
**-------------------------------------------------------------- *****
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

I An American Newspaper published in the Lithuanian Language,
I that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
| Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;

To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULĘ’-* 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No~94------į------a ĮįjAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA724 LAPKRICZIO 1944, (FRIDAY, N3YEVIBEI 24, 1944) S .. u 56 METAS

8 J apon., Laivu Paskandyta
Isz Amerikos Naujas Prezidentas

Philippinu Salų
Pabrėžiama Žemes 

Ūkio Gaminiu Svarba
Kelias Per Alps

Kalnus

Junior Red Cross Turi 
18,000,000 Nariu

*7-?'

' WASHINGTON, D. C. — 
Sziadien daugiau negu 18,000,- 
000 Amerikos jaunuliu pri
klausė prie Junior Red Cross 
kada užsibaigė metinis narys 
tęs vajus pradžioje Lapkriczio 
(Nov.) menesi. Szi organizaci
ja niekad neturėjo tiek nariu ir 
tikima, kad kada pilni raportai 
Ims gauti isz szalies visu mo
kyklų skaiczius pasieks 19,000,- 
000.

Praeitu metu szie jaunieji 
rimtai prisidėjo prie Raudono
jo Kryžiaus darbo gamindami 
milijonus reikmenų musu vy
rams ir moterims tarnyboje. 
Tie reikmenys susideda isz in- 
vairiausiu reikalingumu. Jie 
iszdalinami ligoniams musu 
militarinese ir laivyno ligoni
nėse, kaip ir Armijos, Laivyno 
ir Raudonojo Kryžiaus cent
ruose.

Daug tu reikmenų gaminami 
mokyklose specialese klasėse. 
Bet szie jaunieji irgi aukauja 
savo liuoslaiki sziam puikiam 
darbui.

Junior Red Cross grupes pri
sidėjo prie invairiausiu apylin
kių projektu. Jie dirbo mažu- 
cziu prižiūrėjimo centruose ir 
ligoninėse, jie ragino žmones 
aukoti krauja, ir rinko pinigus 
visokiams vajams, bendrai iki 
pilniausio laipsnio reme karo 
pastangas.

Sergie Osmena, naujas Phi
lippinu Salų Prezidentas su- 
gryžo isz New Guinea, kuris 
buvo nelaisvoje. Likos isz- 
gelbetas per Amerikos Gene

rolo MacArthur’o armija.

Norėjo Pakart
Ūkininką Ir Jo Dranga

ANDOBON, IOWA. — Tik 
per pribuvimą palicijos likos 
iszgialbejimas gyvascziu Fr. 
Jenekling ir jo draugas. Iner- 
szius myne žmonių jau turėjo 
kilpo uždeja ant abieju kaklu, 
kad sztai pribuvo palicija ir 
juos iszgialbejo. Jie prieszta- 
ravo prieszais valdžia, nes abu
du yra Vokiecziai. Valdžia su 
jais kitaip nubaus.

CHICAGO, ILL. — J. B. 
Hutson, Prekybos Kredito Kor
poracijos pirmininkas ir Karo 
Maisto Administracijos Gamy
bos direktorius, savo kalboje 
citavo sziuos Prezidento žod-į 
žius: “Maisto sunaudojimas 
namie ir isz to iszplaukianti 
gamyba maisto namu sunaudo
jimui, privalo pasilikti auksz- 
tame lygyje, kad butu pilnai 
patenkinti dirbanczios Ameri
kos reikalavimai. Artimoje 
ateityje mes eksportuosime di
deli maisto kieki: dali tiesiogi-i 
nei karo pergalei pagelbeti, da
li per U. N. R. R. A., taip, kad 
iszlaisvintos tautos galėtu grei
tu laiku paczios iszsiversti, ki
ta dalis bus eksportuojama pre
kybiniais pagrindais. ’ ’

Subiaurino Savo
Dukteria

JACKSON, GEO. — Sam 
Alexander, likos aresztavotas 
už subiaurinima savo dukreles. 
Tėvas prisipažino prie kaltes, 
likos nubaustas in kalėjimą.

Perėjimas per Della Stelvio 
Italijoje, kur musu kareiviai 
turi karanti ant Italijos-Vo

kietijos rubežio.

Vartotojai Raginami

Pagelbeti Kainu

Kontroles Vajui

Alij ent ams Sekasi 
Ant Visu Frontu

11 Pasikeleliai Likos Nuszauti 
Bolivijoje; Amerikonai Paskan
dino Japoniszku Laivu Su Ka
reiviais; Amerikonai Neteko Du 
B-29 Eroplanu Prie Amuros 

Salos; Telefono Stratkas 
Platinasi

Iszduoda Milijonus
Ant Žveriszku Kailiniu

PHILADELPHIA, PA. Pen- 
kis milijonus doleriu iszduoda 
kas menesis amerikoniszkos 
moteres ir merginos ant pirki
mo visokiu kailiniu. Apie 
szeszi milijonai žveriszku kailu 
buna pargabenta kas menesis. 
Valdžia aplaiko apie 50 tuks 
tanczius doleriu padotko nuo 
kailiniu.

Konferencija Venerini!
Ligų Reikalu 

r —
WASHINGTON, D. C. —
Chr. Gen. Thomas Parran ir 

Dr. J. R. Heller, Jr., J. V. Vie- 
szojo Sveikatingumo Tarnybos, 
Federalines Saugumo Agentū
ros veneriniu ligų skriaus vir- 
szininkas, pranesza, kad tarp 
Lapkriczio 9 ir 11 d. invyksta 
St. Louis, Mo., Pokarines Vene
riniu Ligų Kontroles konferen
cija. Joje bus nagrinėjama 
klausimai, ryszium su tarptau
tine veneriniu ligų kontrole, ir 
joje dalyvaus atstovai Angli
jos, Norvegijos, Meksikos, Ka
nados ir Jungtiniu J Valstybių.

Pagrimai Už Suaukotas 
Jurininkams Knygas

WASHINGTON, D. C. —
Karo Laivininkystes Admi

nistracija pagyre in vairiu 
miestu ir miesteliu vaizbos bu
tus ir bendrai gyventojus už 
pasiuntimą knygų ir žurnalu 
Prekybos Laivyno jurininkams 
kas atnesze jiems neviena 
szviesia valanda juros vienat
vėje. Administracijos teigimu, 
Gruodžio 31 d., atėjus, netoli 
600,000 invairiausiomis temo
mis knygų bus sziais metais isz- 
dalinta Prekybos Laivyno ju
rininkams.

Nepaprastas
Persiskyrimas

NEW YORK. —Mrs. J. Dal- 
ley, aplaike persiskyrimą nuo 
savo vyro, už tai kad jis visada 
smirda. Dalley yra 73 metu, o 
jo pati turi 51 metu. Dabar se
nis turės del paczios mokėti ant 
užlaikymo, pagal sudžiaus nu
sprendimo.

Neodiuiai Batai
Neracijonuojami

WASHINGTON, D. C. —
Kainu Reguliavimo Instaiga 

pareiszke, kad neodiniai batai, 
kuriuose yra odos tik tiek, kiek 
reikalinga butiniausiems vir- 
szutines medžiagos sustiprini
mams, nebebus racijonuojami. 
Szi taisykle taikoma batams, 
pagamintiems szioje szalyje ar 
importuojamiems isz užsienio 
priesz Lapkriczio 6 diena, su in
tencija isztusztinti dabar turi
mas atsargas, neraginant toli
mesnio o dos naudojimo szio 
tipo avalinei.

WASHINGTON, D. C. —
Kainu Reguliavimo Instai 

gos pareiszkimu, visos szalies 
maisto parduotuvininku ir var
totoju organizacijos kvieczia 
apylinkių grupes prisdeti prie 
j u varomo prieszinfliacinio va
jaus pasiekti visiszko nuolan
kumo maisto kainu kontroles 
taisyklėms. Kainu Reguliavimo 
Instaigos daviniais, sziame va
juje dalyvauja invairios pilie- 
ežiu, socialines, religines, 
mokslo, rasines ir kitokios gru
pes. Pavyzdiniai saraszai, taip 
vadinami Prieszinfliaciniai 
Maisto Krautuvių Saraszai, 
apylinkių vaju metu, bus gau
nami vietinėse racijonavimo in- 
staigose.

Daug Telefono
Darbininku Straikoje
DETROIT, MICH. — Ponia 

Fr. Smith prezidentas Michi
gan Federation of Telephone 
darbininku pravesza ka strai- 
kas kur kylo per darbininkus 
prie Telefonu Komumkacijos 
Unijos, platinasi per keletą val
stijų. Valdžia pranesze, jeigu 
straikas greitai nepasibaigs tai 
paims po savo valdyba.

