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MacArthur Nežino Ko Nori
Isz Amerikos Tėvas Inraszo In Laivyną Savo Vaikus

Kareiviai Važiuoja 
Namo

FT. DIX, NEW JERSEY. — 
Armijos Karo Sztabas galuti
nai susitvarkė ir dabar palei
džia kareivius isz vaisko. Pir
miau isz Fort Dix iszleisdavo 
apie 1,500 kareiviu in diena. 
Dabar atėjo insakymas isz 
Washingtono kad armija padi
dintu skaicziu kareiviu, kurie 
gali būti paleisti. Isz ten dabar 
kasdien yra paleidžiama dau
giau negu 3,000 kareiviu. Da
bar visi galime laukti savo vai
ku greicziau parvažiuojant.

Motina stovi nuoszaliai ir žiuri kai tėvas prisiegdina ir 
inraszo savo tris ant syk gimusius vaikus in laivyną. Ju tė
vas yra Kapitonas David Winchester Hardin, Baltimores 

distrikte. Vaikai ketina sekti savo tėvo pėdomis.

Generolas Trys Eroplanai Isz 
Yamamoto japonij os Pribuvo

Gala Gavo In W ashingtona'v

Mokslas Užsimoka
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Mokyklų ir Kolegijų 
mokslincziai aiszkina kiek 
mokslas yra vertas darbininkui 
Amerikoje.

Tie kurie pabaigia augsztes 
niaja mokykla, “High School’’ 
uždirba daugiau, negu tie, ku
rie ankscziau pameta mokslą ir 
€ina dirbti.

Tie kurie eina in kolegijas ar 
universitetus, daug daugiau 
uždirba ir daug lengviau dirba 
negu kiti.
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West Point
Akademijos Vadas

Lenkija Priesz Popiežių
LONDON, ANGLIJA.

Varszavos valdžia jau parodo ! 
savo tikras spalvas. Iki dabar 
visi aiszkino kad Varszavos 
valdžia yra tikrai Lenkiszka ir 
atstovauja dauguma Lenku. 
Dabar jau yla isz maiszo.

Nauja Lenku valdžia isz 
Varszavos vieszai nusistatė 
priesz Popiežių ir paskelbė, 
kad sutartis tarp Vatikano ir 
Lenku valdžios panaikinta. 
Lenkai sutarti su Vatikanu tu
rėjo net nuo 1925 metu.

Rugsėjo, (Sept.) 4-ta diena 
Lenku Taryba nubalsavo nu
traukti visus santykius su Po
piežiumi. Penkiolika Tarybos 
nariu balsavo panaikinti sutar

ti, o tik 4 balsavo palaikyti.
Ateina žinios kad kunigai 

yra aresztuojami. Kunigas 
Kuhn nuteistas mirties baus
me. Vyskupai in Rusija, in ne
laisve ir in Siberija yra vežami.

Kunigas Kruszynski, kuris ’ 
buvo pirmutinis pripažinti 
nauja Lenku valdžia yra per 
radi j a dabar kritikuojamas 
kad jis neragina ir neszaukia 
visus Lenkus grižti isz kalnu ir 
giriu, kur jie dabar slapstosi 
nuo valdžios.

Nauja Lenku Taryba aiszki
na, kad Vatikanas sulaužė su
tarti kai nepripažino naujos 
valdžios.

WASHINGTON, D. C. — 
Japonu Generolas Yamamoto, 
didžiausias prasikaltėlis del 
szito karo vistiek butu buvęs | 
apsūdytas ant smert jeigu ir 
butu likes gyvas. Jo didžiau
sias ir baisiausias prasikalti
mas tai buvo užpuolimas Ame
rikiecziu ant Pearl Harbor. Už 
ta jo darba pats Imperatorius 
Hirohito ji pasveikino.

Dabar, kai karas pasibaigė 
mes iszgirdome kad jis gala ga
vo, kad jis nenumirė ir nenusi
žudė, bet kad Amerikiecziai 
jam atkerszino ir ji nudėjo.

Karo Sztabas gavo insaky- 
ma stacziai isz Washington^, 
kad Generolas Yamamoto turi 
būti nudėtas. Isz Washingtono 
iszejo insakymas Amerikos la
kūnams ant Guadalcanal, kad 
atėjo laikas tam Generolui at- 
kerszyti. Amerikos mokslin- 
cziai kaž-kaip ten sužinojo ka
da ir kur Generolas Yamamoto 
keliaus. Jie sužinojo net ir bom
ber i ant kuriuo jis lėks, laika 
net iki minutos kada tas bom- 
beris pasikels ir kur jis bus bis- 
ki priesz devynias isz ryto. Vi
sas szitas žinias Washingtonas 
pasiuntė Karo Sztabui Pacifi- 
ke.

17 Amerikos Kariszki Laivai 
Su Kareiviais Sugriž Isz Japo
nijos; Sutartis Tarp Popiežio Ir 
Lenku Valdžia Panaikinta; 
Pr. Truman Rūpinasi Rinkimais

Parvažiuoja Daktarai

Maj. General Maxwell D. 
Taylos, buvęs Komandorius 
101 Oro Divizijos, buvo pa
skirtas virszininku Ameri
kos Kariszkos Akademijos, 
West Point. Jis buvo Wash
ingtone kai iszgirdo kad jo 
kareiviai buvo apsupti Vo
kietijoje. Jis viską paliko ir 
tuoj aus su eroplanu skersai 
mares perleke ir in paczia 
Vokietija pas savo kareivius 
nusileido.
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WASHINGTON, D. C. —
Neužilgo beveik visi daktarai 
parvažiuos isz vaisko. Karo 
Sztabas prižada paleisti isz 
vaisko 17,000 daktaru, gydyto
ju, 3,500 dentistu ir 25,000 slau
giu, nursiu.

Jie bus paleidžiami po szito- 
kia tvarka:

1— Kurie buvo ant karo lau
ko.

2— Kurie yra 48 metu am
žiaus ar senesni.

3— Kurie turi 80 pointu ar 
daugiau.

Specialistai bus sulaikomi, 
nes jie ir dabar armijai reika
lingi. Bet, dabar galime tikėtis 
kad neužilgo jau beveik visi 
daktarai parvažiuos namo.

Japonai Savieseims 
Pataria

TOKYO, JAPONIJA. —
Japonu laikraszcziai pataria 
savo skaitytojams kaip pasi
elgti jeigu Amerikiecziai lystu 
in ju namus. Laikraszcziai sa
ko: “Jeigu kas norėtu ineiti in 
justi namus, visa kosere prade
kite spiegti. ’ ’ Laikraszcziai ne- 
paaiszkina ka tas spiegimas 
priszauks. Japonaites dabar 
pasimokino ir kai tik pamato 
Amerikieti kareivi praeinant, 
ima spiegti, kad jos vyro nori.

Pulkauninkas John Mitchell 
pasirinko geriausius ir drą
siausius lakūnus ir anksti gra
žu Balandžio (April) ryta 1943 
m., pasikėlė in padanges ir isz- 
keliavo in medžiokle.

Pulkauninkas Thomas Lan- 
phier važiavo sykiu. Visiems 
lakūnams, viešiems eropla- 
nams buvo insakyta tik vienas 
insakymas: “Generolo Yama
moto homberi suszaudyti ir pa
ti Yamamoto nužudyti.’’

Kaip Washingtonas sake, 
taip ir buvo. Amerikiecziams 
lakūnams eme beveik tris va
landas pasiekti ta vieta kur 
Washingtonas sake, kad Gene
rolas Yamamoto ta valanda ir 
ta minuta bus. Jiems nereikejo 
ilgai laukti. Kaip tik jie prisi
artino prie Bougainville Salos, 
virsz Kahili, jie užtiko Japonu 
Generolo Yamamoto homberi 
su puse tuzino sargyviniu ero
planu.

Amerikiecziai nieko nulau- 
ke, bet tuoj aus pasileido vytis 
ta Japonu homberi ir Generolą 
Yamamoto. Japonu sargybi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai Svecziuojasi

Parvažiuoja Kareiviai

Kinecziams In Pagelba
CHUNGKING, KINIJA. —

Amerikiecziai kareiviai užima 
dauguma Kinijos miestu, ku
riuos jie ir valdys pakol Kinie- 
cziai da negali visus savo mais
tus prižiūrėti.

