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Rusai Artinasi V okietij os
Isz Amerikos
Daug Žmonių Suszalo

Ant Smert

Fr. D. Roosevelto 4ta kare 
Inauguracija Ar liišo- 
dinimas Karas' Laiku

ISZ LIETUVOS

'Rusai Suteszkino 
Vokiecziu

d

WASHINGTON, D. C. —
Nuo kada smarkus szalcziai už
stojo po visas Suv. Valstijes, o 
ypatingai Vestu, tai nuo szal- 
czio suszalo apie 150 žmonių, ir 
kitokiu priežascziu kilancziu 
nuo szalczio.

Motina Surado
Savo Sunu

NEW YORK — Senyva mo
tinėlė, prispaudė prie saves 68 
metu sūneli kuri sutiko kalėji
me, nesimaczius su juom per. 
daugeli metu. Skaiczus laik-l 
rasztyje buk kokis tai John 
[Gilbert likos aresztavotas už 
yagysta, senuke nuvažiavo in 
kalėjimą atlankyti kalini, kuri 
kaip mane, turi būti josios sū
nūs, ir motiniszka szirdis nepa
tarė klaidos.

Czia Franklin Delano Rooseveltas, kaip ji Augszcziausias 
Teisėjas, Charles Hughes prisiekdino per pirma Roosevelto 
inauguracija ar insodinima in Prezidento vieta. Prisieka 
skamba szitaip: “Asz iszkilmingai prisiekiu (arba užtvirtinu) * 
kad asz sanžiningai ir isztikimai iszpildysiu Suvienytiniu 
Valstybių Prezidento pareigas, ir kiek tik galėsiu stengsiuos 
palaikyti, saugoti ir apginti Suvien. Valstybių Konstitucija.”

Pagiriama Spauda Už
Karo Paskolos

Parėmimą

Roosevelto Ketvirtas Inauguracija Ar Inso- 
dinimas Washington, D. C., Bus Nepuosznus 
Ir Be Jokiu Papuoszalu Ar Praszmatnybiu

1 WASHINGTON, D. C. —
Paminėdamas Szesztosios Ka
ro Paskolos Vajaus progresą, 
iTed R. Gamble, Iždo Departa
mento Karo Finansų Skyriaus 
direktorius, pasakė: “Atsižvel
giant in visus sunkumus, kurie 
sziadiena yra užgulė musu 
spauda, jos parama SZesZtajai:riuoge 
Karo Paskolai buvo nepapras- j Pre2identas prieme prisieka 
tai didele. Nepaisydama pope- tuose kambariuose buvo kaip 
rio trukumo ir kitu operavimo Rutherford B Hayes. 1877 me. 
apsunkinimu, spauda mielai tuoge neprieme rinkimu ar bal. 
aukojo brangu poperi ir vieta savimu rokundos Ku0 t0 lai. 
taip svarbios idėjos skelbimui. ■ ko iki datar nei prezi 
Toks Amerikos spaudos pasi-Į dentas nebuv0 prisiekdintas 
šventimas labai daug priside- prezijent0 
jo prie tikslo pasiekimo.” T. R. 
.Gamble dar pažymėjo, kad vi
soje szalyj yra labai glaudi pa
ralele tarp karo bonu pardavi
nėjimo ir spaudos parėmimo.

Sausio, (Jan.) 20 d., 1945 m., 
Baltieji Namai Washingtone, 
pamatys ketvirta Prezidento 
Roosevelto Inauguracija. Tai 
bus nepaprastas atsitikimas, 
nes nuo 1877 metu nei vienas 

, Prezidentas nedare savo pri- 
siekos Baltuosiuose Kamba
riuose. Paskutinaji karta k,aip 

s priėmė prisieka

Dar Vis Tebetruks
Radijo Lempucziu

i WASHINGTON, D. C. —
Karo Gamybos Vadyba pra-j 

nesze, kad laike dvieju pasku- dinimo pirmo 
tiniuju metu galima buvo pa- Valstybių Prezidento, 
tenkinti vos puse radijo lem-sis musu Prezidentas, Jurgis
pucziu privataus pareikalavi- Vaszingtonas buvo iszkilmin- 
mo ir manoma, kad lempucziu gai atlydėtas in Valstybinius 
trukumas tesis iki praeis bent Namus. Toje parodoje buvo

mija 
Lenkij oj eVokiecziu spauda pranesza j 

kad žmones begte bėga isz Lat
vijos, Estonijos ir Lietuvos. To
kiu pabėgėliu skaiczius jau da
bar szimtais tukstancziu skai
tomas. Ir tikimasi kad dasieks 
ir milijoną jeigu dar taip ii-, 
giau pabus. Vokiecziai atidarė 
keletą mokyklų vien tik pabė
gėliams.

Vokiecziu “Gestapo” slap
ta policija, sugavo septynios 
deszimtys lietuviu, kurie sten
gėsi, bandė pabėgti isz Lietu
vos in Szvaicarija per Pabalti- 
jos juras.

Amerikos Lietuviu Informa
cijos Centras pranesza apie Ita
lijos Lietuviu Draugijos “Lit
huania” reikalus Italijoje. Lie
tuviai Italijoje praszo musu lie- 
tuviszku laikraszcziu. “Lithu
ania” yra insikurusi 1926 me- 
tias Rymoje ir nuo to laiko dir
ba ir veikia kaipo vienintele vi
su Italijoje gyvenancziu Lietu
viu organizacija. Ji nepriguli 
nei nepripažinsta jokiu partijų 
ar sroviu, bet teisingai atsto
vauja visus Italijoje gyvenan- 
czius Lietuvius. Tai maloni ir 
visai nesitikėta žinute, kad net 
Italijoje, paczioje Romoje, Lie- 

in! tuviai veikia, dirba ir mums in 
talka stoja.

(Szios žinutes paimtos isz 
Amerikos Lietuviu Informaci
jos Centro žinių santraukos. 
Amerikos Lietuviu Informaci
jos Centras labai gražu ir 
mums reikalinga darba dirba, 
tik gaila, ne visi gali ju žinutė
mis ir praneszimais pasinaudo-.
ti. Kalba yra baisiai sunki ir • ir, * - ,• -I. ..................pergales. Paprastam žmogeliui!

Vokiecziai Apleidineje Savo 
Linijos Belgijoje; Amerikonai 
Paėmė 20 Miestu Nuo Vokie
cziu; Roosevelto Inauguracija 

Atsibus Sausio 20 Diena
LONDON, ANGLIJA. Rusu kareiviai

Graikai, kiek iaikraszcziai suteszkino Vokiecziu Varsziavos—Krakavos 
mums pranesza, jau galu gale ]įnjja Lenkijoje, ir randasi tiktai 32 mylės 
susitaikė ir nustojo viens kita ' e
žudyti. Bet Kairieji dar neiais j nuo Krakavos kelio in Silesia prie Vokie-

Apie du milijonai Rusu kareiviu randasi
Rusai paėmė 555 miestu ir mies-

ISZ GRAIKIJOS

ve j e laiko tukstanczius žmonių. 
Jie greicziausia laiko tuos žmo
nes kaipo kaucija ir kaipo pas- tlJOS. 
kutinis j u ginklas priversti A ir t • • • i •« i • j:
Graiku valdžia ir Anglijos ar -tehu nuo Vokiecziu m laika penkių dienu 
mija derintis su jais duoti jiems £cnkijOS friintO.
lengvas sanlygas ar visai dova- 
noti visus j u prasikaltimus. 
Skerdynes užsibaigė, bet taikos 
dar nėra.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Vokiecziai 
aplaidineja savo vietas Belgijoje ir bėga 
prie Siegfried linijos, daug ju likos užmusz- 
ta per Alijentu eroplanus.

Vokiecziai užpuldinėjo ant Amerikos pir
mos armijos netoli St. Vith, kur Vokie
cziai konvoje kareivius prie savo linija.

I nuo Japonijos, dar toli, toli nuo'yisj Vokiszki vietas prie Honffalize-Bas- 
. . . pergales. Paprastam žmogeliui! r

akademiszka, ir matyti baisiai, 3unku asti kas ten darosi (oarneS ffUfltO, prie Ourthe lipe IT Vielsa- 
1 greitai versta isz Vokiecziu ar j, , , , . . I 7 r° I rncn colnco nnc vatjjo Imvia * • • • • a «

Anglu kalbos. Suprantamas da-' 
lykas, darbas dideliu, darbinin-j 

pirma kalba nepasake publikai, ■ ku mažai, bet visgi argi nebutu 
bet kaip tik padavė savo prisie- g'alima kiek lietuviszkiau 

' ir paprascziau tas žinutes 
versti).

savo žingsniais tikriems Szko- 
tams muzikantams kurie in 
dumplines birbynes, dūdeles 
pute kaip Szkotijoj ir sziandien 
daroma. Prezidento karieta 
buvo brangi, puoszni ir iszkil- 
minga. Keturi žirgai buvo in- 
kinkyti. Didžiausia gatve ar
ba ulyczia New Yorke mieste 
buvo kimszte užkimszta kaip 
Prezidentas priėmė prisiekė. 
Trylika didžiausiu kanuoliu, 
armotu griausmingai paskelbė 
ta pirmo Prezidento pirma 
prisieka.

