikszti doleriais daugelio o 
virksztines ‘ ‘Lend-Lease ’’ 
gialbos patarnavimu suteiktu
mums, ypatingai gautųjų isz 
Didžiosios Britanijos. Anksti 
karo pradžioje, pavyzdžiui, 
Britai, suteikė mums neinkai- 
nuojamu informacijų [danesz- 
imu | ryszium su radijaus-vie- 
toviu iszsiv y stirnų, padarytu 
laike “blitz.” Jie mums taip 

jiubeike smulkiu žinių apie 
Merlin Rolls-Royce motorus, 
vartojamus kai kuriuose mu
su geriausiuose kovos lėktu
vuose, inskaitant Mustang’us, 
kurie dabar lydi musu bombe- 
riu's iki pat Berlino. Britai ar
ba Anglija turi ginklus ir in- 
taisymus, kuriuos jie iszvyste 
Paskutinysis pavyzdys yra 
‘ ‘ jet-ipropulsion ’ ’ orlaivys, isz- 
rastas R. A. F. Group Capt. 
Frank Whittle. Tiek mes, tiek 
Britai [Anglija] dabar statosi 
orlaivius pagal szi nauja iszra- 
dima, kurio smulkus duomenys 
buvo mums laisvai pateikti. 
Szios ruszies atvirksztines lend 
—lease pagialbos verte yra 
nepaprastai sunku, gal net ne- 
inmanoma paversti in dolerius.

“Nei miteli Lend-Lease pa
gialba kitoms Jungtinėms Tau
toms, nei ju atvirksztine lend- 
lease pagialba mums nėra mas
tas kuriuo galime matuoti Jung
tiniu Tautu duokle laimėjimui 
Pergales priesz Aszi. Jungti
niu Tautu duokles keitėsi pa
gal ju iszteklius ir pagal karo 
apystovas. Kai (kurios tautos 
davė daugiau gyvybėmis ir 
iszgriautais miestais, kai ku
rios daugiau ginklais ir 
džiaga. Nero mums budo 
skaieziuoti verte mums ir 
toms Jungtinėms Tautoms 
didžiosios duokles, kuria 
džioji Britanija arba Anglija 
suteikė po Dun'kiik’o herojisz- 
kai atlaikydama “blitz” ir ga- 

: Įima invazija ir smogdama at
gal in Vokieczius vienui viena; 
tai pat neinmanoma apskai- 
cziuoti verte, to ka Sovietu 
armija padare Naciams 
nuo tada kaip Moskva ir Len
ingradas [kitados szitas mies
tas buvo Petogradas] buvo isz- 
saugoti. 1941 metais ir praėju
sio menesio, kada buvo atgau
tas Krivoi Roj kelyje link Vo
kietijos sienų; nei vertes tos 
sesziu ir puses metu Kinijos 
kovos priesz insiverželius Ja
ponus.

“Kas lieczia Jungtiniu Tau
tu duoklių apskaieziavima pi-

, toji Jungtiniu Valstybių Karo 
! Oro Pajėgos dirba nuo didžiu-

> oro bazes mums pasta
tytos dideliais kasztais Britu

( arba Anglijos pagal atvirkszti
nes ‘‘ Lend-Lease’ ’ ipagialbos 
būda. Musu oro pajėgos taip 
pat gauna isz Anglijos daug in- 
vairiu ir labai svarbiu inren- 
gimu isztekliu ir patarnavimu, 
kuriu musu didieji oro puoli
mai negalėtu būti iszpildyti.

“ Alaž-daugiau vienas trecz- 
dalis visu isztekliu ir in- 
rengimu insigytu Anglijoje 
yra mums Britu arba Anglijos 
suteikiami 
lend—lease pagialba be 
kiu iszlaidu 
veik visos 
talpos, aerodromai (del laiky
mo eroplanu), transporto arba 
i sz si imt i n e j imo pa 1 a rn a'v i m a i. 
reikalingi musu pajėgomis yra 
suteikiami kaipo ‘Lend-Lease.’

“Jungtiniu Valstybių jėgos 
Vidur-žemio juros karo teatre 
taip pat yra gavusios atvirksz
tine lend—lease pagialba isz 
Prancūzu Sziaures ir Vakaru 
Afrikos. Francuzu Afrika 
tai]) pat padeda maisto isztek- 
liais Jungtinėms Tautoms Sici
lijoje ir Italijoje.
“ Be atvirksztines “Lend- 
Lease” pagialbos gautos isz 
Didžiosios Britanijos arba 
Anglijos, Australijos, Naujo
sios Zelandijos ir Indijos, mes 
gavome isztekliu ir patarnavi
mu taip pat isz: Britu Centra- 
lines Afrikos, Icelandijos, Fiji 
Sain, Caribbean Salų, Viduri
nes Rytu ir Sziaures Afrikos; 
Francuzu Tautinio Komiteto 

[Sziaures ir Vakaru Afrikoje;
Ekvatorialines Afrikos ir Nau 
josios Caledonijos; Belgijos ir 
Belgu Congo. Holandijos Su
rinam’o (Rolandu Guiana) ir 
Vakaru Indijos; isz Kinijos ir 
Sovietu Sanjungos.

