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Isz Amerikos
Amerika Nepripažins
ta Naujos Austrijos •I

1 Valdžios
WASHINGTON, D. C. —

Veikiantis valdžios Sekreto
rius Joseph C. Grew, aiszkiai 
ir drąsiai pareiszke, kad Ame
rika nepripažinsta naujos Aus
trijos valdžios, nes ta valdžia 
nėra Austrijos piliecziu vald
žia, bet Komunistu ir Sovietu 
sudaryta. Dr. Karl Renner yra 
Stalino padupezikas, ir taip vi
sa Austrija dabar yra po jo 
ranka.

Joseph C. Grew paaiszkino 
kad Amerika neturi nei pasiun
tiniu nei ambasadoriaus tai 
Valdžiai, ir Austrijos valdžia 
prilygino prie Romunijos, Bul
garijos ir Vengarijos valdžių, 
kurios visos priklauso Stali
nui.

Anglija taipgi pritarė Ame
rikai ir nepripažino Austrijos 
valdžios. Szitokis pasielgimas 
parodo kad Rusija veikia ir da
ro daug dalyku visai nepasita
rus ir nesitarus ir nesiklausus 
nei Anglijos nei Amerikos.

' Washington, D. C.-
Valdžia pranesza, kad 

Armija pasirengus už
imti visas Anglių Ka
syklas, jeigu mainieriai 
nesusitaikins ir negrisz 

in savo darba!

HITLERIS IR

Minyszka Užduso

HITLERIS
NUSIŽUDĖ

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Vokiecziu radijo pranesza 
kad Adolfas Hitleris užvakar 
ant karo lauko krito, degan- 
cziame Berlyne, kur jis, anot 
Vokiecziu, “savo gyvastį pa
aukojo begindamas visa svietą 
nuo Bolszevizmo.” Paskui, to-w-x v • • 11U.U JLjVloZiC V IZilUU. JL dcrklll, LU“

D3Zny CZIOJU iįau įje patyS radijai pranesza

Galingas Hitleris isz Berly
no isznlarsziavo visa svietą už
kariauti, sugrižo skarmalas ir 
jei ne savo ranka tai savo sker
dynėse žuvo. Jis visa svietą 
aszarose ir kraujuose paskan
dino ir visa Europa in gyva! 
pragara pavertė. Dabar palie-i 
kame ta visos žmonijos pra-j 
keikta velnio iszpera prie sud- 
ro Dievo teismo, tegu ji Dievas 
teisia!

GOEBBELIS
NUSIŽUDĖ

kad Admirolas Kari Doenitz, 
Vokiecziu Laivyno Komandan-PHILADELPHIA, PA. —

Durnai nuo užsidegusiu drabu- tas uzima Hitlerio vieta.
žiu uždusino minyszka, besi-j Naciai jau tiek primelavo, 
me.!Sd!“a baŽnyC?°je “U?01 kad dabar sunku jiems intike- 

ti. Bet ar Hitleris mirė ar ne, 
mes nors szitiek tikrai žinome; 
Hitleris, kaipo Vokiecziu va-

uždegti lempute Szventos Ka
tarinos Akademijos koplyczio !
je. Minyszka, sesute Maureen,!
26 metu amžiaus buvo mokyto- daSi jau prie‘galo priejo.
ja toje akademijoje. Policija 
paaiszkino kad durnai sesute 
uždusino ant smert. Sesutes 
vardas pirm instojimo in 
kliosztoriu buvo Miss Mary 
Maureen Crowley.

Pinigai Dege
Kiszeniuje

' Kunigužis Svetimos
Moteries Vaiko Tėvas

LOS ANGELES, CALIF. — 
Rev. Cecil L. King, kunigužis, 
ana diena buvo sudno teismo 
nusūdytas kaipo svetimos žmo
nos vaiko tėvas ir dabar turi 
mokėti $35 in menesi del to vai
ko užlaikymo. Ponia Bonnie 
Allen ji in teismą patraukė, kai 
jis užsigynė kad jis ežia kaltas. 
Sudno Teisėjas pasipiktino ir 
gerai iszbare kuniguži, kad jis 
taip pasileido kad užsidėjo su 
žmona, kurio vyras dabar vais

PHILADELPHIA, PA. — 
John F. McGovern, 34 metu 
amžiaus žmogelis prisipažino 
kad jis savo kompanijos pini
gus ne tik iszleidinejo bet net ir 
iszmetinejo. Jis uždirbo $45 in 
sanvaite, o savo žmonelei kas 
sanvaite davė $75 praleisti ant 
niekniekiu už tai kad jis ja my
lėjo. Jis visur ir visiems pun- 
dydavo ir visur važinėjo ir ba- 
liavojo. Kai teisėjas jo paklau
sė kodėl jis taip dare? Jis pasi- 
aiszkino kad kompanijos pini- 
jam kiszenius degino. Kompa
nija del savo to darbininko ge
ros szirdies turėjo isz biznio 
iszeiti.

Jaunas Žmogžudys ISZ ROLANDUOS. — Atei
na gandai ir nepatikrintos ži
nios, kad naujas Vokiecziu va-BIG RAPIDS, MICH. — Vi-

sos apylinkes policija jieszko das, Admirolas Kari Doenitz 
penkiolikos metu vaiko, kuris' davė savo kareiviams insaky- 
yra intarinejamas kaipo savo ma apleisti ir palikti savo vie- 
moezekos nužudytoj u. Vaikas tas priesz Amerikieczius ir 
labai mylėjo skaityti apie Anglus ir stoti in Rytu Frunta 
žmogžudystes ir v i s o k i a s'priesz Sovietus. Szitos žinios 
szlamszto knygas skaitydavo.! ateina isz Kanadiecziu Pirmos

ADMIRO. DOENITZ
NAUJAS NACIU

VADAS •

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Dauguma žmonių nustebo ir 
stacziai nesupranta kas ten at
sitiko, kad visai jiems nežino
mas koks ten Admirolas liko 
Hitlerio inpediniu. Jie klausia 
kur Himmleris, Goeringas ir 
Goebbelis? Kodėl vienas isz ju 
nepaeme valdžios vadeles ir

\ Anglija Tik Tada Tikes Kada 
Hitleris Mirė Kada Vokiecziai 
Jo Lavona Parodys; Vokiecziai 
Italijoje Ir A ustrijoje Pasidavė; 
Doenitz Naujas Naciu Vadas; 
Valdžia Užims Anglių Kasyklas

Vokiecziai sako kad Hitleris, 
kaip didvyris krito. Anglijos 
raszytojai sako kad Hitleris 
nuo szirdies ligos mirė. Isz 
Szvedijos ateina žinios, kad 
Hitleris pabėgo ir paliko koki nestojo in žuvusio Hitlerio vie- 
ten buezieri savo vietoj. O 
Amerikiecziams gana žinoti 
kad Hitleris gala gavo.

Anglijos valdžia pranesza 
Vokiecziams kad ji tik tada ti
kes kad Hitleris mirė, kada Vo
kiecziai Hitlerio lavona jiems 
atvesz ir parodys.

Bet isz visu tu gandu ir pa-1 siulinimus atmete, Himmlerio 
skalu galima jau szitiek beveik darbas buvo baigtas. Himmle- 
drasiai pasakyti: Hitleris pra- riui visai nerūpėjo Vokiecziai 
žuvo! Mes nepaisome ar jis sa
vo ranka nusižudė ar karo lau
ke krito. Jeigu Vokiecziai 
mums nemeluoja ir tiesa sako 
kad Hitleris Berlyne krito, 
taip ir turėjo būti. Kitos iszei- 
ties nebuvo. Jeigu Hitleris ir 
butu norejes pasitraukti, pa
bėgti, jo paties draugai butu ji 
nugalabiję.

Vokiecziai negalėjo Hitlerį 
užumszti taip kaip Italai už- 
musze Mussolini. Vokiecziams 
Hitleris ne tiktai buvo vadas, 
bet ir Dievas. Pats Hitleris tan
kiai save vadindavo Dievo ran- žinoma bet jiems isztikima 
ka ir Dievo Apvaizdos inran- žmogų už vada, kuris jiems tar-'

tą?
Czia aiszku kaip ant delno 

kad kitaip ir negalėjo būti. Kai 
Himmleris laižėsi ir seilinosi 
prie Amerikiecziu ir siulino su
sitaikinti su Anglija ir Ameri
ka jis iszejo ant szakos. O kai 
Amerikiecziai ir Anglai jo pa-

ar Vokietija. Jam rūpėjo savo 
kaili kaip nors iszsigelbeti. Kai 
jam nepasiseke Vokieczius 
parduoti Amerikiecziams ir 
Anglams jis atsidūrė tarp kūjo 
ir priekalo ir dabar pats žino 
kad jo dienos suskaitytos.

Goeringas ir Goebbelis per 
daug visai žmonijai prasikalto. 
Ir abudu per daug ir per tan
kiai prasiszoko ir apsiszuke. 
Visi juos gerai pažinsta ir bai
siai neapkenezia.

Naciai, velniszku gudrumu 
sumanstejo paskirti beveik ne-

kus ir ginsis nuo Amerikiecziu 
ir Anglu pakol jie susipras ir 
jam in pagelba stos. Jau czia 
aiszku kad jis nori Alijentus 
suskaldyti.

Bet jam nepasiseks. Rusija, 
Amerika ir Anglija politikoje 
skiriasi ir peszasi, bet Sovie
tai, Amerikiecziai ir Anglai 
kareiviai isz vieno eina, isz

LONDON. — Stalinas ir Churchillis 
vieszai paskelbė, kad visi Vokiecziai Ber
lyne jau pasidavė.
Vokiesziams liko,
visai nebūtu dyvai, 
ropoję bus baigtas!