Jurgis Vaszingtonas savo

ISZ PACIFIKO
Musu kariuomenei ir laivy

nui, rodos, labai gerai sekasi 
Pacifiko salose. Mes mažu pa
mažu imame atsimuszti ir Ja
poną pamokinti. Bet dar toli

namuose, Baltuo
siuose kambariuose.

Nebus nei parodos, nei jokiu ka Jis nuvyko in kongresą ir 
papuoszimu, nei jokio szumo. 
Tik keli augszti valdžios žmo
nes, gimines ir draugai bus ten 
ir matys kaip Prezidentas Roo
seveltas ketvirta karta duos sa
vo prisieka ir priims Preziden
to vieta ir pareigas.

Szitokios ceremonijos labai 
nuo pirmo Inauguracijo, Inso-

Suvienytiniu
Pirma-

ten pirma karta prakalbėjo kai
po Suvienytiniu Valstybių pre
zidentas.

Pirmutinis Prezidento Inso- 
dinimo balius buvo Gegužio

ISZ LENKIJOS

K!*- lik» .^.leistos, isz priežasties Anteri-
i yra vandens ir kaip toli turi fcoS aftilerijoS, dailg VokicCZlU likos UZ"
1 musu laivynas keliauti ir kiek . \

. jsaiu užimti kad butu galima'muszti. Amerikonai paėmė 20 miestu.
1SZ-| Japonu užpulti. Bet, kiek musu Taipgi nuszove 252 Vokiszku eroplanu.

i laikraszcziai pranesza viskas 
' gerai sekasi.

ISZ PHILIPPINUOSE. — Generolo Mac- 
Arthuro armija ant Luzon Sala perejo AngoI Japonai Neteko 

, ________ ___________ pra-'
(May) 5-ta diena; penkiomis aesza kacĮ S0Vieta,i j au prade j o 
dienomis vėliau negu buvo su- Rengti, marsziuoti prie Vokie- 
tarta laikyti, nes Vaszingtono įįjos rubežiu per Lenkija. Czia 
žmona pasivėlino. <

O Prezidentas jacKsonas ir mažiausia armija. Stalinas nai neteKo i,uuu eropianu anų , n Ampriknnkyki pmnlfinili
pesczias nuėjo in Sostine priim-1 dar nieko nesako. Bet tyla gera Pacifiko, o per keturis mene-; MiKd. niiltl Ciupidlldl
ti Prezidento vieta ir duoti sa-J byla, ir Stalinas moka kaip ty-' sius neteko 2,513 eroplanu; MariailOS, boHlbardaVO JapOHU CTOplanU fa-

Vokiecziu Karo Sztabas
2,513 Eroplanu upe, ir Japoniszki kareiviai apleidinejo savo li

nija be jokio muszio. Amerikonai dabar ran-ūijus muuziii per Jueutvijti. užiiti SAN FRANCISCO, CALIF, -
Sovietai turi surinkę geriausia —Per Gruodžio menesio Japo-! dasi tik 32 mylės nuo Manilos ir mano paimti in 

Jaeksonas ir didžiausia armija. Stalinas nai neteko 1,000 eroplanu ant'

vo prisieka,. Bet atėjo prie du- lėti. Toks tylėjimas paprastas Alijentai 332. 
riu ir negalėjo ineiti nes tiek dalykas su Stalinu: jis beveik ___ __

I žmonių buvo ten susirinkę, kad visados tik tada paskelbia ka1 _
ii un.um.db icnio imi piacio uviiu xiamuo. J-Oje parodoje DUVO, ’ . “ , PlirLjnZlcfn Cntintaln
keli menesiai nuo Vokietijos ir' visokeriopi kariuomenes atsto-'dm7» užkimsztos. Pre-i jo armijos daro kai jau buna BUOdpCMO liCIIiTOia 

vai, karininkai ir generolai.' zldentas negalėjo ineiti, tai jis padaryta.
VaivoryksZtes spalvos ir aukso tul£j° PerUpti per siena, per-

Amerike randasi 1,090, papuoszalai taip blizgėjo kad sz0^i Per tvora Per užpaka- 
arbininku kurie turi už- net aki vere. Viena kompani- Hnes duris ineiti.

Japonijos nugalėjimo.

642 darbininku kurie turi už
siėmimus prie kasimo anglių, ja marszavo Szkotijos kariuo- 
pidabro, aukso ir kitu minero- menes drabužiais apsiredžius 
|u. ! ir sparcziai žygiavo pritardami iszmintingesnis už tęva.

Sūnūs turtingo tėvo yra

Nužudytas
s

— Pradėjus bizni su 46 do- NEW YORK. — Isz Stock- 
lerais, Mrs. Alicja McDongall holmo praneszta, kad buvusis 
isz New Yorko, per dvideszims^ Vengrijos kariszkas ministeris 
metu uždirbo puse milijono do-' Generolas Ludvig von Csatay, 
leriu parduodama kava. ' likos nužudytas.

brikus Nagoya ant Honshu Sala, ir Formosa.
33 Japoniszku laivu likos su teszkinti 

per musu lakūnai prie Indo—Kinijos pa- 
krasczio. Taipgi Saigon ir Guinhon inlankai 
likos sunaikti. Daug miestu paimta.

SKAITYKITE “SAULE”



| Kas Girdėt
Į Amerikoniszki turistai — ke-' 
' leiviai, palieka kas metas Eu-| 
' ropiszkuosia miestuosia dau-1 
giau kaip tris szimtus milijonu; 
doleriu. |

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

vyriszki| tuose laikuose, kaip kvaili vy- 
rai gerdavo vyną isz vampes 
czeverykuczio. Dabar vyras, 

pavasaryje grybai.! Parpdama, kaip Maltos katuke, kaip nori gauti isztikima ir my- 
•'kuriai sekasi pele sugauti, arba1 Įima žmona, jisai iii vampe ne- 
*barkszteli ji su cigaretninku ir betiki ir jieszko padorios, apsi- 
szukteli: ‘‘Uabueziuok mane,'szvietusios ir mylinczios szei- 

kvaily!” Į myniszka gyvenimą mergaites.
Bet vampe nėra kino paveik

slu iszrasta. Pilna istorija mir
ga vampe,mis. Saliamonas tu- 

pamokino. O tas re jo tiek daug paežiu, kad jo 
,<eleta savaieziu atgal. Patyri-- mokslas mums baisiai brangiai szeimynos padėtis pavirto in 
mas yra geras mokytojas, bet ka,sZtavo. Vokiecziai pasimoki-Įlabai painu klausima: vienok; 
tuo pat sykiu baisiai brangus no įsz Sovietu, o mes pasimoki-1 jisai neiszvenge nagu dar vie- MrjxTprx < 
ir kruvinas. Mes daug iszmoko- nome įsz Vokiecziu. [uos vampes, būtent Bebos ka- MilNEDAMl

.......... ; me nuo Von Rundstedt, ir ne- 
. greitai pamirszime.sergstanti

Nekurie Amerikonai mano! ------- ::--------
buk Si Lori ja tai yra mažas skly -, Kiek pražuvo t vanuosia žmo- 
pas, bet jeigu pradesime ji pri-’ niu Kinuosia, niekas ne yra 
lyginet prie Suv. Valstijų tai sztant suskaityt, nes Kinozikai 
kitokia nuomonia turėsime nerupinasi jokiu skaitliu, 
apie ja. *

Suvienyti Valstijiai be Alas J 
kos turi 2,811,520 keturkampi
ai n myliu ir manome, jog tai 
didelis plotis žemes. Siberija 
viena turi 5,493,639 keturkam
piai u. myliu, todėl yra kone du 
kart didesne ir turi mažiau ne 
naudingu kalbu ir pustyniu, tu-1 -- - , ,
ri gera orą, isz.duoda gera der- naminio g\ \ cnimo acįjygumu neį gįrįu neapgink-
liu ir turi didžiauses girres am Lietuviszko,. ypatingai tarp luQt^ nepasitikėsime nei kal- 
eviofn mus czionais ant ateivvstes,1 . . ..bvLcMj. • 7 helis 1161 žiemos

Siberijoj randasi daug ang- ^^0 s&vo rankoje galinga val
džia valdymo gilukais musu vi- 

i suomenes.
I Mes valdome svietą, o mus 
1 valdo moteres. — Napob 
! karta prikiszo moterimis; 
motinos užauginkite puikiai sa- 

' vo vaikelius, o žmonyje susidės 
isz doros visuomenes.”

j Sztai yra gražus ir visiszkai 
. ku geležinkeliu kuris turi 9,000' matomi . rubai doros moteres. 
myliu I Kaip puikus, kaip iszkilmingas

Upe Ob galima plaukti per - ra paszaukimas josios, nes^ 
16,869 myliu, o Janiseja ant 11,-! j°si°s P1 alumai ii užduot is 
808 myliu ilgio. Priek tam rei-^ia sunkus ir pilni atsa
ke pridėti ežerą Baikala, kuris ^oniybiu. 1 inigas uždirbtas 
yra didesnis j 

ežerai Amerike. Upe Lena ga
lima plaukti per 6,864 mylės, o 
Amour, kuri prasideda Siberia 
joj ir inplauke in Ątlantiko ma
res, yra 8,541 mylės ilgio.

