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1026 Amerikonai Užmuszta
Isz Amerikos
ISZDAVE SZIMTUS 
Į DOLERIU DEL 
F KAREIVIU K
; Likos Jam Tiktai

! 11 Centu

Toronto, Kanada — Harry 
F. McLean, isz Merricksville, 
Ontario, pribuvo antru kartu 
in kariszka ligonbute kur ser
gantiems kareiviams iszdalino 
po 100 ir 200-szimtines bumasz- 
kas — viso penkis tukstanczius 
doleriu.

Pirm negu apleido ligonbute 
tasai mielaszirdingas gerade 
jas pasakė: “Well, vaikai, pa
siliko man tik 11 centu, turėki
te gerus laikus su tais pini
gais.”

Daugiau Rūpinosi Apie 
Savo Kiaules, Ne Kaip 
i Apie Vaikus
Į ----------- -

Milwaukee, Wis. — Norma 
£>hippey, 32 metu, padavė pra- 
szyma in suda ant persiskyri
mo nuo savo vyro ir reikalavo 
kad jai sudžia paskirtu užtek
tinai pinigu ant užlaikymo 17 
kiaulių ir dvieju oszku, kurios 
turi būti paszertos. Daugiau jai 
Tupėjo kiaules ir oszkos ne kaip 
jos vaikai: 8 ir 12 metu.

Sudžia pripažino jai $40 ant 
menesio kalbėdamas: “Mane 
visai neapeina tavo kiaules ne 
oszkos. Tieji pinigai turi būti 
iszduoti ant užlaikymo tavo 
vaiku ir juos gerai prižiūrėk 
nes jeigu iszdavinesi tuos pini
gus ant kiaulių tai atimsiu pa
skirtus pinigus.”

$412,620,184 Galonu 
Arielkos Magazinuose

i -----------
Washington, D. C. — Pagal 

Valdžios tyrinėjimą paskalo 
buk Amerikoj jau nesiranda 
įdaug arielkos, kongresas pa 
skyrė kamisija kuri isztyrinejo 
buk mes turime ant rankos vi
sokiuose magazinuose da 412,- 
620,184 galonus arielkos, kuria 
arielkinyczios laiko ant dides
nio uždarbio.

77 Metu Motere Nužu
dė Savo 69 Metu Vyra

New City, N. Y. — Mrs. Ona 
Belakiene, 77 metu, prisipažino 
buk ji nuszove ant smert savo 
77 metu vyra Joną, už tai kad 
jis pasielginejo su ja žveriszkai 
o tame buvo kalte arielka. Mo
tere likos uždaryta kalėjime.

Sniegine Viesulą Priežastim Nelaimes KARE Egipte Atsibuvo
Posėdis Roose-

Sniegine viesulą nakties -laike atsilankė in Minnesota 
kur užpustė geležinkelius ir plentus, kur nupuolė net 11 co
liu sniego. Sniegas užpustė szita geležinkeli per ka vienas 
trūkis iszsirito ir 7 žmones likos užmuszti.

GERAS PAMOKINI
MAS SUDŽIAUS

Del Jaunos Poreles
Detroit, Mich. — Sekantis 

geras pamokinimas yra duoda
mas del kožnos jaunos poros, 
kuri sudžia Morgan davė ana 
diena suriszdamas porele mo- 
teriszku rysziu:

“Kada eisite gyventi, atsi
minkite kad vienas namas 

negali sutalpinti dvi poreles. 
Uždaug insikiszimas tėvo ar 
motinos in reikalus jaunu apsi
vedusiu poru yra labai pavo
jinga. Vyras privalo leisti savo 
paczia atlankyti savo tėvus 
nors ant dvieju sanvaicziu kas 
meta o sugryžus ji daugiau 
mylės savo vyra. Jauna porele 
turi gyventi atskirai nuo tėvu, 
j u namine kare vien tik juos 
apeina o ne tėvus ir kaimy
nus.”

Žmones Spardė $2,000 
Popieriniam Maisziuky

New York — Popierinis mai 
sziukas, kuriame radosi 2„000 
doleriais ir bonais, buvo spar
domas po ulyczia per dvi va
landas per žmones pakol buvo 
atrastas per palicija. Taji mai- 
sziuka pamėtė motere Sara 
German, kuri nesze ji in banka. 
Kada tūlas žmogelis paspyrė 
maisziuka, isz jo iszleke dvi bu- 
maszkos. Su akyvumu jis pake
le maisziuka ir nemažai nusi
stebėjo kada jame rado pinigus 
ir bonus. Pranesze apie tai pa- 
licijai kuri suseke locnininke 
ir jai sugražino pamestus pini
gus ir bonus. Už savo teisingy- 
sta motere padovanojo jam 50 
doleriu.

KAULAI NUŽUDYTO
ŽMOGAUS SURAST!

Po Pastogia
Lester, Mass. — Gyventojai 

nemažai nusistebėjo kada na
me Beno Vechter likos surasta 
kaulai žmogaus kuris likos nu
žudytas daugeli metu adgal ir 
lyg sziam laikui nebutu tuosius 
kaulus suradę kad ne darbinin
kas kuris dėjo nauja stogą ant 
tojo namo. Kaulai radosi po 
pastogia. Buvo tai galva žmo 
gaus su visais dantimis, szale 
gulėjo pypke, veidrodėlis ir 
ilgas mesininkiszkas peilis su 
kuriuom žudinsta likos papil
dyta. Seni gyventojai pradėjo 
atsimint kad daug metu adgal 
dingo be jokios žinios locninin 
kas tojo namo, kada atėjo už- 
mokesties už randa tojo namo 
ir nuo tada niekas jo nemate ir 
nežine kur jis dingo.

Ketvirta Kariszka Pa
skola Bus Ant 14

Bilijonu Doleriu

Washington, D. C. — Ketvir
ta kariszka paskola, kuri pra 
sides 15 Vasario, 1944 mete, 
bus ant 14 bilijonu doleriu ir 
galima tikėtis kad toji suma 
bus pervirszinta per žmones 
kaip buvo paskutine.

— Senas Kiniszkas papro- 
tis uždraudžia Kiniszkoms mo- 
terems trauktis fotografijas 
saves.

— Giacomo Mendale, isz 
Fresno, Calif., ana diena užbai
gė savo 116 meta amžiaus.

VOKIECZIAI ISZ- 
ŽUDE 1,200 LENKU 

i

Ir Sudegino Visa 
Kaimeli

London — Vokiecziai iszžu- 
de 1,200 Lenkiszku gyventoju 
ir sudegino kelis kaimus Bialy- 
stoke, praeita menesi, už tai, 
kad gyventojai tu j u kaimeliu 
užmusze kelis Lenkiszkus judo- 
szius kurie iszdavinejo ju slap
tybes.

Visas kaimelis Szaulicze, ku
ris nevos šlepe kelis pasikele- 
lius, likos sudegintas per Vo- 
kieczius drauge su visais gy
ventojais.

Traice Susirinko Ap
svarstyti Apie Kare

Washington, D. C. — Praeita 
sanvaite Egipte atsibuvo posė
dis prezidento Roosevelto, Mi- 
nisterio Churchill ir generolo 
Chiang Kai-Shek, kurie suva
žiavo apsvarstyti apie kare ir 
badai pradėti treczia frunta. 
Kas buvo apsvarstyta tai vė
liaus bus iszduota rapartas. 
Buvo tai svarbus posėdis apie 
kuri baisei nerimauja Vokie
cziai ir kiti prieszininkai Alli- 
jentu.

Beveik Visi Žydai
Iszskersti Lenkijoj

London — Lenkiszkas sena
to narys ana diena apgarsino 
buk didesne dalis Žydu Lenki
joj likos iszskersti per Vokie- 
czius ir tik keli szimtai tuks- 
tancziu pasiliko gyvi. Beveik 
puse tuju nelaimingu buvo mo- 
teres ir vaikai.

Italiszki Pasikelelei 
Naikina Tiltus

Ant Italiszko frunto — Ita
liszki pasikelelei, kurie yra 
prieszingi sziai karei ir ne yra 
užganadinti isz savo vadu, pri- 
gialbsti Allijentams sulaikyti 
prisiartinimą Vokiecziu ir 
Francuzu in Italija, iszneszda- 
mi in padanges visus tiltus su j 
dinamitu ir prudus kad užlietu 
laukus kaipo ir daugeli geležin
keliu. Vokiecziai prisiartinda
mi prie Liguriano negalėjo 
gautis per upe ir turėjo susilai
kyti nuo tolimesniu užklupimu.

Kurie Suvažiavo Apsvarstyti 
Apie Kare; Kelias In Lenkija 
Užklotas Užmusztaisiais Ka
reiviais; Rusai Paėmė Narvolu 

Ir Kelis Miestus Prie 
Dniepro Upes

VOKIECZIAI * —.......... ..............................
ŽUDO MOTERES LONDON Smarkus ir kruvini musziai 

eina ant Lenkijos frunto kur Vokiecziai likos 
atinuszti bet smarkiai pasispyrė Rusams bet 
Rusai paėmė miestą Narvolu ir keliolika kai
meliu aplinkinėje Dniepro upes. Vokiecziai, 
bėgdami in Lenkija idant iszgialbet savo pairu
sius pulkus neteko daug kareiviu; laukai yra 
užkloti užmusztais kareiviais ir sužeistaiseis. 
Vokiecziai paliko paskui save daug visokiu gin
klu ir amunicijos. Aplinkinėje Kijevo Vokie
cziai yra apsiaubti isz (riju pusiu.

Rusai iszgujo Vokieczius isz aplinkines 
Zlobino ir apsiaubė tukstanczius Vokiecziu isz 
trijų pusiu prie Gomelio fronto. Keli tukstan- 
cziai Vokiecziu likos užmuszta ir paimti in ne
laisve kaipo ir daug ginklu ir amunicijos gavo
si in rankas Maskolių. i

Vokietija vela nukentejo nuo Allijentu 
bombardavimo nes in tris dienas Bremas likos 
taip bombarduotas kad tik treczia dalis jo pasi
liko cielybeje. Vokiecziai neteko tame užklupi- 
me net 38 eroplanu o Allijentai neteko 13 ero- 
planu. Berlinas taipgi likos bombarduotas ir 
miestai Duesseldorfas, Cologne ir Hanover kur 
padaryta bledes ant milijonu doleriu. 4

Ant Pacifiko frunto Allijen- 
tai bombardavo Gasmata, Nau

doj Britanijoj ir Madanga prie 
■Naujos Gvinos.

