
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

ii Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

NO. 12 į (po«t“.otfick Si”’ mIt’tib.) MAHANOY CITY, PA. PETNYCZiA ,11 VASARIO 1944, (FRIDAY, FEBRUARY H, 1944) wuu*ran^Wgr M 55 METAS

Italij oj Eina Kruvini Musziai
Is z Amerikos TĖVAS NUŽUDĖ

KŪDIKI

VOKIETIS
» PASIKORĖ

Jog Jo Tėvynė Pralai- 
į mes Kare

New York — Už tai kad jo 
tėvynė, Vokietija, turi didelius 
nepasisekimus ant visu fruntu 
ir nelaimes szios kares, Her-j 
manas Koch, 75 metu amžiaus, 
isz neramumo pasikorė ant 
virvutes palikdamas sekanti 
laiszkeli: “Negalėdamas nu- 
kensti tosios neramybes jog 
mano tėvynė neturi pasiseki 
mo ir buna iszstumti isz Rusi
jos ir Italijos, protas mano 
maiszosi ir negaliu ilgiaus nu
kentėti tosios sarmatos.’’

Geriau butu idant visi Vo- 
kiecziai padarytu panasziai 
tai kare greicziau užsibaigtu.

Užrasze Visa Savo Tur
tą Raudonam Kryžiui

Detroit, Mich. — Nesenei 
mirusis czionais Setrakas Se
giau, Armėnas, paliko visa sa
vo turtą, susidedanti isz pini
gu ir žemiszko turto vertes 2,- 
500 doleriu del Raudono Kry
žiaus drauguves. Isz gailes- 
ties jog jo tėvai likos nužudin- 
ti per Vokieczius, jis atėmė 
sau gyvastį.

Isz Gailesties Jog Vy
ras Mirė, Nužudė 7 Sū

nūs Ir Pati Norėjo 
Sudegti

Franklin, Neb. — Isz gailes
ties buk jos vyras mire, Mrs. 
Carmen Lavera, 34 metu am
žiaus, nužudė savo septynis 
vaikus — visi sūnūs, po tam 
suvarius visus gyvulius in 
tvarta, uždege ir pati inszoko 
in liepsna. Kaimynai parege- 
ja deganti tvarta subėgo ir isz- 
gialbejo nelaiminga motere isz 
deganczio tvarto kaipo ir vi
sus gyvulius. Motere likos už
daryta prieglaudoje del paik- 
szu.

Geriau Pamesti Kūdi
kius Ne Kaip Juos

Palaidot
Philadelphia, Pa. — Miesto 

valdžia surado mirusi kūdiki, 
palikta per nelabus tėvus ant 
tuszczio loto neturėdami isz ko 
ji palaidoti o žinojo tėvai jog 
po suradimui ji palaidos mies
tas. Palicija daro sliectva su
rasti tėvus.
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Paszove Paczia Ir 
Pats Nusiszove

Philadelphia, Pa. — Pasodi
nes savo asztuoniu menesiu 
dukrele ant augsztos kėdės, 
Kazimieras Lupinskas, 28 me
tu amžiaus, szove in ja isz re
volverio pataikindamas in 
galvele, — kūdikis mirė. Pati, 
iszgirdus szuvi, inbego in kam
barį ir norėjo atimti nuo vyro 
revolveri bet pati likos pa- 
szauta in veidą. Po tam Lu
pinskas pats sau atėmė gy 
vasti.

Kokia priežastsis buvo szau- 
dymo tai nežine nes Lupinskas 
buvo malszaus budo žmogus. 
Palicija rado du revolverius 
kambaryje ir ą-pie 500 doleriu 
pinigais, kas davė suprasti jog 
Lupinskai neturėjo vargo.

Nepaprastas Žmogus, 
Be Kaulu, Mirė; Buvo 

20 Coliu Augszczio
New Orleans, La. — Ana Su- 

bata likos palaidotas czionais 
nepaprastas žmogus kuris bu
vo gimęs be kaulu ir per 22' 
metus iszgulejo vygeje. Pra
varde tojo nelaimingo žmoge
lio yra Lorence Gannelio. No- 
rints tėvas Lorenco paszauke 
visokius daktarus ir iszdave 
tukstanczius doleriu ant gy
dymo sunaus bet visi stengi- 
mai daktaru ėjo ant niek. Nuo 
laiko užgimimo Lorencas ne
apleido ne karta savo guolio. 
Galėjo viską matyt bet kalbėt 
ir pasijudint negalėjo, norints 
buvo sutvertas kaip ir visi 
žmones. Velionis turėjo tiktai 
20 coliu augszczio ir buvo svei
kas per visa savo amžių. Po 
numirimui daktarai norėjo ji 
pjaustyt idant dažinoti prie 
žasti jo gimimo be kaulu bet 
tėvas ant to nepavelino.

Motormanas Nuszau- 
tas Per Motere Papai- 
kusia Isz Gailesties
New York — Papaikus isz 

gailesties, kada jos dvieju me
tu sūnelis likos užmusztas per 
strytkari, Mare Morelia isz nr. 
720 S. 6tos uly., perszove mir
tinai motormana tojo karuko, 
Frana Koberi, tame laike, ka
da Koberis stengėsi iszgauti 
sumankiota kūneli vaikiuko 
isz po strytkario. Koberis ran
dasi ligonbuteje o motina ka- 

llejime. Vaikiukas bego paskui 
bole skersai ulyczios ir tame 
karukas ji parmetė ir sutrynė 
ant smert* nors gana Koberis 
stengėsi sulaikyti karuka in 
laika bet vaikas per staigai už
bėgo ant kelio.

Vokiszki Sznipai Sude
gino Dideli Brekeri
Vincennes, Ind. — Pike Coal 

Co., didelis brekeris arti Pe
tersburg sudege Panedelio ry
ta. Bledes padaryta ant 125 
tukstancziu doleriu. Per taji 
brekeri pere j o kas diena trys 
tukstancziai tonu anglių. 
Priesz ugni buvo matytas ko
kis tai žmogus slankiojantis 
prie kasyklų. Anglines kom 
panijos Indianoj meldžia vai 
džios idant prisiunstu karei
vius ant apsaugojimo kasyklų 
nuo Vokiszku sznipu.

Banka Pancziakoje:
Neteko $2,600

Washington, D. C. — Mrs. 
Rose Nelson atėjo in palicijos 
bjura ir melde su aszaromis 
idant prigialbetu jai surasti 
jos pinigus kuriuos pamėtė 
ana diena. Motere sake buk pi
nigus turėjo pancziakoje ir 
neužtemino jog pancziakoje 
buvo skyle. Isz viso pamėtė 
2,600 doleriu, kuriuos aplaike 
nuo pardavimo savo namo. — 
Yra tai pamokinimas tokiems 
žmoniems jog bankose yra sau
giausia vieta pinigus laikyti.

Biblija Iszgiaibejo 
Jam Gyvastį

New York — Kapralius Teo
doras Dukshire, raszydamas 
laiszka in savo motina isz Ita
lijos, raszo buk jo gyvastis li
kos iszgialbeta per Biblija. 
Laike muszio Vokiszka kulka 
pataikė jam in szirdi bet turė
damas kiszenukyje maža bib
lija, kulka sustojo knygoje ir 
ten pasiliko ant atminties.

Baisus Padėjimas Ki- 
niszku Moterų Ir Mer
ginu, Japonai Jau Nu
kankino 131,000 Ju
Chungking, Kinai — Japo

nai, užemia visa aplinkine 
Tunj Ting, nužudė nuo tojo 
laiko 39,000 moterių ir jaunu 
mergaįcziu, turinczios nuo 8 
iki 10 metu amžiaus. Isz tojo 
skaitliaus mirė 7,348 isz prie
žasties tu j u bjaurumu karei
viu. Kareiviu tuose musziuose 
likos užmuszta 139,742 ir 98,- 
465 sužeista. Japonai taipgi 
iszgabeno isz ten 17 milijonu 
svaru maisto ir nusivarė 86.- 
978 galvijus. Kiek Japonai ten 
padare bledes tai da negalima 
apskaityt bet manoma kad ant 
szimto milijonu.

Daneszimai skelbia kad vien 
tik Changteh užmuszta 12,300 
gyventoju ir 8,640 sužeista o 
8,650 moterių ir merginu su- 
žageta isz kuriu mirė 960 nuo 
nukankinimo per kareivius.

Hawajunge taipgi balsei nu
kentėjo nuo Japoniszku užklu- 
pimu kurie po apipleszimui 
nužudė 15,780 gyventoju ir su
žeidė 8,940. Paprastai po už
ėmimui miesto, moteres nu 
kenczia baisiausia, kurias ka 
reiviai sužageja o tos, kurios 
nepasiduoda j u gyvuliszkiems 
norams, buna perdurtos su 
bagnietais arba peiliais.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes. ., 218

Allijentai Plaka 
Japonus

Paskandino Daugeli Laivu Su 
Tavoru Ir Kareiviais; Vokie
cziai Bombardavo Amerikos
Ligonbute, Užmuszdami 27 
Žmonis; Ryga Bombarduota
500 Žuvo Su Paskan-

dytu Laivu

New York — Japoniszkas 
laivas, ant kurio plauke 500 
Japoniszku kareiviu, likos pa
taikintas per Angliszka sub- 
marina artimoje Kagoshima ir 
paskandytas su visais karei 
viais ir daug kariszko materi- 
jolo.

