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Komunistai Nerimauj a
Isz Amerikos Garsus Futbolininkas ANGLAI PONU

LENKAI
ATSIKERTA

Uždaro Uostus Ame 
rikos Laivams

NEW YORK, N. Y.
Lenku Komunistiszka valdžia 
yra iszleidus insakyma, kad 
Amerikos Moore-McCormack 
kompanijos prekybiniams lai-į 
vams nuo szio laiko jau neva-j 
lia plaukti in Lenku uostus.

Moore-McCormack kompani
jos Prezidentas Robert C. Lee, 
parvažiavęs isz Europos szi- 
taip pranesze.

Prezidentas Lee sako kad 
jam buvo paaiszkinta, kad jo 
kompanijai bus valia siunsti 
laivus in Gdynia uosta, jeigu 
jo kompanija pavėlins Lenku 
valdžios agentui vesti jo kom
panijos bizni Lenkijoje. Jis sa
ko, kad jo kompanija ant to ne-[ 
sutinka ir jis visiems savo lai
vu kapitonams insake tuoj aus 
pasitraukti isz Gdynia uosto.

Jis toliau paaiszkino, kad 
szitas Lenku valdžios uždrau
dimas pareina isz to kad Ame
rikos valdžia neinsileido Len
ku laiva Batory in New York 
miesto uosta, ir dabar jie labai 
gražiai ir mandagiai atsikerta.

Prezidentas Lee sako jo 
kompanija visai nenukentes 
kaslink biznio su Gdynia uostu, 
nes ji tenai daugiausia veždavo 
maisto ir mažai ka gaudavo 
parsiveszti. Jeigu kas tikrai 
nukentės, tai patys Lenkai, nes 
jiems tas maistas yra baisiai 
reikalingas.

Armijos “West Point” 
Akademijos gabus ir garsus 
futbolininkas, Al Pollard, 
dabar loszia futbole su New 
York Yankėes,'Jis pasirasze 
su szitu profesijonalu futbo
lininku rateliu loszti Chica- 
goje.

Jis buvo vienas isz tu stu
dentu, futbolininku, kurie 
buvo isz “West Point” Aka
demijos pravaryti, už tai 
kad jie neteisingai iszlaike 
kvotimus.

APLEIDŽIA IRANA NERANGUMAS

insa-

stovi

ABADAN, IRANAS.
Anglijos valdžia iszleido 
kyma isz Irano,

Anglijos karo laivas
uoste, visas tuos Anglus isz- 
veszti.

Trys szimtai trisdeszimts 
Anglu darbininku buvo pasili
kę savo vietose aliejaus fabri
kuose, nežiūrint to, kad Irano 
valdžia buvo jiems insakius 
iszsikraustyti.

Anglijos valdžia buvo nusi- 
staezius Irano valdžios, nepai- 
sinti ir palikti savo darbinin
kus tenai po savo kariszka sar
gyba. Bet Anglija dabar nusi
leido ir parsitraukia savo žmo
nes.

Anglijos valdžia dabar szita
■ klausimu, yra pavedus Tautu 
Sanjungai.

I Irano valdžia sako kad ežia
I

ne Tautu Sanjungos reikalas, 
bet tik ju paežiu vidaus reika-į 
las. Bet vistiek Irano valdžia 
yra pasiimtus savo atstovus in 
Tautu Sanjungos posėdi.

Rusija dabar lenda, ji priža
da pristatyti cukraus kurio 
Irano žmones jau dabar neturi.

Tautu Sanj. Armi 
jos Pasirenge 
siimti Sziaurina

Korėja

ORO INSPEJIMAS

AMERIKA, 
TĖVYNĖ MUSU!

ka tos musu Kongreso kvailys
tes ir suktybes, bet su visomis 
savo klaidomis, kur jus geres
ni rasite?

Tik dirstelkite in szita “Sau
les” numeri ar in bet kuriuos
kitus “Saules” numerius....... i . .
Europos krasztuose mes jau Kaip Žinoti: Kada Lis, 
seniai butume buvę pakarti, 
suszaudyti ar kitaip nugalabin
ti už tokius iszsireiszkimus. Ar 
gal jeigu tokie “Dede” susi
mylėtu, tai mes dabar savo die
nas skaitytume kur nors Sibi
ro laukuose.

Tai vien tas parodo kokioje 
tėvynėj e mes gyvename. Spau
dos laisve, žmogaus nelieczia- 
mybe tai brangiausias Ameri- 
kieczio turtas. 
' t

Spaudos laisve reiszkia, kad 
musu Valdininkai, musu Kon- 
gresmonai, musu Karininkai,

Ispanijos priežodis sako: net ir mušu Prezidentas žino 
“Asz ružijau DieVa, už tai kad kad jis turi paprastam darbo 
neturėjau czeveryku, kol suti
kau žmogų, kuris neturėjo ko
jų.” ’ |

* Ir mes, ežia, Amerikoje la
bai tankiai nekantriaujame ir 
skundžiamės, kad ar tas ar kas 
kita negerai, kol susitinkame 
su nuoga teisybe, kad kitur dar 
negeriau.

Kada Snigs, Kada
• Gražu Bus?

Visi žmones daug kalba apie 
orą, bet niekas nieko apie ta 
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Nauja Mada *

žmogeliui atsakyti už savo pa
sielgimą. *

Reiszkia, laisves szalyje nuo
latos stovi sargas, kuris pasi
rengęs visus perspėti, kai jis 
mato kad pavojus gresia.

Nėr žiūrėta ka mes raszysi- 
me, kaip mes nagan imsime 
tuos kurie tupi augsztose vieto-

Mes, redaktoriai tiek ir tiek se> szitas krasztas nenueis vėl-j 
ružijame savo valdžia, savo niOp, nes ežia laisve ' vieszpa- 
valdininkams prikaisziojame, tauja, nes ežia mes laisvi nuo 
nusiskundžiame ir priesztarau- baimes.
jame. Tik vien tokis musu pa
sielgimas. parodo kokiame pui
kiame lirafšžte meš gyvename!

Mes neesame insimyleje in 
Trumana. Bet tūkstanti kartu 
geriau duokite mums Trumana 
negu “Dede Stalina.” Mums °
nepatinka Ponas Achesonas, gauja tokiu pražūties prana- 
Amerikos Sekretorius, bet mes 
nenorėtume ji iszmainyti ant 
visu Europos Ministeru.

Mums eip^i.lįiaisįai nepatin-j

Yra sakoma kad moterys 
seka kad ir kvailiausias ma
das, ir kad joms kad ir ne- 
žmoniszka, bile kitoniszka. 
Pasižiurę j e in szitokias ant 
moterėliu akiu ir veidu szyd- 
ras, mes sutinkame, kad

Nelaimes ir pražūties prana- 
szu kas metai iszdygsta, kaip 
rudeni kelmucziu, bet visi tie 
pranaszai pranaszavo ir pražu- nors ir nežmoniszka, bet isz 
vo, o Amerika visgi yra pras- 
cziokeliu rojus ir gana.

Anglija yra iszperejus visa

BREMENAS, VOK. — Pro 
Bremeno stovyklas eina sene
liai in seneliu prieglaudas ar 
važiuoja in Amerika pas gera
darius ar gimines. Tie seneliai 
yra invairiu tautybių.

Szitose pereinamose stovyk
lose nėra tiems seneliams pato
gu, ypatingai dabar, rudenuje. 
laukti isz kaleinos, kol tie emi
grantu tarnautojai ar ponai su-
simislys juos kur nors pasiuns-i 
ti.

Tie seneliai yra nuo septy
nios deszimts ligi asztuonios 
deszimts metu amžiaus. Jie tu
ri su kitais eiti isz kaleinos, 
kad ir per lietu, del sriubos du
benėlio ar duonos kąsnelio. Jie 
turi laipioti trepais žemyn ir 
augsztyn.

Tie Amerikos Lietuviai at
liktu gera ir i 
darba, kurie tokius 
ežia parsitrauktu.

Vienas tokiu senuku, se
niausias Lietuvis, devynios de
szimts szesziu metu amžiaus, ,
Kazys Stirbys, iszskrido in Geram I ikslui Szposai 
Amerika pas savo sunu.

Bet ir jam buvo gyva beda, 
kol tie musu ponai emigrantu 
prižiūrėtojai, prisirengė jam 
visus rasztus parūpinti.

