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KIAULE SVERENTI BE
VEIK PUSE TONO.

Reedsburg, Wis. —- Ana 
diena farmeris R. A. Nachrei- 
ner iszsiunte in Chicagos sker- 
dinyczia kiaule kuri svėrė 875 
svarus. Kiaule turėjo vos tris 
metus senumo. Buvo tai viena 
isz didžiausiu kiaulių szioje 
valstijoje.

ISZDAVE $4,800 ANT
SVODBINIU ŽIEDU.

New Yorik. —Czionais likos 
suriszti mazgu moterystes ad
vokatas Joseph Davies su pa
na Marjorie Post Hutton. Da 
tokios svodbos nebuvo matyt, 
nuo kada depresija užėjo. 
Kambarys, 'kuriame likos su- 
risztas mazgas moterystes, bu
vo ipapuosztas visokiais žie
dais kurie kasztavo 4,800 do
leriu. Svodbinis pyragas kasz- 
tavo tūkstanti doleriu, ’kuris 
buvo (padabintas kolorais pa
mergių szlebiu.

Kiek tai žmonių galima bu
tu pavalgydini už tuos pini
gus?

LAIKRODĖLIS CIMENTE 
PER 16 METU.

Bethlehem, Pa. — Kada dar- 
FŪ1 inkai arcje sena saidvolja 
ir sudaužė cimenta, rado vie
nam szmote cimento laikrodė
li, kuris ten pergulėjo apie 16 
metu. Darbininkas, kuris su
rado laikrodėli, parode ji loc- 
nihinkui namo prie kurio dir
bo ir tasai nemažai nusistebėjo 
kada pažino jame savo sidab
rini laikrodėli kuri 'buvo pa 
metes laike maiszymo cimen
to kada dėjo saidvoka prie sa
vo namo szesziolika metu ad- 
gal. Žmogus laikrodėli užsuko 
ir tasai ėjo po taip ilgam pa
silsiu!.

ŽMOGAUS LAVONAS PRI- 
RAKYTAS PRIE MEDŽIO.
Youngsville, Pa. — Medžio

tojai szioje aplinkinėje užtiko 
ant kalno jauna, nežinoma 
žmogų prirakyta prie medžio, 
vietoje kur mažai žmonių ei
davo. Vienas lenciūgas buvo 
prirūkytas prie kaklo o kitas 
galas prie medžio. Nelaimin
gas žmogus mirė isz bado o ap
linkui medi buvo iszmintas ta
kas kas parode kad turėjo jis 
daug vaikszcziot aplinkui me 
di pakol gyvastis ji apleido.

Palicija mano kad ji kas tu
rėjo suvilioti in laja vieta isz 
kerszto už kokia tai padaryta 
skriauda.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
SERGANTI SUNU.

Bedford, Iowa. — Will Beeci, 
50 metu farmers, aplaikes ži 
nia nuo daktaru kad jo 16 me
lu sūnūs negales pasveikt nes 
turi voti ant smegenų, parsi
vežė ji namo ir ji nuszove isz 
mielaszirdystes. Po tam 'pats 
sau paleido szuvi in krutinę. 
Reed paliko paezia ir tris vai
kus. Paliktam laiszkelyje pa
sakė kad taip bus goriausia ir 
lengviausia.

PIRMOJI PATI KERSZINO 
JAM KAD APLEISTU ANT
RA PACZIA NES PATIKS 

JI NELAIME.

Braddock, Pa. —• Ignotas 
Pavelek matyt yra geru mela
giu ir szmutoriu, kuris dingo 
isz namu pasiimdamas isz bati
kos 2,500 doleriu, kurie prigu
lėjo prie jo antros pacziules ir 
lyg sziai dienai nežino kur jis 
dingo.

Kėlės sanvaites adgal Igno
tas apsakė savo prisiegelei 
buk jam sapne pasirodė jo pir
ma paežiui e paliepdama jam 
kuogreieziausia keliauti in tė
vynė ir apleisti savo antra pa
ezia o jeigu to neiszpildys tai. 
jo antra motore mirtų baisia 
mirežia. Jo pirma pati yra mi
rus.

Motore iszgirdus tai, labai 
persigando ir sutiko kad Ig
notas važiuotu in tėvynė, isz- 
trauke pinigus, kuriuos aplai- 
ke po mireziai savo pirmo vy
ro, atidavė vyrui ir tas isz- 
piszkejo in New Yorka novos 
sesti ant laivo.

Ar isztikruju Ignotas isz- 
plauke in ievyne tai niekas ne
žino bet dabar moterėlė skun
džiasi palicijai buk kas vaka- 
ra naktimis girdi kokius tai 
slaptus baladojimus stuboje ir 
bijo Ikad dvasia nebaszninkes 
ja neužsmaugtu. — O gal tai 
‘‘dvasia” Igno kuris geidžia 
nuo bobelkos atsikratyt.

PAKORĖ VAIKUS IR 
PATI SAVE.

Jeffersonville, Me. — Sugry- 
žes isz medžiokles namo, Shaf
fer Rollston, nerado namie sa
vo paezios ne vaiku bet užtiko 
laiszkeli ant stalo kuriame jo 
motore paliepė jam jeszkoti 
juosius skiepe. Nusistebėjo vy
ras tuom ir nežinodamas ka 
apie tai manstyt, nuėjo in skie
pą manydamas kad pati jam 
padare koki szposeli bet nema
žai nusistebėjo kada pamate 
tris lavonus kabanezius nuo 
virvių — pati ir du maži vai
kai. Vyras apreiszke palicijai 
buk motore buvo laibai nusimi
nus sirgdama daug metu vėžio 
liga ir tas ja privedė prie sav- 
žudystes.

RADO MOTINA IR PENKIS 
VAIKUS MIRSZTANCZIUS 

NUO BADO.
Import, Pa. — Ant czionai- 

tinio artimo kalno medžiotojai 
užliko vargingoje griuczeleje 
molina ir penkis vaikus mirsz- 
tanezius nuo 'bado. Medžioto
jai atidavė jiems visa savo 
maista kuri turėjo su savim. 
Vienas isz medžiotoju indejo 
visus iu automobiliu ir atvožė 
in czionais in ligonbute. Mo
teres vyras apleido savo szei- 
rnyna iszvažiuodamas in kur 
kitur jeszkoti darbo o vargin
ga motore turėjo rūpintis apie 
save ir vaikus o kada visas 
maistas iszsibaige ir kolei už
snigo, negalėjo eiti pas kaimy
nus jeszkoti pagialbos.

GAVO PACZIA PER AP->NEGALĖJO SULAIKYT BO- NUŽUDĖ SAVO SZVOGER1
GARSINIMA, VYRAS JAI 
NEPATIKO, NUŽUDĖ JI 

SU SAVO MYLIMU.

Paxton, 111. — Margarieta 
Young, 29 metu, kuri buvo da-1 
raktorka publikineje mokslai-' 
neje, susipažino su Oskaru 
Riek, 41 metu, kuris laike ga- 
radžiu, per apgarsinima laik-l 
rasztyje, kuriame jis pajeszko- Į 
jo sau paezios ir jiedu apsive
dė.

Nepatiko jai jos vyras ir su
sipažino vėliaus su kokiu tai 
žmogum kuri prikalbino kad 
atvežtu jos vyra in paskiria 
vieta ir kada ji suviliojo in 
krūmus, paleido in ji du szu- 
vius, užmuszdamas ji ant vie
tos.

Riek apsipaeziavo su mergi
na Oklahomoje sakydamas 
kad yra gana turtingu žmo
gum 'bet kada atvežė savo pa- 
cziule in czionais, toli persi 
tikrino kad jai. pamelavo ir 
nuo tos dienos motere ji neap
kentė baisei, susinesze su jau
nesniu žmogum su kuriuom 
susitarė ji nužudyti.

Palicija aĮbudu aresztayojo 
ir uždaro kalėjime.

Tankiai taip atsitinka su 
poroms kurios sueina per pa- 
gialba apgarsinimu laikrasz- 
cziuose kurie pajeszko vienas 
kito tiksle apsivedimo.

DU POLITIKIERIAI 
UŽMUSZTI.

Philadelphia. —- Grover C. 
Talbot, 50 metu, likos užmusz- 
tas automobiliaus nelaimėje 
Sukatoje. Uzmusztasis ^buvo 
Reprezentatorium Pennsylva- 
nijos. Jo automobilius susidū
rė su kitu.

Washington, D. G. — Sena
torius Thomas I). Schall, 58 
metu, isz Minnesotos, mirė nuo 
sužeidimu kokius aplaike ka
da likos pataikytas per auto
mobiliu, praeita Ketverga. Bu
vo jis neregys.

MILŽINISZKA SALDI 
BULVE.

Pana. Gwen Steel, isz San 
Gabriel, Kalifornijos, parodo 
milžiniszka saldžia bulve- 
(sweet potato), kuria pati už-
augino. Toji bulve svėrė 14 
svaru ir 3.uncijas ir yra 11 co- 

'liu ploczio.

SO KURIAME VAŽIAVO 12 
ŽMONIŲ, INVAŽIAVO IN 
UPE IR VISI PRIGĖRĖ.

Hopewell, Va. — Didelis pa- 
sažierinis bosas, prigulintis 
prie Greyhound kompanijos, 
kuri vare L. G. Alford, inva- 
žiavo in upe Appomattox su 
visais pasažieriais kurie visi 
pražuvo. Tarp pasažieriu ra
dosi moteres su vaikais. Vie
nas isz pasažieriu iszplauke 
bet in kėlės miliutas mirė.

Bosas važiavo isz Richmond 
in Raleigh, N. C,, veždamas 
žmonis kurie tikėjosi pasima
tyt su savo giminėms ir pažys
tamais ant szveneziu Kalėdų, 
visai nesitikėdami tokios bai
sios nelaimes.

Varytojas boso, kaip mano
ma, negalėjo sulaikyt bosą isz 
priežasties užszalusiu broku ir 
nuvažiavo tiesiog nuo atidary
to tilto in upe. Sargas tilto 
mate visa nelaime ir tojo regė
jimo neužmirsz pakol gyvas 
bus nes girdėjo riksmą mote
rių ir vaiku kada bosas nukri
to nuo tilto.

Lyg sziam raszymui nedaži- 
nota pravardžių pasažieriu nes 
varytojas boso, turėjo tikietus 
su savim. Stengimai yra daro
mi kad bosą iszgauti isz upes.

NUŽUDĖ TĘVA KAD JAI 
NEPAVELINO ISZEITI 

SU JAUNIKIU.
Anadarko, Okla. — Emma 

Willis, 18 metu, likos uždaryta 
kalėjime už mirtina nuszovima 
savo levo, kuris mirė ligonbu- 
teje. Mergina užpyko ant tėvo 
kad ■ ja neleido iszeiti su jos 
jaunikiu, pagridbe karabina ir 
paleido szuvi in tėvo krutinę.

PALIKO DIDELI TURTĄ 
BET ANT GERO TIKSLO.
Oshkosh, AVis. — Keturi 

anūkai mirusio Roberto Dyke 
užvede teismą ant sunaikini
mo jo testamento kad jiems 
sūdąs pripažintu jo palikta 
turtą susidedanti isz 60 tuks- 
taneziu doleriu kuriuos senu
kas paliko del prieglaudos ap
leistu vaiku, Salaveisziu Ar
mijos ir Raudono Kryžiaus 
.Draugavęs. Savo anūkams, 
kurie apie ji visai nesirūpino, 
paliko tiktai po viena doleri.

