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Metiniu papratimu, 
skaitvt.oia.ms ir vis

, iszleidejai “Saules” siunezia savo 
------- skaitytojams ir visiems Lietuviams Amerike kaipo ir musu 
broliams Lietuvoje, velinimus, isz priežasties Kalėdiniu Szvencziu.

Taip dare ir daro ‘ ‘Saule, ’ ’ su tikra linksmybia isz tikros szirdies, 
nes sziame laike linkėdami velinimus musu skaitytojams jungėsi su jais 
dvasioj a ir gyvenime. Kaipo būryje szeimynoja puola žodžiai velini- 
mu, taip ir “Saule” atsiliepia in toji milžiniszka buri savo skaitytoju, 
linkėdami visiems szirdingus ir prastus žodelius: “Laimes, Sveikatos, 
ir Užganadinimo isz-savo užsiėmimo.”

Bet, linkėdami tuos velinimus, atsimena “Saule” apie viena daly
ką, kad tebyrei laikai, kada visas svietas randasi rankosia kares dievai- 
czio ir tukstancziai žmonių žuvo ir visiems sziadien sunku, todėl ir links
mybe laike tu szvencziu ne bus tokia kokia privalo būtie. Taigi, vien 
svarbu linkėjimą siuncziame musu skaitytojams, idant tasai maras blo
gu laiku pereitu kogreicziausia, idant debesiai kares nekabotu ant 
musu czionais Amerikoj o musu broliams Tėvynėj e taipgi linkime,

Linksmos Szventes Užgimimo Kristaus,

“SAULES” REDYSTE.

ALLIJENTAI - _ -
BOMBARDAVO |

joKiETUA reiviu Prie Milerovo; 300 Kai
London — Allijentai ana die

na vela bombardavo pasekmin
gai nekurtas dalis Vokietijos 
bet 18 eroplanu nesugryžo ant 
savo stocziu. Daugelis žmonių 
likos užmuszta tuose užklupi- 
muose ir sužeista. Keli didesni 
miestai likos smarkei bombar
duoti su didėlėms bledems ir 
daugelis dirbtuvių likos sunai
kinta per Anglikus.

Tukstancziai Žmonių
Iszmirs Europoje

Nuo Bado

mėliu Gavosi In Rusu Rankas
13,500 Paimta In Nelaisvia;
Valdžia Turi 22 Bilijonus 

Doleriu Aukse

New York — Nesenei sugry- 
žes Leland Stowe, reporteris 
laikraszczio isz Egipto, raszo 
buk 250 tukstancziai Rusu pa
aukavo savo gyvastis apgyni
me Stalingrado ir jeigu ne Ru- 

jSai, tai sziadien Egiptas butu 
rankose Vokiecziu. Rusai su
laikė Vokieczius nuo užėmimo 
Egipto nes turėjo pilnas ran
kas Rusijoj gindamiesi nuo 
Maskolių. Daugiausia Vokie- 
cziams truko eroplanu ir jeigu 

, ... . . . butu tufėjakčkia 400 tuju ori-sklypai jiems pristatmes mais-i . . , . , . v , .. . . . , . j cm maszmu tai butu supliekiato tai Vokiecziai mirs paskuti- . ...m i Anglikus Egipto ir juos isz ten5* mai. Tas reiszkia jog m kelis .....VA . ... . v jvisiszkai iszguja.w menesius tieji vargingi žmones į 
mirs tukstaneziais nuo bado ir j 

& vargo kokis jau pradeda duo- 
tis jaust in ženklus. Pakol ka- 

5* re pasibaigs tai 500 milijonu 
® žmonių Europoje neturės ka 
S?, valgyt ir kiti mimlijonai turės 
P iszmirti. — Baisus padėjimas 

vieszpatauja. toje, vargingoje 
Europoje. Nors Amerika pri- 
gialbineja nekuriems skly
pams, kur galima maista pri
statyt, bet ir tai per mažai.

London — Daktaras Paul 
! Cannon apreiszke buk sziadien 
po visa Europa prasiplatino vi
sokios ligos kaip tifusas, kole- 
ra ir kitokios. Skaitlis mireziu 

$ pasidaugina kas diena. Vokia- 
$ ežiai patys kenezia jau nuo ba- 
K- do nes neturi maisto bet Vokie- 

■ ežiai tvirtina j og užimti j u

Amerikoniszki Subma
rinai Paskandino 7 Ja- 

poniszkus Laivus

Mirtinas Maudymas
Nelaisviu

MOSKVA — Rusai vejasi paskui Vokie
czius per užszalusia upe Dona, artimoje Milero- 
vo, užmuszdami ir paimdami 41,500 Vokiecziu 
in nelaisve kaipo ir atmusze 300 kaimeliu ku
riuos Vokiecziai buvo paemia. Buvo tai puikus 
apvaikszcziojimas Stalino 63 metu sukaktuviu 
jo gimimo dienos. Priek tam Rusai paėmė 1,320 
visokiu armotu, apie 10 milijonu patronu, dau
giau kaip milijoną bombų, 6,320 visokiu troku, 
3,600 arkliu, 77 amunicijos stotis ir 70 reidio 
stocziu. Prie Rzeszovo Rusai supliekė baisei 
Vokieczius užmušdami 1,700 kareiviu ir aficie- 
riu ir paėmė 18 kariszku tanku ir daug amunici
jos. In laika penkių dienu musziu Rusai užmu
sze ir paėmė in nelaisve 189,000 ir 84,500 paim
ta in nelaisve viso 273,500; Vokiecziu. Suszau- 
dyta taipgi 40 Vokiszku eroplanu.

Naujoj Gvinoįe generolo MacArthuro vy-Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki submarinai ana < 
paskandino septynis Japonisz- 
kus laivus ant tolimo Pacifiko 
mariu. Taipgi smarkiai bom
bardavo Japoniszkas drutvie- 
tes Munda ir Naujoj Georgijoj. 
Paskandyti Japoniszki laivai 
veže maista, amunicija ir gink
lus del kareiviu. Badai dauge
lis Japoniszku kareiviu žuvo 
drauge su laivais.

dienaĮ rukai su daugeliu tanku užklupo ant Japonu, 
padarydami jiems dideles bledes ir užmusze di
deli skaitlį tuju žvaira-akiu.

LONDON — Daugiau kaip 200 Ameriko- 
niszku ir Angliszku eroplanu užklupo ant žymiu 
vietų Vokietijoj ir Franci joj, sunaikindami daug 
visokiu dirbtuvių, geležinkeliu ir pakrasztines 
pristovas.

Už Kankinima Kūdikio

Czedinimo Bondus 
ir Markes.

irkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

BARBARISZKI
TĖVAI NUBAUSTI

Turėdamas 20 Metu 
Svėrė 428 Svarus

Abelaine, Tex. — Czionais 
mirė Andrius Stockton, 20 me
tu amžiaus vaikinas, kuris svė
rė 428 svarus. Jo graba nesze 
dvylika vyru ir tai ant pecziu. 
Graba turėjo indeti in dideli 
troka nuvežti ant kapiniu.

Detroit, Mich. — Petras Goz- 
dzyk ir jo motore Vera liko ap- 
skunsti per savo kaimynus už 
nepadoru pasielgimą su savo 
kūdikiu. Septynių metu sūne
lis Mikolukas liudijo priesz tė
vus buk tėvai privertinejo ji 
klupdti ant sudaužytu plytų, 
plake ji nemielaszirdingai su 
diržu ir kitaip pasielginejo su 
juom baisiai kad net keliolika 
kartu apalpo jis nuo kancziu.

Edinburg, Szkotlandija —- 
Mare Žarembiute, Lenkinto, 
kuri pabėgo isz Vokietijos in 
Anglija isz Vokiszko nelaisviu 
abazo, apsakė kaip Vokiecziai 
pasielgiu? j a su savo nelaisviais 
duodami jiems “mirties mau
dymą”. Vokiecziai privertine- 
ja tuos nelaisvius ant iszsimau- 
dymo po tam nuogus iszvaro 
laukan ant szalczio ir tieji ne
laimingi mirszta. Po tam pra- 
nesza likusioms szeimynoms 
buk j u brolis ar vyras mirė isz 
“nežinomos priežasties.”

Vela, jeigu Vokiecziai reika
lauja daugiaus vietos abazuo
se, kurie yra prigrūsti, tai isz- 

Pirkite Apgynimo szaukia skaitli nelaisviu lau- 
ri—J-—•--- ”-“J— kan kurie daugiau nesugryžto 

nes juos slaptai suszaudo.

Tėvai iszsikalbinejo sude buk 
Austrijoj galima nubausti savo 
vaikus kaip tėvams patinka. 
Bet sudžia pasakė tėvams kad 
czionais ne Austrija ir negali
ma su savo vaikais pasielgti 
kaip su kokiu gyvuliu. Czionais 
valdžia užtaria už vaikus ir ne
valia jiems taip kankinti vai
kus. Tėvai aplaike po tris me
nesius in kalėjimą o vaikas li
kos patalpintas in prieglauda 
del apleistu vaiku.

Senam Szienike, Kuri
Ketino Sudegint,

Rado $1,800

Harrisburg, Pa. — Mrs. Hen
rietta Fulton, ana diena rado 
senam szienike 1,800 doleriu 
kuri buvo pirkus po mircziai 
savo kalminkos praeita meta.

Motore iszarde ssienika tiks
le sudeginimo. Kada iszmete 
szl audus, užtiko pundeli kuri 
perpjovus rado jame daug bu- 
maszku nuo dolerio lyg 50 do
leriniu.

