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Isz Amerikos Buvo Miestas Hiroshima

Mėsininkas Nužudė 
Savo Bendraninka Ir 

Žmona; Pats Nusižudė

WILKES-BARRE, PA. — 
Steeino Rignani, Italijonas, 
mėsininkas susipesze su savo 
bendraninku, partneriu, ir pas
kui nuszove ant smert ji, ir jo 
žmona, su britva papjovė. Rig
nani paskui trucyznos iszgere 
ir pats numirė.

‘Lietuviu Žinių’ Ir ‘XX’ 
Amžiaus Redaktoriai 
Sanjungininku Vietoje

NEW YORK, N. Y., —
Dvieju didžiausiu Lietuvos 
dienraszcziu — “Lietuvos Ži
nių” ir “XX Amžiaus” didžio
ji dalis redaktorių laimingai 
atsidūrė sanjungininku vieto
je. Tie gabus Lietuvos patrio
tai turėjo pakelti sunkius Na
ciu kalinimus ir koncentracijos 
stovyklas. Kaikuriu sveikata 
gerokai palaužta. Gauta žinių 
kad vienas serga kaulu džiova 
ir yra paguldytas in ligonine.

Žuvo Raszytojas
P. Rimkunas

4

NEW YORK. (LAIC) — 
Isz Europos mums pranesza, 
kad Vienoje nuo lėktuviniu 
bombų žuvo jaunas lietuvis ra
szytojas Petras Rimkunas. Ku
ri laika Lietuvoje jis yra buvęs 
akademinio jaunimo žurnalo 
“Studentu Dienos” redakto
riumi. Jo lengvu stiliumi raszy- 
tuosius dailiosios literatūros 
kurinius perspausdindavo ir 
kaikurie USA Lietuviu laik- 
raszcziai.

-----------□-----------
LANDER. WY. — John Dol- 

• len, likos paszauktas in teismą 
per Anna Wythe už ateimima 
jai nekaltybes. Sudžia nubaudė 
Jona ant du szimtu doleriu, bet 
permaine nusprendimą, ir nu
baudė Joną ant deszimts dole
riu ir užmokėjo Onai $150.

Japonai Nieko Nepaiso 
Savo Likimai Pasiduoda

ISZ AMERIKOS LAIVY 
NO, PACIFIKE. — Japonai 
isz trijų didžiausiu Japonijos 
miestu: Yokosuka, Yokahoma 
ir Tokyo vaikszczioja po mies
tus kaip paklydę. Jie be na
mu ir be vilties. Ju namai su
griauti, szeimynos iszardytos 
ir visas krasztas nukamuotas. 
Japonai dabar nieko nepaiso ir 
savo likimai pasiduoda. Biznis 
suiro, fabrikai sugriuvo, Japo
nai be darbo ir be maisto.

Czia, isz eroplano nutrauktas paveikslas miesto Hiroshi
ma. Szitas miestas turėjo daug visokiu fabriku ir Japonijos 
armijos czia laike labai daug kareiviu. Ta nauja Amerikos 
“Atomic” bomba nukrito ant szito miesto ir beveik visa 
miestą isznaikino. Gyventojai niekados nedažinojo kas at
sitiko, nes jie ant rytojaus jau buvo pas savo pro-tevus. 
Kai szitas miestas buvo su žeme sulyginta ir su dulkėmis 
sumaiszytas, Japonai jau praszesi susimylejimo ir siuntė sa
vo atstovus praszyti taikos.

Philippinu Prieszas 
Pasiduoda

BAGUIO, PHILIPPINUOSE 
— Generolas Tomoyuki Yama- 
shita, kuris buvo vadinamas 
“Tigru,” dabar, kaip koks ka- 
cziukas seilinasi ir pasiduoda 
ir praszo taikos.

Jis turi nusilenkti ir pasi
duoti Generolui Wainwright. 
Generolas Yamashita, puikus 
ir kaip koks povas pasipūtės 
rudskuris užkariavo Philippi
nu Salas paėmė visus in nelais
ve, visus valde, muczino ir kan
kino. Dabar jis turi pasiduoti 
tam Amerikos Generolui, kuris 
buvo Japonu nelaisvėje, Gene
rolui Wainwright.

Generolo Tomoyuki Yama
shita armija buvo paskutine 
pasiduoti Philippinuose. Sykiu 
su juo buvo suimtas vienas Ja
ponu Laivyno Admirolas ir 
augsztas Japonu armijos ofi- 
cierius, kurie apleido savo jū
reivius ir kareivius ir norėjo 
pasikavoti pas Yamashita Phi
lippinu kalnuose.

Taika Per Greitai 
Atėjo

WASHINGTON, D. 0. — 
Japonai taip greitai ir netikė
tai buvo sumuszti, kad Ameri
kos Marinai nesuspėjo susi
tvarkyti ir paskirti koks skai- 
czius Marinu turėtu pasilikti 
taikos metu.

Už toki neapsižiurejima keli 

augszti Marinai oficieriai nete
ko savo darbo, ir vienas net isz 
Vaszingtono buvo paszalintas. 
Jie sziltose vietose sau tupėjo 
ir vietoj dirbus pražiopsojo. Jie 
manstejo kad karas da ilgai te
sis ir jiems nėra jokio strioko.

LONDON, ANGLIJA. —
Praneszta kad isz Rytines Prū
sijos, Danzigo, Czekoslovaki- 
jos, Pomeranijos ir Silezijos 
jau isz vary ta apie asztoni mili- 
joniu Vokiecziu.

Eroplanai Veža Kariszka Tavora

Armija negali laukti pak91 laiviai atveža ginklus ir tavora in Pacifiko salas. Armijai 
daug reikia ir greitai reikia. Už tai szitokie eroplanai intaisyti. Szitokis eroplanas sveria 
daugiau negu 72 tonus. Dabar po karo jie vesz visokius dalykus mums isz tolimiausiu 
krasztu. , , , ,

Imperatorius
Japonams Reikalingas

WASHINGTON, D. C. —
Joseph C. Grew buvo privers
tas apleisti Valdžios Po-Sekre- 
torystes vieta už tai, kad jis 
vieszai sake, kad Imperatorius 
Hirohito yra Japonams reika-

1 lingas, ir patarė ji palikti v.J-

Japonija Prisikels
Daug Amerikiecziu Nelaisvoje

džioje. Jis aiszkino, kad Japo
nams Imperatorius Hii ohito 
tiek pat reiszkia, kiek Kata.li 
kams Szventas Tėvas, Popie
žius.

Už toki drąsu žodi jis buvo 
priverstas pasitraukti. Ir szi- 
tuose straipsniuose taip pat bu
vo raszoma, kai dar karas ne
buvo baigtas.

Dabar matyti, kad tik taip 
valdžia dabar ir daro: palieka 
Imperatorių Hirohito Japo
nams.

Raudonas Siaubas 
Rytu Europoje

NEW YORK, N. Y., — 
Paskutinis Ann Su Cardwell’s 
Bulletin, tarp kitko, duoda toki 
vaizda raudonojo szeimininka- 
vimo Rytu Europoje.
“Lenkijos maszinerija, mais

to isztekliai, gyvuliai, grudai, 
visokeriopos atsargos, baldai, 
ofisu inrengimai, fabriku in- 
rengimai ir viskas kas gali tu
rėti sziokia-tokia pramonei 
verte liko iszvežta Sovietu Ru
sijon. Tas apima ir akmens 
anglis. Vienoje vietoje Len
kams buvo praneszta, kad isz- 
vežama vien sudetingesne ma
szinerija. — “Žagres ir ake- 
czios” bus paliktos vietoje. 
Kuri laika Lenkijoje laikytas 
Britu karo belaisvis pranesza 
pats savo akimis mates “žmo

Hirohito Sako:

Likos Brutaliszkai Nužudyti 
Per Japonus; 51,109 Japonu 
Eroplanu Sunaikinti Ir Karisz- 
ki Laivai Paskandinti; U. S. 
Laivynas Saugos Pacifika Ir 

Atlantika Nuo Priesziu
nes ariant insikinkius in žag
re.”