Žeme Nurijo 2 Metu 
Mergaite

Pittston, Pa. — Dvieju metu 
Juliute Folmer, 119 Butler 
Ave., kurios tėvas randasi ka
riszko j e tarnystoje, žuvo bai
siu budu. Mergaite, eidama 
namo su savo teta, staigai pra
siskyrė didele skyle ulyczioje 
ir mergaite isznyko tetai isz 
akiu. Skyle buvo isz priežas
ties ingriuvimo žemes in ka
syklas. Kada mergaite iszkase 
jau buvo negyva.

Pirk Bona O Iszgialbesi Jo Drauga

Prisižiūrėk, mielas skaitytojau, szitam Amerikoniszkam kareiviui kuri nukankino 
Japonai kovoje, suszaudydami jo kuna kaip sietą? Argi jis ne yra vertas kad tu pirk- 
tum bona ir prigialbetum jo draugams atkerszint už jo mirti?

Musziuose ant Travos, ant Marshall Sa
lu žuvo musu vyruku 286 o Japonu likos nu- 
szauta 8122 ir sužeista 1,148. Ant salos Cab- 
caben Japonai užkasinejo musu Amerikonisz- 
kus kareivius gyvus kada puldavo be pajiegu 
eidami in nelaisvės abazus.

Australiszki kareiviai jau prisiartino prie 
Rabaul, Naujoj Britanijoj, smarkiai supliekda
mi Japonus ir nuszove 36 Japonu eroplanus. 
Apie 2,000 užmuszta. Japonai pradėjo apleidi- 
net Rabaul nes negali pajudint isz vietos Ame
rikonus kurie yra apsiaubė Japonus isz visu sza- 
liu. Vienas Amerikoniszkas laivas paskandino 
keturis Japoniszkus laivus su tavoru ir karei
viais. Kiti Japoniszki laivai pabėgo in szali Ja
ponijos, žinodami gerai kad neingales Ameri
konus.

Vokiecziai be jokios mielaszirdystes bom
bardavo didele ligonbute artimoje Rymo, už-
muszdami 27 sužeistus kareivius, tris dažiure- 
tojas ligoniu ir keturis daktarus. Nors ligonbu
te buvo pažymėta su dideliu raudonu kryžium 
ant stogo bet Vokiecziai netemino ant to ir nu
mėtė apie tūkstanti svaru dinamito ant ligonbu- 
tes.

Italijoje eina kruvini mu
sziai tarp Amerikonu, Vokie- 
cziu ir Angliku artimoje Ry
mo o nors Vokiecziai nusiuntė 
ant kariszko pleciaus daugeli 
nauju pulku bet negali ingale- 
ti Allijentu.

Badai Allijentai nusiuntė 
savo kareivius in Jugoslavija j 
apmalszyti tenaitinius pasikė
limus. Ryga taipgi likos bom
barduota per nežinomus ero
planus.

Rusai jau randasi 8 mylės

nuo Krivoi Rog, užimdami 
daugiau kaip 40 miesteliu ir 
kaimeliu ir apsiaubė Vokisz- 
kus pulkus artimoj Cherkassy.

Vokiecziai Nužudė 300 
Moterių

London — Lenkiszki tele
gramai pranesza buk 300 Len- 
kiszku moterių ir merginu li
kos nužudintos Varszavoj in 
laika dvieju sanvaicziu už tai 
kad buvo prielankios savo tau- 
tiecziams. Moteres buvo szau- 
domos po deszimts ant syk, 
prie akiu susirinkusiuju žmo
nių.

Laikraszcziai taipgi danesza 
buk Lausenne Vokiecziai su- 
szaude 22 Francuzus už tai kad. 
jie užklupo ant trijų Vokiszku 
kareiviu praeita menesi kada 
tieji ėjo in savo kazarmes, ,
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Kas Girdėt
atodairiai in tai žiūrim anot 
“draugo” isz dangaus laszi- 
niu laukdami. Tarp mus jeigu 
ka pradedam, tai ta neužbai
gia griebemes prie kito darbo 
ir abudu toUiaus vėžio sportai

KARAS 
1944 METUOSE

Per Elmer Davis

Kiekvieni ženoeziai žmones 
augindami savo vaikus, turi1 atsiduria, 
vilti jog vaikai kada užaugs, Taip tai szirdeles, ne vienu 
tai tėvams bus parama. Tėvai tėvu viltis prie vaiku huną 
kaip bematant pasijunta, kad (klaidi nes vaikai būdami jau 
jau paseno, sunkus darbai pri- j tėvais, turi su savim ir bedas, 
vare prie prigrubimo, jau ir tuomet in tėvus jau gerai pa
dirbai ne taip sekasi dirbt. į senusius, nėra kaip atsižvelgt 
O-gi vaikai jau užaugia. Vai
kas, sulaukės 18 ar 19 metu, jau 
feu tėvais nelabai sudera; žiu-! 
rėk, tai jau ir iszsidaiigino kur 
ten rūteles laistyt ; mergaite 17 
ar 18 metu isztekejo už vyro, 
pastoja ir toji motina, jau kū
dikis vienas ir antras koncer
tus jai grajina, tuomet ne do 
tėvu. Tėvai apsidairo kad tik 
ka apsivedė 'buvo tik dviese iv 
dabar vela ant senatvės tik 
dviese o kur dingo vaikai ?...

Tuomet tėvai pasijunta, kad 
ju viltis pakreipta prie vaiku 
buvo apgavinga, kad tikėjo 
paramos o jos nėra ir, but jau 
negali. Kur tavo, senas- žmo
gau, senatvės iszganymas? Nė
ra ir būti jau negali. Jeigu pri
guli in draugystes, tos tik ligo
je gelbsti bet ne senatvėje o 
neu'žsimokejas ir ta prastosi. 
Ot, seniai, 
dar įkas sakys kad meluoju tai 
privesiu fakta.

Neminėsiu pravardes nes tas; - --------------------
gal duoti nesmaguma, tik pri-'j)Ulia atgabenti in Angliszkas

Uigonbutes, kalba 'buk Allijen- 
tai turi supliekia. Fricus ant 

.į visu fruntu. Paimti iri nelaisve 
Į.Vokiecziai yra labai nusiminė 

L_ I ant dvasios ir pripąžysta, jog 
pabaiga baisios kares jau ne- 

tu'ba i1 okietija ne sztant lai- 
1 meti.

Kaip Vokiecziai prigaudi- 
neja Allijentus, parodo sekan
tis szetoniszkas pasielgimas 
Vokiecziu. Kada musiszlkiai 
eina rinkti sužeistus ir užmusz- 
tuosius, būna sudraskytais ant 
szmoteliu kada pakelia už- 
musztuosius nuo žemes. Visi 

j lavonai yra prikimsztais dina
mitu o kada juos pakelia, kyla 
eksplozija ir sudrasko tuosius, 

i kurie einą juos surinkt. Ar-gi 
■ reikia ‘didesnio nužeminimo 
užmusztojo kareivio kaip Vo- 
kiecziai pasielgia su jais, isz- 
,p jaudami vidurius ir prikem- 
sza kuna su dinamitu!

kartais kad ir norėtu.
Vienintelis žemosios luomos 

žmoniems kelias yra gerai ap- 
sirokuot ir nepra'žiopsbt laika 
kol da, esi jaunas žmogus ap- 

? saugot save ar tai priklausant 
_ I prie Susivienijimu ant augsz

tesnes posmertines ar kaip ki
taip nes visai pasenusiems o 
nepriklausant, buna po piet 
szauksztai...

Klausykite daktaro patari
mu kai]) apsisaugo t nuo ligos 
“flu” o apsisaugosite nuo ka
po.

Isz praneszimu nuo valdžios, 
duodasi matyt daugeli musisz- 
kiu 'kurie žuvo ant kares lauku 
Tik gaila kad pravardes yra 
baisiai sumaiszytos ir negaili
ma dasiprasti ar tai Lietuvys 

desperavokit... Gal ar Lenkas. Sziaip ar taip, vis 
■ - ’ • į'tai “musiszkei” ir gaila visu.

Sužeistieji (kareiviai, kurie

Palyiginkit musu padėjimą' 
dabartini su musu padėjimui] 
priesz du metus ir jus persitik- j 
rinsite tas milžinisz'kas, nie- . 
kad negirdėtas pastangas, ku
rias Amerikos : 
gali pakelti, kuomet jie stovi; 
priesz aisziku ir mirtina puvo-1 
ju.

Mums 1944 metais lieka in- 
rodyti, kad mes galime tensti 
ir padvigubinti tas pastangas, 
stovėdami priesz pergales per
spektyvas — pergales, kuri 
gali būti nuteiista ir net pražu
dyta, jeigu namu frontas ne- 

’ duos pilnos paspirties musu 
- laivynui ir armijai užjūriuose.

1942 metai daugumoje buvo 
gynimosi metai, visiems anti- 
fas'zistines koalicijos nariams. 
1943 metai mate priesža stu
miama atgal visuose frontuo
se ir silpniausias įprieszu san- 
jungos narys 'buvo iszmusztas 
isz karo. Visur mes nustumem 
priešza; nustumem ji gana to
li. Bet 1944 metai matys lemia
mas kovas, bent Europoje, 
priesz priesza, kuris smarkiai 
pralaimėjo, bet kurio svarbiau
sios jėgos dar nėra palaužtos.

Kad mes atėjome taip toli 
yra didelis atsiekimas, bet jo

žmones inrode u., •: Kd JI

bet ji turi daugybe plysziu ir vielų apsaugai nebereikia, ta
mes dar ne ame liuosi nuo pa
vojaus, kad toji 'kova gali bū
ti pralaimėta.