Nemažai nusistebėjo virszi- 
ninkai sūdo kada atidarė ve
lionio tes'tamenta nes nesitikė
jo kad tiek turi turto nes per 
daugeli metu senukas ubaga
vo ir )>inigais spekuliavo jo ir 
tekiu badu surinko dideli tur 
ta. Ar sūdąs permainys pasku
tine valia senuko tai da nu
sprendimas neiszduotas.

NEPASIĖMĖ SU SAVIM.
— Jonai! Sziadien iszkeliau- 

siu in sveezius in sveezius in 
Kauna. Parengk mano man- 
diera ir prisegk visus meda
lius, supranti? .

— Meldžiu, jusu szviesybe,
o pono 'kryžių taipgi?

— Ka? Ka tu ežia man kalbi! 
niekus. Boba paliksiu namie. '

KADA TASAI SPYRĖSI 
PINIGU.

Radomsk, Lenk., — Kaime 
Denbovies, kas tokis iszszauke 
isz grinezios gaspadori Antaną 
Konieczny ir vos iszžcnge lau
kan, kad sztai kokis tai nežino
mas žmogus kirto jam per gal
va su szmotu geležies, nuo ko 
sukrito ant žemes. Subėgo na- 
miszkiai ir tuojaus nuveže su
žeista in miesto ligonbute, kur 
in kėlės valandas po tam su
žeistas gaspadorius mirė. Pa
licija vėliaus isztyrinejo buk 
tai padare jo szvogeris, nuo ku
rio 'pareikalavo sugrąžinimo 
paskalytu pinigu, o szvogeris 
kad apsisaugot nuo to, nutarė 
ji nužudyt.

ANGLISZKI ANGLEKASIAi 
KERSZINA MILŽINISZKA 

STRAIKA.
London, Anglija.,— Anglisz- 

ki anglekasiai ant savo seimo, 
nutarė pradėti milžiniszka 
straika kuris ketina prasidėti 
apie 27 Sausio 1936. Darbi
ninkai spiresi 50 centu dau
giau mokesezio ant dienos. Už 
straika nubalsavo 409,000, o 
prieszais straika 29,000 balsu. 
Jeigu darbininkai iszeitu ant 
straiko, tai butu vienas isz di
džiausiu straiku nuo 1926 m., 
kuriame tai mete unija likos 
smarkiai sumuszta ir nuo to 
laiko tankiai vieszpatavo dar- 
bininkiszki nesupratimai ir 
straika! Szikotijoi ir Westfali- 
joj kur randasi daugiausia an
glių kasyklų.

BOBUTE, MOTINA IR DUK
TĖ ISZTEKEJO TA PACZIA 

DIENA.
Varszava, Lenk., — Visas 

miestas nemažai nusistebėjo isz 
trigubines svodbos kuri czion
ais atsitiko ana diena. Mare 
Plodžinskiute, 19 metu siuvė
ja, -susižiedojo su tulu darbin
inku. Ta paezia diena iszteke- 
jo ir jos motina už kokio tai 
amatninko, nes su savo pirmu 
vyru buvo persiskyrus. Nega
na to, ta paezia diena isztekejo 
Mares bobute, kuri jau turi 64 
metus ir jau penki metai kaip 
buvo naszle. Sziosia trigubo
se vestuyesia 'buvo gana links
mumo ir juoku, kaip, apie tai 
Varszaviniai laikraszcziai ap- 
iaszineja.

STATOMAS NAMAS SU
GRIUVO; 8 DARBININKAI 

UŽMUSZTI.
Maskva, bosija. — Atsitiko 

czionais visai netikėta nelai
me laike statymo didelio namo 
kuriame ketino rodyti krut.a- 
muosius paveikslus ir jau Im*- 
veik buvo užbaigtas kada ne
laime atsitiko.

13 ŽMONIŲ NUSKENDO SU 
LUOTELE.

Ryga, Latvija. — Ant kana
lo Dauguva atsitiko nelaime
kada motorine luotele pataikė 
in tilto parama ir .susidaužė. 
Trylika žmonių nuskendo.

Privertinejo Merginas Ant
Paleistuvingo Gyvenimo.

KURIOS JAM ATIDAVINĖ
JO UŽDARBIUS.

Seres, Grakija.,—Gabrita Sa- 
gorri atėjus in palicijos stoti 
apsakė apie savo baisu gyveni
mą koki turėjo vesti per du me
tus ir kad ja palicije iszgialbe- 
tu isz to pragaro. Isztekejo ji 
už kokio tai Lugi Baltras, bet 
in kelis menesius po apsivedi- 
mui, pradėjo jis jai k ?<zyt už- 
muszimu, jeigu neužsiims pa- 
leistuvysta ir jam neatidavines 
uždirbtu pinigu pardavinėjime 
savo kūno. Tankiai aplanky
davo skaudžias kumszczias ir 
spardymus. Ant galo nelaimin
gai moterei pasiseko pabėgti 
pas savo sesere, bet tasai raka- 
lis atsivožė su savim in ten ant
ra auka nelaisvės kokia tai jau 
na žydelkaite, kuri turėjo apsi
gyventi su io pirma paezia ir 
vesti paleistuvinga gyvenimą 
ir atidavinėti savo uždarbius 
del Pattras. Tasai iszgama da 
bjauriau pradėjo pasielginet 
su savo aukomis.

Po apsakimui savo gyveni
mo palicijiai, motere pradėjo 
graudžiai verkti. Palicijei pa
siseko’ aresztavoTi taji velmsz" 
ka iszgama ir uždare iii kalėji
mą, kuris vėliaus prisipažino 
prie visko, ir kad tokiu budu 
pamynė po kojoms apie 35 
merginas ir moteres,

Sudžia labai buvo užsirusti- 
nias ant to iszgamo ir nubaudė 
ji kalėjimu ant 15 metu, prie 
sunkaus darbo, ir užmokėjimo 
deszimts tukstaneziu doleriu 
bausmes.

NUOTAKA MIRE IN BEN
KES DIENAS PO 

SZLIUBUI.
Budapeszt, Vengrai. — In 

laika penkių dienu po szliubui, 
22 metu Vladislovą Rudkay 
mirė nuo užtrucinto valgio ir 
keli svodbininkai pavojingai 
apsirgo. Visi svecziai, kurie 
dalyvavo ant vestuvių, daly
vavo taipgi jaunos nuotakos 
laidotuvėse.

LIEPSNA PRIEGLAUDOJE 
DEL PAMISZELIU.

Memel, Klaipėda. -— Prie
glaudoje del pamiszeliu Bach
mann, artimoje czionais, kilo 
ugnis kuri greitai apėmė visa 
narna. Visus ligonius skaitlyje 
120 reikėjo iszleisti laukan ku
rie iszbegiojo po visa miestą ir 
tik vakare juos surinko ir pa
talpino kitose prieglaudose.

25 LAIVOREI UŽMUSZTI 
EKSPLOZIJOJ ANT 

LAIVO.
Santos, Brazilija. — Szve- 

diszkas laivas, kuris buvo pri
krautas nitro-glycerinu, stai
ga! likos suardytas per baisia 
eksplozija kurioje žuvo 25 lai- 
voriai ir daugeli sužeista. Ap
linkinėje visi langai namu li
kos iszkultais. Eksplozijos
smarkumas buvo girdėtas po kuris svėrė tik 20 uncija. Dak- 
visa miestą. Laivas prigulėjo j taras nuveže kūdiki in ligon- 
prie SzvedisZkos kompanijos, bute dėžutėj e nuo czeveryku..

MERGINA SUŽEISTA.

Belgradas, Jugoslavija., — 
Senoviszkas papratimas terp 
ezionaitiniu gyventoju ats’ibu- 
na karta ant meto, kur jauni
kiai ir merginos susirenka ant 
paskirtos vietos ir jaunikiai 
pavage sau iszrinkta mergina. 
Miestelije Tutin, kada būrys 
jaunikiu atėjo iszvogti kožnas; 
savo mylima, vienos brolis bu
vo kitokiu pažiurti kas kiszasi 
tojo paproezio ir pasiprieszino. 
Prikalbinės kelis vaikinus, pra
dėjo vytis paskui vagi ir isz to 
kilo kruvinas muszys, kuriame 
likos užmuszta trys žmonys; 
keli mirtinai sužeisti, o ir pati 
mergina. Musztukai buvo pa
naudoja kirvius ir revolverius. 
Palicija aresztavojo kelis ir už
dare in kalėjimą

DIDŽIAUSIAS SZMOTAS 
AUKSO ANT 

SVIETO.
Moskva, Rosija., — Szmotas 

gryno aukso apie 30 svaru, li
kos surastas per darbininkus 
aukso kasyklosia Uraliszkmo- 
sia kainuosią. Du darbininkai ’ 
kurie surado ta szmota aukso, 
likos gausei apdovanotais per 
valdžia. Tasai szmotas aukso 
ketina būti didziauses ant viso 
svieto koki kada surado szia- 
me dvideszimtam szimtmetyje. 
Bus jisai patalpytas valdisz- 
kam muzejuj.

IszKares Lauko
ETIOPAI ATĖMĖ DU MIES

TUS PAIMTUS PER 
ITALUS.

Addis Ababa, Abisinija. — 
Etiopai atėmė du mažus mies
telius kuriuos buvo paemia 
Italai praeita sanvaite, kaipo 
ir deszimts Italijoniszku tanku 
ir kitokiu ginklu. Italai tvirti
na kad tame muszyje likos už
muszta apie 500 Etiopu.

Ciesorius Selassi iszdave 
ukaza kad žmones pasninkau
tu ir czedytu maista del karei
viu bet gyventojai ir taip pas
ninkauja nuo kada kare užėjo 
neturėdami ka valgyt.

Mussolini užsispyrė varyti 
xare be jokio pasilsio lyg pa
baigai ir siunezia in Etiopija 
daugiau vaisko ir ginklu.

Paskutines Žinutes
Harrisburg, Pa. -— Novem- 

berio menesyje Pennsylvanijoj 
pavogta 914 visokiu automo
biliu. Isz tojo skaitliaus tik 
317 likos surasti ir sugražinti 
loenininkams.

Shelby, Mont. — Palicija, 
jeszkodami žudintojaus A. 
Hanson, paleido in ji keliolika 
szuviu bet ir tasai sugražino 
kelis szuvius užmuszdamas du 
palicijantus. Žadintojas taipgi 
likos užmusztas.

Hammonton, N. J. — Mrs. 
Joseph Zrilla pagimdė kūdiki



SAULE” Mahanoy City, Pa.2

Kas Girdėt
pats, iszsitraukes kelis stiklus, 
bėga pas burdingierius szauk-Į 
damas: “Kelkit, rup..! ar ne
žinot kad sziadieii Kalėdos ? I 
Baczkuie jau senei pramusz- 
ta.” Tada prasideda garbi.ri
mas naujai gimusio Kūdikė
lio.

Atsiminkite brolei, ar taip

ISZ LIETUVOS
LINKSMAS NUOTYKIS SU 

ŽMOGUM BE GALVOS.
Priesz keletą diena Kaune, 

Ožeszkienes ulyczioj, tūlas Bal- 
cziunas pradėjo rodyt žmogų

ATĖJO PAS SAVUOSIUS

Raminantis Atgailos Sakia- idant Szv. Nikalojus atnesztu

[Lietuvoje pasielginejome? Ko- begalvos.
i i > • • . ■ V™,-,,......Žmogaus kanas guli padėtas 

ant suolo o už keletą žingsniu 
neva jo

dei mes czion prie to pripra
tom, ar-gi isztikruju negali-

> i me czionais be raugi
ypatingai per Kalėdas ir kitas 
szvente 
kitose, mažesnėse i,... _____ ,
nemažai tojo Skystimėlio isz-Į 
laistome. Atsiminkime 
tuomi labai skriaudžiame sa-'|ir 
vo sveikata ir kiszenius.