Pleszikavimas, banditizmas, 
ir vagiliavimas yra paprastas 
dienos reiszkinys. Jus, be abe
jo, skaitėte apie pasitaikian- 
czius apipleszimus Amerikos ir 
Britu kareiviu, kame nuo pa
starųjų buvo atimti laikrodė
liai, automatines plunskos ir 
panaszi dalykai.

Atsižvelgiant kad taip buvo 
pasielgta su neva Sovietu pri
pažintos draugiszkos kariuo
menes nariais, nesunku insi- 
vaizduoti padėti betoisiu Len
ku. Beszaliszka liudininku pra- 
neszimu (ne Lenku) baime 
aiszkiai inraszyta žmonių 
veiksmuose ir veiduose.

Raudonarmiecziu tarpe vy-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SAN FRANCISCO. — Japonijos Pre
miers Karalaitis Naruhiko Higashi-Kuni 
pranesze Japonu Tarybai, kad per karia 
51,109 eroplanai buvo sunaikinti ir 684 
kariszki laivai paskandinti. Jis taipgi pri
pažino, kad Amerikos bomberiai ir kiti ero
planai pražudė Japonija. 2,200,000 namu 
arba sugriauta, sunaikinta arba taip ap
daužyta, kad jasia dabar negalima gyvent.

ISZ YOKOHAMA. — Amerikiecziai vis 
giliau ir giliau eina in Japonija. Generolas 
MacArthur persikrausto in Amerikos oficia- 
liszka vieta Tokyoje. Isz czia jis duos insa- 
kymus Japonams.

BAGGIUO, PHILIPPINUOSE. — Vice- 
Admirolas Matsuo Morizumi, kuris prižiū
rėjo visa laivu statymą, nusižudė isz susi
krimtimo, kad Japonai kara pralaimėjo.

WASHINGTON, D. C. — Visi jauni 
armijos ir laivyno karininkai, oficieriai, kurie 
dabar dar mokinasi Valdžios Kariszkose Aka
demijose, turės nors du metu praleisti Japoni
joje pirm negu bus paliuosuoti isz kariszkos 
tarnybos.

ISZ JAPONIJOS. — Kai tik Japonai pa- 
sirasze pasidavimo ir taikos sutart, nei pusva
landis nepraėjo kai Amerikos Laivynas inplau- 
ke in Tokyo uosta ir Amerikiecziai kareiviai 
iszlipo ant Japonu žemes. Kai vakaras atėjo, 
da priesz sutemstant, jau 13,000 kareiviu ir ma
rinu buvo iszlipe ant Japonu žemes ir jau su-

(Tasa Ant 4 Puslapio) , j



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
FBI Identification Division 

' visus savo 
instatyma 
steigoms, 
milijonus

parankumus siūlo. Amerikietis Linksmina Mažuczius Ant Okinawa 
užlaikanczioms in-į 
dykai, ir nors turk 
pirsztu inspaudu

Bankieriai ir tie kurie perka1 korteliu, bet galima inkelius 
ir parduoda szierus ir bonus la- miliutas surasti kriminalini, 
biau dabar rūpinasi negu pats rekordą. ■
Vaszingtonas 
valdžia Meksikoje. Daug Ame-1 uosi identifikavimo informaci-. 
rikos pinigu randasi Meksiko- jas su beveik visoms pasaulio 

szalims. Net ir dabar, informa
cijos pasidalintos su 45 szalims

apie kairiųjų Net ir pricsz kara, FBI dali-

F. 

y
Kareiviai parvažiuodami isz nepaisant susisiekimo keblu-1 

Europos sako: Kad Graikijos-mu. j
•žmones juos gražiausia priėmė,, FBI Direktorius J. Edgar 
ir vaiszino. ' Hoover pranesza kad rinkimas

-------- ::-------- !pasaulio didžiausios kolekcijos 
“Federal Bureau of Investiga- identifikacijos datos buvo pra- 
tion” neseniai pranesze, kad jo dėtas Liepos (July) 1 d., 1942 
Identification (paliudinimo) m., kada International Asso- 
Division jau veikia 22 metus, ir ciation of Chiefs of Police ir 
kad per tą laika surinko beveik Federal Reformatory at Lea- 
100 milijonu pirsztu inspaudu į venworth, Kansas, pasiuntė 
rekordu. Didžiausia rinkimą jam 810,000 pirsztu inspaudu 
visame pasaulyje. Kadangi tik korteliu. Kolekcija kuri laiko- 
pirsztu inspaudoms galima tik-Į ma District of Columbia Na
rai ‘žmones atpažinti svarba! tional Guard Armory, dabar 
szios linkimos netik policijai,!yra 1200% didesne, 
bet visiems instatymus mylin
tiems piliecziams, taikoje ir ka
rėje, yra neiszpasakyta.

Pirsztu inspaudos žymiai 
prisidėjo prie identifikavimo 
(paliudinimo) kareiviu karo 
nelaimėse. Gal tik nariai Suv. 
Valstijų įginkluotu jiogu užre- 
kordave savo pirsztu inšpau- 
das, kitos tautos taip nedare. Ir 
todėl musu skaitlius
mu mirusiu” sziame kare bus 
labai mažas.

Milijonai eiliniu civiliu irgi 
pasiuntė savo pirsztu inspau- 
das FBI del savo apsaugos ir 
žitsaugumos. Ir tie rekordai at
pažino tukstanezius visokiu ne
laimiu auku. Ir pirsztu inspau
dos suvienijo šeimynas kurios 
per daug metu buvo persisky- 
rusios. Pav., nelabai seniai vie
na motina isz vakaru pasiuntė 
kopija savo trijų metu sūnaus 
pirsztu inspaudos in FBI, pra- 
szydama jos sunu sujieszkoti. 
Vyras, priesz 17 metu pasiėmęs 
sūneli apleido motina. FBI ra
do szi jaunikaiti szalies gink
luotose jogose ir suvede su mo
tina.

Prasikaltėliu pirsztu inspau- kalteliu grupėje. Pav. buvęs U. 
dos laikomos atskiroje vietoje. Civil Service darbininkas 

dabar tarnaujantis kariuome- 
su FBI

❖ ♦ ♦ ♦ ♦

NUOLANKUMAS
IR PUIKYBE :

Jaukumas su Puikybe.
Puikybe:' Sveikas gyvas 

\uolankume, o kur tu keliau-

Kareivis Chester J. Dziurhwicz, kuris priguli prie 27-tos 
Divizijos Beno czia linksmina mažuczius ir rodo kaip Ame
rikiecziai galavijus gaudo. Kareivis pirm stojant in vaiska 
buvo juokdarys ir artistas ant radijo, St. Joseph miestely
je, Mo. Okinawa Salos gyventojai labai myli Amerikieczius 
kareivius.

Kalbėdamas apie identifika
vimą kaipo puiku inran'ki už
laikyti instatymus Direktorius 
Hooveris sake, kad pradžioje 
asztuoniolikto szimtmeczio, 
kiekvienas Europos policijos 
departamentas pasamdė kelius 
vyrus, kurie turėjo atsminti 
veidus iii vairiu kriminalistu. 
Ir po tam, garsus Prancūzu kri- 

ne'žino-l minologistas, Alplioues Bertill- 
on, invede identifikavimo sis
tema, pasiremiant teorija, kad 
nėkurie kūno sanariai per visa 
gyvenimą nepasikeiezia. Bet'sumos ar po gardžiu ' ir skaniu' 
silpnumai Bertillon sistemoje pietų, kai saulute, susiszuka-, 
vede prie priėmimą pirsztu in-'vusi savo kaip linas geltonas I . . . , 1spaudu 'kaipo identifikavimo kasas, 
būda.

