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Isz Amerikos
NAUDINGA DOVANELE 

DUKTERS DEL SAVO 
TĖVO.

BU1LEGERIAI GA
LĖTU RANDAVOTI 

ŽEME IR KASTI 
ANGLIS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU KUDIKIS SUDEGE
ANT SMERT

ISZTRAUKE10 ANG-
LEKASIU ISZ SZAF-

Gray Bull, Wyo. — Labai SAKO GUBERNATORIUS, 
naudinga dovanele nupirko -------
Louisa Hormel, del savo teve- Pottsville, Pa. — Pennsylva- 
lio ant Kalėdų. Hormel yra nijos gubernatorius Earle, ap-
pacztorium szio miestelio o važinėdamas Skulkino pavietą, 
dukrele yra dažiuretoja ligoniu tyrinėdamas butlegerines ka
paviete ligonbuteje. Dukrele,' syklas ir pats būdamas jose, 
nežinodama ka tėvui nupirkti,' matydamas kaip butlegerei ka- 
užkalbino specialiszka krėslą sa isz Ju anglis, apreiszke kad 
ant 'kurio jos tėvas galėtu sede-; geriausia butu kad anglines 
ii be jokios baimes kad sulužtu' kompanijos parandavotu žeme
nes jos tėvas sveria daugiau 
kaip 500 svaru.

79 UŽMUSZTI VISOKIOSE 
SZAKOSE PRAMONYSTES.

Harrisburg, Pa. — Novem- 
berio menesyje visokiose pra- 
monystese Pennsylvanijoje li
kos užmuszta 79 darbininkai. 
Visokiuose fabrikuose užmusz
ta 15, kietųjų anglių kasyklose 
užmuszta 13, statydami namus 
užmuszta 7, minksztuju anglių 
kasyklose užmuszta 21 ir ant 
geležinkeliu 6. Fabrikuose su
žeista 3,077, minksztu anglių 
kasyklose 1,128, o kietųjų ang
lių kasyklose 970.

Nuo kada kompenseiszion 
tiesos likos invykdintos, tai 
iszmoketa szimet 10 milijonu 
doleriu paszialpos del 50,500 
žmonių.

GEROVE PRADĖJO UŽŽY- 
DETI OHAJUJE ANG

LINĖSE.
St. Clairsville, Ohio. — Ang

linėse aplinkinėse nudžiugo 
apie 38,000 anglekasiu isz prie
žasties pasigerinimd laiku in 
laika devynių metu. Dabar be
veik visi dirba ir kaip girdėt

butlegeriams isz kurios iszka- 
sinetu anglis ir tokiu budu su
laikytu visokius neužganadini- 
mus tarp butlegeriu ir kompa
nijų. Kompanijos spiresi kad 
gubernatorius prisiunstu vais- 
ka ant sulaikymo butlegeriu 
nuo vogimo anglių isz kompa
nijos žemes bet tas šukele pro
testus nuo Skulkino pavieto 
gyventoju kurie gubernatoriui 
iszaiszkino kad jeigu prisiuns
tu vaiska tai kiltu nereikalin
gas praliejimas kraujo.

Gubernatorius da neiszreisz- 
ke savo nuomones kaip taji 
klausymą iszrisz pakol neturės 
posėdžio su butlegeriais ir ope
ratoriais.

TIKEJIMISZKA KVAILE 
PASMAUGĖ DU VAIKUS.
Norwalk, Ohio. — Mrs. 

James Donlevy, 32 metu, pa
smaugė .savo du mažus vaikus, 
2 ir 4 metu amžiaus ir butu ki
tus du pasmaugus bet tame lai
ke jie radosi mokslaineje. Ka
da tame laike atėjo pas ja kai- 
minka ir pamate ka motere pa
dare, užklausė jos kodėl taip 
padare tai motere atsake: 

į “Dievas man paliepė juos pa
aukauti ant Jo garbes ir kan

1—Prezidentas Rooseveltas kaipo sveczias pas Brazilijos prezidentą Vargas, kada nu
plaukė in Pietine Amerika dalyvauti ant taikos posėdžio. 2—Vokiszki ir Japoniszki pa
siuntinei suvažiavo in Berlina kad padaryti taika kad užbėgti prasiplatinimui Bolszevizmo. 
Bosija yra tos nuomones kad tai suokalbis priesz ja politikiszkai. 3—Paveikslas Popiežiaus 
XIto, kada buvo sveikas bet sziadien iszrodo labai sumenkias.

NUSZOVE SERGAN-
CZIA PACZIA

IR PATS PASIKORĖ.

Elkhorn, Wis. — Susirupines 
labai isz priežasties sergan- 
czios paezios ir kad negales ja 
iszgydint, Harold Hubbard, 
vietinis laiszkaneszis nuszove 
savo paezia po tam pats sau 
atėmė gyvasti per pasikorimą. 
Motere tame laike gulėjo lovo
je ir ja ten surado kaimynai o 
vyra surado kabanti ant virves 
garadžiuje. Motere sirgo kelis 
metus szirdies liga, be jokios 
vilties pasveikimo.

PACZIULE NUBAUSTA 
PER SAVO VYRA.

St. Louis, Mo. — Mrs. Ed
mundą Brunner likos atvesta 
priesz sudžia už pravažiavima 
pro raudona signola ant uly- 
czios su automobilium. Sudžia

PASIĖMĖ SAVO GERIAU 
ŠIA DRAUGA IN GRABA.
New York. — Mikolas Chio- 

do, locnininkąs naktinio kliubo 
užmiestyje, paliko sekanti tes
tamenta: “Jeigu asz mirsiu tai 
užkloroform^okit mano myli
ma .szuni ir drauge palaidokit' dirstelėjo ant kaltininkes kal- 
ji su manim vienam grabe.” i bedamas: “Nubaudžiu tave už- 
Paskutinis jo noras likos isz-Į mokėti doleri bausmes ir serge- 
pildytas per jo draugus ir szuo 'kis to daugiau nedaryt nes ki- 
likos palaidotas su savo ponu, j ta karta uždarysiu tave kaleji- 
Chiodo neturėjo jokiu giminiu me.” 
ir laike szuni už savo geriausia
dranga. Visa savo turtą iszda-!szeniaus dadave: “Man tas 
lino del draugu.

Po t-am iszemes doleri isz ki-

tai kompanijo skundžiasi ant ežiu.” Motere buvo labai Die-
stokos darbininku ir apgarsina 
kad žmones pribūtu in tenais. 
Bizniai pradėjo pagerėti St. 
Clairsville, Bellaire ir Martin’s 
Ferry miestuose kur randasi 
daugiausia kasyklų.

Franas Belliott, prezidentas 
First National bankas apreisz
ke kad per Kalėdas iszsiunte 
žmoniems 100 tukstaneziu do
leriu ikurie dėjo pinigus in Ka
lėdinius kliubus. Beveik visi 
sztorai turėjo 40 procento biz
nio daugiau ne kaip keli metai 
adgal. Anglekasiai iszkase 37 
milijonus tonu minksztu anglių 
daugiau. In laika dvieju pas
kutiniu metu laikai pradėjo ge
rintis ir žmones daugiau uždir
ba ne kaip pirma uždirbdavo. 
Kitados anglekasiai aplaiky- 
davo ant dienos po $1.50 o szia- 
dien paprasta mokestis yra 5 
doleriai ant dienos.

vobaiminga ir nuo kokio tai 
laiko pasielginejo nesaviszkai. 
Likos uždaryta pamiszeliu 
prieglaudoje.

GERAI KAD MIRE TOKIS 
SKUPUOLIUS.

Niles, Mich. — Palaidojus 
savo vyra dideliam varge, Je- 
va Rozan, 69 metu, nežinojo 
kaip pradės gyventi po mir- 
cziai savo vyro. Ana diena nu
ėjo surinkti jo senas drapanas 
kad parduoti skudurininkui ir 

' peržiurėjus sena surdota, paju
to pamuszale koki tai pundeli. 
Atpleszus pamuszala rado su
vyniota iii popiera 3,000 dole
riu bumaszkomis.

Nudžiugo senuke isz suradi
mo pinigu ir dabar nesirūpins 
isz ko turės maitytis nes tas 
jai užteks lyg pabaigai jos gy
venimo.

SKAITLIS PRAŽUVUSIU
DREBEJIME ŽEMES GAL

DAEIS LYG 1,500.
San Salvador, Centraliszka

Amerika. - 
kad drebejime žemes, kuris at-l ses ir torielkos ant stalo ne-

daugiau skauda ne kaip tau.” 
Taipgi užmokėjo, kasztus už 
jos prasikaltima. Moterele isz- 
eidama isz sūdo saldžiai nusi- 
szypsojo in sudžia, pasakyda
ma gud bai. — Buvo tai su-

PANASZIU MOTERĖLIU 
SZIADIEN TURIME 

DAUG.
Patterson, N. J. — Parejas

namo isz sunkaus darbo, Geor- ■ džiaus pati, 
ge Deranc, nerado namie savo 
moterėlės, šluboje radosi dide-

— Nekurie apskaito neszvarumas, peczius užge-

ibuvo czionais praeita Suba-, mazgotos. Užklausė kaiminkos (
tos naktį, žuvo gal daugiau j.-ur j0 .paežiui© 0 toji pasakė 
kaip 1,500 žmonių. Lyg sziai. ]-acĮ iszpyszkejo su kokiu tai 
dienai if------L~ y”----- :-----
daugiau kaip 400 žmonių ku-j 
riu da nepažinota. Penkiolika!
mažesniu miesteliu, aplinkinė
je San Salvadorians, likos su
griauti. Griūvanti murai ne
leidžia darbininkams dirbti! 
saugei nes kartas nuo karto į 
murai griūva, kas yra dideliu 
pavojum del darbininku. Tik
ro skaitliaus žuvusiuju da ne
žinoma.

ANTIS DEDA JUODUS 
KIAUSZINIUS.

Borden, Pa. — Farmerio mo
tere, Jono Canfield, augina 
daug visokiu naminiu pauksz- 
cziu ir turi anti, kuri deda juo
dus kiauszinius. Tieji kiauszi- 
niai yra paprasto didumo ir 
juodi kaip anglis. Žiba jie kaip 
stiklas. Kiti augintojai pauksz- 
cziu perka nuo jos tuos kiau
szinius, mokėdami jai po du

MIEGANTIS KŪDIKIS SU
DEGĖ ANT SMERT DEGAN- 

CZIAM NAME; SZEIMYNA 
JESINSKU NETEKO 

VISKO.

APVERKTINOS KALĖDOS.

Mahanoy City, Pa. — Sere- 
dos ryta, apie 5-ta valanda, ki
lo ugnis isz nežinomos priežas
ties, name Jono Jasinskio, ku
ris gyvena Yatesvilleje, kėlės 
mylės nuo Mahanojaus pas ku
ri taipgi gyveno jo žentas, Ste
ponas Bartnickis, su paezia. 
Liepsna užtiko Jasinskis isz 
ryto kada rengėsi in darba. Vi
si pasekmingai iszsigialbejo 
isz liepsnos tik mažas keturiu 
metu Jurgutis kuris miegojo 
ant virszaus o tėvai mane kad 
jis likos isznesztas laukan. Tė
vas negalėjo prieiti per liepsna 
ir mažiulelis sudege ant smert.