Kadangi garantija buvo sū
naus iszduota jo žmonos vardu, 
o jo žmona septynios deszim- 
ties pietų amžiaus, pasimirė, 
senelis turėjo vėl isz naujo vi
sus rasztus padaryti, gauti 
nauja garantija, nauja viza, isz 
naujo pereiti visus daktaru 
kvotimus ir atsakyti in visus 
komisijų klausimus.

Jam garantija tuojaus parū
pino Katalikiszkoji draugija, 
(ne Lietuviszka) ir uždėjo 
tūkstanti doleriu. Bet DP Ko
misijos Atstovai ir musu ne
rangieji ponai dar vis delse dar 
vis tam seneliui trukdė. Jam 
reikėjo dar syki gryszti in 
Wentorfa, kur tie poneliai, kai 
laiko susirado parūpino reika
lingus, rasztus ir leidimus.

Aiszku buvo matyti, kad vi
si tie ponai ir poneliai laukia, 
kad tas senelis kojas tenai pa
kratytu, ir kad nereikėtų apie 
ji rūpintis.

Bet senelis iszvyko in Wen
torfa, viską gerai ir sklandžiai 
atliko, ir iszskrido in Amerika 
pas savo sunu Prana.

Tokiu seneliu dar daug tenai 
laukia, bet mažai ju turi tokiu 
sunu kaip Kazys Stirbys.

Anglija Parsitraukia Savo Žmo
nes Isz Iranas; Musu Valdžia 
Dar Kitas Bilijonus Dolerius 
Paskirs Europai; J. D. Kingsley 

ijicbuviai au- • r • e e j —j fvirsztninkas I. S. PaszelposJ xv 1 U. O ijUHUIkUO g
Valdys Pietines Korėjos Kraszte

r

Kad iszgarsinus ir iszpla- 
tinus Korėjos žmonėms dra
bužiu vaju, Maryin Rich, isz 
Arcadia, California, mirtinai 
pavojingus szposus kreczia, 
kybodama nuo eroplano, ku
ri yra pakilus isz Palisades 
Parko, N. J. Eroplanas su 
szita kybojanezia gražuole 
skrido virsz Hudson upes ir 
paskui aplėkė aplink Lais
ves Stovyla, “Statue of Li
berty,” New York. Paskui 
jis skrido virsz New York 
miesto. Dabar eina 'vajus 
surinkti drabužiu Korėjos 
žmonėms, kurie yra nuo ka
ro baisiai nukenteje.

9,000 LIETUVIU
VOKIETIJOJE

TOKYO, JAPONIJA. — Raudonoji 
Kinija dabar neriamauja ir sako, kad Tau
tu Sanjungos Karo Sztabas rengiasi apsup
ti visa Korėja, kad Amerikos Armijos vir- 
szininkai jau yra pasirenge pasiimti visa 
Sziaurine Korėja!

Komunistu radijas isz Peiping miesto , 1 k •/
sako, kad Amerikiecziai paratroopiai (Ka
reiviai, kurie szoka isz eroplanu), yra da
bar greitai ir griežtai ruosziami Japonijoje 
del kaip tik tokio žygio Korėjoje. Jie 
sako, kad keturios deszimt ir keturios de- 
szimta divizija jau yra pasiruoszus, isz ero
planu pultis ant sziaurines Korėjos.

Per ta pati radija Komunistai savo žmo
nėms pranesza, kad dvi dideles Amerikos 
bombnesziu grupes yra perkeltos isz Japo
nijos in Korėja.

O isz musu Karo Sztabo laikrasztinin- 
kai dabar nei mažiausios žinutes negali gau
ti. Jie tik tiek žino, kad nauji vęikimai 

' ' f ■

ir nauja tvarka buvo nustatyta Vaszingto- 
ne, apie kuria tik 
rininkai težino.

keli augszcziausi ka-

Pamokinimai

szu: 1848 metuose, Lord Shaf
tesbury buvo pasakęs: “Nie
kas negali iszgelbeti Britanijos 
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tikro kitoniszka.
Mes daug- esame skaitė ir 

girde j e apie Sovietu geležies 
uždangala, o dabar mes ežia 
turime savo moterų mezgi
niu uždangala. Bet, aeziu 
Dievui, pro szita nors biski 
galima dar matyti.

— Jei Dievas neduos, 
druok negudraves, nieko

ISZ VOKIETIJOS. — Sulyg 
mums ateinaneziu žinių, Vokie-

I tijoje dar vis randasi apie de- paSlUTIS dai” penkiaS 
vyni tukstaneziai Lietuviu.gu-

ne- Daugiau kaip puse szitu dar 
bus! Jau szimta kartu pritirta: 
isz knygų ūkininkausi, juodos

, duonos pluta grauszi.
— Pardavė arkli, pragėrė 

j pinigus, ir brizgaluotas gryžo 
I in kaima.

vis turi vilties isz tenai iszva- 
žiuoti, ar in Suvienytas valsti
jas, ar in Kanada.

Komunistai sako, kad Amerikos armija 
pilnas divizijas, kad 

nustūmus Komunistus net ligi Yalu upes.

Ar kas isz szitu gandu bus ar ne, var
giai kas dar tegali pasakyti, bet labai aisz-

litaTpleiaLtorX\nSikU’ kžK1 kaS nOrS bllS’ "eS P*1™3 SYki 
(Tasa Ant 4 puslapio) Karo Sztabas taip slaptai veikia ir rengia!
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Kas Girdėt
Paryžiuje Generolo Eisenho- 

werio Kariszkas Sztabas pa
reikalavo 3,600 telefonu del sa
vo karininku. Prancūzu Minis
terija paklausė ai- nebūta gali
ma. apsieiti su mažiau, ai- neim
tu galima viena 
skirti keturiems 
ii- tada reikėtų 
szimtu nauju telefonu. Ameri
kos kariszko sztabo virszinin- 
kas tiems Prancūzams paaisz- 
kino kad tie 3,600 telefonu yra 

devynių szimtu karininku, 
kiekvienam kariu inkai rei- 
keturiu telefonu.

Stasys Modzeliauskas, Lie
tuvos baleto szokejas persikėlė 
isz Philadelphijos in Brookly- 
na, kur jis jau yra pakviestas 
dalyvauti koncertuose New 
York mieste.

del
nes
kia

telefoną pa
kari n inkams 
tik devynių t

ton Park, Chicago, buvo vienas 
isz keturios deszimts studentu, 
kurie gavo De Paul Universite
to stipendija. Varnagis moki
nasi prekybos mokslą.

V. Gedgaudas — Arūnas, ko
respondentas, laikraszt minkąs 
Paryžiuje, dabai- dirbu “Vie
nybes“ rudakei joje.

seniai

P. Stotingas yra paruoszes 
pirmąją savo eileraszcziu kny
ga. Jis dabar yra apsigyvenęs 
Czili valstybėje.

Didcli sztorai jau dabai-sten
giasi pasisamdyti daugiau 
darbininku ir darbininkių del 
Kalėdų biznio. Paprastai tokie 
sztorai daug darbininku pasi- 
samdo del keliu sanvaieziu 
priesz Kalėdas, bet sziais 
tais* jau bus sunkiau, nes 
veik visi turi darbus.

me- 
be-

“Žeme,“ rinktine poezijos, 
dainų, dainelių knyga, jau isz- 
pauzdinta. Joje dalyvauja poe
tai, rasžytojai K. Bradunas', A 
Nyks-Niliunas, H. Nagys, V. 
Maczernis ir J. Keksztas.

Juozas Būga atvyko in Bos
toną rinkti Lietuviu tautosa
kos. Jis apsigygveno pas Gim
butus. Isz czia jis važiuos in 
Worcester!, Brocktona, New 
Jersey ir Pennsylvania valsti
jas in Lietuviu apgyventas ko
lonijas. r

Fabrikųntai da'bar ima kal- 
binfis darbininkus, prižadėda
mi jiems daugiau negu jie da
bar gauna, kur jie da'bar gau
na, kur jie dirba.

J. Vasiliūnas, d y pūkas isz 
Brockton, Mass., instojo sava
noriu in vaisku. Jis yra tre- 
czias isz eiles savanoris in ka
riuomene. Pirmieji du instojo 
in aviacija. Dabar isz viso, isz 
szitos kolonijos randasi net de
vyni dypukai kariuomeneje. 
Szeszi buvo paszaukti, o trys 
savanoriai.