Todėl, brangus 
mielos sesutes, susede laike 
Kuczios visi prie vieno stalo, 
trumpai apmanstykime pir
miausia apie užgimimą bran
gaus Kūdikėlio Betlejaus sto
neleje ant szieno. Pasikalbėki
me tarp saves gražiai, malo
niai su vienu stikleliu “ramy
bes” linkėdami vieni kitiems 
sveikatos, sutikimo ir meiles 
tarp saves. Atleiskite vieni ki
tiems visu metu prasikaltimus 
žodžiu ir darbais ir prižadėki
me gyventi tarp saves kuoma- 
ioniausia. Toliaus nėužmirsz- 
kime atsimint apie musu Ievy
ne, kur pirma karta kojom že
me pasiekėm, užaugom ir kur 
pasiliko musu brangus leve-j ta, inejo in seansu sale, 
liai, brolei ir seseles, mylimi droš” rodytojas tuo metu aisz- 
draugai ir musu brangios pri- kino: 
siegėles su mažais vaikeliais. 
Nuskriskim fenais su 
mislimis, ant trpmpos valau-’. 

____:________ !

L I N K S M U 
KALĖDŲ !-- 

vėlinamo visie
ms Amerikos 
Lietuv i a m s , 
Lietuvoje ir

Visose Dalyse Svieto,— kur 
tik Musu Tautiecziai randasi; 
dalinamės su jais Plotkelems, Į 
linkėdami Geros Sveikatos, 
Pasivedimo ir Laimingai su
laukti kitu Szveneziu!

Taigi, Seredoje pripuola 
Gimimo Diena Mokytojaus, į 
kriksĮzczioniszko tikėjimo — 
Mokytojaus ir platintojaus 
Teisybes!

Gimęs vargingoje stoneleje, 
iszaugintas varge, kankytas 
už mokinimą to, kas ketino 
stotis, apszvieta visuomenes, 
kybojo ant kryžiaus tarp dvie
ju latru su erszkecziu karūna 
nužeminimo.

Tūkstanti devynis szimtus ir 
trisdeszimta penkta karta mu
mis primena užgimimą Moky
tojaus ant mokytoju o prie kož- 
no priminimo rodos kad isz- 
tikruju gimdavo Teisybe, Kris<- 
taus mokslai ir rodos vis dau
giau insemdavo in szirdis mu
su ir gyvenimo musu bet da 
toli pakol tasai Jo mokslas 
apims visa svietą.

Todėl 1935-tu kartu isztar- 
kime da szirdingiau vardu 
Teis>ylbes o gal inžengs toji’ 
teisybe ir kietose dusziose ku
rios persimainys ant Užgimi
mo užsikietejusiu szirdžiu.

Todėl isz tos linksmos szven
tes Užgimimo tojo Mokytojaus 
ant mokytoju mes, Jo iszpa- 
žintojai, pasidalinkime vieno
kia minezia, kaip szeimyna. gailias aszaras nuo raukszlėto mai nuo kūno atskirta galva 
plotkeliu o tikslu tojo, lai buna lsavo veido kalbėdami: “Vai-[pradėjo smarkiai raivytis ir— 
velinimai — užgimimas musu i kėiį-p mus, jus szi vakara te-] cziaudyti, 
szirdyse Kristaus Teisybes.

Todėl da karta siuneziame 
po visa svietą szirdingus veli- 
nimus musu tautiecziams — 
linksmos szventes Užgimimo 
Jėzaus ir lai pas visus užžydi 
žodžiai: “Garbe Dievui ant 
auksztybiu o žmoniems geros 
valios, ramybe ant žemes.”

To visko linki jums, bran
gus skaitytojai, Redakcija.

alo apsieit,!ant szeputes padėta
■ galva, kuri guminėmis žarnele- 

Be abejones, tose ir [ mis sujungta su kunu. Balcz- 
szventesc, i iunas aifezkino, kad tomis gu- 

(minomis žarnelėmis cirkuliuo- 
kad jas kraujas ir taip taip galvos 

kūno palaikoma gyvybe.
Jam toki “moksliszka” daly-

brolei ir ka pavyko padalyti tik po 20 
metu darbo. Girdi, jis net ke
letą žmonių nugalabijęs, kol 
atskyręs galva nuo kūno.

Di evoba im ingo s m c >t erele s 
tam tikėjo ir meldėsi už “grie- 
szna” kuna, nes, ju manymu, 
tokius dalykus galima daryti 
tik su velnio pagialba.

Smalsus tas musu jaunimas, 
o ypatingai studentai; jie pa
siryžo žūt but paslaptį isza.isz- 
kinti. Trys studentai net pen
kis'kartus lankosi žiūrėti žmo
gaus “Be Galvos” ir vis ma
ste, kaip iszaiszkinti paslaptį?

Viena vakara, kaip ir visuo
met atėjo tie patys trys 
jaunuoliai ir, užsimokėjo, po li- 

£‘įly

ga- 
alie- 

mislimis, ant trumpos valau-’.pimus; reikia tik galvai pasa- 
deles, jauskime su jais meileje,! kyti. Esąs tik vienas defektas, 
atsiminkime kad ir jie su grau---- “Be Galvos” žmogus negali
durnu szi vakara jauezia apie kalbėti, nes galva atskirta nuo 
mus. Gal ne vienas senelis ar plaucziu.

i motinėlė szi vakara szluosto

Žmogus i ‘ Hydra ’ ’ 
savo lis viską iszpildyti pagal pi

Tik,—O Vieszpatie! Taria-

RUVO 1910-tu metu Kalėdos
Au'ksztai tarp pietines Penn- 

sylvanijos kalnu gyvavo ma
žas kasyklų miestelis, vadina
mas Whi'tney. Anglekasiai ir 
ju szeimynos gyveno vargingu 
ir paprastu gyvenimu. Anksti

mentas jam buvo .suteiktas iki j 
kol kasyklų gydytojas ir vežė
jas sėdėjo pryszakyje ir ambu-' 
lansas palengva slinko snie-j 
guotu keliu. Kunigas davė isz- 
riszima ir tarė kelis paguodos 
žodžius: jis nupasakojo kaip' 
Betlejaus Kūdikėlis sziuo Ka
lėdų laiku atėjo ant žemes sa
vųjų atpirkti ir pagaliau, duo
damas jam palaiminima bei 
prižada atlankyti jo ligonine, 
■atsisveikino.

Kunigas, inlipes in savus ra-

Į Užklausyta
-| Malda

man lele, virdulį ir puodžiuku. 
Tvirtai tikiu kad mano pra- 
szyma iszklausysi. Amen.

— Dabar tu praszyk!
— Mielasis Jėzau, — pradė

jo Jonukas, asz busiu geras 
vaikas, todėl praszau Tavęs, 
atsiunsk szia nakti Szv. Nika-

RUVO Kucziu vakaras!
— Eikite gulti; labanakt

Jonukas ir Margie liūdnai loju kad jis atnesztu invairiu 
apsiaszaroja nukiūtino in mie-' dovanu. Asz noriu turėti rogn- 
gamaji kambarį.

Nuo darbo ir kitu rupeseziu kit-’ko, Amen.
tėvas ta diena buvo labai nu- Pabaigia savo maldas abu 
vargęs. Kadangi vaikai neda-' nusidžiaugė tikėdami jog ryto

| tęs, saldainiu, knygų ir daug

Kaip kožna meta taip ir 
szimet sulaukėm brangios mu
su szventes Kalėdų arba Už
gimimo Iszganytojaus musu 
Vieszpaties Jėzaus Kristaus. 
Taigi, brangus broliai ir mie-j 
los sesutes — szios szaliesj 
vargszai, rūpinkimės praleisti 
ta mums brangia szvente ne 
friukszmais ir girtavimais bet 
malszei ir Dievo-baimingai, 
kad svetim-taueziai isz mus 
nesijuoktu.

Taigi, Kuczios vakara, pa
valgia szventa vakariene, ne
eikime in salimus ir ten lyg 
dvyliktai valandai neužkimo, 
kaip tai paprastai daroma, ve
luk namie turėkime iszsigert 
ir lai neperdaug, kad nereikė
tų ant rytojaus visa diena de
juoti. Supraskim kad tai bjau- 
rinimas Kuczios vakaro ir per. 
Kalėdas saugokimės nuo gir
tuoklystes. Žinome gana gerai 
kad tai totkis paprotys ■czio- 
nais Amerikoj tarp svetini- 
taueziu. Negana, kad per nak
ti trankosi po salimus, neva 
dovanas rinkti bet ir ant ryto
jaus, da kitiems bemiegant, 
jau iszgirsi “paikszt, pakszt” 
kaip kala krana inbaczkute. 
Daugiausia taip pasielgia pa
tys szeimininkai, norėdami bū
ti gerais gaspadoreis del savo 
Jmrdingieriu. Pirmiausia jis

tus, nuvažiavo savu keliu. Va-‘ve jam ramybes visokiais klau- į mėta tikrai gaus dovanu, pa- 
jis maustė apie [ symaiis ir praszymais Kalėdų [ lindo po antklode ir netrukus 

• dovanu, apie kurias nusibodo' užmigo.
* * *

Skaitydamas laikrasziti tė
vas buvo bepradejas snausti. 
Skardus laikrodžio valandų

žinodamas jis maustė ;
gailestingumą ir Iszga-ryta, sunkiai dirbanti tėvas ir j Dievo o_____ ______ ___ o„... ........ , _r__ ...... ...

broliai pasiimdavo savo pa-1 pytojo malonumą Kuris .siuntė jam klausyti ir in klausymus 
prastus pusryczius ir su savoj jį szį ryį>a paguosti ir pagelbe- atsakinėti, nuvarė juodu gulti
blokiniais kibirėliais bei lem
putėmis kepurėse, eidavo ka
syklų link. Prieja kasyklų ola, 
jie leisdavosi žemyn, žemyn in 
žemes vidų. Nusileidę, visa 
diena kasdavo ir jeszkodavc 
tu juodu deimantu kurie žvil
ga musu krosnyse ir szildo mu
su namus. Juodi ir suodini, ąp- 
neszti augliu dulkėmis, szitie 
nuvargę žmones vakare iszei- 
davo isz tos gyvos tamsybes ir 
gryždavo in savo namus kad 
gerai pasilsėtu nuo sunkaus 
dienos darbo. Maža tebuvo 
skirtumo kuriuo laiku dirbtu, 
vienok nakties metu darbas 
buvo vargingesnis ir gal pavo
jingesnis; pajiegos nėra taip 
stiprios ir innaigio vartojimas 
sunkesnis.

* * *
Buvo dar tik savaite po Ka

lėdų, kuomet gerasis szio mažo 
miestelio klebonas, eidamas 
savo avides ganytojo pareigas, 
gavo progos atsikvėpti po nuo
vargio — Kalėdų ir Nauju kie
tu szveneziu. Vaikucziai buvo 
nudžiuginti prastomis dovanė
lėmis, senesnieji-gi susirinko 
in maža bažnytėlė; žalumynai 
dar vis kabojo ant sienų. Vie
na ryta anksti apie visa tai 
mausite klebonas po Misziu pa- 

. lengva važiuodamas sniegu 
nuklotu keliu su vienu arkliu. 
Nebuvo galima matyt nei gy
vos dvasios. Staiga arklys nu
suko in kelia retai vartojama 
klebono kelionėse, 
nesulaikė. Tuoj

ti vargszui sužeistam, vienam 
Savųjų, kuriu atėjo in szi pa
sauli iszganyti.