Norints ugnagesiai isz Maha
nojaus ir artimu miesteliu pri
buvo in pagialba bet namas su
dege lyg pamatu su viskuom 
kas jame radosi ir dvi szeimy- 
nos pasiliko be nieko, tik tiek, 
kiek turėjo ant savo pecziu. Ki
tos szeimynos, gyvenanezios 
artimoje taipgi apturėjo daug 
bledes. Liepsna degejoer kėlės 
valandas ir tik po užgesinimui 
surasta pelenuose lavoua sude
gusio kūdikio kone ant pelenu. 
Jesinskai ir Bartnickai netu
rėjo jokio insziurenc. Kaimy
nai priėmė nelaimingus žmonis 
pas save pakol suras sau tin
kamos vietos ant gyvenimo.

Nelaimingas kūdikis likos 
palaidotas Ketverge ryta ant 
Shenadorio kapiniu.

Isztikruju, yra tai liūdnos ir 
apverktinos Kalėdos jiems. 
Sztai proga parodyti savo gera 
szirdi jog “Myli .savo artima 
kaipo pats save,” su auka ne
laimingiems.

DIDELI LAIVAI SUSI
VĖLINO 24 VALANDAS

TO SU VIRVĖMIS
KADA KLBTKA SUSTOJO.

Wilkes-Barre, Pa. — De- 
szimts anglekasiu likos pagau
ti 100 pėdu nuo virszunes že
mes kasyklų szafte, Alden ka
syklose, artimoje czionais. Ta
ji ryta visi leidosi ant kletkos 

1 m kasyklas kad sztai apie 100 
pėdu gilumo staigai kletka už
kliuvo isz priežasties ledo ku
ris suszalo szafto sienose ir 
kletka negalėjo pasijudint isz 
vietos. Inžinierius sulaikė klet
ka in laika ii- darbininkai likos 
iszkelti ant virvių. Iszarde jie 
virszune kletikos ir tokiu budu 
isztraukta visus ant virszunes 
po trijų valandų sunkaus dar
bo. /

Ant žinios nelaimes gyvento
jai labai persigando manyda
mi kad visi likos užmuszti ir li
kos prisiunsta ambulansai isz 
ligonbueziu. Apie 200 žmonių, 
daugiausia moteres su vaikais 
adbego prie szafto verkdamos 
bet kada dažinota kad visi yra 
gyvi ir sveiki, ju nuliūdimas 
persimainė ant džiaugsmo.

UŽ PABĖGIMA BRUNO, DU 
PAVIETO KAMISOREI LI

KOS ARESZTAVOTI.
Pottsville, Pa. — Du Skulki

no pavieto kamisorei, Alvin 
Maurer ir Philip Ehrig, likos 
aresztavoti ir pastatyti.po kau
cija už apsileidimą savo dinste 
kurie badai prigialbejo žudin- 
tojui Bruno pabėgti isz pavie- 
tavo kalėjimo. Badai Bruno 
pabėgo in Italija kur gyvens 
malsziai be jokios baimes nes 
turi su savim apie 50 tukstan
eziu doleriu. Valdžia isztyrine- 
ja da ir kitokias szunybes ko
kios dėjosi Skulkino pavieta- 
vam kalėjime.

ISZSIPILDE JOS SAPNAS,
Reading, Pa. — Hannah Ber

ger ana diena sapnavo kad jos 
vyras, eidamas namo i.sz darbo, 
puolė ant ledo ir iszsilauže sau

41 ANGLEKASIAI ŽUVO 
EKSPLOZIJOJE KA

SYKLOSE.
Eagle Pass, Te. — Manoma 

kad 41 anglekasiai žuvo eks
plozijoj iShafte No. 6, Rosita 
Coal Co. kasyklose, Rosita, Co
ahuila, Meksikoj, apie 90 my
liu nuo czionais prie Ameriko- 
niszko rubežiaus. Lyg sziai die-

AKMENINE MERGAITE
MIRĖ. ,įV[

Davenport, Iowa. — Joanna 
Ila Belk, trijų metu mergaite, 
mire nuo retos ligos suakmenė
jimo, arba kaip ja daktarai va
dina “osteoschlerosis congeni
ta.” Mergaite pradėjo sirgt ta- 
janepaprasta liga kada turėjo

nai jau iszgauta isz kasyklų 33 (vos meta amžiaus o kada mirė, 
lavonai o likusiu da nesurasta, svėrė tiktai 23 svarus.

•surasta griuvėsiuose, Vyru automobiliuje isz pat ry
to. Dasiprato kur ji randasi ir 
nuėjo in rodhauze kur jau ne
karta ja surado ir pradėjo 
skunstis locnininkui kad pri
iminėja moteres su vyrais. Isz 

, to kilo musztyne. Motere pra- dolerius už viena. Kelis jau nu- 
i dėjo jam-iszmetineti kad pas
kui ja sekioja, vyras isz piktu
mo dure jai in krutinę su pei
liu ir pabėgo. Motere mirė .li
gonbuteje o palicija jeszko vy
ro.

siuntė in Harrisburga ant isz- 
tyrinejimo kodėl antis deda to
kius nepaprastus kiauszinius.

New York. — Daugiau kaip koja. Girdėjo kaip kaulas 
3,500 pasažieriu plaukencziu smarkiai subraszkejo kad net 

i isz Europos likos suvėlinti per'ji pabudo isz miego. In valan-

UGNINIS TROKAS SUSIDŪ
RĖ SU STRYTKARIU;

20 SUŽEISTA.
Philadelphia. — Ant kampo' 

Cedar ir Hagert ulycziu susidū
rė su strytkariu, pilnu žmonių, 
ugninis trokas kuris važiavo 
gesint liepsna. Trokas taip 
smarkiai trenke in .strytkari 
kad ji nuvertė nuo begiu. Dvi- 
deszimts pasažieriu likos su
žeista o kelios moteres apalpo 
ir turėjo būti nuvežtos in li- 
gonbutes. Vienas ugnagesis li
kos numestas nuo troko ir pa
vojingai sužeistas.

SZIMT-METINIS SENUKAS 
PASILIKO TĖVU DVY

NUKU.
Oklahoma City, Okla. — 

Czionaitiniam bjure gimdymo 
vaiku likos užraszyta metrikai 
dvynuku kuriu tėvas turi apie 
szimta metu amžias o jo pa- 
cziule turi 36 metus. Tėvais tų
jų dvynuku yra Edwardas P. 
Lee, isz Ridgeway. Tėvas pasi- 
rasze ant metrikų buk yra gi
męs Kentucky, mete 1836. — 
Tegul džiaugiasi senukas isz 
savo dvynuku.

BUVO VARGSZU BET PALI
KO DIDELI TURTĄ.

New Britain, Conn. — Czio
nais mire kokis tai vargszas 
Petras Johnson, kuris szalinosi 
nuo žmonių ir pats gyveno var
gingoje bakūžėlėje. Visi taji 
žmogų laike už didžiausia 
vargsza. Kada po jo laidotuvių 
palicija padare krata, kad da- 
žinoti ar paliko kokiu giminiu, 
nemažai nusistebėjo suradia 
bakūžėlėje visuose kampuose 
paslėptus pinigus ir kėlės ban
kines knygutes kurios parode 
buk jis turėjo sutaupines ban- 
kose daugiau kaip 36 tukstan- 
czius doleriu.. __

smarkias vėtras, viesulas ir 
milžiniszkas vilnis ant mariu. 
Didelis laivas “Karaliene Ma
re” susivėlino 13 valandų. 
Apie 30 pasažieriu likos su
žeista ant tojo laivo nes vilnis 
ji labai siūbavo. Daugelis pasa
žieriu negales praleisti Kalė
das namie per susivelinima lai
vu. Kapitonai laivu apreiszke 
kad kelione per mares buvo la
bai pavojinga nes vilnys užlie
davo visa laiva.

’ BANDITAI APIPLESZE 
RESTAURACIJA.

Wilkes-Barre, Pa. — Du už
simaskavę banditai, ineja ia 
Flatiron restauracija, pasiėmė 
isz registerio 24 dolerius, api- 
plesze du žmonis, iszbegia lau
kan sėdo in automobiliu kuri 
pavogė Kingstone ir dingo 

(tamsumoje nakties. Palicija ju 
d a nesueme.

da laiko vėliaus, vyras likos 
•parvežtas namo su iszlaužta 
koja.

EROPLANAS NUKRITO; 6 
ŽMONES ŽUVO.

Dalias, Tex. — Szeszi žmo
nes sudege ant smert kada di
delis eroplanas nukrito arti 
eroplanu stoties, artimoje Love 
Field. Visi žuvusieji buvo vir- 
szininkai ir darbininkai kom
panijos. Po nukritimui eropla
nas užsidegė ir visi jame sude
ge ant smert.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
UŽ NUŽUDYTA DUKRELE.

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
In czionais likos prisiunsta ži
nia isz Sao Paulo apie baisu 
atkerszinima nuliudusio tėvo, 
kuris nužudė deszimts Japonu 
kurie nužudė jo szesziu metu 
dukrele. Tėvo da nesuimta ir 
badai nesuims už taja žudins- 
fa. _____



“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

rie iszrodys kaip (koki laivai su 
, visokioms vigadoms.
Į Bet mes, kurie sziadien gy
vename, nežinosime apie tai 

'nes tuju stebuklu nematysime,
Amerikonai nerimauja kad koki rasisateityje ant svieto. 

Europines vieszpatystes ne- 

I Kas Girdėt į
‘K $

ISZLIETUVOS
KUNIGAS MUSZA VAIKUS, 

KAD IN BAŽNYCZIA
NEINA.

EbdldoSl an^ -Pro^es^onu kirkiu. [negali but ponui girdimas. Pa- ant plauko.
•z Į O isz tu sztruopu kapitalas galios, juk sziadien Kuczia, vi- ‘ Kas ten veikta per tris die-

Ipuikiai augo. Buvo pinigiszkai ‘ si Krikszczionys linksminasi, nas toje musu sodyboje! 
j baudžiami už nežema pasiklo- maniau. . .

skubina su užmokėjimu savo 
kariszku skolų. Szi menesi pri
puolė laikas apmokėjimo tuju 
skolų nuo (keliolikos Europiniu 
vieszpalyscziu bet nei viena 
nemokės kaip tik mažas skly
pelis Finlandija.

Filandija už tai užmoka kad 
yra maža vieszpatyste, nekalta 
milijonus doleriu bet vos kelio
lika szimtu tukstancziu.

Gal ant to pasibaigs kad Suv. 
Valstijos sumažins skola o ta
da viešzpatystes pradės sziek 
tiek mokėti skola. Kaip negali
ma aplaikyt bilijonus tai už
teks ir keliu milijonu — geriau 
žvirblis rankoje ne kaip du ant 
stogo.

Ketvergo ryta Popiežius 
pasakė trumpa prakalba in vi
sa svietą vėlindamas laimingu 
Kalėdų visam svietui ir kad 
Dievas suteiktu ramybe ir nu
stotu kare Iszpanijoj. Popie
žiaus balsas per reidio buvo 
drebantis ir silpnas. Sake jis 
kad nesigaili jis kentėti už 
svieto nusidėjimus kad tik Die
vas suteiktu ant svieto pakaju 
ir ramybe žmoniems ir geros 
valios.

Pasibaigė meilinga tragedija 
buvusio Angliszko karaliaus 
su Amerikonka Simpsoniene. 
Karalius iszsižadejo savo kara- 
liszko sosto, apleido tėvynė ir 
dabar laukia dienos apsipa- 
cziavimo su motere kuri jau 
persiskyrė su dviem vyrais.

'Angliszkl kar'alei sėdi kaip 
balvonai ant sosto. Kaipo ka
ralius, Edwardas negalėjo 
šzauktis pagialbos in savo pa
dorius, tik tada, kada iszsiža
dejo savo sosto ir pasiliko pa
prastu ukesu Anglijos, galėjo 
atsiszaukti in savo brolius.