PARYŽIAUS, FRANCIJA. — Amerikos 
3-czia armija perkirto Vokiecziu Maginot 
linija in dvi vietas, o 7-ta armija paėmė 
23 miestu prie Vosges. Prie Rhine upe 
Francuzu armija paėmė miestą Mulhouse, 
prie suteszkinta Vokiecziu Alsce-Lorraine 
linija. Žinios pranesza buk Prancūzai tik 
keletą myliu nuo Strasbourgo. Amerikos 
1-ma armija paėmė Vokiszka miestą Esch- 
weiler, 28 myliu nuo Cologne miesto. Es- 
chweiler miestas turi 36,000 gyventoju, 
kur randasi daug Vokiszku iszdirbyscziu, 
taipgi jos keliai veda in miestą Cologne, 

Berlyną. Francuzu armi- 
Vokiecziu visa 19-ta 

kareivų, randasi povo- 
prie Mulhouse linijos.

Prancūzai dabar artinasi prie miestą Col-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Amerikos Lakūnai Bombardavo
Japonu Sala Formosa

Lieut. James D. Barre, isz Wetumka, Okla., Lieut. Bert 
De Wayne Morris, Jr., Ens. Kenneth A. Flinn, isz Oakland, 
Calif., ir Ens. Richard L. Davis, isz Tappahannock, Va., jie 
dalyvavo bomdardavime Japonu Sala Formosa, taipgi nu 
szove daug Japoniszku eroplanu.

Sumusze Mirtinai
Paczia

KANSAS KANS. —

MECHANICSBURG, PA. — 
Palicije uždare kalėjime žve-.
riszko budo Howrada Hennin- jp pyg A3Chdl III 
geri, už nužudinima savo pa- , 
ežios, sumuszias ja pirma taip ja paėmė aaverne. 
jog mažai pasiliko gyvasties, 7() 000
o matydamas, jog da kibirksz- .. J 
telia kvapo joje randasi, ujjjingam padėjime
smaugė ant smert, nuplesze nuo 
josios naktininus marszkinius
apriszo galva ir paguldė prie ničĮTO, netoli nuo Alsace, 
trepu rodos, kad pati užsimu- 
sze. Žmonis ir palicije mane, 
jog taip ir buvo ir : 
gyveno be jokios baimes. Bet 
viskas iszsidave, nes jo bernu
kas Percy Meyersas, 18 metu 
vaikas iszdave viską. Sake ji
sai buk Henningeris liepe jam 
palaikyti kūdiki ant ranku, ka
da ;......................
jisai buvo priverstas ant to vis
ko žiūrėt. Po žudinstai Hennin
geris liepe jam surinkti kruvi
nas drapanas, kurias žudinto- 
jas sudegino. Po tam abudu isz- 
keliavo in Harrisburga, o kada 
sugryžo, nevos rado savo pa- 

i ežia užsimuszusia ir davė žinia 
apie tai kaimynams.

50,000 Vokiecziu kurie randasi Vosges kal- 
Henningeris no jįnija, randasi slaistuose per Alijentu armijos.

ISZ ITALIJOS. — Ana vakara Ame
rikos lakūnai užpuolė ant Vokietojos ir 
Austrijos miestu, padarydami daug bledes.
Anglikai paėmė drutviete miestą Castiglio
ne, o Lenkai atėmė Monte Fortino.

GREENFIELD, IA. — A. 
Leavere, 24 metu amžiaus, ūki
ninkas, nužudė savo seseria, už 
tai, kad ji norėjo isztekete už 
vyra kuris nekente; atėmė sau 
gyvastį.

ANT PACIFIKO. — Amerikos torpe
diniai laivai paskandino 
viu, taipgi 54 laivelu su 
prie Leyte Sala.

Du Amerikos B-29
dingo ant Omuros Salos užpuolimo.

8 Japoniszku lai- 
daugybe kareiviu

kariszki eroplanai

SKAITYKITE a.
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Kas Girdėt
■ Tyrinėjimai padaryti per 
tris profesorius trijosia dalysią 
svieto, parode, buk per susivie
nijimą poru kaip Anglikas su 
Anglike, Prancūzas1 su Pran
cūze arba Vokietis su Vokie- 
czia, girna 105 procentas dau
giau vyriszkos lyties vaiku ne

mus kaslink aprūpinimo laivu 
ir apsaugojimui gyvasties del 
kiekvieno laivininko ir pasa- 
žierio. Mes žiūrime in tuos at
sargumus kaipo in naturalisz- 
ka dalyka ir ju nepaisejimas 
pakelia pasipiktinimą. 1

Bet jūrines keliones pavojus 
begalo mažas sulygintas su 
kasdieninio gyveninio pavo
jum. Nelaime nepaiso ypatos 
ir savo 'keliones kelia nesigar- 
sina. Sziomis dienomis, sutau-

kaip moterisziko. Kas kiszasi pyti pinigai tikrai gyvasties 
maiszytu tautu arba tėvu kito- apsaugojimas. Kožnas protin- 
kiu tautu, tai girna daugiau'gas žmogus stengias apsirūpiu- 
mergaieziu.

Tarp nigeriu Suv. Valst. 
ma daugiau mergaieziu 
pats tarp vakariniu
Kas reiszke, jog veisle mažta. 
Jeigu veisle arba tauta turi pla
tintis, tai turi užgimti daugiau 
vaiku vyriszkos lyties.

ti save ir savo szeimyna, kad

5 TARADAIKA |

Suvienytose Valstijose buna 
užmuszta kas metas apie 14,- 
000‘žmonių prie visokiu darbu.

gi- jie nekentetu jokiu vargu jeigu 
ir tas j jis numirtu arba taptų apnega-Į 

Indiju.' lodintu. I
Kiekvienas 'biznierius rizi

kuoja. Suprasdamas ta, iszmin- 
tingas žmogus praded taupyti; 
pinigus.

Reikia atsargiai taupyti pi
nigus. Geras kapitalo didėji
mas tai pirkti U. S. Karo Bonu.

Acziu Dievui jau ka vyrai,
Suvis davadni, tai jau gerai,

Jau taip negriksznuoje,
Ir tiek nekazyruoje,

Ir nesipasziuoje.
Maitele, jau atvėso kraujas,

Apsimalszino, kur kas
Musztynes kone gala gavo, 

Kožnas suprato kvailumą savo. Į

■ Nekarta užeina klausymas 
tarp žmonių, kokis tikėjimas 
turi daugiausia, iszpažntoju. 
>Sztai, apie 1,500 milijonu žmo
nių gyvena ant musu žemes. Isz 
tuju 600 milijonai iszpažinsta 
tikėjimą Bramos arba Buddos; 
500 milijonu yra krikszczio- 
niais; 200 milijonu pagonu; 180 
milijonu yra mahometais, su- 
virszum 10 milijonu yra žydu, 
o likusia ne turi jokio tikėjimo 
ir in nieką netiki.

Garsingas kelevis ir jeszko- 
tojas nežinomu daliu svieto,v > .
J. Cope, apreiszke svietui, buk! 
jisai surado tolimuose pietuose 
nauja žeme nuo Terra del Fue- 
go. Toji nauja szalis turi daug 
aliejaus, visokiu mineralu, pui- 
keis paukszczeis ir visokais 
žverais. Cope vela iszkeliavo in ; 
fenais užbaigti savo atradinia.'

Kas tebyriam laike prikalbi
na darbininkus ant straiko, ta
sai ima ant saves atsakomybe 
vargo daugelio szeimynu.

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasibai
gė ir apie tai praneszeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri.

Verbludas gali greitai isz- 
mo'kti rūkyti cigarus, kaip ap
sakinėja pakele vingi. Ganyto
jas verbludu, jeigu turi su sa
vim keliolika cigaru ir iszdali- 
na tarp isztroszkusiu verbludu, 
tai pamato didele permaina 
taip tuju gyvuliu.

Kada verbludas suruko ciga
rą, kuri indeda in tam tikra pa
dirbta cigarnyczia, atsikelia ir 
eina daugeli myliu be vandenio 
ir paszaro. Bet papirosu ver- 
bludai nemėgsta ir negalima ju 
pripratyt prie rūkymo.

Indijosia isz 350 milijonu' 
žmonių, tiktai 55 milijonu mo
ka skaityt ir raszyt.

Svietine ikare davė žmogui 
gera, proga ant tirinejimo žmo 
giszku smegenų. Sužeisti ka
reiviai in galva, buvo atgaben
ti in ligonbiites ant operacijos. 
Tankiai atsibuvinejo operaci
jos ant sužeistu gaivu in kurias 
gaudavosi kulkos in smegenis. 
Prie tokiu operacijų atsitikda
vo nepaprasti atidengimai. Ant 
pavyzdžio, jog sužeistas 'karei
vis turi smegenysia kulka ir 
kad ja isz fenais iszgauti, reike 

l sužeisti mezgiu i smegenių irMaszinos del dirbimo czeve-
ryku likos investos 1859 mete, i įszįmfį su szauksztuku aplin- 
Piiesz tai czeverykus padirb- i]{uį truputi smegenų. Laike- to-
davo rankomis

Amerike turime daugiau J , 
kaip szimta milijonu žiurkių 
kurios sunaikina daugiau kaip 
už du dolerius maisto kas me
tas. Todėl ant iszmaitinimo tu
ju darkytoju reiketu 300,000 
žmonių. Dabar valdžia stengėsi 
visom pajėgom kovoti priesz' 
taisės biaurybes, kurios ne tik 
del žmogaus padaro blede, bet 
praplatina visokias limpan- 
czias ligas.

kiu operacijų, daktarai datyre, 
jog sužeistasis ant to nenuken- 

fezia. Matyt, kad gamta prida
vė žmogui užtektinai smegenų, 
idant reikale galima butu isz- 
imti be jokio pavojaus.

