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Isz Amerikos
I

Churchill Atvažiavo Ant Posėdžio

KŪDIKIS JUOS
SUTAIKĖ

Persiskyrus Pora Sutai
kinta Trūkyje Per Ju 
Maža Sūneli; Links

ma Užbaiga
Denver Colo. — Sujudinan

tis atsitikimas atsitiko ant ge
ležinkelio kėlės dienas adgal. 
In vagona insedo puikei pasi
rėdęs jaunas žmogus su vaiku, 
apie septynių metu. Tuoj aus 
buvo galima pažinti kad tai 
yra tėvas su šuneliu, kuris sa
vo kudikiszkais klausymais at
kreipė ant saves atyda pasa- 
žieriu. Ant galo jis patemino 
gale vagono sedinczia motere. 
Vaikui tuojaus pražibo akutes 
o sėdinti motere tankei žiurėjo 
ant vaiko su aszaroms akyse. 
Ant kart pasažieriai iszgirdo 
vaiko baisa kalbanti in tęva: 
“Tetuk, ten sėdi mamyte, kaip 
galėjo man kalbėti tarnaite kad 
ji yra mirus? Tai ji man mela
vo kad mamyte jau randasi 
danguje.”

Nubėgo vaikas pas savo mo
tina kuri ji prispaudė prie mo- 
tiniszkos szirdies. Vaikiukas, 
paemes motina už rankos, 
traukte pritraukė ja prie tėvo 
tardamas: “Tetuk, pasakykim 
motinėlei ‘Laba ryta!’ ”

Vyras, paemes moteres ran
ka, jai pasznabždejo: “atleisk 
mano kalte.” Ant artimiausios 
stoties pora iszlipo laikydami 
rankutes savo sūnelio kuris 
bucziavo motinos ir tėvo ran
kas. Daug turėjo vienas kitam 
papasakot. Tėvas su paczia bu
vo persiskyria per asztuonis 
menesius ir vela laimingai su
ėjo in pora su pagialba savo 
sūnelio. Pasažieriai tuomi la
bai buvo susigraudinia.

Valdžia Turi Užtektinai
Sviesto

Philadelphia, Pa. — Nors 
žmones rūgo j a negalėdami 
gauti sviesto bet valdžios ma
gazinuose randasi sziadien 
125,608,000 svaru sviesto. Pa
gal sztorninku apskaityma tai 
sziadien czionais randasi mili
jonas svaru daugiau sviesto ne 
kaip buvo praeita menesi. Ta j i 
sviesta valdžia laiko del ka
riuomenes ant iszsiuntimo in 
visas dalis kur musu karei 
viai randasi ant tarnystes. Bet 
tieji, kurie žino, sako, kad be 
reikalo valdžia krauja tiek 
sviesto nes kareiviai jo tiek 
nesunaudoja.

AKYVI TRUPINELEI
—• Kanada iszproduktavo 

[padirbo] praeita meta 283 
milijonus svaru sviesto.

— Daugiau kaip tūkstantis 
namu sudege didelėj e ugnyje 
kuri kylo Baltimore, Md., 1904 
pxete.

Anglijos vyriauses ministeris, Winston Churchill atva
žiavo in Quebec, Kanada ant kariszko posėdžio su kitais 
žymiais kariszkais rodininkais, kaip vesti tolimesne kare. 
Buvo jau ju szesztas posėdis ant kurio taipgi dalyvavo ir 
prezidentas Rooseveltas.

NETIKĖTAS 
GILIUKIS VYRO

Kuris Negalėjo Prakal
bėt In Savo Paczia

Per 14 Metu
Wausau, Wis. — Per keturio- 

ika metu Augustas Wayledge 
neturėjo progos prakalbėti in 
savo pacziule ir sziomis dieno
mis turėjo taji giliuki kad ir 
jis galėjo nors karta iszsižioti 
in ja. Augustas prižadėjo sau 
po vienam susibarimui su pa 
ežia, kad daugiau in ja nepra- 
kalbes, nes jo moterele turėjo 
liežuvi už keturis vyrus todėl 
jis per 14 metu neprakalbėjo 
in ja ne žodelio. Sztai kas atsi
tiko ana diena: Liežuvis mote
res likos suparalyžavotas. Vy
ras isz pradžių tam netikėjo 
bet kada daktaras apreiszke 
jam kad ant tikrųjų pacziules 
liežuvis pasiliko be valdžios o 
pacziule ant jo užklausymo nie
ko jam neatsake, net paszoko 
isz džiaugsmo. Pradėjo dabar 
savo pacziulei viską iszkalbi- 
net ka per 14 metu buvo užty
lėjus ir nukentės; pati atsaki
nėjo tik linktelėjimu galvos. 
Kaip girdėt tai žmogelis da ir 
sziadien kalba o motere tyli.

Valdžia Aresztavojo
, Kelis Sznipus

Detroit, Mich. — Valdžios 
slapti agentai aresztavojo ke
lis žymius Vokiszkus sznipus 
tarp kuriu radosi kelios mote
res isz augsztos kilmes. Du vy
rai ir dvi moteres likos pasta
tytos po $50,000 kaucijos lyg 
teismui. Jeigu tai butu Vokie
tijoj tai musu sznipai butu tuo
jaus suszaudyti. Tarp tu j u ran
dasi ir .vienas daktaras, Wil
liam Thomas, gerai žinomas 

i tame mieste.

Ne Meszkos Jos 
Nenorėjo

St. Louis, Mo. — Nors visaip 
bandė sau atimti gyvastį Berta 
Ashman, 33 metu, bet Smertis 
senmerges nenorėjo todėl ji 
nutarė užbaigti gyvastsi kito
kiu budu. Nuėjus in miesto 
žverineziu, kuriame radosi ke
lios dideles meszkos, mėtėsi ji 
in ju tarpa bet ir meszkos jos 
nenorėjo nes prieja prie Ber
tos, pauostė kelis kartus ir nu
ėjo kožna in savo kampa.

In kėlės valandas po tam 
sargas daržo užtiko ja ir bandė 
iszgialbet bet meszkos nepri
leido ji prie merginos. Tada 
sargas su pagialba gumines 
paipos ir vandenio isztrauke 
Berta isz tarpo meszku. — O 
gal meszkos ja norėjo pasilai
kyt ant vakarienes nes tame 
laike nebuvo alkanos?

*wi Prez. Rooseveltas Sako: Jeigu
33,219,000 Svaru Bom

bų Numesta Ant
Vokietijos

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki bombininkai pirma 
meta bombardavimo Vokieti-
jos numėtė 33,219,000 svaru 
visokiu bombų ant daugelio 
vietų sunaikindami visokes 
dirbtuves, paskandino laivus 
ir sudegino beveik visa Berli- 
na.

40,000 Vokiėcziu
Užėmė Kopenhaga

Stokholmas, Szvedija — Vo- 
kiecziai, skaitlyje 40 tukstan- 
cziu kareiviu, aria diena užėmė 
sostapyle Kopenhaga. Gyven
tojai priesz toki Vokiėcziu pa
sielgimą pradėjo straikus, mai- 
szaczius ir pasikėlimus. Vokie- 
cziai, geisdami apmalszint ne- 
užganadintus gyventojus, su- 
szaude daugeli ir szimtus ar
esztavojo.

12,000 Lenkiszku
Pabėgėliu Afrikoj

Stokholmas, Szvedija — Dvy
lika tukstaneziu Lenkiszku pa
bėgėliu sziadien rado prieglau
da Ugandoje, Afrikoj. Didesne 
dalis tuju pabėgėliu dirba ant 
ukiu o tieji, kurie negali dirbti 
yra szelpiami per Lenkiszka 
komitetą del pabėgėliu. Daug 
pabėgėliu isz Lenkijos taipgi 
randasi Tanganyika ir Kenya, 
Rodesoje. Viso tose vietose 
randasi apie 20,000 pabėgėliu.

18,000 Žmonių Prigėrė

London, Anglija — Telegra
mai isz Zuriko pranesza buk 
18,000 prigėrė kada Elba tune
lis likos pataikintas per bom
bas laike bombardavimo Ham
burgo.