Automobiliu fabrikai paga
mina daug daugiau nauju auto
mobiliu, nežiūrint to kad jiems 
daug sunkiau gauti gana plie
no ir geležies.

dainavusi Chicagoje, iszvi 
dainuoti in Miami, Florida.

Valdžia dabar stengiasi nuo 
mariu dugno daug ta voro at
gauti isz tu laivu kurie per An
tra Pasaulini Kara buvo pa
skandinti. Spėjama. kad bus 
galima, isz mariu isztraukti 
apie szimta ir dvideszimts pen
kis tokius prekybinius laivus, 
kurie buvo nuskandiriti su visu 
savo tavoru.

Da'bar visur Amerikoje, yra 
statoma daugiau kariszku fab
riku, kuriems reikes vis dau
giau ir daugiau darbininku.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . •

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

c a

M. Galdikiene, dailininko A. 
Galdiko žmona, garsi Kataliku 
moterų veikėja, rengėsi atva
žiuoti in Amerika.

Loreta Kaselyte, kurios tė
veliai gygvena Cliicagoje, gavo 
Xavier kolegijos stipendija. Ji 
via czia gimus ir gyvai susi
pratusi Lietuvaite.

Dak tarka. V. Sruogi6ne-Dau- 
girdaite, mirusio raszytojo Ba
lio Sruogos žmona, apvaiksz- 
cziojant Tautos szvente Chica- 
goje, Szvento Antano parapijo
je skaitė paskaita apie Vytau
to Didžiojo laikus.

Kotryna Graudusziene-Gri- 
gaityte -baigia raszyti ir rinkti 
savo eileraszczius. Ji ketina, 
iszleisti savo knyga už trumpo 
laiko.

Raszytojas A. Tyruolis isz 
Chicagos atvyko in New York 
miestą, kur jis yra pakviestas 
vienoje kolegijoje profesoriau
ti.

i

0. Baužiene, sėkmingai ad
ministruoja Australijos Lietu
viu laikraszti, “Musu Pasto
ge,’’ Sydney mieste.

Pypkes Durnai

Mužiko Vargai
--------ę

Tuszczias delmons, ar žinai?
Nėr kur gauti man skatiks! 
Baigia griūti jau namai.... 
Ka nuveiksi tu... mužiks?

Rubai.. .skyle prie skyles, 
Duonos tai... aruodas dyks, 
Kas gi tavęs pagailės... 
Ka nuveiksi tu... mužiks?

Reikia “padotkus“ mokėt;
Czia, mat, “būtinas“ dalyks; 

*Pats nors pusbadžiu gyvuok..
Ka nuveiksi tu... mužiks?

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
- !■

Adoma viržius, Jonas ir Vin- 
s isz Vievio vi., Traku ap.,

Vievininku k.
A n d r u s z k e v i c z i u s, K az i m i e - 

ras, iszCzižiku km., Ūdrijos vi. 
Alytaus a p., ar jo szeimyna.

Bari'sas, Petras, isz Valakė
liu k., Biržų (buv. Pasvalio) 
ap.

Bisikirskaite, Jieva isz Gri- 
piszkiu k., Stakliszkiu v.

Bocziulis (Baeziulis1) Jonas 
ir jo dvi seserys, isz Sterkoniu 
vienk., Kupi-eliszkiu par., Bir
žų ap.

>Gaideliene-Guliauskaite Liu
cija, isz Užusziliu k., Biržų ap.

Gedgaudaite (G o d g o w d) 
Gertrūda, duktė Stanislovo 
Gedgaudo isz Rygos.

Gedgaudas (Gedgaudai) gi
mines Marijos Sauskravienes- 
Gedgaudaites, kuri kilusi isz 
Sedos, Mažeikiu a p.

Jaluvecki, grižes Amerikon 
drauge su Sza'bunaite-Milnun- 
tuvna, Zofija, isz Užusalių 
(buv. Aleksandrovska Slo'bo- 
dą) k., Jonavos v., Kauno ap.

Janavicziute - Povylaitiene, 
Rože, jos sunūs Povylaitis, Pet
ras ir dukterys Elziute, Mag- 
dute ii- Onute.

Jenczius isz Telšziu vals- 
cziaus ir sūnūs ir duktė, gimi
nes Szarkiu (Szarkys).

Kazlauskas, Vladas, sūnūs 
Edvardo Kazlausko ir Emili
jos K u piy t es-Kazlau sk i en es, 
praszo gimines atsiliepti.

Mickys, Matas, kilęs isz Re- 
kiszkio ap., praszo atsiliepti 
gimines ir pažinstamus.

Milmuntuvna-Szabunaite Zo
fija, isz Užusalių (buv. Alek- 
sandrovska Sloboda) k., Jona
vos v., Kauno ap.

Palkauskas, gimines Marijai 
Gedgaudaitei - Sausdrąvienei 
kilusiai isz Sedos, Mažeikiu ap.

Povylaitiene - Janavicziute 
Rože, jos sūnūs Povylaitis Pet
ras ir dukterys Elziute, Mag- 
dute ii- Onute.

Prialgauskas, gimines1 Mari
ja i G c d ga ūda i t ei-Sa usd r a v i e- 
nei,i kilusiai isz Sedos, Mažei
kiu a p.

Rabaszauskas, Bronislovas, 
isz Siesiku m., Ukmergės ap.

Radeckis, J u o z a*s, nuo 
Skriaudžiu, Marijampolės ap.

R ak sz telis, E d m u n d a s.
Szabunaite - Milmuntuvna, 

Zofija, isz Užusalių (buv. Alek- 
sandrovska Sloboda) k., Jona
vos v., Kauno ap.

Švaraviezius (Svaravicziai) 
gimines Marijos Gedgaudaites- 
Sausdravienes, kuri kilusi isz 
Sedos, Mažeikiu ap.

ne, Jieva isz Dainiu k., Jur
barko v., Raseinių ap.

K a n dzel iensk aite, 
isz Tarnaukos k., 
les a p.

Lioge, Antanas 
isz Gilvydžiu k. 
Panevėžio ap. 
niszkio v., Ukmergei’ ap.).

Naujokaitiene - Szneideryte, 
Elzbieta, ir seserys Kalvaitie
ne, Auguste, ir Festerlingiene, 
Ieva, isz Dainiu k., Jurbarko 
v., Raseinių ap.

Paszkaųskas, Juozas, isz Gil
vydžiu k., Vieszintu vi., Pane-1 
vėžio ap. (buv. Andrioniszkio 
v., Ukmergei’ ap.)

Pavilonis, Antanas ir Povi
las', isz Gilvydžiu k., Vieszintu
v. , Panevėžio ap. ('buv. Andrio
niszkio v., Ukmergės ap.)

Pliskeviczius, Ignotas, isz 
Sukorepkos k. Nedzingės par.

Pliszkevicziute - Sakalaus
kiene, Morta, isz Meszkucziu 
km., Nedzingės parap., Alovės
vi. , Alytaus ap., ii’ sūnus Jonas 
ii- Vadas.

Sudžius, Jonas isz Vijūku k., 
Žeimiu v., Ukmergės ap. ,

Sakalauskiene - Pliszkevi
cziute, Morta isz Meszkucziu 
km., Nedzingės parap., Alovės 
vi., Alytaus ap., ir sūnūs Jonas 
ii- Vaclaš.

Savickas, Jonas ir sesuo 
Szimkiene, Veronika.

Szimkiene-Sa viekai te, Vero
nika ir brolis Savickas, Jonas.'

Urmaiflh viezius, Juozas ir
Petras isz Butrimonių vi., Aly- 

’ taus ap. •
Valaityte, Magdalena, isz 

Bebruliszkes k., Kazlu-Rudos 
vi., Marijampolės ap., praszo 
atsiliepti gimines ir pažinsta
mus.

Žiūra, Tomas, isz Jurgelio
niu k., Vilniaus kr.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 

atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Ane i i ja , 
• Mari jampo-

ir Povilas, 
Vieszintu v., 

(buv. Andrio-
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ių New 
Tremti- 
ir Dze-

už-

Tuoj’ vyturys užgiedos: 
“Kelk, pavasario jau laiks!’’ 
Kas trauks arkls be “heros“... 
Ka nuveiksi tu... mužiks?

isK

Pilni pakampiai skolos;
Visi sako: Kas tau liks?...
Nėr ramybes tau tikros...
Ka nuveiksi tu... mužiks? 

f
Kas tuos laikus besugaus;
Kad tu eisi visai pliks, 
Taurėj ’ degtines, alaus.... 
Ka nuveiksi tu... mužiks?

