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Lai Dievas laimina visiems musu 
skaitytojams su sziais Naujais Me
tais. Kad Jis suteiktu sveikata ir pra
ilgintu gyvasti visiems ir kad szis 
metas atnesztu kožnam ka troksz- 
ta nuo Vieszpaties Dievo, Kad ka- 
riszkas pavojus praeitu ir kožnas 
turėtu ramybe ant žemes.

To szirdingai vėlina
REDAKCIJA

Isz Amerikos
Didelis Anglinis

Brekeris Sudege
Wilkes-Barre, Pa. — Eks

plozija anglihu dulkiu buvo 
priežastim sunaikinimo dide
lio brokerio prigulinczio prie 
Payne Coal Co., artimoje Exe- 
terio, kuri .padare bledes ant 
300 tukstaneziu doleriu. Devy
ni iszimtai žmonių pasiliko 
tuom-laikiniai be darbo. Bro
keris buvo vienas isz seniausiu 
ežioje aplinkinėje, pastatytas 
isz medžio. AsZtuonios kompa
nijos ugnagesiu gesino liepsna 
ir turėjo nemažai darbo apsau
goti kitus namus artimoje liep
snos.

Motere 42 Metu Pa
gimdė Savo 17 Kūdiki

Wilkes-Barre, Pa. — Dakta
rai Kirby Health Centre nusi
stebėjo kada Mrs. Andrew

•ges.

ISZ RUPESTIES MOTINA MĖTĖSI PO 
TRUKIU — LIŪDNOS KALĖDOS

Winona, Wis. — Katrina 
Oleiczyk, 40 metu, kurios vy
ras ja apleido du menesei ad
gal įsu dviems mažais vaikais,, 
mislydama apie szventes ir kad 
jos vaikucziai neturės ne dra
panų ne dovaneliu, nutarė pa
daryti sau ir vaikams pabaiga 
gyvasties.

Diena priesz Kalėdas, penk
ta valanda ryte, pabudino vai
kus, sakydama kad eina iii įsve-

—• Amerikoniszki automo- 
bilisltai per savo apsižioplini- 
ma. suteszkina du automobi 
liūs kas minuta.
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MOTINA NUŽUDĖ
DU SŪNŪS

vyriause dukrele turi vos 16 
metu.

Dinamito Patronai Pa
slėpti Po Paduszka

St. Louis, Mo- — William Ro
gers, inbeges in palicijos stati 
be skrybėlės ir surdoto, pada
vė kapitonui skrynute szauk- 
damas: “ Del Dievo, paimki e 
tuos dalykus kuogreieziausia” 
ir su tais žodžiais iszbego lau
kan.
Kapitonas palicijos iszvynio- 

jaš taji “daigia” persitikrino 
kad skrynutėje radosi 50 di
namitiniu patronu. Kapitonas 
greitai iszbego paskui taji 
žmogų kad duotu jam aiszkes- 
ni' iszaiszikinima isz kur gavo 
tiek patronu.

Rogers pasakė buk jo 18 me
tu suims rado skrynute patro
nu ant kelio, szeszes mylės nuo 
miesto, padedamas juos po pa- 
diTSzkaite auitomobiliuje ir už- 
mirszo apie juos ir tik ana die
na surado juos kada ezystino 
automobiliu. Patronai butu 

Bednariene pagimdė savo 17ta trukia per mažiausi sukrėtimą 
kūdiki, priesz Kalėdas. Mote- ir butu visus isznesze in padan- 
re da visai neturi 42 metus. Jos

ežius kur aplaikys gerus pie
tus bet nuėjo ant artimo gele
žinkelio. Kada prisiartinejo 
greitasis trūkis Wabash Paci
fic, mėtėsi su vaikais ant gele
žinkelio. Norints maszinistas 
malte motere su vaikais bet ne
galėjo sulaikyt greit beganezio 
trūkio kuris visus tris suma
lę baisei. Kada trūkis sustojo 
už kokios 500 mastu, maszinis
tas įsu tarnais surinko szmote- 
lius sumaltu kanu.

— Taksos surinktos musu 
48 valstijosia už visokius daly
kus daeina po 8,000 doleriu kas 
minuta.

* MES KARE
Taip Pranaszauja Prezidentas 
Rooseveltas Savo Kalboje Ne
dėlios Vakara — Amerika 
Szelps Anglija Visokiais Budais

Washington, D. C. — Nedė
lios vakara prezidentas Roose- 
veltas pasakė ilga kalba apie 
kare ir Amerikos pasirengimą 
ant jos jeigu ateitu diena kad 
turėtu priverstinai in ja insto- 
ti. Amerika nenori kares tik 
gyventi pakajuje bet jeigu Vo
kietija ir josios sėbrai jos no
rėtu tai Amerika ginsis lyg 
paskutiniam. Amerika sziadien 
randasi dideliam pavojuje ir 
turi pasirenginet ant kares. To- 
liaus prezidentas kalbėjo buk 
yra tvirtas kad Vokiecziai szia 
kare nelaimes ir ant galo turės 
užtektinai bėdos ir vargo. 
Amerika turi visom spėkom 
prigialbet savo kaimyną Ang
lija ginklais, maistu, amunici
ja ir kitokiais reikalingais da
lykais del vedimo pasekmingai 
kares o ypatingai eroplanu ir 
laivu.

Prezidento kalba girdėjo vi
sas svietas ir kaip ja priims 
Vokiecziai ir kitos kariaujan- 
czios vieszpatystes tai nežine 
bet prezidentas uždavė smar
ku ypa del Hitlerio ir Mussoli- 
no.

Hitleris kerszino buk pa- 
skandys visus Amerikoniszkus 
laivus kurie dry s gabenti ka- 
riszka materijola del kovoj an- 
cziu vieszpatyscziu kurios yra 
prieszingos Hitleriui. Badai 
Hitleris ketina atsakyti prezi
dentui ant jo laikytos kalbos.

Graikiszkas Submari- 
nas Paskandino 3 
Italiszkus Laivus

Atėnai, Graikija. — Grai-' 
kiszkas submarinas paskandi-į 
no tris Italiszkus laivus ant(' 
Adriatiko mariu. Badai dau-j 
gelis laivoriu žuvo drauge su į 
laivais. Laivai gabeno maista 
ir amunicija del Italiszku ka
reiviu Afrikoj.

Rusai Suszaude Rūbe- 
žinius Szmuglerius

Moskva. — Dvi bandos 
szmugleriu likos suszaudytos 
ant rubežiaus kurie gabeno 
amunicija ir kitus dalykus. 
Kiek užmuszta szmugleriu tai 
nedažinota.

SKAITYKITE ‘i SAULE ’

RUSIJA KUOPINA
VAISKA PRIE

RUMUNISZKO
RUBEŽIAUS

Vaikai Mirszta Nuo
Bado

Budapeszt, Vengrai. — Prie 
Rumuniszko rubežiaus Rusija 
kuopina daugybe vaisko o ka- 
riszki trukei gabena vaisku 
kas diena todėl pasažierinei 
trukei bus sulaikyti lyg 15-tai 
dienai Sausio. Vengriszki tru
kei jau visai paliovė ėja o apie 
40 Vokiszku trukiu pereina 
per Vengrija kas diena prie 
Rumuniszko rubežiaus- Rusai 
kuopina savo vaiska prie Prud 
upes.

Bukareszte kilo smarki ug
nis kuri sunaikino kelis ero- 
planu stotis. Poliaus telegra
mai pranesza kad Rumunijoj 
vieszpatauja didelis stokas 
maisto nes keturi vaikai isz 
kožno deszimts mirszta nuo ne
tinkamo maisto. Suaugusieji 
žmones taipgi kenczia dideli 
bada ir daugelis mirszta nes 
visas maistas yra konfiskuotas 
del kareiviu.

Anglikai Aplaikines 
Mažai Mėsos

London. — Gyventojai Ang
lijos ateinanczia sanvaite ap- 
laikines tiktai už 30 centu mė
sos per sanvaite arba apie pus
antro svaro. Badai kareiviams 
taipgi sumažinta porcija viso
kios mėsos. Anglijoj kasdien 
yra trumpa visokio maisto o 
ypatingai visokios mėsos.

; 45,009 Italu Sužeista
Per Graikus

Atėnai, Graikija. — Italai 
ant galo prisipažino buk 45 

.tukstanezei ju kareiviu likos 
sužeisti musziuose su Graikais 
nuo kada kare prasidėjo 28 d- 
Oktoberio bet kiek užmuszta 
tai tojo skaitliaus nepaduoda 
bet sako kad gana didelis 
skaitlis Italu žuvo. Italiszki 
nelaisvei sugryžtanti isz Grai
kijos randasi apverktinam pa
dėjime, pusgyvi ir iszbadeja. 
Nekurie neragavo kąsnelio 
duonos per kėlės dienas ir vos 
galėjo paeiti.

VOKIECZIAI PA
SKANDINO AMERI-
KONISZKA LAIVA

2 Žmones Žuvo

New York. — Standard Oil 
kompanija apgarsino buk lai
vas “Charles Pratt’ ant kurio 
radosi 42 Amerikoniszki laivo- 
riai ir kuris prigulėjo prie to
sios kompanijos, likos paskan- 
dytas per Vokieczius artimoje 
Freetown prie Afrikoniszko 
pakraszczio. Manoma kad 42 
laivorei iszsigialbejo. Laivas 
prigulėjo prie Panama Trans
port Co., gabendamas aliejų.

