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Isz Amerikos Pasilinksminimas Po
Darbui

GYVAS
į« NEBASZNINKAS 
rp’ -----
į Dirba Fabrike

Kenosha, Wis. — Trys me
tai adgal czionais likos palai 
idotas Juozas Pappan, kuris 
yela sugryžo sveikas ant szios 
aszaru pakalnes. Aplaikyti 
laiszkai isz San Francisco da- 
nesza buk Pappan yra dažiu- 
retojum fabriko czionais.

Tai-gi, trys metai adgal li
kos isztrauktas kūnas isz upes 
kuriame pažino buk tai yra 
Pappan. Dabar visi yra akyvi 
žinoti keno kuna taip iszkil- 
piingai palaidojo.

Vokiszko Susivieniji- 
į mo Kiszkos Dreba

' Philadelphia, Pa. — Vokie
cziu Susivienijimas Amerikoj, 
kuriam valdžia užmetineja isz- 
davysta priesz Suv. Valstijas 
ir kitus prasižengimus, dagir 
dės jog ana diena per ėjo nau
jos tiesos kurios nubaudžia 
prieszininkus szio sklypo ant 
20 metu kalėjimo arba užmo 
kejimo 10 tukstancziu doleriu 
bausmes, nutarė taji susivieni
jimą iszskirstyt. Susivienijimo 
kasoje randasi 30 tukstancziai 
doleriu kuriuos virszininkai 
paaukavo Raudonam Kryžiui. 
►— Nusigando Prūseliai.

Surado Savo Dingusia 
Dukrele

• Easton, Pa. — Tomis dieno
mis aplaike žinia M. H. Han
son buk jo dingusi dukrele at
sirado San Antonio, Tex., in 
kur iszkeliavo atsiimti dingu 
Šia.

Hansonas turėjo didelia ūkia 
ITexuose, du metus adgal, isz 
kur Meksikonai jam pavogė 
dukrelia po sudegimui jo namo 
ir nuo to laiko nieko apie ja 
nebuvo girdėt. Banditai, bijo
dami bausmes, paliko ja pas 
yiena ūkininką. Tik dabar da
inuota kur jos tėvas gyvena ir 
davė jam žinia apie jo dukre
lia.

Szoko Per Langa Isz 
Penkto Laipsnio

McKinley Park, puikus ho- 
telis, kuris likos užimtas per 
valdžia del kareiviu ir mo- 
teriszku kariszku tarnauto
ju idant praleisti smagu lai
ka po sunkiam darbui. Vie
na isz tuju kariszku darbi
ninkių, pana Margarieta My- 
lius yra prikeliama per pul
kininką Anselm Tibbs.

NEDORAS IEVAS
Nubaustas Už Apdegi- 
nima Savo Kūdikio

Viena Bulve Prisotino 
Penkis Žmones

Duckwater, Neb. — Ūkinin
kas Franas Roberts, radęs mil- 
žiniszka bulve ant savo ukes, 
nusiuntė ja savo motinai per 
paczta, užmokėdamas už viena 
bulve 45 centus nes ji buvo to
kia sunki. Motina Robertso isz- 
pjove 19 akucziu isz bulves ant 
sodinimo. Puse tosios milži- 
niszkos bulves iszvire ir turė
jo užtektinai del penkių žmo
nių o vakare antra pusią su
naudojo del keturiu ypatų.

Milžiniszkas Turtas Pa
slėptas Czeverykuose

Brooklyn, N. Y. — Palici 
jautas Keane, padaręs krata 
name po nr. 4809 4-tos uly., po 
mirusiam Dr. Stedman, rado 
senuose czeverykuose milži- 
niszka turtą kuris susidėjo isz 
75 tukstancziu doleriu. Dr. 
Stedman gyveno pats vienas, 
neužsiduodamas su savo kai
mynais. Paliko tik dvi gimi
naites, mieste Hartford, ku
rios aplaikys visa mirusio tur
tą.

Jaunikiams Rojus

Ką Pi£w rifeli

KRUVINA
SKERDYNE

Už Viena Drauga

Bern, Szveicarija — Vokie- 
i ežiai nužudė 20 nekaltu Italu, 
paėmė 70 ir kerszino sudegini
mu visu kaimeliu Biella aplin
kinėje ir tai už viena Italiszka 
patrijota ir nuszovima trijų 
Vokiecziu. Mat keli Italai ap
leido savo kalnus kur buvo pa
sislepia, nueidami in miesteli 
Biella, kuriame radosi apie 20,- 
000 gyventoju, kad iszgialbet 
isz Vokiecziu savo drauga, ku
ris turėjo susirėmimą su Vo- 
kiecziais ir likos uždarytas ka
lėjime. Pasiėmė jie sena auto
mobiliu nuo tūlo Vokiszko afi- 
cieriaus ir tris nuszove kurie 
jiems pasispyrė ir leidosi in to
limesne kelione. Pakelyje su 
stojo prie vienos karezemos in 
kuria inejo ir iszgere kelis stik
lus alaus. Kada apleidinejo 
karezema likos užklupti per 
Vokieczius ir suszaudyti. Kar 
czemninkas, jo pati ir trys duk
reles taipgi likos suszaudyti

Suszaude Smo
lensko Girrioje 
Ir Užkasė Slaptai

2$00,000Neteko Namu Fr un
cijoj) Rymas Apsiaubtas Isz 
Visu Szaliu; Amerikonai Nu

szove 65 Japoniszkus Eropla
nus; Allijentai Bombardavo 

Vokiszkus Miestus
Lenkai Plaka
Vokieczius

London — Slapti telegra
mai pranesza buk Lenkiszki

MOSKVA — Specialiszka kamisija isz- 
tyrinejo buk Vokiecziai nekaltai iszskerde 11 
tukstancziu Lenkiszku kareiviu kurie buvo 
laikomi Katyni kalėjimuose artimoje Smolen-

New Brighton, Staten Is
land, N. Y. — Chares Strang, 
isz 73 Mountain View Ave., li
kos nubaustas kalėjimu už ne
dora pasielgimą su savo de- 
szimts metu dukrele Elzbieta.

Už tai, kad mergaite pavogė 
saldumynu, likos per taji žvė
rį apdeginta su inkaitusia ge- 
ležia, ta pati padare su šuneliu 
Rajmundu, iszdegindamas jam 
baisu žaiduli ant krutinės. Su 
penkiolikos metu dukrele ta
sai žvėris taipgi pasielgė bjau
riai.

Moczeka vaiku buvo visa 
priežastis tuju bjauriu pasiel- 

'gimu per tęva, kuri pakursti- 
nejo taji neiszmaneli ant kan
kinimo vaiku nes ji norėjo nuo 
j u atsikratyt ir tasai asilas jos 
visame klausė.

Nudure Paczia Kada 
Toji Žindė Kūdiki

Altoona, Pa. — Sugryžes

Virginia, Minn. — Susitvėrė 
czionais draugija gražiu, jau 
nu merginu, skaitliuje 15 y pa 
tu. Toji draugija užvardino sa
ve “Merginu Kliubas.” Laik 
raszcziai, kaip raszo, tuju mer
ginu mieris yra palengvinti 
nuobodu gyvenimą jaunikiams 
kaipo vienstypiams pasaulio 
gyventojams kuriu toje apie 
linkeje esą nemažai. Tosios 
gražios merginos žada jauni 
kaieziams patarnaut szitaip — 
insiuvinet jiems guzikus, tai
syt drapanas, lopyt panezekas, 
kas reikia, viską iszprosyt, žo
džiu kalbant, patarnaut jiems 
visam kriaucziszkam darbe, ir 
tai viskas už dyka.

Taisymui reikalingu daigtu 
jaunikaieziai turi joms atnesz 
ti ypatiszkai patys o ir atsiim
ti turi ateit patys.

Susirinkimai tu gražiu mer
ginu būna kiekviena Panedeli, 
name First National Bank.

Liuteronu Kunigužis 
Perejo Ant Kataliko
Brooklyn, N. Y. — Czionai- 

tineje Kataliku bažnyczioje 
tuoj aus po Misziu likos priim-

New York — Szimas Daino- 
Jviczius iszszoko per langa isz 
penkto laipsnio savo namo, už- 
eimuszdamas ant vietos. Nors 
į o pati ir trys dukterys sten
gėsi ji sulaikyti nuo papildy- 
mo savžudystes bet pasiutėli 
negalėjo iszlaikyti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

namon gerai užsigėręs, Bruce 
Milleris nudure savo paczia su 
peiliu ant smert. Motere tame 
laike žindė keliu menesiu kū
diki. Jo svogeris R. Greineris, 
norėdamas apsaugoti savo se
serį nuo girto gyvulio, taipgi 
likos baisei supjaustytu per 
girtuokli. Palicija žudintoju 
uždare in kalėjimą.

tas in Kataliku bažnyczia 
Adolfas Mitch, kuris pirma 
buvo Liuteroniszku kunigužiu. 
Atsivertusis yra gimęs Kana
doje. Jis daug metu iszbuvo 
daugeliose Liuteronu bažny 
ežiose New Yorko valstijoj. 
Paskutiniais metais jis buvo 
pastorium Liuteronu bažny
czioje Windsor Terrace.

kad juos priėmė. — Tokia tai 
Vokiszka teisingysta.

19 Milijonu Žmonių
Mate Lenino Lavona

Moskva — Ana diena praėjo 
pro graba mirusio Lenino, su
tvertojo Sovietu Unijos, 19 mi
lijonu žmonių laike jo 20-meti- 
niu sukaktuviu jo mirimo. Ba
dai kūnas randasi geram pa
dėjime nes yra gerai užbalsa- 
mavotas. Prie jo antgrabio, 
Moskvoje, diena ir nakti stovi 
ginkluoti sargai kurie nieko 
neprileidžia arti.