Angliszka aristokracija ir 
kiti augsztos kilmes gyvento
jai, kurie apsiaubinejo karalių, 
negalėjo sutikti kad ju kara
lius pacziuotusi su prasta mo
tere ir tai da persiskyrus du 
kartu ir kad ji pasiliktu pati 
karaliaus.
. Karalius nesutiko ant to ir 

laikėsi savo sužiedotines, kaip

Žymus ekonomikas ir rasze- 
jas, Lordas Sandford, savo 
knygoje raszo buk: “Vyras, 
tai yra vienatiniu szuliniu isz 
kurio inplaukia in namus pini
gas. Motere stovi ant sargybos 
tuju szimtu plyszeliu per ku
liuos tieji pinigai iszbega.

Vyras turi rūpintis kad ta
sai szulinys neiszdžiutu.

Motere turi sergėti kad isz 
tojo “gyvo szaltįinio”—vyro, 
pinigai inplaukinetu tiktai in 
namine kasa o ne in kėlės. Ge
ra motere stengsis sumažint 

į tuos plyszius namines kasos 
per kuriuos tankiai sunkei už
dirbtas pinigas pabėga.

Sunki tai užduotis bet mote
re turi ja iszpildyt — pati ir 
motina, vardan naminiu veika
lu ir malszumo turi tuom rū
pintis.

Tas viskas gali būti iszpildy- 
ta lengvai jeigu szeimynoje 
vieszpatauja sutikimas ir drau- 
giszkas supratimas ir atsako
mybe už gera szeimyniszka gy
venimą.

Bet jeigu vienas isz “part
neriu” už daug traukia in savo, 
szali ir beveik viską praleidžia 
del savo naudos, tada viskas 
pakrypsta in szona, galas su 
galu nesiduos susidurt, kyla 
visoki nesupratimai, draugisz- 
kumas lūžta ir ant galo prade
da insiskverbt vargas ir neda- 
teklius szeimynoje.

1 Vyras privalo neužmirszt 
kad ,szulinys (vyras) ir sargas 
(motere) kad tik yra paezedus, 
kaipo sergėtoja pinigu, gali 
užbėgti visokioms naminėms 
nelaimėms motere ir gaspadi- 
ne namo. Dali pinigu privalo 
czedyt ir indeti in banka ant 

■ juodos valandos, kada tai pini
gai yra daugiausia reikalingi. 

Į 'Todėl drauge vyras ir mote
re, nežiūrint ant to, kokis ne
būtu vyro uždarbis, turi abudu 
drauge ezedint kad nežinomas 
Rytojus neužtiktu juos nepri- 
širengusius ant vargo.

Sziadien laikraszcziai taip 
mažai kasztuoja, rodos del 
žmonių tas visai nebutu jokia

Vikaras Kun. Plaukis labai 
karsztai katalikina jaunaja 
karta. Visa Spaliu menesi vers
te verte pradines mokyklos vai
kus vakarais eit bažnyczion ra- 
žaneziu kalbėti. Paklusniuo
sius dažnai apdalindavo sal
dainiais, baranikomis. Betyga
loje net priežodis atsirado: Už 
baranka galima ir bažnyczion 
nueiti. Uolusis kunigas pa
skutiniu laiku tiek insikarsz- 
czi'avo, kad net eme muszti ir 
bausti vaikus, neįnanezius in 
bažnyczia. Sziu metu Lapkri- 
czio 16 d. Betygalos pradžios 
mokyklos V skriuje per tiky
bos pamoka du mokinius (Bra- 
dulski ir Pocių), už tai, kad ne
buvo bažnyczioje iszbaro ir lie
pė klaulptis. Bradulskis nesi- 
klaupe, tai kunigas pribėgės 
nutvėrė už sprando, isztempe 
isz suolo ir paklupdė. Vaikas 
eme verkti. Po kiek laiko insi- 
karszcziaves kunigas nusitvėrė 
lineika ir pradėjo jisai Bra- 
dulski muszti per delną. Galu 
gale, pagriebęs ji už peeziu, vi
sai iszmete isz klases.

PRIE JURBARKO NUSZOVE 
ŽMOGŲ.

Jurbarkas., — Gudeliu km., 
Jurbarko vals., szianafcti ras
tas nuszautas szratiniu szautu- 
vu pil. J. Aksenitauskas. Nu
žudymo priežastys ir aplinky
bes tiriamos.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
ARKLIUS, ŪKININKAS 

SVEIKAS.
Eidamas isz Meszkucziu in 

Gubernija, traukinys suvažinė
jo Telsziu vai., Mediniu kaimo 
ūkininko Juozo Dukanausko 
arklius ir vežimą, o ūkininką 
laimingai isz vežimo iszmete 
ant pylimo. Ta diena Dukan- 
auskas buvo SziauTiuose turgu
je ir insigeres važiavo namo. 
Privažiavęs pervaža, arklius 
pasuko tarp begiu ir važiavo 
tiesiu keliu namu link, isz kur 
prieszais jiems ėjo prekinys 
traukinys. Maszinistas ark
lius pastebėjo visai arti, nes 
naktis buvo labai tamsi ir trau
kinys ėjo visu smarkumu.

Apsakymas seno žmogaus.

Atsimenu, tarytum tas vis- niojima susitikus kur nors sa-|
kas atsitiko vakar, nors pra- vo poną, už garsia kalba, už Jokiu iszsiteisinimu; penki ru- tam pasiunsta telegramas net 
slinko jau keli desetkai metu, dainavimus naktimis areziau | bliai bausmes bus užraszyta. .Jin Varszava ir pažadėta užmo- 

Gyvenome fabriku sodyboj o, P™3 'bbri'ko, žodžiu sakant už Pas mane turi but ramu, ponia,1 keti 3,000 rubliu.
musu tėvas buvo genėraliszku
plenipotentu pas dideli bago-
cziu von Reintera. Musu tėvo

slinko jau keli desetkai metu.

| Tuojaus pargabenta isz mies-
— Gana, ponia Spaliene... to net keturi daktarai. O penk-

dainavimus naktimis areziau > bliai bausmes bus užraszyta...1 in Varszava ir pažadėta užmo-

viska, pagal savo pažiūras ir supranti? 
vis nuolatos pinigus isz darbi- Reinter. 
ninku lupdavo.

principalas buvo tai tipas pra- 
turtejusio kalturtregerio kurie 
tais laikais laisvai tarp musu 
apsigyvendavo ir kraudavo 
sau turtus.

Mano tėvas už savo tokia at-1 
sakanezia vieta yra dėkingas! 
kokiam tureziaus paezios gi- 
minaieziui, kas vienok milijo
nieriui von Reiriterui nekenkei 
su juo nedorai apsieiti, reika-
Jauti sau paguodones visiszko
kame paklusnumo.

Kiek kartu, gerai pamenu, 
motina kalbindavo tęva idant 
jis padekavotu už vieta kuri 
jam sveikata mažino.

— Mano Andruli, — kalbė
davo motina, — juk rasi kur 
kitur sau vieta, nors su mažes
ne alga, bet nors karta turėsi 
ramybe. Padekavok tam tiro
nui nes dar gyvasezia užmokė
si ir vaikus sieratoms paliksi.

— Negaliu... negaliu... 
Reinter pilnas pagiežos ir su 
savo santikiais gali man už
kenkti surasti sau kita vieta. 
Bijausi vargo... turiu kentėti 
— atsakydavo tėvas, doras ir 
teisingas žmogus, bet, kaip 
sziadien apiprekiuoju tėvo bū
da, jis buvo visai be energijos 
ir bijojo sau bėdos...

Von Reinter buvo mažoj 
reikszmej despotu, be jokio tei
singumo jausmo.

Apart velniszkft savo .iszdi- 
dumo, neapkentė ir niekino 
tuos kurie jam leido taip daug 
praturtėti ir paprastai apie vi-
sus savo pavaldinius darbinin
kus sziaip iszsireiksždavo:

— Asz esu ponas, o tie visi

— pertrauke von’ Ponas von Reinter dabar 
j pradėjo savo gyvasti branginti 

Po tu žodžiu pasisukd eiti ir pinigu nesigailėjo. Atsiminė
Tai-gi susilaukėme isztrosz- bet tarytum dar ka tokio sau tuokart ir Dieva kuri, regis, 

kusiu Kalėdų szveneziu. atsiminė, atsisuko ir pasakė: j buvo pamirszes.
Musu visiems vaikams, taigi! — O tie visi bubai jeigu ne-, Mislijo kad jo pavaldiniai 

ir man paežiam daugiausia ru-j sustos rėkauja tai tuojaus gaus oficijalistai ir darbininkai pri-
pejo eglele kadangi tokia ir 
pas poną Reinteri jo palociuo- 
se buvo guodojama ir kas meta 
pritaisoma.

Tuo tarpu Kuczios iszkilmy- 
be, toji tradicijine szeimynisz
ka puota laužant plotkeles
liudnai mums turėjo pereit.

■ rykszcziu... Saugokitės jus' valo melstis už savo duondavio
Į bambliai! ' sveikata.
i Biedna motinėlė iszejus tam) Pakvietęs pas save ka tik 
tironui, pradėjo verkti. | pribuvusi tęva, iszdidus ir tvir- 

Negana kad jos vyra tokioj 4tas vakar tironas, tokiu silpnu 
dienoj iszvare in kelione bet: balsu daro testamenta:

1 vaikams ir Kalėdų giesmes — Mano geras Spalini. Pri-

Principalas paliepė savo ple
nipotentui, Kuczios ryte, tuo
jau keliauti in gubernijini 
miestą kad tenai atlikus reika
lus kurie nebuvo taip labai 
svarbus.

Miestas buvo toli, už desetko 
myliu, tai-gi apie sugryžima ta 
paezia diena neturėjo but nei 
kalbos. Tėvas, norints papra
tęs iszpildyti, kad ir niekiau
sius prisakymus, tuo kartu 
dryso prasitarti kad tie reika
lai 'butu galima atlikti ir po 
szveneziu.

— Ponas Spalis privalo klau
syti bet neiszsikalbineti! Jeigu 
tas nepatinka, gali sau su vai
kais visados szvensti szventes 
— suszuko despotiszkas von 
Reinter.

Tėvukas, sukandės lupas, 
liepe pakinkyti arklius. Atsi
menu gerai, kaip verkeme visi, 
kada tėvas sėdo in roges.

Kuczios vakariene, be gas- 
padoriaus, namu galvos, rū
pestis apie ji pakilus pušniams 
tas viskas mus visus liūdnais

uždraudžia giedoti. sakyk idant bažnycziose butu

sunkenybe užsiraszyt laikrasz- 
ti už tuos kelis dolerius ant vi- 

| so meto. Bet yra prieszingai. ( 
Jeigu Edwardas tikisi kad Kiek tai tokiu žmonių randasi 

suras didesni gilinki szirdyje kurie gailesi iszduoti kelis do- 
savo mylimos ne kaip sėdėti 
vienam ant karaliszko sosto, 
tai turėjo tiesa taip pasielgti 
kaip pasielgė. Juk turime atsi
minti kad ir karalei turi jaus- 
lingas Szirdis.

tai darydavo jo senoviszki im- 
pedžiai, užlaikydami karalisz- 
ka sostą ir savo mylimąją.

Profesoris isz California uni
versiteto spėja koki bus auto
mobile! už penkesdeszimts me
tu. PagaĮ jo pranaszavima tai 
automobilei bus maži ir bus 
galima juos varyti su paspau
dimu guzikelio ir jie eis be jo
kio balso. Kelei bus statomi 
ant miestu ir namu ir bus gali
ma važiuoti 150 lyg 250 myliu 
ant valandos. Brangesni auto
mobilei turės po 32 cilinderius.