Katalikiszki Kloszto
riai Likos Uždaryti 

Lenkijoj
New York. — Zokonas Prisikė
limo Vieszpaties, kuris randa
si Amerikoje, aplaike žinia per 
laiszkus buk klosztoriai tojo 
zokono Poznaniuje ir Czensta- 
kave, kurie dabar randasi po 
valdžia Vokiecziu, likos užda
ryti per Vokieczius o j u turtas 
likos konfiskuotas per valdžia. 
Namai ir kitos locnastys likos 
permainytos ant kazarmiu del 
kareiviu o vienuoles iszmestos 
laukan, kurios neturi jokios 
prieglaudos ir kenczia dideli 
varga. ■

Anglikai Bombardavo 
Bėdina

London. — Už tai kad Vo
kiecziai ana diena bombarda
vo kėlės žymesnes vietas Lon
done todėl Angiiszki eroplanai 
paleido szimtus bombų ant 
Berlino, padarydami dideles 
bledes mieste ir aplinkinėje. 
Badai daugelis žmonių likos 
užmuszta ir daug sužeista.

ŽINUTES

Berlinas. — Du trukei susi
daužė su kareiveis artimoje 
Braddenburgo užmuszdami 
daug kareiviu ir sužeidė daug.

Kairas, Egiptas. — Keli 
prieszininkai karaliaus Iben 
Saud ketino ji nužudyt bet už
manymas nępasiseke ir du isz 
ju likos suszaudyti.

Sūnaus Vinczevonei;
Vagys Pavogė

Philadelphia, Pa. — Per asz- 
tuonis metus Nikalojus Golo
va,,-50 metu, czediiio pinilgus 
del sunaus kuris ketino apsi- 
paczįuoti ateinanti menesi. 
Per Kalėdas turėjo buliuką pas 
pažystamus ir kada sugryžo 
namo, rado duris atidarytas. 
1-e.vas prijautė kad vays insi- 
gavo in stuba ir nubėgės ant 
virszaus, rado sziupleda kamo- 
dos isztraukta ir 800 doleriu 
'buvo paimti per vagis. Nulin
do ievas bet sūnūs suramino 
tęva kad pradės czedyt vela 
isz naujo ir gal surinks užtek
tinai ant Veselkos. Tėvas gyve
na amt devintos ulyczios-

NENORĖJO SU
JUOM BĖGTI

Supjaustė Ja Su Britva
Springfield, Mi

Gafton, jaunas burdingierius 
gąspadineles Molley Egan, už
klupo ant jos ir supjaustė ja 
mirtinai su britva. Vincas už 
tai atkerszino gaspadinelei kad 
nenorėjo ant jo prikalbinimu 
pabėgti su juom in kita miestą 
ir su juom gyventi. Motere li
kos nuvežta in ligdiibute kur in 
dvi dienas mirė nuo kraujaite- 
kio. Pasiutėli uždare kalėjime.

Brolis Apsipacziavo Su 
Sesere; Nežinant

Des Moines, Iowa. — Brolis 
ir sesuo, kurie apsivedė, viens 
su kitu, Augusto menesyje, ap
laike ana diena persiskyrimą 
nes nežinojo apie savo giminy- 
sta, Dwayne Hanks, 23 metu ir 
Vina Smith, 28 metu, abudu isz 
St. Charles, Iowa, insimylejo 
kada Hanks nusidavė dirbti 
ant farmos, susipažino su Vina 
ir apsivedė. Abudu gyveno dvi 
sanvaites laiko drauge.

Kada Hanks atvažiavo pas 
savo motina in sveezius in Des 
Moines, motina, pažino jo nuo
takoje savo locna duktere, ap
sakydama vaikams buk persi
skyrė su ju tėvu 20 metu adgal. 
Persiskyrus motina pasilaikė’ 
sūneli su savim o dukrele ati
davė svetimai szeimynai -ant 
iszapginimo, kuri priėmė pra7 
varde savo-auklėju. Brolis ne 
sesute nežinojo kad yra susigi
miniavę- \

APIE PENKI MILIJONAI ATEIVIU 
UŽSIREGISTRAVOJO AMERIKOJ

Washington, D. C. \— Apie 
penki milijonai ateivi® užsire
gistravojo Amerikoj, iip lailyM 
paskirta per valdžia, arbh vie
nas isz kožno 26 gyventoji 
ateivis. Paežiam New Y 
mieste užsiregistravojo 
giau kaip puse milijono o Val
stijoj daugiau kaip milijonas.

Negalėjo Palikti Vie
nus Sūnūs, Todėl Už
davė Jiems Truciznos 

Ir Pati Drauge Su 
Jais Mirė

Scranton, Pa. — Jeva Gū
di szk i ene, 75 metu mat ere, ne
galėdama nukensti kad jeigu 
ji. numirtu, tai jos dū stilius ne
galėtu be jos apsieiti, nutruci- 
no abudu ir pati save. Taip tai 
isztyrinejo palicija su dakta
rais apie mirti trijų ypatų, dvi 
sanvaites adgal, kaip apie tai 
jau raszeme.

Jos du suims buvo tai po pir
mam vyrui ir vadinosi Igno
tas, 45 metu ir Jonas, 48 metu, 
Brown. Liudintojai liudijo 
buk girdėjo kaip motina Gu- 
diszkiene kėlės dienas priesz 
taji atsitikima kalbėjo in juos: 
“Jeigu asz numireziau itai ir 
jie eis su manim.” Visi trys li
kos surasti nutrueinti kuknio-

Vincent F kur iuos 8l,ra(1°’
Motina pirmiausia iszbande 

trucizna ant mažo szunyezio 
kuriam uždavė truciznos nuo 
ko tasai pastipo, ketures die
nas priesz žudinstas- Palicija 
rado jo viduriuose tos paezios 
truciznos kurios ji uždavė sū
riams ir .pati iszgere. Senute 
motina labai rūpinosi kad jei
gu ji pirma numirtu tai jos sū
nūs negalėtu be jos apsieiti to
dėl nutarė juos taipgi nužudy
ti drauge su savim.

Daktaras Bender aiszkino 
kad visi trys turėjo mirti dide- 
liose kaneziose. Po perpjovi- 
mui kimu per daktarus, likos 
surasta viduriuose smarkios 
truciznos kuria motere parda
vinėjo savo mažam sztorelyje 
ant isznaikinimo vabalu-

Detektyvai nesutinka ant 
daktaru nuomones ir mano kad 
visi trys turėjo būti nužudinti 
per kokia, kita ypata arba pa
tys paėmė truciznos isz nety- 
cziu ar įsztikruju buvo nutru- 
cinti per sena motina. Palicija 
da vis tyrinėja taji atsitikima.

Motina padare neiszmintin- 
gai nes tieji seni jaunikiai ga
lėjo patys savimi rūpintis kad 
ir motina butu mirus.

—• Amerikonišzko'S tike- 
jimiszkos dratiguves pargabe
na isz Europos visokiu stovy- 
lu, altorių, papuoszu ir kito
kiu dalyku po doleri kožna mi
nuta.

Dauigelis isz tokiu ateiviu dir
ba amunicijos ir ginklu dirb
tuvių bet dabar toki bus pra- 
szalnti nuo darbu kurie ne yra 
ukesais. Bausme už ueužsire- 
■gistravima yra $1,000 ir szeszi 
menesei reikes atsėdėti kalėji
me-

A



Kas Girdeli
Dievo rankose. Niekas mum

Naujas 1941 Metas!
MirfeZita 1940 metas o prasi

deda naujas. Szale grabo lop- 
pzis; szale senelio — ’kūdikis; 
szale praeities — ateitis; szale 
^uvadžiojimu — viltis.

Ką mumis davė tasai 1940 me
tas. Apie tai visi jau žinome ir 
viską turime atmintyje bet ka 
aitnesz mums naujas! Ka at
neša del mus, musu giminiu ir 
pažystamu? Ka gero atnesz del 
plušu varguoliu ? Kuom pada- 
yyls laiminga žmonija?

Apmanstykime tuos klausy
mus gerai nes tai svarbi valau-

kyli 'iikejima musu proseniu,j 
turime sekti kitas tautas visa-1 A 
me o'ateitis nebus del musu! ’ 
, ■ .. .. htai]) sunki ir baisi.

Taigi, turėkime'vilti kad ta-' f 
sai Naujas Alėtas bus ląimin-|2 
gesnis, gyvenkime su vilczią ■’ 
kad Dievas mus užlaikys gyvus ’

daktarių* del musu mylimu 
skaitytoju.

Laimingu Nauju Metu!

Ącziu szirdingai visiems!
Siuneziame szirdinga aeziu 

visiems tiems ,kurie prisiuntė 
in redakcija gerus velinimus ir 
atmintis redakcijai “Saulei” 
kaipo ir atnaujino pre-numera- 

s mums
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da, valanda pergales, kuri mus la už iaikrąszti nes tas mums 
pzaukia ant tu svarbiu ąpdu- suteikia, didžiausia džiaugsmu 
mojimu...