Daug Musu Kareiviu 
Žuvo Italijoj

Washington. — Tik dabar 
iszeina skaitlis žuvusiu musu 
kareiviu Italijoj nuo kada pra
dėjo musziai. Kariszkas sekre
torius Simpsonas apgarsino 
buk nuo praeito meto Septem
bers menesio, musu kareiviu 
likos užmuszta 2,986, sužeista 
ir nesurandama 3,721. Ant 
Cape Gloucester Amerikonai 
užmusze 3,100 Japonu o mu- 
siszkiu žuvo 228 ir 698 sužeisti.

pasikelelei, kurie nepritaria joklOS RlielaSzirdySteS juOS HUŽUdC.
Vokiecziams ir savo draugams,! J ...
gavosi in Prusus padarydami Nekurie isz nužudytu kareiviu turėjo ant saves 
dideles Medes ir uzmusze pu- dokumentlIS kurie parode buk jie buvo gyvi 
sėtina skaitlį Vokiecziu. Mu-1 r j o v

sziai tęsęsi per kėlės dienas 
Pragoję, prie Varszavos. Len
kai taipgi užklupo ant Vokie
cziu padarydami dideles ble 
dės.

Wewake ir Rabaul Ameri
konai nuszove 65 Japoniszkus 
eroplanus kurie buvo atlekia 
suszaudyt Amerikonus.

Kėlės Namon Bet Labai 
Ilgas Isz Italijos

Nedelioje ir Panedelyje Al
lijentai smarkiai bombardavo 
nekuriuos Vokiszkus miestus 
su didėlėms bledems ir užmu
sze daug žmonių. Tasai užklu- 
pimas buvo visai netikėtas.

Skaitykite “Saule”

Rymas paskui Berlinas, po 
tam laimingai namo, taip ne 
vienas Amerikoniszkas ka
reivis trokszta. Ant tojo til
telio, pastatyto per Ameri
konus iszreikszta kad szis 
kėlės veda in Austin, Tek 
sus in kur yra tik 5,872 my
lios.

kada likos paimti in nelaisve. Lyg sziol jau at
kasta apie 925 lavonai. Lenkai meldžia Raudo
no Kryžiaus kad toliaus tyrinėtu taisės Vokie
cziu bjaurybes papildytas ant nekaltu Lenkisz
ku kareiviu.

Mažiausia du milijonai gyventoju turės ap
leisti savo gyvenimus prie Mediteraniszko pa
mario isz priežasties didelįo pavojaus bombar
davimo per Allijentus. Isz Bern, Szveicarijoje, 
pranesza buk Vokiecziai apszauke apgulima 
Rymo. Francuziszki patrijotai jau užklupo ant 
nekuriu Vokiszku kazarmiu, užmuszdami kelis 
aficierius ir kareivius. Vokiecziams sziadien 
sunku užlaikyti paredka Ryme.

Rusai jau gavosi in Krasnogvardejisk, 30 
myliu nuo Leningrado kur paėmė kelis svarbius 
geležinkelius, daug lokomotivu ir kariszko ma- 
terijolo. Tame muszyje Rusai skelbia buk likos 
užmuszta apie 40 tukstancziai ir daug paimta 
in nelaisve kaipo ir daug kariszko materijolo. 
Taipgi užėmė svarbius kelius Puškiną ir Pav- 
lovska.

Allijentai ana diena nuszove 46 Japonisz
kus eroplanus prie Rabaulo ir kelis transporti
nius laivus su aliejum ir kareiviais. Apie 400 Ja
ponu nuskendo su laivais. Vienas Allijentu lai
vu, badai ligonbutes laivas likos paskandytas 
su ligoniais.
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Kas Girdėt
Kaip pasielgia Vo’kiszikos 

dažiuretojos ligoniu su musu 
Amerikoniszkais kareiviais, 
kurie gaunasi in Vokisz- 
ka nelaisve, liūdina sekantis 
atsitikimas: Keli Amerikonisz- 
ki kareiviai, gulėdami ligon- 
buteje, melde tuju szetonbobiu 
idant susimylėtu ir duotu jiems 
nors laszeli vandens. Dažiure
tojos atnesze vandenio bet 
kareiviams nedave gerti tik 
prie ju akiu iszpyle vandeni 
ant grindų idant tuomi karei
vius da labiau kankyti. To'kis 
pasielgimas tuju Prusiszku da- 
žiuretoju likos paniekintas per 
visa svietą.

las ir sulygintas su ’žemo, gy
vos dvasios ten nesiras. 1

Tūlas Jaoniszkas inspetojasj 
parasze savo pranaszysta 1793 
mete, “ jog kada žmones pra
dės lekioti kaip paukszcziai, {

NACIAI NUDUODA atsiskaitymo dienai.

A T T n r v f r i | Bent vieszai Dievas nebera ežiu iszriszimo, 
* * U •C' IN Li 1 A naciu valstybes prieszas. Vo-1’ ’

j “Jeszkodami viso to paslap- J tikėjimas Vokietijos galia.1 
suskaldome jau kelis metus Vokiecziu ir 

„ .visa rei'kala in molekules, ato- niaciu militarine klika bubnijo,
kiecziai neberaginami daugiau mus bei elektronus, mes per- ’ namuose savo tai]) vadinama 

1 “apvalyti” savo szirdis nuo žengiame ribas fizinio gyveni-( “Wehrmacht-Tdee.” Szitojii 
])e-!Dievo prietaro sentimento. At- mo ir inžengiame in amžino- jJeja tikrino Vokieczius kad! 
pa_ virkszcziai, Vokiecziai ragina- sios teisybes karalyste. Prana-1 

nii atidaryti savo szirdis ir pa-' szai ir visu amžių mokytojai 
tikėti savo “gyvybes ir likt

umus iii Dievo rankas.”
Laikrasztis sako:

nas bijosi del savo gyvybes ir 
bijo griuvaneziu sienų bei ciks

imo dabar insalke savo' ploziju. Tacziau tie, kurie yra 1 
veikti tokiose 

linkybese, atidengė, kad 
reikėjo trumpos vidujines 
vos tai baimei nugalėti ir ras
ti naujus paslėptus kelius in 
savo sielas bei iszlikti nežino
mos energijos ir drąsos szalti- 
nius. Jeigu musu nervai pa
krinka del baisenybių, baimes, 
ar del nervu karo, musu didie-Į 
ji istoriniai asmenys veltui gy
veno ir musu pergales musziai 
kovoti veltui. Szis persitikrini
mas, szie moraliniai principai 
nuo kuriu Vokiecziu ateitis 
visiszkai priklauso, yra galimi 
del musu pajėgumo pakelti 
vis didejanezias nasztas.” ' 

Bet, “nuolat didejanezios 
nastos” negali būti atlaikomos . . Istaiga iszreiszkiant tikejimisz- 
kas, Krikszczioniszkas frazes, 
kur priesz jas ank&cziau buvo 
prieszpastatomą neapyka) ita, 
nupuolimas ir galybe. Ir na
ciai tai žino geriau nei bet kas 
kitas. Nes dabar szitie krimi
nalistai, 
vinti visa pasauli, bando su
mažinti materialiniu daigtu 
vertybe. Ir “Fremdenblatt” 
sako: “Kadangi ‘žmones dau
giausia vertina, pasaulines ge
rybes, jie nesiekia jas sunai-Į 
kinti. Tacziau, tuo jie verezia 
savo szirdis atsisakyti nuo pa-Į 
sauliniu turtu, ir nereikia būti j 
pamokslininku Savonarola, mas visame pasaulyje permai- 

kad atidengti senovės iszminti no karo balansa. Gali atrody- 
apie visu materialiniu gėry- ti, kad szioje naikinimo stadi- 
biu menkybe. Tikėjimas vela joje vienas sunaikintas kovoj 
atgijo ir dėlto iszkvla hisitiki-'laivas mažai reiksztu vidury- 

“ i . ,je kitu — juros, žemes ar

Del Musu Skaitytoju I

BAZNYCZIA

deszimts galingu karalių pra
dės baisia kare vienas priesz 
kita o 
ginklu.

Vienas Paryžinis laikrasztis, 
suvirszum 100 metu adgal ra
sze szitaip: “Kada ateis dvi- 
deszimtas szimtmetis, po Už
gimimui Kristaus, pulkai anti-:

Washington — Keista, 
veik neintilketina, istorija 
sieke mus priesz kėlės dienas 

visas svietas stos po • > . , . , ..1 isz Stockholm©: istorija, pasa
kojanti kaip Herr Himmler,
visu 'bijomas SS ir Gestapo vir-Į 
szininkas ir jo sztabo virszi-Į 
įlinkas, gen. Wilhelm Schep- 
inann,
organizacijoms reguliariai lan-| vereziami 

kristų užklups ant svieto, po > L , v . . iy . ’ y kyti baznyeziu pamaldas.
Tacziau aiszlku, kad toks in- 

' sakymas buvo duotas nedelto, 
_ naciai staiga atidengė, 

„imas in Dieva ir nuo- 
jszirdus religinis jausmas juos 
liszgelbes nuo ju barbariszko 
j neo-paganizmo tusztumos.
I Priežastis duota tame insaky-

'Nekarta prasergejome Lie
tuvius nuo 'pirkimo auksiniu, 
aliejaus, zinlko ir kitokiu sze- 
ru, pirma neisztyrineja ju tei- 

. singuma ar geruma. Dabar 
daugelis mus klausinėja, kurie 
nusipirko tokias szeras, ka da 
bar jie turi daryti nes jokios 
žinios neaplaiko nuo tuju mek- 
leriu nuo kuriu szeras pirko.— 
“Kaip beda tai pas Dieva.” 
Vyrucziai, gavote už savo pi
nigus puiku szmoteli popieros 
ir daugiau nieko — dabar tuo- 
mi džiauglkites. Reikėjo priesz 
pirkimą isztyrineti ir nepirkti 
kates maisze.

vadovysta Liuteroniszlko val- 
dytojaus kuris bus tosios nuo-: 
mones jog jis turi apreiszkima 
niuo Dievo bet jo pasielgimas 
bus velniszkas ir barbariszkas.1 - - • I
Visas svietas bus pripildytas (■ 
visokiais sznipais. Moteres ir j 
vaikai, kunigai ir seni žmones - • 
bus aukomis tojo nepi įsotinto Į me yra ,jau)g. ciniszkesne nes 
kraujagerio. Brutaliszkumas L-„ ' .J ° i jame saaoma:
tojo žmogaus taip perims visa: 
svietą jog visos vieszpatystes 
pasikels priesz ji o kraujo pra
liejimas bus milžiniszkas. ” 

Daktaras Delmar Eugene

JNesenei buvo pagarsinta buk 
Amerika in laika vieno meto 
iszdave septynis bilijonus do
leriu ant vedimo kares. Isz tos 
progos nebus pro szali primyt 
kiek kasztavo senoviszkos ka
res praeityj. Yra taip: Napo- 
leoniszkos kares, kurios viesz- 
patavo po visa Europa nuo 17- 
93 lyg 1815, kasztavo $7,000,- 
000,000 arba tiek, kiek vieno 
meto kare Ameriko su Vokie
tija kasztavo.

