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Isz Amerikos
ISZKLAUSYTA 

MALDA
VAIKIUKO VILTIS IR 
TIKĖJIMAS IN KALĖDŲ 

' DIEDUKĄ—LIKOS ISZ- 
PILDYTA PER

i PACZTA.

Pittsburgh, Pa. —Asztuoniu 
metu vaikiuko, isz North Side, 
(tikėjimas ir viltis likos iszpil- 
tfyta, kuris parasze laiszkeli 
pas Kalėdų Dieduką ir pasko
lino pacztine marke nuo savo 
daraktorkos kad laiszkas nu
eitu pas ji.

Mažiukas Danielius (jo pra
varde užlaikyta slaptybėje) li
kos iszrinktas isz skaitliaus 
1600 per pacztinius darbinin
kus kurie kas meta iszrenka 
tokius laiszkelius ir suszelpine- 
ja vargingus vaikus ir ju szei- 
mynas.

Danielukas rasze kad jis tu
ri 3 ir 4 metu broliukus ir sztai 
kaip jis rasze: “Mylecziau tu
rėti kėlės z ob o vėlės del savo 
broliuku bet gal asz praszau 
UŽ daug. O gal tu, geras Diedu
kai, atnesztum "mums anglių, 
eglele ir kokia zobovele del 
mano j aunlaūsni Annfanku1,1 
daugiau vaikutis nieko nepra- 
sze ne del saves tik del broliu
ku ir tėvu kad galėtu suszildyt 
jaama kuriame gyveno.

Pacztinis virszininkas isz- 
tyrinejo Danieluko laiszkeli ir 
persitikrino buk tikrai jo tėvai 
yra dideliam varge ir reikalau
ja suszelpimo nes tėvas randa
si daugeli menesiu be darbo. 
JTuojaus surinko pinigu, nupir
ko kas buvo reikalingiausia 
del szeimynos ir nusiuntė tuo- 
jaus o Danielukui prižadėjo 
taipgi prisiunsti puikia dova
nele už tai kad netrotino vilties 
Kalėdiniam Diedukije kuris 
Visados iszklauso maldas geru 
Vaiku.

NUKIRTO VAIKUI AUSIS 
PO TAM JI PAKORĖ.

Ramsey, Iowa. — Palicija 
jeszko keliu iszgamu kurie pa
vogė dvylikos metu sūneli far- 
merio Jake Higgins, kuri isz- 
yeže in girria, nukirto jam au
sis, po tam pakorė ant medžio 
o kada vaikas neteko pajiegu 
nuo kankinimo, numėtė ji ant 
degancziu lapu. Po kokiam 
laikui sugryžo pajiegos vaiko 
ir jis nuvežliojo pas netolima 
fanned apsakydamas jam, kas 
su. juom atsitiko. Del ko taip 
pasielgė su vaiku tai da neda- 
žindta.

HOOVERIS NUSIUNTĖ FI
NAMS 500,000 DOLERIU.
New York. —Buvusis prezi

dentas Hooveris, kuris yra di
rektorium Finu Paszalpines 
Draugoves, ana diena nusiuntė 
puse milijonu doleriu del Fi- 
niecziu. Tieji pinigai likos su
rinkti per Amerikoniszkus gy
ventojus ant suszelpimo Fi- 
niszku gyventoju kurie reika
lauja maisto ir drapanų.

PO-SMERTINIS MOTERE DĖJO SU- ISZSIŽADEJO
SZLIUBAS TRINTA STIKLĄ IN SVIETO

PRIELAIDINIS
GERESNIS

ISZ EUROPINES KARES
ISZPILDE DUOTA PRIŽA
DĖJIMĄ MYLIMUI KURIS 
MIRE PRIESZ VINCZIAVO- 
NE; SZLIUBAS ATSIBUVO 

PO JO MIRCZIAI.

Pittsburgh. — Albertas Hor
vath, 20 metu, ketino būti su- 
risztas mazgu moterystes su 
Irena Garber, 19 metu, Szv. Mi- 
kolo bažnyczioje, bet ant nelai
mes jaunikis apsirgo uždegi
mu plaucziu ir mirė. Priesz 
mirti melde savo sužiedotines 
kad atliktu ceremonija szliubo 
kaip prižadėjo, po jo mircziai.

Mylima iszpilde jo norą. 
Viskas buvo parengta kaip ant 
tikro szliubo — szliu'binis pul
kas su cigoniszka kapelija pri
buvo in bažnyczia bet vietoje 
grajyt linksmus szokius tai ka
pelija grajino gailu marsza. 
Velionis taipgi prigulėjo prie 
tosios orkestrus.

Nuotaka likos nuvesta prie 
altoriaus per savo pamerges 
bet vietoje jaunikio atlydėjo jo 
lavona in bažnyczia po tam nu
lydėta Javona ant Katalikisz- 
ku kapiniu kur kunigas pa- 
szventino kuna, nuotaka dirs
telėjo ant grabo savo mylimo, 
atsege bukietą žiedu nuo s?pw 
kruGneo -kurK numėto— 
grabo, pravirko graudžiai ir 
nuvažiavo apsiaszarojus na
mo. Taip tai iszpilde paskutini 
norą savo mylimo lyg grabo 
lentos.

na

PRASERGETAS PER 
SAPNA.

San Louis, Mo. — James 
Perkins, dirbdamas artimam 
miestelyje, turėjo nepaprasta 
sapna buk namie.kas tokis ne
paprasto dedasi. Tuojaus apsi
rėdė, pagavo bosą ir pribuvo 
namie apie pusiaunakti. Kada 
priėjo prie namo ir dirstelėjo 
per langa in vidų, rado gulinti 
ant sofkos savo dranga o pa- 
cziule sedinczia szale jo bovy- 
damasi su jo plaukais. Vyras, 
nelaukdamas ilgiaus, inbego in 
stuba kaip viesulą ir reže kelis 
ypus su rankena revolverio sa
vo draugui in galva. Kilo kru
vina musztyne. Paszaukta pa
licija aresztavojo pesztukus ir 
motere. Draugas jau nuo senei 
svilino padus pas poniute Per- 
kinsiene ko vyras visai nedasi- 
prato. —- Vėl, “lyg tol uzbonas 
vandeni neszioja, pakol ranke

nų t rūksta. ’ ’

TAI TAU PASIUTUS 
MOTERELE.

Detroit, Mich. — Sudžia Kei- 
dan sutiko kad Ludvikas Ry
bak turėjo tiesa jeszkoti persi
skyrimo nuo savo pacziules ku
ri jam dakako lyg gyvam kau
lui jo vedusiam gyvenime. Aha 
diena pacziule jam pagamino 
sriuba su skutamu muilu vieto
je Smetonos ir tas buvo gera 
priežastis persiskyrimo. Vyras 
taipgi pasakė sudžiui buk jo 
prisiegele patalpino lange kor
teles ant kurios buvo paraszius 
“Czionais randasi gar adžius 
ant paraudavojimo ir vyras 
ant pardavimo.” '

VYRO MAISTA
KAD JIS GREICZIAU 

NUMIRTU.

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Rože Alcaro, 25 metu, likos pa
statyta priesz magistrata už 
bandymą nužudyt savo 29 me
tu vyra Ernesta, duodama jam 
sutrinto stiklo in maista kad 
greicziau numirtu. Laike per
klausymo paczios, vyras taip 
persieme kad net apalpo ka 
girdėjo isz lupu savo paczios.

Kėlės dienas priesz tai ka
da atidarė dinerke su sandvi- 
cziais, patemino tarp mėsos su
trinta stiklą, paszauke palici- 
janta ir jam parode ka jo pati 
jam davė valgyt. Kada vyras 
sukrito sude apalpęs ant grin
dų, jo pati ne uoszve neprisi
artino prie jo kad jam prigial- 
bet atgaivint.

METE KIAULE IN SAVO 
PACZIA.

Youngstown, Ohio. — Ona 
Szirvinskiene apskundė savo 
vyra Andriu ir pareikalavo 
nuo jo persiskyrimo už nedora 
pasielgimą su ja. Ana diena 
jos vyras be mažiausios prie- 

rėdama po szonu ka toki mesti 
in ja, pagriebė stovinczia prie 
duriu kiaulaite ir mete in ja su 
tokiu smarkumu kad kiaulaite 
užmusze ant vietos o pacziules 
visai nepataike.

Sudas ja perskyrė nuo vyro 
ir paliiepe jam mokėti moterei 
po 25 dolerius ant menesio ant 
jos užlaikymo.

RADO $2,000 SENOJE 
BIBLIJOJE.

iStarners, Ind. — Nepapras
ta gilinki turėjo Bernard Hill
ary, kuris skaitydamas Bibli
ja rado joje netikėtai du tuks- 
tanczius doleriu. Kalba jis buk 
apgailestauja kad nepradėjo 
skaityt Raszta Szventa 20 me
tu adgal nes pinigai jam tada 
buvo reikalingiausi. Netikėta 
turtą atrado kada kraustėsi in 
kita miestą. Nežinojo ka turi 
daryti su sena knyga, ar pasi
imti su savim ar palikti kaipo 
dovana savo seserunui. Kada 
peržiūrinėjo biblija rado tarp 
lapu bumaszkas.

RADO SENOJE MASZINO- 
JE 910 DOLERIU.

Hawesville, Ky. — Kada 
naszle Rebeka Richey mire, jos 
visi naminei rakandai likos 
parduoti ant licitacijos per jos 
seseruna Jack Goering del far- 
merio Lester Boiling. Farme- 
ris tarp kitu rakandu gavo ir 
senai siuvama maszina kuria 
vėliaus pardavė del savo kai
myno Otto Neuton. Žmogus 
parvažiavęs namo su maszina 
pradėjo ja peržiurinet ir vieno
je szupledoje rado 910 doleriu 

aszkomis. Buvo ant tiek
isingu kad sugražino pinigus 

už ka aplaike puiku atlygini
mą nuo naszles seseruno.

JO DRAUGAS BUVO SZUO 
SU KURIUOM PERGYVENO 
DAUG METU ANT KALNO.

Beatty, Nev. — Ana diena 
mirė pavieto ligonbuteje senas 
pustelninkas, Nugent Darwis, 
kuri medžiotojai surado tarp 
Quarts kalnu o kada apžiurėjo 
jo varginga bakūžėlė, rado tarp 
sienų paslėpta apie dvideszimts 
tulkstancziu doleriu.

Kada aplinkinei gyventojai 
ji neinate per kėlės sanvaites, 
nes priesz tai ji tankei maty
davo vaikszcziojanti po kalnus 
su szunim, pranesze apie savo 
nerimasti palięijai kad pustel- 
nirikui gal kas blogo atsitiko ir 
kad nueitu pas ji. Kada palici
ja pribuvo in bakūžėlė, rado ji 
gulinti ant grindų be žado. Pa
darydami krata jo bakūžėlėje, 
rado daug visėkiu bondu, sze- 
ru ir daug pi ligų. Vienatinis 
senuko draugas buvo didelis 
szuo.

Darwis, dau geli metu adgal, 
buvo laiszkane sziu szioje aplin
kinėje kuris is;
ta, raitas, tarj 
ju. Nuo kada , < 
ria labai lejo, atsižadėjo 
svieto ir apsi1 yveno tarp kal- 

vežiodavo pacz- 
kalnu gyvento- 

o pati mirė, ka

mine paliko jam deszimts tuks- 
taneziu doleriu po mircziai bet 
tuju pinigu niekad nenaudojo. 
Lyg sziai dienai valdžia nesu
rado jokiu giminiu kad inteik- 
ti palikta turtą po pustelninko 
mircziai.