Kankina Jas Visokiais 
Budais

London — Informacijos bju- 
ras pranesza apie Vokiecziu 
baisu kankinima ir žudymą mo
terių. Lenkijoj ligonbutes yra 
pilnos moterems ir merginoms 
serganczioms nuo bjauru ir 
žveriszku pasielgimu Vokie
cziu ir apie 800 likos nukanky- 
tos per tuosius žverius. Belgi
joj szimtai moterių randasi ka
lėjimuose kurios mirszta nuo 
bado ir ligų. Belgijoj ir Greki- 
joj vieszpatauja panaszus pa
dėjimas kur tukstancziai mote 
riu ir merginu randasi nelais- 
viu abazuose, baisei kankina
mos ir mirsztanczios visokioms 
bjaurioms ligoms. Czeko-Slo- 
vakijoj tukstancziai moterių li
kos nužudintos o daugiau kai 
100,000 moterių ir merginu 
iszsiunsta in nelaisviu abazus 
kur vieszpatauja didžiauses 
vargas ir neszvarumas kur 
szimtai mirszta.

Kinai Užmusze 4,000 
Japonu

Chungking, Kinai — Japo 
nai gavo baisei pliekti nuo Kin- 
cziku aplinkinėje Changteh ir 
prasiszalino su dideliu sumi- 
szimu palikdami ant muszio 
lauko 2,000 užmusztuju ir daug 
sužeistųjų. Artimoje Tzeli Ja
ponai buvo priversti apleisti 
miestą Taoyuan, palikdami ir 
ten daugiau kai 2,000 užmusz
tuju ir daug ginklu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Allijentai bombardavo dide 
Ii Vokiszka miestą Solingen, 
antru kartu in laika dvieju die
nu kur padare milžiniszkas ble
des ir 27 eroplanai likos nu- 
szauti.

Amerikonai panesze gana 
dideles bledes muszyje prie Ta
rawa kur likos užmuszta 1,926 

ir sužeista 2,557 kareiviai in 
kėlės sanvąites.

Allijentai paėmė Bonga ant 
Naujos Gvinos, paimdami nuo 
Japonu kėlės kariszkas stotis 
su didėlėms bledems. Miestelis 
likos paimta be jokio pasiprie- 
szinimo nes Japonai neturėjo 
laiko gintis.

i
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Kas Girdei
Į stala o atsimuszes invales, nu-1 
Įstoja klykti. Ka mamyi 
Itai sūneli iszmokino? Sztai rao- 
‘kina. ji jeszkoti kaltes pas ki
tus o kūdikis tame yra pats 

užaugės 
ant vyro, bus musztuku ir nie
kam neapsileis o pats niekados

te H GENYS MARGAS
Per J.J.B

Viską 'žmogus padarys nors kaltas. Tokis kūdikis 
tai butu sunkiauses darbas, jei
gu darys ji szvelniai, tykiai, 
kąhtriai, be nusiminimo ir ra-'saves nekaltins už savo kaltes,4 . , 1 ... .miai bet audroj, griausmais ii“ tiktai kitus.
begaliniu tauszkymu viską su
gaudys ir nieko gero niekad ne
nuveiks..

To iszmoksta kūdikis nuo 
motinėlės nes ji sūneli taip mo-' 
kino isz mažens jog jis neturi 
nusileist kitiems 'bet turi inusz- 
ti ta, kas jam in kelia papuola.Asztriauses peilis, kaitas, 

kirvis ir kitoki iiinagei atszim- /Motina turi temint ant kūdikio 
pa, jeigu ju tanikei nenaudosi-'piktu papratimu ir nuo tu ji 
me bet moteres liežuvis, juo Į atpratinti ir ji bausti, 
daugiau ji naudoja, tuo buna 
asztresnis. Ar ne ?

'Presbiterijonai lyg sziol ne- mama, 
užkente Kataliku ne popiežiaus 
bet sziomis dienomis Washing
tone jie turėjo savo seimą ant 
kurio nutarė būti sutikime su 
popiežium, Katalikus laikyti 
už lygius sau Krikszcziomis ir 
kad drauge kovoti priesz be
dievius kurie sziadien geidžia 
sugriauti mokslą Kristaus.

Didžiausia apgavyste ant 
svieto ikasztuoja žmoniems dau
giausia 'bet istoriszki ir milži- 
nisziki atradimai svietui kasz- 
tuoja mažiausia.

Prie tokiu milžiniszku atra
dimu paimlkime atradima Ame
rikos per Kristofa Columba ku
rio kasztai buvo taip maži kad 
reikia net nusistebėti.

Mieste Genoa, Italijoj, likos 
surasta dokumentai kurie pa
rodo kiek atradimas Amerikos 
kasztavo Iszpanams tik 7,000 
doleriu. Kolumbas aplaike me
tines algos 300 doleriu o kož- 
nas isz jo kapitonu aplaike po 
200 doleriu. Laivoriai aplaike 
po pustreczio dolerio ant me
nesio.

O sziadien kiek szimtu mili
jardu Amerika yra verta svie
tui?!

Jau pripratome prie trumpu 
moteriszku pared u ir kitu pus- 
galviniu papuoszu su kuriais 
musu moterėles yra pripratę 
dabintis o vyrai, nenorėdami 
pasiduoti motereras, pradeda 
invest! savo nauja mada. Sztai 
nemažai nustebino svietą kokis 
tai Maitre de Saqueres, kuris 
pasirodė ana diena Bostone ant 
ulyczios su trumpoms kelnai- 
tems, tris colius žemiau keliu. 
Ka jus, moterėlės, ant to pasa
kysite, kada vyrai pradės pirk
ti kromuose sau szilkines >pan- 
cziakas ir nepasiduos jums rė
dyti savo blauzdas. Bet mote- 
res ėmėsi atkerszyti vyrams 
nes pradėjo neszioti, vietoje il
gu moteriszku paneziaku — ne- 

' szioja vyriszkas ii- dabar gales 
rodyti savo nuogas blauzdas. 
“'Can you beat it?!”

Antra pavyzdis:
Motina szaukia in maža duk

rele: “Eik szen, Mariute, pas < 
bet Mariute atsikrei

pia nuo motinos ir pasipiltus 
kaip szeszkas, murma, sau po 
nosia, nesijudindama isz vie- , 
tos.

“Na, cikie szen, gausi nikeli 
ant kendžiu.”

-Kūdikis tuo jaus nusiszypso- 
ja linksniai ir tuojaus bėga pas 
motina. Nieko neklausia tiktai 
ranka atkisza kad gauti priža
dėta nikeli.

Taipgi piktu papratimu vai
kai iszmoksta nuo senesniu, 
laike kriksztynu ir vestuvių, 
kur pasigeria žmones pliovoja 
ir bjaurias dainas dainuoja.

Bobeles siisikiszia kitus ap- 
smeižineja. Czia vela namie 
prie vaiku nesisaugo ja, pliausz- 
kia visaip o ežia maži vaikai 
klauso, ausis isztempia, su aky- 
vumu. Prisiklauso visokiu kai* 
bu motinėlės su burdingieriais, 
dažino apie piktus vaisius ir 
paskui prie tuju piktu vaisiu ir 
jie selina.

Jeigu geidžiate turėti gerus 
vaikelius tai kitaip juos augin
kite. Tegul jusu namas buna 
mokvkla dorvbes o ne guszta 
pikto, isz kurios iszsirita sma- 
kucziai.

Motinos, turėkite aki ant sa
vo vaikeliu isz jaunu dienu o 
ant senatvės jie bus gerais vy
rais ir geroms motinoms.

Jeigu tikėsime tik kokia pu- h j 
se tu žinių, kurias sziandien L 
skaitome, tai Berlyne tikras’] 
pragaras. Czvertis Berlyno , 
griuvėsiuose; su virsz milijo
nas žmonių be namu; gelžkeliai . 
suardyti; fabrikai susprogdin
ti, ir žmones baisiai iszgazdin- 
ti. Žinios, kurios dabar iszei- 
na. isz Vokietijos sako, kad bai
siai daug žmonių nei ir isz pro
to iszsi'krauste. Ir visai nedy- 
vai. Kur tu žmogau bėgsi, kur 
u dingsi, kur pasislėpsi. Isz 

tikrųjų, ten pragaras virte ver
da.

Hitleris visa pasauli gazdi- 
no, buk jis turis koki ten nie
kam nežinoma, karo pabukla, 
ginklą su kuriuo jis buk galė
siąs visa Londoną vienu smū
giu paklupdinti. Jeigu jis tu
ri toki ginklą tai jau laikas ji 
pavartoti; jeigu Hitleris turi 
visa legijona bombanesziu, 
kaip jis giriasi, tai jau laikas 
juos in talka pasikvesti, in pa
gelba pasiszaukti; jeigu Hitle
ris at'kerszys, kaip jis, su 
keiksmais ir prakeikimais ža
dėjo, tai jau laikas nes tuojaus 
jau jam bus per vėlu.