Laidokaujant per naktis, 
Mano viskas tuoj ’ isznyks; 
Sztai kame mano dalis....
Ka nuveiksi tu... mužiks?

Ro-

Aleksandraviczius, Povilas 
isz Pavandenio-Markiu k,

Baranauskas, Feliksas 
Žižmu k., Vilniaus7kr.

Czerniauskas, Boleslovas isz 
Czerniauskrr k., Leipalingio 
parap.

Erslovas, Stvonas, isz 
kiszkio dv., Rokiszkio ap.

Festerlingiene - Szneideryte, 
J ieva, ir seserys Kalvaitiene 
Auguste, ir Naujokaitiene, Elz
bieta, isz Dainiu k., Jurbarko 
v., Raseinių ap.

Garbenis, Pranas, isz 
kliaupes k., Laižuvos vi., 
žeikiu ap.

.Grigoraviczius, kilęs 
Vilkijos.

K a 1 va i t ien e - Szn ei dery te, 
Auguste ir seserys Naujokai
tiene, Elzbieta ir Festerlingie-

Pa-
Ma-

nuo

Platinkit “Saule”

(OąL) 1 diena, laivu 
ral Stewart’’ atvyko 
Yorka szie Lietuviai 
,niai: Babeckas: Ona,
nius iii Rochester, N. Y. — But- 
keVieziene: Eugenija, Cambri
dge, Mass. — Dargia: Kazys, 
Cicero, III. — Dargelis: Lydia 
ir Edvardas, Chicago, Ill. — 
Gaputis: Stasys ir Marijona, 
Philadelphia, Pa. — Gudaus
kas: Vytautas, .Gilbertville, 
Mass. — Herman: Vaitiekus, 
Milwaukee, Wise. — Kemcžyte 
Nijole, Chicago, Ill. — Kobels- 
ki: Vaitiekus, Elsa ir Karin, 
Philadelphia, Pa. — Rasale- 
vieziene: Ona, Chicago, Ill. — 
Rekewitsch: Gustav, Herta, 
Rudi, Arthuras ir Erhard W., 
New York, N.Y. — Sodoravicz- 
ius: Vytautas, Auguste, Alek
sandras, Vytautas ir Margari
ta, Grand Island, Nebr. — 
Skirpstunas: Antton, Olga, Al
gimantas ir Irena, Chicago, Ill. 
Valiukas: Henrikas, Holga, 
Holga., Gudriu ir Henrikas, 
Sykeston, North Dakota. — 
Žirguloviczius: Justinas, Ka
zys, Dalia ir Algimantas, Chi
cago, Ill. — BALF Centras.

gint laimes kaži ros e ii' atgra- 
jint tai, ka lyg sziam laikui 
pralosze.

O apjjikeli! Kuris mistini jog 
vienoje valandoje pajiegsi pa
imt tiek szloszimu, ka per me
tus kelis praleidai.

Sanžine szauke jam niek- 
szau! Isz tavo tai kaltes drau
ge tavo gyvenimo kenezia toki 
varga, isz tavo tai kaltes kūdi
kėlis tokiam varge ir ant 'Cargo 
gema.

— Ne galernas , dalykas, 
idant visados turetąu pralai
mėt, vienkart ar tada ar tada 
gilukis turi ateit ii- pas mane, 
o tada viską pataisysiu.

Tokia, vilczia stengėsi 
gluszint savo sanžine.

Kaziravo velei, ir velei pra
laimėjo!

Po rankandu, pardavė ge
resnius drabužius ir paredalus 
savo.

Kada Felicija likos motina 
nebuvo namuose, žodžiu tar
tum, nieko.

Vienatiniu daigtu, kuri da 
buvo galima parduot, 'buvo žie
das Felicijos. Nuo auksoriaus 

, gvao už ji penkes markes nu
pirko už dali tu .pinigu kas bu
vo reikalingiausiu del kūdikio.

Ka buvo daryt? Ka padaryt 
su kūdikiu? Isz niekur pagel
iuos! Isz niekur suraminimo! 
Biedna Felicija isz priežasties 
štoko gero maisto, papuolė ant 
sveikatos, vargas kas kart au
go namuose Miczono.

Kada visi vaistai iszsiseme 
ant užlaikymo gyvenimo, užėjo 
ant misliu Miczonuj atiduot 
kūdiki in “Priglauda Pamesti- 
ninku.”

Felicijos szirdis plyszo isz 
gailesties gynė kaip galėdama 
bet matydama baisu savo padė
jimą, tiko ant persiskyrimo su 
savo brangiausiu kūdikiu. Da 
ėjo in persitikrinimą jog jeigu 
užlaikys pas save nameluose 
tai mažytis turės 'badu numirt 
arba isz vargo. Del to tiko ant 
atidavimo kūdikio in Priglau
da Pamestinuku.

Sunkus buvo josios persisky
rimas su numylėtu kūdikėliu, 
glaudė ji savo* glėbyje prie 
plyszanczios nuo skausmo szir- 
dies aplaistė savo graudžiom 
aszarom, o atidavė ji in rankas 
vyro atsisveikino ji, atsisveiki
no, ant visada.

— BUS DAUGIAU —

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

KATALOGAS 
KNYGŲ

*
Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

*
No. 101—Kapitonas Velnias, 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35 c,

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: ; 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ; 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka Lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo srnert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikncziu plepėjimas, 62 plis., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dięvo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žuclinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.*

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o' Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir.Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No. 150—Apie Duktė Akme: 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—-Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu,-20c. >

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
cles ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

I\o.l72—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. •

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis 'Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis j 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c. •

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pilkius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
USr1 Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Ordcri, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A<
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VIESULĄ bausiai staugė at- 
simuszdama, in kampus trio- 

bu, szluodaimi nuo ulycziu 
sniegą ir stulpais pakelineda- 
ma ji’ augsztyii; liktarnios ap- 
szvietinejenczios ulyczias tai 
laikais geso tai velei pražibo. j 
Kas ne turėjo svarbio reikalo 
iszeit sėdėjo sau stubosė. Tusz- 
czios del to buvo ulyczios Pa
ryžiaus tik viena audra vaiksz- 
czibjo jomis darydama, szposus 
savo nieikom nesuvaldyta. Ta
me laike ėjo ulyczia vyras vi
dutinio amžiaus biednai pasiro
dęs neszdamas koki tai. suvy
niota pundeli, kuri stengėsi' 
nuo žmonių akiu, matomai, pa
slėpt. Ėjo jis ulyczia de la 
Harpe po tam nuėjo d, Enfer 
(pekliszka) o po tam perejo 
ant Montronge (raudon kai
nos.) Laikai žiurėjo dairyda
masis su nespakainu pažiūrėji
mu, tai yra tokiu kokis yra loc- 
maste žmonių biednti valandoje 
kada, duszioje ju budinusi bai
me ateityje ju netekimas jokios 
vilties del pagerinimo savo pa
dėjimo, arba pas žmonis turen- 
czius papildyt piktadarysta ar
ba žiidinsta.

Vietoje, kur ulyczios tvėrė 
gryžkeli netoli nuo abservalo- 
rijos astronamicznos, tamsuma 
visiszkai užgulė ulyczias, ten 
einantis žmogus sustojo ir atsi
duso tykiai. Ar-gi jau prigulė
tu prie tu žmonių, kurie isz- 
mesti yra isz draugystes viso- 
menines prie tu, kurie tik tam
sumoje jauczesi laisvais, o slė
pėsi nuo szviesos?

Bet po valandai ėjo tolinus. 
Daejas lyg viduriuj ulyczios, 
kuri veda in observatorija as- 
tronomiczna prie “bariere de 
Enfer” tai yra 'barijeropeklisz- 
ko.

Po deszinej stovėjo didelis 
namas iszverinejentis ant regė
to jaus koki tai ne smagu padė
jimą ir ludnuma, po kairėj bu
vo didelis mūras apsuptas di
deliu sodu prigulencziu prie 
observatorijos.

— Teip tai czionais, tarė 
kitu kartu, ir prisiartino prie 
sienos namo jieszkodamas ko 
taį apeziuopimu.

Ant galo rado. Isz krutinės 
jo iszverže balsas, kuris tuo- 
jaus isznyko nunesztas viesu
lą. Buvo tai balsas ar didelio 
džiaugsmo ar 'baisaus skausmo 
szirdies? Nusistebėjas traukėsi 
atgal aipie žingsni, bet velei 
prisiartino atsipeikėjas ir pa
spaude slaptinga knipknti ma
tomai jam žinoma.