UŽDUSINO SAVO KŪDIKI 
PO TAM SUKAPOJO ANT 

SZMOTU.
Philadelphia, Pa. —■ Palici

ja aresztavojo 35 metu Tillie 
Irelan, gyvenanti ant 15-tos ir 
Montgomery Ave. už baisu nu
žudymą savo 20 menesiu am
žiaus sūnelio, kuri ilgiaus ne
galėjo iszmaityt ir augyt. Toji 
beszirde ir nelaba motina pir
ma uždusino vaikuti su padusz- 
ka po tam sukapojo ant šamo
tu ir nuneszus kūneli paliko 
ant plento.

Asztuoni metai adgal buvo 
apsivedus bet nuo keliu metu 
negyveno su vyru, susineszda- 
ma su kokiu tai jaunu vyruku 
su kuriuom susilaukė taji ne
laiminga kūdikėli. Kada vai
kutis pradėjo augti ir reikala
vo didesnes priežiūros tai ji ne
galėjo iszmaityt iir buvo jai 
didele sunkenybe todėl nutarė 
nuo jo atsikratyt. Isz to, ka pa
dare, visai nesigraudina ir tai 
prisipažino palicijai.

92 METU KUNIGUŽIS KU- 
NIGUŽIS ^APSIVEDĖ SU

28 METU MERGINA
Georgetown, S. C. — Reve- 

rendas Joseph P. King, 92 me
tu amžiaus, ntivede prie alto
riaus savo mylima, pana Luci- 
ja Carney, kuri turi vos 28 va
sarėlės. Buvo tai jo treczia mo- 
tere bet del nu dakeles buvo tai 
jos pirmutinis vyras. Keli szim-
tai žmonių prisižiurinejo tai redko tarp ju sztarno po visa 
svodbai vasarėlės su žiema, ^ Amerika. __ ■

GASPADINE APDOVANOJO 
MEILUŽI BRANGIOMS DO
VANOMS O VYRA PIGEIS

MARSZKINEIS.

Oakland, N. J. —■ Bertai 
Saltzman nubodo jos vyras nuo 
kurio pareikalavo persiskyri
mo bet pakol audžia sutiko jai 
duoti persiskyrimą, pirmiau
sia užklausė del ko nenori gy
venti su savo vyru, nes kaip 
liudintojai pripažino tai buvo 
jis geras visame. Žmogelis ap
sakė sudžiui buk jis Bertuke 
niekad nebausdavo ir nekolio- 
davo ir ne rankos ant jos ne
uždėjo piktume, norints ji su 
juom pasielginejo bjaurei o su 
burdingierium, Angus Ross, 
suvis kitaip pasielgdavo.

Ant Kalėdų Bertuke nupirko 
burdingieriui puikia deiman
tine špilka o vyrui marszkinius 
už 49 centus. Ana diena ant 
varduvių burdingieriaus nu
pliko jam puiku siutą o vyrui, 
ant j.o varduvių nupirkdavo 
szeszes skepetaites po penktu
ką. Burdingieriui duodavo 
kuogeriausius valgius o vyrui 
paduodavo likuczius nuo stalo. 
Negana da to, nupirko burdin
gieriui kvepalu su kuriais tep
davo jam-plaukiM kas diena. J|

Vyras ta viską nu kentėjo 
kantriai per kelis metus bet da 
ir to nebuvo gana Bėriukei 
kuri da jeszko persiskyrimo 
bet jo neaplaike o sudžia pa
liepė burdingieriui nesztis von 
isz namu ir neardyt ju gyveni
mą. Gal kad vyras butu gerai 
iszperes kaili tokiai bobelei tai 
ji kitaip su juom pasielgtu bet 
panasziu lepsziu vyru turime 
užtektinai ant svieto kurie ne
atstoja varda “vyro” tiktai 
asilo. --

NEISZPILDE NEBASZNIN- 
KO NORA — NELAIME.
Boardman, W. Va. — Rich

ardas Hottelet per daugeli me
tu sakydavo savo paezei ir szei- 
mynai kad jeigu kada mirs tai 
kad ji nelaidotu su bažnyti
nėms apeigoms. Ana diena jis 
mirė o likusi naszlele sumanė 
ji palaidoti su bažnytinėms 
apeigomis. Laike pamaldų 
grindys bažnytėlės sulužo ir 
keli žmones likos skaudžiai 
sužeisti nes visi gailininkai su 
lavonu inkrito in skiepą.

_________&

■— Amerikos vaistine 
spaustuve Washington, D. C., 
sunaudoję kas minuta po 50 
svaru popieros del spaudinimo 
bumaszku ir kitu svarbiu doku
mentu.

—- Amerikoniszkiems dide
liems miestams kasztuoje po 
2,000 doleriu kas minuta del 
iszmokejimo algų miesto dar
bininkams.

§ Anglikai suvalgo kas mi
nuta po 40 buneziu baneniu.

§ Indijonai da vis yra di
dele sunkenybe del Amerikos 
kuri iszduoda po viena doleri 
kas minuta ant užlaikymo pa

RUSAI KUOPINA VAISKA 
ANT INDIJOS RUBEŽIAUS.

London. — Dažinota kad Ru
sija kuopina daug vaisko prie 
Indijos rubežiaus artimoje Ira
ko o isz ten užklups ant visu 
Balkaniszku valstijų.

Badai varginga Latvija ne
gales ilgiau iszlaikyt prispau
dimo Rusijos kuri siunezia 
daug vaisko in ten ir turės pa
siduot neužilgio in mcszkos 
nagus.

VOKIETIJA NETEKO 42 
SUBMARINU.

Paryžius. — Kariszkas mi- 
nisteris apskaitė buk Vokieti
ja lyg sziol neteko 42 submari- 
nu isz skaitliaus 60 kokius tu
rėjo pradžioje kares. Anglikai 
paskandino apie 30 Vokiszku 
submarinu o Francija apie 10 
in pirmutinius tris menesius 
kares.

DEVYNI FINIECZEI NU- 
SZOVE 700 MASKOLIŲ.
Kopenhagas.,— N orvegiszki 

telegramai isz Finlandijos skel 
bia buk patrdle susidedanti 
isz devyniln Finiszku kareiviu, 
nuszove 700 Rusiszku karei- 
^iu, kuriuos užtiko susmaugo- 
“ tėrp kalnu ir Maskolei nega
lėjo pabėgti. Finieczei kovoje 
naršei ir vis užklupineja ant 
Maskolių. Badai 40 Finiszki 
kareivei nemiegojo per penkes 
dienas kovodami prieszais 
Maskolius pakol neteko amu
nicijos.

RUSAI VELA BOMBARDA
VO HELSINGFORS.

Helsingfors, Finlandyja., *— 
Rusiszki eroplanai užlėkė vela 
ant ezionaitino miesto, kuri 
bombardavo baisiai. Finai 
nuszove keturis Rusiszkus ero- 
planus. Didesne dalis bomblu 
numesta ant užmiestezio, ir tik 
keli žmonis likos užmuszti. 
Dvylika Finiszku eroplanu li
kos nuszauti per Maskolius.

Naujas Admirolas 
Amerikoniszkos

Flotos

Kada admirolas James O. 
lUchardson (žemiau) užims 
nauja dinsta admirolo, in vieta
atsisakiusio admirolo Claude busi, jaigu surasi vyra ir mote- 
V. Bloch, pasiliks pilnu atimi- re, kurie tau butu isztikimais 
volu Amerikoniszkos flotos, __ prieteliais kaip tavo szuo, _j

VOKIECZIAI PA
SKANDINO SAVO

ANTRA LAIVA
KAD NESIGAŪTU IN
PRIESZU RANKAS. 1

Washington, D. C.,-— Didelis 
Vokiszkas pasažierinis laivas 
“ColumbuS,” likos paskandy- 
tas per Vokieczius, kada isz- 
plaluke isz Vera Cruz,\ Meksiko, 
bandydamas iszplaukti in Vo
kietyje, Ibe't matydamas, kari 
Angliszka's laivas seka paskui 
ji, paskandino artimoje Nor
folk, Virginia, ir New Yorko. 
Ant laivo radosi apie 700 lai- 
voriu ,kurie likos iszgialbetais 
per kitus laivus ir atgabenti 
in Kaistelgarde, in New Yorka.

KINAI PASKANDINO JA- 
PONISZKA LAIVA.

Shanghai, Kinai.,—r Kinisz- 
ka ahtilierija paskandino Japo- 
riiszka laiva ant Yangtze upes 
artimoje Kukiang. Drauge su 
laivu nuskendo apie szimtas 
laivoriu ir aficieriu. Buvo 'tai 
Jaiponiszkas kariszkas laivas.

KAPITONAS PASKANDY- 
-TO VOKISZKO LAIVO AT-

EME SAU GYVASTĮ.
Buenos Aires, Brazilija. —• 

Kapitonas Hans Langsdorff 
nusiszove ant smert kad dalin
tis likimu savo laivoriu kurie 
nuėjo ant dugno su paskandy- 
tu laivu “Spee” kuri patys Vo- 
kiecziai paskandino kad nesi- 
gauti in Angliku rankas praei
ta Nedelia. Lavonas nusiszovu- 
sio kapitono likos surastas 
czionaitiniam kotelyje. Turėjo 
jis 45 metus. Priesz savžudins- 
ta kapitonas kalbėjosi links
mai su savo aficieriais. Nusižu
dęs kapitonas aplaike paliepi
mą kad sunaikintu laiva ne 
kaip pasiduoti in nevidono1 
rankas. Tokia mirtis yra laiko
ma už labai garbinga tarp ka
riuomenes. Kapitonas likos pa
laidotas Seredoje su garbin
goms apeigomis kokios priguli 
jam.

Kas Yra Prietelium?
—1 Daug yra teisingu mote

rių ir vyru; mažai yra teisingu 
priedeliu.

—■ Dalinasi noringai su 
juom ka turi; imi nuo jo be 
klausymo.

—• Prietelis, tai nepaimta 
drutviete; duodama tau prie
glauda laike pavojaus.

■—* Geresnis jisai už myli
ma, nes yra tau niekados užvy- 
dus.

>—i Jisai yra tavo viltis 
priesz nusiminimą, jisai sudra- 
tina tave rūpestyje, jisai yra 
tavo gyduole priesz savžudys- 
ta. į, U

— Didžiausiu prietelium 
žmogaus yra szuo. Laimingu



SAULE UAHANOY CITY, PA.

|Kas Girdėti
ĮJNKSMU KALĖ

DŲ linkime vi
siems ir duok Dieve 
Sulaukti sveiki kitu 
szvencziu!

Kaip tai miela bu
tu, kad galėtumėm 
su kožnu pasimatyt, 
atsilankyt po jusu 
past ogia ir vėlinti 

jums ypa'tiszkai geru velinimu, 
pasikalbėt ir susipažint ir da
lintis su jums plotkelems!

Bet tas yra negalima, nes 
skiria mus daugelis myliu vie
nus nuo kitu. Bet norints per 
szi straipsneli galime jums vė
linti Linksinu Kalėdų ir su vi
sais draugiszkai pasikalbėt per 
laikraszti.

Žinome ir prijaucziam jusu 
gęrus velinimus ir laiszkus su 
pasveikinimais ir gerais vėli- 
nimais nuo tukstancziu skai
tytoju už ka szirdingai esame 
dėkingi kaipo* ir už atsilanky
mus in redakcija kada esate 
musu aplinkinėje.

.Su tikru jausmu sveikiname 
jus, mieli skaitytojai, kas me
ta per tąja tikejimiszka szven- 
t e ir su tuom mielu senoviszku 
paprocziu kuris atnesza mums 
tiek smagiu jausmu isz musu 
Tėvynės ir naujienoms apie 
tuosius kurie pasiliko ąž pla- 
cziu mariu...

Taip, Kalėdos! Kiek tai j u 
savo gyvenime jau praleido
me, 'kiek tai nesmagumu, atsi
tikimu, nelaimiu ir kiek tai 
žmonių atsiskyrė su mumis o 
mes einame tolimesnėje kelio
nėje savo 'gyvenimo.