Kodėl? Todėl, kad per daug 
i pavieniu asmenų bei grupių
nori gauti viską, ka tik jie ga
li, nežiūrint kaip jie tuo palies 
tautinio saugumo ekonomija— 
užmirszdami, kad jei jie gaus

is nori jie ipakels kainas 'ki
biems žmonėms; ir tada tie 'kiti
žmones, gaudami ka jie nori,

daugiau pasitikėjimo .jo pla- bet nepamirszkime szelpti tuos 
nams. Jis inrode savo gabumus kurie musu paszialpos reika 
Afrikos kampanijoje, lygiai lauja o ypatingai tuosius kurie 
kaip gen. Marshall, admirolas gyvena musu apielinkej. 
King ir gen. Arnold inrode ju 
sugebėjimus savo vadovavi
mais ankstyvomis karo, pra-i

rodysiu (kad atsitinka nesnia- 
gumas senatvėje.

Didmiestyje gyvena seni 
žmones, jau per 60 metu per-p 
ėja, senis diedas dirba bet ma
žai uždirba tai buvo susitarė su 
sunum gyvent, tai ‘nors s 
randavot nereikes. 'Pagyvenia 
krūvoj 'kiek laiko, suims tėvus 
iszvare lauk. Senius invare in 
strioka bet sūnūs ir (kitaip ne
galėjo. Turint savo szeimyna o 
pridėt prie gyveninio seniu yra 
nelengva,

Sztai Ikada nebuvo szaltiniu 
kad ant senatvės iszsigelbet tai 
kas 'kita, bet dabar yra (kitaip, 
tik reikia alpsirokuot, kad vi
sados drūtas ir jaunas nebūna 
niekas.

Yra dar Susivienijimai in 
kuriuos gali prisiraszyt ant 
augsztesnes posmertines; tai 
jeigu in ten prigulėsi tuomet 
ir vaikai senius neatstums nes 
žino 'kad po smert seniu bus 
vaikams anoji posmertine at
mokėta.

Yra Budavojimo ir Paskolos 
draugystes, ten turint szerus 
in 10 metu gauna žmogus du 
kartu atmokė t suims ar duktė 
jeigu yra senius gelbėja tuo
met atlyginimą vis-gi gauna 
mažesni ar didesni.

Pasenusi žmogų kursai jau
nesniu būdamas nesusiprato 
nie'kuomi save apsaugot kas-gi 
gali apsiimti ant savo pecziu 
neszt? Su’ pasenusiom bobom 
yra lengvesnis iszėjimas negu 
su vyrais Boba tuo jaus prie 
vaikinu pasigauna jaunesni 
bet su vyrais kas kita.

Yra teisybe ežio n Suvienyto
se Valstijose Prieglaudos Na
mu biedniems ir pasenusiems, 
bet prikimszti tie namai Ame
rikonais, tai-gi jie in ateivius 
ant tokiu kaip in szuinelius 'žiu
ri ir, priimt nenori ypatingai 
jeigu da ne ukesas. Tai]) pat 
kitu tautu ir draugijos kai ku
rios turi tokias prieglaudas 
kuriu narei da jauni 'būdami 
inmoka dalimis tam tikra su
ma pinigu ir jau in savo senat
ve žiuri be baimes bet kas-gi 
pas mus? Mes ©alim, tik labai

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. . . J.‘‘ f* ■

WE BOUGHT EXIRA WAR BONDS

ISTORIJE aPie Ila isz ma- 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 

: szeimynele nuo ly Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dag. jnt 1001 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 

di būti tu°klis Jurgis, Kaip pažint at- 
į maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 

tai, kuriuose mes galime inro-j ^eros rodos, Gailinga ypata„ 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 

, iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
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eziau reikia daugybes lėktuvu 
užklupimui — tai yra karo ga
mybos persikeitimas. Bet tai 
nėreisž'kia, 'kad galutine visos 
gamybos kiekybe bus mažesne 
nei ankseziau.

Paskutinių laiku kalbos apie laimėjimo ir nusiminimo, die- 
gamybos perveTtima civili- nomis, kada, musu kovu laime 
niems reikalams yra per anlks- kybojo ant plauko.
tyvos. Jeigu 'bus kokiu nors Dabar mes turime armija ir 
pert vaikymu kai kuriuos fab- laivvna, .kurie laimes mums. i
rikliose civiliniam gaminimui, kara jeigu mes atliksime savo 

dar daugiau pakelia, kainas ir vis tiek tai nebus grynai civi- člali, kad duoti ,jjems progos 
pagaliau mes turim streikus— linenis prekėms. Jeigu bus kei-. laimėti. Szie metai ga...........
streikus, kurie sumažina ang- cziania, tai tiktai tose srityse,'sunkus metai, bet tai yra me-' 
Ii u gamyba; grasinimus strai- kur 'bus gaminama pakeiezia-

inos dalys palaikymui civili- J dyti, kad mes esame tauta ver- 
lunus ir sustabdant viso krasz- nes ekonomijos, kuri remia ka-įta pergales.
to transiportacijos būda. Insi- ro pastangas. Lygiai kaip karo office of War inf., Washington, D.c. 
vaizduokite ka kareiviai from gamybos darbininkai reikalin- 
te galvoja, apie tuos braszkeji- gi maisto, kad galėtu 
mus — kareiviai, 'kurie dar karo pastangas, taip ir 
nežino ar jiems bus leista bal-aie karo maszinos dalis 
suoti sekaneziuju metu rinki-' lauja parėmimo stovėti 
muose. J ‘ Į impeti su musu laivynais ir ar-

Priesz du metus Amerikos mijomis. Bet 'koks pertvarky- 
žmones taip nesielgė nes priesz wms kuris gali invy'kti sekan- 
du metus mes pralaimėjome ežia is keliais menesiais bus to- 
muszius ir jie žinojo kad mes kioje srityje ir vien tiktai to- 
esame pavojuje ,pralaimėti szi hiam tikslui.
kara. Bet ylabar mes laime jame ] Mes galime laimėti Europine 
muszius ir per daug žmonių karo dali szimet, jeigu mes vis- 
galvoja kad mes jau laimėjo-(ka ka tik galime indesime in 
me kara — užmirszdami, kad tas pastangas. Ir mes galime 
kares buvo pralaimėtos tautu, ‘ laimėti kara Europoje didin- 
kuomet jos taipo perdaug tikros ' darni ir neatleisdami spaudi- 
savo laimėjimu.

Jausmui, kad karas jau už-

kuoti, tuo uždarant plieno ma-

remti 
civili- 
reika-

TURTINGI UBAGAI

Surinko Tukstanczius
Bet Mažai Pasinau

dojo Isz To

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Imo in Japonija — jei mes dirb
sime iki tas uždavinys bus 

verte bus nustota., jeigu mes ir baigtas yra sziokio tokio pa- baigtas. Bet mes neturime būti 
toliau neisime tuo keliu. Mes aifez'kfiiimo, paskutiniu laiku P61‘ tikri. Prisiminkite, 'kad 
pastatėme milžinisžka milita-' pasirodžiusiose žiniose del ka-|PiaGSZ ckl in(?Lis Hitleris pasa- 

kurios kokybe ro gamybos susiaurinimo, taip ke> kad jis smoige in Rusus taip 
I stipriai kad jie niekad nebe- 
' prisikels; gi dabar Vokietijos 
I armija Rytu fronte yra at- 

!. Bet ji

rine maszina
buvo inrbdyta laikinom opera-' pat kalbose esą isz karo gamy- 
cijom; ir dabar ateina iszban-jbos vela gryžtama prie civili- 
dymas, kuriam jis buvo su- niu prekių gamybos. Neaibejo- 
tvertas, sutriuszkinimas dvie- ’ tinai, kada ikaras su Vokietija. virksztineje padėtyje 
ju didžiųjų įpllėšzikaujancziu, bus baigtas — galutinai ir už- dar nėra iszmuszta. ji gali bu-
vieszpatysicžiu galybių, kurios tikrintai baigtas — dalis mu- 
pasauliui neduos ramybes, iki su pramones gales Imti sugra- 
kol jos bus visiszkai palaužtos. Įžinta civiliniu prekių gamybai, 
Tos milžiniszkos maszinos su- bet dar ne dabar. Bendra karo 
tvėrimas per tris su puse me-Įgam’bos programa, pagal da
tų, kuomet, mes 1940 metais bart in i us apskaieziavimus, 19- 
vasara pradėjome beveik nuo 44 metais bus didesne nei 1943 
geležgaliu, yra turbūt nuosta-'m.; toji gamyba bus tiek dide- 
biauses Amerikos istorijoje at-Je, kiek mes pajėgsime ja pa
siekimas. Per tris su puse laikyti iki mes sumuszime Vo- 
metu, taikingi jai žmones, ku-kieczius ir ju Eropos satelitus 
rie nenorėjo būti'kitu vargina-; ir karas tada susitrauks in 
mi, pasidarė didžiausia milita-
rine 'pasarga pasaulyje —- jei- laikas dar neatėjo. Gi ka da
gu mes imsime sausumos, ju- bartinis karo gamybos susiau
rės ir oro pajėgas visas kartu, rinimas reiszikia, yra kitas da- 
Mes pastatome szia. didelė ma- lykas. Pirmiausia, patyrimas 
sžina ir deszimt milijonu Ame- parode, kad tam tikru gaminiu 
rilkiėcziu valdo ja — kareiviai,' mums reikia mažiau nei tikejo- 
jureiviai, marinai ir lakūnai, mes ir kitos ruszies — daugiau, 
daugumas kuriu priesz trejus ’ Jeigu szen bei ten kai kurie 
metus buvo toki pat civiliai kulku fabrikai užsidarė — or- I
kaip jus ar asz. Didysis muszis laivių fabrikai ir toliau pleszis. 
artinasi sziems metams. Asz Ir taip pat, kada priesz du me
tikiu, kad mes laimėsime, bet tus Amerikos industrija buvo 

mi-

mažesni mastaba. Tacziau tas

mes dar nėėėanie' laimoja;'-gi pakeista iii ikaro pramone, mi- 
jausti, kad mės jau laimėjome,' Ii tarinis padėjimas buvo gana 
kad dabar mes pagaliau gali- tamsūs ir mes nežinojome kiek 
me atsidusti'ir nebesirūpinti— 
yra ti'kriauses - ir 
būdas pralaimėti.