Su pagerinimais automobi
liu bus pagerinti ir plentai o ir 
sziadien turime geresnius plen
tus ne kaip turėjome keliolika ( į 
metu adgal o kuo geresni bus1Į 
keliai tai nereikes sprendžinu J 
automobiliuose. j

Kitas vela mekanikas prana- į 
szauja buk už penkesdeszimts a 
metu turėsime automobilius i

lerius ant laikraszczio ir apsi- 
szvietimo? Kiek tai turime to-į J 
kiu kurie kalba: “sunkus lai-' 
kai, laikraszcziu negalima už
siraszyt.” Taigi, kelis dolerius 
iszduoti ant meto tai didele1 
sunkenybe. Bet keliolika dole- 
ruku praszvilpt ant nieku ant 
sanvaites — tai nieko!

Bet su tokiais tai da mažai 
vargo. Arsžiau su tais, kurie Į 
turi laikraszti o už ji neužmo
ka. Geras žmogus yra tos nuo
mones kad tokiu dyka-skaieziu 
yra mažai. Tokiu randasi dau
gelis kožnoje iszdavysteje. 
Kožnas iszduotojas jums ta 
pati pripažins.

’'t* SI•Jįg Lietuviszkas Programas
--- Per Reidio------ jį 

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet jį 
Per Hazletono Stoties $

“WAZL” *
Po direkcija

p. ANT. STANISŽKIO S;

UŽ ŽIEDĄ — 4 METAI SUN
KIŲJŲ DARBU KALĖJIMO.

Kaunas.,— 1934 m., Lapikri- 
ežio 3d., nakti Ramygalos uly., 
76 m., (gyventojas M'.Czirlinas 
kažin kokio szlamesio buvo 

i prikeltas isz miego. Atsikdles 
isz lovos pamate vyfiszki, ku
ris ji apszviete elektros lempu
te ir skubiai paisiszalino isz 
kambario. Czirliiiąs pradėjo 
szaukt pagialbos ir nepažysta- 
maji iszsivijo ulyczion bet 
kieme stovėjo dar du vyrai, 

i kuriu vienas pradėjo in Czirli- 
n'ą szaudyti, bet nepataike.
Czirlinas gryžes kambarin ne

berado szvarko, kuriame buvo 
szliubinis auksinis žiedas. Va
gis buvo inlindes (pro langa, ji 
iszmuszdamas. Sziomis dieno
mis alpygaros teismas iszaisz- 
kintuosius valgis Antana Je- 
cziu, Stasi Jakoma ir Juozą 0- 
kulicžiu nubaudė. Pirmuosius, 
du: po 4 metus sunk, darbu ka
lėjimo su visu 'teisiu atėmimu, 
o OkUlicziu 2 metu sunk., dar- 

. bu kalėjimo su teisiu susiauri- 
: namu.

SIENINIAI KALENDORIAI TO 
j Del saves arba in Lietuva pasiusti.

Po 25c., arba 5 už $1.00
W. D. Boczkauskas - Cb., 

Mahanoy City, Pa.

mano nevalninkai, galvijai...
Tais laikais, pridera man pa

sakyti, negyvavo nei jokiu dar
bininku susivienijimu, nei vie
nybes; nebuvo kam dirbanezius 
globeti ir užtarti priesz darb
davius ponus.

Tai-gi toksai von Reinter ga
lėjo pakaktinai kankyti visus 
žmones kurie nuo jo malones 
prigulėjo.

Karta paveikslan iszdave 
prisakyma idant atėjus
lingesniems apsteliavimams, 
dienos darbas vieton septinta 
valanda vakare, baigtųsi de- 
sžimta ir už tas tris valandas 
daugiau nepaskyrė jokios mo- 
kesties.

Kada tėvas karta patemijo 
jam jog darbininkai murma ir 
rengiasi apleisti fabriką, ponas 
Reinter inpuole kaipo pasiutęs 
fabrikai! ir suszuko:

— Kuris nenori dirbti, tegul 
pas mane neateina!

Motina verke ir mes visi pas
kui ja pradėjom bliauti.

Ir tik po tam vyriausias bro
lis, jau teturiu klesu mokyti
nis, energiszkai atsiliepe:

— Nusiraminkite... nes ta
sai po langu gali dar klausyti 
ir paskui už verksmą uždėti 
bausme. Motinėlė, nusiramink, 
asz netrukus užaugias imsiu 
dirbti ir jus isz to vargo tuo
kart paliuosuosiu...

Likusia vakaro dali pralei
dome liūdnai o asz vis nuolatos 
mislijau apie giesme kokia mo
tina mums užgiedojo.

Ne visus žodžius galėjau su
prasti bet kad motina mus bu
vo pripratinus prie visokiu 
klausymu,.tai-gi asz tuojaus 
pas motina ir paklausiau:

— Ka tai reiszkia, “galybe 
baidosi ? ’ ’

— Baidytis, mano vaikeli, 
tai ženklina bijotis, persigasti, 
aiszkino motina. < _

— Taip, pavyzdin, kaip tu 
pasibaidei kada inejo von 
Reinter, — atsiliepe Kaziukas.

atlaikytos pamaldos... Tegul 
visi skubinasi praszyti Dievo 
idant asz pasveikeziau... Te
gul tas pat bus ir Žydu sinago
gose. .. Asz mirti nenoriu. Kas 
su jumis atsitiktu jeigu asz nu- 
mireziau? Tegul tiktai atke
liaus daktaras isz Varszavos... 
Jis mane iszgial'bes.

Kada apie ta viską tėvas 
mums pasakojo, motinai ta
riau :

— Galybe baidosi... galybe 
baidosi...,

— 'Tylėk, snargly, nes dar 
kas galės iszgirsti, — tarė pa
būgęs.

Niekas vienok nepagialbejo. 
Nei lieptos maldos... Nei al- 
mužnos, kokiomis apipilta uba
gai kurie seniau isz kiemo su 
szunimis buvo iszvaromi... 
Nei daktaru visoki susirinki
muose pasikalbėjimai, kurie už 
savo darba paėmė tukštan- 
czius.
Kada greituoju vežimu priėsz 

namus sustojo ir iszsedo garsus 
Varszavos daktaras, kuris lie

padare. — Bet giesmėje sakoma kad kantriai buvo laukiamas, Rein-
Ir tik tuokart, kada motina'‘galybe baidosi’ o asz ne esu ter tuojaus numirė.

sužiebė žvakutes ant egleles, ■ jokis galingas? — dar paklau- Stojo priesz teisingąjį Šu
musu liūdnumas pradėjo ma
žiulis.

— Matute, užgiedok mums 
Kalėdas, — prasze mano vy
resni broliai.

Užsiverkus moteriszke ilgai 
gynėsi nes kur-gi jai, mislijan-

j ežiai apie vyra, giedoti gies- 
,mes?

Bet ar-gi galėjo atsisakyti
savo suramintojams taip daug 
be perstojimo praszantiems? 

skait- Į Pamislijus užgiedojo gražia
Kaledu giesme:

“Dievas gema, galybes bai
dos’. .. ”

Dar ir sziadien atsimenu 
skardu ir dailu motinėlės bai
sa.

Taip dailiai motinai begie
dant o mums visiems padedant 
staiga ’kas toksai su didžiausiu 
trenksmu atidarė priemenes 
duris.

Kaip pabaidyti viszcziukai 
glaudžiasi po visztos kvark-

siau.
— Matai sūneli, todėl pasa

kyta apie 'besibaidanezia galy
be idant iszreikszti Dievo ga
lingumą. ..

— Kada iszsipilde toji dide
le musu tikėjimo paslaptis kad 
pats Dievas nužengė ant žemes 

J Žmogaus esybeje arba Žodis 
I kitaip prižadėjimas Sename 
Testamente per pranaszus ku
liu stojosi ir gyveno tarp musu 
tai tuokart visos žemiszkos ga
lybes sylos pabūgo priesz Die
vo Kūdikėlio majestota.

Dabar isz dalies jau supra
tau giesmes žodžiu reikszme, 
bet kadangi baisu von Reinte- 
ri nuolatos turėjau ant mįslių, 
paklausiau:

— O ar, motinėlė, tokia ga
lybe, kaip musu principalas, 
dreba priesz Kūdikėli Jezu?

— Ir jis drebes kada ji pa
sieks Dievo deszineji...

džia.

Kuczios aktovoj, paskutini 
senu metu vakara, sedejome 
prie apszviestos egleles.

Ir tėvo vela nebuvo nes drau
gavo savo principalo lavonui, 
kuri pati ir vaikai gabeno in 
Vokietija.

— Motinėlė, užgiedok mums 
Kalėdų giesme! — prasziau ne
drąsiai.

— Ar tik vėl nesukelsite 
triukszmo?

— Juk palociuje jau nieko 
nėra... Nakties tamsybe per
galėta, — galybe pasibaidė — 
atsakiau ramiai.

Ir motinėlė savo saldžiu bal
su užgiedojo mums Kajedu 
giesme.

Mes po tam jai padejom gie
doti:

Pakelk ranka Kūdikėli, 
Laimink szali pagirta...

Jeigu visi tuojaus darba ap
leistu, tokiam pilvūzui butu ko 
raivytis.

Jis labai gerai pažinojo savo 
nevalninkus, savo “galvijus.”

Isz tukstanezio atsirado tik 
deszimts drąsesniu.

Tieji liko iszvaryti o kada 
praslinkus ilgesniam laikui su
vargo ir subadejo, sugryžo ir 
vėla praszesi priimti ant dar
bo. Reinter sutiko bet už baus
me paskyrė jiems tik puse mo- 
kesties, kokia seniau jie gauda
vo.

Mažiausias prasižengimas 
būdavo isz algos ątrokuojamas.

Tokiu budu uždirbti pinigai

Musu mylimiausios motinos 
pranaszystes žodžiai iszsipilde

szes sparnais tai ir mes pamate 
poną apsupome nubalusia mo
tinėlė laukianczia atėjusio pra- dar ankseziau negu buvo gali- 
sznekejimo.

— Kas{ ozia? Kas 'tai (per
liksmai pas ponia Spaliene?' miegojome ir tėvelis kuogrei- 
Ar ponia nežino kad už tai pi-Įcziausia skubinosi isz miesto 
nigiszka bausme?— suszuko kad pribuvus nors ant Kalėdų 
ponas von Reinter. . I pirmos dienos, Dievo deszineji

Gyvenome, kas tiesa, netoli užgavo von Reinteri.
nuo pono palociu bet negali- Po gausiai vakarienei ji tren- 
mas daigtas idant toji giesme
pas ji kambariuose butu buvus 
girdėta.

Matomai po kiemą vaiksz- 
cziojo ir szale praeidamas isz- 
girdo.

— Mislijau, ponas principo-

ma daleisti.
Ta paezia nakti, kada mes

ke apopleksija.
Fabriko daktaras greitai jam 

paleido krauja ir sergantis at
sipeikėjo.

— Bet pagal daktaro nu
sprendimo antrasis atakas 
kiekvienoj valandoj galėjo at-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauds Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jF 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- į| 
mirelius pagal naujau- 1! 
šia mada ir mokslą. |!

Turiu pagialbihinke M 
moterems. Prieinamos J|, 
prekes. sag

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

Bell Telefonas 149
dalimis eidavo ant užlaikymo le, — atsake motina, — kad sikartoti.
Vokiecziu mokyklos dalimis mano ir tu vaiku giedojimas I Reintero gyvastis kabojo

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonai, 538-J



1 ‘ SAULE ” Mahanoy City, Pa.

