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BEDARBES STRAIKOS
Isz Amerikos
DIDEEEAŪDRA

Daug Bledes Padaryta

MIAMI, FLORIDA. — Dide- 
le audra arba szturminga vie
sulą kylio czionais, užmusze 
daug žmonių, o apie 50 tukstan- 
cziu žmonių neteko pastoges. 
Amerikos Laivyno Eroplanu 
stotis prie Richmond su 366 
eroplanais likos sunaikinta, 
bledes padaryta ant 8 milijonu 
doleriu, o 50 jurninkai likos su
žeisti. Isz viso bledes padaryta 
ant 50 milijonu doleriu.

r 20 Kareiviu Žuvo
KANSAS CITY, MO. — Ar- 

inijos eroplanas C-47 nukrito 
netoli Kansas City ant Burling
ton geležinkelio ir 20 kareiviu 
žuvo. Kareiviai grižo nuo karo 
lauko ir jau rengėsi važiuoti 
namo. Eroplanas staiga užsi
degė ir krito. Tik vienas liko 
gyvas. Armija sulaikė visu žu
vusiu kareiviu vardus pakol 
bus galima giminėms praneszti 
apie nelaime. Eroplanas leke 
isz Newark, N. J.

Amerikos Valdžia Vokietijoje

Czia du Vokiecziai yra tardomi ir teisiami už tai kad jie 
eme kyszius nuo žmonių ir prižadėjo juos paleisti ar apsau
goti. Prasikaltėliai yra tėvas ir sūnūs. Jiedu plikatus 
spauzdino ir pardavinėjo. Ant tu plakatu buvo iszspauzdin- 
ta: Nevalia czia Alijentu kareiviams peržengti.“

Japonai Nesigaili

k Apvogė Policijanta
STEELTON, PA. — Trys 

jauni vyrukai pasivogė auto
mobiliu ir neszesi kiek tik ga
lėjo isz Steelton miesto. Polici- 
jantas juos pasivijo ir sustab
dė. Kai policijantas iszlipo isz! 
savo automobiliaus, visi trys 
vyrukai pakiszo jam po nose 
atprovintus revolverius ir atė
mė isz jo revolveri ir pabėgo.

Gazolinas Bus Pigesnis

PHILADELPHIA, PA. — 
Visi mes džiaugėmės kai val
džia panaikino “pointus” del 
gazolino. Dabar da geresnes 
naujienos. Taksos-muitai ant 
gazolino dabar yra sumažintos. 
Dabar gazolinas bus pusantro 
cento ant galiono pigesnis. x

YOKOHAMA, JAPONIJA
— Japonai gailisi kad jie kara 
pralaimėjo, bet ne kad jie kara 
pradėjo.

Japonu Taryba nutarė ir pa
skelbė kad Imperatorius Hiro
hito kara sustabdė.

Premieras Kunigaiksztis Hi- 
gashi-Kuni prisipažino, kad 
Japonai turėjo pasiduoti, ir, 
kad juos sumusze Amerikos 
nauja sprogstanti bomba ir 
Stalino insikiszimas.

Bet jis taipgi prisipažinsta, 
kad Japonai jau pirm to buvo 
kara pralaimeje. Amerikos 
bomberiai suparalyžiavo susi
siekimus, iszdauže fabrikus ir 
sugriovė miestus, ir Amerikos 
laivynas apsupo visa kraszta ir 
nukirto jiems aliejų, gazoliną

Jis baigė savo kalba Taryboje 
pasveikindamas “Japonijos 
Rytoju.“

Ir kas dar žingeidžiau tai to 
Premieriaus pasigyrimas kad 
Taryba isz anksto, net Liepos 
(July) 2, 1941 m., jau buvo nu
tarus kariauti priesz Amerika. 
Ir toje taryboje sėdėjo ir visa 
Taryba vede ne kas kitas kaip 
pats Imperatorius Hirohito. 
Nuo tos dienos jau Japonai ren
gėsi prie karo, jau vyras in 
vaiska eme, jau fabrikai ka- 
riszkus pabūklus gamino ir lai
vai isz Amerikos veže aliejaus 
ir geležies Japonams.

Skaitykite “Saule”

Lietuviai Ga
benami Atgal 
Prieszinasi!
FRANKFURT AM MAIN, 

VOKIETIJOJE. — Sovietai 
dabar panevalai gabena ir gra-1 
žiną visus pabėgėlius atgal in' 
Rusija ar in tuos krasztus ku
riuos jie užkariavo ir dabar 
valdo.

Tarp szitu pabėgėliu randasi 
ir apie 350,000 Lietuviu. Jie pa
bėgo nuo Sovietu ir iszsiblasz- 
ke po visa Europa. Dabar Sta
linas reikalauja, kad jie visi su
grįžtu ar butu sugražinti.

Sovietai reikalauja kad ir 
Anglai ir Amerikiecziai karei
viai ateitu jiems in pagelba ir 
panevalia sugražintu visus pa
bėgėlius.

Amerikiecziai prieszinasi ir 
atsisako Stalinui tarnauti. So
vietai dabar reikalauja, kad 
Amerikiecziai tuojaus jiems 
sugražintu 63,000 Estonu, Lat
viu ir Lietuviu. Jie sako, kad 
szitie žmones yra Rusijos pilie- 
ežiai, ir sulyg Vaitos Konferen
cijos sutarties jie turi grįžti in 
savo kraszta.

Generolas Dwight D. Eisen
hower nieko vieszai dar nesako 
apie szita svarbu ir pavojinga 
klausima, bet kiti generolai, 
karininkai ir kareiviai vieszai 
prieszinasi ir sako kad jie nie
ko panaszaus nedarys.

Amerikos valdžia dar taipgi 
nieko nesako, bet eina gandai 
kad Karo Sztabas neužilgo pa-

Audra P adare
Bledes■■

Floridoje Vals.
Amerika Turi Apie Milijoną 
Kareiviu Japonijoje; Japonai 
Baisiai Nekenczia Amerikie- 
ežiu; Prancūzai Badauja; For- 

do Kom. Sustabdė Fabrikus
reikalaus kad Sovietai savo nu
sistatymą pakeistu, nes Ameri
kos valdžia nepripažinsta So
vietu užkariavimo Pabalti jos 
tautu.

Saitas Amerikos pareikala
vimas bus ne valdžios, bet Ka
ro Sztabo pasiunstas Sovie
tams.

Ne tik Lietuviai nenori grįž
ti in Lietuva, bet net ir Ruskiai 
nenori grįžti in Rusija.

Vienas Anglijos augsztas 
oficierius buvo pažemintas ir 
nubaustas kai jis atsisakė Lie
tuvius panevalia gabenti in 
Lietuva. Amerikiecziai tokiu 
insakymu visai neklauso ir ne
paiso. O Generolai užsimerkia 
akis ir nieko nemato ir nieko 
nesako. Bet klausimas turės 
būti tuojaus iszrisztas, nes ten 
viskas virte verda ir neužilgo 
bus ir kraujo praliejimo.

WASHINGTON, D. C. — Fordo kompa
nija sustabdė visus savo fabrikus ir apie 50,000 
žmonių neteko darbo. Kompanija sako, kad 
darbininku unijos yra czia kaltos. Darbinin
kai per daug reikalauja ir trukdo darbo. Auto
mobiliu darbininkai isz Flint, Mich., reikalauja 
kad jiems algos butu 30 procento pakeltos ir 
grasina, kad jie iszeis ant straiku, jeigu kompa
nija tuojaus visu algas nepakels. Isz Washing- 
tono eiha gandai, kad straikos ir bedarbes po 
visa kraszta praplis, ir Detroit, Mich., mieste 
jau dabar matyti susikirtimu ir nesusipratimu 
tarp kompanijų ir darbininku. Westinghouse 
Electric darbininkai yra organizuojami ir unija 
grasina, kad neužilgo visi darbininkai iszeis ant
straiku. Geležinkeliu unijos reikalauja trisde-

Per Daug “Badeno”
h --------

DENVER, COLO. — Vienas 
žmogus sugrižo in “License 
Bureau, ’ ’ kur gaunama paliu- 
dinimas ženytis, vestis, ir už
klausė: “Jeigu asz norecziau 
su kita motere ženytis ar asz 
vėl turiu gauti kita paliudini- 
ma ir eiti per visa ta “baderi” 
isz naujo?“

Sekretorka jam pasakė kad, 
taip ir reiketu.

