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Bruzdos Jonukas
Ar asz žinau,

ko nupinki, grinczele taip ipat

gali, tai teprapuola!
Tamstos teisybe, atsake Jo

nas, bet ar nesusimyles dabar?

Pavogtas
1 Ražanczius

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

METOLI nuo Kauno riogsojo gui.
didelis kaimas, Klapisz- 

kiais vadinamas. Visados, kaip 
tiktai kaimas didelis, tai pri
prasta sakyti, kad ir turtingas. 
Ir taip bet kas pamanstytu,'
kas eidams nuo Kauno, žvilgte-! jau reikia paspirti ir gerai rei- 
retu in kaima nuo artymo kai- kia.
nelio. Tuo jaus jis pamatytu di- kur paimti ? O jus kaip pava
dėli narna ant dvieju- gyveni- rysite, Jonai?
mu; gretini su juomi, tuoliaus. — Tai ir asz ne žinau,— 
traukiasi skunes, svirnas, ark-J atsake Jonas, —kaip man mo
lines ir kitos mažesnes ukes' kesezius apmokėti, 
triobos. Bet vienos isz tu trio- pernykszcziu visu

Uždarbio nėr, tai ir isz

kad dar 
neužmoke- 

bu yra. pono, kitos-gi kunigo, jau. O ežia ir pati ir vyresnioji 
Viskas tai mūryta, ar isz storu mano duktė kas tai dejuoja, ir 
medžiu pastatyta, pono-gi dva
ras tai net bloke dengtas.

Bet kaip tiktai kaiman in va
žiuosi, tuojau pamatysi, kad 
tai ne taip gražu, kaip isztolo 
iszrode. Ulyczia ilga, purvo
ant jos valin'k ratu, ūkininku žeme iszparduos. 
grinezios viena nuo kitos neto
li, žiamutes, mažutes, isz plonu'mylėti, — tarė Pranys, — ir su- 
sienojeliu, lyg tam kartui su- 
szlintos-, pakrypo. Langeliai gelbos jokios nebus.
maži, kamina retai kur pama-;priseina laukti ir žiūrėti, kas 
lyti. Dažnai grinezioje, kur bus toliaus. Asz tai pamanstau 
žmones gyvena, atsitinka ii^sau mokeseziu nemokėsiu, te- 
karve, ir parszeliai, kaip kada.
Triobos menkos, nėr kur gyvu
lio padėti

suims mano labai nulindęs, nes 
niekur negali rasti uždarbio. 
Jeigu nesusimyles ant musu 
vyresnybe, jeigu neiszgelbes 
kas manės, tai jau, turbut, ir 
visa mano gerybe, grinczia, ir

O kam jinai turi susi-

simylejimo jokio nebus, ir pa- 
Tiktai

gul sau daro, ka nori.
— O, ka jus kalbate, atsake 

,x prie to dar žiema,'Jonas, tegul daro, ka nori —tai 
nekarta malku nedatenka, tai ateis ir be jokio pasigailėjimo 
su gyvuliu lyg szilcziaus. I iszparduos jusu gerybe ir eisi- 

Gyveno sau Klapiszkiai tam te sau kaledotie. Žinote, ka asz 
kaime nuo amžių, taip kaip ir jums pasakysiu. Eime pas mu- 
visi ūkininkai gyvena. Bau- su Bruzdos Jonuką; tegul eina 
džiavoms esant jie ponu junga ryt isz anksto in Kauna gal ten 
peszia, dejavo labai, bet saike iszpraszys, ir mums mokes- 
sau
sime sau jau ant visados lai-' sime. Te pasako kad dabar mo- 
mingais. — Isznyko baudžia-Į keti negalime.
vos, o Klapiszkiai vis dejavo;
ir kasmet blogiaus buvo, kas- atėjo ir pats Bruzdos Jonukas, 
met sunkiaus 'buvo sulaukti: 
naujos duonos, kasmet mokes- kas.
ežius sunlkiaus buvo apmokėti. 
Turtingu ūkininku tai ir vi- 
siszkai nebuvo Klapiszkiuose. 
Keli, truputi skatiko turintie- 
jie, Amerikon iszsikrauste lai
mes už mariu jiesžkotie, pasi
likę kaip galėdami, gyveno, 
skolinosi pas poną, pas ran-j 
dauninka, pas kunigą (klebo
ną už geras palūkanas skoli
no). Ne vieno jau ir grinczia ir 
žeme pardavė, ir po svietą tu- 
.rejo eiti kalėdoti.

O visi Klapiszkiecziai buvo 
žmones daibsztus, prikilni 
prie savo žemes pripratę, ant 
susigerinimo negreiti. Visoj 
apylinkėje tai niekas apie juos 
kitaip ir ne kalbėjo, kaip kad 
Klapiszikiu vyrai geri — bet 
kas isz to kad jiems visiszikai 
ne pasiseka.

Buvo tai apie Velykas, Ne- 
delioj. Saule jau neaugsztai 
buvo, bet ore taip gražu ir szil- 
ta buvo, kad žmonėms nesino
rėjo gryžti namo, ir jie stovėjo 
ir sznekucziavos ant ulyczios. 
Vieni kalbėjo apie tai, kad ru
giai nieko sau sudygo, kiti vėl 
kad jomarkas ant Szv. Stanis
lovo, ateina, tenai moterys vėl 
apie szi ta pleszkejo.

Prie vienos grinczeles stovė
jo pulkelis žmonių ir kalbėjo 
apie moikeszczius. Mokesczius 
reikėjo mokėti, ba su valdžia 
tai ne juokas, o ežia nėr isz kur 
paimti. — Ka jus padarysite, 
Vincai, pasakė vienas isz ju 
senam, paslinkusiam jau nuo 
senumo, bet dar stipriam žmo-

dejavo labai, bet sake iszpraszys, ir 
kaip baudžiavų nebus, bu-j ežius abides, nors iki apsidirb-

Ir sugryžo; ėmėsi už arklio jiems galvoj? Sėdi jie ten sau 
ir pradėjo gaspadoriauti. Su kanceliarijose, plunksnomis ra- 
gaspadoryste jis sziap-taip szineja ir kas menuo szimtus 
vertėsi, bet dažnai nedatekda-Lrnbliu ima. O kad mums pas-!? 
vo laiko prižiūrėti ja; nes kaipj kutinę karve už mokesczius( 

j tik pamate kaimiszkiai, koks parduos, tai ar jiems galvoj?j 
tai isz Bruzdos berniokas, tai Kad tiktai jiems savo pinigus

— atsake tuojau visi ir pradėjo szauktie-l gauti! Žmogus gyvena, deltoj
Vincas. Va ateina Velykos, Žy- si in ji. Arkas norėjo praszyma 'kad mokėtu, o kaip mokėti ne- 
dui reikia palūkanas užmokė- koki praszyti, ar apskusti ka, 
ti, czebatus del vyresnioji anų- tas staeziai ėjo pas Jonuką. į

•Jonukas visiems padeda, nie
kad neatsisakydavo, dažnai Pasakyti jiems kad pernai ru
sa, vo darba pamėtės, rodą duo- giai neiszdygo, kad upe užplo
davo, raszydavo, gelbėdavo, ve ir daug blogo mums padare, 
Tai-gi ir patiko visiems ir nors kad jau daug reikėjo iszmoke- 
dar jaunu buvo, visu buvo gar- ti, tai gal ir dovanos dabar.
beje laikomas. Į

Pernai Rudeni Jonukas ap
sivedė su Mare Sztaiczia, kam-.1 pininko duktere; vienok jis vi- 
sisžlkai neatsimaine ir, kaip ju neatsikratysime, 
pirma savo kaimynamm pade- mums dabar, paskui dar 
davo taip ir dabar ju neuž- giaus bus.
mirszdavo. j —

Toksai tai buvo Bruzdos Jo- dėjo, 
nukas.

— Apie ka-gi taip szneka- 
te, paklausė Joniukas.

— O apie ka mums szneke- 
ti kaip ne apie mokesczius, pa-Į, 
sake senas Jonas. Negalime 
mokėti ir gana. Reiketu Tams
tos, Januk, papraszyti, kad 
Kaunan nukaktum. Gal, tenl 
Tamstai ka pasakys, gal kaip 
atides ant, Rudenio ba dabar 
niekas isz musu neturi kuom 
užmokėti, ar jau prisieis viską 
iszparduoti.

— Nuveiti tai asz galiu, at
sake Jonukas, — bene jau-gi 
jus nežinote, kad nieko isz ma
no vaikszcziojimo ne bus ? Ar
gi Kaune iszgirs kada žmonių! 
slkunda, ar-gi musu gyvenimas

Į — Jeigu norite, asz nueisiu, 
— atsake Jonukas. Kas man! 
Tiktai pamatysite, kad teisybe 
jums sakiau. Nekaip mes nuo 

ir, kaip j u neatsikratysime, blogai
blo-

Taip, taip, Pranys

—Toliaus Bus—

SMUTNA PABAIGA

pri-

Isz ryto pažino ja, 
Ir insimylejo merginoj a. 
Po piet linksmai kalbėjo. 
Vienas in natra insimylejo, 
Nes vakare tas atsėjo, 
In sprandą nuo jos tėvo ap

turėjo.