Visas tas gamtiszkas turtas 
da neiszdirbtas. Duoti Siberijai 
gera valdžia ir iszmintinga gas- 
padorysta, o atnesztu daugiau 
naudos ir milžiniszkus turtus,! 
kokiu lyg sziam laikui neatne- 
sze ne vienas sklypas.

Todėl, Amerikoniszki nepri- 
sotyti kapitalistai godžei ryja 
seile ant Siberijos ir stengėsi 
aplaikyti pavelinimus nuo bol- 
szeviku idant tenais pradėti 
darba jeszkojimo aukso, plati
nos ir kitokiu minerolu.

‘ i Musu karo sztabas daug ko
1, pasimokino isz Vokiecziu gene-

; rolo Von Rundstedt, kai jis nu-
. v. ' stebino visus Alijentus su savoAr žinome, kas tarp mus vra ... > v J_. .., ,. , ’ , / ' . i drąsiu ir prazutingu puolimukaraliene? Ar szalyje visokia , . . . . _ .

žiedu žino rūtele, jog yra ženk
lu nekaltybes, ar jaucziadelije, 
jog ji yra apdengta rubu neką 1 j 
lybes, ar pažino rože galybių' 
savo grožybes ?

1 Taipgi ir motore
' ugnavietes naminio

liiy — minkštu ir kietu, alie-( 
jaus, geležines rudos, platinos 
aukso kurie vos likos dalypste-* 
ti. Ne vienas sklypas ant svie
to neturi tiek upiu ant kuriu, 
laivai gali plaukti. Geležinke-^ 
liai Ameriko ir Kanados einan
ti in Ątlantiko mares, yra trum
pi prilyginant su tranš-sibirs-

ežios akys rodos nori- 
perverti. Ji “vampina” vyrisz- 

iki, glostydama jo skruos tus ir

Berlyną bus krūvi-' 
in Kalvarijos Kai- 1

dar nesumusztas,

AMERIKIECZIAI I"
Kelione in

PASIMOKINO na kelione
1 na.

Hitleris
dar nei nepalaužtas; Vokietija 
dar tikisi pergales. Generolas 
Von Rundstedt mums ta paro
de ir mus

betojas, kiekvienas laikrasztiS) 
kiekvienas radijo vedėjas, or
ganizacija praszomi muszti in 
ta taszika. Kiekvienas lietuvis 
teprisideda sziam didžiajam 
dailini — rubu vajui Lietuvos 
nepriklausomybes minėjimo 
proga. Tebus teikiama lietu- 

ru'bai — su-Vampes sziadien greieziausiai■ viams dovana — 
pasensta, susiraukszleja ir nūs-į jungta su Lietuvos nepriklau- 
munka. in toki laika, kuriame! somybe. 
tik, velnią 'begali “suvampy-

Tiesa, mes daug, baisiai daug, ralaites. Samsonas inkliuvo in' HJį^PUVOS NEPRI-

KLAUSOMYBE
, ’ °'
1 Hitlerio eroplanu nuszoveme,'vampe Delila ir prabudo su nu

jau dabar mes nepaliksime tanku sutriuszkinome, karino- į kirptais plaukais ir ausimisj 
; ryžiu. Holaferneses 

kad jis vis gali daugiau buvo sziu dienu Hiiideiiburgas
menes paememe, bet dabar mes pilnomis ryžiu.
žinome, 1

sniegais. Jau ju pristatyti. Mes puolėme jo vienok vampe Judita ji sumin-
?, kaip bulve. Priesz Marku

i prisiaiyu. ivies puuieme jo v n
j nuo szios dienos musu karino- tvirtoves ir daug musu vaiku k e
mene, sekdama Vokiecziu pa- krito. O kai paememe tas tvir- Antonijų drebėjo Roma, bet jis 
vyzdi, kiekviena pieda, kiek- t0Ves, mes dažinojome kad ten pavirto kvailiu priesz 
viena coli savo frunto ne tik buvo tik pracziausi Hitlerio ka- Kleopatra. Visus Trojenus ap- 
serges, bet ir apginkluos. Mes reiviai. Karininkai ir puikiausi dūme viena vampe, Helena.

'* dabar jau niekuomi nepasitikę- Hitlerio kareiviai pasitraukė ir amerikonu karžygis, J 
sime ir Naziu valdininkams ne- }auke progos mus pulti. Jau sy- Smith,

vani] >e

tikėsime.
Musu armijos per greitai

ki puolė ant musu ir dar puls.
Dabar mes žinome kad nega-

. O
Job n 

ar ne krito auka indijo- 
nu vampes Pocahontos?

Sziadien vampes nereikalau-

Apdovanokim Nuken
tėjusius Lietuvius

I marsziavo, per lengvai užkaria- bma nei jokiu Vokiecziu pasi- ja būti kokiomis žavejauczio-
vo per daug ant sykio atsikan- tikėti. Tik tas Hitlerio karei-, , mis burtininkėmis. Jos vyrus

į do. Viskas kaip isz pypkes ėjo, vįs g-eras kuris jau nuszautas'dažnai pasigauna ir sužaveja, 
I iki Generolas Von Rundstedt ar nugalabintas. Ir kartais net bet dideliu istoriniu pervers- 
mums Kalėdų dovana atnesze įr jįs pavojingas, nes Vokie-’mu uebepadaro, nes tu vampiu 
irdavę visiems mums žinoti, cziai invede mada paraka ar la'ba i daug: kiekviena sporte 

i kad dar toli gražu Vokietis ne- bomba pakiszti po žuvusiu bro-' mergina stengiasi būti vampe, 
nugalėtas. Musu armijos gal ir iiU; kad jis sprogtų kai ji kas“ todėl ir vampizmas iszsivam- 
atsilaikys, gal Generolą Von pajudins. Taip nevienas Ame-*Peja!
Rundstedt ir atmusz, bet jau rikos kareivis buvo isznesztas Sziadien vampes dideles ro

ką i p loszdavo

Pinigascv jjaincuaj ivLii
ne kaip Didieji'Per v-vra’ Pereina kas nienesis

: ar sanvaite per rankas moteres,
'kurios užduote yra aprūpini
mas namo ir maisto, drabužiai, 
czedinimas ir t.t.

Toji užduote ant nelaimesvįsa ^aro eįg.a su gavo vįsaį ne, 
nekalta buna nebegale, maža* sįtjektu užpuolimu.
uždarbis tankiai negali užtekti! Dabar musu kariuomenes' musu vaiku gūžima namo, da-* 
ir neužtenka ant neatbūtina reikalaus daug daugiau visko: bar jau matome kad ne laikas 
reikalu gyvenimo — bet mote- daugiau karabinu, kanuoliu, rūpintis apie pokarine tvarka, 
re ir isz tosios nebegales gerai daugįau eroplanu, tanku, dau- Mes jau buvome pradeje kalbe- 
iszema, nes paczedi motore isz giau maszinu, troku, daugiau ti apie karo pabaiga: dabar Ge- 
mažo nepąnaszius daigtus tve-l •• ....

, dabar matyt, kad jis suardė vi- jn padanges ar in szmotelius les nebeloszia, 
į sus planus ir gerokai sulaikė sutriuszkintas.

Dabar mes turime pamirszti:
apie pergale, apie parodas, apie

(gazolino ir aliejaus, daugiau nerolas Von Rundstedt mums 
re ir taikstosi pagal savo vyro darbininku ir kareiviu. Baikos parode kad ežia tik karo prad-’ 
uždarbi............................. po fcaiku jau szįs karas įr mums žia Dakar mums skaudu ir sun-

geidžeme darosi baisus ir pražūtingas.1 ku; bus dar skaudžiau ir sun-1; _____
Didžiau- Hitlerio bomberiai ir bombos kiau. Mes ta pasimokinome isz'minaliszka apraazymas, 202 pus. 

luote yra klir kas dainria.11 žalos narlare fWmin Dnnao+nat t 1̂- No- 103 Vaideiota, apisaka

Trumpai nukirpti plaukai 
aid merginu gaivu yra visiszka 
mada po visa Amerika. Dauge-: 
lis isz merginu davė sau ap
ie irpt plaukus tik del to, kad 
josios drauges turi nukirptus, 
netemindamos ant puikiu ilgu 
plauku kuriuos paaukavo ant 
altoriaus dievaiezio mados, bot 
ne visoms atinka trumpi plau
kai. Senesnes moteres taipgi 
duoda nukirpti sau plaukus, 
bet iszrodo kaip beždžiones.

Bet ne tik apie tai 
kalbėti in moterėles.
siu ju pnvalumu ir užduote yra kur kas daugiau žalos padare Generolo Von Rundstedt. Ir 

auginimas vaiku. ( zia josios įr daro neiril drįstame nriJ -.c.,, TTr,v.« Gr,+r,l,««
dirva, ežia josios skaudus dar-*sį 
bas — garbingas. Gera motina1 
Lietuve czion Amcrike, turi 

.priesz viską rūpintis apie vai
kus, idant josios vaikai butu 
gerais Lietuviais, inkvepti in 
juosius prie Lietuviszkos kal
bos, sėti in jaunas galveles ti-

’ kybą, turi po savo mireziai pa
likti vaikuosia savo motiniszika 
jausla.