Jau tiek mažai vilties 
kad kai szita skaitysite 
kad jau visas karas Eu-

Ir czia jau ne kokie
ate‘na Ž'ni0S iSZ Kar° SZtab°’ 

ežiai seks ar klausys paprasto kuris aiszkiai pasako, kad jau galime lauk- 
jurininko Admirolo. Už dienos, 
kitos, pamatysime kas czia bus. ti karo pabaigos!

ISZ PARYŽIAUS. — Karo 
lauko Marszalas, Generolas 
Karl Rudolf Gerd von Runds- 
tedt buvo suimtas ligoninėje. 
Jis buvo augszcziausias viso 
Karo Sztabo vadas pakol jam 
nepasiseke Amerikieczius su- 
muszti per Kalėdas. Hitleris ji 
paszalino ir pažemino. Nuo to 
laiko Generolas von Rundstedt 
pasitraukė isz karo ir isz vais- 
ko ir sau ilsėjosi ligonbuteje.

Szitas 69 metu Generolas bu
vo vienas isz gabiausiu ir pa
vojingiausiu generolu. Ameri
kiecziai skaitėsi ir gerai inver- 
tino von Rundstedt gabumus. 

, Jis, kaip ir generolas Rcmmel

ISZ PARYŽIAUS. — Ateina nepatikrin
tos žinios, kad Hitleris ir Goebbelis nusi
žudė. Mes jau tikrai žinome kad Hitleris 

Mums Prezidentas Trumanas pasakėmirė.
tos žinios patikrintos. Bet kaip jis mirė, neži
nome ir nepaisome. Mums gana žinoti, kad 
jis gala gavo!

ISZ MADRID, ISZPANIJA. — Iszdavi- 
kas, Prancūzas Lavai su keliais kitais tokio 
plauko iszdavikais nulėkė in Iszpanija, kur

AaHvwvu npvauuub nuau- aiii^u u. varxa, , buy() pavojingas Ame. • • 18 f J ’ C ni) n d-J kzciordhti
kis. Vokiecziai negalėjo taip nautu, bet tuo pat sykiu butu rįkiePZiams įr Anglams Vie p3SlK3V0tl IT S3V0 Spl 30(13 ISZSlgClDll..

Bet, Generolissimo Francisco Franco, kuris bu
vo Hitleria isztikimas padupezikas dabar jau ki
lta daina ima dainuoti. Jis insake visiems

apsiszaukti ir prisipažinti jie Alijentams prielankus ir Ali- 
ir ju vadas klaidoj. Už tai, Hit-! jentu priimamas. Toks žmogus 
leris turėjo karo lauke garbin- yra tas Admirolas Doenitz. Jis 
gai kristi. Dabar jis yra didvy-' perdem nuo plauku ligi padu 

. Jis mažai kur vie- 
Bet mes žinome, kad Admiro- ^uris krito gindamas Vokie-Į szai kiszosi ar rodėsi, už tai da-

nas užmusztas, kitas nelaisvis.

Pone Smiley buvo nužudyta Armijos ir dar nepatikrintos. laS| kankinys ir muczelninkas,l yra Nacis.
, , , . . — Imv’io Irv’ifrv nu n r! o vn o c ' CJ7O1 Irn a

savo miegkambaryje. Policija .
rado mažakarabina antkries-las Doenitz visaip stengiasi.czius ir Vlsa žmonija nuo Bol- bar gali ir su Alijentais derin-muszti asztuonis milijonus do- 
lo. Tokius karabinus beveik vi- mus su Sovietais supjudyti ir szevizmo. tis. leriu nuo prekybiniu laivu st-a-Į

savo miegkambaryje. Policija

si vaikai vartoja ziukiams ir 
žvirbliams szaudyti. Tyrinėji
mas parodo kad vaikas nužudė 
savo moczeka.

suskaldyti.

LONDON, ANGLIJA. —
Alijentu radijas isz Luxem
bourg pranesza kad Vokiecziai

ISZ PARYŽIAUS, — Atęi- pakorė kunigą ir miesto majo- 
na mums žinios kad Airisziai ra, 
isz savo kraszto pasiuntė savo 
užuojautos pareiszkimus Vo- 
kieeziams del Hitlerio mirties. 
Tai kur tau geri • draugai! 
Jiems net ir Hitlerio gaila!

už tai kad jie ragino žmo
nes prie taikos. Szitas atsitiko 
kada Amerikos kareiviai pa
ėmė Luxembourg© miestą.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas jau ima
Amerikiecziams pinigus tau- 
pinti, cziedyti. jis insake nu tiems iszgamoms grižti ir palikti jo kraszta.

iTie nabagai neturi in kur grižti, kur kreiptis. Jie
Kaip likimas ir pati mirtis Admirolas Doenitz iszgalvo- tymo. Mums tokiu laivu dauJnCpokl2USe it p3Sillko. FfSOCO JUOS VISUS ill" 

tycziojasi isz to trumpausio,1 jo, sutvėrė ir sutvarkė visus1 giau nereikia. Jis taipgi panai-į . , . .. . , , , , . 3 t ..
! , franto sargyba, niete ui kalėjimą ir dabar laukia pakol Alijentai

su kuriais jis' “Civilian Defense.” Mums ta ngreikalaUS, kad jlS juOS pristatyti III SlldllO teis-

jis taip iszkilmingai ir didingai j paskandyti. Jis savo jurinin- . sargyba kasztavo szimtus tuk- 
szvesdavo. Ta paezia diena jo kams tik viena žodi sakydavo staneziu doleriu ir nieko nenu- 
didžiausias prieszas Juozas kai iszleisdavo in Atlanto ma-iveike, jos mums nereikejo. Po- 
Stalinas pergales paroda vede res: Žudykite.
Moskvoje, kuria Hitleris ne
taip seniai buvo isz visu pusiu paskelbė, kad jis ves kara 
apsupęs ir paklupdes.

silpnaproezio Hitlerio: Hitle-' Vokietijos submarinus, povan-jkino naminio 
ris mirszta pirma diena Gegu-J deninius laivus, su kuriais jis 
žio (May) 1945 m., kuria diena ketino visus Amerikos laivus 
i -e /m 4- n i in nlri 1 vv, i , -i i zS i vi rv (Y 1 Į TACi nlr n n rl t rFl Tiri nnTTrt Tuni’v. '

litikeriai tuos pinigus ir mus 
žmones isznaudojo.

Szitie du žingsniai baisiai 
priesz Komunistus ir Bolszevi- daug pinigu mums sueziedins.

Admirolas Doenitz tuoj aus

ma. Franco dabar laižosi ir gerinasi Ali- 
jentams. Tik kelios sanvaites atgal nebu
vo galima su juo nei susikalbėti.

SKAITYKITE “SAULE”



Karaliene Siamo turi bran- 
giause noperstka kuris yra isz- 
detas deimantais ir padarytas 
isz platinos.

Paskutini tyrinėjimai ant 
kalno Sinai, Arabijoj parode 
naujas plytas su slaptingu pa- 
raszymu, kurios paeina nuo su- • 
virszum trijų tukstancziu metu 
adgal.

| A. a. Prezidento Roosevelto 
’ žmona pataria kad mes szves-
Į tume ir apvaikszcziotume Mo
tinos diena ir Tėvo diena ta pa- J 
czia diena, ir ja pavadinti Szei-j
mynos Diena. Jeigu mes taip Kur Hitleris Dingo? 
nepadarysime, ji aiszkina, mes 
ne už ilgo turėsime Motinos, i 1 I
Tėvo, Sesutes, Broliuko, Die- 
des, Diedienes ir visa litanija 
visokiu giminaieziu dienas, 
dieneles. Rodos geras ir protin
gas patarimas. Nes jau ir da
bar Žydeliai mums visokiu 
szveneziu isziperia. i

SAULE” MAHANOY CITY, PX

GERAS KOSTUMERISMOKSLAS

Szin dienu mokslas pritinka!

las Goering didžiavosi ir savo 
žmones užtikrino kad nei vie-’ 
nas Alijentu eroplanas nepasi-į . , . 1 n ., ,T , . x.. , zz i Sziu dienu mokslas pritinka! Jie dabar per anksti, tai ])as-, rodys Vokietijos padangėse, ° 1 . . i .

: kad nei viena bomba nepuls Lietuviszkam p r i e z o d ž i ui: kui bus per vėlu.
ant szventos Vokiecziu žemes. Į nežnioni.>zkai, bet n

Goering net prižadėjo kad ^’hniibzkai.
jis savo marszkinius atiduos —
jei nors viena Anglijos ar Ame-! Ka mes mato,nc l>arei"a nn0 

, rikes bomba nupuls ant Vokie-'10’ ko mes 3leszkome-

Ša v in i i n epas i t enk i n ima s.

Jau Vaitos Konferencijoje 
buvo matyti kad Juozas Stali-

T • • • 1nas yra galingiausias ir neper-Į 
m a 1 d a u j a ra a s žmogų s v isa m e 
sviete. Jis Vaitos Konferenci
joje vieszpatavo ir savotiszkai 
szcimininkavo.
priimti Francijos Generolą de 
Gaulle, ir jis nebuvo priimtas. 
Jis labai gerai moka reikalauti 
ir gauti ka jis reikalauja.' Sta
linas, kaip ma'žas, iszdykes vai
kas, užsispiria ir nenusileidžia 
pakol gaunaka jis nori.