Toje valandoje nuslinko buk 
lenta nuo sienos, sienoje pasi
darė langelis ne didelio.

Vyras pamaželi instmne in 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

ta. skyle suvyniota daigta, o 
prislenkes pabueziavo ji jaus- 
lĮei.

— Likie svickas, likie svei
kas, su Dievu isztare dreban- 
cziu balsu, kuriame atsimuszi- 
nejo didelis skausmas. Po tam 
paspaude da karta knipknti 
sprenzinos, o toje paezioje va- 
landojAyskyle užsidarė, ir vien- 
laikej atsiliepe skambėjimas 
varpelio skambydamas ilgai 
dideliu balsu.

Ant galo varpelio nepažins- 
tamas emc svyruot ant kojų ir 
turėjo atsiremt in siena idant 
ne pult.

—r Ne dalaikyisiu to! Pa- 
szauke. Atiduokite mano kūdi
kėli, atiduokit mano aniuoleli! 
Ir velei spaude knipknti, bet 
gal pajiegos atsake jam savo 
paklusnumą, langelis ne atsi
darė.

— Per vėlu! Paszauke su 
dideliu szirdies skausmu. O! 
Asz nelaimingas! Ir nesidairy
damas nuėjo skabei atgalios 
ulyczia d, Enfer.

Augszcziau namo duriu kuri 
nepažinsi amas apleido dabar 
buvo paraszyta ant toblyczios: 
“Priglauda del pamestinuku,” 
o ant sienos kur buvo slaptin
gas knipkutis: “Del apleistu 
vaikeliu.”

Perbėgės ulyczia d, Enfer d, 
la Harpe ir daugeli mažesniu 
ulycziukiu kurias tuo laik at- 
ženklinejo bogsztai Szv. Jokū
bo atėjo ant ulyczios St. Denis 
po Nr. 263.

Užskambino, o pasėkos nam- 
sargiuj savo pravarde pasku
bino ant treczio aukszczio ir in- 
ejo in stubele, kuri radosi po 
paežiu stogu. Prie stalo, sėdėjo 
jauna da motėm apie dvide- 
szimts metu senumo, bet nu
vargus apsisupus nuszutuse 
skepeta, kuri buk apsaugojo 
nuo szalczio. Tai jo pati.

— Ir ka? Paklausė jo dre- 
baneziu balsu.

— Stojosi! Atsake.
Nulenkie ant krutinės galva 

ir.apsiliejo kareziom aszarom.
— Dieve mano! Dieve ma

no! Kaip sunkiai baudoji ma
ne! Passzauke ne galėdamas 
sulaikyt nuo gailesties.

— Ir tame visame asz 1 es
mių kaltas. O! Asz nelaimin
gas! Bet prisiegiu tau, jog pa
taisysiu savo gyvenimą, jog 
nuo szios dienos ne matys ma
nės niekas karezemoje ir kazi- 
ru in rankas nepaimsiu!

1845 metuose rados • namas 
ant kampo ulyczios St. Denis ir 
d, Ponceau po paežiu stogu, 
mažas pakajelis, o joje gyveno 
graži, patogi ir linksma mergi
na Felicija. Na tailp, Felicija.

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Kas-gi tame navatno? Feli
cija vardas ženklina musu kal
boje laimingi yra vardai kurie 
neva! laikais yra . prana.sza.vi- 
mu laimes ir pasivedimo ant 
szio svieto, bet laikais tikriau- 
se nelaime vargu. Bet Felicija 
buvo Įauksina, szneki, linksmi8- 
nante neva! savo kaiminkas 
kurios del jos szirdingai pamy
lėjo turėjo būtie gal pati lai
minga? Gimdytojai senei ap
leido apie ja ja, ba paliko mažu 
kūdikėliu. Ne pažinojo ju su
vis, nes atmintis ju minėjimas 
apie juos tankus iszvere jos 
szirdukeje malszii saldu skaus
mą. Sieratuke užsiėmė teta jo
sios; nes ir toji būdama jau se
na, o kaip viskas ant svieto 
mainosi ir viskas greitai pra
eina, geso pamaželi ir ji kaipo 
sudegusi žvake ir iszpildžius
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BALTRUVIENE 
* *

Daug ant svieto randasi 
g r a u d i ngu a t s i t i k i m u, 

Bet, skaudžiausiu regėjimu 
y ra “motina,” 

Kuri verkė ant savo sūnelio 
biauriu pasielgimu, 

Ir kad ja neguodoja 
ir nemyli!

* * *
Nesenei mieste New Yorke, 

U ot erei e aplaike 
persiskyrimą., 

Nuo savo vyrelio,
Už tai kad nubodo jai 

jo bueziavimas.
O kita mokie aplaike 

persiskyrimą,
Jog jos vyras ne norėjo 

bueziuoti.
Bukie dabar žmogus 

mandras, 
Kaip ežia bobai užganedyti ?

Kaįp bueziuoti,
Tai sako kad per 

daug, 
Nebucziuok, tai verke 

kad per mažai!
Asz patariu kad, 

Geriau padarytu tosios 
moterėlės, 

Idant persimainytu vyrais, 
Jeigu atsiras vyrukas* 
Kuris jieszkos laimes, 
Tai eis ten kur randasi 

dievobaimingumas, 
Darbszumas, meile 

szeimyniszka, 
Ir tikėk jog tik su tokiu 

busi laiminga,
O apie kitoki tai 

nemanstyk!
Taigi, paliauk trankytis 

naktimis su autobiliais,
Atmesk nuo saves, 

Tuos pauderius ir tepalus, 
Kurie tavo veideli tik 

subiaurina, 
O ant senatvės iszrodysi 

kaip ragana!
Neflirtuok, nes neteksi 

dorybes ir panystes, 
Ir sutrumpinsi motinai 

ir sau gyvastį!
Taigi ir vėl patariu, 
Paliauk szirdžiuk, 

Nes kitaip busiu priversta 
apgarsyt,

Visam svietui tavo 
pravarde! 

vale Dievo, uždare akis ant 
amžių.'Dabar Felicija, likos be 
gimdytoju, be tetos apglaube- 
jos, pati viena ant to didelio ir 
plataus Dievo svieto!

Reikėjo imtis prie darbo jau
nai mA’g’iukej, ba kas siera.tai 
da padės? Iszmoko daryt 
kvietkelels isz popieros, szilku 
aksomo ir .kitu tinkamu mate
rijoj u. Per visa diena sėdėjo 
prie stalelio, darbo josi, dainuo
dama linksmai ir teip praeiti
nėje dienos, dėka Apyeizdai 
Dievo.

O puikias kvietkas niokojo 
padarytie. Felicija, gražiauses 
rožes kurios savo puikumu ne
siskyrė nevet nuo gražiausiu 
ka tik pražydejusiu gyvu rožių, 
užančius, konvalijos h idiotas, 
rezbdas brolius, lelijos ir viso
kias kokios tik yra. sutvertos 
per Sutvertojo, niokojo mergi
na padarytie. Bet nelaime! Ma
žas pelnas ineitinejo in jos ki- 
szeniu. Kolei kokia kvietkelo 
padirbta rankom Felicijos at
sirado ant skrybėlės madines 
ponios turėjo pereit daug ran
ku. Pirmiause nupirkinejo 
kvietkeles kromininke, nuo tos 
kita, nuo kitos gal da ir treczia 
ir gal ketvirta, o net tada ma
dine poni. Uždarbiu tuom del 
to dalinosi net kelios ypatos, d 
mažiause dalis pripuolė bied
nai Felicijai. Bet, nežino kaip 
Felicijei gerai ėjosi ba visados 
buvo linksma valna kaipo ori
nis pauksžtelis, nuo visokiu ru- 
peseziu.