Meksikonisz'ka kare su Ame
rika kasztavo $100,000000. Ci- 
viliszka kare nuo 1861 lyg I8
60 kasztavo 8..bilijonus; Afri
kos kare, nuo 1900 lyg 1902 
kasztavo pusantro bilijono. 
Kare tarp Rusijos ir Japonijos 
kasztavo 4 bilijonus. Amerikos 
su Iszpanija kare kasztavo 175 
milijonus. Tebyre kare kasz
tavo svietui arti 100 bilijonu 
doleriu lyg sziai dienai. O kur 
da pabaiga?

Sugryžtanti Angliszlki ka
reiviai namon ant urlopo, pa
pildo daug prasižengimu, ypa
tingai žadindami savo paezias 
už neisztikimysta ir savo nu
mylėtinės už prigavyste. Už 
tai žudinstas jie ne yra bau
džiami ir sugryžta vela ant ka
res lauko. Paežiam mieste Lon
done sugryžia namon kareiviai 
nužudė suvirszum apie tris 
szimtus moterių už prigavyste.

Mete 1748, arba 196 metus 
adgal, kokia tai motere, vardu 
Margarieta Stoffel, pranasza- 
vo, buk Vokietija paklius in 
baisu svietiszka suiniszima isz 
kurio negreitai iszeis. Baisi 
kare užeis ant jos nuo vienos 
puses karalystes lyg kitos, ku
ri naikins viską. Tolimi rytinei 
sklypai prisidės prie Vokiecziu 
prigelbet jai bet vakaru ir pie
tų dalys pasikels priesz juos o 
galėjimai, koki atsibus prie 
dideles upes, apkariaus rytu 
sklypus su kardu. Milžinisz 
kas miestas, panaszus in seno- 
yįsžku Babelona, bus sudegin-

’I Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 

\ "įsu senu. Jeigu turite numara ) trijule
. ! kokioje dalyje miesto gyvena

» • • T* i • • i » O Lt U Lt vUlllv JL1 LtlXlCXx CuArm įjos-Oro-Lai vyno trijule °
, . . I kokioje dalyje miesto gyvenavra nciszardoma. Tai vra sziu- . . . ..' . ; te tai ir ta pnsiunskite, tokiu,mil darines I , , . . ., . budu aplaikysite greicziau ju-Bet sztai, į . , . ,su paezta ir laikraszti. Jeigu 

taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus.

i Acziu visiems.

i ir visu amžių mokytojai 
inženge in teisybes kelia. Ar (Įįenu Vokietijos 
mes turime ta drąsą, akyvaiz- minties pagrindas.

Kiekvie Į ^°je linksminanczio, besiszai- laivyno nebera. Sudėjus Rusu 
painezio, iszdidaus materializ
mo, sekti tomis pėdomis ilki 
mes rasime savo kelia in JI, ma įsz Vakaru, Scharnhorst’o 
kuris 'davė mums teiki aiszku 
atsafkyma in visus musu klau- Vokietijos gyvbntojams. 
symus '?” j Tacziau kova, kurioje laivas

“Novoe Slovo,” to garsaus .Scharnhorst’as nuskendo, pa-' 
naciu priesz-ti'kybinio Rosen- IRczia ir antra isz trijų Vokie-I 
bergo oficiozas, yra spausdi-‘cziu karo pajėgu — paezia ar- 
namas daugiausia propagan- mija, Vokiecziu strategijos 
dos tikslams už Vokietijos ri- 'pasididžiavimą ir tvirtove. Tai 
bu. Į yra tiktai kitas svietiniame ka- j

Į Visuose trijuose atvejuose— re,'kuriame mes kovojame, in- 
Himmler’io insalkyme ir tuose rodymas, kad jeigu vienas ko- 

veda- vos laivas nuskensta virsz 
varto- North Cape Barento juroje, 

visa Vokiecziu armijos linija 
Rytu fronte pajunta ta smūgi.

In Vakarus nuo Novel’io ir 
aplink Vitebską, Vokiecziu ar
mijos linksta po gen. Begra- 
mian’o Pirmosios Baltijos Ar
mijos užklupimu. Tacziau tuo 
tarpu Vokiecziai sektoriuje in 
sziaure nuo Leningrado ir in 
pietus nuo Velikie Luki dar 
tebesilaiko. Szis sekretorius 
paskutiniais menesiais buvo 
palyginti ramus. Leningrado 
apgulimas kuri laika jau nu
trauktas, nors Vokiecziai ir 
Suomiai nuo to miesto tebera 
artilerijos ugnies nuotoly.

Tacziau laikas artinasi, ka
da Rusija turės proga koordi
nuoti savo u'ž'klupimus sziame 
sektoriuje su Begramian’o 
slinkimais in Vilkavus link Ry
gos ir su Vatutin’o inilžinisz- 
ku stumejimusi in Vakarus 
nuo Dniestro. Tacziau Lenin
grado sektorius lyg tyczia yra 
toliausiai nuo Rusijos didžių
jų karo gamybos centru ir taip 
pat nuo svarbiausiu Alijentu 
pristatymo keliu in Rusija — 
kelio per Persijos inlanka, Ira
ną ir Kaspijos jura.

Dėlto yra begalo svarbu, 
kad kai]) tik sziuo metu Rusi
jai aprūpinti Alijentu yra vėl 
vartojamas pavojingas ir 
brangus bet žymiai trumpes
nis Murmansko kėlės. Isz pa
lydu didumo, kuris lydėjo kon
vojų, kuri Scharnhorst bandė 
sutrukdyti ir sunaikinti, aisz
ku, kad pats konvojus 'buvo 
ypacz didelis.

Faktas, kad buvo rizikuoja
ma paežiu Scharnhorst ’u duo
da papildomu inrodymu, kad 
konvojus buvo ypatingos svar
bos, matomai, buvo ypacz sku
binai isztekliai sustiprinimui 
Rusu jegu aplink Leningradą.

'Scharnhorst’as buvo pasku
tinis Vokiecziu laivas, kuris 

< . . , . , . buvo jialkankamai greitas ir__ ___ r- Namu Laivyno vienetai dabar f . ./ i .. ,. , ... v , .stiprus grasinti MurmanskoAlfredo Ro- vra paliuosuoti (kitiems uzda- ,i . . . . ... T, . 'kelia. Dabar szis laivas nu-senbergo oficioze “Novoe Slo- viniams, taip pat kaip Italu ., . ...... .. skendo ir per sekanczius sun-laivyno kapituliavimas patino- .kaus matymo menesius, kada 
treczioji isz Vokiecziu trijules 
jėga — oro laivynas — nega

žygiavimus, Alijentu tęsiama 
oro kara ir žymu pasistumeji-

ap- 
te-

netekimas yra didelis smūgis'

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
- o-  

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Krisiuskite 25tf o gau
site per paezta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Lenk y darni pa
maldas, jus intikinsit tilkin- 
cziuosius kad tautisžkas-socia- 
lizmas gali bendrai darbuotis 
su bažnyczia ir tikėjimu.” 

; Insaikvmas lieka insakvmu 
_ ______________ •, nors dau

gumas Himmler’io karsztu SS 
pasekėju yra atheistai, (bedie
viai), jie visvien pasirodys pa
maldose. Indomu, koki bus 

i žmonių jausmai, kuomet jie 
bažnycziose pamatys 

s sziaures-rases 
11 inkarnaci jas. ’ ’ Tikrenybėje 
žmones gali ju nei nepastebe- 
ti, kadangi saugumo sumeti
mais tiek savo žmonių, tiek 
partijos labui, iszgelbeti juos 
isz nejaukiu padėjimu, Himm
ler’is buvo pakankamai gud
rus insakyti: “Dėvėkite civi
liais drabužiais, ne uniformo
mis, kada Jus dalyvausite pa-

j A llOUalj 111(10 llVllUr

Cioft dvideszimts pei.ixi metai bet'kokiam naciui ir
adgal rasze buk tasai ikrauja- 
geris nereges pabaigos szios 
baisios kares ir trys nariai isz 
jo szeimynos panesz didele ne
laime. Nežinomas lyg sziam
laikui žmogus, Vokietijoj, pa Įstaiga 
siliks galingu vadu visu žmo-|luos. busimosios 

~ + « into j „i „ ' ... ..niu o mete 1918 atsibus didele 
musztyne ore kokios da svie
tas neinate ir nelpivo girdėjas. 
Du musziai ant vandens bus 
pavojingi del Vokietijos.

Kokis tai Rusiszkas raszti- 
ninkas vardu Blodk, 1892 me
te parasze knyga po vardu: 
“Kares ateityje.” Toje kny- 
koje autorius pranaszavo buk 
neužilgio pakils baisi kare ku-! maldose
rioje dalyvaus suvirszum de
szimts milijonu kareiviu. Toje kos jn Vokiecziu minias, daug 
kareje naudos visokius inna- svarbesnis yra pakitimas, kū
gius koki lyg sziai dienai ne
buvo niekur naudojami kai]): 
baisikelius, karvelius, telegra
fu, telefonus, kameras, peris
kopus ir 1.1, ir baisias maszi 
nas kurios eis be pagelbos ark
liu. Vokietija bus neapken- 
cziama per visa, svietą ir bus 
atkirsta nuo visu sklypu, prie- 
teliu neturės visai.