YOKOHAMA, JAPONIJA
— Tik dabar mes dažinojom'e 
kokia didele ir galinga buvo 
Japono armija. Generolas Mac- 
Arthur dabar pranesza, kad jis 
nuginkluos daugiau negu 7 mi
lijonus Japonu. Mes vis skaitė
me kad Japonu armija susidaro 
isz apie keturiu milijonu karei- 

’ viu.

ISZ EUROPOS. — Genero- 
ias George S. Eyster prižada 
kad dauguma Amerikiecziu ka
reiviu neužilgo parvažiuos isz 
Europos. Jis sake: “Kiekvie
nas kareivis, kuris turėjo nors 
70 “pointu’’ kai karas su Japo
nu pasibaigė, ir daug kitu kad 
ir su mažiau ‘ ‘ pointu, ’ ’ valgys 
pietus su savaisiais ant Kalė
dų.’’

Skaitykite “Saule”

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Truman’as visas Senatas ir Kongresas dabar 
visokias putas plaka apie MacArthur ir paskuti
ni iszsireiszkima. Generolas D. MacArthur 
dabar vieszai sako ir teigis, kad Amerikai visai 
mažai kariuomenes reikes palaikyti pas Japo
nus. Generolas MacArthur, rodos, pats neži
no ka jis daro ar ko jis nori. Isz pradžios jis sa
ke: “Kad reikes daugiau negu milijono Ameri
kiecziu kareiviu, kad Japonus numalszint ir 
valdyti; paskui jis pranesze kad 800,000 užteks. 
Po tam jis sake, kad reikes tik apie 500,000. 
Dabar Generolas MacArthur pranesza, kad 
200,000 užteks.” Kongresas ir Prezidentas 
dabar nežino ar su MacArthur sutikti ar ant jo 
pykti, nes, “ežia ne generolo dalykas!” Poli
tiniai dalykai yra Kongreso ir Prezidento dar
bas, o ne generolo. Bet, Generolas MacArthur 
dabar veda ne tik kariszkus dalykus, bet ir gry
nai dipliomatinius. Isz Generolo MacArthur 
pasielgimo, iszrodo, kad jis ketina visa valdžia 
pavesti Japonams. Japonai kaip tik to ir nori,
o mes kaip tik to ir bijomis!

Amerikiecziai kareiviai Europoje ant savo furloughs, 
del atostogų važiuoja in Szveicarija ir ten apie asztuonias 
dienas pasilieka pasilsėti. Kai visa Europa buvo paskendu
si karo baisenybėse, szita maža szalis nuoszaliai stovėjo ir 
ramiai sau gyveno. Szitie kalnai yra apie 10,290 pėdu 
augsztumo.

WASHINGTON, D. C. — Trys Amerikos 
B-29 bomberiai - eroplanai iszleke isz Japoni
jos ir norėjo stacziai in Washingtona nulėkti bet 
vejai juos užtiko padangėse. Nedaseke in Wa- 
įtras juos užtiko padangėse. Nedaseke in Wa
shingtono, turėjo nusileisti arti Chicago, Ilk, 
nes neteko gazolino. Kelione isz Japoni
jos in Washingtona yra baisiai ilga, apie 
6,500 myliu. Reiszkia, galima nuvažiuot 
in Lietuva ir dar tiek myliu nesuvažinetume.

SKAITYKITE “SAULE”
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Į Ar tuos kitus vyrukus pra- 
i varyti dabar kai darbas sunku 
gauti ir duoti szitiems sugrižu-( 
siems kareiviams darbus. Czia 
butu skriauda tiems kurie per

■ Statysime Karo Paminklus.'visa kara dirbo< Bet> taįp,gi bu.‘ 
Neužilgo kiekvienas miestelis, |u v.^].įauja įuos kareivius at-j 
norėdamas palodyti savo.pa-.SĮunitįy jiems darbo neduoti. O, 
triotiszkuma ims statyti pa(- 
miniklus ir pomninkus savo ka-j • 
reiviams. Visokiu gramozdu1 
pristatys ir kitoms kartoms pa-Į 
liks pri’žiurėti ir vėliau nu-i j.
griauti. j

Keli miestai sumanė protin- ■ 
giau pasielgti. Jie rengiasi vie 
toj kokiu gramozdu paminklu' 
pastatyti, knygynus iurengti ir 
knygų nupirkti. Tolkis pamink
las butu ir patriotiszikas ir pro- ■ 
tingas.

Ir mums Lietuviams ne pro 
szali pasimokinti. Kiek mes vi
sokiu darbu nuveikėme, kiek 
mes auku visokiems tikslams 1 
sudėjome, bet dar niekur Ame-' 
rikoje neturime savo vicszaji 
knyga. Netiktai ka neturime' 
savo knygyno, bet retai kur už-j 
tiksime Lietuviszku knygų; 
miesto knygyne.

Marijonai ir Seseles Kazi- 
mierietes rengia savo knygy
nus Bet jiems reikia pagelbos. 
Knygynui insteigti reikia ir 
įknygu ir pinigu.

Ypacz senoviszkos knygos 
yra knygynui reikalingos. Nau
jas knygas galima nusipirkti, 
bet senoviszkos knygos tai vi-J 
sai kitas dalykas. Daug musu 
Lietuviu turi visokiu senovisz- 
ku knygų sukrautu kampuose 
ar ant gėrėto. Kitas jas ant len
tynų laiko ir niekados neskaito 
ir neskaitys. Tokios (knygos 
taip žmogui visai nereikalingos 
ir tik dulkes gaudo ant lenty
nos. Bet knygynui jos baisiai 
reikalingos.

Tas, kuris surengs vaju rink
ti senoviszkas Lietu viszlkas 
knygas pasitarnaus ir Lietuvai 
ir visiems iszeivijos Lietu
viams.

Kas Girdėt Garbes Kopeczios

(daugiau darbu tenai nėra, 
i Vienas buezierys dabar 
plaukus raunasi, nežino ka 

i ryti. Kai karas prasidėjo, jo, 
i a'budu pagelbininkai stojo in 
t vaiska. Jis kitus du pasisamdė.
Ir jie stojo in vaidka. Jis da ki-i 

i tu du pasisamdė, ir jie taip pat 
stojo in vaiska. Dabar pas ji 
dirba du apyseniai vyrai kurie 
su juo isztikimai pasiliko kai 

Į visi kiti in kariszkus darbus 
' važiavo. () dabar tie jo pagel'bi-, 
ninkai parvažiuoja isz vaisko 
ir tikisi kad jie gaus atgal savo 
paliktus darbus. Buczierio biz
nis ne per didelis-, jam dvieju 
pagelbininku užtenka. Bet da- 

j bar valdžia sako kad jis turi vi- 
j siems savo darbininkams duo- 
Į ti atgal savo darbus.

Ir czia tik pradžia, tukstan- 
cziai ir szimtai tukstąneziu 
darbininku ir darbdaviu dabar 
taip pat galva kasosi ir nežino 
ka daryti!

net 
da-

Suvienytu Tautu Gražuo
les gavo keturiu dienu ato
stogas, vakacija, už tai kad 
jos daug Karo Bonu pardavė. 
Jos buvo New York miesto 
garbes viesznios ir buvo pri
imtos Washington, D. C. 
Czia jos ant stogo vieno ko
telio New York mieste.

Kas Dievo Pagelbos 
Szaukesi, Ta Jis 

Ir Gelbsti

Vienas sužeistas kareivis bu
vo užklaustas kodėl jis neparsi- 
veže kokiu “souvenirs” at
minties ženkleliu isz karo lau- 
.ko, kad galėtu pasilaikyti ir ki
tiems parodyti. Jis dirstelėjo 
jin vieta kur kadaise jo koja 'bu
vo, tyliai atsake: “Asz nenoriu 
atsiminti.”

Isz Mainu Miestelio. Kai vy-

Pastaraisiais keliais metais 
krutamuju paveikslu “Moving 
Pictures” ponai laibai sijsirupi- 

. no tikėjimu ir iszleido nemaža 
i paveikslu dvasinio turinio apie 
szveutuosius, apie kunigus ir 
apie tikėjimą.