Turėjo ji savo darželi, ku
rio už nieką sviete ne atiduotu 
mat tai buvo darželis po stogu. 
Pritaisė lentiuke po langu, 
pripylė ten žemiu ir ten sodino 
ir sėjo kvietkeles. Su kožna 
kvietkele kas-dien sveikinosi 
ir kasdien jauslei atsisvoikine- 
davo vakare, kožnam ka. nor 
pasakė, su kožnu pasidžiaugė, 
kožna pamyluodavo. Saugojo 
idant kuris ne nulustu ir galve
les nenukartu žemiu. O, butu 
tai gailastis ne maža ir iszmeti- 
nejimas saužines jog ji nerū
pestingai dažiurinejo.*' Turėjo 
teipos-gi pauk'sztuka, gražu 
geltona kanarka, kuris daduo- 
davo jei kas dien linksmybes 
cziulbedamas nuolatos visokias 
giesmeles savo meilu balseliu; 
ėjo jis su Felicija, dainavime 
lenktinei!. Pažinojo jis savo 
ponia, ba kada jam kletka ati
darė tuojaus tūpdavo jei ant 
peties, tai ant galvos o laike 
pietų ant braunos torielk^s ir 
savo tesaneziu balseliu, per- 
kreipinedamas galvele kalbėjo 
su ja.

Felicija del to buvo, mato
mai, laiminga. Rodėsi jei jog 
teip bus linksma, laiminga visa 
gyvenimą ir kitaip ne ^ali but.

Viena karta susirinko kelios 
pažinstamos žemoj stu'beleje 
pas atdarytoje duriu.

— O girdėjo poni sviežiau- 
se naujiena? Paklausė viena 
isz moterių atdarytojos.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos •
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

‘ — Ka tokio? '
— U-gi tai, jog musu dai- 

norka nuo treczio aukszczio te
kės už vyro.

— Senej apie tai žinau!
— O del ko-gi mums poni 

ne sakiai ?
— O tai kam?
—; O ponia žino už kokio 

vyro tekesi?
— Žinau!
— O kas per v iena s, kaip 

vadinasi ?
— U-gi darbininkas, o va

dinasi Petras Miczonas. •
— Hm, hm, atsiliepe kita 

Petras Miczonas, pažinsiu ji, 
dirba fabrike vinių!

Petras Miczonas, kas teisy
be ne buvo blogu žmogum. Vie
nok turėjo viena bloga papra- 
tima, mėgo kaziruot. Isz pra
džių graidavo tik teip, del zo- 
bovos po tam perejo tas noras 
jam in krauja stojosi kazirnin- 
kn paszauktu, mėgo teipos-gi 
sau iszsigert, kaip tai draugu- 
veje paprastinai buna.

Geri žmonis praserginejo Fe
licija. Isz pradžių teipos-gi 

"IF you'd been with rne in you'd z/

says UiG&iN£

A MESSAGE TO YOU FROM MARGUERITE HIGGINS, 
WAR CORRESPONDENT AND AUTHOR OF "WAR IN KOREA"

Dear people, please believe me . . . I’ve been through Korea 
and there I’ve seen your young men fighting and dying on 
the battlefield. I’ve seen the unbelievable courage and pa
thetically brave humor of young Americans who should be 
playing games on football fields, tinkering with old cars. 
Instead, they were fighting the most brutal of wars far from 
home and youth and security ... the security they are buy
ing for you.
This month brings you a chance, through our government’s 
big Defense Bond Drive, to do your part here at home in de
fense of the things these boys fought for in Korea. So support 
the Defense Bond Drive and buy that extra bond this month. 
Then keep on buying bonds, regularly, through the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bond-A-Month Plan 
where you bank. You’ll be helping to best guarantee peace. 
Because peace is for the strong. And it’s your financial inde
pendence, through bonds or other forms of saving, that builds 
your country’s strength.

The U. S. Defense Bonds you buy give you 
personal financial independence

Kemember that when youfre buying De- 
/fense Bonds you’re building a personal 

reserve of cash savings. Money that will 
some day buy you a house or educate 
your children, or support you when you 
retire. Remember, too. that if you don’t 
save regularly, you generally don’t save 
at all. So go to your company’s pay office 
-now—and sign up for regular saving and 
Defense Bond purchases through the 
Payroll Savings Plan. Bankers recom
mend Defense Bonds as one of the safest 
forms of investment!

There is no Safer Investment in the World Today 
Buy U. S. Defense Bonds!

»
' a

The V. S. Government does not pay tor this advertising. 
The Treasury Department thanks, for'their 

patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

mergina, užsistanavijo ir pra
dėjo mislint apie ateinanti gy
venimą su kaziminku ir gir
tuokliu, bet po tam su papras
tina jaunumeniszka valnama- 
nyste tarė:

— Kai]) apsiženis tai ir at
simainys!

Na ir apsipaeziavo MiczoAas 
su Felicija. Veseile buvo ne 
puiki tokia, kokia gali but pas 
žmonis noturenezius dideliu 
turtu ir spasabo ant iszkelimo 
puikios veseiles.

Norints inženge in stoną mo
terystes biedni be turto, kas 
ramintu juos ir dadavjnetu pa- 
jiegu kelioneja in ateiti tame 
stone, 'bet Felicija, su Petru, 
tai yra jaunavediai pradėjo gy
venimą. savo pilni laimes ir 
linksmybes. Felicija dare 
kvietkas, o vyras jos ėjo in fab
riką, teip abudu dirbdami, už
dirbdavo gražu skatiku, kurio 
jiems užteko ant gero užlaiky
mo savo gyvenimo. Kada atėjo 
Nedeldienis, ėjo abudu pasi- 
vaikszcziot, kur pasitikdavo 
pažinstamus ir prįetelius, ka 
drauge pasibovino linksmai, o 

vakare abudu drauge sugryž- 
davo namon vienas kitu užga
li adinti vienas kita drueziai 
mylėdami.

Ne yra vienok nieko tvirto 
ant szio svieto. Petras Miczo- 
nas, kas teisybe susilaikė nuo 
kaziriavimo, visa ketverti me
tu. Pikta dva.se velei trauke ji 
prie kaziru. Isz pradžių norėjo 
tiktai persitikrini ar ne pamirT 
szo, kaip kaziresi iszrodo. Po 
tam kas kart labiau trauke ji 
prie ju, kas kart ilgiau bovino- 
si joms, kas kart vėliau su- 
gryždavo namon, o ant galo ir 
visa naktis ‘prasidėjo kareze- 
moje už stalo. Kada. Sukatoje 
gavo užmokesti, o Nedeline per 
viena nakti viską ant vėjo pa
leido. Kiek tai praleido pinigu 
kruvinai uždirbtu! Anksti isz 
ryto sugryždavo namon pus 
miegantis girtas! Vietoje eit 
in darba guldavo ant atilsio. 
Vargas insivoge in narna jo, o 
tuom labiaus1 jog kas kart ma
žiau uždirbdavo kas kart dau
giau praleidinejo. Užsiergela- 
vus pati prasze ir melde idant 
pasiliautu, bet nieko tas jos 
praszimas ne prigelbejo. Lai
kais kada, isz ryto sėdo ant kė
dės ir užsimislinime, paslėpė 
veidą in delnus užeitinejo in 
sizirdi jos viltis, jog jis apmis- 
lines sau apie visa baisybe pa
dėjimo ateitos, pames tarne taji 
savo papratima.

— Gal Dievas ji apszvies 
inkveps jam Dvasia szventą, 
gal sugryžes ant kelio dorybes 
gal....

— Ir teip nebage ramino 
save viliodama save vilczia ku
ri niekados ne turėjo stotis 
tikrybe.

Tuo laik užstoję jau ir žie
ma kuri da padidina varga Fe
licijos. Kožna diena szmotukas 
sausos duonos suvalgytas su 
karezia aszara stanavijo josios 
pietus. Ant galo ir to pritruko! 
Pefras Miczonas jautėsi pri
verstu parduot rakandus', kad 
nor ant tūlo laiko apsisaugot 
nuo bado. Szirdis biednos mo- 
teres plyszo isz gaileszczio ka
da prekikai nesze tuos ludinto- 
jus to trumpo laimingo ju gy
venimo. Už kožno susibeldimo 
neszime ju ar in siena ar in 
trepus, datyrinejo neiszpasa- 
kyto skausmo tuom didesniu 
jog tikėjosi, jog Vieszipats Die
vas netrukus nusiims jiems 
aniuoleli paveiksle kūdikio ku
ris savo' balseliu gydins jos so
pulius. Nelaime! Pati mislis, 
jog toji valanda prisiartina, 
kankino ja baisiai neiszpasa- 
kytu rupeseziu. Kuom ta ma
žiukio aprenki, kur paguldyt 
kuom apšupt ir suvyst y t ? Bai- 
sus-padejimas!

Petras Miczonas paslėpė da
li pinigu paimtu už, parduotus 
daigius idant da karta pame-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

J
“ N O V E N A ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. J ,. — f
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

SKAITYKIT 
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Placido Kentėtojo su draugais 
kankiniais, o tautines vardi
nes: Palemonas, Upine.