“Jungtiniu Valstybių karo 
ir juru jėgos, musu prekybinis 
laivynas ir Raudonasis Kry
žius užjūriuose gavo veltui be
veik visa galima patarnavimu 
ir iszteklius, kuriu jiems reikia 
ir kuriuos musu sąjungininkai 
vietoje gali pristatyti.

“Mes gavome beveik ketvir
tadali biliono svaru szviežios, nigine verte, gal geriausias ir

S®* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule“ kurie apie tai už- 

■ mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

kaipo atvirksztine 
jo- 

mums. Be to, be
gyvenamosios pa-

me- 
ap- 
ki- 
tos 
Di-

Adresus Gyvenimo J
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 

i kur tokis žmogus gyveno. To- 
szaldytos mėsos isz Australijos tikslingiausiai būdas tai mver-|^g^ jaigu permainote savo gy- 
ir Naujosios Zelandijos, inskai- tinti, yra. palyginant kiek kuri vieta, raszant in rėdys
tant maž-daugiau visa jautie- tauta skiria karui pristatyti te jjad permainyti Jusu adresu 

Jeigu kiek- Į paduokite taipgi ir savo sena 
siuntem iii kitus krasztus isz viena valstybe maž-daugiau la iadresa, kur kitados gyveno, 
Amerikos lend—lease bndu. paezia proporcija skiria savo carinis darba ir daug ergelio!

“Iki sziol praneszti skaieziai tautine gamyba Aszies jegu su- saule pub. co. Mahanoy City, Pa.

na ir versziena, kuria mes pa- visokiu intaisymu.
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Pavogta Karalaite
Kuria pagriebė kapitonas laivo ir kaip ja surado Junker pritupėjus

meilei apsieina, neiszkesdamas 
paklausė:

— Na, kasžin, 'kad taip 'butu 
galima, ar ne eitum už manės?

O (karalaite, taipgi mylėda
ma ji, atsake:

Sala Truk, Japonu Drutviete

(Tasa)

Ir ant galo buvo iszleistas 
garsas:

Jog kapitonas surado kara
liaus duktere, jog tas laivas ku
ris iszplauke jeszkot ir sugry- 
žo.

Susiliriksmino visas miestas 
tuomi, jog karaliaus dukteri po 
ilgu laiku atrado.

Ir ne po ilgam laikui apgar
sino, jog kapitonas kuris atra
do dulkteri, apsives su ja.

Nes 'buvo toks prižadas .pa
darytas jog kas atras jo dukte
re tai tasai gaus ja už paczia o 
po draug ir visa karalyste.

Ir taip sukvietė ant vestuvių 
visus generolus, senatus o ir 
visokia vyriausybe. Kada visi 
užpraszyti pribuvo, ant galo 
atsiminė karalius apie turtinga 
pulkauninką svetimžemi, kuris 
apsistojo tame mieste kotelyje. 
Nusiuntė tuojaus in ta hoteli ir 
pasakė jog ketina apsivesti ir 
30g ji kvieczia ant vestuvių.

Klausinėjo apie viską, nors

niekinus. — Kodėl ne, už taip galingo
Žinoma, karalius labai nu- karalaiczio?

džiugo pamatęs tikra iszgel'be-Į Juk ir man rodos kad daug 
toja savo vienturtes dukreles smagiau 'butu gyventi su taip 
o atkreipė akis in Junker pri-' galingu karalaicziu negu su to- 
tupeju ir tarė: , kiu pulkauninku.

— Tai dabar mano dukrele,' Tada karalaitis, matydamas 
kuria tu iszgelbejai, 'bus tavo o j°g ji i&z szirdies kalba tuos 
su kapitonu tai ka nori tai pa-! žodžius, tarė:
daryk. Į — Mažas yra tai daigtas

— Tada .pulkauninkas tarė man tave gaut už paczia, bile 
jog jis jam nenori daryti smer-Įtik tu ant to pristoji, tai taip
ties, tik taip padarys kaip jis 
jam padare.

Liepe parengti laivu, už
traukti želklius ir paleisti ant 
vidurio mariu..

Tada jeigu iszsigelbes tai 
bus jo giliukis o jeigu ne, tai 
tegul kaip pražūna, kaip jis 
man vėlino.

Tada visi pripažino jog tai 
yra teisinga prova iszduota ir 
tuojaus tas iszsipilde.

Karalius nemaisze ne vestu
vių, tik kiškuti prailgino ir su- 
sivineziavojo Julima su pul
kauninku.

ir 'bus.
Nepoilgam laikui, kaip tik 

parvažiavo namo karalaitis, 
tuojaus surengė savo kariuo
mene o ir visa karuly sta ant 
kares.

O nusiuntė žinia Egipto ka
raliui pas kuri 'buvo svecziuo- 
se, jog jis iszduos jam kare už 
jo dukteri, pulkauninko paczia.

