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LIETUVA PRADĖJO MOBILIZAVOTIS
Is z Amerikos Kongresmonas Yra 

Kareiviu
Baltijos Darbo Jėga

Viliojama In Viena

APSIVEDĖ SU
SAVO MOCZEKA

Pasiliko Pa tėviu Del
7 Broliu Ir Seserų

Philadelphia, Pa. — Houston 
Richards, 19 metu amžiaus, ap
sivedė su savo moczeka Mrs. 
Katre Richards, 32 metu am 
žiaus. Motere turėjo pasira- 
szyt ant pavelinimo apsivesti 
su ja nes Houstanas, būdamas 
jos posūnis ir nepilnametis, tu
rėjo nuo jos apturėti pavėlini- 
ma. Katre apsivedė su Hous
ton© tėvu, keturis metus ad- 
gal, kuris buvo naszlys su pen
ketą vaiku. Du gimė su antra 
paczia, kas padare septynis isz 
viso. Senas Richardas mirė

RUSAI PAGAVO IN
SLAISTAS 150,000

VOKIECZIU

Kurie Apleido Lucką

Washington, D.C.—Lietuvos 
žurnalas ‘ ‘ Ateitis ’ ’ Gruodžio 
10 d., 1943 ir Sausio 4 d., 1944 
m., turėjo insidejas skelbimus/ 
kviecziant statybos darbinin
kus ir technikos personala 

Į dirbti in viena.

Szaukia In Karisz
ka Tarnysta Visus 

inkamus Vyrus

Kongresmonas Albertas Go
re, isz Tennessee, ant kai- 
reses, kuris likos paszauk- 
tas ant kariszkos tarnystos, 
kalbasi apie tarnysta su sa
vo kaimynu Wash Reed, ku
ris turi septynis vaikus ir 
paczia.

London — Rusai pagavo in 
slaistas 150 tukstancziu Vokie- 
cziu artimoje Kievo, apleisda
mi Lucką, 50 myliu nuo Bug 
upes, Lenkijoj. Rusai suardė 
Vokiecziu kariszka linija ant 
100 myliu su pagialba Ukraji- 
niecziu kurie užėjo ant ju isz 
szalies Kirovogrado.

Italijoj Žuvo 23,407
Amerikonu Kareiviu f

Lietuviszku Patrijotai
Nuszove Vokiszka

Aficieriu

Washington — Nuo kada' 
Amerikonai paėmė sala Salerj 
no ir pradėjo užklupima ant 
Rymo, praeita meta Septem- 
berio menesyje, tai Ameriko
nai neteko 23,407 kareiviu isz 
kurios sumos 3,384 likos už
muszti, 14,879 sužeisti ir 5,114 
nesurandama.

Kad Apsaugoti Lietuva Nuo Ru
su; In Tris Dienas Laiko 12,000 
Vokiecziu Likos Užmuszta Per 
Rusus, Apie 100,000 Apsiaubti

praeita menesi.
Dabar jaunasis Richardas 

ne tik kad pasiliko vyru ir po
sūniu savo moczekos bet yra 
patėviu del savo locnu broliu 
ir seserų.

Du Broliai Neteko
Gyvascziu Už Motere

19 Kacziu Pralosze
Teismą Už $60,000

Newport, Ky. — Devynioli 
ka kacziu ana diena pralaimė
jo teismą už 60,000 doleriu, 
kuris tęsęsi nuo dvieju metu..

Sena merga, Margarieta Gil
son mirdama užrasze visa sa
vo turtą, vertes ant 60 tukstan-

Bingamon Creek, W. Va. — 
Benjaminas Bailey, 35 metu 
amžiaus, atėmė sau gyvastį po 
susibarimui su savo broliu 
George už motere, pirma su
žeisdamas mirtinai savo broli. 
Motere, kuri buvo priežastim 
broliu barnio yra pati Georgo, 
kuri priesz tai gyveno penkis 
metus su broliu Benjaminu ir 
nesenei isztekejo už Georgio 
kuris in motere pasiutiszkai 
insimylejo. Georgis su motere 
paėmė szliuba o Benjaminui 
paliepė iszsineszdint laukan 
isz stubos ir ne tik iszsižadet 
moteres bet ir dvieju vaiku ir 
visko ka turėjo. Tas invede 
Benjamina in pasiutima ir prie 
žudinstos nes brolis Georgis 
mirė nuo žaiduliu ant rytojaus.

ežiu doleriu, ant užlaikymo 19 
kacziu ir ju impedžiu. Velione 
su katėmis gyveno ir jas my 
Įėjo neiszpasakytai.

Brolis veliones, Jonas Gil- 
sonas iszdave kare priesz tais 
kates pasiprieszindamas priesz 
toki testamenta savo neiszma 
neles sesutes. Teismas traukė
si sude per du metus. Ant galo 
duodamas Gilsonui $20,000 o 
likusius iszdalino del miela 
szirdingu drauguviu, prie- 
sudas perlauže testamenta, 
glaudu ir bažnycziu. Buvo tai 
vienas isz akyviausiu teismu 
ir kuris užsibaigė iszmintin- 
gai o ne ant naudos kacziu.

Tėvai Kalbėjosi Su 
Kaimynais, Kūdikis

Stokholm — Kaune apgar
sinta buk Vokiszkas naczelnin- 
kas Lietuviszkos palicijos, Fe- 
likans Delbogasisi, likos nužu- 
dintas. Tolimesniu žinių neap- 
laikyta apie ta j a žudinsta bet 
daneszama kad Lietuvei jau 
ne viena Vokiszka virszininka 
nudėjo slaptai nes Vokiecziai, 
užemia Lietuva, kankino Lie
tuvius visokiais budais, isz- 
veždami maista ir rakandus in 
Vokietija.

Estijos Pabėgėliai
Pasiekė Szvedija

Washingtonas — Szvedu 
laikraszczio Dagens Nyheter 
Sausio 5 d. praneszimais, sep
tyniolika Estu pabėgėliu, ku 
riu szesziolika buvo vyru, at
vyko in Gissligoe, Szvedu sala 
Baltijos juroje. Pirmiausia jie 
atbėgo in Suomija kur pasi
samdė laiva ir per penkes die
nas persikėle per Baltijos jura.

Lenkai Paskandino 65
Vokiszkus Laivus

London — Lenkai skelbia 
buk paskandino daugiau kai 
65 visokius laivus nuo Rugse- 
jo-Sept. 1, 1939 meto o patys 
neteko 19 visokiuose musziuo
se su Vokiecziais.

Milijonas Žmonių Bus 
Užmuszta Szioje 

Kareje

10 Žmonių Už Viena 
Gyventoja

Barcelona, Iszpanija — Fran- 
cuzizki laikraszcziai skelbia 
buk deszimts žmonių, kuriuos 
Vokiecziai laike už komunis
tus, likos giliutinuoti (nukirs
ta jiems galvos), miestelyje 
Angouleme, už tai kad kas nors 
nuszove viena miestiszka pali- 
cijanta. Dvylika kiti likos ne
senei suszaudyti už szaudyma 
in Vokiszka patrule.

Naciu Radijo

Nekurie Anglekasiai 
Dirbo Nedelioje

Harrisburg, Pa. — Daugiau; 
kai 46 tukstancziai anglekasiu’ 
dirbo Nedelioje idant iszkastij 
kuodaugiausia anglių kuriu 
valdžia labai reikalauja. Ma
noma kad Nedelioje angleka
siai iszkase 131 tukstanezius 
tonu kietųjų anglių- Aplinki
nėje Scranton 173 kasklos dir
bo visa diena bet tukstancziai 
anglekasiu atsisakė dirbti ta j a

Sudege Vygeje
Buffalo, N. Y. — Name Wil- 

liamo Sincero pakilo eksplozi
ja nuo varvanezios gazines pai- 
pos kuknioje, nuo kurios užsi
degė namas ir vyge, kurioje 
gulėjo 10 menesiu amžiaus 
mergaite. Tame laike tėvai 
sznekucziavosi linksmai su sa
vo kaimynais ant kiemo ir vi
sai nedasiprato apie nelaime. 
Tik ant riksmo kokio tai vai
ko, buk j u namas dega, tėvai 
mėtėsi gialbet dukrele ir narna.

Carlisle, Pa. — Douglas Virszininkas Pabaltyj
Freeman, žymus kariszkas 
rasztininkas ir redaktorius 
laikraszczio

Washington, D. C.—Revaler 
News,’’ apreisz-■ zeitung, Vokiecziu laikrasztis 

ke czionais ant susirinkimo D:-! Estijai, neseniai pranesze kad 
ckinson kolegijoj, buk szitoje Dr. Herbert Schroeder, Vokie- 
kareje, kurioje dalyvauja be-jczįu federalines radijo stoties 
veik visos Svietines vieszpa- žinių tarnybos virszininkas, 
tystes, pražus daugiau kai mi-jankosi Taline (Rėvai) tikslu

diena. Valdžia buvo užgana- Liepsna jau buvo užėmus visa
dinta isz anglekasiu pasiszven- 
timo.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

kuknia ir tėvas negalėjo isz- 
gialbet nelaimingo kūdikio ku
ris sudege ant anglies. Ugnis 
padare bledes ant tukstanezio 
doleriu ir gavosi pas kaimy
nus.