Ko-gi 'turime laukti kožnąs jpsilygint už laikraiszti nes tai 
isz mus per taji Nauja Alėta
Amt tikro galiu -tau pasakyti, ‘ ant Kalėdų, 
mylimas skaitytojau “Saules” 
jog taip mane, kaipo ir tave, 
laukia mirtis. Tas ateis be abe
jones- Viso szio Naujo Alėto ne 
.vienas isz musu, suaugusiųjų, 
o ir jaunu nepergyvensime. To
dėl bukime tvirtais jog gal 
pririsime sziame mete.

Liūdnas yra dalykas kalbeli 
apie mirti, ne vienas pasakys: 
“Teisybe, liūdnas, nes prime
na mumis nauja, valanda, kurio
je užges musu gyvastis kaip 
užgeso iszis metąs. O bet, apie 
„taja baisia valanda, privalome 
tanikei mislyti nes tai iszmin- 
1 ingus daigias ir naudingas: 
“Memento Mori” (atsimink 
ant mirties) o nenusidesi ant 
amžių, kalba Rasztas Szventas. 
Atsimink ant savo pabaigos o 
,busi doru žmogumi, naudingu 
del visuomenes ir niekados to 
nesigailėsi kad buvai jausliu, 
blaiviu, paezedžiu, neužmirszai 
apie ■ senatve, savo vaikelius, 
tavo gyvenimo draugia, kuri 
su tavim drauge kentėjo visas 
bedas ir vargus. Gera atmintis 
pasiliks po tavo mireziai 
ilgus metus!

Ir su musu giminėms ir pa
žystamais tas pats stosis. Ne
turime ko verkti ne abejoti jei
gu isz tarpo gyvųjų neląba 
mirtis iszplesz brangia ypata 
isz tarpo mus. Atsiduokime vi- 
rokams Apveizdos ir rūpinki
mės pasaldyti būti del likusiu 
sieraieliu. Jeigu yra naszles ir 
sieratos, tada musu privalumu 
yra szelpti ir turėti apgloboje 
juos, paduodami būda ant ju 
gyvenimo. Negana gailėtis gi
miniu žodžiais, — reikia ir dar
bais juos szelpti. Szelpimas 
tarpavinis yra drutybe gimi
nėje. Per tai nekalbėkime: Tai 
mano tolimas gimine, jis man 
nieko neapeina, asz turiu savo 
paezia ir vaikus., tai turiu apie 
ka rūpintis- Norint® ir turi sa- 
,vo vaikus bet gali kiek suszelli
ti ir savd.'^ithiĮies o kąsžin ar 
vėliaus tavo valkelei nereika
laus apglobos ant ju? Turekie 
szirdi del kitu, tai ir del tavęs 
.turės ir suszelps varge!

Ant galo daduriu szita: Apie 
praeiti turime užmirszti — ir
klines augsztyn, pirmyn o ne 
in užpakali, užmirszkime apie 
praeiti nes tieji laikai jau ne- 
sugryž, žinome kas ‘buvo ir 
kai]) buvo, bet apie ateiti nie
kas nežino, ne mes, ne mokyti 
astrologai ir inspetojai atei
ties. Musu ateitis yra vien tik

skaitytojai ne u ž m i rs ztą

mums didžiausia dovana

Karsztus velinimus sudeda 
visiems, —Redakcija.

NAUJU 
:: NAKTIS

METU

per

DAS ūkininką Guduką šlubo
je tamsu; nors žiburys neva 

dege, bet durnu pilna šluba pri
rūkyta ligonio lankytoju, taip, 
kad ant vieno suolo sėdint, ne
simato kas dedasi ant kito suo
lo. Kampe, prie pecziaus,. ant 
lovos gulėjo ligonis, tai buvo 
senis Gudukas, apie 60 metu, 
silpnas, sunykęs senelis, veidai 
indu.be, pabalę, baltesni už jo 
žilus plaukus; tik vakar apsir
go bet sziadien jau labai silp
nas. Rytoju, laukia kunigo at
vežant. Antrame kampe .pri
rūkytos stubos, ant’lovos gil
ėjo jo sūnūs su motore. Miego
jo abu kaip užmuszti. Mat, va
kar per nakti negalėjo ne akiu 
sudėti, — reikėjo daboti ligo
ni, 'kuris tik ka apsirgo sunkia 
liga.

Ant pecziaus miegojo tar
naite su dviem mažais vaikais. 
Visi nuvargę, pailsę, tad gulė
jo ir tie kaip negyvi.

Prie stąlo sėdėjo trys vyrai 
tarpe 50 ir 60 metu amžiaus; 
vis trauke po didele pypke 
idant nebūtu taip nuobodu sė
dėti. Jie buvo alėja aplankyti 
.Guduką, prisižadėjo prižureti 
ligoni iki rytui ir ko reikalaus, 
jam patarnauti. AIat, visi ke
turi kartu užaugo, draugavo.

Lauke, vejas lyg pasiutęs. 
Szaltis, net tvoros braszka..

Šluboje tylu.
Ligonis, retkareziais pasiju

dina, pradeda kalbėti lyg no
rėdamas kaž-ko praszyti bet 
durnai pradeda jam lysti in 
burna ir jis v$a nutyla.

— Kas-žįn, -— tarė vienas ;iszt 
lankytoju^/ ar jis sulauks Nau
ju Metui

-— Valia Dievo, — atsake an
trasis,/dar nėra visiszkai blo
gas. /Svarbiausia tiktai kad 
nors /sulauktu Nauju Alėtu ir 
kun/go atvežant.

—į- Su smerezia. juoku nėra, 
— fare treczia

NAUJI METAI
MUSU VAIKU 
.DRAUGAI

Nauji Metai — naujas laikas,
Jau ramus pas mus atėjo,
Ir nudžiugo “vargo vaikas”
Kad jam saulute užtekėjo.

j- j i K
Nauju Metu — naujas laikas 
Jau apsiauezia musu žeme, 
Blykšta, nyksta senas laikas, 
Szvinta vietos kur ąpteme.. .

Jau ir priplaukėm prie kranto
To ledinio okeano,
Džiaugtis reik, bet lauk:’am szvento, 
Vis vartojam: “Dieve mano.”
4 ’M*- U 't » A * /-> '• a

Jau pasiekėm mes ta szali
Kur ramybe, meile, plauko, 
Bet kokia suradom dali m
Ant szios žemes pliko lauko? 
.4. u. . 5

Ar suradom ko jeszkojom
Tarpe peikiu margo svieto,
Ąr už laisve mes kovojom, 
Kad nukraezius junga kieta.

Ar pasiekėm vartus rojaus 
Kurio trokszta visi žmones?
Ar insteigem lai va “Nojaus”
Kad iszpląukti isz abejones?

Ne! Mes stovim vis ant vietos
Nors svajonėms ir lakiojam,
Dar mus spaudžia rankos kietos, 
Mes vis verkem ir vaitojam. .

Dar mums pragaras vaidinas, 
Abejones mus klaidina, 
Mes suraukė savo mines

■■ ' ■ ■
Kenczem, kad mus kojoms mina.

, • . ' ■ ■ • • • ’ • ■ -

Bet, dabar naršei kariaukim
Abejones iszblaszkykim,
Vargo, tamsos sienas griaukim,
Laisve ir meile atgaivykim-

Stodami visi kaip vienas
Naujus Metus mes pradėkim, 
Per visus sziu metu dienas 
Dirbti viens kitam padekim

— K. G.

ne; atėjo laikas, ana ir ima kas 
yra jos.

— Ar atmenat anuos inei.us, 
,tese toliau savo kalba, kaip 
musu ngbąszninkas ponas ren
gė ant Nauju ^Igtu puikią puo
tą; sąsįiprasze isz apylinkes 
dvaru ponus,' isztąjse gražiai 
savo palocius ir jau tikrai ma
ne sąlaukus syecziu pasilinks
minti. Bet sztai ant rytojaus 
tarnas atranda poną negyva 
gulinti lovoje, ne nenusirėdžiu
si. ,Po tp, visaip buvo kalbama. 
Vieni/tvirtino kad jo tarnaite > ■ 11 f • i ’! : ■ • .. • i ' .; ■; ' '
užmffodino ji, inpildama nuodu 
in arbata, už įsu vedžiojimą jos; 
kit sako, ,kad jis pats užsinuo- 
dino. Bet asz manau jog niekas 
jam nieko nepadare, tiktai at
ėji) toji valanda ir jis mirė.

— (Tas dar ne taip svarbus 
atsitikimas, — tarė pirmasis, 
kuris per ta laika pypke buvo 
.iszsįtraukes isz lupu ir žingei
džiai klausė pirmo pasakojimo 
bet dabar pradėjo isz naujo 
kimšztis tabąko in pypke.

Tuom laiku ligonis raitėsi 
po lova kalbėdamas kaip Įsi
galėdamas per sukepusias lu- 

l])as': — vandens, duokit van
denis, o Dieve! Dieve! Dieve 
miėliausis, kad nors sulauk- 
cziau ryt dienos, Nauju Alėtu, 
ir kunigo!

Kiek kartu iszsižiodavo, at
verdavo lupas ligonis, tiek kar
tu prirūkytieji dūmai dar dau
giau lysdavo ir labiau nusilp-

— Ji nepaiso nindavo taip, kad balsiai vi- 
ar/žmogus noriko sulaukti ar siszkai negalėjo kalbėti ir kuo 

i ■ ' f '

tolyn tuo-silpnyn ėjo.

jo '"užsirūkę atsikranksz'tave, 
nusispjovė. Pirmasis tolyn tę
sę savo kalba.