NET ZVANISI

Adomas sugryžta girtas 
vidurmaktyja nuo mitingo. 
Pati atidarius duris, duoda 
jam smarku y pa per žanda, 
o jis ant to:
.— Po velniu! Duszele, 

katroje ausi j a man skamba?

Taip jiems •besznekant, sztai

šu
kei

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

Buvo tai labai protus berno-
Jo tėvas, senas Simonas 

Bruzda, buvo darbšztus ūki
ninkas, o kad isz jaunu dienu 
sielius Nemunu laide, tai sziek 
tiek skatiko susirinko ir nebu
vo labai bednas, Jonukas ma
žu dar būdamas ir kaimo mok- 
slainen eidams, labai gerai mo
kinosi, taip kad mokytojas pri
kalbėjo seni Bruzda atiduoti 
vaikina Kaunan mokytis. Liūd
na tai tėvui rodėsi iszsiusti 
nu vienaturti isz namu,
koks tėvas nenorėtu, kad ju 
vaikui gerinus butu. Tai ir jis 
pasiklausė mokytojaus žodžiu 
ir nuveže sunu Kaunan.

Mieste Jonukas mokinosi 
gerai, nes gera galva turėjo 
tai neužilgo raszyti ir skaityti 
kaip pats mokytojas, mokėjo ir 
gražias knygutes skaitė apie 
tai kas ant svieto dedasi ir kaip 
pirma buvo. O geriausia buvo 
tai, kad niekad neužmirszdavo 
kad jis ūkininko sunum yra, ir 
kaip mokinosi, tai manstejo 
apie tai, kad kuo greicziausia 
in ponus pavirsti, bet kad savo 
broliams, ūkininkams, savo 
mokslu kuo greicziausia pa
tarnauti.

Bet, kaip ir tyezia negalėjo 
musu Jonukas mokslo pabaig
ti. Užėjus kolerai numirė sy
kiu Jonuko tėvas ir motina. 
Prisiėjo in kaima gryžti gaspa- 
doriauti. Liūdna buvo isz 
pradžios musu Jonukui, net 
apsiverike. Tėvu jam buvo bai
siai gaila, ir mokslo nesinorėjo 
mesti. “Bet nėr ko daryti, kaip 
priseina,” pasakė jis pats sau, 
— tai ir kaime dabar nevienam 
galėsiu jau padėti, ne viena 
pamokyti, ir su savais žmonisz-- 
kai gyventi. O kas bus paskui, 
pažiūrėsime. 1

Telegrama isz Vestu gavau, 
Apie kokio atsitikima 

dažinojau,
Dabar neturiu laiko giedot, 

Turiu kitur nuvažuot, 
Kaip tik laiko turėsiu, 
Tu teais nupleszkesiu,

Apie viską gerai isztyrinesiu, 
Po tam visiems pagiedosiu.

* * *
Isz vienos apylinkes 

gavau žinia, 
Kad tenais netikia merginos 

atsiranda, 
Ir labai puszinasi,

Isz vaikinu szaiposi. 
Mergeles, meteliai 'bėga, 

Kaip pasensite, bus blogai, 
O to jus labai bijote, 

Ir maustyti apie tai nenorite. 
Kaip da dabar isz turgaus 

neiszejote, 
Tai puikaujate,

Bet jeigu protingos butumete, 
Tai senatvės nebijotumėte. 
Jau tiejei laikai nugarmėjo, 

Kada merginos vyniotis 
norėjo, 

Sziadien ir merginos gali 
puikauti, 

Ir taip pat uždarbiauti, 
Bet to, da sugrvžtu, 

Apie ka kalbėjau, 
Mat greitai užmirsztu, 

Na ir atsiminiau,
Ba mano rūteles matote,

Isz vyru nesijuokite,
Bet vyras už mergina, 

Daugiau ženklina,
Bet sutikimus vyro ir 

merginos,
Pasiliks ant visados.

ik * *
Rudi plaukelei, pritinka 

mergelei,
Sako nekurie vyrai, 

Jok tai negerai,
Vyrai bėga nuo tokios, 

Kaip nuo raganos kokios, 
Kad ir meilažoliu duoda, 

Bet tas nenusiduoda, 
Vaikinai nuo tokios szalinosi, 

Ba kožnas baidosi.
* * *

Daugelis vyru rugoje, 
Kad savo moterių neiszvak- 

tuoje, 
Asz jum pataima duosiu, 

Ir tiesiog in akis pasakysiu:
Užraszykite “Saule” del 

savo moteres,
Tada nieko daugiau nereikes, 

O kada, pacziule atliekamo 
laika turės.

Ant rakinezieriaus atsisės, 
Smagai supsis 
Ir sau skaitys, 

Jeigu katrie “Saules” 
neturėsite,

Tai ir nieko nežinosite,
Tai ir nieko nežinosite, 

Nes bobele savo vyro nežiuręs, 
Už nieką ji turės.

Kita pamylės,
Ir in svietą iszpleszkes,
Ba kas “Saule” skaito, 

Tasai veju nesivaiko, 
Linksmai gyvena, 
Turi pinigo gana.

* * *
Bobelia viena,

Keliu vaikeliu motina, 
Po šlubeles bėgioja, 
Liežuvius neszioja. 
Daug draugu turi,

Ant saviszkio nežiūri, 
Gerus laikus iszprovineja,

Vyrelius užpraszineja.

QAIVUS saules spinduliai ir
ramus vėjelis, kvepiąs 

loniais pavasario žiedais, 
krite gegužine 
prasto rojaus sapna. Miestas be jokiu katalikiszku prietaru, 
Richmond ta gražia diena vi- jije atsiklaupė atkalbėti savo 
sas judėjo. Ulyczios prisipildė vakariniu maldų. Keista! Visa 
puoszniomis moterimis ir bud- iszejo isz minties! Nieko nega- 
riais vyrais, kurie, jausdami Įėjo isztarti, tik: “Szventoji 
savo veiduose ir žingsniuose j Marija, Dievo Motina!” 
skaistu dangų, skubėjo in dar
bą ar in pasilinksminimus.

Vienoje szalineje ulyczioje žius. Jos 
stovėjo maža kataliku bažny 
tele. Praeivis, stovėdamas sza-jtik vieni žodžiai: “Szventoji 
liulycziai, galėjo pamatyti pro Marija, Dievo Motina!” teate- 
atviras duris aukurus-altoriusj jo mintim Iszsigandus ir susi- 
gražiai iszpuosztus ilgomis bal- rūpinus, ji vėl bandė, bet su ta 
tomis žvakėmis ir kvepianezio- paezia sėkmė. Todėl, su baime, 
mis gėlėmis. Ant vieno aukuro 
stovėjo graži murmuline Szv. 
Paneles stovyla. Jos galva puo- 
sze elektrikiniu žvaigždueziu 
vainikas.

Rožių dvelkimas plauke baž
nytėlės takais in ulyczia; jisai 
atsimusze in vienos praeinam 
ežios merginos jausmus. Ji pa
žvelgė in vidų ir, žingeidumo 
vedama, palengva inejo. Ji dar 
niekad nebuvo buvusi katali
ku ba'žnyczioje. Prisimindama 
visokius pavojus, kuriuos gir-j paprastas pareigas, bet vėl, 
dėjo apie katalikus, ji inslinko kaip nenuilstantis juriu aima- 
in artimiausia, suolą, kad, pa
vojui atsitikus, galėtu grei- 
cziau pabėgti.

Žmonių butą visai mažai ir 
visi taii> uoliai užsienio savo 
maldomis, kad jos visai ne no- 
pastelbejo. Giliai atsidusus ji
nai pradėjo klausyti kas kalba
ma, nes visi susirinkusieji kar
tojo tam tikrais protarpiais 
kokios tai maldos sakinius. Pa
stebėjo, 'kada visus juos vede 
vienas tolimas balsas, ir pama
te, kaip ji kad mane, minister! 
priesz aukura, kur stovėjo 
m urmuline Madonna.

Veltui ji stengėsi sugaudyti 
tuos dažnai kartojamus žod
žius; tik szitie atėjo jai 
si: “Szventoji Marija 
Motina—!”

Vėl ir vėl girdėjosi

gulti. Numetus ražaneziu ant 
ma- staliuko ir atsidusus isz sura- 
pa-_ minimo, kad galėsianti mels- 

popiete in pa- t is priė savo dangiszkojo Tėvo

Daug sykiu ji atkartojo tuo
sius pažinstaimus maldos žod- 

atmintis buvo tusz- 
czia. Jinai negalėjo tensti, nes

ir gieda, jinai turėjo apleisti 
savo pasiryžimą.

— Tai toji katalikiszkoji 
niekszybe užžavėjo mane! Su- 
szuko ir atsigulė. Bet niekaip 
negalėjo užmigti; tik mėtėsi 
ant savo pagalves. Be perstoji- 
rno jos nepalankiose.ausyse uže 
tasai mažoje bažnytėlėje girdė
tas balsu murmėjimas.