Kur buvome ir kur esame ?

l

bus visados ir kam vieni ki
tiems užvydi?

Daugelis yra tokiu kurie ne
gali ir neturi isztekliaus ap- 
vaiksztineti gimimo diena 
Vieszpąties isz Nazareto, bet 
turi czysta sanžine kad per vi
sa gyvenimą daro kaip Dievas 
prisakė, būdami užganadinti 
kad moraliszkai stovi augsz- 
cziau už daugeli kitu. ..

Szvente Užgimimo Vieszpa- 
ties Teisybes ir T.ęisingystes, 
ai luina szventę del geresnio 

gyvenimo ateityje.
Sziadien ant svieto nesiran

da ramybes, valkelei verkia tė
vu, levai verkia vaiku. Vyras 
skundžiasi ant moteres, mote
re ant vyro — visi skundžiasi 
:<ad ant svieto yra per daug 
dogo. Kares, žudystes vieni 
dtu už godulysta, deginimai 
sklypu savo artimu ir skerdi
mai nekaltu moterių ir kūdi
kėliu. Ir tai meile artimo!

Bukime protingi, linkėkime 
geros valios žmoniems, eikime 
in taja prakartele, nusižemin
kime, atgykime dvasioje, apsi
vilkime nauju žmogumi kuris 
yra sutvertas pagal Dievo tei
sybes ir szventybes tiesu o ta
da Ramybes Karalaitis tikrai 
suteiks džiaugsma ir ramybe 
ant žemes.

Taigi, laike sziu szventu Ka
lėdų, dalindamiesi plotkelems, 
pagal senoviszka paprOti, siun- 
cziame musu velinimus mie
liems skaitytojams ant gero 
pasivedimo ir sulaukimo links
mesniu szvencziu ir kad szitoji 
baisi bedarbe ir kares greitai 
pasibaigtu ir kad Dievas užlai
kytu visus gyvus ir sveikato
je.

To vėlina “Saules” redakci
ja isz visos szirdies!

“burdingieriu” neapleido ka
lėjimą ir nepasinaudojo isz tos 
liuosybes.

Kada ju užklausė kodėl ne
apleido kalėjimo tai visi vien
balsei paszauke: “Neesame 
kvailiais, czionais nors gauna
me kavos su porkezaps ir bin- 
sais o ant laisves gal mirtume 
nuo bado ir szalczio.”

Taip, nžganadintas' pilvas

ATSIMO
Arba

Palaiminti Miėlaszirdingi 
Tikras atsi ikimas.

KEJO

‘ ! ■ 
daugiau duoda ramybes žmo-jnas, ,
gui ne kaip laisve.

Priesz suda jQstenbjmke, 
Vengruose, stojo 65 metu mo
tore, Magda Szervin, kuri likos 
apkaltinta už bandymą nužu
dyt savo vyra.

Porele gyveno draugia per 
35 metus ir nėrinis vyras gana 
gerai žinojo apie tai, kad jo 
motere lankei ji apgaudinėjo 
bet ant jos pasielgimu žiurėjo 
per pirsztus ir buvo užganadin- 
tas kad jo motere buvo gera 
gaspadine... Ant nelaimes 65 
metu “flaperką” užsidegė 
karszta meile del tūlo kromi- 
ninko ir geisdama su juom pra
leisti linksmai paskutines savo 
dienas, sumanė atsikratyt nuo 
savo “diedo.”

Pirmiausia padavė savo vy
rui užtrucintu grybu, o kad tai 
nepagialbejo, iszvire jam sriu
bos isz trucinancziu uogu. Ne
laimingas žmogelis pergulėjo 
kelis menesius ligonbuteje ko
vodamas' su mirczią.

Laike teismo* Magda iszsi- 
kalbinejo kad ja prikalbino nu
žudyt jos vyra kromininkas 
bet pasirodė kad tai neteisybe 
nes pats kromininkas ja iszda- 
ve palici jai kad ji viena bandė 
atsikratyt nuo savo vyro kuris 
buvo už ja 20 metu senesnis.

f uju pirmutiniu Kalėdų, tosios 
pirmutines egleles, tojo pirmu
tinio kudikiszko džiaugsmo. 
Sukrito ant musu viešnios gy
venimo pilnos rupeseziu, skau
smo ir aszaru, pasiliko paskui 
mus žeme, kalnai ir marios ir... 
sztai... priglaudę mus svetima 
szalele, gera ir turtinga bet... 
taip musu szirdims svetima.

Szvente broliszkos meiles, 
^Užgimimas žmonių!

Lai toji szyerite .Užgimimo 
Ątph-kejaus suvienija mus ir 
sutaiko. Užmirszkime ant vie
nos dienos apie nesutikima 
musu gyvenime, paszvenskime 
ji dėl musu szeimyneliu, pra- 
leiskime malszei ir su užgana- 
dinimu nes tai musu vienatine 
laime szioje kelionėje musu gy
venime.

Taigi, Kalėdos po szonu, 
žmonelei kruta, czystina na
mus, perka dovanas ir kepa py
ragus laukdami tos szventes, 
tai yra tieji, kurie turi už ka 
pirkinet. Kiti su nuliudimu 
žiuri in parėdytus langus szto- 
ru, nesitikėdami nieko.

“Dievas gema kas meta,” 
ątsiliepa balsai dirbaneziu — 
bet žmogaus likimas vis tas 
pats. Szimtai metu ądgal Die- 
visžkas Kūdikėlis užgimė štai- 
neleje tik karta. Szįądįęn Jo 
gimimo diena parengia kas 
meta o kiti apvaiksztineja ta 
diena kaip laidotuves... Ko
de! taip dedasi ant szio svie
to?. .. Kodėl?..

Tieji kurie atsisėda prie pui- 
kei prikrauto stalo su visokeis 
yalgeis ir tieji kurie sėda prie 
vargingo stalo tai turi vieno
kias mislis. Pirmutinei gailesį 
su kitais, antri užvydi pir
miems ir mislina, kodėl tiems 
geriau ant svieto ne kaip jiems?

Bet kas isz to, juk taip ne-

isz New Yorko Universiteto, 
duoda szitoki patarimą tė
vams :

“Nepriverskite savo vaikus 
kad lankytųsi in kolegijas ir 
universitetus vien tik del to, 
kad jus ejote ar ne arba del to, 
kad jusu vaiku draugai lanko
si in jas. Kolegijos mokslas ga
li daugiau jiems kenkti ne kaip 
atnesztu gero. Geriau kad jusu 
sūnūs ar duktė iszmoktu kokio 
naudingo amato ne kaip persė
dėtu kolegijoj ar universitete 
keliolika metu, loszdami fut
bole ar beisbole, po tam iszeitu 
ant tinginio ir turėtumėt juos 
užlaikinet. ”,

Moskslas isz kvailio nepada
rys ji iszmintingu žmogum 
nors jis lankytųsi in didžiau
sius mokslus.

Laikraszcziuose skaitome 
kad kokia tai motere pasnin
kavo per 30 dienu. — Tas yra 
labai naudingu daigiu nes ta
me yra paezedumas ir apmal- 
szina žveriszkus pageidimus. 
Per visa ta laika toji motere 
nepaliove triustis prie naminio 
užsiėmimo ir iszpildinejo savo 
užduotis. Jeigu jos vyras parei
davo ant vakarienes deszimts 
minutu vėliau tai ji male lie
žuviu kad nėt jam galva apsi
sukdavo nuo tojo bobiszko 
klegejimo. O bet pati pasiveli- 
iijo su valgiu net 30 dienu. — 
Ar-gi tai galima pavadyt ‘ ‘ ho
bi szku protu... ”

Miestelyje Great Gulch, Ne- 
fvadoje, szerifas kalėjimo ty- 
czia paliko atidarytas duris 
kalėjimo kad “burdingierei” 
galėtu ji apleist. •

'Nusistebėjo nemažai szeri
fas kada ant rytojaus persi
tikrino kad ne vienas isz jo

Kalėdos jau netoli, geriausia 
jjekmoteneles.dovanele yra .gra
ži ir naudinga maldaknyge nes 
jeigu turite sena ar padovano
ta per brangia ypalta malda
knyge kuri yra jau apiplyszus, 
tai prisiunskite in redakcija o 
bus jums apdaryta puikiai, 
drueziai ir bus kaip nauja o 
tik už maža atlyginimą.

Akyvi Trupinėki
— Francija iszsiiunczia vi

sokiu perfumu kas minuta in 
Suvienytas Valstijas už penkis 
dolerius.

— Finlandija siunczia m 
Amerika kas minluta po penkis 
svarus sūrio o pargabena isz 
Amerikos 40 svaru rieszutu 
kas minuta.

— Badai tosios merginos, 
kurios yra susižiedoje ir kėtina 
iszteketi už vyru czionais Ame
rike, praleidžia kas minuta po 
500 doleriu ant szliubiniu pa
rodu.

— Amerikoniszkos gaspa- 
dineles sunaudoję kas minuta 
po szimta svaru miltu del viso
kiu kepimu.
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Puikei pasired-^s, su linksmu 
veidu, ėjo ponas 
kare ulyczia pei

, gražaus pavidalo, turtin
gas, nežinojo kas' tai yra rūpes
tis sziame gyvenime o kad 
prick tam buvo doras ir tvirtas 
tikėjime, tai ir sanžine turėjo 
czysta. Sziadien jautėsi suvisai 
laimingu nes ketino praszyt 
rankeles puikios panos, duk
ters turtingo kupeziaus, kuria 
mylėjo jau nuo senei o kuri 
jam buvo prielanki o tėvai ne
buvo prieszingais ju susipora
vimui nes ji paguodojo labai.

Sugryžinejo jis tame laike isz 
savo kromo namo idant persi- 
redyt ir nusidgot pas savo my
lima. Neužmirszo jis savo lai
mėje, kam yra dėkingu už ja, 
nes svietiszkos, danglszkos lai
mes, per gerus darbus, žmogus 
gali dasilaukt, del to dekavojo 
Dievui ir mistino sau; tiek yra 
nelaimingu ir bjednu — kaip 
tai butu gerai jeigu tureczia 
proga padaryti laimingu katra 
isz artimo savo ir nuszluostyt 
jam aszaras.

Tai buvo puiki krikszczio- 
niszka mislis o Dievas ja tuo
jaus ir iszklausio. Kada prisi- 
artinejo prie tamsios ulycziu- 
kes, iszgirdo laukinius riksmus 
ir juokus vaiku o tarp ju szau- 
kimas pagelbos.l Tuojaus pasu
ko in ten isz kkr riksmas pa
ėjo ir pamate liūdna perstaty
mą.

Ant akmens į riesz viena na
rna sėdėjo jaumisi vyras; galva 

mo ir pailsimo o rankomis už- 
denginejo sau veidą nuo 
kumszcziu keliu vaiku kurie ji 
su kumszcziom musze ir laz
dom bade. Greitai prisiartino 
Leopoldas, drūtas ir narsus vy
rukas, stojo priesz goveda; aki- 
mirko trys isz bernuku aplaike 
virta suome už kalnieriaus ir 
smarkius ypus per veidą, ket- 
paezestavojo per veidą kelioli
ka kartu o vaiknas reke kiek 
galėdamas idant paleistu.

— Tu eisi ąu manim in pali- 
cija! — paszauke Leopoldas o 
atsikreipęs in vargsza prakal
bėjo:

— Kas tau kenkia? — už
klausė.

— Jisai girtas! — reke vaiki
nas, kuri laike už kateros ir 
stengėsi iszsisukt isz jo ranku 
ir tik pasiliko apykakle ranko
se Leopoldo Vaikinas dingo 
tamsoje o vargszas atidengęs 
sau veidą nusistebėjas pažiu
rėjo ant Leopoldo.

— Pone, tikėk man, atsake 
jis vos girdėtu balsu, ne esmių 
girtas, vaikai meluoja!