— Nemunaityje, 15 ar 16 me
tu tam adgal, tūlas klierikas 
pasirengęs buvo per Naujus 
Metus priimti primiciia, pirma 
Miszia; Nemunaiczi'o ‘ klebonas 
suprasze daug kunigu isz apie- 
linkes, ręnge didelius pietus 
ir... priekz dvyli-kta valanda 
nakties, tas‘klierikas.. . numi
rė. Tad koks ežia nuostabumas 
butu jeigu Gudukas, papras
tas žmogus, mirtų. . .

— Bet vyrai, — tarė treczias 
lankytojas, kuris visa ta laika 
klausydamas anų dvieju pasa
kojimu lyg ir snaude. — Ales 
ežia kalbame o su ligoniu ne
žinia kaip galėjo atsitikti, juk 
mes per durnus nematome ka 
jis veikia, girdėti,' vėla nieko 
negirdime’ už savo kalbėjimo, 
Iturbut labai silpnas.

Tai pasakęs, priėjo prie lo
vos ir pridėjo ranka prie ligo
nio krutinės. Tada pasigirdo 
szauksmas:

— Vyrai, mes atėjome ligo
nio atlankyt bet ligonis jau ne-

Visi trys szoko prie ligonio, 
pradėjo eziupineti, prisinesze 
aprūkusia, lempute prie lovos 
bet Gudukas gulėjo jau sustin
gęs. ..

Jis nuo prirūkytu durnu už
duso.

Isz indomiii lalszkuj gautu 
nuo musu skaitytoju parinko
me’ sekanti, laiszka kaipo mums, 
labai žingeidu laiszka nes jis. 
perstalo tipiszka problema su

dūktoms.. Jeigu tik tas nęgąli- 
ma, kai]) atrodo szitame atsi
tikime, tai kodėl ja drausti ei- 
tiesu kitais? Asz tiek daug szi- 
tokiu atsitikimu žinau ir be
veik visuose tėvams nepasise-

“Alano duktė jau sulaukus 
23 metus. Užbaigus augsztesne 
mokykla keliems metams at
gal ji ]>er visa laika dirba. Jau
na būdama buvo labai paklus
ni ir mandagi, darydavo ka įtik 
kas paklausė, bet su. darbu ji 
pasimainė. Ir jau sziadien ma
nos visai neklauso. Alusu apie- 
iinkejc nėra musu tautos kitu 
jaunuju ir jiis draugai, isz in- 
vairausiu tautu. Ji turi jauni
kaiti draugauja jau per du me
tu. Alan ir jos tėvui jis visai 
nepatinka. Labai norėtume jog 
ji savo' tautos pasirinktu vai
kina. Bet kaip tik mes apie tai 
kalbame ji vis užkerta — “asz 
niekad neisztekesiiu, tai kam 
man rinktis vaikina?.” — Bet 
tas nesulaiko nuo draugavimo 
su szituo jaunikaieziu. Jau ji 
pradėjo mums meluoti, žinoda
ma, jog tas vaikinas mums ne
patinka, kaip eina jo sutikti 
sako, kad eina pas drauges. 
Kada, mes matome abudu drau-

szo, jog jie darė viską, kas tik 
buvo galima ir vistiek duktė ju 
nepaiso. Greicziausia jiems ne
pasiseks pamainyti dalykus, 
tai kodėl nebandyti be g.inęzu

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: f 

patarnavimas szio j " 
apylinkėje. Bile ko- Zz'

(fę Geriausis Ambulance 
kiam laike; diena ar WF 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- w 1

II liszku ir kieto medžio Į
|| Grabu. Laidoja nu- |
|| milelius pagal naujau- Į
U, šia mada ir mokslą.
’» Turiu pagialbininke Į 

moterems. Prieinamos J
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bel> Telefonas 532-J
yra iszmintingiausias dalykas.

Dar kitas dalykas. Už visas 
kitas szalis pasaulyje, Jung. 
Valstijos yra sumaiszymas vi
sokiu žmonių. Ales visi žinome 
ir pageidaujame, jog kiekvie
na. tauta save pilnai invertintu 
ir jog kiekviena užlaikytu tuos 
dalykus kurie jiems yra bran
gus. Bet paežiu laiku, svarini 
pidpažinti, jog tas pats lieczia 
kitas tautas. Laikas ateina ka
da turėsimo visi iszvien veikti 
už palaikymu Amerikoniszkos 
Demokratijos. Asz todel-gi są- 
kycziau szitai motinai ir tėvui, 
kad jie gali geriausia patar
nauti dukterei ir Amerikai jei
gu jie ragintu draugavimu su 
kitoms tautoms.
—Common Council for Amer. Unity,

SKAITYKITE “SAULE’

SZI BANKA YRA NARYS 5:
Federal Reserve System /

TEIPGI IR j

Federal Deposit Insurance * 
Corporation 

----- $-----
| Union National Bank |

Kampas Main ir Centre St. |
I MAHANOY CITY, PA. |

jog ji jokio blogo nedaro ir P 
kad ji nori daryti ka visos ki-'1 
tos jos pažystamos daro — tik j 
turėti “good times.” Jos tėvui 1 
tas visai nepatinka ir jis mane 1 
kaltina, sako jeigu asz nore- 1 
cziau • tai ta viską sufitabdy—■< 
cziau. Kaip asz jam sakau ka < 
nors daryti jis man atsako, jog i 
jis negali dirbti ir kisztis in jo < 
szeimos reikalus. Dabar mes i 
visa laika piktumu gyvename, ) 
vis tie argumentai ir galutinai- i 
nežinau ka daryti. Ar jus man i 
negalėtume patarti ka daryti, < 
jog ji sustotu ėjus su szituom < 
jaunikaieziu?”

Beveik visos motinos nori 
jog ju mergaites pasirinktu sa
vo tautos jaunikaiezius už vai
kinus. Alotinos nesupranta kis 
tas tautas. Užaugę su neku- 
rioms nuomonėms ir pripratę 
daryti viską musu insitikini- 
mu mes tikime, jog tas yra ge
riausia. Kad musu jaunoji isz- 
tekes ir prisidės prie-grupes su 
visai skirtingoms nuomonėms 
ir budais mus iszgązdina ir mes 
jaucziames jog musu tautai kas 
nors žus.

Kad nors mes suprantame ir 
simpatizuojame su szios moti
nos jausmais, mes turime žiū
rėti in dalyka jaunosios akims. 
Ji gyvena mažoje vietoje kur 
visai nesiranda jos tautos jau
nimo. Kaip su visoms norma
lėms mergaitėms, taip ir su szi
ta, ji nori pasilinksminti, ma
tyti kaip kiti gyvena. Tėvams 
pasiprieszinus vi’soki nesusi
pratimai pakils. Labai daug 
mergaieziu pradeda bartis, 
ginezytis, nemėgti savo namus 
ir taip toliau.

Daug tėvu mano jog kadan
gi jie vaikams duoda, maisto, 
drabužius ir vieta gyventi, tai 
gana, jie visai nemano, jog jau-; 
nieji reikalauja susidraugavi-t 
mu su. kitais, liuoslaiku links
mintis. Asz .tokiems tėvams pa- 
tareziau rasti mergaieziu ir 
jaunikaieziu savo tautos ju

VISUOMET

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams <
Visokio Amžiaus - Augsztąjąi Dvasiszkijai;

Dalejdus ;
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides į 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant ; 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu ;

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu ;
Parsiduodasi Po $1.50 j

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna
i h
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

---------- o----------
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszai#

I-a RA.SZO isz lietuvdi* 
APIE SZITA ENYGA

Tūkstantis Nakia 
JI irViena ®

■Inacs.iaitrsi*
TuStstaaUB

tuną taria

Gerbemajsla Tomistai:—
Sulaukiau nuo jus* 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” ui
szirdinga teitu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukėtintlg 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes mtn 
labai yra tingeidu skaityti vlsoklM 
istorijas, jaa skaitydamas nei neptię 
sljuntl kaip laikas szventai ir sma
giai praeina kas visiems linkSczlall 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską ta<H 
pamirsit! ir visokį nipescklal norš 
ant valandėlės atsitraukia

Su pagarba A. KOKAS. -r 
Ov. Palazduonys,
Czektszkes vai.

Kauno apsk.
I.ITttUANlk.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
'<ad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti iri 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.

SAULE” Mahanoy City, Pą.
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NUOSZALIAI nuo miesto 
aiugsztame Aleksoto 
kalno stovėjo sena, 

žemen sulindu'si trobele, kurio
je gyveno Jonas Kurtinavicz
ius. Dar isz vakaro joje buvo 
pastebima szioks toks gyvu
mas; per mažus, aprūkusius, 
langelius iiszsiverždavo szioki-’ 
toki spinduliai, rausva varsa 
margindami balta sniegą; 
grinczioje buvo pastebima 
tamsus szeszeliai o retkarcziais 

; IB . • • ‘ 1 . '■ :pasigirsdavo balsai tai tvirtas, 
grūmojantis vyriszkas, tai 
szyelnus moteriszkas, tai silp
nutis vaikiszkas. Tai taip visa, 
naktį, tik rytmetyj Kur'tinavi- 
cziaiis grinczioje nuostabi ty
la užvieszpatavo.