Ryte delei miego ir minties 
stokos jinai atsikėlė nervuota 
ir nuvarginta. Bandė atlikti

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 

( kurie prisiunezia pinigu be jo- 
! kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

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

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmybia per vi
sus metu.

in au-
Dievo

tie žo
džiai, bet, kadangi ir daugiau 
žodžiu buvo kalbama, tai jie 
isznyko neaiszkiame murmėji
me. Nejucziomis ji pati atkar
tojo: “Szventoji Marija, Dievo 
Motina!”

Sztai, jije pamate sutruku
si ražaneziu, gulinti suole. Tai 
buvo indomus daiktas. Jije 
slapta, paėmė ji ir insidejo in 
kiszenių. Pamacziusi, kad žmo
nes jau eina, ji greitai pakilo 
ir iszsinesze in ulyczia. Žinoma 
ji buvo susijudinus isz narsu
mo, kuriuo aplanke romiszka 
bažnyczia be jokiu kliudymu 
ir priesztaravimu. Ta nakti ji 
pasiryžo to atsitikimo indomia 
pasaka atpasakoti savo drau
gėms.

Ir tikrai ta vakara ji atpasa
kojo savo susirinkusioms 
draugėms visa atsitikima. 
Vaizdžiai apsakė kaip jinai ap
lanke bažnytėlė ir visa, ka ji 
ten mate. Kuomet drauges jai 
netikėjo, tai ji paliudijimui isz- 
si t rauke sutrukusi ražaneziu. 
Visos apgailestavo neapsi- 
szvietusiu kataliku prietarus, 
kiekviena indomiai peržiuri- 
nedama nepaprasta radini.

Pagaliau būrelis iszsiskirs- 
te. Toji mergina, pasiėmusi ra
žaneziu, nuėjo in savo kambarį

ravimas, pasigirdo 'žodžiai tar
tum tolimos minios tariami: 
“Szventoji Marija, Dievo Mo
tina!”

Pusiau serganti, bekovojan- 
cziais jausmais, ji lauke vaka
ro. Tada baimėje ir slaptoje ji
nai insi'kiszo sutrukusi ražan
eziu in kiszenių ir nuėjo in 
bažnyczia, kad padėtu ta ne
lemta dai'kta kur radusi.

Pasiekė bažnyczia —ten nie
ko nebuvo. Skubiai ji nuėjo 
pas ta suolą, kuriame rado ta 
sutrukusi ražaneziu, numėtė ji 
ir su lengvesne szirdimi jau su
kosi eiti. Bet sztai — jos akys 
nukrypo ant niurmulines Ma- 
donnos su tuo maloniu 
tomis ramiai sudėtomis 
mis.

“Szventoji Marija,

veidu, 
ranko-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ant Gavėnios
Graudus verksmai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
tus©, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10U No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10U Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas atpie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute 75^.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Dievo 
Motina!” nejucziomis iszsiver- 
že isz jos lupu. Tuomet tai nu
žengė ant jos Dievo malone. 
Klaidingos atskalos nuomones 
varžanezios josios protą, pra- 
gaiszo. Ji intikejo! Dievo Moti
na buvo jai tikrenybe.

Kristaus Bažnyczia yra ra
mybes uostas, pastatytas ant 
uolos. Jos siela buvo tikrai ma
lones'jieszkmoa. Marija, Dievo 
Motina, ingijo kita atsivertele 
savo dieviszkojo Sunaus Szven- 
cziausiajai Szirdžiai Toji atsi
vertele tapo gera katalike; gy
veno ir mirė uolumo pavyzdis 
būdama,'kuris kiekviena trau
kia prie Dievo.

Szventoji Marija, Dievo Mo
tina! Tavo szvelnus meilumus 
yra rojaus grožybių dalis. Te
nukrinta mažas spindulėlis aut 
musu, .Ievos vaiku, nuo Tavęs 
atimtu, kad tie, kurie Tavęs 
nežino, pažintu ir pažine mylė
tu.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

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

ISTORIJEapie na 132
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
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KAIP DABAR RUSIJOJE

Žiūrėk, mama, ant szitos 
popieros paraszyta: jog tu
ri stoti in karuiomene.

Motina — Tai jau sūneli 
gal maskoliui sunkiai eina, 
jog be tavęs ne apsieina.
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Žinios Vietines
! — Ketverge 22 d., Vasario 
(Feb.) iszkeliavo 29 vyrukai 
in Wilkes-Barre, Pa. 8:30 vai., 
kurie likos priimti in tarnyste. 
Visi iszkeliavo bosais.
Mahanoy City.

Daniel G. Deriscavage, Har
ry A. Bohorad, Charles L. Dom- 
son, Henry T. Jones, Robert 
S. Foster, Melvin W. Guscott, 
Bertram W. Witcomb, Stanley 
A. Vidunas, Joseph G. T. Was
sell, Charles F. Quinn, John H. 
^Thompson, ir Herbert J. Bren- 
tari.
Bowmans.

Eugene L. Witchey.
St. Nicholas:

Albert A. Freck, Jr.
Morea:

John M. Pompei, ir Edward 
P. Burda.
Wiggans:

Anthony B. Shumskas.
Pottsville, Pa.

John J. Russek, Jr.
Mary D, Pa.

Anthony A. Kotula, Jr.
Port Carbon

.{ George J. Lichman.
New Philadelphia:

Andrew Sura, ir Frank T. 
Poplosky. !
Middleport.
I Harold F. Jones.
.Cumbola:
I Louis Stanley Serock. ' 
Muncy, Pa.
I Earl F. Wortman. ; k 
Jlatboro, Pa. "V 

1 Frank J. Malinosky. 
iWilkes-Barre, Pa.
i Anthony Waitkus. 
Wilmington, Del.

Robert C. Staimling.
— Ponstva J. Domkai, nuo 

514 W. Pine Uly., aplaike žinia, 
nuo suniaus Vinco, isz San 
Francisco, Calif., kuris tarnau
ja prie Maritime Ser., buk — 
Nedelioje, Sausio 14 d., 1945 m., 
Szv. Monikos bažnyczioje, San 
Francisco, Californijoj, Kuni
gas John Curtin suriszo mazgu 
moteryste pana Marie Weir, 
duktė ponstvos John Weir isz 
Brooklyn, N. Y., su ’Vincu L 
Strockiu, sūnūs ponstvos J. 
Domku, nuo 514 W. Pine Uly., 
isz Mahanoy City.

— Sukatoje, Vasario (Feb.) 
24 d., apleis miestą 62 vyrukai, 
kurie važiuos ant daktariszko 
egzamino. Visi registrantai tu
ri ateiti 6:30 vai., ryte ant ant 
paženklintos vietos. Vyrukai 
apleis miestą 7ta vai., ryta ir 
[važiuos specialiszkais bosais 
ant egzamino in Wilkes-Barre. 
Sekantieji likos paszaukti ant 
egzamino isz:
Mahanoy City:

Charles A. Henninger, James 
B. Smith, John J. Link, Victor 
G. Ball, Harold L. Eck, Charles 
M. Dugan, George Singlar, 
Frank E. Hall, William C. 
Marchalonis, Steve P. Gayda- 
rick, Raymond Mowery, Ed- 
VTard W. Wall, John L. Dow
ney, Woodrow W. Williamson, 
Joseph J. Onniffrey, Joseph W. 
Flannock, William L. Kinsin
ger, Daniel Melodetz, Steven 
Gnall, John A. Clews, Charles
I. Mellen, Joseph B. Onefsky, 
James J. McClaffertv, Charles 
JT. Eckrode, Edward F. Mar
shall, Emil L. Gonzales, Joseph 
E. Serano, Leonard C. Bokus, 
ir Joseph J. Janavage.
Barnesville.

Franklin E. Gerhard, Joseph
J. Kovack, ir James Stride.
Maple Hill:
į Andrew E. Downey.

X

Yatesville: į tavoj, atvyko
John M. Sverha. J metu atgal.

New Philadelphia: j dukterys ir seseri.
Joseph A. Klazas, Andrew A J 

Ferrence, John J. Lutsky, Al
bert E. Chigouskie, Patrick L. 
Boran, ir Joseph C. Wassell. 
Shenandoah, Pa. i

George E. Hoffman, ir Wal
ter A. Finlkowski.
Cumbola:

Russell Polischeck, ir Ed
ward D. Quirk.
Middleport:

Alfonso E. iShilko, Edward 
J. Zeiribus. ir Carl J. Valėntine. 
Park Place:

Joseph Kerrick.
Kaska:

Frank Hardon, ir Raymond 
Jakus.
Silver Creek:

Joseph A. Wassell. 
Wyoming, Pa.

Karl S. Guers.
Philadelphia, Pa.

Andrew H. Matthews, ir Ed
ward A. Shott.
Frackville, Pa.

Louis J. Lore.
Trenton, N. J.