Metu Amerikos Brazilijai į 
buvo pasiulinta užimti pirma 
vieta Tautu Sanjųngoje, su ko
kiomis sanlygomis ji tokia gar
bes vieta gaus dar nežinome. 
Bet žinome kad ne už dyka.

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Tie, kurie žino teigia ir drą
siai sako kad Hitleris užvakar
dar buvo Berlyne. Dabar atei- czįu, jįs dabar turėjo ne tik 
na gandai ir nepatikrintos ži- marszkinius atiduoti, bet iri
nios kad ir Hitleris ir Genero-' apatinius, ir gal už tai pagavo ,id laHllas žingMii> in mokslą.
las Kesselring žuvo tame Ber- szalti 0 ne szirdies liga. Mes'

i lyne. Bet szitie gandai nėra pa- jau seniai žinojome kad Vokie-1
i tikrinti, jeigu tiesa kad Hitle- c2įu gaivos minksztos, bet da- 

varo ris buvo užvakar Berlyne, tai kar ateina žinios kad ir ju szir-' 
tarp jis ir dabar ten ar gyvas ar už- dys silpnos, kiszkio vertos. j 

parsi- musztas randasi, nes niekas isz 
prakalbi- Berlyno dabar negali inspruk- g-^ Įa savo szirdies liga sykiu žmogų mokyta.

Žmogaus klaidos, tai geriau
sias jo mokytojas.

Vieszosios mokyklos 
kenksminga propaganda 
musu vaiku. Mokyklos 

įtraukia kalbėtoju, į 
įninku, kurie neva supažindina ti. Mes dabar tikrai žinome, pasiėmė ir savo žmona ir apie
musu vaikus su viso svieto kad ginkluotas ir szarvuotas dvideszimts milijonu doleriu ir Juo daugiau darysi, juo dau-
klausimais. Tokie kalbėtojai traukinys, kuris buvo paszauk- pabėgo isz Vokietijos. Kur jis gian suklysi; juo mažiau dary-

j. . . į savo propaganda varo ir savo- tas, Generolą Kesselring isz- dabar dar niekas nežino. BrI. si. iuo mažiau suklysi: nieko
jis nu are lie-j tisz)kaį aisz.kina ])aLsiai svar-’

bins klausimus. Tik ant diena' 
vienas tokis kalbėtojas in pa
danges iszkele Rusija. Mums 
tokios kalbos nieko nereiszkia, 

‘ nes mes pilno proto 'žmones.
Bet tokia propaganda baisiai 
paveikia musu vaikus. Ir to
kiems kalbėtojams reikia ap
mokėti. Tie pinigai ne isz kur 
kitur eina kaip tik isz tavo ir 
mano kiszeniaus.

' Kai Japonai buvo užėmė Fi
li ppiiiu Salas, jie taip vogė, 
plesze ir visiką savinosi, kad, 
kai Amerikiecziai Japonus isz- 
vijo, jie rado kad visos bankos 
(ju buvo apie 110) jau seniai 
suibankrutino.

’ Kolumbo Vycziai, (Knights 
of Columbus), didžiausia Ka
taliku vyru draugyste, dabar 
rengia ir daro milijonu doleriu 
fondą, kapitalu, isz kurio jie 
ketina savo nariu naszlaiczius 
szclpti ir in mokslą. 90,000 szi- 
tos draugystes nariu dabar 
yais'ke; daugiau negu 800 žuvo.

Del kvailos galvos tik ko
joms nuovargis. ’

Pirmiau pats daryk stebuk
lus, jeigu nori juos iszaiszkint j.

Tikėjimas kad esi didelis, 
lai didele klintis tikrai tokiu 
tapti. Kas tik kad jau atvyko 
negali eiti pirmyn.

Karczemoje sėdėdamas 
sveczes prie kupelo alaus 
užmigo: Bartenderis kas va
landa ji budina.

— Ko tu nuolatos budini? 
— kalba kitas bartenderis — 
arba ji ne budink, arba isz- 
praszykie laukan.

— Asz ji nemanau isz- 
mest! Netrukus vėlai budin
siu. Tai geras kostumeris, ba 
kožna karta, kada tik pabu
dinu, tai užmoka už deszimts 
kupelu ka priesz užmigimą 
iszgeri.

Žinoti ta ka tu nežinai ir ži-j
Eina gandai, kad Goeringas llot’ ^a žinai, tai padaro

Mes ne visados galime gauti 
isz gyveninio ka mes norime; 
tankiai turime pasitenkinti su 
tuo;ka galime gauti.

-J

____ ________________  Bet si, juo mažiau suklysi:
, veszti, buvo sugautas ir sunai- vargiai jis galės savo tuo turte- nedarysi, niekad nesuklysi.
kintas, bet ar Kesselringas bu- Įįu džiaugtis, 
vo jame dar nežinia. --------- Negana žinoti: reikia dar ir

GUAM, PACIFIKE. — 
606 Japonu kareiviu iszžudyta’

! per viena sanvaite. Amerikie-
Paeme Munich Miestą ežiai iszmusze tiek Japonu per sįus; protas tai Dievo dovana.

------ viena sanvaite ant Iwo salos.1;
Japonai žino kad jiems galas,

Amerikos Armijos
Mokslas yra prakaito vai-

Geras žmogus ir kitus laiko 
gerais; blogas žmogus savo 
piktybes ir kitiems primeta.

Tas daug žino, kas žino kad 
jis mažai žino.

Tas žino daugiausia, kuris 
kalba mažiausia.

Asz susekiau kodėl mote
ris dėvi velionus po mircziai 
savo vyro.

— Na o kodėl?
— Uždengimui savo 

džiaugsmo del vyro mirties.

ISZ PARYŽIAUS.—
Anglijos Liutenantas Gene- bet bijosi pasiduoti, 

rolas, Sir Miles C. Dempsey isz- 
vijo ir iszgujo Vokieczius isz 
Bremen miesto ir sugriovė di
džiausia ir beveik paskutine 
Vokiecziu tvirtove sziaurese. O

seno jau-! Amerikos apie septyniolika di- 
į vizijų (viena divizija turi apie 

1 • - ) prasimusze
mirti, per Dunojaus upe ir paėmė 

gailės dra- Muenchen, Monachijos, (Mu-

Szirdingai nudžiugo gimines 
Cezaro Falleti, gyventojaus 
Medyolano, Italijoj, 
nikio ir didelio skupuoliaus ku
ris turėjo nemaža turtą, kada’15,000 kareiviu) 
dagirdo apie jo staiga 
Gimines pilko sau 
panas, nutarė giminaiti palai- nich). 
doti karaliszkai ir pasidalyti j 
likusiu turtu. Kada dėjo jo la-’tis, artinasi prie Austrijos ru- 
vona in graba, nebaszninkas bežiaus. Czia matyti, kad gal 
staigai adgijo, pasijudino, gar-J Amerikiecziai ketina susieiti 
šiai atsikosėjo ir atsisėdo gra- su Sovietais marszuodami su 

isz baimes, gimi-' Dunojaus bangomis.
laikraszcziai

Generolas Patton, Amerikie-

Jeigu kas tariasi, kad jis jau 
žino, jis dar nežino kaip daug 
jam dar reikia žinoti.

NEREGYS IR SZLUBAS 
UBAGAS

JUOKAI
------- -----------

SVECZIUOSE

pietųPo labai nuobodžiu 
szeimininkas sako svecziui:

— Labai malonu man 
tamsta savo namuose maty
ti. Kada-gi tamsta dar karta 
su mumis pietus suvalgysi?

Sveczias. — Taip, asz, tie
sa sakant, galiu kad ir da
bar.

Kas nesiekia augszcziau, tas 
krinta žemyn; kas nenori skris-.

— Kaip jus drystat czio- 
nais ubagauti? Jeigu ateis 
palicijantas, tai abudu jus 
uždarys kozoje.

Neregys ir szlubas uba
gas: — Kada pamatysim pa- 
licijanta, tai greitai pabeg- 
sim.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

patenkintas tuomi ka jis yra 
pasiekęs, tara jau nebera nei 

‘kur nei ko kilti.

Kai Amerika pakvietė visus 
Pietų Amerikos krasztus, kurie 
dar nekariauja, paskelbti kara 
priesz Hitlerį ir Japonus, mes 
maustome ir jie tikėjo, kad 
jiems bus vietos ir San Fran
cisco Konferencijoje. Dabar 
Stalinas pasako kad tie krasz- 
1 ai kurie nekariavo ežia negaus 
vietos. Stalinas pasakė: atlik
tas kriukis.
\ -----
' Amerikiecziai iszmokejo du 
bilijonu doleriu taksomis už 
a! it ir sznapsa per anuos metus, • jokio 
Galite insivaizdinti kiek pini
go iszleista isz viso.

Dabar Francijoje pirma syki 
moterys galės balsuoti, 
ii. Francijoje yra daug 
{giau moterių negu vyru, 
indomu ir žingeidu pamatyti 
kaip juos vetuos, balsuos, ir 
kaip Francijos reikalus tvar-i 
kys.

be. Nutirpta i ' , J ____„__ L__ ,
nes ir taniai iszbe/go isz namo. į Szveicarijos
Tik vienas įgraborius, kuris at- pranesza, kad Amerikos Pir- 
ejo vėliaus, nenusigando nieko, moji Armija jau susitiko su 
inejo in narna tiksle aplaikymo Raudonoja Armija prie Elbe 
paskutinio užmokesezio, 'bet upes, 
adgijas nebaszninkas užklausė 
jo “kas tu per vienas?” Grabe
lius manydamas, kad tai gal 
kokis gimine nebaszninko, pa
rode jam rokunda už laidotu
ves. — “Ka tiek daug pinigu 
už laidotuves. Tik tikra vagys-

„i ta. Tai apiplęszimas už mano 
j laidotuves! Atiduoki© pinigus 
ka tau užmokėjo, nes laidotu
vių ne bus.”