Katalikai ryte prarijo tuos
• i , . . • t v. .i . praeinantis keleivis nematytu, jpaveikslus ir visi džiaugėsi kad 1 •

T. • . . i , . . . I Mažame miestelyje galimajau ir aktoriai ir aktores ir visi.
tie Hollywood, (Calif.), Žyde
liai su'krikszezionejo ir pasida
rė tikri davatkos.

Bet, visi tie dvasinio turinio 
'paveikslai, kuriuos visi ėjo pa-| 
matyti, buvo iszleisti ne už tai 

’ kad krutamieji paveikslai jau 
■ pagerėjo ar sudavatkejo, bet už 

tai kad'žmones tokiu paveiks- ■’ 
lu norėjo ir už tai, kad isz ju 
geras biznis buvo.

Karo laiku, kai vyrai, broliai 
ir vaikai iszvažiavo in vaiska 
ir stojo ant karo lauko, visi 
žmones, noroms nenoroms, 
jieszkojo paguodos, suramini
mo ir vilties. Kai žmogus su
serga jis labai tankiai ir savo 
prarasta tikėjimą susiranda ir 
prie Dievo sugriszta. Bet, kai 
pasveiksta, tai jis tikėjimą ir

“CZIA ILSISI”

pETRAS Gudaitis tarnavo 
paszto valdininku.. Nors 

maža alga jo tebuvo, ir vargais 
tegalėjo iszsimaitinti, o apie 
geresnius drabužius ir 'batus 
jau nebebuvo ir kalbos, vienok 
jis džiaugėsi, kad pasisekdavo 
bent tuos paežius drabužius su
lopyti. Petras buvo teisingas 
žmogus, savo menkute alga pa
tenkintas, kysziu neimdavo, ne 
kitokiu nedoru darbu nešini-1 
pindavo pasipelnyti. Bet 
krikszczioniu priežodis sako: 
“Ka Dievas myli, tam ir sun
kesni kryžių ant pecziu užde
da.” Nors Petras'buvo teisin
gas, blaivus ir darbsztus, bet 
kodėl jam gyventi nesiseke, to 
ir jis pats nežinojo. Kuo ilgiau 
jis gyveno, tuo daugiau jam 
prieszu atsirasdavo. Tiesos jis 
nemokėjo slėpti: blogus valdi
ninku darbus auksztesniajai 
valdžiai praneszdavo, o ypacz 
smarkiai su degtines smugel- 
niiikas kovodavo. Tai jo dar
bas nepatiko Žydams. Jei nut-i 
re Petro nusikratyti ir jie, su 
kitais valdininkais susitarė, 
apskundė ji, ■buk jis kokio tai 
Žydo pasztu atėjusi siuntini at- 

j pleszes. Petras pateko kaleji-

Lakūnai Isz Nelaisvės
Szi vakaru Petras, gulti ei- 

dams, jau pasimeldė. Miegoda
mas sapnuoja-: kaž-kas prie jo 
lango pasodino medi, jis iii ta 
medi inlipes ir per ji laisvėn

sTkeluš, Petra paszauke konto- 
ron. Kontoroje kalėjimo virszi- 
ninkas jam pareisžke, jog jis 
liuosas. “Vakar vakare,” kal
bėjo virszininkas, vienas žmo
gus, knr Tamsta isz kerszto ki
šk nnde, mirdamas pareisžke, 
jog jis Tamsta isz 'kerszto in- 
skundes. Tai asz szi ryt gavau 
isz teismo insakyma Tamsta

džiaugsmo buvo 
, szcikinejo, lyg 

mažas vaikas. Likusieji kali
niai patys sau kalbėjo: “Isz- 
tikro, kas Dievas pagelbos 
szaukiasi, ta jis ir gelbsti.”

— P. K.

Pirkie U. S. Bonus SziadienJ

gaspadi- luan-
Isz sykio Petras prasze Die

vo, kad jam vereziau mirti at-

Kiauluoges gaszliai g
nauja ant Krivi nes kapo ir, ro
dos, 'ka ten nori paikavoti, pa-;
slėpti, ar nors uždengti, ikad siustu, negu nekaltas turėtu 

. ; kalėjime kentėti. Kalėjimo gy
venimas jam atrodė baisesnis

I visus geiiau pažinti, galima net 1H a,»aia: Jain 
sziek godoti, kaip tik 

;v,pe barniai 'kurie ne 
baigdavo.

•' į Į Bet palengvai 
tuo naujuoju gyvenimu apsi
prato: ir jis eme valdžia peikti, 
ant Dievo piktžodžiauti, kodėl 
jis nekaltas kenezia; niekinda
vo jis ir savo tikėjimą, ant dva- 
siszkijos begediszkiausias pa

Szitie keturi lakūnai su savo Generolu Jimmy Doolittle 
buvo pirmieji nulėkti in Tokyo, Japonija ir ta miestą bom
barduoti. Jie pateko in nelaisve ar buvo iszlaisvinti kai ki
ti lakūnai drąsiai nusileido ir Japonus iszmusze ir iszdauže. 
Virszuje: Dean E. Hallmark isz Dallas Texas, ir Robert L. 
Hite, isz Earth Texas; žemiau Robert J. Meder isz Colum
bus, Ohio ir William Glove Farrow isz Washington, D. C.

pragaro.” Bet vėl pasigirdo 
kalėjimo sargo balsas, kuris 
kalinius in kamaras szauke. 
Visi skubiai suėjo in savo dvo- 
kianezius urvus.

Sugryže, kaliniai vifei turėjo 
gardaus juoko. Vieni pasakojo 
mate gražiu mergų, kiti, kad

man pasisektu ta gražia mons
trancija pavogti, tikrai gerai 
galecziau paliuoti, treti juokėsi 
isz Petro, ko meldėsi. Tik vie
nas Petras nesijuoke. Jo szir- 
dis jau buvo atgijus, jis drąsiai 
atmetė savo draugu tikybos ir 
doros užgauliojimus.

ISTORIJŲapie na 182 ma- 
----------- -----  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 Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

nieko kito ne- 
keiksmai ir 
nakti nepasi-

lir moteriszkas būdas 
tiek geriau suprasti.. Tei 
pasakius, moteris in nieką ne

įtiki, jeigu ji gyvenimu pasitiki. ■ 
. Jeigu ji visai be tikėjimo, tai ji 

tau sakys kad ji in viską tiki. 
Mano tetos tikėjimas in Dieva 
yra be galo ir be kraszto; už tai 
ji nei man nei kitiems nei per 
nago juoduma netiki.

I Taip ir buvo su Kriviene. Jos 
tikėjimas net folks buvo, kad 
mes ja davatka pravardžioda- 
vome. J i ėjo kasdien iii bažny- 
czia ražaneziu diena nakti cziu- 

ipinejo, Dieva mylėjo ikarsz- 
cziau ir maldingiau negu kiti.

Bet, jos vyras buvo parapi
jos komiteto vadas ir susigin- 
czino su klebonu, 
liejo, norėjo atkers

. 1 nyta, padaryta. Jis klebonui at- 
kerszins, kaili jam iszlups.

Kriviene atsigulė in lova ir 
nudavė kad ji serga. Vyras pa- 
szauke kunigą ir tuo pat sykiu 
pasiszauke kelis komiteto na
rius, panaszaus plauko drau
gus. Pasireuge kleboną priimti.1 

Klebonas, szauktas pas ligo
ni atėjo, ir rado Kriviene tikrai 
mirusia.

...... ... .j Dabar mes prisipažinstams,Simo turimo paveikslus garniu-'. .kad net ir mažame miestelyje 
negalima moteriszko budo su
prasti.

irai ir vaikai stojo in vaiska iri Dieva vėl pamirszta. 
paliko savo darbus, visi mes Panasziai buvo ir su 
■sakeme ir raszeme kad kai jis žmonija, panasziai buvo ir su 
jsugrisz jis savo darba gaus ąt-'musu tais “Moving Piikczie-1

Iriais.” Kai visi sirgo dvasine 
žadėjo ir visiems fabrikams in-- ^ga, kai visiems szitas karas 

. sake, kad 'kiekvienas kareivis ruPe«i°> visas krasztas jieszkojo 
turi savo darba gauti atgal kai paguodos ir suraminimo. “Mo
jis parvažiuos. | vkig Pi'kczieriu” ponai nesnau-

Visi mes ta skaitėme ir pri
tarėme. Taip ir turi būti.

gal. Pati valdžia szventai pri-

de, jie suprato kad czia gali bū
ti geras jiems biznis. Taip ir

Bet, dabar tas kareivis par- buvo. Jie tuojaus pradėjo dva-^ 
važiavo ar parvažiuoja ir to 
dakbo jieszkd. Dabar jau visai ti ir rodyti. Žmonėms tokie pa- 
kitaip viskas iszrodo.