Valdžia Turi 22 Bilijo
nus Doleriu Aukse Bet 
Ne Vieno Penk-dolerio

Washington, D. C. — Suvie
nytu Valstijų iždas turi szia
dien 22, 743,838,112 vertes auk
so bet ne vienos penk-dolerines 
auksines. Todėl Amerika turė
jo pasiskolyt tuju penk-doleri- 
niu pinigu nuo Kanados kad 
pristatyt savo kareiviams ku
rie randasi Afrikoj nes ten tik
tai auksa naudoja, kiti pinigai 
neturi jokios vertes.

Visi auksinei pinigai likos
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krauti in vagonus. Tauragės'savo mirties prie kurios retai NESZE ŽIEDUS ANT 
stotyje ant bulviu vagonu pa-kuris nedejuotu arba nerėktu.
raszyta tokis paraszas: “ Do- Jeigu tenka da kėlės sanvaites 
vana mažiems Vokietijos vai- pasirgti, na tai ir atsigrajina 
kams isz Lietuvos gyventoju.” tai]) prie mirties, kaip prie už- 

Lietuvos gyventojai buvo pa-gimimo ir ki'ba staiga kokia

KAPO

Likos Užmusztas
Kas Girdėti&

. - įsisodinę bulves savo reikalams mintis pagauna ji, tai tik taipi
DIETINIU paipra-i])eį Vokiecziai jas nusivežė iii neturi laiko rėkt.

timu iszleidejai Vokietija paemia po savo kon-l Taigi, žmogus, gyvendamas,' 
siunczi-i trone visa vertingesni kraszto rėkia nuo užgimimo lyg smert! 

skaityto-Į turtą. I --------::--------
visiems I Tukstanczius sužeistųjų Tegul kožnas ta už pamala 

kaipo ir suszalusiu isz Rusijos frui/to turi, 'kad reikia atiduoti, kas 
musui broliams Lietuvoje, veli- Vokiecziu veža per Lietuva \iij kam priguli.
nimus, isz priežasties Kaledi- Rytprusija. Vokiszki

‘ ‘ Saules ’ ’ 
del savo 
jams ir 

Lietuviams Amerika

sužeisra^ --------::--------
kareiviai yra vežami gyvuliu Į Popiežius kalbės savo meti- 
vagonuosc. no kalba per reidio, Kuczios

niu Szvenieziu! ;
Bet ar visi maustote apie už- ■ 

gimusi Kūdikėli?... Ne, no visi!
Ar visi sziadien esame links- . 

mi? O ne! Sziadien milijonai 
vargszu Ikenczia varga, bada, 
szalti ir visokį nedatekli isz 
priežasties kares beveik po vi
sa svietą. Toki tai yra nelai
mingi! Svietas yra turtingas ir 
visko jame pilna; todėl vargszu 
neprivalo rastis ant svieto. 
Taip, bet randasi daugybe žmo 
nių savmyliu, norineziu apžio
ti visa svietą, savmyliu ir ne- 
paisaneziu apie varga savo ar
timu.

Juk vargszai, kurie szita 
szvente praleidžia varge, neuž- 
mirszlkite apie tai, kad ir Kū
dikėlis Jėzus užgimė varge.

Sziadien laimingiausiu gali 
būti tas, kuris vargsza siiszel- 
pia.

Didžiauses turezius bus pa
laidotas be pinigu — kaipo ir 
didžiauses vargszas. Tai ko-gi 
tieji žmones taip labai paskui 
pinigą genasi?

Tasai kurio szvente sziadien 
apvaikszcziojam pasako: “My
lėkite ,artima savo kaipo pats 
save.” Tai kampo nogiu su tais 
žodžiais burnas auszint ir da 
kunigai tankei per pamokslus 
primena, jeigu ne mes ne kuni
gai tojo prisakymo nepildome?

Vietoje meiles artimo tai 
puikybe, užvydejimas, godu
mas, neapykanta ir rūstybe tu
ri pirmybe Krikszczioniszkam 
sviete, nes didesne dalis žmo
nių tiktai isz vardo yra Kriksz- 
czioniais.

Vargszas, kuris yra sau link
smas ir ant visko linksmai nu
sižiūri, daugiau isz savo gyvas
ties naudojasi ne kaip turezius 'mas jam szuvi in aki. Nuvažia- 
kuris kremtasi save ir visus j vo in ligoribute gydintis kur 
žmones už niekszus palaiko, to- jam daktarai apreisZke kad ne
kis tik del pinigo gyvena o do-. teks akies. Tuojaus po tam ap- 
leri garbina daugiau už pati sirgo ant pendesaitis (aklosios 
Dieva.

Jeigu esame linksmais tai su rijos stalo, 
taja linksmybe reikia dalintis 
ir su kitais.

Kas tai gali būti, kad tiktai ki. In kėlės dienas po tam mirė 
tada yra drueziausia prietelys- ir kūdikis. Ant rytyojaus sudė
ta, kada tiedu prietelei gyvena ge namas ir visztinyczia su ke- 
nuo viens kito toliausia? įleis szimtais visztu. — Ar-gi

Tieji, kurie sziadien rugoja reikia didesnes bėdos del žmo- 
kad jiems blogai, lai atsimena gaus ?
ant milijonu žmonių kurie szia-1 --------::--------
dien aukauja savo gyvastis kad Į 
kitiems hutu gerai ir naikina to yra rėksmingas, tai yra, už
taisęs svietiszkas bestijas pavi- gema rėkdamas, prire'kia inva- 
dale žmogaus kurie nori apžio-. les augintojui, ypacz motinai, 
ti visa svietą ir padaryti visus kaip kokis muzikantas, prigra- 
nevalnirikais ju pageidimu ir jina invales o jeigu da kokis isz 
godulystes.

Dekavokime Dievui buk czio- 
nais Amerikoj da turime szmo 
teli duonos, ne esame padonais jau suprasdamas ko rėkia. Už- 
po padu kokio ten diktatoriaus augės kartais rėkauja, isz lin'ks- 
kuris mus kankintu ir žudytu, [mumo; dainuoja kartais jeigu

Dalinamės su jumis, mieli nelaimes skaudžiai ji dalypsti1 
skaitytojai, į 
daani kad Dievas užlaikytu vi
sus sveikatoje ir sulaukti kitu 
szventu Kalėdų.

sužeistieji Vo'kieczei nes krasz- džio, skelbdamas savo gerus 
te vieszpatauja didelis badas.' vėl in imus visam svietui. Kale- 
Visas maistas isz Lietuvos ir du dienoje jis atlaikys Miszias 
produktai yra atimami nuo gy- szventas,. kurias, 'bus. galima 
ventoju ir vežami in Vokietija gii’det per i-eidio.
del tenaitiniu gyventoju. ------------------

Scranton, Pa. — Penkiolikos 
metu vaikas Jonukas Samko, 
nesze glebi žiedu idant pa- 
puoszt kapą mirusio tėvelio, 
nes taip dare per ketinis me
tus nuo kada tėvas mirė priesz! 
Kalėdas. Vaikas taip buvo už-' 
imtas savo užduote, kad nepa- 
temino atbeganezio troko, ku
ris ji trenkė ir ant vietos už- 
znusze. Kūnas 'buvo palaido- 

i tas szale 'tėvo. Nesitikėjo Jo- 
I liukas kad pats sau nes-za žie
dus, kuriuos jam uždėjo anlt 
jo kapo.

★

Naszlaites Kalėdos
N4

nas jaunuolis paviliojo jos szir- (Ilgos niekas neatvažiavo. Szei- 
di. Nebuvo žmogaus, kuris juo
du butu perskyręs, ar perspe- užmokėjo algas. Užmokėjo ir 
jas, kad jiedu liautųsi mylejasi.

Szeimininke, patemijus joje

Visos tautos turi savo nepa
prastus paproezius bet Siamai 
gal turi navatniausius. Ten mo- 
tere, po pagimdymui kūdikio, 
turi gulėti prie pecziaus per 
trisdeszimts dienu nors ir di
džiausiam karsztyje. Jeigu Sia- 
mietis apserga, jam paszaukia' 
daktaru su kuriuom padaro de- į 
rybas už kiek apsiima ligoni 
pagydyt. Jeigu ligonis nepa- 
sveiks arba numirszta, tada, 
daktaras neaiplaiko nieko už 
savo darba. Numirėlei buna 
laikomi namie nuo dvieju die
nu lyg devynių menesiu, pagal 
jo turtingumą.

Kokia tai geradejyste hutu 
Amerikoj jeigu daktarai gy- 
dintu musu ligonius ant pana- 
sziu iszlygu! Nors tada, dakta
rai žmones netrucintu 'bet 
stengtųsi juos kogeriausia isz- 
gydyt nes kitaip, turėtu dakta
rai isz bado mirti.

Isz priežasties brangenybes 
ant visokio drukoriszko tavo
jo, 1,777 Angliszki laikrasz- 
cziai pakele savo prenumerata 
ant penkių centu už laikraszti.

LEPSZE VYRAS

Bijojo Savo Prisiėdęs, 
Geisdamas Nuo Josios 
Atsikratyt Ir Aplaikyt 

Liuosybia

Priežodis sako kad nelaime 
nevaikszczioja po girres tiktai 
po žmones.

Nesenei Indianoje, aplinki
nėje Sharesville, nelaime ne- 
vaikszcziojo po aplinkines gir
res tiktai paskui tūla 'žmogų.