Graborius vos neapalpo isz 
persigandimo. Veikalas nuėjo 
in suda, nes Falleti apskundė 
graborin, aiszkindamas, buk kyo radijai pranesza kad visas' 
v__ t graboriaus nepasamde susisiekimas su Vokiecziais
idant ji laidotu ir giminėms ne- ; netrauktas nes negalima pa
davė jokio pavelinimo ant nu-įs^e^ ne^ vienos radijo nei te-’ 
pirkimo jam grabo. Ilegrafo stoties Vokietijoje, kur

Gimines labiau nulindo isz jo ’ dabar viskas suardyta. Japo-! 
! nai dabar gatavi visai iszsiža-!
dėti savo draugo Hitlerio.

------------------------
Marszalas Goering 

Apleido Vokiecziiis

Amerikiecziai kareiviai, ku
rie taip tankiai dainuodavo; 
apie ta iszsvajota “Mėlyna Du-' 
noju,” .mato kad Dunojus ne 
mėlynas, bet rudas, purvinas ir' 
visai negražus.

Visas Susisiekimas Ja

ponu Su Vokiecziais 
Nutrauktas

TOKYO, JAPONIJA. — To

RODA ANT VISKO.

— Oj ponas daktare, ma
no vyra parvežė isz mainu 
kur ji pažeido, sumusze, su
laužė, sudraskė baisiai!

— Nesirupyk mano mote
rėle. Tai galima bus, pariszt, 
susidės apsip j austys, isz- 
pjaustys, o jeigu ne numirs, 
tai bus sveikas kaip arklis.

MISLYS

— Kokis buvo drueziauses 
vyras apie kuri apraszineje 
Rasztas Szv. — (Jonaszus, 
ba didžuvis ji negalėjo sulai
kyti).

— Koki baisu grieka pa
pilde Maižieszius. — (Sulau
žė visus Prisakymus Dievo 
ant kart).

JIEMS LYGUS

votuo- adgyjimo ne kaip jo mirimo J 
dau- nes Fale.tti sako kad gyvens il- 
Bus gai ir praleis visa savo turtą, 

. ne kaip palikti ji savo gimi- 
, neras.

Bukie tvirtu, jog tieji, kurio 
, daug kalba, paprastai mažai 
nuveikia — arba paprastai sa-

.ISTORIJE a^e iSZ įkanL toji karve kuri dau
----------------- 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 an 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos, 15*.

lAUi-E” - rtAHAHOY CITY, PA.

‘bliauna, mažai duoda pieno.

Jeigu nori turėti gera paežiu, 
tai apsipacziuok su tokia, kuri 
'buvo gera duktė. — Tas pats 
kiszasi ir <prie vyru.

Vienatine pacztine marke, 
kuri yra recziause ant svieto 
yra marke British-Guyana isz 
1856 meto. Loeuininkas ja par
davė del valdžios ant Imitaci
jos už 80 tukstancziu doleriu.

LONDON, ANGLIJA. —
Reich Marshal Hermann Goe- 

j ring, kuris insteige ir sutvėrė 
g galinga Vokietijos eroplanu: 

armija, paliko savo vieta ir ap
leido savo žmones.

Vokietijos Karo Sztabas 
aiszkina kad Goeringas atsisa-* 
ke, už tai kad szirdis per silpna 
ir kad jis serga. Kai jo ta galin
ga ir in visa svietą didžiausia f 
ir baisiausia Luftwaff, bombe-į 
riu ir eroplanu armija buvo isz j 
padangių iszmuszta, nabagas 
Marszalas Goering staiga ir' 
labai patogiai apsirgo szirdies 
liga.

Tik du metai atgal Marsza-

Teisėjas: — Liudininkai 
prirodo kad tu žiauriai su- 
musziai ta varginga, puspro
ti žmogeli.

Kalinis: — Bet, tamista, 
jis mane pirmas užpuolė. Ne
mano kalte kad jis yra idio
tas.

Teisėjas: — Taip, bet tu
rėjai atminti kad idiotai yra 
tokie pat žmones kaip tu ir 
asz.

NĖRA DIDESNES MEILES

Jonas: — Ar negalėtum tu 
man duoti koki prirodymą 
kad tu mane myli ir kad isz- 
tiesu nori būti mano žmona?

Mare: — Kodėl ne: asz pa
tyriau kad tavo duotas man 
žiedas yra stiklinis vietoj 
deimanto ir nekainuoja tiek 
kiek tu man sakiai, ir asz jau 
nieko apie tai nesakiau.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų *pi» 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
iguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant, 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu, 
22 puslapiu .................................10*

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;, 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 2&e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
lkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėj imas sveiko ir serganezio k’i- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažio'sta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25e

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale* 
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu, 
atsitikimu; Nusiminimas seno 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu '............................

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15®

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudria 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglin 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .....................  Iffl

-----------

Adresas: i-^ (

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.,
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

niieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15e

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................  15e

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Axzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ........ 15c 

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu........... ................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................16c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
80 puaUpiu ...................    16c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c

182 
isz-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszlcu užlieku. §u pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkeiio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo Iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T Roszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .............................    15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ....................................  15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas žerk olas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
45 puslapiu....................15c

126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Varputis ir Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT

ISTORIJE apie Gresorln»
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* ::
Pirkite Apgynimo Czedinimc 

Bondus ir Markes.SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

jauni* 
. .25« 
Dūkta 

68 
...150

i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,
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TAM!

Džiaugsmo Svajones
griuvaneziame gyve

nime leido vargo dienas 
troksztanti laimes Marcele. Isz 
visu ežia lik sziol 'buvusiu žmo
nių jai teliko tik du vaikucziu, 
kuriu vyresnis, Jonukas jau

Atsimins viską Jonukas, nes 
dabar mato, koks sunkus gyve
nimas. ♦

Tokios mintys pyne Žvan- 
gienei ateiti. Ji dabar buvo pil
nai insitikinus, kad visa tai ko

ėjo vienuoliktus metus, ir pen- nedave jai Jurgis, duos Jonu- 
kiolikos metu vaikszas — pie- kas, kuri motihiszku jausmu 
niuo. Jis piemeniu tik vadinda- spausdama prie krutinės bu- 

Visu jeigu ir pasi- 
szaltinis Marcelei

vos, o isz tikro eidavo berno pa- cziuodavo. 
reigas, nes nebuvo ka ganyti. O( stiprinimo 
kadangi gero berno neinstenge dabar buvo malda, vaikeliai — 
pasamdyti, tai piemuo atlikda
vo visus vyriszkus darbus.
Kaip ipadaro, 
ra i.
pjauti nereikejo: i 
iszdygo sziokie toki, o pavasa
ri visai nepasirodė, su kitais 
javais irgi tas pats; o ežia rei
kia už žeme užmokėti mokesti, 
atpilti rekvizicijas ir kitas rei
kalingas prievoles atlikti, ir 
gyvenk žmogus!

Be to dar, Kauno Apygardos 
teismas jau du kart szauke 
Marcele: Jurgio skolininkai 
viens už kito pirmiau puolė, bi
jojo, jeigu kartais paskutiniam 
neliks. Gerai dar, kad velionis 
neturėjo daug artymu giminiu. 
Jis vienturtis buvo, sesuo Ame
rikon iszdurae, o jeigu but bu
vę daugiau Jurgio broliu, tai 
but iszvare Marcele, atmokė
jus innesztaja dali.

Tokiose apystovose Marcele 
Rente dideliausi skurdą. Nuo 
ryto ligi juodo vakaro kartais, 
pasikaisziusi sijoną, lakstyda
vo ji, kol gaudavo szienapjutai 
ar kitam kokiam darbui darbi
ninką.

Del ko dabar taip vargo 
Marcele? Daugelis . jai patarė 
paimti kita vyra, susitvarkyti 
ūki ir geriau -gyventi. Bet ji to 
sau neprileido. Ji jau nutarė 
nejieszkoti daugiau pas vyrus 
žmogaus, kuris suteiktu jai, 
irioteriszkei, laime. Jurgis ja 
jau kareziai apvylė. Ji isz jo 
tiek daug lauke, .gyvenimas 
taip pat daug ko žadėjo, aplin
kybes szypsojos, bet viskas te
buvo tik svajone. Graži svajo
ne, o už jos sziukszlynas, juo
das purvas, iszvirlkszėzioji gy
venimo puse.

Dabar visa Marcelės viltis— 
jos sūnelis Jonukas. Penkise- 
szi meteliai praeis, jau Jonu
kas sulauks szesziolikos metu. 
O kokia tai laime motinai! Ne
reikės daugiau jieszkoti darbi
ninku, bėgioti isz vieno kaimo

ateities viltis.
Viena vėlu vasaros vakara

taip tur but ge- saulute jau buvo senai nusilei- 
Rugiu praeitais metais dus ir raudona

rudeni dar.ru krypo sziauren. Daugu puo- 
sze jau viena kita žvaigždele, o 
Antvardes lankoje dar griebė 
sziena Marcele su vailkucziais. 
Jonukas jau padėjo grėbti, o 
Katriute taip tik szokinejo 
apie sugriebtas szieno kupetas.