Ginklo pajėgos 
gali veikti tiktai 
civi Ii nes ga m V b b s, 
transiportacijos, ‘pastovaus ir.iszvėngti pražūties, kuri mums 
nuolatinio Amerikos višuome- 'greses; karas'buvo stumiamas 

!

., nes, kaipo vieneto, veikimo
Giesmių Knyga Arba .tai ka mes vadiname-

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

Kąnticzkos, $2.00
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

kelkiu dailyku mums reikes.
greiėziauses | Tautinis šaugumas reikala- 

Iv'o gaminti tiek kiek mums’ vis- l ■ .užjūriuose'ko galėjo prireikti. Tacziau 
palaikomos 'musu laivynai ir armijos ir 

civilities musu sau jungininkai, padėjo

ti iszmuszta tiktai bendru už- 
klupimu isz rytu, vakaru ir 
pietų, kaip tai buvo prižadėta. 
Mes artinamės in pati rim- 
cziausia ir kritisžkiausia viso 
karo periodą, ir dabar nėra 
laikas niekam, ar tai 'biznie
riui, ar tai ūkininkui, darbda
viui ar Washingtono biurokra
tui, aipsisprėnsti kad jis jau 
dare viską ko reikėjo ir dabar 
jis gali sugryžti prie savo tai
kos meto gyvenimo. Jeigu ka
reivis fronte nusiprenstu kad 
jis jau pakankamai kovojo ir 
jam laikas gryžti namo, tai 
toks jo elgesys butu pa vadin
tas dezertyravimu. Žmones na
mu fronte, kurie nustoja dirb
ti karui be jokios svarbios 
priežasties, ar nustoja galvoti 
apie kara ir pradeda svajoti 
ka jie po karo darys, yra toki 
pat dezertyrai.

Mes galime laimėti 1944 
metais, sako gen. Eisenhower, 
bet tiktai jeigu mes visi, tiek 
civiliai, tiek kariszikiai, pilnai 
pildysime savo pareigas. 
I jU ilkr aszczi ai, “N e w Yo rk 
Daily News” ir Washingtono 
“ Times-Herald ” vadina, tai 
alibi atveju jeigu musu milita- 
liniai planai nepavyks. Yra 
verta prisiminti, kad “Times- 
Herald ” buvo vienas isz laik-

Kokis tai vargszas baladoja 
in tavo duris ir vardan Dievo 
meldžia tavęs almužnos. Duo
di jam keliolika centu o jis de- 
kavodamas tau, nueina toliaus. | 
Žiūrai paskui ji ir pamislini 
apie jo varga. Matyt kad tai 
kokis nepažinstamas ant ku
rio pasigailėjai.

Bet ar esi tvirtas jog tasai 
vargszas isz tavo geradejystes 
nepasinaudojo apgavingai? Ar 
nedavei almužnos tokiam ku 
ris visai jos nereikalauja? Ne
galima būti atsargium už daug 
tokiuose atsitikimuose nes 
tankei toki ubagai pasinaudo
ja isz geradusziu o j u ubagavi
mas tai j u profesija — darbas 
per kuri tankei surenka dide
lius turtus.

Turtingiausiu ubagu isz am
ato buvo kokis tai Szimas Op- 
pasich, kuris, gimęs be ranku 
ir be kojų, žinojo kaip suju
dini žmogaus mielaszirdingu- 
ma. Mete 1900, kada jis buvo 
47 metu amžiaus, turėjo susi
rinkęs 240,000 doleriu o in de- 
szimts metu vėliau, per viso- 
kes spekulacijas padaugino 
ta j i turtą ant 800 tukstaneziu 
doleriu. Priesz savo mirti susi
laukė milžiniszko turto kuris 
dasieke milijonus.

Kada mirė Italiszkas uba
gas Tori, surasta jo gyvenime 
bankines knygutes kurios pa
rode buk mirusis ubagas turė
jo pasidejas bankose suvir- 
szum pusantro milijono dole
riu. Turtą aplaike du seseru- 
nai kurie visai nepažinojo de- 
des-ubago, gyvendami dide
liam skurde.

Vengruose ubagas Kabelka 
surinko milžiniszka turtą kuri 
apvertė ant gero, nes priesz ISTORIJE apie Gregorius, 

-------------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<? :: 1

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

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

Del Musu Skaitytoju!

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

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Gigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
nias 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 moterų.

9/* VISOS TRYS Offp 
KNYGUTES 

•'SAULE” 
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mirti insteige savo kaime prie
glauda del senu ir sieratu.

Praeita meta, Viedniuje, li
kos atvežtas in ligonbute varg- į 
szas. Kada ji nurėdė, rasta’ SAULE PUBLISHING CO„ 
prie jo apie 40 tukstaneziu do- Mahanoy City, Pa. - U.S.A, 
leriu. Kada truputi susidruti-1 
no, prisipažino buk nuo 50 me
tu, pirma karta jis pergulėjo 
lovoje.

Bostone, Amerikoj, mirė ko
kis tai James Pratt, 60 metu 
ubagas kuris paliko apie 100 

’' tukstaneziu doleriu kuriuos 
! paėmė valdžia nes giminiu jo- 

. 1 kiu nesurado.
Panasziu atsitikimu turime 

daug ir reikia teminį ar isz- 
tikruju tokis ubagas reikalau-

toliau ir toliau nuo musu iki I rhszcziu—kitas buvo’“Chica- 
namu tukstanczius myliu nuo musių go Trillume 

frontu” • Sziais metais už in- krantu. Ir tai vra priežastis'nas priesz
" i . . * i /

j-iuose mes turėjome kelis dide- kodėl, pavyzdžiui, musu arini - skelbė pasauliui planus, 
liūs laimėjimus, tacziau na- 'jai nebereikia spygliuotu vielų J riais musu armijai siūlė musz- 
muose mes turėjome keliolika Ji pripirko didelius spygliuo-'lis, jeigu kiltu karas. Prieszas,j

' j • , • - _ . _smagiu, ir tai nėra jokia pa-.tu vielų kiekius, 
guoda, kad mes patys save juos isztiesti visu Kalifornijos (Pearl TIailbor. 
musžame. Dar nepralaimeta ])a'kraszcziu 
kova palaikymui žemu pragy
venimo kainu (bet ji aiszlkiai ne
vyksta sklandžiai; 
metus rudeni Kongresas __ . 
Prezidentas nusprendė laikyti buvusios desiperatiszkai reika- vavimu. Daugumas musu, žiu- 
linija priesz inflacija ir ilord lihgoš jeigu hiumš butu teke rodami in gen. 
toji linija dar nėra sulaužyta,' atlaikyti užėmimą. Spygliuotu praeities nuveikimus, turės kaipo profesionaliszki ubagai

’ — kuris tris die- 
Pęarl Harbor pa- 

, k u-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
manydama kuris jau tuo laiku selino prie 

, turėjo būti de- 
atmusžti Japonu kingas už tas informacijas, ly- 

aiitlpuolius. Dalbar-gi toji viola giai kaip jis bus dėkingas Pat- 
gali būti parduodama ukinin-(terson-MėCormidk spaudos pa-Į 

priesz du kams. Tas pats ir su 'kitomis sitarnavimui sugriauti pasiti- 
ir'kalro reikmenimis, kurios butu kejima. musu mil i tariniu vado-' ja musu paszialpos o ypatingai 

apsisaugot nuo tokiu ubagu 
Eisenhower kurie ubagauna be paliovos

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. • Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.



RUVO jau vidurnaktis, kada la, kad asz taip užtrukau o 
Orvelis, Torntonas ir Kala-■ tamstoms reikėjo taip ilgai 

vinas kėlėsi isz užstales kliubo manes laukti. Negalėjau ariks- 
valgykloje. Pakilę ėjo pasiim- cziau pribūti. Buvau sunkiai 
ti skrybėlių ir apsiaustu. Visi' susirgęs. Acziu Dievui, dabar 
trys linkimai praleido vakaru. ’ jaueziuosi gerai.”

'Szis susirinkimas bei valka-j Orvelis mandagiai jam at-, 
rieniavimas jiems davė proga saike: “Apgailestauju, Miko- 
draugiszkai pasikalbėti apie lai, kad buvai susirgęs. Mes ( 
praleistas dienas kolegijose ir esame patenkinti, kad pasive- 

savim 
Ma ri
li nk u i 
Mari-

apie ikitus pragyventus inspu- 
džius. Nei vienas isz ju dar ne
buvo pažines žilo plauko; visi 
trysy buvo linkę gaudyti jau
nystes vėjus.