Kuogražiausia 
Mergele

i _____
Rūta, du'kra Pilipo, kalnynu 

piemens stovėjo užsimasczius' 
bežiūrėdama in apsireiszkian- ’ 
ežia nakti; staiga jos akys pa
žvelgė link kalnu, už užszalu- 
sios upeles, kur spingsėjo, kaip ; 
iszblyszkusios žvaigždeles, ži-| 
būreliai ežia ir ten — viensė
džiai stovincziu piemenų lusz-, 
neliu. Link ausu jos daskriejo,! 
tarp audros ūžesio, garsus, lai-. 
kas nuo laiko pertraukiantis lo- j 
jimas szunes ir liūdnas bliovi-| 
mas aviu. Kartais užgirsdavo 
balsus žmonių, kaip atbalsi nu- i 
siminimo ir nepageidavimo 
tirsztai puolanczio žemen snie- 
go. Pereme ja drebulys. Labai 
szalo. O dabar, kada visi pake
leiviai perėjoj skubindami in; 
Betleju, kada sniegas kas-kart į 
vis tirsztesnis ir tirsztesnis j 
puolė, žeme lyg tai laidojant; 
nuliūdima, jai ir labai pasida
rė nesmagu ir liūdna ant szir- 
dies.

Su pasigailėjimu Rūta žiurė
jo in kelia, kuriuo szia žiema 
taip daug pakeleiviu perejo, 
pervažiavo, skubindami in Bet- . 
leju, kad ten užsiraszyt, sulyg 
insakymo didžiojo Romos cie
soriaus Augusto. Nubudus, be
stovėdama, ji pati in save kal
bėjo, sakydama kad tarpe pa
keleiviu be abejones buvo ir 
Jinai, tai yra Kuogražiausia 
Mergele.

Nuo pakeleiviu girdėjo daug 
indomiu dalyku, kuriu, anks- 
cziau begyvendama tarp kal
nu, visiszkai nebežinojo. Nebe
žinojo jinai kad Erodas ta nak
ti iszkelia didele puota pa- 
szventinimui Jeruzolimos 
szventines; kad tūlas, jau gana 
senyvas Žydu kunigas, szven- 
tineje staiga virto nebyliu o

“Liepk Motiejui tuoj eiti... ”
Motina, ant tu Rūtos žodžiu 

pažiurėjo link Motiejaus, isz- 
drykusio, tamsiai juodbruvio 
jaunuolio, kuris grinczios kam
pe ka tai dare, stovėdamas link 
ju pecziais.

Ir Motiejus, neatsigryžda- 
mas link ju, triumf atoriaus,; 
pergalėtojo balsu tarė: “Gir
dėjau savo varda. Pasakyk, ka 
sakei apie mane?”

“Pasakiau,” atsake Rūta, 
kad turi jau eiti pas tęva!” ir 
ta tarus, iszejo in kita kamba
rėli. Tuo tarpu prie ugniavie
tes priėjo Motiejus su žibintu
vu. Tai motina jam tuoj ir ta
re: “Vaikeli, tėvas labai rū
pinsis apie tave; jau vėlu, turi 
skubint.”

“Tuojaus eisiu,” — atsake 
jaunuolis, “turiu tik žibintuvą 
užžiebti. Na, jau jis ir dega ir 
szviesiai szvieczia. Tėvelis isz 
tolo pamatys ji, kai kuopsuos. 
kalnais link jo.”

“Atsargus buk kelyje szia- 
nakt,” persergejo ji motina, o. 
kada pereisi užszalusia upele,! 
tai domiai žiūrėk in apszalusi,' 
uoluota kraszta. Priesz dauge
li metu, kada Rūta buvo dar 
mamžu kūdikiu, asz, ten pasly
dusi, puoliau ir nuo to laiko 
iki sziol esu lusza.”

“Mamyte, jeszkojai tada pa
klydusios avies?” klausė jau
nuolis užsimanstes.

“Taip, vienos isz musu avy
tes, mano brangusai sunau,” 
atsake motina.

“Ir buvo tai žiemos laiku,” 
tarė Motiejus, stovėdamas kaip 
stabas be judesio, užsimanstes 
žiūrėdamas in veidą nelaimin
gos moteres.

“Tokia pat bjauri buvo nak
tis, kaip sziadien,” atsake mo
tina.

Motiejus ant tu žodžiu nieko

Butą, sziadien negalima KOOPERATYVES 
butu girdėt ju balso... Mame
le, nebuvo i nieko girdėti. Bet - 
vienok... ar girdite?! Tai yra 
eisena asilo ant takelio.” Ir ta 
jiems bekalbant, kas tai pabel
dė in duris. Motiejus tuoj ati
darė. Priesz ji stovėjo senyvas 
vyras ir mandagiai klausė ke
lio in Betleju.

“Betlejus yra ten,” rodyda
mas ranka atsake Motiejus, 
“bet matote, yra didele audra, 
tai meldžiame in vidų, galesite

J of Equitable Pioneers” su vartotoju kooperatyvib drau- 
i $140. kapitalu, žmonių paža-1 gyseziu Edward A. Filene su- 

ORGANIZACIJOS dais. Su szituo kapitalu maisto organizavo Suvartotoju Distri-
- miltu, bucijos Korporacija intei^da- 

ir avižiniais mas pradini kapitala isz vieno
-------  |krautuve pradėta —

Deszimts dvimetinis kongre- sviesto, cukraus i
sas Suv. Vai. Kooperatyviu Su-. miltais. Pabaigoje 13 metu jau milijono doleriu. Szita korpo-

pas mus pernakvoti: yra vėlu o I sevelt’as pasiuntė Europon 
iki Betlejaus dar kokios dvi pereita Liepos menesi studi- 
mylios kelio.”

“Aeziu sunau už tavo malo- ju darbus ir veikimą Szvedijo- 
numa bet mes norime dar szia-

sivienijimo nesenei susirinko.nariu turėjo 1,850 ir kapitalo 
Columbus, Ohio.

Delegatai isz szios szalies in- 
vairiausiu daliu atvyko in sei
mą. Juos labai užinteresavo ne
tik kooperatyvio judėjimo žy
mus progresas bet raportas ko
miteto, kuri prezidentas Roo-

juoti kooperatyviu organizaci-

racija bando insteigti centrali- 
n i nupirkimą kooperatyvems 
krautuvėms ir taipgi pagerinti 
ju vedimo sistema ir teikti ge
resni patarnavima suvartoto- 
jams.

Bet produkcijos dirvoje ko
operatyvis progresas nebuvo 
labai pasekmingas. Laike sziu 
dienu sunkiuju laiku pionie-

tik tada pradėjo kalbėti, kai jo 
kūdikiui reikėjo duoti varda, 
kuris tai vardas buvo Jonas, 
nes taip buvo angelo insakyta. 
Nebežinojo, nors to labai trosz- 
ko, kad pamatys Marija, Kuo
gražiausia Mergele, isz Naza
reto, keliaujanezia pro ežia su 
savo sužiedotiniu, Juozapu, 
vargszu dailyde, in miestą Do
vydo karaliaus, in Betleju, kad 
ten užsiraszius:

Rūta žvilgterėjo in kelia tę
sianti szale ju luszneles. Nieko
nebuvo matyti ir girdėti. Ne mele! mano nelaiminga mame-, 
vienas pakeleivis jau ne ėjo le!” Jo verksme skambėjo 
prie duriu, klausti tolimesnio* skausmas ir gailėsis o isz akiu 
kelio, atsilsėti, arba papraszyti spindėjo lyg saule, didele mei-, 
vandens. Ir ji, Rūta, neturinti le link savo motinos. Motina,1

neatsake. Jo vaidentuvėj, kaip 
kaleidoskope, pasirodė visas 
nuotikis motinos nelaimes: be-, 
girnas, bejeszkant avies pasly-l 
dimas, sulaužymas kojos ir dė
lei to ja kankinanti dideli so
puliai. Ir jo kibli szirdis neda- 
laike sunkumo gailesczio savo 
motinos: aszaros pradėjo rie-' 
dėti jam per skruostus ir stai
ga stvėrės motinos galva, dru-’ 
ežiai prispaudė prie savo kru
tinės ir, garsiai veikdamas, 
pradėjo kartoti: “Mano ma-

“O ko-gi bijai, mano dukre
le?” aklause motina, pasirem
dama ant savo lazdos.
“Nežinau,” atsake Rūta, “ir 

todėl man neramu.”
“Ar bijai tu pakeleiviu, ku

rie in miestą suvažiavo?” pa
klausė Motiejus.

“Ne, ne!” greit atkirto Rū
ta bet bijau kokios tai paslap
tingos, virszgamtiszkos jė
gos.”

“Kaip tu keistai kalbi!” su- 
szuko brolis. O motina, uždėjus 
ranka ant jos galvos, tarė: 
“ Tai dideles audros vaisius... 
Pamirszk apie nakties tamsa, 
mano dukrele ir eik priruoszti 
viską, kas tėvui yra reikalinga,
kad Motiejui ilgiau jau nebe- dien būti Betlejuje.’ 
reiketu laukti. ’ ’

“ O, asz apie ta nepamir- Betleju, nerasite ten nakvy
nes,” dar pridūrė jaunuolis; o 
motina dar ir isz vidaus szau- 
ke: “Kviesk juos vidun!..” 
Gi Rūta, amaezius asila — ji 
labai mylėjo gyvulius, — tuoj 
in broli suszuko: “Atneszk rie
kele duonos, arba avižų asile- 
liui!” Ir kreipdamasi in pake
leivi tarė: “Mano motina nega
li apleisti buto, — ji eiti nega
li, bet, kaipo mylista, meldžia, 
kad jus ineitumet in vidų nors 
pasiszildyti! ”

'“Szirdingiausiai aeziu, ma
no vaikeli!” atsake pakeleivis, 
bet norim kuogreieziaus būti 
Betlejuje.”

“Tai nors atsigerkite szilto 
pieno!” ir ta tarius padavė jam 
puoduką. “Kai ta iszgersite, 
tai atnesziu daugiau!”

Pakeleivis — vyriszkis, pri
ėmęs puodeli, padavė ji sedin- 
cziai moteriai ant asilo. Rūta 
pakele žibintuvą augszcziau ir, 

' domiai pasižiurėjus in jos vei- 
: da, paklausė vyriszkio: “Ar isz 
' Galilėjos keliaujate?”

Szis atsake: “Taip! isz Ga
lilėjos, isz miesto Nazareto.”

Tada Rūta džiaugsmingai 
suszuko: “Mamele! eik czion! 

' Czia yra Marija isz Nazareto—

“Daug žmonių suvažiavo in

szau,” suszuko Rūta, “jau vis
kas yra priruoszta kelionei.” 
Ir ta tarius, nuo lentynos nu
ėmė pintine, sakydamas: 
“Sztai, Motiejau, ežia yra duo
na ir medus teveliu! ir džiovin
tos žoles, maistas del aviu. O 
kai iszgersi puodeli szildyto 
pieno, tai tave isz ežia iszvy- 
siu.” Ir ta tarus, meilingai nu
sijuokė.

“Jau asz tuojaus eisiu bet 
isztikruju, jau yra vėlu. Tėve
lis pamanys kad paklydau, ar
ba pabūgau audros...” Moti
na pamojo ji link saves saky
dama: “Eiksz czion, .sūneli, pa
laiminsiu tave.” Jis atsiklau
pė prie motinos keliu; ji, už
dėjus rankas ant jo galvos, ty
liai meldėsi. Po palaiminimo, 
Motiejus tare in motina: “Te 
laimina ir tave Izraeliaus Die
vas, mano brangioji mamele, 
dabai’ ir per amžius,” ir pabu- 
cziavo jos ranka. Tuo tarpu 
Rūta prisiartino prie brolio, 
neszdama jam puodeli szildyto 
pieno. O motina, ka tai iszgir- 
dus, szuktelejo: “Ramiai! vai
keliai, girdžiu koki tai baisa. 
Ar jus nieko negirdite?”