— Matau, ta! — bet ko tu 
czionais sėdi? Del ko 
namon?

— Taip, eiezia, bet 
namu, jeigu turecziau 
mažiausia kampeli szitam di
deliam mieste tai nesiraseziau 
sziadien ant ulyczios. Bet pir- 
meuziausia turiu ponui pade- 
kavot ir tegul Dievas poną 
szimteropai už tai isznagradi- 
na jog mane apgynei priesz ta 
ulyczine gauja!,— ir su dideliu 
pasistengimu vos atsikėlė isz 
vietos.

— Ar sergi? 
grandines Leopoldas.

— Ar sergu 
liga! — buvo at sakymas o Leo
poldas patemii o jog vargszas

Leopoldas va
jui estą. Jau-

ki t ados turėjo būti geresniam 
padėjime:

1 Mielaszirdystes apimtas ve
la užklausė:
■ — Ar galiu tau kuom prigel- 
bet ? Tau kraujas bėga ant kak
lo, reikia pirma tave apžiūrėt 
ir kuom sudrutint. Eime, pri 
gelbėsiu kuom galiu, mano vie
toje tu gal taipgi padarytum!

Tai isztares paėmė ji už ran
kos o vargszas atsiliepe:

— Dabar turiu atszaukt ta, 
ka priesz valandėlė buvau pa
sakęs. Baladojau in visas duris 
bet tvisur radau žmones be
jaustos: matau jog klaidžiojau.t 
Ponas mane kitaip perkanojai 
ir kaip galiu ponui būti dėkin
gu? Dekavoju tau kaip broliui 
nes matau broliszkai su manim 
psiejai.

Leopoldas klausė žodžiu 
vargszo susigraudinęs ir paži
no isz jo kalbos jog nepažins
tamas turėjo gera auginimą o 
kad papuolė in varga tai ne isz 
savo locnos kaltes.

— Kaip man rodosi tai esi be 
jokios vietos? — užklausė.

— Esmių suvisai apiplesztas 
nuo visko. Ne szirdies del ma
nes ne vilties jokios! Deszimts 
metu pergyvenau Amerikoje! 
Ka sa uuždirbau Vakaruose tai 
vėla beveik viską praleidau o 
likusius pinigus kuriuos turė
jau tai likausi apiplesztu New 
Yorke. Czionai neturiu jokiu 
pažinstamu. Stengiausi aplai- 
kyt czionais koki užsiėmimą 
bet niekas man nedave. Da ne
suprantu kaip nepabaigiau ta 
varginga gyvenimą szokdamas 
nuo laivo kada in czionais plau
kiau. Vien tik drūtas mano ti
kėjimas mane sulaikė nuo pat- 
žudinstos. Užsiėmimą! Gal po- 

. nas turi koki del manes užsi- 

. eipima? Norints tai butu sun-

liti, masznele su pingais ir dei
mantini žiedą kuri ketino do
vanoti del savo mylimos ir taip 
iszsirenge nueit tin narna savo 
busimos paezios. Tėvai priėmė 

| ji linksmai ir ta vakara tarp 
keliu pažystamu atsibuvo su
gertuves. Žinoma jog niekam 
nieko apie tai nesake. Buvo jau 
volus laikas kada gryžo namon.

Ėjo sau po valei nuo ulyczios 
iki ulyczios ir but isz džiaugs
mo dainavęs bet nebutu buvęs 
tekis linksmas jeigu butu apsi
dairęs in užpakali ir patemines 
dvi ypatas slenkanczias paskui 
ji. Ko tolinus jis ėjo in užmiesti 
kur recziau stovėjo namai, tie 
du szeszeliai artinosi prie jo. 
Ant kart du valkatos priszoko 
isz užpakalio ir suėmė ji už 
gerkles o in kėlės miliutas po 
tam jau gulėjo surisztas ant 
ulyczios. Mate Leopoldas kaip 
jam valkatos paeminejo viską 
isz kiszeniu: ziegoreli, lenciū
gėli, masznele ir puiku žiedą, 
kuri aplaike nuo savo mylimos. 
Sužeistas nebuvo todėl su di
deliu akyvumu prisižiurinejo 
dviem valkatom kad veidus ju 
gerai insitemint. Vienas isz 
valkatų patemino tai ir atsilie
pe Angliszkai in savo dranga:

— Žiūrėk kaip toji lape ant 
mus prisižiuro! Man tas suvi
sai nepatinka! Asz norecziau ji 
nuisiunst tarp mirusiu. Numi
rėliai moka tylėt. Iszsitraukes 
peili pasielgsiu su juom greitai. 
Antras valkata pažiurėjo ant 
gulinczio ir patarė:

— Tai bus nereikalingas pra
liejimas kraujo ir da gali mums 
atneszt nelaime. Geriau pade- 
kim ji ant geležinkelio o reika
las bus trumpai atliktas.

Veltui Leopoldas 'stengėsi 
isz paneziu iszsivalnyt ir val
katos nunesze ji ant geležinke-

prie sztangu — jau trūkis me
te savo szviesa ant dvieju sze- 
szeliu kuris viena kita stengėsi 
nuriszt nuo sztangu.

Maszinistas in paai laika pa
regėjo. Szvilpimas maszinos 
davėsi girdėt ir tame pacziame 
laike sugriežė ratai maszinos o 
trūkis sustojo kelis žingsnius 
nuo nelaimingo; konduktorius 
su pasažieriais szoko isz trūkio ■ 
ir dažinojo apie szetoniszka 
darini žudintoju; Bet nepažins- 
tamas paklausė karsztai:

— Ar nesiranda .pplicijanlto 
ant trūkio? Kas eis su manim 
idant suimt žudintojus? Jie 
randasi czionais netoli ir neži
no jog likos atidengti ir pažin
ti. Galime juos mieganczius su
imti.

Tuojaus atsirado keli vyrai 
isz kuriu du turėjo revolverius 
kiszeniuose.

— Kur tieji — užklausė.
— Eikite su manim — atsa

ke nepažinstamas ir visi nusi
davė paskui ji o trūkis nuėjo 
ant kitos stacijos.

Neperėjo czvertis adynos 
kaip abudu latrai, kuriuos už
tiko gulinezius, likos suimti ir 
supanezioiti. Atėmė jiems vis
ką ka buvo paėmė o keliolika 
vyru pasiliko prie plesziku pa
kol paėmė juos in ten kur pri
gulėjo — už geležiniu sztangu.

Leopoldas buvo taip persi
gandęs jog ne žodžio negalėjo 
isz'tart. Tik viena mislimi 
džiaugėsi, jog yra prie gyvas
ties ir liuosas. Kada žudintojus 
nugabeno in kalėjimą, apsidai
rė in apstojanezius ir užklau
sė;

— Ir kas tokis buvo mano 
iszgelbet o jum?

— A, ponas jau mane nepa
žinoti. — Juk ponas kėlės ady- 
"nas atgalios iszgelbejai mane

ne eini

neturiu 
n orin t s

paklausė susi-

Taip badas ir

Tik ant kokio olaiko gale- 
cziau tave priimt ant neszioji- 
mo visokio tavoro mano sklode 
o paskui gal geresnio kas atsi
rastu. Tuom kart paimk szi'ta 
mano bilietą su adresu ir pini
gine pagėlba už kuria gali sau 
pasidrūtint ir pernakvot ko
kiam prastam kotelyje o rytoj 
lauksiu tavęs savo krame.

Tai kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos nežinodamas ka pradėt. Nu
siėmė kepure nuo galvos, dirs
telėjo in dangų ir drebancziu 
balsu isztare : v

— Vieszpatie Dieve! dabar 
tau prižadu visa szirdžia jog 
niekados tave neapleisiu! Lai- 
minkie itaji žmogų kuris, nepa
žines mane, tiek man gero pa
dare dabap ir ant visados, 
Amen.

Nusidavė in miestą idant sau 
pasijeszkot kvatiera. Užtiko 
viena prie geležinkelio ant ku
rio diena ir nakti ėjo trukei per 
ka nakvyne buvo ne brangi. įli
ejo in vidų, iszeme keliolika 
smulkiu pinigu isz Leopoldo 
maszneles, suvalgė pigia vaka
riene ir tuojaus pasijuto jog 
nauja gyvastis inženge in ji. 
Pasidrūtinęs nusidavė ant at- 
silsio. Buvo tai mažas kamba
rėlis perskirtas tiktai su plo
noji lentukėm. Narnas radosi 
netoli geležinkelio ir visas dre
bėjo kada trūkis praeitinejo. 
Pasimeldęs da karta už savo 
geradeju, užmigo.

* * *
Leopoldas negalėjo užmigti 

ta nakti ir džiaugėsi jog mieris 
jo geidimo iszsipilde. Parejas 
namon apsirenge, paėmė sunku 
auksini ziegoreli su lenciuge-

^egąiią to, <^a prirįszp ji nuo.vargo ir badines smerties!
Te sztangu ir pabėgo in tam

sia girria. Sztai iszmusze ant jas jame žmogų, kuriam atėjo 
miestiszko laikrodžio pirma 
valanda. Trūkis ketino ateiti 
antra adyna po pusiaunakt.

— Ar-gi iki tam laikui neat
eitu kokia pagelba? — pamisli- 
no sau Leopoldas ir pradėjo 
melstis o viltis inženge in jo 
szirdi. Atsiminė ant savo my
limos, ant jos skausmo ir nu
liūdimo, kada dažinos apie jo 
baisia smerti. —

Laikas bego o ne žingsnis 
žmogaus nepertrąukinejo tyku
mą nakties. Vagys jau senei nu
bėgo o pagelba jokia nesiarti
no. Vela iszmusze ant tolimo 
bokszto puse po pirmai. Da tu
ri puse adynos laiko pakol ma- 
szina ketino pereit per jo ku
na! Minutos bego pasiutiszkai. 
Dabar Leopoldas ketino prisi
rengt ant smerties, atsiminė 
savo visus nusidėjimus ir už 
juos galejosi norints buvo ne
labai senei prie iszpažinties. 
Smertelno grieko neturėjo. Te
gul buna valia Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis 
signolas nuo paskutines staci
jos, apreiszkentis jog jau ap
leido ta stacija. Leopoldas 
klausė drebėdamas, nudavė 
jam jog pajuto drebejima gele
žiniu sztangu ant kuriu giNejo 
nes trūkis jau buvo begije.

Sztai atbėgo kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi gir
dėt isz jo lupu, nepažinstamas 
mėtėsi ant gulinczio o peilis su
blizgėjo jo rankoje.

— Kur ponas esi pririsztas? 
— paszaiuke, — noriu perpjaut 
virves!

Satangos jau drebėjo nuo 
prisiartinanezio trūkio. Su ke
lkis smarkeis ypais nepažins- 
tamąs perpjovė virves kuriomi 
nelaimingas buvo pririsztas

Leopoldas pažino nusistebe-

in pagelba, kada ji gauja uly- 
czinie buvo apsiaubus.

— Dieve mano, kaip tai ga
lėjo atsitikt? — paszauke.

— Labai prašilai, ar taip ta
riant, pails Dievas suteikė. Ka
da mane ponas taip gausei ap
dovanojai, nuėjau pasidrūtint 
ir pernakvot in taja netolima 
restauracija. Užmigau bet ne- 
užilgio pabudau. Naktis buvo 
tyki. Iszgirdau už sienos bal
sus.