Argi tai ne puikus paszauki- 
mas moteres? Troszkome isz- I reikszti tuos kelis žodelius del j 
garbes moterių, nes josios laiko; 
visa svietą savo rankosia.

. ir daro negu mes drįstame pri- musu Karo Sztabas pasimoki- 
, sipažinti. Hitlerio szpiegai,1 no.
sznipai dygsta trapiau ir dau- ----------------------

Musu žeme jau pasiliko per 
maža del žmogaus, kuris su pa
gelia elektriko, pergalėjo vi
sa toluma ir pristūmė prie sa
ves areziau tolimus miestus.! 
Jau ne ant myliu mieruoja to
luma, 'bet ant laiko. Dabar žmo
nių smegenis pradeda apsvars- 
iinet, kaip prisiartyt areziau ' * n *, . , r, • ' „ . n gandos.prie įplametu. Priesz Kana Pa-, - 
ryžine akademije mokslo, pa-Į T . . . 1 ,; ■. J . . . „ ' Jeigu matai daug verkencziuskyrė szrmta tu'kstancziu irau- , . . . , .3 . moterių iszemant isz :ku tam, kuriam i 
miause susineszti su gyvento-' ... “ .... . . josios'buvo niejajai artimiausios plametos nuo v. , ...v . .. . , ziuret szliubo.musu žemes. Amenkoniszkas i 
Siiiitlisonia.il universitetas pa-* 
skyrė 10 tukstaneziu doleriu 
tam, kuris susinesz su gyvento
jais pla įlietos su pagelba bedra- 
tinio telegrafo.

Ant tojo iszbandymo dirba džia turi visokiu civiliszku dar-! 
sunkiai astronomai kurie dru- biniiiku apie tris milijonus ku- 
cziai tiki, jog u'ž keliu metu isz- ■ riems moka kas metas arti tris* 
ras būda susiiieszimo su gyven
tojas kitu svietu.

Rusiszka soviatine valdžia' 
iszduoda milijonus ant prapla-1 

i tinimo savo mokslu, bot dides-j 
ne dalis isz tu pinigu pasken- 
ta gilinusia kiszeniuosia bol-! 
szevikiszku agentu, todėl bol- 

iszevikai ne turi jokios naudos 
ir pasisekimo su savo propo- 
gandos.

. . . XxXXX ’1)3^115’-^

pasiseks pir-i . .Į ežios, tai gali būti tvirtu, jog
in tenais pa-

JUOKAI JUOKAI

GERAI PRISIRENGĖ

— Na szirdele, ar tavo vy
ras gerai prisirengė priesz 
mirti?

— O, taip, — jis prigulėjo 
prie susivienijimo ir prie 
draugyscziu!

bar tankiai lyje tai musu kar
ves suszlapo.

SUNKUS ATSAKYMAS

JO GILIUKIS

Pati — Kur tu visa laika 
vaikio j esi!?

Vyras — (tinginys), darbo 
jieszkojau szirdele.

Pati — O ar radai?!
Vyras — Dievui dėkui 

radau!

Vaikas — Mamyte, juk 
karve, tai motina verszio.

Motina — Teisybe mano 
vaikeli.

Vaikas — O jautis?
Motina — J autis ? — Jau

tis tai dede.

ZINUTĖS
ne-

KAIMISZKAS PIENAS

A. — Kodėl jusu pienas 
nuolatos tokis vandeniszkas?

B. — Matai ponuli, kad da-

— M.McLane isz Mobile, 
Ala., turinti 101 metus amžiaus 
balsavo pirma karta pareitose 
rinkimose.

— Devinta dalis visu mote
rių Kinuose nemoka skaityt nei 
raszyt.

Isz visu Amerikos daliu pun
dai rubu kasdien gaunami. Mu
su szis va j auk užsimojimas — 
milijonas svaru — dar nepa
siektas. Džiugu pareikszti bet 
kad rubus jau gauname geriau, 
aptvarkytus, paruosztus. Tai: 
žymiai paspartina 
del y.

Vasario (Feb.) 16 d. mines'

Siųsdami runas, pasistenki
te apmokėti isz anksto, ypacz 
kai siuneziate trokais-surikve- 
žimiais. Jei vietoje iszlaidu ne
galite apmokėti, prisiuskite 
mums saskaita. Tai žymiai pa
lengvina dailia. Visos sąskai
tos taip pat ko greieziausiai rei
kia pasiusti iii musu rasztine.

Ruoszkimes Lietuvos nepri- 
kl au s o m yl i e s mine j i m a m s

praktisziku būda —pagelbekim 
lietuvius apdengti, aukokime 
rūbas. Už pinigines aukas nu
pirkite rubu. Labai mažai gau
nam vyrams kostiumu-siutu, 
avalynes, vaikucziams drabu
žėliu. Daugiausiai gauname 
moterims suknelių ir bateliu.

Nupirkdami vyrams siutu ir
darba sau- vaikucziams drabužėliu, atlik

site labai kilnu, praktiszka rei- 
- - • kalinga darba. Jei taip pada

vusi Lietuvos draugai Ameri-i Lietuvos nepriklauso-
koje. Lietuvos nepriklausomy- niybes szvente bus labai prak- 
bes paskelbimo szventes mine-* tCszkai paminėta.
jimo proga užsimokim sutelkti j 
jėgas rinkti rubus Lietuvai ir 
lietuviams. Tai .geriausias ir, 
kaip tik laiku, paminėjimo ap-j 
vainikavimas. Kiekvienas kai- 101 Grand St. Brooklyn, 11,N.Y.

UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUN D OF AMERICA, 

INC.
Tel. EVergreen 8-8-6203

$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
i Iszsirinkite isz sekanezto katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. į

Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

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

No. 161 Keturios istorijos apie An*i 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.............y..25o

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu? 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25a

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15<

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrafi 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai; Kekta Juoku ir Paveikslo, 

Preke ............................. .. ............

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102
Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

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

116 Istorija epie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. ... 15c 

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

No.
puikus

No.
Garžia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie D vari
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

No. , 126 Penkios istorijos apie 
| Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys

-užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
! kuris buvo protingesnis už savo poną 

61 puslapiu ..............................15c
No. 127 Trys istorijos anie Duk

tė pustyniu: Peleniute: Du hr oi pi 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

kaip vyriszikos ly-! 
vamperas, ’ ’ negar- Į 

biugas žodis, nes reiszkia 
, . | sziiksznosparni ir “kra'ujage-

ne yra padaręs jo-;mokius žodžius nukalti, atsira-!^. ,,

! Vampe yra apraszoma liau-

Tasai, kuris sako, buk savo 
i gyvenime
i kios klaidos, yra melagiam.

'Su vienytose Valstijose vai-

bilijonus doleriu algoms.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Kas Tai Yra “Vampe”

Anglu kalboje, kuri moka vi-

lyties žodi 
ties žodis

do na u jas žodis ‘ ‘ vampe, ’ ’ ku
ris jau insigijo sau pilietybes 
teises ir lietuviu ‘kalboje, nes 
mergina viliojanczia vyra va
dina ‘ ‘ vampe ’ ’ arba mergina 
saiko in vaikina: “asz tave su- 
vampysiu.”

Vampe tai yra moteriszkos deles, žalsvos ir perszviecziau-

SKAITYKIT
A TTI T?”

draug viliokle. Naujoje gady-j-------------------------------------
nei kino paveikslai ja parodo ISTORIJE apie Gregorius, 
su c i gare tu tarpe pirmojo ir į----------------- 1_ y__ Al'ZZil
antrajo pirsztuku, apsidreiku- Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
šia su lapes kailinukais; jos di-j me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

25< ::

Isz Numirusiu

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .

Adresas

. .J5c

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,

Siiiitlisonia.il


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ĄROHITBKTOPtIUS Mazgi
nis atvažiavo in savo gimti

ni miestą, kur jis buvo pakvies
tas kapiniu koplycziai atre
montuok Tame mieste jis užgi
mė, ėjo mokslus, užaugo, su
brendo ir apsivedė 'bet, iszlipes 
isz traukinio jis vos-ne-vos ji 
tepažino. Viskas atsimainė. 
Priesz asztuoniolika metu, kuo
met jis persikraustė in Petrapi-Į 
]i, pavyzdžiu, kur dabar stovi 
stotis, vaikezai gaudvdavo kur-1 . I mins dabar iii važiuojant in! 
svarbiausiąja ulyczia sminga1 
in akis keturiu auksztu gyvena
masai namas, didelis vieszbu- 
tis, tuomet-gi czion tęsęsi be
tvarkei pilkoji tvora. Bet ne, 
tvoros, ne namai, niekas taip 
nepasikeite, kaip žmones. Už
klausęs vieszbuczio lekoju Maz
ginis sužinojo, kad 'daugiau 
kaip puse tu žmonių, kuriuos 
jis esą pažinojo, iszmire pavar
go ir isznyko.