Nicholas Lazzer.
Wilmington, Del.

Edward M. Thornton.
Jersey City, N. J.

Angelo J. DeNick. 
Oak Ridge, Tenn.

Augustine N. Smith.
Rochester, N. Y.

Joseph E. Romanavage.
— Boys Skautu vajus 

(draivas) prasidėjo; aukauki
te kiek galime.

t Gerai žinomas mieste se
nas gyventojas Pranas Jurke- 
viczius, Sr., nuo 527 W. Maha- 
noy Avė., mirė Seredos ryta, 8 
vai., po ligai beveik meta laiko. 
Velionis gimęs Lietuvoje, pri
būdamas in Amerika kada bu
vo da jaunu vyruku. Per ko
ki laika gyveno Park Place, o 
trisdeszimts metu adgal atsi
kraustė in miestą. Buvo angle- 
kasium per ilga laika, bet dau
gelis metu adgal paliovė dirb
ti. Velionis buvo vienu isz 
pirmutiniu inkureju Szv. Juo
zapo parapijos, taipgi narys 
Szvento Vardo draugijos. Pa
liko paczia Ona, 2 sunu ir 3 
dukterys: Ona ir Isabella na
mie; Pranas narys valstijos pa- 
licijos, Millersburg; Helena ir 
Juozas, namie; 2 seserys: He
lena Keniauskiene ir Marijona

. Jurlkeviczaite, mieste, taipgi ir 

. pus-broli Juozą Jurkeviczia
Bayonne, N. J. L. Traskauskas 
laidos. Vtlionis buvo senu 
skaity tojum “Saules’ per dau
gelis metu. Amžina atsilsi.

in Amerika 30
Paliko paczia, 3 

Prigulėjo 
prie lietuviszkos parapijos.

vai Lietuvoje. Yra kuomi 
džiaugtis, bet ne per daug pa
sitikėti. Kad Entanta, (tai po 
anuo karo didžiųjų valstijų su
sivienijimas) buvo stipresne 
už Vokieczius nereiszkia, kad
ji ir teisingesne. Istorija paro-Jvybes klausimas dar nepaliau-J 
do kaip Entanta nesyki isznau-Į ja mus spirgines. Ar tai dyvai,j

To- ■ kad mes kaip kada truputi 
didvyriu že

mes ’ ’. svajotojus pažiurome, 
ir ne taip greitai jais sekame 
debesuosna?“

nūs? Geriau Rusijai gražumu! kad asz nemoku . in vertinti sa- vos nepriklausomybe tai vai- 
atiduoti, negu kad Vokietija, y0 tėvu kraszto. Ir tuomi mane sius ne tiek musu teveliu pra- 
nesiklausus pasisavintu. Ir tai in kampa pastūmė. Ir pats ne- kaito ir kraujo,
ne isz pirszto iszcziulpta vai- atsimenu kiek metu atgal tai vadu ir didvyriu pasiszventi- 
dentuve, bet artyma ir labai tai buvo, bet kokia deszimts tai mo, kiek Europos Didžiu val- 
artyma galimybe. Paczios gy-

ne tiek musu

GENYS MARGAS

“Tu Didvyriu Žeme”
MAŽA, silpnute, beveik be- 

jiege, tarp pleszruju vilku, 
Lietuva, susitraukus kampely
je, drebėdama seka milžinu 
žingsnius, nežinodama kada 
katram ji skanesni kąsneli su
darys. Tiesa, ji dabar nepri
klausoma valstija ir keliu did
žiųjų Entantos valstijų atsto-

! dojo nuveiktąsias tautas.
kia politika ja paczia gali nu-i kreiviai in tuos 
gramzdinti. 0 kur tada Lietu
va butu? “Ji,“ anot Jakszto, 
Kunigo Dambrausko, “atsi
durtu tarp kūjo ir priekalo.“ 
Musu Lietuva tik isztorijos 
knygose tebeliktu. Bet ir En
tantos galutinas laimėjimas 
negarantuoja mums pastovu
mo. Ar tik Entantai nebutu 
saugiau mus Rusijai sugraži-

jau buvo. Kam rupetu patik- stiju jiegu lygsvaros produk- 
rinti, gali rasti gan ilgoka tas. Kaikurie žmones beveik 
straipsni “Garse.“ Vien tik;visados pasekmingai su invy- 
11 Garsas ’ ’ dryso ta mano ‘ ‘Did- i kiais susiduria. Szitas susidu- 
vyriu Žemes 
dinti.

straipsni spauz-įrimas ar susitaikinimas maža I
i ka bendra turi su ju asmenisz-
I kais gabumais ar budu. Tai li
kimo vaisius, prijungtas prie 
isz ankszto nustatytos gyveni- 

; m o tvarkos. Jeigu visa žeme 
sukasi, tai ir žmogus ant szios 
žemes keliauja sykiu su szita 
žeme, nors ne nuo jo priguli 
žemes sukimasis ar judėjimas.

(Tasa Ant 2 puslapio)

Ah! Kaip saldu butu dabar 
drąsiai sakyti: “Ar asz tau, 
drauge, nesakiau.“ Bet maža 
nauda isz tokio pasigyrimo.! 
Sziandien ta Lietuva ne tik 
tarp kūjo ir priekalo, bet to 
priekalo ir sutriuszkinta.

Retas kuris drystu kad ir

Szitaip asz rasziau jau dau
giau negu deszimts metu atgal. 
Bet retas kuris tada klausė, 
retas kuris skaitė ar kad ir 
skaitė, tai nepaisė. Vienas ki
tas mane pavadino bemoksliu, 
nenaudėliu ir iszgama: sake sziandien pasakyti, kad Lietu-

BUY MOR* 
WAR BONDS

The neari ©i your home * /is !

Shenandoah, Pa. f Petras 
Ruzuks, 302^ E. Centre uly.,1 
mirė Seredos ryta. Gimęs Lie
tuvoje ir pergyveno Amerikoj 
daugeli metu. Buvo angleka- 
sium, bet Apie du metai adgal 
paliovė dirbti. Nevedąs ir ne
turėjo giminiu. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Grabo- 
rius Merikeviczius laidos.

Connerton, Pa. t Laidotuves 
Onos Rainiutes, kuri staigai 
mire Nedėlioję New Yorke, at
sibuvo Ketverge, su apiegomis 
Szv. Vincento bažnyczioje 9 
vata., ryta. Kūnas palaidotas 
parapijos kapuose Frackvillej. 
Velione paliko savo motina, 4 
brolius ir 3 seserys. A. J. Va
linskas laidojo.

Frackville, Pa. f Povylas 
Markeviezius, gerai žinomas sa 
liunirikas, 257 S. Line uly., mi- 
re Utarninke 12:45 vai., ryta, 
sirgo trumpa laika.' Gimęs Lie-

The unknown author of this well-known 
statement rightly meant home is where 
you find love and happiness.

Just as rightfully, too, we mean home is 
where you find convenience, comfort and 
better living. The heart of that conven
ience, comfort and better living is the 
Readybox, the electric outlet in the wall. 
For through the Ready boxes flows elec
tricity...the electricity which operates the 
modern labor-saving appliances that take 
the drudgery out of homemaking.

Unfortunately, many homes do not 
have enough of the convenient Ready
boxes necessary for comfortable modern 
living...nor ths needed wiring circuits to

keep their efectrka! 
efficiently.

How do you know if this is true in your 
home?

1. When fuses blow or lights go dim, as 
your refrigerator starts or as you plug in 
an appliance, you need more electric cir
cuits and larger wires!

2. When your home is cluttered with 
extension cords, or outlets must serve 
more than one appliance at a time, you 
need more Readyboxes.

Make adequate wiring and sufficient 
Readyboxes your No. 1 postwar projec* 
so that you can enjoy the electrical con
veniences you now have, and the many 
more tomorrow has in store for you.

l erv b workin

° READY KILCWAT
'four Electric Svrvonl

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
“THE ELECTRIC HOUR”
* STARRING NELSON EDDY AND ROBERT ARMBRUSTER’S ORCHESTRA

t
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Grafas Bernu Pas Mužiką
" (Tasa)

— Ana, da jis mane kvai
lins, žiūrėk valkata! Asz kvai
la už tai, jog neszdama glebi 
sza'ku juodu užtikau, jis klu
pau ja ir prisiegauja ant visu 
velniu, o ji klauso jo, kaip pai
ka avis ir žiuri, kaip lelis in 
kiauszinius, net jos akys pa
raudonavo.

— Tile'k, asz tau antra kar
ta kalbu, ba jeigu ne, tai kitaip 
su tavim padarysiu.

— O žmones! gelbėkit, gel
bėkit! tas latras nori mane 
muszt! gelbėkit, kas in Dieva 
intikit, gelbėkit!

— Del meiles Dievo, An- 
driuvienia, nedarykie tu man 
gėdos! nerekauk! Jau asz tau 
dovanosiu skepetaite, arba del 
jus mergiukes duosiu gražu 
kaspinėli. |

— Ar girdėjote žmones! ji 
man siūlo skepeta už tai, jog 
jos jaunikis mane užmuszt no
ri. Gelbėkit! Gelbėkit!