Vokietija Ir Kiti Sklypai Nepa
siduos Bus Balsei Nubausti

Berlinas Vela Bombarduotas. 
12,000 Žmonių Užmuszta, 
50,000. Sužeista Ir Puse Mili
jono Žmonių Pasiliko Be Pa
stogių; Alljentai Bombardavo 

Rhinelanda, Leverkusen,
Cologna Ir Foggia

*
Rusai užklupo ant Vokiėcziu 

Donato aplinkinėje po užėmi
mui Karkovo. Taipgi užklupo 
ant Voroshilogrado kuri paėmė 
su pagialba bagnietu, paim 
darni daugiau kai 30 kaimeliu 
ir miesteliu. Tuose musziuose 
užmuszta 4,500 Vokiėcziu ir 
paimta in nelaisve kaipo ir 
daug ginklu ir amunicijos.

Vokiecziai bėga isz tosios ap
linkines nes juos pradėjo ap- 
siaubinet Rusai isz visu pusiu.

Badai Indusu valdytojas 
Ghandi likos nusiunstas in 
Italija kad stengtųsi padaryti 
pakaju su Allijentais ir paliau-
ti musztis.

Decatur, Ill. — Mrs. De Etta 
Ham, 47 metu, motina 6 vaiku, 
nužudė savo kaiminka, Vera 
Henry, 46 metu, kad užsidavė 
su jos vyru.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Cimentinei Submarinai

Valdžia dabar mano dirbti cimentinius submarinus, kaip tai ant paveikslo matome, 
kurie butu drutesni. Tuosius submarinus jau pradėjo dirbti laivu dirbtuvėje, Richmond, 
Calif. '•

Prezidentas Rooseveltas, savo vėliausioje 
kalboje, Kanadoje, apreiszke kad geriau Hitle
ris padarytu kad dabar gervalei pasiduotu jei
gu nenori kad butu visai isztremtas nuo virszu- 
nes žemes. Jeigu Vokietija ir kiti sklypai nepa
siduos tai nukentės ir bus baisei nubausti už sa
vo užsispyrima. Kuo greieziau pasiduos, tuo 
bus jiems lengviau ir iszgialbes save nuo prapul
ties ir gyventojus nuo baisaus nubaudimo ir 
mirties. Taip likos nutarta ant posėdžio, Kana
doje, laike susirinkimo musu kariszku vadu. ;

Angliszki ir Kanadiszki eroplanai bom
bardavo Rhinelanda, Leverkusen ir Cologna, 
kur sunaikino dirbtuves trucinanczio gazo, ku
ri Vokiecziai ketino naudoti musziuose. Dau
giau kai szimtas ugniu likos pradėta nuo bom
bų, po miestus, su didėlėms bledems. Allijentu 
700 eroplanu suteszkino baisei miestą Berlina 
bet 58 Allijentu eroplanai nesugryžo isz tosios
pavojingos keliones. Miestas dega daugeliose
vietose. Paskutiniam bombardavime likos už
muszta 12,000 žmonių, 50,000 sužeista ir puse
milijono žmonių pasiliko be pastogių, žodžiu,
visas miestas guli griuvėsiuose.

Amerikoniszka f lot a bom
bardavo Palermą ir kitus Ita- 
liszkus pakraszczius su didė
lėms bledems kaipo ir nuszove 
33 Vokiszkus eroplanus. Kiti 
pakrasztinei miestai taipgi li
kos sunaikinti. Daug geležke- 
liu likos sunaikinta.

Amerikonai smarkiai bom
bardavo Japoniszkas pozicijas 
ant Salamaua, Naujoj Gvino- 
je, kur likos užmuszta daug 
Japonu ir sunaikinta kėlės ka- 
riszkas stotis.

Amerikonai bombardavo di

deli miestą Foggio, sunaikin
dami daugeli dirbtuvių, apie 
400 žmonių likos užmuszta ir 
26 eroplanai nuszauti. Italija 
dabar geidžia padaryti atskira 
pakaju su Allijentais ir kad 
paliautu bombarduoti miestą.

Žinios isz Rymo pranesza 
buk Benito Mussolini sziadien 
randasi kaipo nelaisvis ant 
Ponzos salos, ant Tyrrhenian 
mariu ir ten szaukia in savo 
dažiuretojus: “Italija laimėjo 
kare ir supliekem savo nevi
donus.” ....
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kaip su ikuju in bjaurus papra
timus žmonių ir 'griežia taip 
ilgai, pakol užeina ipagerini- 

Kaipo geras “szinko- 
jis pripila žmoniems 

Redaktoriai
ii i ■ • -t n • į vi<i pi luiiieimis pirmeivvs-speti 'kur randasi jo giliukis. ' 1 d

~ - -- " 'tęs. Kaip “peczlkuriai” pada
ro ncikuriems karsztas galvas. 
Yra jie “poetais” žmonių ir 
pataiko iszdrožti kalteliu pro
tus pusgalviu. Kaipo “bar'be- 
ris” turi suprasti kaip skusti 
ir be pa'gialbos muilo; nedrysta

Kas Girdėt
Nevišados žmogus gali in-

mas. Kaipo geras 
rius” jis pripila 
czysto gerymo.

į yra “pijonieriais

Sztai ana diena kokis tai val
kata, ant ulyczios New Yorke, j 
užklupo turtinga biznierių, su- 
muszdamas jam baisei galva 
su “bile.
kurezias ir gal nogirdejo kaip 
valkata priselino isz užpakalio 
bet už tai yra jam ‘dėkingas. 
Kada žmogelis atsikvotejo, ne
rado puikaus laikrodėlio ir 
maszneles su pinigais bet už 
tai vela adgavo savo girdėji
mą. Nesigaili pinigu nes gy
duole buvo jam užganadinanti.

Biznierius buvo. .

Vienarn miestelyje Pennsyl- 
vanijoj, tarp anglekasiu darbi
ninku klebonas tenai tines Lie- 
tuviszkos parapijos taip kalbė
jo bažnyczioje laike pamokslo. 
Sztai jo žodžiai, kaip prisiuntė 
mums musu skaitytojas:

“ O Vieszpatie, kuris permai
nai vandeni ant vyno, kuris 
pats persimainei akyveizdoje 
Petro, Jokūbo ir Jono, suteik 
idant szita kamiszka sėkla per
simainytu in tikrus Katalikus 
(atsisukęs in altorių kalbėjo) 
o jeigu kitokia butu Tavo va
lia, o Vieszpatie, tai permainyk 
juos ant raguotu galviju...”

Paskui kalbėjo in tuos kurie 
“savo nosis kisza in parapijos 
kasa” ęekancziai: “Tu Betle- 
jaus jauti, vienas ir kitas* ar tu 
kunigą mokysi kaip jis turi 
daryti?! Kad tu būtumei in ak
meni Lietuvoje pavirtęs, kad 
tave sziau'czius su kurpaliu bu
tu užmuszia, karnai netaszy- 
tas!...”

Ant galo užbaigė pamokslą: 
“Vietoje avinu, radau sziczion 
kaimene kiaulių nusususiu! 
Dirstelėkit ant saves o persi
tikrinsite kad visi turite ilgus 
snukius o kurie tai snukiai 
taip pralysta kaip sloniaus 
triubos... ka duok Dieve, A- 
men.”

O ka? Ar-gi ne puikus 
sveikinimas savo aveliu?
kiu panasziu pamokslu galima 
iszgirsti daugeliose parapijose 
isz lupu dvasiszku teveliu.

vo szeimynos todėl nors szven- 
tadieni geidžiu būti liuosu ir 
pasilinksmint su savo drau-

Ir jis turėjo teisybe!
Sudžia davė jiems persis 

rimą ir gerai padare.

Tūlas milijonierius isz New 
Yorko tvirtina buk niekas ne
gali in trumpa laika dasidirbti 
teisingai milijoną doleriu. To
dėl,'ka-gi galima maustyti apie 
tokius Amerikoniszkus milijo-

Įiali'kti ne plaukelio ant savo;nierius? Kaip pasirodo isz jo 
prieszininko o laiikas nuo lai-’apreiszkimo tai visi yra apga- 
ko turi žmoniems gerai iszczys-' 
tyt isz galvos. Kaip “valiuto- <1 į
jas ulycziu” redaktorius pri
valo nuvalyti nuo svieto szasz- 
lavus; (kaipo “nesziotojas van
dens” turi semti isz mariu gy
venimo. Redaktoriai yra ge
rais “augintojais aneziu” ir 
politikisz'kais ‘ ‘ stirininkais ’ ’ 
idant laivas neužplauktu ant 
uolos.”

Po geram apsvarstymui pri
pažinsit kad tai teisybe.