Tasai žmogelis szaude saka
lus kurie jam dare dideles ble- 
des. Jo kaimynas taipgi iszejo 
szaudyt sakalus, pataikinda-

žarnos) ir vela nuėjo ant opera-

Kada jau pradėjo pasveikti, 
mirė jo pati gimdydama kudi-

Chicago, Ill. — Petras Kru- 
szevski, nu-sidave -su skundu 
ant savo prisiegeles Jevos,, 
melsdamas sudžiaus idant jam 
dovanotu liuosybe nuo tosios 
erodiszkos bobos, kuri su ju-om 
pasielgineje ansziau ne kaip 
su szunim. Vyras pripažino, 
buk jo mylima prislėgėte tan
ke! tvisžkino jam per žandus, 
keikdama visaip, o kelis sykius 
net istemesdavo ji isz lovos ant 
grindžiu. Mat jo mylima pa- 
cziui'e sveria už ji 150 svaru 
daugiau, o priek tam kerszino 
kelis syk, kad ji nuszaus kaip 
szuni.

Nedelioj, kada jis nuėjo iszsi- 
maudyt ir -'buvo nuogas, pa
ežiui® inejo in maudinyczia, 
sumusze ji baisiai ii- nuoga isz- 
mete laukan, net kaimynai tu
rėjo paszaukt palicija idant ji 
paimtu po savo globa. Su pa- 
gialiba policijos vargszas apsi
rėdė. In dvi dienas po tam jo 
prisiegelo sutiko ji einant isz 
darbo, užklupo isz naujo kad 
turėjo pasislėpt nuo. pasiutėlės 
pas kaimynus.

Tusiai nelaimingas Icp-sze, 
dabar isikumdžia ta ja pasiutėlė 
ant persiskyrimo, o sudžia pri
žadėjo moteriszka ryszi atriszt 
ir paleisti ji isz tosios Babe
li oi i is zk os n e 1 a išveš.

Atėjimas žmogaus ant svie-

prigimties rėksnys, tai jau ga
na.

Užaugės, jeigu rėkauja, tai

Brolis Uždege Broli

Motina 'buvo labai nusilpusi 
jausdama kad prisiartina 

i paskutine gyvenimo valanda, 1 - I . *Į silpnu 'balsu tarė savo vyrui, 
stovineziam prie jos lovos:

— Antanai, buk geras, neap- atmaina ir tanikiai liūdesio upe 
leisk ir neduok niekam skriau-|' 
sti musu dukrele Olga ir kuola- 
biausia. rūpinkis kad ji užaug- ' 
tu ir liktųsi dora mergaite.

— Nesirūpink, brangioji! 
Koks asz bueziau tėvas jeigu 
nesirupineziau savo dukreles 
ateitimi. Juk žinai kaip labai 
asz ja myliu o ji liekasi man tik 
vienatine viltis ir džiaugsmas. 

Tariant paskutinius žodžius, 
per veidus jam eme ristis stam
bios aszaros kurias pamaezius 
Oilga pribėgo prie tėvo, apsi
kabino jo kakla ir bueziuoda- 
ma ja'm veidą, kllause:

— Ko verki, teveli? Gal tau 
ka skauda ? Sakyk, nes asz tave 
laibai myliu.

— Taip, dukrele!... skauda 
mlan szirdi kad tu liksi nasz- 
laite...

— Neverk, teveli! Asz nebu
siu naszlaite, asz 'busiu gera 
mergaite.

— Bet žiūrėk, tavo motinėlė 
jau mirszta...

Olga pripuolė prie nusilpu
sios motinos ir verkdama su- 
szuko:

— Mama, nemirk, asz neno
riu būti naszaite! Paklausyk 
kaip tėvelis verkia!...

Motina atmerkė akis, pažvel
gė iii stovinezia prie jos dukre
le, uždėjo jai ant galvos savo 
ranka ir tarė silpnu balsu:

— Buk rami, dukrele. Augk 
sveika, 'buk tėveliui džiaugsmit 
ir buk gera mergaite.

Isztarus tuos žodžius motina 
užmerkė savo akis ant amžių.

Tėvas, neilgai naszlaves, ve- 
de už paiczia dar jauna motere. 
Szi buvo labai 
nasz'laitei. Olga tankiai klaus
davo tėvo, kam jis neparvežė 
tokia gera miaima kaip kad ana 
buvo ir sakėsi kad szitos ji ne
nori, nes szi labai negera, ka
dangi ja tankiai musza.

Tėvas teisindavosi, kad ne- 
, galėjas rasti tokia gera. Ir nors 

1 mate kai]) pamote skriaudžia 
maža naszlaite, vienok jai nie
ko nesako, nenorėdamas ja už
rūstint.

Olga nors vargiai augo, kaip 
tas medelis prie kelio, kur visi 
praeiviai ji laužo ir skabo, vie-į 
nok augo ir iszaugo in patogia i , • ..I ° ° . I parsivežt savo vaikus pas save,mergele. Tėvas u'zmirszo savo 
žodžius, kuriuos jis kalbėjo 
mirsztan'cziiai savo žmonai, ku
ri jam liepe rūpintis Olgos atei
timi. Jis ta visiką užmirszo. 
Jam buvo mielesne antroji 

į žmona. J is neatkreipe atydos 
G2 ,in naszlaite ir ja nesirūpino. Ir 

nors namie buvo užtektinai vie
tos, tai vienok ipaliepe jai eiti 
t a rn a u t i s ve t im i em s.

Olga, tėvo ir pamotes varo
ma, iszejo in'kaima ir gavo vie- 

Bobiszku noru nesuskai-!ta pas turtinga ūkininką. Pati
ko vieta, tad isztarnavus iki 
meto galui, pasiliko tarnaut ir 
antrus metus. Pas tęva nueida
vo laibai retai, nes žinojo kad 
niekas jos ten nėlaukia.

Olga, kaip ir visos to amžiaus iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
mergaites, mėgo draugaut jau- ba kaip ir visos Bobos. 15(t. 
nime. Bedraugaujant jai, vie- SAULE PUBLISHING CO.,

mininkas atsinesze pinigu ir

Už Pakuta Turi Dirbti 
Kuknioj

Buffalo, N. Y. — Charles An
derson, geležinkelio palicijan- 
tas, nelekiąs darbo, pradėjo 
lankytis po karezemas ii- pul- 
ruimius o pare jas namo pradė
davo bartis su- paežiu, kad toji 
negalėdama ilgiaus n uk austi 
jo pasielgimu, apskundė už ne
padoru pasielgimu.

Slidžia nubaudė Czaluka i- 
dant per visa sanvaite dirbtu 
kuknioje ir prigialbetu rnote- 
rei naminiam darbe, o jeigu to 
neiszpildys, tai bus nusiuntus 
in kalėjimą ant trijų menesiu. 
Paczei paliepė per taji laika 
nuvažiuot pas savo motina ant 
vakacijos, o vyras pasiliko na
mie prie naminio darbo. —Kad 
butu daugiau tokiu iszmintin- 
gu sudžiu.

Stebetini Maži Dalykai

— Markas Scarliot't, kalvis 
už laiku Anglijos karalienes 
Elzbietos, padirbo misinginia, 
spyna, kuri svėrė tiktai 'penkis 
žirninis.

— Maksas Kaufman, auk- 
sorius Berline, Vokietijoj, bu
vo padirbias maža dvirati ve
žimėli, kuris svėrė du svarus. 
Buvo padarytas isz sidabro.

— Pilnas turėjo maža. Nauja 
Testamentą, kuri galima buvo 
inldeti in karvelio kiauszini.

— Mažas laikrodėlis kara
liaus Jurgio III, kuris radosi 
Londono muzejuj, yra didumo 
musu deszimtuko.

— Paskutinėje svietineje 
Iszkilmeje, Francijoj, tūlas 
Vengras rode iszmokyta blu- 
sia, kuri musze su auksiniu ku- 
ju sverentis treczia dali gramo. 
Tasai kūjis buvo padirbtas isz 
gryno aukso.

Rusiszki Priežodžiai

žiauri mažai

Olgai metines algos 25 rublius 
o szeimininke, kaipo gerai tar
naitei, davė dovanu dar sziliki- 
ne skarele. Olgai dar liūdniau 
pasidarė matant kaip visi va
žiuoja praleisti szvente savo 
tėvu namuose, tik ji viena, lie
kasi pas szeiminirikus, savo tė- 
ivu u'žmirszta.

Kalėdų antroj dienoj Olga 
iszsirenge bažnyczion tikėda
masi sueiti savo tęva. Po pa
maldų, iszejus ji isz bažnyezios, 
užtemijo tęva einant per rinka. 
Greitai užbėgo jam už akiu. 
Bet tėvas, ja užtemijas isz tolo, 
sugryžo adgal ir nuėjo aluden. 
Ji ilgai stovėjo ties alude lau
kiant iszeinant tėvo bet jo ne
sulaukė. Ji savyje dūsavo ir 
pati saves klausė: “Kam asz 
verta, kad ir tėvas nenori apie 
mane žinot, nenori mane susi
tikt! Kam vertas maino gyveni
mas, 'kad’visi nuo manės szali- 
nasi, lyg nuo kokios lirnpan- 
czios ligos? Dieve mano! Jeigu 
butu gyva mano motinėlė, ko
kia asz bueziau laiminga! Ar-gi 
bueziau asz taip žemai nupuo
lus jeigu bueziau savo tėvo na
muose.” Ir pradėjo per veidus 
jai riedet gailios aszaros.

Sugi*yžo 'Olga vela in szeimi- 
nin'kui namus, nusiminus ir ap
siverkus. Sžeimininkas palklau-

■ se:
— Olga, ar suėjai savo tęva? 

> — Ne, dede... Jis maiurkarf)
■ tik pamate, tuojaus aluden nu

ėjo...
— Gal butu gerai, kad 

tave nulvežcziau, gal tėvas 
ko neturi atvažiuot?

