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Isz Amerikos
NELAIMINGA 

EGLELE
VARGINGI ŽMONES JA NU
KIRTO ANT FARMERIO 
UKES KURIS NUSZOVE 

ŽMOGŲ ANT SMERT O JO
MOTERE SUŽEIDĖ MIR

TINAI.

Grafton, Ohio. — Will Case, 
turtingas farmeris kuris augi
no daugybe eglelių ant savo 
fanuos, nuszove ant smerCCarl 
Rousseau, 37 metu, o jo paczia, 
Minnie, 29 metu, mirtinai pa- 
fszove. Motina paliko namie 11 
ir 8 metu vaikus kurie pasiliko 
be apglobos ant Kalėdų.

Porele sugryžinejo nuo pasi- 
svecziavimo pas gimines Cleve- 
lande ir sugryžinejo namo apie 
antra valanda nakties laike. 
Pravažiuodami pro farma Case 
sustojo kad nukirsti maža eg
laite del vaiku, tame farmeris, 
manydamas kad tai vagys, ku
rie jau buvo nukirtę daug me
deliu, paleido szuvi in vyra už- 
muszdamas ji ant vietos o jo 
paczia mirtinai sužeidė ir da
bar randasi mirsztanti ligonbu- 
teje.

Senam .automobiliuje suras
ta keliolika pigiu zoboveliu, 
kurias tėvai buvo nupirkia 
fersztoryje dėl vaiku. Senas 
farmeris, supratęs ka padare, 
dingo isz tosios aplinkines bet 
ji palicija tikisi neužilgio su
imti. <

FARMEREI SURINKO MA
ŽIAU BULVIU SZIMET.
Washington, D. C. — Ukys- 

tes departamentas apskaitė 
■kad szimetinis užderejimas 
bulvių isznesze ant 369 milijo
nu buszeliu arba 25 milijonai 
buszeliu mažiau kaip praeita 
meta. Daugeliose valstijose 
bulves neužderejo ir supuvo.

SZITA VARGINGA SZEIMY- 
NA TIKI KAD YRA KALĖ

DŲ DIEDUKAS.
Deep River, Conn. — Mrs. 

Willis Beckwith ir jos trys vai
kai tiki szirdingai kad randasi 
Kalėdų Diedukas. Keli menesei 
adgal toji szeimyna susidėjo 
isz deszimts nariu bet kada ug
nis sunaikino ju narna ir penki 
vaikai žuvo toje liepsnoje ir tė
vas mirė nuo apdeginimu, ne
teko visko. Szios Kalėdos buvo 
likusiai szeimynai labai laimin
gos ir linksmos nes apie ju var
gą dažinojo beveik visa Ameri
ka. Pradėjo prisiuntinet pini
gu, maisto ir drapanų. Viso ap
lankyta apie penki tukstancziai 
doleriu, kaimynai pastate jiem 
nauja stubele su visoms intai- 
soms ir reidio ir ana diena visa 
szeimyna insikrauste in nauja 
nameli. Kada motere ženge per 
slenksti, isz didelio susijudini
mo net apalpo.

Taip, yra Kalėdų Diedukas 
pavidale geros valios žmonių 
kurie neužmirszta apie nelaime 
savo artimo. Bet ant nelaimes 
tokiu žmonių randasi labai ma-

PER KALĖDAS 
ŽUVO 437 ŽMONES

VISOKIUOSE ATSITIKI
MUOSE.

New York. — Del daugelio 
žmonių buvo nelaimingos Ka
lėdos isz visokiu priežascziu po 
visa Amerika kaip: automobi
liu, savžudinscziu, nusiszovi- 
mu, ugniu ir 1.1.

Sekancziose valstijose žu
vo: Kalifornijoje 25; Illinois 
valstijoj 22; Michigan 25; Mis-' 
souri 16, New Jersey 13; New 
Stark 35; Pennsylvanijoj 26 ir 
beveik kožnoj valstijoj žuvo po 
kelis. Sužeista apie du tukstan
cziai.

ŽUDINSTA
UŽ MOTERE

VINCAS MASAITIS NUSZO
VE ANT SMERT ROY 
JONES KADA TASAI SĖ
DĖJO AUTOMOBILIUJE.

KALĖDOS PO ŽEME 1,400 
PĖDU GYLIO.