Tula motere atėjo ana diena 
in redakcija melsdama su asza- 
romis kad pajeszkoti jos vyra, 
kuris iszduime in platu svietą, 
klausdama kiek kasztuos ap
garsinimas. Kada jai pasakėm 
kad po 75 centus užkožna coli, 
nebagele nusistvere už galvos 
kalbėdama: “Dievuliau, netu
riu tiek pinigu užmokėt už ap
garsinimu nes mano vyras tu
rėjo suvirszum 
augszczio!” — 
prato mus.

szeszes pėdas
Vargsze nesu-

laike “Sau
les” neskaito, tai pats sau ken
kia o ir savo szeimynelei nes

Kas sziame

pa-
To-

Kuomi yra redaktorius?
Ant tojo užklausymo atsako 

Vdkiszkas laikrasztis “Zei- 
tungsverlacz”, iszeinantis Mil
waukee, Wis., sekancziu juo
kingu 'budu:

“Redaktorius yra viskuom: 
ypata viso-svietiszka kuri pri
valo ir priversta yra žinoti vis
ką. Redaktorius už tai pataiko 
raszyti apie viską nes ne tik ka 
žino viską, da ir daugiau, nes 
yra amatninku visose szeimy- 
nose. Yra jis “daktaru”, yra 
“sudžiiim” kuris turi daryti 
yirokus o priek tam būti ‘ ‘ad
vokatu” nuomones žmonių. 
Kaip “kriauczius” naudoja ir 
jis 'žirkles o kaip “stalorius” 
ir “apdirbtojas” knygų” nau
doja klijus. Kaip “medėjus” 
laksto paskui naujienas ir di»- 
koriszkas klaidas; žino kaip 
“žuvininkas” kaip gaudyt žu
vis drumstam vandenyje. Yra 
jis “malonum” kuris kartais 
pataiko meikuri dalyka puikei 
* ‘ Apmalia voti ’ Y ra ‘ ‘ kvar bi
lduku ” kuris visiems duoda 
savo Ikvarba. Kaipo “gaspado- 
rium ir kunigas” sėja gerus 
grūdus o kaip “kritikas” 
jeszko idant neiszaugtu tarp 
ju kukalei. “Kalviu ir sleso- 
yium” yra lygus nes plaka
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No. 162 Trys istorijos apie Baisi

moka
svetiniu

verte- ’

Pittsburge, Brooklyne, AVash-' 
ingtone, ('levelande, 
Francisco ir 'kitur.

Kai kur mokytojai 
viena arba daugiau
kalbu, kiti mokina per 
jus. Quincy, Mass., grip: 
sėkmingai bai'ge pirmosios pa-j 
gelibos kursus su vertojo ;pa-

vikais ir dasidirbo milijonus J 
apgaviiiigu budu. '

Jeigu vyras iszkrypsta isz 
doraus gyvenimo tai su juom 
yra didele beda bet jeigu moto
re iszkrypsta isz doros kelio tai 
szimta kartu yra didesne beda 
ne tik jos vyrui bet ir visuome
nei. z

pats gyvena kaip užpeezkyje. 
Dabar yra laikas užsiraszyti 
sau “Saule”, malszei gyventi 
ir žinoti kas dedasi aut szio 
plataus svieto laike baisios ka
res.

Politilka pradeda krutet vi
sur. Visos tautos stengiasi sa
ve iszauksztint in virszu per 
drūta mazga politikoje, dar
buotis isz vien ir laikytis vie
nybes.

Czionais Amerikoje kožnas 
isz mus privalo dalyvauti poli
tikoje. Nuo politikos priguli 
musu ateitis. Daubai patys ne
ateis prie mus jeigu nedalyvau
sime politikoje ir nebalsuosime 
taip, idant butu mums geriau 
ir turėtumėm isz to nauda. Nuo 
mus priguli idant iszrinktu- 
mem gerus pavietavus ir mies- 
tiszkus virszininkus o ypatin
gai miestiszkus valdininkus.

Saugokitės;
Sumažinkite

Nelaimes! y;

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-į Vargutis ir Skuputis. 
kus apraszymas, didele knyga 

ge'Jba kaip ir grupe Kiniecziu puslapiu. 

Sacramento, Calif orui joj. Di
džiuose miestuose 'kaip: New i 
Yor 
pan., kur yra daug mo'kancziu 
svetimu (kalbu, klases dažnai1, 
laikomos svetimose kalbose.

Visos Raudonojo Kryžiaus 
instaigos turi 
kytoju kurie gali dėstyti sziuos 
dalykus. Klases yra sudarytos 
tinkamais laikais.. Jeigu užin- 
teresuoti užsiraszykite prie' 
Ra udo i lojo K ryžiaus. 

American Red Cross Hqts., 
Wash. D. C.

Sziuo metu, kada daugelis 
szeimininkiu deda in bonkas 
maista namuose, Amerikos 
Raudonasis Kryžius inspeja 
jas apsisaugoti kad iszvengti 
nelaimiu. Praeitais metais apie 
30,000 asmenų mirė nuo ne
laimiu, kurios invyko namuo
se daugiau negu 6,000 mirė nuo 
apsideginimu ir eksplozijų.

Kad iszvengti sziu nelaimiu 
Raud. Kryžius duoda sziuos 
patarimus —

Neleiskite mažu vaiku in 
virtuve kada tenai yra verdan- 
cziu sikyscziu. Neleiskite ju 
prie karsztu pecziu arba bon- 
ku.

Atsargiai kilnokite karsztus 
indus, stipriai laikykite, kad 
neiszpultu isz rauku.

Jeigu ant grindų yra iszlietu 
sikyscziu, būtinai paszluostykit 
kad nepaslystumet.

Kada parafinas (vaszikas) 
yra taupomas, atminkite, kad 
jis greitai užsidega, padekite 
po indo esbestos dangti. At
minkite irgi kad eksplozija in- 
vy'ks jeigu in karszta parafina 
inpilsite vandens.

Kad ir nelaime nemirtina, 
visvien galite būti sunkiai su
žeisti. Dar prie to prisideda 
gydymo ir ligonines iszlaidos. 
Daug geriau apsisaugoti, kad 
iszvengti nelaimiu.

Apsisaugojimas nuo nelai-

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

; imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-, 

' bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus i5c I 
No. 106 Penkios istorijos, api<- : 

prityrusiu rno- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, j 
I Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
i Debesėlis. 77 puslapiu .20c
į No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 

. tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus j 
ie darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupiriis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi-1 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galingą ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ..........................................15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .................... 15c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................... 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apii 
Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61. 
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 .....................................1

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei

I No. 102
I minaliszka 
i No. 103 

Chicagoj, Brooklyne ir. pirmutines

Prijautė Mirti Savo 
Kūdikio

Weisenburg, N. J. — Helena 
Deming, sapnavo buk josios 
trijų metu sūnelis kuris apsi- 
szutino baisiai per inpuolima 
in katilu verdanczio vandens, 
mirė ligonbuteje. Ant ryto
jaus nuvažiavo in ligonbute 
baisiai susirupinus- ir ant už
klausimo apie sveikata mažiu- 
lelio, daktaras jai pareiszke 
buk vaikutis mirė ta paczia. va
landa kurioje ji sapnavo. Ne
laiminga motina isz gailesties 
apalpo, nes tai buvo josios vie
natinis kūdikis.

Netikėtas Giliukis

Willard, darbininkas, pribuvo 
in miestą isz artimo miestelio 
su reikalu ir isz akyvumo nuė
jo ant licitacijos pamestu 
daigiu, kuriuos Pennsyvanijos 
geležinkelis ta diena iszparda- 
vinejo. Ant licitacijcs pastate 
pundeli kuriame radosi senos 
drapanos kokio tai kareivio. 
Mikolas pundeli nusipirko ir 
iszvyniojas drapanas rado 
tarp kitu daigtu kelnių kisze- 
niuje szimta doleriu, pora dei
mantiniu aus-karu ir žiedą.