— Dede, nenoi-iu asz ten 
žinot, nes jie manes nekenezia, 
nenori net pasitikt mane. Asz 
geriau pasijeszkosiu sau kitos 
vietos!...

Dabar ji nuliūdo ir susirūpi
no, kaipo neitimingiausia vi
same pasaulyje. Pagalinus nu
ėjo savo kambarin ir nusinesze 
indeli vandens. Isz kiszeniaus 
iszsieme bonkute nuodu ir juos 

------- , ---- supylė in indeli su vandeniu, 
reikes dingti Priėjo prie lango ir paskutiniu 

nes szeimininke isz anksto jau kartu pažvelgė iii miszkus ir 
buvo atsakius jai vieta, kaipo 

I netinkaneziai tarnyston ki
tiems metams.

Ii- atėjo linksmosios Kalėdos.

kkartais paklausė, kodėl ji taip i 
nuliūdus ii- labai užsimaus- ] 
ežius. Karta ji susigėdus, ii' va- : 
landele patylėjus, viską szeimi- 
ninkei papasakojo. iSzeiminin- 
ke, viską iszklausius, paiklause: i

— O kas-gi yra tavo myli-1 
muoju?

— Nu'-gi Urbonu Jonas. .Jis 
žada tuojaus po Kalėdų mane 
vesti.

Szeimininke, paklausius jos 
pasakojimo ir galva palinga
vus, tarė:

— Apsivylei, mergele. Jis ta
ve ne ves nes po Kalėdų tuojaus 
jis iszvažimoja in Amerika...

— In Amerika?! Kas jum 
apie tai sake?

— Man sake jo motina.
O'lga nekantriai lauke vaka

ro ir sulaukus, greitai nusisku
bino in Urbonus, Nuėjus rado 
namie tik viena Joną, kuris nu
stebės jos atsilankymu, szaltai 
paklausė:

— Kas atsitiko, kad pas ma
ne atėjai? Ka pasakysi?

— Jonai! Asz girdėjau kad 
tu rengiesi keliauti in Ameri
ka...

— Taip, rengi uosiu. Tai ka? 
Gal tu man neleisi keliaut ?

— Jonai!... O kur-gi asz ding
siu?! Juk žadėjai mane po Ka
lėdų vesti... Kodėl dabar taip 
elgiesi?! Pasigailėk manėsi...— 
Ir erne Olga visu balsu verkt.

Jonas Urbonas, bijodamas 
kad jo motina parėjus nerastu 
ja veikianczia, atidarė duris ir 
be pasigailėjimo ja per duris 
iszstume laukan. Tik dabar ji 
aiszkiai suprato kad jos myli
masis Jonukas ja suvyle.

Artinosi Kalėdos, kuriu visi 
laukia o labiausia samdomi tar
nai, kad sugryžt pas tėvus, ar
ba sziaip gimines, kad pas juos 
kėlės sanvaites pasilsėt po sun
kiuoju meto darbui. Tik vienai 
Olgai besiartinanezios Kalėdos 
buvo nemielos ir baisios, nes 
nežinojo kur jai r

asz. 
lai-

va-

' kalnus, baltu sniegu ■ užklotus.
— -Sudiev tau, pasauli I.--Tu 

man 'buvai žiauruAr veidmai
ningas. Nes-kriausiyr neapgau- 

4i. Mirtis

Toledo, Ohio. — Bernardas 
Koiszur, GO metu amžiaus, miro 
ligonbutejc nuo baisiu apdegi- 
nimu. ‘Priesz mirti jisai sake, 
kad susibarė su broliu, kuris 
aplaistė ji karasinu, kada mie
gojo ir uždege su degtuku; 
Brolis Antanas likos aresztavo- 
tas. Badai brolei susibarė už 
pinigus, kokius vienas kitam 
buvo kaltas.

—■ Bobai knu'tas snuki už
daro ii- dorybių invaro.

— Boba turi ilga plaukia, 
bet trumpa protą.

— Paklok bobai iszil 
ji atsiguls skersai.

— Motore ant dienos 
sykius iszisįmeluos.

— Kas bobai pasiduos tas 
ilgai negyvuos.

— Bobos liežuvis yra taip 
ilgas, kad visur dasiegs.

Piima diena atvažiavo bernu- dinesi tu mane dakį_
^evas ir pusm-erges motina,'mail mielesne. J? įuszluostys 

mano aszaras ir užmigdys sal
džiu ir amžinu miegu...

Drėbaiicziomi rankomis pa
ėmė indeli su vandeniu, prine- 
sze prie lupu ii- iszgere. Atsigu
lė ant lovos ii' lauke paskutines 
valandos.

** Neuzmirszkite Guodotini £»kai 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už> 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! I ’ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

-------------------------------- -----------------—----------------------------------------.7 K---------

plotkelems, veliu- arba koki įkuno skausmai, tada'r’a.,

Priesz kelis menesius Vokie- 
cziai suvarė du tukstanczius 
Tauragės, Lietuvos, gyventoju 
kuriems insake kasti bulves ir

vela invales pristena ir priai- 
manuoja.

Tada sau žmogelis, gyvenda
mas ant svieto o kaip katram 
pasiseka gyventi ilgiaus ant 

; svieto tai pasijunta, kad ir gil
tine aplink suka ir žino gerai 
kad nuo jos neiszsisuks, laukia

A. Cukauskas, isz Old Forge, 
raszo: Prisiuncziu tamis- 

toms užmokesti už “Saule” 
ant viso meto. iSzirdingai tariu 
aržiu už gera, patarnavima ir 

prisiuntinejima 
Vėlinu geriau-

regu'lariszka 
laikraszczio.
šio pasivedimo jusu drabno - 
šia ir laimingu Kalėdų ir Nau
ju Metu.

tvsi.
— Leisk boba in rojų, o ji 

karve su savim pasiims.
— Jeigu bobai aszaras 

sziuostysi tai da daugiau ju isz- 
spausi.

— Kur velnias negali, in 
ten boba njisiunczia.

ISTORIJEaide lla isz ma 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent ICO 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City
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Žinios Vietines Taiika ir Ramybe.
Kun. P. P. Laumakis, Kleb.

Meile Brolio, Jeszkojo
Sesutes Už 1,000 Myliu

LINKSMU KALĖDŲ!
— Ketverge pripuola Ku- 

ezia — Adomo ir Jevos.
— Petnyczioj Kalėdos.
— Linkime visiems Maha- 

nojidcziams linksmu ir laimin
gu Kalėdų.

—- Sziomis dienomis viesz- 
patauja didelis szaltis nes že
miau zero.

— 442 vardai vyruku likos 
isztraukti ant tarnystes ir bus 
siuncziami Panedelyje, Gruo
džio 28, 29 ir 30, per tris die
nas, ant peržiūrėjimo, in Allen
town. Nekurie yra per seni ir 
bus paliuosuoti nuo tarnysytos 
arba tieji kurie yra jau miru
sieji, kiti serganti arba tieji ku
rie jau! yra instoja in tamysta. 
Tokiu randasi 118. Vardai pa- 
szaiuktuju ant tarnystes bus ap
garsinti vėliaus.

—- Kalėdinis perstatymas 
duotas per Szv. Juozapo para
pijos mokinius, laikytas 7ta va
landa Nedėlios vakara, parapi
jos svetainėje pasisekė puikiai 
ir daugelis žmonių buvo atsi
lankė ant perstatymo, noriais 
buvo gana szalta. Publika buvo 
labai užganadinta isz jaunu ar
tistu kurie atlosze savo roles 
puikiai. Didele dėka priguli 
vienuolėms kurios išdavine 
vaikus ir patiems vaikams ku
rie nepatingėjo dalyvauti per
statyme ir iszmokti savo roles.

— Petnyczioje, per Kalėdas 
“Saules” spaustuve bus užda
ryta visai diena.

Frackville, Pa. — Apreisz- 
kimo Pan. Szven.cz. Parapija, 
Kalėdų Pamaldų Tvarka:

Berneliu Miszios, 6 vai. ryte,
Valkams Miszios, 8 valanda,
Suma, 10 valanda.
Iszpažintis, Kuczioje: 2 vai. 

iki 5 vai. vakare; ir 7 valanda 
iki 10 valanda vakare.
Kunigas S. J. Noibutas, Kleb., 
Kun. L. Pecziukeviczius, Vik.

Isz Amerikos
ISZTRAUKE PINI

GUS ISZ BANKOS

Davenport, Iowa — Septy
niolikos metu Charles Des
mond, isz Chicagos, atėjo in pa- 
licijos stoti San Franciske ap- 
reikszdamas buk jis iszejo isz 
namu praeita meta ir tik dabar 
atėjo in San Pranciška jeszko- 
damas savo sesutes kuri badai 
czionais gyvena. Jo tėvas ir 
brolis prigėrė upeje o jis pra
dėjo savo kelione peksczias ir 
kartais geri automobilistai ji 
pavėžėjo. Vaikas buvo labai 
nuvargęs ir alkanas ir melde 
palicijos kad jam duotu tuom- 
laikine prieglauda.

Vagis Pavogė Juos
Isz Namu

Susidraskė Save Su 
Dinamitu

Vaiku Poterei Iszgial- 
bejo Tęva Isz Kalėjimo

Atlantic Bay, Mass. — Vai
ku poterei daugiau prigialbejo 
iszliuosavimui tėvo isz kalėji
mo ne kaip g-ubernatoriaus par- 
donas. Van Richter pardavine-j 
jo svaiginanezius gerymus bei 
laisnu už ka likos aresztavotas. 
Priesz iszvežima ji in kalėjimą, 
jis atidavė savo paežiai du tuk
stanczius doleriu, kuriuos ji 
paslėpė in pecziu. Vaikai, neži
nodami apie pinigus, užkure 
pecziu ir pinigai sudege. Vai
kai, dažinoja apie papildymu j 
bledes, taip gailėjosi kad per 
tris dienas, be paliovos, meldė
si idant Dievas sugražintu 
jiems tęva isz kalėjimo. Daži- 
nojas apie tai sudžia, paleido 
tęva namo ant liuosybes.