Aukšztuose 
kiuose 
la imes, 
dienes 
kai jie tarp saves sznėkuczia- 
vosi.

— Tai, mamyt ryt jau pa
baigsim szieneli — džiaugėsi 
Jonukas.

— Jau, jau vaikeli, iszvarg- 
sim tuos vargelius, — kalbėjo 
motina, — kiti jau senai pabai
gė szienauti.

Maža Katriute pribėgus ar
tyn vėl linksmai krykszte:

— Žiulek, mamyte, jau Die
vulis žibuti pakabino!

— Eik tu, kvailuke, tai me
nulis! — ginezijo Jonukas.

Pabaigė grėbti, leidosi na
mo. Pasitikti ju atbėgo senas 
szui Rudkis. Vaikai viens už 
kito rykaudami bego pirmyn 
paskui szuni. Jonukas, nor ir 
pavargęs tacziau vijosi Rudki, 
sugavės sodino ant ji Katriute 
ir 1.1.

Marcele, akis dangun pakė
lus, pradėjo kalbėti vakarinius 
poterius, bet dažnai klydo, ne
rasdama žodžiu, kuriais galėtu 
iszrei'kszti stebuklinga Dievo 
surėdymą. Kelios stambios 
aszaros nuriedėjo jai per veidą, 
bet jeigu kas butu paklausęs, 
ko ji verkia, nebūt ji atsakius, 
nes szi karta visai kitokios 
aszaros, kai tuomet, kada Jur
gis mirė. Szi ta užkandus, be 
vakarienes, ji ėjo miegoti, bet 
pilna begalinio džiaugsmo.

Jai szi vakarą rodės visai i 
ežia pat graži ateitis, kuria! 
Marcele gyveno, džiaugės. Juk 
isztikro džiaugtis galima ne 
vien tik ka nors atsiekus, 'bet ir 
siėkiant, laukiant. Ne vien jau
ni žmones svajoti gali: szi va
kara ir Marcele kupina gra
žiausiu svajonių.

Bet svajoti tai dar nereisz- 
ka gyventi. Kiekviena džiaugs
mo sutikta gyvenimo valanda 
lydi užsivvlimas. 1880 metu 
pavasari siautė biauri raupu1 
epidemija. Daug gražaus jau
nimo nuvarė in kapus.

Nepraėjo ji taip ir pro Žvan- 
gienes baukužele. Neturtingam 
žmogui visada beda: sveikam 
ar ligoje. Jei but Marcele turė
jusi pinigu, but gal iszgejbejusi 
Jonuką nuo mirties, o dabar 
negailestingoji giltine pakirto 
sūneli, vos 14-tus metus beįei
nant. O toks buvo sveikas ir 
gražus.

Katriute truputi nesveika 
buvo; matyt, tėvo netvarkin
gas gyvenimas atsiliepe jai. 
Bet, paguldžius Jonuką in

augs — paganys gyvulius. Pa
augės Jonukas ves visa ūki mo
tinos iszlailkyta, susitvarkys ji; 
paskui apsives, gaus daug pi
nigu, iszmokes skolas. Gera ta
da bus Marcelei: gales ibe- 
yaikszczioti ramiai po soda, 
niekas jai nerūpės. Bet ne, juk 
ji netingine, ji nevaikszczios be 
darbo, o padės naujai mareziai 
alpie namus triūsti: anksti isz- 
virs pusryti, pakūrens krosui, 
viską žiūrės taip, kaip dabar 
kad žiuri. O Jonukas užtai 
gerbs ja, godos; jis atsimins, 
kad ta ūki tik ji teiszlaike. At
simins Jonukas tas vargo die
nas, kai jis dar deszimtu metu 
buvo, o mamyte sunkiai dirbo 
ir, pati mažai tevalgius, pasku
tini sviesto kąsneli nesze par
duoti, kad galėtu užmokėt pa- 
] ukanus tėvo užtrauktu skolų.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I

žara isz vaka-

niurnose, pu L 
salionuose nebuvo tiek 

'kiek szivakara varg- 
naszles szeimyneleje,

’ karszta, motinai dvasia alpo 
isz skausmo, o szirdis veikCj 
kraujo aszaromis. C) koks pa
laidojimas? Kai Jonukas mirė, 
buvo patys pavasario paleidi
mai. Eik ir gauk žmogus kieno 
nors arklius palydėt in kapus. 
Visus tuos vargus ir szirdper- 
szas turėjo perneszti motina.

Ūkis Marcelei jau dabar vi
sai nerūpėjo: kas norėjo, tas! 

įgalėjo szeimyninkauti. Todėl' 
Ž viena gražia pavasario diena j 
valstybes oficijozas “Lietu-, 
va” iszspausdino szitokio 1 
nio skelbimą: “Visuomenes ži
niai Skelbiama, kad Gegužes 
men. 27 d. Raseiniuose invyks 
varžytines Marcelės Žvangi- 
nienes ūkio Pasieniu apskri
ties J. valscziaus Kulturiu kai
mo. ’ ’

Mat, valdžia, negalėdama 
iszimti isz Marcelės skolų, nu
tarė jos visa judomaji ir neju
damąjį turtą parduoti. O skolų 
buvo velionies padaryta daug. 
Vienas Zarnickis turėjo nuo 
5,000 litu vertes vekseli, o ka 
bekalbėti apie kitus.

Blogi darbai palieka blogas 
pasekmes. Isz didelio gražaus 
ūkio Marcelei teliko tik viena 
skara, kuria apsigobusi priva
lėjo iszeiti. Jurgis visiszkai 
parbloszke jos gyvenimą ir pa
ėmė didžiausia atsakomybe už 
pusbadžiai gyvenusius ir 
laiku mirusius vaikuczius, 
ypatingai už Katriute, kurios 
nykimo priežastis buvo jo jau
nystes palaidumas. Nusipur- 
tinti reikėjo, žiūrint 'kitados in 
pasileidusi Žvanginiu gyveni
mą, be dabar, pamaezius viso 
to pasekmes, ikai Marcelei vie
na iszeitis tebuvo — elgetauti, 
kiekvienas, turis protą ir szir- 
di, verkti turėjo.

Kas beliko dabar Marcelei? 
Ko ji galėjo belaukti? Kur pra
dingo dabar tos jos džiaugsmu 
svajones? Nieko daugiau ji da
bar neinate, kaip tik juoda pra
eiti, kuria rezge atminimai. At
siminė ji dabar, kai isztekejo 
už Jurgio. Ji tikėjosi tada, kad 
jis jai duos gyvenimą, meile.

Apsiriko.
Dabar mirus vaikeliams, jo 

gyvenimas visai sulaužo. Nebe
liko dabar jokio noro gyventi. 
Dabar ji taip skaudžiai užsivy
le, kad skaudžiau užsivilti ne
galima.

Valdžia paskelbus varžyti
nes pardavė ūki už 15,000 litu. 
Karta seniūnas parnesze isz J. 
valscziaus valdybos raszta, su
lig kuriuo, Raseinių apskrities 
virszininkui liepiant Marcele 

j Rimbaite — Žvanginiene pri
valo ligi 25 d. Birželio iszsi- 
kraustyti. Suvedus visas san- 
skaitas dar jai, kaipo ūkio sa
vininkei, primokama 1000 litu.

Paėmus paskirta suma pini
gu. Marcele pasakė paskutini 
“sudiev,” per vyra paveldė
tam ir per vyra nustotam, 
ukiui, Antvardes upeliukui, 
kurio lankose su vaikeliais gre
be sziena, ir iszsikrauste in J. 

(miesteli. Ten jai lemta buvo už
baigti senas gyvenimo dienas. 
O ūki nupirko kažkoks pilvo
tas Vokietis, sakydamas, jok 
tokioj vietoj esą galima gerai 
gyventi: žeme derlinga, lygi.

— GALAS —

PAMOKINIMAS
u <■,

turi-Į

ne
o

— Pamokyk mane tamsta 
sąmojingumo.

— Pasakok tamsta pro
tingiems žmonėms kvailu
mus, d kvailiams galvotus 
dalykus, tai ir busi sąmojin
gas.

vidury

, te pamokinimą, kaip reikia gy- 
1 vent. Jo klausė lekojai, veže- 
i jas, dvi kambarines tarnaites,

Sukatos vakara tupinejau, 
Apie Skrantone vienam 

kaimeli žiurėjau, 
Po apylinkių žiopsojau, 

Bet tokiu juoku da neregėjau.
Buvo tenai s suėjimas,

Ir vaikinu paszokimas, 
Visi ten gražiai szokavo, 

Be gerymu jiems nestokavo. 
Tiktai nelaime ant ju užklupo, 
Kaip in tarpa ju boba insmuko,

Niekam nieko nesake, 
Mergele viena gerai sukratė. 
Juk nereikejo prie žmonių 

tašyti, 
Reikėjo in ausele pasakyti,

Kita karta bobuk taip 
nedaryk,

Kur turi eiti, o kur ne, 
Nes tiesos geros

Peunsylvanijoje, 
O aut kitu neužpuldinek,

Geriau saves dažiurek!
* * *

Isz vieno vietos laisžka gavau, 
Nes isz josios nepasinaudojau, 

Savo pravardes nepadėjo, 
Tai laisžka iii gurba.nuejo.

Akyva žinute buvo, 
Kaip dvi bobos susirokavo, 

Ant galo kare pasikėlė, 
Nemažai gaivu perskėlė,

Kas 'buvo toliaus, 
Nesakysiu daugiau,

■O kas nori pas mane raszyti, 
Tai turi pasiraszyti.