Karalius, gavės tokia žinia, 
labai nusiminė nes gana gerai 
žinojo ikad nieko nepadarys su 
taip galingu karalium.

Ir didžiai nusiminęs iszejo in 
savo soda kur daugiausia pra-

Amerikonai užklupo staigai ir netikėtai ant Japoniszko 
salyno Truk, isz kur kėlės eina in Japonija, Kinus ir Indi
ja, numesdami ant j u daug bo mbų. Amerikonai nori užbėg
ti Japonams ja naudoti del kariszku tikslu ir stengsis juos 
isz ten iszguiti.

Bet uždarbio ir proto jau 
nepragers,

Ba in koza visus tupdys, 
Nežiuręs ant nieko, visus 

uždarys.

jis priesz tai jau viską žinojo.
Žinoma, pribuvo ir jis ant 

vestuvių ir buvo priimtas nuo 
karaliaus taip kaip ir kiti už 
kviesti svecziai.

Ir niekas jo negalėjo pažint 
nes visi mistino kad jau jis nu
skendo o ir įpirma niekas jo ne
pažinojo o ne pats kapitonas.

Ir taip besilinksminant atėjo 
laikas kada jau karalaite ren
gėsi ant szliubo. Kad sztai jai 
besirengiant ji atsiminė sau 
apie prisiega padaryta su Jun
ker pritupeju o dabar ji laužo 
prisiega. Apsiverke gailiai ir 
nutarė sau užsiduoti pakuta 
jog visiem svecziam duos isz sa
vo rankos po stikleli vyno. Ir 
taip ji dalino vyną ir vis liepe 
gert už pražuvusi Junker pritu
peju. Ir ant galo atėjo kaleina 
ant pulkauninko.

Kada jam karalaite padavė 
stikleli vyno, tasai atstume ir 
liepe idant ji užgertu ant jo.

Taip visi svecziai, kiek tik 
ten 'buvo, pradėjo ant jo sznai- 
rei žiūrėt, kad jis taip neprotin
gai apsiėjo. Kad visi generolai 
ir senatas priėmė loska kara
laites o kokis tai pulkauninkas 
tuibavojo pailsusia karalaite.

Bet kada jis su ranka atstu
me, ta syk karalaite pamate 
ant pirszto savo žiedą kuris bu
vo ant pat galuko mažo pirsz- 
tu'ko užmautas. Taip ji atsimi
nė apie Junker pritupeju jog 
jam buvo permažas žiedas.

Taip ji visa perimta akyvu- 
mu ar tai tikrai jos žiedas, pra- 
sze idant jis parodytu jai ta 
žiedą. Pulkauninkas ilgai ne 
vilkindamas, numovė žiedą nuo 
savo pirszto ir padavė ji kara
laitei. Kaip tik karalaite pama
te ta žiedą, tuojaus apsikabino 
pulkauninką ir bueziuodama 
pradėjo szaukt:

— Sztai mano mylimiauses, 
jis mane iszgelbejo!

Sužiuro visi svecziai ant tos 
poros, nežinodami priežasties.

'Liepe tuojaus juodu nuvesti 
in atskira kamaraite idant da- 
žinotu priežastį.

Tada karalaite iszpasakojo 
viską, nieko neslopdama, kaip 
Junkeris sugryžo žiedo pasiimt 
ir kaip kapitonas ji paliko, ir 
kaip ji buvo priversta sakyti

Po vestuvių pulkauninkas 
gyveno su savo pacziule koki 
tai laika laimingai.

Karalius norėjo duoti dinsta 
jenerolo 'bet žentas tarė:

— Kas man isz to dinsto jei
gu asz da neužsitarnavau — ir 
ji neprieme.

Bet karalius kanecz norėjo 
idant jis priimtu dinsta ir ant 
galo tarė:

— Jeigu tu neimtum užsi
tarnavęs tai neimtum gavės 
mano dukteri už paczia.

Bet žentas iszsikalbinejo jog 
jis užsitarnavo gauti duktere 
tai ii- gavo o kaip ant dinsto 
jenerolo tai neužsitarnavo ir 
jo nenori.

Po kokiam tai laikui pribuvo 
isz kitos karalystes karaliunas, 
kuris po smert tėvo likos val- 
dytojum tos žemes ir kuris da 
buvo neapsipaeziaves. Ir kada 
jis pamate pulkauninko pa
ežį a, nusistebėjo pats sau ir pa
misimo jog da niekur nebuvo 
mates tokios patogios. Ir taip 
begeriant jam pasitaikė jog 
reikėjo sėst prie jos ir taip sė
dėdami jiedu ilga laika szneku- 
cziavosi apie szi ir ta. Nors jis 
gana doge meile bet nedryso 
priesz ja su tuom iszsiduot.

Matydamas kad ji su juom

Džiaugiasi Savo
Atmintimis

leisdavo laiko, atsiduso sunkei 
ir mistino kokiu budu užbėgti 
tai nelaimei.