Senas ang'liakasis, Pe
tras Ruskis, kuris buvo ant 
burdo pas ponia Urszule Moss, 
(Masiene), 432 E.Mahanoy uly. 
pasimirė Utarninko ryta apie 
penkta valanda, Ashland ligon- 
buteje. Velionis sirgo trumpa 
laika. Gimęs Lietuvoje. Pasku
tini karta dirbo Mahanoy City 
kasyklose. Velionis neturėjo 
jokiu giminiu Amerikoje. Lai
dotuves invyks Subatos ryta 
10-ta vai., ir kuna palaidos in 
Kalvarijos kalno kapines She
nadoryje. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidos.

’— Sukatoj Szvento Bruno 
Vyskupo, o tautines vardines. 
Buivydas, Gnoda ir Ky'bele. Ir 
ta diena, 1375 metuose Didžio
sios Lietuvos . Kunigai k s'ztis 
Keistutis sunaikino Kryžeiviu 
pili Valeva.

• Musu tautietis, ponas 
Pėtras Gorinus, isz Gilbertono, 
lankėsi mieste sn reikalais, 
taipgi atlankė “Saules’ ’redak
cija. Acziu už atsilankymu.

— Kita sanvaite: Nedelio.į 
pripuola Pan. Marijos Rožan- 
eavos; Morkus, Justinas ir Ser
gijus; tautines vardines: Ber
ezins, Perknnatele. Menulio 
prieszipilnis. Ir ta diena 1914 
m., Prūsu Lietuvoje naujos Vo- 
kiecziu Šepkos, jiegos isz Kara- 
liančzi'aus,' Koėnigsbebrgo su
stabdė Rusu veržimąsi, Rnsįii 
užėmė Lyck ’a.

— Panedelyje p r i p uola 
Sžventos Brigidos, ir Pelagi- 
jos;.tautines vardines: Daugis, 
L'indeika. Taipgi ta diena: 
1895 metuose, Korėjos kraszto 
karaliene buvo nužudyta savo 
palociuje, sostinėje, Seoul 
mieste, ji pirmiau buvo nudur
ta paskui jos drabužiai buvo in 
aliejų pamirkinti ir ji buvo su
deginta, Japonijos’ M misteris 
Korėjai buvo parszauktas na
mo in Tokyo, kur jis buvo pa
trauktas., in teismą, bet jis isz- 
sitęisino; 1912 m., Karas Bal
kanuose prasidėjo. Pri.esz Tur
kus stojo Montenegro, Bulgari
ja, Servija ir Grakija.

—- Ponas Andriejus Yanus- 
kieviezius, isz Liesensock, mo
torą vo in miestą pas pažysta
mus, ir prie tos progos atlankė 
“Saules” redakcija su reika
lais. Ponas Yanuskieviczius 
yra musu senas skaitytojas ir 
myli laikraszti “Saule.” Acziu 
už atšilau k pu a.

— Ponia Kartotina Boku- 
viene, nuo 901 E. Mahanoy 
uly., numirė Seredos ryta in 
Philadelfijos General Hospital, 
kuri ten gydosi per visa meta. 
Velione’gimė Lietuvoje, atvy
ko in Alalianojans miestą dau
gelis metu atgal. Jos vyras Jur
gis mirė 1941 metuose. Paliko 
tris suniis: Joną, Jurgi ir Vin
centa’ mieste; dvi dukterys: 
Ona, pati Edvardo Bradbury, 
isz Bowmans ir Margareta, pa- 
tij ,Ępbert Roberts, Philadel
phia, keletą anūkus ir anūkes, 
taipgi seseri Edna Stulginskio- 
ne, mieste ir du brolius: Joną 
Rutkauska. mieste ir Gusta 
Rutkauska kuris gyvena Illi- 
nojaris vals. Velione prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Graborius Liudvikas Tras
kauskas laidos.

Yankee Stadium, N. Y. — 
Ketverge, pirma valanda po- 
pietu invyko pirmas beisboles

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

1,335 Pėdu In Sekunda ORO INSPFJIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai žvaigždes nepaprastai ' LIETUVISZKAS
ilietaus.- SAPNfiRIIK

Kai vaivorykszte labai aisz- L/lai V1V1 U M

Kai in vakara debesys pra
dingsta, tai gali būti sauso ir mirksi, ypacz in ryta, gali būti 
gražaus oro.

Kai augszti, baltieji debesys

Kulka isz karabino yra 
szaunama in trijų ezvereziu 
colio storumo stiklą, parody
ti, kad nei kulka negali szita 
stiklą, dabar sumuszti.

Pittsburgh P. G. Kompa
nija szitoki stiklą dabar ga

rungtynes tarpe New York 
Giants ir New York Yankees 
(del Amerikos cziampijonai 
del szitu metu). Apie 75,000 
mate rungtynes.

Shenandoah, Pa — Antanas 
Petuszka,' nuo 223 W. New 
York ulyėzios, numirė Nede
lioj, 7-ta valanda vakare, Lo
cust M t. ligonbute. Velionis sir
go nuo dusulio, ir paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 2, Lo
cust Coal kasykloje. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika bū
damas da jaunas vyrukas. Pali
ko savo paežiu Marijona' (Pa- 
lubinskiute); dvi dukterys: Al. 
Balschi, isz Catawissa ir pane
le Leona, slauge, in Vaiku li- 
gonbute, Philadelphia. Taipgi 
savo teveliąs, ponstva J. Pe- 
tuszkus mieste; tris brolius: 
Joną, Mahanoy City; Juozą, 
mieste ir Prana, Catawissa;
dvi seserys: V. Morkūniene ir 
J. Kuzmitskiene, mieste ir vie
na anuka. Laidojo Seredos ry
ta, isz II. A. Valukieviczio kop
lyczios, 535 W. Centre uly.-, sir 
apiegomis Szv. Jurgio bgžny- 
czioje, devinta valanda, ir pa
laidotas in parapijos kapines.

— Panedely je, apie 9:15 j 
valanda., vakare, persiskyrė su 
sziuom svietu, visiems gerai 
žinoma, ponia Urszule Moliri- 
sziene, naszle, nuo 307 E. Cen-| i tre uly., kuri sirgo trjimpa lai-' 
ka. Gimė Lietuvoj, atvyko in 
Shenadoryje daugelis metu at
gal. Jos vyras Juozas mirė 1912 
metuose. Paliko dideliame nu
liūdime: sunu Alberta, namie 
ir seseri Barbora Ragažinskie-: 
ne isz Pottsvilles. Laidotuves j 
invyko Petnyezios ryta, su Szv. 
Misziomis Szvento Jurgio baž-j 
nyczioje, devinta valanda ir 
palaidota iii parapijos kapines. 
Graborius Vincas Menkievi- 
czius laidojo. A. n. Urszule Mo
li uszieiie buvo “Saules” skai-i 
tytoja per daugelis metu. “Te-! 
gul jai huną lengva žemele, o 
jos mintis pasiliks ant ilgo, 
terp jos likusiu giminiu ir pa
žystamųjų!’-’

— Gerai - žinomas czionais,' 
senas gyventojas Adpmas’ 
Szaukeviczius (Shuck-Shuca- 
vige), nuo 21 N. West uly., pa-' laikraszczio The Mariau, P. 
simire Seredoj, priesz piet, Lo- Czinikas, sake puikius pamoks- 
cust Mt. ligonbuteje, sirgda-1 lūs. — K. V.

mina. Reikėjo keturiu pa
veikslu traukiamu maszine- 
liu szita tos kulkos paveikslu 
nutraukti, nes ta kulka eina 
apie devynis szimtus devy
nias mylias in viena valanda.

□ □ □

mas koki tai laika. Velionis ki
tados laike buezerne ant West 
Coal uly. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje būdamas 
da jaunas vyrukas. A. a>. Ado
mas Szaukevicziusc "prigulėjo 
prie Susivienijimo Lietuviu 
Amerikos*, Kuopos 23, ir Lietu- 
viszkos parapijos, Jo žmona 
mirė 1920 metuose. Paliko di
deliame nubudime sunu Alber
ta, namie ir seseri Lietuvoje. 
Laidotuves invyko Petnyczioj, 
isz Graboriaus J. A. Valukevi- 
ezio koplyczios, 118 'N. Chest
nut uly., su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 10:30 valanda 
ryte, ir palaidotas in parapijos 

į kapines. Velionis buvo senu 
skaitytojam “Saules” be ku
rios negalėjo nurimti. “Lai il
sisi amžinam atilsi musu senas 
draugas!”