Kruvini musziai tęsęsi ant 
Italiszko frunto su dideliais 
Amerikoniszkais tankais ir er- 
oplanais. Cassino miestas yra! 
apsiaubtas ir eina smarkus tarnystes su prasergejimu kad Lietuva turi pa 
musziai. Artimoje Rymo eina 
dideli musziai kurie paima 
milžiniszkus skaitlius kareiviu1 sijos. Toji žinia ateina isz Vokiszku szaltiniu nes

----- Lietuva jau neturi tinkamųjų vyru m kanuome-
Vokiecziai bombardavo gar 

singa kliosztoriu Cassino po HC KUOlTli KOVOtl. 
Benediktonu valdžia. Tasai 
kliosztoris likos pastatytas 
asztuntam szimtmetyje.

Prie Francuziszko pakrasz- 
czio Allijentai smarkei suszau
de Vokiszkas eroplanu stotis 
sunaikindami daugiau kai 700’ 
Francuziszku ir Vokiszku ero-Į 
planu. Po tam darbui nulėkė' 
atlankyti Vokiszkus miestus 
kur padare milžiniszkas ble
des.

STOKHOLM — Lietuva apszauke pro
klamacija szaukdama visus vyrus ant kariszkos

sirengti ant apsigynimo nuo neprieteliaus Ru

Isz Suomijos pranesza buk Vokiecziai da
vė paliepima gyventojams apleisti Narva, Es
tonijoj, prie Rusijos rubežiaus bet paliepimas 
jau buvo iszduotas per vėlai idant gyventojai 

į butu ant to pasirengia ir pasiimtu su savim nors 
drapanas todėl turėjo viską palikti paskui save 
ir bėgti su savo gvastems.

Amerikonams pasisekė pa
imti Japoniszka sala Kwaja- 
lein ant Marshall salų, užmusz- 
dami beveik visus Japoniszkus 
apgynėjus ir sunaikindami ju 
drutvietes. Amerikonai tenai s 
paėmė 1,260 Japonu in nelais
ve bet 27 Amerikonai likos už
muszti ir 300 sužeisti. Dabar 
Amerikonai pradėjo užklupi- 
net ant salos Gugegwe. Ant 
Marshall salų Amerikonai su- 
teszkino tris Japonu stotis su 
didėlėms bledems. Amerikonai 
taipgi suteszkino Wewak ant 
Naujos Gvinos užmuszdami 
800 Japonu.

Rusai Prie Estonijos
London — Rusai jau gavosi 

in Yamturga, svarbu geležke 
liu miestą. Ant Leningrado

... • v . . ! ' ' I
lijonas žmonių musziuose ir susitarti su vietiniais radijo frunto Rusai paėmė daugiau
nuo ligų. radijo ’ kaip 50 miestu ir kaimeliu ir 

svarbaus
direktoriais ateities
“Europa Sziadien” kampani j dabar artinasi prie

Estu Veren Darbas ^ai> Szi°ji kamPaniia fcus var°-

Reiche

miesto Revelo.
Gyventojai isz Lenkijos, 

skaitliu j e
ma per visus Vokiecziu radijo

i siųstuvus per visa Europa, Baltike ir Balkanų,
j Sausio men. Per aszies ir neu- milijono žmonių, bėga in szali 

Washington. — ‘TURI’ Ra-|tr.aliu Europos szaliu radijus!Vokietijos nuo prisiartinan- 
cziu Rusu. Prie Vengriszko ru
bežiaus Rusai paėmė 2,000 Vo
kiecziu in nelaisve ir užmusze 
apie 3,000 Vokiecziu prie Lie
ko ir Rovno kuri buvo privers
ti apleisti.

dijas pranesza kad “tarp kitu bus perversta viso 24 progra 
svetimu tautu, pavaduojaneziu mos. Schroeder’is taip pat lan- 
Vokieczius, darbininku, Rei kysis Latvijoje ir Lietuvoje, 
che yra apie 12,000 Estu. Vie--------------------------
name Berlyne ju yra arti 2,- Pirkite Apgynimo Czedinimo 
000.

kysis Latvijoje ir Lietuvoje.

Bondus ir Markes.

London — Rusai perkirto Vokiszka ge- 
ležkeli prie Dniepro, užmusze daugiau kai 12,- 
000 Vokiecziu in laika keturių dienu ir apsiaubė 
apie 100 tukstancziu Estonijoj. Persigavo per 
upe Narova o Lenkijoj paėmė miestą Mlinova 
kur Vokiecziai panesze dideles bledes. !

Rusai taipgi bombardavo Helsinki, Finlan- 
dijoj kaipo ir dalis Bulgarijoj kad tieji prižadė
jo suszelpti Vokieczius priesz Rusija’.

Rusai pradėjo baisia skerdyne ant Ukraji- 
nos kur apsiaubė daugiau kai 100,000 Vokie
cziu. Nors Vokiecziai naudojo didelius eropla- 
nus kad iszgialbeti svarbius dokumentus ir vy- 
riausybia bet Rusai suszaude 73 Vokiszkus ero- 
panus. Ant Finlandijos inlunkes Vokiecziai li
kos baisiai supliekti per Rusus.

Paskutinei telegramai pranesza buk Ame
rikonai bombardavo ketures Japoniszkas Salas 

lir paskandino keturis kariszkus laivus su 800 
kareiviu.

Majoras Kuczera Vokiszkas 
pastumdėlis ir gubernatorius 
Varszavos, Lenkijoj, ir penki 
kiti Vokiszki virszininkai Ii 
kos užmuszti per Lenkiszkus

patrijotus per bomba. Už taji 
darba Vokiecziai suszaude 
szimta nužiūrėtu gyventoju ir 
uždėjo szimta tukstancziu zlo
tu bausmes ant miesto. . <



"SAULE” MAHANOY CITY, PA. ,

Kas Girdėt
Daugelis Vokiszku rekrutu, 

daugiausia vaikai turinti 18 
metu amžiaus, nenorėjo lipti 
in trukius Aixda-Cliapelle, va
žiuoti ant kares lauko, todėl 
sargybinei kareiviai aiplaike 
paliepima szauti in maisztinin 
kus, užmuszdami keliolika. 
Likusieji maisztininkai tada 
sėdo in truki o kada apleidine- 
jo stacija, szove per langus in 
stovi nezius kareivius užmusz
dami daugeli.

rinko
szuni
Tieji

trumpam laike suvir-
50 tukstaneziu doleriu, 
u žk a'bo r i ne i a d v o'ka t a i 

daro se'kancziai:
Atsitiko vienam miestelyje 

jog tokis advokatelis prikal
bino motere idant pabėgtu su 
savo burdingierium. Motere 
paklausė tojo szetono ir pabe-

Vidurinėje dalyje Kinu ran 
dasi nepaprastas kėlės kuris 
veda in kapines Minga karalių 
ir ciesorių. Ant abieju szonu 
tojo kelio stovi milžiniszki ak
meninei sloniai, verbliudai, gi- 
rrafos, levai ir kitokį 'žvėrys. 
Kozmas isz tu j u žvėrių yra isz- 
kaltas isz vieno akmenio, ku
rie likos padirbti suvirszum 
500 metu adgal.

PRIESZAI- ATEIVIAI

l’o tam nuėjo tasai paguii- 
delis pas vyra tosios moteres 
ir nuvede ji su palicija in vieta 
kur jo motere radosi su bur- 
dingierium. Vyras mėtėsi ant 
moteres su britva ir butu pa
pjovęs ant vietos bet palicija 
tame užbėgo. Paimta abudu' 
in aTeszta. Tasai 
pasirūpino vyrui ir

Vokiszkoj armijoj kareiviai 
pradėjo visai neklausyti savo 
perdetiniu ir daro saviszkai. 
Daugelis neklauso paliepimu 
ir pametineja glitas. Žodžiu, 
karisz'ka disciplina Volkiszko- 
je kariuomenėj nuėjo ant szunc 
uodegos. Keliolika szimtu ka
reiviu likos suszaudytais už 
nepaklusnumą.

saidvokais, radę szaszla- 
iszmestas bulviu hipy 

rinko ir namieji szutino, 
pluteles duonos turtin-

Ginkluotose Jegose 
Neszaukti Kovoti 

Tautieczius

V ashing t on, 1). C. — Nepa
prastas nusprendimas Suvien 
Valstybių Karo Departamente 
dabar leidžia prieszos-ateivim 
kovoti Amerikos ginkluotose 
'jegose ir nuo ju nereikalauta 
kovoti savo brolius, tautiecziu- 
arba kraujo gimines karo lau
kuose.

Kada Parinktines Tarnybos 
v vri au'svbe i szdaveadvokatelis aukos

i ir moterei ad- pianeszima ji imode, kad da- 
vokatus. Tai-gi del dolerio ta- ^’ar huvo lik 35„000 vyru to, 

ateiviu klasifikacijoj ir pakeis
tas nusistatymas juos nelies, 
bet gal atsiras vyru, kurie pa
keis savo stovi kovoti po Ame
rikos vėliava.

Parinktines Tarnybos Tvar
ka mano, kad szis nusistaty
mas yra didžiausios svarbos 
Prieszai-aiteiviai kurie nuo szic 
laiko Ims paimti tarnauti gali 
atsisakyti tarnauti 
kur jie susikirstu 
toms jėgoms savo 
tiecziu.

Tas pakeitimas 
kieczius, Rumunus ir Bulgarus 
pilieczius ir tautieczius. Nelie- 
czia Japonus kurie nepriimti 
tarnybon. Ir Parinktine Tar 
nyba pranesza, kad insakyt; 
Vietinėms Drafto Taryboms a 
tidaryti ir vėl svarstyti sky
rius arba. klasifikacijas Italu

sai szetonas jierskyre motere 
nuo vyro, prikalbino motere 
prie sulaužymo prisiegos, pa
gundė vyra ir pastate abudu 
ant juoko, areszto ir kasztu isz 
kuriu didesne dali insidejo 
sau in kiszeniu.