Žmogelis pamanste, galva 
pasikasė, nusispjovė ir pasakė: 
“Te, tuszczia jos, tiek to ženy- 
siuos su pirma, nes per daug 

v “baderio“ del tos kitos viską 
isz nau j o daryti. ’ ’ _

ir maista.

Visa tai kas czia to Premie
riaus prisipažinta yra szventa 
tiesa, bet nei žodžio nerandame 
apie gailesti ar apie prisipaži
nimą klaidos.

Japonai prisipažinsta, kad 
jie suklydo, bet prisiekia antru 
kartu nesuklysti. Jie isz muszio 
lauko pasitraukė, kara pralai
mėjo, bet savo tikslo neiszsiža- 
dejo.

Amerikiecziai sumusze Japo
nus ant karo lauko, bet, vien 
tik Imperatorius Hirohito ka
ra sustabdė, taika atnesze.

Sziandien Japonai sumuszti, 
jie turi dabar , nusilenkti ir 
laukti rytojaus, kada jie su- 
grisz.

Premieras Higashi-Kuni sa
ko, nors Generolas MacArthur 
dabar Japonijoje vieszpatauja, 
bet Imperatoriaus Hirohito 
valdžia nepaliecziama. Jis vis 
kalba apie “Didesne Rytu Azi
ja,“ ir pagerbia Japonijos Did
vyrius kurie taip žvieriszkai 
kankino ir muczino belaisvius.

Tariasi Kaip Grįžti Prie Taikos Darbo

Prezidentas Trumanas sujaukia savo ministerius ir draugus ir pasitaria kaip dabar 
permainyti fabrikus ir pramone isz kariszkos darbo in taikos darbus. Isz kaires in deszine: 
Clinton P. Anderson, žemdirbystes, agronomijos vadas; Lewis B. Schwellenback, darbo; 
John B. Blandford Jr.; namu statymo; J. A. Krug, prekių ir kaszto; J. E. Snyder, vaisko; 
William Davis, pardavimo ir pirkimo; Leo T. Crowley, užsienio prekybos; Henry A. 
Wallace, vidaus prekybos: Abe Fortas, vidaus po-sekretorius: Robert Hannegan, paczto; 
Henry L. Stimson, karo sekretorius; James F. Byrnes, valdžios sekretorius; Prezidentas 
Harry S. Truman; Fred M. Vinson, iždo sekretorius; Tom Clark, generalinis advokatas; ir 
James F. Forrestal, laivyno sekretorius,

szimts-szesziu adynii darbo sanvaite ir ta pati 
mokesti. Ir jie sako, kad, jie iszeis ant straiku 
jeigu kompanijos nepristos. Plieno ir geležies 
fabrikai sako, kad jie negali pakelti mokestis sa
vo darbinimkanms. Jeigu jie pakels darbinin
kams mokestis tai jie turės pakelti plieno preke, 
Valdžia nepavelina prekes pakelti. Darbinin
kai nieko nepaisant, reikalauja du doleriu ant 
dienos daugiau ir sako: jie straikos jeigu negaus.

JAPONAI VEIDMAINIAI 4
GUAM. — Admirolas Chester Nimitz 

perspėja Amerikieczius, kad jie per daug ne
klausytu ka Japonu generolai dabar sako, ir per 
daug neintiketu Japonu atsipraszymams. Jis 
sako, kad Japonai dabar mums taip gieda kaip 
mes norime kad jie giedotu, taip sako ir szneka 
kaip mes norime kad jie szneketu. Japonai da
bar mums aiszkina, kad musu bomberiai ir ero- 
planai juos sumusze, kara laimėjo. Jie nori kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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vieszlkeliai, ‘ ‘ Highways ’ ’ verk
imai reikalauja pataisymo ir 
pertvarkymo. Keliai ir viesz- 
keliai Skersai iszilgai visa mu
su kraszta turi būti pataisyti, 
padidinti, paplatinti.

Musu inžinieriai jau seniai

“CZIA ILSISI”

Tenai kampe, tas didelis ka- 
j pas tai Mykolo Giliaus. Jis kaž- 

. kaip iszrodo ne savo vietoj ten -. 
tarp visu tu mažulėliu kapukup1 
ir kryželiu. Tenai žeme ne-j 
szventinta, nes ten ka voja tuos i 
kūdikėlius, kurie mirszta liepa- 
kri'ksztinti.

j netinkami del musu greitu au-j nies pažinome, i 
reiviu parvažiuoja isz vaisko,; tomobiliu. Jie sako, kad mums į

KARISZKOS 
VESEILES

Amerikos Delegatai Konferencijoje

Darbo Yra Visieihs. Svar
biausias ir skaudžiausias klau
simas mums visiems dabar yra mums aiszkino ir aiszkina kad 
darbo klausimas. Kariszki fab- daugiausia nelaimiu su auto- 
rikai užsidaro ir paleidžia talks- mobiliais atsitinka už tai kad 
tanezius darbininku. Szimtap musu keliai ir vieszlkeliai visai 
tukstaneziu ir net milijonai ka-Į

griszta isz karo lauko ir jieszko ! reikia perstatyti ir pertvarky- ™lones Poiia (nIlu isz tol° pa
darho. 1

Nei biznis, nei pramone, nei 
fabrikai visus negali pasisam
dyti, visiems negali darbus 
duoti. Ar mes norime, ar neno
rime, bet valdžia turi ežia insi- 
kiszti, turi in pagelba ateitu

Kai a. a. Rooseveltas tapo 
Prezidentu, jis i n s t e i g e 
“WPA” Ikad dar'bininlkams 
duoti szioki toki darbeli. Daug 
žmonių kritikavo ir pelke toki, 
anot ju, pinigu iszduote.

Labiausiai prieszinosi bago
eziai ir fabriku savininkai. Jie 
sake kad valdžia mokina dar
bininkus tinginiauti. Jie taipgi 
sake, kad tokia tvarka vienus 
skriaudžia ir kitus lepina.

Žinoma tas “WPA” suma
nymas nebuvo tobulas. Daug 
politikierių saviems tikslams 
isznaudojo ir darbininkus ir 
valdžios pinigus. Bet, visgi, tu
rime prisipažinti, kad ir daug 
gero padare. Darbininkams ne- 
reikejo iszmaldos praszyti, ne- 
reilkej’o ubagauti, nereikejo sa
ve pažeminti imant paszelpos 
isz valdžios. Koks ten tas dar
bas ir nebūtu, 'bet, visgi darbas!

O darbo žmogui ta 1 ‘ WPA ’ ’ 
buvo be galo geras dalykas. J is 
isziek tiek užsidirbo ir užsiėmi
mą turėjo.

Dabar Prezidentas Truma-

ti visus musu vieszkelius.
Daugiausia nelaimiu su au

tomobiliais atsitinka kai vie
nas automobilius su kitu sta- 
cziai susiduria, susimusza. 
Reiszkia, kai vienas važiuoja 
isz vieno kraszto, kitas isz kito. į 
Inžinieriai staeziai reikalauja,' 
kad visi viesz'keliai butu viena-! 
greieziai. Reiszkia, kad vienu 
keliu važiuotai ir visai kitu 
parvažiuotai. Tokia tvarka pa- 
szalintu baisiai daug nelaimiu, 
nes tada niekados automobilius 
negalėtu su kitu isz kito krasz
to važiuojaneziu susimuszti.

Didesni miestai jau tokius 
vieszkelius turi. Kai kur ir tarp 
mažesniu miestu tokie vieszke- 
liai randasi, kaip tai važiuo
jant isz St. Clair in Frackville, 
Pa.

Tokius vieszkelius visur po 
visa Amerika pastatyti tai yra 

• valdžios darbas ir pareiga. Ir 
kaip tik dabar geras laikas toki 

. darba pradėti. Szitokis darbas 
tfbtomobiliu! nelaimes sumažin- 

į tu, žmonių gyvastis iszsaugotu 
ir visa kraszta pagražintu ir vi-

I siems darbus duotu.
Valdžia Vaszingtone 

apie toki darba ir tariasi ir’ 
szneka. Visi tokiam darbui pri
tars. Tik bagoeziai ir dideliu 
plotu žemes savininkai prie-

j aii

Kai vyrukai stojo in vaiska 
/ mergeles aszarotonus aki-

! mis atsisveikino ir akis pražiu-
! rejo belaukdamos bernelio ka-: 
rei'velio pargryžtant, visiems Į

j mums pagailo ir to vyruko ir 
i tos mergeles.