Ishpening, Mich. — Taip 
kaip paskutiniuose 14 metuose, 
rudos kasykloje Inland Steel 
Co., gilumoje 1,400 pėdu po že
me, atsibuvo ir szimet ap- 
vaikszcziojimas Kalėdų kurio
se dalyvavo visi darbininkai.

Apvaikszcziojimas požemi
niu Kalėdų prasidėjo 14 metu 
adgal, tūlas farmeris veže veži
mą prikrauta su eglelems isz 
kuriu viena nupuolė nuo veži
mo ir inpuole in kasyklas. Vie
nas isz darbininku, gilumoje 
žemes užtiko eglyhy.įr pastate 
ja kampclije. Kiti pamate egle
le, papuosze ja kuom galėjo ir 
kuom turėjo ir nuo tos dienos 
kožna meta yra apvaikszczioja- 
ma Kalėdos po žeme. Norints 
darbininkai neaplaiko jokiu 
dovaneliu, bet už tai aplaiko 
laiszkelius ant kuriu paraszyta 
ju kaltes papildytos per visa 
meta isz ko turi daug juoku.

NENORĖJO SU JUOM GY
VENTI,. PAPJOVĖ JA.

Buffalo, N. Y. — Už tai kad 
nenorėjo su juom ilgiaus gy
venti, Teodoras Meselkevicz, 
53 metu, lauke ant sugryžtan- 
czios savo paczios Stellos, 33 
metu, isz bažnyczios, pagriebė 
ja in glebi ir su britva perpjovė 
jai kakla. Ne gana to, užklupo 
ant savo seserunes ir perpjovė 
jai kakla bet toji iszliks gyva ir 
gydosi ligonbutej. Po tam Teo
doras patraukė sau per gerkle 
su ta paczia britva ir atliko ant 
vietos. Vyras buvo labai užvy- 
dus savo jaunai pacziulei ir vi
saip ja paniekinėjo todėl mote
re negalėjo ilgiaus gyventi su 
juom ir ji pamėtė kelis mene
sius adgal.

KUNIGAS SUDEGE ANT 
SMERT; DU KITI SKAU

DŽIAI APDEGINTI.
Philadelphia. — Per Kuczia 

kilo ugnis kambarėlyje kunigo 
John Brennan, klebonijoj Szv. 
Donato parapijos. Pakol du ki
ti kunigai iszmusze duris ir at
bėgo gialbet ji, kunigas buvo 
jau negyvas. Du kiti kunigai, 
norints likos apimti per durnus 
ir smarkei apdege, bet taja die
na laike Miszias. Nelaimingas 
kunigas buvo sunum naszles 
Mares Brennan isz Readingo 
ir buvo inszventintas in kuni
gus szeszi metai adgal,

SUARDĖ JO GYVENIMĄ 
PER SUSINESZIMA SU 

JO PACZIA.

Shenandoah, Pa. — Roy 
.tones, isz William Penn, agen
tas del Metropolitan insziurenc 
kompanijos, likos nuszautas 
ant smertapie 8-ta vai. Utar- 
ninko ryta ant kampo Main ir 
Centre ulycziu, kada tasai sė
dėjo savo automobiliuje.

Vincas Masaitis,.39 metu, isz 
piiemiesczio Heights, prisipa
žino prie žudinstos ir iszaiszki- 
no palicijai del ko taip padare. 
Likos uždarytas Pottsvilles ka
lėjime be kaucijos.

Masaitis taipgi buvo insziu
renc agentu bet kada suprato 
kad Jones pradėjo svilyt pa
dus prie jo paczios, negalėjo 
dirbti ir tik nuolatos mislino 
apie pasielgimus paczios su 
prielaidiniu ir likos ant galo 
praszalintas nuo darbo ir pas
kutiniu laiku dirbo ant WPA 
projekto. Taja tai diena paval
gęs pusryczius pats vienas, nu
važiavo in miestą ir nuvažiavo 
in William. ReAr Jaukdamas 
ant Jones pakol tasai važiuos 
in Shenandori in darba. Kada 
Jonės sustojo prie Fergusono 
kotelio laukti persimainymo ži
burio, Masaitis, kuris seke pas
kui su savo karu, pasinaudoda
mas isz tosios progos, iszlipo 
isz karuko, paleisdamas in sa
vo prieszininka keturis szuvius 
isz kuriu du pataikė in ji. Ne 
gana to, paleido penkta szuvi 
in gulinti Jones kuris užbaigė 
jo gyvenimą. Po tam nuvažia
vo namo, nusiprausė ir tame 
tai laike atėjo palicija ji suim
ti. Masaitis pasidavė be jokio 
pasiprieszinimo.