Da randasi ir kitokiu szar- 
ku kurie Lietuvius kitokiais 
budais apgauna, kai]) užvedi
mo provu priesz kompanijas 
paimdami beveik visus isžlai- 
metns pinigus o skundikas ap- 
laiko tik po keliolika szimtu 
isz keliolikos tukstaneziu, ar
ba toki advokateliai iszcziulbia 
arba pasiskolina visus pinigus 
nuo savo auku, apie ka patys 
jau isztyrinejome ir turime 
ant to davadus nuo musu skai
tytoju.

Todėl be apszvietos žmogus 
bludžioja po tamsy bias o ap
gavikai
kaip Vokiszkos kiaules.

Kokis tai profesoris; gal tu- nyba todėl, kad buvo pries-zai— 
rodamas daugiau laiko ne kai]) ateiviai.
darbo, suskaite buk Amerikoj'ka bendrus praneszimus Suv 
r anda s i s u vi r s zu m
szimts milijonai ikacziu.

lietybes klausima.
Naujame Selective Service 

surasze Gi/lombia, Irau, Corsi- 
ca, Palestine ir Trans-Gordan j 
dabar priskaitomos prie ka-’ 
riaujaneziu szaliu. <

Dabartines neutrales szalys 
yra Afghanistan, Albania, Ar-
O’

dor, Eire, Egypt, Estonia, Fin
land, France, French-IndoChi-, dirbo
na, Iceland, Latvia, Lebanon, dirbtuvėje (szapoje;) uždirb- 
Liberia, Principality of Liech-klavo daug bet ir daug pra-' 
tenstein, Lithuania, Monaco, gerdavo. Buteliai, draugai jaį aukso žiedą ir bransalietus'iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
Paraguay and Possessions, San greitai jo galva apsvaigino, a.llt ranku.
Marino, Kmg’dom oi Saudi; kad Baznyczia, Sz\. Sakia- , Nudžiugęs savo
Arabia, Spain and Possessions, mentai, iszijiažintis tai esą seni davė dovanas dukterei, saky- 
Spanish. Morocco, Sweden,' kunigu prasimanymai. — Ko damas: “ klausyk, Zosele, da- 

(Switzerland Syria, Thailand, ten vaikszeziot in bažnyTczia., bar man neliūdėk nes gražiai Į
TjUrkey, Uruguay, Vatican ir kad galima visur pasimelsti, — pasirodysi ta diena o bransa- 
Venezuela.

j 'Mate jis kaip motina siuvo ' ISTORIJEapie na isz ma"
1---------------- - iszo iszlins, Al

pinus ir kitus daigtus. Viskas' yva in virszu iszkils, Kaip už- 
j rodos kvėpavo skaistumu ir laikyti sveikata ir apsaugoti 
.nekaltybe Martino namuose.' szeimynele nuo lygu,Verta Ne
liktai jo duszia rodėsi jam užmirszt, Kaip dagyvent 100

Pirmoji Szv. Komunija balta suknele Zosei, taisė kas-' 

Zosės N.

Tikras atsitikimas
Mergele Zose rengėsi pirma ]ęas jaociesne ir bjauresne; metu, Pamokinimai, Apie boba

karta priimti \ ieszpati Jezu nes gausiai mhtke ja girtybėse.' ka negalėjo savo liežuvio su-
ęentina, Chile, Denmark, Ęcu.a- su pilnu nekaltos szirdeles už- zose buvo susirupinusi ir liud- laikyti, Leibaus gimoras, Gir-

sideginiu. Jos tėvas Martinas 
geležiniu iszdir'l nu i u

galva

Karo Laiku Maitinima

toj vietoj 
su ginklno- 
b rolių tau-

lieczia Vo-

isz tokiu iszsipeneja j užsiregistravusiu, kurie nebu
vo priimti in ginkluota tar

Szis nus.istatvma

na. Pastebėjo ta tėvas o myle-Į tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
jo karsztai savo dukrele nes' maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
buvo jo vienatine mylimoji Geros rodos, Gailinga ypata, 
duktė. Nuėjo miestan, pirko Galybe Meiles, Juokai, Ragan-

! ba kaip ir visos Bobos. 15(?. 
sunkanymu “saule” - mahanoy city, pa.

Kokis dabar laikas, kaip 
darbai eina, tai taip nebus vi
sados. Mes kurie jau atmenam 
gyveninius darbininku žmo
nių priesz kėlės deszimts metu 
iki dabar, pamename anuos 
kartybių laikus, kada biedni 
vargszai ėjo parycziais uly- 
cziu 
vose 
nas, 
radę
gesniu iszmestas, su szaszlavo- 
mis, su džiaugsmu griebe ir ne- 
szesi namon szeimyneliai ap
dalinti. Tai buvo laikai, kad to
kiu jokis žmogus nesulauktu 
•daugiau. Teisybe buvo laiku 
ir szviesesniu, bet tokiu nebu
vo kaip dabar, kad nuo se
niausiu seneliu, bile pakruta, 
iki piemenuko, nuo bobos iki 
pusmerges, visiems darbai ati
daryti kad tik eitu dirbt. Ta 
dailbymete žinome kad šukele 
nelaimingos kares, jauni isz- 
ejo fruntan o likusieji turi 
kožnas vienas dabotie, kad 
gelbėtis szali o net ir Europa 
todėl kiek vienas negali dyka- 
duoniaut, bet reik dirbti ir už 
ta dar'ba gerai mokama. Szia- 
dien 'kas neeina dirbt tai ne
vertas kad* Amerikoj gyvena, 
tokis žmogus yra neprietelius 
szios szalies.

trisde-Į Valstybių Didžios Britanijos 
— Vie- ir Rusijos, kurie pripažys'ta 

nok, kada tieji nuobrodus nak- Italijos reikalu kaipo kariau- 
keli janezia kareje priesz Vokietija, 

ant koncerto, tai rodos kad ju'Ateityje po apsivarstijimu szir. 
randasi keli milijonai ant kie
mo. Geriau kad tasai profeso- 
ris da karta jas suskaitytu.

tinei sveczei susirenka

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6y4x9y2 yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

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

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla-

Lietuviai nekarta klausia, 
ka jiems apszvieta gali duoti? 
Atsakymas ant. to lengvas. Imi- 
gracijos b juras, temindamas 
ant ezionaitiniu pribuiszu turi muro ir žaidžia su visztukais.
daugybe davadu, jog žmogus! Kalendoriai yra puikiai nu- 
be apszvietos, yra aklas ir puo-j pįeszti ir tinkami ant pakabi

Rusijos, kurie

atsitikimu, jeigu vietines tary
bos nuspręs, kad Italai regis- 
trantai tinkami tarnauti ir jie 
paskirti in Klasa 1-A ju Pa 
rinktines Tarnybos forma 303 
ir Aliens Personal History 
and Statement vol bus siun- 
eziami in Karo Departamenta 
del naujo apsvarstijimo regis
trą i ft o tinkamumo.

Praeityje, jeigu prieszas— 
ateivis atsisakė tarnauti Suv. 
ValstVbiu ginkluotose jegose. 
Karo Departamentas juos ne 
priėmė. Tas nusistatymas vis 
veikia, bet pakeitimas gal pri
vers daug prieszu—ateiviu at
szaukti
tarnauti militarinese arba ka- 
riszikose jegose 
pagal Selective Sęrvice. Toki 
atsitikimai bus

Karo Departamentas taipgi 
1 nusistatymą, kaslink 

stovio ateiviu, kuriu szalys bu-

ša v < > pa si p r ieszi n i m e

szios szalies

veil svarstomi.

nai plaukia per mares dalyvau- I;a^elte
ti kovoti priesz Japonus, Vo
kieczius ir kitus prieszus su y ° llcntKd(-‘s, bet dabar kariai!
Amerikoniszkoms vėliavoms ir j;incz’(,,s- 1 aSal Parinktines 
Laisves Stovylu Liberty.

4—Maža mergaite sėdi ant

la auka visokiu apgavyseziu ir 
eina in prapulti; ant kuriu ty
koja visoki apgavikai ir isz- 
naudotojai.

Dabar valdžia daro slieetva 
priesz penkis pakampiu i us ad
vokatus, kurie isznaudoja mu- 
sisžkius kurie ne yra apsipaži- 
niasu czionaitinems tiesoms o 
kurie isz tuju tamsuneliu su
renka didelius turtus.

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

MAHANOY CITY, PA.

Vienas isz tokiu szarlatonu 
arba užkaboriniu advokatu su

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

janczio's.
Tarnybos patvarkyma ,neutra
lus ateivis gali .paduoti Selecti
ve Service Form 301 ir praszy- 
ti paliuosavima nuo tarnybos 
ginkluotose jegose Suv. Val
stybių. Jeigu neutralis ateivis 
paduoda toki įpraszyima jis ant 
visadps sulaikytas nuo szios 
pilietybes pagal dabartini in 
statymą. Pakeisti patvarky 
mai parūpina, kad jeigu neu
tralis ateivis tapo kariaujantis, 
Form arba Blanka Nr. 301 pir
miau paduota tapsta nevei
kianti. Nors ateivis, kuris pa
davė ta Forma Nr. 301 negali 
jos atszaukti jis gali pasisiūly
ti tarnauti ir jeigu priimtas, 
tarnybos teismas nuspręs pi-

Žengiant in trecziuosius mu
su karo metus, mos randame, 
kad musu kovos vyrai \ ra už
imti galinguose užpuolimuose, i 
aplink visa pasauli. Kad pa
remti j ims, namu frontas turi 
būti palaikytas sveikas ir stip- 
rus-gi jėga ir sveikata reika
lauja gero maitinimo. Vyriau
sybes valstybes vyrai sako kad 
tai reiszkia vartojima atitin
kamo kiekio ir ruszies maisto. 
Bet yra taip pat paslėptas al
kis—tai yra tos ruszies alkis, 
kada kūnas negauna tinkamos 
ruszies maisto palaikymui ja
me energijos ar nusidėvėju
siu narveliu pakeitimui me
džiagos. Žmones, kurie kenezia 
nuo paslėpto alkio greieziau 
pailsta, gali greieziau turėti 
nelaimes invykstanezias del 
nuovargio ir isz viso neturi at 
parumo ligoms ir ju dorybe 

krinta. Visa tai reiszkia nusto- 
jima valandų—valandų kurios 
yra taip svarbios musu karo 
pastangoms.