,r i z,.,. • ! Kai kareivis ant “furlough”pažinome Mykolą Giliu. Visi! . ..°
'.......... . i parvežiavo ir apsiženijo buvo;

. , .. . . . i gražu ir net ant szirdies leng-li zmo ir beveik visi mes jam pa- ® . i
I -į . j z i , • , , . . . viau matvti kad nepaisant nei,' vydejoine. Kad tai butu Lietu- ■ . . 1

. . . . v . . | karo, gyvenimas eina savo ratuivoj taip buvę, žmones sakytu, ’°" . ,v ..
, , . , . ' ir gana. Kareivis apsiženijo,gad gal gaidvs jam aitvaru w .

. " . m .' . . , i, , mergele isztekejo ir vėl vis lau-,iszperejo. Taip jam viskas 'klo-, 
josi ir sekesi.

i Jis buvo-liaukos direktorius,
! turėjo koki tuziną namu isz k u- ......

. veseiliu, poetai ir dainiai pasalini jam gera randa plauke. Vi- . .. .. . , kas raszo ir damas daineles pi- sokiu “szieru” ir “štoku ps. . .. . '. ina,-kaip jie sumainė žiedelius,visokiose 'Kompanijose turėjo.! 1 .T . . ... , . . i gal net ir sikai te vaikelius.Isz visur jam pinigai plaukte ° 
plauke.

Kodėl jis niekados neapsipa
ežiu vo!? Niekas nežino! Jis butu 
galejes pasirinkti nes visos ma
mytes tik pirszlio lauke, o pa
ežius mergaites tik seiles rijo. 
Bet tai 'buvo jau seniai. Myko
las turtėjo, turteli krovė ir sen
berniu pasiliko. Bet jis buvo 
linksmas ir duosnus.

Per Kalėdas ir per Velykas 
Mykolas mažu mažiausia kokia 
penkios deszimtys biednu szei- 
mynu visokiais gardumynais ir 
pinigais apdovanodavo. Jis ir 
vargonus in bažnycziai nu
pirko. Nors pats in bažnyezia 
retai kada atėjo. Jis buvo vi
siems geras, visu draugas; visi 
ji mylėjo, gerbe ir jam pavyde-

■ jo.
Viena gražu vakaru, Myko

las Gilius, parėjės namo, užsili
po ant stogo ir nuszoko.

! ke to bernelio, jau dabar savo 
i vyro parvažiuojant.

L-z tokiu vestuvių, isz tokiu

Bet gyvenimas tai ne daina 
nei ne pasaka, ir labai retai tais 
meiles takeliais eina.

Kareivis apsiženijo ir iszke- 
liaivo. Mergele isztekejo ir pasi
liko. Jis apie ja svajoja, ji jo 
laukia. Bet ar ilgai? Meile kal
ba apie isztikimy'be ir amžinys- 
te. Bet gyvenimas primena 
mums: “Isz akiu ir isz szir- 
dies.”

Kaip tankiai ir kaip greitai 
ta mergeles meile, kad ji ‘butu 
ir karszcziausia, su laiku atvė
so ir dingo. Jaunam laukti tai 
sunku, baisiai sunku, Ji be
laukdama savo mylimo ir my- 
linczio, su kitu, susidėjo ir pir
mąją meile pamirszo. Jis, isz- 
važiaves in tolimus krasztus 
jau ir kitaip žiuri, kitaip maus
to ir gal jau kita rado.

Laikraszcziai pilni visokiu 
divorsu, persis,kytimu, nesusi
pratimu, iszdavyscziu ir žniog-

matute, dar, aeziu Dievui, svei
ka esant; skubiai gryžo namo 
ir karsztai ja pabueziavo.

Dažnai pamatęs nuvargusi 
naszlaiti, Juozukas maustyda
vo: “ Bepigu man augti pas mo
tinėlė. Bloga butu be tetuszio, 
o jei motinėlės net.ekcziau, dar 
sunkiau butu gyventi.” Todėl 
kasdien Juozukas už tėte ir 
mama meldėsi, juos mylėdavo 
ir visuomet ju klausydavo. Te
velia i-gi džiaugėsi, turėdami 
toki gera sūneli.

AMERIKONINE TARNAITE

Ponia in nesenai priimta 
tarnaite:

— Na, Mariute, sziandien 
į bus pas mumis daug svecziu.
I Asz manstyju jog tu gerai 

pasirodysi.
— O, poniute! Moku valca 

ir polka szokti, tiktai kadri- 
liaus nemoku.

Czia Amerikos delegatai in San Francisco Konferenci- I 
ja. Virszuj, isz kaires in deszine; Sekretorius Steftinius, Se
natorius Vandenberg, Kongre smonas Bloom ir Cordell Hull. 
Apaczioje: Commandos Stassen, Kongresmonas Eaton, Se
natorius Connally ir Pone Virginia Gildersleeve. Viduryje i 
tai paveikslas tu kambaru kur Konferencija atsibuvo ir tos 
Konferencijos antspaudas.

Bepigu Augti Pas
:: Motinėlė ::
/ . ■ ■■

Karta Juozukas nubėgo pas 
kaimyną savo draugu atlanky
ti. Nubėgės, žiuri — grinezia

neszluota, rakandai iszmetyti; 
maži vailkucziai neprausti, pur
vinais marszkineliais, szliau- 

i žioja po asla; veikia varkszai 
j valgyt negave. Atsiminė Juo- 
i zukas, neseniai ju motina nu-1 . . ... . iI mirusi. Atsiminė jisai ir savo I

ISTORIJEapie na 183 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
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 
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
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nas turi ka nors paiiaszaus da
ryti jeigu nenori kad milijonai, 
darbininku be darbo po uly- 
czias valkiotųsi.

Darbininkas be darbo 
pavojingas. Jeigu valdžia 
nori kad Komunizmas ežia
mus insigaletu, tai ji turi tuo- 
,jąus susirūpinti darbininkais. 
Bedarbe tai Komunizmui der
linga dirva.

Kai kurie jau dabar ima rėk
ti, kad mes kliinpame giliau ir 
giliau in Socializmą, kad val
džia per daug visur kiszasi. Gal 
ir taip. Bet, daug geriau ir vi
sam krasztui sveikiau kai val
džia isz tikro tvarko ir valdo 
negu kad Komunizmas lenda ir 
ardo.

Valdžia gali sziandien duoti 
milijonams darbo ir visiems, 
mums reikalingo darbo. Musui

szinsis. Bagoeziai Vakaruose, 
kaip tai Texas valstijoje bai
siai prieszinsis nes jiems rupi 
darbininko algas numuszti kad 
jie galėtu gauti darbininikus už 
pusdyke jiems ant ju farmu- 
u'kes dirbti. Ponai isz Pietų 
kraszto kur juodukai ir biedni 
baltieji žmones už pusdyke dir
ba, taipgi la'bai priesztaraus. 
Ir jiems rupi Ikad darbininkas 
mažai gautu mokėti.

Jeigu valdžia parūpins dar
bo žmogui darba tai tie ponai ir 
bagoeziai negaus darbininku 
dirbti už vergo kąsneli. To
kiems ponams rojus kai darbi
ninkai be darbo, nes tada jie 
gali pasisamdyti kiek tik nori 

jiems
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darbininku ir mokėti 
kiek patinka.

Dabar atėjo laikas 
j Prezideptas Trumąnas 
iiszsisukti: jis, už dienos kitos! ... |, ..... , . . . i pasiskaityti!I turės aiszkiai ir drąsiai pasi-i

kada. I c neįgali y

Karo laiku mes sunkiai dir
bome ir visokiu užslemiihu tu
rėjome. Bet dabar, kai tie dar
bai užsibaigė ar palenvejo ir 
kai visi tie užsiėmimai dingo, 
mes nežinome kaip tuos ilgus 
vakarus praleisti.