Ambulansas nuvažiavo savu 
nelygiu ir nuobodžiu keliu in 
ligonine. Kuomet atvyko in 
vieta, gydytojas ir vežėjas 
ruoszesi iszkelti vargsza ligo
ni isz vežimo ir nuneszti ji in 
maža ligonines kamlbareli, — 
bet ligonis jau buvo negyvas.

TADA NETURĖJO PRA
VARDŽIŲ.

— Kaip vadinosi musu pir
mutinei tėvai?

— Nežinau, ponas darakto
riau.

— Kaip tai, nežinai? Juk tu
rėjo vadytis.

— Taip, ponas profesorius 
kalbėjo bet tik pasakė ju var
dus — Adomas ir Jeva bet ju 
pravardžių man nepasake.

GERIAU PACZIAM 
SUVALGYT.

stipriai cziaudytii 
už tukstaneziu myliu,' Cziaudejo ir visa publika ir 

kūnas ge galvos. Gal jau kaip
t esama i 

atskirtoji” 
galva taip sujudėjo, kad atsi
darė stiklines spinteles dureles 
ir visi pamate, spintelėje sėdin
ti žmogų, kurio galva kyszojo 
virszuje.

Ir taip paaiszkejo, kad taria- 
" toliausia esaneziu, taip yra su-[mai atskirtoji galva turi savo

v, gulintis kūnas ,
.taip pat turi savo galva tiktai l,Uvo aPden^'s stora Juvoda[

O gal tu, mielas skaitytojau, in peczius intraukta ir užban- 
nępara.szei jiems nei laiszkelio; dažuota.
ant Kalėdų. Nesuraminai juos “Hydros” rodytojas supra- 

i ten vargstanezius, nepralinks-Į to, kad minėtieji studentai in- 
Į minai szirdi ju o gal pavyde-] leido in sale cziaudejima sekc
ijai jiems keliu dolereliu delpiancziu gazu ir tokiu bude ati- 
pasaldinimo kareziu ju dienu!
senatvėje. Jeigu taip, tai laba; 
graudu o isz sziu szveneziu 
negali linksmintis!

Gal palikai savo miela pri- 
siegele su vaikais ir užmirszai 
jiems nusiunsti paszialpa. Ka 
ji apie tave sziadien mislina, 
kokia ju szirdis del laves? Gal 
tu, teveli, Ibudamas czionais 
Amerikoj, gyveni su kita ir 
užmirszai apie duota prisiega 
savo paežiai... Vai, nelaimiu-' 
gas esi tu, kuris apleidai ir už-i 
mirszai apie ja! Nevertas esi!

su] 
in

nais, 
valgote szventa Kuczia bet ar ] 
jaueziate kad ir mes szi vaka- kam atrodė, kad ežia 
ra esame su jums drauge dva- stebuklo bet ežia 
šioje; nors nematot mus bet 
savo szirdingais jausmais esa
me su jumis.”

Tai]), teisybe jie mausto nes 
tėvu, ypatingai motinu, jaus
mai prie savo vaiku, nors ir

vienyti kad jie kožna ju szir- kuna, o suole 
dies plakimą atjauezia.

Kuczios vakare dalintis 
plotkelems. Prasiszalink 
pustynes ir apsvarstyk savoj 
ta gyvenimą nes ramumo ne
gali turėti per Szventas Kale-, 
das nes tik “pakajus ir geras j 
noras yra del geru žmonių ant 
szios aszaru pakalnes.”

QAA perszalima 
n n n ir karszti pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostit-Npsini laurai. Gausit aptiekosa

galintis kanas

denge paslaptį.
Buvo tuojau užtraukta už

danga, o susirinkusieji szyil- 
paudami ir sipjaudydamiesi 
skirstėsi. Paaiszkejo, ir kodėl 
seansai užtraukdavo vos po 15 
minueziu, nes žmogui su in- 
traukta galva ilgiau gulėti bu
vo menkas malonumas.

K

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

,RIf Federal Deposit Insurance
Corporation

Jis arklio 
pastebėjo 

priesz save pamažu važiuojan
ti vežimą. Jis pavažiavo biski 
greieziau ir pasivijo. Vežimas

cerata isz ko kunigas pažino 
kasyklų amibulansa. Jis iszszo- 
ko isz ratu ir szuktelejo in ve
žėja.

— Ar yra kas jame? — už
klausė kunigas, rodydamas in 
ambulansa.

— Taip; yra žmogus kuri 
vežame in Latrobe ligonine — 
atsake vežėjas.

— Kas atsitiko? — paklausė 
kunigas.

— Kojas kasyklose sutriusz- 
kino praeita nakti. Bet ji grei
tai pagydys kuomet nuvežszi- 
me in ligonine. Jie tai moka!

— Asz jo pažiūrėsiu — tarė 
kunigas. Kadangi vežėjas ne- 
iszrode norintys sustoti ar 

įplaukti, tai kunigas pririszo 
|: aikli prie ambulanso kad ji 
| sektu o pats inlipo in vežimą 
| pas ligoni.

Žmogus gulėjo ant naszcziu,
M

— Mamyte, ar galiu suval- 
gyt szita obuolį?

— (Suvalgyk, Antanėli, „su 
Ponu Jezusu.

— Et, mamyte, asz veluk 
pats suvalgysiu, tai man bus 
daugiau ne kaip turiu dalintis 
su Ponu Jezusu.

PAJESZKOJIMAS.

Asz, Ambrazas Milutis, 
jeszkau Juozo Alszausko, 1913 
metuose gyveno Ambridge, 
Pa., dabar gyvena gal Cliica- 
goj.XKokius tris metus atgal 
buvo atvažiavęs in Ambridge 
pas Karalių Geguži. Turiu 
svarbu reikalą ir noriu dažino- 
ti jo adresa.

A. Milutis,
340 Melrose Ave., 

Ambridge, Pa.

pa

PADEKAVONE PONUI AB- 
RACZINSKUI UŽ GAR

DŽIUS OBUOLIUS.

septinta valanda, vieton asz- 
tuoniu.

— Tokia dabar brangenybe,' muszimas iszbudino ji. Paszo- 
kad sunku ir apsakyti. Iszlai- j kės atsiminė apie rustu su vai
du galybe o juodu dar ko užsi- ] kucziais pasielgimą ir pagailo 
mane: dovanu! Nebe tie jau 
laikai. Pirmiau viskas buvo 
pigiau o prie to dar szv. at
minties mano paeziute sugebė
davo szi ta sutaupyti; nun-gi 
vaiku ir tarnaites užlaikymas 
visa apsunkina. Nei pats jau 
nebežinau ka pradėti ir ko 
griebtis.

Abu vaiku nemiegojo. Gulė
dami lovoje verkszleno, kad 
tete negerai su jais pasielgė, 
nesuteikdamas dovanu ir nu
varydamas taip anksti gulti. 
Prie mamos taip nebuvo. Kuo
met ji gyveno, ir eglele rasda
vosi ir invairiu dovanu būda
vo. O dabar visai nieko.

— Kas-gi atsitiko su tete 
kad jis taip persimainė ir pa
liko negeras? — klausinėjo 
vienas kito.

Asztunta, devinta ir deszim- 
ia iszmusze laidrodis. Juodu 
buvo dar neužmigę. Invairios 
mintys nedavė ramumo.

— Maryte, ar tu dar nemie
gi?

— Ne, Jonuk, — atsiliepe 
saldus mergaites balsas. .Sten 
giuosi, bet negaliu; mano akys 
nesimerkia. Begalo liūdna kad 
tete pasakė jog nėra Szv. Ni- 
kalojaus (Kalėdų Dieduko.) 
Bet asz žinau kad yra ir tete 
negali to užginezyti nes se
niau, kuomet dar mamyte gy
veno, kas meta jis ateidavo.

Pasakius tuos žodžius ji nu
tilo. Reikėjo suprasti kaip 
juodu gailėjosi numylėtos ma
mytes.

— Tacziau klausyk, Jonuk, 
— po valandėlės vela prabilo 
sesyte. — Man rodos kad ma
ma visuomet melsdavosi, saky
dama, jeigu kas gerai meldžia
si tai Dievas visada iszklauso. 
Be abejones ji praszydavo 
Dievo idant Jis alsinusiu Szv. 
Nikaloju su maišau invairiu 
dovanu, kokias kas meta gan- 
davom.

— Tatai reiketu ir mudviem 
pasimelsti ir papraszyti Dievo 
kad atsimintu Szv. Nikaloju 
su maišau.

— Asz ir-gi taip manau.
— Tuojau abu numetę ant-,, 

klode, atsiklaupė ir Dievo-bai ] kokias dovanas Szv. Nikalojus 
mingai sudėjo rankas.

— Taigi 
turime tvirtai tikėti jog gau
sime dovanu, kokiu praszysi- 
me. Pirmiausia asz praszysiu 
o tu tylėk; palauk kol pasaky
siu Amen. Kada asz pabaigsiu 
tai tu tada praszysi ko nori.

— Gerai, tai-gi pradek!
— Brangiausia Jėzau, — pa

siliejo mergaites malda, — 
žvilgterėk ant musu ir suteik 
savo malone. Palaimink musu 
tete idant jis tikėtu jog yra

jam. Bet ka padaryt, juodu 
jau miega. Nereikia budinti. 
Bet-gi noras pamatyt — mie
ga ar ne — traukte ji trauke o 
sanžine pradėjo iszmetinet jam 
netikusi pasielgimą. Juk jis 
yra tėvas, naszlaicziu tėvas.

Noras pamatyti juos ji nu
galėjo ir tylomis, ant galu 
pirsztu, prisiartino prie kam
bario ir pamažu pravėrė du
ris. Tuo laiku abu vaikucziai 
meldėsi. Pamatęs tai jis labai 
susigraudino ir kada iszgirdo 
Marytes žodžius “palaimink 
musu tete” dvi gailios aszaros 
nuriedėjo per jo veidus o Jo
nuko pažadėjimas “busiu ge
ras vaikas” ji pralinksmino, ir 
visai permaine.

— Nuostabu, kad asz visai 
pamirszau, kaip mažas būda
mas laukiau tuju brangiu Ka
lėdų szveneziu. Būtinai turiu 
pataisyti savo ^klaida ir isz- 
klausyti vaikucziu pj^sžyniid.

Uždaręs duris jis numėtė 
szlures ir naktini apsiausta, 
užsimėtė szvarka ir iszejo 
miestan parneszti vaikam to, 
ko abu prasze Jėzaus, kad szv. 
Nikalojus atnesztu.

Už pusvalandžio sugryžo na
mon linksmas, linksmesnis ne
gu kitados buvo. Pats džiau
gėsi kad atsikėlė vaikucziai 
ras atnesztas Kalėdų dovanas.• • • • u,'«'— Jaucziuosiu laimingas!— 
dedamas dovanas prie vaiku 
kambario tarė sau, — ir pasi
žadu kasmet panasziai elgtis. 
Tegul Szv. Nikalojus lankosi 
pas mus kiekviena Kucziu 
nakti.