Kai Hitleris Anglija puolė ir 
bombardavo, Anglijos lakūnai 
visados iszejo, pasikėlė pasitik
ti Hitlerio bombanesziu's ir iki 
pat paskutinuju jiems kelia de
besiuose pastojo. Kur dabar 

i Hitlerio tie lakūnai? Hitleris, 
kaip aras iszsikele o dabar na
bagas jieszko vieteles kur, kaip 
vabalas, nutūpti. Jau, aeziu 
Dievui, imame matyti pradžia 
pabaigos.

bus instatytas Szvencziausias 
Sakramentas ir prasze visu 
melstis ir praszyti kad Dievas 
juos iszgelbėtu.
na s ir Katalikai

ir netikiai

puola nei raszyt.
Taip, kožnas sklypas turi sa

vo paproezius ir burtus.

tropas, kuris dalyvavo 1812 ka
re; Francis N. Blanchet, ginies 
Kanadoj, pirmas Katalikas mi- 

Į si jonierius Oregone; Jacob 
LAISVES LAIVAI Į Schiff, Vokietijoj ginies ban- 

 Ikierius ir filantropas; Augus- 
Daugiau negu 2,090 Laisves110 Herman, gimęs Prahoj, ir 

Laivu _ tautos milžiniszkas ir'PĮ™as naturalizuotas Anieri- 
vis augantis laivynas perkeli- kidis pilietis Baltimorej; Leo- 
mui reikalingu tavoru — da-'P0^ Damrosch, muzikas V o- 
bar užvardinti vardais atsižy-' kisz'ko >; ir John A. Roeb- 
mejusiu Amerikiecziu, kurie J^g’ ifgi Vokietijoj ginies, ku- 
kaip nors prisidėjo prie savo rio pastangoms Brookhno til-. 
s z a 1 i e s i s z s i v y s t i j i 1 no.

Nuo tada kada “ Patrick Hen
ry 
timoreje priesz dvejus metus, ninkas Brotherhood of Rail- 

Ifai pirmas Laisves Laivas, road Trainmen; John B. Len
non organizatorius pirmos 
kriaueziu unijos ir Robert L. Į 
Vann garsus negras žurnalistas 
ir politinis vedėjas isz Pitts-- 

vairiu gyveninio luomu pagerb- burgo.
j Francuzai-Amerikiecziai isz 

Nekurie isz sziu žmonių ypa- Naujos Anglijos netik pasiūlė
1 žmonių 

bet .pradėjo vaju surinkti $12,-’ 
rgi- jOOO,000, kurie pinigai užmokės 

nijos. Bet kiti vyrai ir moterys už pastatyma 12 Laisves Laivu, 
gyventojai žinojo kodėl tos,buriuos Laisves Laivai gerbia!

S j buvo nežinomi tik gal savo val-^sza vardus žmonių, kurie kar- 
ziiiojo sfijose arba apylinkėse atsižy- jera suriszta su kitoms szalims, 1 • i “ I

.į.pav., Thomas G. Masaryk, pir- 
Laivu sanrasze matome var- mas Czekoslovakijos preziden- 

da Priscilla Alden, žmona John tas; ir Bernard O’Higgins, va-. 
Alden, kurio nedrąsumas pri- das revoliucijos kuri iszlosze 
verte jo geraji dranga kapito-'nepriklausomybes del Cziles

nuo Iszpanijos 1817. !■
Tipingas vardas isz apie

2,000 Amerikiecziu vardu yra I 
Israel J. Morritt, kuris mirė 19-; 
11 m. Merritt, paskutinėje da-1 
]yje devyniolikto szimtmeczio, 
insteige dideli laivu iszgelbeji- 
mo nuo paskendimo bizni. Jo 
laivynas specialiai pastatytu ir 
inrengtu laivu buvo didžiau-, 
sias savo ruszies visame pašau-, 
'lyje. Jo “pontoons” tikrai su-:

ir neką tai i - 
ir i emeriai

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

meldėsi, prasze kad, kaip nors 
kas juos iszgelbetu. Visas 
miestas, diena nakti budėjo, 
meldėsi prasze susiimi ėjimo, 
motinos karszcziausios asžaros 
riedete riedėjo. Aut rytojaus, 
30 treczios dienos pakilo gan
das: Prieszai pasitraukė!
Koks džiaugsmas motinu! 
Vvras grižfa sveikas, drūtas

J
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tas pastatytas. I metams įn Suvienytose Valsti-
Isz darbo vadu turime Pat- jos6i §5 kitose Vieszpatystese. 

nuleistas in vandeni Bal-! riek H. Morrissey, buvęs virszi- ■ ......... ...... —
pas savo žmona, sūnūs grįžta 
in savo motinos rankas! |tai pinnas Laisves

Ir tai ne isz pirszto iszlausz- j Amerikos istorija atydžiai per
ta pasaka, bet visa tai mums Įkaitoma kad tik gavus tinka-' 
istorija pasako. Bet istorija, mu Vardu Laisves Laivu Lai-( 
nors pasako kad tos dvi pa- Vyuui. Ir szimtai žmonių isz in-. 
šaulyje didžiausios kariuome
nes, isz taip toli atkelia ve, ir’fį 
tiek daug karo pabūklo pa
rengė, nieko nepesze nakezia tingai atsižymėjo, kaip .^atriek vardus atsižymėjusiu 
pasitraukė, nieko mums nesą- Henry, karsztas Amerikos re- I 
ko, nieko neaiszkina kode! jos voliucijos 'kalbėtojas isz Vir 
pasitraukė. Milano miesto

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Nekurie Laisves Laivai ne-
.< a r i u o m e n e s p a s i t r a uk e 
ano miesto motinos 
kam pasakyti aeziu kad ju'^iejo. 
vaikai sugrįžo sveiki, linksmi 
ir gyvi. Tai buvo pradžia tos 
Ketundeszimtes kuria, kiek
viena Kataliku bažnyczia sy
ki in metus szvenezia. Ir 
sziandien musu vyrai, vaikai'ranka savo draugui, pagal Ply- 
ir broliai karo lauke stovi, o moutho rekordu. Ir varda sziu 
mes, kaip tie Milano miesto dienu Lawrence Gianella, radi- 
gyventojai laukiame patys ne- j0 operatorius, 
žinome ko. Todėl, szi Ketur
deszimte maža kuomi skiriasi 
nuo tos pirmutines Keturde- 
szimtes.

na Myles Standish, praszyti jos

BURTAI MOTERIŲ

Italu kilmes, 
prekybos laivyne, kuris neteko 
gyvasties Gruodžio menesi, 19- 
41 m., kada jo laivas buvo tor
peduotas, ir jis pasiliko prie sa
vo radijo siunsdamas -SOS pra- 
szymus del pagelbos.

Matome vardus Barbara

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

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

* ‘Tanikei tėvai stebisi, isz kur 
vaikuose imasi visokį felerei, 
jiems rodosi kad jie vaikams 
duoda gera pavyzdi in mokslą 
bet tai vis nieko neprigial beja. 
O bet daugeli kartu pasitaiko 
kad tėvai patys tame buna kal
ti nes nemoka vaiku auklėti 
kaip privalo ir patys vaikams 
visokius paibelius in varo in 
galva. Sztai kelios pavyzdys:

Trijų metu sūnelis susiniusz 
sau galvele in kampa stalo ir 
klyk i a kiek tik turi pajiegu.

Motina tuo jaus pradeda: — 
“tai tas stalas, bjaurybe, su- 
musze mano šuneliui galvele. 
Muszk stala, sūneli.” Vaikiu
kas, pagriebęs koki daigta ar 
su kumszczia, musza, perpykęs,

Visiems tiems, kurie gyvena 
mieste New Yoike, bus akyva 
žinoti kad tasai miestas szia
dien yra didesnis už Londoną, 
Anglijoj, ir ant viso svieto. De- 
s.zimts metu adgal miestas New 
Yorkas turėjo 6,946,624 gyven
tojus o tada Londonas turėjo 
5,925,675 gyventojus. Gyvento
jai Londone pasidaugina kas 
trisdeszimts metu o New Yoike 
ant tiek pasidaugina kas de- 
szimts metu.

New Yoike mirszta viena 
ypata kas septynes miliutas o 
gema kūdikis kas tris miliutas. 
Kas trys menesei gyventojai 
New Yorko pasidaugina ant 
tiek, kad isz ju galima butu už
dėti toki miestą kokiu buvo 
New Yorkas devynioliktam 
szimtmetyje.

New Yorkas yra turtingiau
siu miestu ant svieto. Jame da
rosi biznio kas diena ant 550 
milijonu doleriu, jo verte yra 
du kart tiek, kiek Londono, 
turi jis tris kartus daugiau lio-

Ateinanczia. Nedele praside
da Keturdeszimte Szvenlo Juo
zapo bažnyczioje, Mahanoy 
City, Pa. Kataliku Keturde- 
szimtes -atlaidai jau isz senu 
senovės yra apvaikszcziojami. 
Keturi szimtai metu atgal, kai 
V ok i et i ja kariavo Prancūzija 
ir kai beveik visa vakaru pa
sauli buvo ar viena ai- kita 
valstija ar kariuomene užka
riavus, Vokietis priėjo prie Mi
lano miesto, Italijoje, ir pasi
rengė ji paimti. Prancūzas, 
tada vienas isz galingiausiu, 
užsispyrė Vokiecziui neduoti. 
O to miestelio gyventojai nei 
vienu nei kitu nenorėjo, bet ži
nojo kad jiems ar taip ar taip, 
pražūtis. Ju padėtis buvo, maž-, 
daug, kaip sziandien musu te-p0’ 
vvnes, Lietuvos: ar viens ar ki 
tas laimes, Lietuva žus nes abu 11 
razbaininkai. Na. tuo laiku la- sznabždedamo; 
bai garsus misijonierius vede ^us- 
misijas tame miestelyje. Pir-j 
ma vakara labai mažai žmonių' 
susirinko, antra, dar 
Irgi nedyvai,

Frietchie, civilio karo didvyre revoliucijonavo visa iszgelbe-; 
apie kuria .poetas John Green- jimo laivu bizni. Nepaisant, jo 
deaf Whittier rasze; Chief 
Charlet, isz Flathead Indijonu 
szeimynos, draugas baltųjų 
pionierių Montanos valstijoj;
Mason L. Weems, žinomas kai
po Parson Weems, pirmas bio
grafas Jurgio W ash i ngt oho ir 
kuris iszmislino garsiaja kirve
lio ir vysznies pasaka apie mu
su pirmąjį prezidentą; ir Jean 
Baptiste Le Moyne, Francuzas 
ginies Kanadoj, iszradejas ir 
insteigejas Mobile ir New Or
leans miestu.