Vieni mokinasi.- kaip kazy- 
ruoti, kiti jieszko priezinios 
kur eiti ar važiuoti, dar kiti 
jieszkosi draugu.

Pirmiau mes visa vakaru- 
prie radijo iszsededavome be
siklausydami žinių ir naujienų. 
Bet da'bar žinios tos paezios ir 
naujiena nėra, ar kad ir luitu, 
mes nepaisome.

Dabar geras laikau gera kny- 
i ga pasiskaityti ir pasimokyti. 
Į Dabar geras laikas ir “Saule”!

žudyseziu. Suardytas gyveni
mas tai karo auka.

Jaunas vyrukas iii kara sto
jo, bet jau grižta subrendęs ir 
priesz laika pasenės žmogus. 
Jauna mergele iszleido savo 
kavelieriu in vaiska, bet jau su
augusi mergina ar moteris da
bar laukia to kareivio parva
žiuojant.

Karas kad ir baisiausias, tik 
gyvastį pavojui! stato, bet tai
ka po karo pati gyvenimą ardo. 
Bus sunku, baisiai sunku grįž
ti prie paprasto, kasdieninio 
gyvenimo.

GERAS UŽMANYMAS
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bo žmogaus draugas ar ponu ir 
bagoeziu padupczi'kas.

Sudžia: — Esi apskunstas, 
už tai, jog valkiojasi! Ka pa
sakysi ant to?

Valkata: — Tai tegul man 
ponas sudžia duoda pas save 
kvatiera, tai nesivalkiojus.

Išrakinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplankysite knygas per paczta. f 4
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Viena mergaite, kuri prasze 
kad mes jos vardo neskelbtume j 
raszo mums ir klausia ka ji ga-1 
Ii daryti su savo motina. Jos 
motina yra graži geltonplauke 
ir iszrodo labai jauna. Ji savo 
dukreles “Boy Frentus” kava
lierius vilioja.

Tai visai ne naujiena. Dabar J .jau tokia gadyne. Jau mes to
kias pasakas ir žinias seniai 
girdime. Viena motina New 
York mieste, nuperka gražiau
sias “dreses” savo dukrelei ir 
paskui pati jas neszioja. Kita 
motina, Bostone, savo dukreles 
net tik drabužius neszioja, bet 
ir su savo dukreles, kavalieriais 
meilikauja.

Trys Didvyriai

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50g

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
rainaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. i03 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa<- 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkeiio 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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba' ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos 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- Ta<oszis: 

j Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
(62 puslapiu .................................15c
! No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ........................................ 15c
4 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. 126 Penkios istorijos apie 
' Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters: Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

■ No. 127 Trvs istorijos apie Dūk 
te pustvriiu: Peleniute: Du brnle’ 
Vertrurie ir Skunutis. 60 pus.- 15c
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----------------- Isz Numirusir
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios isterijos apie 
Ketvirias 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 
paeziuirias. 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 Vaidulis; Atmo
kė j imas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szaina. 
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 

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

nka spveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Beža
dina. 61 puslapiu ........................ 15c

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

No. 146 Dvi istorijos apie Anka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. 
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 akmenoriauk; KlaraNuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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 ........................... ...15e

No. 160 Keturiolika istorijų ap,^ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma 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. 25o

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

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

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. 25e

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslaoiu...........25a

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......... 15a

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; laz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais) ; Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo- 
Preke ............................................ °

----—i

Adresas: ”

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Kaip Žydas Prakeikė 
Lietuviu Szeimyna

“Talmudo” pasakojimus, ar skausmu, tarė:
jis viską tvirtino tik noreda- —Mielas kaimyne! Klaus
mus patikt savo kaimynui, to j kodėl asz nusiminęs ? Dalykai 
pasakyt niekas negali, ir tas [tame, kad turiu apleist savo- 
pasi'liko.tik vieno Jankelio ži-[ tinę gusztele, ir važiuot!

Skaitytojui.

piRMIAU negu pradėsiu ap
sakyk atsitikima, matau 

reikalą tart kelis žodžius, (ra- 
szo “A. L.”) del aiszkumo. Gal 1
kai kam bus keista perskai,- 
czius szi o vaizdelio antgalvi, ir 
kils klausymas: “Kaip Žydas 
galėjo prakeikt Lietuviu szei
myna ?

Ar tas tikrenybėje buvo, ar 
ne, negaliu tai sprenst, nes vi
sa apsakyma imu isz. žmonių 
pasakojimu, nuo tu žmonių, ku
rie sako 'buvę liudininkais pa
ties atsitikimo, ir tikrina, jog 
tai 'buvo tikra tiesa.

Kongresmone In 
Artistus

nioje. ■
Jankelio szeimynoje buvo du 

sūnūs ir dvi dukters. Vyriau-j 
. " I šiam sunui nepatiko kaimo gy

venimas, tai jis palikes savo te-! 
v o namus, persikėle gyvent in 
Suvalkus. Toliaus, ta pati pa-! 
tigre ir dukters. Pasiliko tik j 
jauniausis suims gyvent >su te-: 
vais. Sūnūs nuo Žydiszkumo 
buvo nutolęs tai}) kaip ir jo tė
vas. Jis buvo tikras kaimo jau
nuolis, ir Lietuviu jaunimo va
karai be jo niekur ne apsiėjo.

Kazelio namuose, gavėnios

— Kaip tai? Kur turi va- viu, juk gali žinot geru Lietu-Į ma, nieko nesake. Nuėjo jis pas 
Kazeli ir verkdamas skundėsi:

— Mielas kaimyne! Asz tau 
sakiau isz pirmo pamatymo, 

pagelba,'kad tas žmogus nėra geras. Ir 
nereikejo, nes 

jau pasirodė kuom esąs. Ir pa
iri pasakojo visa dalyka. Pasako-

Kazelis iszklauses Jankelio
pasakojimas, suraminto ji, pri
žadėdamas suteikt

jau' kuom tik jis gales. I to ilgai laukt
I Pasklydus žiniai, jog Janke-'

anot? Turbūt tu, Jankeli, sap- viu.
nuo ji i

— Ne, mano mielas kaimy
ne! Sztai kaip yra: Mano vai 
ki, kurie gvvena mieste, 7 O v z
nuo seniai neduoda man rainy 
ies, kad parduoezia szita man lis parduoda ūke, atsirado
.aip miela žemele, ir keliauezia • pirkilkas, butene Paliktinas, isz'jo verkdamas ir bedavodamas, 

. Atva- kad kitam darydamas gero, už- 
apžiurejo ūke, tai gauna užmokėt blogumu.

sutiko su kaina ir paskyrė die- Jis pasakojo kaip daug vargo 
Į Kazeliui reiks turėt su nauju 

, kaip tik pavasaris

gyvent in miestą. Asz vis jiems i Amerikos parvažiavęs.
prieszinausi. Negalėdami jiejžiavo pirkikas, 
mane perkalbėt, sumanė
žinot in Amerika, ir todėl da-J ha kada važiuot apsiraszyt. 
bar asz jau turiu parduot savo

Kadangi tarp Lietuviu ir 
sziandien da yra daug tikincziu 
in burtus, o seiliaus tokiu 'žmo
nių buvo dar daugiau, todėl pa
liksime viską nusprenst skai
tytojui, tik prisiminsime, jog 
da ir sziandien Lietuvos kai
muose gyvena daug Žydiszku 
szeimynu, seiliaus ju buvo dau
giau ir kaimuose gyvenanti Žy
dai, lyginai ūkininkauja kaip 
ii Lietuviai, krikszczionys.

* * *
Szeimeliu kaime, Suvalkų 

apyru'beje gyveno keturios Žy
du szeimynos. Laikui bėgant, 
trys szeimynos iszsikrauste gy
vent in miestus, savo nikes par
davė Lietuviams. Pasiliko kai
me gyvent tik viena Abromo 
Jankelio szeimyna, kuri ūki
ninkavo, dirbdama juodus ukes 
darbus, apdirbant žeme. Sulyg 
pasakojimu, Jankelis buvo gi
męs, užaugės ir jau pasenės 
Szeimeliuose, ir savo szeimyna 
iszsiaugines, isz dvieju sunu ir 
dvieju dukterų.