Senovės Turkai tvirtai tikė
jo in selkanczia pranaszysta : 
“Tasai, kuris iszgelbes Jeru- 
zalema ir iszauigsztins ja tarp 
kitu sklypu, ineis in miestą 
peksezias o jo vardas bus Die
vo Pranaszas.

Tacziau del tiesiogines inta

ris tuo pat metu bafžnyczios ir 
tikėjimo link invyko visoje 
Vokiecziu spaudoje. Visas tas 
dalykas yra taip aiszikus ste
bėtojams, kad jie beveik jau- 
czia direktyvas kurias Herr 
Goebbels, Reicho propagandos 
ministras, iszleido savo tar
nams kartu su Himmler'io in- 
sakymu jo Partijos ir Slapto
sios Palicijos dalims. Gruodžio 
25 d. “Hamburger Fremden- 
blatt” indejo tiesiog lyriszka 
vedama ji apie “tamsumos be
dugne” ir ragina patikėti sa
vo likimą in Dievo rankas. Ži
nant, 'kad nacizmas per visus

Tai-gi, kada Angliszkas ge-jtuos metus kovojo priesz baž- 
|nyczia ir tikėjimą, žinant, kaip 
nekeneziami buvo ir yra kleri- 
kalai-vadai — pradedant Liu- 

.teronu pastoriui Niemoeller, 
, lebesedinczio nelaisviu stovyk

nerolas Allenby, vadas Ang- 
lisz'kos kariuomenes, kuris įli
ejo in Palestina per praeita ka
re, paimdamas miestą Jeruza- 
lema, i nėjo in miestą peks
ezias, seni Turkai tuojaus su- loję, iki narsiu Kataliku vys- 
prato jog pranaszysta iszsipil-' kapu, kaip grafo Galen, grafo 
de ir apszaulke Allenby iszga-. Prey^ingk, arba kardinolo 
nytoju kokio lauke nuo ilgai Faulhaber — yra neinmanoma 
nes iszaiszkino jo pravarde Al-'tikėti in tokia staigia szirdies 
lenby ant Allah Nabi, — Allah ir mineziu permaina. Atvirksz- 

cziai, užuodžiama szalta ir ap
galvota. intencija suvienyti ir.

nieko 
vilties

d vie j nose laiikraszcziu 
muose, vieno vietiniam 
jimui, kito užsienio — 
neintarias gali matyti
spindulli, kad net naciai su
pranta raszta ant sienų ir kad 

j jie bando apgailestaudami nu
silenkti Amžinybes teismui, 
vietoje lenktis besikeiezian-

1 ežiai kovos fronto laimei ar ju 
I .paežiu partijos doktrinoms.

( Bet tie, kurie pažysta nacius 
geriau, temato kita bandymą 
apdumti žmonių — Vokietijoje 
ir už Vokietijos sienų — akis. 
Yra matomi szvelni Goebbelso 

kurie baudė 'pririša-' szis iszvirsziuis naciu
filosofijos pasikeitimas tampa 
paprastu naciu manevru vėl 
laimėti jeigu galima, tikeji- 
misziku elementu parama vi
duje ir už Vokietijos sienų.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

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

KARAS JUROJE
iScharnhorst ’o nuskandini

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

nr visos trys 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

oro 
tos 
pa

ilimas kad žmonija, negali pa 
silikti nepaliesta sziu pamoku veiksmu. Bet ka tik del 
ir kad turėtu daugiau remtis priežasties Scharnhorst’o

i baiga turi toli siekianeziu pa- 
, sekiniu.

Virsz viso kito, tai reiszikia 
■iti,' Vokietijos laivyno bet kokiems 

kuriuo aplinkinis ju pasaulis ■ praktiszkiems tikslams suma- 
griuva. Jie turi stiprinti savo žinima. Su 
paspirti. Jeigu Vokiecziu 'žmo- Scharnhorst’u 
nes dabar greitai traukiasi nuo „ _
Naciu szono, naciai, supranta-'pBz’u ir Gneisenau pakirstais, 
ma eis su tais žmonėmis — ir į Vokietijos laivynas, faktiszikai 
vėl naciu propagandistai gali niekuomet nebuvęs tikru lai- 
meluoti: “Mes visi vienoje pu-j vynu, kadangi jis buvo vien 
seje. ” Taip naciai tęsia savo pusiszlkas ir nebalansuotas sa- 
sena propagandos žaidimą vi-^’o sudėtyje, negali daugiau isz 
dujiniais ir szveneziatįsiais viso būti tralktuojamas kaipo 
jausmais tu Vokiecziu, kurie laivynas. Sziadien tai tebera 
nepasidavė naciu ateizmo ir paskiru laivu rinkinys, kuriu 
neo-palganizmo dvasiai. jnei vienas nėra dideles

Tacziau szio staigaus naciu hos.
Dievo atidengimo naudingu-' Tokiu budu sunkus 
mo tikra svarba randame Ber 
lyno Rusu kalba 1

nesugriaunamais daigtais. ’ ’
‘ ‘Hamburger Fremdenblatt 

žaidimas yra perdaug aiszkus. I 
Naciai puikiai jauezia grei

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

20 Centai. į
Saule, Mahanoy City, Pa.

žinima.

Lutzow’u juros

Bismarck’u,
Graf Spee, 
dugne, Tir-

s var

is ii t u

TIKTAI 50<? O APLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T. 
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 

' Senelis, Dienos Kentejimo 
j Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
- Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsargumu In Balta Vergi- 

Ija, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
i Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva- 

, i . • • + i ke, Del Pirsztiniu, Apie Minios sėkmingai operuoti tame' > t-
i.- ii.-- . , • • ima, Pavasaris, Apie SauJo,kelvje, Allijantu konvojai ga-, . r
u/vviHi IC,,.;,.. I Menesi, Žvaigždes > Kitus

Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 

Poni Ona Skunda, isz Tole- Uosis, Budyne, Baisi Naktis,

ženklina Dievo, o Nabi, Prana
szas, todėl Turkai dabar tvir
tai tiki jog pranaszysta iszsi-Į pakelti bekrintanti Vokiecziu rasztis raszo: “ Niekad pirmiau 

tikėjimą in Reicho karo pa-' milijonai ir milijonai 
stangas ir, ypatingai, ju szan-l(hire akis in aki su 

I kaip dabar. Kas yra
Paskutiniais penkiais metais nias? Ar tai kosminio 

kontroliuojamoje Vokiecziu produktas? Ar tai tik insivaiz- 
neiszreiksztais žo- dintas paveikslas musu minty-j 

szitas mechaniszkas ^ai taip pat reiszikia kad Pači- do, Ohio raszo: Prisiuncziu ta-ĮDzuoko Pasaka, Protas Ant 
stengiasi procesas tėra velnio karusele 1'ike priesz Japonus gales dau- mistoms užmokesti už laik-' Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi- 

kuri sukasi, kol jo mechaniz- &iau iszstoti Amerikos ir Bri- raszti “Saule” su gerais veli- skaitymu. Ant Adreso:
‘ ar tai yra te- juru jegu. Įnimais ir laimingu Nauju Me- SAULE PUBLISHING CO.,

siuntinėti iszsireiszkimais, ilki tol sveti- atras, kuriame mes vaidiname' Namuose, Vokietijoj, Scharn- tu ir vilczia kad kare pasibaig-j Mahanoy City, Pa. U.S.A. 
1944 m. mais jo lopoms, “Fremden- 

megina prisiszaukti sa-

pildė.

Ponas P. Macziokas, isz sus pergalei.
Charleroi, Pa., raszo: Gerbia
moji redakcija “Saules” lin
kiu jums geros laimes ant szi-' spaudoje 
tu Nauju 1944 Metu, geriausio džiais ir jausmais, “Fremden- se? 
pasisekimo jusu užsiemimuoisia blatt
ir visiems laimingu sziu metu, priszaukti atgal Dieva in juo- 
Prisiuncziu jums užmokesti už'das naciu szirdis. Jausmais ir nias iszsibaigia 
laikraszti ir praszau 
vėl laikraszti ant
Acziu jums labai grąžei, kad blatt 
nesulaikete man laikraszti. jvo siela, užgniaužti baime, ku- 
SKAITYKIT “SAULii” PLATINKI! <juos aplUia> bei apsisaugoti

vedamasis

vo.
Gruodžio 25 d. laidoje, liaik-'savo Viduržemio juros laivy

ną. Tai reiszikia, kad valandai 
iszmuszus turėsime papildoma 
juru apsauga Allijantu užerai-, 
mo jėgoms. Tai taip pat reisz- ..... ... les vvkti m Rusija nesužaloti,kia lengvesnius konvojų jude- .. 7 , Office of War Inf., Washington, D.C.jiniiis m Europos frontus —( 

į Vakarus, Pietus ir Rytus. Ir i

nesusi- 
mirtimi 
gyveni 
proceso

kaipo marionetes, kartais dra- horst’o netekimas pakvipo tu szimet, nes asz turiu keturis 
kartais komedijose, pa- mirtimi. Nes tai reiszlkia su- sūnūs Ikariszkoje tarnystoje, 

griuvimą pirmojo isz trijų gin
klo pajėgu, ant kuriu rėmėsi riszku lauku Europoje.

tuose, 
linksminti — mes nežinome ka 
— Dieva ar 'Szetona?

netekimas

isz kuriu trys randasi ant ka-Į
Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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BURIKE IR BURKAS

į TARADAIKA

Anūkas Prezidento
Roosevelto

(Tasa)

— Sztai prieteliaui, padary
si taip: Kada sugryszi namon, 
pasakykie paežiai jog asz es
mių raganių ne tokiu prastu, 
tiktai poniszku, mokytu. Ža
saitiene tiek nusimano ant bū
rimo kiek klumpis apie stalo-j 
ravima; su manim negali susi
lyginti. Kvaraba 'žino, kokios, 
ten buvo kazyres ir ka ji ten' 
iszrado. Prikalbinėk-gi paezia,1 
idant pas mane ateitu, apsakyk 
viską o tada asz jai visa teisy
be apsakysiu. Tai vienas.