Mielaszirdingumas Už
mokėtas Po Daug 

Metu
KALĖDŲ NAKTĮ

Chicago — Du žmones likos 
užmuszti ir devyni sužeisti ka
da ugnis kilo West Hotel. Ne
laime atsitiko Vargingoje daly
je miesto.

Szv.Mahanoy City, Pa. —
Juozapo Bažnyczioje Kalėdų 
Pamaldų Tvarka:

Baltimore, Md. — Ona Rig- 
gels isztrauke 900 doleriu isz 
bankos nes ketino pirkti už 
juos kares bonu ir ženkleliu. 
Neturėdama atsakanczios vie
tos savo name ant paslėpimo 
pinigu, nunesze juos pas savo 
kaiminka. Ant rytojaus vagis 
insigavo in kaiminkos narna, 
paėmė visus pinigus ir kelis 
auksinius laikrodėlius ir dingo 
džiaugdamasis savo giliuku 
per ka turės geras Kalėdas.

Sziadien moterele kitaip 
mausto apie bankas ir apsau
goj ima pinigu. — Per vėlai, 
szirdžiuk, susipratai.

In Deszimts Metu Pir
ko Savo Moterei 302 

Szlebes Ir Viena 
Skrybelia

Brooksville, W. Va. — Stan
ley Kutas, 46 metu amžiaus, 
kuriam nubodo gyvenimas, nu
tarė užbaigti savo svietiszkus 
rupesczius ant visados. Bet ko
kiu budu tai padaryt? Na ir 
ant galo iszmislino būda bet 
buvo tai baisi mirtis. Atejas isz 
kasyklų taji vakara, atsinesze 
du szmotus dinamito kuri insi- 
dejo in enti, pritaisė knata, už
degė ir neilgai turėjo laukti 
pabaigos savo gyvenimo. Di
namitas truko ir sudraskė žmo
geli baisiai, kad tik puse jo pa
siliko. Drūtis eksplozijos suar
dė ir kambarėli kuriame jis 
radosi. Badai žmogelis pasida
rė sau taja baisia mirti isz di
deles rupesties.

Kad Visi Sudžius
Padarytu Szitaip

New York — Keturios jau
nos mergaites, kurios vogė vi
sokį tavora isz sztoru, likos nu
baustos per sudžia idant per vi
sa metu lankytųsi in bažnyczia 
kožna Nedelia ir būti namie ne- 
veliaus kaip 10-ta valanda va
karais, mazgoti torielkas ir pri- 
gialbet motinoms naminiam 
darbe o jeigu to neiszpildys tai 
bus uždarytos kalėjime ant vi
so meto.

Jeigu visi sudžios užduotu 
tokia bauslne prasikaltėliams 
tai mažiau butu prasižengėliu 
tarp mergaicziu.

Nashville, Tenn. — Naszle 
Berta Johnson ana diena aplai
ke laiszka nuo advokato isz 
Louisville, kuris jai praneszal 
buk mirusis Stan Geason pali
ko jai arti du tukstanczius do
leriu už padaryta jam miela- 
szirdysta, dvylika metu adgal. 
. .Taigi, motere atsiminė visa 
atsitikima dvylika metu adgal, 
kuri apsakė reporteriams se- 
kancziai:

Dvylika metu adgal atėjo 
prie jos duriu apiplyszes, nu
vargęs ir alkanas vyras, kuris 
melde jos idant jam duotu ka 
pavalgyt. Motere paprasze 
vargsza in vidų, pasodino ji 
prie stalo, pavieszino stikleliu 
arielkos ir padare jam gerus 
pusryczius. Kada jis iszejo, mo
tere davė jam da doleri ant ke
lio. Tuomi vargszu buvo Gea
son kuris pasakė kad tosios 
mielaszirdystes moteres neuž- 
mirsz kol gyvas bus ir užsira- 
sze jos a.dresa ir nuėjo toliaus 
in svietą. Tas atsitiko viena 
sanvaite priesz Kalėdas. Ir tik 
ana diena dagirdo apie ji kada 
advokatas pranesze jai apie jo 
mirti ir jos netikėta gilinki.

Vyrai Nenori Doros 
Mergaites Tik Kvar- 

buotos Lėliukės

Nelabas Pasielgimas 
Sūnaus Su Sena Motina

60 Buczkiu Ant Valan
dos Kasztavo Jam 

$3,500
Westville, Ind. —Laike teis

mo ant persiskyrimo nuo savo 
paezios, Diek Mendell, prislėgė 
buk in laika deszimts metu pa
gyvenimo su savo paezia pirko 
jai suvirszum tris szimtus įžie
biu, bet atsimena kad tik viena 
skrybelia jai pirko dienoje vin- 
czevones. Akyva, kad Diek 
plikinėjo paeziulei tiek szlebiu, 
o ju dvi mergaites neturej dau-

Szv. Miszios bus 6 valanda.jcaįp viena 'szlebukia ku-
taipgi 8 ir 9 vai. ir Suma lOta 
vai. ryte; po Sumai bus suteik
ta Palaiminimas su Szv. Sakra
mentu. Kalėdų szventeje Misz- 
{pa.ru nebus.

Kun. P. C. Czesna, Klebonas, 
Kun. S. Venslauisikas, Vi’

rias nesziojo kas diena, o tik 
naktimis Didk jas iszskalb- 
davo del mergaicziu idant tu
rėtu czystas ant rytojaus. — 
Panasziu Dicku su asilo smege- 

y randasi pilnos pakam-
■ ' zt.

Decatur, Ill. — Benas Hick
man, turtingas žmogelis, priža
dėjo apsipacziuot su Anna Pig
gott ir bucziuoti ja 60 kartu ant 
valandos jeigu už jo teketu. Be
nui praėjo tasai pasiutimas ir 
karsztis atszalo, ant galo už- 
mirszo apie savo prižadejima, 
susipažindamas su kitu “anio- 
leliu” kuri jam prižadėjo link
smesni gyvenimą. Dažinojus 
apie tai, Ona apskundė ji už ne- 
dalaikyma žodžio ir 60 bucz- 
kiu kas valanda už ka aplaike 
3,500 doleriu.

Peoria, Ill. — Feliksas Pasz- 
kevicz, 28 metu, likos uždary 
tas kalėjime už sumuszima 
skaudžiai savo senos motinėlės. 
Laike teismo motina liudijo 
buk jos sūnūs nedirbo kelioli
ka menesiu o kada jam pradėjo 
iszmetineti jo tinginysta ir kad 
imtųsi prie darbo nes jau netu
ri ka valgyt, tai jis ja baisiai 
iszkoliojo ir skaudžiai sumu 
sze. Bet motiniszka szirdis tu
rėjo jausla del sunaus ir melde 
sudžiaus kad dovanotu jam 
kalte ir paleistu ji ant liuosy- 
bes. Bet sudžia pasakė motinai 
kad Feliksas yra niekam neti
kės ir padovanojo jam burda 
kalėjime pakol iszmoks paguo- 
doti savo motina.

jo mylimoji katyte o keleliu už 
sodelio —• szunelis Margiukas. 
Paskui szunelis gailiai sustau
gė ir liūdnas sugryžo namo. Al
dutei byra, rieda aszareles, net 
kelio nesimato. Eiti, bet kur ei
ti ? Gryžti ir dar karta atsipra- 
szvt moczeka? Bet veltui. Juk 

jpraszesi ir rankas nubucziavo 
vien tik |ir ant keliu klaupėsi, — nenusi- 

, kaip ja gla-i leidžia ir gana. “Eik, — sako: 
O, — kad mano ir akys daugiau 

neregėtu. Taip brangu 
man daigta su'kulusi dar atsi-

Aldute buvo gera, paklusni 
mergyte. Tik jos motinėlė mirė 
ir ji buvo naszlaite. Kaip per 

jsajjua motinėlė bepamena ir 
taip saldu, gera darosi v.... .... 
nuo prisiminimo 
monedavo, bueziuodavo.
Dievuli, kaip dabar sunku be tavęs 
jos!

Matutei mirus, tėvelis mo- praszo. Juk man tokio asoezio 
czeka parvedė. Moczeka pikta, 
sziufkszti, kaip ažutelis. Aldu
tės nemyli, dažnai ja be reikalo 
bara, stumdo, musza. Ir tėvelis 
pasidarė netoks. Visuomet su
sirūpinės, paniuręs. Dažnai gir
tas pareina, kartais bent kėlės 
dienas jo namie neesą.

Sztai ir Kalėdos ir Nauji Me
tai. Aldute žino kad kitiems I ,
vaikams tėveliai eglutes taiso, 
dovaneliu perka. Jai-gi varg- 
szei niekas nieko nesiuva, ne
taiso, nieko nežada.