Jonas savo gyvenime buvo 
žymus kaipo girtuoklis, kuris 
Kauno priemiestyje Aleksote 
nerasdavo sau konkurento. 
Nors dar jauno amžiaus buvo/ 
tacziaus, girtuoklystėj neuž
ėmė paskutines vietos didžiau
siu alkoholiku tarpe. Jis iszti- 
sas dienas ir naktis sėdėdavo 
smuklėje vienmincziu draugu 
tarpe ir atiduodavo paskuti
nius centus smuklininko iždam 
Vakarais, gryžes namon, daž
niausiai be jokios priežasties 
keikdavo savo moterį Ona, ku
ri bent kada mėgindavo ji nuo 
to nedoro inproczio perkalbė
ti. Bet to dar neužtekdavo. 
Dažniausiai'po tai keiksmu au
drai kildavo musztynes. Ona, 
būdama loto ir szvelnaus budo 
moteriszke, didele szird-gela 
košdavo neteisingus savo vyro 
keiksmus bei musztynes. Pa- 
naszios scenos Kurtinavicziaus 
szeimoje labai dažnai kartoda
vosi. Nuo žiaurios Jono kumsz- 
ties kentėdavo ne vien Ona' 
bet ir sūnūs Kaziukas, kuriam 
dar buvo tik asztunti metai už
stoja. Iszigirdes žveriszka tėvo 
szauksma ir keiksmus sprug-, 
davo vien-marszkinis pro du
ris ir bodavo slėptis kokion- 
nors tuszczios kūtes kerten kad 
iszvengus negailestingos 'tėvo 
rankos. Tokiu silpnu pasiren
gimu vaikutis žiemos metu ne- 
isztveres dideliame szaltyje, 
pamažu, slapta gryždavo grin- 
czion. Laimingu jausdavosi 
tais atvejais, kada gryžes raso
davo tęva kur-nors kerte j be- 
snaudžianti. Bejodamas pabu
dinti mieganti tęva, atsargiai 
užlipdavo ant krosnies ir ten 
.užmigdavo saldžiu miegu.

-— Vieszpatie,! kuomet visa 
tai baigsis? — pasigirdo .kaž
koks neaiszkus ir skausmo pil
nas balsas.

Viena nakti nubudęs Kaziu
kas pažvelgė apaczion ar yra 
tėvas. Ir insitikines kaj jo dar 
nėra, atsiliepe.

— Nejaugi ir vėl musze? — 
paklausė Kaziukas.

—Kanka nu-u-lauže. Viesz
patie! Nors mirti greicziau 
atsiusk, paliuosuok mane isz 
tu dideliu skausmu kuriuos asz’ 
dabar turiu kentėti.

Kaziukas ilgai kaž-ka galvo
jo ir pagaliau nulipęs nuo kros
nies prisiartino prie ąimąnuo-

— Žinai ka, mamyte? — pra- 
' tarė Kaziukas. Begkim kur 
nors isz tos nelaimiu ir aszarn 
klampynes.

— Bet kur, sūneli, bėgti? — 
dejuodama atsiliepe motina ir 
pradėjo aszaros per jos skruos
tus lyg žirniai riedėti. Ji žiau
riausiu bildu sumnsžta ta nak
tį gulėjo ant szaltu grindų ir 
mataszkuodama sutinusia kai- . t
riaja ranka in visas puses be 
persi o jo dejavo.

i — Ar tai jisai taip padare? 
— paklausė Kaziukas, rodyda
mas sutinusipn motinos ran
kon.

— Kas-gi tat kitas taip pa
darys jeigu ne jisai. Oi, Viesz- 
pątie ir visi szventieji, siuski
te man greicziau mirti.

Pagailo vaikeliui motinos 
bet dideles meiles ir užuojau
tos pareikszti jis dar nesuge
bėdavo. Jo vienintelis buvo 
praszymas ir raminimas, tai 
isz namu pasiszalinimas.

— Keikia bėgli kol dar jo na
mie nėra — kartojo Kaziukas.

— Kur-gi sūneli, bėgsi?.. ir 
vėl sudejavo motina.

Nors ir ilgai galvojo Kaziu
kas 'bet vistik nesurado vietos 
kur butu galima bėgti. Motinos 
genezių nebuvo nes naszlaite 
būdama, lisztekejo už vyro. Gi 
bet-gi pas tėvo gentis, tai vis 
vien ka ir nuo ugnies ant žari
jų.

—- Mamyte/ asz noriu valgy
ti. Ar nėra duoneles? — po va
landėlei paklausė Kaziukas, 
norėdamas tarsi užmirszti tas 
neinvykdomas svajones.

— Ten stalcziuje dar buvo 
plutele — dejuodama atsake; 
motina. Priejas Kaziukas prie 
stalo, iszsitrauke stalcziu ir ra
dęs sudžiuvusia juodos duonos 
uos plutelė, užsibarste druska. 
Suvalgė, užsigėrė szalto van
dens ir pradėjo autis kojas, ži
nodamas kad apsiavusiam bei 
apsirengusiam daug lengviau 
bus slaptis szaltoje kuteje nuo 
žiaurios tėvo rankos.

Ona isztisa diena sėdėjo tam
sioje užpeczkeje, liūdnai de
juodama, mosuodama iszlauž- 
ta ranka iii visas szalis. O Ka
ziukas apsiavęs ir užsivilkės2 
vienu lopu ir tai dar suplyszu- 
siu szvarku retkarcziais isz- 
begdavo gatvėn pažiūrėti ar 
dar nepareina tėvas.

— Oi! Oj! Vieszpatie! — be 
perstojimo dejavo motina.

Trumpa žiemos diena grei
tai praėjo. Prieblandoj ant 
girgždanezio sniego pasigirdo 
smarkus Kurtinavicziaus žing
sniai, kuriu garsa nustelbė 
keiksmu aidas. Ona už krosnies 
visai nutilo; ji lupas sukandus 
aežiu didėlėms pastangoms su- 
situreoj nuo dejavimo, mosuo
dama iszlaužta ranka in visas 
szalis. Troboj jau buvo visisz- 
kai tamsu, kada Kurtinavi
czius gryžo namon. Beeidamas 
sukniubo ant slenksczio ir’■ : - • ’ ! 
smarkiai sukeikė. Palikes ati-

■ ■ . . - i ,
darytas duris, per kurias eio ’ *• 1**1
vidun szaltis didžiausiais ka
muoliais, atsistojo viduryj as
los ir smarkiai suszuko:

janezios motinos. — Kaži! Ona! Kaži!..

Iszgirdusi Ona ta szauksma 
ir žinodama kad jo įnirtimui 
nevalia prieszintis, drebėda
ma iszejo isz užkrosnio.

— Greicziau užžiebk lempa 
— dantimis grieždamas atsi
liepe girtuoklis.

Kaziukas dideliu szirdies 
apmirimu žiurėjo pro atviras 
duris ir girdėjo tėvo murmėji
mą. Jis dabar buvo pasislėpė® 
priesz-kambario kertėje. Jis 
mate, kaip sužibėjo degtuko 
liepsnele ir užsidegė lempa, pa
galiau iszgirdo žveriszka tėvo 
baisa.

— Asz tau!., pažink mano 
gale!

Motina be dejonės ir riksmo 
griuvo ant aslos. Tėvas 'dar 
karta spyrės krūtinėn gulin- 
cziai motinai, iszsitrauke isz 
kiszenes pusbuteli baltakes ir 
ramiai atsisėdo prie stalo.

Kaziukas suprato kas per 
scena iiivyko. /Pagailo kūdikiu 
motinos, kuria girtuoklis, tėvas’ 
be jokios kaltes musze. Jis 
priesz-kambąryj stovėdamas 
verkė isz to gailesczio ir 'su
spaudęs kumszteles galvojo.

— Tai nepaklausė manes... 
Būtumėm kur nors iszbege.

Atsipeikėjus nuo to smar
kaus smūgio Ona atsikėlė pa
mažu nuo žemes ir svyruoda
ma prisiartino prie krosnies.

— Uždaryk duris — szauke 
Kurtinaviczius. Kaziukas ma
te kaip motina nei vieno žode
lio nepratardama, tylėdama 
prisiartino prie duru ir desz- 
hiaja ranka jas uždare.

Ilgai Kaziukas klausėsi ne- 
aiszkaus tėvo balso. Jam apsi
rengusiam dabar buvo daug 
■szilcziau ir jis jau szal'tame 
priesz-kambąryje szokineda- 
mas galėjo kęsti ilgesni laika. 
Jis nutarė szi karta neiti grin- 
czion kol tėvas visai pasigers 
ir nuvirs kur-nors pastalėj. Ka
dės ramu kampeli priesz-kam- 
baryj už parvirtusius statines, 
atsisėdo ant* žemes, sunėrė ran- 
kovose rankas ir paskendo sva
jonių sūkuryje. Jis svajojo apie 
tai kaip tai butu gera gyventi 
be tėvo, turint tik viena mamy
te. Asz persisamdycziau kur- 
nors piemeniu, galvojo Kaziu
kas, — mamute taipgi rastu 
sau koki nors uždarbi; galima 
butu nemaža užsidirbti o isz- 
leisti to uždarbio nebutu kam. 
Pirktumem tuo kart karvute, 
duoneles, uždengtumem nau
jais sziaudais skylėta grinezios 
stogą, jos vidų sziek-tiek patai- 
sytumem. Mane jau ne Kaziu
ku bet Kaziu vadinti pradėtu. 
Žiema eieziau kur-nors dar
ban, pavyzdžiu, miszkan me
džiu pjauti. Gera butu gyven
ti!. . Taip ilgai Kaziukas sva
jojo ir ruosze placzius ateities 
gyvenimui planus. Jis svajojo 
koks laimingas butu juodvieju 
gyvenimas bet tiktai 'be tėvo... 
Tėvas ta laime sudrumsta.