Nors musu maisto isztekliai 
yra pakankami, karo ir žiemos 
pareikalavimai atnesze sziolkiu 
tokiu trukumu. Užtikrinti pa
kankama tvaika valgio, pagal 
szias aplinkybes, mes turime 
inprasti sveikai maitintis.

Vyriausybe paruosze “Tau
tini Karo Laiku Maitinimo Va
dovą,” kad padėti planuoti 
tvaika apie maistingus karo 
laiku valgius. Tai yra oficia- 
liszlkas arba valdybiszkas mai
sto paredkas kuris paduoda 
septynes maisto grupes kurios 
turėtu būti valgomos, jeigu no
rima palaikyti gera sveikata. 
Atveju jei kurio nors maisto 
del auksztu kainu arba prekių 
ar racionavimo ženklu truku
mo negalima gauti, žmones ga- 
i pasirinkti kita valgi, isz tos 

paezios grupes, ar tos paezios 
vertes valgi isz kitos grupes.

Naujasis “Tautinis Karo 
Laiku Maitinimo Vadovas” la
bai padės szeimininkems su
prasti gena karo laiku maitini
ma. Taip pat, jis padės szei
mininkems pasirinkti ir maus
tyti apie sveika,, maistinga 
maišia ir padės kaipo patogus 
vadovas pasirinkti pakaitala 
valgiams, kuriu sziuo laiku 
trūksta. Szi vadova galima 
gauti VELTUI, raszant: 
Basic 7, Washington 25, D. C.

kalbėjo vienas, niaukdamas ]ietaį 
stikleli saliune. — Kam asz užmokėjau! 
ten klausysiu pamokslu, kadjj0 tėvui, 
asz geriaus pasakycziau, — ta
rė antras, pildamas baltakes 
ir užgerdamas in Martina.

Tokias nuomones jam kale 
in galva saliune lankytojai o 
degtine patvirtindavo. — Asz 
savo Antanuką 
“public school 
ežias draugas,

gražus; penkis dolerius 
Zose padekavo- 

bet nenorėdama jam 
padaryti nuliūdima, nepasake
kad su tomis tusztybemis neis 
prie Szv. Komunijos.

Pamokyta apie tai mokyk
loje mergaite tvirtai tikėjo, 
kad V. Jėzus, ateidamas in jos

in szirdele, neatsakys jos maldai 
sutinkaneziai su Jo valia. Mal
davo tad karsztai Dieviszkos 
Szirdies apie tėvo atsivertima 
ir lauke ramiai su pasitikėjimu 
nors su kaikuriuo nuliudimu. 
Nekaltos szirdies laime spindė
jo ant jos veido, kuomet prisi
mindavo kad neužilgo ateią 
pas ja Vieszpats. Insimylejas 
in savo dukrele tėvas su kai- 
kuriu pasididžiavimu žiurėjo 
in ja. Apernes ja Įkarta, tarė:

— Matau Zose, kad tau bran- 
zalietai mažai rupi; pasakyk, 
ko nori o viską tau nupirksiu, 
nors aukso laikrodėli.” Tuomi 
pasidrąsinusi mergele, prisi
glaudė .prie tėvo ir patylomis 
sziiibždejo in ausi: ‘‘Tėvukai, 
ir žemeziugu laikrodėlis ma
nes nepalinksmins, tu turi kita 
daigta padaryti.”

— Pasakyk, vaike, ko nori, o 
viską, tau nupliksiu.
—<Nepirkinek man nieko, — ji 
tarė, ’bet eik su manimi prie 
Szv. Komunijos. Nuo seniai 
gyveni atsitolinęs nuo V. Je-I 
zaus, o asz jaūcziu, kad tau 
liūdna ir tuszczia ant duszios, 
nors nieko nesakai.

To buvo gana. Martinas bal
siai aipsivebke, prispaudė kū
diki prie szirdies ir prižadėjo. 
Ir mate ji žmones nusižeminu
si, prie klausyklos o paskui 
gražiai pasirėdžiusį, kartu su 
Zose einanti prie Komunijos. 
Prisiminė jam sena szalis, mo
tina, kuri atsisveikinant jam 
kalbėjo:

— Martinai, mano vaike, ne- 
užmirszk apie Dieva toje toli
moje Amerikoje, eik kas me
nesi prie iszpažinties ir Szv. 
Komunijos. ”

Prisiminė jam ir jo pirmoji 
Szv. Komunija, o po jai girty
bes iszsižadejimas. Gausiai ap
sipylė aszaromis Martinas. 
Kaip koki paneziai nukrito 
jam nuo szirdies; pasijuto kaip 
atgimusiu žmogumi o butelio

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

siuneziu 
kalbėjo tre 
svyruodamas 

in visas puses, — Kas man ta 
'parapijine mokykla, kunigai 
ir seservs, tai visi dvkaduo- 
iriai o dar jiems asz mokėsiu 
už mokslą ir knygas, geriausia 
“public school!” —Isztiesu,
— atsiliepe ketvirtasis trupu
ti blaivesnis, — jeigu nemokė
site už knygas, tai jums dau
ginus liks baltakei. Ar ne taip?

Su tokiais tai draugais per
leisdavo Martinas liuosa laika 
nuo darbo. Nėra tad kuo stebė
tis kad pargryžes namo, užpul
davo ant žmonos ir kumszcziu 
nesigailėjo užtat, kad ileido 
Zose, vienatine dukrele in pa
rapijine mokykla, kurioje Se
serys mokino vaiskus. Dora mo
tere vereziau vienok daug ken
tėjo bet leido savo dukrele pas 
seseris, kad ja Krikszczionisz- 
kai iszauk’letu.

Zose augo, kaip ant mielių o 
buvo maloni, mandagi. Mylė
jo motinėlė, gerbe tėvuką, nors 
nesyki mate pasigerusi; nes 
tai]) buvo mokoma seserų. Tan
kiai sugryžusi isz mokyklos, 
gražius pamokinimus isz ka
tekizmo apsakinėdavo maniai. 
Tėvas, nors nuduodavo, kad 
tu pasakų klausyti nenori, bet 
viena ausimi domiai klausyda
vo; vienok ir jam buvo nekar
ta malonu nes jo szirdies gilu
moje atsiliepdavo dar tikėjimo 
malone ir negalėjo jos isznai- 
kinti Amerikos degtine. Klau
sėsi ir indomavo, ka kūdikis 
kalbėjo, nors 'laikraszcziu užsi
dengdavo veidą.

Laikas bego. Atėjo dukreles 
pirmosios Komunijos diena. 
Priesz iszpažinti Zose atsiklau
pė priesz gimdytojus, maldau
dama palaiminimo ir atleidi
mo. Kuomet pabueziavo tėvui 
ranka,’! tarė:

— Dovanok, tėvukai, visiką, 
kuomi tave užrustinau, nes ei
nu prie iszpažinties. — Tuomet' draugai jau daugiaus nuo szio 
Martinui asząros pasirodė aky
se, bet nusikosėjo, pasuko usus, 
idant aszaras paslėpus. Vienok 
mintis paibego per galva 
tas mažas nekaltas kūdikis 
praszo manės, seno nusdejelio 
atleidimo! — O mano duszioje, 
kiek yra sunkiu nusidėjimu... Į Northumberland, Pa. — Pa-
— O Vieszpatie, susimilk ant Hcija rado czionaitiniam parke 
manės! Neužilgio atėjo laikas kelnes su 300 doleriu. Nors ap- 
kad Szvencziausioji 
Szirdis susimylėjo ant nuodė
mingos Martino duszios nes jo 
dukrele karsztai apie tai mel
de Dieviszkos Szirdies, reng
damasi prie Szv. Komunijos.

laiko jo nesulau'ke saliune nes 
jis tikrai atsivertė prie Dievo.

>' Kas Pamėtė Kelnes Su
Į 300 Doleriu? i

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
--o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Y ra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Dei Musu Skaitytoju!

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplankysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

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

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

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

VISOS TRYS O" , 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

ISTORIJE apie Gregoriusį
----------------- Isz Numirusia
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
Jėzaus garsino radini laikraszcziuose 

bet niekas neatsirado idant 
jas atsiimt. Jeigu locnininkas 
neatsiszauks tai pinigai bus coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po
paaukauti del Raudonojo Kry- 35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
žiaus drauguves. Į SAULE PUBLISHING CO.,

Sieniniai Kalendoriai, 23%
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Žinios Vietines Du Bilijonai Graszeliu (Tokens) Del Maisto

1 —• Seredoje pripuola Szv. 
Cyriliaus o Ketverge Szv. Sko- 
lastikos.