Vienas nuo kito skyrėsi, ar
ba iszvaizdoje, arba injpro- 
cziuose. Torntonas buvo nedi
delio ūgio, bet nutukęs, links
mos mynos. Plike pradėjus ro
dytis dar jaunam tebesant. 
Tankus ilgi ūsai pridavė jam 
vyriszkuma. Jis savo asmeniu 
nepatraukdavo kitu domos, 
nes nebuvo pastovus nei bude 
nei pasielgimuose. Žmones 
apie ji mažai kalbėdavo, bet

linai nes dabar mes su 
drauge turėsime panele 
joną. Dabar vežk mus 
Kon'gro vieszbuczio nes 
joną ten 'laukia musu.”

Automobilius tik pasileido 
iszgristomis gatvėmis, tuo jaus 
ir atsidūrė prie minėto 'viesz
buczio kur Marijona ju lauke.

Panele turtingu tėvu szla- 
mejo papuoszaluose. Bet szi 
vakaru jos veidas iszrode nera
mus; jos asmenyje buvo per
matoma kas tokio nepaprasto. 
Paprastai Marijona būdavo 
linksma ir pilna malonumo. 
Jos gražumas ir mandagumas

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Lincolnas, Apgynėjas Laisves Ir Liuosybes

A’?-

Orvelis tarė: Kad bueziau ži-
Žiurekite nojas, bueziau palengvinės sa-

“Ne, ne!” suszuko Miko
las,” neikite tenai
kas ant kalno!” Abu, Mari jo
ną ir Torntonas žvilgterėjo

1 augsztyn.
| “Asz nieko ten nematau,” 
atsake Marijona.

Torntonas tarė, “Asz matau 
juoda kryžių, jis man baisus.”

Orvelis suszuko: ‘ ‘ Marijona, 
eik su mumis: tikrai eisi su 
manimi. ’ ’

Marijonos veidas persimai- no tėvas! lUž ka ji taip naszta 
ne in baisu nuliūdima. Iszties- 
dama Torntonui savo ranka, 
atsake Orveliui: “Asz negaliu

vo naszta.
Mikolas tare: Taip, pone, ži

nojai bet netikėjai, nepildei 
Dievo prisakymu. Dabar nebe
laikąs ta pataisyti. Ar matai 
ten žmogų apsunkinta slegian- 
czia naszta? Tu ji pasivysi ir 
pralenksi, jis jau metai kaip 
keliauja.

Orvelis tarė: Matau, tai ma

draugai asmeniszkai ji mylėjo, pei doriszki pasielgimai vilio- 
Ypacz Orvelis ir Kalavinas ja-j te viliojo Orveli; jis gi szirdžia 
me turėjo vilti bet juodvieju 3a mylėjo. Bet ta vakaraMari- 
intekme linkui jo keitėsi. j joną nerode malonumo linkui

Kalavinas 'buvo typiszkas Oivelio. Trumpai, sziurksz- 
Lietuvis. Jo szviesus, garbi-■ žodžiais ji atsakinėjo 
niuoti plaukai, mėlynos akys jauili'kai'cziu užklaus v mams. 
reiszke mandaguma. Augszto asisveilkine ir trumpai pa- 
ugni, skaistaus veido. Jis visa- sisznekeja visi susėdo automo- 
dos mylėjo būti szvariu ir gra-leidosi linkui Mari- 
žiai pasirėdyti. Ijonos namu. Tiesia gatve au-

Visi trys buvo turtingi vy- i ^mobilius net szvilpe isz grei- 
rai. Torntonas praturtėjo be
dirbdamas kasyklose ir apsuk
riai spekuliuodamas pramonė
je. Kalavinas paveldėjo dide-' 
liūs turtus darbsztaus savo tė
vo. Orvelis-gi buvo turtingiau- 
ses. Jo tėvas ir motina mirė 
jam da esant mažam. Szi szei- 
myna nuo senovės buvo turtin
ga. Globotojai nuo mažumes 
Orveli leido in Katalikiszkas 
mokyklas. Orveliui nieko ne
truko. Jis galėjo ir bereikalin
gai iszleisti pinigu nes tėvai 
užtekt Lirai paliko jam turtu 
bet mokyklų perdetiniai, ku
riose jis lankėsi, ir apsukrus 
globėjai neleido lepumams už- 
vieszpatauti jauna Orveli.

“Ponas Orveli, tamstų auto- 
mobiliaus dar nėra.” Sako du
riu sargas. Kalavinas tarė: — 
“Na, jusu isztikimas ir taip 
rūpestingas tarnas Mikolas 
dar nepribuvo.” Orvelis užtar
damas savo mylima tania per
kirto kalba: “Szi vakara asz 
jam pavelijau nueiti bažny- 
czion Szv. Marijos. Jis pildo 
Katalikiszkas priedermes. Jis 
tuojaus, netrukus atvažiuos. 
Mes galime palaukti, tegul ge
ras vaikinas pasimeldžia o gal 
szi vakara jis eis iszpažinties.

Tarnais tarė: — Ponas Orve-' 
Ii, tamsta szaulkia prie telefo
no.” Tuojaus ir duriu sargas 
pranesze kad ir automobilius 
pribuvo.

Orvelis nuėjo prie telefono 
bet greitai sugryžo. “Laime, 
kad reikėjo laukti automobi- 
liaus,” Orvelis sako, “Marijo
na szauke prie telefono. Ji da
bar yra Kongro vieszbutyje; 
ji praszo, kad parvežeziau ja 
namon. Marijona atvažiavus 
su broliu miestan bet brolis ja 
palikes. Mes pasuksime auto
mobiliu ir paimsime ja su sa
vim. ’ ’

Jiems iszeinant isz kliubna- 
mio, Mikolas pasitinka juos 
prie duriu.” Atleiskite gerbia
mieji!” jis sako: “Laibai gai-

Artistas, kuris pastate ir padirbo szita paveiksią Abra- 
homo Lincolno, musu Amerikoniszko prezidento, kuris da
vė laisve del nigeriu ir lygybia, turėjo labai gera minti. 
Diena 12 Februariaus pripuola jo gimimo diena ir tas mu
mis atmena kad Lincolnas turėjo labai nepasekminga vie- 
szpatavima kaipo prezidentas nes politikieriai buvo jam 
prieszingi kad jis už daug kovojo už laisve ir lygybe o jo 
tikslas buvo: “Tieji, kurie mirė už savo tėvynė, mirė gar
bingai — kad szitas sklypas po apgloba Dievo, turės nau
jai gimusia laisve — ir kad sklypas valdytas per žmones 
ir del žmonių, nepražus nuo szito sklypo.” — Todėl Lin
colnas buvo neapkeneziamas per politikierius kurie geide 
žmones laikyti po priespauda ir tamsybėje.

Isz visu szaliu aktorei susi- 
važiavo,

Sale atsakanezia gavo, 
Tas paskalas aipeme kožna 

viena,
Na ir atsibuvo viena gražia 

diena.
Tas dėjosi steite Konektiko, 

Ir tai nekenktu nieko, 
O kad surinkti buvo aktorei 

isz visu szaliu;
Isz tolimu apygardų.

Tai kad szio padare tai padare, 
Prisijuoki invales gali;

Kone visi aktorei, 
Sulindo in uolas kaip kurinei! 
Žiopsotojai nieko nelaimėjo, 

Snaude ir ant galo visi iszejo! 
Kad Lietuvei protą turėtu, 
Ant

slegia ? Kode1! mano lengvesne 
naszta, už mano tėvo?

Mikolas tare: Dėlto kad da-
eiti su tavimi, ten augsztyn.‘rei mielaszirdingus darbus su 
Turiu eiti ten tamsion prapul-lgeresne intencija.

'Pradėjo aisžkiaus matytities pakalnėn.
Nuėjo rodydama in Tornto- Liepsnojanti Kryžių. Orvelis 

na. Orvelis 'žiurėjo in atsisky- paternijo parasza: 
rianezius ir nueinanezius tam- ties per
sykiu pakalnėn bet nebuvo jam j sunkenybe palengvėjo. Miko-

Kelias vil- 
skausmus. ’ ’ Nasztos

tokiu teatru nežiūrėtu, 
Ne paisytu, 
Nuspjautu, 
Ir ne eitu.

las ir Orvelis galėjo jau grei- 
cziau keliauti. Kalavinas pa
silikdamas kelionėje klausia: 
“Kodėl judu mane palieka
te?”

(Bus daugiau) ,

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Kelias be 'pabaigos,” 
reisz- 
“Ke-

luino. Marijona vis skundėsi 
apie savo.’broli, kad jis palikes 
ja mieste. Visu szne'ka nutru- 

Į ko. Prieszais pamate raudona 
Į lempa. Tiltas atdaras. Miko
las skubiai griebėsi už vienos 
rankenos ir už kitos; paspau
de... pasuko — norėjo sustab
dyti automobiliu... 'bet nespė
jo. Retežis nesulaiko: truko. 
Jie sudejavo, Marijona sukli
ko... su automobiliniu nubilde- 
o žemyn, upes szaltuose palo- 
ciuose. Norėjo gelbėtis bet ne
galėjo. Prispaudė juos nepap
rasto sunkumo naszta. Miko
las tik trumpa maldele tegalė
jo isztarti pakol amžinas mie
gas užmigdė. Viskas jiems 
mainėsi, mintys ir jausmai ne
žinomi nei suprantami, tik Mi
kolas galėjo daugiaus supras
ti.