Atsiminė vaikelis sutinu
sia motinos ranka. Pagailo jos 
skausmu ir jis pamanė: “Kad 
bent greicziau nusigertu tasai 
žmogžudys” ir vela jis gilino
si in savo svajones. Jo szirdyje1 
szi karta pradėjo liepsnoti ker- 
sžto mintys. Nors dar buvo vi
sai jaunas, tacziau kerszto min

tys buvo tikrai nuostabios. visai'nejudėdama ir tekėjo pu-

Grinczioje buvo girdėti tė
vo keiksmai, barniai, begedisz- 
kes dainos. Isžgeres pusbonki 
Kurtinaviczius nutilo ir ilgai 
kaž-ka galvojo. Pagaliau atsi
stojo ir svyruodamas iii visas 
puses .vargtais-nbgahtis p/isi- 
artino prie pecziauš’. Pastvėręs 
motina už iszlaUŽtos rankos 
patraukė ja!' smarkiai savęsp, 
nuo ko nelaimingoji 'gana sun
kiai sudejavo.

— Užmuszi'u, jeigu nėatiiė- 
szi pusbonkio!..

Skausmo kankinama mote-< I : 1 ' s H |.......
riszke nei žodžio negalėjo isz- 
tarti: ji tvirtai sukandusi lupa' 
skaudžiai dejavo. Toks jos el
gesys visiszkąi suerzino žvėri- 
vyra, kurio szirdyje jau neliko 
nei mažiausios žymes žmonisz- 
ku jausmu.

Girtuoklis stiprioms rauko- 
mis dar karta pastūmė kerten 
veikianczia moteriszke. To ■ • ! » ■ • ' f ■ ■ . '
dar neužteko. Dar karta pribe- 
ges nutvėrė sužeista jos ranka 
ir ja taip smarkiai pasuko kad 
net aulas sutraszkejo. Ona jau 
ilgiau neisztiverus krito ant 
žemes ir pradėjo szaukti kad 
net visa 'troba skambėjo.

Kurt inaviezius, keikdamas 
atvilko ja viduriu aslos ir pa
laukes 'keletą sekundų smarkiu 
ii ’ 1 t ’ 1 ’ ■ ■’ ’ ibalsu suszuko:

— Asz tau parodysiu...
Jis" priėjo prie krūvos, mal

ku, iszsirinko geriausia baslį
ir prisiartinęs prie nelaimingo
sios pradėjo jai szerti per gal
va be jokio žmogiszko atjauti
mo. Nors moteriszke jau ir 
taip vos gyva gulėjo o žiauri; 
girtuoklio randa dar rode savo . ■ < i > ■ ’ ■ • ’ . ■ ■■ • : ‘ , ■ f ■ ■ i s.
galybe. Su pasigėrėjimu tasai 
girtuoklis szi karta musze sa
vo žmona kuri nei vieno žode
lio neprataro jo žveriszkam pa
sikėsinimui.I"

Girdėdamas Kaziukas moti
nos dejones sudrėbėjo isz bai
mes. Intruko jo svajonių gran- 
dinys ir visa dome buvo nu
kreipta ton baisiem žmogžu
dystes scenom

i
Valandėlei trukus ir vėl pa

sigirdo mu'szimo aidas. Mato
mai tasai girtuoklis dar norėjo 
persitikrinti ar nepratars toji 
nelaiminga moteriszke jam 
bent vieno priėsžingd žodelio. 
Ilgai Kaziukas'klausė tos švė
nos ir dažnai’sau 'štate klausy
mą, ka tai ten galėtu būti.

■ . ....— Kas ten tokio yra? — ta- ; f.
re vienas sau Kaziukas. Tik 
staiga nutilb dejones ir pasi
girdo sunkus tėvo žingšhiai, ei- 
nanezio a rėžiau Stalo; ir vela 
viskas nutilo. Tėvas sėdosi 
prie stalo ir ramiai po'visai au-

-i. imt; -I'drai snausti pradėjo.
' ’• -r:iln ii ramiai p ■ • l a ;.li ’

'mtii.'.l; pf.iil: į,i’

Tik už. pusvalandžio, kada 
grinezioj mirtina tyla vieszpal- 
tavo Kaziukas pamažu is'žlin
do isz savo pasislėpimo vietos 
ir atsargiai priėjo prie grin
ezios duru. Pamažu, nesusyk 
jis jas atsidarė ir kiszes vidun 
galva pastebėjo užstalėje be- 
snaudžiant tęva ir balsiai be- 
knarkianti. Tik vėliau vaiko 
žvilgsnis apsistojo prie asloj 
gulinczios motinos. Ji gulėjo1

tos isz burnos. ,
— Kas-gi tai butu ? — iszsi- 

gandes galvojo Kaziukas ir 
galais pirsztu prisiartino prie 
stengianezios motinos kūno, 
kurs jau biivb lavonu virtęs.

— Nėjaugi užmuszė ? — Taip 
turbut tikrai užmusze, kartojo 
pats sau Kaziukas. Jis prisi- 
miuie nesenai girdėta muszima 
ir motinos dejones, todėl szi 
karta jau nedvejojo, kad ile- 
<1 vejoje, kad motina tikrai nu- 

[žudyta. Jis dar gėriau norė
damas insitikinti,’ paėmė mo
tinai už rankos ir ja pajudinęs 
vėl padėjo. Nesuląukės nei ma
žiausio kveptelejim'6 giliai at
siduso.

— Taip yra tikrai — mamy
te jau negyva. Užmusze... — 
viens sau kalbėjo Kaziukas.

Ir staiga kersztas' ir žverisz- 
kas kas Įnirtimą s apėmė visa 
vaiko esybe; jis nubalo, sudrė
bėjo ir ruseziai pažvelgė in 
mieganti tęva.

— Asz tau. .. atkerszysiu. .. 
kilo Kaziuko sieloje mintis. 
Jis susijaudinės bėgiojo po 
grinezia, paimdamas rankon 
(ai baslį tai kaczeiiga. Tik stai
ga jo žvilgsnis apsistojo ant 
pasuolėj gulinczio kirvio. Vai- 
.kutls tuoj prie jo pribėgo, su- 
cziupo .kirvakoti drebanezio-' 
mis rankomis ir isžkeles augsz- 
,tyn prisiartino prie tėvo.

— Žmogžudį!.. asz tau pa
rodysiu — sznibždejo kūdikis 
virpanezioms lupoms. — Asz 
tau parodysiu, ka reiszkia nu
žudymas mano motinos. Už ta 
dauba asz tau dabar busiu at- 
kerszytoju. Tu nužudei, gir
tuokli, nieku nekalta mano ma
no mamyte... kuri mane glo
bojo ir mylėjo. Jeigu žuvo ma
no laime tai žūk ir tu nedorėli 
— ir kirto kūdikis kirviu tėvui 
galvon.

Jis kirtęs tėvui kirviu gal-'! 
yon, skubiai iszbego isz grin
ezios bet ir duru nėbesuskub-1 
damas uždaryti. Ilgai dar jis 
girdėjo tėvo dejones kurios jo 
sieloje šukele smarkiausia au
dra... pagaliau viskas nutilo.'

Kaziukas suprato kas ątsiti- 
ko. Jis žinojo kad kas tai nepa
prasto invyko... bet kas?... Jis 
riejgalejo to insivaizdinti pilnu
moje suprasti — pasekmes at-į 
rode visai paprastos.

— Asz turbut sapnuoju — 
mintijo Kaziukas. Visi tie in- 
vykiai tai hera tikrenybe.

— Ąiszku... tai — sapnas... 
Kaip tai? Mamyte nužudė tė
vas o asz tęva... kirviu. Tai 
sapnas o ne tikrenybe. Tokios 
tai mintys jam ramumo neda
vė. Vidujine jo sieloj audra bai
me jame iszsžauke ir jis pradė
jo nerimauti.

Gatvėj speigas didžiausis,

tėvą.
Baisu darba atliko szia nak

ti Kaziukas. Bet Leno tai kal
te ? Girtuoklio tėvo kasdieninis 
žiaurus pasielgimas Su motina 
ir juomi paežiu, szalde jo szir
dyje tėvu meilės ir pagarbos 
jausmą. Jo keiksmai ir žverisz- 
1d dairiai auklėjo vaiko szirdy
je, ,nors ir nepastebimai, žiau
rumu. Jis nuo pat pirmu kūdi
kystes valandų, kada jo protas 
jau sziek tiek pradėjo bręsti, 
nematęs nei karto 'blaivaus ir 
rnaloniai su motinh apsieinan- 
ėžio tėvo o visuomet vien1 asz- 
aras matydamas nekaltos savo 
motinos ir girdėdamas tėvo 
keiksmus, neturėjo progos Rin
kamus savo szirdyje iszaukle- 
ti jausmus.