Czia, netoli nuo Malianojaus, 
trys vyrukai parvažiavo isz 
vaisko ir nuėjo in mainas, kur1 ^Gt dabar, kai karas užsibai-. 
jie pirmiau dirbo ir darbo pra- ^e’ ^ai žmonija isz tos ligos pa-, 
sze. Visi mes vienu balsu šaky- sveiko, tie ponai greitai pamir-į 
tume kad kompanija turi szitus1 szo dpie tikėjimą ir grižo prie; 
vyrukus priimti ir jiems darba szlamszto isz kurio jie ne 
duoti. Bet pasakyti daug leng-Daip seniai iszbrido. Dabar jau 
viau negu padaryti. Į ’

Dabar iszkilo klausimas. Kai 1111 na 
tie vyrukai paliko savo darbus 
ir stojo in vaiska, kompanija 
turėjo kitus in ju vietas pasam
dyti. Tie kiti darbininkai dir
bo mainose kai visur darbinin
ku reikėjo ir kai jie butu galė
ję in kariszkus fabrikus stoti ir 
dau'g daugiau užsidirbti. Da
lbai1 ir klausimas.

veikslai patiko ir jie ėjo ant tu 
“Movies” ir milijonus doleriu 
sukrovė tiems ponams.

i daugiau tokiu paveikslu nega-
i nei negamins, nes žmo- 

iiiems pavojus praėjo ir tikeji- 
•mas iszgaravo. Dabar geras 
biznis bus parodyti paveikslus 
apie neisztlkimybe, svetimo
teryste ir gaszlybe, ir iszkelti 
tuos taip vadinamus lyties 
klausimus ir laisvos meiles ne- 
surisztus#nazgelius.

ir Petras su

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o atlaikysite knygas per paczta. x 'i 

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. j
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užiieku. 
Veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.Vaidelota, apisaka
puses gsiatežiu,S'dlRHS piailldllj lldvu, llldllkl Įtik 

rios jis 'pirma niekuomet neuž- 
įpirszdavo, dabar jis už nieką 
laike, net gulti 
persižegnodavo.

Bet būdavo jam ir kitokiu Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
valandų. Kad jis pro maža lan
geli, geležimis apkalta, in lau-Į

: ka pažvelgdavo, isžvysęljavo jis iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
j- • « zčdiuojnnczius medelius, žmo-

zvti. S urna-

Turi Teisybe

Pati in savo vyra: — Mo
tiejėli! susimildamas parga
benk man daktara.

Vyras:— Nugi buvo va
kar daktaras ir sake, jog tau 
niekas nestokuoje, tiktai lie
pė tykiai užsilaikyti.

Pati: — Tai jis tikrai ne
žinojo: žiūrėk — kaip mano 
liežuvis baltas.

Vyras: — Tegul ir liežuvis 
apsispakajina, o busi sveika.

404 
50c 
kri- 
35c 

i&z 
lig:

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne
eidamas ir ne-I valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 
No. 106 Penkios istorijos, apie

'Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
I No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
ipinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- ' •__ •_ 12__ A _ • _ 1. 1. 1 V •
iRaganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
| savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

nes liuosai vaikszcziojanczius. Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

noiedavosi jam puslapiu............   15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15e

! No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58

puslapiu ...........................  15e
: No. 123 Septynios istorjos apie 

I Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis
'grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

Dai'krodis iszmusze vienuo- lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
45 puslapiu.15c

126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links

minu- niybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

puslapio . ........15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

I te pnstvniu: Peloniute: Du brolei 
ts ir Skunutis. 60 pus...15c

Tuomet sanžines balsas jame 
1 atsibusdavo ;
pulti ant keliu ir praszyti Vi-; 
sagalio, kad jam laisve sugra
žintu. Bet vėl susilaikydavo,' 
nes jo szirdis jau buvo užszalu- 
si, prie maldos nebelinko.

Buvo skaisti Birželio diena. 
Tai buvo Dievo Kūno szvente. 
Miestelis, kuriame Petras kalė
jo, pasipuosze keturiais alto7 
riais,- žmones plauke visais ke
liais, nes sziandiėna vaikszczio-j 
jamos Keturios Evangelijos.

Skaitykite “Saule”

likta valanda. Petras su kitais g°nus- 
kaliniais tapo iszleistas kaleji- -

’ mo kieman penkiolikai
I ežiu pasivaikszczioti. Ta pa
ežiu valanda sugaudė varpai i r. gi

.isz bangubjanezios minios isz-1 
s.iverže tvirtas giesmių balsas, 
Kaliniai puolė prie tvoros pro ------
mažus jos plyszius pasižiūrėti, 
kas miesto veikiama. Pamate1

I procesija, vieni kaliniai szauke
I mergas, kiti liežuvius rode, tre- j ZTZ7L _ _ „
. ti keikė ir t.t. Tik vienas Petras ISTORIJE apie Gregonua 

. . , • o • I-----—-- Isz Numirusiužiurėjo m kunigą ozvencziau- 
siaji neszanti, verke ir meldėsi.
“ Vieszpatie,” kalbėjo Petras,
“atleisk man kaltybes, pasi-' 
gailek manės nelaimingo, isz-'
liuosuok mane nekalta isz szio skaitykit “saule" platinkit

SKAITYKIT
UC UTĮ 17” a

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

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

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

$o. 1§2 T?yg istorijos apie Anglo- 
dus isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 

[maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu..........15c

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant 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- 
in'as; 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. 
40 puslapiu ....................  15c

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko didelfl 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a(

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

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sudus Ma
rxians; 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; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nvslapiu ................................ ..

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

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

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 1&M

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraf 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimieczim Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo* 
Preke ................................. II*

--------- ./
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Adresas: / J

Saule Publishing Co., 
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Kaip Žydas Prakeikė
Lietuviu Szeimyna I

(Tasa)

Paliktinas pamatęs, jog Ka
zelis jo grūmojimu nebijo, ėmė
si jieszkoti kitokiu priemonių. 
Nuėjės atsivedė kita kaimynu, 
ir pasiėmęs geležini smaigsti 
eme badinet žeme, idant ženieje 
suradus akmeni, kuris turėtu 
reikszt rubežiu. Užgriebta Ka- 
zelio darže akmuo, paskaityta 
jis rubežium, gi kaimynas Pan
kunui pripažino tiesa užgini 
Kazeliui naikint medelius, jei 
tie ant Pankuno žemes auga. 
Tuom Pankunas apsidžiaugęs, 
patraukė Kazeli teisman, jiesz- 
kodamas atlyginimo dvieju 
szimtu rubliu.

Kazelis apie tai iszgirdes, 
eme labai rūpintis. Atsiminė 
jis Jankelio žodžius, kuriais 
buvo sakyta, jog su Pankunu 
nebus galima sugyvent, ir nors 
pirmiau tuose žodžiuose nedeta 
svarbos dabar jam juos prisi
minus, pasirodė teisybe.

Kiek laiko praslinko, Kaze
lis gavo pakvietimą stot teis
man.

Pankunas rengėsi teisman, 
su pilnu užsiganedinimu ir vįl- 
czia, pasitikint Kazeli paklup- 
dint priesz save, ant keliu. Ka
zelis rengėsi nulindęs, nes ne-j 
turėjo nieko, kas už ji užtartu. 
Jis savo mintyje turėjo, tik tei
sybe, prisimindamas, jog per 
keturiais-deszimts metu gyve
nus ir savo žeme dirbus, ta že
me turi jam ir dabar priklau
syt. Juk jis nekaltas, kad jo že
mėje augo kaimyno medeliai.

* * *

Teisėjas iszszauke byla. Isz- 
klausius skundėja Pankuna, jo 
liudininką ir Kazeli, pasirodė, 
jog byla negalima nuspręst ne
patyrus kaip eina rubežins, o 
kol bus viskas nuodugniai isz- 
tirta, teisėjas liepe visiems ke
liaut namo, prižadėdamas ne
trukus atkeliaut su matininku, 
su žemlapiu ir visais dokumen
tais, parodaneziais kur eina ru- 
jbežius.