Pats Jankelis buvo jau nuto
lęs nuo savo Žydiszkumo ir 
daugiau atrodė pavidalu Lietu- 
,viu — kaimiecziu, nes buvo la
bai prisiriszes prie ukes darbu, 
žemes iszdirbimo, nes kitokio 
prityrimo, kaipo kaimietis, jis 
neturėjo, ir kitokio darbo ne
mokėjo. Už tai jam buvo mielas 
jos gimtinis kaimelis ir jo ba
kūže, kurioje jis gimė ir užau
go. Ir isz jos jis trauktis kur 
nors, visai nemanę. Nors Jan
kelio Tautiecziąi-Žydai buvo 
jau mieste apsigyveno ir ji pa
like su “gojais,” bet jam tas 
buvo nesvarbu, nes su savo kai
mynais krikszczionimis jis gra
žiai sugyveno, gi kaimynai ji, 
nors ir kitos tikybos žmogų, 
guodojo ji kaipo gera ir teisin
ga žmogų. Nors Žydu bemoks
liu beveik nėra, bet Jankelis, 
kaipo kaimietis, kaip ir kiti 
Lietuvos kaimiecziai didžiumo
je, buvo bemokslis; netik kad 
kitu kalbu, bet ir savo prigim
toje kalboje, ne raszyt, ne skai
tyt nemokėjo, ir todėl galbūt 
jis gerai 'žinojo, kad apart kai
mo, kitur kur gyvent jam butu 
negalima.

Nors Žydai paprastai mėgsta 
pasinaudot isz kitu nesumanu- 
mo, panaudojant savo sukty
bes, bet Jankelis ir ežia nuo Žy
du buvo atsilikęs; Lietuvis

Kongreso nare, Clare 
Boothe Luce, kuri ne tik ga
bi ir apsukri bet ir graži da
bar rengiasi loszti in teatra 
kai vieno garsaus raszytojo, 
George Bernard Shaw, vei
kalas pasirodys teatre, Stam
ford mieste, Conn.

greieziau galėjo prigaut ji, ne-' 
gu jis Lietuvi. Mat, jame Žy-' 
diszko kraujo jau nebuvo like,' 
nors, tiesa, sziaip visus savo bo- j 
ežiu paproezius 
laike. Bet tai vis tik isz papra
timo, tik isz vardo. Sziaip, kaip

dailiuose, apsiejimuose ir abel- 
name gyvenime jis buvo tikras 
Lietuvis. Drabužius dėvėjo jis 
sermėga, kailinius (skra'bu- 
czius) ir avėjo klumpėmis. Kal
ba vartojo Lietuvisz'ka, ir- taip 
aiszkia, jog nežinant, negalima 
buvo ir manyt, jog Jankelis bu
tu buvęs Žydas.

Artimiausiu Jankelio kaimy
nu buvo Kazelis, kuris su Jan
keliu sugyveno broliszkai, ge
riausiame sutikime, apie per 
keturias deszimtis metu. Ka- >
daugi Kazelis, sulyg laiku, bu
vo “pamokintas” žmogus, nes 
apart kitu kalbu, mokėjo ir Ru- 
siszkai, kabuvo iszmokes Rusi
jos kariuomeneje, 'kurioje bu
vo oficieriu. Kaipo apszviestes- 
nis žmogus, Kazelis ir savo 
ukeje gyvedamas nesiliovė 
skleidės apszvieta. Nuo rudens 
iki pavasariui savo namuose 
jis užlaikė slapta mokykla, ku
ria pasinaudot buvo proga ir 
Jankelio vaikams; kas norėjo, 
mokinosi Lenkiszkai ir Rusisz- 
kai, bet Lietuviu vaikai, beveik 
visi mokinosi. Lietuviszkai.

Kiti kaimiecziai kartais už- 
vydejo gražaus sugyvenimo 
Kazeliui su Jankeliu, 'bet jiedu 
to nepaisė, ir nors per daug me
tu kaimynystėje gyveno, bet 
blogo žodžio vienas antram ne
pasako. Nebuvo to vakaro, kad 
vienas antra nebutu atlankė; 
Kazelis Jankeli lanke viena va- 
kara, Jankelis Kazeli, kita va- 
kara. Susieję jie kalbėjosi apie 
kasdieninius gyveninio reika
lus, o kad Kazelis mokėjo skai
tyt, tai ir žinojo daugiau už 
Jankeli, galėjo «jam daugiau 
papasakot apie szi ir ta, o Jan
kelis klausėsi su didžiausiu no
ru. Kazelis turėjo nemažai ir 
knygų, tarp kuriu buvo ir “Žy
du Talmudas,” kurioje apra- 
szoma visi Žydu prietarai ir in-! 
trigos priesz Krikszczionis.

Karta Jankeliui atsilankius,1 
Kazelis vaikui, liepe skaityt

laiku, kas šzventadienis būda-', 
vo giedama “Adynos” (Ga- 
dzinkos). Tokiu badu Jariko- 
luikas buvo’gerai tu ‘‘ Adynu ’ ’ 
prisiklausęs, ir sakoma, net isz 
atminties mokėjoj ir suėjus kai
mo jaunimui in vaikara, jis tuo- 
jaus szvilpavo “Adynas” ir 
paskui klausdavo: “ar taip jus 
giedate ? ’ ’

Miestuose gyvendamos Jan
kelio dukters, ir suims, pasida
rė Žydiszkume tampresni, ir 
savo tėvu gyveniniu kaime pra
dėjo nepasiganedint. Erne jiem 
inkalbinet, kad mete kaimo gy
venimą tarpe “gojų,” keitusi 
in miestą.

Jankelis nuokart ir girdei 
apie tai nenorėjo, ir nenorėjo 
trauktis isz gy venimo kaime, 
nes gerai suprato, jog mieste 
gyvent, užsiimant kokia pra
mone, jam nėra galima, kaipo 
žmogui be jokio mokslo, o užsi
imi kuom nors reikia, nes rei
kia, užsipelnyt pragyvenimą. 
Bet vaiku užsispyrimas priver
tė seni Jankeli pasitrauk netik 
isz kaimo, bet ir isz Lietuvos, 
persikeliant gyvent in Ameri
ka. Gaila buvo Jankeliui ap
leist Lietuviszka kaimu, kuria
me jis gimė, užaugo ir paseno, 
bedirbdamas Lietuvos juoda 
žemele, ir dabar, sulaukus žilos 
senatvės, reikia viską palikus 
keliaut in tolima, nežinoma sza- 
li. Bet ka daryt? Juk vaikai ji 
kvieczia ten!

Viena vakaru Jankelis, nusi
minęs nuėjo atlankyt savo my
lima kaimynu Kazeli.

— Jankeli, kas tau yra szi 
vakaru, kad toks nusiminęs? 
Gal kas blogo atsitiko?

Jankelis valandėlė tylejes, ir 
lyg nurijęs savo susijudinimo

Ten kur apie Skrantus, 
Pagirdau ąpie lietuvius, 
Ypatingai apie bobelkas,

Didelei nelabas.
Ant vieno loto daugelis 

gyvena,
Nes kas ten darosi, tai 

jau gan.
Kaip bobos susipesza, 

Tai viena kitai szpiga 
atkisza,

Ant to stryto kone 
visi gimines,

O bobos baisiai netikusios, 
Už tai ir nuolatos provojesi, 
Per ka kitos tautos juokėsi. 
Kad vyrai iszmintingi butu,

U ž p a k a 1 i ap i p 1 i ek t u, 
Tada viena kitai nerodytu,

Nei nesiprovotu.
* * *

Ant visko yra rodą, 
Tiktai tam gieda,

Jog bobos szlamsztai, 
Tas tai yra negerai.

Tokis tėvas szunc nevertas, 
Geriau® kad butu pakartas, 

Vaiku priyaisina,
O paskui nemaitina,
Ant sausos szakos, 

Tegul kabo lyg dienos suduos.
-I- *1*

Jeigu vyras paežiu niekszia 
turės, 

Tai niekad neprasigyvens,
Jeigu boba nevala, 

Tai jau gana.
Gera boba savo vyra prižiūri, 

Ir ji rankosia tpri, 
Namieje be darbo nelaikys, 
Isz grinezios in darbu vys.

O jeigu vyras girtuoklis 
ir niekam netyktu, 

Tai gerinus butu kad jis 
pastyptu.