O dabar paimkie savo szim- 
teli, suvyniokie gerai in laik- 
raszczius ir užkaskie in žeme 
po kryžium kuris gale kaimo 
stovi. Padarykie tai vakare 
idant niekas nematytu. Tris 
žingsnius atskaitykie nuo pry- 
szakio kryžiaus, paskui tris 
žingsnius iii kairiaja szali, pas
kui vela tris in deszine szali. 
Atkasi veleną taip, kad nebū
tu žymu jog žeme sujudinta. 
Tiktai saugokis kad niekas' ne
matytu. Paskui jau pati pasa
kys, kaip eisite jeszkot pini
gu.

Juodaitis iszejo nuo profe
soriaus apkvaitęs. Mistino da
bar ant tikro, jog jis yra raga
nium, jog reikalavo szimto rub-. 
liu. Tuom lai'k jis nenori pini- j nedažinotumei apie ta profe

sorių, gal jis ir prastus žmones 
gal, priiminėja pas save?
tu-

Pulkininkas Franklin Roo
sevelt Jr., parodo savo sunui 
Franklinui, trecziam, penkių 
metu amžiaus, viena isz se
no viszku laivu ant kokiu jo 
diedukas plaukinedavo.

gu ir 'koki szposa daro.
— Ha, kas man do to! 

bus gerai. Tegul daro kaip — Hm, girdėjau, jog ponai
ri. Pažiūrėsime kas isz to pn-.brangei jam užmoka už buri- 
sidarys. ruoni laik darysiu ma nes didžiai mokytas ir 
kaip liepia.

Parejas namon, pradėjo ste
buklus paežiai kalbėt apie pro
fesori. Pasižinojo jog tai dide
lis burtininkas, kuris tik po
nams buria. Motka ant žvaigž
džių burti, isz knygų ir isz 
plaukenczio vandenio. Ana vi
si ponai ir Žydai isz Seiriju pas 
ji lankosi o ir musu dvaro po
nai ir ekanomos rodos klausia. 
Ka priesz ji giliuoju, Žasaitie
ne! Jis ja su koja nepaspirtu! 
Daugybe ant stalelio guli kny
gų burtiiiiszku o vis dideles, 
pazalatytos, net žiūrėt negali, 
taip blizga. Kad taip jis pras
tam žmogeliui duotu rodą! Bet 
kur jis prisiteis!

— Tai matai kokis tu! Ru- 
gojai ir plūdai visaip ant Ža- 
saitienes, — tarė pati, — o pas 
poniszka 'burtininką rodos ta
ve traukte traukia!

— Jeigu eiti pas meisteri 
tai pas gera meisteri, ne pas 
fuszeri. Fuszeriui reikia užmo
kėt o nieko gero nepadaro.

— Jau Žasaitiene ne yra fu- 
szerium. Grablikas in meta nu
mirė kaip kazyras iszdejo.

— Grablikas numirė per sa
vo kvailumą o ne per kazyras. 
Užsigėrė, žiemos laike sugry- 
žinejo isz karezemos pasigė
ręs, sodo pakelyje ir suszalo 
ant amžių. Ne kazyra kalta tik 
arielka. Jeigu butu nepasige- 
res ir da sziadien butu buvęs 
gyvas, ant pagelbos Žasaitie- 
nes.

— E, tai tik žmonių tokia 
pasaka.

— Ne žmonių pasaka bet 
teisybe iszsirodo pati. Pasaky
kie man, ka toki iszgyde Ža
saitiene musu kaime? Pardavi
nėja žmoniem žoles, kuriu pati 
nepažysta o žmones kaip serga, 
taip serga.

Agota nežinojo ka ant to at
sakyt. Po valandos tarė:

viskas iszsipilde ka pasako. 
Asz pats labai norecziau pas ji 
nueiti ant rodos bet nežinau 
kaip prieiti.

— Tai ko tu eitumei? Gal 
norėtumei, kad asz greieziau 
numireziau ir dažinoti, kokia 
mergina gauti už paežiu. O tu 
nieksze! Jeigu tu geras būtu
mei tai praszytumei idant pro
fesoris mane prisileistu pas 
save.

— Kad tu tiki in Žasaitiene.
— Tikiu netikiu. Kaip ne 

yra gero kriaueziaus tai duo
dasi kokiam fuszeriui žiponai- 
tis pasisiūti.

— Tiek to, kad tu galėtumei 
isz lovos iszlipt o norėtumei 
nueit pas profesori tai gal isz- 
praszycziau idant tau iszbur- 
tu. Pinigu nesigailėsiu.

— Tik tu ir geras. Nueikie 
da szadien ir praszykie grąžei. 
Jau asz žinau ka klaust. Tuo
jaus man rodos geriau kada 
pamisimu jog rytoj nueisiu pas 
ji-

Sėdi ant lovos ir pradėjo ap- 
sitaisineti. Reikia po bis'ki 
pratintis vaikszczioti nes kaip 
rytoj nueit pas. profesori?

Viltis, jog pamatys tikra 
burtininką, jog iszgirs nuo jo 
apie savo ateiti, dadavinejo jai 
pajiegu ir norą ant gyvasties. 
Valandom! vela apsileidinejo. 
Juk del jos ka daugiau gali 
pasakyt kaip tik ta pati ka Ža
saitiene isz kazyru pasakė. Jau 
to nepagelbes ir mandriauses 
burtininkas, nors butu ir kaip 
Salamonas. Vienok norėjo ka- 
necz matyt profesorių ir gir
dėt jo nusprendimą.

Ant rytojaus vos pradėjo 
szvist, paszoko isz lovos ir ren-

gesi in kelione. Ėjosi jai ne- 
rangei nes per ilga gulėjimą lo
voje pasibaigė ir neturėjo kaip1 
reikia pajiegu. Tankei silsėjo-' 
si besi rėdydama.

Ant pagalios, apie deszimta 
adyna iszejo isz stubos rams
tydamasi ant rankos vyro. Rū
pinosi laibai ar profesorius' 
priims ir ar kalbės su ja ?

Vyras ramino ja, jog jis grą
žei ir su nusižeminimu pra- 
szis profesoriaus jog turės jo 
praszymo i s zk 1 a u syt i.

Atėjo priesz narna kuriame 
buvo profesoris ir sėdo ant suo
lelio priesz narna. Vyras i nėjo 
iu vidų. Su plakanczia: szirdžia 
lauke iszeinanczio vyro. Na ir 
iszejo.

— Agute, profesoris yra taip 
geras ir prieigus, jog tave pri
lankei priims. Bukie geros mis
lies. — Asz ežia palauksiu ant 
tavęs.

Inejo Juodaitiene su didele 
nedrąsą. Paregėjo augszta vy
ra su ilga žilo'ka barzda. Bis- 
kuti apėmė ja baime.

Pasmaginta gražiais 
džiais, prisiartino prie profe
soriaus ir sudedama rankas 
pradėjo praszyt idant jai apie 
ateiti pasakytu. Nes jog szimel 
turi ji numirti, tai jau tikrai 
apie tai žino. Tiktai norėtu ji 
žinot, katra diena numirs? Te
gul nors žino kada eiti iszpa- 
žinties. O paskui norėtu priesz 
smerti žinoti, su kokia mergi
na Juodaitis, jos vyras, apsi- 
p nežinos.

Profesoris ipamislino valan
dėlė ir glostydamas savo barz
da tarė:

— Gerai, dasižinosi apie vis
ką. Prisiartink prie manes. 
Profesoris uždare duris ir stu- 
mute užstume. Ant stalo gulė
jo knygos ir daug visokiu po
pierių langai buvo bis'ki pri- 
dangstyti. Kada szale profeso
riaus ir žibėjo maža lempute 
palklause profesoris:

— Ar Žasaitiene turi tokia 
raganiszika žibintaite ?

— Neturėjo, — atsake Ago
ta.

— Jeigu taip, tai ji nieko ne- 
iszmano apie būrimą. Dvasia 
jokios ateities nepasako be szi- 
tos žibintaites.

Ant kart žibintaite užgeso. 
Czia pradėjo kas tokis baladot 
ir kibirksztys rodytis. Agotai 
nudavė kad žai ai rodosi pri
temusioj stu'boj.

Vėla žibi n tai i e užsidegė. 
Profesoris paėmė Kokia tai po
piera nuo stalo ir tarė:

— Sztai ežia dvasia parasze 
ir paduodamas Agotai 'kalba:

-— Sztai popiera balta ant 
abieju szaliu. Da ta meta ne
mirsi.

— Kaip tai ne, kad man ka- 
zyres iszbure smerti, — pradė
jo jau drąsinu Juodaitiene kal
bėt.

— Kokios kazyres?
— Nugi paėmiau supaszytas 

kazyres ir nukeliau ant giliu 
tūzo.

Tai da puikiau iszrodytu.
Juk ir pirsztines nebutu 

pro szali,
Tiktai vaikine tokio saizo 

pirkti negali,
Ba turėtu užsteliuoti,
Kad galėtu užsimauti,

Visikas vyrueziai atsiras,
Ba galop žengia progresas, 

Guminiu pirsztiniu pridaris, 
Jog ant milžino rankos užlys, 

Tai vis gerai,
Ten veisėsi sportai.

visu užklausymu profesoriaus.'
— Ir 'kaip 'kalbėjo ?

bas nepabėgtu.
Pagriebė spata ir pradėjo 

bi-’ kasti su karszcziu. Juodaitis 
ne- atkasinėjo tolyn žemes kad ad- 
ne- gal nebyretu.

zo-

' Gal ne visi žino,
Kas tas “sportas;” 

Žinau, kad greitas kurtas,
Tai vadinasi sportas,

Ba turi plonas ko jukes, 
Kaip rodos lazdukes.