Isz nekantrybes Antanas 
priszoko ir su sermėgos skver
nu uždengė jai burna — szitai 
nuo kaimo pasirodė ekanomas 
su rapninku, o iszgirdas bobos 
klyksmą ir kad kokis tai vaiki
nas su jiai tąsosi, leidos pas 
juos.

— O tu rakali! ar. tu turi 
valia užpuolinet ant senos mo- 
teres! — ir pasakias tuos žod
žius, pradėjo su rapninku gra
fui Antanui pliekt per nugara, 
per gaiva ir veidą.

Antanas nieko nežiurejas 
mėtėsi ant ekanomo, numėtė ji 
nuo arklio, isztrauke isz ranku 
rapninka ir už krutu su keliu 
priremias laike, o anas rėkė:

— Kamai! rakali! (atsisu
ktas in Ikaima pradėjo szaukt): 
Franai! Juozai! Baltrau! beg
kite szen! begkite szen!

— Antanai! — tarė Mari
jona, — jeigu bijai Dievo, beg- 
kie! — ba tave ežia užmusz.

— Palauk, tu paleistuve — 
reke ekanomas ant Marijonos, 
asz ir tau tuojaus parodysiu, tu 
drysti kalbėt, kad pabėgtu; 
kaip rodos Andrijiene ant pui
kaus darbo užtiko.

— Tylėk latre — grūmojo 
Antanas, ba dantis iszmusziu.

— Tai tu tokis pauksztis ? 
— vela pradėjo ekanomas 
szaukt in atbeganczius: —
Greicziau's begkite szen!

— Del Dievo! Antanėli, 
meldžiu tavęs Antanėli begkie 
pakol jie ežia neatbegs.

— Mariuk, ne'bijok, man 
plaukas nuo galvos nenupuls.

— Asz tau rakali visas kud- 
las nuo guoges nurasiu; asz tau 
parodysiu kesetis ant ekanomo.

Atbėgo nomiesninkas su ke
tais bernais ir ant ekanomo pa
liepimo pagriebė Antana už 
a piką klės, parmusze ant žemes, 
ketais prispaudė ir jau ekano
mo rapninkas ketino szonkau- 
lius rok not, — kad szitai Ma
riuką mėtėsi in tarpa ju; aplai- 
ke ir ji nabageiypa per veidą ir 
krauju apsiliejus iszdave baisu 
klyksmą. Kraujas užtiszko ant 
ranku Antano. (Tankiause 
žmogus 'būdamas dideleje ne
laimėje gauna milžiniszka dru-

Ona — Ka turiu dabar da
ryt, szia vasara; pradėjo trys 
jaunikaieziai mylėt, visi trys 
gražus, meilus ir patogus.

Mare — O, vestis dar ne 
. vienas nekalbino?

Ona — Na, ne.
Mare — Ar tu žinai ka se

sele; taikinkis prie to, prie 
kurio turėsi pirmutine pro
ga. Nes jie mylėtis netingi, 
bet apsivesti ant teisybes, tai 
vis neatbūtinai reik virvutes.

tis, penkiolikos dvaru valdyto
jas. Asz tau savo skriauda do
vanoju, nes kraujas tos mergi
nos tavo rankas geležinais pan - 
czais apkaustis. Ar tu manstiji, 
jog ūkininkas, kuris po jus u 
knatu užaugtas galėju taip drą
sai iii tave kalbėt ? Ar niekad 
negirdėjai apie mano pravar- 
dia?

Dantys isz baimes pradėjo 
ekanomo'barszket, pakilias nuo 
žemes stovėjo kaip nutirpąs, 
ne galėdamas žodžio prakalbėt; 
Andrijiene ir nomiesninkas su 
bernais stovėjo nebyliais.

— <0 mano Mari joneliai da
bar priejas klausė Antanas Ma
riukes, ar jauti dideli sopuli ’!

— Asz, szviesus ponaiti, jo
kio sopulio nejaueziu, ir mergi
na uždėjus ranka ant krutinės 
pradėjo gailiai verkt.

Antanas parvedė Marijona 
namon, o kada motina paregė
jo kraujais apsiliejusia dukte
ria, labai nusigando.

Ant tos negirdėtos naujienos, 
susibėgo isz kaimo žmones; nu
siuntė raita pas Marijonos tę
va. Kaip tik arklys inkabino 
senis isz' lauku parjojo.

Kada senis apie viską daži- 
nojo ir jog žaidulis ant veido 
dukters nedidelis, tarė:

— Szviesiausiąs ponas kal
bi, jog su musu duktere apsipa- 
cziuosi, o nežinai to, jog jusu 
gimines ant to netiks, ir jeigu 
jie nenorėtu, o tu ponas paimtai 
tai ar mausti butu Dievo padė
jimas? O mausti, szviesus pone 
jog ja pirsztais nekaisziotu ir 
mužikia nevadintu; o ne! — 
mano kraujas per karsztas ir 
nenoriu, kad ant jos visaip isz- 
radinetu, nes asz esu tokiu jau 
kataliku, kaip ir jus, ponai; per 
visa savo gyvenimą dorai gyve
nu ir kada buvau vaiske, tai 
prisitraukiau po Valakus, Isz- 
panija, o kur musu Napoleonas 
liepe, tai drąsiai ėjau; tris žai- 
dulius aplaikiau, tai tie liepe 
mane laikyt paguodoneje, del

ti.) Taip ir Antanas szoko kaip 
levas ir numėtės visus nuo sa
ves reže ekanomui, jog net tas

to-gi ir savo dukters nenoretau' • 
duotie ant juok. T

Juozai, mano ateinantis įjį^ina

manes ir da viena dvarą dade-' 
jas padalysiu lygybeja tarp vi
su ūkininku, be jokiu mokes- 
cziu; duosiu jums giriu, pievų 
ir ganiklu in vales; su duktere 
jusu gyvensiu nuo ežia septy- 
nes mylės, dvare Senczinczia. f

— O-gi kur tai akis asz tu
rėjau, tarė vienas isz kaimo 
ūkininku, griebdamas grafui 
už keliu. Juk tai po szviešiu po-1 
nu gyvena mano sesuo, už Jur
gio Pasternoko Mislavuose. O 
szveneziauses Pone Jėzau! — 
pulk in kojas ponui grafui ir 
dekavok jam, jog ima tavo dūk-1 
teri už paezia, o Dieve! —po
nas tiek dvaru: Sonczino, O'ko, 
Mislavo, Gombino, Poprakio, I 
Drvalevo, Dantiszkiu, Faranu, 
Vilkiu, Kramių, Sadu, ir dar 
kitu penkių, juk ežia ant ketu- 
riu aplinkui myliu, tai viskas 
priguili prie pono grafo.

— Kalbi kūmai, kaip isz- 
manai; — atsake Kopūstas, — 
del vaikino, kuris bile darbą 
mokėtu, butu dievobaimingu ir 
del žmonių tiktu, tai greieziaus 
savo duktere atiduoezia; juk 
asz senei jau nuuodžiau, jog 
jiedu susiuostė, tiek to; žinojau 
kas jis per vienas: o kad dabar 
turetau gobtis ant turtu, tai te
gul geriaus eina už szaltysziu- 
ko, juk rytoj ketina atkeliaut 
pirszliai.

— Asz teveli nenoriu Szal- 
tysziuko.

— O ka nori? — paklausė 
motina.

Marijona, žiūrėdama in An
taną pradėjo verkt.

— Vardan Dievo prisiekiu 
tau teve ir motin, jog jusu duk
tere turiu gaut už paezia, arba 
mano smertis sunkins ant jus- 
dvieju saužines.

— Kūmai! — tarė Steponas 
vienas isz kaiminu — ežia ki
taip neiszpuola, kaip tik pult 
iii 'kojas ponaičiui, ežia yra ka 
kalbėt ir vilkint.

Tame ponas Stanislovas, isz 
netolimo dvaro, atvaževo ka
rietoje, o kada in grinezia inejo, 
labai susigraudino kaip pare
gėjo grafa Antana ir Marijona 
priesz jos tėvus klupojanczius 
melsdami palaiminimo.

IV. (
Szliubas atsibuvo 2-ra diena 

Pjuczio, ta pati meta. Vesei- 
lios tokios niekas nerege jo, nes 
tęsęsi net per isztysa sanvaite, 
jog jaunuve net kojų nuo szo- 
kiu neteko; szlecbcziukiu jokiu 
ne 'buvo, nes 'baisiai pyko, jog 
vienos isz ju ne eme, tik 'kaimo 
mergaite pataikė pamuszt gra
fo szirdi; o ka? kad patogesnes, 
kaip Marijona, visoj aplinki
nėj nebuvo, o ve: Tėvas dan- 
gisžkas del jos toki gilinki pa
skyrė, už ka tegul bus Jam gar
be.