Masaitis yra tėvu trijų vaiku 
isz kuriu vyriauses turi 15 'rie
tu o jauniauses tris. Jones pa
liko paczia, sunu ir kelis bro
lius ir seseres.

Tai vis taip užsibaigia toji 
nelaiminga traice. Matyt Ma; 
saitis kentėjo daug ir ant galo 
negalėdamas nukensti pasiel
gimu savo paczios sumanė atsi
kratyt nuo tojo žalczio kuris 
jam užtrucino jo gyvenimą.

BANDITAI PALIEPĖ VI
SIEMS NUSIMAUTI 

KELNES.
Pittsburgh, Pa. — Trys jau

ni banditai ateja anksti ryta 
Nedėlios diena in Beacon kliu- 
ba, in kur susirinkdavo “Sme
tona” turtingu žmonių, paliepė 
90 svecziams nusimauti kelnes 
isz kuriu pasiėmė apie 10 tuks- 
tancziu doleriu, laikrodėlius ir 
žiedus ir dingo hęžine kur. Su 
pagialba revolveriu liepe vi
siems stoti prie sienos, paliep-' 

I darni visiems nusimauti kelnes 
ir numesti priesz save. Vienas 
isz be-kelniniu nuėjo prie tele
fono paszaukti palicija bet su
griuvo apalpęs ant grindų.

MUSZTYNE LOVOJE UŽ
SIBAIGĖ PAVOJINGAI.

New York. — Bernardas 
Struzinski susipesze lovoje su 
savo pacziule, nakties laike, 
besivaidydami, vyras uždege su 
žvake szienika, neprileisda
mas moteres kad liepsna užge
sintu. Subegia kaimynai užtiko 
deganczia lova ir užgesino nes 
butu visas namas sudegęs. Mo
teres rankos buvo labai apde
gintos o vyras turėjo apdrasky
ta veidą, kuris buvo visas .su
kruvintas. Kada ’ palicija už
klausė motereą isz kokios prie
žasties susipesze" lovoje, toji 
nuleido akis ir nenorėjo prisi
pažint isz kokioj priežasties 
nakties laike susipesze kaip ka
tes.

Isz Visu Szaliu
JAPONISZKOS BOMBOS 

UŽMUSZE DESZIMTS
AMERIKONISZKOJE 

MISIJOJ.
Shanghai, Kinai., — Japon- 

iszki eroplanai 'bombardavo 
Kinu tris didesnius miestus. 
Kweiline bomboms suardė 100 
namu ir Babtistu misije. kurio
je likos užmuszta deszimts 
žmonių. Miestas Wuchow teip- 
gi likos smarkei bombardavo- 
ta's, kuriame likos užmuszta 
daugeli žmonių, ypatingai mo
terių ir vaiku, kurie nespėjo 
pasislėpt nuo sprogstancziu 
bombų.

Nepaprasta Apsauga 
Anglijoj

ISZSIPILDE SENUKES 
NORAS.

Edinboro, Pa. — Per dvide- 
szimts metu Samantha Wait, 
99 metu amžiaus, melde Dievo 
kad ji mirtų per Kalėdas. Per 
szias praeitas Kalėdas jos mal
dos likos iszklausytos. Senuke 
mirė Kalėdų diena ir likos pa
laidota Seredoje.

Dvideszimts metu adgal se
nuke iszsirinko sau mirtina 
szlebe ir apreiszke kaimynams 
buk yra pasirengus mirti, mels
dama Dievo kad leistu jai mirti 
per Kalėdas. Senuke buvo ge
roj sveikatoj, dirbo visa savo 
namini darba ir niekad nesir-

Kada žmones geidžia pagau
ti bosą in miestą, ant kelio Cab
ling, vedanczio in Londoną, 
yra pastatytos tosios apsaugos 
nuo vėjo del žmonių kurie in 
jas atsistoja pakol ateis bosas. 
Toji apsauga apsaugoja žmo
nes nuo vėjo ir lietaus.

TĖVAS TAIP PASAKĖ TAI 
TURĖJO BŪTI TEISYBE.