II
Kada szviesa Orveliui pra

dėjo sugryžti, jis pasijuto be-

Paskutinis Kareivis

Robertas A. McAlister, pas
kutinis narys kariszko kliu- 
bo Essex County Association 
of Union Veterans, Namines 
Kares, uždeda vainiką ant 
Lincolno stovylo prie sūdo, 
Newark, N. J. Senukas vi
sados atsimena apie vardu
ves Lincolno ir per daugeli 
metu uždėdavo vainiką ant 
jo stovylo.

stovis, besistelbis nesupranta
ma jame permaina. Greta prie 
saves jis mate Marijona ir 
Torntona, netoli nuo ju stovė
jo Kalavinas su Mikolu. Visi 
persimainia, nebetoki kaip bu
vo priesz 'kėlės minhtas pir
miau. Marijonos ir Torntono 
asmenys iszrode nepatraukian
ti, ne malonus. Persimainęs neregėtus kryžkelėje ant 
Mikolas szypsodhmasis žiurėjo mens iszlkaltus paraszus 
in Orveli. Kalavinas lyg nieko neiszmane ka tas reiszikia. 
neatsitikus linksmai
Bet Torntonas ir Marijona bu- tu nežinai kas ežia paraszyta 
vo rustus ir baisiai nusigandę. įr-|ka tas reisžkia ?” — paklau

sė Orvelis.
Mikolas szypsodamas atsa- 

Reiszkia mes esame nu

in pakalne platus be jokiu 
kliueziu. Orvelis mate vyrus ir 
moteris vargingai božingsniuo- 
janezius augsztyn Vedancziu 
keliu; bet jis negalėjo matyti 
kas dedasi su einaneziais pla- 
cziuoju keliu, pakalnėn, -nes 
platusis kelias buvo apsiaus
tas tamsia migla. Jis pamate 

ak- 
bet

* * *

Tankei girdėt jog 'bile kvailys,

iszrode. - Mikolai, tarne mano, ar

vo rustus ir baisiai nusigandę1. 
Orvelis niekai]) negalėjo su
prasti, kas atsitiko ir kas de
dasi. Pažvelgęs pamate aplin- >ke: 1 
kui tukstanezius vyrisz'ku ir mirė.
moteriszku, vieni linksnius, ki-j Orvelis nustebo bet baimes 
t i nusiminė, taip kaip jo drau- nejauto. “Numirė?! Asz visai 
gai. Jis mate kai kuriuos besi- nesuprantu; Mikolai, ar ne
skiriant isz pulko.
ėjo kelionėn su sunkioms nasz- 
toms ant pecziu.

Tarpe ten esaneziuju nebu
vo nei sargu, nei vadovu. Ro- lium> tiltas buvo atdaras, 
closi visi TGiit^csi m tin siilciiRyti
kelione. Kiekvienas keleivis ]įaus — invažiavome upėn. Mu- 
žinojo kur jam reikia eit. Orve-' 
lis vis stebėjosi matydamas be- Į 
sidaranezias grupeles kelio-

Atsiskyrė 1.i vsįį ? ’ ’
— Ne, pone, tas atsitiko stai

ga. Apie minuta laiko priesz, 
mums važiuojant automobi-

ne-
automobi-

su ’kūnai dabar yra upeje, bet 
T j nies ežia.

Kur? Paklausė Orvelis. 
nen; negalėjo suprasti kas per Mikolas greitai atsake. “Pone, 
tikslas tos keliones. Vieni ėjo įr asz nežinau kur. Tik žinau, 
■keliu priesz kabi j, kiti žemyn ■ esame numirusiuju karali- 
in pakalne. Kelia priesz kaina1 joje.

Prasimines agitatorius,
Po apygardas važinėja, 

Penk tukus ri nkine j a.
Visur savo pasekėjus turi, 

Kurie kaip žioplei ant tokio 
žiuri;

Na ir suszaukc Lietuvius,
Kad papasakot didelius 

daigtus!
Na ir susirenka keli desetkai, 
Ir klauso kaip vilko avinai.

Na ir tokis žioplys, 
Nedavires kvailys, 

Pradeda posniuot apie suspau- 
da Rusijoje,

Jog visi ten nevaloje;
Plusta ant tikėjimo ir kunigu, 

Ant ponu ir tureziu!
Kvailina ir tėvus,

Jog szlektai augina vaikus, O O z

Jog netikus vaiikija,
Ne įpleszikai kaip ir jie!
Pliovoja kaip kipszas, 
Kaip kokis niekszas;

Žioplei su rankom ploja, 
Kaip tolkis kvailys loja, 
vyrai, vyrai! Kad turėtumė

te protą,
Duotumėte tokiem su szluota.

Juk ne stekas kiausziniu, 
Jeigu ne kitokiu tai visztiniu.

Snuki tokiam uždaryti, ' 
Duris atidaryti,

Isz sales iszvaryti.
Nuo trepu numesti.

Tegul didesniame mieste isz- 
sižiotu,

Tai savo kaulu nesu rankiotu, 
Ir da in cypė pasūdytu, 
Kur da laika metavotu!

Tpfu ant tokiu, 
Rakaliu ir Valkatų!

O

buvo siauras, duobėtas ir ap
driektas erszkecziais. Kelias

. Ant Gavėnios

Graudus Verksimai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczio's Vicszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Areibros’tvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tus© 5c. Tretininkių Serapliisz- 
kas Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
L ia ure'taniis'zko j Sz venezia u- 
ėios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Je
zu Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa.

gaila ju.
“Mikolai,” Orvelis sake: 

“Asz isz szirdies mylėjau Ma 
rijona o dabar, kada ji atsi
skiria, man jos negaila, ko
dėl?”

Mikolas atsake: “Mirusiųjų 
žemoje taip yra.”

Marijona ir Torntonas nu
žengė pakalnėn, kur tamsybe 
juodu apgaubė. Orvelis per
skaitęs ant akmens iszkalta pa
rasza :
klausė AI ik oi o: “Ka tas 
kia?” Mikolas atsake: 
lias amžinos pražūties. Jiedu 
turėjo eiti tuo keliu nes jie ne
matė Kryžiaus, dėlto kad ne
norėjo jo matyti gyvendami 
ant žemes; nors jis mate bai
su Kryžių bet tas kryžius ji 
stūmė szalin nes jis gyvenda
mas ant žemes szalinosi ir ne
apkentė kryžiaus. ’ ’

III.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu .geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Orvelis tarė: — Tai tamsta 
daug žinai.

Mikolas atsake: — Taip ži
liam Asz numiriau viena minu
ta pirma tavęs. Kada inkliu- 
vome priesz tilta užtrauktai! 
retežiu, asz tuomet buvau u'ž-

Įmusztas. Pirmiau miriau, anks- 
eziau pribuvau ežia, dėlto ir ži
nau daugiau. Szioje karalijoje 
in trumpa laika galima daug 
dažinoti. Bet sztai, ar nematai 
ko, pone, angsztai ant k'alno ?

Orvelis pakeles akis pamate 
nesuprantamai žerinezia szvie
sa. Bežiūrint, ta szviesa persi
mainė in liepsnojanczio Kry-J lnae t°s szviesos. 
žiaus pavidalu. “Mikolai, asz, “Palauk, pone,” Mikolas 
matau deganti kryžių,” Orve- pratarė. Ar kiti mato ta kryžių 
lis atsake.

Mikolas tik tiek
“Acziu Dievui.”

“Asz taip-gi matau liepsno- mos 'pakalne. Torntonas mer- 
janti kryžių, ” pirma kart pra- gelei rodydamas kelia in pa
kalbėjas, Kalavinas pasakė. ' 'kalne vadino ja: “Eikime mu-

Orvelis jaute jog kas ji ro- du ten!”

dos traukte traukia prie lieps- 
nojanezio kryžiaus bet nesu
prato kokia galybe ji traukia. 
Jis visu troszkimu skubinosi 
eiti ir kuo greieziaus prieiti

Orvelis ir Kalavinas supra
to kad Marijona ir Torntonas 
atsisveikino su jais ant visa
dos. Nuo to momento jie visai 
ulžmirszo apie juodu, rodosi, 
kad nei nepažino judviejų. Vi
si trys skubiai ženge artyn ke
lio, kuris veda prie Liepsno- 
janezio Kryžiaus. Orvelis jau
te neapsakomai sunkia naszta 
ant saves. Kalavina siege dar 
sunkesne naszta. Mikolas-gi 
nebuvo apsunkintas.

“Mikolai, su slegianczia 
naszta bus sunkuTirieiti prie 
matomojo kryžiaus, — Orvelis 
sake.

Mikolas tare: — Taip, bus 
sunku, bet turėsi neszti. nes 
pats ja užsistarnavai. Szi nasz
ta yra tavo svietisžki turtai. 
Ji vargins tave bet pavargęs 
džiaugsiesi ant visados nes re
gėjai Kryžių.

Orvelis ir Kalavinas tarė:— 
Tai musu nasztos yra svietisz- 
ki turtai?

Mikolas tare: Taip jos yra. 
Asz neturiu sunkios nasztos 
nes neturėjau turtu. Dievas 
jums davė turtus, bet jus Jam 
nedavėt. Taip, Orvelis buvai 
turtingesnis už Kalavina bet 
tavo naszta yra lengvesne ne
gu jo, kad ant žemes gyvenda
mas padarei daugiaus labda
ringu darbu.

Adresus Gyvenimo■
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘ Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuA 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
ues kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresu 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

j ant 'kalno?”
atsake: Marijona ir Torntonas rus-

Į ežiai žiurėjo žemyn in tainsu-

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6*4x9% yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

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

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

• 4—Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
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 pado va 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti. 
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, P Ar-
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Žinios Vietines
— ♦----------

— Valdžia trauks daugiau 
vyru ant karisz'kos tarnystes 
paJbaigoje szio menesio ir Ko- 
,vo menesyje. Sakoma kad što
kas daug kareiviu nes tuos ku
riuos jau iszlavino, iszsiunte in 
Europa ir ant kitu kares lau
ku.