Pankunas iszgirdes teisėjo 
žodžius, susiraukė ir nusiminė, 
nes pamate, kad ežia dalykas 
neina taip kaip jis nori. Kaze
lis nudžiugo, nes jautėsi, kad 
teisybe bus jo puseje.

Rytojaus sulaukus, apie pus
dieni, atvažiavo teisėjas, mati
ninkas ir kiti teismo nariai, ir 
tuojaus imta apžiūrėt rubežiu. 
Žiūrint žemlapyje, surasta ta 
vieta, kurioje Pankunas surado 
akmeni, kaipo rubežiaus ženk
lą. Nuo ežia pradeda mieruot 
laukas, kad suradus teisingus 
ženklus. Sulyg žemlapio, vis
kas atrasta teisingai. Dabar’ 
prieita prie ginezijamos vietos, 
kurioje sulyg Pankuno, žeme 
jam priklauso. Czia pasirodė, 
kad Pankuno sodas yra inejes 
szesziomis pėdomis in Kazelio 
darža.

Teisėjas pažvelgęs in Kazeli 
jam pasakė:

— Dabar, kiek czia yra me
džiu, tavo darže išzaugusiu, da- Į 
ryk su jaiska nori: arba isznai- 
kink, arba laikykis nes jie yra 
tavo žemeje, ir jie tau priklau
so.

In Pankuna pažiūrėjęs teisė
jas, jam pasakė:

Jieszko Daugiau 
Garbes

‘ Panku no dar belius.
i gi da ir tuom nepasiganedinda- 
. mas, tarp kaimynu eme leist 
kalbas, žeminanezias Kazeli.

Į Kazelis jokiu budu negalėjo su 
j prast su'kokiu tikslu Pau'ku- 
nb, vagiant kam nors javus.

OO

Szita jauna gražuole atsi
žymėjo savo gražiu ir greitu 
plaukimu pasinierimu. Sep
tyniolikos metu Frances 
Kenney isz Raleigh, N. C. yra 
cziampijone plaukike. Ji jau 
tris sykius laimėjo augsz- 
cziausius garbes laipsnius 
savo plaukimu.

litinis. Taigi ir Pankunas vagi 
nėjo Kazeliui javus tik su vie 
na minezia, kad pasisavinus gi 

inas jam tai]) kerszija, tik pri 
mindavo Jankelio žodžius 
“Kaimyne, tu nesugyvensi si 
szituom žmogum.”

Taip gyvenus tūla lai!
Pankuno namus pradėjo lauky 
tis nelaimes. Pirmiausia asz 
tuonioljktu metu jo sunns sun

— O tu turi savo tvora isz 
czia atsiimt, ir szeszias pėdas 
ja atkelt atgal, nes byla pralai- 

( me jai; turi užmokėt visas teis
mo iszlaidas ir daugiau szi 
žmogų netrukdink.

Pankunas pasitikėjo iszgirst 
toki nusprendimą, ir dabar isz
girdes teisėjo žodžius, stovėjo 
lyg stabas, nepasijudindamas, 
o veidas jo mainėsi isz balto, in 
mėlyna, ir atbulai. Jis jautėsi 
kaip žemes po savim netekes, 
nes buvo tikras laimėt, o czia 
taip netikėtai viską pralaimė
jo.

Sziam dalykui pasibaigus, 
kaip su kaimynais gyvent su
taiko jo, jis pyko ir jieszkojo 
Pankunas vieton jieszkot budu 
nauju budu atkerszijimui už 
savo nepasisekimus. Sulaukus 
vasaros ir ėmus javams augt, 
Pankunas pradėjo kaimynams 
daryt javuose nuostolius, gany
damas juose savo gyvulius.

Kazelis nors mate visus tuos 
savo naujo kaimyno peiktinus 
darbelius, bet kente, manyda
mas, jog apmaudui praėjus, 
Pankunas liausis, o isz kitos 
puses, kaipo ramus žmogus, ne 
norėjo su kaimynu perdaug ir 
bartis. Bet Pankunas nesiliove 

. ir savo kaimyno kantrumu pa
sinaudodamas, sauvaliavo to-

L liau.
( Prisiartino javu pjūtis. Pan

kunas naktimis eme vogt Kaze
lio javus. Nors tokiomis vagys- 
tomis Pankunas negalėjo pra- 
lobt, kadangi pavogt daug ne
galėjo, bet visgi tai buvo daro
ma su kerszto tikslu; mat su
lyg anų aliku žmonių insitiki- 
liu'ki javu auginime.

Kazelis vis tylėjo uusiduoda- 
mas nieko nežinaueziu apie

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraucmo. PASKUBINKITE I 1 J

Pankunas tine da nepasiganedino pasic-Į Ir taip isz visos szeimynos* bu, kurios dabar jau atvirai de. O kad kelionėje lengvai taip 
mus tris aukas. Ilgai netrukusĮ pasiliko jau tik vienas Panku- tikrino besipildanti Jankelio atsitinka, tada kaimynai butu 

nas. Jam parsiėjo kentet di- prakeikimą. Tas visikas Panku- tam patikėję, o Pankunas butu 
džiausiąs skausmus del gailės-1 no szirdi lyg peiliai skaudino.1 džiaugęsis ir Kazelio nusikra- 
czio mirusiųjų, o ne mažiau rei- Bet jis ir dabar, vieton ramiu- tos, ir pinigu prasigyvenęs.

žmonių kai- tis ir su žmonėmis taikintis,1 Bet tie užmanymai ne iszsi- 
■jieszkojo budo naujiems kersz- pildė. Liga ji greitai suspaudė, 
tams, ypacz troszko kuodau- giltine praszalino isz gyvųjų 
gi a u atkerszyt Kazeliui.

* * *
| Kadangi Pankunui vienam 
ukejc gyvent buvo negalima tai 
jis vede antra žmona. Bet Pan
kunas vistick buvo tik vienas 
gyvu likes isz savo szeimynos. 

Praėjo žiema ir prisiartino 
vėl pavasaris. Ir vėl žmones 
pradėjo trustis apie lauko dar
bus.

Sulyg tvarkos, kaimui par
siėjo sumoket pavasarinius 
valdžiai mokesezius, ir juos apie toki 
priduot valstybes iždam Ka- il jar Žydai tame turėjo kiek 
daugi Szeimeliu kaime, apart intekmes, sunku pasakyt, bet 
Kazelio, visi kiti ūkininkai bu- taip buvo kalbama tose aplin-

apsirgo ir paskutine duktė, ir 
tūla laika pasingus numirė to
kiuose pat skausmuose, kaip ir.
pirmesnieji. J kejo kentet ir del

BALTRUVIENE
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n u m i r e didžiausiuose 
s’Kaushiuose.

Numirėli palaidojus, Szeime
liu kaimo gyventojai pradėjo 
kalbėt, jog Pankunuko mirtis 
yra niekas kitas kaip tik Jan
kelio prakeikimas, ir, kad Jan
kelio kersztas jau pildosi. Kai- 
kurie net tikrino,. jog nuo da
bar visa Pankuno szeimyna tu
ri isznykt.

Bet tuomi Pankuno nelaimes 
dar nesibaige. Palaidojus su nu 
ir dar ne užmirszus gailesczio, 
tajapaezia liga susirgo vyriau
sioji duktė, apie szeszioliktu 
metu amžiaus, ir pora savai- 
cziu sunkiai sirgus, lyginai to
kiose pat kaneziose numirė.

Dabar jau žmonių kalboms 
nebuvo galo. Kiek vienas tikri
no, jog Pankuna prakeikė Žy
das Jankelis, ir prakeikimas 
jau pildosi, ir pildysis tol, kol 
visa Pankuno szeimyna isz- 
nyks. Galinus tos kalbos pasie
kė ir paežiu Pankunu ausis. Da
bar Pankoliams reikėjo kęst di
džiausi szirdies skausmai, nes 
isz vienos puses jiems reikėjo 
kentet gailestis palaidotu savo 
mylimu vaiku, isz kitos puses 
juos smaugė kaimynu kalbos, 
pranaszaujanczios Pankiinams 
galutina isznykima už sveti
mas skriaudas. Nors pats Pan
kunas stengėsi negirdėt visu tu 
kalbu, tai vienok jo sanžine vei
kė ant jo gana smarkiai.