Pradėjo szvisti. Kuomet die
nos vieszpats nugalėjo tamsy
bių eonus ir žvaigždes viena 
po kitai nyko, keturios mėly
nos akutes placziai atsivėrė ir 
pirmiausia pažvelgė in duris, 
ar iszklause Jėzus ju praszymo 
ir ar atsiuntė szv. Nikaloju. 
Žiuri ir negali atsistebėti. Do
vanos, kokiu prasze, buvo pa
liktos prie duru. Paszoko isz 
lovos ir isz džiaugsmo net ap- 
siverke. Paskui pradėjo szauk- 
ti tete:

— Skubink, tete, ir žiūrėk,

Acziu tamistai už prisiunti- 
ma gurbo puikiu ir gardžiu 
obuoliu kokius tik galima ap
turėti isz didžiausio Sodo ko
kis randasi szioje dalyje Penn- 
sylvanijos, važiuojant isz Sbe- 
nandorio in Catawissa. Ponas 
Abraczinskas surenka kas me
ta isz savo sodo apie 25 tuks- 
tanezius buszeliu visokiu obuo
liu kaipo ir kitokiu daržovių 
ir daugina visokius medžius. 
Gal tokios farmos szioje aplin
kinėje nesiranda. Priek tam 
ponas Abraczinskas . laiko 
viesznami ir gazolino stoti. 
Pravažiuojant pro lenais su
stokite o datirsite svetingo 
priėmimo nuo pono Abraczin- 
sko. Acziu da karta už puikius 
(guolius ir linkime tamistos 
visai szeimynai Linksmu ii^
Pasekmingu Kalėdų, Rudakę Szv. Nikalojus, taip-gi lai tete 
torius “ 
kauskas.

szia nakti atnesze; viską turi- 
Jonuk, — dabarjme ko meTdeme...

j — Dabar, brangusis tėte, —• 
tarė džiaugdamosi Maryte, — 
dabar jau tikėsi jog yra Szv. 
Nikalojus; asz ta žinojau.

Jonukas-gi paszokes apka
bino tėvo kakla ir viską pasa
kė, kaip juodu prisiminė bran
gia mama kuri visuomet mels
davosi ir Dievas danguje isz- 
klausydaves jos malda.

— Turiu pripažinti, — pri
tarė levas, — jog Dievas isz- 
klause jusu malda ir suteikė

Saules” F, W. Bocz- nesirustina ant manės ir broly-j ko praskėtė. Todėl visados bu- 
czio. Nuo saves asz praszau kite Jam geri.

i
Kjį j regimai didžiuose skausmuo- 

j se. Kunigas tuojau pažino vie
na savo parapijonu.

j — Acziu Dievui, teveli, — 
jis tarė. Man linksma jus ma

styti. Asz esu labai sužeistas.
Ir vargszas žmogus tikrai 

buvo labai sužeistas. Kunigas 
tuojau paragino ji atlikti isz- 
pažinti. Jeigu jis ir pagytu tai 
vis ramiau butu kad yra. susi

es'taikės su. Dieyu.

K
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kioja 'kraujageriai žvervs. Ta-Uzventes szeimyniszku smagu- 
' ' ’ ” , • I

■Puiki tyra mergina! Tu dre-j
bi isz szalczio ir alksti isz ba-I .
do! Nei vejas nei szaltis neap-j 
saugoja tavo tyrumo. Tu alka-'
na ir suszalusi vaikszczioji'ke. Jos szirdis persipildė skau- 
gatvemis saugodama savo ty-.smu, kuris jau liejosi pro 
mina ir nekaltybe! O mieste, krasztus. Ji graudžiai verke. 
tu akmenimi budeli, tu baisus

pasaka, tik (būtinai balsia, veikia. Paskui ji nuėjo laik- Tu baisesnis
Kuczia vakare juk turi būti raszczio redakcijon ir padavė miszka. Tavyje tiktai kanky-' kinas ir nežinojo ka daryti.

Vargsze ir 
Turczius

me tamsiame miszke ir paklys- ' mu. 
t i galima.

(Pinigu, kuriuos ji isz namu 
atsivežė, mažai jau teliko. Ji 
nusisamdžius 'buvo tamsu, ma
ža kambarėli ant augszto bet 
ir tai negalėjo sutaupyti pini-

ginos, apsikabino ir pradėjo 
bucziuoti. Jis ja norėjo nusi
vesti in miegama ji kambarį.

Tuomet tai mergina lyg at
sipeikėjo, sudrėbėjo ir jo ran
kose bebalsiai ir giliai apsiver-

į gu. Apaczioje gyveno kokios 
J£AS nors dabar turi pasakoti tai moterys kurios nežinia ka Jos visas kūnas isz gailesties 

už tamsiausia1 drebėjo. Iszsigando jaunas val

pasakojama pasakos.
'Taip linksmai kalbėjo jauna;Ji lauke.

paskelbimą kad jeszko darbo. ues, pasileidimas ir mirtis. — Ko tu verki 1 — klausė
Kaipgi iszgelbeti merginai sa- jis. — Asz tau nieko blogo ne-

szeimininke. Jos puikios gilios 
akys juokėsi.

— Baisia pasaka, meldžia
mieji! —skamba aplinkui jau
nu paneliu balsai.

Ji pradėjo gauti darbo pa- 
siulinimus bet kaip tik nuei
davo gauti darbo, vieta jau bū
davo užimta, arba ji netikda
vo. Ji vėl skelbdavosi laikrasz-

vo nekaltybe?! darau, juk tu pati su manim
Eina mergina gatve. Tame atėjai. Sakyk, ko tu verki, ko 

turtingame mieste, kur tiek j tau reikia ? Kodel-gi tu nenori 
daug puikiu namu yra, nėra eiti su manim in ana kamba- 
jai nakvynes!.. ri ?..

tiesdavo rankas in ka tai ir 
szau’kdavo: “Nežudykite ma
nes, asz nenoriu,'žūti! Mamy
te, melskis už savo dukrele!.. ”

Jaunas vaikinas ja gydė. Ji! 
pamažėl pradėjo' sveikti. Jis 
pasirūpino jos gyvenimu ir ap
supo ja meile. Bet ji pradėjo 
džiūti. Su kiekviena diena ny
ko jos grožybe, isznyko raudo
numas nuo malonaus jos vei
do. Jis su skausmu szirdyje 
žiurėjo in ja. Jo szirdis plyszo 
isz gailesŽies. Jame užgimė di
ddle ir szviesi meile.

Jis norėjo ta mergina pada
ryti savo mylima žmona bet ji 
numirė isz džiovos. Ja užmu-l 
■sze baisus, beszirdis, budelis

3

Velinimai Taradaikos ir 
Baltruvienės ant Kalėdų

---------------O---------------

Kaip visos moteres taip ii- asz norėjau viską apžioti del 
saves ir turėti unara kad tai “asz padainavau” o kurna pa
likti užpakalyje bet kad drauge su -savo kurnu trankomes po 
svietą ir renkame del jus naujieneles, todėl ir drauge czion 
stovėsime o kad mano kūmas pagavo szalti, arba geriau sa
kant, szailtis ji pagavo, tai drauge su manim nedainuos tik 
stovės prie manes del kompanijos, kad kas nenustumtu mana

— Nieko baisaus dabar ne
sugalvosi, — atsako puikiai 
apsitaisęs vyras. Viskas, kas 
baisu, jau papasakota.

— Ar nenorite-gi paklausyti 
apie suszalusi vaika po turtuo
lio langu, — pasiūlo literatas.

— Na, jau ne, — atsako sve- 
cziai. — Jau sugalvok ka nors 
indomesnio.

Visi sužiuro in suaugusi vy
ra kurio veide spindėjo nuliū
dimo ženklas, nors seklyczioje 
taip buvo linksma.

—- Mano pasaka vadinasi— 
bename mergina ir turtingas 
vaikinas.

—; Tai panaszi ant “istori
jos” apie užszalusi vaika, — 
kas tai pastebėjo su paszaipa.

— Papasakokite, papasako
kite, — maldavo kiti svecziai.

— Yra stebėtinos ir baisios 
pasakos, bet mano pasaka vi- 
siszkai paprasta... Viskas at
sibuvo ne kokiame užburtame 
miszke bet musu didžiajame 
Vilniuje. Vietoje jaunos kara
laites — septyniolikos metu 
graži gelton-plauke mergina 
bet neturtinga, tyra, nekalta. 
Vietoje 'velnio — paprastas,

tyje ir vėl tas pat.
Ji jau iszleido visus pinigus, 

už kambarį jau neturėjo kuo 
mokėti, drabužius, kuriuos ga
lėjo, jau pardavė ir jos siela 
apėmė didele baime. Ji viena. 
Nieko pažinstamo. Szalta žie
ma. Kaip baisu, kaip ja apvylė 
jos svajones. Ji pamate kad 
tame mieste, apart jos, kanki
nasi dar tukstancziai žmonių. 
Kiti tukstancziai žūsta. Nie
kas czionai neatjauczia sveti
mos nelaimes. Jeigu suszunka 
kas: “Gelbėkite, gelbėkite,” 
tai aidas to szauksmo pra
skamba gatvėmis bet niekas, 
kai]) tamsiame miszke, neatsi
liepia.

Mergina parasze savo moti
nai in tolima tėvynės kraszta: 
“Mylima mamyte, man baisu. 
Asz tik dabar matau kaip sma
gu ir linksma buvo musu var
gingoje szeimynoje. Asz visai 
viena, darbo negaunu, asz ga
liu badu pražūti. Bet asz vis 
dar tikiu. Mamyte, pasimelsk 
už savo dukrele kad Dievas 
užtartu mane. Tu, mamyte, 
manai kad mane laukia laime 
ir kad nu linksminsiu tavo se-

— Paneles, jus norėjote Ka
lėdų pasakos, tai tik klausyki
te.. . Tyra mergina neturi sau 
nakvynes mieste kuriame 
plaukia aukso upeliai. Jai nie
kas nenori pagelbeti. Ji neturi 
jokio ginklo kad iszsigialbeti, 
iszskiriant viena — tai savo 
tyruma... O, mielos paneles! 
Laiminu nekaltybe, kuria sau
goja tie, kurie jus myli. Jus, 
gal būti, ir žinote kaip szven- 
tos tos merginos svajones?..

Sztai sustojo suszalusi ta 
graži mergina ant kampo di- 

.deles gatves; jos keliai pradė
jo linkti. Vejas mėgsta žaisti, 
jis iszpuczia jos plona sijonėli, 
szaldo jos kojas ir sukelia le
kianti sniegą. Szalta, neturi ji 
daugiau spėkų. Vieszpatie, 
iszgelbek! Žmones, gelbėkite! 
Asz amt visko sutiksiu! O pra
keiktas mieste, praryk mane! 
Mamyte! Tu nesimeldei už ma
ne... Mylima tavo dukrele 
žūsta!.. '

Prieszais ja pasitaiko gra
žiai apsitaisęs jaunas vaiki
nas. Jis buvo nekvailas ir ne
piktas ,su gera szirdžia. Ta 
nakti jis irgi buvo vienas ir

gražiai apsitaisęs vaikinas
Aplinkybes visiems supranta
mos.

Graži, tyra, nekalta mergina 
atvažiavo in Vilnių. Ji tikėjosi 
rasti darba ir laime. Jos di
džiausias turtas tai prakilni 
siela ir nesujudinta szirdis. Ji 
tiki visiems žmoniems, ji visur 
mato geruma.

Toli, toli kaime ji paliko sa
vo szeimyna, kurioje buvo 
daug vargo ir nelaimiu. Ji ten 
negalėjo ilgiau būti; ji turėjo 
kur nors eiti darbo ir laimes 
jeszkoti. Su baime ir aszaro- 
mis namiszkiai iszleido ja isz 
namu.

Atvažiavo ji in dideli mies
tą. In ja žiurėjo augszti murai, 
namai, gatves, kuriomis vaik- 
szcziojo tukstancziai žmonių. 
Skambėjo gatvekariai, auto
mobiliai ir iuvairus vežimai. 
Kiekvienoje valandoje reikėjo 
sergėtis kad nesuvažinėtu.