Jaunikis atejas pas savo my
lima sako: — Ak, Mariute, ko
kias tu turi stebuklingas lupe
les ir burnele...

Jos mažas broliukas staigai 
absiliepe: — Matai! O tėvas 
vis sako kad musu Mariute tū
li snuki kaip tvarto durys!..

Mergina po tam daugiau ne- 
inleido in kambari broliuko ka
da jaunikis atsilankydavo pas

ARESZTAVOTI UŽ SKAITY
MĄ EVANGELIJOS.

Moskva, Rusija. — Sudas nu
baudė czionais septynis kai- 
muoczius ant deszimts metu ka- 
dejimo 'už skaitymą ir platini
mą evangelijos. Kaltininkai su
sirinkdavo in namus ir skaitė 
raszta szventa deel .Savo kai
mynu kurie negalėjo skaityti. 
Valdžia sako kad tekis pasiel
gimas duoda jauniems bloga 
paproti ir instojima in “cer- 
kevninkus.”

Szimet buvo uždrausta ap- 
vaiksztineti Kalėdas Rusijoj ir 
da didesnis persekiojimas bu
vo tuju, kurie jas szvente.

87 MIRĖ NUO SZALCZIU 
ANGLIJOJ.

London, Anglija. — Czionais 
vieszpatavo smarkus szalcziai 
nuo kuriu lyg ežiam laikui mirė 
gal daugiau kaip 87 žmones. 
Po atsileidimui szalcziu yra 
baimes kad sniegas sutirpęs 
padarys daug bledes.

NEPAPRASTAS PRISIRI- 
SZIMAS SZUNIO PRIE 

SAVO PONO.
Lublinas, Lenk. — Ana die

na mirė Katalikiszkas kunigas, 
Antanas Zeznievskis. Su jo 
mirczia pasirodė nepaprastas 
prisiriszimas jo szunies. Kuni
gas per daugeli metu turėjo 
juoda szuni kuris buvo labai 
prisiriszes prie savo gero pono.

Po mircziai kunigo szuo la
bai pradėjo liūdėt ir negalėjo 
sau surasti vietos. Laike nuve
žimo kunigo lavono ant kapi
niu, szuo seke paskui karavana 
lyg kapo. Tada szuo parejas 
ant slenksczio namo atsigulė ir 
in kėlės miliutas po tam pasti
po isz gailesties.

MOTERE MIEGA JAU 
SZIMTA DIENU.

Atėnai, Graikyje.,— Dakta
rai labai užsiėmė liga kokios tai 
Onos Photios, kuri iszpuole isz 
auto-boso kelionėje, keli mene
sei adgal ir lig sziam laikui ne
atgavo sąmones. Laike tojo 
atsitikimo susižeidė savo gal
va, kuri vėliaus iszgijo bet 
nuo tasios dienos, apie szimta 
dienu, vis miega ir ja negali 
pabudyt. Ona yra maitinama 
specialisžku budu per dakta
rus, bet isz miego negali ja pa
budyt. ------

BAISI NELAIME 
ANT RUMUNISZKO

GELEŽINKELIO
APIE 135 UŽMŪSZTI IE 

300 SUŽEISTA.

Bukareštas, Rumunija., —• 
Gal daugiau kaip 135 pasažie- 
riu likos užmuszti ir apie 300 
sužeisti, isz kuriu daugelis 
mirs nuo sužeidimu, nelaimėje 
susidau'žymo dvieju ekskursi
niu trukiu, artimoje Refi. 
Greitasis pasažierinis trūkis 
trenkė in tavorini laike mig
los. Signalis'tas likos areszta- 
votas už nedavimo tikro signo- 
lo.

BAISI NELAIME KADA TU
NELIS SUGRIUVO.

Tokio, Japonija. — Kada 
daugelis darbininku kasė tune
li del geležinkelio aplinkinėje 
Keisho, provincijoj Hokudo, 
Korėjoj, staigai sugriuvo sie
nos tunelio su dideliu griaus
mu. Griuvanczios sienos už
griuvo 42 darbininkus kurie ne
spėjo iszbegti isz tunelio in lai
ka. Lyg sziam raszymui nelai
mingu lavonus da neiszkase.