Na ir tarp žmonių atsirado 
sportai,

Ka turi plonas kiszkas kaip 
kurtai,

Iszrodo kaip pripampęs 
katukas,

Su plonom kiszikom 
vaikinukas.

Mat, nesenei turėjo placzias 
, kiszkas, 1

Sziadicn plonos, iszrodo kaip 
kipszas.

Ne vieno didelio, kojos pėda, 
Prie plonos kiszkos suvis 

netinkama,
O da per kelius kojos kreivos, 
Ir tai vadinasi sportas novos.

Biedni sutvėrimai,
Toki vaikinai,

Galvos tuszczios,
Paraitotos bulksvos,
Kalnieriai lyg ausu, 

Kaip bleke ant kaklo ožkų.
Panose nubrazduota, 

Kad nebutu apsnargliota. 
Net man darosi negerai, 

Kaip ant mislies ateina 
sportai,

O kad da visi brylius nesziotu,

* * *
O j sportai, sportai, 

Darote neiszmintingai,
Esate jauni vaikinai, 

Tai nežinote kas gerai.
Apsirinkite sau koki amata, 

Kriauczysta ar sziauczysta tai 
nesarmata,

Jeigu suaugės mokytis 
pradėsi,

O kaip iszmoksi, tada pūstis 
galėsi.

Amatnykas visur gerai turės, 
Ant amatnyko kožnas žiūrės, 

Ir ji visados,
Paguodos.

Juk jeigu isz Lietuvos kriau- 
czei nepributu, 

Tai kas del sportu raitotas
]Judras siutu?

Sziadicn kas isz to, 
Jeigu nenibka jokio amato ? 
O kad ir da kiszkas labiaus 

suplonis,
Tai vis tarp civilizavotu 

nepasirodys,
Visi su pirsztais badys, 

Ir pasakys:
Jog kvailys.

Kaip tokis sportas apsi- 
paeziuos,

Kas bus, kaip isz to isz- 
sipagirios?

O ar tokis tinginys, 
Savo paezia iszmaitys? 

Niekados!

— Sziczia, — tarė tryptele- 
jdama drueziai su koja. Biskuti

— Kad ne'butu, nebutu! De- žeme slegsta. po manim. Duo- 
jo profesoris balta popiera o kie, dusziuk, spata, 'kad skar-

į dvasios atsakinėjo rasztu.
! — Ir ka jos parasze tau ?

— Ak, daug daigiu, net 
jau tau pasakyti, kad kas 
su s ima iszy tu. Žasaitiene
iszmano ant būrimo ne tiek,. Už valandos pataikė ant mo
lei ėk musu žila kumele. Ko'žna Hnio puodo.

ikazyre ženklina ka kita o ne 
1 ta, ka ta boba sake. Bet asz pri
žadėjau profesoriui niekam 
nesakyt, tai ir tau nesakysiu.

— Kaip sau nori.,
— Aha, jau pyksti, bet da

viau žodi, tai dalaikysiu. Tik
tai ta liepe tau profesoris pasa
kyti, idant su manim nueitu
mei pas kryžių ant treczios 
adynos nakti, ir pamaczytumei

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
' laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! !

girdi, dusziuk, ar tu SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Szuke sutriuszkejo ir suby
rėjo puodas ant szmoteliu.

— O, Iszganytojau, Dieve!
—* 'Sumuszei puodą, pinigai 

susimaiszys su žeme, — ružijo 
Juodaitis.

— Gali būti nes dvasios 
myli daryti kliūtis kada nori 
paimti. Palauk, asz su ranka 
isziminesiu.

Pasilen'ke ir pradėjo ipama- 
želi praranlkineti szukas. Paju
to ka toki minkszto, rodos sku
duras ir popieros. Iszeme vis
ką ant virszaus ir padėjo ant 
pievos.

— Kas tai gali būti?
— Tiktai pamaželi iinkie, 

<ad ka nepagady tumei, — 
kalbėjo Juodaitis.

Jau pradėjo szvist tai Juo- 
daitiene pamaželi pradėjo at
vynioti. Surado ant galo nedi
deli pakeli isz popieros su 
szniureliu apriszta:

— Jau turiu, — paszauke ji 
su džiaugsmu.

— Ka turi?
— Da nežinau kas tai yra? 

Gal auksinis žiedas, ar deiman
tas, — nes .ežia yra kokis bran
gus daigtas.

Atriszo pakeli ir padėjus ant 
žiursto pradėjo atvynioti at- 
sargei kad kas neiszpuitu. Ant 
galo gavosi in vidurį.

— Žiūrėk, žiūrėk, ežia vieni 
pinigai, po deszimts vienlen- 
cziai! Tai mano, mano skar
das!

— Geresni kaip sidabrinei, 
ar auksinis žiedas, — tarė Juo
daitis.

— Dėkui tau, Dieve. Dabar 
ai jau tikiu profesoriui, o ta 

ragana su szunimi iszpjudysiu.
Perskaitė atsargiai pinigus.
— Dievaži, szimtelis rubliu! 

Tuojaus pirksiu sau karvute.
— Peržegnokie juos, kad in 

smala nepavirstu, — tarė Juo
daitis. Reikia iszlyginti duobe 
kad žmones nepažintu.

Juodaitiene turėjo tukstan- 
czius visokiu užmanymu, ka 
pirkti už tuos pinigus. Kada 
jau viskas galvoje perbėgo, at
siminė sau ant galo jog jeigu 
profesorius nebūtu pasakęs 
kur s'karbas tai nebutu sura
dus. Ir butu sikarbas dingės 
kaip Grabliko.

Po teisybei, priguli jam pu
se pinigu.

Juodaitis pagyre ta užma
nymą paežiai.

Ant rytojaus nuėjo pas pro- 
fesori ir danesze jam jog vis
kas iszsipilde, padėjo priesz ji 
50 rubliu, kalbėdama jog jam 
teisingai priguli.

Bet profesoris padekavojo 
už pinigus ir davinėjo rodą 
kad nusipirktu sau gera karve 
o tada ir jam kada pienuko at- 
nesz.

Paklausė Juodaitiene, pirko 
karve ir kas diena siuntinėjo 
profesoriui szviežio pieno.

Juodaitiene vela buvo svei
ka, raudona ir riebi kaip tolo
kas, apie smerti ne nemislina, 
tycziojasi isz Žasaitiėnes ir 
sako: — gerai paskalas skel
bia:

Eikie pas gera meisteri, 
O ne pas bile koki fuszeri.

(GALAS.)

— Ar skarba? Ka tu kalbi?
— Taip meiluk, tikra skar

ba! Tasai giliu tūzas suvis ne
ženklina smerti, kaip kvaila 
boba nu'bure, tiktai ženklina 
skarba.

— Niekam apie tai nesakyk 
tiktai parengk du spatus ir szia 
nalkti, po gaidžiu eisime to 
skarbo jeszkot. O dabar duo
kle man ika valgyt nes baisei 
esmių alkana.

Juodaitis nusiszypsojo už
ganėdintas. Jeigu jau pati no
ri valgyt, tai 'bus sveika! Pa
szauke tarnaite isz sodo ir lie
pė pagamini pietus, kiau'szi- 
nienes su dideliais spirgais.

Vakare ilgai rodavojosi abu
du apie iszemima skarbo. Su
tarė jog Agota kas o kaip pa
ils, tai ja iszvaduos. Juodaitis 
ant galo, kaipo sveikas vyras, 
pasiryžo nemiegot per isztisa 
nalkti o po gaidžiui pabudint 
paezia.

Po antrai adynai iszejo abu
du pamaželi už'kluonem, in ga
la kaimo, kur stovėjo kryžius. 
Kad tiktai nepalikt ka. Ant 
giliuko nepatiko nieko ir lai
mingai atėjo prie kryžiaus. 
Czionais atsisėdo ir lauke ka
da dvare užskambins treczia 
adyna. Vos iszslkambino tre- 
czia, paszoko Agota žegnoda
masi ir kalbėdama; Kristau, 
Vieszpatie, dabar mano ateitis 
iszsipildys. Pažiūrėsiu kerno 
teisybe, ar profesoriaus ar Ža- 
saitienes. Palauk, vyreli, asz 
mieruosiu žingsnius nes tai 
mano reikalas.

Stojo po kryžium ir baimin- 
gaipradejo skaityt; vienas, du, 
trys. Paskui atskaitė tris žings
nius in kairiaja, paskui in de
szine szali.

— O, maloningas pone! Tik-1 didelei linksmai ir laiminga. 
Suras skarba, vietoje smerties! 
Ar-gi nebuvo isz ko džiaugtis? 

Bucziavo nuolatos rankas 
profesoriaus su aszaromis 
džiaugsmo ir klausė, 'kiek nori O 7
užmokėt pž 'žygiu ?

— Man nieko 'nereikia. Ei
kite abudu su savo vyru kur 
sakiau, paimkite su savim spa
ta ir kąskite, kad surast skar
ba žemeje paslėpta.

Agota prižadėjo viską pada
ryt, kaip profesorius pasakė ir 
da karta padekavojus, iszejo.

Sėdo szale vyro ant stovin- 
czio suolelio; buvo nuilsus. 
Ant užiklausymo vyro, negalė
jo tuojaus atsakyti. Už valan
dėlės, kada pasilsėjo o paėmus 
vyra už rankos, tarė:

— Eikime, apie svarbius 
daigius turiu pasakyti.

Eidama tylėjo ir baimingai 
žiurėjo ant praeiviu mat, kad 
nepaimtu paslėpto skarbo.

Kada parėjo namon, iszsiun- 
te tarnaite su vaikais in sode
li o uždarius duris su stumute, 
tarė:

— Didelius daigius apsakė 
man profesorius! Po teisybei, 
ne jis, tiktai dvasios, kurias 
jis ant pareikalavimo ipaszau- 
kia. Nieką priesz ji nepasista- 
tys Žasaitiene boba! Neverta 
ji su koja paspirti

— Ir ka tau ji pasakė? — 
klausinėjo prisispyręs Juodai-

tai pasakyk man, asz priesz 
nieką nesakysiu.