— Ponia J. Jurkoniene, isz 
Shenandorio, ana diena lankė
si pas savo pussesere F. Mali- 
szauckiene, ant W. Spruce uly., 
ir atsilankė in redakcija “Sau
les” užsiraszyt sau laikraszti 
kuri labai pamylėjo iperskai- 
czius tik viena numeri. Acziu 
už atsilankyma.

— Ant kampo W. Mahanoy 
ulv. ir Catawissa, Seredos va- 
kara, apie 8-ta vai., kokis tai 
Lenkas, kurio pravarde neda- 
žinota, atsistojas viduryje uly- 
czios pradėjo grūmoti prava- 
žiuojaneziam automobiliui už 
tai kad ant jo ka tik neužva
žiavo. Kitas automobilius, ne
matydamas jo pataikė ji pa
stumdamas in szali bet nesu
žeidė. Lenkas panaudojo gana 
psiakrev, Tasai kampas yra 
labai pavojingas ir žmones pri
valo gerai saugotis karu.

— Ponas Edvardas Lapins
kas ir pana H. Lapinskiute lan
kėsi New Yoike 5ta ir 6ta d. 
[Vasario, kaipo delegatai Tau- 
įiszko Seimo visu Lietuviu 
paeinaneziu isz Lietuviu tau
tos. Ponas Lapinskas buvo 
yienas isz penkių szimtu dele
gatu kurie dalyvavo tame sei
me. Subatoje atsibuvo milži- 
nįsžkas susirinkimas ant at
minties apvaikszcziojimo 26tos 
atminties suradimo Lietuvos 
Rėpu'blikos.

SHENANDOAH, PA.
f Ona Petuszkiene, po pir

mam vyrui Geliažiene, 1194 
W. Centre uly., mirė Panede- 
lyje namie po trumpai ligai. 
Velione pribuvo isz Lietuvos 
apie 55 metus adgal ir gyveno 
per visa taji laika mieste. Pa
liko vyra Juozą, tris dukteres, 
du suims, broli Juozą Aszinan- 
ski kuris gyvena Mabanojuj, 
11 anuku ir viena pro-anuka. 
Palaidota Petnyczioje su Mi- 
sziomis Szv. Jurgio bažnyczio- 
je per gralboriu Snaideri.

— Ponstva Juozai Buikai, 
122 N. Gilbert uly., apvaiksz- 
tinejo praeita Nedelia savo si
dabrines sukaktuves savo ve
dusio gyvenimo, kurias iszke- 
le jiems ponia Margarieta Pra
naitiene ir ponia Verna Au
gust. Ponstva Buikai turi vie
na duktere Julija kuri yra da- 
ži urėto ja ligoniu Pottvilles li- 
gon'buteje.

Girardville, Pa. j- Ona Lauk- 
szemis-Lakoniene, 537 E. Ma
hanoy Avė., mirė Utarninke po 
piet. Velione gimė Lietuvoje 
pribūdama in Amerika 1900 
mete ir pergyveno visa taji lai
ka czionais. Jos vyras Antanas 
mirė 15 metu adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Ražancziaus drauga
vęs. Paliko du sūnūs Antana, 
namie ir Tamosziu, duktere 
Antanavieziene ir seserį A. 
Ramutiene, isz McKees Rocks 
ir keturis anukus. Palaidota 
bus iSubatoje per gralboriu Vi
lkiška su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Vincento bažnyczioje.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PRANASZAVIMAS 
ISZSIPILDYS

Suvirsz 300 Metu Ad
gal Senas Minikas Isz
pranaszavo Szia Kare

Ir Jos Pasekminga 
Užsibaigima

In menesi laiko po prasidėji
mui kares, laikrasztis “Figa
ro” iszeinantis Paryžiuje ap
garsino akyva pranaszavima 
kuri iszpranaszavo senas mi
nikas (zokoninkas) suvirsz 300 
metu adgal o kurio rasztus su
rado tarp senu rasztu katedro
je, paraszyta Lotyniszkai per 
zokoninka Joakima mete 1600 
o kuris taip skamba:

“Tikras svietiszkas anarkis- 
tas bus tai vienas isz valdytoju 
ateityje. Sūnūs Luterio apsi
skelbs save pagialbininku Die
vo. Jo armija bus milžiniszka 
ir nesuskaityta ir naudos už 
savo ženklą žodžius “Dievas 
yra su mumis.” Tasai valdyto
jas su savo melagingoms apga- 
vystoms ir savo sznipais ap
guls visa svietą bet per kare 
svietas pažins jo veidmainys- 
ta. Po dvieju sanvaieziu kare 
prasiplatins po visa svietą, 
kuri intrauks tautas isz tolimu 
žemiu, armijos susitvers po vi
sas ketures dalis svieto. Tasai 
antikristas skerdins dvasisz- 
kus, moteres, vaikus ir senu
kus. Jis neturės jokios miela- 
szirdystes ant nieko, degins 
viską kas jam papuls in kelia 
o ta viską darys nevos su pa- 
gialba Kristaus. Jam draugaus 
ir kitas karalius kuris bus pra
keiktas per popiežių.

Idant ingalet taji antikris
tą, reikes daugiau vyru ne; 
kaip Rymas galėtu sutalpint. 
Visos tautos ant svieto turės 
prisidėt prie sutrynimo tojo 
žalczio. Tas atsitiks po dvide- 
szimts szimtmecziu po insiku- 
nijimui Dievo žodžiu.”

Laikrasztis “Petit Journal” 
apgarsino kita pranaszavima, 
kuri iszpranaszavo kokis tai 
Indusas Varma, 1926 mete, gy
venantis Paryžiuje, kurio du 
sūnūs taipgi randasi kariuo
menėje. Pranaszavo jis taip:

“Menesyje Julajaus, visa 
Europa susijudins per kare ir 
inkivinklios visas kitas viesz- 
patystes o bledes bus milžinisz- 
kos ir kruvinos.”

Gazdino Murina Buk 
Vokiecziai Iszduria
Akis Nelaisviams

New York — Austrijokisz- 
kas Vokietis, Max Freuden
heim likos aresztavotu ir pa
statytas po teismu už sznipine- 
jima. Freudenheim kalbėjo in 
murina kareivi buk Vokiecziai 
labai myli murinus žmones ir 
jeigu laimes szia kare, tai val
džia jiems duos szmota žemes 
Suv. Valstijose ir uždės jiems 
laisva sklypą. Toliaus kalbėjo 
buk Vokiecziai nupjauna ausis 
ir rankas ir iszduria akis kož- 
nam Amerikoniszkam karei
viui (nigeriui) jeigu paims 
koki in nelaisve.

Vokietis norėjo praplatint 
tarp nigeriu baime idant ne- 
pasidavinetu in kariuomene 
bet už tokius paskalus valdžia 
gerai sueziaups burna Vokie- 
ežiui.

KAIP JAPONAI 
KANKINO, BADU 
MARINO IR ŽUDĖ 
BATAAN’O IR COR- 
REGIDOR’O VYRUS

Washington, D. C.— Karo ir 
Laivyno Departamentai ben
drame raporte atidengė, kad 
Japonai žiauriai kankino, badu 
marino, prievarta verte dirbti 
sunkius darbus ir žveriszkai 
žudė suimtus in belaisve Bata
an’e ir Correigidor’e Amerikie- 
czius ir Filipinus kareivius.

Vienas isz iszsigelbejusiu ka
rininku pareiszke, kad Japonu 
kankinimas buvo tiek žiaurus, 
kad “nors sumuszti, alkani ir 
pavargę per paskutiniąsias Ba
taan’o kovos dienas, nors toli
mesnis spyrimasis ir buvo vis-' 
iszkai beviltis, musu Amerikie- 
cziai kareiviai ir ju ginklo 
draugai Filipinai butu gyvi ne
pasidavė, jei butu žinoję kas ju 
laukia.”

Karininkai ir kareiviai, netgi 
kapelionai, buvo taip beszir- 
diszkai kankinami dažnai 
auksztuju Japonu karininku 
akyvaizdoje, kad tuikstaneziai 
ju vietoje mirė.

Laike 85 myliu “Mirties 
Marszo,” kuris prasidėjo Bata
an ’o (pasidavimo diena, invyko 
szie dalykai:

Amerikiecziams ir Filipi
nams buvo uždrausta valgyti 
maišia, kuri jie turėjo su sa
vim; tiems, kurie turėjo Japo
nu pinigu ar ženklu, buvo nu
kirstos galvos; ligonys, kurie 
buvo iszbombarduoti isz ligo
niniu, buvo iszvaryti in to mar
szo eiles, o kurie sugriuvo, bu
vo nuszauti; kaip troszkulio 
marinami kareiviai bėgdavo 
prie szuliniu, jie buvo žudomi; 
visi buvo paliekami lauke 
karsztoje saulėje isztisas die
nas be uždengimo ir vandens;

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Rudi 'ženkleliai V, W ir X, 'kny
gutėje nr. 3 yra dabar geri ir 
pasibaigs Vasario-Feb. 26 d. 
Ženkleliai Y prasidės nuo Va
sario-Feb. 13 ir baigsis Kovo- 
Alarch 20 d.

kuomet jie buvo sugrusti in 
“Buliaus palapine,” be vietos 
prigulti, Japonu kareiviai juos 
per visa nakti bade bajonetais.