O Mazgini ar tu atsimeni ? — 
paklausė jis iszleto senuko le- 
kojaus. Mazgini architektoriu, 
kuris su paczia buvo persisky- 
res. Jis dar esą turejes nuosa
vus namus Svirpliu ulyczioje. 
Gal-but pameni!

— Nepamenu.
Na, kaip nepaminti! pragar

sėjusi byla, net visi vežėjai ži
nojo. Prisimink! Jam perskyr
om esą iszrupino advokatas Ke- 
purinskis apgavikas. Žinomas 
sukczius,. tas pats, kuriam vi
suomenes kliube kaili iszkarse.I I 

— Miku Jonas ?

Valdo 5-tos Armijos

Lieutenantas Generolas 
Lucian B. K. Truscott vete
ranas isz Anzio, likos paskir
tas Amerikos 5-tos Armijos 
vadu, Italijoje, in vieta 
Lieut. Generolo Mark Clark.

turiu

kius, byla praėjusi, užmirszta Mano mielas, kam ežia man 
nėra ko nuodėmė beslepi. Asz beraszyt, jeigu jinai pati jums 
jai deszimt daviau, o likusius rasziusi, kuomet vėliaus ligo- 
penkis asz isz tamstos savo da- ninej gulėjusi ?
iiai iszsidei ėjau. Asz judu abu j — Abelnai, tiesa pasakius, 
pi įgavau. Bvla jau senos praei- asz faįp buvau užimtas nauju 
tie», nei a ko gedvties. Bet ir Susižiedavimu, taip visur suki- 
isz ko man buvo imt. Petruk, nejausį, kad man ne laiszkai 

rūpėjo. Bet jus, doras žmogus, 
jus antipatijos prie Sofijos jo
kios neturėjot, delko nepadavet 
jai ranka?

— Žinote ka, Petruk, da
bartiniu metu praeities neisz- 
matuosi. Dabar mes taip sau 
galvojame, o tuomet visai prie- i 
szingai galvojome. Dabar asz j

Bet ir 
Petruk, 

jei ne isz tamstos kiszeniaus, 
patys supraskite. Jus buvote 
turtingas, sotus, žmogus. Isz 
pertekliaus jus apsivedete, isz 
pertekliaus persiskyrete. Jus 
begale uždirbdavo! ir pelnyda
vo!. Pamenu isz vienu varžyti
nių dvideszimt tūkstantėliu 
paėmėt ir insidejot in kiszeniu. 
Isz ko-gi ir traukti, kaip ne isz 
tamstos? Bet reikia prisipažint, 
pavydumas kankino. Jus jeigu 
paimate, priesz jus kepures nu
siima, mane gi, būdavo už rub
lius ir plaka, ir kliuge žandus 
apdaužo! Na, ka ežia beminet! 
Metas užmirszt!

— Sakykite, meldžiamasai, 
kaip paskiau gyvenusi Sofija ?

tai priselino prie paminklo J 
kaip vagis, kas minute Jairy-' 
damasis. Mažas baltas pamink
las žiurėjo in ji užsimaseziusai, 
liūdnai ir taip ne kaltai, tarsi 
po juo gulėjusi mergaite, o ne 
pasileidusi, isztvirkusi persi
skyrusi žmona.

“Verkt, verkt!” svajojo sau 
Mazginis.

Bet valandėlių verkti jau bu
vo. praleistas. Kaip nemirksejo 
akimis senukas, kaip sau nein- 
kalbinejo, o aszaros neriedejo 
ir kamuolis nesirito in gerkle. 
Deszimts minueziu pastovėjęs 
Mazginis mostelėjo ranka ir 

rasit, ir tūkstanti litu duo-'nuei° Kepurinsiko jeszkot.

Labai tinkamos del doru 
vaikinu.

Tieko to, paliksiu apie tai, 
Tiktai pridursiu szitai:

Jog jeigu žvirblis ir norėtu 
laksztingalu būti, 

Tai tas negali niekad atsibūti, 
Taip ir lietuvis angliuku ne bus, 
Norints galva ir lupa nusiskus,

Visi stinkeriu vadys, 
Ir pirsztais badys.

Ir merginos susivalkios, 
Anglikems nepastos, 

Kad ir tabaka kramtys, 
Isz lietuviszko kailio ne iszlys, 

Jau tik nedalaikysiu,
Gal kur guzu tęs kausza 

nurysiu.

Akyvi Trupinėki

— Devynių svaru kūdikis 
gali padaryti tiek riksmo ne 
kaip 250 svarinis žmogus gali 
numalszyt.

— Eifelo boksztas Paryžiu
je Francijoj, yra 985 pėdu aug- 
szczio.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

GALAS------- Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

jai 
cziau, o tuomet ir ta deszimti, 
ne veltui atidaviau. Blogi isto
rija !

| Visko napasakysiu! Reikia 
užmirszt. Bet sztai ir atvažia
vome. Briczka sustojo ties ka
piniu vartais. Mazginis ir Ke
purinskas iszlipo isz briezkos 
priėjo prie vartų ir pasuko ilga,

— Ar su deszimczia tuks- placzia alėja. Apnuoginti med- 
taneziu ? Blogiausiai. Vienas žiai ir krūmai, pilki kryžiai ir 
Dievas težino, ar ant jos tokis paminklai buvo apszarmoje. 
pirtraukimas ar kokis galas už- Kiekvienoje sniego gnužteleje 
puolė, ar sąžine ii- puikybe pa- atsimuszdavo aisžki saules die- 
dejusi kamuot, kad pati save už na. Kvepėjo, kaip paprastai 
pinigus parsidavė, ir, rasit kvepia, visuose kapuose: puve- 
tamsta mylėjo, tiktai žinote-gi, šiai ir szviežiai, prakasta žeme, 
smarkiai maukdavo rojaus sky-‘ — Geros pas mus kapines 
stimeli. Gavusi pinigus, prade- — tarė Mazginis. —- Visai pa- 
jo su karininkais ūžt, trauky- nasziaikaip sodas!
ties. Girtuokly be, paužimai,' — Taip, bet gaila, vagys 
isztvirkumas. Užvažiuoja, bu-paminklus vagia. O sztai už 
davo, su karininkais in trak- anuo spižinio paminklo, ka po 
tieriu ir ne tai kad balta-keles deszinei, Sofija Mazginiene pa
ar ko-nors lengvesne, o taikosi laidota. Ar malonėsite pasižiu- 
spirito ir szampano užgriebi,1 ret ?
kad vidurius degintu ir galva 
apkvaistu.

R TARADAIKA g

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

knygele, 75 Centai.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nės joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

gyvas•? Ar mires ?
— Gyvas acziu Dievui. Jis 

dabar notaras savo instaiga tu
ri. Gerai gyvena. Turi pasista
tęs du namu Plytų ulyczioje. 
Nesenai dukterį už vyro iszlei- 
do.

Mazginis perejo keli kartus 
isz kampo in kampa, pagalvo
jo ir nutarė isz nuobodumo pa
simatyt su Kepurinskiu. Kuo
met jis iszejo isz vieszbuczio ir 
tykiai nužengė link Plytų uly
czia, jau buvo vidur-dienis. Ke- 
purinska jis užtiko kontoroje ir 
vos-ne-vos ji pažino. Isz kuo
met tai vikraus, tiesaus advo
kato, gyvu, nachaliszku, amži
nai girtu veidu Kepurinskas 
persimainė in kuklu žilaplauki, 
sulinkusi senuką.

— Jus manes nepažystate, 
užmirszote, — pradėjo Mazgi
nio. — Asz tamstos senu laiku 
klientas (lankytojas) Mazgi
nis.

Kepurinskas atsiminė, paži
no ir apmirė. Pasipylė szauks- 
mai, užklausymai, atsiminimai.

— Sztai nesitikėjau! Tai ne 
in galva neatėjo! — szau’ke Ke
purinskas. — Kuom pavai- 
szint? Szampano norite? Gal 
malonėsite žuvelių? Dievuleli 
tu mano, kiek asz isz tamstos 
savo laiku pinigu iszkrapsz- 
cziau, kad nežinau kuomi ir pa- 
yaiszint, tikrai nežinau.

— Praszau nesirūpint — 
tarė Mazginis. — Asz tik pri
puolamai užėjau — neturiu lai
ko. Netrukus man reikia in ka
pines važiot, koplyczia apžiū
rėt. Asz paėmiau užsakymą.

— Ir puiku! Užkąsim, isz- 
sigersim ir drauge nuvažiuo
sim. Mano arkliai geri! Ir ta- 
mista pavežysiu, ir su burmis-

irti supažindinsiu, viską pada
rysiu. Bet kodel-gi, tamsta, tar
si szalinates nuo manes ? Sėski
te arcziau! Dabar jau perą ko 
bijotis. Che-ebe. Pirmiau isz- 
tikruju, 'buvau vaikinas, kaip 
vyjurkas, vyras kaip ąžuolas, 
nieks nedrysdavo arcziau pri
eit, o dabar jaucziuosi tykus, 
kaip vanduo, žemas kaip žole; 
pesenau, apsivedžiau, 
vaiku. Laikas mirt!