“Ne, mamele,” atsake Mo
tiejus, “gal tai skambesis avi^ Kuogražiausia Mergele!” 
varpeliu?”

“Jie visuomet liūdnai skam
ba, judinami vėjo,” pritarė visiszkai sveika.

Ir, o stebuklas — motina be 
lazdų iszbego laukan — tapo

daugiau vilties matyti pake
leiviu o ypatingai Kuogražiau- 
sios Mergeles, atsiminus, kad 
jos tėvelis yra prie kaimenes 
tarp kalnu audros laike ir kad 
jos brolis Motiejus turi eiti in 
kalnus su valgiu, kuri tėvas 
pamirszo ir kartu, turi nuneszti 
vaistu avims, pasuko link na
mu. ..

Inejus lusznelen, priėjo prie 
savo motinos, silpnos, liguis
tos, luszos moteries, kuri sėdė
jo prie ugnavietes ir verpe vil
nas. Gi motina, pamaezius Rū
ta, tuoj užklausė “Dukrele, ar 
matei Kuogražiausia Merge
le?”

‘‘Dar ne, mamele!” atsake 
Rūta, skubėdama motinai in 
pagialba, nes mat motina tuo 
tarpu lenkėsi paimti vilnų, kad 
jas uždėjus ant varpstes rate
lio. “Gal Ji pravažiavo pro 
ežia, kada manes nebuvo prie 
kelio, arba per tamsa Jos ne- 
patemijau,” tese savo kalba 
Rūta. “Labai gaila kad Jos ne- 
pamaeziau. Bet mamele -— ta 
užbaigė pasakoti pasznabždo- 
mis, jau visiszkai sutemus. —

raminant sunu, sake kad reikia 
būti Dievo valiai nuolankiu. Ir 
jis ta, kada jau buvo net Vys
kupu Epezeu, gerai atmine, nes 
juos mokino to paties.

“Mano sunau,” sake moti
na, “neliūsk, nes asz laimin
ga. Valia tai Vieszpaties Dievo 
musu. Ir taip, kaip Abraomas, 
paliepus Dievui, ruoszesi paau- 
kuot savo sunu Izaoka, taip ir 
mes privalome būti nuolankus 
Dievo valiai, Jo nuospren
džiui. ’ ’

Motiejus ka tai norėjo atsa
kyti bet tuo tarpu inejo Rūta. 
Jis stvėrė vela žibintuvą. Rūta 
užmėtė jam ant pecziu apsiaus
ta, susegiojo saguczius ir pa
davė lazda, sakydama: “Ser
gėkis, lauke yra didele audra. ’ ’

“Taip” atsake jis, “bet asz 
audros ir szalczio nebijau.”

“Keista yra tai naktis,” Rū
ta pastebėjo. “Mano szirdyje 
apsireiszkia kokia tai žodžiais 
neiszreiszkiama baime. ’ ’

“Baime?” szuktelejo Motie
jus, klausdamas sesers.

“Taip,” Rūta atsake, “bet 
nieko blogo nebijau.”

BALTRUVIENE

Per Kalėdas nors trumpai 
pagiedosiu,

Niekur per kėlės dienas 
nebusiu,

Namie per kėlės dienas pa
silsėsiu,

Nauju Meteliu lauksiu.
Bet sziek tiek turiu padainuot, 
Žinutes in spaudimą paduot,

Na ir pradedu:
Sunki yra Lietuviu ateitis,
Jeigu po Nauju Metu žada 

poros pasimesti,
Ne tik jaunos poros, 

Bet ir nekurios senos.
Badai Mahanojuj ir kitur to

kiu yra,
Ka žada pamesti savo vyrus, 

Persiskyrimu sude nori, 
Norints ju vyrai yra dori.

O gal bobelėms avižos duria...
Gal vyrai su nagaika neuždavė,

O tas nekurtoms labai prisi- 
duotu,

Jeigu vyrai per diena kelis

užduotu, 
Geriaus butu kad susivaldytu, 

Lietuviams sarmatos ne- 
, darytu, 

Kam po velniu isztekejo, 
Ir prie altoriaus prižadėjo, 

Kad viernasti užlaikys, 
Lyg smert mylės ir susivaldys ?

Jau tik pragaras ant szio 
svieto užeis,

Ir sudna diena tuoj ateis, 
Gerai butu kad Lietuviszkas 

perkūnas užeitu,
Visas tokias isz svieto kartu 

iszbelstu,
O gal butu ir gerai, 

Tada lengviau atsidustu vyrai.
Girdėjau kad viena porele, 
Buvo persiskyrus per szeszis 

metus, 
Motere sau, vyras kitame mies

te pas kitus.
Nesenei sugryžo vyras, 

Pati jam davė žinia žaras, 
Kad su ja vela susitaikytu, 

Ir kaip reikia drauge gyventu.
Po kokiam laikui boba vela 

velnes apėmė, 
Vaidus kas diena kelti pradėjo, 
Ant galo pas skvajeri nuėjo, 

Palecene nuo jo parnesze, 
Vyra pas vaita nutempė, 

Bet paganska nieką nelaimėjo, 
Pati kasz'tus užsimokėjo. 
Sziadien žmogelis pakajaus 

neturi,
Ba nuolatos provas su ja turi.

Na tai jau ant sziadien už
rauksiu,

TJžpeczkyje sėdėsiu ir Nauju 
.. Metu lauksiu.

k 1

l$75;000, ir ju metinis pardavi- 
maš pasiekia $400,000.

Vėliaus, szita virszmineta 
organizacija insteige federaci
ja “retail” draugyseziu, su 
stotims Anglijoje ir ant konti
nento ir jie net turėjo skaitliu 
laivu. Szita pasekminga drau
gyste Demokratiszkai buvo _ „ 
vedama ir su jos puikiais biz-1 riszkas darbas pradėtas bure- 
nio budais buvo pavyzdis ki-įlML „„Ji*'.—L 
toms szalims. Nuo suvartotoju, Į ge “exchange of services 

i judėjimas tuoj apėmė ir ga- ’kitos ruszies organizacijas. Ju- 
mintojus ir daug kooperatyviu dėjimas vis mažas, nes suvarto- 
darbo-vietu pasirodė Anglijo-, toju kooperatyves pritraukė 
je, Francijoje, Belgijoje, Vo
kietijoje ir Skandinavu szaly
se.
Kooperatyvis Judėjimas Suv.

Valstijose.
Suv. Valstijose kooperatyvis 

judėjimas mažai progreso pa
dare. Pirmas žingsnis insteigti 
kredito draugyste Suv. Valsti
jose padarytas 1870 metais, 
kuomet Josiah Quincy ir kiti 
žymus Bostono vyrai prasze 
Massachusetts legislatures pri
imti generali instatyma, kuris 
pavėlina inkorporacija koope
ratyviu banku sulyg (Vokieti
joje vedamu Schulze ir Delit- 
zach pliano), bet ju pastangos 
iszejo ant nieko.

Pirmas judėjimas insteigti 
kooperatyve kredito draugyste 
ant Amerikos kontinento pra
sidėjo Quebec provincijoj Ka
nadoj. 1900 metais Alphonse 
Deshardins, laikrasztininkas, 
pradėjo kooperatyve žmonių 
banka skersai Quebec miesto. 
1920 m. Quebec turėjo 106 to-

je ir kitose Europos szalyse, 
tikslui, surasti kaip musu val
džia gali prisidėti prie iszvys- 
tijimo agrikulturiszkos ir in- 
dustrialiszkos kooperacijos.

Kitas dalykas, kuris kreipe 
žmonių atyda in kooperatyvi 
judėjimą tai iszleidimas gar
sios knygos “The Decline and 
Rise of the Consumer,” kurios 
autorius yra Horace ĄL Kallen. 
Tai yra plataus supratimo ap- 
raszymas kooperatyvio judėji
mo szifoje ir kitose pasaulio 
szalyse.

Gal kooperatyvis judėjimas 
pasieks ta augszta laipsni, apie 
kuri jos vedėjai svajoja, bet 
szituom laiku, draugystėms su
naudotojo (consumers’) orga
nizuotoms daugiaus rupi prak- 
tiszki darbai, kaip pirkimas ir 
pardavimas agrikulturiszku 
produktu — mitalo, traszalo, 
automobiliu ratu ir daug kitu 
reikalingu daigtu; miestuose 
kooperatyvis judėjimas apima 
kooperatyves bankas, asekura- 
ciju kompanijas, kredito orga
nizacijas, ąpartmentu namus, 
grosernes, keptuves, skalbiny- 
pzias, restaranus ir t.t.

Nuo pradžios kooperatyvio 
judėjimo Anglijos : ..
Rochdale, net 90 metu atgal, 
suvartotoju kooperacija szia-: 
dien gyvuoja visame pasaulyje; 
su apie 100,000 nariu. Suv. Val
stijose dabar yra 6,500 koope
ratyviu organizacijų su narys
te isz dvieju milijonu ir rokuo- 
jama kad kas met net 365 mili
jonai doleriu pasimaino ran
kas, tai yra milijonas doleriu 
m diena.

Kooperatyves draugystes in- j cenj.raĮe 
steigtos tikslu paragint taupy-j 
ma tarp žmonių ir duoti kredi-; 
ta mažoms kainoms, teisin
giems, sunkiai dirbantiems in- 
vairiu pramonių ir ukes darbi-; 
ninkams, kurie neturi daug pi- į 
nigu ir apsaugoti tuos žmones 
nuo paskolų apgaviku, laike 
bedarbes, ligos arba reikalo. 
Vietos, kurios neturi vietiniu 
banku ar 
ežios bankos neskolina pinigus 
mažoms sumoms yra gera vie
ta insteigti kredito draugystes. 
Tos organizacijos turi invai- 
rius vardus, žmonių bankos, 
populariszkos bankos, kaimu 
bankos, taupymo ir paskolų 
bankos, paskolų draugystes, 
kredito draugystes, taupymo ir 
paskolos fondo draugystes, 
kredito ir taupymo draugys
tes, kooperatyves kredito drau
gystes, paskolų draugystes, pa
skolų ir kredito unijos, pasko
lų fondo unijos ir kredito uni
jos.

Kooperatyvio Judėjimo 
Pradžia.

Kooperacijos pavyzdžiai, tai 
yra paprastas vartojimas kapi- Alberta Lea, Minnesota”, kuri, 
talo, triobesiu ir inrankiu, nuo pradėt 1925 m. su $500. kapita-; 
senoviszku dienu žinomi, bet Go. Dabar turi 1934 “Retail” 
modernine kooperacija prasi-' draugystes su naryste isz 40,- 
dejo 1844 m., kuomet būrelis 000. 1935 m. padare biznio net 
Lanchashire audėju, isz viso $970,000.
28, insteige “Rochdale Society Patolįnti iszsivystijima su-

liais nedirbaneziu kurie instei- 
ir

mažiaus kaip puse vieno nuo- 
szimezio visos szalies pirklys- 
tes. Iki sziam laikui vis yra 
kaimiszkas judėjimas del pa
gerinimo ūkininku reikalu.

Massachusetts vis turi dau
giausia tu draugyseziu. Dau- 

i gumas kredito uniju Massa
chusetts valstijoje randasi Bos- 
tone. North Carolinoj tu orga
nizacijų nariai papraseziausia 

į yra ūkininkai. New York ko
operatyves kredito draugystes 
prasidėjo daugiaus krautuvė
se ir ofisuose, —F.L.I.S. ,

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
. ’ . kias bankas. Isz Kanados ide-

mies e yje, prancuzu lllllieszta in New 
' Hampshire ir Massachusetts.