— Ar tikrai ?
— Tiktai poneli mano, 

esmių teisinga molere.
— Giliu tūzas ženklina 

kasta skarba.
— Tai kam apie tai nepasa-

buri' 
ka.

bas ?

už-

ji tiek nusimano apie
smo-i. kiek kiaule apie

Tai ponelis sakai

taip! S'karbas

slkar-

o ne 
smertis; džiaugsmas o ne nu
liūdimas.

— Tai 'kam Grablikas in 
meta laiko numirė — tarė ne- 
drasei Juodaitiene.

— Ar jis gal gere per daug.
— Juk gere ir gerai gere!
— Tai nuo to numirė o jo 

s'karbas guli lyg sziai dienai 
žemeje. Gaila labai!

— Ir man taip rodos kad 
tai ne smertis, tik skarbas.

Aplaike Aiigszcziausia
Garbes Dovana

— Juk visiems žinoma jog 
giliu tūzas tai reiszkia smerti 
in meta laiko.

— Tau kas tokis klaidingai 
pasakė.

— Tai ka jis ženklina, tegul 
nian-gi ponas pasako?

— Hm, nonorecziau apie tai 
sakyti, kad Žasaitiene nepa- 
nie'kiut.

— O kur tas s'karbas ?
— Asz to nežinau, turiu dva

sios paklaust.
— Paklausk, brangus poneli, 

paklausk!
Vela užgesino žibintaite, ve

la pradėjo kibirksztys rodytis.
Už valandos vela žibintaite 

užsidegė. Ant stalo gulėjo su- 
raszyta popiera. Profesorius 
pradėjo skaityt.

“S'karbas Juodaitienes ran 
dasi užkastas po kryžium. 
Reikia jeszkot ant treczios 
adynos po gaidžiu, tris žings- 
nei nuo kryžiaus, trys žingsnei 
in kairia, trys in deszine szali.

1 Tai jau po visam. Profeso
ris iszvede Juodaitiene. Buvo

— Tuo jaus viską norėtumei 
ant 'kart žinoti — paszauke pa
ti. — Pasakiau tau, jog jis ne 
isz galvos kalbėjo, 'kaip Žasai
tiene, tiktai dvasios kalbėjo. 
Kada jas paszauke tai buvo 
piktos, ugnimi spjaudė bet tū
le jo klausyti ir atsakinėti ant

Pulkininkas John C. Mor
gan, aplaike kongresini me
dali už narsu atsižymejima. 
Jis sugražino savo eroplana 
in Anglija kada varytojas ir 
visi kareiviai buvo be sąmo
nes nuo sužeidimu ir be val
džios o jis vienas juos atlėkė 
namo giliukningai. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
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— Petnyczioje (pripuola Szv. 
Valerijaus, o Subatoje Szv. 
Prancisz'kaus Salesieczio.

— Ponia S. Jurczikouiene, 
isz Frac'k’villes, lankėsi pas sa
vo patinstamus, taipgi ir atsi
lankė in redakcija “Saules” 
užmokėdama prenumerata už 
laiikraszti nes yra skaitytoja 
per daugeli metu ir myli skai
tyti “Saule.” Acziu už atsilan- 
kyma.

— Lietuviu Moterų Drau- 
giszkas Kliubas pranesza buk 
ant savo mėnesinio susirinki
mo buvo traukimas ir kad Szi- 
mas Wall, ant E. Pine uly., lai
mėjo 25-doleriu. 'bona, kuri 
kliubas leido ant losu.

—■ Kasyklos Packer 2, 3 ir 
4 sustojo dirbti nuo Utarninko 
isz priežasties darbininkiszkn 
nesupratimu. Prezidentas vie
tinio anglekasiu lo'kalo sako 
jog nežino kada tasai sustoji
mas pasibaigs.

— Utarninlke, anksti ryte, 
szeszi apsiginklavę ir maskoms 
užsideja banditai užklupo ant 
pulruimio ir cigaru sztoro Ku
lis Cigar Store, 32 E. Centre 
uly., pasiimdami su savim gal 
daugiau kai 2,500 doleriu nuo 
kazirninku kuriems paliepta 
sustoti prie sienos isz'keltoms 
rankoms pakol iszkrete ju ki- 
szenius. Užpuolimas 'buvo apie 
4:30 vai. ryte. Palicija pradėjo 
tyrinėti ir jau badai užėjo ant 
pedsakio nes mano kad bandi
tai buvo isz artimo miesto.

— Subatoj, 29 d., Sausio 
(Jan.) iszkeliaus 68 vyrukai 
ant -daktarisziko peržiūrėjimo 
in kariuomenes tarnysta. Visi 
iszkeliaus bosais in Allentown, 
Pa. Kiek isz ju bus priimti 
tai da nežine.
Mahanoy City, Pa.

Clinton J. Richards 
Daniel J. Sieck 
Thomas J. Balish 
Michael J. Foley 
John F. Shock 
Henry L. James, Jr. 
William E. Swirsky 
Richard W. Zebel 
Warren P. Davies 
Peter P. Alansky 
Edward H. Blackwell 
Joseph Klimuskey 
Philip R. Serano 
Francis G. Emro 
William C. Althoff 
Joseph J. Killian 
Robert B. Miller 
Joseph J. Weber 
Emil M. Rovnyak 
William F. Bolinsky 
Alex Warcholak 
John J. O’Neill 
George V. Rudis 
Albert Peters 
Clarence MacKinlay 
Lloyd 0. Creasy 
Joseph D. Sheehan

New Boston, Pa.

Jame J. Rodgers
Michael J. Michaels

Morea, Pa.

Peter J. Thornton 
Francis A. O’Donnell
John H. Stauffenberg
John Lesko

Saint Nicholas, Pa.

James R. Davis

Geležkelio Prezidentas Pulkininku

Ralph Budd, ant kaireses, prezidentas Burlington ge
ležinkelio, prisiegdintas kaipo pulkininkas ant visu gelež- 
keliu Vakaruose, kada kariuomene užėmė geležinkelius 
kurie kerszino iszejimu ant straikos ir sulaikyti bėgimą 
trukiu.

NORĖJONUTRU Vokiecziai Užbaigė La-

AMERIKOS
LIETUVIU SEIMAS

LIETUVOS PREZIDENTO A. 
SMETONOS GEDULINGAS 
PAGERBIMAS IR LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES 

26 METU SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

—. - "T- -. ~    „r ,           —  ■............................. , ,

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

— Seredos vakaru, apie 8 
valanda, kilo ugnis name ant 
B uly., bet greitai likos užge
sinta1.

SHENANDOAH, PA.

— Juozas Szukis, 67 metu, 
200 E. Coal uly., susižeidė 
skaudžiai puldamas in skiepą. 
Likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbute ant gydy
mo.

t Antanas Ruseckas, 21 S. 
Bower uly., mirė Nedelioje 10 
vai. ryte, po trumpai ligai. Jo 
pati Agnieszka mire du metai 
adgal. Velionis buvo angleka- 
siu. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko tris sūnūs ir 
tris dukteres. Palaidotas Ket
verge su bažnytinėms apeigo
mis. Snaideris laidojo.

f Jeva Karalius, 220 W. 
Arlington uly., mirė Utarlnin- 
ke po piet. Paliko tris sūnūs ir 
tris dukteres, taipgi tris bro
lius ir dvi seseres Lietuvoje ir 
broli Frackvilleje. Gimė Lie
tuvoje ir pergyveno Amerikoj 
daugeli metu.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento Lietuviu parapija ren
gia dideli metini bankieta ku
ris atsibus ateinanczia Nede- 
lia, Sansio-Jan. 30-ta diena, 
parapijos svetainėje. Komite
tas susideda isz Gerb. Kun. 
klebono M. F. Daumanto, gar
bes (pirmininko pono A. J. Wi- 
linsiko, paneles Helenos Abro- 
maicziutes, rasztinirikes ir Ku
nigo A. J. Neverausko, iždi
ninko, taipgi valdybos parapi
jiniu draugyscziu.

Pittston, Pa. —■ Panedelio 
ryta sudegė didelis brokeris 
Valley View, Plainse. Ugnis 
padare bledes ant 100 doleriu. 
Brokeris likos pastatytas 14 
metu adgal ir iszleisdavo dau
giau kai po 250 tonu anglių.

Coles, Pa.

Joseph F. Bowers

Buck Mountain, Pa.
Charles Ludinsky

Park Place, Pa.

Frank K. Humes

Barnesville, Pa.

Howard B. Smith 
Harry G. Holman 
Henry E. Faust 
Elmer J. Davidson 
John J. Hubosky 
Joseph A. Yeager 
Elmer D. Faust

Jacksons, Pa.
John M. Tahaney 
Francis T. Hillibush

New Philadelphia, Pa.

Joseph J. Sabaitis 
Frank A. Kiselas 
Albert E. Carroll 
Martin J. Hupka 
Charles J. Pitchalonis 
John A. Eames 
George P. Ney 
Daniel A. Dauksis 
Bernard V. Kertavage
Joseph A. Klazas 
Percy A. Lokitus 
Adolph A. Pittman

Middleport, Pa.

Edward H. Miller 
Peter J. Shappella 
Daniel P. Wertman 
John S. Lozoskie

Silver Creek, Pa.

William J. Chernes 
Edward W. Dyrda

Kaska, Pa.

John P. Novack
Ralph Nothstein

Cumbola, Pa.

Walter J. Simsic

Joliett, Pa.
John W. Dubbs

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

SKAITYKIT 

gr “SAULE”

PLATINKI!!