Ir daugelis raszytoju ir auto
rių neužmirszta — Kate Doug- 

■las Wiggin, vaiku knygu raižy
toja, Harry Leon Wilson, ra- 
szytojas, Vernon L. Parring-

'^ton, kritikas ir istorikas, Owen

— Britanijoj,. Francuzijo- 
je suėjusios moteres prie gim- 
danezios moteres priima kūdi
ki, mazgoja, ji manko visaip, 
kad net kaulelei braszka ir 
kausza galvos tepa su alyva. 
Paskui drucziai suvysto, o Iu 
pas patepa sir arielka. Po to
kia szerengai, tai kūdikis tik 
rai kasžin kokiu ai i iszaugt.

— G rėki joj, moteres deda
mos pirma karta kūdiki iii lop- 
szi, tai tris kartus apsisuka 
priesz deganezia ugni ir dai
nuoja savo paprastas daineles.

— Turkijoje motinos, tuo
jaus po užgimimui kūdikio ap
kabina ji visokiais burtais, tai 
yra szventais daiktais. Apart

paima truputi purvyno.
Įatskiedžia karsztam vandenije, j—•’ 1

deda kūdikiui ant galvos,'^ >• 1. j W . “bill” N ve, novelistas, Sa-
visokius kur-1 m 1 , m - * tį ra leasdale ir Edwin Arling

ton Robinson, poetai, Ralph 
Adams Cram, arkitektas, ir 
John La Farge .pieszejas.

Suraszas Amerikiecziu sveti
mos kilmes vis auga. Turime |ateiviams, pametimą Amerikos

svarbaus iszradimo ir fakta 
kad vienas isz jo svarbiųjų dar
bu buvo pakėlimas USS Maine, 
kuris nuskandintas Havana, uo
ste 1898 m. ir pradėjo Iszpani- 
jos-Amerikos bara, Merritt vi- 
siszkai užmirsztas tik biznio 
draugai ji neužmirszo.

Common Council Pilie
tybes Knygute

'Common Council for Ameri- 
con Unity knygute ^How to 
Become a Citizen of the United 
States,” randasi “best-seller” 
katagorijoj, 250,000 knygueziu 
parduota. Veliausio pertaisyto 
leidinio kopijų jau iszleista

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
nr visos trys

KNYGUTES
* * S A U L E ’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

— Is'zpanines moteres da- 
lipstineje savo kūdikio veideli 

mažiau. su ®gle.s szakute, kas ženklina 
nes isz kur tu Pa§’al M1 paproti, dideli gilinki 

žmonių ir bus: visi vyrai, net ir ateinaneziam gyvenime.
— Būrio k a i, tuo jaus po už

gimimui kūdikio nardina ji iii 
szalta vandeni, kad kūdikis bu
tu drūtesnis ir nebijotu szal- 
czio.

— Lietuves moteres po už
gimimui kudi'ko kol da būna 
nekriksztytas, tai ražaneziais 
ir szkapliereis aprazgo kūdiki

’ Wister, Frank Norris ir Edgar 17,000. _
I I

Kaip pirmesnes knygutes ĮJ, 
taip vėliausia apraszo intend- * 
jos deklaracija, natūralizacijos J 
praszyma, paskutini iszklausy-| j 
ma, pilietybe vaiku, pilietybe , J 
moterų, procedūra specialiams

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

:: 25<J :: ’J
SAULE PUBLISHING CO„

Nicolas Tesla, Serbas isz Kroa- pilietybes, klausymus ir atsa- j jį 
itijos, pagftrsejas iszradejas;
Jesse de Forrest, sūnūs Belgi
jos pirklio, vienas isz pirmu,ju 
Manhattan© gyventoju. Judah
Touro, Žydas pirklys ir filan- Į

* 
A

kymus ir apie Suv. Valstijų 
Konstitucija. Yra skyrius in- 
v a i r iu info r m a c i j u.

Tarp kitu informacijų, kny
gute apraszo naujas informaci
jos apie naturalizavima atei
viu, kurie tarnauja ginkluotose 
jegose Suv. Valstijų ir natura- 
lizavima ateiviu prieszu. Kitos 

' Jeigu persikraustote in nau- . . .. r.1 or naujos informacijos lieczia lie
ti Dieva. Miesto majoras, pri- reis užrisza kad pikta dvasia ja vieta, visados atsimykite pilietybes per dalyva-
ejes prie savo liepto galo maža nekenktu kūdikiui ir kad lau- prisiunsti nauja adresa drauge vįma plebeCitc h- kitus pakeiti- 
ka paisė ka kas dare, pavėlino me neapmainytu. ! su senu. Jeigu turite numara mug liat„ralizacijos instltymo.

Dabartinis 'leidinys turi 95 > 
puslapius ir g

vaikai buvo iszszaukti in karo 
lauka, miestelyje tebeliko tik 
seniai, moterys ir pienburniai 
vaikai. Misijonierius mate, 
kad czia ne laikas misijoms. 
Jis nuėjo pas miesto majora iri 
paklausė ar galėtu gauti pave-

teliu kiek Londonas ir du kart linima vieszai melstis, vieszai 
tiek teatru o bankai daro biz-j visame mieste laikyti pamai- 
nio kas meta ant penkiolikos Mas ir vieszai garbinti Vieszpa- o ir duriu klemka su szkaplie-Į
bilijonu doleriu.

>D

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
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AKD STAMP*

Sziam pavo-

,, Bondus ir Markes.

Del Musu Skaitytoju!
arba pradžia

SKAITYMO
ir

jingam laike, ta- jmisijonieriui, ne del to kad jis Į O, kiek burtu turi tos bobos kokioje dalyje miesto gyvena-Dabartinis leidinys turi 951 5 
VO Amerikos Te-įmane lka^,kas »ero isz to iszeis kurios prie moterų eidavo tai te tai ir ta prisiunskite, tokiu pUS|aipjus p. ,galima ja gauti isz | 
vyne reikalaujeį^et kad jau nieko neliko beda- ne ant jauezio skuros negale- budu aplaikyšite greieziau eommon Council for American' k
tavo paszialpos. ryti. Jis tik lauke priimti ar turn suraszyt. Jeigu motere la- su paczta ir laikraszti. Jeigu, jjnity, 222 4th Ave., New York
Pirkie Apgyni- ta ar ta kariuomene ir save pa- bai serga tai ir su stula pajuo- taip padarysite, tai neturėsite
mo Czedinimo siduoti. Misijonierius paskel- sineje ir tokias komedijais su jokio ergelio sau ir del mus.

be žmonėms kad vieszai, mieste ligone dirba, kad czion neisz- Aeziu visiems. |

i —
164 pus., Did. 5x7col 
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VINCO NELAIME
GKERSBALIU viensėdijoje 

gyveno jau isz senu senovės 
darbsztus, taupus ir dori žmo
nes, Plikbarszcziais vadinami, 
nors ju tikroji pavarde buvo 
Riestusiai.

Kodėl juos praminė Plik
barszcziais, sunku inspeti. Vie
ni sako kad Riestusiai nelabai 
paranku esą isztart tai dėlto pa 
rankesne pavarde pramanyta, 
kiti dar kitai]) tvirtina, bet be
ne tik bus teisingiau kad už ju 
taupumą, kad jie mažai mėsos 
tevalgydavo ir gavo Plikbarsz- 
cziu garbinga nors ir neperdai- 
liausią pavarde.

Bet pati pavarde žmogaus 
nei garbingu nei geru nepada-1 
ro; norint turėt pas žmones pa
garba, tai reikia arba ka nors 
garbingo prakilnaus nuveikti 
arba but turtingu.

Ar Plikbarscziai buvo ka pa
girtino nuveikia ar ne, asz ne
žinau, bet turtingais buvo ir 
per tai buvo visu gerbiami — 
bent akyse kuomet jie patys 
mate ir girdėjo.

Tai tie Plikbarszcziai susi
laukė sunu Vinca ir ji iszaugi- 
no in vyrus.

Vincas taip pat buvo darbsz-1 
tus kaip visa Plikbarszcziu 
veisle, buvo sveikas, stiprus ir 
raudonas kaip burokas, vienu 
žodžiu žaliukas ir vienturtis te- 
yunainis.

Kaip apie toki, tai visos apy
linkes merginos ne tik ka die
nomis svajodavo, bet net nak
timis sapnuodavo kaip tik jam 
patikus ir patekus Plikbarsz- 
cziams iii marezias. Bet Vincas 
sau ūselius raito, in mergeles 

jpažiuri, su viena su kita pa
kalba, maloniai szypteleja, bet 
apie apsivedima tai ne motais.

Prie Dubysos, ant krantelio, 
buvo menkute bakūžėlė.

Vienui viena stovėjo lazdynu 
paszlaiteje tarsi senovės tyru 
vienuolio stubele.Aplink trobe
le buvo nedidelis daržiukas su 
burokais, kopūstais, bulvėmis 
ir darželis su invairiomis žy- 
dineziomis gėlėlėmis ir pora lo-_ 
veliu žaliųjų garbiniuotu rūte
lių. Nors trobele buvo prasta 
sulinkusi, bet daržas ir darže
lis buvo pavyzdingiausioje 
tvarkoje. Nei vienos piktžoles 
nei už pinigus nesurastumei. 
Viskas iszraveta, iszpurenta, 
sutvarkyta. Matomai kad tro
belėje yra kas nors kas tvarka 
palaiko ir keno rankos darbo 
nesibijo ir ta darba myli.

Sucziul'bo, susuoke, sutralia- 
yo pilkos laksztingaleles Padu
bysiu karklynu krūmuose. 'Su
gaude daubos, szlaitai ir gire
les visi klausosi saldžiausiu 
giesmelių.

Žoleles isz savo žiedeliu pa
leido skaniausi kvapsni, rasa 
perlo laszeliais pradėjo kabinė
tis ant žolelių lapeliu nes oras 
pradėjo in vakara atvesti, vien 
tik nuo kalno upelis cziurenda- 
mas tyra kaip krisztolas van
denėli ir besirangydamas tarp 
karklynu užgulusiu krantu 
skubinosi in motina Dubysa 
kad su ja susijungus greieziaus 
pasiekti tęva Nemuną ir Lietu
vos Bąltniario krantus.