Pirsztu antspaudos nesikei-'minlkla pasilenkusi pabueziuo- 
czia per žmogaus amžių, ir du : davo. 
žmones pasaulyje neturi vieno
das pirsztu antspaudas. Pirsz- įn 
tu antspaudos Siamese dvynu-'eglių tik kelmai ar stagarai te
ku ir kitu artimu giminiu netu-’ beliko. Visur nyku, sziuksztu 
ri jokio panaszumo. Beveik 10'J; įr baugu.
milijonu FBI rekordu rePre-| ,Ki|pai apleisti> nžže]e I 
sentuoja inspaudae ūo.OilOj.OO inklai w ,kl.yžius r0. 
skirtingu žmonių. Reikahiig'as .v, . . . , ,dos, nuo savo nasztos pasviręs,ciuplikavimas sudaro kitas kor- v , .... ’, , .. . ! palinkės. Piktžoles ir dilgelesteles, prasikaltėliu ir ne prasi-: ... . , . ° .nustelbė visas kvietkas, gėlės 

ir dabar stebiasi ir artinasi nu
stelbti ar pasmaugti net ir nu
sususius paminklus, kuriu pa
rastai jau baigia nublukti.

Dabar jau niekas nedrįsta 
pro tas kapines praeiti kai sau
lute nusileidžia. Automobiliai,; 
pravažiuodami nakezia, kaip! 
pabaidyti arkliai, neszasi m j 
kaina ar leidžiasi in pakalne

“CZIA ILSISI” kuo greicziausia. O žmogelis 
vėlai isz darbo pareidamas peš- 
ežias, szventai ir dievobaimin- 

i gai persižegnoja ir taip trau 
i kia, kad kojos nei žemes nosie

Czia, prie musu miestelio, 
ant kalnelio, kur kadaise me- 

v. . .... . . . v | XYXXX, XXCXVl HVJV0 XXVX Z.VXXXVO XXUO1C'dziai, medeliai szlameio ir zmo-i .,. . , . . jkia.nes, po dienos darbo vesejos .'i i
linksminos, stovi musu kapi-l Ten, tose .kapinėse, guli sziv 
nes.

Būdavo gražu ir ramu 
: pasivaikszrzioti Nedelioj

Szalies visu daliu policija pa- 
siunezia prasikaltėliu davadus F tui’i dvi korteles 
FBI Identification Division, identiticaiion Division. 
Per metus 'baigiant Liepos 
(July) 1 d., rasta kad net 70% 
suaresztuotu žmonių turėjo 
pirmesnius kriminalinius re
kordus. Per metus FBI suran
da virsz 15,000 prasikaltėliu 
vietinėms instatyma. užlaikan
czioms insteigoms.

Biznieriai, kurie dabar va
žiuoja in Anglija buvo perspėti 
valdžios, kad jie negales par
važiuoti per asztuoniolika me
nesiu. Per visa ta laika karei
viai bus vežami namo.

į lia viens kito du geri draugai.
! kurie visai skirtingais keliais ten|. ■ . . &
m ta paezia vieta pakliuvo.

i Juozas buvo geras ir darbsz- 
1 lūs darbininkas; sunkiai dirbo, 
' dar sunkiau gyveno. Kai jis be- 

kaip jauna mergaite'airb<lamas P° žeme nuėjo pa- 
szypsodavos ir viena, kita pa-i žėrėti kode! tas “dūlis” dina- 

I mitas neiszszove, jis paliko 
į naszle su szesziais vaikais. Na
bage dirbo; vargo vargsze kol 
tuos vaikuczius užaugino, pas
kui pati trucyznos paėmė.

O Jurgis, kuris, sztai czia be
veik szalia Juozo ilsisi, turėjo 
saliuna. Jam biznis gerai sekė
si. Jis mokėjo kai]) su sidaibri- 
niais patepti ir bumaszka in- 
j<iszti, ir kaip inkauszusiam 
žmogeliui kiszeniu palengvinti. 
Jam ir kazyros sekėsi. Jis mo- 

I ko jo kaip draugui geras kazy- 
ras padalinti, o sau tik biski ge
resnes.

Syki Jurgis su kitu tokiu su- 
I sitiko. Pasirodė du vyno tūzai 
Į ir Jurgis paliko naszle, 'kuri už 
Į menesio po laidotuvu su jo bur- 

. . J dmgieriu apsizenijo.

—BUS DAUGIAU—

Bet dabar tas kalnas pavirto
“duibanki.” Tu pusziu ir

Akyvas
Jaunikaitis: — Tai pons- 

tvos duktė turės pasogos tik
tai 500 rubliu. Tai ne daug!

Tėvas: — Po musu smer- 
ciai paims visa turtą.

Jaunikaitis: — O kiek, 
kada ta smertis bus! ?

Mokykloje '

ir

Daraktorius: — Del ko le
vai ne ede Danieliaus prana- 
szo?

Vaikas: — Ba turėjo būti

Nuolankumas: Asz keliauju' 
n pasauli, bet kur tu, PiiikVoe, 
laba r trauki?

Puikybe gardžiai juokchimo-
i: Tu Nuolankume in pasauli Tetnyczia. 
celiauji, juokai man isz tavęs,  
argi tu manai pasaulyje vieta 
rasti ?

Nuolankumas: O kaip tu 
maustai ? Argi asz pasaulyje 
vietos nerasiu? Jog mane pats 
Kristus mylėjo ir Jisai žmo
nėms liepe mane mylėti. Asz 
esmių verta dangaus o tu, pra-| 
garo sesute, 
mylėti, per 
gaus nustojo ir likosi piktoms 
dvasioms. Ir kas tik tavę pri
ima tas negali regeti dangaus 
karalystes, nes tu, Puikybe, su-i lluolail/kumo mokina? 
naikini žmogaus visas dorybes,! 
argi žmogus būdamas sutver-i 
tas del amžinos laimes pasiduo-j 
tu tavo intekmai ir pražudytu 
amžina laime?

Puikybe: O tu, Nuolankume, 
tuszczia tavo kalba. Taip, Kris
tus tave mylėjo, bet pasaulio 
žmones tavęs nemyli. Norint bloga daryti visada liepiu, bqt 
asz “Puikybe” ir ėsmiu praga- 'bloga atitaisyti tai niekados

nedaleidžiu. Dauguma man 
galva lenkia ir szirdyj vieta 
teikia norint asz juos visus pra- 

■garo keliu vedu.
| Nuolankumas: Netikiu ta
vim Puikybe, asz manau kad 
mane pasaulis labinus myli ne- 

I gu tave.
į Puikybe: Gerai kad netiki, 
tai eikime in pasauli persitik
rinti.

Nuolankumas: 
ime.

Nuolankumas
iszejo iii pasauli 
katras pasaulyj 
in tėkmės. Eina

Gerai, eina-

ro sesute, bet asz turiu pasekė
ju daugiaus negu tu. Jeigu nori 
pabandyti tai einam in pasauli 
abudu, o pamatysi katras vieta 
pirmiaus gausime ? Einame pas 

(Visus luomus,
, ir svietiszkius, nuo menkiau- 
isios babuželes liig karalių palo- 

ir kasgi gali tave' 
tave angelai dan-
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Amerikiecziai Su Vokietaitėmis

arba pradžia
SKAITYMO

Reikszmingi Prezidento H. 
S. Trumą no Žodžiai. Sekant 
“Human Events,” komentarus 
kalbėdamas in Lafayette Squa

re, Washingtone, ties Balta na-'
| mais per Japonu pergales die- 
J na susirinkusia minia, prezi- 
| dentas II. S. Truman, tarp kito- 
į i ko, iszsireiszke — “ Yra tai die

na, kai atėjo galas Fašizmui ir 
apskritai policiniam režimui 
pasaulyje. Yra tai diena, kai 
demokratijos gali pradėti vyk-, 
dyti savo tikrąjį uždavinį, at-' 
steigiant laisva administracija 
(Free Government) pasauly
je!”