CINT MOTINA

Kad Nepavelino Jam 
Instot In Kariuomene

Trenton, N. J. — Už tai kad 
jo motina nepavelino jam in- 
stoti in kariuomene, 27 metu 
Juozas Sasnauskas, 513 Second 
uly., inpyle karbolines ruksz- 
ties in puoduką kavos kuri 
motina ketino iszgert bet su 
uodus navatna kvapsni kavos, 
ja negere. Pranesze apie tai pa- 
licijai kuri aresztavojo nelaba 
sūneli ir ji uždare kalėjime.

tvijos ir Estijos 
Mobilizacija

Washingtonas -— Pagal 
Stockholmo laikraszczio Af- 
tontigningen praneszimus isz 
Gruodžio 22 d., visos iszimtys 
nuo ’karo tarnybos, kurios 'bu
vo an'kscziau suteiktos Latvi
jai, dabar yra atszauktos. Tas 
(pats insa'kymas buvo paskelb
tas ir Estijoje.

Estijos Quislingas
Patrijotu Nužudytas

Naujas Kariszkas
Vadas

Sir Henry Maitland Wil
son likos paskirtas per Ang- 
liszka valdžia kaipo kaman 
dierius visos f lotos ant Me- 
diteraniszku mariu in vieta 
atsisakiusio generolo Eisen
hower, Amerikoniszko ka- 
mandieriaus.

PAPRATIMAS
Vienas kunigas turėjo prie

žodi kalbėti “gerai, gerai, 
mano vaikeli.”

Ir ateina žmogelis vienu 
kartu pas kunigą, o kunigas 
klausia: O ka ten, mano vai
keli, pasakysi?

Mužikas — Praszau dva- 
siszko tėvelio, mano pati nu
mirė !

Kunigas — “Gerai, gerai, 
mano vaikeli!

Mužikas — Taip, asz žinau 
jog dvasiszkam tėveliui ge
rai, bet man negerai!...

— Nekarta žmogus džiau
giasi kad likos apgautas, ne 
kaip neturėti nuo kitu užsįtikė
jimo.

— Bankinei czekei kurie 
yra iszduodami ir priimami 
per Amerikoniszkas bankas, 
turi vertes milijono ir puses 
doleriu kas minuta.

Washingtonas — Stockhol- 
mo laikrasztis Aftontidningen 
pranesza kad “Pagal Talino 
radija, Estijos Apsaugos Poli
cijos vadas, Voldemar Toom- 
ver, buvo vietoje nuszautas 
Estu patrijotu. Estu pranesze- 
jas per Leningrado radija pra 
nesze kad Toomver taip pat 
kaip ir visi kiti Himmler’io 
inrankiai Baltijos valstybėse, 
jau senei buvo pasmerktas mir- 
cziai. Sprendimas tebuvo in- 
vylkdytas dabar tik del to, kad 
ankstyvesni mėginimai nepa
siseko.”

Naciu Gamybos Ir Mai
sto Užduotys Baltijos

Krasztuose
Washington, D. C. — Szve- 

du laikrasztis “Svehska Dag
bladet”, pranesza kad “pagal 
i In s a k y m a, atspausdinta 
“Deutsche Zeitung im Ost- 
land,” Baltijos valstybių ga
mybos inmoniu vedėjai buvo 
padaryti atsakomingi del bet 
kokio gamybos sumažėjimo po 
ju vadovybe esaneziuose fab
rikuose, ar tai del straiku, ar 
tai del neda valgymo sumažė
jusio darbininku darbingumo. 
Sakoma, kad vedėju pareiga 
yra prižiūrėti, kad esąs darbo 
personalas gautu nustatyta ir 
papildoma maisto paskirstymo 
kieki. Priesztaravimai sziam 
insakymui bus kuo griežeziau- 
siai baudžiami.” Deutsche Zei
tung im Ostland yra oficialus 
naciu organas Baltijos valsty-

J bems.
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New York, N. Y.— Bus dvi 
dienas: Vasario-Feb. 5 ir 6, Ho
tel Pennsylvania, New Yorke. 
Hotelis Pennsylvania randasi 
prie Penna. R. R. Station, 7-th 
Ave. ir 32nd, arti S.L.A. Namo. 
Seime dalyvaus tragiszkai žu
vusio Lietuvos Prezidento na- 
szle, Sofija Smetoniene. Sei
mui pasibaigus, Nedelioje, 6 d., 
vakaro, masinis Lietuvos Ne
priklausomybes 26 metu sukak
ties minėjimas invyksta Labor 
Lyceum Saloje, 947 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y., 4 vai. 
po pietų. Jau atėjo ta valanda 
Amerikos Lietuviams skubiai 
ir rimtai susirūpinti Lietuvos 
likimu. Tam tikslui szaukia- 
ma Amerikos Lietuviu Seimas 
New Yorke.

Seimo Uždaviniai: 1—Supa
žindinti Amerikos visuomene 
su Lietuvos Nepriklausomybes 
atstatymo byla. 2—Atstatyti 
Lietuvos Nepriklausomybe su- 
lyg Atlanto Czarterio, koope
ruojant su Amerikos ir Lietu
vos valdžios instaigomis. 3— 
Reikalauti kad Lietuva butu 
priimta in United Nations na
riu sikaicziu. 4—Praszyt guber
natorius visose valstijose kur 
tik Lietuviai gyvena kad ap
skelbtu Lietuvos Nepriklauso
mybes proklamacijas Vasario 
16 ir kooptuoti ežia gimusi A- 
merikos Lietuviu jaunimą ir 
profesionalus tam invylkdyti. 5 
—Organizuoti Amerikos Lie
tuves moteris in bendra darba 
steigiant ir bendrinant, karei
viu motinu ir žmonų organiza
cijas, pavedant joms rinkimą 
rubli Lietuvos nuo karo nuken- 
tejuslėms žmoniems. 6—Supa
žindinti ir suartinti Amerikos 
Lietuviu Legionu narius, stip
resniam suorganizavimui karo 
pastangoms ir gryžtaneziu 
Amerikos Lietuviu kariu pa- 
gialbai. 7—Subendrinti ir su
stiprinti Amerikos Lietuviu pa
stangas U. S. War Bonds pir
kime, pasinaudojant invalidu 
kolonijų skirtingais sumany
mais. 8—Dėti pastangas kad 
U. S. Senatas ir Kongresas sto
vėtu už laisva, nepriklausoma

Narsus Kareivis

Pradeda pasveikti nuo sa
vo pavojingu sužeidimu ma
rinis kareivis, Robertas E. 
Lansley. Jis pats vienas už- 
kupo ant dvieju Japonu ma 
szininiu karabinu lizdu, ku
riuos visiszkai isznaikino 
lyg paskutiniam kareiviui. 
Jam prigialbejo tiktai jo 
szuo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

Lietuva. 9 — Bendrai pami
nėti Lietuvos Nepriklausomy
bes 26 m. sukakti, pagerbiant 
mirusi Lietuvos Prezidentą An
taną Smetona, parodant filmas 
isz jo gyvenimo Lietuvoje, ežia 
Amerikoje, ir jo laidotuvių isz- 
kilmes Clevelande, Ohio Sausio 
13, 1944.

Seime bus apimta ir visi kiti 
svarbus, Lietuva lieczianti 
klausimai, kurie iki to laiko 
iszkils, nes karo eigoje invyks 
žymiai didesniu veiksmu negu 
iki sziol buvo. Seime dalyvaus 
ir atidarymo malda atliks Kun. 
Anicetas Linkus, isz Chicagos, 
kuris sake paskutini pamokslu 
atsisveikinimui su Prezidentu 
Smetona, Clevelando katedro
je, laidotuvių pamaldų. 10— 
Seimas iszspres Lietuviu Ka
reiviu Motinu ir Žmonų orga
nizavimą Amerikoje; Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
paminklo statymu ir palaidoji
mu Arlington kapinėse, Wash- 
ingtone, iki vežant in Lietuva.

Dalyvaukit Seime — Mieli 
Tėvynainiai! 1944 metas atne- 
sze mums naujus rupesezius ir 
naujas užduotis atlikti. Tam 
tikslui numatyta reikalas 
szaukli visus Amerikos Lietu
vius in Seimą, kad visi galėtu 
prisidėti prie darbo kuris yra 
musu visu! Lietuvos Nepri
klausomybe pavojuje ir mes vi
si privalome stoti in pagialba 
savo Tėvynei! Pasitikime jog 
ir Tamsta neapleisi jos szioje 
nelaimes valandoje. In Seimą 
kviecziami važiuoti draugijų, 
klubu, kuopti, choru delegatai, 
kiek kas iszgali siusti; taip 
pat kolonijų veikėjai, vyrai ir 
moterys, musu visi profesijona- 
lai ir Amerikos politikos dir
bantis ežia gimes-auges jauni
mas. Visiems mums turi apei
ti Lietuves laisve ir Lietuvio 
garbe. Seime turės baisa visi 
kuriems rupi Lietuvos iszlais- 
vinimas ir atstatjTnas Nepri
klausomybes. Jokiam Lietu
viui patriotui durys in Seimą 
nebus uždarytos nei balsas ne
varžomas. Tik visi iszvien ei
dami padarysim savo baisa už 
Lietuvos laisve Amerikoje 
reikszminga!

Rengia ir kvieczia,
Lietuvai Vaduoti Sąjungą 
Rytu Tautininku Centras 
American Friends of 
Lithuania ,

National Convention of 
Americans of Lithuanian

Descent, Hotel Pennsyl
vania, New York, N. Y.

Maldų Vainikėlis j 
:: Knygele ::

2 % x 4 coliu Didumo, 327 Puslapiu: 
Juodi Paauksuoti Audeklinei Apda
rai. Aiszkus drukas; labai smagi 

knygele.. Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. f ' 
Pasnikai. j
Kalendorius. į

Maldos Rytmetines. , ,
Vieszpaties malda. 4.1 ! ....
Aniuoliszkas Pasveikinimas. /j 
Apasztalu Sudėjimas. "G
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.

i i il . - ■

Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu. >, 

Misziu Maldos.
Psalme 45. Ji j
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 'jfa. į 
Perkratymas sanžines. *, ;

Maldos priesz pat Iszpažinti. . į
Imdamas nuo kunigo iszrisziipa. ;■ 
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. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda Szv. Tamosziaus. ,
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie 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 palaiminjmo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas. .)■ ’

Tiktai 98 Centai
SAULE PUBLISHING 00., 

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

ĮBr0 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese,