Bet vieno dalyko žmogisz'kos 
smegenis negali dalaikyti, o tai 
prispaudimą. Mažiauses lasze- 
lis kraujo kuris užeina ant sme
geniniu nervu, gali iszszaukti 
paraliža arba kvailysta.

Adresus Gyvenimo
Valstija Indijanoj ant kažno 

100 tukstancziu darbininku, 
puse yra moterių.

vagis 
iszkrausto kas diena tris szim- 
tus kiszeniu del žmonių ant 5,- 
000 doleriu, arba 35 tukstan- 
czius doleriu kas sanvaite, 140 
tukstancziu doleriu kas mene- 
sis ir $1,820,000 ant meto. Tuju 
kiszeniniu artistu garsingam 
Czikage yra suvirszum du 
szinitai, pagal apskaitima pali- 
cijos.

Czikage kiszeniniai

Kiekviena civilizupta szalis

Tieji kurie persikrausto lt 
kitas vietas arba iszvažiuoja ir 
kitus miestus ant apsigyvena 
tno ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuš 
mirszta paduoti ir savo sene 
adresa, o tuom palengvinsitr 
nes kitaip negalėsime surast 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in redya 
te kad permainyti Jusu adresa 
paduokite taipgi ir savo senu 
adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

Iszsigerti da kaip kokis 
iszsigere, 

Bet taip nepasigere.
Užstojo didele atmaina, 

Negirtuokliauja, norints pede 
gauna, 

O ir nustojo kazyrauti, 
Ir susikivirezinus in teismas 

szokti.
Prasivardžiavimai dingo, 
Rodos kad in žeme inlindo, 

Rodos kad kitoks vejas užputę.
Ir viską apstabde.

, Teisybe, ir moteriukes per gera 
buvimą, 

Tai da Baltruviene užima, 
Turi nebage visur lapsti, 
Ir kaip kokia apkoezioti.

Bet ir tosios jau protą gauna, 
O kaip kokia ir guzutes nera- 

gauna, 
Jau taip ne inirszta,

Ant doros kelio sugryžta. 
Teisybe, vertos buvo kolioti, 

Ir gerai koezioti.
Sziadien jau taip rudako 

nevaro,
Sueiusios rodu nedaro, 

Ir vyrai ne taip skundžesi, 
Blakių naktimi ne vaikosi. 
Tiktai kad namie sėdėtu, 

Vaikelius savo prižiūrėtu, 
Baimes Dievo mokytu, 

Ir dukreles prie darbo protintu 
Pinigu nat niek nemetytu, 

Dresiu szilkiniu nesiprovytu, 
Ba vyrelis lieja prakaitai 
Ir naikina savo sveikata. 

Asz kad paezia turecziau, 
Tai dideles valios neduoeziau, 

Kad mano procia mėtytu, 
Niekniekius pirkinėtu.

Pirmas prietelis pinigas, 
Be pinigo, žmogus vargszas,

Kaip pinigu neturi, 
Niekas ant tavęs nežiūri.

Kaip žmogus jaunas ir drūtas, 
Tai mausto, kažin kas,

Jog visada uždirbti galės, 
Ir visada pajėgas turės,

Prie cento, centelis, 
Pasidaro szimtelis,

jeigu pinigėlius iszdavinesi, 
Ant senatvės nieko neturėsi,

Bada ir varga kentėsi.
Tuosius mano žodžius pami

nėkite, 
Gilei in pakauszi insidekite, 

O pamatysite, kaip gerai 
iszkirsite, 

Ir man už tai dekavosite.* * *
Da tiek sporteliu niekur 

nemaeziau,
Kiek Indianos valstijose ju 

ten užtikau,
O pone turėtu, 

Ka rinkti galėtu, ir mokėtu, 
O ka, kad visi fuszeriai, 
Ir priek tam girtuokliai, 
Badai nevalgo gardžiai, 

Tai nekasztuoja brangiai,
Buiza maitelia minta, 

Ne vienas nuo bado ir stimpa, 
Tai bent sportai!

O

turį kpvutjžįnsiausiųs instatv- Saule, Mahanoy City, Pa.

Pakeitimas Naturaliza- Kiržclio 29 <u190(i ir »ereikejo 
mokėti atvažiavimo certifikato 

icijos Kainu ikaina, jie mokės $3.00 daugiau.
-------  j Naujas instatymas neparupi

Nuo 1929 m. už atvažiavimo na sugrąžinimą aplikantui mo- 
certifikata reikėjo mokėti $2.- keszcziu.
50. Tas dabar pakeista. Piliety- Jeigu apli'kantas jau užmo- 
bes aplikantas, nereikalau ja- kejo $5.00 po senuoju instaty
mas pridėti pasztini czeki su- mu del atvažiavimo certifikata 
moję $2.50 su Form N-300 arba ir pirmoms popieroms, jam pri- 
N-400. sieis mokėti dar $8.00 kada pra-

Paežiu laiku kainos del pir-'szys antru popieru, arba isz vi- 
mu ir antru popieru pakeltos, so $13.00. — C. C, F. AM. N.
Szis naujas instatymas inejo 
galoii Rugsėjo 28 d., 1944 m., ' 
kada prezidento pasiraszyta.' 
Nuo tos dienos pirmos popieros' 
kainuoja $3.00 ir antros popie-

'ros $8.00. (Pirmiaus reikėjo 
mokėti tik $5.00 už antras po
pieras). Szis mokestis del antru 
popieru padengia užrekordavi- 
ma natūralizacijos peticijos ir, 
■paskutinio iszklausymo kaina' 
ir natūralizacijos certifikata1 
jeigu teismas insako iszduoti.1 
Jeigu ateivio praszymas atmes-

JUOKAI

Sude

tas tie pinigai jau negražinami.

Kas Pinigu Tur
Kas pinigu tur

Tam vis linksmos dienos
O kas ju netur, —

Vargai, bėdos vienos.
Kas pinigu tur

Tas važiuota keliauja,
O kas ju netur,

Vis pekszcziom szatrauja.
Kas pinigu tur

Valgo gardžia mesa,
O kas ju netur,

Valgo kas be esą.
Kas pinigu tur,

Baliuos szokinejas,
O kas ju netur,

Liūdnai vaiksztineja.
Kas pinigu tur,

Mergužėles myli,
O kas ju netur. 

Pakampėse tyli.
Kas pinigu tur,

Augsztuos mūruos skraido,
0 kas ju netur,

Tik jo dulkes braido.
Kas pinigu tur,

Visi myli, gerbia,
O kas ju netur,

Piktais žodžiais dergia.
Kas pinigu tur.

Tas nebijo nieko,
O kas ju netur, 

Tarsi, neverti nieko.

Sudžia: — Norint esi ap
kaltintas, jog pavogai over- 
kota, o kad stokas liūdinto j u, 
esi paliuosuotas.

Kaltininkas iszklauses vy- 
roko, sėdi vis ant suolo irnei 
nemano iszeiti.

Sudžia: — Gali sau eiti na 
mon!

Kaltininkas: — Asz da ne 
noriu eiti, ba už duriu laukia 
tas žmogus, kuriam overkota 
pavogiau, tai kaip iszeitau 
tai overkoti atimtu.

Praszau dauggalo pono, 
ar ponas nepametei savo 
maszneles?

— Ne! turiu kiszeniuje.
— Na, tai Dievui dėkui! 

Tada gausiu nuo pono kelis 
skatikus.

Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu

Doleriu!!!
Indekie Savo Pinigus In Laisve!! !

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt! ’ 1

Kas Tai Yra Telegrafas

Antanas — Nu-gi tu Jonai 
buvai ir daug matei ant svie
to, pasakyk tu man, kas tas 
telegrafas ir kaip jis pritai
sytas? - I

Jonas — Tai ve, matai, 
taip kaip ilgas szuo, kurio 
galva butu Vilniuje, o uode 
ga Kaune. Tai kaip vienas

paspaustu uodega tai Vilniu
je szuo užstaugtu ir tada vis
ką žinotu.

Antanas — Jau dabar su
prantu.

NE PAISO

Jis: — Juk teisybe jog sun
ku nutylėti slaptybes?