Kalbėjo Angliszkai o kad tą
ją įkalba iszmokau Amerike, 
per ka viską supratau gerai. 
Latrai dalinosi su pavogtais 
daigiais. Ant galo skaitė pra
varde savo aukos ant bilieto 
kuri rado maszneleje ir paži
nau jog tai ponas buvai api- 
plesztu. Paszokau isz lovos, isz- 
emiau savo ilga peili kuri ne
karta. buvau naudojas ant savo 
prieszu Vakaruose ir began 
ant geležinkelio visom pajie- 
gom idant sulaikyti truki bet 
nežinojau kokioje vietoje po
nas buvai pririsztas. Ir tai taip 
atradau poną ant sztangu ir 
iszgelbejau nuo tikros smer- 
ties! Ne dekavok man ponas 
tiktai Dievui, kuris mane tame 
atsitikime nusiuntė idant savo 
geradeju iszgelbet už miela- 
szirdinga apsiejima su manim.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeris 78
520 W. Centre St. Mahanoy City



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Kuczios.
— Nedelioj nėra pasninko.
— Panedeli Szventos Kalė

dos. i
—• Visiems Mahanojie- 

cziams linkime Linksmu Szven
eziu. Lai Dievas visus užlaiko 
sveikus ir gyvus, ir sulaukti ki
tu Kalėdų.

— Per Kalėdas Miszios Lie- 
tuviszkoje Szv. Juozapo baž- 
nyczioje bus laikomos sekan
eziai: Piemenėlių Miszios 6-ta 
vai. ryte; skaitytines Miszios 
8-ta ir 9-ta vai. o Suma 10-ta 
vai, su Palaiminimu Szv. Sak
ramento.

’ — Visos mokyklos likos už
darytos ant Kalėdų szveneziu 
ir bus atidarytos net po Nauju 
Metu. Vaikai isz to yra labai 
nudžiugę.

— Nekuriems nebus links
mos Kalėdos nes isz Harris- 
burgo praszalinta apie 16 poli- 
jtikiszku darbininku nuo “džia 
įb*u”. Badai trys isz Mahano- 
įjaus neteko darbu.

—- Kalėdų diena “Saules” 
Redakcija• bus uždaryta; laik- 
rasztis neiszeis Utarninke.

■—* Albertas, sūnūs ponst- 
yos Mikolu Senavaicziu, nuo 
1236 E. Mahanoy Avė., likos 
surisztas mazgu moterystes, si. 
pana Sarah Bennyhoff, nuo 
1123 E. Market uly., per kuni- 
guži Rev. Lyon Haltfield, isz

(Simui in txrriiuii Urn
Akron, Ohio., t Nelaime pa

tiko czionaitine sena gyvento
ja Elenora Kisliene, 63 metu 
amžiaus, kada ėjo in kroma su 
reikalu, likos pataikyta per .au
tomobiliui ir sužeista mirtinai, 
mirdama ligonibuteje. Velio
ne gyveno pas savo duktere 
Berta Sliermoniene, 1300 
Bcmlview Ave., pas kuria per
gyveno apie du metus. Paliko 
dideliam nirliudimia. keturias 
dukteris: Sliermoniene ir Cos
tas isz. miesto; ghermaitiene 
isz Binghamton, N. Y., ir Lu- 
kaitiėne isz Scranton, Pa., tris 
sūnūs: Stanislova isz New 
Yorko; Aleksandra isz 
Scranton, Pa., ir Adoma isz 
Philadelphia, Pa,, kaipo viena 
broli ' Aleksandra Rice isz 
Brookland, N. Y. Lavonas li-

Isz Visu Szaliu
h

BAISI ŽUDINSTA SENELIO
Waterford, Anglija., — Už

miestyje likos nužudytas 74 
metu senukas Augustas Wick
low, kuris tamy' Mukę radosi 
vienas namie. 'Sapie pieit ine.joi 
in stu'ba, koki tai nepažystami 
pareikalaudami visus pinigu-- 
bet senukas ju neifezklausej 
todėl jie pakorė senuką už 
kojų ir pradėjo badyti su pei
liais peczius, Po tam pikta- 
darei pakorė ji už ranku ir per
pjovė jam gerkle. Nerade pi
nigu, žudintojai pabėgo, bet a- 
na. diena likos suiimiti artimam 
kaimelyje ir uždaryti kalėjime.

kalba:
— Kum musu vaikeliai? — ne delei pamirszimo apie jus; 

prabilo drebaneziu balsu sene- vien delei to, kad raszymas 
lis. — Ar gyvi ir sveiki, ar jau laiszku žadina duszioje mintis 
sėda jie prie stalo valgyt vaka-; tėvynės ir tada nenoroms spau- 
riene Kuczios? — Ar mislija-džiasi po plunksna žodžiai: 
apie mus. Lietuva brangi, tėvynė mano

. q , i • , , , ■ Ar da kada nors pasilsėsiu ant— Ali, kad pe rnislytutai. krutįnes taVo?
juk atraszytu bent kelis žode- Teviszka įiastogią, kęno savastim 

liūs o dabar beveik puse metu p . . . , \Kada savo senu savininku neteksi.' 
kaip nieko apie juos nebežino- Ka matysi ant grabo motinos ir tėvo? 
me! —- atsake sena motina.

, .J.r. | VU1KUI tavu;
- O, tap sunku pas. Lkus ;k b gimdytojai, 

ria palikes nelaimėje iszkelia- norne, rūpinomės — ir ar tike-

Seneliu
Kalėdos

Szita apysakėlė prisiunsta 
mums isz Lietuvos.

Malonėk, mielas skaitytojau, 
bent mislimis nuskriesti in to
lima rytu szali, in ta szali kuri 
taip miela tavo szirdžiai o ku-

brangus gimdytojai, nerasziaii

1 Tėvynė, tėvynė, kaip nelaimingi 
vaikai tavo!

vieniems ant senatvės! Augi-

Worcester, Mass, f Jonas 
Kulikauskas netikėtai mire 1 
cl. Gruodžio. Anksti ryta atsi
kėlęs, visai sveikas, iszvyko in 
darba ir dirbo iki piet. Paval
gęs pietus urnai apalpo ne žo
džio neisztares. Pribuvo dakta
ras ir kunigas kuris suteikė 
paskutini patepimą. Po trijų 
dienu likos palaidotas su visom 
Katalikiszkoms apeigoms.

A. a.. Jonas buvo linksmo bu
do žmogus ir ‘buvo mylimas ne 
tik I'iėtuviu bet ir kita-taueziu. 
Jo laidotuvėse dalyvavo dirb
tuves virsziniilkai ir szio mies
to majoras ponas William Ben
net kurie atidavė pagarbos at
sisveikinimą savo darbininkui 
nes priesz iszrinkima majoru 
jis buvo Wickwire Spencer 
Steel Co. dirbtuvės supredęn- 
fcas. Velionis priklausė prie

Lukaitiene, 1004 Cįarks Ąve., Szv. Kazimiero Parapijos ir 
Scranton, Pa,, isz kur likos pa-! prie S.L.R.K.A., 41 kuopos. Pa
laidota, nes velione pirma gy-Į liko dideliam nuliūdime savo 
veno iScrantone apie 35 metus.! serganezia motere Magdalena 
Velione buvo sena skaitytoja j (Matukaicziute), du sūnūs An- 
“■Sanles” laikraszczio. taria ir Kazimiera ir duktere

Ona Bacziene ir du anukus.
Velionis buvo skaitytojas 

“Saules” per 40.metu.

PERPJOVĖ MERGINAI 
SZIRDI IR VELA 

SUSIUVO.
Havana, Kuba.,— In miesto 

ligonbute likos atvežta jauna 
mergina. Anotta Tiburon ku
riai daktaras ketino padaryti 
operacija bet per kokia ten 
klaida perpjovė szirdi. Dak
taras tuojaus suprato savo 
klaida in laika, paszauke kita 
daktara in pagialba ir tuojaus 
susiuvo merginai szirdi. Szia- 
dien mergina, yra sveika ir ne- 
užilgio apleis ligonbute. Kiti 
daktarai stebėsi isz tosios ne
paprastos operacijos ir net ap- 
laike telegrama kad atvažiuotu 
in New Yorka, kad paaiszkintu 
kitiems daktarams, kokiu bu- 
du padare szirjies operacija 
be jokio pavojaus.

remonji'ja atsibuvo name nuo
takos, 1123 E. Market uly.

—•. Gerai žinomas musu, 
liėtuviszkas biznieris, ponas 
Adolfas Bražinskas, nuo 537 
W. Mahanoy Avė., iszdalina 
labai puikius sieninius kalen
dorius del 1940 m., del savo 
ko^tUmeriu. Tie kurie jau gavo 
negali atsigėrėt jo puikumu ir 
n&udingumu, ir kožnas yra dė
kingas del pono Bražinsko. 
Bė't nevisi galės- ji gauti, nes 
turi tiktai del savo kostume- 
riu.

t— • Užsisakykite dabar ba- 
ksa ar baczka gardaus Kolum
bijos Alaus arba Porterio, nuo 
agento p. Antano Kucziausko, 
537 W. Maple St., arba telefo- 
nuokite Nr. 
jums tiesiog 
Kalėdas.
— Poni

Zions Grove, Pa., 
lankėsi pas pažystamus mieste 
ir prie tos progos atsilankė in 
“Saules’.’ redakcija, nes poni 
ir- ponas1 Biukotai yra senais 
skaitytojais. Acziu už atsilan
kymu.

456-M. Pristatys 
in namus priesz

J. Bukotiene, isz 
ana diena

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus-Girėno Sienini 

Kalendoriai 1940m.
Atvaizduojanti abu lakūnus, ju 

tikra orlaivi Lituanica ir Soldino 
miszka, spausdinti .keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai puikus 
artisto J. Arlausko pieszinys. Gra
žiausia Kalėdinė dovana nusiunsti 
Lietuvon. Kiekviena organizacija, 
bei kliubai privalėtu turėti sziu did
vyriu kalendorius. Kaina 25 c už vie
na. Užsakant pažymekit kokiais no
rit menesiais, Lietuviszkais ar Ang- 
liszkais. Agentai norintieji pardavi
nėti, arba biznieriai, kreipkitės del 
informacijų sziuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO., 
332 West Broadway, 

3t) ' • So. Boston, Mass.

Baltimore, Md., — Deszimta 
diena Gruodžio, atsibuvo (pui
kios vestuves, kurias parengė 
Vyru ir Moterių Piliecziu Kliu
dai Jaunavedžiai buvo pir
mininkas tojo kliubo ponas D. 
Macziulis su pirmininke mote
rių bliiibo poni Bulotiene, ku
riose dalyvavo apie 500 žmo
nių. Stalai buvo puikei parė
dyti gėloms ir dideliais' pyra
gais. Vakaro vedėjas buvo po
nas P. Jeras. D. Macziulis su 
ponia Balutiene, broliu ponas 
Globas, kliubo sekretorius, su 
ponia Miilionaitiene. Svotai, 
ponas Matulauskas su paeziu
le; grabelius ponas Knczaus- 
kas su paeziule; ponia Luko- 
szevieziene; ponas Butkus su 
ponia Lazauskiene; ponas Lui
za su ponia Romeikiene; ponas 
/vingelis su paeziule; ponas 
Lukoszeviczius su ponia Ka- 
czauskiene; ponas Bulota su 
ponia Macziuliene. Vėliaus, 
ponas Jeras, perstatė pirmi
ninke moterių kliubo ponia Bu
lotiene ir padekavojo publikai 
už atisilankyma, i r linkėjo ge
ro pasivedimo naujam gyveni
me. Teipgi pirmininkas kl i ubo 
ponas Macziulis, pasveikino 
sveteliui?, dekavodamas už at
silankymu. Ponas Matuliaus- 
kas linkėjo pirmininkui kliubo 
gero pasisekimo ir dėkojo pub
likai už atsilankymu. Ceremo
nijos užsibaigė su linksmais szo 
kiais ir pasikalbėjimu sveteliu. 
Kožnas buvo užganadytas isz 
teip puikaus vakarėlio.

—Ten Buvęs.

St. Clair, Pa. — Kalėdų tvar
ka, Szv. Kazimiero. Bažnyczio j, 
bus sekanti: Piemenėlių Mi
szios bus laikomos 6-ta vai. ry
te, antros Miszios 8-ta vai. o Su
ma 10:30 valanda. Iszpažintis 
bus' klausoma, vigilijoj 4-ta ir 
6:30 valandas vakare.