PAJIESZKOJIMAS
Asz, Antanas Alesczikas, 

pajeszkau savo brolio Juozo 
Alescziko, kuris kitados gyve
no Senandoah, Pa,, 'kur dirbo 
drauge su manim buczerneje. 
Paskutiniu laiku jis gyveno 

raszau jo, ar ki-miii prilklauso nuo keliu fakto- > Chicago, Ill. Pi
riu. Vienas būtinas dalykas j žinaneziu apie ji, idant atsi- 

Abelnai, politika Amerikoje' yra iszvengimas padėties, ku-l 
yra svarbus dalykas, jog kož-įri gali privesti prie sužeidimu 
nas czionaitinis ukesas privalo arba mirties. Gera sveikata ir 
ja užsiiminėt. Uikyste, tai yra tinkamas mokslais padės su- 
svar'bus dalykas apie kuri te- mažinti nelaimes. Raudono 
vyneje kovojome o czionais be Kryžiaus kursai apima ne tik 
jokio galėjimo ingijome o bet ■ kaip iszvengti nelaimiu bet ir 
isz to nemokame pasinaudoti j namu slauga, pirma pagellba 

mityba, plaukymą ir kaip apsi
saugoti vandenyje. Visa tai tu
ri savo tikslą sumažinime ne
laimiu, palaikyma geros fizi
nes ir dvasines sveikatos. Pra
eitais metais tukstaneziai Ame- 
rikiecziu baigė viena arba ke-| 
lis isz sziu kursu.

Klases Lietuviams, 
slovakams, 
Lenkams, 
kiecziams, 
Graikams, 
jams (Thailanders), Jugosla
vams, Kiniecziams, Finams, 
Vengrams ir kitiems svetimu 
kilmių Ameriikiecziams buvo 
sudarytos per Raudonaji Kry
žių, Chicagoje, New Yorke,

szaulktu ant szio adreso:
Ant. Alesczikas, 

39 E. Coal St., 
Shenandoah, Pa.

o gal ir nenorime. Pabuskime! 
Politika privalo riupet kožnam 
ukesui, kožnam Lietuviui!

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

:: 25$? ::
SAULE PUBLISHING CO.,

1

Tula motere Filadelfijoj, sū
dė, kalbėjo: “Sėdžiu sau per 
visa sanvaite namie, gaspado- 
riauju, dirbu kuknioje, turiu 
rūpintis apie szeimynos gero
ve todėl įgeidžiu kad šzventa- 
dieni mano vyras sėdėtu su ma
nim namie arba iszeitinetu su 
manim ant trupuczio “gud 
taims” nes pati viena szventa- 
dieiniais namie nesėdėsiu.”

Motere turėjo teisybe!
Bet vyras jai ant to atkirto: 

“Per visa sanvaite dirbu sun
kei ant užlaikymo namo ir sa-

Mahanoy City, Pa. - U.S.A. 
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes

Cze'ko-
Ulkrainiecziams, 

Japonams, Ameri- 
Rusams, Italams, 
Vokiecziams, Tai-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

62 puslapiu..........................................15c
No. 13-* Dvi istorijos apie Baisi naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c I

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;1 
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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c
> No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus.. . .25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe

proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................... 10c

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken-< 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta-, 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu « 
rtai;
Preke

Kelerą Juoku ir Paveikslo,
...................................................1*4

15c gete; Kas-tri isztyre; Prigautas vagis

*************>**4>********

:: KAIP :: 
PALAIKYTI VYRA

-H-M * * *-K * * *-K*-K * * * *-K * * * **+

Bukie atsargi pasirinkime; 
nesirink per jauna ir tik tokios 
ruszies kuris buvo iszaukletas 
geroj moralybes bude. Karta 
vyra pasirinkus, lai tas daly- 

, kas buna ant visados užbaigtu 
ir nuo to laiko reng'kis prie 
szeimyniiiio gyvenimo. Tūloms 
merginoms tinka, vyrus vien 
vilioti o ikitos juos tiik erzina. 
Motere gali kad ir isz menkos 
vertes vyro padaryti meilu, 
jautru ie- gera žmogų nepavy
dėjus kantrybes pasaldintos 
nusiszypsojimais ir priesko- 
ningais pabueziavimais.; pa
skui ji insupyk in labdarybės 
riibus, sziltai užlaikyk meiles 
ugnimi ir sotinkis lyg rodos 
persikais su sme'toua. Taip su 
jais pasielgiant galima vyra 
ilgiausius metus palaikyti. Ga
vus proga moterys gali paimti 
durnais iszrukyta, sznapsu isz- 
mirkyta, surudyjusio proto ir 
nervuota lauža isztraukta isz 
pasaulio dūrhiilyno ir ji paver
sti in galinga, naudinga ir gar- 

: binga žmogų.

Giesmių Knyga Arba

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

KO nustaniu .................. 15r
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas:
Saule Publishing Co..
Mahanoy City. Penna.

Apims Valdžia Ant 
Sicilijos

Wesley A. Sturges, kuris li
kos paskirtas per Ameriko- 
niszka valdžia valdyti Sicili
ja po karei. Jis dirbo val
džios departamente Afrikoj.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Qo kelione po svietą ir liudyma- 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

■m UN,TED
STATES

•fj SAVINGS

AND STAMPS

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

Bondus ir Markes.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

tai praszome tuojaus isz czio- 
nai iszsineszdinti laukan. Vaikai Prasižengelei Turi Dirbti Visokius Darbus

ŽVIRBLIAI

(Tasa)

JR atidengė truputėli ikiau- 
szinuka, kad tuo tarpu luksz- 

tas pratruko. Žvirbliene luksz- 
ta dar labiau prakalė ir tuojaus 
pasirodė mažiukas snapelis po 
tam galvele ir užgimantis 
paukszcziukas su užmerktoms 
akelėms, be plunksna, iszsirito 
visas isz lukszto.

— Ak, paežiule, — kalba su
sirūpinės patinėlis, — ka tas 
reiszkia, kad tasai vargdienė
lis negali akeliu atmerkti ir ko
dėl jis plunksnelių neturi?

— Ar tai jau musu mažytis 
turėtu but koliekas?! — tarė 
pataite liūdnai. — Lėk, pra- 
szau tavęs, vyreli, pas bobutėj 
Ji apie viską yra persitikrinus, 
ji mums tame gales pagelbeti.

Žvirblelis greitai nulėkė ir 
netrukus sugryžo su senele.

— Parodykite man ta vai
kezą, — tarė bobute žvirbliene. 
— Kas jums in galva atėjo, ma
no vaikai, paukszcziukas yra 
visai sveikas ir iszaugs ant 
smarkaus paukszczio. Visi 
žvirbliukai panasziai iszrodo 
kada pasirodo ant svieto. Lau
kite kantriai o tasai mažytis 
pražiūrės ir plunksnos jam su- 
au'gs. Dabokite tiktai, idant ne
būtu niekados alkanas nes tai 
svarbiauses daigias.

Praslinko kelios dienos, 
si pauksziczi nikai iszsikale 
kiausziniu, pradeda
plunksnuotis atmerkia akutes 
o nuo ryto iki vakarui szaukia 
vienas paskui kita:

— Valgyt! valgyt! valgyt!
Matute lekia jeszkoti valgio 

nes vaikams nepridera būti al
kaniems. Maži žvirbliukai su 
nekantrybe laukia jos sugryži- 
mo o kada ja pamato gryžtan- 
czia su kirmėlaitė snapelyje, 
jie visi iszteisisa savo gaveles, 
lipa ant lizdo briaunos besi
stumdydami ir szaukia: 
, —Man! man! man!

Bet motina negali ant kart 
visu apdalyti taipgi tik vienam 
paduoda kirmėlaitė o tasai ry
damas net akutes užmerkia bet 
netrukus vėla'su visais szaukia 
daugiau ir kad motina vela ki
ta kirmėlaitė atnesza, vėl visi 
iki vienam iszsižioja. Tai-igi, 

temyti
idant valgio visiems pakaktu 
ir kad nei vienas neliktu alka
nas, turi valgi dalinti paeiliui.

Ir patinėlis ir pataite dabar 
jau turi darbo: daug kirmelai
eziu per diena turi prigaudyt! 
kad prisotinti savo mažyczius.

Džiaugiasi, kad vaikeliai 
taip sveiki auga, visus lygiai 
myli, vyriausius'tris sūnelius 
ir mažiausia dukrele. Szviesu- 
ne, taip pavadinta todėl kad 
skaiseziai saule szviete kada ji 
isz kiauszinio iszsikale.

Viena diena abudu tėvai il
giau nei paprastai savo laksty
me užtruko, sugavo pora geru 
vabalu bet labai nusistebėjo at
radę lizdelyje negirdėta tyla.

Paukszcziulkai sėdėjo prisi
glaudė vienas prie kito, buvo

deli ir .piktai iszrode: taip mus 
in baugino!