Stragi moteriszke, 
Iszvaro po velniu,

Kareiviai Didvyriai Tampa Ukininikais

“Talmudą,” o pats klausinėjo 
Jankelio, ar tas tiesa, kas kny
gutėje raszoma apie Žydu ti’ky-: 
bos prisakymus ir žiaurumus.1

••••vi Ijis pilnai už- Jankelis in klausymus vis at-j 
sakinėjo: “Taip, tiesa, mus ti
kėjime taip daroma.”

Kai kareivis kalba apie “Mano Vysztyte” jis nevisados
kalba apie kokia ten gražuole ar mergpalaike, kaip mato-

~ M . .s „ . . Bet Kazelis, nors mėgo “Tai-Weuzmirszkite Ciuudotmi
tytojai, atsilygint su prenumerata u» mudo” klausytis pats netikėjo
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- I tam> pas 'knygelėje bu VO pUra- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti I ' .
jaikraazczio. PASKUBINKITE i 11 szyta- Ar Jankelis tikėjo m.

me isz szito paveikslo. Szitie kareiviai lakūnai pasilsi ir pa- 
sigydo ant farmos in Pawling, N. Y. Jie szitokius darbus
dirba kad galėtu geriau pasilsėti ir pamirszti kas ten ant ka
ro lauko buvo.

Pankunas iszvažiavo. Janke-' kaimynu, 
žeme ir namus, ir kartu su jais j lio sieloje pradėjo gimt kokios praszvis. 
keliaut, apleidžiant savo gimti- tai ne užganedinanezios min

tys, kuriu praszalinimo budo abudu su Kazeliu paskui 'peikę 
Janke- suradimui, nuėjo pas Kazeli ir Pankuna už nesanžinisz'kuma, 

lio aiszkinimo, galinus nusiste-Į jam tarė: 
bejes prabilo:

— Kaip tai turi
jais? Ar tik nesapnuoji, kaimy-

Jankeliui pabaigus kalba
ne guszta.

Kazelis ilgai klausės
gi Jankelis tikrino, jog Panlku-

— Žinai, kaimyne ? Asz tam nas taja skriauda nesidžiaugs, 
važiuot su žmogui savo ūke parduot nega-1 jam reiks už jas atkęntet. Ar

ne! Jei vaikai užsimanė keliaut 
m Amerika, tai lai jie sau svei
ki keliauja, paliekant mus, se
nius, ramiai gyvent ant vietos.

— Taip, tai taip. Bet se
niams pasilikus vieniems, kar
tais pasilikus vieniems, kartais 
pasitaikys liga, ar kokia nelai
me, kas tada senatvėje prižiu
ręs? Apsiskaitęs su tuom vis- 
kuom, asz priverstas palikt sa
vo gimtini lizdeli, ir atėjau pas 
tave kaimynėli, pasitart apie 
ukes pardavima. Kadangi mu
du gyvenome geriausiame suti
kime arti keturias deszimtis 
metu, ir neturėjome tarpe sa
ves niekad jokio nesusiprati
mo, tai dabar parduodamas 
savo žeme, noreczia, kad ir vėl 
gautum gera kaimyną, su ku- 
riuom sutikime gyvent butu 
galima. Todėl, mielas kaimyne, 
prigelbek man parduot ūke ge
ram žmogui, 'būdamas Lietu-

Ant plinu sausu.
Tokiam ėst neduoti, 
Jeigu tingi dirbti,

Asz tokio latro nelaikyczia, 
Tuojaus iszvaryczia.

Žinoma, pas vaita nugabenezia, 
O paskui in narna pataisos 

nusiunsezia,
Tegul tenais butu, 

Ir man duona uždirbtu.
* * *

Ne yra ant svieto tokiu namu, 
Kad ne butu bąrniu,

O kad szventes boba turėtu, 
Tai szventu būti negalėtu.

Taip, ne kitaip,
Visur boba virszu ima, 

Ir szveneziausia pagadina, 
Velnią su malda nusivarysi, 
O nuo bobos neatsikratysi, 

Biauru girdėt, 
Reike net drėbėt, 

Kokia paskalai tarp žmonių, 
Ir tarp svetimtaueziu, 

Ir szveneziausias su boba, 
Ne duotu sau rodą, 

Sokratas, garsus filozapas, 
Buvo per Ksantipa užniktas, 

Tai ir ne dyva, jog szios 
dienos filozopai, 

Pasidavė bile 'bobai, 
Del tu visu Ksantipu reik 

narna pastatyt, 
Visas kaip karves patalpyt, 
O jeigu nenorėtu malsziai 

sėdėti, 
Tai narna reiktu uždegti,

Tegul sudega visos, 
Kaip senovės raganos.

* * *
Viena mergina jauniko 

iszsižadejo, 
Už tai, kad veseile iszkelti 

norėjo. 
Isz pradžios vaikiozas purtėsi,

Ant savo proto statėsi.
! Bet mergina klausyti nenorėjo, 

Ir veseile tykiai apsiėjo,
O kas butu per veseile be alaus, 

Juk ne dovanu negaus?
O ka kiek kas duoda, 

Tai viską bravoriu atiduoda.

liu; jis man ne iszrodo geru' Jankelis tikėjo savo žodžiams,
žmogum. Jei rastųsi kitas pir
kikas, parduoezia 'pigiau. Tei
sybe, szito žmogaus asz nepa
žystu, bet jis man iszrodo žmo
gum su piktais norais.

— Et, Jankeli, ka ežia gali 
žinot apie žmogaus gerumus ar 
blogumus? O antra, juk jau su
tikote, atsisakyt dabar negali
ma. Kita vertus, kurgi ,surasi 
gera žmogų ir kaip?

Pankunas važiuoja su Janke
liu sutaisyt rasztus del perka
mos ukes. Jankelis derasi ir ža
da parduot pigiau negu sutik
ta, 'bet reikalauja palikt jam 
viena gala stubos, viena arkli 
su vežimu ir arkliui pasza.ro, 
kol jis Amerikon iszvažiuos. 
Iszvažiavus Amerikon, viskas 
liksis Pankuno nuosavybe. Ir 
reikalauja ta viską rasztuose 
pažymet.

Pankunas viską iszklauses, 
nusidžiaugė, jog pirkinis jam 
parsieis pigiau negu suderėta, 
ir tarė:

— Jankeli, kam da ežia vis
ką tept in rasztus. Viena gala 
stubos gali pasilaikyt ir ramiai 
jame gyvent, arkli gali naudot 
kada tik prireiks, ir viską, kas 
tik bus reikalinga, galėsi nau
dot net kol iszvažiuosi in Ame
rika. Tas nereikalinga rasztuo
se minėt, užteks žodžio. Janke
lis, kaipo teisingas žmogus, pa
tikėjo žodžiams, ir jau nereika
lavo ta rasztuose minėt.

Po rasztu Pankunas su savo 
szeimyna atsikėlė Jankelio te- 
visžken gyvent. Viena ir da ki
ta sanvaite praėjo ramiai, bet 
toliaus jau prasidėjo zurzeji- 
mas. Naujasis gyventojas jau 
neduoda Jankeliui arkli nei ve
žimą, reikiant kur nuvažiuot, 
netrukus ji varo jau ir isz stu
bos. Jankelis papratęs szvel- 
niai su kaimynais kalbėt, mė
gino Pankuna gražiai perkal
bėt, kad tas iszlaikytu savo 
duota žodi, bet Pankunas ir 
klausyt nenorėdamas, eme Jan
keli koliot.

— Tu, “nedaveika!” Asz 
pirkau viską ir už viską užmo
kėjau pinigus, ir viskas yra 
mano. Asz tau ir taip permokė
jau. Tu ežia nieko neturi ir tuo
jau iszsineszk, nes asz tave....