Prieteliai užkando, iszisigere 
ir porine briczka nuvažiavo už 
miesto, in kapus.

— Taip, buvo pažymėtini 
laikai! — atsiminė Kepurins
kas sėdėdamas briczkoje. Pri
simini ir tikėt nesinori. Ar pa
menate, kaip jus su savo žmona 
skyrėtės? Jau beveik dvide- 
szimts metu praslinko ir, rasit, 
jus visa užmirszote, o asz pame
nu tarsi vakar buvau bevedes 
tamstos ibyla. Vieszpatie, kiek 
asz tuomet kraujo sugadinau. 
Vaikinas asz buvau vėtytas ir 
mėtytas, gudrus kriukutis, pra- 
muszt-galvis. Taip, būdavo, 
stengiuosi nusitvert už kokios- 
nors viliojanczios bylos, ypacz 
jeigu geras honoraras (atlygi
nimas), pavyzdžiui, tamstos 
byloje. Kiek jus man tuomet už
mokėjote ? Penkis — szeszis 
tulkstanczius! Na, kaip ežia 
krauju nepagadinsi! Jus tuo
met atvažiavote in Petrapili ir 
visa byla man ant ranku pali
kot: daryk, kaip žinai! O jusu 
nabaszniiike žmona, Sofija, 
nors buvo kilusi isz pirkliu kil
mes, bet buvo iszdidi, savimei
le. Ja papirkt, idant ji ant sa
ves kalte prisiimtu, buvo sun
ku, baisiai sunku! Būdavo, at
einu in ja del pasitarimo, o ji
nai mane iszvydusi, žiūrėk, ir 
szaukia in tarnaite: “Mariute, 
jog asz tau insakiau niek'szu ne-' 
insileist!” Jau asz ir taip, ir 
szitaip, ir laiszkus jai rasziau, 
ir netyczia su ja susiduriu, nie
ko neiszeina! Prisiėjo veikt tar
pininkaujant trecziam asme- svarseziau. 
nui. Ilgai asz su ja tasydavausi, jau kaip reiki, 
ir tiktai tuomet, kuomet jus su
tikote duot ja i deszimts tuk-1 ir atiduokite pinigus! ’ ’ Netvar-1 g 
staneziu, pasidavė. Deszimties',ka! I.

tukstaneziu neiszlaike, pasviro. 
Apsiverke, spiove man in vei
dą, bet sutiko prisiėmė kalte!

— Man matos, kiek pamo

Prieteliai pasuko po deszinei 
ir drąsiai mindami po kojų nu- 

— Taip, jinai'buvo pasze- j kritusius lapus pasuko link 
lusi moteris. Be galo nuo jos szpižinio paminklo.
prisikentėjau. Būdavo, del — Sztai sziezia, pasakė Ke- 
menkniekio užsigauna ir pra-'purinskas, nurodant in maža 
deda nervuoties. O paskiau'paminklą isz balto 
kas buvo?

murmuro.
Kaž-koks leitenantas esą ant

— Perejo viena sanvaite ir jos kapo parniūkia pastatęs, 
kita. Sėdžiu asz sau namie įrj Mazginis iszleto nusiėmė ke- 
kaž-ka, nepamenu, raszau. pure ir savo plike saulei paro- 
Staiga atsidaro durys ir ineina de. Kepurinskas, iii ji pasižiu- 
jinai, pasigėrusį, kaip kiaule.' rejes, taip-gi nusiėmė kepure 
“Pasiimkite, sako atgal savo ir kita plike sužibėjo nuo sau- 
prakeiktus pinigus!” — ir les. Aplinkui buvo kapu tyla, 
trenke man in veidą pinigu pa- tarsi ir oras buvo negyvas, 
keli. Reiszkia, neiszlaike. Asz Prieteliai žiurėjo in paminklą, 
pinigus pakėliau, suskaicziau. tylėjo ir svajojo.
Truko penkių szimtu. Tiktai — Miega sau! — pertrauke 
penkis szimtus. ir suspėjo tyla Kepurinskas. Ir vargo, jai 
praužt. maža, kad kalte ant saves pri-

— Kur-gi jus pinigus pade- siemusi ir konjaką gėrusi. Pe-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

truk, prisipažinkite!
— Kame ? — niūriai pa-

O tame. Kad ir nesmagi 
bet ji ge-

Ir Kepurinskas parode pirsz- 
dvieju me- tu in savo plike.

Būdavo, ir manyte ne

jote?
— Praeit ies byla, nėra ko Į 

slepties. Žinoma, sau! Ko, klausė Mazginis, 
tamsta, taip in mane -pažiurė
jai ? Palaukite, kas dar toliau ir szlykszti praeitis,
busią. Isztisas romansas (mei-Į riau, negu szita. 
les prietikiai), psichatri! ja!

Szitaip už kokiu 
nešiu, ateinu asz viena karta 
namo girtas-girtuoklelis, suru- pamaniau apie mirties valanda,
ges, kaip devynios Petnyczios. Kad taip rodos, susidureziau su 
Užbraukiu degtuką ir žiebiu mirtimi, tai regis, deszimts žan- 
lempa žiuriu, ugi sėdi pas mane'diniu jai suduoeziau, o dabar, 
ant sofkeles ponia Sofija ir Na, ka ežia bekalbėt! Kiti me- 
taip-pat girta, visa iszkrikusiJ tai, kiti lapai!
kaž-.kokia laukine, tarsi iszJ Mazgini apėmė liudesis. Jis 
Tauragės pamišželiu instaigos staiga užsimanė veikt ir taip 
isztrukusi. “ Duokite sako, man gailiai, kaip kadaisia užsima- 
atgalios mano pinigus, asz apsi-1 nydavo meiles. Ir jis pajuto, 

Jeigu jau pult, tai kad tasai verksmas iszeitu- pas 
a pult veidu in1 ji labai gardu, gaivinantis.

purvyną! Nieksze, atsigryžkite' Akyse pasirodė rasele, ir jau in 
r J gerkle buvo besiritas kamuo

lys, bet, drauge stovėjo Kepu
rinskas, ir Mazginis susigėdijoAr, jus davete?

Pamenu, daviau deszimt prie liudininko verkszlent. Jis 
greitai pasuko atgal ir nuėjo 

Ak! na, nejaugi taip ga- link koplyczios.
nu, ji paėmė isz manes ne de- Įima ? — susiraukė Mazginis.—j Tiktai dviem valandom pra- 
szimts, o penkiolika tukstan-1 Jeigu jus pats negalėjote ar ne- slinkus, pasikalbeje su burmis- 
cziu, tarė Mazginis.

rubliu.

Tiktai dviem valandom pra-

norejote jai duot, tai reikėjo tru ir apžiūrėjęs koply'czia, jis

Žmogeli, jeigu pinigėliu turi, 
Tada visi ant tavęs žuri, 

Turi ir giminiu, 
Ir draugu visokiu.

Bet kada nelaime tau atsitinka, 
Ir pinigai po valei slinka, 
Tada gimines ir draugai, 

Pasirodo blogi vyrai. 
Palieka tave viena, 

Neduoda tau nei centą, 
Skulkine tas nesenei atsibuvo, 

Vienam vaikineliui taip 
pakliuvo.

Visi apleido ji varginga, 
Paliko lyg sieratuka viena, 

Tokie darbai tai 
nekrikszczioniszki, 

Tikrai sakant tik szetoniszki, 
Sunku po smert už tai 

užmokės,
Nei Dievas jiems už tai 

nepadės!
* * *

In kur tu- Maruk rengiesi, 
Kad taip da'biniesi?

‘Nat jur biznis’ in kur norėsiu, 
In ten važiuosiu.

Ne mergele, ne eisi, 
Pirma ‘diszius’ sumazgosi, 
Ir tuojaus gult sau eisi.

Tu pati mama gali tai padarysi, 
Su musu Jonu ‘iszrunysi,’ 

In platu svietą,
Kur da neužgy venta vieta; 

Taip tai viena dukrele kalbėjo, 
Motinai in akis szokinejo.* * *

Vienam mieste Veselka 
atsibuvo, 

Keletą vyru ir mergaicziu 
pribuvo, 

Tarp vaikinu du sportai 
radosi, 

Nevos anglikais vadinosi. 
Kad ir anglikai bet gerai 

apsieit nemokėjo, 
Bet su savais užsidėt nenorėjo, 
Merginos taipgi save jenkems 

vadino, 
Rodos kad lietuviszkai nieko 

nežino,
Tie du sportai po viena 

pasirinko, 
Na ir porosia in bažnyczia 

slinko.
j Kada po visam namon parėjo, 

Viena mergina su sportu 
kalbėt nenorėjo, 

Kaip tik jis artyn,
Toji tolyn.

Visi isz jo juokėsi,

Rodykle:

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

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
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.
Giesnte ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa. 
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus toe 
pranaszystes pildosi.

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

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziau*. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja ii 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule1 
eitu be pertraukos, kada maim? 
savo adresus tai tegul neuž 
mirszta paduoti ir savo sens 

adresą, o tuom palengvinsite 
j nes kitaip negalėsime surast 
i kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa 
paduokite taipgi ir savo sena 

1 adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

Saule, Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘ Saule. ’ 
Del daugelis laikas jau pasibai
gė ir apie tai praneszeme!