BANDITAI NUŽUDĖ DU 
DARBININKUS IR PASI

ĖMĖ $150,000 AUKSE.
Manila, Filipinai.—Du pacz- 

tinei darbininkai likos užmusz
ti per banditus, kurie apiplesze 
pacztini truki ant Ilicos-Mani- 
los geležinkelio, pasiimdami su 
savim 250 tukstaneziu doleriu 
aukse, , -taipgi registravo! o 
paczto. Buvo tai pirmutinis 
apipleszimas trūkio. Auksas 
buvo gabenamas isz Baguino 
aukso kasyklų.

ANT SZIOS SALOS APSI
GYVENS TIKTAI BEZ- 

DŽIONKOS.
San Juan, Porto Rico.,— Isz 

Indiszku .salų, likos in czionais 
atvežta 14,000 visokio sztamo 
bezdžionku del daktariszku 
tirinejimu. Ant szitos salos 
apsigyvens tosios bezdžionkos 
ir turės savo kolonije, ant ku
rios gales siausti kiek norės, 
kaip tai dare savo tevyneje. 
Daktarai visas peržiurineje ar 
katra neturi kokios limpan- 
czios ligos, kad neužkrėstu 
kitu.

ČIGONAI DARE PUIKU BIZ
NI SU PAVOGTU ARKLIU.
Krokava, Lenk.,— Ana die

na pasibaigė teismas bandos 
čigonu kurie puikei apgaudinė
jo gyventojus szios apylinkes. 
Čigonai kaip čigonai, vage u- 
kininkams arklius o už pa
vogtus arklius permainydavo 
ant kitu. Isz juodu arkliu per
dirbinėjo ant baltu, kad ju loc- 
ninkai negalėdavo pažinti bet 
ant galo laike lietaus viskas 
iszsidave kada kvarba likos nu
plauta ir apgavingi čigonai 
likos aresztavoti. Ir pas mus 
Amerike ne kitaip dedasi ir ta
sai paprotis jau senei vieszpa- 
tauja nes Amerikoniszkos mer
ginos persimainydavo nuo 
szvieszplaukiu 'ant geltonplau
kiu ir 1.1. .. rįT" >

LIETUVA PADARE SUTAI
KĄ SU LENKIJA APIE 

TAVORA.
Varszava, Lenk. — Czionais 

ana diena likos Užbaigta sutai
ką su Lietuva kas kiszasi viso
kiu tavoru. Toji sutaiką bus ge
ra ant visu metu, ant sumos 12 
milijonu litu. Lenkija szvežines 
in Lietuva g'eleži, cimenta, szil- 
kus ir ukiszkas maszinas o Lie
tuva pristatines Lenkijai celu- 
za, žuvis, sėklas ir odas. Ant 
sutaikos jau pasiraszyta.

MOTERE APLAIKE MEDA
LI UŽ ISZDAVIMA SAVO 

VYRO IN BUDELIU 
RANKAS.

Moskva, Russija.,— Su dide
liu apvaikszcziojimu Kremline 
likos apdovanoti 700 Rusiszki 
sznipai GPU už Judosziszka 
sznipinejima ir iszdavimo žmo
nių in budeliu rankas. Stalin
as ypatiszkai priseginejo meda
lius ant krūtiniu tuju Judosziu 
kurie kožnas iszdave mažiause 
penkis žmonis in juju rankas. 
Daugiausia iszdave in rankas 
budeliu jauna motere žinoma 
kaipo “Marusia,” paotgi Ru
se, kuri in laika trijų mene
siu, iszdave net 500 žmonių, o 
terp ju ir savo tikra vyra, už 
ka netik aplaike medali nuo 
Stalino bet ir 20 tukstaneziu 
rubliu ir sidabrini revolveri.

j.--•... / ■ j- ______

Paskutines Žinutes J
Washington, D. C.,— Prezi

dentas F. D. Roosevelt’as už
tvirtino užmanima, kad iszmo- 
kyti 20,000 studentu ant lekio- 
jimo su eroplanais kad laika 
kares butu užtektinai lekioto
je

Budapest, Vengrai.,— Pali
cija szove in buri Slavoku, ku
rie šukele maiszati, kad val
džia sugrąžytu' dali rubežiaus. 
Keli žmonis likos užmuszti ir 
daugeli sužeista.

Shanghai.,—Japoniszka val
džia apskaitė buk in laika 17 
menesiu muszio su Kinais,-žu
vo 48,000 kareiviu, o Kincziku 
apie du milijonai.