Ir to da neužteko, ir tuomi 
nelaimes nepasibaigė, nes ne
trukus apsirgo ir pati Panku
iiiene, ir trumpai sirgus, numi
rė tokiose pat kankynėse, kaip 
ir vaikai mirė. Ir taip isz Įlen
kiąs szeimynos nariu, gvvais Ii- 
ko tik Pankunas ir viena, jau
niausia duktė. Bet ir dabar gil-

TIazletone randasi tūla
1 iet uviszka bolszevike, 
Kuri kas diena su 

kaimiakoms ėdasi.
ne szio, nei to bobelka,Butu

kad tiktai ant kiek suvaldytu 
savo snukuti, ba tokios kniauk- 
les labai greitai pasėsta; dau- 
gybia — apsiseda raukszliu ant 
terlos, nuo piktumo, jog iszro
do kaip lenta nuo skalbimo.

* * »
In Tamakve nuvažiavau, 

Ir kaip norėjau, taip padariau.
O kad kelio gbrai žinojau, 

Tai vienoje peczioje isz boso 
iszejau,

Visa diena vežliojau, 
Apie Lietuvius nedažino.jau. 

Jau sau panianstau, 
Ir in save kalbėjau:

Tai tau Baltruviene 'be dalios,

O ka, vakaro sulaukiau, 
Poteriaudama in Tamakve 

nutraukiau, 
Bosą gavau,

Sėdau ir nuvažiavau.
Tame bosas sustojo,

Nežinau kas ten buvo, 
Bet daug mergicu in bosą 

pribuvo,
Mat, kad nesivalkiot, 

Kad nors po gaidžiu namo 
p ribų t.

Kada visos jau suėjo,
Ir jau bosas važiuot pradėjo, 

Asz sau atstui sėdėjau, 
Ir ant visu žiurėjau.

O-gi mano rūteles,
Nekurtos girtos mergeles, 

O viena priesz mane sėdėję, 
Liežuvi iszkiszta turėjo.

Na ir vemt pradėjo, 
Žmones net bose sėdėt

negalėjo. 
Ir da daugiau ten atsitiko, 
Jog net pudeli po sedynia 

paliko. 
O kad buvo jau ant savo 

stryto, 
Jau buvo netoli ryto, 
Kada iszlipt reikėjo,

Kožnas in vales juoku turėjo, 
Va i kinas merg i na i veda, 

Toji negali paeit, ant 
stryto sėda.

Mergina sako: Asz labai sergu, 
Vesk mane namo nepalik. 

Asz negalų paeit, 
Kanka man duok, 
Jau tokia mergele, 
Ne bus gera patele, 

Da blaivi visaip iszdaro,

tarpo.
Szita slaptybe kaip ten isz- 

dave pats Z. Kada Szeimelie- 
cziai apie tai sužinojo, tai nors 
pirmiau dalinai atjautė Panku- 

1 no nelaimes, dabar visi pikti- 
> uosi be galo, ir nors jau miru- 
Įsiam Pankunui, visi nesigailė
jo peikimo ir paniekos žodžiu. 

° Kiti net džiaugėsi jo szeimy-
nos isznykimu, ir Žydo prakei
kimu.

sfe * *
Kiek tame galėjo but tiesos

Žvdo Prakeikimą”

padaro,
Del tokiu tėvu, 

Verta duoti lazdų, 
Jeigu dukrelėms tokia 

vale duoda, 
Jog ant girtuoklystes 

atsiduoda. 
Girtuoklyste tai nedorybes 

motina.

Nekaltai Prasivoge
Viena keleivi apskundė teis

man už tai, kad jis, iszeidams 
isz viesžbuczio, vieton savo pa
prastos skrybėlės, paėmė sveti
ma szilkine ir visai nauja. Tei
sėjui pasiklausus, jis taip jam 
tarė:

— Tikrai asz paėmiau sve
tima skrybėlė; bet tai padariau 
nenoroms, nes tamsoje negale- 
lejau pažinti, kad imu svetima.

— Asz negaliu jums tikėti! 
■— patemijo teisėjas, nes pirsz- 
tais galima ir tamsumoje at
skirti paprasta sziurkszczia 
skrybėlė, nuo minksztos szilki- 
nes! Juk prisilytejimu galime 
ir nakezia daug daigiu pažinti.

— Teisybe tamista sakai! — 
pritarė kaltinamas, 'bet to jaus
mo asz netekau, nes per dideli 
szalti asz atszaldžiau sau ran
kas.

Kalbėdamas tai, jis parode 
teisdariui savo rankas, kurios 
tikrai buvo labai szalczio su
žeistos.

Teisėjas pažino jo nekaltybe 
ir iszteisino ji.

Tuojaus Galėsime Pirktis Naujus Radijus

va

TIKTAI, ... 50c
Jau ima dirbti ir statyti naujus radijus. Vienas isz pirmųjų radijo fabriku randasi Ply

mouth, Indiana. Szitas fabrikas iszdirbs apie 2,000 radiju per diena. Iszrodo kad visi galė
sime naujus radijus gauti jeigu tik pinigu turėsime. - K.ar; ■
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vo bemoksliai, tai per metu me
tus, visuomet ūkininkai kreip
davosi prie Kazelio, praszyda- 
mi iszs'kaitliuot kiek kuriam 
reikia mokeseziu mokėt. Kaze
lis visuomet tai noriai padary
davo; taip buvo ir dabar. Nors 
Kazelis žinojo Pankuna esant 
jam dideliu prieszu, bet ir jam 
jis ne atsisakė patarnaut.

Sumokė j us .„mokesezius, pa
prastai du ūkininkai mokes- 
czius veždavo valdžios iždam 
Sziuomkart mokeseziu nuveži
mui paskirta Pankuna ir Kaze
li. Pankunas nuokart sutiko su 
iszrinkimu, Kazelis nenorėjo 
sutikt, bet kitiems ūkininkams 
užsispyrus, jis apsiėmė.

Prasidėjo rengimasis kelio
nėn, kad nuvežus kaimo mokes- 
czius valdžios iždan, kuris bu
vo apskriezio mieste, keturiu 
myliu atstume nuo Szeimeliu. 
Paskirtoj dienoj iszauszus, Ka
zelis jau buvo prisirengęs ke
lionėn, tik nesulauke savo kai
myno Pankuno. Laukiant va
landa po valandai, atėjo nusi
minusi Pankuniene, ir pasakė, 
jog Pankunas isz nakties dru- 
cziai susirgęs ir todėl negalė
siąs važiuot in miestą.

Kazeliui nieko daugiau neli
ko kaip tik vienam leistis, ke
lionėn. Nors buvo baugu ke
liaut vienam su pinigais, dargi 
tuom baugiau, kad apie mylia 
kelio reikia keliaut per giria, 
bet ka darysi. Pasipraszes Die
vo pagelbos, iszkeliavo.

Laimingai pasiekęs miestą ir 
atidavęs pinigus, Kazelis gryžo 
namo. Sugryžes namo, savo 
kaimyną Pankuna rado dru- 
cziai sergant. Po keliu dienu ir 
pats Pankunas numirė, taip 
kaip ir kiti jo szeimynos nariai, 
didžiausiose kankynėse.

Dabar jau kaimynai tikrai 
intikejo visoms kalboms, jog. 
Jankelio prakeikimą s iszsipil- 
de — Palikimai visi isznyko!

* * *
Pankuna palaidojus atsiden

gė da viena slaptybe. Panku
nas, nuo pat dienos atsikraus- jj 
tymo in Szeimelius, slaptai tar- ft 
1 • X • Adavosi su savo prietelium Z., | 
kuris Pankunui davė visus pa- & 
tarimus priesz Kazeli. Pasky- ft 
rimas vežt mokesezius Kazelio J | 
ir Pankuno taipgi buvo atlikta f 
tam paežiam Z., pasitarnavus. * 
Mat buvo sutaryta taip isz | 
ankst, ir kelionėje Pankunas ( 
turėjo Kazeliui atkerszyt už 
bylos pralaimejima. Pankunas,! 
važiuojant per giria, turėjo nu
žudyt Kazeli, paskui pasiėmus 
pinigus ir viską palikes, s,u nu
duotu iszgascziu isžbegt isz gi
rios ir papasakot, jog pleszikai 

. pinigus paveržė, Kazeli nužu-
■ t _

kese, o gal da ir sziandien ras
tume žmones, kurie butu Rūd
ninkais to viso.