Ta dailute mergina savo 
prastoje bet szvarioje szlebeje 
vaikszcziojo po miestą, su nu
sistebėjimu dairėsi in pamink
lus, (godus, dideliu krautuvių 
langus. Visur iszrode jai bega
lini turtai. Dairėsi in žmones 
puikiai apsitaisiusius ir jos 
szirdis drebėjo nuo pasigrožė
jimo, džiaugsmo. Kaip tai pui
kus ir indomus gyvenimas di
deliam mieste!

Bet pamažėl praslinko pir
mieji inspudžiai ir jos siela 
pradėjo apimti baime. Ji vis 
labiau jaute save naszlaite, 
mažyte, kuriaja niekas nesirū
pina. Visi su szalta iszvaizda 
km- tai skubinosi pro szali, ne

latves dienas. Mama, czionai mane apie tai, kaip smagiau

Ir verkdama suszuko mergi
na:

— Atleisk man! Asz nega
liu!

Jaunas vaikinas stovėjo kaip 
dievaiczio Perkūno trenktas o 
jauna mergina nusigandusi 
jam kalbėjo:

— Asz ilgai kovojau. Dabar 
asz tavo rankose, asz pati atė
jau pas tave. Jei galite, nežu
dykite manos, ueatimkite ta, 
ka turiu brangiausio... Asz 
nesiprieszinsiu, visvien jau asz 
žuvusi... žuvusi...

Suskaudėjo jaunam vaiki
nui szirdi ir iszejo vyno garai 
isz galvos. Jis pamaželi paėmė 
jos ranka ir tarė:

— O tu, nelaiminga! Kam-gi 
asz tave žudysiu. Geriau papa
sakok viską apie save, ne
slėpk...

Mergina jam apie viską pa
pasakojo, ka ji iszkentejo ir 
apie tai, kaip ji kovojo ir apie 
savo ’svajones. Jaunas vaiki
nas klausėsi ir gėdinosi pats 
už save. Prisipildė meile jo 
szirdis. Jis tik pirma karta pa
mate tikra tyrybe, tikra mote- 
riszka gražybe. Jis atsiminė
savo svajones. Jis suprato jos

baisu kaip tamsiame miszke. 
Niekas manes nepasigaili. ■ ■ 
Tave mylinti dukrele.”

— Bet ponai, jus, rodos, 
praszete Kalėdų pasakos; na, 
tai tegul bus Kalėdų pasaka.. 
Insivaizdinkite sau kad tai bu
vo szaltas, kueziu vakaras, 
kuoimet sniegas girgžda po ko
jomis.

Tokia tamsia nakti baisu 
vaikszczioti gatvėmis. Kas tu
ri nors kokia lindyne, tas sku
binasi namon kad nors apsi- 
szilti. Gerai ten, kur puikiuose 
kambariuose dega žiburiai ir 
iszredytos eglaites...

Ilga, tuszczia gatve. Joje 
szoka szokius szalczio szesze- 
iiai. Kur-gi tu vedi, gatve? Tu 
panaszi in paskutine mirties 
gatve. Kaip paniurę tavo lem
pos, — tartum žibintuvai prie 
negyvėlio karsto!

Susitraukus viena sau eina 
graži geltonplauke jauna mer
gaite. Iki pusiaunakezio ji sė
dėjo gelžkelio stotyje o dabar 
ji alkana, suszalusi vaikszczio- 
ja, ledu apklotomis gatvėmis. 
Ji neturi nakvynes. Ji eina pa
ti nežinodama kur. Kur-gi jai 
praleisti szia szventa nakti?..

Jos plona jakute žiaurus ve
jas ketoną, tartum norėdamas 
visai apnuoginti; jis judina ir 
panesziota jos skrybėlaitė ir 
žaidžia jos sijonu. Mergina ka 
voja nuszalusias rankas, ji dre
ba isz szalczio. Ji ka tik paei
na, ja badas kankina.

Skubinasi pro szali pavie
niai praeiviai ka tik dirstelė
dami in ja. Gal būti juose ant

pasilinksminti.
Jis pamate jauna mergina 

beveik kūdiki, szalanczia ant 
gatves kampo. Vaikina nuste
bino merginos veido tyrumas 
ir puikus jos geltoni plaukai. 
Jis pastebėjo jos meldimo pil
na žvilgsni, žustanezio pauksz- 
telio žvilgsni.

— Tikrai kaip pasakoja, — 
pamastė sau vaikinas ir užsi
manė jos meiles. — Ji pakly
dusi tartum pasakiszka sniegi
ne mergaite. Tai netikėtas at
sitikimas. Na, busiu asz jos ge
ru užburtu jaunikaieziu nors 
szianakt. Ji gal but visai nese
nai pakliuvo in gatves amata, 
— tai matyt isz jos neturtingu 
parėdu.

Taip bemastydamas jaunas 
vaikinas priėjo prie gelton
plaukes merginos ir tarė:

— Kam vaikszczioti tokia
me szaltyje gatve, veluk eiva 
pas mane. Asz turiu užkandžio 
ir vyno. Smagiai praleisim lai
ka. Dabar vėlyba naktis ir var
giai ka nors patiksi.

Mergina nieko nesuprasda
ma pažiurėjo in jo veidą ir nu
ėjo paskui ji. Jis parsivedė ja 
in szviesu, szilta kambari, kur 
buvo daug gražiu daiktu, daug 
valgiu ir vynu. Ji su nuosteba 
žiurėjo in gražias ant stalo gė
lės. Jos akys žibėjo. Jaunas 
vaikinas ilgai žiurėjo in užkai
tusi merginos veidą, ant mink- 
sztu jos plauku ir jam buvo 
linksma. Jis daug juokėsi, siū
lydamas gerymus ir valgius 
savo vieszniai.

Ji sužadino jame nesupran-

nekalta, tyra siela. Jis žiurėjo 
in neturtinga mergina ir ap
link savos; jo gyvenimas pasi
rodė tuszczias, bereikszmis. 
Jam rodėsi kad jis niekad ne
susitiko tokios gražios mergi
nos, tokios szviesios. Jis atsi
klaupė priesz ja, paėmė jos 
szaltas rankas ir isz gilumos 
sujudusios dvasios pradėjo 
kalbėti.

— Mergele! Tu tyra mano O v

nekaltybe! Asz, kaip ir kiti, 
ėjau pro szali, in nieką neatsi
žvelgdamas. Asz nuskriau
džiau tave, asz mindžiojau pur ■ 
vynan tavo siela tiktai del to 
kad tu esi motere. Likimas isz- 
rinko mane inrankiu tavo pra
žūties bet dabar atsitiko ste
buklas ir asz noriu būti tavo 
iszgialbejimu. Szviesi Kalėdų 
legenda! Gal but asz pabusiu 
szalta ūkanota ryta... Tu sė
di priesz mane nusiminusi, ty
ra ir tavo nekaltybe spaudžia 
mano szirdi. Atleisk man! Te
gul būna palaiminta ta valan
da kurioje asz tave pamaeziau 
be vilties!

Jis pamaželi nuvede ja in ki
ta atskira kambari, pritaiso 
jai lova o pats nuėjo sau mie
goti. Jis atsisveikino su ja iki 
ryto ir ji žiurėjo in ji su džiau
gsmu ir dėkingumo aszaromis 
akyse.

Jaunas ir turtingas vaikinas 
nemiegojo visa nakti, jis vis 
mate, kaip tas atsitiko. Jo sie
loje atsivėrė netikėtas szalti- 
nis kuris ji visa pripildo kokia 
lai szviesa, iškilme, smagu
mu. Jam norėjosi metavotis ir

miestas. Perdaug tyra, per
daug nekalta, ji buvo kad ko
voti su miesto apgavyste, tam
sa ir purvais.

Jaunas vaikinas pasiliko 
naszlaicziu. Jis dar ir dabar 
gyvena. Jis vis atsimena jau
na, gražia, tyra, geltonplauke 
mergina.

Jos atminti jis laiko .szventa 
atmintimi. Jis visuomet vi
siems, ka tik pasitinka, nesza 
pa'gialba tokia, kokia gali.

Szirdi jo suspaudžia kuomet 
jis gatvėje .susitinka neturtin
ga jauna mergina. Jam rodosi 
xad kiekviena yra -paklydusi 
nakties tamsoje ir kad kiek
viena tyra ir neturi sau nakvy
nes. Miestas Įkurczias, kaip 
osziantis miszkas ir ant kiek
vieno kampo žvėris — isztiži- 
mas laukia sau naujos aukos.

Ir la'kslto tas Vaikinas po pa
sauli su naiviszka svajone, pa
statyti narna kur visos bena
mes merginos rastu sau nakvy
ne, ramybe ir...

— Na, asz jums papasako
jau pasaka, Kalėdų pasaka, 
papasąkojan kaip mokėjau...

Alau nesmagu ir skaudu Tai 
atsiminti... Pripilkite vyno 
in stiklus ir iszgerkim už 
szventa moterų tyruma, už ta 
žmonijos žibintuvą, kuri ži
banti sunku daneszti iki 
Augszcziausiojo per tamsius 
žmonijos misžkus, kur viesz- 
patauja pikti žvėrys ir tamsios 
spėkos ... ' Galas.

Geros Rodos Del
:: Moterių ::

§ Jeigu ka smožini ant 
skaurados tai nemanstyk apie 
žemini rojų nes sudeginsi me- 
sute po tam vela vali in szto- 
ra o vyras parejas isz darbo 
pradės tau vali per sprandą.

§ “Myliu” tai ženklina no
riu su tavim dalintis vargu, 
kareziomis aszaromis ir skau
smu ... Geidžiu tavo nuliudu- 
ses akutes pralinksmint il
ginti tave nuo visu nesmagu
mu.

§ Moteres myli vieszpatau- 
ti savo karalystėje — kuri va
dinasi namai, jeigu karalius 
tosios “karalystes” buna ka
ralienes nevalninku.

§ Meile yra patogi kaip 
žiedas bet ir žiedas reikalauja 
dažiurejimo; szvari ir dora 
motere niekados netrotina pa
togumo priesz savo vyra.