Ji: — Asz niekad to neban
džiau.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. u
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. * 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

NO. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

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

| puslapiu..............................................15c
' No. 112 Trys apisakes 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. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Sekamus mokeszczius reikia Garžia Haremo nevalninke; Luoszis;

mokėti pasztiniu czekiu —UŽ Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
i 62 puslapiu .15c
i No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
1 kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
(puslapiu ................. 15c
| No. 123 Septynios istorjos apie 

zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................15c

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

i puslapiu ....................................... .15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys

Popierinei apdarai. 50e 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Kada Ir Kur Mokėti
Tuos Mokeszczius

Kada aplilkantas gauna savo 
pirmas popieras arba kada pa-1 
duoda naturilizacijos peticija 
jis turi užmokėti virszminetus 
mokeszczius. Gali mokėti pini
gais, nors keli teisinai, tarpe ju 
United States District for the 
Southern District of New York, 
reikalauja paszto czekius. i

— hz 
j užregistravimo certifikata $18; Į 
.už certifikata “derivative citi- 
zenshi p ” $5.; už pripažinimo 
certifikata $5., už kopija pa- stebuklingas 
mesto arba sunaikinto pirmu 
arba antru popieru certifikato 
$1.00. Pasztinis czekis turi būti 

j vardu Commissioner of Immi
gration and Naturalization,

I Washington, D. C., ir su tinka- Doras ^yvejumas;
... „ imybe; Vargingo žmogaus sūnų,

moms aplikacijos blailkoms til-(ugej|{tog karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .15c

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

ri 'būti pasiusti aplikanto vieti
niam afisui.

Su szio nauju instatymu, na
tūralizacija kainuos brangiau 
aplikantui nuo 50 centu ligi $3.-1Cl Į./111A.C4 11 L U.JL 11 u. V W LCllltl 11'^1 ♦ptl.“ , 

j 50 daugiau. Vyras arba žmona 
Amerikos pilieczio mokes ma-Į 
žiausia 50 centu daugiau negu 
pirmiau, jeigu atvyko priesz

SKAITYKIT
“SAULE” '

PLATINKI!!

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................15s

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas 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; A\t 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. 158 Keturios istorijos apie Ka 
pitonas Stormfield daneuje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ................ . .........15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo 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

Keleta Juoku ir Paveikslo.
.........................  15«

Adresas

Saule Publishing Co.,
I

Mahanoy City, Penna.
/
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ANTANAS KAREIVIS
go gaspadoraiczio pati. ” ' tūlis nenori manės leist in kino- re? —o-gi vyreli kas mano nes asz kareivis, neprivalau

Ir man ir man nubark — na, pats užrakina, pats atraki- pypkia isz kiszeniaus isztrau- nielko bijot, ir tyczia nakvosiu.
szauke viena už kitos merginos, na ir nuolatos kluone sėdi. ke ?! 1 Ant akiu 'gali,nedora žmogų pa-

Taigi ir pradėjo cigonka isz — Hum, tai visztus pavog, Lermas pasidarė ir vienu bai- gint. O gal ir geras žmogus, nėr 
kaleinos kožnai isz delno bur- arliba antis, asz tau dosi už tei su visi paszduke: ka apie tai maustyti.

C^ZITAS apraszymas prasi
deda nuo kaimynines 'kar- 

cziamos, kurioje jaunuve susi
rinkdavo. Žinote kokios pas 
mus karcziamos, kada ineini in 
vidų, tuojaus atsimusza in uosi 
arielkinis raugalas. Laukia ap 
link sienas 'barijierai, kad su 
dysieliais sienų nesugriautu ar
ba Įauga neiszdurtu, toliaus 
szulinis su svirezia arba pumpa 
ir tai viskas, ka tuojaus gali pa
žint, jog tai karcziama. Viduri 
pirmutinis kam'baris didelis,

j tie, už ka nuo kežuos gavo po pakelis papirhosu.
o kitas in bu'bneli musza ir treczioka ir po dvyleki, kiek j — 'Kad nežinau, ar pasi-' 
nykszcziu užima, jog net po katra galėjo, o Katre davė 15 seks, vienok asz ka norint vis 
krutinę atliepe. Vidurys kar- kapeikų. j pagriebsiu.
cziamos ibuvo užimtas szokan- Apie cigonka buvo visiap-' — Nu, tai as tau dosi ant' 
ežiais. Apie 20 poru ir konekož- stoja, o kitos cigonkos ir cigo- barhgei, as žinai kad tu gerhas 
na pora ant vienos vietos suko- niukai triūse aplinkui ir kas tik veikas, tik neuzmirhsk!
ei ir su alkūnėms stumdėsi. Jin nagus papuolė, viską eme. I Iszeme isz anezio pakeli pa-j 
Karcziamoja 'buvo troszku, jog Cigonas-gi pamėtės arkliams pirosu ir niekam nematant in ! 
negalėjai kvėpuot. Nuilso szo- pluoszteli szieno, taipgi in kar- bruko vaikinui, kuris ka grei-' 
kiikai pasileido poros ir kožnas cziama inejo ir nieką nekalbe- cziause užsirūkę viena ir insi-

j — Tai čigonai mus apvogė! “ Mano brangus Dieve! už

su rankove szluoste nuo kaktos jas prisiartino prie szinkiaus ir maisze tarp jaunuves, kaip gra- i Po iszejimui isz karezemos 
prakaitu. Į kasžin ka szinkoriu sznabždejo, pas. į jaunuves, likos tiktai Mausz-

Tarp tu susirinkusiu buvo ir kurs puslkvaterka pripylęs pa- Mauszkus su visais bernu-1 kus su szinkorium. Abudu pa
keli jonvaikiai, kuriu liežiu-;dave čigonui; tas iszgere nu- kais, ta pati padare, kožnam imti neriraaste, norėjo kagrei-

— Szialauk isz karezemos! trumpos valandėlės galeczia 
—- paszauke szinkorius, — žiu- but pas mano mielemiausius te ■ 
rekis tu ju! namie paliko, o czia'vėlius! — nes tegul palauksim 
čigonus kaltina! » j rytojaus, tai invales prisi-

Ir iszvare szinkorius szoki- džiaugsiu). Žinau, kad sveiki, 
kus. | rytoj pamatysiu. Septyni metai

Iszejo visi, pasidarė tyka. nebuvau namie. Labai iszsiil- 
Kasžin, ar jau ir bus tyka? — gau. Acziu Dievui, norint gy- 
dažinosim toliaus. j vus rasiu. Prisiverkė gana kada

Naktiniai Svecziai įėjau in vaiska. Jiem nudavė,
1 jog ant visados dingsiu.”

Taip maustose praskendes, 
sulaukė pusiaunakti, norint 'bu
vo karszta poterėli pakalbėjas,

paskubint. O tu, gaspador, ar 
parengei kavonia? — paklausė 
čigonas atsigrižias Tamosziaus.

— Yra viską! Arklius pa
talpinsime in tokia kavonia, 
jog nei pats velnias nesurastu, 
o ir del kitokiu daigtu turiu ge
ra padėjimą.

— Na, tai prie darbo. Mes 
keli eaisim, kiti liks karezemo 
je. Jus kaip ežia liksite o jeigu 
pajusite, kad pakeleivingas ne
miega, tai žinote ka su juom 
padaryt.

Ir pradėjo cigoniszkai in li
kusius varvaliuos.

Norint Antanas nieko nesu
prato, vienok prijautė, jog mo
kina kaip su juom padaryt.

Dabar, brangus skaititojau,
aplinkui suolai, vienas kampas 
su groteliais, už kuriu yra pa
sieniais lentinaites, ant kuriu 
stovi pleczkos, papirosai dvy
lekiuos kulkos bleszines, su ku
rioms mieruoja degtine.

Tankiause tokiuose karezia- 
mose, už tu kroteliu, sėdi pei
suotas Izraeliaus sūnūs (žy
das) su jermulka ant galvos, 
molinoms lyg keliu panezia- 
koms ir nuszleivotais pantap- 
lais. Tokis tai sutvėrimas di
džiausiu yra kirminu, ba ne
viena suėda ūkininką ir isz na
mu iszvaro. Szitoja ant giliuko 
kareziamoje nebuvo peisuotas 
szinkorius, tiktai krikszczionis, 
per ka szvariau viduje iszrode.

Vienok ir musu krikszczio- 
niszki szinkoriai nevisada bu
na su savžine sutaikus — tokis 
kaimyninis szinkorius tankiau
se dalyvauja vagystoja ir kito
kiose nedorybėse.

Karcziama-gi, tai guszta vi
sokiu piktybių, o apie ka szita- 
me apraszime iszsirodis, jog tai 
yra teisybe. Szitas apraszimas 
yra teisingas isz žmonių gyve- 
nimo iszimtas.

Inžengkim in szita karezema 
nes kokiam kaimia, tai užtylė
siu, tiktai tiek pasakau, jog 
tai buvo Lietuvoja, ir pramin
sime taji kaima Girksznai. To
ji karcziama stovėjo gale kai
mo, 'kaip tai tankause būva.