Kada pulkauninkas pamate 
savo uoszvi jog tasai yra labai 
11 u]indės o nežinodamas prie
žasties, priėjo skabei prie jo ir 
tarė:

— Ko taip nulindęs esi?
Bet karalius nenorėdamas 

ir jam užduoti rūpesti, nieko 
neatsake.

Bet pulkauninkas kanecz 
užsispyrė dažinot. Po ilgam 
praszymui jis pasakė priežasti 
savo nuliudimo.

O pulkauninkas ant to tarė:
Tai yra suvis menkas daig

ias ir norą ko rūpintis, duosi 
man viena pulką kareiviu, rei
kia jiems duot gert kiek katras 
nori o ta syk viskas bus gerai.

Karalius suvis tam nenorėjo 
intiket nes jis pats bijojo eiti in 
kare su visa karalyste o pul
kauninkas nebijo tik su vienu 
pulku eiti ant taip galingo ka- 
ralaiczio.

Bet karalius, netikėdamas, 
davė jam pulką kareiviu, mis- 
lydamas jog jeigu tie ir pražus 
tai nebus taip gaila nes tik vie
nas pulkas.

O vela ant galo mistino jog 
jeigu pamatys galingas kara
laitis tik viena pulką kariuo
menes, tai neiszduos ne balso 
tifk gyvus paims in nevalia.

Sulaukus rytojaus buvo jau 
parengta pulkas ant kares o ir 
gert davė kiek katras norėjo, 
taip 'kad veže baczkas paskui 
pulką o kareiviai, kiek katras 
norėjo, tiek gere.

Ir kada daugumas pasigėrė 
tai atsigulė kur pagriebė ir gu
lėjo o pulkauninkas ėjo tik su 
keliais, kurie da galėjo.

puse, paskui kita ir pamate jog 
neliko ne vieno užsi'keisejimo, 
beveik visa kariuomene likos 
iszkirsta. Kurie da liko tai pa
tys jau pasidavė in rankas pul
kauninko bet pulkauninkas ne- 
eme juos su savim tik liepe 
jiems gryžt adgal in savo kara
lyste.

Ir prisiege tas (karalaitis, 
kuris da buvo likęs isz nardo, 
jog priesz ji daugiau rankos 
nepakels.

Po pabaigai kares, gryžo 
pulkauninkas namo ir gryžda- 
mas rankiojo isz pakeles savo 
girtus kareivius kurie eidami 
in kare pasigėrė ir varėsi juos 
pirma saves pas karalių.

Kada karalius pamate gryž- 
tanti pulkauninką isz kares, 
ir da kada dažinojo jog anas 
karalaitis likos nugalėtas, la
bai nusistebėjo kokiu budu jis 
galėjo sumuszt ji bet niekaip 
negalėjo dasiprast.

Žinoma, karalius po karei 
labai iszaugsztino pulkauninką 
ir apgarsino ji po visa karalys
te kaipo garsinga karininku. 
Iszkele dideli balių kaipo ant 
džiaugsmo jog likos vela ant 
Ii uosy bes.

Ir po tam vela ramiai gyve
no manydami jog daugiau nie
kas ant ju neužpuls.

Bet anas karaliunas, nors ir 
labai buvo nulbiednes bet vis 
su tuom nepasiliovė. Ir tik mis
tino kytriimu padaryt nes su 
pajėgom mate pats jog nieko 
nelaimes.

(J kad padaryt ka, su Ikytru- 
mu, nuleido paslapta laiszka in 
karalyste, pas pulkauninko pa
czia, idant ji isztyrinetu savo 
vyro slaptybe, kokiu budu jis 
gali taip gerai kariaut.

Karalaite geriau mylėjo ta 
karalaiti ne kaip pulkauninką 
todėl prižadėjo ta praszyma 
iszjpildyt.

(Bus daugiau)

JUOKAI :-: :-:

Žiūrint In Paveiksią

— Meldžiu paeziut, pasakyk 
man, kodėl tasai Turkas, ant 
paveikslo turi toki milžinisz- 
ka turbona (abrusa) ant 
galvos?

— Mano mylima, tokis pa
gonis turi deszimts paežiu ir 
todėl jis turi gerai apsivy- 
niot galva idant ji netruktu 
isz... džiaugsmo.

jog tai jis atrado.
Kada karalaite apie ta viską 

pasakojo, tai labai, gailci verkė
jog tokia gėradejyste butu pa-J

Stuart Martin, beisboles lo- 
szejas, kuris dabar randasi 
kariszkoje tarnystoje Sheeps- 
head Bay, L. I., peržiūrinėja 
savo atmintis su kurioms 
draugavo per daugeli metu. 
Yra tai jo beisbolines pirsti-

Ir taip tiktai su kokia 30 ka
reiviu, stojo ant kares priesz 
taip galinga karalaiti kuris su 
visa savo karalyste buvo pasi
rengęs in kare.

Pamatęs karalaitis tik tiek 
kariuomenes, nenorėjo ne pra
dėt musztis.

Bet pulkąunirikas paklausė:
— Kam tu iszkelei kare jei

gu pribuvęs neiszduodi ugnies?
Iszgirdes karalaitis ta kalba 

pulkauninko, liepe szaut tie
siog in ji ir jo 'kariuomene.