...ir...
RASZYMO

i 
i 
$v

<1

|64 pus., Did. 5x7col.
| Tiktai, 10c.

i
Jeigu užraszysite savo drau

giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

?
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LC" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!

Armija dabar pavėlina kareiviams draugauti su Vokie- 
cziais, o kas dar svarbiau: su Vokietaitėmis. Czia matome 
kaip musu kareiviai draugauja ir meilikauja su Vokietaitė
mis, viename Berlyno parke. Pirmiau buvo musu karei
viams uždrausta net szneketi su Vokieczlu, jam kasztuoda- 
vo $64.00 fainos. Dabar viskas tvarkoj ir viskas valia.

Jei dirba, prakaita lieja iszmaitinti ne tik musu karei
vius, save ir savus, Alijentus ir kitus draugus, bet jie taipgi 
pagamina javu ir maisto visiems kitiems ir visokiems tiks
lams. Sziais metais, pjūtis, acziu Dievui bus neprasta.

su Puikybe 
persitikrinti 

turės daugiau 
pas vargdie

nius, eina pas elgetas, pas tur- 
czius, karalius, vienuolynus, 
dvasiszkius, eina visur.

Puikybe visur priima, Pui
kybe už stalo sodina, Puikybei 
szirdyje vieta gamina, o Nuo- 

už dura 
iszstumtas. Jo niekas nemyli, 
jo niekas nepriima.

Ir taip lyg sziai dienai, Nuo
lankumas vaikszczioja po pa
sauli nulindęs jieszkodamas 
vietos, bet labai ir labai retai 
kur randa tokia szirdi kur jam 
vieta pagamina.

Puikybe, visur szaknis in- 
leidusi, visus pasižabojusi ant 
geležinio retežio velka -pragaro 
keliu, o tasai kuris priima nuo- 

i tankuma buna pajuoktas, per
sekiotas už kvaila paskaitytas. 
Norint apie Nuolankumą daug’ 
kalbame, bet szirdyje labai ma
žai jo yra mylianeziu. —- M. D.

pas dvasiszkiusi Tankumas visur likos

C1U.

Nuolankumas in Puikybe:
Asz tavo pasakai netikiu, ar 

j tu manai kad ir pas ta vietos 
Į man nebūtu, tas kuris kitus

'Puikybe: Ne pas visus ir tuos 
mokytojus tu vieta rasi, tiesa 
jie mokina nuolankumo, bet pa- 
žiurekie in jo szirdi, o asz te
nai giliai esmu sza'knis inlei- 
duš, jis tik nori kad jam visi 
lenktųsi, 'bet jam asz niekam 
nedaleidžiu nusilenkti. Asz jam

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Išminkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nu slapiu .........................................

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

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

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45puslapiu. 15e 

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

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

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: TMoszis: 
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; Kolėra; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................. ;.15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

45 puslapiu ............. - 15c
126 Penkios istorijos anie 

Praversta links-

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: 2Sč ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
t

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksniu 
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 Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
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 kuezios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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 ...........*....................15c

Adresas
R i

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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VARGO KELIU
pRIEJO Ventos lieptus, kur j 

jiedu turėjo skirtis: Onai rei
kėjo eiti in antra puse upes. 
Ona pilnomis akimis insmeige 
in Antana ir, paduodama jam 
ranka atsisveikinimui tarė: į

— Atleisk man, Antanėli, 
jeigu asz prasikaltau kuom 
nors priesz taip gera dranga. 
Sziandien mano galvele nenusi
mano. Nežinau, kur nueisiu: ar 
laimužes lydima, ar vargelio 
laukiama. Visame atsidedu ant 
savo teveliu valios. Sudiev, An
tanėli.

— Ta laime, tur but, ne man 
buvo žadėta. Laistysiu prakai
tu savo juoda žemele ir skursiu 
toliaus. O meiles dievaites liū
desio ras mano szirdyje sau vie-, 
ta. Sudiev, Ona, Sudiev.

Jie persiskyrė: Antanas nu
ėjo savo namu linkui, Ona gi 
per liepta in savo puse. Antra
me gale szunelis, Onos laukda-

Pergale Saldi

Maj. Clement Attlee Ang
lijos Darbininku Partijos va
das linksmai szypsosi ir ta 
szypsena ne be priežasties, 
nes jo partija rinkimus lai
mėjo ir jis Churchillio vieta 
užėmė. Jis prižada nauja ga-

' bet susilaikė, nes pamanė, ar( 
senute nėra, kartais, pakvai- 
s’zus. Ona iszejo isz grinczios, 
nieko senei nesakius ir tolei ne- 
gryžo jon, kol ateive, nieko ne- 

Isulaukus, iszejo, atgal in ten. 
j isz kur buvo atėjus. ,
1 Netrukus, po tokiam nema- 
i Joniam aplankymui, Ona su
laukė laiszka. Tai buvo ne 

.laiszkas, o skaisti žvaigžde uŽ- 
žibo jos ūkanotoj padangeje, 
Ir vėl iszskleistomis rankomis 
laime artinosi prie jos ja pri
glausti prie savo mielos kruti
nės. Mat Petras liepe viską isz- 
siparduol- ir rengtis pas ji, nes 
ten esąs daug kartu laiminges
nis gyvenimas. Laiszke Petras 
žadėjo parsiunst laivakorte. 
Tame paeziame laiszke jis dare 
daug pasarga apie didžia, bai- 

’> šia kelione per placzias juras, 
kuriose labai greit galima nu-j 
sžesti. Bet Onai gerai buvo ju-' 
2 u bangose pražūt, negu gy-. 
vent atskirtai nuo savo numy
lėto. O kaip labai prailgo die
nos Onai, vis laivakortes belau-! 
kiant.

* * *

Japonu Laivyno Likucziai

Kai Japonu laivynas nuskendo ir beveik visi laivai buvo iszdaužyti ar iszvaikyti, Ja
ponai greitai pasistatė medinius laivus, kurie buvo tikri gramozdai. Czia, Hachinohe uos
te, prie Honshu Salos ir tie pa įkutiniai Japonu laivai dega ir skėsta kai galinga treczio 
Amerikos laivyno jiega juos pasiekia isz mariu ir isz padangių. Japonams neliko jokios 
vietos kur jie galėjo pasislėpti nuo musu Laivyno ir eroplanu.

mas, szokinejo lojo. Ona pri
ėjus savo namo duru, dar karta 
pažvelgė Antano gyvenimo lin
kui ir pamate ji, savo sode prie 
o'beles prisiremusi, ja betemi- 
janti.

Antanui krito darbas isz rau
ku, ka mėgino niekas nesisekė. 
Onai dienos greit bego. Ji su

dyne Anglams ir pati dangų 
darbininkams.

savo motinėlė ruosze parėdus, kius ji žinojo, 
kraiezius ir kitus reikalingus ’ 
daiktus greit busianeziai isz- • 
kilmei.

g: $

Onai rodėsi, kad ji ir dabar 
dar girdi Petro žodžiu skambė
jimą, kaip jis Užvenezio ba'žny- 
czioje prižadėjo ja mylėt.

Laimes keliu bego Onos su 
Petru gyvenimas. Petras, ja 
iszvesdamas isz tėvu lizdo, sa
ke:

— Pas mane busi ponia, nie
kas tau nerūpės.

Tiesa Petras sake, Onai nie
kas nerūpėjo. Ji mane, kad ki
taip nei negali būti.