Nei mažiausio vejalio, tyla, 
ramybe vien tik laksztingalu 
daineles puikios treles kaip bri- 
lijantu kaskadomis ritasi... žu
vėja pasauli...

Priėjo prie Dubysos Mariu
te, pasikaisze už juosmeniu si-

joną, persižegnojo irbreda. Juo 
tolyn juo gilyn. Jau iki pusiau 
blauzdų, jau iki keliu jau dar 
augszcziau, augszczi au...

Mariute stiepiasi, eina vien

spruko link savo grinteles taip, 
greitai, kad Vincas nei nepasi
juto kaip pasiliko bestovįs pat
sai vienas.

* * *»
Sziadien kaip sykis suėjo du 

metai kaip Vincas su Mariute 
apsįvede. Jiedu gyveno laimin
gai, jau turi susilaukia net su
nu. Tos laimes jiems net kiti 
pavydi bet kiek buvo i n vairiu

pirsztu galais ir led-neled per- < mvairiausiu kalbu kol Vincas 
brido per pati vidurį, per ipa- apsivedė. Kiek invairiu intari- 

nejmu ir szmeižimu Mariutės ir 
Vinco — net baisu. Visa apy-) 
linkę keletą myliu

czia gelme ir in pakraszti isz- 
bridusi pradėjo rankomis maz
goti savo kojas kad butu bal
tesnes.

Jai taip kojas bemazgojau!, 
nei nepastebejo kaip isz užpa
kalio priėjo Vincas ir tarė: 
“Padek Dieve, Mariute.”

Kaip elektros padilginta szo- 
ko isz vandens Mariute, jos vei
deliai užkaite nuraudo kaip ža
rija, kai]) putinas, mėlynas ake
les susigėdusi nuleido žemyn ir 
nedrąsiai pratarė: — Atleisk 
tamista, asz tam i stos nema- 
cziau.

— O asz tamistos tyczia lau
kiau.

— Manes laukėte ?
— Taip asz turėjau prie ta

mistos reikalu.
— Prie manes reikalą ? Tur

būt koki darba turite ar audi
mą norėjote duot, 'bet asz da- 

jbar einu in dvara dirbti už bul
ves, tai negalėsiu tamista i pa
sižadėti.

— Tai-gi, asz kaip tik ir no- 
recziau kad tamista man pasi- 
žadetumei.

— Dar turiu tris dienas in 
dvara atlikti, tai paskui galė
siu ir pas tamistas dirbti, o 
pirmiaus jokiu badu negalėsiu.

— Bet asz turėjau ka kita 
omeneje.

— Ka-gi tokio ?
— Asz norėjau kad tamista 

man pasižadetumei... ant... vi
sados.

— Nesuprantu... asz turiu 
prižiūrėti serganezia motinėlė, 
turime savo darža ir kitokius 
darbus o žinai tamista, kad asz 
užsiimu audimu ir turiu jau 
daug kam prižadėjusi austi tai 
asz tamistai galiu pasižadėti 
tik didesniame darbymetyj kė
lės dienas padirbėti o ne visa
dos.

— Kad tu Mariute manes ne
supranti, asz noriu kad tu už 
manes teketumei.

Czia Mariute in Vinca dra- 
1 šiai pažiurėjo ir matomai norė

jo jam atkirsti koki nemalonu
> ar asztra žodi. Bet ar tai Vin- 
■ co rimta ir nemelaginga isz- 
i vaizdą, ar kas kitas ja nuo to
> sulaikė ir ji tik pasakė:

—Sudiev, Vincuti, asz krū
muose apie tokius dalykus ne
kalbu. Ir tai tariasi, kaip stirna

Iszmintingas Vaikas

X3ČOSŠ»»3686ŠX3^^

STEKO VAKARIENE
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aplinkui Ka jus mislinate, gyvanaszles? 
szaukte szauke kad Vinca prie Ar ilgai jusu pasiutimas tęsęs, 
Mariutės traukia nelaime. Bet 
Vincas sau usus raitydamas isz 
tu visu pasakų szaiposi ir tiek 
to. O kuomet Vinco tėvas už
klausė:

— Vincai, kodėl tu ta varg- 
sze Mariute nori imti, juk yra 
gana daug turtingesnių nami
ninkių kurios, su mielu noru 
už tavęs eitu, juk tu turi žinot 
kad mes ne'bile koki tenai sus
kiai, kad ir mes dar szi ta turi
me ir esame szio to verti. Butu 
gerai ir in gimine susiejus su 
sau lygiais.

— Tai-gi, teveli, asz ir noriu 
Mariute, imti dėlto, kad ji yra 
man lygi. Mano rankose darbas 
tirpte tirpsta, taip pat ir Ma
riutės rankose viskas degte de
ga. O antra vertus, tai man la
biausia patinka jos būdas: drą
si, atvira, maloni, nuolaidi, su 
visais sutinka, jokio nepado
resnio žodelio niekuomet ne
prasitars, o jeigu kas kitas per 
neatsarguma prasitaria, tai ji 
nurausta kaip žarija. Dėlto, te
veli, ji man patiko ir asz noriu 
ja imti sau už moteri ii’ tikiiio- 
siu kad su ja busiu laimingas.

— Gerai, vaikeli, imk ja. Ir 
asz su motina tam pritariame, 
tegul judviem Dievas palaimi
na. O žmonių kalbos, tai vejas.

Dabar gerbiamieji, pasaky
kite, kas Vincą trauke prie Ma
riutės, ar nelaime? Juk visi 
taip sake!

Ji trauke tikra meile o mei
le sužadino Mariutės gerumas. 
Tokia nelaipie duok Dieve kož- 
nani bei vienam.
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KŪMUTES

— Tai jusu Vincukas mo
kinasi ant kunigo. Dievulė
liau mano. O ar jau kiek mo
ka?

— Kurgi ne mokes. Jau 
isz mažos knygutes galėtu 
Miszias laikyt bet da isz di
deles knygos vargei galėtu!..

Sveika kūma, kumutele,
Kas girdėt pas tave?

—• Nieko, nieko,
Viskas po senovei,

Tiktai vyras usa puczia,
Ir ant szalies laiko muczia, 

Tai girdėt pa - mane.
Eik kurnate, kumutele,
Kas daugiau girdėt

Biski, biski,
Truput i nanj< snio,

Kas diena vyras pasigeriąs,
Pareina tvoroms nusitveręs, 

Tai girdėt pas mane.
Na kumute, kumutele,
Kas daugiau girdėt ?

—• Per daug, per daug,
Pas mano naujienų,

Vyras mane lankei tašo, 
Su koczelu tankei kaso, 
Tai girdėt pas mane......

Blogai, blogai,
Nors nesakyk niekam,

Mat girtas parvežliojo, 
Sklepan trepais nurėpliojo, 
Ir daugiau jau nekele.

Kada jus protą gausite, 
Kada zylioti paliausite? 

Jau jeigp Dievo nesibijote, 
Tai del žmonių pasiliaukite, 

Ar jum gražu kaip su pirsztais 
•bado, 

Kaip ant niekiausiu rodo, 
Pilni miestai neszlibaunu, 
Isz visu szaliu susibėgusiu,

Ar ilgai taip bus ?
Ne ilgai, nes Dievas rustus, 

Užleis bausme ant tokiu, 
Visokiu palaikiu.

L a t r a v i m a p a m e sk i t e, 
'Gyvenimą, savo pataisykite, 
Pas savo vyrus sugryžkite, 
Tai geriausia padarysite.

* * *
Kad jau syki Lietuvei nustotu, 

Tarp fcaves nesivaidytu,
Kad jau paliaut, 

Tarp saves nekariaut.
O tai už mokslus, 
Musu nevidonus,

Ir už bolszęvikus, 
Nevos pagonus.

Niekur ne yra tiek kvailiu, 
Kaip tarp nekuriu Lietuviu, 

Ne mus bolszevikai iszganys, 
Anė sovietai iszganys, 
Ner eiikalau  jame a bie j u, 

Tokiu gera dejų.
* * *

Nantike pusėtinai Lietuviu 
gyvena,

Bet jau gana, 
įSarmatinasi būti Lietuveis, 

O jeigu in kuopele sueis, 
Tai ungarskai zagarioja, 

Net apsiseilioja, 
Nesenei susirinko sportai, 

Ir iszsit raukia gerai, 
Liežuvei susimaisze, 

Ir sau žandus apmusze. 
Negana Kad stuboje ėdėsi, 
Ir lauke kaip bulei ėmėsi, 

Ne tiktai žandai nukentėjo,- 
Bet ir kotai in skutus nuėjo.

Tame name pusungaras 
gyvena,

Tai tankei taip atsibuna, 
Net su ungarkom szparkinasi, 

■Su joms nuolatos vedžiojasi.

TAME pavakaryi pirmas žie
mos sniegas iszpuole. Diena 

buvo nesmagi ir liūdna. Neturė
damos ka veikti, keletas drau
gingu moterų sumanė tinkamai 
nuobodu vakara praleist — pa- 
vaiszinti savo “duszeles” stei
ko vakariene. Todėl jos susirin
ko pas ponia Raudoniene, susi- 
szauke savo vyrus, iszkeipe tiek 
svaru steiko, kiek ypatų daly
vavo, surado pudkvorte “nuo 
szakneliu” susėdo prie stalo ir 
tusztino 
leksztes.

kupinas jautienos

vakarienes mažai kas
Visi buvo sudomėti

(Irisus ir inpusejus — visa pa- 
aiszkejo. Tuomet jis pasuko 
kalba visai kiton pusėn ir pa
klausė:

— Kaip-gi tamstos Milda?
— Kai]) tai “kaip-gi?” Į
— Na, ar dar neketina teke

ti ?
Asz patrukeziojau petimis, 

pasakiau:
— Jeigu pasitaikytu geras 

ir tinkamas asmuo, kodel-gi 
ne ? Manau bent bandytu.