Philadelphia, Pa. — Vietina- 
iųo Lenku laikrasztyje “Gwi- 
azda” laidoje 27-to Rugsėjo, 
kurisai tapo iszleistas kaipo 
jubilejinis proga 50 metu su
kakties gyvavimo to naujien- 
raszczio, patilpo grandijozi — 
didele, puiki atvaizdu atmin
ties “Prisikėlimo Bažnyezios”
Kaune. O apaezioje jos ir gana 
ilgokas strapsnelis apie laja 
Bažnyczia, kuriame yra iszvar- 
dintas ne tik vien kanatinikas 
Feliksas 'Kapoczius, kaipo jos 
žymiausias kūrėjas — statejas 
ir pirmas rektorius jos, bet ir 
Lietuvos Prezidentas, a.a. An
tanas Smetona. Bei toje paezio- 
je, lame laikrasztyje patilpo ir 
eilerasztelis pabrėžtas, pagar
bai mažutes. Zuzanos Collinsy- 
tes, kurios tai mama yra Lietu
ve, ponia Albina. Collinsiene.

— Vietinis Lietuviu Radi
jo Programų piknikas, kurisai 
invyko andai, visais žvilgsniais 
pasiseko gerai. O tarp darbuo
toju to pikniko, darbavos ir 
garsi ežia veikėja, ponia A Ibi- 
na Czebatoriene, kaipo gasipa- 
dine to pikniko.

— Pastarojo laiku ežia bu
vo Szvento Jurgio bažnyczioje 
keturios deszimts valandų at
laiduos, kur tėrp kitoko, vie
nuoliu Marijonu, Kunigas ir 
kartu ir redaktorius angliszko

plaukia padangėmis isz vaka
ru taip, kad ju judėjimą galima 
paprasta akimi pastebėti... ar
tinasi audra arba lietus po vie
nos ar dvieju dienu.

Kai nakti tylu, o saulei pate
kėjus tuoj kyla vejas, kuris iki 
pietų didėja, o in vakara vėl 
nutyla... reikia tikėtis ilgos 
audros.

Kai vejas in vakara lieka 
toks pat, arba dar didėja.;..! 
gali būti ilgesnio lietaus, net 
audra.

Kai ryte didelis rūkas vė
liau iszsisklaido... - bus gražu.

Didele rasa, jau isz vakaro 
užkritusi, pranaszauja gražu 
orą.

Ratilai apie menuli ir stul-j, 
pai, ir ratilai apie saule prana
szauja szalti.

Kai saulei nusileidus vaka
ruose matyti sidabrinis spindė
jimas) neaiszkiai susiliejantis 
su dangumi, tai priesz gražu 
ora- i z ii

Kai saulei leidžiantis vaka
rai raudoni.. .bus vėjo, o kai 
szviesiai geltoni.. .lietaus.

Kai saule leidžiasi in debesį 
treczia diena gali būti lietaus.

Kai menulis neaiszkus... 
priesz lietu.

Kai nakti lauke szalcziau, 
kaip miszke.. . gražus oras.

orą nedaro, nors tankiai skun- 
džiasi kad oras blogas ar gina
si kad oras geras. O tas oras 
nėra nei geras, nei blogas, bet 
tai tik mes ar gerai, ar blogai 
nusiteike.

Vakar lijo, panelei gražia 
suknele sulijo... blogas oras.

Užvakar lijo, ūkininkas 
džiaugiesi.. .geras oras.

Saulute kaitino, panele nu
gara nudege... blogas oras.

Saulute szilde, malonu buvo, 
vaisiai noko... geras oras.

Jauiszgilos senovės musu 
žmones yra pasimokinę ir isz- 
moke, kaip inspeti, koks tas 
oras bus rytoj ir poryt.

Kai diena yra graži, in vaka
ra debesys tirszteja .. . tenka 
tikėtis lietaus ar oro atmainos.

Kai nuolatinio vėjo nėra, o 
buriniai debesys didedami pa
sidaro panaszus in kalnus, gali 
būti lietaus ar audra.

Kai ryte dangus gražus, o 
apie pusryežius pasirodė ap
skriti buriniai debesys didėja 
iki popieezio, bet in vakara 
dingsta.... gero oro ženklas.

Kai dangumi plaukia nedi
deli buriniai debesys pavėjui 
tai rodo, kad oras, pagerės.

Kai buriniai debesys ir in 
vakara nedingsta... gali būti 
oro pablogėjimas.
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OFFERS ALL THESE FEATURES I

SAFE

SEE YOUR ELECTRIC WATER HEATER RETAILER TODAY!
• . • t ■ s.

©RK

CLEAN

AUTOMATIC

SONVEN/EHT

TIME-SAVING

Visit your electric appliance store or plumber! . 
Check the advantages and benefits of heating water 
electrically! Ask about EACH feature. Compare 
them with the work and worry of old-fashioned 
methods... you 11 be sold on the electric way.

And remember, -Pennsylvania Power & Light Com
pany provides a special low-cost rate for domestic 
electric watei- heating!.. .as low as lc per kilowatt 
hour.

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY I
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ki... .didesni lietu rodo.
Juo vaivorykszte žalesne, 

juo daugiau lietaus gali būti.
Kai vaivorykszte raudones

ne, galima laukti vėjo.
Kai vaivorykszte pasirodo 

ryte, tai priesz lietu; kai pasi
rodo in vakara. . .priesz gied
ra.

Jei griaudžia rugsėjo mene
syje bus ilgas ir sziltas ruduo.

9,00(1 LIETUVIU
VOKIETIJOJ^

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lietuviu. Isz szitu daugiausia 
yra nedarbingi, ligoti ir pale- 
geliai. Ligoniu randasi szeszi 
szimtai septynios deszimts vie
nas; vaiku iki szesziolikos me
tu, devyni szimtai septynios 
deszimts; seneliu virsz szeszios 
deszimts penkių metu amžiaus, 
trys szimtai septynios deszimts 
trys ir bedarbiu, keturi szimtai 
szeszios deszimts du.

— Kas nesiekia protiszku- 
mo, tas kYinta žemyn, kas ne
nori skristi, tas turi szliaužioti. 
Kas yra patenkintas tuo, ka 
yra pasiekęs, tam nebe yra ko 
kilti.

Su 283 Paveikslais J

160 Puslapiu ,
8 col. ilgio, 5% col. plojjaao !; 
Isza4szkina sapna ir kas Į 
ateitėje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- h 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A, h

AMERIKA, 
TĖVYNĖ MUSU!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Imperija nuo pražūties!” < 
Vienais metai po tam, garsus;

Anglijos Tarybos vadas ir isz- 
kalbus prakalbininkas Disraeli 
sake: “Biznyje, pramonėje ir 
agronomijoje ne yra Anglams 
vilties! ’ ’

1852 metuose, mirsztantis 
Duke of Wellington’o paskuti
nieji žodžiai buvo: “Asz Die- 

l vui dekavoju, kad asz nesu
lauksiu pamatyti tos dienos, 
kada pražūtis atsilankys ant 
mano kraszto.”

Net ir priesz tai, 1801 metuo
se, Anglas Wilberforce jau bu
vo pasakęs: “Asz neiszdrystu 
ženytis, nes ateitis yra tokia 
neaiszki.” • ■

Ir 1806 metuose garsingas ir 
didingas William Pit buvo pa
sakęs: “Nieko daugiau mums 
nebeliko, kaip tik beviltis ir 
pražūtis.”

Kaip Anglija visus tuos pra
žūties jsranaszus iszklause ir 
pakavo j o, taip ir mes, ežia, 
Amerikoje.

_______________1'!

— Gera kava, kaip ir pabu- 
cziavimas, turi ’ būti stipri, 
karszta ir saldi. .

įL TRASKAUSKAS: 
i LIETUVTŠZKAS t 
J GRABORIUS?
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del?:
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
J :: Reikalams :: **  '
* 535 WEST CENTRE STREET ♦
? Telefoną* Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA. *
* *«•* ♦■****♦*♦*******♦♦ «<<*«

arba pradžia
SKAITYMO f

...ir... ;!
RASZYMO į

' > 64 pus. Did. 5x7 col.
■; Dabar Po 25c. s -----
< SAULE Publishing Co.,
$ Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Šiandien!
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