* * *
Hei jus mergicos Konetiketia, 

Juoku pridirlbat lyg valia, 
Paczios save nužeminai,

Da save panajtems vadinat. 
Fabrike tarp saves muszasi, 

Ir ant ulyczios peszasi, 
Negana to,

Jog save ant juokio iszstato.
Gerus žmonis aploja, 

Ant dorybes visfti ned'boja, 
Da sziandien a,pie jas užtylėsiu,

Bet jeigu da in lenais 
atpiszkiesiu,

O bus dantų griežimas, 
Ir mergicu stenėjimas.

Žodžius mano paminėkit, 
Del svietui visas iszduosiu. 

Szonus su koezelu atbaladosiu 
Ju bet,

Ir don’t perget!
* * *

Negeros tai žiūrės, 
Jeigu nesutinka gimines, 
Kaip tai yiena' moterėle 

padare, 
Kad uoszvia ir dede iszvare.

Žmoneliai vietos neturėjo, 
Pas kitus ant gyvenimo nuėjo, 

Ateityje bus jai atkepti 
py ragai, 

Kaip užaugs josios vaikeliai.
Abudu už tai ant senatvės 

staugs,
Kaip senatvės sulauks, 

‘ Ba kaip jie nesigailėjo tu ju 
seneliu, 

To paties datirsite nuo savo 
vaikeliu,

Vargo sulauksite, 
Ir ant senatvės staugsite.

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

Ir jus manote, 
arba niekus su

stovėjo gybon. Tris valandas prie var- 
kiemsargis Pilypas ir skai- tu pasėdėsiu.

kad žiovausiu
bobomis plepėsiu? Ne ne asz ne

j toks! Pasiimu su savim knyge- 
virejas virėja ir du berniukai j le, atsisėsiu ir skaitysiu, kiek 

jo tikri vaikai, tik norėsiu. Taip, tdi, taip.
Pilypas paėmė isz spintos su- 

knygcle ir užki- 
szo ja už aneziaus.

— Sztai va mano užsiėmi
mas. Isz mažens papratau. Kas 
skaito raszo — duonos nep'ra- 
szo — ar girdėjote, ka?- Taigi 
mat.

Pilypas užsimovė kepure su
kosėjo ir, murmėdamas iszejo 
isz virtuves. Jis nuėjo prie var
iu, atsisėdo ant suolo ir susi- 

kaip devynios

— prieaugliai, 
Jis kiekviena ryta skaitė reika
linga ka nors pamokyt, 'bet szi sivalkiojusia 
ryta jo kalbos tikslas 'buvo ap- 
szvietimas.

— Ir gyvenate jus visi, kaip/ 
ko'kia-nors kiaulių tauta — 
kalbėjo jis, laikydamas ranko
se kepure su bleta. Jus czia per 
dienu dienas sedite ir apart 
tamsos nematyt jumyse ne jo
kios civilizacijos. Mikutis žaid
žia ir kortomis loszia. Magde 
rieszutus kremta Adomas dan
tis rodo. Nejaugi tai protinga? 
Tai ne nuo proto o nuo kvailu
mo Jus ne kiek ne turite proti
niu gabumu! O delko?

— Tai isz tikrųjų, dėdulė —
pastebėjo virėjas. — Žinoma,! 
koks pas mus protas ? Muži- knygele, giliai atsiduos ir pra- 
kiszkas. Nejaugi mes supranta- dėjo skaityt.

“Taip paraszyta, kad ge
riau ir nereikia — pagalvojo 
jis, perskaitęs pirma puslapi ir 
pakraipė galva. — Viėszpatie, 
apszviesk mano protą!”

Knygele 'buvo gera, jau ke
lintos laidos: “iSzakniavaisiu 
auginimas. Ar gruczkai mums

ra. Paimtumėt in rankas kny-j reikalingi?” Perskaitęs du pir- 
gele, atsisestumet ant suolo irjmuoju puslapiu, kiemsargis 

raides reikszmingai pakraipė galva ir

rauke, 
ežios.

“Tai 
kiaulių 
mejo jis, dar vis galvodamas 
apie virtuves gyventojus.

Nusiraminęs, jis iszsitrauke

Petnv

ne žmones, o kažkokį 
chemikai’

dar vis
sumur-

me ?
— O del'ko jus neturite pro

tiniu gabumu ? — tese kiem
sargis. — Dėlto, kad jusu bro
lis neturi tam tikro dabartinio 
taszko. Ir knygų ir laikrasz- 
cziu jus neskaitote ir neturite 
jokio supratimo apie literatu-

pasiskaitytumet. Jog 
pažystate ir mokate skaityt. 
Sztai kad ir tu, Mikuti, paim
tumei knygele ir mums ežia vi
siems ka-nors paskaity tumei. 
Tau butu nauda, o kitiems ma
lonumas. O knygose apie viso
kius daiktus placziai apraszb- 
ma ir iszaisžkinama. Ten ir 
apie gamta atrasi, ir apie die
vybe, apie žeme dangų ir kitus 
krasztus. Kas isz ko pasidaro 
kaip žmones kalba visokiomis 
kalbomis ir tarmėmis. Taipat 
ir apie stabmeldyste. Apie vis
ką knygose atrasi, by tik noras 
butu skaityt. O tai sėdi sau pa
lei krosui ėda ir geria. Lygiai 
kap gyvulėliai neraliuoti! Tfu!

— Jums, dede Pilypu, jau 
laikas budėt sargyboje — pa
stebėjo virėja.

— Žinau. Ne tavo reikalas 
man nurodinet. Sztai pavyz
džiu, sakysime, paimkime kad 
ir mane. Koks mano užsiėmi
mas senatvėje? Kuo savo siela 
patenkinti? Nieko nėr geres
nio kaip knyga, arba laikrasz- 
tis. Sztai -tuojaus iszeisiu sar-
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, ir klausė skaitymo Mikuczio, 
kurs kaž-ka isz lėto skaitė ir 
pasakojo.

Pilypas antakius sutraukęs, 
raudonas, kaip vėžys priėjo in 
Mikuti, sudavė pirsztine per 
knyga ir ruszrziai tarė:

— Paliauk! Mesk szalin!
— J. N.

— GALAS —

PUIKI ISTORIJA

TIKTAI, 50c
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa-

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metus.

“Teisingai apraszyta!” J 
Perskaitęs treczia puslapi, i 

Pilypas užsisvajojo. Jis norėjo 
galvot apie apszvietima ir kaž- ' 
kodėl apie Francuzus. Jo gal- ' 
va nuslinko ant krutinės, alku- ' 
nes atsirėmė in kelius. Akys 1 
užsimerke. 1

Ir Pilypas pradėjo sapnuot. : 
Visa, ka jis mate sapne pasi- < 
keitė: žeme ta pati, namai tokie 1 
pat, vartai ir tie patys kokie ' 
buvo, bet žmones visiszkai ap- 1 
sikeite, ne tie pasidarė. Visi 
žmones iszmintingi, nėra ne
vieno kvailo ir ulycziomis 
vaikszczioja vis Francuzai ir, 
Francuzai. Vandenvežis ir tas! 
svarsto: — “Asz turiu prisipa
žint, labai esu nepatenkintas 
oru ir noriu in termometrą pa
žvelgt, o patsai rankose laiko 
stora knyga.

— U tu pažiūrėk in kalendo
rių — sako jam Pilypas.

Virėja kvaila, bet ir ta insi- 
kisza in protingas kalbas ir da
ro savo pastabu. Pilypas eina 
in nuovada, idant užregistruot 
gyventojus — ir keista, net ir 
toje žiaurioje vietoje kalba tik
tai apie protingus dalykus ir 
visur guli knvgos aut stalu.v . . . IBet, sztai kaž-kas prieina in le- 
koju Miką, stumia ir sziaukia: 
— “Ar tu miegi? Asz tavęs' 
klausiu, ar tu miegi?

— Rupuže, sargyboje mie-
? — girdi Pilypas keno tai 

griausminga baisa. — Gyvuly, 
netikėli, miegi!

Pilypas paszoko ir pratrynė ( 
mieguistas akis; prieszais jij 
stovėjo policistas nuovados 
v i r s z i n i nk o p a d e j e j a s.

— A! Miegi? Asz tave‘besti
ja, nusztropuosiu! Asz tau pa-^ 
rodysiu, kaip sargyboje mie
got! Tu kita syk neužmigsi ir, 
žinosi, kad reikia, budėt!

Už dvieju valandų kiemsar
gi paszauke in nuovada. Pas
kiau is velei buvo virtuvėje. 
Czia, jo pamokinimais sujudin
ti, visi buvo susede aplink stalą.

Skaitykite “Saule”

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo* 
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime juBM 
dėkingi už tai ir neužmirsZkita 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuika. Bet 
jeigu siunsite money- orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money, 
orderio. Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa.