Man tai pasakius, jis pasi
žiurėjo in mane, maloniai nusi- 
szypsojo ir prade jo rimtu tonu:

— Atleisk man, tamsta. Da
bar tamsta, asz vadinsiu tėvu ir 
noriu pasisakyti, kad asz jusu 
Milda jau senai myliu, ja gyve
nu ir, jei man butu leista, ma- 
nycziau su ja apsivesti... Taigi, 
teveli, leiskite Milda už manės. 
Busiu jai isztikimas vyras ir 
tamstai dėkingas tarnas...

Asz truputi pagalvojau.
Per ūmus tai užsipuolimas. 

Bet — vyras rimtas,, iszmintin- '

kalbėta, 
skania jautiena ir skansko- 
niais. Tik baigiant valgyti, pri
trukus “skystimėlio,” pradė
jus neperjauniausiems kūnams 
nepaprasta ugnimi degti ir vy
rams užsirūkius cigarus bei 
pypkes, prasidėjo platesni pa
sikalbę j iraai -pa sa kos. S va r-
biausia-gi pasaka pasakė sve- 
czias, Juozas Banaitis.

Kada asz tik valgau steika, 
man visuomet prisimena dar i 
viena steiko vakariene, — sake'b vos keletą kartu temaeziusi, 
Banaitis, jau antra syk kimsz- ■ j° nemylėti... Vienok rei- 
damas’ pypke. kia neužmirszti seno priežo-

— Kaip žinote, asz esu trijų, džio: “Meile atsiranda apsive- 
suaugusiu kūdikiu tėvas. Juo-j dus. ” Todėl, kiek pagalvojus, 
zas dar eina mokyklon nevedes, 
Jonas jau vedes ir augina pora 
auganeziu kūdikiu. Abu jie, 
kiek nutemiju, laimingi, abiems 
gyvenasi gražiai. Tik 
Milda, nekaip szio pasaulio gy
venimu džiaugiasi. Ji yra ir
gi vedusi, bet ji nemyli savo mano ranka, pabueziavo man 
vyro ir jau du metai su juo ne
gyvena.

Czia, gerbiamieji sveteliai, ir 
apsistosim ir kiek platėliau pa
kalbėsim apie aiikszcziau minė
ta steiko vakariene, mano Mil
dute ir kas ja privertė su vyru 
atsiskirti...

Milda yra mano vyriausioji 
duktė. Ji, kol dar buvo neve
dusi, buvo pirmutine motinos 
ranka visa musu szeimynele 
iszaukleti. Ji podraug yra ir le- 
cziausia musu szeimyneles na
re. Kol jaunesnieji augo, Milda 
gelbėjo motinai. Sziems-gi pa
augus, ji dirbo fabrike, tarnavo 
pas svetinius ir visa tai dare 
pagal mano patvaikymo...

Visuomet būdama užimta, 
Milda neturėjo laiko eiti in ba
lių, puotas bei sziaip jaunimo 
rengiamus pasilinksminimus. 
Todėl, kiek buvau patyręs, ji 
neturėjo ir meilužio, nežinojo 
kas tai yra meile, ka reiszkia 
smagios jaunystes dienos.

Mildai einant asztuoniolik- 
tus, karta mane užsikviete va-1 
karieniauti tūlas, jau pagyve
nęs jaunikaitis.

Nuėjus mudviem valgyklon, 
jis užsakė gera, dviems vaka- 

grajina ant' riene — steika. Rodos ir dabar 
į matau. Jis sėdi vienoj stalelio

rant na'kti blakes asz antr°j- TarPe mud-

rjgas, pasiturintys. Tiesa, Milda

atsakiau:
— Pilnai sutinku. Kaslink 

Mildos, tai ir nuo manės pri
klauso: mano patarimus szir- 

mano dingai priima ir kaip asz jai 
liepsiu, taip darys.

Tai iszgirdes, jis suspaudė

te. To d rang ji Irtvo ir visa ma
no laime. Ja labiausiauž kitus'; 
savo vaikus mylėjau. Mylejjiu 
ja-gi delei keliu priežasčių. 
Pirma, veidu ir visu savo elge
siu — tai tikras mano atvaiz
das. Antra, buvo gera patriote, 
sekė Lietuviu gyvenimą ir ati
trukus nuo darbo, dalyvavo 
musu Lietuviu vieszame gyve
nime. Taip dalykams esant, 
mudu dažnai praleisdavome 
isztisus vakarus besikalbėda
mi apie invairius reikalus, vei
kimą. Iszejus bet-gi jai už vyro, 
vakarais asz jaueziausi apvie- 
ne jusiu.

Bet, kaip ten nebutu, visu 
tuo nuotikiu, tai yra Mildos 
iszejimu už vyro, asz, kaipo tė
vas, podraug ir džiaugiausi. 
Juk mergaites tam tik ir gema, 
kad jas dorai iszauklejus, isz- 
leidus už vyro ir 'kad jos vėliau 
butu geromis motinomis. Tėvai 
jomis pasidžiaugia tik tol, kol 
jos mažos, kol jas augina. Už
augę, iszlekia kaip paukszteliai 
isz lizdo. Tėvams, kurie tiek 
daug vargo ir triūso padeda 
kol iszaukleja — lieka tik at
mintis ir szirdpersza.

Neperdaugiausią laiko pra
slinkus, džiaugsmas, sumaiszy- 
tas su tėvo- auklėtojo skausmu, 
dar padvigubėjo: Milda susi
laukė sūneli... Kas gal apsaky
ti džiaugsmą motinos, kuri su
silaukia pirmo kūdikio?! Ta- 
cziaus, kas gal apsakyt smagu
mą to tėvo, kurio kūdikis susi
laukia kūdikio ?!

Apie tai nekalbėsiu. Jei ku
ris jus tai pergyvenot, gerai ži
note. Tiek tik priminsiu, kad 
ta diena, kuomet Mildute pa
gimdė sunu, asz nejau darban 
ir galutinai pasigėriau...

Czia Juozas atsiduso. Palei
do keletą pluosztu durnu, kiek 
nusiminė ir tese toliau savo 
pasaka.

Bet tėvo džiaugsmas nevi- 
suomet esą kūdikio džiaugsmu. 
Leisdamas Milka už vyro, ma
niau parinkęs jai atatinkama 
gyvenimo dranga ir kaip sa
kiau, tuomi džiaugiausi ir nie
kuomet nepamaniau, kad tasai 
mano džiaugsmas gali but ga
lutinai sutriuszkintas.

Taip buvo.
Milda su savo vyru laimingai 

gyveno vos du metu. Po to ji 
juomi ir kūdikiu pradėjo pikte- 
jtis. Ji, mat, prisiminė kur tai 
'jaunystėje matyta jaunikaiti,

Perspėjimas Oro

Jeigu szno ne ėda akmeni, 
tai bus lietaus ar pagada.

Jeigu uodas, sėdėdamas ant. 
aukszto bokszto krutina su de- 
sziniu sparnu, tai busi migla.

Jeigu garnys 
s'kripkos, bus vejas.

Jeigu miegai u l ..... —
daro musztra, tai bus tikrai1 vieiu> ant staliuko, stovi pri- 
lietus.

Jeigu žalios varles atprovi- 
neje baloje koncertą, tai ženk
las, kad ne bus sniego.

Kada ne buna pedes, tai bu
na labai sausa.

veidan ir mudu sugerem tostą 
už jaunavedžiu sveikata ir lai
minga gyvenimą...

Sugryžes namo, visa tai pa
pasakojau savo žmonai ir Mil
dai. Milda iszsyk lyg ir nuste
bo, prieszinosi, bet man karsz- 
tai palaikius jaunikio puse ir 
ja pusėtinai apibariau, ji pasa
kė:

— Atsiduodu tėvelio nuo
sprendžiui...

Sekamame po to vakare pas 
mus atvyko svecziai: Antanas 
Rokas, jaunikis ir Juozas Ma
karas, pirszlys.

Visa vakara kalbėjome tik 
apie vestuves ir iszsiSkirsteme J 
geriausiame upe: susitarėm tri
jų savaieziu 'begyj Milda su !jam prižadėta savo pirma mei 
Antanu apvezdinti.

Už trijų savaieziu atsibuvo 
szaunios vestuves ir mano duk
tė jau vadinosi Milda Rokiene.

Apsivedus, kiek nužiūrėjau, 
ju pirmos vedusio gyvenimo 
dienos buvo smagios: Milda 
patenkinta nuolankiu vyru, 
Antanu, tuo labiau patenkintas 
Antanas gražia, jauna žmone- pragaras, nesusipratimai. Mil-

ie ir tik apie ji dienomis ir nak
timis svajojo. In Antana ji ne 
pažvelgt nenorėjo. Sužinojus- 
gi, kad Antanas mane vaiszino 
steiko vakariene, jam sakyda
vo:

— Tu mane nusipirkai už 
steiko vakariene!..

Po to ju namuose kilo tikras

le, Milda.
Milda, kaip sakiau, buvo ma

no pirmutine ir vyriausia duk-

Be Sarmatos

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

krauta steiku lekszte, antra pil
na Francuziszkii bulviu, treczia 
— Francuziszku keptu cibuliu, 
toliau — buteliukas degtines ir 
visa, kas reikalinga prie steiko 
vakarienes.

Valgėme mudu, gereme ir pa-
Kada voveres kasosi uodega maželi sznekucziavomes. Jis 

tai buna drėgna. buvo arti mano amžiaus, augsz-
Kada boba negeria alaus, tai tas, gelton-ipĮaukis ir, pagal 

buna blaivios smegenis.

Tūlas ūkininkas atėjus ant 
paveikslu parodos, atėjo prie 
paveikslo kuris perstatinėjo 
nuoga Jeva Rojuje. Ūkinin
kas nuspjovė ir sukeikęs tarė:

— Tai besarmate! Pi
nigu ant nusipirkimo sau 
marszkiniu neturėjo o duoti 
toki dideli paveikslą iszma- 
liavoti turėjo užtektinai pi
nigu! ..

mano nuožiūros, neblogas vai
kinas. Kame reikalas, kodėl jis 

Pirkite Apgynimo kelia man tokia szaunia vaka- 
Czedinimo Bondus riene, niekaip negalėjau insi- 

vaizduoti. Tik jau gerokai in-ir Markes.