Jankelis matydamas Panku
no neteisingumą ir sziurksztu-

PLIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
s Velnias

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING 00., 

M AH ANO Y CITY, PA.

lik jis vienas žinojo.
* * *

Jankelis su savo szeimyna 
iszvažiavo in Amerika. Jam 
iszvažiavus, Szeimeliu kaimo 
žmones pradėjo atvirai tvirtint 
Jankelio žodžiams, tikrinant, 
jog Pankunas savo gyvenimu 
nesidžiaugs. Kiti pasznabždo- 
mis tikrino, jog Jankelis, kaipo 
Žydas, tikrai padarys taip, kad 
Pankunas turės sunykt, nes esą 
su Žydu juokus krest nereikia, 
nes Žydai krikszczionis gali 
prakeikt, ar sziaip kokiais blo
gumais užleis t. Daugiausiai 
taip tvirtino moters, vis viena 
kita ingraudindamos balsiai 
nekalbėt, kad pats Pankunas 
apie tai nedasigirstu, nes kaipo 
naujoka, kurio būdas da nebu
vo isztirtas, nenorėjo supyk- 
dint. ’ i

Jankeliui iszlkeliavus Ameri
kon, buvo žiemos laikas, tai 
kaime viskas buvo ramu. Bet 
žiemai praslinkus ir užkaitinus 
pavasario saulutei, pradėjus 
kaimo žmonėms trustis apie 
juoda žemele, pradėjo pildytis 
ir Jankelio žodžiai.

Prasidėjus lauko darbams, 
Kazelis ėmėsi prirengi daržo
vėms žeme, kuri rubežiavosi su 
naujo kaimyno sodu. Naujasis 
kaimynas Pankunas pamate, 
kad Kazelis savo darže rauja 
jaunas slyvaites ir kitus mede
lius, kurie iszauge isz szaknu, 
nusitiesusiu isz Pankuno sodne 
auganeziu medžiu. Ir nieko ne
laukęs, tuojaus nubėgo pas Ka
zeli ir eme piktai bartis, kam 
tas jo medžius naikina, buk .ten, 
kur jo medžiu szaknu atžalos 
auga, ten ir žeme jam priklau
so. Kazelis aiszkino, kad žeme 
priklauso jam ir jis turi tiesa 
ant jos veikt ka nori, bet Pan
kunas piktai jam liepe pasi
traukt, ir pažadėjo primuszt, 
jei nepaklausys. Girdi, dabar 
busią ne su Žydu sebrautis.

Kazelis nors buvo ramus ir 
doras žmogus, bet užgautas ne
mandagaus kaimyno žodžiais, 
eme rūstaut ir bartis, aiszki- 
nant, jog jis ežia gy vena per ke
tu rias-deszimtis metu ir būda
mas savo žemes savininku, ne
privalo klausyt neteisingu pa
liepimu, kadangi tik jam vie
nam ta žeme priklauso, gi me
delius, esant norui, patarė Pan- 
kunui pasiimt ir pasidėt ten 
kur jis nori.

—BUIS DAUGIAU—

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
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Žinios Vietines Kai Du Stos, Visados Darbas Bus Lengviau Japonai Vaidmainiai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Japonu Žėmlapis Pasidamui
j Paskirstymas Maistas 

Apie Racionavima
' — 1‘United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 
'Skyrius Nr. 83, Mahanoy City, 
Ru'bu Vajus laikomas Petny- 
czioje ir Sukatoje, buvo pasek
mingas. Vajus buvo laikomas 
del naudos ‘‘Karo Nukenteju- 
siems Lietuviams Pabėgė
liams,”'kurie dabar yra inval
iduose Europos szalyse.

— Nedelioje ir Panedelyje 
pripuolė Žydu szvente “Yon 
Kippur. ’ ’

Girardville, Pa. — Ana san- 
vaite Ponstva Jurgai Pužai, 
nuo North Second Ulyczios, ap- 
yaiksztinejo savo 25-tas sukalk - 
tuves vedusio gyvenimo, su isz- 
kilmingomis Szv. Misziomis 
Szvento Vincento 'bažnyczioje. 
Klebonas Kunigas M. A. Dau
mantas atlaike Szv. Miszias, 
Kun. J. Degutis isz Tamaqua, 
kaipo dijhkonas, o Vikaras 
Kun. Albinas J. Neverauskas 
kaipo su'b-dijakonu. Pietus 'bu
vo parengtas Szv. Vincento pa
rapijos svetainėje, ir 'buvo ska
nus su parėdytais stalais žie
dais ir papuoszais, prie kuriu 
svetelei likos pavalgydinti su 
skanais pietus. Viso radosi apie 
100 žmonių. Ponstva Pužai turi 
yiena sunu ir tris dukterys: 
Jurgi ir Violeta namie; M. Yo- 
heijiene isz Bloomsburg, Pa., ir 
■H. Szirvinskiene isz Philadel
phia, Pa., taipgi du anūkus. Se
kantieji taipgi dalyvavo: pane
le Marijona Mallage isz "Wilkes 
Barre; p. J. Trim, Kingston, N. 
,Y., p. Rovalitis ir C. Guditas isz 
Frackville, p. J. Kuczinslkiene, 
p. Hopkins, ponstva Stank, 
Aponifkai, Capigoai, Jerzakai, 
F. Geleskai, A. Geleskai, panele 
Colmaniute, A. Geleskis, ponst- 
ya L. Cizekai ir pone Colmanie- 
ne isz Shenandoah, Pa., taipgi 
Gerb. Kunigai: Kun. P. Czesna, 
Mahanoy City, Kun. J. Szukie- 
viczia, Tamaqua* ir Kun. K. Ra
kauskas Mahanoy City. Redak
cija “Saules” linki ponstvams 
Pužams laimingo ir pasekmin
go juju vedusio gyveninio.

Kulpmont, Pa. — Isz nežina- 
mos priežasties, Vaitiekus Se- 
neskis, 56 metu amžiaus, palei
do szuvi isz revolverio in savo 
krutinę po tam atsigulė in lova. 
Kaimynai pranesze policijai 
apie atsitikima ir. senukas likos 
nuvežtas in Shamokin ligonbu- 
te. Randasi pavojingam padėji
me.

Japonijos Pasiuntines 
Nusiskundžia

WASHINGTON, D. C. —
Saburo Kurusu, Japonu pa
siuntinys ana diena labai nusi
skundė Amerikiecziams, kai jie 
užvede kalba apie Japonu už
puolimą ant Pearl Harbor. Jis 
nusiskundė: “Man labai skau
du kad Amerikiecziai mane in- 
tarineja ir pravardžiuoja ir sa
ko kad asz veidmainys ir pri
gavikas. Asz visomis galiomis 
darbdavaus del taikos, asz ka
ro nenorėjau ir bijojaus. Dabar 
per szita kara asz viską prara
dau: savo gera varda, savo 
szeimyna, ir savo vienatini su
nu.”
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Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą n 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
§aulež Mahanoy City, Pa.

j ir mes taip tikėtume. Reiszkia-' 
j mums Laivynas nereikalingas.
i Japonai labai norėtu, kad mes 
savo Laivyną sumažintume; už 

; tai jie taip giria mums bombe- 
rius. Japonai toliau aiszkina, 
kad tik keturi Japonu kariszki 

į laivai atveže visus tuos ju ero- 
planus ir bomberius kai jie už
puolė mus ant Pearl Harbor. 
Tai visai netiesa! Mes dabar 
žinome, kad Japonai daug dau
giau kariszku laivu buvo pa
siuntė. Tarp tu laivu buvo du 
baisiai dideli kariszki laivai, 
kuriuos mes da nepagavome. 
Reikia ir juos sujieszkoti ir pa
imti. Japonai dabar mums ge
rinusi ir prie musu seilinusi, 
nes jie nori mums intikti ir sa
vo kaili iszsigelbeti. Bet, neuž
ilgo jie paleis savo propaganda 
ir reikalaus, kad Amerikiecziai 
pasitrauktu!

Tiso Atiduotas In
Komunistu Rankas

Szitas berniukas taupina savo jiegas ir sako kam jam 
pescziim eiti jeigu gali raitas joti. Jis gano savo tėvo gala- 
vijus bet tuo pat kartu ir pats pasilsi.

SKAITYKITE “SAULE”

Žirgeli Dainuosiu, Pas Japonus Josiu

Admirolas Halsey jau seniai, kai tik karas su Japonais 
prasidėjo, sake kad jis Japonus sumusz ir paskui paties Im
peratoriaus Hirohito žirgą pasibalnuos ir per Tokyo miesto 
ulyczias raitas jos. Reno miesto biznieriai ir farmeriai - ūki
ninkai pagamino Admirolui Halsey puiku balna už kuri jie 
užmokėjo apie $2,000 ir pasiuntė ji Admirolui kad jam bu
tu smagiau ta Imperatoriaus žirgą joti.