Isz kart dar ir mažiausis tė
vo 'sudejavimas dare kūdikio 
sieloje tam tikra inspudi bet il
gainiui prie to visai priprato 
kad jokios domes nekreipė.

' Negailestingas szaltis skver
bėsi per kiekviena, nors ir ma
žiausia grinezios plyszeli. Beto 
per atviras grinezios duris' 
szaltis ėjo vidun visu pilnumu 
ir du lavonu greitai suszalo ak
mens kietumu.

Pagaliau 'szaltis insiskverbe 
ir kuten, kame sueziupo negai
lestingom -savo letenom jauna 
žmogžudį. Dar gal but ir ilgai 
vaikas dejavo ir verke, gal dar 
ilgai skundėsi savo gyvenimo 
likimu bet galu gale ir jis tu
rėjo mireziai iii akis pažvelgti.

Rytmetyje Kurtinavicziaus 
grinczioje buvo visiszkai 'tylu... 
Trys lavonai įgulėjo ant grin
dų... (Galas.

■ raky tas, į..,.
Tada szelsta ir pyksta, 

‘ ‘ Tu rakate, kam duris už
rakini, 

Gal koki jauniki pas save 
turi?” 

Išžtikro didėle pakula turiu, 
Jau dalaikyti negaliu, 

Noriu jam visame patikti, 
Negaliu ir gana iritikti, 

Ar gąliu toki vyru vadyti? 
Keikia tokiam iii kaili duoti.

Iszmintįngi vyrai taip nedaro, 
Ne viena motere isz svieto 

iszvaro, 
Pats per naktis valkiojasi, 

Paskui prie moteres kabinasi, 
Prageria uždarbi ir pra- 

kazyruoja, 
Paskui ant moteres rilgoja.

O jus kvaili vyrai, 
Ar tai thip gerai ?

Ant biednos moteres isz- 
mislyti, 

Nebūtus daigtus loti,
Ar tai už tai, kad tavo vaike

lius augina,
Skalbia, triūsia ir valgi ( 

gamina? 4
Tu pinigus prageri, 

O ta ne szlebes geros nėturi, 
Apžiūri tavo burdingierius, 

Kuria baudžia kaip ant kvatie- 
ros Žalnierius, 

Ar tai taip nebagei užmoki, 
• Siunti ir da muszti szdki! 
Asz jus, bestijas pamokysiu, 
Apie provas Amerikonu 

iszdesiu.
Geriausia nieko nereikia to

kiam sakyti,
Ne pamokslu davinėti, 

Susitaria mitinga padarykite, 
Per “Saule” apgarsykite, 
Jog skusite spykyzes szin- 

korius,

sniegas girgždėjo.po kojomis 
praeiviu o szaltis nemalonia sa
vo letena laike apkabinęs visa 
gamtos grožybe. Szviesios 
žvaigždes mirgėjo dangaus 
auksztybeje, visoj gamtoj nuo
stabus ramumas vieszpatavo. 
Tik Kurtinavicziaus namuose 
mirtis buvo pavergusi savęsp 
visa gyvybe. Szaltoje kuteje 
drebėjo isz szalczio ir baimes 
Kaziukas, dar nesenei nužudęs• ■ • • i > ■ ■. ■ 11 • » < i

Kur vyrai praleidžia pinigus, 
Jau daugeliose vietose taip 

padare,
0 ir kėlės spykyzes jau uždare, 

Tada viskas apsimalszys,
Ir vyrelei pasitaisys.

Dabar ant galo išdariu, 
Ileppi Niu Jir vėlinu,

Kad Dievas užlaikytu visas 
gyvas,

Ir padarytu visas syejkas.
Po Nauju Metu vela pasi

matysim, j
Ir isz naujo gyvensim.

Sveikinu visas rūteles su 
Nauju Meteliu, 

Ir del jusu vaikeliu, 
Ir vyreliu,

Ir duodu rodą kad geriau grin-; 
ežias apvalytumėte, 

Ir paezios save susivaidy
tumėte.

Juk aisž. mano szirdeles, užta
rytoja moterių, 

,0 jeigu kaip kada užpuola tai 
ne ant visu, 

Geras pagiriu, 
Netikusias koezioju.

Viena nebagele pas mane 
rasze,

Ir konia su aszaromis prasze: 
“Ka su savo vyru darysiu, 
Gal isz rupesties pasiskan- 

dyriu,
Jau man in gyva kaula dakako, 

Ir nuolatos sako:
Asz tave bestiją pamokys.’u, 
Visus kaulus sudaužysiu.' ’ 

Mąt, jos toks vyrelis, 
Kaip be proto bloznelis, ;

Tankei valkiojasi,
Po visas urvas (raukosi, 

Kada pareina, randa duris už- t l'Ui pai .ucr . IH--;
-i "*■

Skaitykite “Saule” j
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64 pus., Did. 5x7col 
Teitai, 10c.
‘ ‘ SAULE’ ’ 
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■ ‘ ‘ SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Angliszki Vaikai Pralinksminti Per Kalėdas $2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

1941 No. 101 Kapitonas Velnias, 
kus aprašu mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

LMM1NGU
NAUJUMETU

No. 102 
minaliszka:

Pui- 
404 
50c

Prakeikta, meilingas kri- 
apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

35c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ..............  15c

~ VISIEMS! *<'y.«**.

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

Žinios Vietines
— Uitarninke paskutine die

na seno mėto. Atsisveikiname 
su juom, bet ne su gailescziu, 
nes kaip katriems buvo geras, 
o kitiems daug vargo atnesze 
lt asai 1940 met as.

—- Seredoje priimsime nau
ja jaunuti Nauja Meta. Turė
kime vilti, kad jisai bus malo
ningesnis ir suteiks mums dau
ginus ramybes ant svieto.

— Visiems mušiu skaityto
jam mes linkime Laimingu 
Nauju Metu, kad Dievas su
teiktu visiems sveikata, kad 
užlaikytu mus ant szios aszaru 
pakalnes ir suteiktu geresnius 
laikus!...

—* Sausio menesis yra <pa- 
BVenstas per Katalikiszka baž- 
nyczia ant garbes “Szvento 
Kūdikio.“

—i Potnyczioje pripuola 
Szventos Genavaites.

—• Musu pacztoris p. Dam 
lėlius Giuinan, susižadėjo su 
pana Margarieta duktere kon- 
sulmono p. Abe Hawkes, 222 E. 
Mahanoy Avė. Szliubas atsibus 
neužilgio. “Good Luck Dan.” 
‘ ■ Saules ’ ’ bus uždaryta per

Redakcija, ir spaustuve 
Naujus Metras (Seredoje), nes 
ir mes norim priimti ir pasvei
kinti Nauja Meta.

—< Ant vietinio paczto tužsi- 
rdgistravojo 808 ateivei nuo 14 
metu ir senesni. Katras neuž- 
siregistravo jo, ta i. papuola po 
bausme $1,000 ir szesziu mene
siu in kalėjimą.

— Septintas metinis Naujo 
Meto Bailius (Frolic) laikomas 
per Szv. Juozapo parapijos' 
chorą, 'bus laikomas Decembe- 
rio 31 diena, 1940, Utarninko 
vakara., prasidės 10 valanda, 
Greinerio (Norkevicziu) sve
tainėje. Wilk’s Swing Band 
griesz puikius szokius.Iužanga 
$1. Prick tam svetelei bus pa
vieszinti visokiais palinksmi
nimais, užkandžiais ir szokiais. 
Musu choras gvarantina vi
siems puiku ir smagu laika pri
ėmime Naujo Meto ir užpraszo 
visu atsilankyti o to nesigai
lės.

— Juozas Szukis, 609 W. 
Spruce uly., ana diena iszva- 
žiavo in OOC abaza in Gordon- 
ville, Va., praleisdamas dvi 
sanvaites su savo teveleis.

— Jonas Malinowski, Len- 
kiszkas politikierius, aplaike 
gera dinsta kaipo inspektorius 
sveikatos su prideczku $2,100 
metines algos. Dirbs jis Harris- 
burge. Norints Mahanojui ran
dasi įtik saujele Lenku 'bet jie 
turi didesne intekme pas poli
tikierius ne kaip Lietuvei ku
riems numeta tik nugraužta 
kauleli už ju prielankumą.

■Kada ju broliukai ir sesutes Anglijoj mato ir girdi Vokiszkus eroplanus lekiojan- 
czius ir metanczius bombas, tai szitie Angliszki vaikucziai prisiunsti in Amerika buvo 
palinksminti per Amerikieczius laike Kalėdų per Kalėdini dieduką. Tieji kurie gyvena 
New Yorke likos pavieszinti per Mrs. Frederick McEvoy.

buvo Lieituvys bet giminiu ne
turėjo. Likos palaidotas Suka
toje per graboriu L. Czaikaus- 
ka.

Mount Carmel, Pa. — Juozas 
Jeszkeviczlus, randasi Asihlan- 
do ligonbuteje, kur gydosi ant 
aipdeginimu, kokius aplaike ka
da jojo ^drapanos užsidegė už
migdamas rūkydamas papero- 
įsa. Apdeginimai nepavojingi.