Aniolas

— Toji Meimuke tai tikras
nes.

Pirkite Apgynimo

'Bet kada pulkauninkas pa-j 
------- į mate kad jau in juos szaus, 
Czedinimo iszšitrauke isz maksztu daug-

aniolas; gaila, kad ji neturi 
turto.
— Ko tu nori? Juk nuo anio-

Bondus ir Markes. galinga kardu, patraukė viena lo negali reikalauti pinigu!

— Ko tu, Szimai, taip pik
tas ant Adomo?
— Kaip-gi ne pykti? Pamis- 

lyk sau, jis su mano paczia, 
kada tai buvo da merga, bu
vo padare sutartuves pa- 
cziuotis o paskui ja pamėtė. 
Sziadien turecziau spakaina 
gyvenimą kad jis butu ja pa
ėmęs.

Kožna motina tarp pauksz- 
cziu ir žvėrių stoja apgynime 
savo vaikeliu. Visztele szoka 
ant szunies apgynime savo vai
keliu, tas pats ir su kate.

O ir kožnas sutvėrimas,
Už savo vaikelius imas, 

Tiktai tarp žmonių to ne yra, 
Motina vaiku nežiūri ir ju 

negina.
Yra ir tokiu motinu, 

Kurios iszsižada savo vaiku, 
Perpykus in kaili duoda,

Valgyt neduoda.
Duris atidaro,

Laukan iszvaro,
Ir tai del to, kad biznio 

negadytu,
Kad apie mama tetai nesakytu, 

Toki vyrai, niekam netikia, 
Nuo geru vyru atlikia,

Ne vienas, kaip bobos bijo, 
Adjutanto isz grinezios ne-

* iszvijo.
Turi bijoti,

Kampe tūnoti, 
Priesz boba neiszsižioti.

Oj vargas, vargelis, 
Jeigu avinas vyrelis, 

Kasdien vargai ir bėdos, 
Neturi atsilsio niekados.

Jeigu vyrai norite apsi- 
paeziuoti,

Turite gerai akis apžiūrėti, 
Ba jeigu gera boba neiszsi- 

pikiuosi,
Tai per visa gyvastį raudosi. 
Yra tokiu žmonių ant svieto 

daug, 
Kurie norėtu laikraszti 

skaityti,
Tik gailesį užsiraszyti,

Ir užsimokėti, 
Ba kaip sako:

Veluk tuos pinigus ant kito 
praleisti,

Negu už laikraszti užmokėti.
Vieni gerkline ja: “darbuo

kimės ant Lietuviszkos dir
vos!” o kiti szaukia: “gerki
me kol da karezemose randasi 
suraminanezio sztopo.
Toki protavimu turi tilk kvailei, 

Gali vadinti, avingalvei,
Ka iszgeria,

Tai vela iszlieja,
Ar iszvemia, 

Skaitymas jums neiszgaruos,
Isz galvos, 

Pasiliks ant visados.
Jeigu neskaitei, tik sztopa geri 

Ir kitus lobiui,
Tai save tuom vargini.

ISTORIJEapie ■Ila isz ma 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

• RASZYMO J
5 S

j 64 pus., Did. 5x7col. |

l Tiktai, 10c. $
I — S

“ S A U L B ” 
J MAHANOY CITY, PA. |

Ant Gavėnios '

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanezios Vieszp. Jezuso Kris-s 
tušo, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibros'tvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tupo 5c. Tretininkių Serapliisz- 
kas Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretaniszkoj Szvencziau- 
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa. jį

Ne Ant Bargo

— Onuk, duok buczki o ap- 
sipaeziuosiu su tavim!

— Negaliu, Petruk, tik po 
szliubui. Juk žinai jog dabar 
nieko neduoda ant bargo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

* * *
Miiiksztose keliolika nedeliu 

straikavo,
O bet daug nedejavo, 

O kad Najorke patiktu 
straikas,

Tai vyruti butu szpielis ne 
kas.

Dvieju nedeliu nedalaikytu, 
Dantis ant lentynos padėtu. 

Ba kiek ten uždirba,
Tai ir pradirba,

' Visiką pralaka,
! Nieko nelieka.

Ana Skenektades paviete,
O, tu brangus sviete, 

Visur pilna urvu,
Ant vidurio bloko ir kampu.

Gal dabar žmones susipras,
Kitokia nuomone atras, 

Nors paslapta ir stikleli 
iszsigers,

ISTORIJE apie Gre£°rius’
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. » 

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

! SAULE, MAHANOY CITY, PA.



« i B X U E E ” MAHANOY CITY, PS.

Žinios Vietines Mirė Ubagu Prieglau
doje, Paliko $4,000

' — Nedėlios valkata nupuolė 
liteli coliai sniego ir smarkiai 
puste.

— Utarninke pirma diena 
Pavasario.

— Seredoj Szv. Katarinos 
isz Szvedijos.