Apie Antana visai užmirszo. 
Ona nei nepajuto, kaip prabė
go meiles gyvenimo pusmetis. 
Czia jaunus gyventojus aplan
ke nelaime, ugnele. Viską, 
apart gražios stu'bos, sunaikino 
liepsna ir durnais padangėn pa
leido.

Kokiu menku triobeliu neno
rėjo statyt, o geroms pinigu ne
bebuvo. Reikėtų pas kaimynus 
pasiskolinti. Bet jam buvo ge
da ir atmint apie tai, kad jis, 
Auksztuoliu Tylius, bus ko
kiam ten skolingas, kad turės 
nusilenkt priesz kita. Ir'suma
nė Petras važiuot iii aukso sza- 
li — Amerika. Ten uždirbt pi
nigu, ogryžus pastatyt gyveni
mą dar puikesni, negu jis turė
jo priesz gaisra. Ona, verkda- I 
ma, ruosze Petra kelionėn. Dar, 
kelios dienos prabėgo, lyg 
pauksztis praskrido ir Petras 
iszvažiavo, padvigubinti laime 
savo lizde.

Bego dienos ir sanvaites, o 
žinios nuo Petro vis nebuvo. Po 
trijų menesiu, lyg po trijų am
žių, Ona sulaukė pirma Petro 
laiszka. Tame laiszke Petras 
guodėsi, kad aukso szalis neži
ba taip, kaip apie ja buvo ma
nyta. Jis skundėsi, kad dar ne
dirbąs, bet turis vilti greit pra
dėt. Ir vėl bego sanvaites viena 
po kitai. Daugybe ju jau pra-

slinko, o laukiamas laiszkas vis 
neateina. Ona pati kuone kas 
sanvaite savo mylimam Petrui1 
rasze. Adresus Petrui siunezia-1 
niieins laiszkams paraszyti Ona' 
duodavo tik geriausiem, ko- 

rasztininkam: 
vargonininkui, zakristijonui, ' 
valszcziaus rasztininko pagel- 
bininkui. O dar po kokiu bai
siu sapnu, net pas pati kunigą 
nueidavo, kad pastarasis jau 
tikrai gera adresa paraszytu. 
Nedžiūvo aszaros Onos akyse J 
kuomet nuo savo mielo Petre
lio nesulauke žinios. Onos moti
nėlė ja ramindama, sznekejo:

— Neverk, duktė, tai Viesz- 
paties Dievo valia. Vis del ge
resnes ateities pats aukszczi.au- 
sis tau siuntė ta truputėli var
gu. Jo galybe žino viską ir ta
vęs neaipleis.

Viena diena atėjo pas Ona isz 
kaimo senute. Inejus in grin- 
czia, pagarbino ir, atsikosėjus, 
atsikvėpus, pradėjo szneket:

— Žinai, vaikeli, ka asz tu
riu pasakyt ? Mano Jonelis at- 
rasze laiszka, matai, paukszte
le, isz ten, isz tos Amerikos, kad 
Tamstos Petras ten, tame pa
svietyje, su kokia tai isztvirku- 
sia moterim apsivedė ir nema
no prie tavęs gryžt.

Ona užkaito ir nežinojo, ka 
daryt, ka sakyt. Jai norėjosi to
kia viesznia užpjudyt szunimis,

Didis laivas siūbavo neapsa- gai gi ja supo isz visu pusiu, 
komose vandeniu platybėse.' Gar diena nebuvo iszsivys- 
Daugybe žmonių kibždejo ant' eziusi isz nakties tamsos, kuo- 
dugno. Ju tarpe'buvo ir Ona. met Mariute atsikėlė. Neradusi 
Po sunkios keliones juromis už g _ . „

> poros deszimcziu dienu Ona1 ------- _____________ —
grinezioje, ji suprato, kad pas

ka nors drabužius plauna, ar ka 
kita dirba. Tai buvo uždarbis 
be slapto degtines pardavinėji
mo, nes pastarasis toli nebuvo 
užtektinas abiem pragyventi.

Amerikos Vieliava Ant 
Iwo Jima Salos

Amerikiecziai Marinai isz- 
kelia Amerikos vėliava ant 
Iwo Jima Salos kur tiek 
daug Amerikiecziu žuvo 
pirm negu paskutinis Japo-

iszvydo žemes kraszta. Tai bu-1 
v o “aukso szalis!”

Buvo persėdimas isz laivo iii 
maža laiveli, in vežimą, vėl lai-' 

I va ir dar iii traukini, ir Ona 
j pasijuto szviesioje grinezioje,' 
I kur moteriszke jai pasažo jo,1 
kad Petras už poros valandų 
grysz isz darbo namo. Tos dvi 

j valandos Onai buvo labai ilgos,1 
bet ir jos praslinko. Sztai pla-i 
ežiai atsidaro durys ir Petras 

j ineina. Ona rankas iszskleidus,' 
į kaip lizdan besileidžianti 
pauksztele sparnus, puolė prie 
savo Petro ji apkabinti, prie jo 
prisiglausti, jautriame pasibu- 
cziavime savo pasiilgyma pa
skandinti. Bet Petras ja sulai
kė, atremdamas ranka in juos 
krutinę ir tik padavimu rankos 
jiedu pasisveikino. Tokis szal- 
tas ju susitikimas Ona labai! 
nustebino, bet ji atsidėjo ant 
savo Petro valios ir jo žinios. 
Petras jai vienai pasako, kad i
czia nemada. bueziuotis prie vi
su akiu. Taipgi Ona ta pati pa
dare, kuomet jie buvo vienudu 
savo kambaryje. Czia jis Onos i 
nebestame nuo saves, bet ir toli 
nebe tas Petras buvo, koki ji 
žinojo ten, kur Venta te'kejo.

Toliaus, buvo supirkti gyve
nimui reikalingi rakandai ir 
Ona pradėjo nauja gyvenimą 
‘ ‘ aukso szalyje. ’ ’ Nedaug laiko 
prabėgo, kaijl kasdien vis aisz- 
kiaus ji pradėjo patemyt, kad 
jos grinezioje, be jos, yra dar 
kita szeiminin'ke. Diena po die
nai gyvenimas bego ir jos ne
laimingas prijautimas didėjo/ 

’ Karta Petras rytmetį iszejo in! 
darba ir vakare nebegryžo. Ir 
nuo tos dienos prasidėjo Onos 
nelaimingas gyvenimas; jis 'bu
vo gausus vargais, vieni už ki
tus skaudesni.

•Jos akyse stovėjo viso gyve
nimo takas. Nutruko jos min
tis, Ona užmigo. Moteriai sap
navosi, buk ten, isz jaunystes 
dienu, dvi melsvos akys žiuri in 
ja. ir moja prie saves, atgal prie 
jaunystes, kur skausmu, nei 
vargu ji nepažino. Rodos ir bai
sa ji girdėjo:

Kas in didelia apygarda 
nusiduos,

Ir gerai apsidairys, 
Tuo jaus “monke” pamatysi

Kad tai ne anglike, tiktai 
lietuvaite,

Kaip namie apsikudlojus, 
Nuo ryto nusimazgojus, 
Susiraukus ,ir suniurus. 
Nuo gurno apsiseiliojus, 

Visa “feisa” apsimalavojus, 
Popiet apie treczia valanda, 

Szaip taip galva iii darba ima, 
Andaroka užsideda, 
Terla miltais apipila, 

Ir stojosi inonkia, 
O ne kitokia.

Kada jau pradeda temt, 
Mergele pradeda nerimaut, 

Trypė ant kampo, nepastovi 
ant vietos, 

Zujo bam'biliu ant nakties 
visos.

Metaliai bėga, o bėga

Arba in prieglauda nueina, 
Su aszaromis isz namu iszeina, 
Senatve savo varge užbaigė,

Svetimoje szalyje gyvaste 
užbaigė!