—■ Poni Juoziene Szerksz- 
niene isz Shenadorio ana diena 
motorąvo in miestą su reikalais 
ir prie 'to® progos atsilankė ir 
in redakcija “Saules” atnau
jinti laikraszti del savo uoszves 
ponios Mikalinoj Szerksznie- 
nes, kuri yra “Saules” skaity
toja per daugeli metu, ir myli 
labai skaityti. Acziu už atsi- 
lankyma.
t Sena musu gyventoja 

Mare Andrukaitiene, 92 me
tu amžiaus, mirė namie pas sa- 
yo dukteria p. J. Urboniene 
nuo 118 So. Catawissa uly. pra
eita Petnyczia, sirgdama kelis 
menesius. Senuke pribuvo isz 
Lietuvos, pergyvendama czio- 
nais mieste apie 33 metus. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos ir Szv. Pranciszkaus 
draugavęs. Paliko tris dukte- 
res; du sūnūs; 25 anūkas, isz 
karia keturi tarnaaje kariuo
menėje; 22 pro-anulkus isz ku
riu vienas taipgi 'tarnaaje ka
riuomenėje. Graborius K. Rėk
laitis užsiėmė laidotuvėms ku
rios atsibus Utarninko ryta su 
jMisziomis Szv. Juozapo baž- 
r.yczioje.

Jau per kelis menesius kariszkos dirbtuves Cincinnatti, 
Ohio, iszmuszineja graszius kuriuos žmones turės naudoti 
ant aplaikymo maisto vietoje sziadieniniu popieriniu ženk
leliu. Vietinei valgomo tavoro kromai iszdalines tuos gra- 
szelius žmoniems, kurie yra mažesni už deszimtuka.

Trūkis Pere jo Per Kū
diki, Iszliko Gyvas

musu nu-

SHENANDOAH, PA
t Jerominas Žukauskas, nuo 

210% N. Emerick uly., mirė 
Ashlando ligonbuteje praeita 
Petnyczia, sirgdamas visa me
ta. Paėjo isz Lietuvos, pergy
vendamas Amerike 33 metus. 
Paliko motina Lietuvoje; broli 
Vlada,, Mahanojuj. Palaidotas 
Sukatoje, per graboriu L. Tras- 
kauska.

Penkis Kartus Po 
Dvynukus

Baltimore, Md. — Sztai ir 
vela prisiartino Vasario-Feb. 
menuo ir vėl musu szirdys yra 
paskendę didžiame nuliudime. 
Vasario 12ta, 1943
mylėta dukrdle a.a. Anele ap
leido szi pasauli palikdama 
mus tėvus, brolius sesute ir 
mylima vyra. Yra neapsako
mai graudu pamislyti ir insi- 
vaizidinti kad Anelyte, vos pra
žydę jusi gelele turi apleisti vi
sus ir pereiti in amžinybe.

Anelyte buvo labai darbszti 
visuose užsiėmimuose ir visuo
met suteikdavo pagelbos ran
ka bent kokiame reikale. Ar 
sena ar jauna, ar*biedna ar tuiį- 
tinga, vienaip mylėjo ir gerbe. 
Ji visuomet gerbe mus tėve
lius, sesute, broliukus ir buvo 
isztikima savo vyrui Vincen
tui, kuris tarnauja kariuome
nėj. Todėl ji buvo pasiryžusi 
apleisti savo namus ir keliau
ti sykiu su savo vyru. Ji ir mi
re Alabamos valstijoj, ten kur 
jos vyras tuo laiku buvo pa
skirtas tarnauti.

Sziadien musu szirdys yra 
nubudę ir nameliai yra tam
sus. Jos szvelnaus balselio jau 
nesigirdi. Mat,
ja pasiėmė ir szalta žemele 
priglaudę.

“Musu Anelytei” 
I Žydinti gelele linksmino mus, 

penkta pora in laika septynių Josios skaistumas žavėjo visus, 
malonus vėjelis taip pute szvelniai 
visos gėlėlės siūbavo smagiai.

Bloomsburg, Pa. — Inžinie
rius ant geležinkelio S. B. & B. 
užtemino ant sztangu koki ten j 
pundeli kuris mane buk tai ko
ki skuduriai bet privažiavęs 
arcziau pamate buk tai buvo 
gyvas kūdikis, dvieju metu 
mergaite, Rūta Christ, bet jau 
buvo užvelai sulaikyti truki 
kuris perejo per kūdiki. Kada 
pervažiavo ir trūkis sustojo,' 
inžinierius nubėgo pažiūrėt 
manydamas jog kūdikis likos 
sukapotas ant szmotu bet nu
sistebėjo kada rado kūdiki gu
linti ramiai tarpe sztangu su 
bonkute pieno burnelėje.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

j.

Raudonosios Armijos kad laike pirmųjų trijų savai- 
cziu, nuo Kalėdų iki Sausio 16 
d., Vatutin’o Pirmoji Ukraji- 
nos armija nužudė maždaug 
100,000 Vokiecziu ir isznaiki-

kas dabar apsunkina darba 
krautuvninkams. Pagal dvie
ju maisto racijonavimo progra- 
m u,’va rt< >toj a i p r a I c id ž i a 16 bi
lijonu racijonavimo punktu 
kas menesi formoje keturiu bi
lijonu atskiru racijonavimo 
štampu. Pagal sena plana 
krautuvninkai turi juos 
suskaityti ir pagaminti 
t i racijonavimo banko 
szuose, arba perduoti
kurie jiems parduoda reikme-

molynu ženkleliu arba markiu 
gaminami, tai du syk daugiau 
negu panasziai nustatyta ii' 
ženkleliai Ims mažesni už da
bar vartojamus deszimtukus. 
Ženkleliai pagaminti isz speei- 
ales ruszies drūtos vulkanizuo- 
tos medžiagos.

Pagal nauja ženkleliu planu, 
szeimininkes turi suprasti kad 
kiekvienos racijonavimo įtam
pos verte bus .10 punktai, ne
paisant numero. Jos gaus 
sziuos naujus ženklelius (va
dintus “Tokens”] gales tada 
vartoti ženklelius, sau vienus 
arba su įtampoms, kada perka 
racijonuota maistą nuo krau- 
tuvninko bile kada, nes szie 
ženkleliai neturės iszsibaigimo 
laiko. Raudonus ženklelius, 
reikės vartoti 'del mėsos, sūrio, 
riebalu ir kito maisto del kurio 
dabar raudoni ženkleliai yra 
vartojami. Mėlyni ženkleliai 
yra vartojami del maisto už 
kuri dabar reikia duoti mėly
nus ir žalius ženklelius.

Štampas isz knygeliu plesz 
ne kaip dabar daroma, auksz- 

Į tyn ir žemyn, bet skersai. Kaip 
tai pradedant su virszutine ei
le racijonavimo knygoj, stam- 
pos A-8,B-8,C-8 ir tol raus bus 
vartojamos pirmiaus. OPA 
virszininkai nutarė, kad taip 
darydami lengviau iszpleszti 
isz knygų ir szeimininkes grei- 
cziau supras kad dabartine ver
te 8, 5, 2 ir 1 vėliau bus 10 
pui i k tai k i ek v iena.

Pagal dabartini plana, pen
kios mėlynos stampos, kuriu 
verte yra 50 punktu insigalios 
penkta diena kiekvieno kalen- 
doriszko menesio, iszskiriant 
tik pirma menesi kada jie i n ei s 
galen Vasario [IV'bJ 27tai die
nai. Bus geros iki 20tos dienos 
sekamo antro mėnesio.

Trys raudonos stampos, ku
riu verte yra 30 punktu, insi- 
galios kas dvi sanvaiti prade
dant Vasario [Feb.] 27ta die
na. Pirma serija szesziu rau
donu štampu veiks iki Gegužes 
[May] 20 dienai. OPA skyrius 
sako, kad pagal ta plana 6 
stampos kuriu verte bus 60 
punktu veiks del kiekvieno 
keturiu sanvaieziu laiko.

Naud o ji m as ra c i j on a v i m o 
štampu, OPA skyriaus virszi- 
nirikai paaiszkina, kuriu kiek
vienos verte bus 10 punktu, žy
miai sumažins darba ir laika

Planavimas

pade- 
sanra- 
x- I tiems, i

Rokuojama, kad szis ženkleliu 
būdas sumažins szi darba per 
60 nnos'zimti todėl kad 11 štam
pu insigalios pirkti racijonuoto 
maisto per kiekviena racijona
vimo laika, per menesi, ir ne 28 

, po senu patvarkymu.

Sapnas Iszsipilde

Steubenville, Ohio — Ed- 
wardas Nicholson sapnavo buk 
jo draugas, Karolius Swearin 
gen, naktinis sargas fabrike 
Chicago Wallpaper Co., likos 
paszautas. Nicholsonas atsikė
lė ir nubėgo in fabriką in pa- 
gialba savo draugui.

Pribuvęs ant vietos, užtiko 
savo dranga sveika ir gyva. 
Kada jam apsakinėjo savo 
sapna, tame puolė szuvis per 
langa pataikindamas Swearin- 
genui in ranka. Palicija nesu- 
eine piktadario.

Ka Vilnys Gali Padaryt

AVashingtoin, D. C. — Nauji 
■Rusu armijos po Bagramian’o . _ . n. „ .. ,, , ° tno ar paėmė virsz 2,o00 tanku,hr Rokossovsky’o vadovybe zy-(
giavimai Baltijos ir Baltosios 
Rusijos sektoriuje atidengia 
pilna ju stumimosi pirmyn ir 
Vokiecziu szluojimo in vaka- 

jrus planus. Szi paveiksla*pa-
pildo praneszimai kad Lenin
grado fronte juda gen. Govo
rov’o armija.

Kitais žodžiais, dabar Rusai 
naudoja ta pati būda nuo Pri
pet’es peikiu in sziaure L__
Baltijos, kuria jie po Kalėdų 
vartojo pietinėje fronto pusė
je — nuo Pripet’es peikiu link 
Juodosios juros.