Diena nuo kurios pradedu 
apraszyt szita atsitikima, buvo 
tai nedeldienis. Kaip kone viso
se taip ir in tą karcziama buvo 
prisirinkia jaunuves pilna ir 
taip uže, kaip bites avilija.

Ineikime in vidų, atsisėski
me prie pecziaus ant suolelio 
ir teminkime, kas joja dedasi.

Ant stalo sėdi du mizikantai: 
su bubneliu, antras smuiką tu
rėjo, kurio tai buvo parisztas 
kaklas ir žviege kaip parszelis,

viai buvo Susisukia, kaip kiau-' spjovė, paėmė dvylekinia bul- 
uodega, o kaip snuki katras ati- ka, užkando ir dar arielkos isz- 
daro tai reikėjo ausis užsi-'gere ir vela sznabždejo. Ant ga- 
kimszt. lo padėjo už geryma užmokesti

papirosu po viena ir po du bak- cziause pasikalbėt, 
selins inbruko.

Tame paszauke keli balsai: bėjo:
— Ona in karcziama atei- —

Mauszkus 
pirmutinis in szinkoriu prakal-

Arli buvę?

da karta atsidusias persižegno
jo, pataisė pundeli po galva in- 
sisukes atsigulė.

Ar žinai, brangus skaityto-

Iarba pradžia
I SKAITYMO 
|...ir...

RASZYMO
|64 pus., Did. 5x7col.|

5v
Tiktai, 10c

į MAHANOY CITY, PA.

S

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Vienas isz tu jonvaikiu atsi
liepei

— Tai vyreli, czion geriaus 
kaip ant miszparo!

Vieni tai jonvai'kio kalbai 
pritarė, o kiti tylėjo, ba Girk- 
szniu kaime kone visi buvo nie
kam netikie tiek vaikinai, tiek 
merginos, tiktai viena Onute 
buvo dora mergaite, o kuri da
bar tame pulke nesirado. Volą 
užžviege smuikas ir pradėjo ba- 
ladot bubneli. Susikabino jon
vaikiai kožnas su savo szokeja 
ir leidosi suktis valca. Ir taip 
ant permainų szoko ir gere. Ta
me davėsi girdėt balsai isz lau 
ko:

— Čigonai! čigonai atva
žiuoja !

Nustojo szokia, visi nutyko, 
ba kožnas apie čigonus mausto.

Priesz karcziama užvaževo

ir iszejo. Per ta visa laika szin
korius tiktai viena čigonui pa
sakė žodi. Kaip rodos ganajie- 
du gerai pasipažino jo.

Čigonas nuejas pas arklius, 
sugrabinejo sziena ir arklius 
pažabojo. Rodos ant vienos ka- 
mandos cigonkos ir čigoniukai 
iszejo laukan, sėdo in vežimą ir 
nutarszkejo.

Ne kurios mergos gailėjosi 
čigonu, ba da butu davusios 
rankas del būrimo.

Netrukus vela ant smuiko 
užgirgždino ir vela pradėjo' 
karcziamoja kaip viesulą suk
tis.

Tame atidarė pamaži dūręs

na! kas ežia yra! ar gal Anta
no jeszko! gal mausto jog isz 
kariuomenes sugry'žo.

Ir isztikro inejo in karcziama 
patogi mergina. Buvo tai duk
tė szaltysziaus, apie 20 metu se
numo, skaisti kaip kvietkele ir 
didei iszmintinga. Užauginta 
dorai, dievobaimingai ir biau- 
rinosi tokais bernukais ir mer
gelėms, ka jeszko kareziamoje 
džiaugsmo. In karcziama nie
kad neeidavo, ba szventopiis 
dienomis užsiimdavo skaitymu 
gyvenimu szventuju ir kitokiu 
naudingu knygeliu. Ba pas tė
tuli buvo visokiu knygų.

Nedyvai, jog visi apkvaito

— Buvo.
— Turki viską?
— Taip.
— Kada prhibus?
— Szia nakt — po gaidžiu.
— Na tai gerbai, užbaigė 

Žydas, rytoj butu peril vėlu, 
zandarhai visose salyse vektuo- 
je, seden apie Alekszotus, ten 
vena isz musiszkei turhi nužiu- 
rheja. Saltysems likos prhisa- 
kita suimt musiszkius. Jaigu 
rhitoj Aleksoti nerims, tai jes- 
kos pas nužiurhetus kaimose.

— Arli Tamoszis nužiurhe- 
tas?

— Lig sziol da ne.
— Tai gerhai. O arh Tamo-

jau, kas tai buvo pakelevingas 
kareivis? Szitai Antanas, kuri 
Onutei, kada su reikalu in kar
cziama atbėgo, jaunuve priki- 
szo.

Už valandėlės, vela szinko
rius isz kamaraites iszejo, ne- 
vos ka užmirszo padaryt, nes 
tik tyczia su uždarinio kareze
mos vilkino, matome ka tokio 
lauke.

Tame inejo žmogus, apie 40 
metu senumo, ir nepagarbiuos 
Dievo, prislinko pamaži prie 
szinkoriaus, kaip rodos ko bijo
damas Szinkorius pripylė pu- 
skvartierke arielkos, kuria go
džiai pribuiszas nuryjo, o szin-

ir inejo pantapliuotas to kaimo' paregeja ateinanezia szalty- 
skurdulius ir nusiyrė prie szin- ■ szaite. Inejo, pagarbino Dieva 
kiaus. Tas ateigis taip iszrode; ir tuojaus prisiartino pas szin- 
turejo ruda ilg barzda kiu su veikalu.
iszblyszkias, czesnakuku pras- Tame Andrius paszauke:

szis žino apie tai?
— Žino ir jis tuojaus in ežia 

ateis.
Tame inejo in karcziama at- 

staunas kareivis. Juodas ant

korius tarė:
— Da per greitai, Tamosz, 

pribuvai. :
— Tai nieko! — veluk pa

laukt, ne kaip pasivelyt.
Ona! ar tu kareziamoje? 

deio trvs cigonkos ir 5 čigonu- kuris tai Girkszniu kaime gyve- ka kunigas pasakys kaip daži-
” ’ 'O ~ I

kai. Vienas tiktai vyras, juodas į no — kupezevo gazu, knipku- nos ? 
kai]) naktis, radosi prie 
mo. Iszlipia cigonkos isz veži
mo inejo in karcziama. Sukru 
to visi kareziamoje. Čigoniukai 
pradėjo po karcziama landyt, 
kad ka pagriebt, o sena cigonka 
taip prakalbėjo in szokikus:

— Na, mano uogeles! na, 
mano paukszteles! duokite sa
vo baltas rankeles asz jums vis
ką pasakysiu: kaip bus ir ko
kius jaunikius gausite.

Merginos pradėjo viena už 
kitos slėptis, ka cigonka maty
dama kalbėjo toliaus:

— Ash Dieve! juk cigonka 
toke jau motere, kaip ir visos 
— tiktai žino apie slaptybes ir 
ateite.

— Kad tai griekas — atsi
liepė viena isz merginu Magde.

— Ach, Dieve, ar-gi tai pa- 
nia vagysta, ar tai ir griekas, 
jeigu cigonkai atkisza ranka?

— Kad kunigas barėsi — at
sake Barbora.

— Ach, Dieve! ana Vil'ka- 
viszfkio cigonka pralotui viską 
nirbure — ir tas viskas iszsipil- 
de, paskui pavelijo visai szei- 
mynai in rankas žiūrėt. Asz ge
rai nuburiu in naczelninkiu ba
riau, ir burmistrui kortas iszde- 
jau, ir jie grieko nebijo, nei Ci
gonkos.

Tada viena isz drąsesniu 
merginu, vardu Katre Isztri- 
niu'ke, paleistuvingo gyvenimo 
mergaite tarė:

— TIt ko kvailes bijotės? 
ar jus cigonkai sues? — Te ma
no ranka pirmiause!

Ir atkiszo delną. Cigonka il
gai žiurėjo in delną ir pradėjo 
visokius niekus pliovot: — Di
delis giliukas tave patiks — 
t urt ingas gaspado ra it is 
tave rūpinasi; kokis tai užvy 
duolis yra perszkadoja,bet nie-įtoki jevai? 
ko nepadarys ir tu liksi turtin-

vežimas čigonu. Ant vežimo se-'mirdes: buvo tai Mauszkus-, 
dėjo trys cigonkos ir o čigonu- ‘

O tai tyczia ant piktumo kal-

palieto kaspinėlis aiszkino, jog 
likos nuo vaisko atliuosuotas.
Kada inejo in karcziama, pri- puskvartierke. 
gulineziai pagarbinęs Dieva,

Ar viskas parengta?
Viskas! — Duo'kie da

veži-'ežiais, adatoms, kringeliais ir
visokiom smulkmenoms. Tavo-(bėjo, ba juom Onute niekino ir prasze nakvynes.
ru turėjo savo kromelja ant ke- nei kalbėt su juom nenorėjo. žydas ir szinkorius isz pra- 

Asz neatėjau inikaneze- dzin sudrėbėjo isz baimes, toliu desetku rubliu, o pradėjo isz 
keliu savo rubliu ir savo Sores. mą szokt nei riziant, tiktai su i . 7

O ve: vare paslapta su ūki- reikalu ir to man niekas neuž
ninku vaikais ir bernais kup- gins, anie pats kunigas, 
czysta. Reikale paskolindavo į I r 
kaip del kokio ir kelis rublius,' tarė:
nes turėjo dvigubai su palukais ' — Alano tėtulis in ežia pn- 
ataduot. siuntė paklaust, ar nebuvo ežia

Ne ko ir dabar peisuotas iz- sziadien čigonai, ir ar nežinot 
raelietas in karcziama atslinko in kur jie nusidavė? 
kaip tiktai del to, kad paszni-j 
pine t ir dažinot del saves rei
kalingu naujiena, o ir su jau- 
nuvia pasimatyt, ba Mauszku- 
ti kožnas pažinojo ir turėjo su 
juom reikalą.