Barcelona.,—Angliszkas lai
vas “Stanford” likos paskan- 
dytas per pasikelelius czionai- 
tineje pristovoje, kada pasike- 
lelei bombardavo miešta.

PASAKĖ TEISYBE.

— Juozuti, kaip tau geriau.^ 
ant manes žiūrėti, ar ant gyvos 
ar ant mano paveikslo ?

— Ant paveikslo. : !
— Kodėl?
— Nes ant paveikslo gumų 

nekramtai ir neapsiseiliojus.

PASILIKS NAMIE. l;

— Vincuk. Sziadien iszke- 
liausiu in sveczius. Parengk 
mano mandiera ir prisegk me
dalius, supranti ?

—■ Meldžiu jusu szviesybes, 
o pono kryžių taipgi ?

— Ka? Ka tu czion man kal- 
j)i niekus! Boba paliksiu namieu



MUSU LINKĖJIMAI 
ANT 1939 METO

“ S A U L Ė MARAWOY niTV. PA,

Iszkelmingoji Puota Szampione Isz Seattle, 
Wash.

Kas Girdėt
Acziu szirdingai visiems mu

su skaitytojams už prisiunstus 
atsiminimus ir gerus velinimus 
ant Kalėdų ir Nauju Metu o 
ypatingai kad daugelis atsily-

Pradedame sziuos Naujus 
Metus su antru pus-szimeziu 
metu musu iszdavystes nuo ka
da “Saule” pradėjo szviesti 
del musu žmonelių. Taip, 50 
metu nuolatines iszdavystes 
laikraszczio, be jokiu kliueziu 
ir tose paeziose rankose. Yra 
tai 50-metinis linkėjimas del 
musu skaitytoju ir prieteliu. 
Lai Dievas palaimina savo ga
lybe jus visus. Dalinamės su vi
sais ju nelaimėmis, linksmybė
mis ir nuliūdimais.

bažnyczioje su V. Jėzumi. Vai-j 
ku pasakojimui nieks nenorėjo' 
tikėli. Tėvas juokėsi isz ju, sa-l 
ko vaikai prasimanė, norėdami 
kad motina induotu jiems gar-j 
dėsniu valgiu ir tam panasziai 
o motina visai uždraudė vai
kams ir kalbėti apie tai.
Vaikai matydami kad nei vie-

Viename Portugalijos mieste 
vardu Santaren, viduryj 13-to 
szimtmeczio buvo senas Domi
nikonu vienuolynas. Prie vie
nuolyno buvo insteigta berniu
kams mokykla. Tėvas Bernar
das ėjo mokytojo pareigas vai
ku skyriuje. Jis visa szirdimi 
mylėjo vaikus o vaikai ji.

Tėvas Bernardas turėjo lai- no neintikins, nutarė niekam 
kyli Szv. Miszias anksti ryta, nesakyti apie matyta atsitiki- 

sc prie pabaigos meto buvo be- prje Mįszįu jam patarnauti ma.
darbiu sekancziuose sklypuose ateidavo isz kaimo Alfinie du Nuo to laiko Jono ir Juozo
Anglijoj 1,780,423; Francuose. jaunuczįu broliuku, Jonukas ir jau nebuvo matyti valgant prie
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gino su prenumerata ant atei- O kad tai per visus metus 
naneziu metu nes tiktai tas už
laiko gyvybe laikraszczio jeigu 
skaitytojai neužmirszta apie 
užmokesti ir laikraszti. Žino
ma, daugelis negalėjo atsily
gint už laikraszti bet žinome 
kad ir tieji geide prisiunsti už
mokesti bet to negalėjo iszpil- 
dyt isz priežasties bedarbes ir 
blogu laiku, bet turime vilti 
kad apie tai neužmirsz ir su lai
ku atsilygins.

Taip, mieli skaitytojai, mir- 
szta tasai musu senas metelis, 
1938, ir neužilgio laikrodžiai 
iszskambins paskutine valan
da. Naujas metelis jau žengia 
per slenksti musu gyvenime.

Gerus velinimus turime lin
kėti musu skaitytojams kurie 
su mumis dalinosi laime ir ne
laime. Apmanstydami kokius 

' velinimus jums sudėti, ant mu
su minties ateina žodžiai: Dvy
likta valanda.

Toji valanda primena mums 
prisiartinanezia viena diena 
ant kitos kuri primena mums 
dingusi laika kuris jau dau
giau nesugryžta.