Taip, taip, penkiolika, man paraszyt, ar ka tokio. Ir valandėlė tegavo laiko, kuomet Kam nuo lietuvaites szalinasi,' ĮHSV “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

apsirikau! — prisipažino Ko- asz nežinojau! A? Ir asz nežino- Kepurinskas sznekucziavosi su O ‘buvo net pora davadnu 
purinskas. Abelnai, tiesa paša- jau! kunigu, ir nubėgo verkt. Slap- merginu,

*
I
į

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

j 64 pus., Did. 5x7col 
I Tiktai, 10c.

f MAHANOY CITY, PA.

I

J

S

t
*

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
■— Liet. Moterių Draugisz- 

kas Kliubas isz Schuylkillo pa
vieto, laikys savo metini vaka
riene ir szoki, Panedelyje, 
Sausio (Jan.) 29 d., Necho Al
len hotelyje, Pottsville, Pa. Va
kariene prasidės 8 vai., Szokiai, 
nuo 10 iki 2 vai. Inžanga, porai 
$6.00.

— Ponstva J. Kristapavi- 
cziai nuo 37 E. Spruce Uly., ap- 
laike laiszka nuo savo sunu ka
reivis Sgt. Jono, 28 metu, ku
ris sako kad eis nelaisvoje Phil- 
lippinuose.

GENYS MARGAS
PER J. J. B.

ISZ WASHINGTON, D. C

Atszaukta 180
Suvažiavimu

1945 Metai Bus Kritisz- 
ki Transportacijai

les sakyti kad jos atstovauja' 
visas Amerikos Lietuviu Ka-I 
reiviu Motinas. Kaip Lietuva, 
taip ir Lietuviai savo skaicziu- 
mi, savo galybe ar daugybe, 
niekados nieko nenuveike. Sa-

Frackville, Pa. f Jonas 
Stank, 46 metu amžiaus, nuo 
232 N. Railroad uty., mirė Su- 
batos ryta 6 vai., sirgdamas il
ga laika. Gimęs Maizevilleje. 
Paliko paczia Miriam, viena 
duktere ir viena sunu, taipgi 4 
seserys.

St. Clair, Pa. — Ponstva Si- 
cenavagai nuo 213 W. High St., 
ana diena aplai'ke telegrama 
nuo valdžios buk ju sūnūs ka
reivis Sgt. Edvardas likos mir
tinai sužeistas laike muszio 
Gruodžio (Dec.) 12 d., 1944 m., 
ir Gruodžio 13 diena, mirė Vo
kietijoj. Velionis prigulėjo prie 
tanku pulką. Keturi metai kaip 
tarnavo del Amerikos. Paliko 
savo tėvelius ir sekanczius bro
lius: Vincas, Albertas ir Juo
zas namie, taipgi Ignas kuris 
tarnauje prie laivyne ant Paci- 
fiko ir Leonardas prie laivyne 
New Yorke.

Catawissa, Pa. — Ana diena 
garnys atsilankė iii Bloomsbur- 
go ligoribute, kur apdovanojo 
ponia P. Putuszžkiene, su dvy
nukes.

KIEK galima iki sziol suži
noti isz laikraszcziu, tai 

Amerikos Lietuviu Suvažiavi
mas, Kovo, (Mar.) 23-czia ir 
24-ta diena, Washingtone dar 
vis yra rengiamas. Szito Kon
greso Rengimo Komisija susi- kyšime kad susirinks szimtas 
daro isz keliu grupiu, kaip tai ar kad ir tūkstantis Motinu, tai 
New Yorko Seimo Vykdomasis 
Komitetas, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą, Amerikos Lietuviu 
Tautininku Centras, American 
Friends of Lithuania, ir kitu.

Kongreso ar suvažiavimo 
tikslas, kaip “Vienybe” aisz- 
kina, tai: “sukviesti visu Ame
rikos Lietuviu, vyru ir moterų, 
veikėju, profesionalu, biznie
rių, organizacijų, kuopu, drau
gijų, choru, klubu atstovus in 
bendra suvažiavima vieningai 
visu Amerikos Lietuviu vardu 
pakelti baisa už mircziai pa
smerkta Lietuviu tauta, kelti 
ta baisa ten, kur jis labiausia 
turės reikszmes ir svorio, kur 
jis gales būti geriausiai iszgirs- 
tas.”

Yra rengiama ir garbes sve- 
cziu priėmimo vakariene, in 
kuria kvieczia ne tik delegatus, 
bet ir sziaip visus Lietuvius; 
Manoma užsipraszyti, užsi
kviest! ir senatorius ir atsto
vus.

Suvažiavimo tikslas labai 
gražus ir pagirtinas. Ta paczia 
proga, Komisija rengia Lietu
viu Kareiviu Motinu delegaci
ja. Visos motinos, kurios turi 
vaiku ar mergaicziu vaiske yra 
kviecziamos važiuoti in Wash- 
ingtona ir prisidėti prie tos de
legacijos ir asmeniszkai inteik- 
ti Prezidentui Rooseveltui visu 
Lietuviu peticija arba praszy- 
ma kad Amerika užtartu už

Apsigynimo Transportacijos 
i Instaigai pageidaujant, karo 
meto transportacijos palengvi
nimo labui pareitu metu laiko
tarpyje atszaukta net 180 in- 
vairiu organizacijų suvažiavi
mu.

Apsigynimo Transportaci-

baigtas.
Karo Gamybos Vadybos nuo

mone, isz devynių valdžios pa
skelbt in vaju — poperio, rieba
lu, cino, geležies ir plieno atma
tų (scrap), aluminijaus, koji
niu, gumos, senu rubu ir skudu-

Padangų Gamybai Rei
kia Darbininku

Paul V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirmininkas, 
pranesza, kad ypatingos svar
bos kariszku padangų (tajeriu) 
gamybai skubiai reikalinga 
apie 2,300 darbininku. Gamy
bai besiplecziant, ateinancziu 
keliu menesiu begyje bus rei
kalinga priedu dar bent 8,500
darbininku.

ka tas reiszkia priesz kitas tau-' 
tas, priesz kitas szalis? Kitos Sustabdomas Spausdi- 
tautos galėtu deszimts ~DRamojo p Rjekįo 
ta sykiu daugiau tokiu Motinu; J - 
suszaukti. Ne. Musu skaiczius 
maža ka reiszkia.

O isz kitos puses kiek tos mu
su motinėlės nukentės 
Washingtone! Traukiniai pilni, 
žmones, kaip saradinkos susi- 
kimsze; susisiekimas pacziame 
Washingtone baisiai sunkus; 
restoranai taip pilni žmonių,-- - -
kad net ir gyventojai Washing-! vininkams ir leidėjams vistiek 
tone turi stovėti pusvalandi ar, ^us igz duotas tas pats poperio 
visa valanda, adyna, ir laukti kekis. 
iki gaus pavalgyti. Vieszbu- 
cziai, hoteliai nuo skliapo ligi 
stogo prikimszti.

Ne taip seniai du lietuviai 
turėjo reikalo su keliais valdin
inkais Washingtone apie B. A. 
L. F. (Bendras Amerikos Lie
tuviu Fondas) organizavima. 
Jie nuvažiavo in Washingto- 
na ir negavo vietos nakvynei gza, ^a(j įsz vįso matyti, jog 
visame Washingtone, bet ture- 4945 metu pirmojo, ketvirczio

Mažiniamas
Karo Gamybos Vadyba pa

ten'reiszke Magazinu ir Perijodi- 
nes Spaudos Pramones Pata
riamajam Komitetui, kad nors 
ir laukiama spausdinamojo po
perio trukumo 1945 metu pir
mojo ketvirczio metu, spaustu-

jo keliauti net iki Fredricks-

Tik Puse Pažadėtu Pa
dangų (Tajeriu) Pre
kybiniams Vežimams

cino ir poperio vajai, kuriu rei
kalingumas, tikriausiai, nesu
mažės bent iki pasieksime per
gale Europos žemyne. Panau
doti riebalai, nors dar ir tebera 
reikalingi ir bus reikalingi per 
isstisus 1945 metus, dabartiniu

jos Instaigai užbaigus trecziuo-1 ru — tik du tėra visomis iszga-!metu inplaukia reguliariai ir 
sius gyvavimo metus, Pulk. J. temis testini ateityje. O tai yra 
Monroe Johnson, minėtosios 

* i 

instaigos direktorius, prana- 
szauja, kad ateinantieji dvyli-' 
ka menesiu bus kritiszkiausi 
karo meto transportacij ai ir, 
tur but, sunkiausi visoje Ame
rikos transportacijos istorijoje.

Paiatruperiu Vadas

pakankamame kiekyje. Vady
ba inspeja, kad sumažinus rie
balu pristatymą, j u trukumas 
vėl gali pasireikszti. Skuduru 
rinkimas bus tęsiamas iki jie 
nebebus reikalingi karo tiks
lams.