Kleb. Kun. P. Laumakis.

NETEKIAS P^CZIOS, NO
RĖJO su da:

NUŽU 0YT.
Caguas, Porto,Rico.,— Tuna 

Paščua, 30 met£ pjovė cukri
nes lendres ant lauko su savo 
jauna motere sii kuria buvo ap- 
sipaeziaves tik keturi nienesei 
adgal. ■ Per neapsižiurejima, 
motere inkiszo per gilei ranka 
in maszina kuria jai nutraukė 
iki peties. Nelajminga nuvež
ta in ligonbute;,mire in ketu
rias valanda vėlaus.
Mirtis jaunos moteres iszvere 

dideli gailesti del vyro, kur.-s 
inpuole in pasiutima, supjaus
tė du aiikliu ir viena žmogų. 
Inbegias in grinezia, pagriebė 
stovinti dalgi kampelyje, persi
dūrė su juom sau krutino kuri 
vėliaus surado policija.

jGIU visus

Chicago, III.,— Inland kana
le, Indiana Harbor, likos su
rastas dingusis nuo senei lavo
nas Petro Yesineviczius, 54 me
tu amžinta. Velionis turėjo 
savo narna ir kitokio turtelio. 
Giminiu czionais nepaliko, tik 
tris duktė r es ir viena sunu Lie
tuvoje. Gyveno po Nr. 3718 
Elm uly.

—- .Ligonbuteje mirė Kazi
mieras Kunickas, 70 metu am
žiaus, isz Cicero. Jisai trynė
si su alkoholium’kuris kokiu 
tai badu užsidegė ir baisei 
apdegino senuką , nuo ko mirė. 
Gyveno po Nr. 4927 W; 24-tos 
uly., Cicero.

—• Vincas Raginis, 54 metu 
amžiaus isz Marquett Pars, 
laukdamas strytkario, prie 47- 
tos ir AVester Avė., likos patai
kytas per sunku trukini gumini 
rata kuris ji užmusze ant vie
tos. Ratas sveria 400 svaru.

— Vienas žmogus iszsuka 
per minuta 25 kringeliinsi (pre- 
celiu's), bet dabar iszrado ma- 
szina kuri iszsuka net 250 krin- 
geliu per minuta.

GIMĖ NEPAPRASTAS 
KŪDIKIS.

Owikino, Britiszka Kolum- 
bia.,— Pati ūkininko Alex L. 
Lingley, likos nuvežta in li
gonbute įsu vilczia pagimdimo 
kūdikio. In kėlės valandas vė
laus pagimdė kūdiki, bet toki, 
kad net. daktarai persigando 
pamate naujai gimusi. Kūdikis 
yra baisiai plaukuotas. Puse 
veido, ausis, puse lupeliu, no
sis ir kaklas yra ilgais plaukais 
apželes kaip beždžione, kaipo 
ir visa krutinę o nuo pilvelio 
žemyn plaukai taip ilgi kad ro
dos szniurai supinti kabo.

vai toli in svetima szali jesz- 
kot sau geresnio ir lemtesnio 
būvio. Ne visiem vienok, ku
riems sunkus ten gyvenimas 
galima tai padaryti; vieni dū
sauja bemastydami apie ta sza
li, isz kur daugumas pažinsta- 
mu ir giminiu iszkeliavusiu 
raszo savo laiszkuose in gyve- 
nanezius paliktoj szalyje apie 
lengva ir linksma gyvenimą 
naujoj butynej o nors clang me
luoja, vienok paraginę ja kitus 
prie apleidimo mylimos szale- 
les — tėvynės Lietuvos, vargs- 
tanezios nelaisvėj, kuria bran- 
gyt iszmoksta daugumas tik 
svietur būnant, daugumas ir in 
ežia atvykusiu, nors turi laisve 
ir lemtesni gyvenimą, dūsauja, 
pasiilgę brangios tėvynės, ka
me ne vienam buvo smagesnis 
gyvenimas nors varge, negu 
svetimoje szalyje. Tai-gi mel
džiu tavęs, kursai pasiilgai tos 
brangios mums szaleles, bent 
mislimis atlankyti ja.

Eisime abudu in ta tyku kai
meli su žemoms triobelems, 
kuriu sziaudiniai stogai žaliuo
ja samanom apžėlė, arba bal
tuoja žiemos karu užkloti. Va
karas. Visur tyla vieszpatauja, 
net ir szunes slepdamįesi nu" 
szalozio ir žiauraus vėjo 
šlepe kur in pastoges, ir o_. 
susirietė snausdami ir tik ju 
jautrios ausys ir szerves nuo
lat juda, kaipo jautriu sargu, 
dabojaneziu lobi savo duonda
vio. Viesulą vien siauezia 
blaszkydama medžius, purty
dama nuogas szakas, sziaudi-1 
nes palepias, daužydamas! in 
kampus triobu, skausmingai 
vaitodama, arba barszkydama 
in stiklus langeliu, kuriuose 
matyt žiburėliai. Jeigu nebetu
ri ko atlankyti kitur, eiksz su 
manim in pirmutini gale kaimo 
nameli, kurio languose mato
mas žiburis. Ineja tuoj supra
sime kad ežia laukiama yra ko
kia szverite, szeimynele, susi
dedanti isz dvieju seneliu, gy- 
venaneziu kaip du karveliai, 
apsitriusius ilsisi po dienos 
darbui apsitaisė czystais ne
brangiais drabužiais — ir lau
kia... Laukia gal tos szventos 
valandos, szventos 
KrikszCzioniszkam
linksmos kiekvienam tikram 
Krikszczioniui kurioje Užgi
męs musu Iszganytojas. Taip! 
Neabejotinai tiedu seneliai lau
kia jos; ant stalelio užtiesto 
balta, nors ne puikia bet czys- 
ta staltiese stovi indai su paga
mintais valgiais duobutėse nes 
po staltiese priklota kvapsnin- 
go szienelio delei atminties, 
kad Kūdikėlis Jėzus Užgimė 
ir likos prakartej per Jo Szven- 
cziausia Motina ant szienelio 
paguldytas, ant vidurio stovi 
torielka, ant kurios guli dvi 
plotkeles. Seneliai sėdi jau 
prie stalo bet ne valgo: abudu 
nuliūdę, abudu aszarom apsi
liejo, mislija, apie ka tokio 
liudnaus, matoma yra kad mis- 
lis jiems abierns suteikia kar
tybe. Gal mausto apie savo pra- 
ęi'ti, o gal api eateiti, kame ma
to kapus. Ne! Klausykim ka

visam 
' svietui,

Kas Darosi Kožna
Minuta

— Kanada 
kas minuta po 
druskas.

iszprodukuoja
viena tona

—• Laike szveneziu Ameri- 
ke parsiduoda pd> szimta viso
kiu zoboveliu kas minuta, 
ypatingai mažus
ir kitas mekaniss kas zoboveles 
del vaiku.

o
automobili us

jomes kad parsieis užmerkti 
akis nematant ju ne vieno prie 
saves. Szirdi spaudžia skaus
mai, aszaros sprangina mane 
kada, tik pamisliju apie tai kad 
likomės ant senatvės du vienu, 
vienatiniais, kaip medelis pus- 
tyneje; sunkus padėjimas, sun
kus būvis musu Lietuvoje, 
Vargstanczioje nelaisvėj, sle
giamoj cariszkos valdžios... 
Juk ne .kas kitas isztrėme in 
svetima szali musu vaikelius, 
ypacz sūnelius, kaip tik tas 
sunkus padėjimas. Džiaug- 
cziausi vienok jeigu bueziau 
tvirtu, jog jie ir svetimoje sza
lyje gyvendami, myli musu tė
vynė Lietuva, neužmirszta jos 
ir Duok Dieve idant kada su- 
gryžtu in ja, kada bus laimin
gesne, ah smagu butu ir kape, 
jeigu pajuseziau bent vieno isz 
ju koja ant savo kapo, iszgirs- 
cziau ju malda prie kapo...

Ir doram seneliui aszaros pa
sipylė isz akiu o isz krutinės 
iszsiverže graudus atsidūsėji
mas.

—- Netikiu in tai, idant jie 
kada nors sugryžtu —: atsilie
pė sena motina apsiverkus — 
jiems ten linksmas gyvenimas, 
kam jiem, mislyti apie Lietuva, 

laisve mainyti ant neląis- 
- Labiau man spaudžia 

szirdi tas, kad jie pamirszta 
mus. Man, motinai, daug dides
nis skausmas drasko szirdi 
mislys kad už visus mano var
gus ir rupesezius dativtus auk
lėjant juos neturėsiu ne to sma
gumo idant jie užmerktu man 
akis: žinau kad to nesulauksiu, 
trokszcziau bent žinoti apie 
juos, kaip jiems Dievas, jeigu; 
neiszsižadejo Jo, laimina.

Nepabaige savo žodžiu nes 
pertrauke jai juos atbalsiai, 
žingsniu, einanezio in prieangi 
kažin keno. Netrukus atsidarė 
durys ir in kambari inejo gro- 
matneszis su laiszku isz Ame
rikos. Abudu seneliai paszoko 
linksmai ir nors nežinojo nuo 
ko ir kaip raszo, ka jiems pra- 
nesza, jau buvo pilni džiaugs
mo. Tuoj pradeda praszyti gro- 
matneszio idant atplesztu ko- 
perta ir skaitytu jiems. Gro- 
matneszis, pažinstamas gerai 
žmogus ir sanukesas nesisvars- 
to, tik už gana padaro norui 
seneliu. Netrukus pradėjo skai
tyti sekaneziai rasZyta laiszka:
“Brangus Gimdytojai!

Isz priežasties ateinanezios 
szventes Užgimimo Vieszpaties 
Jėzaus, mus Iszganytojaus, su
dedame jums mes, jusu vaikai, 
savo sžirdingus linkėjimus o 
idant parodyt jog mus. linkeji- 
mai laukia isz tikru 8K Ižiu, 
siuneziame jums savo |e- 
les po keliolika rubliu, isz. ku
riu, kaip mums rodos, geriau
sia busite užganadinti.

Seneliai su dideliu džiaugs
mu klausė sutureja dvasia krū
tinėse o gromatneszis tuotarpu 
skaitė toliaus — “Atleiskite, 
brangus gimdytojai, jog ilgai 
in jumis nerasziau laiszko, ne
žinau ar ir brolis ir sesers nera- 
sze, gal jie suramino jus savo 
laiszkais. — Kaslink mane, tai

daro mane nelaimingu, sziaip 
viskas gerai. Bukite linksmi, 
pasidžiaugkite, bet musu už
tikrinimu kad pamename jus 
gerai ir rūpinamės jusu buviu 
kaipo paliktu senatvėje vienu.

— Esame linksmi, —• tarė 
vienbalsiai seneliai. — “Garbe 
Dievui ant augsztybiu!

— O pakajus ant žemes, žmo- 
niems geros valios” — pridūrė 
skaitytojas laiszko.
Pabaigęs skaityt laiszka, gro- 

matneszis atsisveikinęs ir au
dėjas savo velijimus linksmos 
szvėntes Kalėdų, iiszejo.

Dabar ežia matoma buvo di
dele atmaina: kaip labai sene
liai buvo priesz valanda nuliū
dę, taip dabar linksmi. Sėdo 
abudu prie stalo valgyt vaka
riene ir ant abieju senu veidu 
matoma buvo ramybe ir lai
mingumas. Senas tėvas iszgul- 
dinedamas savo senukiai drąs
inę sunaus raszto, dav ėdžioj o 
kad linksmas yra isz savo sunu 
ypacz vyriausio, isz kurio žo
džiu mate kad jis nemiršzta; tė
vynės, ne teviszkės, ’ kad tas 
jam yra brangu dangtu ir kal
bėjo:

— Dabar jau laimingas galiu 
ir mirti, kada žinau, jog mano 
sūnūs tikrai myli tėvynė,’ gal 
Dievas daleis jam bent kaulus 
sudėti tevynisZkos žemes isz- 
ežiui...
— Didžiuojuosi ir asz — per

trauke sena motina —- kad isž- 
auklejail vaikus už kuriuos ne
reikalauju gedintis...