Norint turėjo jis pas szinko
riu veikalą, vienok kaip nieka- 
dejas žiopso josi in szokanezius 
glostindamas savo ilga barzda,1 Jam nematei, irh jie man nema-

atsigryžus in szinkoriu

— Buvo, nes kvaraba žino 
in kur jie nusivilko!

— Ar senei?
— O! jau bus toli.
— Gal tu, Mauszkau, žinai 

in kur nuvaževo? — klausė 
mergina atsigryžus

Žydas ir szinkorius isz pra-

Szinkorius pripylęs puskvar- 
tierke, insitrauke pri'buisza in 
save kamaraite ir tenais pama-

mergina atsigryžus pas žydą. ■ na iszsiilge laukia.
— Ujl kam man čigonei!l — Oj laukia, la'bai 

' as žiurhi mano bandeli! — as ir del to skubinuosi.

ži szna'bždejosi.
liaus pažino, jog tai ne žanda-^ Kareivis susirupines paszo- 
ras, ir vienas in kita pradėjo nu0 suolo ir in save kalbėjo: 
akimis susikalbėt ir ant galo 
Alauszikus iszejo. Szinkorius 
truputi jau drąsesnis pradėjo 
klaust.

— O isz kur, kareivis?
— Isz toli, net isz Aštroka- 

niaus.
— O in kur Dievas veda?
— Namo.
— Ar toli nuo czia?
— Netoli.
— Tai kodėl neini namo ?

Kaip rodos tėvas ir motina ga-

o szinkorius paklausė:
— Na ka, ar ir ponas kup- 

czius atejei pasižiūrėt kaip jau
nuve szo’ka? Ar gal ir eisi pasi
sukti

— Asztam nemoki.
— O katu moki?
— Asz moku kupeziaut!
Vienas isz jaunuju tarė:
— Eikie Mauszkuti su mn- 

miem szokt.
Mauszikus nieko neatsake, 

nuėjo pas pecziu ir atsisėdo, o 
prisiartinęs pas ji keturiolikos 
metu vaikinas sėdo szale, o Žy
das prakalbėjo:

— Nu, kam tu Jokukuk ne- 
rhukei papirhosus ui! tokis di
delis virbas, kaip Simus irh Jo- 
zus,

— 'Kad neturiu pinigu.
— Ui! pinigu arh tai asz 

tave venų rhozu matei rhukant

tik!
— Tai bukite sveiki, ir nu

bėgo mergina kaip žaibas na
mo.

Tuojaus pasipylė visokie, 
kaip isz maiszes, žodžiai:

— Tai ve! davatka—kan- 
tarka! — jegamastiene! — na, 
na! pažiūrėsime, kas isz jos bus. 
Teks jai Antanas, tegul lauke! 
ne del szunies deszra!

Tuom laik szinkorius su 
Mauszkum pakalbėjas, pradė
jo koliot szokikus, jog tai]) ilgai'gi man nieko nekenks, 
neeina namon. Visi negalėjo su
prast, ka tai ženklina, jog juos 
apie ta laika namo varinėja. 
Ne kurie kalbėjo: jog gal bijosi 
čigonu; gal žandarai čigonu 
jeszko, tai to jis bijo! Tai ir ei
sime, tegul ji kvaraba! — ir 
pradėjo visi rengtis namo.

Tame visuose kampuose da-

| — Juk tai mano brolis Ta- 
moszius! Ka jis sziam laike 
veiktu? — ka tie ženklina žod
žiai “per greit atėjai.” Czie 
kas turi’but negero! Tamoszius 
ežia turi kame dalibas! Reikia 
nuduot mieganeziu ir lauktie 
kas ežia nusides.
> Gule kareivis vela ant suolo 
ir su szinelio skvernu uždengė 
sau galva ir tiktai ties akimis 

j paliko plyszeli.
Netrukus davėsi girdėt lau-

laukia k°ki tai balsai, rodos keli ve- 
j žiniai priesz karcziama užvaže-

- Asz neguletau iarczia>o. Tuojaus inpuole in kareze
mo je, tiktai skubintausi namo.'ma keli ci®onai' Tamoszi“s “
- Negaliu, labai esiu nuJ szinkorium isabego iszkama-

vargias, o vela nenoriu nakties raites ir |ntarP saves kal~ 
laike pergazdint tėvu. '
- Czia negali nakvot, ba 

neturiu lovos nei sziaudu.
— Ar czia kas yra ? — pa- 

Į klausė senyvas čigonas, su juo- 
Asz ant suolo pergule-’dais plaukais, kaip smala.

— Yra vienas pakelevin
gas, nes nuvargęs, miega kaip

siu, ba papratęs.
— Czia tau perszkadis, ba ® 

visokie nakties laike atsjbala- ne^Yvas- 
doje.

— Asz kietai miegu, ypacz 
po didelei kelionei. Pakelevin-

— Gal iszgersi arielkos?
— Asz arielkos negeriu su

vis. Szitai'sukalbėsiu poterėli 
ir gulsiu ant suolo.

Szinkorius suniurnėjo sau 
po nose: “Kibączia ji velnes 
atnesze! — naudos jokios, o 
persz'kados daug. Tegul mie
ga, duosime rodą” ir iszejo in 
savo kamaraite.

Kareivis pasiliko pats vie-

— O gal ji nudėjus butu ge
riaus, ne reikia niekam isztiket.

Karcziama
— O ka ežia! tai kareivis 

paleistas ant urlopo. Baisu to
ki nudet, paskui butu ergelio 
invales!

— Tiek to, tegul guli! Jeigu 
kas butu, tai mums jokios bė
dos nebutu. Mes ežia greieziaus 
nepasirodisim, pakol viskas 
neapsimalszis.

— Na, ar ka toki turite ? — 
paklausė szinkorus.

— Žinoma! darbas užsimo
kės! — atsake čigonas. Duokie

apie be pinigei paperhosus ? Arh ta- vesi girdėt ružijimai ir skundai
vo tevei neturhi rhugei irh ki-mergų ir vaikinu:

—- Kur mano žiurstas? kūrenas: — Czia vyreli baisu!-— ne-1 arielkos ir baigsime geszefta, 
'baime žmogų ima; ba Mauszkus sake, jog reikiaKad nežinau, kode! te- mano skepeta? kur mano kepu- ramu! —

gali suprast jog pribuvę in kar
cziama čigonai buvo vagai, ku
rie turėjo su szinkorum, Mausz 
kum ir Tamoszium su sineszi- 
ma, visi buvo piktadarystes 
draugais.

Tie čigonai, ka diena kareze
mo je pasirodė, buvo tai prane- 
szikai, jog ateinante naktį pri
bus daug tavoro, tai kad lauktu 
— ir taip dabar stojosi.

Dalis čigonu iszejo su Tamo- 
szium, kita-gi dalis likos kar
eziamoje. Laukia 'buvo girdėtas 
d vieju vežimu ir keletą began- 
cziu arkliu dundėjimas.

Bevažiuojant paklausė vie
nas isz čigonu Tamosziaus.

Ar stovi szianakt kaime sar- 
9

gi'ba (panaikte), ar jie mums ne
kenks ?

— Ndbijok, szianakt mano 
kaleina ant sargos, kitos, ma
no draugas guli girtas, kaip be 
duszios.

— Tai gerai!
Tuom laik musu pakeleivin

gas kareivis gulėjo kaip nutir
pąs ant suolo, nes isz baimes 
szaltas prakaitas visa apipylė. 
Nei kojos nei rankos nepajudi
no tiktai apie Dieva manstejo, 
ba nesitikėjo likt gyvu. Jau vos 
gyvu buvo isz baimes. O vela 
kas la'biause jam szirdi spaude, 
jog ir jo brolis turėjo tame da
lybas, jog jis turi 'broli vagi ir 
piktadarį. Toji naktis del jo bu
vo sunkiause asz visas, katras 
savo gyvenime praleido. Ne 
karta stovėjo ant sargybos prie 
lavonu arba ant kapiniu, vie
nok tiek baimes dar niekad ne
turėjo kaip dabar. Dare priža
dus: jog jeigu ji Dievas gyva 
užlaikis, tai jo koja in kareze- 
ma neinžengs ir kožna nuo kar
ezema atkalbinės, kurioje szin
korius, kaip velnias, ant visko 
yra pasirengęs; tokis szinko
rius ir kekszia, tai vieno budo: 
kekszia, tik tada vyra myli, pa
kol su ja glamonėjasi, o tokis 
szinkorius tik tada žmogų myli 
kada pas ji geria.