— Ak! tai turbūt kregždes,— 
tarė susimaisz.es žvirblys. — C) 
ar negalėtumėt, mano vaikai, 
man pasakyt kaip tieji pauksz- 
cziai iszrode?

nas, — kalbėjo Szviesuone.
— O pa pilve balta, — tarė 

vienas isz broliuku.
mel Ne

liąs, — pridūrė kitas.
— Tai jos! tai jos! — .atsake 

žvirblys. — Mano Dieve, ka 
mes dabar pradesime! Jus dar 
lekioti nemokat, negalima per
sikelti. Nesitikėjau 'kad kregž
des taip anksti sugryžtu isz sa
vo keliones, juk tai dar tik 
p r a d ž i a Balau dž i o.

— Dovanai tiktai rūpiniesi, 
— kalbėjo pataite motina. —

Vi- 
isz 
jau

mandagios, jos juk taippat vai
kelius augina. Asz tikiuosi kad 
jos leis mums ne'kuri laika dar 
pagyventi savo lizdelyje.
• — Labai abejoju, — tarė tė
vas, — bet vis-gi turiu ežia ant 
vietos pasilikti ir pasikalbėt su 
joms jeigu czionai atlėktu o fu 
dabar jau pati pajeszko'k vai
kams valgio. Macziau daug 
kirmelaieziu ant tos obelies ku
ri ten stovi szale bažnyczios, 
julk ja gerai žinai.

Motinėlė nulėkė o tėvelis at
sitūpė lizdelyj szale vaiku, isz- 
pute plunksneles ir lauke pasi- 
r o d a n c z i u k r e gžd žiu.

Netrukus sujudo oras ir po
ra kregždžių, atlėkusios atsisė
do ant lotgalio prie lizdo.

— Gerai kad tamstas atra
dome, — tarė kregžde in žvirb
li, — turi su tamstoms pasikal
bėti. Girdėjau nekarta pas pa- 
žinstamus kad žvirbliai prisi
savina kregždžių lizdus bet ne
sinorėjo tam tikėti nes palai
kiau už dorus paukszczius. Tuo 
tarpu tamstos inlindote be jo
kio leidimo in mus namus 
mums czionai nebūnant o ka
dangi nesinori nauja lizdą bu- 
davoti be jokio reikalo taip ta-

žvirbliene turi gerai

persigandę ir drebanti. Tiktai 
pamaezius tėvus maža Szvie
suone pakele galvele sza ūkda
ma:

— Tetuk! tetuk! kad žino
tum, kas czionai atsitiko! Ko
ki du paukszcziai, visai in mus 
nepanaszus, pasižiurėjo in liz-

-— Su mielu noru tai padary- 
cziau — tarė nužemintai žvirb
lys, —- prisipažinstu kad netie- 
sotai susikrauseziau in ta lizdą 
bet tai padariau būdamas labai 
nelaimingame padėjime. Vie-j 
sula sunaikino mano namelius 
ir misti ja u kad tamstos ilgiau 
isz'busite užrubežyje. Nežinau
pats ka dabar pradėti kadangi 
mano vaikeliai negali dar le
kioti.

matyda-
ma. mažus žvirbliukus, susi
glaudžiusius ant iždo dugno — 
mes galime dar Ikeles dienas

nėra dideli o

abidvi kregždes pre
savęs kalbėtis kokia

strioko.
Paskui 

dėjo tai-]) 
tai svetima kalba, turbūt Afri-
koniszkai, nes kregždes Afri
koj žiema vo ja. Žvirblelis to ne
suprato bet dasimislijo kad pa
taite perkalbėjo patinėli o ka
da jos nulėkė, žvirblelis isz 
džiaugsmo pradėjo czirikuoti.

Paukszcziukai pakele galve
les. Szviesuone atvėrė akutes 
kurias turėjo užmerkus isz bai
mes o kada motinėlė sugryžo ■O •/ 
su kirmėlaitė, visi keturi pra
dėjo szaukti, iszsižiodami.

III.

Dar yra labai anksti, nese
niai saule užtekėjo, maži žvirb
liukai sau ramiai miega; bet 
abudu tėvai jau iszbudo ir kal
basi apie kokius ten svarbius 
reikalus.

— Užtikrinu tau, mano mie
la, — kalba tėvas žvirblis, — 
kad jie gali jau bė pavojaus 
mokytis lekioti.

— Duok-gi man ramybe, — 
susimylėk, — atsako motina 
žvirbliene, — asz tau sakau, 
kad dar jiems anksti. Jie naba
gėliai tokius dar silpnus turi 
sparnelius. Szviesuone pirmu
tine nukris ant kiemo ir teks 
katinui. Praszau tavęs, palauk 
dar nors dvi dienas.

— Ne, ne, ne! — atkartojo 
tėvelis, — viskas pabaigta, 
sziadien turi atsibūti pirmasis 
bandymas. Reikia neatbūtinai 
ta lizdą apleisti, nenoriu ilgiau 
czionai but svetimuose namuo
se.

Paukszcziukai iszbudo laike

Penki Užmuszti Maiszatyje Harleme

Ant kaireses yra Robertas Bandy, kuris pasiprieszino 
palicijantui, už ka likos paszautas ir tas pradėjo maiszati 
Harlem dalyje miesto N. Y., kuriame likos nuszauti penki 
nigerei, ant smert, 600 sužeista ir kledes padaryta ant 5 mi
lijonu doleriu. Ant deszines stovi majoras miesto LaGuar
dia, daktaras Yergen ir Smith, nigeriu vadai, kurie tariasi 
kaip užbėgti tolimesniems sumiszimams tarp nigeriu.

Vaikai, kurie prasižengia priesz tiesas Californijoj, buna siuncziami in palatkas 
(camps) prie visokiu darbu, kiip tai matome ant paveikslu. Vaikai mokinasi kaip kirpti 
plaukus, dirbti su cimentu ir prižiūrėti medžius. Jeigu vaikai yra paklusnus ir pasitaiso 
tai juos paleidžia namo.

tos tėvu kabos, akutes jiems 
blizga isz džiaugsmo nes ma'ži 
žvirbleliai paprastai, kol dar 
ju ir plunksneles nesuaugusios 
jau nekantriai laukia laiko, 
kada gales savo sparnelius isz- 
tiesti lobioj imui.

Vyriauses žvirbliukas iszlen- 
da isz lizdo ir atsisėda ant 

pradeda visas drebe-
žiuri in ąpaczia, in kiemą, 

ak! kaip tai tenai gilu! Bied- 
nas paukszcziukas persigasta,

kraszto 
ti

Lakavanoje yra ‘būrelis
Lietuviu,

Bet bijo labai Mozuru, 
Net bijo Lietuviszkai melstis, 
Turi kur ten in kampa slėptis.

Tai vyrueziai negerai,
Per tai jus iszjuokia net

Mozūrai,
Kad turite LietuviszJkus 

laikraszczius,
O grie'betes už Polsku.

Ne prie nebaszninko nenorite 
giedot,

Lenkiszkus giedorius reikia 
panaudot, 

Esate ne Lietuviai, 
Tiktai kvailiai.

Ba tikras Lietuvys, 
Ant Mozūro nepersidarys,

Už tai ant juoko laiko Mozūrai,
O jus to nesuprantate, jums 

vis gerai.
Nors dabar “Saule” užsi- 

raszykite,
O pamatysite kaip inprasite, 

To jums vėlinu isz szirdies, < 
Kaip isz maiszo.

* * *

Da tiek sporteliu nemaeziau, 
Kaip Oliajaus valstijoj ju ten 

užtikau,
O pinigu turėtu, 

Kad rinkti galėtu.
.0 ka, visi fuszerei, 

Ir prick tam girtuokliai, 
Rodos nevalgo gardžiai,.

Tai pekasztuoja brangiai, 
Buiza, maitele, minta,

Ne vienas nuo bado stimpa,

gailiai cypia, motina žvirbliene 
dar labiau szaukia, gailesį ma- 
žyczio, visi kiti vela cypia, 
czirszJkia.

— Tas nieko, nieko! — rami
na tėvelis, — drąsiau sūneli, 
nesibijok, žiūrėk in virszu. Lai
kykis drueziai ant kampo liz
delio, tris pirszcziukus priesza- 
kin o viena užpakalin; ot, taip, 
gerai. O dabar lėk paskui ma
ne drąsiai ant stogo. Žiūrėk in 
mane ir taip daryk kaip asz.

Ir žvirblys tėvelis isztiesia 
kakliuką o vaikas taip pat sa
vo isztiesia, tėvelis isztiesia 
sparnelius, vaikas isztiesia sa
vo, tėvas jau lekia bet vaikas 
isz vietos nesijudina.