S-'S’ Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

da, tartum pagautas narvelyj 
pauksztelis, daužėsi nerimo. 
Antanas isz tos priežasties pra
dėjo gerti, vėlai namo gryžti.

Žodžiu, ju gyvenimas galuti
nai suiro.

Sziaip-taip, susitarusiu, Mil
da su Antanu atsiskyrė.

Dakar Antanas gyvena su 
kita moterimi ir auklėja kūdi
ki.

Milda-gi gy vena viena, dirba 
audinyczioje ir mislina apie sa
vo jaunu dienu iszsisvajota lai
me, pamylėta jaunikaiti. O 
kuomet tik mane sutinka, .pa
sako :

— Teve, tu mano jaunas 'die
nas, mano laime, mano visa gy
venimą pardavei už steiko va
kariene!. . <
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Žinios Vietines
r"’ e
i •— Gruodis - December.

— Petnyczioje pripuola Szv. 
Pranciszkaus, Ksevero o Su
katoje Szv. Petro Kryzostomo.

—■ Ponstva Bukotai, isz i 
Zions Grove, Pa., (gerai žinomi1 
ūkininkai, ana diena lankėsi 
pas savo gimines mieste ir atsi
lankė iii redakcija “Saules” 
nes yra musu szimt-procentinei 
skaitytojai per 27 metus. Acziu 
už atsilankyma.
t Kūnas pulkauninko Vinco 

Kalėdos, 22 metu, sūnaus J. Ka- 
ledienes, 702 E. Pine uly., kuris 
žuvo eroplano nelaimėj, Wend
over, Utah, 'bus parvežtas na
mo įSu'batos ryta. Laidotu
ves atsibus Panedelyje 8:30 
vai. ryte su apeigomis Szv. Ka
zimiero, Lenku bažnyczioje, isz 
priežasties kad musu, Szv. Juo
zapo bažnyczioje prasideda 40 
valandų atlaidai, Nedelioje. 
Bus tai kariszkos laidotuves 
kuriose dalyvaus vietinis Ame- 
rikaniszkas' Legionas. Grabe
lius L. Traskauskas laidos.

— Ateinanczia sanvaite val
džia sumažins skaitlį ženkleliu 
jaut mėsos ir kitu dalyku.
; — Jau kad vagis tai vagis, 
gal smarkesnio nesurasite kaip 
tasai szvent-vagis kuris ana 
(diena pavogė akmenini aniole- 
3i isz Szv. Panos Marijos Slo
vaku kapiniu ant kalno. Apie 
tai įpranesze palicijai locninin- 
jkas loto Andrius Mucha, 408 
iVV. Market uly., kuriam buvo 
pavogta. Palicija jeszko vagio 
kuris dryso pavogti net anio- 
leli.

— Ponas Juozas Grigas, 
gerai žinomas saliuninkas ant 
N. Bower uly., ir ponas A. Mar- 
geviezius, grosernirikas, abudu 
isz Shenandorio, ana diena lan
kėsi mieste ir užėjo in redakci
ja “Saules” kur užkalbino pui
kius sieninius kalendorius ant 
1944 meto, kuriuos iszdalines 
savo kostumeriams per Kalė
das. Acziu tautiecziams už at- 
silanlkyma.

— Ponas Mikola Aukszta- 
kalnis, gerai žinomas buvusis 
biznierius, sziomis dienomis 
lankosi pas savo gimines ir pa- 
žinstamus Detroite, Mieli., kur 
gyvena daugelis jo pažinstamu 
ir giminiu todėl turės linksma 
pasisvecziavima atsilankyda
mas pas visus. Linkime ponui 
Auksztakalniui linksmo pasi- 
svecziavimo ir sveiko sugryži- 
mo namo.

— Ana diena Pottsvilles 
sude aplaike ukesiszkas popie- 
ras 195 aplikantai, tarp kuriu 
radosi ir ponia Blancze Kunis, 
101 E. Spruce uly., kuri džiau
giasi kad Dede Samas priėmė 
ja tarp savo ukesu.

— Ponia Mare Lestauskie- 
ne, W. Mahanoy Avė., apreisz- 
ke 'buk iszdalins visiems savo 
kostumeriams puikius kalen
dorius ant 1944 meto. Užeikite 
pas ponia Lestauskiene o ji 
jums palaikys viena kalendorių 
nes szimet kalendorių bus ma
žai iszdalinta.

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Juozas Maksimoms, mie
sto Ikonsulmonas, mirė namie 
JJtarninko diena. Velionis bu
vo gimęs Lietuvoje ir pergyve
no czionais nuo jauno žmogaus 
ir kitados dirbo Ditchey duon
kepiu ve je. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir SLA. Pali
ko paezia, sunu, tris dukteres 
ir viena seseri. ,

— Ponstva Jonai Žemelei, 
422 W. Washington uly., ap- 
reiszke buk ju duktė, pulkau
ninke pana Eleonora, kuri pri
guli prie slaugiu korpuso, likos 
suriszta mazgu moterystes su 
pulkauninku Franu Ibish, isz 
Columbus, Ohio, 27 d. Spalio- 
Oct., mieste Atlanta, Georgia.

Kūdikis Pabudo Net
Už 5 Menesiu

Evanston, Ill. — Edvardas 
Hardy ir jo pati buvo dėkingi 
Dievui laike Dekavones Dienos 
kada j u keturiu metu dukrele 
Diana, kuri per penkis mene
sius sirgo ant miegamosios li
gos, ta j a diena pabudo ligonbu- 
teje kada jau daktarai neturėjo 
vilties kad mergaite iszliks gy
va. Kada mergaite pabudo, jos 
pirmutinis žodis buvo: “Teve
li, asz noriu eiti namo.” Dabar 
mergaite yra visiszkai sveika.

13 Slaugiu Ir 16 Karei
viu Žuvo Eroplane

Allijentu abazas Afrikoje — 
Amerikoniszkas transportinis 
eroplanas, kuris leke su 13 ka- 
riszkoms slaugėms (ligoniu da- 
žiuretojos) ir 16 kareiviais, in 
jiems paskirta vieta, susidaužė 
kelionėje, apie kuri nebuvo 
nieko girdėt lyg anai dienai, 
bet paskutini telegramai pra- 
nesza buk visi likos surasti gy
vi.

Sapnas Parode Kur 
Vyras Nuskendo

■ - 1
Newark, N. J. — Praeita me

nesi George Dillman, keliauda 
mas namo isz medžiokles namo, 
plauke su valtele per upe ir nu
skendo. Nors žmones jo lavono 
jeszkojo per kėlės dienas bet 
nesurado.

Jo motere vos nepapaiko isz 
rupesties kad jos vyro kuna 
nesurado. Ana diena ji sapnavo 
buk kuna surado. Apsakė apie 
tai pažinstamiems savo vyro, 
melsdama kad da jeszkotu. Mo
tere parode vieta kuria mate 
sapne ir už puses valandos ku
na iszgavo isz upes.

Kariszka Moterele
Kenosha, Wis. — Laike ka

res atsitinka daug nepaprastu 
dalyku kaip: Tūlas žmogelis 
davė telefoną in palicija pra- 
neszdamas buk jo pacziule pa
rėjo isz darbo girta ir pradėjo 
namie kova. Palicija tuoj aus 
nuvažiavo ant paduoto adreso, 
užtikdama motere metant to 
rielkas ir kukninius indus in 
savo vyra. Kovoj anezia mote
rele palicija nuveže in kalėji
mą ant iszsipagiriojimo ir pa- 
kutos.

Pajeszkojimas
Pajes'zkau Marijonos Stepa- 

naviezienęs ir jos dukters 
Anieles, po tėvais vadinosi Ma
rijona Paszkevicziute, paėjo 
isz Smalenekines, Suvalkų Re- 
dybos. Paliko mane 27 metus 
adgal ir apsigyveno ant John 
Str., Harrison, N. J. Kitados 
gyveno Tamaqua, Pa., pas tęva 
Motiejų Paszkevicziu. Turiu 
pas ja svarbu reikalą. Jeigu 
ji yra da gyva ar kas apie ja 
žino tegul man pranesza tuo
jau ant adeso:

Kazimier J.Steponavicz, 
638 Millbury Street

Worcester, Mass.
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Naujas Paredas Priesz Nelaimes

Sztai kaip iszrodo naujos drapanos del laivoriu kurios 
apsaugoja juos nuo paskendimo, apdegimo ir eksplozijų ir 
sveria tik 4 svarus. Visas kūnas yra apdengtas tik rankos 
yra liuosos. Tiktai laivoriai jas naudoja.

Generolas Smuts
Krikszto Tėvas

Generolas Jan Smuts, isz 
South Afrikos, ana diena bu
vo Krikszto tėvu del dukre
les generolo Hugo kuris ran
dasi ant Mediteraniszko ka- 
riszko frunto. Kriksztas atsi
buvo Londono bažnyczioje.

Turėjo Klausyt Vyro; 
Nusikirpo Sau Plaukus

Nashville, Tenn. — Pasirė
džius in vyriszkas drapanas ir 
trumpai nukirptais plaukais, 
Mrs. May Robinson, 20 metu 
amžiaus, likos aresztavota su 
savo vyru už valkatysta. Jos 
vyras, negalėdamas aplaikyti 
jokio darbo, nutarė keliauti 
peksezias in kita miestą. O 
kad palengvint sau kelione ir 
kad jo pati taipgi aplaikytu 
darba, paliepė jai nusikirpti 
trumpai plaukus ir pasiredyt 
vyriszkai. Nors motere su verk
smu iszpildinejo paliepima vy
ro bet turėjo jo klausyt nes, 
kaip pati aiszkino ' kad laike 
vinezevones prižadėjo jam pa
klusnumą.