Ar Jankelis galėjo prisidėt 
prie isznaikinimo Pankuno 
szeimynos irgi negalima spręs
ti, bet, Pankuno visa szeimyna 
iszmire, tai tiesa. Bet įszmiri- 
mo galėjo but ir kitokios prie
žastys. Galėjo but kokia pavo
jinga liga insisukus, o kadangi, 
kaip jau žinome, Lietuvoj yra 
nuo miestu tolimu kaimu, ir 
daktaras nebuvo kviestas pa- 
gelbon. O kad tas viskas pasi
taikė kaip tik ėjo žmonių kal
bos, buk Žydas užleido prakei
kimą, tai ir galėjo susidaryt vi
sa istorija.

Seiliaus tamsesni žmones ti
kėjo, jog Žydas gali prakeikt 
ka nori, ypatingai krikszczio- 
nis. Kartais net ir pamokinti 
žmones apie tai kalbėjo intiki- 
naneziai. Ar tas tikrenybėje 
yra, tai dar niekas neprirode.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15£ ::

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

Pati: — Artu skaitai du- 
sziuk, kad nekuriose szalyse 
pasirodė garniai?

Vyras: — Mano brangi, 
palauk tu su tais garnais, ka 
dabar ne turiu laiko.
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Žinios Vietines
' »

■ — Pėtnyczioje pripuola Szv. 
Mato Ap., Su'batoje Szv. Tomo 
.Villa Vy., ta diena pasninkas. 
Kita sanvaite: Nedelioj pri
puola Sžv. Tekios, Panedelyje 
Szv. Afrano; Utarninke Szv J 
Kirmino Vys. M., Seredoje Sžv. 
Izako Jog., Ketverge SS.Koz- 
mo ir Domijano; Petnyczioje 
Szv. Vaclovo; Su'batoje Szv. 
Mykolo Arikangelo.

— Ponia Magdalena Klei- 
benstein, isz Atlantic City, N. 
J., ir ponia Ona Santariene isz 
Detroit, Mich., atsilankė in 
“Saules” redakcija.

— Kareivis Pfc. Alfonsas 
Maczys isz Girard vllles ana 
diena lankėsi mieste su reika
lais, taipgi ir “Saules” redak
cija. Kareivis Alfonsas nesenei 
sugryžo isz Vokietijos, kuris li
kos sužeistas ant kares lauko. 
Ącziu už atsilankyma.

t Sirgdamas ilga laika, ge
rai žinomas visiems Antanas 
Czekauskas, nuo 514 West 
Malianoy Ulyczios mirė Pane
delyje Ashland ligonbute 3:30 
y ai., ryte. Velionis gimė Lietu- 
yoje, atvyko in Amerika 40 me
tu adgal, pribuvo in Shenando- 
r je, po tam persikėle in miestą. 
Buvo anglekasis ir dirbo prie 
Maple Hill angliakasyklose. 
Paliko savo paczia Tekia, ir se
kantieji po-vaikiai: Joną ir 
(Vincą Gražiai namie, W. Zac- 
Jkiene, Tamaqua; Alberta Gru- 
jži, Mount Cabbon; Agneszka 
Žukauskiene, Schulykill Ha- 
yen, ir C. Boweriene isz Wild- 
iwood, N. J. Laidotuves at
sibuvo Ketverge ryta, su apie- 
gomis Szv. Juozapo toažnyežio
je 9 valanda, ir palaidotas pa
rapijos kapuose. Graborius L. 
Traskauslkas laidojo.

— Gerto. Kunigas Antanas 
Karužiszkis isz Pittsburgh, Pa. 
ana diena atsilankė in “Sau
les” redakcija.

Detroit Mich, f Mykolas 
Santa ris, gimęs Shenandoah, 
Pa., ilgai gyvenas Girardville, 
Pa., pasimirė Rugsėjo (Sept.) 
15-ta diena Detroit mieste, nuo 
sžirdies ligos. Velionis vargo- 
ninkavo Frackville ir Maize- 
ville, Pa., taipgi Westville, Ill. 
Rugsėjo (Sept.) 10-ta diena 
a.a. Mykolas Santaras su žmo
na Ona apvaikszcziojo savo 24 
metu vestuvių sukakti. A. a. 
Mykolas paliko savo žmona 
Ona, dukrele Eleanora, motina 
Pranciszka, brolius: Juozapa, 

. Antana ir Petra, sesutes: Anta
nina, Magdalena ir Marija. A. 
a. Mykolo Santari kuna parve- 
žc in Girardville, Pa., Kunigas 
Antanas Karužiszkis isz Pitts
burgh, Pa., atnaszavo Szventas 
Miszas Szv. Vincento toažny- 
czioje 9 vai., ryte (Rugsėjo 
19-ta diena) ir palaidotas para
pijos kapuose. Žmona ir gimi
nes dėkoja visiems kurie paro
de užuojauta ir prielankumą 
szitoje liūdnoje valandoje. Gra
borius Albinas Valinskas lai
dojo.

Tokyo, Japonija, — Genero- 
las Douglas MacArthur su- 

f spendavo antra Japonu laik- 
raszti, “Nippoų Times,” už 
tai kad prieszinosi priesz Ame
rika.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Trumanas pranesza, 
kad Robert P. Patterson likos 
iszrinktas kaipo naujas sekre
torius Karo Szta'bo in vieta tou- 
vusis Sek. Henry L. Stimson. 
J8 metu amžiaus.

Japonas Priesz Japonus

Japonu Leitenantas Minoru Wada isz Amerikos Marinu 
bomberio veda Amerikieczius priesz savo žmones. Jis buvo 
in nelaisve paimtas ir savanoriai stojo in Amerikiecziu eiles 
ir prasze pavelinimo vesti musu Marinus priesz Japonus. 
Jis žinojo visas Japonu tvirtoves ir priesz jas jis su Ameri- 
kiecziais kariavo pirm negu Japonai pasidavė.

Generolas Yamamoto 
Gala Gavo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niai eroplanai visomis galiomis 
stengėsi savo generolą iszgel- 
beti, bet nepasiseke. Pulkau
ninkas Thomas Lanphier palei
do savo eroplana visu smarku
mu vytis Generolą Yamamoto. 
Jo eroplano visi karabinai 
liepsnos ir kulku kelia nuklojo. 
Jis paskui Yamamoto, o visi 
Japonai su sargybiniais eropla- 
nais paskui ji. Padangėse gy
vas pragaras atsivėrė.

Lakūnas kuris veže Japonu
Generolą Yamamoto jau supra
to, kad jam galas. Jis paleido 
savo dideli bomberi visu smar
kumu žemyn, norėdamas Ame
rikieczius nusikratyti. Bet’ 
Pulkauninkas Lanphier neatsi-! 
liko, jis ir savo eroplana taip 
paleido žemyn.

Kai Japonu bomberis jau bu
vo vos tik viršuj medžiu, Pulk
auninkas Lanphier paleido vi
sus savo karabinus staeziai in 
bomberi. Bomberio inžinai už
sidegė, bet jis vis nepasidavė: 
neszesi kiek tik galėjo, isz ar- 
motu ir karabinu taip pat mir
ties kelia liejo. Bet jau buvo 
per vėlu. Tuojaus kairis spar
nas užsidegė ir sudužo ir bom
beris užsidegė ir už medžiu sza- 
ku užkliuvęs krito ir sudužo. 
Visi Japonai ant smert užsimu- 
sze.

likusiems Japonams kaili isz- 
pilti.

Vienas isz Amerikiecziu pra
dėjo du Japonu eroplanus vytis 
ir norėjo juos nugalabyti, bet 
Pulkauninkas Mitchell ji su
stabdė ir davė insakyma vi
siems traukti namo, nes darbas 
atliktas, garsus ir galingas Ja
ponu generolas Yamamoto nu
galabintas.

Nors jau trys metai praėjo 
kai Yamamoto nugalabintas, 
bet da ir sziandien galime isz 
to generolo kariavimo ir mir
ties pasimokyti.