Goveda latru su Tamoszium 
prisiartino pas jo grinezelia. 
Grinczele buvo gale kaimo ir 
tai toliaus laukuose. Szunes pa
žine savo gaspadoriu nei nesu
lojo, tai linksmai apie ji sukinė
josi.

Visi nusidavė in kluoneli, ka 
toliaus stovėjo. Čigonai invede 
szeszeta arkliu ant grendimo. 
Tamoszius tuojaus pradėjo sza- 
lineja traukt kulius ir kada ke
lis isztrauke, pasirodė slaptos 
dureles. Kada atidarė, davėsi 
matyt keli puikus arkliai, ku
riu verte buvo daugiaus ant 
tukstanezio rubliu. Ir patalpi
no atvestus per čigonus arklius 
davė szieno ir abrako, o dure
les uždare, vela kulius sudėjo, 
grendimą nuszlave ir kluoną 
užrakino.

—BUS DAUGIAU—

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.



I

Žinios Vietines j genys MARGAS
' * S A U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

ISZ MAŽU DALYKU
BUNA DIDELI

( — Sukatoje, Lapkr., (Nov.) 
25 diena, 8 vai., isz ryto, iszke- 
liaus septyni vyrukai in "Wilkes 
Barre, Pa., kurie bus priimti in 
tarnyste. Visi iszkeliaus bosu. 
Isz Mahanoy City: Robert J. 
Hendricks, Algird G. Derisca- ] 
valgė, William R. McLaren, ] 
Charles H. Budwasli ir Harry : 
1A. Leymeister; Stanley J. Ter-r 
tel iszlSt. Nicholas.

— Ponstva Vine. Urbai- , 
ežiai isz Virginia Beach, Va., ir 
ponia C. Beckettiene (sesuo p. 
Urba i ežio) isz Saint Clair, Pa., 
ana diena lankosi pas savo pa
žystamus, prie tos progos at
lankė redakcija “Saules.” Po
nia Ur’baitiene užrasze laik- 
raszti del savo motinėlei ponia 
E. Gustaituvienei isz Balti
more, Md. Ponstva Vine. Ur- 
baieziai lankosi pas jo tėvelius 
J. Urbaiczius. Vincas tarnauja 
prie U. S. Coast Guards. Acziu 
už atsilankyma.

— Nedclioje pripuola Szv. 
Silvestro; Panedelyje, Amadc- 
jiejo; Utarnirike, Szv. Stepono, 
C., Seredoje Szv. Saturnimo; 
Ketverge Szv. Audriojo Apasz., 
taigi žinoma kaipo antroj Pa- 
dekavones Diena; Petnyczioje 
Szv. Elegejo, B. C., taipgi pir
ma diena Gruodžio (Dec.) me- 
nesis paszvenstas garbei .“ Atė 
jimo Kristaus. ” Kalėdos szi- 
met pripuola Panedelyje; Su
katoje, Szv. Bibiano, V. M.

— Ponstva Jonas Czere- 
vieziai, sūnūs Bladas ir szeimy- 
na isz Millville, N. J., žentas 
Pranas Szerpenskas ir ponia 
Benediktiene isz Shenandorio

PER J.J. B.

ana diena lankosi pas gimines 
ir pažystamus, taipgi atlankė ir 
radakcija “Saules,” nes ponas 
Czereviczia ir “Saules” senas 
skaitytojas. Szirdingai acziu 
visiems už atsilankyma.

— Susivienijimo Lietuviu 
Am., Kuopa 211, isz miesto, lei
džia ant losu $25 Amerikos Ka
res Bona, ant suszelpimo tosios 
kuopos. Tikietai jau parsiduo
da, todėl pirkite kelis, o gal tu
rėsite gilinki laimėti taji Bona.

Frackville, Pa. — T/S Ser- 
zentas Vincas Kastanaviczia, 
kuris tarnauje prie Amerikos 
eroplanu korpuso Anglijoje, 
lankosi pas savo motinėle po
nia Jieva Kastanavicziene, ant 
Broad Mt. Avė.

^ZIU dienu lietuvis primena; nes ne už tai kad jie jau toki 
man bulve, nes jo, kaip tos 

bulves, geriausia dalis po žeme. 
Musu tėvai, tėveliai mokėjo 
kaip gyventi, mokėjo kaip ir 
kada linksmintis ir dainoti. Bet 
mes ar pamirszome ar gal nie
kada neiszmokome.

Ar atsimenate kai keli 
mynai susitardavo iszvažiuoti 
ant pikninko? Tai buvo tikras 
ragaiszius! Ir seniai ir senukai, 
ir tėvai ir tėvukai, ir kūmutes 
ir bobutes, ir mergeles ir mer
gytes, ir vaikai ir vaikiukai: 
visi, kaip gyvas skruzdėlynas 
subruzdėdavo. Mamytes paga
mindavo ir suriu ir skilandžiu 
ir visokiu gardumynu. Nepri
trukdavo nei meduezio, nei alu- 
czio. Visi klykdami ir juokais 
kvatuodami iszvažiuodavome 
ir dainuodami sugrįždavome. O 
miszkai skambėdavo, kai jau
nieji imdavo ta bindžiuka! At
simenate? “Eina Jurgis aplin
kui, aplinkui. Nesza rankoj bin
džiuka, bindžiuka.” Dabar bu
tu ir tas bindžiukas malonus 
ant kupros, kad tik tos dienos 
sugrįžtu.

Buvo ir kitu pramogų, pik- 
ninku, iszvažiavimu, prakalbu, 
koncertu ir teatru. Kai parapi
ja surengdavo metini pikninka, 
ar koki ten balių, atsineszdavo- 
me ar paaukodavome pyragu, 
suriu, saldainiu ir visokiariopu 
gardumynu. Neužmirszdavome 
ir baczkutes szalto aluezio atsi
gauti. Ak tu jejem, tai buvo die
nos! tai buvo laikai! Bet visi

kai-

linksmi ir taip linksmai nusi
teikė, bet už tai kad jie nežino 
ka su savimi daryti, kur save 
pasidėti. Tai kokteilio, “gaid
žio uodegos” laikotarpis, prie 
kurio eina smarkus, apkartę ir 
tuszti pokalbiai. O musu paren
gimai, ar tai baliai, pikninkai 
ar szokiai maža kuomi nuo tu 
saliunu skiriasi. Musu lietu 
viszki klubai taip toli trepais 
žemyn nulipo, kad sziandien] 
jie tapo tik vieta kur galima už
eiti ir iszsigerti.

Gėrimas geras, ir in sveikata 
iszsigerti. Mus tėvai ir tėvu tė
vai gere už tai kad jie linksmi 
buvo, o ne kad linksmi butu; jie 
gere ir geidojo apie barni tau
reles su baczkele. O mes szian
dien kaip kazokai geriam ir 
tuszcziu szneku mutinį sau mai- 
szom. Lietuviszki klubai mums 
garbe nesza ir lietuvio varda 
iszgarsina, tik musu klubams 
reikia dar ko daugiau negu ilgo 
baro ir didelis szokiams sales.

Gaila kad nei mokyklos nei 
musu tėveliai neiszmokino mus 
kaip gerti. Bet koks durnius 
moka pasigerti, bet retas kuris 
moka iszsigerti. Kaip tik ežia 
rasime skirtumą tarp žmogaus 
ir girtuoklio, tarp lietuvio ii 
mužiko, tarp maskolio ir maz 
gotes. — J. J. B.

Motiejus suvalgė skanu 
obuoli kuri gavo nuo tėvo; sėk
las gi padėjo dėžutė.

— Ka veiksi su sėklomis? — 
pasiklausė jo mažioji sesute.

— Isz kiekvieno sekios bus 
puiki obelis, tarė brolis.

— Tai leisk man, Motie
jėli, pasėdėti po tavo obelaite: 
juokėsi sesute.

Brolis nepaisė jai besijuo
kiant, bet atėjus ipavasarui ir 
saulutei beszildant, jis sukasė 
spateliu darže maža lysvaite ir

stojus tėvas pagyręs sūnaus ru-Į 
pestinga darba, pris'kiepijo 
prie jaunu medeliu goriausiąja 
obeliu veisle.

Dabar sesute jau nosityczio- 
jo.