Visiems kaimo ūkininkams 
iszrėže po szimta margu lauko 
ant locnasties. Ekanomui davė 
100 rubliu, dvi karves ir atsta
tė nuo dinsto, Kaip girdėt, tai 
užsidėjo latystes kareziama.

— O kas su 'boba Andrijie
ne stojosi? U-gi Marijona isz- 
prasze del jos szmoteli lauko, 
ba ve Marijona turėjo gera szir
di ir ne vieno skriaudos nenore-

Florencijos palociu o kuri 
skamba taip:

Meilingi mano tėveliai!
“Vakar aplaikiau nuo jus 

laiszka, per poną Osmicka ra- 
szyta, už ka jum szirdingai dė
ka voju ir po kelis kartus bu- 
cziuoju rankas ir kojas už jusu 
teviszka atminti. Asz isz malo
nes Dievo, drauge su mano pa
tim, esame sveiki; mažas Tadu
kas labai mum sirgo ant dantu
ku, nes jau dabar pradeda tai
sytis. Laukiu tos valandos, ku
rioje galetau su jumis pasima
tyt, liūdžiu prie to kaimo, ku
riame užaugau; ateina man ant 
minties musu laukai ir pievos, 
ir labai džiaugsiesiu, kada vela 
atlankysiu savo sena apygarda. 
Dėdėms: kunigui ir Valentui 
prisiuneziu szirdingiausius pa
sveikinimus.

Jus mylinti jusu duktė Ma
rijona. Florencija, 15 Rugsėjo, 
184—.

Antraszas ant makszteles 'bu
vo toks:

In rankas mylimiausio mano 
tėvo, — Juozo Kopūsto,

per Viedniu in Krokava, in 
kaima Erine, nuo

grafienes Marijonos.

— GALAS —

Kur ten Virginijoj,
Dedasi Sodomije, 

Bobos pilnos velvevos, 
Labai sunku rasti doros.

Ana diena pas viena 
susikuopino girtuokle, 

Kur dideles orgijos pakele,
O kaij) susipesze, 

Tai Onute vienai kaile 
iszpesze, 

Tame mieste yra daug mergų, 
iPatogui, davadnu ir stragiu, 

Bet kad ir senyvi vyrai, tai 
nesipaeziuoja.

Pas girtuokles bobas 
kvateruoja,

Ir taip vargingai gyvenimą 
varo, 

Kole isz girtybes negauna galo, 
Kaip kitados Sodoma

ir Gomora, 
Taip ir tame mieste maž 

randasi 'boba gera.
Ten ir tarp vyru gero nėra, 

Retai koki rasi szczyra, 
Girtuokliai ir paleistuviai, 
Kazirninkai ir bedieviai.

* * *
Asz jum sakalėliai duosiu 

patarimą. 
Jeigu katro mergina nemyli, 

Tai tegul po nogiu tyli;
1 Juk ir mergina savo valia turi, 

ne in kožna kvaili žiuri?
O jeigu su vienu meilei 

pasikalba,
Tai kitas tuo ima sau 

in galva:
Tuojaus ant merginos visaip

Veidus malavoja, 
R a u d o n a i k v a r b u o j a, 

Akulorius ant nosies turi, 
Isz a'ugszto ant vyru žiuri, 
O jiegu ant tavęs nežiūri, 

Tai kam tu vaikinia ant jos 
piktumą turi ?

Tik kvailei tai]) daro, 
Savo pusgalvystes varo, 

Bet neiszmintinga mergina, 
Apie tai bus gana.

* * *
In toli Llimento, nesenei 

Daug ten naujenu dažinojau, 
nukeliavau,

Daug ten naujenu dažinojau, 
Per tenaitini miesteli ėjau, 
Giedala puiku iszgirdau.

Pąmanstau, kas atsitiko ežia, 
O gal kokios szermenys yra, 

Ir asz paskui kitus ėjau, 
Dau akyvu dalyku paregėjau.

Grinczioja apsedia aplink 
giedojo, 

Vieni stiklelius bueziavo, 
Guzute ir alų ragavo, 
Vieni kitus bueziavo, 
Reke visi: gerkim po 

" vien da, 
Už gaspadoriaus sveikata, 

Už kiaules duszia ir 
savo živata;

Kad mus ir paguldytu 
in ta vieta.

Iszakymo aplinkui 
apsidairiau,

Ir isztikruju lavoną paregėjau, 
Bet ne žmogaus, tik kiaule 

paskersta, 
Ir jau visa sukapota.

žvakes nežibejo, 
Ba jau neturėjo,

Aplinkui stovėjo butelei, 
O prie ju kvailiai.

O jus senai, 
Besmegeniai;

Žilas galvas jau turit, 
O ant Dievo nežiurit. 
Samata visiems darot, 
Jeigu tai}) is zd a rot, 

Tuom kart nieko da nesakysiu, 
Kitu kartu daugiau pasakysiu.

Tai Ne Pirma

Jonas — Kaip jautiesi da-. 
bar po vestuvių?

Pranas — Et broliuk. Taip 
kaip supaneziotas.

Jonas — Na na, taip greit 
popado?

Pranas — Būdavo pirma, 
parejei isz darbo, kepure ant 
galvos ir cu, o dabar jau turi 
sėdynė prisėdės namieje lai
kyti.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta 11 Sau
les,” pridekite deszimts centu
prie paskirt os sumos nes mus n 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde-
rius, pridėti deszimtuka. Bet
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

• “Saules” Redyste.

Ponąs Dievas jai lai-
prasiraano,

Visaip iszmislina ir plusta 
kiek tik iszmano,

puldamas žnektelejo.
— Ar tai toki tavo su žmo-

uoszvi, imu Dieva ir tuos žmo
nis už liūdinto jus, jog niekad

Tai ne gerai, 
Ne džentelmoniszkai.

:: JUOKAI ::
----- □-----

Ant Mariu Oro

Raulas — Kaip tavo mote- 
re, dar nepasveiko?

Simas — ^la, dar ne. Gydy
tojas prisakė važiuot ant ma
riu oro. z

Raulas — Gal jau ir iszlei- 
dai važinėtis?

Simas — Na ne, parvežiau 
baczka silkių, ir pastaeziau 
jos kambaryje kur guli; vis- 
tiek mariu oru atsiduoda, ar 
negal kvėpuot.

Geras Sumanymas

Stepas. —Na, Martin, kaip 
tu patarsi mano sumanymą, 
jai asz emes ir pabegeziau 
nuo paezios.

Martinas — Žmogau bijok 
Dievo, o gėdėkis svieto. Juk- 
gi tu esi vedes, kaipgi taip 
darysi.

Stepas — Tai-gi broliuk, 
dabar bėgdamas paezios ne 
nesivešiu.

Per Ilgai

Kaimine boba in mies- 
czionka;

— Nuo musu kaima in 
miestą, tai trys, mylios, o ne
sutikau nei gyvos dvasios!

Mieszczionka—Tai ar bijo- 
jei?

nems apsiejimai, tu prakeiktas ne pavelysiu, kad mano pati In tris metus vėliau, jauna 
latrai!— artu žinai su kuom* skriaudžiama butu ir kad su stebuklinga patogumu gelton- 
turi veikala i Neužmirszk, jog pirsztais kaisziotu. Szitas nuo plauke pone rasze laiszka prie 
esu grafas, tavo pono giminai- rytojaus kaimas prigulės prie puikaus statelio vienam isz

Daugelis pas mane raszo, 
Ir labai praszo:

Ana ta mergica sziokia,
Tai tokia,

f

Boba: — E, ne, tiktai per 
ilgai turėjau burna uždaryta 
ir neturėjau su kūmo szneke- 
ti!

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresą ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresą, prisiunezia savo 
vardą ir pravarde bet nepaduo
da kur gy veno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziaclien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno.
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresą, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

ISTORIJEapie Da isz m 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot: 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA

-----------  

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

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

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING OO„
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. i

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio. 
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu, 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Minis train turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

SIENINIAI ?
| KALENDORIAI |
* 1945 M. $
* 5
* 15 coliu ploczio x 23% col. J
5 ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J

Adresas: J
* SAULE PUBLISHING CO., * 
$ MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į

OU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti. 
jose, $5 kitose Vieszpatysteee.

ELECTRIC HOUR Ij

with ROBERT ARMBRUSTER'S 
ORCHESTRA . . .

4:30 EPwMi.
WABC— 880 KC—NEW YORK
WCAU—1210 KC—PHILADELPHIA 

WHP-I46O KC—HARRISBURG 
j WGBI—910 KC-SCRANTON 

j AND ALL OTHER
C.B.S. NETWORK STATIONS

L. ........... . . . —

Skaitykite “Saule”



A U L E ’ 1 MAHANOY CITY, PA.

tam triukszme.
— Ar nežinai, kad czia pek

la?