Pulk. J. Monroe Johnson,
Apsigynimo Transportacijos
Instaigos direktorius, prane-

Nustatytos Alyvų Alie
jui Kainos Doleriais 

Ir Centais

WASHINGTON, D. C.
Kainu Reguliavimo Instaiga 

pranesza, kad gamintojo ir in-; 
pakuotojo pagrindais nustaty-' 

■ tos kainos namu gamybos ir 
importuotam aliejui doleriais 
ir centais. New Yorke, Chika- 
goje ir San Francisko auksz- 
cziausios “retail” kainos na
mu gamybos alyvų aliejui bus 
szios: 34 centai už keturiu un
cijų indą, G4 centai už asztuo- 
niu unciju indą ir vienas dole
ris su 29 centais už “pint” in
dą.

metu prekybiniu motoriniu ve-
burg. Dar gerai kad jie nu va- ^įmu vartotojams bus iszduota
žiavo automobiliu ir galėjo taip 
iszsitrankyti. Kagi musu mo
tinėlės darys jeigu ir joms taip 
atsitiks? Ir visa tai ne isz pirsz- 
to iszlaužta. Valdžia ir gražu
mu ir piktumu praszo ir net 
grasina nevažiuoti in Washing- 
tona. O dabar mes norime kad)^ 
musu motinėlės isz miestu _ 
miesteliu dumtu in Washingto-

tik puse nustatytu padangų 
kiekio. Toks sumažinimas invy- 
ko ryszium su labai dideliu pa- j

Lietuva ir kad Lietuva vėl bu
tu laisva ir nepriklausoma.

In visa tai, už toki gražu dar
bą ir pasiszventima isz tikrųjų 
reiketu pasakyti “Valio!” 
Kiekvieno Lietuvio pareiga to
ki darba remti, ir petis in peti 
stoti in talka. Dabar ne laikas 
rūpintis apie grupes, sroves ar 
partijas, dabar visi turime isz 
vien dirbti, vieninga frunta pa
statyti, nes Lietuvos vadavimo 

! darbas yra sunkus darbas, yra 
szventas darbas.

Akyvos Žinutes
— Geriause gyduole ir vie

natinis būdas ant užbegimo 
persiskyrimo vedusiu porelių 
yra: užbegimas apsivedimo.

— Sakoma buk Amerikonai 
turi 400 milijonu nesveiku dan
tų arba ant kožno pripuola po' 
keturis.

— Jeigu laikrodėlis turėtu' 
padaryti bilijoną sekundų, tail 
turėtu eiti be pertraukos 31,735 
metu.

— Pirmutines laidotuves 
Baltam Name buvo prezidento 
William Henry Harrison.

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.

ELECTRIC HOUR

Taupymo Darbas Dar 
Toli Gražu Nebaigtas

Majoras Generolas James 
Gvain, 37 metu, isz Mount 
Carmel, Pa., komanderas 82- 
ros orines divizijos, vadova
vęs paratruperius oro užpuo
limuose Sicilijoje, Italijoje, 
Normandijoje ir Hollandijo- 
je kur jo paratruperiai paė
mė nuo Vokiecziu Nijmegen 
tilta.

Karo Informacijos Instaigos 
praneszimu, nors Amerikos gy
ventojai ir labai reikszmingai; 

reikalovimu padangų karisz-' prisidėjo prie karo pastangų,! 
kiems musziu vežimams, sunk-i paskirdami karo gamybai ne-l 
vežimiams, džypams ir kitiems naudojamus namu reikmenis,! jos ir yra vienas isz 

ikarines transportacijos inren-'bet, mažiausiai, L A ‘
gimams. uždavinys dar toli gražu nėra tu adgal.

with ROBERT ARMBRUSTER’S 
ORCHESTRA . . .

4:30^.
WABC— 880 KC—NEW YORK 
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA 

WHP-I46O KC-HARRISBURG
WGBI—910 KC—SCRANTON 

AND ALL OTHER
C.B.S. NETWORK STATIONS

Agurkas paeina isz Indi-
SANDELIS KNYGŲ

IR ŽOLIŲ
I Seniausiu Aukso Altoriukas, celuloidos viražais 

keturiu vaju; daržovių, paeinantis 3,000 me- $1,75’ Vainike,is’ maža maldų knyge- . . ~ _ I . . le, misziu maidos su paveikslais, oa-Ie, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 

Į odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
>miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos

na, kaip in Maižiesziaus Priža
dėta Pieno ir Medaus Szali.

Peticija, praszymas su mili-l 
jonu paraszu labai geras daly
kas, reikalingas ir naudingas, 
bet musu motinėlių pyszkini- 
mas in Washingtona tai visai 
kas kita. Argi nebutu galima 
iszrinkti keletą atsižymėjusiu 
lietuviu, kaip tai keliu laikrasz
cziu redaktorius, Komitetu va
dus ir panasziai, ir juos inga- 

Jioti ta praszyma Rooseveltui 
I inteikti visu musu vardu? Dar

Bet, mano nuomone, aplinky-1yra !aiko aP3™rstyti, dar yra 
bes sziandien tokios, kad toks laiko ta gražu darba kitaiP at' 
suvažiavimas nepatartinas. Ir “ktk 
ežia, dar noriu pabrėžti, kad --------------------------------
tai tik vien mano asmeniszka — Ant pardavimo, namas 
nuomone. Asz nekalbu nei jo- ant 332-334 W. Mahanoy Ave., 
kios partijos nei grupes vardu, i Mahanoy City. Atsiszaukite 
bet iszreiszkiu vien savo nuo- Pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
mone. Beveik visi musu laik I U 3 N. Jardin St., Shenandoah, 
raszcziai kalte kala, sakyte sa- -----------------------
ko, net ir grasina žmones neva
žinėti. Direktorius Byrnes, kal
bėdamas isz Washingtono sta- 
cziai pasakė kad seimai, kon
gresai ir suvažiavimai dabar 
uždrausti. Valdžia draudžia 
laikyti seimus ar suvažiavimus. 
O sztai, mes Lietuviai nieko ne
paisome, savo darome ir gana.

Koks ežia iszrokavimas:

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 

Inaujo 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.

MES TOS PACZIOS VALD
ŽIOS NEKLAUSOME ISZ 
KURIOS MES PRASZOME 
PAGELBOS!

Ir musu Lietuviu Kareiviu ’ 
Motiniu suvažiavimas in Wash-j 
ingtona taipgi, mano nuomone,! 
nepatartinas. Nors butu gražu 
ir gal mums naudinga parody
ti kiek Lietuviu Kareiviu Moti
nu yra, bet to negalėsime pada
ryti. Visos nevažiuos; o tos, ku-

L. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIU3

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

rios važiuos jokiu budu nega- skaitykit “saule” platinki^

Back up the Boys! BUY ANOTHER BOND 
IN THE 6th WAR LOAN!

It’s not over, over there—not by a long shot!
Uncle Sam can count on the fighting men to keep on fighting—and he must be able to count
on you to keep on backing them, by buying extra War Bonds in the Sixth War Loan
Drive, now on.

SEE WHAT YOUR EXTRA $100 BOND WILL DO:
It will help pay for the things our men must have—guns, planes, tanks, food. 
It will help hold down the cost of living.

Į It will provide a nest egg for the future—the United States Government 
J guarantees that you will get your money back.

•j It will show our fighting men that you are willing to do your part!
*

YOUR COUNTRY IS STILL AT WAR — 
ars you? -

nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testamento 25c. Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Dangus 
Saule, Žvaigždes lOcjSapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 1 5c; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 

; dalis I, pusi., $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke 35c; Girtuokliu Gadzin- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 

imas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 vis'okiu vaistiszku žokliu 25c 
Pralotas darbai ir nuopelnas su mei
lužes paveikiu 35c.
Biblija, su 379 paveikslais $2.25c;Pa- 

I terejas Vyrams ir moterims apie ly
ties dalykus ir gimdimo kontrol su 30 
paveikslu $2.50; Pekla kur ji yra ir 
kam reikalinga? su paveikslais kanki
nimo inrankiu 30c; Schmittas Papiove 
Savo Meiluže Ir In Hudson Upe Pas
kandino, padalines in 9 gabalus su 
meilžes paveikslu 15c; Celibatas arba 
kokis neženotu kunigu gyvenimas 30c 

; Lytiszkos Ligos, kaip apsisaugoti 30c, 
Paparczio Žiedas. Kas szi žięda ture- 
sis visada viską žinos savo ir kitu lai
mes 20c; Raktas,knyga visokiu laimiu 
ir turtu nuo tavęs užslėptu, atidaryk 
duris su sziuom raktu, o tu atrasi kal
nus nuo tavęs paslėptu turtu ir gyve
nime bei apsivedime laimes 75c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Veneriniu ir Vėžio ligos $1.25; 

Mostis, nuo bile kokio niežulio skau
dulio, rožes, insikirtimu, apdegimu ir 
vėžio $1.25.

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 

į Pleiskanų 60c; Nemalonaus kvapo isz 
;burnos 85c; Reumatiszku sausgėla 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
į^5c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
| Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
j25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Džiugelis, Debesylas, Cze- 
jbreliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
■les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
j pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
!ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street • Spencerport, N. Y,