Tikrai žinoma, visas ruožas 
nuo Baltijos iki Juoduju juru 
yra vienas liepsnojantis fron
tas su vienu siekiu — Wehr
macht. Nėra jokio skilimo nei 
tiksle, nei kovos lauke.

Rokossovsky ’o prasilauži
mas pro Pripet’es pelkes sziau- 
res link yra gyvybiniai susi
ejęs su Vatutin’o pasistūmėji
mu in vakaru pietų kampa. 
Vatutin’o stumimasis yra toks 
greitas, kad pelkes nėbera sau
gi vieta jo desziniojo sparno 
pietų ofensyvai. Rokossovskio 
pasistūmėjimas dengia Vatu
tin’o desziniji sparna ir pada
ro vieninga frontą nuo Balti
jos iki Juoduju juru.

iSziaures armijos darys ta 
pati, ka pietų armi jos daro — 
insibraus, bandys apsupti, at
kirsti ir galimai stums Vokie
cziu armija atgal ir naikins.

Tas tikslas jau rodo pasek
mes. Rusu paduodama Vokie
cziu nuostoliu santrauka rodo,

Szie nuostoliai yra milžiniszki.
Kai kurie praneszimai rodo 

kad kovoje, siauezianezioje Vi- 
nnitsa-Uman alkūnėje Vokie
cziu mirimai pakilo virsz 3,000 
in diena. Vokieeziai kaujasi 
iszlaikyti gyvybiniai svarbu 
dvigubu begiu geležinkelio O- 
dessa-Lvovas linija. VonMann- 
stein’o atkaklus laikymasis ir 

j/1} jszios geležinkelio linijos gyni
mas, rodo, kad visas Vokiecziu 
planavimas, visomis galimo
mis jėgomis stengiasi iszlaiky
ti ir iszlaisvinti Wehrmaehta, 
kai tuo tarpu visas Rusu pla
navimas siekia AVehrmachta 
sunaikinti.

Mes dabar esame liudinin
kais dvieju planu užsibaigimo 
taszko. Planu, kurios prasidė
jo ties Stalingradu ir kurios 
nuo to laiko tęsęsi ir gales už
sibaigti tiktai kai Wehrmach- 
t’as bus sunaikintas. Szios mi- 
litarines situacijos logika, ne
žiūrint kokiame kraszte tos dvi 
armijos susidurs, atsiskleis ko
va po kovos, iki Vokiecziu ar
mija bus palaužta. Negali bū
ti kitos užbaigos szios despe- 
ratiszkos didžiausiu bet kada 
susidurusiu žemes jegu kovos.

Sztai delko naujieji in vy
kiai sziaureje yra taip svarbus. 
Jeigu Rusu žygiavimai in pie
tus nuo Leninlgrado ir in vaka
rus link Baltijos ingy s kitu žy
giavimu svarba ir dydi, tada 
paaisz'kes, kad Rusai tikisi ap
supti Wehrmaehta. Jie tikisi 
atskirti Vokieczius, esanezius 
in sziaure nuo Rygos, nuo Vo
kiecziu, esaneziu sziaureje nuo 
Pripet’es peikiu; lygiai kaip 
jie dabar bando atskirti Vo
kieczius, esanezius pietuose 
nuo Pripet’es peikiu, nuo Dnie
pro kilpos Vokiecziu. Tuo 
pat metu jie stumia Vokie
czius atgal in vakarus ir spau
džia juos link Balti jos in sziau- 
res ir link Juodosios juros in 
pietus. Aplink tas tai linijas 
dabar vystosi Rytu frontas. 
Office of War Inf., Washington, D.C.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Nauji Ženkleliai Pa
skirstymui Maisto Pra

dės Veikti Vasario
Pabaigoje

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

knygele.. 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 ir 
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. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

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. 
Ministran turas.

Apda- 
smagi

Augszcziauses 
jaM. 

savo 
pora

Sharon, Pa. — Mrs.
Yeageriene apdovanojo 
nebageli Juozą penkta 
dvynuku—vaikais.. Yra. tai

metu, todėl in taji laika turi‘°
, T * XX , X_.A X_z A XXXxX XX T vz A •

jau deszimts vaiku — SZėSZijį augo žydėjo kasdiena gražyn,
sūnūs ir keturios mergaites.
Dievulis laimina taja porele!

Milijonai Mirszta Nuo 
Bado Kinuose

smigo kiekvienam in szirdi gilyn 
kas tik priėjo prie josios arcziau 

Pradėjo kalbėti in ja meiliau.
Ar jaunas ar senas,
Visi ja mylėjo, 
Ir kožnas kvietkelis 
Su jaja kalbėjo.
Bet sztai, viena diena, 
Vėjelis taip pute, 
Jis pute smarkiau ir smarkiau 

1 Ir bandė gėlytė vis užsilaikyti, 
j Bet vejas dar pute smarkiau. 
Jai Angelas tarė: “Tau yra sunku

Ji
Ir

Chungking, Kinai — Pagal 
Kiniszkus laikraszczius tai lyg 
sziol jau iszmire daugiau kai 
milijonas Kiniszku gventoju ir Szio vėjo smarkuma pakelti, 

milijonai serga nuo hado kuris 
prasiplatino po Kwangtung (Vietele tau yr’ prirengta.’’ 
provincija. Tieji, kurie da gali Paklusniai atsake: “Esu pasirengus, 

vaikszczioti apgraužineja žie
ve nuo medžiu o vaiku pilvai 
iszpute kaip bubnai, nuo bado.JPallksiu mylimus tėvus.” 
Darbo niekur negalima aplai- bz“‘,ieSavc-ielis ve‘ f““ 

kyti todėl tėvai patys yra silp- O mylima musu dukrele 
ni ir negali dirbti. Guli silpni Jau metas kaiP ilsis ramiai, 

ant ulycziu laukdami susimy- 
Įėjimo nuo mirties, kuri viena 
tik gali juos paliuosuoti nuo 
tu baisiu kaneziu.

Japonai užemia taja aplin
kine, iszveže kas tik papuolė 
jiems in rankas: ryžius, duona,11;)S/11

Tai eiksz su manim dar linksmiau 
gyventi,

Tiesa, kad vėjelis smarkus, 
Paliksiu szio didžio pasaulio 

gražuma,

Parasze Olga Matulionyte

miltus, drapanas ir net pasi
ėmė vežimus ir arklius.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti ’ savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

Petras Antanaviczius, isz 
Kewanee, IHL, raszo: — Pri- 
siuncziu užmokesti už laik- 

“ Saule” 'kuria asz my
liu labai skaityt nes joje ran
dasi daug visokiu gikyvu žinių 
ir yra labai, teisingu lailkrasz- 
cziu nes pagyria kad ir butu 
szventas arba ji papeikia jeigu 
yra kaltas todėl žmogus myli 
skaityt toki laikraszti.

^SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Office of Price Administra
tion pranesze, kad naujas pla
nas vartojimui raudonu ir mė
lynu ženkleliu | tokens | kaipo 
graszas del racijonavimo štam
pu -pradės veikti nuo Vasario 
[Feb.] 27-1 a diena.

Paežiu laiku pranes'zama, 
kad jau du bilijonai raudonu ir

Paveikslas likos nutrauk
tas nuo pamario prie Re
dondo Beach, Kalifornijos, 
kur smarkios vilnys sutesz- 
kino cimentinius saidvokus 
padarydamos dideles bledes 
miestui.

Ant Gavėnios

Likos Dinamituotas Per Japonus

x *** Army Signal Corps Photo

Draugai Amerikoniszko kareivio surenka jo likuczius, kuris likos dinamituotas per 
Japonus, kada pasislėpė po troku ir ten ji dinamitas sumankiojo. “AR MUSU KAREI
VIAI NEVERTI TAVO SUSZELPIMO PIRKTI NORS VIENA AMERIKOS BONA 
ANT JU APGYNIMO?”

Sžv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Tiktai 98 Centai
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

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

Saule Publishing Company

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
B2O W. Centra St., Mahanoy City



'' S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Juoksniukas IrVerksniukas
WACS Pris ižiurineja Indiecziu Paprocziams

(Tasa)

Viena diena, kai malūninin
kas buvo iszvažiavęs miestan, 
tarnaite, padavus juodviem po 
kreipsziuka, tarė:

— Eikite misZkan ir par- 1 
neszlkite rieszutu. Bent kiek tu- ! 
resile darbo judu, dykaduo
niai !

Paklusnus vaikucziai iszejo 
bet begaudydami pakelyje pe- 1 
telisJkes ir berankiodami ge-i 
les, netyczia pamėtė krepsziu- 
kus. Tada susi rupine visur ' 
jeszkojo, bet niekur ju nerade, 
gryžo namo be rieszutu. Pama- 
czius tai, tarnaite paklausė:

— O kur padėjote krepsziu- 1 
kus?

— Pameteme, —paskiau su- ' 
gryže ilgai jeszkojome bet ne- J 
radome, — atsake verkdami 
vaikucziai.

Tada 'žiauri ir neteisinga 
tarnaite apkaltino vaikuczius, 
kad jie pavogė krepsziukus. 
Persigandę vaikucziai kiek ga
lėdami teisinosi, taeziau tar
nai netikėjo ir vienas ju, pa
griebęs Veiksniuka už peties, 
suriko:

— 'Sugavau vagi! Krepsziu- 
kas ežia už pecziu turi būti pa
slėptas. Apžiūrėkime abudu.

Jiedu pradėjo teisintis bet 
veltui. Tada Juoksniukas, ma- 1 
tydamas kad užpuolikas juod
viem netiki, tarė:

— Klausykite, asz jums pa
sakysiu, k a ežia mudu turime: 
tai mudviejų sparniukai, su 
kuriais galime skraidyti po 
orą.