JUOKAI

t — Vasaris — February.
— Ana diena ugnis kilo 

Publikinej Mokykloj ant West 
Spruce Uly., ugnis kilę skiepe. 
Bledės padaryta ant keletą 
fizimtu doleriu.

sako

' Frackville, Pa. t Juozas Ka
tilas, nuo 521 W. Pine Uly., mi
rė nedėlios vakaru 10:30 vai., 
Ashlando lįgonbute, sirgdamas 
trumpa laika. Gimęs Shenando- 
rije buvo anglekasium. Paliko 
paezia Margarete, dvi dukte- 
res, Helena ir Alberta;
nūs: Juozą, Leonarda ir Edvar
dą, taipgi du brolius Joną ir 
Petrą ir viena seseri Helena, 
New Yorke. Laidotuves atsibu
vo Ketverge, su apiegomis Lie- 
tuviszkoje bažnyczioje 9 vai., ir 
palaidotas parapijos kapuose.

Minersville, Pa. f Petras 
Petrusaviczius, nuo 3rd ir S. 
uly., likos surastas negyvas na
mie, Sėredos ryta. Velionas ki
tados įgyveno Mahanojuje. Gi
męs Lietuvoje. Nepaliko jokiu 
Igiminiu. Laidotuves atsibus 
Petnyczioje.

Philadelphia, Pa. — Lithua
nian American Republican 
League ’ isz Filadelfijos yra 
lietuviu stambi vietine politi
ne organizacija, susidedanti isz 
daugelio gabiu lietuviu, kurie 
organizuotai darbuojasi del 
Amerikos ir del Lietuviu. Joje 
priklauso ir gali priklausyti vi
su sroviu lietuviai Amerikos 
piliecziai. Kaipo pasižymėjusi, 
intekminga organizacija yra 
žinoma ir pripažinta: Miesto, 

"Valstijos ir Federate jo valdžio
se. Dabar, virszpamineta orga
nizacija darbuojasi iszgauti 
Lietuvos Nepriklausomybes 
Dienos pripažinimą Pennsylva- 
nijos valstijoje. —F. P.

ylENAS mano draugas, ku- kitas kojomis, visi tik buvo ar-, 
ris myli isz pinigu loszti ir ti isz pik

ant arkliuku “beezyti” man ro, kuris tuoj aus buvo apdau-j 
papasakojo szita atsitikima, žytas, sukruvintas ir ant žemes1 

Kaip jau penktos lenktynes gulėjo visu muszamas.
pasibaigė ir kaip arkliai jau 
peštu szokinejo, ir jojikai lai
kyto laike savo arklius, laukda
mi szesztos lenktynes, vieno 
lenktynių vedejo balsas nu
skambėjo per visa lenktynių 

‘lauka:
“Gerbiamieji, sziandien, ket- 

tris su- virta valanda mes visi pagerb
ėme musu buvusi Prezidentą, 
Warren Gamaliel Harding, ku
ri palaidos, pakavos ketvirta 
valanda Marion mieste, Ohio. 
Mes czia, visi atsistosime ir per 
dvi minutes užlaikysime tyla. 
Taip visi mes pagerbsime bu
vusi Amerikos Prezidentą savo 
szirdyse. Parszysime kad visi 
vyrai nusiimtu savo skrybėlės. 
Mes praneszime jums, duosime 
jums ženklą su trimito garsu. 
Aeziu.”

Kaip tik keturias iszmusze, 
gedulingas trimito garsas plau
ke per visa lenktynių lauka. 
Vyrai skrybėlės nusiėmė; visi 
atsistojo ir galvas nulenkė. 
Amerikos vėliava, ligi pusiau 
stiebo nuleista liūdnai plevėsa
vo. Bet neužilgo vienas, kitas 
patemijo kad sztai vyras, kaip 
aržuolas stovi su skrybėlė ant 
galvos. Skrybėlė buvo szaudine 
su gražiu pilkai mėlynu raisz- 
cziu. Jis stovėjo it mietą prari
jęs ir žiurėjo augsztyn.

Tuoj aus szauksmai ir pikti 
riksmai pakilo: “Nusiimk 
skrybėlė. Nusiimk.” Bet tas 
žmogus, kaip aržuolas stovėjo, 
nieko neklauso, nieko nepaisė. 
Kas ten užpakalin jo jam suda
vė per peczius, kitas pastūmė
jo. Skrybėlė nukrito nuo galvos 
ir nusirito. Tuoj aus ta vyra 
parstūmė, vienas kumsztimi,;

Mokykloja
Pasakyk man Juozuk, 

klausė daraktorus, jeigu ta
vo mama viena diena padės 
in szepuke 50 obuoliu, antra 
diena 50 obuoliu, o treczia 
diena kada atidarys, ar daug 
ras?

Juozukas — Daugiausia 
bus 85 obuoliu ir tai vargei!

Daraktorus — Kokiu budu 
tiktai tiek?

Juozukas — Tokiu budu, 
jog“ asz ponas profesoriau ne 
dalaikyczia ir suvalgytau 15 

r obuoliu jau szz tikrai žinau!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

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

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
Yra Ir Nėra— Akyse temsta 

Motiejus.
— O, jeigu tik nori, gali tu

rėt ir ramybė pekliszka. Už to 
kalno puikiam rūme sėdi sau 
toki, ka žinojo, kaip pataisyt 
gyvenimą. Bet neatitaisė ne 
sau, ne kitiems, tik tolydžio

tumo puolė anttovy-1.. . . .. v. ,fti, kaip jie žiuri m žibanti, gel- 
I tona auksa.

Lauke Motiejus kuomet jie 
pails ir padarys , ka nors gra
žaus isz to aukso gabalo.

1 Seko Motiejus paskui žmodmanste ir galvojo. Ten taip ty
nęs ritanezius vis auganti auk-*ku, kad viens negirdi, kaip ki
šo kamuoti ir ne nepatemyjo, tas žengia, 
kaip paskui ji jo pėdomis šėke liszka tyla.
žingeidus velnias.

— Ar patinka tau, Motiejė
li, auksas? — klausia bevuode- 
gis velnias.

— Patinka. Bet kas isz to 
bus ?

— Nugi nieko. Tie žmones 
per amžius raiezios ta aukso 
kamuoti, be atilsio. Nieks jiems 
neliepia, bet toks ju pamėgi
mas. To tiktai iszmoko ant že
mes ir czia ta dirba.

— O tai baisus darbas, ir 
per niek.

— Nieks jiems neliepe, o 
mes czia tik dėlto, kad prižiū
rėt, kad jiems nieko nestokuo- 
tu — sako velnias. Eik szen, 
kartu eisiva. Parodysiu tau ka 
kita, nes matau, kad esi žingei
dus. Dirbt nesiskubink, nes už
tektinai prisidirbai gyvenda
mas. Pasilsėk, Motiejėli, ir aky
vai žiūrėk, ka matysi.

Paėjo kelio galeli.
Ruiminga vieta tarp sodu, 

kur medžiai žydėjo ir vienkart 
i gimdė vaisius. Dideles geliu ly- 
j sės augo aplinkui ir visi buvo 
i pasipuoze vainikais isz tivge- 
įliu. Vienas didelis linksmumas 

vo kraszto vėliavos. Vyruko 
skrybėlė nusirito, ir pats vyru
kas kniupszczias susmuko. 
Kaip ji kiti pakele, jis manda
giai pasakė aeziu ir 
nieko. Ant jo kruti 
purpuro szirdies medalikelis, o . 
jis pats buvo be ranku. Jis jas ( 
buvo palikes ant karo lauko.

Polici- 
j antai pribuvo in laika iszgel- 
beti jo gyvastį. į

Kaip policijantai žmones at
stume ir prikėlė ta sukruvinta 
žmogų, pasirodė kad jis vienas 
isz ju visu, tikrai užlaikė ta ty
la, ne tik per dvi minutes, bet 
per visa savo gyvenimą, nes jis 
buvo nuo pat gimine dienos 
kurezias ir nebylys.

Kitas, beveik toks pats ne
lemtas ir liūdnas atsitikimas 
buvo kaip viename dideliame 
mieste renge dideli Karo Bonu 
vaju. Kad tas vajus geriau pa
sisektu, miesto politikieriai pa- 
prasze armijos, kad armija 
jiems duotu kelis desietkus ka
reiviu padaryti patoda. Kaip 
paroda prasidėjo ir benas už- 
grajino patrijotiszka hyma, 
daina, visi nusiėmė kepures ir 
skrybėlės ir sustojo atiduoti 
garbe, saliutuoti Amerikos vė
liava.

Tik vienas jaunas vyras sto
vėjo prie stulpo ir skrybėlė už
sitraukęs ant akiu sau rymoj ir 
in vėliava žiurėjo. Vienas pil
vuotas, cigara insikandes biz- 

■ nierius, kuris stovėjo szalia tp 
; vyruko, supykęs sudavė jam 
: per galva ir pastūmė ji, sakyda- i 

mas “E, tu nanaudeli, nusiimk 
kepure. Tu prakeiktas pienbur-: 
ni, r r nemoki kaip pagerbti sa-

Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MES. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Amžina tyla, pėk-

— Tegul tave szimtas vel
niu su tokia pekla — patylo
mis keikia Motiejus — o gar
siai sako:

— Žinai, velne, asz czia isz 
proto iszeisiu!