Tėvelis rustinasi, sugryžta 
prie lizdelio, instumia in lizdą 
maža, bauguoli ir szaukia kito. 
Bet visi trys ‘broliukai yra taip 
baimingi kad sėdi sau ant 
kraszto lizdo ir visai nemano 
lėkti, viena tik Szviesuone pa-

Tai bet, jus sportai, 
Ar-gi ne sarmata, ar negerai?!O 7 0

* * *

Randasi kur ten pecze kokia, 
Badai steite Konetike, 

Senyvi ir paeziuoti vyrai, 
Pasielgia gana gerai.

Perka guzutes bonkuto, 
Iszgeria pats, pavieszina ir 

savo bobute, 
Parūko pypkute, 
Po tam atsigula.

O ka jau tieji singeliai, 
Tai kaip tikri arkliai, 
Naktimis valkiojesi, 

Po visokes urvas trankosi. 
Parsivelka namo susmirdia, 

Abiem galais apsidirbia, 
Jau ka vyrai tiek to, 
Imkimės už ko kito. 
Yra keli mažiulelei, 

Badai Dzūkeliai, 
Na ir tieji neūžaugos, 

Neapleidžia nakties ne vienos, 
Po karezemas landžioja, 
Pasigeria strapalioja, 

O rūkaliai, gult in spalus, 
O nesivalkiot po saliomis.
Nesenei keli mažiuleliai, 
Badai szventi Dzūkelei, 

In viena vieta nuėjo, 
Mat ir jie atsigert norėjo. 

Saliuninkas pamate ko vaikai

sikelia nuo lizdelio ir nulekia 
ant virszaus kraigo.

Ant rytojaus ir sekanezio- 
mis dienomis mokslas sekesi 
geriau, paukszcziukai darėsi 
vis drąsesni, lekiojo ant stogo, 
atsitūpdavo ant kamino o in 
sanvaite vėliau jau lakstė su 
tėvais in tolimesnes vietas. Tuo 
kart tėvukas žvirblys pranesze 
kad jie persikels in kaimu, ant 
vasaros laiko nes tenai vaikai 
daugiau sau sveikatos ingaus.

Nedėlios ryte visa 'žvirbliu 
szeimyna nulėkė padekavoti 
geroms 'kregždėms už ju svetin
gumą ir praneszti kad lizdelis 
jau tuszczias, po tam visi pasi
rengė kelionėn. Netrukus pri
buvo in artima kaimu; tėvukas 
žvirblys susilaikė ant vieno na
mo aukszto 'stogo, nuo kur bu
vo matoma graži, puiki apielin- 
ke. — Žiūrėkite, — kabėjo tė
vas žvirblys, — tie laukai, ja
vais apkloti, tie daržai, sodnai, 
pilni vaisingu medžiu, viskas 
tas mums priguli. Atrasime 
czionai daugybe puikiu grūde
liu, vaisiu, vabalu. Saugokitės 
tiktai, mano vaikai, vanago, 
nes tasai draskantis pauksztis 
gaudo žvirblius. Taippat sau
gokitės susitikimo su kaimie- 
cziais nes tie musu žvirbliu gi- 
mines nemyli, persekioja.

— Isztikro? — tarė Szvie
suone — o kodėl ?

— Na! todėl, — kalbėjo tė
vas, — nes jiems suvalgome 
daug g rudu ir saldžiu u ogu; 
jie užmirszta kad jeigu pauksz- 
teliai nenaikintu kirmelaieziu, 
tai jos visus medžiu lapus suės
tu ir tuokart ant medžiu vai
siu nebūtu. Bet ka asz matau! 
Sztai tenai ant kiemo gaspadi- 
ne papylė visztoms grūdeliu. 
Leiskimės in tenai, vaikai, nes 
gal jums jau norisi valgyt. 
Visztos yra labai geros, nesi
gailės mums savo grūdeliu.

Ir visa žvirbliu szeimyna 
nulėkė ton pusėn.

Ant kaimo gyvenimas žvirb
liukams labai patiko. Isz mies
to kelis kartus juos aplanke pa- 
žinstami ir po tam pasakojo 
kad paukszcziukai dailiai kai
me iszaugo. Motinėlė jau vela 
sėdėjo ant kiauszineliu o teve

daugiau valgio buvo.
— GALAS —
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ŪKININKAS IR

TELEFONAS ' -K-K-k-X-K-K-K-K-K-K***+<•******-**♦*
Senam ūkininkui ant Vestu 

neaglejo sutilpti jo guogeje jog 
žmones, atitolinti nuo saves 
keliolika myliu, galėtu vienas 
su kitu susikalbėt. Viena die
na jo pati Magde, nuėjo pas sa
vo kaiminka, kuri turėjo ant 
ukes telefoną. Popiet pakilo 
didele viesulą, su 'žaibais ir per
kūnija, o ūkininkas būdamas 
toli nuo savo ukes nuėjo pas sa
vo ‘kaimyną jieszkoti prieglau
dos nuo 'lietaus,kuris taipgi tu
rėjo telefoną. Kaimynas palie
pė senam ūkininkui, idant už- 
telefonuotu pas Magde, tai tu
rės isz to netikėtina džiaugsma.

Aplaikes pamo'kinima kaip 
turi su telefonu pasielgt, ūki
ninkas pridėjus dudukia prie 
ausies, paszauke:

— Halio Megi!
Tuom kart perkūnas tren'ke 

in telefoną, o isz baimes ūki
ninkas net puolė ant grindų.

Ūkininkas atsistojas ant ko
jų, paszauke:

— Stebėtinas daįgtas, isz- 
tikruju buvo tai balsas mano 
Magdės!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondas

VV’ ir Markes.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 t 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

PUIKI ISTORIJA - 

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI, ... 50c '

SAULE PUBLISHING CO..

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
--- o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

stovi prie baro, 
Ir k a jie ten daro, 

Dažinojo kad gert nori, 
O mat del tokiu milžinu gery- 

mu neturi, 
Liepe lauk iszeiti, 

Namo gult eiti, o

lis tikrino kad jiems apielinke- 
je labai gerai sekasi nes valgio 
buvo pakaktinai. Kiti žvirb
liai, iszgirde tokias pat naujie
nas, apleido miestus ir persi
kraustė in kaima bet žiemai 
atėjus, vela visi sugryžo in 
miestą nes ten žiemos laike

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ataiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mėtėm.
nr VISOS TRYS O’p 

KNYGUTES
‘•SAULE’’

MAHANOY CITY, PA.

susimaisz.es


"SAULE” MAHANOY CITY, Pit

Žinios Vietines Laukia Atidarymo Mokyklų.

•— Sukatoje pripuola Szv. 
Augustino. Panedelyje Szv. 
Rožes Limietes ir Ųtarnirike 
Szv. Rajmundo.

—• Szv. Juozapo Parapine 
mokykla prasidės Seredos ryta 
Rugsėjo (Sept.) 1-ma diena. 
Publikines mokyklos prasidės 
Seredos ryta Rugsėjo [Sept.] 
8-ta diena.

t Utarninko ryta, mirė ge
rai žinoma ir sena gyventoja 
Katarina Marcziulioniene, 531 
,W. Mahanoy Avė., kuri sirgo 
koki tai laika. Velione buvo 
gimus Lietuvoje ir pergyveno 
Amerike daugiau kaip 50 me
tu, pribūdama tiesiog in Maha- 
noju. Prigulėjo ji prie Szv. 
Juoaapo parapijos ir bažnyti
niu drauguviu. Josios vyras 
Antanas mirė 31 metai adgal. 
Paliko įsekanczius vaikus: Ka
tarina, pati Antano Tamulio- 
nio; Mare, pati Roberto Gray; 
Bernarda ir Vinca kurie laiko 
grosersztorius, W. Mahanoy ir 
E. Pine ulycziu; Petra ir Juo
zą; 20 anuku; dvi seserys Mare 
Miliauskiene isz Akron, Ohio 
ir Rozalia, Lietuvoje. Laido
tuves atsibus Petnyczios ryta 
su apeigomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

■—• Ana diena lankėsi mies
te gerai pažinstamas ponas Jo
nas Bankieta isz Frackvilles 
ir prie tos progos atsilankė in 
redakcija “Saules” nes yra 
musu senas skaitytojas. Ponas 
Bankieta turi užsiėmimą Cres
sona Aluminum Co., artimoje 
Pottsvilles. Acziu už atsilanky
mu.