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- * . f “■
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. -r >

Saule Publishing Go 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines ryta 10-ta valanda. Gimęs Lie-! •
tuvoje. Pribuvo in Amerika | GENYSMARGAS

H8XVEI” MAHANOY CITY, Pi

1 — Nedelioje, Gegužio 6-ta 
diena 1945 m., paminėjimui 25 
metu su'kaktuviu savo klebona
vimo Szv. Juozapo parapijoje, 
Mahanoy City, Pa. Gerb. Kun. 
P. K. Cz^esna dabartinis klebo
nas laikys 4P valanda Iszfkil- 
mingas Szv. Miszias, Padeika- 
vones Miszias už 25 metu Kle- „ . . . ... Ponavimą vienoje parapijoje. 
Dija'konu bus Kun. J. Szuikevi- 
czius isz Tamaqua, Pa., Sub- 
Dijakonu bus Kun. J. J. Bag
donas, parapijos vikaras. Pa
mokslą ipasalkys Kun. M. F. 
Daumantas isz Girardville, Pa. 
(Vakare 7-ta valanda, parapijos 
Saleje invyks Programas-Teat- 
i’as paminėjimui 25 metu kle
bonavimo. Programa iszpildys 
Szv. Juozapo Mokyklos Moki
niai ir Mokines Programa-Te- 
atra surengė ‘Szv. Prancisz'kaus 
Seserys Mokytojos Szv. Juoza
po Mokykloje, Mahanoy City, 
Pa.

— Petnyczioje pripuola 
Szv. Monikos; Sulbatoje Szv. 
Pijusio V. Kita sanvaite: Nede
lioje pripuola Rusnaku Vely
kos; Panedelyje Szv. Stanislo
vo; Utarninke Szv. Mykolo 
|Ark. apsir., Seredoje Szv. Gri
gorians, Nas., Ketverge Dangų 
Žengimo Szvente; Petnyczioje 
Szv. Pranciszko, Jer., Sukato
je Szv. Nereio.

— Nedelioje, Szv. Juozapo 
parapijos svetainėje, 7-ta va
landa vakare invyks Progra
mas pagerbimui Gerb. Klek. 
Kun. P. K. Czesnos “Sidabri
nio Jubilejaus Klebonavimo 
Proga.” Inžanga 50y.

— Juozas Marcziulonis nu
pirko Juozo Szukaiezio buezer- 
ne ir groseriu sztora po Nr. 23 
E. Pine Uly.

— Garnys apdovanojo 
ponstva V. Yaksztem, nuo 416 
E. Centre Uly., sūneli.

— Daug anglekasiu susto
jo dirbti Utarninke, isz prie
žasties straiko.

— Isz priežasties nuolati- 
nios permainos oro, daugybe 
žmonių serga visokioms ligoms 
o daktarai užimti diena, ir nak
tį kaipo ir aptiekoriai.

— Ponas Mat. Paulauskas 
ir p. V. Kasperaviczia isz Shen- 
andorio, ana diena lankosi pas 
patinstamus, taipgi ir “Sau
les” redakcija. Acziu už atsi- 
lankyma.

Pribuvo in Amerika 
daugelis metu adgal, dirbda
mas kasyklose. Paliko du bro
lius, Vincą ir Joną mieste. Lai
dotuves atsibuvo Utarninke, 
10 vai., ryta* ir palaidotas Kai-U1 
varijos kapuose. Vąlukievi-1 
ežius laidojo. i

t Laidotuves Antano Dop- 
kino atsibuvo Seredoje, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9 vai., ryta, palaidotas 
Szv. Marijos kapuose. Velionis 
mirė Nedėlios ryta, pas seserį 
Petronėle Moskevicziene, 7 N. 
Union Uly. Gimęs Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika jaunu 
vaikinu 50 metu adgal, dirbda
mas Maple Hill kasyklų.

’ ™-., M „POLITIKA RANDAS! 
likimas ir gyvenimas juos bai- IANT KARO FRUNTO

1 Butkus Negali Suprasti Slal nuskrlaude. Neseniai liki- 
j ____ i mas buvo ju rankose, visas
.tyĮAŽAS vaikiukas, pipirukas ’ svietas buvo po ju kojomis, o

sau sėdėjo prie kelio ir dabar tas pats likimas ir pa- 
graudžiai verke. Senis But- ■ saulis tuo Vokieczius nugramz-

I kus, praeidamas sustojo ir gra- dino. Pasaulis juos baisiai nu- 
žiai užklausė:

“Na, Mažink; „„ o. —r X i
graudžiai verki?” ;gai plesze, vogė ir kankino, litika varo net ir ant karo lau-

“Mano tėvas visus mano ka- mergaites ir merginas sutersze, ko
ežiukus prigirdė.”

“Ach! Tai isz tikro gaila, 
paglosdamas mažuti, t___
minksztaszirdis Butkus.

“Taip,

, skriaudė. Kai jie taip drąsiai 
ko-gi taip žudė ir naikino, taip pasekmin-

SHENANDOAH, PA

Girardville, Pa. — Pana 
Pranciszka C. Valukoniute, 
duktė ponstvos B. Račkauskie
nės nuo 624 E. Mahanoy Avė., 
užbaigė savo slauges mokslą 
Hahnemnn ligoributeje, Phila
delphia, Pa.

j- Ona Krebiniute, nuo 332 
Line Uly., mirė Seredos ryta 4 
vai., Geisinger ligonbuteje, 
Danville, Pa., Velione sirgo il
ga laika. Gimė Girardvilleje. 
Prigulėjo prie Szv. Vincento 
parapijos. Paliko seserys, He
lena ir Albina namie, taipgi 
'broli kareivi Opi. Vinca kuris 
tarnauja Kinuose. Laidotuves 
atsibus Sukatoje, su bažnyti
nėms apiegomis 9 valanda ry
ta, kūnas bus palaidotas para
pijos kapuose Frackvilleje. 
Gra'borius A. J. Vilinskas lai
dos.

Frackville, Pa. — Ponia 
Margarete Yurkoniene, nuo 
115 N. Line Uly., aplaike tele
grama nuo valdžios kad jos sū
nūs kareivis Pfc. Juozas likos 
pavojingai sužeistas Balandžio 
(April) 13-ta diena Vokietijo
je.

Saint Clair, Pa. f Ponia J. 
Markavicziene, mire Panedeli 
ryta namie, sirgdama trumpa 
laika. Paliko keletą vaiku.

SUTINKA

Tėvas in duktere:
— Ka? Tiktai keturios 

sanvaites kaip susivinczevo- 
jote o jau skundiesi ant savo 
vyro?!

Duktė: — Kad jis nuolatos 
su manim barasi ir barasi.

Tėvas: — Tai niekysta ir 
gana, asz su tavo motina kas 
diena vaidyjemes jau nuo 30 
metu o vienok sutikime gy
venome.t Jurgis Najunas, nuo 525 

W. Arlington Uly., mirė Nedė
lios ryta Hamburg ligonbute
je. Septynis menesius adgal tu- 
rejo apleisti savo darba kaipo 
anglekasis prie Packer Nr. 5 
kasyklų. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Velionis pa
liko savo paezia Petronėle, ke
turis dukteres: Marie, Alina, 
Aldona ir Regina visi namie. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
su bažnytiems apiegomis 10 va
landa, palaidotas parapijos ka
puose. D. Snyderis laidojo.

Velionis taipgi paliko du 
brolius, Antana ir Juozą Lietu
voje.

— Panele Betricija, duktė 
ponstvos V. Yanoniu, nuo Ibbž' 
N. Chestnut Ulyczios, likos pa-j 
daryta operacija Jeffersono li
gonbuteje Filadelfijoje.
t Sirgdamas tik trumpa 

laika Andrius Tarutis, kuris1 
buvo apsigyvenus po Nr. 128 
JW. Girard Ave., mire Nedeliosį

— Kokios mažos pas jus 
porcijos.

— Sakau tamistai, kad ir 
to nesuvalgysi. Tik tamsta 
paragauk.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate iii kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gy venot ir apsistojot, nes 

• • be to, negalime jum siuntinėti 
» in nauja vieta. 

Daugelis praszo idant permai- 
Amerikiecziu kaieiviu paimta nyį. a(jresa> prisiunezia savo 
in nelaisve, vienas Amerikos varda įr pravarde bet nepaduo- 
karininkas kur ten surado ke-'dakur gyven0 ir in tkur iszva. 
lias bonkas degtines. Gerai is^žiavo. Tokiu laiszku sziadien 

... . į sitrauke ir jam galva apsisuko. apiaįkome daug, nes svietas la-
Vaitos Konferencijoje, Stall-Jig viena buteliuką nusistvere bai maiszosi) 0 del mus yra ne. 

nas pareikalavo kad Amenkie- ir svirduliuodamas iszejo isz reitalingas sukilnas galv08 
nelaisviu tvirtoves ir strapa-, jįesz]<ofį po visas knygas isz 
liuodamas ir dainuodamas, kur musu skaitytojas rasze 
trauke didžiausia to miestelio ]aįsz]-a įr kur seniau gyveno, 
ulyczia. Vokiecziai pamate Jeigu pi.isiunsite sena ir r.ar 
Amerikieti karininka ant uly- ,-a adresa, ,aį grelcziau galėsi- 
ežios manstavo kad jau Ameri-' 
kiecziai ju miesteli užėmė. Visi1 
tuojaus iszkele baltas vėliavas,' 
Vokiecziai kareiviai mete savo1 
karabinus, karininkai tuojaus 
paleido visus Amerikieczius 
nelaisvius ir patys pasidavė. 
Amerikiecziu armija dar toli, 
už kalnu kalneliu dar buvo ir 
nei nemanstavo to miestelio ■ i 
paimti.