Nelaime, žiemos metu ketu
rios obelaites nuo smarkiu 
szalcziu pagedo; likusios gi ke- 
tūnos, metams praslinkus, pra-j 
dėjo žydėti ir rudeni tarp žaliu 1 

grožėjosi skanus o’buo-lapu 
liai.

JUOKAI
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ant jos pasėjo mažasias seklu-
<es, kurias buvo padejes, obuo- 
i suvalgęs.
Per karszczius ir sausumas 

jis laistydavę lysvele vandeniu. I
'Neilgai trukus isz visu asz- 

uoniu sėklelių iszaugo maži 
diegeliai.

— Kokios puikios tavo obe
ls ! —pasitycziojo sesute.

Brolis jai nieko neatsakė, tik 
vis dabojo savo lysvaites. Jis 
ja laistė, ravėjo, donge nuo 
kaitros ir nuo szaltu sziauriniu 
veju: saugojo, kad namu 

' paukszcziai ju neiszkastu.
Metams praslinkus jau ma

žytes obelaites truputi paau
go; atėjus gi tretiems metams, 
jas reikėjo prie kuolo pririszti.

Ketvirtiems-igi metams už-

Mokykloje
Daraktoris:— Jonuk, ko

dėl tu vakar neatejei mokin
tis?

Jonukas: — Asz ne galiu 
pasakyti.

Daraktoris: — Asz turiu 
žinoti!

Jonukas: — Jeigu taip no
rite dasižinoti, tai pasakysiu. 
Vakar mano mama labai su- 
musze teveli, už tai, jog “pė
dė” pragėrė ir prakazyravo, 
tai paskui mama labai persi
gando, ba tėtis buvo kaip ne
gyvas ir asz turėjau bėgti pa- 
szaukt daktara.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

IN KOVA BROLIAI

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Susivien. Liet. Am. 23 
Kp., rengia savo metine Vaka
riene ir Szokis, Nedclioje Vaka
re, Lapkr. - Nov. 26-ta diena, 
Mineriu sve., kampo Main ir 
Oak Sts. Prasidės 6 valanda 
vakare. Atsilankite Visi!

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite nurnara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju-■
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SAULE PUBLISHING CO.,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Stebuklai
— Ko tu Jokūbai taip už- 

simanstaves?
— Macziau ka tik verszi 

su dviem galvom.
— Na ar tai dyvai! Asz tu 

riu klarka sztore, tai suvis be 
galvos.

\

Gerai Atkirto
Pati supykus: —Gailiuosiu 

labai jog toki kvaili gavau už 
vyra.

Vyras: — Na, na, ne pyk, 
juk kvailesnio už mane ne 
buvo, jog butu tave paemes 
už paezia.

I SIENINIAI J 

i KALENDORIAI | 
» 1945 M. }
: - i* * 
J 15 coliu ploczio x 23 % col. J
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 |
J Adresas: *
J SAULE PUBLISHING CO., į
★ MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

Protiszkai
— U-gi, kumute, kas tau, 

jau kelinta diena guli lovoje, 
ar labai sergi?

— Ne, sveika esmių, tiktai 
tyczia guliu idant tas mano 
girtuoklis patalu ne prager
tu.

SUDE

— Tai mat yra dasekta, 
jog pavogei dvi paduszkas 
ponui aptiekoriui. Ka tu ant 
to pasakyti?

— Ponas Sūdžiau, manes 
pati prasze, kad ka norint 
parneszezia isz aptiekos del 
miegojimo. Tai ir parnesziau.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—°-- <

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78 
S20 W. Centre St., Mahanoy City

valgiai, ta szalto alaus baczku- 
te buvo tik priedai, buvo tik 
priezine, buvo tik pridėjimai, o 
ne vyriausias ir vienatinis isz- 
važiavimo ar baliavojimo tiks
las. Iszvažiuodavome ne valgy
ti, ne gerti, ne bizni daryti,, bet 
gamta gėrėtis ir savimi džiaug
tis. Ir būdavo gi linksma ir nau
dinga! Draugas, drauga susiti
ko ir pavaiszino, kaimynas su 
kaimynu susiejo ir draugisz- 
kesnis pasidarė, lietuvis jauni
kaitis lietuvaite, geltuonplau- 
ke susitiko, ir meiles rysziais 
susiriszo. Ir kokia nauda isz to 
ten buvo? Nugi nauda žmogaus 
dvasiai; žmogaus duszia rodos 
szventu vandeniu nusiplauna ir 
vėl jaueziasi gryna, skaisti ir 
czysta.

O sziandien kas darosi? Lie
tu viszkos gegužines virto pa
prastu biznio ir geszefto pik-j 
ninku ar bazaru. Tas pikninkas 
sziandien pasekmingas per ku-j 
ri daugiausia pusbaczkiu alaus’ 
isztusztina, tas geras pasilinks
minimas, per kuri visi ne tik 
iszsigeria bet ir pasigeria. 
“Vatkad “good time” turė
jau, kad net sziandien galva 
skauda. ’ ’ Sziandien žmogus ge
ria pasigerti. Pirmiau žmogus 
iszsigerdavo už tai kad, pabai
gęs savo dienos darba jis jau
tiesi linksmas. Sziandien jis ge
ria kad galėtu pabėgti nuo gy
venimo, kad galėtu atsikratyti 
savo pareigu, kad galėtu už
migdyti savo sanžines baisa. 
Vat tai tau kur sziu dienu žmo
gelis nurepsojo! Sziandien mu
su pasilinksminimai, kaip pa
laidus barszcziai, be tvarkos, o 
palaidus barszcziai tenka szun 
ar katei.

Ir czia ne tik vyrai kalti. Da
bar vyrai ir moteres, vaikai ir 
mergaites laksto, lanko ir lin- 
dineja po barus, saliunus, nak
timis klubui ir visokias lindy-'

In kova, 'broliai, už tėvyne, 
Prie kardu tverkite visi!
Czia nestovekim nusiminė,
Ik busime vėl pavergti —

In kova už tėvyne!
Ar duosime susirakinti, 
Luosiuosius vėl sąnarius?
Ar leisim dvasia nunokinti,
Vėl stumt Lietuva in kapus?

In kova už tėvynė!
Ar Icisyme vėl sudarkyti,
Musu Tėvyne Lietuva?
Musu szventas teises paminti,
Mus garbe žeisti visada?

In kova už tėvynė!
Ar leisim da daugiau žudyti, 
Lietuvos brangius kūdikius? 
Nebgaletume atlaikyti, 
Atremti Lietuvos prieszus? •

In kova už tėvynė!
Ar negaila mums, kad dejuoja, 
Mo'cziute del savo sunaus?
O jos akeles aszaruoja, 

, Kad nematys jo daugiaus —
In kova už tėvynė!

Jis žuvo mirė už liuosybe, 
Kurios mes ilgstame visi, 
Jis perveike prieszu daugybe, 
Jo vieta pildyt ejik, vyre —

In kova už tėvynė!
Neturi prieszas jau pasigriebti 
Žemele musu Lietuvos!
Netur jis musu apgalėti, 
Kol gyvs viens sūnūs motynos!

In kova už tėvynė!
Taigi kovon visi, kas gali, 
Drasei, karsztai prie vėliavos! 
Eik iszvaduoti brangia szali, 
Žemele musu Lietuvos!

• In kova už tėvyne! 
Ta pati rodykim narsumą, 
Kaip musu tėvai kitados, 
Parodykim mus galinguma, 
Žut-but kovoi del Lietuvos!

In kova už tėvynė!
In kova broliai mus, pirmyna, 
Del Lietuvos drąsiai visi!

: O kad — ir migla kris žemyn, 
Ir saule užtekės szviesi, —

In kova už tėvynė!
■ E. S. E.

★ BUY
★ ANOTHER
★ WAR BOND ’

HEY DAD —
THAT'S JUNIOR S HAT!
Like Junior’s hat on Dad’s head, the wiring systems of many 

American homes are too small for today’s electrical needs! Even 
in homes built as late as ten years ago!

Why? Because homes, then, were wired only for simple, gen
eral lighting; and a toaster; an iron; a vacuum cleaner; and a 
percolator! And now, today, in those same homes, loaded on the 
same wiring, electricity has been put to countless new uses, bring
ing conveniences and labor-saving services then not even dreamed 
Oj much less planned for!

How do you know whether your wiring system is overloaded?
If fuses blow or lights go dim as your refrigerator starts, or as 

you plug in another lamp or appliance, you need more circuits and 
larger wire!

And haven’t you found, too, that you need many more Ready
boxes (electrical outlets) so that you can easily and quickly plug 
in all your modern appliances and lamps?

Make adequate wiring and sufficient Readyboxes your No. 1 
postwar project . . . you’ll need to if you are to enjoy all your 
present electrical conveniences plus the many more which tomor
row has in store for you! -

TO PLUG IN!

Pennsylvania Power Light Company

Hear "THE ELECTRIC HOUR” Every Wednesday, 10:30 P.M., E.W.T., on all Columbia Network Station*

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, FA

“SAULE” YR 
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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