— Isz skaitiaus 43 vyruku 
kurie stojo ant kariszkos per
žiūros Allentown, Pa., ana Pa- 
nedeli, 37 isz ju perejo. 21 li
kos priimti in kariumenia, 14 
in laivorysta ir 2 in marinius 
kareivius. Tie kurie likos pri
imti in kariumenia aplaike tris 
sanvaites urlopo pakol bus nu- 
siunsti ant paženklintu vietų.

Sekanti vyrukai likos priim
tais prie tarnystes:
Mahanoy City, Pa.

Elwood M. Young 
John J. Downey 

i Milton N. McLaren 
i John J. Pelarcik 

Louis H. Picciano 
Anthony J. DiBaggio 
Vincent G. Bokus 
Dominick A. Mammarella 
Frank Barone 
John M. Waak 
Paul Williams, Jr.
Arthur R. Matthews 
Thomas E. Schukis 
Robert H. Skeath 
William L. Novack 
Leo J. Klitsch 
John Smigo 
Daniel A. Fizel 
William P. Forster 
Joseph M. Dakes 
Charles A. Dean

Cumbola, Pa.
Francis J. Stiles
John Matlock
John A. Yastrzemsky

Park Place,, Pa.
Stephen Romanick 
Glenn D. Blackwell

Coles, Pa.
Francis X. Carr 
Oliver R. Bainbridge

New Philadelphia, Pa.

Stanley E. Serafin
Middleport, Pa.

Peter S. Kutash
Valley Furnace, New Phila., Pa.

Joseph F. Fogarty
Jacksons, Pa.

Daniel J. O’Brien
Barnesville, Pa.

John W. Faust
Philadelphia, Pa.

Leon P. Groody
Lakewood Park, Pa.

Herman Mitchell
Saint Nicholas, Pa.

Victor Yorski
Pine Grove, Pa.

Phaon Thomas _

Szitie vaikai su džiaugsmu laukia atsidarymo mokyklų kad vela galėtu lankytis in 
mokslą. Nežine ar jie nusiminia ar džiaugiasi isz tosios dienos bet turi lankytis in mokyk
las kad būtie iszmintingais vyrais ir turėti gera ateiti savo gyvenime.

ISZ SHENANDOAH, PA. Kariszkos Moteres

LIETUVOS PREZI-
DENTAS IR

LIETUVIU DIENA

— Agnieszka Vail ion iene, 
likos nuvežta in Locust Moun
tain ligonbute ant gydymo ran
kos, kuria pasižeide puldama 
nuo trepu namie.

Tėvas Prirakino 10 Me
tu Vaika Skiepe Ant 

Lenciūgu
Norristown, Ind. — Ventuso 

Bogardo, geisdamas idant jo 
deszimt metu sūnelis Stepano 
neinpultu iii beda, nuvedė ji in 
skiepą ir ten su lenciūgais pri
rakino prie sienos, kur iszbuvo 
septynes valandas. Motina isz- 
girdus vaitojimu skiepe, nuėjo 
pažiūrėt kas ten butu ir nema
žai nusistebėjo paregėjus sū
neli apkaustyta su lenciūgais. 
Ant galo ate jas krom įninkąs 
kuris nesze bulves iii skiepą, 
patemino vaika ir pranesze a- 
pie tai palicijai kurie vaika pa- 
liuosavo isz nelaisvės. Vaikas 
buvo pusgyvis kaip ji isznesze 
isz skiepo. Motina bijojo už
sirūstinusio vyro idant ir ja 
nes’umusztu, todėl tylėjo ir nie
ko apie tai nesakė.

— Miestas Chicagas turi 
1676 visokias bažnyczias su 
19,000 kunigais.

— Pirmutine darbininkisz- 
ka szvente — “Labor Day” 
Amerikoj likos pradėta per 
darbininku unija Knights of 
Labor, Sept. 5, 1882 mete. 
Pennsylvanijoj pradėjo ja ap- 
vaiksztinet 1889 mete.

Lietuviu Diena, Lakewood 
Parke, szimet tiek Lietuviu su
traukė kad vargiai kada tas 
didelis paikas tiek žmonių te
mato. Isz visu krąsztu, isz visu 
kolonijų, isz miestu-miesteliu, 

iiiet ir isz tolimu kitu valstijų 
suvažiavo Lietuviai “Lietuviu 
Dienai” szvensti. Ir ne tiktai 
Lietuviai bet ir svetimtaueziai 
suvažiavo nes Lietuviu Diena” 
taip pagarsėjus, kad ir kita- 
taueziai jos laukia, in ja ren
giasi. O kai buvo paskelbta, 
kad Lietuvos Prezidentas atsi
lankys ir kalba pasakys, tai vi
sa. apylinke brūzdė subruzdėjo.

Mahanojaus miestelio visas 
policijos sztabas iszkilmingai 
pasitiko Lietuvos Prezidentą. 
Majoras, Councilmonai, Sena
toriai ir visokį valdininkai gra
žiai ir svetingai priėmė musu 
Prezidentą, Antana Smetona. 
Musu Prezidentą visur kvietė, 
visur prasze, visur priėmė, kai
po garbingag tarptautinio 
mansto sveczia.

Korpusas 'moteriu-kareiviu WAC, kurios randasi szia- 
dien Afrikoj, prigialbsti valdžiai visame, kur jos yra reika
lingos. Žmogus, kuris yra j u vadu, yra generolas Dwight 
Eisenhower, kuris peržiūrinėja taji pulką moteriszku ka
reiviu.

Nepagialbejo Raga-
niszki Burtai

Harrison, W. Va. —Mrs. Ve
ra Ganglaw, nusidavė pas ra
gana idant iszgydytu josios šu
nų isz papailčimo. Ragana 
prižadėjo iszgydyt ji sekaneziu 
budo: “Indek deszimts doleriu 
in skrynute nuo cigaru ir už
pilk druskos, sukalbėk 123- 
czia ir 124-ta psalmas ir pa
slėpk po lova serganezio. Te
gul lenais buna pakol asz tave 
atlankysiu, bet niekam apie tai 
nieko nekalbėk.”

Motina intikejo raganai ir 
padare kaip jai pamokino, bet

sūnūs neiszgijo o kada moti
na dirstelėjo in skrynute, pini
gu nebuvo nes ragana juos isz- 
eme. Priesž tai varginga mo- 
tere davė jai 50 doleriu. Dabar 
dasiprato motere, kad likos ap
gauta ir apskundė ragana 
apgavysta.

Studentas Naujoj 
Gvinoje

uz

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Vakacijos Jau Pasibaigė - Kelkis Sesute!

Ne laikrodis nepabudina szitos mergaites, kuri sau sal
džiai miega ir nesirūpina apie mokykla in kuria nesilanke 
per vakacijas. Bet jos sesute užsispyrė eiti in mokykla ir 
nepasivelinti in mokslą. Panasziai atsitiks neužilgio po dau
geliu pastogių kur vaikai jau turi vela lankytis in mokyk
las po vakaciju.

Szitas vaikas isz Naujos 
Gvinos, mokinasi rokundu 
mokykloje kurioje mokina 
kunigas Harold Short in ku
ria lankosi 75 vaikai ant 
mokslo rokundu. Sztai už
duotis kuria tasai vaikas ke
tina iszriszti: Jeigu eropla- 
nas lekia 125 mylės ant va
landos, kaip toli jis nulėks in 
tris czvertis valandos?”

likimas vie- 
kilti, kitoms 
kariauti, ki-

keieziasi, szis nelemtas, pašau- noy City, Pa., ir “Lietuviu Die
tinis karas taip žiauriai viską Inos’komiteto garbes pirminin- 
maiszo, virszkina ir lamdo, kad 
neiszvengtinas 
noms tautoms 
kristi, vienoms
toms vergauti, vienoms žengti, 
kitoms suklupti. Bet kol Ame
rika bus Amerika, kol laisve ir 
K riikszeZionyste cziaįį<, szipjo 
szalyje gyvuos, Jusli szalis, 
Lietuva gali būti tikra, gali 
drąsiai ir su tikra viltimi tikė
ti ir žinoti kad mes, Amerikie- 
cziai, niekados jusli neužmir- 
szime, kad mes jums sziadien 
pagelbos ranka isztiesiame. ” 
Ir baigdamas savo kalba Ivor 
D. Fenton visiems mums pri
mine jog “ir tavo ir mano dar
bas, kaip ant delno aiszlkus: 
taip dirbti, taip kovoti, taip 
aukoti, kad ne tik butu sumusz-

' tas prieszas, bet kad visos tau
tos, taip, ir jusu Lietuva, vela

' butu LAISVA, LINKSMA IR 
NEPRIKLAUSOMA!”