Vienam mieste iszgama 
randasi, 

Kuris turtinga save vadinasi,
Sena motinelia iszvare,
Net visi žmonys sujudo.

Vargszia iii prieglaude nuėjo, 
Ten jai geriau, kalbėjo, 
Nes sake, jog negalėjo

iszmaityt,
Motinėlė, sarmatinosi 

pavadyt.
Juk ir ne dyvai, jog 

neiszmaitino,
Ba ant kitu turteli iszleidinejo.

Viena isztrama mieste, 
O kita maitino užmiestyje 

Gaspadines szeimyna užlaiki- 
nejo

In brangius drapanus 
apredinejo,

Kuria pristojo ir paguodė jo. 
Po miestą su ja vedžiojas,

Žmonys isz to juokias, 
Nelabas sūnelis vertas 

paniekinimo, 
nuo žmonių gero iszbarimo.

Norėjau ir pravarde paduoti, 
Visam svietui ji iszduoti, 

Bet ant sziandien užtylėsiu,
Ir susimylėsiu,

Gal ir jisai susimylės, 
Ant savo senos motinėles.

Ir ant tiek proto turės, 
Jog jo mylės,

Pas save priims, 
Isz prieglaudos atims.

Gal ir paliaus valkatas 
rėdyti,

Ir joms bambilins samdyti.
Taip vaike padaryk, 

Visas nuo saves praszalyk!

Ir

Svetimtautis užpaezia neima, 
Nes lietuviai ne nori poruotis 

su isztrama.
Dingsta tokios ir visa gieda, 
Tuom tarpu ir žili plaukai 

apisiseda,
Tokia luina pabaiga, 

Del tokios merginos ir gana!
* * #

Baisus laikai ateina, 
Pabaiga svieto užeina, 

Iszsipildo žodini pranasziu, 
Paniekinimus savo gimdytoju:

Suims tėvo nepaguodos, 
Duktė iszsižades motinos,

Sziandien tie žodžiai

Į

Tasai Pasakė
Antanas: — Ar tu žinai 

Vincai, del ko žuvis negali be 
vandenio būti?

Vincas:— Dėlto negali 
būti, kad tuoj aus pastimpa.

MOKINOSI

Mare: — Tu tikrinai, jog 
mane pirmutinia pamylėjai,

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

nas nukeliavo pas savo pro
tėvius. Czia buvo kruviniau
sias muszis ir daugiausia 
Amerikiecziu žuvo.

— Plausime prakaitu juoda 
žemele ir valgysime gardžia 
Lietuvos duona.

Bet tai buvo tik sapnas. Var-

jau iszsipildo,
Vaikai prisakymu neiszpildo.

Senukus isz namu išdaro, 
Greicziau iii kapus in varo,

o sziiai užtikau raszytas mei
lingas laiszkai.

Jonas: — Tai nieko, asz 
-mokinausi mylėtis.

ežiais spinduliais pažvelgė pro 
Įauga, apkhbiYio jauna, verkiau- ‘P ?■: • ' ' • j- 'm j
ežia Mariute ir tartum’prakal
bo in ja:

— Neverk, sese! Neverk! 
Dar asz pas tave jauna lieku 
už drauge ir neapleisiu tavęs. 
Neverk, sesele. Asz tave myliu.

------- GALAS-------  ,

PIRMIAUSIA
PAMANSTINO

— Ar girdi, Joniene! Jusu 
namas dega!

— O Dieve, mano Dieve! 
Tai ir mano nauja dresia ir 
skrybėlė sudege!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISTORIJEapie na isz
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti

Mariute apsiprause ir ėmėsi 
szukuot savo ilgus, geltonus 
plaukus, kurie ja šlepe, lyg tos 
nusvirę szakos, kad puoszia eg
laite aut Nemuno kranto.

M e r g a i t e susiszukavusi 
jieszkojo szepoje valgyt, bet 
ten nieko nebūta. Ji nenusimi
nė, nes buvo to pratusi. Pasiė
mė nuo stovėjusios kampe kė
dės užboneli su vandeniu, atsi
gėrė. Mariute visai nurimo. Va
landėlei prasfinkus, lyg dvasia 
pas ja but sugryžus: szypsa pa
dengė jos veiduži, auksztai pa
kėlus galvele linksmai pradėjo 
dainuot:

Saulute szildys;
Praslinks žiemuže.
Szviesa užpildys 
Musu bakūže.

Oro sparnuoeziai
Ir grineziu žmones,
Žvėrys plaukuocziai,
Ras sau malones.

Koks tai gražumas
Gamtoje dėsis:
Geliu slaptumas
Ju žieduos ’ įplesis.
Su iszleidimu paskutines tik, 

tik ka girdimo lėto balso vii-į 
nies juravimo mergaite ir ake- 
es užmerkė. Toje valandoje ji 
labiau paneszejo in smagios 
skulptoriaus rankos padaryta 
stovyla, negu in mergaite, var
gu dukraite. Jos veidas, lyg 
baltas marmoras su nudryku
siu raudonumo szeszeliu. Stora 
plauku kasa nusvirus per de- 
szini peti.

Nors jau nebepirma karta 
Maryte ėjo in mokykla, be pus- 
jycziu, bet sziandien jos veide 
buvo sunkesnis liūdnumo sze- 
szelis, negu būdavo pirmiau.

Vidurdienyje mergaite su- 
gryžo isz mokyklos.- Atradusi . ’, . . . . ji viską didelėje netvarkoje, dai
rėsi po grinezia, susirupinusi,' 
kad motinos nėra. Tuo tarpu 
grinezion insigrudo pplicistas 
ir pasakė Mariutei, kad jos mo
tina instatvmo vardu paimta in.. 1 j
kalėjimą už užgintus darbus' 
iki teismui. O toliaus busią taip 
kaip teismas nuspręs.

Skaudi buvo policisto žinia 
mergaites szirdžiai; ji ir sunki 
buvo jai, nes Mariute susmuko! 
ant kėdės, prie kurios nelai
mingos žinios neszejas ja užti
ko. Už valandėlės mergaite ap
siliejo aszaromis ir garsiai rau
dojo.

Tuo tarpu nubalusi saulute, -1- 7
lyg pradedanti atsigauti isz 
sunkios ligos ligone, silpnu- j

szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15< 
•‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

PUIKI ISTORIJA į 

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c {

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

“SAULE“ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- į 
venima. ant viso me-1 
to ir džiaugsis isz ta-1 
vo dovanos! Prenu-j 

merata Su v. 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
- ♦

i — Petnyczioj pripuola Szv. 
Reginos; Subatoj Szvencz. Pa
neles Marijos gimimo szvente; 
Kita sanvaite: Nedelioj Szv. 
Korelio: Panedelyje Szv. Niko
lio Tolent., Utarnirike Szv. Pro
tus ir Hy. M., Seredoj Szvencz. 
Marijos Vardo., Ketverge Szv. 
Maurillio Vyk., Petnyczioj 
Szv. Kryžiaus Paau'ksztinimo; 
Su'batoj 7 Marijos Skausmu.

— Ponia Al. Mokoliene, ana 
diena lankėsi pas savo vyra ku
ris randasi Thomas England 
ligon'bute, Atlantic City, N. J. 
Kareivis Albertas likos sužeis
tas ant kares lauko.

— Milžiniszka “Taikos Pa
roda” atsibuvo Ket vergo va- 
kara 7 vai., visos tautos daly
vavo. Žmonis isz kitu miestu, 
taipgi dalyvavo parode.