Svarbu temyti jog darbininku 
laikraszcziai Bostone insteige 
kooperatyves kredito draugys
tes Bostone.

Pirmos pasekmingos koope
ratyves organizacijos insteig- 
tos Finu ir Czekoslovaku Mas
sachusetts, Wisconsin, Michi- 

Igan ir Ohio 1910 m. “Central 
Cooperative Wholesale” Finu1 

’ > organizacija sziaur- 
i centralinese valstijose buvo 
insteigta 1917 m., su $15. kapi
talo. Jau 1934 m. prie szitos or
ganizacijos prigulėjo 100 drau- 

I gyseziu ir visas pardavimas 
Į tais metais pasiekė net 6 mili- 
I jonus doleriu. Szita organiza
cija parduoda tik valgomus 
daigius ir drabužius. Didžiau
sia “retail” kooperatyve drau-

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

sustabdo 
PERSZALIMA

O O O irKARSZTI
8 J ftJĮ pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

rba kur egzistuojan- , . .. ... . . I eyste szitoje dalyje yra pteni-ikos neskolina pinigus . , Iniu produktu krautuve atida
ryta Minneapolis 1921 m. Turi 
naryste isz 5,000 suvartotoju ir 
metinis biznis virszija tris mi
lijonus doleriu.

Amerikos ūkininkai organi
zavo kooperatyves kredito, ase- 
kuracijos ir kooperatyvio par
davimo javu, pirkimo traszalo,' 
mitalo, ukiu ir kitu provijantu 
draugystes. Pirmas kooperaty- 
vis gazo ir aliejaus stotis buvo 
ūkininku pradėtas 1921 m. vi-į 
dur-vakaruose. Tai buvo sig- 
nalas insteigti szimtus pana-Į 
sziu organizacijų vakaruose. 
Didžiausia szios ruszies drau-j 
gyste yra “Freeborn County 
Cooperative Oil Company of.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

❖

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knygą.

❖

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

i >
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‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
— Kalėdos!
—■ »Kožnas apimtas misli- 

mis kas bus ryto? Ka. sulauks 
ateinanti męta szitam laike? 
Kokia žmogaus ateitis?!

—- Inspetojai oro prana- 
szauja buk per Kalėdas neturė
sime sniego.

— Nekurtos szeimynos tu
ri sveteliu kuriuos svetingai 
priiminėja.Vaikelei parvažiavę 
ant szvencziu džiaugėsi įsu tė
vais, broliais ir sesutėms.

—- Teip, kožnas sulaukės 
Szventu Kalėdų, džiaugės ir 
dekavoje Dievui už Jo malones 
ir prailginimą gyvasties.

— Mirszta senas metelis, 
nes turi gyventi da tik kėlės 
dienas ir užstos jpo juom nau
jas impedinis. Ka jis mums 
atnesz, tai sunku inspeti!

— Ona Andrusz, 434 W. 
Pine uly. eidama ulyczia laike 
sniegines vėtros Subatoje, likos 
pataikyta per automobiliu, ku
ri vare Paul Brill isz Bames- 
villes. Dr. Dumi ja apžiurėjo 
ir nusiuntė namo.

—■ Vagis insigavo in stik
line szepa kurioje buvo rodo
ma drapanos ir 'kitokį parėdai 
prie drapanų sztoro, lauke 
Miles ir Timm, W. Centre uly., 
nedėlios ryta nežinoma valan
da. Vagis pasiėmė drapanų, 
marszkiniu ir kitokiu dalyku 
vertes ant iszimto doleriu.

— Vaistinis prokuratorius 
Margiotti isz Harrisburgo, pa
liepė aresztavoti tris virszinin- 
kus Reądingo 'kasyklų kompa
nijos už apsileidimą savo pri
valumuose kas kiszasi užlaiky
mo kasyklų geram padėjime ir 
duoti užtektinai oro del dir- 
banczių anglekasiu, kas buvo 
priežastim baisios eksplozijos 
Gilbertono kasyklose kurioje 
žuvo 13 anglekasiu ir 75 sužeis
ti. ;

-— Miestas iszvež pelenas 
Sitbatoje vietoje Petnyczioje 
isz ten, kur iszveža paprastai 
Petnyczioms,

— Redakcija “Saules” likos 
apdovanota keleis gurbais pui
kiu ir gardžiu obuoliu, per mu
su gerai žinoma farmeri, An
driu Abraczinska, kuris turi 
viena isz puikiausiu obuoliniu 
farmu visoje szioje aplinkinė
je. Farmeris Abraczinskas tu
ri farma važiuojant isz Sliena- 
dorio in Catawissa ir jeigu ka
da pro tenais važiuosite tai su
stokite o jis jus priims tikrai 
prieteliszkai nes turi ir viesz- 
nami su gazolino stotimi. Acziu 
Audrink, už obuolius ir linki
me jusu szeimynai linksmu ir 
laimingu Kalėdų ir Nauju Me
tu. — Leidėjai ir redaktorius 
‘ ‘Saules. ’ ’

— Gerai 'žinomas musu gy
ventojas, ponas Juozas Striel- 
kus; 317 W. Mahanoy Avė., 
ana diena iszkeliavo in Wood- 
haven, L. I., atlankyti ponstva 
Strimaiczius ir kitas savo gi-
tallies ir pažinstamus, praleisti 
iėn Kalėdų szventes.

— Musu mieste turime la
bai “smart” vaiku, kaip tai 
laikas nuo laiko pasirodo. Ana 
diena Petras R. užklausė savo 
sūnelio Antanuko, kuris bovi- 
.įlosi prie pecziaus, ka jis ten 
dirba. “Ą§gd>ovinuošiu jog esu 
tokis butlegej/is kaip tėtukas,” 
— atsake vaikas. “Tai gerai 
sūneli, bovinkis, bet nekrapsz- 
tyk taip nesi.” Ant to Antanu
kas atsaku tėvui: “Asz tik ka-' 
su szaf taįn^savo smegenis. ” — 
Ar-gi ne “smart” buvo Anta
nukas? ' ■"■■'.■.•vizite i

— Farmeris Juozas Skrup- 
skis, isz Zions Grove, kėlės my
lės nuo Mahanojaus, turėjo 
baisu atsitikima ir vos nesude
gė ant smert. Skrupskio tvar
ias užsidegė ir jis su sunum 
bandė užgesinti liepsna bet tas 
jiems nepasiseke. Staigai lieps
na apėmė ji isz visu pusiu bet 
jo posūnis apliejo viena vięta 
su vandeniu per kur Sprupskis 
iszbego, nors visas liepsnotai 
beit gyvas. Ugnis padare bledes 
ant 15,000 doleriu. Kas radosi 
tvarte, viskas sudege, Turėjo 
apdraudimo tik ant 4,000 dole
riu.

SHENANDOAH, PA.
—• Albertas Kubilius, susi

žeidė sau koja, puldamas ant 
ledo. Nusidavė in vietinių li- 
gcnbuite del gydimo.

t Viktorija Aleksiene (Al
ex), mire Utarninko diena po 
trumpai ligai namie. Velione 
gimė Lietuvoje bet atvažiavo 
in czionais būdama jauna mer
gina. Velione paliko dvi duk- 
teres, viena sunu, seserį ir de
vynis anukus. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos.

—■ Motiejus A. Navickas, 
studentas isz Hahnemann Me
dical kolegijos, innesze Įpraszi- 
ma in Pottsvilles suda del per- 
mainimo savo pravardes ant 
Mathew A. Nevertts, del leng
vesnio isztarimo. Bet del ko 
permaine ant “Nevertts” tai 
nežino.

f Juozas Basanaviczius, 50 
metu, likos užmusztas Panede- 
lio diena per nukritimą anglių 
Packer No. 5 kasyklose, Lost 
Creek. Jo ‘bode’ vos iszsigelbe- 
jo ir likos tik lengvai sužeistas. 
Velionis paliko sunu, tris duk- 
teres ir dvi seseres.

Mount Carmel, Pa.,—Pagau
tas per eksplozije dinamito Lo
cust Gap kasyklosia, Jonas Ži
linskas likos baisiai sužeistas 
in krutinę ir veido. Nuvežtas 
in Ashland o ligoribute.

UŽGANADINTAS ISZ
TOKIO VAGIES.

Žmogus namo: — Hei, tu po
nas vagie! Ka tai neszi isz ma
no namo?

Vagis: — Nieko svarbaus. 
Pasiėmiau sikripka, saksofona, 
ukalele, fonografa ir vaiko 
bubneli.

Žmogus namo: — Acziu tau, 
mano prietel, gali eiti sau su 
Dievu, jeigu man prižadėsi 
kad sugryžszi rytoj ir pasiim
si mano paczios fortapijona.

ANT PARDAVIMO.

Dvieju lubu, dvieju szeimy- 
nū bizniavus namas, groserne 
ir saluna's. Parandavosiu galiū
ną. Kreipkitės ant adreso:

Nikolas Busko,
344 S. Lehigh Ave., 

2t.) Frackville, Pa.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą, 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau- 
A dojamas nuo 1867 metų.

'■ " °." L “' ’ « " ą.u’S'

c ......................... —..................  ,

Dr. T. Tacielauskas;
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

-............... ■■■

Isz Visu Szaliu KaleduNakti
PER KLAIDA 6 ANGLEKA- 

SIAI LIKOS UŽMURINTI
KASYKLOSE; VISI MIRE.
Praga, Czekoslovakija. — 

Nepaprastas atsitikimas atsi
tiko kasyklose Teplitz-Schoe- 
nau, kurioje szeszi anglekasiai 
likos užmurinti gyvais bet apie 
tai niekas nežinojo pakol jau 
buvo už vėlai. Oktoberio 6 die
na, kasyklose kilo ugnis ir pa
liepta taja vieta užmuryt kad 
liepsna toliaus neprasiplatintu. 
Virszininkai kasyklų mane 
kad visi darbininkai buvo žu
vę. Vėliaus likos isztyrineta 
kad ugnies visai nebuvo kasyk
lose ir kada taja vieta atidarė, 
kurioje szeszi anglekasiai ra
dosi, persitikrinta kad visi ta
me laike buvo gyvi ir kad butu 
tieji lauke kasia kėlės valandas 
tai butu visus iszgavia isz tos 
vietos gyvus. Dabar szeimynos 
žuvusiu anglekasiu skundžia 
kompanija už apsižioplinima.

18 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
TRŪKIMĄ PRŪDO.

Tokio, Japonija.,— Asztuo- 
niolyka žmonių žuvo ir 58 su
žeisti, 'blake trūkimo prūdo, ap
linkinėje Osamzava. Priežas
tis trūkimo prūdo 'buvo nuola
tinis lietus. Nekurie gyventojai 
apsisaugojo nelaimes pabėgda
mi kada iszgirdo užima van
dens. Prūdas prigulėjo prie 
anglines kompanijos.