“Lietuviu Dienos” progra
ma buvo graži ir Lietuvio szir- 
di jaudinanti. Kunigas Juozas 
Szukeviczius, Szv. P.P. parap. 
kleb., Tamakvej, atidarė pro
grama inžangine kalba, kurio- 
je jis trumpai pabrėžė “Lietu
viu Dienos” reikszme ir visu 
iszeivijos Lietuviu veikla ka
syklų (kolonijoj. Ponas Ivor D. 
Fenton, U. S. Congressmonas, 
pasveikino Lietuvos Preziden
tą ir visiem vieszai pasakė kad 
“visi, nežiūrint nei tikėjimo, 
nei prigimties, nei kalbos, nei 
tėvynės, sziadien turi už gar
be sveikinti Lietuvos Preziden
tą. Lietuvos Prezidentas savo 
akimis yra mates, kaip karingi 
gaivalai isz visu pusiu apsupo 
ta mažaja szali, Lietuva.” Jis 
toliau aiszkino ir užtikrino jog 
“mes szelpsime ir padėsime ir 
pagialbos ranka isztiesime vi
siems tiems nelaimingiems 
tremtiniams, kurie turėjo pa
likti savo mylimąją žemia. Sziu 
dienu gyvenimas taip greitai

Senatorius G. Harold Wat
kins ugninga kalba primine vi
siems kad “musu teveliukrasz- 
tas, Lietuva, ir musu pasisa
vintas krasztas, Amerika, szia
dien veda žūtbūtine kova” Nė
ra žiūrėta”, jis aiszkino, “kaip 
ir kiek mes mylime savo tėvy
nė, kaip ir kiek mes gerbiame 
savo tėvus ir tėvu tėvelius, mes 
visi laikome už garbe vadintis 
save Amerikiecziais. Kai Vo- 
kieczio armija eina in karo lau
ka, Vokiecziai marszuoja, kai 
Italu Armija stoja in karo lau
ka, marszuoja Italai, kai Fran- 
euzijos armija stoja in karo 
lauka, marszuoja Prancūzai; 
bet kai Amerikos armija stoja 
in karo lauka, tai... Nepriete- 
liau, žiūrėkis savo kailio! Nes 
tada marszucrja irHtalai ir Vo
kiecziai, ir Žydai ir Krikszczio- 
nys, ir Szvedai ir Norvegai ir 
Lenkai, ir Rusai... taip ir Lie
tuviai!”

Po tam, painvairinti progra
ma, panele Margarita Žardec- 
kaite padainavo “Lietuva 
Brangi” ir “Asz Mergyte.” 
Panele Terese Paserpskyte jai 
pijami akompanavo.

Kunigas Pijus C. Czesna, Szv. 
Juozapo Parap. Kleb., Maha-

Pacziule Sumusze Savo 
Vyra Taip, Kad Tasai 

Mirė Ligonbuteje
Clarksville, N. II. — Isz pra

džių palicija nežinojo isz ko
kios priežasties likos sužeistas 
George Doleski, 40 metu, mir
damas ligonbuteje, bet vėliaus 
jojo pati Mare, 33 metu, prisi
pažino buk tai ji taip pataisė 
savo Jurguti, nuo ko jis mirė.

Pagal moteres prisipažinimą 
'tai Jurgis parėjus girtas namo, 
pradėjo plakti savo prisiegele, 
o toji gindamasi nuo jo kum- 
szcziu panaudojo ant jo cze- 
veryka ir szluotkoti ant jo gal
vos, po tam, kada vyras radosi 
be žado, paszauke kaimynus 
kurie Jurgi nunesze ant kelio 
ir ten paliko pakol ji palicija 
surado. Motere likos pastaty
ta po $5,000 kaucijos iki teis
mui. Motere yra motina sze- 
sziu vaiku nuo 3 iki 14 metu 
amžiaus.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo,

Už Szokima Likos Pra 
szalintas Isz Darbo

John Bovington, kuris turė
jo gera užsiėmimą 0EW de
partamente, Washingtone, li
kos praszalintas per valdžia 
kad vietoje dirbti tai szoki- 
nejo po kancelarija laike 
darbo.“Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. skaitykit “saule” platinkit

kas, pasveikinės visus susirin
kusius, perstatė visos tos isz- 
kilmingos dienos garbes sve
czia, Antana Smetona, Lietu
vos Prezidentą, kuris malone- , 
jo net isz Cleveland, Ohio, ežia 
pas mus atvažiuoti atsilankyti.

Lietuvos Prezidentas, Anta
nas Smetona visu szirdis su
jaudino su pirmutiniais savo 
kalbos žodžiais: “Gal man rei
kėtų pasiaiszkinti, kodėl asz 
ežia, jusu tarpe sziadien ir esu. 
Asz jusu tarpe sziadien už tai 
kad, anot tos taip gražios ir 
liūdnos daineles, “Prieszas isz- 
draske mano lizdeli.” Prezi
dentas, Antanas Smetona gra
žiai ir vaizdingai nupiesze 
Lietuviu varga ir Lietuvos li
kimą, staeziai pasakė jog jokio 
pataikavimo ar susitaikymo 
negali įbuti nei su bedievisz- 
kaisiais Sovietais nei su supa- 
gonejusiais Vokiecziais. Szia
dien Lietuva tarp meszkos ir 
vilko, tarp kūjo ir priekalo. 
Jokio pasirinkimo tarp dvieju 
blogumu nėra ir negali ibuti. 
Lietuvos vienatine, ant szios 
žemes viltis, tai Amerika, mes, 
iszeivijos Lietuviai.

Mums, ežia augusiems, buvo 
beveik stebėtina kaip giliai ir 
samaniai Lietuvos Prezidentas 
susipažinęs su Szventuoju 
Rasztu, ypafcz su Senojo Insta- 
tymo pranaszais. Visa Prezi
dento kalba spindėte spindėjo 
gražiais pavyzdžiais paimtais 
isz Szv. Raszto. Jis baigė savo 
gražia kalba, isz szirdies dėko
damas visiems iszeivijos Lie
tuviams už ju tokia gera szirdi 
ir Lietuvos labui pasiaukojimu 
ir iszreiszike drąsu pasitikėji
mą in skaistesni, gražesni Lie
tuvai rytoju nes Lietuvos atei
tis Dievo Apveizdoje, Lietuvos 
gražiausioji viltis rankose To, 
Kuriam net ir dangaus pauksz- 
cziai rupi, Kuris yra pasakęs, 
“ne vienas ju Dievo neužimirsz- 
tas,” ir “jus vertesni už daug 
žvirbliu.” Galime būti tikri 
jog Lietuvos Bažnyczios vela 
tąps Dievo namais, kad musu 
tėvynės tri-spalve vėl veja ku
tens, kad ant musu bažnycziu 
altorių vela Szv. Miszios bus 
atnaszaujamos, — aukojamos. 
Musu prieszu dienos suskaity
tos. Kaip tam Senojo Testa
mento karaliui ranka nudžiū
vo, kai jis ja isztiese priesz 
Dievo siunsta žmogų, pranasza, 
taip ir musu prieszams bus: O 
Lietuva, kaip buvo, taip ir, 
duok Dieve, vela bus, laisva, 
szventa ir nepriklausoma. Su 
tokia gražesnes ateities vilti
mi, Lietuvos Prezidentas ir už
baigė savo kalba.

Ant rytojaus Kun. M. Dau
mantas, Szv. Vincento Parap., 
Kleb., Girardvillej, pasikvietė 
Lietuvos Prezidentą ant pietų, 
kur labai gražiai ir vaiszingai 
visus priėmė. Paskui, vakare 
Lietuvos Prezidentas atsilankė 
pas Kun. Kazimiera Klevinska 
Szv. Pranciszikaus parap. kleb., 
Minersville, Pa.

Tokis svetingas ir nuoszir- 
dus vaiszingumas musu kuni
gu kasyklose, labai paveikė 
Lietuvos Prezidentą. Jis tokio 
priėmimo visai nesitikėjo, nei, 
anot jo, sapne nesusapnavo. 
Kai Antanas Smetona, Lietu
vos Prezidentas grysz in Lietu
va, esame tikri jog jis angleka- 
siu vaiszinguma ilgai atsimins. 
Jam buvo malonu pas mus at
važiuoti o mums buvo garbe 
tokio (garbaus ir nepaprasto 
sveęzio susilaukti,__ ________

Kun. J. J. Bagdonai