Shenandoah, Pa. f Sirgda
mas tik trumpa laika, gerai ži
nomas visiems lietuviams Vik
toras Markeviczius, nuo 334 W. 
Lloyd Uly., mirė Nedėlios ryta 
iapie 3 valanda. Velionis gimė 
Lietuvoj, pribuvo in Amerika 
35 metai adgal. Buvo angleka- 
sis. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos ir,Susivienijimo Lie
tuviu Am. Jo pati Agneszka 
J(Szemanskiute) mirė trys me
tai adgal. Paliko du sunu: Ed
vardą ir Kazimiera namie. Lai- 
’dotuves atsibuvo Seredos ryta 
su apiegomis Szv. Jurgio 'baž- 
nyczioje 9 valanda, ir palaido
tas in parapijos kapuose. Wa- 
lukieviczius laidojo.

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus parapijos meti
nis Darbo Dienos Piknikas bu
vo labai pasekmingas. Szvecziu 
suvažiavo isz arti ir toli. Szitas 
piknikas yra paskutinis del 
sziu metu.

St. Clair, Pa. — Szv. Kazime- 
ro parapijiecziai gražiai ir 
linksmai praleido Darbo Die
nos szventes prie savo bažny- 
czios. Klebonas Kun. P. Lau- 
makis surengė grąžą lietuvisz- 
ka pikniką. Piknikas buvo pa
sekmingas ir gražus.

Menkas Derlius 
Europoje

e

LONDONAS. (LAIC) —
Londono “The Economist” 
duomenimis, javu derlius Eu
ropoje sziais metais atrodo la
bai prastas. Rytu Europoje ir 
Balkanuose net atsitikimas 
prastas. Czia inskaitomas ir 
Pabaltis. Svarbiausia priežas
tis: karo veiksmai ir gyvento
ju iszblaszkymas. Daug plotu 
liko visai neužsėta, arba užsėta 
pervelai. Kituose vietuose sėja 
buvo neinmanoma del seklu 
arkliu ar padargu neturėjimo.

Aliejus Iszgelbejo
Mergaitai Gyvasti

DARVILLE, V. — Mariute 
Smith, dvieju metu, nesenei nu- 
ryjo dubeltava špilka, dakta
ras bandė iszgaut isz jos špilka, 
bet nieko negalėjo padaryt. 
Ant galo motina panaudojo ri- 
cinavos aliejaus, mergaites vi
duriai atsiliuosavo ir špilka 
iszejo, Mariute dabar sveika.

Pirki© U. S. Bonus Sziadien!

Skaitykite “Saule”

ACZIU!

PITTSBURGH, PA. — 
Kaip per daugeli metu, taip ir 
sziais 1945 metais, ju dvasisz- 
ku vadovu pirmenybėje, 
Schuylkillo apskrities Pennsyl- 
vanijos slėniu Lietuviai Kata 
likai, surengė savo metine Lie
tuviu Diena — trisdeszimt pir
ma isz eiles — Rugpiuczio-Aug. 
15 d., 1945 m., Lakewood, Pa. 
Szios dienos pelnas padalina
mas lygiai tarp trijų Lietuviu 
Seserų Vienuolynu, ir kas me
tai Seserys susilaukia savo da
li.

Seserys Pranciszkietes labai 
dėkingos 31-mos Lietuviu Die-i 
nos Gerbiamai Valdybai, isz 
kurios, per tos dienos Gerbia
ma Iždininką, Kun. K. J. Ra
kauską priėmė treczdali pelno 
$606.88 czekiu.

Sziu metu Valdyba bus in- 
raszyta in Szv. Pranciszkaus 
Vienuolyno Amžinu Garbes 
Nariu tarpa.

Telaimina Jus Gerbiamieji 
Dvasios Vadai ir jusu vadauja- 
mus gera szirdžius žmones Ge
rasis ir Gailestingasis Viesz- 
pats už jusu geras ir kilnias 
Lietuviu Kataliku iszeivijos 
tikslams bei instaigoms szir- 
dis. Schuylkillo apskrites slė
niu Lietuviai bus atminami 
karsztoje maldoje kasdien ir 
nauja koplytėlė pasistaczius 
jusu vardai bus amžinai pinami 
priesz Vieszpaties altorių musu 
praszymuose jums palaimos.

Valio Schuylkillo apskrities 
kietųjų anglių-kasyklų Lietu
viams Katalikams ir j u garbin
giems Vadams.

Dėkingos, 
Motina M. Dovydą, vyresnioji 

ir
Visos Szvento Pranciszkaus 

Seserys.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Tautos Himnas

Francis Scott Key para- 
sze Amerikos Himną, “The 
Star „ Spangled Banner,” 
(Žvaigždėta Vieliava) kai 
jis buvo nelaisvis ant laivo 
per bombardavima ant Fort 
McHenry, Rugsėjo (Sept.) 
13, 1814 mete.

Bet net iki Kovo, (Mar.) 
4, 1931 rh., tas himnas nebu
vo oficialiai pripažintas kai
po Amerikos tautiszkas him
nas. Kovo 4,1931 mete Kon
gresas paskelbė kad nuo tos 
dienos “The Star Spangled 
Banner” yra musu kraszto, 
musu tautos himnas. Dabar 
visokios patriotiszkos drau 
gystes apvaikszczioja ta die
na kaipo musu Tautos Him
no diena.

Pirkie U. S. Bonus

Raudonas Siaubas
Rytu Europoje

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

raujanti drausmes stoka, eili
niu raudonarmiecziu pamėgi
mas naudoti szaunamaji ginklą 
vis didėjantis moterų niekini
mas vis tai aplinkybes, kurios 
raudonos užimantos ir NKVD 
teroro sanlygose gyvenimą 
kraszte daro koszmaru.

Su skurdu, epidemijomis, 
sistemingo nedavalgymo ligo
mis ir vargu, kiek gali, kovoja 
vietiniai savyszelpos komite
tai. Bet tas yra tik “laszas ju- 
reje.” Jie saukiasi pagelbos isz 
szalies. Paskutiniai praneszi- 
mai skelbia esą UNRRA Lenki
jai szelpti komitetas randasi 
pakeliu in Varszava “pasitari
mams su Varszavos valdžia 
pradėti.”

Masiniai aresztai ir deporta
cijos nesiliauja. Pirmon eilen 
suimami teritorinesz kariuo
menes kariai, buv. požeminios 
valdžios pareigūnai ir visi ku
rie ka nors bendro su jais turė
jo, taip pat ir Sovietu Sanjun- 
gai, apskritai, nesimpatizuoja 
asmenys. Per visa kraszta, nor- 
minaliai valdoma “Lenku pro
vizorines valdžios,” o tikrinai 
NKVD, vykdoma mobilizacija 
in Žymierskio “Lenku armi
ja.” In USSR inkorporuotose 
srytyse szaukiamojo amžiaus ♦
jaunimas laikomas USSR pilie- 
cziais ir mobilizuojamas in 
Raudonąja Kariuomene. De
portavimai in Rusija vykdomi, 
ne tik inkorporuotose srytyse. 
Tukstancziai buvo paimti ir isz 
srycziu in vakarus nuo taip va
dinamos Kurzono Linijos.

Iki sz. m. Balandžio galo bu
vo iszdeportuota daugiau nei 
50,000 teritorines kariuomenes 
nariu, imamai su karininkais 
iki majoro laipsnio.

Szimtai auksztesnio laipsnio 
karininku buvo suszaudyta. 
Taip pat suszaudyti ir tie kurie 
slaptesi ar sziap prieszinosi 
but mobilizuojami in Žymier
skio kariuomene. Ju szeimos 
buvo iszdeportuotos arba iszžu- 
dytos. Tas tęsiasi ir sziandien.