Nukirto Sau Ranka
Mountourville, Pa. — Gene 

Gregory, gerai pažinstamas 
žmogus szioje aplinkinėje, nu- 
ejas in skiepą nusikirto su kir
siu sau ranka. Kėlės dienas ad
gal, laike barnio su savo tėvu, 
jis uždavė ypa tėvui per veidą 
(su ranka). Po tam pradėjo 
jam graužti sanžine ir skaity
damas Biblija, priėjo prie 
straipsnio kur buvo paraszyta: 
“Jeigu ranka tavo padarys 
skriauda, tai ja nupjauk” — ir 
taip jis padare.

Jeszko Eroplanu

Szitas kareivis, kaip matyt, 
jeszko kiaulių bet jo tikra už
duotis yra jeszkoti lekeneziu 
eroplanu laike manevru Ten
nessee. Jo drapanos iszrodo 
kaip kiaules kailis kurio ne
galima pažinti isz virszunes.

Pirkite Apgynimo Czedinimc 
Bondus ir Markes.
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Patogi Kariszka WAC

Pana Mare Ferguson, isz Mi
ssissippi, likos iszrinkta kai
po patogiausia mergina tar
naujanti WAC kariszkoj tar
nystėje. Ja praminė “Poster 
Girl” ir bus naudota ant ap

garsinimu.

ADVENTAI 
-K*-k**-K-k***-K-k-K**-k**-K***-k*-M+

ĮTAIKĄS priesz paezias Kalė
das vadinasi Adventas. Se

noviškose Lietuviu knygose 
ir daugelyje vietų žmonių gy
voji kalba sako Adventai. Tas 
žodis yra kilęs isz Lotynu kal
bos, kurioje Adventus reiszkia 
Atėjima. Mat, Adventu laiku 
žmones turi prisirengti prie V.

iszreiszkiama vienu žodžiu 
“Rorate.” Lietuviai labai 
mėgsta szitas pamaldas ir 
anksti kyla isz miego, kad ne- 
pasivelintu in Rarotas.

Adventu laikymo inprotis nė
ra V. Jėzaus insakytas, bet. 
B a ž n y c z i os i n ves t as. I r i n v e d e j 
ji ne vyskupi, nei ne kunigai,1 
tik patys sziaip Katalikai. Jei 
dvasiszkija hutu invedusi Ad
ventu instata, tai tas instatas
butu likes užrašytas arba pb- 

Jezaus atėjimo. Iszganytojo’ piežiu dekretuose, arba vysku- 
gimimo sukaktuves yra Kale- pu tarybų sutarimuose. To ne- 
dos, todėl, Adventas yra prisi- ra ir dėlto nežinia tikrai nuo 
rengimas priesz Kalėdas. kada Katalikuose prasidėjo

Priesz V. Jėzui pradesiant 
skelbti Dievo mokslą žmo
nėms, Szv. Jonas Kriksztytojas 
ragino žmones daryti atgaila. 
Ta atsimindami Katalikai Ad
ventu laiku susitaria daryti 
atgailas.

Adventai negali prasidėti 
ankseziau kaip Lapkriczio 27 
diena. Ta diena prasideja jie 
buna isztisu keturiu sanvaieziu 
ilgio. Jie negali prasidėti vė
liau Gruodžio 3 diena. Tuomet 
jie huną tik 22 dienas arba tri
jų įsanvaieziu ilgio. Ir vienu 
atveju ir kitu vis būna keturi 
Advento Nedeldieniai.

Daugelis žmonių įsako, buk 
tie keturi Nedeldienei reiszkia 
keturis tukstanezius metu, pra
slinkusius nuo pasaulio sutvė
rimo iki Kristaus užgimimo. 
Bet nei Szv. Raszte, nei Szven- 
tu Tėvu veikaluose, nei Baž- 
nyczios apeigose niekur nėra 
pasakyta kad tie (keturi Nedel
dienei reikštu keturis tukstan
ezius metu. Isz istorijos 
mokslo žinome, kad priesz už- 
gimsiant Kristui žmones gyve
no ant žemes ilgiau negu ketu
ris tukstanezius metu.

Adventu laiku Bažnyczioje 
yra instatas nekelti vestuvių. 
Adventu trecziadienei ir penk
tadieniai [Seredomis ir Petny- 
cziomis) yra pasninkai o szesz- 
tadieniuose [Subatomis] yra 
uždrausta mėsos valgymas. 
Yra tai 'skirtumas tarp szeszta- 
dienio ir tarp anų dvieju die
nu, kad 'szesiztadienyje valia 
valgyti kiek kartu norima, be : 
ne mėsos, o trecziadieniais ir 
szesztadieniais netik mėsos ne
valia, bet reikia, kaip Gavėnio
je, tik viena kart valgyti iki 
privalgant, o du kart valia 
gerai užkasti. Szita Adventu 
pasninko instata panaikino 
naujoji Bažnyczios teise 1917 
mete.

Lietuvos žmones isz įsavo 
valios, Bažnyczios neliepiami 
Adventu laiku užsidraudžia : 
szokius, dainas ir muzika. Kitu 
szaliu žmones Katalikai užsi
draudžia tik szokius Adventuo
se o ne dainas nei muzika.

Advente Nedeldieniu Miszios 
buna su lelijavais arnotais. Ta 
spalva reiszkia atgaila. Del at
gailos Nedeldienio Misziose ne- 
sigieda linksmos giesmes “Glo
ria in Excelsis.”

Lietuvoje Adventu Nedeldie- 
niais 'beausztant buna giedamos 
szviesiois Miszios įsu daugeliu 
žiburiu. Jos vadinasi Rarotos. 
Tas vardai kylo isz pirmojo 
žodžio tose Misziose — Lotyn- 
iszko Rorate. Mat tos Miszios 
yra laikomos Szv. Marijai ant 
garbes, kad ji pagimdė V. Jė
zų. Tu Misziu pirmutinis ®a- 
kinys yra pranaszo Izaijo mal
da: “Te krinta rasa isz virsz- 
aus (isz dangaus) ir tegu de
besys iszlyja Teisinga, tegu at
sidaro žeme ir tegul isz jos 
iszdygsta Iszgelbetojas.” Te
gu krinta rasa” Lotyniszkai

Adventai. Liko Szv. Griga- 
iaus I-mo pamokslas rašytas 

•II-ram Adventu Nedeldieniui.’ 
Isz jo matyt, kad to šventojo 
aikais jau buvo Adventai 

szveneziami. Szventasis Gri
galius mirė 607 metais po Kris-
tui. Isz kaLkuriu netaip aisz- 
kiu senoviszlku rasztu numa
nu, kad Adventu butą jau ke
tvirtame įamžyje po Kristaus, 
bet to negalima pilnai tvirtin
ti, nes yra sziek tiek abejones.

Rytu Bažnyczia laiko ilgesni 
Adventu laika už Vakaru sza- 
lies Katalikus. Rytiecziai pri
silaikantieji Slavisizku apeigų, 
pasninkauja szeszias ar septy
nias sanvaites p riesz Kalėdas. 
Jie ta vadina Szv. Mikalojaus 
pasninku.

“Saule” Yra Geriausia 
Ir Naudingiausia 
Kalėdų Dovana!

Andrius Garkauskas, isz 
Westvilles, UI., raszo sekan- 
cziai: — Prisiuncziu užmdkesti 
už laikraszti “Saule” kaipo 
dovana del savo mylimos pa- 
cziules ant Kalėdų nes mano 
motere labai myli skaityt ‘Sau
le’ kuri jai geriausia patinka, 
taipgi yra tai brangiausia jai
dovana. Kitados ji nebuvo pa
tenkinta niekuomi ir tankei bu
vo nusiminus. Kada jos užklau
siau'kas jai kenkia, tai man at- ie> misziu maidos su paveikslais, pa
sakė kad vienatinis būdas pra
linksminti ja yra kad užraszy- 
cziau jai 
dienos ji yra linksma ir užga-i .SaKujiiiičii x raiiti&zjaica, 4joc, \juui us 

nadinta savo kasdieniniu gyve- piemenukas graži apysaka 25c; Kaba- 
nimu. Jos džiaugsmas yra ma- ,as su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 

110 džiaugsmu kad galiu UZga-^^^ Žvaigždes iOc;Sapnas Marijos 
nadint savo pacziule SU tokia ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma- 
dovana laikraszcziu “Saule”. rijos 35c; pakulas knyga visokiu in- 

spejimu: planetų, kazyru ir delna- 
Lai ir kiti vyrai seka mano pa- žinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
vyzdi O turės namie džiaugsma 'raszymas 464 pusi., $3 ^Raistas, apra- 
ir užganadinima kad galėjo 
tikti savo prisiegelei.

IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
k5c;ta pati gražiais celuloidos virszais 
j $1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge-
1C, 1I11OZ.1U llldiuuo ou pavvinoiuio,

Ipratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
Į odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
|miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 

'Saule” ir nuo tos nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno
“ ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa- 

~ sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus

jSzio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, 500 pusi., $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas

Ponas Povylas Amsiejus isz 
Washington, Pa., raszo: Pri
siuncziu t amis t o m s užmokesti 
ant viso meto už laikraszti 
“Saule,” kuria skaitau jau il
gus metus ir skaitysiu pakol 
gyvas busiu, o ir mano moterei 
patinka skaityti “Saule,” rei
kė žinoti kad mano du sunns 
randasi ant kares lauko tai gei
džiame žinoti kas ten atsitin
ka. Asz ir prisiegele esame 
užganadytais isž “Saules,” nes 
mes skaitem visokius 'laikrasz- 
czius, bet mumis ne vienas taip 
nepatinka kaip “Saule.” Vėli
nu taipgi “Laimingu Szvencziu 
Kalėdų ir Nauju Metu!”

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo (kelione po svietą ir
Ii adymas apie Jezu Kristų. 

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

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

Pri'siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLAT1NKIT

ET* PRISIUSKITE
TIKTAI 50<? O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saula, 
Menesi, Žvaigždes ^r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Va
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

SANDELIS KNYGŲ

ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Lengvas būdas iszmokt gražai raszyt 
15c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dra- 
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 

tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tęs po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKA1TIS,
336 Dean Street • Spencerport, N. Y,