Garbe Dievui ant augsz
tybiu — tare vela abudu Šiene
liai o pakajus ant žemes •ado
niams gero noro. ” — .

Ir laimingi seneliai džiaugs
mu ir maldingumu perpildinti 
daugiau meldėsi ir garbino 
Dieva ’ negu valgė. Linksmos 
jiems buvo Kalėdos...

Taip brangus skaitytojau, 
pamislyk ir tu, ar nepalikai se
nu teveliu, ar sulinksminai 
juos, ar džiaugiasi tavimi isz- 
.leide in svetima szali, ar gėrisi 
ir didžiuojasi tavimi motina, 
kuriai tiek daug esi kaltas. Jėi- 
gu ihislis atsakis tau prieszin- 
gai, rūpinkis pataisyt savo 
klaida, stengkis sugryžt ant ke
lio kuriuomi kiekvienas žmo
gus privalo žengti, idant visi 
su džiaugsmu galėtume tarti:

“Garbe Dievui ant augszty
biu o ramybe ant žemes, žmo- 
niems gero noro.”

■— Yra daugiau tiesu me
džiu ne kaip žmonių.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance — 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- My 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JK 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio IT 
Grabu. Laidoja nu- II 
mitelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos JĮ. 
prekes. sas

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

Bell Telefonas. 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

_ Bell Telefonas 532-J



‘'SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Auksines Upes 
Karalius

i

Arba Juodieji 
Broliai

Parasze John Ruskin,
Verte A. Kartanas.

K4***4************************^******

Nuo Taradaikos ir Baltruvienės

Kucziu 
Vakaras LINKSMU KALĖDŲ!

“Acziu jums,” tarė monar
chas, “bet nenusigąsk, viskas 
tvarkoje,” mat, Glūkas buvo 
didžiai nusigandęs isz tokio 
nelaukto atsakymo in jo pas
kutini iszsitarima.

“Kode! tu neatėjai anks- 
cziau,” tęsė aiyksztukas, “vie
toj siuntęs tuos savo netikė
lius brolius man, kad turecziau 
darbo paversti juos akmeni
mis. Ir labai kieti akmens isz 
ju pasidarė.” '

“O, varge mano!” tarė Glū
kas, “nejaugi jus buvote toks 
beszirdis ? ’ ’

“Bęszirdis!” tarė nyksztu
kas, “jie pyle neszvesta vande
ni in mano upe; ar tu manai 
kad asz leisiu tai daryti?”

“Na-gi”, tarė Glūkas, “asz 
esu tikras, pone — atsipraszau, 
Jusu Didybe — jie gavo van
dens isz bažnyczios.”

“ Greicziausia taip!” atsake 
nyksztukas; “bet,” ir jo vei
das bekalbant pasidarė rustus, 
“vanduo, kurio nedave verks
mu praszantiems, pavargu- 
siems ir mirsztantiems, nėra 
szventas, kad ir butu paszven- 
tintas visu dangaus szventuju, 
o vanduo, kuris randasi gai
lesnio inde, yra szventas, nors 
ir butu tersztas negyvėliu kū
nais. ' _______

Ta pasakęs, nyksztukas pa
silenkė ir nuskynė lelija, au- 
ganczia prie jo kojų. Ant leli
jos lapeliu buvo trys laszai ty
ros rasos. Nyksztukas inpurte 
juos buteliu, kuri Glūkas laike 
rankoje. “Mesk tuos upėn,” 
jis sake “ir nusileisk žemyn in 
ana puse kalnu, — Turtu klo
niu. Linkiu jums greitos kelio
nes.”

Pasakęs tuos žodžius, nyksz
tuko pavidalas pamažu nyko. 
Invairios spalvos jo rubu liko 
spinduliais rasotos szviesos: 
jis stovėjo minute apsigaubės 
ta szviesa, kaip su placzia vai- 
vorykszte. Spalvos nyko, rasa 
pakilo oran; monarchas iszga- 
ravo.

O Glūkas prilipo krauta 
Auksines upes, kurios vilnys 
buvo tyros kaip krisztolas ir 
skaisczios, kaip saule. Jam me
tant tris laszus rasos in upe, 
vanduo susisuko verpetai!, 
kur tie laszai puolė, sudaryda
mi apskrita skyle in kuria van
duo puldamas iszdave muzika
li garsa.

Glūkas stovėjo, žiūrėdamas 
ir didžiai nusiminęs nes ne tik 
upe nepavirto auksu bet ir jos 
vanduo atrodė nusekęs. Vis-gi 
jis klausė savo seno draugo, 
nyksztuko, ir leidosi antron 
pusėn kalnu prie Tuntu klonio; 
ir jam beeinant, rodėsi, kad jis 
girdėjo vandens užima po že
me. Kai jis pamate Turtu klo
ni, sztai nauja upe, kaip Auksi
ne, teikėjo isz naujo plyszio uo
lose, virszum Auksinąs upes. 
Naujoji upe tekėjo daugybe 
upeliu pro sausas krūvas rau
dono smėlio.

Glukui bežiūrint žole pradė
jo augti prie upeliu, slankio
janti augmens augo ir lipo pro 
drėgna dirva. Jaunos gėlės

Stojam abudu in glitą ant Kalėdų pavincziavot, 
Szirdingus velinimu's visiems padainuot,
Linksminkitės vyrai ir moteriukes, Kalėdų sulaukia, 
Ir perstolkim nors karta jus barti,
Paklausykite mus kaip jum padainuosim, 
Vyru ir moterėliu vargus jum iszrokuosim, 
Tik pažvelgkite atsigryžia in sena tėvynė, 
Matydamos visu darbus ir suraszyti teisybe, 
Kožnas czion dirba koki darba gavės, 
Ar jis butu mainieriu ar leberiu, 

t Vieni lenda in žeme prie anglių,
Kiti vadinasi save butlegeriu,
Kiti vela dirba prie geležiniu fandriu,
Treti mūras budavoja, akmenis kilnoja,

. Ir taip visuose fabrikuose tavoms neszioja, 
Kaip vakare isz darbo pargryžta, 
Pailsiu ir suszilia kad net gaila žiūrėti, 
Kaipgi juos mums nemylėti,
Kad net naktyje per miegus dejuoja, 
Ryte kėlėsi, eina dirbti ir nebedavoja.
Argi turim mes kūmutes nors dali kantrybes,
Kad greit szokam jiems in akis per musu kvailybes, 
Pamislytkit gerai paczios, kur-gi pasidėtu!, 
Jeigu vyro nors per meta karta neturetut?
Asz kaipo naszle tai szirdije viską ta atjaucziu, 
Ir jums už piktumą moteriukes draudžiu.
Nuo szios dienos ka mokinu, manes klausykit, 
Ir su gerais jusu darbais vyrams pamaczykit, 
Kaip pargryžta isz darbo linksmai prakalbėki!, 
Pagaminta sveika valgi greit ant stalo dėkit, 
Suraminki! kaip galima po jo sunkiam darbui, 
Tai jie pamirsz savo varga ir bus skanu valgyt.
Nepalikit kaip palikot varguoles ‘lyg sziolei, 
Ba tai yra kantrus vyrai ir mus tikri brolei, 
Isz jus daug yra paczios papratę pasigirti, 
Kaip turėjot daug darbo ne buvo kada virti, 
Tuoj pasakot vyrui bedas kokias tik turėjot, 
Ir ka blogo nuo kaiminkos per diena girdėjot. 
Kad tu butai geras vyras, žotis uždarytai, 
Ir ant manes tain kalb^U^ nedarytai. ....
Josios vaikai labai dyki^K!m> vaika musza,
Tegul juos nuo manes kur biesas nunesza.
Kaipgi vyras gali džiaugtis parejas isz darbo, 
Kad jus toki baisus žodžiai kas diena galva ardo, 
Paczios nuolat kaltos būnat bet kaltinai vyrus,. 
Sunkei nieko nedirbdamos, turit czesus gerus, 
Jeigu jums pataisyt reiktu sotnes kazoku, 
Ir tai kožnai kad sukrėstu po szimts nagaiku, 
Bet ne visas moteriukes taip žodžiai aplanko, 
Tiktai taisės ka su vyrais gyvent nesutaiko, 
Teisingos moteriukes linksmai pasijuoki!, 
O piktosios tai ant ilgiaus jau pykti nustoki!, 
Ba jeigu vyru neklausysi! liūdniau padainuosiu, 
Ir su szluota skausmingai suduosiu.
O dabar visiems linkime Meri Krismus, 
Asz ir mano senas driskius.

■----------- j-r—■ -  ............ . . ______________ .

— Jonuk, kaip asz noriu ki
sieliaus. .. Ar įlar ilgai neval
gysim? — skundėsi deszimt 
metu Onyte. I

— Oho! Papasninkauk! Ma
tai, kad ir tėtis Jr mamyte nuo 
ryto nevalgia. Tik tau reik, — 
vyriszkai atsake keleriais me
tais vyresnysis Jonukas.

! — Jonuk, ar eisim gert sal- 
( daus vandens? Tu pernai gerei, 
I — nusivesk ir mane, — praszo- 
si Maryte.

— Ir mane, — atsiliepe Ony
te.

— Tu pasėdėk dar pas pe- 
cziu. Ir ji! Merga, maita, — py
ko Maryte.

Jonukas szypsojosi.
— Vaikai, ar neisit in lauka, 

ka ežia pas pecziu trinates. 
Szieno bent- atnesztumet ku- 
czioms, — užsibare mamyte, 
Sziliene.

— Mamyte, asz tuojau atne- 
sziu, — atsiliepe Jonukas. Vi
si trys iszbego.

Temo. Vakaro tyloje girgž
dėjo, cypė besiskubinanęziu isz 
miestelio roges. Auksztos -ir 
gilios pusnys prieblandoje tir
po — visur lygu, lygu...

Szalo. j
— Greicziau; Maryte, —

— Onyte bau-szauke Jonukas 
bas nutvers.

Taip, Linksmu Kalėdų Visiems. Lai 
Dievas užlaiko visus sveikus ir prailgina gy
vastį, kad sulauktumem kitu Kalėdų sveiki ir 
gyvi, kad Dievas praszalintu ^isas nelaimes ir 
sulauktumem geresniu laiku.

“Saule” per Kalėdas neiszeis, Redakci
ja bus uždaryta visa diena, nes ir mes geidže- 
me praleisti ta diena su musu szeimynelems.

“SAULES” REDAKCIJA.

pradėjo žydėti paupese, kaip 
žvaigždes 'danguje prieblandai 
temstant. Beauganti kru- 
mokszliai mirtų ir vijokliai 
vynuogių vis mete ilgesnius 
szeszelius visame klonyje. Ir 
taip Turtu klonis vėl paliko 
sodu ir paveldėjimas, pražudy
tas per žiaurumą buvo atgau
tas per meile.

Ir Glūkas nuėjo ir gyveno 
tame klonyje ir beturcziai nie
kad nebuvo nuginti nuo jo du
ra: ir taip jo klėtys buvo pil
nos grudu o jo namas pilnas 
turtu. Jam, anot nyksztuko pri
žado, upe tapo Auksine.

Ir ligi szios dienos klonio gy
ventojai parodo vieta, kur- bu
vo inmesti trys laszai szvens- 
tos rasos in upe ir praveda po
žemini ruožą Auksines upes, 
kol ji pasirodo Turtu klonyje. 
Ir virszuje Auksines upes van- 
dęnpuolio tebesimato du juodi 
akmenai, aplink kuriuos kas
dien saulelaidoj vandens gai
liai staugia; ir to klonio žmo
nių vis tebevadinama tie ak
mens: Juodieji Broliai.