— Ponia A. Naudžiūniene isz 
Girardvilles, ana diena atlankė 
ponią M. Aleksyniene, East 
Malianoy uly., ir prie tos pro-1 
gos taipgi atsilankė in redak
cija “Saules” užsimokėti už 
laikraisizti, kuri jau skaito dau
geli metu. Acziu tamistelei už 
atsilankyma.

— Ponios J. Matukoniene ir 
A. Zamariene isz Tamakves, 
lankėsi musu mieste ana diena 
pais ponia A. Aponikiene, East 
Pine uly., taipgi atsilankė in 
redakcija “Saules” užsimokėti 
už laikraszti kuri myli labai 
skaityti, ir butu joms nuobodu 
be “Saules.” Acziu už atsi
lankyma ir malonu pasisveczia- 
yima.

Girardville, Pa. — Seržantas 
Mikolas J. Naudžiūnas, kuris 
kitados 'gyveno 261 E. Malia
noy Avė., ir kapralius Oscar 
D. Mintz isz Newark, N. J., ku
rie radosi tarnystoje, Afrikoje, 
atsižymėjo savo narsumu ir 
darbu, tarp kalnuotu apylinkių 
neszdami sužeistuosius drau
gus ant naisztu, nes negalima 
buvo naudoti troku, ir tai nak
ties laike tarp didelio pavo
jaus nuo nevidonu, prižiūrėda
vo savo draugus laike ligos ir 
sužeidimu. Seržantas taipgi 
turi broli Aleksa kuris randasi 
tarnystoje kur ten Pacifike ka- 
riszkam lauke. Abu vyru yra 
isz Wilmington, Del., ir szia- 
dien randasi Anglijoj, prigial- 
bedami lavinti kitus savo drau
gus kariszkam moksle.

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

Jeigu nežinai ka daryti ar 
kaip atsakyti, iszrink komisija 
klausymui apsvarstyti ir bus 
atliktas kriukis.

Pats Pieszia Savo Paveiksią

Rogersville, Pa. — Apie de 
szimts metu adgal czionais mi
le Augustas Meyers, palikda
mas savo seserei, Onai Colvert, 
keturis tukstanezius doleriu. 
Motere būdama labai paezedi, 
pinigus nesziojosi visados su 
savim o pati gyveno nuo miela- 
szirdingu žmonių, ka jai paau
kaudavo nes mane kad ji yra 
labai varginga. Mažai žmonių 
žinojo apie jos turteli bet kada 
motere apsirgo ana diena ir ja 
nuveže in vargszu prieglauda, 
mirė neužilgo. Po jos paduszka 
surasta sena krepszeli kuriame 
radosi keturi tukstaneziai do
leriu szimtinems bumaszkoms. 
Neturėdama artimu giminiu, 
valdžia paėmė pinigus po savo 
apgloba kad gal atsiras kokia 
gimine kuri aplaikys taji tur
teli.

Iszgere “Sztopo,” Užli
po Ant Stulpo Ir Elgė

si Kaip Beždžione
Pittsburgh, Pa. — Gyvento

jai czionais mate nepaprasta 
regini kokio da nebuvo mate. 
Kokis tai žmogelis sėdėjo ant 
virszunes telegrafinio stulpo 
per asztuones valandas iszdary- 
damas visokius szposus nuduo
damas bezdžionka ir nors pali- 
cija ji stengėsi isz ten iszgauti 
bet negalėjo. Ant galo paszau- 
ke ugnagesius su ilgoms kope- 
cziom ir pasekmingai riutrauke 
kvaili nuo stulpo. Tasai žmoge
lis, iszgeres kokio tai “sztopo” 
staigai neteko proto ir pats ne
žinojo ka daro.

Isztrauke Paczia Ant
Kiemo Ir Ja Nužudė

Per dvideszimt-szeszta Lietu
vos Nepriklausomybes Szvente 
buvo daug susirinkimu, daug 
parengimu ir dar daugiau pra
kalbu, spyeziu ir saldžiu žo
džiu. Susirinkimuose buvo ra- 
szoma rezoliucijos, spyeziuose 
Lietuvai ne tik Vilnių sugraži
no, bet net ir pati dangų mums 
prilenkė.

Gražus susirinkimai, dar 
gražesni spyeziai, garbingos 
rezoliucijos, dar garbingesni 
reikalavimai. Tik, gaila, kad 
niekas apie tai nei Stalinui nei 
Hitleriui nepranesze. Reikėjo 
jiems bent rezoliucijas pasius
ti.

Na, vyrueziai, gal jus man 
galite pasakyti kaip ežia bus 
kai mes sukulsime ta Hitlerį ir 
kai Lietuva vėl bus nepriklau
soma? Mes sziadien turime 
tiek Lietuvos gelbėtojų, vadu, 
darbininku ir už Lietuva kovo- 
janeziu didvyriu, kad bus be 
galo sunku žinoti kam acziu 
pasakyti.