MOTINA MATYDAMA SA
VO MIRUSI SUNU, KRITO 

NEGYVA.
Varszava, Lenk.,— In ligon- 

bute atvažiavo 48 metu Mare 
Vlazlo atlankyt .savo serganti 
sunu, bet nežinojo kad teles 
valandas priesz tai, sūnūs mi
re. Kada stojo prie jo lovos, 
taip persiėmė sunaus mirezia 
kad motina surikus, puolė ant 
grindų ir ant vietos mirė. Dak
tarai pripažino, kad staigus re
gėjimas mirusio sunaus, buvo 
priežastis .staigios szirdies *li-

SOVIETAI APDOVANOJĘ 
MOTINAS KURIOS TURI 

DIDELES SZEIMYNAS.
Maskva, Rosija. — Pelageta 

Fedorovan Miroszniczcnkiene 
pati malkakerczio, gyvenanti 
aplinkinėje Juoduju mariu, 
aplaike dovana nuo valdžios 22 
tukstaneziu rubliu, už tai, kad 
turi didžiausia szeimyna susi
dedanti isz 14 vaiku. ■ Valdžia 
stengėsi kad Ru'siszkos motinos 
gimdytu daugiau vaiku ir už 
tai ketina visom atlyginti pri- 
gulincziai Moskvos provinci
joj už keliu dienu valdžia apdo
vanos kėlės motinas kurios 
turi nuo 8 lyg 11 vaiku.

ATIDAVĖ SAVO SUŽIEDO- 
TINE UŽ SEPTYNIS 

ZLOTUS.
Radomas, Lenk., — Majoras 

Rubman, atidavė savo sužei- 
dotine, Sale Zelkercziute, savo 
draugui už septynis zlotus. Ka
da vienais isz draugu Rubmano 
atėjo merginai apie tai apreik- 
szti, ji, manydama kad tai jos 
mylimas, aplaistė ji su karbo- 
line ruksztimi ant viso veido. 
Honig Lieberman, pasiuntinys 
neteko akiu ir likos apdegin
tas ant veido, pergina likos 
aresztavota bet nuskriaustasis 
jei dovanojo, nes žinojo, kad 
nenorėjo su juom teip baisiai 
pasielgti nes buvo jos geras 
draugas. '

PIRMUTINE RASZOMOJI MASZINELE.
Paveikslas parodo pirmutine raszomaja maszinele (type

writer) kuri buvo iszrasta Amerikoje per William Austin 
Burt, 1829 mete ir sziadien randasi Smithsonian Instituto Mu- 
zejuje, Washingtone, D. C. Szita maszina niekad nebuvo par
duota ir kitos tokios nepadirbta nes'ji buvo per sunki ir netin
kama ant greito darbo kokios sziadien yra naudojamos.

GIESME ANT SZVENTU KALĖDŲ.
-----------o-----------

Dievas paliko sostą augszcziausia,
Atėjo ant žemes kentet didžiausia, 
Kad tik mus iszganytie,
Dangui vieta pritaisytie

Ji mylintiems.
Dievo motina, ji būdama
Klaupė ant žemes garbe duodama,
Szventas Juozapas, jos apiekunas,
Ir aniuolai greit pribuna 

Garbinti Vieszpati.
Eikime visi Jėzaus regeti,
Dovanas Jam musu sudėti,
Ji amžinai mylėt prižadekim,
Ir lyg galui ta isztesekim, 

Tikromis szirdimis.
Kūdikėli Jėzau, laiminkie visus,
Szventaja rankele, didžius ir mažus, 
Duokie laime musu namuose,
Sutikima giminiu tarpuose,

■ Ir tarpe visu žmonių.
Trys didieji karaliai taip padare,
Aniuolus sargus jiems pridavė,
“Greitai jokit ir skubėkit,
Dievui dovanas atiduokit,

Dangaus ViesĄiacziui.”
Erodas, iszgirdes gimus Vaikeliui,
Insake karaliams gryžti pas ji,
Bet aniuolas sargas juos prasergejo,
Kitu keliu karaliai nuėjo,

In savo namus.
Surasze Marijona Damusiene, 

Isz Toronto, Kanados.

TRUMPOSjlNUTES
Scranton, Pa., — Laike per

statymo, ugnis kylo First 
Christian ba'žnyczioje, kuri bu • 
vo pastayta apie 100 metu ad- 
gal ir sunaikino visa. Bledes 
padaryta ant 25 tukstaneziu 
doleriu.

Hazleton, Pa.,—- Stanislovas 
Arthur ir Jonas Kostik, salų- 
ninkas, isz Beaver Meadow, li
kos nuvežti in ligonbute su žai- 
duliais, aplankytais nuo peilio 
per nežinomus užklupikus, lai
ke muszio prie saliuno.

San Francisco, Calif. — Vie
na mergaite likos užmuszta ir 
szeszi kiti vaikai sužeisti kada 
auto-'bosas, kuriame važiavo in 
mokslaine apsivertė ant kelio.

P i 1tsburgh, Pa.—Pit tsbu rgh 
Plate Glass kompanija apdova
nojo savo b'edarbius darbinin
kus, nevedusius po $150, vedu
sioms po $5, ir tiems kurie turi 
szeimynas po $10 del Kalėdų.

Phildelphia, Pa., —- Mariute 
Boyle, 5 metu mergaite, mirti
nai apsidegino brūžindama 
degtukus kada nesirado tėvu 
namie. Keli kaimynai smar
kiai apdege gesindami liepsna 
ant mergaites.

Gibraltar. — Iszpaniszki pa- 
sikelelei pripažino kad paskan
dino Rusiszka laiva “Komso- 
moi” ant Mediteraniszku ma
riu. Beveik visi laivorei nuėjo 
ant dugno mariu su laivu.

Havana, Kdba. —- Preziden
tas Miguel Mariano Gomez, 
prezidentas Kubos, likos pra- 
szalintas nuo dinsto už viso
kius prasikaltimus ir už nepil
dymą prigulineziai savo dins
to. Prezidentas ketina apleisti 
Kuba ir apsigyventi kitur.

Pottsville, Pa. — Szesziu 
metu Robertukas Karis likos 
užmusztas per automobiliu ar
timoje savo namo, Newtone. 
William McDonald buvo vary
tojas automobiliaus.

I L. TRASKAUSKAS i 
f LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

PRADĖS MUSZTI NAUJUS PUS-DOLERIUS.
James P. Sankey, isz Pittsburgh o, kuris tarnavo su Penn- 

sylvanijos Lais-vanoriais laike Namines Kares ir skulptūras 
Vittor, kuris padirbo modeli ant nauju penkes-deszimt Genti
niu arba pusdoleriu, ant atminties Gettysliurgo kares, ant ku
riu bus paveikslas tojo seno kareivio kuris sziadien turi dau
giau kaip 90 metu.

Aldute buvo gera, paklusni 
mergyte. Tik jos motinėlė mi
re, ji buvo naszlaite. Kaip per 
sapna motinėlė bepamena ir 
taip saldų, gera darosi nuo vie
no prisiminimo, kaip ja glamo
nėdavo, bueziuodavo. O, Die
vuliau, kaip dabar sunku be 
jos! :

Motutei mirus, tėvelis pamo
te parvedė. Pąmotele pikta, 
sziurkszti kaip ažute'lis Aldu
tės nemyli, dažnai ja bereikalo 
bara, stumdo, musza. Ir tėvelis 
pasidarė ne toks. Visuomet su
sirūpinės, paniuręs. Dažnai gir
tas pareina, kartais bent kėlės 
dienas jo namie neesą.

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

Kuczios diena Aldute ne*ty- 
czia sukule pamotes atsineszti- 
ni ąsotėli su mieszimu. Nusi
gando mergyte. O pamote bai
siai supyko ir pavarė Aldute 
isz namu. Per kiemą ja palydė
jo mylimoji katyte o keleliu už 
sodelio — szunelis Margiukas.
Paskui szunelis gailiai sustau
gė ir liūdnas sugryžo namo. Al
dutei byra, rieda aszareles, net 
kelio nesimato. Eiti, bet kur ei-
ti? Gryžti ir dar karta atsipra- 
szyti pąmotele? Bet veltui. Juk 
praszesi ir rankas nubueziavo 
ir ant keliu klaupėsi, — nenm 
sileidžia ir gana. “Eik, — sako 
•— kad mano ir akys daugiau 
tavęs neregetu. Taip brangu 
man daigta sukulusi dar nori 
atsipraszyfti. Juk man tokio 
asoezio nenupirksi, susivėle- 
le.”

Sutemo. Danguje žvaigždeles 
sužibo. O szaltis tokis didelis, 
net stogai braszka. Aldutei 
szalta ir baisu. Veideliai, vėje
lio glostomi, paraudo, akeles 
aszarelemis pasriuvo. Priėjo 
sodžių. Nedrąsiai pasibeldė in 
vienas triobos duris. Už duru 
'pasigirdo rusjus balsas: “Kas 
czfa?” Aldute, drebėdama nuo 
szalczio ii' baimes pasiprasze 
nakvynes. Bet durys neatsida- 
re ir tas pats balsas pasakė kad State kelio. Loto didumas 80 per 100

, , rr-r ■ • j pėdu. Czia jau daugybe gražiu namuszi vakara esant Kuczia ir ei- pastatyta ir kas.kart prfbuna dau. 
getos neprivalo dabar pakie- giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai
miais slankioti, reikia eiti in todel gera Pr°sa pirkti dabar o ne

laukt kolei preke pabrangs. Kreip- 
sax o buveine. Aldute daugiau in “Saules” ofisą. t.f.

niekur nedryso praszytis nak
vynes.

Aldute praėjo sodžių, lauka, 
eglynėli, inejo girion. Czia nors 

i baisu bet užvejele, szaltis ne 
I taip kabina. U-u-u suuke kisz- 
i kelis. U-u-u atsiliepe antras ki- 
(toj puseje kelio. Aldutei sziur- 
I pūliai perejo per kūneli. “Gal 
I vilkai ne/toliese slankioja? Ma
ne radia sudraskys. Oi, Dievu
lėli, kam mano motinėlė isz ma
nes paemei!” Ir pravirko mer
gyte. Szaltis nesiliove ir kaip 
drugys krėtė Aldute. Kojelių 
veik pradėjo nejausti, rankeles 
ir tos, aszarelems vilgomos 
eme stingti.

Kasžin kas braksztelejo tan
kumyne. Aldute kruptelejo. 
Szuszt iszlindo kiszkelis ir nu- 
szokavo keliu. Aldute apsidai
rė aplinkui ir, perlipus griovį, 

j bailiai atsisėdo ant kelmelio.
Szaltis taip purtė ja visa, net 
danteliai barszkejo. Sėdėjo ir 
nieko negalvojo...

Staiga nuszvito ir taip szil- 
ia, szilta, gera Aldutei pasida
rė. Sniegas tik spindi, mirga, 
bet toks sziltas, szvelnu'tis;.. 
Szviesa pasipylė po visa misz- 
ka ir tamsiausi kampeliai pa
sidarė permatomi. Medžiu vir- 
szunes nulinko, žvėreliai su
klaupė, paukszteliai galveles 
nulenke... O augsztai angelu 
pulkai plesdena. Pasigirdo ma
lonus giesmes balsas: “Garbe
Dievui augsztybese, o žemeje 
ramybe, geros valios žmo- 
niems.” Aldutės stingstanezios 
lupeles kartojo: “Garbe Die
vui augsztybese, geros valios 
žmoniems.” Aldutei taip saldu 
nuo tos giesmes, taip gera... 

I Sztai isz szviesos žengia skais
ti, graži jos motinėlė... Pa-eme 
ja ant ranku, prispaudė prie 
krutinės, pabueziavo suszalu- 
sius veidelius ir nesza, nesza
ten in ta szviesa kur .angelai 
plesdena, kur galinga giesme 
plaukia, kur Au'gszcziausiojo 
Sostas... O Aldutės Angelas 
Sargas toks skaistutis pirma 
ju dvieju skrenda, skiria ru
kus, debesis, vejeli užstoja, 
szal/ti numaldo ir kelia in aug- 
sztybes ranka rodo...

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
, Lakewood ir Lakeside Parku prie
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