Kuczios diena Aldute nety- 
czia sukūlė moezekos atsinesz- 
tini ąsotėli su mieszimu. Nusi
gando mergyte. O moezeika bai
siai supyko ir pavarė Aldute 
isz namu. Per kiemą ja palyde-

Philadelphia, Pa. — Czionai- 
tineje miesto ligonbuteje ran
dasi 22 metu mergina, Marga- 
rieta Stimson, kuri norėjo at
imti sau gyvasti per nusitruci- 
nima nes jos mylimas pamylė
jo kvarbuota lėliukė o ja pa
niekino ir isz gailesties norėjo 
atimti sau gyvastį,

Margarieta kalbėjo dakta
rams buk sziadieninei vyrai 
žiuri tiktai ant kvarbuotu le- 
lukiu b apie dora mergina, ku
ri rūpinasi namais, mylėtu savo 
vyra ir vestu jam gaspadorys- 
ta, tai ant tokiu nežiūri. Dau
giausia vyrai tupinėja tik apie 
tokes merginas kurios viską 
praleidžia ant drapanų ir viso
kiu papuoszu o apie jos dory- 
bia ir prielankumą del vyro vi
sai nesirūpina. — Teisybe kal
bėjo pana Margarieta.

PAPUOSZAI DEL EGLELIŲ

Daug Anglekasiu Isz
keliavo In Havaja Ant 

Darbu
Pottsville, Pa. — Ana diena 

iszkeliavo isz Mahanojaus ap
linkines 170 vyruku, apimti 
darbus Honolulu, Havajoj, kur 
valdžia stato visokias drutvie- 
tes. Isz musu pavieto Schuylki- 
no iszkeliavo daugelis Lietu
viu, Lenku ir Slovaku, k . rie 
prie tokiu darbu yra tinkami 
ir juos supranta. Toliaus da 
daugiau vyruku iszkeliaus bet 
kožnas turi turėti anglekasiu 
popieras prirodyt kad dirbo 
kasyklose mažiausia tris me
tus. Tokiem, darbininkams val
džia mokes po $2,600 ant meto 
ir 3,500 su overtaim, priek tam 
darbininkai aplaikys burda dy
kai.

Toki Rakali Patėvi
Tik Pakart

St. Clair. Pa. — Szv. Kazi
miero Bažnyczios Pamaldų 
Tvarka: Triduum arba trijų 
dienu (pamaldos priesz Kalėdas 
prasidėjo Gruodžio (Dec.) 21 
d., 7:30 vai., vakare ir tesis kas 
vakaras iki Kalėdų szveneziu. 
Pamokslus salkys Jėzuitas Tė
vas J. Kidykas, S. J.

Kalėdų Pamaldų Tvarka :
Berneliu Miszios 6 vai., An

tros Miszios 8 vai., Suma 10 
vai. Iszpažintis Kuczioje 4 
vai. iki C> vai., ir 7 iki 10 vai., 
vakare.

Ateikite patys ir kitus atsi
veskite ant pamaldų, prisiren
giant prie Kalėdų Iszkilmiu. 
Ypacz paaukokime pamaldas 1 
del tu kurie apleido mus ir kad ' 
Dievas savo mielaszirdysteje 
greitu laiku suteiktu žmonyjai

PAJESZKOJIMAS.

Asz Magdalena Pecziukonie- 
ne (Navickiute), pajeszkau sa
vo szvogerio Igno Jokubyno, 
a!pie 18 metu adgal jis gyveno 
Shenandoah, Pa. Girdėjau kad 
jis dabar gyvenia apie Scranton 
Pa. Tc'gul jis pats ar jeigu kas 
apie ji žino, tegul atsiszaulkia 
ant adreso, už ka busiu labai 
dėkinga:

Mrs. Mag. Peczukoids,
22 So. Chestnut St., 

Shenandoah, Pa.

Philadelphia, Pa. — Estera 
Prozanskiene sudegė ant smert 
'kada miegojo lovoje, kuri gy
veno pati viena ant Claymor 
ulyczios.

Sziadien mažai yra fabriku kurie dirba visokius papuoszus ant Kalėdų o ypatingai 
viokius blizguczius del papuoszimo eglelių. Szitoje dirbtuvėje iszdirbineja popierinius len
ciūgus del eglelių su pagialbamaszinu isz raudonos, baltos ir mėlynos popieros.

Benville, III. — Mikolas Su- 
rak, 40 metu amžiaus, likos ar- 
esztavotas už žveriszka pasiel
gimą su savo podukte, 16 metu. 
Mergaite pagimdė kūdiki li- 
gonbuteje o kada jos palicija 
užklausė kas yra tėvu kūdikio, 
prisipažino, po prisiega, buk 
tai jos patėvis. Tasai rakalis 
privertė ja ant jo žveriszku pa
geidimu, kerszindamas kad ja 
užmusz jeigu jam nepasiduos.

Motere Mirė Turėdama
115 Metu

St. Johns, Newfoundland, 
Kanada — Mažam miestelyje 
Clarks Beach, mire seniause 
motere szioje apielinkeje, ko
kia tai Ellen Carroll, kuri susi
laukė puikaus amžiaus 115 me
tu.

Toji motere gimė 1827 mete 
o jos sūnūs turi 93 metus, kuris 
gyvena Santa Monica, Kalifor
nijoj. Senuke ne tik paliko dau
geli anuku ir pro-anuku bet ir 
pro-pro-anuku.

nenupirksi, susivelele.”
Sutemo. Dangui žvaigždeles 

sužibo. O Ožaitis toks didelis, 
net stogai brasžka. Aldutei 
szalta ir basi. Veideliai, vėjelio 
glostomi, paraudo, akeles aša
rėlėmis pasriuvo. Priėjo sodžių. 
Nedrąsiai pabeldė in vienos 
triobos duris. Už duru pasigir
do rustus balsas: “Kas ežia?” 
Aldute, drebėdama nuo szal- 
czio ir baimes, pasiprasze nak
vynes. Bet durys neatsidare ir 
tas pats balsas pasakė kad szi 
vakara esanezios Kuczios ir el
getos neprivalo dabar pakie
miais slankioti, reikia eiti in 
savo buveine. Aldute daugiau 
niekur nedryso praszytis nak
vynes.

Aldute praėjo sodžių, lauka, 
eglynėli, inejo girion. Czia nors 
baisu bet užuovejele, szaltis ne 
taip kabina. U-u-u sunkė kisz- 
kelis. U-u-u! atsiliepė antras 
kitoj pusėj kelio. Aldutei sziur- 
puliai perejo per kūneli. “Gal 
vilkai netoliese slankioja? Ma
ne radę sudraskys. Oi, Dievu
lėli, kam mano motinėlė isz ma
nes paemei!” Ir pravirko mer
gyte. Szatis nesiliove ir kaip 
drugys krėtė Aldute. Kojeles 
veik pradėjo nejausti. Ranke
les, ir tos, aszareleins vilgomos, 
cine stingti. ' —- ■----

Kasžin kas braksztelejo tain- 
kumyneje. Aldute kruptelejio. 
Szuszt! iszllndo kiszkelis ir nu- 
szokavo keliu. Aldute apsidai
rė aplinkui ir perlipus griovin 
bailiaųatsisedo ant kelmelio.

Szaltis taip purtė ja visa, net 
danteliai barszkejo. Sėdėjo ir 
nieko negalvojo... Staiga nu- 
szvito ir taip szilta, szilta, ge
ra Aldutei pasidarė. Sniegas 
tik spindi, mirga'bet toks szil- 
tas, szvelnutis... Szviesa..pasi- 
pyle po visa miszka ir tamsiau
si kampeliai pasidarė permato
mi. Medžiu virszunes nulinko, 
žvėreliai suklaupė, paukszte- 
liai galveles nulenkė... O augsz- 
tai angelu pulkai plesdena. Pa
sigirdo malonus giesmes bal
sas: “Garbe Dievui aukszty- v 
bese o žemeje ramybe, geros 
valios žmoniems.”

Aldutės stingstanezios lupe
les kartojo: “Garbe Dievui 
au'ksztybese, geros valios žmo
niems. ’ ’ Aldutei taip saldu nuo 
tos giesmes, taip gera.. Sztai isz 
szviesos žengia skaisti, graži 
jos motinėlė... Paėmė ja ant* " 
ranku, prispaudė prie krutinės, 
pa'bucziavo jos suszalusius vei
delius ir nesza, nesza ten in- ta 
szviesa kur angelai plesdena, 
kur galinga giesme plaukia, V 
kur Augszcziausiojo Sostas... O v 
Aldutės Angelas Sargas toks . 
skaistutis pirma ju dvieju J 
skrenda, skiria rukus, debesiai 
vėjeli užstoja, szalti nuinaldc^B 
kelia iii augsztybes, ranka^Bk'-’ 
do. . .

Szven.cz
pa.ru
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(Tęsinys)

IX.
Tuotarpu ant deganczios klė

ties pyle vandeni sriovemis. 
Veltui... Rodėsi trioba tapo liz
du ugniniu žal'cziu: prie kiek
vieno viedro vandeins girdėt 
buvo pasiūtasis sznypsztimas, 
raieziojosi kamuoliai nevidotou 
o ju ilgi kaklai, iszlysdami isz 
lizdo, tiesėsi tai prie berniuku, 
tai prie buto. Karszti gyliai vis 
labiaius pripuldami laižė stogą, 
tuoj, tuoj liepsna ir’ ten plyks
tels... Viena viltis, Jurgis ant 
buto; ne tas durnelis, bet stip
rus, baisus Piktas, kuris jeigu 
butu paliepęs berniukams lysti 
in agni, tai Ibutu lindia, visu 
akys 'buvo atkreiptos ant stogo, 
visi žiurėjo ant kiekvieno pasi- 
krutinimo Jurgio, ar isztrivos. 
Prie kiekvieno smarkesnio plis- 
kinimo ugnies .buvo girdėt isz- 
gasties riksmai. Kartais sude
javo katras berniukas, kada ki- 
birsztys nudegino veidą, kaip 
katras nusirito žemyn; kelis 
kartus rengėsi bėgti... bet ant 
ju žiurėjo pilkomis perverian- 
cziomis akimis Piktas, turėjo 
iszkensti.