§ Vyras, kuris traukia mun- 
szaine, yra panaszus in pami- 
szeli tik su tuom skirtumu kad 
pamiszelis landžioja po namus 
ir stogais o munsZainierius isz- 
trina ulyczias ir sienas. Tokiu 
vyru moterėlės gyvena amži
noje baimėje.

in szali nuo to puslapio.
Na ir pradedu:

Brangios moterėles, ša'kalelei ir puikios mergeles.
Paklausykite visi szio's mano daineles,
Laukdama. Szventu Kalėdų grąžei padainuosiu, 
Brangu jus stoną priesz szvente auksztinsiu. 
Tarp svieto grožybių, motere 'gražiausia, 
Savo szėimynelei už viską mieliausia, 
Gerais darbeleis nameli dabina, 
Gražiais žodeleis visus suramina.
Nuo Dievo vaikeliais jos apdovanotos, 
Kaip-gi esate brangios, kaip didžiai bagotos, 
Visi vaikeliai motina vadina, 
Ir veidą bueziuoja apsikabinia.
Skaisczios kaip lėlijbs isz rojaus darželio, 
Ddl svieto atsiunstos nuo dangiszko Tėvelio. 
Jusu žodelei saldumo grudelei, 
Tikrai sakant, gyduolių laszeliai.
Kožnam beklausant szirdi suramina, 
Esantiems ligoje, skaudulius mažina, 
Taip ir mergeliu ktonas didei brangus, 
Kaip dorai užsilaiko, džiaugėsi visas dangus. • 
Aniuolai szventi, Dieva garbina, 
O jums isz rožių vainiką pina, 
Szventieji kvėpina Dievo kodylą, 
Kuris per amžius niekad nedytla.
Czionais ant -žemes, Žolynai myli,
Kad ir prasikalsta vis anie myli, 1
Dievas davė jums didele makj^, 
Už tat reikia Jam siun^ti pa\i; Qavone.
Dakas.si alkdami szventu Kaftędu, . ■— 
Eikite visos prie spaviednyku, 
Perprasze Dieva, visada Ji mylėkite, 
Maldas Jam siunskite ir tvirtai maldaukite, 
O ir po Kalėdų bus linksmos dienos, 
Suteiks tai Dievas del kožnos vienos. 
Asz nekaltųjų sziadien skaudžiai nebarsiu, 
Pati Kalėdų szverituju lauksiu, 
Katros užpykę, praszau man atleisti, 
Ir man prie Dievo prieiti daleislkit. 
Pakutos laikas dabai- yra, 
Ir man isz akiu aszaros byra. 
Su kurnu Taradaika kalbėjau, 
Ir jam ta viską asz priminėjau, 
Tai pasisziauszes prie manes szoko, 
Ir da norėjo užduoti kuloku, 
Sake: ne jo tai biznis prie merginu kisztią, 
Jeigu tu jas myli tai gali melstis. 
Asz myliu visas, mano szirdeles, 
Kaip moterėlės taiip ir mergeles, . '
Ir praszau jus, vyrams patikit, 
Ir man priesz szverite atsilset duokit, 
Tegul Taradaika tuosius suvaldo, 
Katrie neturi gero vardo. 
Jisai nežiūri kokia tai diena, 
Bile ateina del jo naujiena, 
Visiems teisybe in akis drebia, 
Ir nuo meisterio turi už tai garbia. 
Asz nenorecziau jau susipykti, 
Kad mes visos turime verkti, . 
Todėl klausykite visos manes senos, 
Praszau per Kalėdas apsieit graž'ėi, kožnos vienos.

Patvirtinu ta viską ka mano kurna padainavo ir su Ja 
žemai pasikloniojam, vėlindami jums visiems Linksmu ir 
Laimingu Szvencziu, Jurs Truli,

Baltruviene su kurnu Taradaika.

valandėlės ir sužiba mintis: 
kodėl ji tokia, toji nelaiminga 
graži mergina turinti toki pui-' ant klausymu trumpai atsaki-

kreipdami in ja domes. Kar
tais jie nuo jos pabėga kaip 
greitai gali.

Ant galo mergina pradėjo , ku liemeni ir vėjo sutarszytus nėjo.
jaustis kaip miszke, kaip tam- plaukus? Bet visi skubinasi; Jaunas vaikinas gerokai

tama baime, iszszauke nusiste
bėjimą. Ji visa laika tylėjo ir

melstis in ka tai nežinomąjį.
Kuomet ryte jis pažiurėjo in 

merginos kambari, toji gulėjo 
ligos apimta, ji klejojo. Ji bu
vo karszczio apimta, ji vakar

į-iame mįszkez kuriame slan- namon. Visi nori szilumosį ir'iszsigere. Jis priėjo prie mer-Įperszalo. Beklejodama ji isz-

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po.adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City ....

Skaito “Saule” 23 Me
tus ir Yra Užganadyti!
Gerbiamoji Rcdakcije:

Dekavojame szirdingai, kad 
tamistos nesulaiket musu lai- 
kraszti “Saule,” kuri spind: 
musu namuosia jau 23 metus, 
kuria skaitome nuo 1912 meto, 
kurios laukiame su didžiaiise 
linksimybe ir gėrimės skaity
dami taji naudinga lai-kraszti! 
Prisiunczrame prenumerata už 
■laikraszti kaipo ir geriausius

vėdinimus ir geros sveikatos 
jusu dar'bimse, del labo visuo
menes. Esame labai dėkingi 
už teip naudinga laikraszti!

Su pagarba, jusu senas skai
tytojas, ' ■

Petras Vaitekūnas, 
isz Chicago, Ui.

Nuo Redaktoriaus: Acziu ta- 
mistai už pri'siuntima prenu
meratos už laikraszti, kaipo ir 
jums vėliname Linksmu Sžvėii- 
cziu ir sulaukimo kitu laimin
gu Kalėdų!

t t t



SHENANDOAH, PA
— .Jonas Bernatonis, 19 

melu, 228 E. M t. Vyrnon uly- 
czios, likos sužeistas per nu-Į 
slydima dalies kalno artimoje; 
Brandonvilles laike darbo. Jo
nas randasi vietinėje ligonbu-

LINKSMU KALĖDŲ 
:: VISIEMS! ::

ŽINIOS VIETINES
— Visiems musu skaityto

jams, pažystamiems ir priete- 
liams linkime "LINKSMU 
SZVENCZIU KALĖDŲ!” — 
kad Dievas visus užlaikytu 
sveikatoje ir prailgintu gyvasli 
ir kad laikai užeitu geresni su 
yilczia kad ateinanezios Kalė
dos kita meta butu daug links
mesnes, ne kaip szimet!

■— Redakcijos ofisas 
Kalėdas bus uždarytas 
diena.

— Citizens National ban
ka apgarsino buk priesz Kalė
das iszmokes savo depozito- 
riams 20-ta procentą sutaupy
tu pinigu arba viso apie 263 
tukstanezius doleriu kuriuos 
gausite Union National batikoj 
Panedelyje ir Utarninke. Visi 
depositorei tegul atsinesza su 
savim bankines knygutes nes 
kitaip banka neiszmokes pini-

per 
visa

— Pati Jono Anuszkevi- 
cziaus, 21 W. Poplar uly., ku
liai buvo padaryta operacija 
ant pendesaitis, pradeda pa
sveikti ir neužilgio sugrysz na
mon.

"SAULE” Mahanoy City, Pa.
—- Mariuke, paszauk pas ma-] 

ne virėja! — szaukia poni, dat| 
'gulėdama; — palūkėk, kur le-^ 
ki kai]) galva perdaužta? Nu
bėk in staine, paszauk vežėja! . 
tik ne>ivilk pamažu, kaip Ui

— Per Kalėdas Pamaldos 
Szv. Juozapo 'Bažnyczioja at
sibus: 6, 8, 9, ir 10 valanda.

■— Pennsylvania daugiau 
neims visos sunkenybes ant sa
ves szialpime bedarbiu, tiktai 
mokės puse, o pavietai kita pu
se. Schuylkill pavietas turi 
apie 300 (bedarbiu kuriuos tu
rės szelpt ir tas kasztuos apie 
55,000 doleriu ant menesio isz 
savo kasos. Visam paviete ran
dasi 1,116 bedarbiu, isz kuriu 
807 atsisako dirbti kada jiems 
pasiūlyta darbus, ir daugiau 
neaplaikines paszialpos, ' ^°09 
Jaus priimti prie darbu.

— Sesfers Szv. Juozapo Pap 
rapijines Mokslaines spareziai 
darbuojasi parengime vaiku- 
ežiu ant loszimo Puikaus Vei- 

■ kalelio kuris atsibus Ncdelioj, 
Sausio 5 d., 1936, parapijos 
svetainėje. Tikietai jau yra 
parduodami.

— Panedelio ryta, apie 7:10 
valanda, ugnagesiai likos isz- 
szaukti užgesinti deganti au
tomobiliu.

Maizeville, Pa., — Szv. Lu- 
dviko Parapijoj Szv. Kalėdų 
Pamaldos: Berneliu Miszios, 
6 vai., antros Szv. Miszios 8 
vai., Suma 10:30 vai. Po 
mai Palaiminimas Szv. 
kramentu. Iszpažintis 
klausoma Kucziu vakara
3 iki 6 — nuo 7 iki 9 vai. vak.

Su- 
Sa- 
bus 
nuo

a

South Barre, Mass, f Czio- 
nais mirė gerai žinomas gyven
tojas, Jurgis Gerulaitis, 65 me
tu amžiaus, 27 d., Lapkriczio, 
palikdamas paezia ir kelis vai
kus. Velionis pergyveno czion 
mieste, per 30 metu. Velionis 
buvo skaitytoju "Saules” dau
giau kaip penkiolika metu. 
Laidotuves atsibuvo su pamal
domis Szv. Tamosziaus bažny- 
czioje, 30 d., Lapkriczio. Pa
laidotas ant Szv. Juozapo kapi
niu mieste.

Girardville, Pa. f Antanas 
kuris 
Basi 
Ash-

Czicz'keviczius, 33 metu, 
likos mirtinai sužeistas 
kasyklose, mirė vėliaus 
lando ligonbuteje.

| A. J. Sakalauskas 11 
| LIETUVISZKAS GRABORIUS ( 

^Pirmos klasos patarnavimas^
❖ Ofisai Dviejose Vietose

U331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

U --------
H 411 E. Pine St., Mahanoy City įjl
S Telefonas, 501 (

LINKSMU IR LAIMINGU KALĖDŲ. 
----------------- f--------------------

Su szioms szventems Užgimimo Vieszpaties, kurias 
vadiname Kalėdoms, vėlinamo musu guodotiniems 
skaitytojams "Saules” ir žodžiu, visiems Lietuviams 
ne tik czionais Amerikoj bet ir musu tėvynėje Lietu
voje, kaipo ir pažinstamiems, draugams ir prieteliams 
kuogeriausio pasivedimo, sveikatos ir geresnes darbi- 
metes. Lai Dievas visus užlaiko sveikus ir gyvus su
laukti kitu metu Kalėdų, ka duok Dieve visiems. Isz 
visos szirdies to vėlina, REDYSTE "SAULES.”

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

zr* Geriausis Ambulance
(L. patarnavimas s z i o j 

apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar

Jr nakti. Visada turi pil-
UrM na pasirinkimą meta-
T liszku ir kieto* medžio U

Grabu. Laidoja mu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-.T

Del Pirsztiniu

Pottsville, Pa. — Albertas 
Skamaroczius, isz Filadelfijos, 
lankydamasis pas savo moti-] 
nele, ponia Marijona Skamaro- 
cziene, prie tos progos iszva- 
žiavo ant medžiokles in Lyco
ming pavietą ant keliu sanvai- 
cziu kur jam pasiseko nuszau- 
ti didele stirna isz kurios tu
rės skanu kepsni su savo drau-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

ĄCZIU Dievui, jau netoli 
Kalėdos!

— Bene sulauksime kaip uo
li nt Kalėdų.

— Kad bent greieziau atei
tu Kalėdos...

Taip dūsavo ponios Gražu- 
leviezienes samdyta szeimyna. 
Poni buvo garsi per tai, jog 
kas meta, szeimyna, kaip vir- 
czius, trauke. Tankiai nespėjo 
nusamdyta berną ar mergaite 
parvežti, kaip ant ryt apsi
žvalgė ir iszpute atgal. Kelin
tas ar kelintoji apsibuvo lyg 
metu galo. Tik Marele Pikszai- 
te iszbuvo jau dvejus metus. 
Bet kodėl ji nebus ? Jei geriau 
ir lengviau kaip kitai szeimy
na i — vis tik kambarine!

Ponu nelabai daug: poni, 
trys paneles ir du ponaieziu — - 
lengvai gali spėti visiems pa
tarnauti.

— Mariuke, kur mano ilgie
ji balai-?* Paduok tuojau! —-. 
sz.auikia ponaitis jau iszbegaut 
Mariuki i pro duris. _ ,

Parbėgusi isz staines Mariu- 
■ ke dar tokiu paszaukimu ir 

' paliepimu turėjo iszpildyti ke
lias deszimtis.

Sukilus, apsiredžius pony
bei, Mariukei visas lovas pa 

įkloti reikia, miegamuosius- 
kambarius iszvalyti. . . Pony
be tuo tarpu arbata geria, pus- 

, "ycziauja, tankiai paszaukda- 
mi Mariuke, siuntinėja szi, ta 
paduoti.