Sztai apraszymas vienos to
kios medžiokles: Gegužes pra
džioje in vairiuose Baltstogės 
valszcziuose staiga pasirodė 
NKVD daliniai. Gegužes 14 d., 
priesz szvintant, prasidėjo pla
taus masto žmonių medžiokle. 
Kas bandė bėgti — buvo szau- 
namas vietoje. Per 4 ankstyves
nes dienas Amerikoniszkos 
konstrukcijos lėktuvai svaidė 
bombas, bei isz kulkosvaidžiu 
apszaudinejo skaitlingus toje 
apylinkėje miszkus. Buvo var
tojama net artilerija. Szi ope
racija geriausiai pabodo, kiek 
Lenkijoje yra skaitlingas besi- 
slapstas ar isz Sovietiniu for
macijų, desertaves elementas.

Per visa Lenkija pristeigta 
specialiu koncentracijos sto
vyklų isz Vokietijos gryžtan-

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... I Can t Say No ...._________ . __________________________

MAHANOY cm, n.

Tarptautines Policijos Vadai Erdmono Simonaiczio' 
Likimas

VAKARU VOKIETIJA. — 
Savo laiku buvome pranesze, 
kad pirmasai Klaipėdos Suki
lėliu Direktorijos Pirmininkas 
E. Simonaitis atsirado Dachau 
koncentracijos stovykloje. 
Sziandien galima duoti papil-

Jeigu bus ingyvendintas S an Francisco Konferencijos 
nusistatymas tai Vokieczius valdys ir j u reikalus tvarkys 
penkios didžiosios tautos: Czia paveikslai trijų atstovu: Isz 
kaires in deszine: Generolas A. I. Antonov, isz Rusijos, Ge
nerolas Ho Ying-Chin isz Kinijos ir Generolas Alphonse Ju- 
in isz Francuzijos. Anglija ir Amerika taipgi turi savo at
stovus.

tiems Lenkams.
Gryžtantieji Lenkai stropiai 

kvocziami kas del ju politines 
praeities, ir nusistatymo link 
naujos valdžios. In USSR in
korporuotose srytyse isz Vo
kietijos sugryže karo belaisviai 
ir darbininkai buvo deportuoti 
in Rusijos giluma, daugumoje 
in Dono sryti ir Archangelską. 
Viename praneszime minima, 
kad vien isz Lvovo tokiu butą 
in 10,000.

In rytus nuo vadinamos Kur
zono Linijos vykdoma greita ir 
beatodairine Rymo Kataliku ir 
Unijatu (Graiku kataliku) 
bažnycziu likvidacija.

Lenku kataliku spauda pra- 
nesza, kad Vilniaus srytyje jau 
likviduotos visos bažnytines 
organizacijos.

Dauguma gyvais iszlikusiu 
dvasiszkiu ar tai deportuoti, ar 
pristatyti prie fabriku dar
bams dirbti. Ta pati padėtis ir 
Lvova srytyje.

Dauguma Lenkijos Vokie- 
cziu ir vadinamieji “Volks- 
deutsche” persimetė in Komu
nizmą ir sziandien, kur tai Si
lezijoje, yra mokomi būti Ko
munizmo instruktoriais Vokie
tijoje. Per visa Lenkija organi
zuojama “Lenku darbininku 
partija,” t.y. Komunistu parti
ja tik kitu vardu.

Stalino atvaizdai iszkabinti 
visur ir Moskvos kvislingai — 
vadinamos Lenku valdžios pa
reigūnai — tebeskelbdami esą 
Lenkija yra laisva ir nepri
klausoma naudoja kiekviena 
proga jam garbinti ir dekuoti. 
Kitomis žiniomis pasitvirtina, 
kad tie kvislingai nelabai jau
kiai jaucziasi — vidine nesan
taika ir intarimai j u tarpe vis 
auga.

Ann Su Cardmell’s Biulete
nis baigia “visu Vokiszku blo
gybių nepaisant, penki mene
siai Sovietines okupacijos bu
vo blogesni už 5 ir puse metu 
Vokiszkosios.”

Skaitykite “Saule”

42 Laivai In
Japonu Uostus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dare daugiau negu 35,000 užka- 
riaujanczios Amerikiecziu ar
mijos Japonijoje.

Dabar visi kareiviai tik lau
kia žodžio isz Generolo MacAr
thur marszuoti stacziai in To
kyo miestą, Japonijos sostine.

Karo Sztabas sako, kad dau
giau negu 500,000 kareiviu su
darys armija, kuri užkariaus 
Japonus.

Rusiszkas Užraszas 
“Sovietu Lietuvos” 

Herbe

NEW YORK. (LAIC) — 
Sovietu Ambasados biuletenis, 
leidžiamas Washingtone, savo 
skiltyse iszspausdino atvaizda 
“Sovietu Lietuvos” valstybi 
nes ženklos — herbo kuris da
bar privalomai Lietuviams pri
metama vieton amžiais nusta
tyto Vyties. “Sovietines Lietu
vos” herbas, panasziai kaip ir 
kitu Sovietiniu Respublikų, 
centre turi piatuva su kuju, 
virszuj raudonąja žvaigžde, o 
aplinkui varpu ir ąžuolo lapu 
vainiką. Deszineje Vainiko pu 
seje padėtas Rusiszkas užra
szas: “Proletaryj vsech stran 
soediniaities” (visu szaliu pro
letarai vienykitės). Tai dar 
vienas inrodymas, kad Lietuva 
raudonųjų bosu laikoma tik 
vienu isz inrankiu Sovietijos 
imperialistiniams tikslams 
siekti, suprantama, prisiden
giant proletariato solidarumo 
obalsiais.

DVI KŪMUTES

— Tai likai kumute nasz- 
lele o kokia liga numirė? Ar 
szaukete daktara?

— Ne reikėjo, pats be dak
taro numirė.

domu žinių.

Klaipeda Vokiecziams 19391 
m., užiminejant, Simonaitis su 
szeimyna persikėle in Didžiąją 
Lietuva. Vienok, tas jo nuo Vo- 
kiszkojo kerszto neiszgelbejo. 
Vokiecziams Lietuva 1941 m., 
užėmus, Simonaitis buvo Ges
tapo suimtas. 8 menesius iszlai- 
kytas kalėjime, Simonaitis, li
ko patalpintas vienoje isz biau- 
riausiu koncentracijos stovyk
lų Hauthausen. Kiek vėliau, li
ko perkeltas in Dachau. Ten ji 
sanjungininkai ir rado.

Simonaiczio ir kitu Mažosios 
Lietuvos patrijotu nelaimėje 
dideli vaidmenį suvaidino tū
las Vokietis Dr. Bottcher, bu
vusio Klaipėdos Direktorijos 
Pirmininko sūnūs, kuris per vi
sus Vokiszkosios užimantos 
metus inkandin Lietuviams 
kersztavo.

Sziuo metu Simonaitis deda 
pastangas surasti savo szeimy
na, nuo kurios jis liko perskir
tas areszto metu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Mokslinczius Padėjo
Kara Laimėti

Daktaras J. Robert Oppen
heimer, profesorius ir iszra- 
dejas isz Kalifornijos gar
saus Universiteto savo moks
lu, darbu ir prakaitu prisidė
jo prie tos sprogstanczios 
“Atomic” bombos pagami
nimo. Jis visu kitu mokslin- 
cziu iszradimus panaudojo ir 
dar savo mokslą pridėjo ir 
paskui su kitais mokslin- 
cziais diena nakti dirbo pa
kol padare ta sprogstanczia 
bomba kuri Japonus taip isz- 
gazdino, kad jie ant rytojaus 
pasidavė.

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima 1

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki 
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept.
30 d., Al iki EI geros lyg Oct.
31 d., F1 iki K1 geros lyg Nov. 
30 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 38 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racioną vimo valdyba da 
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) N’s 1. 2, 3 ir 4 kny
gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

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

Pirkie U. S. Bonus Sziadien?

Maldų Vainikėlis
:: Knygele :: i

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramentai 
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv. 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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