Tai iszigirde tarnai gudriai 
nusikvatojo. Paskiau vienas 
tarnas tarė: “Neplepekite ne
būtu dalyku! Manote, kad mes 
tikėsime jųdviejų melui? Asz 
nemoku, Petras nemoka, Mllgk 
de nemoka ir malūnininkas, 
nors toks gudrus, ne jis nemo
ka skrajoti o judu galėtumėte. 
Ei! Nesukite musu gaivu! Na, 
tai nuvilkime ju drabužėlius! 
Tai iszgirde vaikuicziai atszo- 
ko atgal, patys nusivilko dra
bužėlius, isztiese sparniukus 
ir pakilo augsztyn.

— O, Jėzau! Marija! — su- 
szuko persigandus Magde ir 
pargriuvo žemen.

Kaip tik .tuo tarpu par va
žiuoja ir malūnininkas. Iszgir- 
des, kas atsitiko, jis labai per- 
pyko ant savo tarnu ir jiems 
insake kuogreieziausiai sujesz- 
koti vaikuczius. Pats-gi apjo- 
dinejo visa apylinke, klausinė
damas žmonių ar jie neinate 
kur dvieju leikencziu vaiku
cziu. Bet, deja, niekas nieko 
jam negalėjo apie juos pasaky
ti.

O Verksniukas ir Juoksniu
kas tuo taJrpu ilgai skrido pir
myn, kol pagaliau pailsę nusi
leido žemen. ir pasislėpė misz- 
jko tankumyne. Bet szaltis ir 
alkis ir ežia juodu užtiko. 
Veiksniukas nuliūdęs grau 
džiai. apsiverke o Juoksniukas 
gailiai nusiskuinde:

— Turėsime ežia žūti pirma 
laiko isz bado ir szalczio.

Ir 'kada jau visai nustojo vil
ties gauti isz kur nors pagel
bės, staiga blykstelėjo ties ju 
dvieju mažas žiburėlis. Verks
niukas ir Juoksniukas, tikėda
miesi kad ten suras kokia žmo
gysta, pakilo isz vietos ir sku
biai nubėgo žiburėlio linkui. 
Bet, deja, be žiburėlio daugiau 
nieko nemate. :

Nuliude jau norėjo gryžti in 
pirmąją samanų vietele, pasi
rodžiusia jiems jaukesne už ki
tas, bet tas žiburėlis taip insta- 
biai mirgėjo ir aplinkui juos 
su'ko, kad atrodė juos paskui 
save viliojo. Tai-gi vaikiukai, 
tarytum magneto traukiami, 
vėl pradėjo ji sekti.

Taip beeidami, jie pamate 
maža nameli isz kurio aidėjo 
malonus, szvelnus balseliai. 
Vaikucziai, klykaudami isz 
džiaugsmo, priszoko prie duru, 
kurios buvo atdaros. Viduje 
trobeles pamate sėdinti apy
seni žmogų ir smuikuojanti 
gražia dainele. Toji dainele 
taip vaikucziams patiko, kad 
Juoksniukas pradėjo szirdin- 
gai juoktis o Verksniukas gai
liai raudoti.

Smuikininkas, sėdėdamas už
pakaliu in duris, nei nepajuto 
tyliai ineinaneziu vaikucziu; 
atsigryžes gi in juodu malo
niai prabilo:

— Eikite areziau, misz'ko 
dvaseles! Tai ir judu ežia atve
dė tas gerasis žiburėlis kad pa- 
siszildytumet nes miszkas szi 
rudeni yra labai negailestin
gas.

Juoksniukas susirupines ta
da tarė: — Bet kad mudu nie
ko nemokame — nei malku pa
kirsti, nei ju parneszti... — Nei 
vandenio isz szulinio pasemt— 
pridūrė Verksniukas. Todėl ir 
žmones mudviejų nekenezia. — 
Ir dar todėl, Ikad mokame 
skristi! — pridūrė Juoksniu
kas.

— O ar norite eiti pas žmo
nes? — paklausė smuikinin
kas.

— Labai norime, nes kada 
musu tėvelis grysz isz karo, 
tai ir mudu grvszimę pas ji.

— Tai judu esate ne dvasios?
— Taip, Tik turime sparnu- 

kus.
Smuikininkas, paglostęs vai

kucziu galvutes ir pažvelgęs in 
skaiseziai mėlynas ju akutes, 
paklausė:

— Gal mokate smuikuoti?
— Nemokame.
— Jeigu norite, lai pamėgin

kite. — Tai tarės, padavė 
abiem po smuiką. Vaikucziu 
akutes nusiszypsojo isz džiaugr 
smo. Tuoj juodu paėmė tuos 
smuikus ir užtraukė tokia ma
lonia dainele tartum seni 
smuikininkai.

Kada juodu paliovė smuika
vę, smuikininkas prabilo.

— Nesitikėjau, kad judu 
taip puikiai pasmuikuosite.

Smuilkininkas pastebėjo kad 
juodviem smuikai labai patiko 
ir tarė:

— Gal 
turėti po

— Bet

Daugiau kai 63,000 moterų ir merginu kareiviu WAGS sziadien randasi Azijoj prie 
visokiu kariszku darbu su Amerikoniszkais kareiviais. Mažam paveikslelyje vienas isz 
Indusu iszszluoja ju kambarį is ir užlaiko juos czystai už 3 dolerius ant menesio. Kitam 
paveiksle matome kaip Indusas rodo perstatymą su iszmokytu žalcziu. Trecziam, karei
vos prisižiurineja “szventai karvei” kurias Indusai labai szlovina ir garbina. Valdžia 
da reikalauja apie 600,000 miteru-kareiviu WAGS idant pristatyt ju in visas dalis pa
saulio.

—• Kaip bus, taiip bus — te
būna kaip nori! — tarė J uok
sui ūkas, — atiduodu savo 
sparnelius kad tik turecziau 
smuiką.

— Tai ir asz atiduodu, stai-

mano vaikeliai! ” Vaikucziai,1 
pripuolia prie tėvo, apkabino I 
savo rankutėmis jo kaikla. 
Juoksniukas linksmas juokėsi 
o Verksniukas 
džiaugsmo

ga atsiliepe Verksniukas. — ke. ‘

didelio
graudžiai apsiver-

turite o tie 
labai reika
lu a no nuo-

ir judu norėtumėte 
tokia smuiką.
kuo mudu galėtume 

už jas atsilyginti?
— Juk szi, ta, 

daigtai man butu 
liiigi; judviem-gi, 
mone, jie tik sunkenybe.

—- Ar mudviejų sparnukai? 
— tarė Juoksniukas.

— Taip. Jeigu norite gauti 
po smuiką, tai atiduokite man 
savo sparnukus.

Vaikucziai žiurėjo in vienas 
antra, nežinodami ka. daryti. 
Juos labai viliojo gražus smui
kai bet drauge ir 'gaila buvo 
taip žvilganczi'u nuo saules 
sparneliu. O smuikininkas tuo 
tarpu užtraukė puikia vilio- 

' janezia meliodija.

Daug geriau turėti gražia smui- 
kole negu benaudžius spar- 
nukus.

Smuikininkas szypsodamas 
padare vaikucziams po smuiką , 
ir po smeeziola.

Staiga nutveria smuikus vai
kucziai eme smuikuoti. Tuo 
tarpu palengva nuslinko, ant 
grindų abi poros sparniuku.

— Dabar su Die'vu, vaiku
cziai! — tarė smuikininkas. 
Keliaukite, sveiki, po pasauli. 
Ten visuomet busite laimingi 
ir patenkinti; visur kur tik už
eisite, SU mielu noru judu pri
ims ir leis nakvynėn.

Tada jiedu padėkojo smui
kininkui už vaiszes ir nakvyne 
ir iszejo. Vaikszcziodami po 
apielinke insitikrino kad smui
kininkas juodu neapgavo nes 
kur tik iszigirsdavo tu dvieju 
vaikucziu smuikavimą, visur 
gausiai susirinkdavo minios 
ir juodu apdovanodavo. Jau
nieji, iszgirde Juoksniuka be- 
smuikuojant linksmus szokius, 
szoko. Senieji-gi, klausydami 
graudžiu A eiksniuko melodi
jų, prisimindavo ir savo gyve
nimo pergyventas liūdnas va
landėlės.

Dabar, rodos, .tai jau tikrai 
gera butu vaikue-iams pasau
lyje gyventi, bet ne, — juodu 
be galo ilgėjosi savo tėvelio ir 
rūpinosi jo likimu.

Viena karta, eidami miszku, 
pamate juodu viename dides
niame miszko tarpe kariuome
nes ingula. Paežiam centre, po 
raudona priedanga, ilsėjosi 
liūdnas, susimanstes karžygis.Į

Vaikucziai ji tuoj pažino ir 
džiaugdamiesi bego ingulos 
linkui bet žiauri sargyba juo
du neleido, raikydama kad nie
kas neturi teises prisiartinti 
prie musu vado.

Vaikucziai, nieko nelaukda
mi, paėmė savo smuikus ir už
traukė linksma daina. Ritie- 
rius, iszgirdes ne’girdeta me
lodija, prisiartino prie tu smui
kininku. Bet vos tik žvilgtelė
jo in szvies-melynes auksa
plaukiu berniuku akutes, isz
tiese jiems abi savo rankas ir 
suszsuko: “O, brangiausieji

Paskiau gryže su tėvu pilių, 
buvo visu, mylimi ir linksniai 
gyveno. Ir kiecziauses szirdis 
maloniomis savo smuiku me
lodijomis suminksztindavo, di
džiausi prieszai tapo ju iszti- 
kimais draugais. (Galas

Munszaines parsigabeno, 
Gere ir visas nuo stryto 

vadino.
O katras ne ėjo,

Tai visiems kalbėjo: 
“Ar tu padla Baltruvienės 

bijai,
Kad neužeini, vajai!