Hirohito Žirgas;
Admirolui Vargas

ISZ PACIFIKO. — Kai Ad- 
mirolas William F. Halsey pa
skelbė kad jis Japonu Impera
toriaus Hirohito žirgą pasibal- 
nuos ir raitas per Tokyo uly- 
czias jos, jis nei sapne nesusap
navo kiek jam bėdos isz to bus. 
Tuoj aus isz visur Amerikie
cziai pradėjo jam siunsti bran
gius balnus, vadeles, kiti jam 
siulino gražius žirgus, puikius 
arklius. Keli kareiviai sugavo

Szita žemlapi Japonu Karo Sztabas pasiuntė Amerikie
cziams. Ant jo parodyta kur Amerikiecziams geriausia pri
važiuoti ir priplaukti. Atsugi miestas buvo iszrinktas kai
po geriausia vieta musu eroplanams nusileisti. Szitas mies
tas tik 20 myliu nuo Tokyo. Japonai parūpino gerus uostus 
musu laivams inplaukti. v

LONDONAS. (LAIC) — 
Nepriklausoma Czekoslovakija 
1938-39 m., likviduojant, Slo
vakija tapo “Nepriklausoma 
Respublika.” Jos prieszakyje 
stojo žinomas Tiso. Trumpu 
laiku, Slovakija “de facto” ir 
“de jure” pripažino visos Vo- 
kiecziu orbitoje atsidurusios 
valstybes. Slovaku pasiuntiny
bes insisteige ne tiktai Berlyne, 
bet Rymoje, ir net Szvedijoje, 
Suomijoje, Ispanijoje, Portu
galijoje, ir 1.1. Net Sovietu Ru
sija, norėdama intikti Hitle
riui, buvo mielai pripažinusi 
nepriklausoma Slovakija. Lai-

kiu nusistatė priesz Bažnyczia.
Bet jeigu Amerikiecziai tei

singai ir garbingai savo užka
riavimo darba atliks, Japonai 
geriau su jais susipažins ir 
gerbs Amerikieczius.

Musu generolu ir kareiviu 
dabar darbas ir pareiga paro
dyti Japonams kad mes esame 
garbes žmones, kad mes neker- 
sziname, bet tik teisingumo 
jieszkome ir norime. Japonai 
karsztuoliai gali visokiu ne
malonumu dar sudaryti, bet 
jeigu musu kareiviai garbin
gai apseis, Japonai patys savo 
karsztagalvius apmalszins ir 
laikui bėgant vėl galėsime Ja
ponus priimti kaipo draugus.

kydami “Nepriklausoma Slo
vakija” Hitlerio padaru, nei 
Washingtonas, nei Londonas 
jos nepripažino. Sovietams sži1 
pavasari prie Slovakijos besi
artinant, visa Slovaku valdžia, 
su Tiso pryszakyje, bego in 
Amerikiecziu užimamas sritis. 
Komunistinei: Beneszo val
džiai reikalaujant, Tiso liko 
iszduotas kaipo karo nusikaltė
lis.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Užkariauta Japonija
YOKOHAMA, JAPONIJA

— Per tūkstanti metu Japonai 
vieszpatavo savo žeme j e ir ne
žinojo kas tai yra kitiems nu
silenkti. Jokis prieszas nieka
dos neinženge in Japonijos že
me, jokis svetimtautis neper-
ženge jos rubežiaus. Japonai 
niekados karo nepralaimejo iki 
dabar.

Dabar, pirma syki in tūks
tanti metu, svetimtautis prie
szas isz Vakaru Japonus sumu- 
sze ir per jos rubežius perženge.

Amerikiecziai kareiviai die-

Prie Taikos Darbo

Prezidentas Trumanas sa
ko, kad dabar reikia kara už- 
mirszti ir rengtis prie Taikos 
Darbo. Ant jo stalo pirmiau 
buvo mažas karabinas. Jis ta 
karabina paszalino ir jo vie
ton maža žagre pastate vi
siems priminti, kad dabar vi-
si turi stoti in darba.

kelis Japonu oficieriu arklius, 
ir tuoj aus pranesze Admirolui 
Halsey, kad jie juos jam pa- 
siuns.

Admirolas Halsey nuo visu 
tu dovanu atsisakė, nei balnu 
nei arkliu ne eme ir neims. Jis

na nakti plaukia in Japonija. 
Generolas MacArthur ketina 
su savimi turėti apie milijoną 
kareiviu, kad galėtu visa Japo
nijos kraszta užkariauti.

Pirma syki savo gyvenime 
Japonai susieina su Vakaru 
žmonėmis, pirma syki mato isz

sako jis nori Imperatoriaus Hi-! taip arfci Amerikieczius. Szi- 
rohito žirgą ir balna. Kitokio.toks susiejimas atsilieps ir ant 
balno jis neims, ant kito žirgo tikėjimo ir ant bažnyczios.
jis nejos. Jis savo artimiems| Arkivyskupas Constantini, 
draugams pasiaiszkino kodėl i Platinimo Tikėjimo Kongrega- 
jis taip griežtai nusistatė: cijos Sekretorius, kuris Japo- 
“Mat,” jis prisipažinsta, “Asz nus gerai pažinsta, sako kad 
niekados ant arklio nejojau ir Japonai dabar baisiai neapken- 
nemoku joti.’’ ežia Amerikiecziu ir tuo pat sy-

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
Ll, Ali, 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., Racionąvimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planiuis ) Nis, 1. 2, 3 ir 4 kuy-
guteje Nr. 3, kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery-

Japonu Pasiuntinys 
Teisinasi

WASHINGTON, D. C. — 
Saburo Kurusu, kuris Vaszing- 
tone tarėsi ir taikos derybas 
vede ta paczia diena kai Japo
nai mus užpuolė Pacifike, da
bar teisinasi ir aiszkinasi kad 
buk jis nieko nežinojo apie sa
vo kraszto planus užpulti mus 
ant tu salų. Jis sako, kad jis tik 
tada dažinojo kai jam Ameri
kiecziai pasakė.

Viso Svieto Pilietis
ISZ BELGIJOS. — Belgi- 

jos Apsaugos Ministeris, Leo 
Mundeleer, suteikdamas augsz- 
cziausia Belgijos Garbes laips-

Istorija apie Amžina Žydą. 
To 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.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunns numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
Icriksztiniu, vestuvių ir kitokiami 
reikalams. Telefono Numeras 78.
620 W. Centre St., Mahanoy City

Skaitykite “Saule”
ni ant Generolo Eisenhower pa- 
reiszke: “Tu dabar jau neesi 
vien tik Amerikos pilietis. Tu 
psi viso svieto garbingas pilie- esi viso svieto gar Dingas pilie
tis.”

Japonas Svajoja Ar 
Klajoja

JOHORE, SINGAPORE. — 
Vienas Japonu Generolas, pasi
duodamas Singapore mieste, 
drąsiai Amerikiecziams ir Ang
lams prižadėjo, kad už dvide- 
szimts metu jis ežia vėl sugrisz. 
Tai gražios ir saldžios svajones 
ar tikras klajojimas. Kitas toks 
pagyro puodas, Japonas di
džiavosi ir sake kad Churchil- 
lis pas ji ant priklauptu keliu 
ateis. Kitas sake, kad jis isz 
Vaszingtono Amerikiecziams 
insakymus duos. Nei vieno kito 
dabar nėra, nei szito drąsuolio

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi J 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Miežiu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti, 
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
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tuoj aus nebus.

Rengiasi Prie Fute-Boles

Szitie kolegistai jau rengiasi prie futboles, jie yra 
Creighton Miller, kuris grajino su Notre Dame 1943 metuo
se ir dabar kitus mokina Yale Universitete ir Paul F. Wal
ker isz Oak Park, Ill., kapitonas futboles ratelio Yale Uni
versitete del sziu metu.

Malda po Iszpažinties. į
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.. , 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniai* atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramentai j 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio** 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos., j 
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 Makt. * '
Minis tranturas.

Saule Pub. Co.t Mahanoy Citjj