GALAS.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

Visi sugarmą, 
pirkia. Sziliene 
je. Paszeres gyvulius atėjo ir 
Szilius. Pirkioje dege didele 
lempa — ja ti|k iszkilmingo- 
mis valandomis uždegdavo.
—Szilius s'usiraįstos.- Gal but, 
jis prisiminė praeitu metu ku
czias, prisiminė priesz tai bu
vusias ... Tada džiaugėsi ku- 
cziomis, kaip jo Jonukas.

Dabar...
O kiek Kucziu dar pergy

vens? Bet ir gyvenimas sun
kus: nelaimes, bėdos... Kaip 
bus — taip, ne kitaip kaip ir 
kitiems.

Vaikai suko apie stata: dėjo 
sziena, taisė staltiese... Szi
liene nuoszaliai truse — renge 
kuczias. Maszinoje spragėjo 
malkos, szokinejo kibirksztys. 
Kai ugnis aptilo, puodai užvi
rė Sziiliene atsisėdo ant kala
des pas ugni — karsztoje, rau
donoje szviesoje sužibo ant jos 
veido aszaros...

o su szienu in 
truse virtuve-

Jis dabar kažko susimastęs, 
bet, tur but ne pats nežino ko.

Atėjo ir Sziliene. Visi susto
jo apie stata. Meldėsi.

Pradėjo kuczias. Tėtis, kaip 
visada, plotkele sulaužė in sze- 
szias dalis, visiems dalino, 
džiaugės. Szesztoji dalele liko. 
Sziliui kaž kas szirdi suspau
dė, nebeisztare žodžiu... “An
tanukas ...”

— Mamyte, kodėl kisielius 
neauszta? Asz noriu, — juoka
vo Maryte..

— Reik bėgti tris kartus apie 
narna, tai atszals.

— Tai, mamyte, tegul Jonuks 
bėga, — tese Maryte : — asz no
riu valgyt.

— O kokia poni! O kad taip 
abudu bėgtume ?

— Tai dar prigertumete pus
nyne — juokėsi Sziliene.

— Asz, mayte, tai tikrai ne- 
prigereziau, — tvirtino mažo
ji Onyte. — Jonukas tai gal...

Visi juokėsi.
— Onyte, 

liūs: — vereziau mudu eisime 
pasiklausyt gyvuliu sznekant.

— Ar tai jie szneka ■ taip 
kaip asz? x

— Žinoma kad taip. Kai 
klausai, daug ko gali iszgirsti. 
Tik reikia žiūrėt, saugotis, kad 
gyvuliai nepajustu. Tada jie 
neszneka.

— Tete, ar ir baltmarge szne
kes ?

— Sznekes, sznekes, — per
kirto Szilene: — tik tu valgyk, 
nežiopsok.

— Mamyte, o mudu su Jonu
ku eisime saldaus vandens 
gert, — juokavo Maryte, — vi
sa kibirą bute rasim.

— Ka ežia kibirą — visas 
prūdas bus saldus, visas szuli- 
nys, — tvirtino Jonukas.

— Vandens asz visada galiu 
pasisaldini, — inrodinejo Ony
te. — O mudu su tete paklau- 
sysim, ka karvutes szneka.

Žinoma, viską girdėsim, — 
patvirtino Szilius. — Viena sy-

sznekejo.
— Tai kam Antanukas klau

sė? But jog daug ko papasako
jusios, — tvirtino Onyte.

Vaikai džiaugėsi, sznekejo- 
si. Szilius nutilo; pažvelgė in 
Sziiliene — jos akyse spindėjo 
kaip krisztolai aszaros. Jis su
prato. Abu siege tas pats nusi
minimas: “Antanukas... ”

— Jonuk, kada Antanukas 
pareis? — indomavosi Onyte.

Visi nutilo, visus kaž kas 
siege. Jie nedryso apie tai kal
bėt.

— Kažin kur musu Antanu
kas valgo kuczias. -.. Taip bu
vo gera, kai jis buvo namie. O 
dabar kažin kur...

—Su kuo sutapsi, tokiu pats 
patapsi, — atsake Szilius. — 
Sakiau, kad su tais valkatoms 
nesusidetu — jie gero neiszmo- 
kys. Dabar svetimus szunis lo
dina ir dar kur...

Vaikai tylėjo, klauteesi. Jo
nukas suprato...

Skverbdamasis pro mažiausius 
plyszelius, jis dainuoja liūdna, 
melancholinga daina. Langi
nes baldosi. Sniegas tai vaiksz- 
czioja po laukus neribotais 
stulpais, tai mėtosi in visas pu
ses, blaszkosi lyg mirties ago- 
uij°jj jeszko ramaus kampelio.

Sziliu pirkioj taip ramu, jau
ku. Ju visu szirdyse szvente, 
Kalėdos.

— Tete, važiuosim rytoj in 
bažnytėlė ?

— Važiuosim, Maryte, va
žiuosim. Pasveikinsim mažyti 
Kristų... Jis ateis pas mus in 
sveczius.

PONAI : i
BIZNIERIAI! į Į

Geisdami apteikt savo ! t 
gerus kostumerius, pri- j { 
valo isz laiko duoti at- ! ’ 
spaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS I

ANT 1940 M., 
ir iszsirinkt kokiu nori ! t 
iszsirinkt.
O?=DABAR LAIKAS!- | 
užsikalbyt ir nelaukyt ! t 
ilgai!—nes kas pirmes- { | 
nis, tas gales iszsirinkti } { 
puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., | 
MAHANOY CITY, PA.

atsiliepe Szi- jjam į0 elgetos neleidai

— Nakvynes noriu.
Sziliene pabraukė rankomis 

per veidus ir pažiurėjo in elge
ta. Vaikai subėgo pas pecziu, 
s u siglau de,. lyg sustingo.

— Kaip? Kucziu vakara?
Dabar visi namuose — negaliu ki asz klausiau, su Antanuku 
priimt in nakvyne.

— Neturiu namu, — atsilie
pe in Sziliaus žodžius.

— Neturiu namu, — atsilie
pe in Sziliaus žodžius.

— Nepriimsiu.
Durys sugirgždėjo.. Elgeta 

iszejo in paslaptinga kucziu 
nakties tamsa... — jis rengė
si džiaugtis, džiaugtis, kad ar
ti Kalėdos. Auksztas, sulinkęs 
szeszelis greit pranyko tamsos 
slegianczioje tolumoje.

O žvaigždes taip linksmai 
mirga, taip laim

— Reikėjo priimti in nakvy
ne — kur dabar
gos tylos prabilo Sziliene.

Szilius tylėjo.
Stalas panic sztas.

džiaugiasi, neką atraudami lau
kia. Jonukas rinitas, vyriszkas.

ingos...

dėsis, — po il-

Vaikai

buvome...
— Tete, o kur dabar Antanu

kas?— susirūpino Maryte.
— Palauk, duok papasakot. 

Tada mudu gerai pasislepeme 
in sziaudus iir laukėme, kada 
ežia pradės szneketi. Buvo ir 
gaidys kelis kartus giedojas o 
kaip neszneka, taip nesznbka. 
Maneme eit palikia. Ogi sztai 
ir pradeda.

— O ka jie sznekejo? — pa
siskubino Onyte.

— Ka sznekes — tarėsi, kaip 
jie per žiema iszmis. Sako, su 
paszaru busią blogai — mažai 
jo esą. O žaluke, kur pernai par
davėm, sako, kad trys isz ju 
krisia, tai kitiems pa'szaro už- 

Tik Antanukas neisz- 
paklause: “Kurie 

Tai daugiau karves ne-

teksią, 
kentes 
kris?”

in nakvyne? — iszmetinejo 
Sziliene. —Gal ir Antanukas 
taip vargsta. Kai Antanuko 
nėra, tai kiekvieno užklydusio 
žmogaus, ar but elgeta, ar ki
toks — man gaila... Tu žinai.

Ji tyliai verke.
— Jums visko gaila... kad 

ir paczios nieko neturetumet.
“Antanukas” —• jis visu 

szirdis dabar pavergė, Antanu
ko ju tarpe nebuvo...

— Mamyte, o kur tas elge
ta? Lauke tamsu, 
susirūpino Onyte.

❖ ❖
Vakaras tęsęsi.

moję szvystėledavo tai šzvie- 
sesne valandėlė, tai vėl aptem
dindavo nusiminimas.

Kuczios baigėsi.
— Mamyte, mus Maryte, pir

mutine mirs — ji pirmutine pa
valgė, — tvirtino Jonukas. Ot, 
asz tai gyvensiu. Matyt, man ir 
gyvenimas tėkš.

— Na tik jau, gudragalvi, 
neplepek. Onyte jauniausia — 
jai sodybos teks, — spyrėsi Ma
ryte.

Iszmusze deszimta valanda.
Pirkioj taip jauku, ramu. Vi

si susėdo prie pecziaus. Ju tar
pe buvo viena dvasia, tik ji bu
vo ne visa. Sziliu szeimyna da
bar jautėsi laiminga. Ji jaute 
szvente nors karta metuose.

Szililfe pirma karta po 
to, kai aplį>ede, jaute szirdyje 
lyg meile, lyg ilgėsi. Jis jaute, 
kad szeimyna be jo negali gy
vent o jis be szeimynos. Szilius 
jaute kad szi szvente — nepap
rasta szvente ir bendra nelai
me — netekimas sunaus, juodu 
su žmona dar labiau suartino 
in viena židini, in bendra, szil- 
ta gyvenimą.

Lauke pūga siauezia...
Už lango ūžia, vaitoja vejas.

szala..

❖

Sziliu szei-

♦♦♦

Kalėdos, Kalėdos...
Rytas tykus, kaip ežero van

duo, saulėta, be vėjo diena. 
Kieme ir apie trobas tukstan- 
cziai didesniu ir mažesniu in- 
vairiu piramidu, duobiu.

Saulute szypsosi: ji pergalė
jo nakties pūga, ji duoda žmo- 
niems gražias, gražias Kalėdas.

Laukuos gzalczio buęziuoją- 
mas, lengvai iszsitieses baltas, 
baltutis sniegas; ryto saulėje 
mirga, kaip kilimas sidabru 
siuvinėtas. Szirdyje taip szilta, 
taip szviesu, džiaugsminga..,

Sziliai po trobas ruoszesi,
— Tete, — skubino atbėgus 

Onyte: — gale klojimo žmogus 
sniege guli. Taip iszsigandau.

— Žmogus?
Per Sziliaus kuna pere jo 

sziurpuliai. Jis nenorėjo tikėt, 
bet drauge jaute, kad žmogus 
ten yra.i ‘ Žmogus sniege ? ’ ’ lyg 
žaibas tryksztelejo kelis kartus 
jo galvoje mintis. “Tai jis,” 
kaž kas prisispyręs jam tvirti
no.

Atėjo Szilius, atbėgo vaikai.
— Amžina atilsi... Vargsząs 

suszalo...
— Tete, kodėl jis suszalo — 

indomavosi Onyte.
“Tai jis... Nakvynes... Ma

no žmona... ” Jeigu butu tren
kęs perkūnas, Szilius nebutu 
buvęs tiek sukrėstas.

Szvelniais jausmais apėmė 
pasauli Kalėdos, tiek daug 
skaiseziu, szirdyje ugdytu va
landėlių jos žadėjo.

“Garbe Dievui auksztybese 
o žemeje ramybe, geros valios 
žmonėms, — liejo bažnytėlės 
varpai krisztolini ganda.

Szilius tik pirkioję atsipei
kėjo. Jis suprato žmona...,

— Tiesa sake Onyte: kiek
vienas žmogus yra artimas, sa
vas ... Dieve, kaip asz galėjau 
taip padaryt?..
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