Gerti ir dainuoti galime.”
O jus pasmirdėlės,

Jus kiaules ir girtuokles, 
Ne viena sukirmysite, 

Jeigu doros nesistosite, 
Isz vargu niekad neiszeisite. 

Kaip Žydo kumeles pastipsite,

BALTRUVIENE

Nekurios bobe'llkos kaip mane 
pamato,

Tai rodos jas kipszas pakrato, 
Sztai viename SikuTkino 

miestelyje, 
Badai Tamalkveje, 

Kas ten su Baltruviene pa- 
gazrdino, 

Taip jos ant mitingo susi-
I vadino,

Tai teisybe. 
* * *

Plymante turiu viena sesute, 
Nežinau del ko jos nekenezia, 

Kaip kokia atstepenezia, 
Bet sziadien apie ja da nu

tylėsiu, 
Koki laika palauksiu, 
O 'kaip neapsimalszys, 
Tai kocziola pamegys.* * *

M ah a 11 o j u j s u s i v i ne z i a v o j o 
vaiki nei is, 

Tykaus budo avinėlis,
Tasai vargszas Lietuvninkas, 
Baisiai apsiriko ne baigi uikas.

Paėmė sau linksma mergiuke, 
Raudon-plaukc Airisziuike, 

Dabar gyvenimas jiems 
nyksta, 

Kasdien viens kita bara 
pyksta,

Airisziuike valgyt negamina.,
Isz baiksuku žuvimis maitina, 

Surenka kokiu likucziu,
Senu bulviu ir “dogucziu,”

ir

Eroplanas Be Sparnu Bus Iszbandytas

MOTOR driven AIR EXP/
AIR COMPRESSOR CHAMBEI

AIR EXPANSION. 
CHAMBER

AIR ENTERS \

Kožna diena padaro jam 
“hasz,”

Bet vyrukas nemėgsta tokio 
‘ ‘ trasz. ’ ’

Nors dabar turi sau Airisziuike, 
Bet tankiai atmena sau 

mocziute,
Kaip namie •kopūstai gardus 

buvo,
Bet po laikui — viskas dabar 

žuvo.
Rodą tokia:

Pacziuokites su Lietj^’iszka 
mergyte,

O busit kaip pas savo mamyte.
* * *

Girdėjau apie viena mergina, 
Niekam netikusia, kutvala,

Badai isz Montkarmu po kitus 
miestus trankosi, 

Pati save siūlosi.
Jeigu prikimba prie katro, 

Tai jau neatsikrato,
Kas do vienas ant to nežiūri, 

Bile vaikina turi, •
O ir už Iszpano tekėtu, 
Kad tik paimt norėtu.

Tokiu nemažai czion turime, 
In kur tik pažiūrime.

C) jeigu katras paims, 
Tai tas ergeli datirs;

Saugokitės nuo tokios, 
Bambilines valkatos.

Rusu Žygiavimu
Tikslas

Ofensyvos ir priesz-ofensy- 
vos yra organizuojamos atsie
jimui tam tikru kariszsku tik
slu. Laikraszcziu žinos dažnai 
iszlkraipo tuos tikslus. Laik- 
raszcziai dažnai .pabrėžia ge
rai pažinstamus miestus, teri
torijas, siena bet apleidžia sun
kiau dramatizuojamus daly
kus, kaip tai pa v. vieszkelius, 
geležinkelius, szalies kontūrus 
jei dydi ir armijų vietove. Jo
kiu kitu laiku ir jokiame kita
me fronte nėra taip svarbu tai 
prisiminti, kaip dabar Rusijo
je.

Svarbiauses dabar vykstan- 
czios Rusu ofensyvos tikslas 
yra palaužti Wehrmacht’a. 
Rusu sumanymai siekia dvieju 
dalyku : visas Vokiecziu jėgas 
Ukrajinoje prispaust prie Kar- 
pati ir Juodosios Juros ir tuo 
paežiu kartu iszdalinti tas jė
gas in mažus kiszenius, apsup
ti juos ir isznaikinti, kaip tai 
buvo padaryta su Von Paulu- 
s’o armija ties Stalingradu.

Visas szis sumanymas yra 
visu Jungtiniu Tautu koalici
jos pasaulinio sumanymo da
lis ir yra artimai suriszta su 
Europos užėmimu isz vakaru. 
Tikrai, tai kas dabar vyksta, 
yra pirmas isz trijų smagiu, 
prižadėtu Teherane, “isz rytu, 
vakaru ir pietų.”

Vokiecziu armija yra pasku
tine naciu jėgos atrama. Ar
mija palaužus Vokietija bus 
baigta. Sztai delko Vokiecziai 
dabartines Rytu fronto kovas 
vadina “visam karui lemian- 
cziomis. ’ ’

Du milžinisžki Rusu judėji
mai turi viena tikslą: Wehr
macht. Vatutin’o veržimasis 
staeziai in vakarus, kas yra da
bar prie Sarny, pasekmingai 
atskiria Vokieczius Ukrajino
je nuo Vokiecziu sziaureje, iki 
Baltijos ir Leningrado. Tai už
daro Vokieczius in Karpatu- 
Juodosios juros maisza. Užtik
rinta tai, kitos Vatut in’o ar
mijos kovoja del svarbaus, 
dvigubu įbegiu Odessa-Lvovo 
geležinkelio. Jeigu tas geležin
kelis bus atskirtas bet kur ry
tuose ar pietuose nuo Lvovo, 
Vokiecziai bus pagauti kilpoje. 
Atrodo, kad Žmeririka, grei-

cziausiai bus vieta kurioje bus 
pirmiausia geležinkelis atkirs
tas bet. Tarnopol’is ar Proskji- 
rpv’as duotu lygiai tuos pa
ežius vaisius.

Tuo taupu Konev’o jėgos ju
da in vakarus pagal Dniepro 
kilpa, ir spaudžia Vokieczius 
in spąstus ir jau darbuojasi 
iszskaldyti Wehrmacht ir gra
sina. atskirti visu pulku dide
lius gabalus. Jeigu Konev’as 
pajėgs susikabinti su Vatuti- 
n’o kairiuoju sparnu, jis gali 
apsupti didžiule Vokiecziu ar
mija Cherkasu ploksztumoje.

Kita Rusu jėga yra pasida
vusi in pietus, per Dnieprą, ir 
pasiruoszusi spaudimui ant 
Vokiecziu Krivoi Roip apylin
kėje. ■

Per visa linija, einanezia nuo 
Pripetės peikiu in sziaure ir 
ant Juodosios Juros in pietus, 
Rusai užimti Vokiecziu vyji- 
mu in siaura maisza, kur juos 
iszdalins ir visiszkai sunaikins. 
Vieninteliai iszbegimai yra — 
du geležinkeliai, abudu eina 
per Dniestra in Bessarabija ir 
Juodoji Jura kuri gali Vokie- 
cziams duoti Dunkirk’a. Tik
tai ateitis parodys kaip pa
sekmingai Vokiecziai pavara 
tos szias užpakalines duris. Da
bar yra svarbu tai, kad Rusu 
ofensyva Wehrmacht’a pri
spaudė in kampa, kur gales 
duoti lemiama smūgi, svarbu 
visiems sąjungininkams ir 
taip pat visiems prispaustiems 
Europos gyventojams.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Pranas Baranauckas, isz 
Thompsonville, Conn., raszo:— 
Prisiuncziu tamistoms keturis 
dolerius už laikraszti “Saule” 
ir geidžiu kad vela szviestu 
mano stubeleje nes “Saule” 
skaitau jau daug metu ir ma
tydamas kad kūmo Taradai- 
kos jau nuplyszia czebatai to
dėl pasiskubinu su prisiunti- 
mu užmolkesties. — Acziu se
nas tautieti už prisiuntima už- 
mokesties už “Saule” nes ne 
tik kūmas Taradaika reikalau
ja naujus czebatus bet ir kurna 
Baltruviene kas diena spiriasi 
naujos dreses o ypatingai ant 
Velykų. Acziu tamistos dukre
lei Marijonai Karaleviczienei 
už suraszyma laiszkelio del sa
vo tėvelio.

Juozas Damidaviczius, isz 
Herkimer, N. Y., raszo: — Pri
siuncziu tamistoms keturis do
lerius už laikraszti “Saule” 
kuri jau skaitau nuo 12 meto 
ir ji beskaitydamas pasenau 
nes jau baigiu 80 metus savo 
gyvenimo ir skaitysiu “Sau
le” pakol busiu gyvas nes 
mums patinka geriausia. Ma
no prisiegele taipgi myli slkai- 
tyti “Saule,” del to, kad joje ‘ v . . 
randasi gražiu pamokinimu, 
visokiu istorijų ir pasakėlių ir 
kitokiu naudingu straipsniu, 
pasiskaityti ant senatvės ir 
visus vargus nubaidyti. Re
dakcija linki tamistai ir jusu 
draugei kad sulauktumėte 
szimta meteliu.
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NO5E OF AEROFLANlAIR AT
ATMOSPHERIC
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AIR COMPRESSED
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in-Sztai naujausio budo eroplanas kuri Amerikoniszki 
žinieriai padirbo ir bus iszbandytas už keliu sanvaieziu. 
Jeigu bandymas bus pasekmingas tai valdžia dirbs daug 
eroplanu tokio budo.