Kewanee, UI. f Czionais mi
re sena 'gyventoja, Marijona. 
Beibokiene, 72 metu, 24 diena 
Gruodžio, pergyvenus czionais 
daugeli metu. Velione buvo 
gera parapijonka Szv. Antano 
parapijos ir likos palaidota su 
bažnytinėms apeigomis kurias 
atlaike kunigas Bartkus. Ve
lione paliko sūnūs Antanu, 
Jurgi ir Andriu kai.]*) duksteres 
Jeva ir Agnieszka ir marczia 
ir daugeli pažystamu. Su gai- 
lesczia. prapesza mums taja liū
dna naujiena ■—Kiwoniete.

ŽINUTES
Benton, Ky. — John Levitt 

I nužudė savo paczia ir penkių 
metu dukrele, perpjaudamas 
joms gerkles, po tam pats sau 
panaszei padare. Priesz tai, da
vė žinia graboriui, kad atva
žiuotu ir pasiimtu lavonus.

Vera Cruz, Mex. —■ Dvylika 
žmonių likos lužmuszta per vė
tra, kuri prapu'te pro Cardoba. 
Daug namu sugriauta ir žmo
nių 'sužeista. Bledes milžinisz- 
kos.

Philadelphia, Pa. — Per eks
plozija kulkiiinio pecziaus, su
degė ant smert Ka'tura YVeiisls, 
86 metu amžiaus, motijia iždi
ninko Keystone Telephone 
Kompanijos.

'Tokio, Japonija. — Keturio
lika. žmonių likos užmuszti per 
susidaužyma didelio eroplano 
artimoje Chiba inlunkes. Bu
vo tai iszbandymas naujo ero
plano.

New York. — Prie miesto 
prūdo surasta 42 dinamitinei 
(patronai kurie butu padare 
daug bledes. Manoma kad ko
kis sznipas juos ten padėjo. 
Priedas talpina savyje apie tris
bilijonus galonu vandens.

ISZ LIETUVOS NAIKINS GYVULIUS

Nes Paszaro Nėra
DARBININKAI
NEIMA BOLSZE-

VIKISZKU PINIGU
Jie Nori Rugiais, O 

Rugiu Nėra
“Tarybų Lietuva“ raszo a- 

pie rudens darbus Vilniaus ap
skrityje': “Keliuose dvaruose 
del invairiu gamtos įsanlygu li
ko nenukąstą daug bulvių. 
Pav. Jaszunu, Turgeliu ir Ne- 
mencziues valscziu dvaruose li
ko nenukąstą (per 50 ha., bul
vių. Czia nenukasimo priežas
tis buvę darbininkai, nes jie ne
nori užmo'kesczio už darba pi
nigais, bet rugiais, o rugiais 
neinmanoma mokėti, nes iper- 
11 ai buvo daug mažiau ju pasė
ta kaip kitais metais.“

Net oficiozas pripažinsta, 
kad darbininkai nenori imti 
užmokesczio pinigais, o reika
lauja grūdais. Tas prisipažini
mas geriausiai inrodo, kad dar
bininkai nemato jokios pras
mes imti pinigus, nes už ■ juos 
vis vien nieko nenupirksi.

DARBININKAI VER-
CZIAMI DIRBTI

SZVENTADIENIAIS

Negauna Atlyginimo
Lietuvos okupantu kariuome

nei statomu kareiviniu darbi
ninkai Gaižumuose buvo pri
versti dirbti Nedeliomi ir savo 
uždarbi paaukoti Komunisti
nei “Liaudies Pagialbos Sąjun
gai.“

32 Vaiku Motina
Vilniuje įgyvena tūla Judei- 

kiene, kuri iki sziol yra pagim
džiusi 32 vaikus. Didelis vai
ku skaiczius beturcziu szcimy- 
noj reiszkia didžiausia varga, 
todėl ir kūdikiu sveikata mažai 
tegalima rūpintis. Isz 32 Ju- 
deikienes vaiku, tik deszimts 
teužaugo.

Girardville, Pa. t Kazimie
ras Vosilius, buvusis gyvento
jas szio miesto, mirė praeita 
Ketveriga pavieto prieglaudo
je 'Schuylkill Haven. Velionis

L- Amerikoniszkos 
būtos sunaudoję kas 

/po 45,000 kopertu.

ligon- 
minuta

—<’ Kanada turi apie 9,000 
saldumynu kremu kuriuosia 
Kanadiecziai perkasi visokiu 
saldumynu-kendžiu už 75 do
lerius kas minuta.

Sziauliuose buvo susirinkusi 
apskrities žemes ūkio komisija, 
kuri svarstė svarbiuosius žem
es ūkio klausymus. Paaiszkejo 
kad lyginant su pereitais met
ais szeis metais derlius yra ma
žesnis: Žiemkencziu sziaudn 10 
nuosz., Vasariniu sziaudu 40 
nuosz. ir szieno bei dobilu 20 
nuosz. Ryszium su tuo nutarta 
mažinti gyvuliu skaicziu. Pir
moji eilen bus naikinama senes
nio amžiaus ir menkavercziai 
gyvuliai kas sudaro 4 nuoszim- 
ti viso gyvuliu skaicziaus.

Kiek Bus Atimta 
Žmonėms Namu

Sovietu Lietuvoje dar nepa
skelbta kiejZ namu bus nacio- 
nalizuotiKlsz daviniu apie na
rna nacionalizacijos instatyma 
kaip ir Lietuvoje, isz 19,000 
namui nusavinama 12,000 namu.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

Karalaitis Olaf
Pribuvo In Amerika

Pasiduodamas kaipo “Alex
ander Carlson’’, karalaitis 
Olaf, isz Norvegijos, ana die
na 
ka 
vo 
jo
valdo savo karalysta isz An
glijos nes buvo iszguiti per 
Vokiecsius.

atlėkė eroplanu in Ameri- 
praleisti szventes su sa- 
paczia ir vaikais. Olaf ir 
tėvas, karalius Haakon,

įsa 
isz- 

Su pa- 
35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
ta is, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipacziuot; 
Pikta Onuka.................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

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

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

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze- 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................ 35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Rjzbaininku. 45 puslapiu... 15c

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

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 

62 pustoniu

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

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
n'js prigauna. 58 puslapiu........1?.«

No. 132 Trys istorijos apie Ai 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras pacziuojas. 76 puslapiu. ..20e

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu...........................15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

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

No. 141 Ketu’'os istorijos $pie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ........................ 15c |

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu .............. 15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; ^Jedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 4*7 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ..............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ................................................15c

150 Keturios istorijos apie 
akmeiioriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu...................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

No.
Duktė 
stasis; 
slapti.

No.
Vaitas
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji-
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ......................... .............. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
puslapiu ......................................... 15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
pes Vislos: Doras vąikinelis. 60 pus
lapiu ................................................15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus.. •. 25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 4fl 

15c pusiauju ......................................... 15c

i No. 158 Keturios istorijos apie 
I Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu.......................   15e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p;e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavems; Vieszpats Jėzus ir miszko 

'medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
I mirimą; Pavasaris; Apie same, men ■ 
esi, žvaigždes ir kitus da.igiszkus ku
tus, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25o

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10a

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydu# 
vyras. 137 puslapiu....................25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode) 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziau* 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus......................  15e

No. 168 Devynios istorijos, sn 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; S te- 
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 2be

No. 170 Asztuonios istorijos »■ 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu ...................... 25o

Nr. 171 Vieniolika puiku ivtori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'o 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25e

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

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15»

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi........................ 35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima* 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke

SAULE
1b®

Mahanoy City, Penna

ATSAKYMAS
P. B., isz Rochester, N. Y. —- 

Ant. tamisltos užklausymo kai
po ir kitiems atsakome: “Kad 
laiszkas prisiunsti isz Lietuvos 
gali savyje talpinti tik ta, kas 
žmoniems yra. pavėlinta jame 
raszyti —• turi girti valdžia, o 
jeigu peikia, tokilaiszkai neda- 
eina in Amerika. Pinigu nei 
dovanu negalima siunsti in Lie
tuva, nes valdžia viską užgrie
bia arba konfiskuoja. Juk pa
tys galite suprasti kas Lietuvo
je sziadien dedasi. Žmonys ne
turi jokios laisves, yra varžomi 
visokiais budais irkenczia dau
giau ne kaip laike cariszkos 
valdžios. . Todėl, patariame, 
kad nesiunsti jokiu laiszku, 
nes valdžia juos peržiūri o tie
ji, kuriems siuncziate laisz- 
kus, turės už tai nukenteti. 
Valdžia praleidžia tik tokius 
laiszkus kuriuosia raszyta, kad

musu broliams ir sesutėms- 
Lietuvoje sziadien “rojus“ po 
Boiszeviku padu-

i i į į i i 
b s i i

K
jį
M 
M 
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:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

L. TRASKAUSKAS | 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS įį 
aidoja kunus numirėliu. Pasamdi 

^HUtomobilius del laidotuvių, Krik K 
šj?Vestuvių ir kitokiams reikalams 
d Bell Telefono Numeras 78 į 
J 820 W. Centre St. Mabannr Cit* u

“VAINIKĖLIS,“ Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% Col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50tf 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

lel Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
lusirinkimu. Preke . . . 25e

KVITU KNYGELE Draugystėms. 
Jei iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

---o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Y ra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS“ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,............... $1.50.
“SAGE” - MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

SKAITYKITE “SAULE”