Ponams pavalgius -— stata 
nuvalyt, indus sumazgoti... O 
ežia, panaites ir poni sumėtė 
truputi skalbinių tam sykiui 
praplauti: keletą skepetėlių, 
keletą ka'l’niereliu, nosiniu, 
kasdienini sijonėli ir t.'t. — vi
siszkai mažai.

— Praskalbtk ligi pietų, ežia 
ne kiek darbo, tarė poni Ma- 
ruikei: — tik ne taip, kad tik 
nuo ranku atmesti: kad man 
butu balti, ne toki murini, kaip 
tu papratusi...

Mariuke pamerkusi uszetke- 
jy plovimu, atsiraieziusi ran
koves velėjo skubėjo suszilusi. 
O ežia virėja szaukia stala 
dengti, pietus dubti; ežia pa
naite iszbegus szaukia:

—- Mariuke, bėk iszvalyti, po- 
naiezio szuo pribjauriojo pa- 
kaju! Taip smirda!..

Ponaitis vėl szaukia:
— Mariuke, pasakyk vežė

jui kad pritaisytu arklius, po 
pietų važiuosiu...

Mariuke tekina laksto nuo 
vieno prie kito darbo o lygi 
sziol dar be pusrycziu, neturė
jo laiko ne pavalgyt. Priesz 
pietus iszejo poni in virtuve, 

įmirkstanezius 
bartis: 
ar tai tavo

skalbiniai lbus balti ? Kiek asz 
tau sykiu kaliau in galva, ne
mirkyti ilgai szarme; bet tu 
vis prieszingai, vis atbulai... 
Seniai butum iszvelejusi kad 
netingėtum...

tMariuke nutylėjo, nes žino, 
kad pasiprieszinus, visa pekla 
sukils: paszdls poni, nebebus 
galo.

Poni prie pietų sėdėdama 
pri vadžiojo:

— Mariuke, ar tau ne geda 
tokius peilius paduoti ? Lyg tu 
neturi laiko kožnu sykiu nu- 
szveisti. Veizek, kad man dau
giau tokiu nepaduotum. .. Sa- 
mavoro turbut taip pat dar ne- 
nuszveitei isz vakarykszczios? žadėjo duoti stambu rubli bet' 
Alga moki imti ir duona esti. .
visikas bjauru, bi Žydo...

patoacziusi
skalbinius eme

— Mariuke,

ANT ŽIEMOS.
Keli szimtai gyventoju isz Minnesotos, kurie aplaike mil- 

žinišzkas bledes per paskutine- pieskines viesulas ir isžva
žiavo in Alaska, kur jiems valdžia padovanojo žeme, gyveno 
koki tai laika budykese bet dabar pasistatė sau grinczeles 
kaip matome ant paveikslo ir dabar pasirengineja ant šzĮal- 
tos žiemos kokios tenais vieszpatauja. .

tais koki bajorpalaikiai atva
žiavo tai Mariukei ne atsi
kvėpti nėra laiko, tankiai lyg 
pat pus-nakeziai!

Kiti darbininkai jau numi
go o Mariukei neplautu indu 
stovi krūvos, malkos.

Taip tai per visa žiemele 
lengvai sau bastinejosi po pa
kajus, kaip poni tankiai at
kartodavo "dykai alga eme.” 
Vasarai parvažiuoja ponios 
duktė, tekėjusi, su keletą vai
ku. Tada Mariuke, kaip poni 
sako, truputi prasijudina.

Vasara beveik kasdien sve-

alga bet Mariuke savo drabu
žius dėvės.

Mariuke sau mane — kentė
siu, dar nenusuko galvos ,per 
dvejus metus, nenusuks rie tre- 
czius. Gavus al'gą dvideszimti 
rubliu, bent tėveliams galėsiu 
daugiau pagelbėti.

Po Kalėdų naujai nusamdy
ta s?eimyna jau rinkosi. Poni 
pareikalavo Mariukes dėvėtų
jų drabužiu. Mariuke suėmusi 
visus sunesze in pakajų. Poni 
pėržiurejo, viskas yra, tik 
rūksta pirsztiniu, pirmais me

lais duotuju. Klausiama Ma-
cziu o panaites beveik kasdien 1 rinke teisinasi Ibucziuodama 
baltai dėvi; diena padėvėjo,! poniai, in ranka: 
truputi susitepė, rytoj važiuos 
kur in vaiszes arba nauju sve- 
cziu tikisi — apsikabinusi Ma
riukiu panele, bueziuoja in gal
va, meldžia, praszo, kad isz- 
plautu rytojui suknele. Panele 
gera, retai bara, o taip gražiai 
praszo tai kas-gi gali nepa
klausyti ! Sugulus visiems Ma
riuke susigriebusi paneliu 
kvarkins bėga in prūdą! Nak
tis, mėnesiena, berods spėriai 
isžplbve, bet kol iszkrakmolijo, 
kol inkaitino prosą 
szvisti pradėjo. Miet
m akis net szirdis alpsta bei 
Mariuke pastate ant savo. Kol 
sukilo, panaieziu sukneles jau 
isziprosytos. Atsikėlusi poni 
vartydama sukneles ant Ma
riukes barasi:

— Koks ežia tavo darbas? 
Koks prosijimas? Kaip su ko
jomis. .. vien tik raukszles.,. 
niekuomet nepadarai žmonisz- 
kai. ..

Buvo poni beliopianti isz 
naujo prosyti bet sukilo jau
nosios ponios vaikai, Mariukei 
nebebuvo laiko.

Nors Mariuke • per vasara 
j daugiau turėjo darbo už tai ir 
dovanu gavo.

Jaunoji poni iszvažiuodama

KLEVELANDAS PASIRENGINEJA ANT PLIENINES PARODOS.
Milžiniszka paroda ant atminties plieno, geležies ir visokiu maszinu kokias sziadien 

svietas naudoja, bus pastatyta ant 80 a'keriu žemes, mieste Cleveland, Ohio, prie ežero. Pa
roda prasidės July ir bus per Augusto ir Septemberio mejĮesius kadh tai miestui sueis 

Hsžimtas metu sukaktuviu. Paroda, bus žinoma kaipo "‘Great Lakes Exposition.” Paveiks
las parodo kaip loji paroda iszrodys po pastatymui. Milijonai žmonių žada ja atlankyt.

dys isztepliotos, kur kas ryla

rszluostyti; trys baltomis 
indimis— tie tiktai savaite- 
syki szToicziami.
Marelei visiszkai maža dar-

mis pąmolžia karves, perbegu- 
-i apsiruoszia po pakajus, isz- 

' kūrena penkis peczius, visai 
ponybei nuszveiezia batus, už- 
kaiczia samavora, pritaiso sta
lu arbatai — ir visas darbas, 
kol ponybe keliasi. Tuomet, ži- 

jiK.ma, reikia visiems:

— Pernai nuėjau karvių 
melžti, pasidėjau ant akmens 
pirsžtines ir prapuolė, kaip in 
ugni inkrito. .. niekur nebe
radau. . . paskui per abejuh 
metus savo dėvėjau... Mamy
te man nunėrė...

Man nerupi kokias tu dėvė
jai, o mano duotaises ft-ri man. 
atiduoti, asz nedovanosiu —- 
užreiszke poni.

Mariuke siūle savo pirszti- 
nes in vieta prapuolusiu. Poni 

jau irjneeme nes perprastos. Mariu- 
< lenda ke užmokėjo poniai rubli ir po

ni priėmė už pirsžtines.
l’ž poros dienu poni vaiksz- 

cziodama apie ūki, pasznėkino 
naujai nusamdyta gaspadoria. 
Pasznekejas.su ponia paskui 
atsisako nuo tarnystes.

— Asz prie ponios negaliu 
tarnauti, — tarė, — ant mano 
ranku daug idaigtu, gelžgaliu, 

virvagaliu, visokiu ūkio smulk
menų, kas pražus ar suges o 
man už kiekviena mažmoži 
reik užmokėti, ne alga mano 
nebeisznesz... Vercziau tuoj 
pradžioj persiskirti...

Poni kaip inmanydama nu
raminusi gaspadoriu, parėjo 
inpykusi, tuoj puolė ant Ma-

senoji poni patarė kad ir puse 
rublio butu perdaug, ant to yra

— Mariuke, — pertrauke nusamdjka, alga ima, ar dykai 
ponaitis, — mano juodąją bar- :uri duona esti?
va ir kailinius pritaisyk, kol Taigi, Mariuke gavo puse 
pavalgysim — tuoj rėdysiuos., rublio nuo ponios ir antra tiek 

nė-Tik susimildama nepaduok nuo pono, kai senoji poni 
plaukinuotus, apdulkėjusius, mate.
kaip tu papratusi! i Kalėdoms atėjus,poni su

i — Mariuke, kodėl nėra ant nelems nutarė Mariuke ir 
I stalo vandens ? — taip pasikai- iiau laikyti ir telkia ger

— .Mariuke, atneszk man ki
ta apsiausta! Paskubėk!

— Mariuk, paduok man 
špilkas! Greitai!

— Mariuke, sze papaszyk 
man kalniereli! tuoj!

Taip panaites kildamos ir 
taisydamos szaukineja už vie
na kitos. Juk ežia nekokia sun
kenybe Mariukei tekinai pa
lakstyti ir kiekvienai patar-

— Tu liežuvnesze, pletkinin- 
ke, mano szlove tau pleszti! 
Kai]> tu nesigėdi ? iszsidykavu- 
si pas mane per dviejus metus 
liar mat naujai szeimynai ma 
ne peiki? Te savo rubli! man 
tavo pinigu nereikia! mete 
poni pinigą ant stalo.

x Turbut (poniai ,reikėjo kad. 
priėmė ;—■ pradryso Mariuke— 
o a sz užmokėjusi nematau rei
kalo tylėti ir mano rubli pasi
laikyk sau poni. . .

— Von isz mano 
mano dvaro!

pa 
to

liau laikyti ir tokia gera žinia
duok vandens! lydami ponybe davinėjo Ma- jai apskelbė bet Mariuke netik

j rinkei paliepimus. j nekokio dėkingumo neparodė,1 — on i»z mano akiu ii isz
■ Nuvalius Stata, iszleidus po- dar-gi brangesnes algos parei-. Nelaidysi ežia

■' ’ '• - - ■ j man liežuvio dar mat akis man
• draskys? Von! Deszimti gau-

- I - in in tavo vieta. . . dar geres- 
i niu ant tokio darbo. . .

Mariuke padėkojo, in ranka 
pabueziavo poniai už toki gera 
ir i sze j o. Galas.

u a utį

naiti, Mariuke nebežino už ko kalavo. 
griebtis: indus mazgoti, ar 
-kalbinius baigti veleti, dar-gi 
in prūdą nesztis — skalauti.

O peralkusi, ncinmano ka 
sugrobti praryti: duonos rieke 
nusitverus, lakstydama kem- 
sza in dantis.

Jeigu niekas neatsivilko iii 
sveezius tai Mariuke, kol šu
lėms apgrobs darbus o jei kur-

— O tai mergos kvailumas!; 
1 tuodu dėvėti, kaip panelei, už ' 
laikymą, valgi turi geriausi ■— 
privedžiojo poni — kiaura 
svietą eidama geriau nerasi... 
Darbo beveik nekokio, algos— 
asztuoniolika rubliu in metus... 
Bijok tu ir pono Dievo daugiau 
reikalaudama! Ar tu uždirbsi?

Ant galo susiderėjo didesne

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszcziq. PASKUBINKITE1
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