12,000 belaisviu, suimtu Cor
regidor’e, buvo visa įsanvaite 
laikomi be maisto, ant cemento 
grindų 100 kvad., mastu. Te- 
nai tebuvo vos 1 vandens 
kniauklys ir kiekvienas turėda
vo laukti po 12 valandų, kad 
prieiti eile pripildyti savo in
dą. Po septynių dienu 7,000 
Amerikiecziu ir 5,000 Filipinų 
gavo pirmąjį valgi, viena indą 
ryžiu ir skardine sardinku

Visus sziuos t ikrus praneszi- 
mus suteikė comdr., virszinin- 
kas Melvyn H. McCoy, U. S. 
Laivyno, isz 1126 Lasalle St. 

‘Indianaipolio, Ind.; Pulk. Leit. 
S. Mellnik, Coast Artillery 
Coups, isz Dunmore. Pa, ir Pik. 
Leit. (tuomet kapitonas) Wil
liam E. Dyess, oro korpuso, isz 
Albany, Texas; jie visi pabėgo 
isz Filipinų, iszbuve beveik 
metus Japonu belaisvėje. J u 
prisaikdinti praneszimai susi
dėjo tiktai isz tikru teisybių,

kuriuos tiek karininkai asmen- 
iszkai iszgyveno ir mate, bet 
jokiu bodu ne tai ka “girdėjo 
iszkitu.” Ju pareiszkimai bu
vo patikrinti kitu szaltiniu.
, Szitie trys karininikai pa

reiszke. kad kelis kartus dau
giau Amerikiecziu karo belais- 
viu mire del privereziamo sun
kaus darbo, bendro brutalisz- 
kumo ir daugiausia isz bado, 
negu Japonai, bet kada pada
vė. Vienoje belaisviu stovyk
loje, Camp O’Donnell, vien tik
tai Balandžio-Apr., ir Gegužes 
May men., 1942 mete mirė 
2,200 Amerikiecziu belaisviu. 
Čabanai uan’o stovykloje iki 
1942 mete, Spalio-Oct., pabai
gos mirė apie 3,000 Amerikie
cziu. Bet taip Filipinų belais
viu O’Donnell (Stovykloje mir
tingumas buvo daug didesnis.

Nors szis praneszimas remia
si duomenimis, suteiktais Com
dr. McCoy, pulkininku Mell
nik ir Dyess, bet yra daugiau 
pabėgusiu i sz Japonu laisvių
stovyklų Filipinuose Ameri- 
kiecziu: Ala j. Alichiel Dober-

viteh, isz Ironton, Minn.; Maj. 
Austin C. Shofner isz Shelby
ville, Tenn.; Maj. Jack Haw
kins isz Roxton, Tex.; ir Corp. 
Reid Carlos Chomberlain isz 
El Cajo, Calif. Visi jie yra 
Suvien. Valstybių Marinu kor
puso.

Daifeszimai parodo, kad Ja
ponu brutaliszkumo apsiejimas 
priesz kovos nukankintus, al
kanus Amerikieczius ir Filipi
nus kareivius Bataan’e prasi
dėjo kaip tik jie pasidavė, tuo, 
ka vėliau tai išgyvenusieji va
dino kaipo “Mirties Marszas.”

“Mirties Marszas” prasidė
jo kada tukstaneziai belaisviu 
buvo suvaryti in krūva Mari- 
veles oro aerodrome Bataan’e 
po j u pasidavimo 1942 mete, 
Balandžio-Apr., 10 diena.

Pulkauninkas Dyess, kuris 
buvo vidurinėje grupejo to bai
saus žygiavimo Bataan’o plen
tu, apraszo “Mirties Marsza” 
savo raporte:

“Japonu kareivis atėmė ma
no vandens buteli, vandeni ati
davė savo arkliui, o pati buteli
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Maistas bleszinese — Žali 
ženkleliai G, H, J, K, L ir M 
knygutėje nr. 4 yra dabar ge
ri. Ženkleliai G, H ir J 'baig
sis Vasario-Feb. 20 d., ženkle
liai K, L ir M baigsis Kovo- 
March 20 d.

Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
perikiu svaru cukraus ir bus 
geras lyg Kovo-March 31 d. 
Ženklelis nr. 40 taipgi yra da
bar geras del 5 svaru cukraus 
del sunaudojimo dedant vai
sius in bonkas. Jis baigsis Ko
vo-March 1 d.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis 
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
taipgi yra dabar geras ir abu
du bus geri iki da nepaskir
tai dienai.

Nanticoke, Pa. — Ponia V. 
ALarcinkevicziene, gyvenanti 
ant Kosciuszko uly., sugryžo 
namo isz ligonlbutes kur gydė
si koki tai laika ir dabar jau- 
cziasi daug sveikesne. Jos 
drauges ir pažinstami džiau
giasi kad ponia Marcinkevi- 
cziene sugryžo namo.

“Ar Jus Sakote Mums Kad Yra Kare!”

* Nesenei, laikraszcziai pranesze apie du brolus, pustelnin- 
kus, kurie per savo klaidumą 'gavosi in miestą ir netikėtai da
gi rdo, kad Amerika yra karoję.

Per pakėlimą maisto kainu ir kitu dalyku, tas davėsi jiems 
suprast, kad, kas tokis atsitiko czionais.

Bet galime tikėtis, kad jie nežino kad Ele'ktrikos jogu kaina 
yra maža. J u gyvenimo vieta turint Elektriką sziviesa, kad 
kare visai nekenkia elektriką failas!

Nes visi kiti dalykai daugiau kabinoje laike kares, bet Elek- 
trikos jėgos kaina vis ta pati. Visos ikariszkos iszdirbytes turi 
užtektinai Elektrikos jogu.

Mes didžiuojamės isz musu Ele'ktrikos kompanijos kad gali 
pristatyt už tiekimai Elektrikos jogu. Mes didžiuojamės kad 
mes galime savo dali darbo atlikti — ir kad jus niekad nežino
tumėte, kad buvo kare, per tai, kad jusu Elektrikos jegu bilos 
buvo tokios pat kaip buvo da priesz kare.

don't wasteEtutUcilfĮ just because irs cheap am© is not rationed 
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IDANT LAIMĖT KARE, PIRKITE DAUGIAU BONU!

numete szalin. Ales pražygia
vome pro Filipina belaisvi, ku
ris buvo uždurtas su bajo
netais. Dažnai žudomi vyrai 
gulėjo pakelėj, daugelis ju bu
vo pervažiuoti ir iszlyginti Ja
ponu t rok u. Toks elgesy s ir 
traktavimas atnesze mirti vie
nam mano eskadrono seržantui 
isz dvideszimt-pirmojo dalinio. 
Ligonei, iszbombarduoti isz ar
timos ligonines pusiau apsvai
ginti, buvo instuimti in žygiuo- 
janezias belaisviu eiles. Koks 
ju likimas,— nežinau.

“Kita ryta, vienuolikta, 
priesz sauleteki mes buvome 
pažadinti ir žygiavome keliu 
tolyn. Laiks nuo laiko pras'ku- 
bedavo Japonu trekai. Vienas 
pravažiuojantis Japonu karei
vis iszplesze isz žygiuojanezio 
Amerikieczio szautuva ir su 
juo pritrenke ant žemes viena 
belaisvi.

“Per dulkiu debesis ir de
gina nezius karszczius mes žy
giavome visa diena be maisto. 
Apie vidudieni mums buvo 
leista gerti drumzlina vandeni 
isz vieno pakeles upCksznio. 
Kiek vėliau isz musu eilių bu
vo iszimti trys karininkai, su
mesti in t roką ir nuveszti. Asz 
niekad nesužinojau, kas su jais 
atsitiko. Jie niekad nebuvu 
nei vienoj belaisviu stovykloje.

“Dvyliktąją mes buvome su
pažindinti su tam tikros ru- 
szies kankinimu, kuris buvo 
pažinstamas, kaipo saules vo
nios. Alus privertė neuždeng
tus visa diena sėdėti priesz 
verdaneziai karszta saule. Mes 
turėjome labai mažai vandens; 
mus trosZkulys buvo milžinisz- 
kas. Daugelis isz musu pa- 
miszo ir keli mirė. Japonai 
isztempe serganeziuosius ir 
klejojanczius. Trys Filipinų ir 
trys Amerikiecziu kareiviai 
buvo užkasti dar gyvi.

“Asz taji 85 myliu marsza 
padariau per szeszias dienas, 
su vienu indu ryžiu. Kiti 
Amerikiecziai taji “Mirties 
Marsza” žygiavo 12 dienu, ir
tai be jokio maisto. Žinoma, 
per visa kelia jie nuolatos gau
davo tas “Saules Vonias.”

Belaisviai, suimti Corregi- 
dor, tarp kuriu buvo Comdr. 
AfcCoy ir Pulk. Alellnik, nieko 
panaszaus kaip “Alirties Alar- 
szas” neiszgyveno. Bet po pa
sidavimo, 7,000 Amerikiecziu 
ir 5,000 Filipinų buvo ravėda
mi in ankseziau buvusi “Bal
loon Station,” žinoma kaipo 
Kindley lauko garažo vieta, 
tuo laiku tiktai kvadratines 
100 mastu cemento grindys, 
kuriu vienas szonas nusitiesė 

jin vandeni inlankoje. 12,000 
i belaisviu, insikaitant visus su
žeistuosius, kurie dar pajėgė 

įeiti, buvo laikomi ant tu ce
mentiniu grindų be jokio mais
to isztisa sanvaite. Tenai te
buvo vienas vandens kriauklys 
12,000-cziu vyru ir reikėjo eilė
je laukti 12 valandų, kad ga

ivus prisipildyti savo buteli. 
Po septynių dienu vyrai gavo 
savo pirmąjį maisto davini;

i viena indą ryžiu ir skardine 
sardinku.
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