Generolas Yamamoto buvo 
tikras Japonas. Jis neapkentė 
Amerikiecziu. Jis isz pat ma-

Palieka Japonus 
Valdžioje

Japonai Klausinėjo Apie Nauja Atomic Bomba

JINSEN, KOREA. — Ame- 
rikos Karo Sztabas pranesza, 
kad visi Japonai valdininkai 
gali pasilikti valdžioje ir val
dyti kaip ir valde Korėjos gy
ventojus. Armija sako kad szi- 
tokia tvarka gali tęsti tik die
na kita ar kad ir visus metus.

Korėjos gyventojai baisiai' 
piktinasi ir pyksta ant Ameri-- 
kiecziu už tokia skriauda. Ko-į 
rėjos laikraszcziai piktai ir 
o’rasiai sako kad toks nusista
tymas yra jiems kaip szlapia 
mazgote per snuki.

Japonai užkariavo ir paver
gė Korėjos gyventojus keturios 
deszimtys metu atgal. Per vi
sus tuos prakaito, kraujo ir 
priesztaravimo metus Korėjos 
gyventojai nepripažino Japonu 
valdžios ir lauke szviesesnio 
rytojaus. Jie Amerikiecziai 
jiems szpyga parode.

O Japonams kaip tik to ir 
reikia. Jie ežia dabar valdo 
kaip ir valde.

Kai Korėjos gyventojai isz- 
ejo pasitikti marszuojanczius 
Amerikieczius ir plojo ranko
mis ir sveikino Amerikos ka
reivius iszlais vinto jus, Japonai 
kareiviai paleido kulkas in 
juos. Keturis ant smert nuszove 
ir deszimts sužeidė už tai kad 
jie Amerikieczius pasitiko.

Amerikos Brigadier General 
Crump Garvin szita sutarti su 
Japonais padare ir dabar visai 
nenori pasiaiszkinti kodėl jis 
taip Korėjos gyventojus nu
skriaudė. Jis sako kad ežia po
litinis klausimas. O jis ne poli
tikierius, bet Generolas. Reisz- 
kia, Generolas gali daryti ka 
tik jis nori, kad ir savo draugus 
ir talkininkus nuskriausti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

žens buvo mokinamas neap
kęsti tu “Velnio iszperu” 
Amerikiecziu, kurie pažemino 
dangaus vaiku kraszta. Visas 
jo gyvenimas buvo paszvestas 
atkerszyti Amerikiecziams už 
ta skriauda kuria musu jūrei
viai padare kai jie pirma syki 
atvažiavo in Japonija ir pri
vertė Japonus atidarpti savo 
uostus ir duris.

Jis pastate Japonu galinga 
laivyną, iszkele Japonu eropla
nus in visas Azijos ir Pacifiko 
padanges. Jis užpuolė Ameri
kieczius ant Pearl Harbor ir 
iszžude Amerikieczius karei
vius. Jis paskandino Anglijos 
galinga ir garbinga kariszka 
laiva, ‘ ‘ Prince of Whales ’ ’ ir 
Amerikos “Repulse.” Jis pa
gieža liejo ant Amerikiecziu ir 
buvo pasirengęs visus in ne-

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima

1940 metuose trys Japonai mokslincziai atvažiavo in 
Berkley, Calif., ir stengėsi pasimokinti apie musu tada ren
giama sprogstanezia “Atomic” bomba. Profesorius Dakta
ras Ed. McMillan tiems Japonams daug sake, dar daugiau 
aiszkino, bet nieko nepasake. Japonai daug geriau pasimo
kino apie ta nauja bomba isz Amerikiecziu kai Amerikie
cziai patys nuveže ja pas juos paleido ant Hiroshima ir Na
gasaki miestu, Japonijoje.

Mesos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
LI, M1,N1, Pl, Ql, geros iki 
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept. 

Į 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.)

i knygutėje Nr. 4 del 5-svaru 
30 d., Racionavimo 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.

Generolas DeGaulle 
Washingtone

Plaukikas
Cziampijonas

Prancūzas Generolas De- 
Gaulle su Prezidentu Truma-

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

Saule, Mahanoy City, Pa. į

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
120 W. Centre St., Mahanoy City

Skaitykite “Saule” ’

Maldų Vainikėlis , 
:: Knygele :: ’

nu susitiko ir pasitarė Wash
ingtone. Washington© karei
viai pasveikino Generolą De
Gaulle ir uždrožė Amerikos 
Himną.

Keo Nakama isz Ohio 
State pasiliko ir ant szitu 
metu cziampijonas plauki
kas. Jis puikiai moka nertis 
ir toli ir greitai plaukti.

Prezidentas Trumanas Paskelbia Kad Japonai Pasidavė

Pulkauninkas Lanphier, nu
galabinęs ta bomberi su Japo
nu Generolu Yamamoto dabar 
pats buvo pavojuje. Jo eropla- 
nas medžiu szakas lauže. Jis 
buvo tik apie deszimts pėdu 
nuo žemes. Jo eroplanas tik du 
szimtu myliu in adyna ėjo. Bu
vo pavojus kad inžinai visai ne
sustotu. O jis negalėjo pasikel
ti nes kiti Japonu eroplanai, 
tie kurie buvo paskirti sargy
bai dabar apie ji kaip kokios 
bites lakiojo ir sukinėjos, lauk
dami progos jam atkerszyti ir 
ji nudėti. Pulkauninkas Lan
phier per radi j a szaukesi pa- 
gelbos isz kitu Amerikiecziu 
eroplanu, kurie iszsikele 5,000 
ir 10,000 pėdu in padanges ant 
sargybos stovėjo. Jiems nei mi
nutes neeme nusileisti ir tiems

laisve paimti ar iszžudyti. Jis 
eroplanais ketino visa pasauli 
užkariauti. Jis eroplanu ir žu
vo. Lietuviszkas priežodis sa
ko: “Kardu kariavo, kardu ir 
krito!”

Prezidentas Harry S. Truman skaitydamas isz popieros paskelbia kad karas su Japo
nais baigtas. Pirmoje eileje isz kaires in deszine: Admirolas Leahy, Valdžios Sekretorius 
Byrnes, Prezidentas Trumanas ir buvęs sekretorius Cordell Hull. Trys metai, asztuoni me
nesiai ir viena sanvaite praėjo nuo to laiko kada Japonai mus užpuolė ant Pearl Harbor. 
Dabar jie pasidavė ir praszo taikos.

REDDY KILOWATT .... A Hair-Raising Story....
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 

/

I GET IN THEIR -HAIR.
I DO NOT GIVE A RAP

T<Y SPEAK THE TRUTH 
I'M REALLY THERE.
I CRACKLE AND I QNAP

I ACTUALLY
STAND YOUR HAIR ON END 
BUT JUQT IN FUN, OF COURSE 
NOJOBorTRlCKfooBIGorSMALL 
I'M STRONGER THANaHORSE

TRY COMBING 
YOUG WiG, 
BRlSKLy WHEN
IT IS DRy— 

SEE HOW THE
COMB ATTRACTS 

IT-LISTEN 
Q TO IT SNAP

THIS HAIR-RAISING STORY 
WON'T MAKE YOUR-HAIR.
CURL- BUT 
Reddy can! 

(Ask >ouR Beauticiaw) 

PEDDY KEEPS 
HOUSEWIVES LIKE 
GLAMOROUS
SWEETHEARTS

PIU& IN... I'm P£DDYI
C^yrlsh? IM5 by KilowWt

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

Aiszkus drukas; smagi /J 
knygele, 75 Centai. /

Rodykle: į
Bažnytinis metu padalinimas^ Ii 
Pasnikai. į , J
Kalendorius. 
Maldos Rytmetines. / į
Vieszpaties malda. į,'
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. yį 
Du didžiausi meiles prisakymai.. " 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles Ir 
Gailesczio. .į
Maldos vakarines. JT
Giesme ant pradžios Miniu. f i 
Misziu Maldos. t
Psalme 45. j ,
Giesme Szventas Diav». įį. , 
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažinties^ .
Perkratymas sanžines. , į-į
Maldos priesz pat Iszpažinti. f
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.. Į 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

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

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

Komunijos. J
Garbinimas Szv. Sakramentai F į 
Malda Szv. Tamosziaus. 
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. I 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv. 

Panos Marijos. 
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas. 
Litanija prie Szv. Panos Marijos., j 
Litanija prie Szv. Antano isz į 

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

Per Procesija. 
Giesme ant Procesija. , < j
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy Ciijj