Tai kur ir kada stiklelis ar 
buteliukas susigadino. Vienas,1 
gerai iszsitraukes Amerikietis cigarus, visi pas P. Reckliti, 206 w. 

karininkas visa miesteli paėmė Centre St” mahanoy city, pa. 
be karabino ir be vieno sziuvioJ

NEW YORK. — Dabar ma- 
žu-pamažu ima ateiti žinios ko
kia politika randasi net ir ant

Amerikietis Karinin
kas Visa Miesteli 

Paėmė

BERLYNAS, VOKIETIJA
Kld> pOllllKdį 1 d/ILU.d♦31 11 v L 11 <xlib| , j mg iivgai

karo franto. Rašytojai ir ko- - Viename mažame miestely-laikraszczio 
respondentai dar nedrąsiai be Vokietijoje, kur buvo daug 
vis aiszkiau ir viesziau ima 
aiszkinti kaip Stalinas savo po-

į senus iszkore, mažuczius su 
2 ” (kardais ir peiliais subadė ir su- j ’ i atsake pjaustė, beveik visa svietą pa

klupdė, koks ten besąs pasisu- 
verkszleno vaikas, ko ir viską kojomis augsztyn-

O jis man tik vakar prižadėjo apvertė. Biesai užpuolikai su- 
1 sitare užpuolė nabage Vokieti
ja ir visa jos grobi atėmė ir ja 
isz visu szonu apsupo. Vokie- rikos kareiviams kariauti. Ge- 
•cziai sako kad jos prieszai yra 
be giedos ir be sarmatos.

Tokie dalykai baisiai vargi
na Butku. Jis negali suprasti ir 
gana. O kai dar apie Japonus 
Butkus pamanstina, tai jam 
galva svaigsta. Kaip tu žmo
gau gali su tokiais skarmalais 
susipažinti ar juos suprasti.

, Tie Japonai isz tikro, nepriguli 
. prie paprastos žmonijos. Jie gi- 
. riasi kad jie yra kokios ten die- 
. viszkos kilmes, ir j u tikėjimas 

jiems uždeda pareiga visus vi
so svieto žmones isznaikinti, 
kad vien tik Japonas vieszpa- 
tautu. Butkus prisipažinsta 
kad jo galva per durna tokius 
augsztus ir mokytus klausimus 
suprasti.

Jis tik ant tiek yra dėkingas, 
kad nors kitos tautos, nors 
draugiszki krasztai dabar susi
rinko in ta San Francisco Kon
ferencija pasiszneketi ir viens 
su kitu susipažinti.

Butkus patenkintas 
nors jis nei Vokieczio nei Japo
no nesupranta, bet gal per szi- 
ta Konferencija jis gales su
prasti jeigu nesusipažinti su 
draugais.

kad asz pats galėsiu juos pri-l 
girdyti. ’ ’

Seniui Butkui dar ir dabar 
galva sukasi. Jis negali supras
ti kaip žmones sziandien maus
to ir gyvena.

Kitas klausimas, kuris naba
gui Butkui neduoda pakajaus 
tai yra kaip suprasti ir susipa
žinti su tais Vokiecziais ir Ja
ponais. Jis kur ten skaitė, kad 
visiems mums reikia suprasti 
savo prieszus ir susipažinti su 
savo prieszo norais ir reikala
vimais. Tik taip, tie, kurie ži
no, sako, mes galime tikroš tai
kos ir ramybes susilaukti.

Butkus yra tikintis ir sanži- 
ningas žmogus. Už tai jis tuo- 
jaus pradėjo skaityti apie tuos 
prieszus, kad juos geriau su
prastu. Ir nabagas, beskaityda
mas ir begalvuodamas, beveik 
kuone pakvaiszo.

Sztai kas vargina Butkaus 
protą ir trumpina jo dienas: 
“Paimk,” jis sako, “Vokie- 
czius. Dabar jie viso svieto 
prieszai. Jie ir pirmiau buvo 
laisves ir taikos prieszai. Ju 
vadai jau dabar ima prana- 
szauti ir grasinti visus kad jie 
dar baisesni kara surengs, isz- 
peres.

“Per szeszis metus Vokie- 
cziai krauja liejo, nekaltus 
žmones žudė, milijonus iszžu- 
de, kitus milijonus in nelaisve 
paėmė, dar daugiau milijonu 
sužeidino, koliekais ant amžių 
paliko. Ir jie visokiu neiszpasa- 
kytu žvieriszku baisenybių pa
pilde ir visai žmonijai prasi
kalto.”

Ir ežia, senis Butkus nejiez- 
ko priekaisztu. Jis tik visokias 
žinias renka, kad geriau su
prastu savo prieszus.

Jis toliau patemija, kad da
bar “beveik visi Vokiecziai sa
ko kad jie apgailestauja, kad 
jiems gaila.” Butkus nori žino
ti ko jiems taip gaila. Ar jiems 
gaila, kad jie ir j u pasiute va
dai tiek žmonijos iszžude, tiek 
nekalto kraujo praliejo? Ar 
gal jiems tik gaila kad jie kara 
pralaimėjo? Jiems taip gerai 
tas karas sekesi, viskas kaip 
isz pypkes ėjo, o dabar nelem
tas likimas ir tie Amerikiecziai 
jiems koja pakiszo. Gaila, isz 
tikro gaila!

Dabar Butkus skaito kad tie

ežiai nesikisztu in Berlyną, bet 
kad Raudonoji Armija su Ber
lynu apsidirbs.

Sovietai užims Czekoslova- 
kija. Ir ežia nebuvo valia Ame-

nerolas Patton, netyczia užėmė 
ežia du miestus. Stalinas tuo- 
jaus prisiuntė Amerikos vald
žia priminima kad Yaltos Kon
ferencijoje buvo nutarta kad 
tik Sovietai užims Czekslova- 
kija.

Generolas Eisenhower turė
jo tuoj aus pasukti Generolo 
Patton armijas isz Czekoslova- 
kijos.

ir liau

me permainyt ir greieziau gau- 
i site laikraszti. Kitaip ant mus 
j nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius

kad,

LONDON, ANGLIJA. — 
Gandai eina kad Hitleris serga, 
mirszta, kad jis jau nugalabin
tas, kad jis sudurnavojo. Atsi
minkime, kad mes beveik nieko 
nežinome ir negalime žinoti, 
net ir patys Vokiecziai nežino, 
kas ten dabar darosi, kas ten 
dedasi su Hitleriu ar kas jam 
atsitiko, ar kas jo laukia. Sako' 
kad Himmleris nudėtas kiti Į 
teigia kad Himmleris Hitlerį' 
negalabino, dar kiti šventai Kol ka“'c’įa k“as7t‘uOja tVvie! 
prisiekia kad Goebbelis pabe- 3 - - - - - - --
go. kad jis pasikorė, kad jis pa- lis Dabar klituos'net teis do-

Bus Brangiau 
Apsivesti

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

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

RYMAS, ITALIJA. — Ge
ros žinios plaukte plaukia isz 
Italijos frunto. Visur Ameri
kiecziai ir Anglai kulia ir mu- Vokiecziai praszo susimyleji-

Vokiecziai ne mo> ir rūgo j a ir prikisza Ame- 
i rikiecziam kad Amerikiecziai 

neapsaugoja Vokieczius nuo! 
Vokiecziu bomberiu. Jie reika
lauja geriausio maisto. Jie rei
kalauja kad Amerikos doleriai 
atstatytu Vokietijos miestus. 
Jie reikalauja kad mes jiems 
pinigais atlygintume už nuos
tolius.

Vienas Prūsas burliokas, .ge
nerolas, kuri Amerikiecziai pa- 
cziupo in nelaisve, dabar reika
lauja kad Amerikos armija pri
žiūrėtu ir apsaugotu jo viszti- 
nyczia ir visztas nuo Vokiecziu

sza Vokieczius.
tik traukiasi, bet ir neszasi 
kiek tik ju kojos inkabina.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKA5 GRABORIUS

Laidoja kanas numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78.
B20 W. Centra St., Mahanoy City

SPRINGFIELD, ILL. —
i Illinois Valstijos valdžia taria- 
> si ir ketina pakelti apsiženiji- 
iino leidimo “laisniu” kasztus.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

nas doleris gauti leidimą ves-
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

imtas. Mes nieko nežinome pa
kol musu Karo Sztabas pra- 
nesz.

Skaitykite “Saule

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

lerius.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

/"WAR LOAN
ISDN

But Americans have never failed to meet 
a War Bond quota yet—and we won’t fail 
now! So find out what your quota is—and 
meet it!

Yes, the Seventh War Loan is on right now!
There are new planes to be built . . . new 

tanks . .. new ships. All to bring the war to 
an earlier close.

Our fighting men .Trill do their job. But we 
must do ours! 9

And right now, the most important job 
we have is to meet our personal quotas in the 

? Seventh War Loan drive! o
Those quotas are big. Uncle Sam needs 

$7,000,000,000 from individuals. 
For this loan is really 2 in 1— 
there had been 2 drives in 1944, 
by this time. So now—we’ve got

• to do a two-loan job in one.

MIGHTY

ii WAR LOAN

e

FIND YOUR QUOTA .. . AND MAKE /U

IF YOUR AVERAGE 
INCOME

PER MONTH IS:

YOUR PERSONAL
WAR BOND
QUOTA IS: 

(CASH VALUE)

MATURITY 
VALUE OF 

7TH WAR LOAN 
BONDS' BOUGHT

$250 
225-250 
210-225 
200-210 
180-200 
140-180 
100-140

Under $100

$187.50 
150.00 
131.25
112.50
93.75 
75.00 
37.50
18.75

$250 
200 
175 
150 
125 
100 
50 
25 •

- €

ALL OUT FOR THE MIGHTY 7th WAR LOAN

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda pria Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos. •
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Ir

f, 
I