Bematant stogas deganczios 
klėties griuvo in viduri. Isz 
liepsnos pakilo stulpas kibirk- 
szcziu ir pernesztas vėjo a'nt 
huto, apibėrė berniukus pusne 
ugnies. Suriko isz iszgasties ir 
skaudėjimo, szoko alnt žemes. 
Sauja degan'cziu sziaudu nu-

J

puolė ant galvos Jurgio, plan- ' 
kai plykst ir užsidegė. Ant vi
so kiemo pakilo riksmas: Jur
gis dega! Isz visu balsu du su- j 
dejavo skaudžiausiai — Kat- 
riukos ir Alinos: viena sudre- 

— už broli, antra, -rirrbut~už ■;
hutą. Jurgiui nebuvo .kada apie 
tari misiyti; kairia ja ranka už- 
sirenge akis, tiesiąją pabraukė 
per plaukus ir užgesino ugiii. ' 
Kada pakele galva ir neimate 
ant stogo jau ne vieno, riktelė
jo lyg stumbras:

— Vaikai!
Ir vėla alnt svylaincziu sermė

gų eme pilti vandeni.
* * *

Kietis, sugriauta, vis mažiau 
ir mažiau davė ugnies ir ant 'de
gėsiu ir sziaudu nuolat pyle 
vandeni. Szaltysziaus .butas ir . 
kita dalis kaimo užsiliko: upe 
tapo užtvenkta.

Sujuodes, suodinas visas, pū
slėtas, Jurgis nulipo nuo stogo 
ir atsistojas ant tvoros suszu
ko:

— Mažiu'leliai! — Tame bal
so jau nebuvo girdėti skambėji
mu ruiseziu, pervereneziu gan- 
džiaus, atsiliepe pažinstamas 
vaikams ju “dede. ” Isz visu 
kampu pasirodė persigalndu- 
sios baltos ir iamsios galvutes.

Kada ji vaikai apstojo, at- 
'flkyre tuos, kurie neteko turtu 
jr atsįigryžes in kaimynus tare:

Priimkite, kas gali, pade
gėlius o tuo tarpu ,ju vaikus pa- 

. imsiu pas save.
W Ir apsuptas mažaisiais, nuėjo 
f namon.
k Katriuka liko pas degusius 
l^jjes Alina užsikabino jai ant ka- 

ir nenorėjo leisti.
Bkigryz.es namo Jurgis i.-zne- 

kamaraites visas rakan- 
k ^Laidus in priemene, pa

;• K: žemes >ziandm >ucul-
. par.-zinkim, nz-

H’ pautaike ir pats at - 
B slenksti.

Ant rytojaus anksti prisi- 
kimszo po Jurgio valdžia pilna 
Piktu grinezia mažu padegėliu 
kaip amaro. Grigiene krūptelė
jo isz papykio; na, tegul jau du, 
trys, o ežia vidnuolika! Kas ga
li juos privalgydint, ypacz in 
pavasari? Bjauriausiai, tai kad 
nežinia, kaip ilgai sėdės jie ant 
sprando! Prapuldys namus... o 
tai vis Jurgis!

Tuo tarpu suodinas milžinas, 
visada taip nedrąsus triūse po 
kampus ir visu kuom, ka rado: 
duona, 'bulvėmis, garnio pyra
gais, —penėjo sveczius.

Kada pavalgė, inlleido visus 
in kamaraite ir sugryžes in gri
ežia tarė:

— O ar iszvirsite vaikams ko
kios 'buizos?

Grigiene negalėjo ilgiaus isz- 
kensti:

— Ka, ar tomistą toks turtin
gais, kad maitinti puse 'kaimo ?

Jurgis nieką neatsake, atsi
kreipė in seserį ir tarė:

— Katriuk, eik virk buiza!
Bet kada mergina eme puo

dą, Grigiene isztrauke ji isz jos 
ranku ir suriko: — Nedrysk!

— Kirmėlė! — suriko Jurgis 
ant marezios.

Marti dirstelėjo ant jo, paba
lo ir atsitraukdama suszuko:

— Jėzau! Marija!
Akys Jurgio žibėjo kaktoje, 

kaip dvi anglys ir taip ant jos 
žiurėjo kad jai iszrode geriaus 
butu skradžiai žemia nueiti.

Grigas, isžbales, rodos, kad 
ji kas avižiniais miltais apibė
rė, paszoko nuo suolo ir paszau- 
k«

— Jurgi, negąsdink ’bobų! 
Jos’ susipyks 'Ir” susitaikins o 
vaikus pavalgydins — ar tai 
jiems reikes isz bado mirti?

Jurgis atsitraukė. Pasiszau- 
kebrolio vaikus ir tarė:

— Eikite in kamaraite ir bo- 
vykites su vaikais; paszauks 
in grinezia, eikite sykiu; duos 
valgyt, valgykite sykiu o jeigu 
nepaklausysite, iszmesiu in už
tveri.

Vaikiszcziai paskubino in 
kamaraite.

* * *
Atitokia nuo iszgasties, pa

degėliai pradėjo dairytis. Pasi
rodė kad Vargelio sudege kie
tis ir daržine; Smilgiaus ir 
Paukszczio liko tik kluonai. Vi
leikos kluonas ir pirtis. Vienas 
Szileika likos ant gryno lauko. 
Niekiausiai, kad ne vienam ne
liko ne goreziaus grudu. Dėlto- 
gi sunkiai slinko pavasaris, 
vienok su pagialba geru žmo
nių,,, atsigraibste pamaži nuo 
padegimo.

(Bus daugiau)

Laislzkas nuo Ponios Elzbie
tos Blass, isz Detroit, Mich. —

Asz jusu sena skaitytoja 
“Saules” vela geidžiu insto'ti 
in jusu milžiniszka skaitli 
skaitytoju, nes man buvo labai 
nuobodu be “Saules,” kuria 
palįovau skaityti koki tai lai
ka adgal. Bet vėl prisiuneziu 
užmokesti ir džiaugiuosiu kad 
vela busiu jusu skaitytoja, nes 
man “Saule” geriausia patin
ka. Linksmu iszvencziu vi
siems darbininkams ir kad su- 
lauktume! laimingu Nauju 
Metu.

ISZ GYVENIMO ŽMONIŲ
DIDELIAM MIESTE

Sztai jau ir Kalėdos,
Kares, nelaimes ir hedos,
Abudu nors del jusu norime padainuoti, 
Tiktai teisybių, ir nieko nemeluoti.
Juk žinote, kad mes teisybe vis sakom, 
Jokio melo in “Saule” nestatom, 
Dabar turime pradėt,
Kožnam savo velinimus iszdet,
Ir pradėt:
Idant Dievas sveikatoje užlaikytu kožna darbininką, 
Ir kožnas gautu toki darba kokis jam patinka, 
Pinigu kad daug uždirbtu, 
Ir tuosius drueziai czedytu.
O ka jums, moterėlės, padainuoti,
Ir kad nepameluoti? J
Kad savo vyrelius myletumet, /
Su niekszais neužsidetumet, /
Szvariai grinczeles užlaikytumet, Į
Apskuria paezios nebūtumėt, /
Tada vyras jus szirdingai mylės, 
Kiek tik savo duszia ingales.
O jums, jaunikei, ka padainuosim?
Manom kad szita pamoksta jum duosim:
Iii poras nesi'kisZkit,
Prie svetimu motorėliu nelyskit.
Juk ir jums, musu vaikeliai,
Jus nekalti aniuoleliai, 
Ir jums turime padainuot, 
Iszganinga rodą duot:
Juk Dievulis pasakė: “Mylėk tete ir mamele,” 
Nepasake kitiems, tiktai tau, sūneli ir dukrele, 
Klausykit tėvelio ir mamos,
O geras Dievulis jus mylės, I
Visame jus pasigailės. /
O su jumis, mergeles, ka padarytie? / 
Reiketu kogreieziausia suporuotie, 
Juk nenorėsite atsisakyt, 
Juk kožna geidžia iszteket, 
Kožna gali greitai vyra gauti, 
Jeigu jums jau nubodo mergauti.
Kada tamsu, bambiliais nesivalkiokite, J 
Vėluk isz laik namie atsigulkit. /
Po Kalėdų važiuosim, in svietą, /
Iii labai garsinga vieta, 
Dhbar truputi pasilsėsim, 
Dieneles kėlės pergu'lesim, 
Tada smarkesniais busim, 
Kada vela pas jus pribusim.
Ka daryt, lyg senatvei kentet, nėra kam. susimylėti, 
Bet ka ežia apie mirti misiyti, 
Juk ir be jos galime apsieiti, 
Tuom kart baliavokite, 
Gražiai visi apsieikite,

Vyrams gaivu nedaužykite, 
Po pakampes nestaugkite. 
Tai daugiau negiedosim, 
Ant to ir užbaigsim, 
Linkėdami Linksmu Kalėdų visiems, 
Seniems ir jauniems!

Ka raszo Petras Vaiteku- vienatine ramybe yra skaity-
nais, isz Chicago, Ill., Prisiun
eziu užmokesti už laikraszti ir 
gerus linkėjimus jusu darbuo
se ir 'kad palaukėto užmo- 
kesties. Mano motinėlė jau 
turi 75 motus ir skaito ‘Saule’ 
be akuloriu, nes labai mėgsta 
skaityti jusu laikraszti kaipo 
ir asz per daug metu. Mano my
lima motinėlė nevaikszczioje 
jau/keturi metai, todėl, josios 

mas “Saules.” Linkime junf& 
Dievo palaiminimo su szioms 
sžventems.