Kai Lietuva gaus savo nepri
klausomybe tai visi tie musu 
rezoliucijonieriai, pilvus iszpu- 
te, ims girtis, kad jie, kaip 
Maižieszius Žydus, Lietuva isz 
nelaisvės iszvede. Tada rezo
liucijonieriai taps revoliucijo- 
nieriais, nes visiems tuoj aus 
rūpės nes tik garbe, bet ir val
džios vadeles. Kas bus prezi
dentu? Kas ji iszrinks?
J eigų dabar, nei Hitlerio prie

spauda nei Stalino nagaika 
nesuvienyjo Lietuvius, tai kc 
galima tikėtis, kai Lietuviai 
vėl jausis laisvi?

O tu partijų tarp musu,
Ju programų ir barniu...
Tiek vargiai pas vargsza 

blusu
Atsiras už marszkiniu.

Jeigu neturi nieko daryti, 
seski , imk plunksna ir para- > 
szyk rezoliucija.

Tie, kurie gali, daro; tie, ku
rie negali, raszo.

Jau praūžė visi musu seimai 
ir mitingai, ir gal bent laikinai 
mums, Lietuviams nusibodo sa
kyti spy ežius ir rinkt komisijas 
ir raszyti rezoliucijas ir in Va- 
szingtona, kaip boba in buezer- 
ne bėginėti.

Vos czvertis metu prabėgo, o 
mes, Lietuviai, sztai, va, jau 
3 ar 4 visu Amerikos Lietuviu 
seimus turėjome. Kiekvienas 
seimas atstovavo visus Lietu
vius, o ne vienas isz j u savo 
brolio nepažino ir nepripažino.

Pittsburge buvo visu Lietu
viu szaukiamas seimas, o Lie
tuvos galva, a.a. Antanas Sme
tona ne tik nebuvo kvieczia- 
mas bet buvo staeziai nepagei
daujamas. Musu Bolszevike- 
liai, neužsileisdami irgi szau- 
ke savo seimą. Gaila, kad dede 
Stalinas ar bent koks jo padup- 
czikas negalėjo dalyvauti. Ju 
tiek susirinko saleje, kiek 
jiems proto yra pakauszyje. 
Tautininkai, neva pasimokinę 
isz pastarųjų, surengė savotisz- 
ka visu Lietuviu seimą. Sau- 
jale Kataliku buvo, bet Katali
kai nebuvo atstovaujami. O 
negalima užginezyti, jog yra 
bent keli Lietuviai-Katalikai, 
ežia musu tarpe.

Ir kiekvienas seimas rūpės 
tingai rasze rezoliucijas visu 
Lietuviu vardu ir pyszkino jas 
in Vaszingtona.

Isz tikrųjų, net ir Saliamone 
iszminties neužtektu Vaszing- 
tone suprasti mus, Lietuvius.

Amerika, turėdama suvirsi 
szimta-trisdeszimts milijonu 
gyventoju, turi tik du seimu in

Dr. Robert Doherty, prezidentas Carnegige Instituto, 
pats nupiesze savo paveiksią už ka aplaike garbes dovana.

Susitaikė Su Prezidentu

Isz priežasties visokiu politikiszku nesupratimu su pre
zidentu, kongresmenas Albert Barkley, isz Kentucky, buvo 
atsisakęs nuo dinsto bet ant prispyrimo savo draugu, vela 
apėmė savo dinsta ir susitaikė su prezidentu.

Mokinasi Kaip Surasti Bombas

“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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SANDELIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

New Philadelphia, Pa. f Ka
tre Moliusziene, motina V. Va- 
linczienes ir V. Supranaviczie- 
nes, gyvenanezios Malianoy Ci
ty, mirė namie po trumpai szir- 
dies ligai. Velione pribuvo in 
Amerika isz Lietuvos Imdama 
naszle. Jos vyras, Jonas, mirė 
45 metus adgal. Velione gy veno 
pas save duktere Gatavec'kiene,

Davenport, Ind. — Isztrau- 
kes už plauku, savo paczia, isz 
jos sesers namo, Patrikas Mul- 
lahey, 57 metu amžiaus, szove 
in ja kelis szuvius nuo ko mo
tere mire in kėlės minutas. Jos 
sesuo, gelbėdama ja, likos taip
gi sužeista szuviu. Porele persi
skyrė kėlės sanvaites adgal o 
vyras atsilankė pas savo paczia

Kaip galime norėti kad kita 
taueziai mus suprastu, kad 
Vaszingtonas mus atjaustu, kai 
mes viens kito nesuprantame, 
viens kito nesutinkame? Sun
ku dabar ir suprasti su kuo ir 
kur ežia kovoti: Ar ežia Hitlerį 
kulti? Ar Stalinui su kumszti- 
mi grūmoti, ar susiedui su laz
da per galva duoti.

metus. 6 mes, Lietuviai, vos 
ne vos girdamiesi vienu mili 
jonuku gyventoju, žiūrėk, ir 
menesi, kita, jau tris, keturi; 
seimus turėjome. Ir vargia
ir tu mums užteks.