— O kaip gyvenai, tai ne- 
iszejai isz proto? Ten augsztai 
žmones daro ta pat, ka ir czia.

— Kaip-Jgi tai — sako Mo
tiejus.

— Taip, ir tie galvocziai, ir 
tie ponai taip varto vargszais 
žmoneliais, kad jie nieko neži
notu, nieko negirdėtų, nieko 
nejaustu ir pasiliktu kvailais 
ant viso amžiaus.

— Tuomet, kaip numirs.
—■ Kaip-gi! Tik numirus 

protą ingauna — sako velnias 
ir nusijuokė isz Motiejaus taip 
baisiai, kad jam net plaukiai 
ant galvos atsistojo.

— GALAS —

— Ar jusu burdingbosis 
namieja?

— Yra nes taip kaip nėra.
— Ar galiu su juom pasi

kalbėti?
— Ir gali ir ne gali.
— Na kaip tai?
— Mat isz karczemos gir

ta parnesze.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street
MAHANOY CITY, PA. R

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Sude

Sudžia: Delko tvirtinate, 
kad Motiejus isz netycziu in- 
puole in vandeni ir prigėrė? 
O gal jis tycziomis pasiskan
dino?

Liudytojas:slzgriebus Mo
tiejų isz vandenio, radome 
keszeniui bonka degtines; 
czia aiszkus darodimas, kad 
inpuole in vandeni isz nety
cziu, nes jai but tyczia skan- 
dinesis, tai butu pirmiaus 
degtine iszgeres.

Mokykloj

Amerikos Kareivis
Su Granata

k om p a n i s t a i. S u p e r i n t e n- 
ai nesziojo jiems stikluose

I ten vlcszpatavo. Nestokavo ne
: jokio valgio ir gervinu.
i Prie. stalu~sedejo didieji po-
i nai
i denibuvo ■ rau c
isz ta» I ;zt' os darbininku 

’ °' h (i les stovi jo szalia rumo sienos.
I

Tie darbininkai su kvaila 
iszveizida, stiprus, sveiki, 
džiaugėsi, kad gali duoti kapi-

PfCZidcntSS Klaidoj Į niekaip armijai ne-1 talistams atsigert savo kraujo.
____  ' i padės? Žinoma, jeigu tavo na- Formaliai pjaustė ju kunus ir 

CHICAGO, ILL. — Teisėjas mas an^ karo franto, ar jeigu leido szilta, sveika krauja. Po- 
Philip L. Sullivan ana nedėlia1 tavo n;mas garatnusu karei- nija siuto, dainavo, juokėsi, 
nusprendė kad valdžia negali! viams tvirtove, tai nėra klausi- klykė ir valgė darbininku kunti 
pasisavinti Montgomery Ward! m0, ^raiija gali paimti ir pa-, sąnarius, tu kuriuos maszinos 
and Company fabrikus ir szto-j^a* klausimas visai kitas sutrynė, arba tu, ka krito karė
ms. Teisėjas vieszai pasakė' 3sakysime ateitu koks kad je už kapitalistu laba. Peklisz- 
kad Prezidentas Rooseveltas *r £ener°las czia in jusu miestą Ra muzika žaidė ant instrumen- 
prasiszoko kaip jis insake ar-|išrinktu viena narna, 
mijai užimti tos kompanijos nama> 
bizni, “i 
sija
Sullivan,

tavo tu, padirbtu isz darbininku 
kytu tau iszsi- kaulu.

O ten toliau paezios ir numy-
------ , ir pasai

‘Kariszko Darbo"Komi-| kraustyti. Musu kraszto Kon-
toliau aiszkino Teiseja,sj stacija garantuoja, užtikrina lėtinės milijonierių, pabrikan- 

gali patarti ar pa-1 nuosavybes neliečiamybe. Kas t u, szoko ir dainavo, visos szil- 
praszyti, kad toks ar toks biz-i favo tai tavo, net ir valdžia ne-' kuose pasipuoszusios. Rūbai ju 
niž ar kompanija, taip ar taip' atimti be geros priezinios., buvo 
darytu. Bet negali insakyti. 1?
Jeigu kompanija ar žmogus at- ^ar^ kompanija. Armija da- 
sisakys ar staeziai pasiprie- ^ar kreipiasi in augsztesni 
szins, Kariszko Darbo Komisi- teismą, net eina in pati kongre-
ja (WLB) nieko negali padary
ki. (Žinoma, ežia kalbama tik 
apie tuos biznius, apie tas kom
panijas, kurios varo nekarisz- 
ka bizni).”

Kaip kurie tuoj aus szoka 
kaltinti Montgomery Ward ir 
Co., kaipo nepatrijotus, kaipo 
valdžios ir karo eigos prieszin- 
inkus. Visai kitas ežia klausi
mas. Ta kompanija nieko bend
ra su karo eiga neturi. Ir vald
žia to nereikalauja isz jos. Czia 
mokeseziu ir algų' klausimas, 
kuris daug labiau rupi unijoms 
negu armijai. Czia dabar pavo
juje armijos didžiūnu garbe, o 
unijos kiszenius.

Klausimas aiszkus, ir gali
ma szitaip ji is^aiszkinti: Ar 
armija gali ateiti in tavo na
mus ir aimti juos, nors tavo na
mai armijai nereikalingi ir jie1

su ta Montgomery

sa ir senata kad ten net kita in-

papuoszti suakmenėju
siomis aszaromis naszliu ir 
naszlaicziu, kurie tėvu buvo 
nustoję. Ponios tos liepe rinkti 
sziltas aszaras in indus ir gere, 
ir gere. O aszaru niekuomet ne

sakoma iszleistu ar paezia Kon-1 stokavo, nes vargszu, vaiku ir 
stitucija pertaisintu. Dar visko moterų niekuomet nepritruk- 
gali būti, bet kaip dalykai szia-' davo.
dien stovi, Prezidentas Roose-1 Vienas verkė nuo szalczio, 
veltas per daug nusikando, ar-' Ritas isz bado, nes tėvas iszti- 
mija prasiszoko, o Montgome
ry Ward kompanija laimėjo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir j šia Motiejus, 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Fa. Į

■ sus metus vaikszcziojo be dar-l 
ho, kits veike dėlto, kad uždar
bis toksai, kad tik verkt pasi
likdavo.

Valgė, gere ir szoko ponai ir 
ponios. Dundėjo kanuoles. Tos 
paezios kanuoles, kuriomis ka
pitalistai užkariaudavo darbi- 

j ninkus. I
O pekliszka. muzika žaidė ir, 

; žaidė szokius. Vakare susiejo 
visi krūvon.

! — Ar ilgai taip už? klau-

Mokytojas rado lapes kau
lus ir iszaiszkines visa laips
ni veisles gyvenimą ir ypaty
bes, klausia mokinio:

— Sztai yra kaulai gyvu
lio keturkojo, žindanczio, tu- 
rinczio brangia skūra ir ilga 
vuodega. Kokio gyvulio tie 
kaulai?

— Pastipusio! — pons mo
kytojau.

Gailiuosiu

Szis Amerikos kareivis lai
ko granata rankoje, kuris 
yra Greenlandijos sargyboje.

Motina — Kaip tu latre ga
lėjai sakyti, ant tetos, kad ji 
kvaila. Pasakykie tuoj aus, 
jog to gailiesi!
Sūnelis — Taip, mamyte, 

gailiuosiu jog teta kvaila!

Ne Galėjo
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

FCffiVICTORY

UIi®
BUY 
UNITED 
STATES 

WAR 
UONDS 

AND
STAMPS

— Ar tu žinai Maika 
prasze Juzės, kad už jo tekė
tu, tai ji jam liepe žiūrėti tie
siog jai in akis.

— Nu-gi ar tai didelis 
daigtas?!...

— Tai, didelis ne didelis, 
bet Maika to negalėjo pada
ryti!.. .

— Del ko?
— Mat, jis žvairas.

Geras Žydelis
i

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
— Tai tu Ickuti labai ge

ras žydelis, kad iszgelbejei 
isz vandenio Motiejų!

— Asz tam hupuze ne bu- 
tau geibėjas, kad ne butut 
man kaltas 5 hublus!

. . Mintys .

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.— Diena ir nakti, metus ir 
szimtus metu — atsake velnias, j

— Isz proto galima iszeiti' SKAJTYKIT “SAULE” PLATINKI!

1. Du bėga, du veja, vienas 
kelia rodo.

(Vežimas.)
2. Szimtu vyta, szimtu pinta, 

szimtu pavijota.
(Kopūstas.)
3. Atbėga biesytis, užrietos 

nosyte.
(Roges.)
4. Girioj kirstas, krome 

pirktas, paėmus ant ranku gai
liai verkia.

(Smuikas: skripka.)

¥

¥»

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

f 64 pus., Did. 5x7col 

: Tiktai, 10c.

£

"ŠAULĮ
MAHANOY CITY, PA.

?
S

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78 
B2O W. Centre St., Mahanoy City

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. į