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit Karisžkai! Pirkinekite 
mažiausia lOta procentą tavo 
KARISZKUS BONUS — Nors 
pedes, kožna pede!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

VARGSZES :: ::
:: :: KALĖDOS

Buvo apie deszimta valanda 
Kuezios nakti. Sėdėdamas sau 
vienas kambaryje, ant szeszto 
au'kszto, pradėjau maustyti 
apie savo praeita gyvenimą, 
kada tai būdamas namie su 
szeimininkais, valgiau Kuczia 
ir laukėme linksmu szveneziu. 
Mislys visokios man veržėsi 
per galva apie gyvenimą varg- 
szu mieste New Yorke ir kokias 
Kalėdas jie turi, kad sztai kas 
tokis pa'baladojo in duris isz 
karidoriaus puses. Prisiartinau 
prie duriu ir užklausiau:

— Kas ežia ?
— Irileisik meldžiamasis, {— 

atsiliepe silpnas moteres bal
sas. Atidariau duris ir sztai pa- 
maeziau motere su iszblyszku- 
siais veidais, sudraikytais 
plaukais, visisZkai sunesziotais 
drabužiais ir labai nusigandu
sia. Sunkiai trauke kvapa in sa
vo krutinę ir iszrode kaip ir pa
bėgusi nuo gaisro, arba butu 
žeme praradusi po savo kojo
mis.

— Kas su tamsta atsitiko ? — 
lėtai užklausiau.

— Vakar pamecziau savo 
raktus nuo kambariu, — visa 
drebėdama kalba. — Szia'dien 
paėmiau savo vyro ir pastaruo
sius pamecziau; dabar negaliu

Užvardins Ežerą Jos
Vardu

Rose Teed, 20 metu, isz New 
Yorko, bus pagerbta per už- 
vardyma ežero prie Kodiak 
Salos, Alaskoje. Priežastis 
tame yra, kad pana Rože ra- 
szo daugeli suraminaneziu 
laiszku in ten esanezius Ame- 
rikoniszkus kareivius, kurie 
jai tokiu budu htsimokes.

Ne Kaltas

Pati: — Martineli, klausyk! 
Už sanvaites pripuola mud
viejų sidabrines sukaktuves 
szliubo. Ar nebutu gerai 
idant papjautum parszeli?
— O-gi kam? Ka tasai varg- 

szas parszelis kaltas jog asz 
su tavim apsipaeziavau dvi- 
deszimt-penkis metus adgal?

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bo 

ir Markes.

ineiti in kambarius. Jis mane rizikuojanezia motere. Nes isz-

užklausiau.
— O ka asz galiu žinoti, kur 

jis yra, — atsake murmėdama 
ir tuo tarpu pradėjo verkti. Ji

li'ki mireziai primusz. Tikrųjų, buvo tai pavojinga lip
—- Kur-gi tamstos vyras? — ti. Kopeczios, prikaustytos prie 

muro staeziai, ir ka gali žinoti, 
kad tos vinys, inkaltos in niū
ra, nesurudija, kurios kelios* 
deszimtys metu, kaip pritaisyt

Įverke, kaip mažas kūdikis ir j tos ir kuriomims niėkas nelai- 
\ isiszkai nesislepe nuo to ir bu- pioja.

j vo galima suprasti kad ji kru
vinomis savo aszaromis liudija ma aiszkiai inžiuret, kaip ji že- 
jsavo nelaime ir verkianeziu!myn leidosi; matėsi tik tiek, 
I balsu s'kelbe didžiajam New 
lYorkui busianezia tragedija.
Žiūrint in ta suvargusia esybe, 
gailestis spaudžia aszaras isz
akiu.

— Kur tamsta buvote tuo 
tarpu, kuomet pametet tuos 
raktus? Gal butu galima juos 
surasti.

— Asz ir pati nežinau kur 
buvau ir ka asz dariau. Menuo 
adgal, kaip mano kūdikis mirė. 
Nuo to laiko, asz 'baigiu eit isz 
proto ir asz nežinau kur einu, 
hunu ir ka veikiu.

Kuomet prisiminė kalbėda
ma apie mirusi savo kūdiki, 
tuo tarpu jos veidas nublanko 
ir akys visiszkai pabalo; asza- 
ros per veidą nebesi rito, tik vi
sa pradėjo drebėti ir aiszkiai 
matėsi kad ji eina desperacijom

— Kuom galiu pagelbėt tam
stos nelaimėje? — užklausiau.

— Niekuom! — aiszkiai at
sake. — Tik leiskite man eiti 
)er jusu langa ant ugnia-kope- 
cziu, jomis nulipsiu žemyn ir 
ineisiu in savuosius kambarius 
per langa.

Ta pasakius staiga prisiarti
no prie 'lango, už kurio buvo 
ugnia-kopeczios ir jau taikėsi 
ipti per langa, kad dasigavus 

kopecziu.
— Klausyk tamsta, ar jus e- 

sate tikra, kad langas neužkisz- 
tas, per kuri jus manote ineiti 
in savo kambarius?

— Ne, — neaiszkiai atsakė, 
ipdama per langa nakties tam

sumoj.
— Tai kaip tamsta ineisi, 

kuomet langas užkisztas?
— Asz nežnau, — sumurmėjo 

aikydamosi už surūdijusios 
sztangos sudžiuvusiomis, plo
nutėmis savo rankomis ir visa 
drebėdama leidosi žemyn.

Asz negalėjau žiūrėti in ta

Nepaprasta Pora Prie 
Statymo Laivu

Susipažinkite su szitais ne
paprastais draugais, kurie 
dirba prie statymo laivu Los 
Angeles. Mažiulelis yra F. B. 
Garner, sverentis 120 svaru 
ir yra 4 pėdu ir vienuolikos 
coliu augszczio o jo draugas, 
R. L. Shaw, turi 6 pėdas i” 
coliu augszczio ir s\ 
svaru. Abudu yra geri darbi
ninkai.

Buvo la'bai tamsu ir negali- 

kad juodas szeszelis judėjo 
nakties tamsumoj ir girdėjosi 
duslus kamavimasis.

Rankomis laikydamosi ir ko
jomis grabaliodama skersiniu, 
jau ji buvo dasikamavusi iki 
pusei laiptu ir tiek ji nuvargo, 
kad rankos atsisakė jai tarnau
ti. Nepasijiegdama toliaus 
leistis, nei augsztyn lipti, apsi
kabino abiem rankomis geleži
ne, szalta sztanga, prisispaudu
si prie krutinės pasikabino ir 
kojomis insispyrusi in skersini 
trauke szalta ora in nuvargusia 
krutinę. Tai buvo valandėlė at- 
silsio.

Man atrodė tas labai 'baisu it 
asz prasergedamas sakau jai:

— Valktuokis, lead nenukris
tum nes tai labai pavojinga.

— O ka asz paisau. Ka mano 
gyvenimas vertas!

Kuomet ji taip atsake, asz 
pradėjau visas drebėti, mano 
szirdis pradėjo smarkiai plak
ti; asz jaueziau esantis lyg ug
nies mariose, — taip man 'buvo 
karszta, kad prakaitas iszpyle 
mane visa. Man atėjo mintis in 
galva, kad tikrai ta moteris 
jeszko sau galo. Kuomet ji teu 
kabojo, asz negalėjau in ja žiū
rėti.

Už trum'pos valandėlės pasi
girdo ir vėla sunkus alsavimas, 
— tai 'buvo pakuliniai žings
niai bebaigiant sunkiausia ke
lione. Tuo tarpu atsigryžau in 
ta puse ir pamaeziau kad ji vie
na ranka laikosi kad nenukris
tu o kita ranka grabalioja apie 
langa. Tuo tarpu asz negalėjau 
nieko kito manyti kaip tik ta, 
kad ta moteris tuojaus kris ir 
užsimusz. Negalėdamas to pa- 
kensti ir vela užklausiau:

— Ar langas atdaras ?
— Ne, — suniurnėjo.
— Tai tamsta negalėsi inei- 

ti in. vidų?
— Taip, negalėsiu.
— Lipk adgal in viražu.
— Ašz nėpajiegiu.
— Ar jus žinote kas su tams* 

ta gali atsitikti?
— Taip, asz jau matau, —at

sake ji drebaneziomis lupomis 
ir labai silpnai.

Tie paskutiniai žodžiai, kai 
perkūnu trenke in mano kūma. 
Baisiai pradėjau drebėti nes 
aiszkiai maeziau tamsiausioj 
naktyj, kuomet ta nelaimingo
ji, silpnute moteris, kamuoda- 
mosi baigė gesinti paskutini 
gyvybes žiburėli. Ir koks bu- 
cziaiu vyras kad leiscziau tžįi 
silpnutei esybei, po mano akiu, 
baisiausio.^ kaneziose amžinai 
pražūti. Ne! Iki to nedaleisiu.

Visu smarkumu szokau per 
langa linkui kopecziu. Nusitve
ręs už sztangos leidausi žemyn 
gelbėti žustanezia moteri ir 
staiga pasigirdo motiniszkas 
baisas: “Kūdikėli mano bran
gus!” Asz da smarkiau leidau
si žemyn ir už keliu sekunda 
jau buvau ant vietos. Bet jos 
ten neradau. Nelaiminga; ji nu
krito ...

— Sieniniai Kalendoriai ! 
Ant 1943 m. 15 coliu ploczio per 
23% col. ilgio, po 35 centus ar
ba keturi už viena doleri.. Ra- 
szykite in Saules redyste^^^^
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