Na, vyrueziai, ir mes nepa
siduokime. Ir mes raszykime 
rezoliucija kad nebutu daugiau 
rezoliucijų! —J- J- B

czionais. Taipgi paliko ir kita kelis kartus idant iszvilioti pi-
duktere Dra'bniene, Middleipor- 
te, 27 anulkus ir 32 pro-anukus. 
Palaidota Utarninko ryta, su
bažnytinėms apeigoms, isz na
mo Gatavecku.

Kvadrukai Gimė Ir 
Tuoj Mirė

Buenos Aires, Argentina — 
Paskutinis kvadrukas, kurie 
užgimė praeita Sereda del Ce- 
lios Giachino de Anguillos, mi
re ligonbuteje kur motina gy
dėsi po pagimdymui keturiu 
vaiku.

Nužudė Ir Sudegino 25 
Moteres Ir Merginas

London, Anglija — Kaimy
nas, suuodęs smarve degan- 
czios mėsos isz kamino, prane- 
sze apie tai palicijai kuri pada
re krata tame name ir surado 
kaulus sudegusiu 25 moterių ir 
merginu ant Rue La Suer, 
Francijoj. Palicija maho kad 
tai darbas daktaro Piot kuris 
gyveno tame name ir prikalbin
davo moteres in savo lizdą po 
tam jas nužudydavo ir sudegin
davo.

nigus kokius pas save turėjo o 
kada toji nesutiko ant jo pra- 
szymo, nuszove ja. Vyras likos
suimtas ir aresztavotas už žu- 
dinsta.

Nukando Savo Uoszvei 
Ausi

Pittsville, Ill. — Artimoje 
czionais, mažam miestelyje 
Canton, Ben Rogers likos nu
baustas senoviszku budu, ap- 
laikydamas 25 rimbus per nuo
gus peczius už tai kad isz pik
tumo nukando savo uoszvei au
si.

Susirinkus myne žmonių 
pas skvajeri norėjo ženteli ap
tempti smala ir apibarstyt 
plunksnomis bet ant galo nuta
rė ji nuplakti ir taip padare. 
Po tam paliepė jam apleisti 
miesteli in puse valandos. Žen
tas dirbo su uoszvia ant lauko 
ir už ka ten susibarė. Staigai 
priszokes prie uoszves nukan
do jai ausi.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Vokiecziai Netemina Ant Raudono
Kryžiaus Li

Aukso Altoriukas, misziu maldos su 
paveikslais, celuloidos kietais virszais 
su gražiu kvietku ir kryžiaus atspau
dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 
baltos ar marmulines spalvos, Tilžės 
spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų 
knygele, paveiksluotos misziu maldos 
kietais drūtais juodais virszais, 50c., 
taipgi minksztais juodais virszais 
$1.25; Kanticzkos, visokiu giesmių, 
$2.00; Gydyklos nuo baimes mirimo, 
su daugeliu paveikslu, gražios stabios 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity- 

'mai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 
Ministrantura del patarnavimo kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu 
Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 

115c; Karves, ju nauda ir geresniu bei 
skanesniu suriu padarymas, su devy- 

miais paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 
■ graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy
vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepėja
ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso
kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 
Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako
jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie
menukas, graži apysaka 25c.; Eusta-

Londone yra kariszka mokykla kurioje mokina karei
vius kaip užtikti bombas nakties laike. Kareiviai turi in- 
kiszti rankas per skyles ir sueziuopti granata, kaip tai ant 
paveikslo matome.

Norints Amerikoniszkos ligonbutes po priežiūra Raudo
no Kryžiaus turi taji ženklą ant savo budukiu bet Vokie
cziai neturėjo jokios mielaszirdystes ant sužeistųjų ir bom
bardavo taisės ligonbutes laike musziu artimoje Rymo. Ke
lios dažiuretojos ligoniu likos užmusztos kada Vokiecziai 
bombardavo taja vieta.

— Ar žinote kam Dievas su
tvėrė bulves?
— Del to Jis sutvėrė bulves

idant ir biednieji turėtu ka 
lupt.

-----------□----- ——

Pats Pakliuvo In Šlaistąs

Po paėmimui Namur salos per Amerikonus, keliolika 
Japonu kareiviu užsidarė senam name po tam kilo baisi eks
plozija kuri užmusze 17 Japonu. Tik vienas isz ju iszliko 
gyvas kuris iszejas laukan pasidavė in rankas Amerikonu. 
Visi nutarė žūti ne kaip pasidduoti.

SKAITYKITE “SAULE”

kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 
Amžių Krikszczionybes arba Iszgan- 
ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.; 
Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios vaistiszkos žoles 25e;
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 

i Kalbos 35c.,‘ Kabalas su Saliamono 
iNosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c. J 
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukaviniai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi juodi poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
Traices, Sopulingos Brangiausio Kr 
Kraujo, Szv. Pranciszkaus, Kruvinos 
Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du

sulio, vyriszkumo pataisymui, vande
nines ligos, cukrines ligos, reumatisz- 
ku sausgėlų, viduriu liuosavimo ir Pa
lankos trejankos po 85c., pakeliai su 
nurodymais kaip vartoti.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