Ar jums, mieli skaitytojai, 
pau iszmusze toji valanda nuo 
kurios prasideda jusu naujas 
gyvenimas, ar pradėjote kitaip 
žiūrėti ant tojo svieto ir žmo
nių?

Nuo tosios valandos pradėsi
me nauja gyvenimą, naujus dar
bus, naujus užmanymus.

Turime taipgi primint svar
bu reikalą kas kiszasi tėvu ir 
vaiku.

Tėvai nesupranta sziadien 
savo vaiku — vaikai negali su
prasti tėvu.

Tėvai turi kitoki tikslą gyve
nimo ir sapnus kuriu vaikai ne
nori suprasti. Vaikai nori paro
dyt tėvams ka kitaip nori ves
ti savo gyvenimą kaip ju tėvai 
vede, isz ko kyla nekarta kar
tus nesupratimai. Sziadienines 
veisles vaikai, pereja per moks
lus, tėvams priduria: “Ar mes 
jus praszeme kad mes ateitume 
ant svieto?!” — Kokius kar
džius žodžius nuo savo vaiku 
turi sziadien iszgirsti seni tė
vai.” Ar-gi jusu tevelei butu 
iszdrysia iszsitart panasziai sa
vo tėvams?! Kartus tai žo
džiai ...

Todėl vėliname isz gilumos 
szirdies kad tarp senesnes gent- 
kartes ir jaunesnes kad vieni 
kitus suprastu aiszkiau ir kad 
jaunieji paguodotu daugiau se
nesnius ko sziadien labai trūks
ta.

Lai jums ateinantis 1939 me
tas buna laimingesnis už praei
ta, lai jums Dievas pasaldina 
'jusu nuliudusi gyvenimą ant 
jusu. senatyes_ir_jkad_Dievas

žmones savo velinimais linkė
tu vieni kitiems gerus velini
mus, kokis tai butu linksmas 
metas kad vieni kitiems sku
bintu su pagialba ju nelaimėse 
ir laikytųsi priežodžio: “Kas 
tau ne miela, nedaryk kitiems” 
bet randasi ant szio svieto žmo
nių kurie iszluptu žmogui pas
kutine aki isz užvydejimo ir ju 
pasisekimu.

Acziu szirdingai visiems mu
su skaitytojams už suszelpima 
“Saules” kurie parode savo 
gerus velinimus del musu, todėl 
mes per “Saule” taipgi siun- 
cziame visiems musu szirdin- 
giausius velinimus su sziuom 
Nauju Metu, ,kad Dievas užlai
kytu visus sveikatoje, prailgin
tu gyvasti ir duotu sulaukti ki
tu Nauju Metu, kad kožnas tu
rėtu didesni pasisekimą su 
tuom Nauju Metu ir geresne 
vilti ateityje.

To viso vėliname jums, mie
li skaitytojai, isz szirdies.

—Redakcija.

366,331; Holandijoje 301,845; 
Lenkijoje 226,712; Japonijoje 
265,846; Finlandijoje 2,747; 
Szvedijoje 49,093; Danijoj 73,- 
990; Vengruose 45,454; Kana
doje 30,520; Lietuvoje 20,352; 
Belgijoj 
268,945; 
iandijoj 
39,800.

Praeita 1938 meta Amerikoj 
radosi daugiau kaip keturi mi
lijonai žmonių be darbo.

115,382; Vokietijoje 
Bulgarijoj 4,363; Ir- 
70,552; Australijoje

bažnyežios daru bet visados 
stengdavosi inlysti in bažny- 
ezios vidų.

Kiekviena syki,, kai juodu 
sueidavo bažnyczion valgyt, Jo
nas būdamas drąsesnis, visados 
eidavo kviesti V. Jezu prie pie
tų.

Vaikai stebėjosi kodėl V. Je-

GERDAMA ARBATA NURI
JO SZAUKSZTELI.

Kaunas.,—• Kauno senamies
tyje viena moteriszke gerdama 
arbata su vyszniom, kažkokiu 
budu nurijo ne tik vysznias, 
bet i” szaukszteli. Kadangi 
szaut sztelis buvo mažas, tai 
moteriszke neužspringo. Ji 
skubiai nugabenta in Žydui 11- 
gonbute, kame jai buvo pada
ryta operacija. Dabar ji jau 
sveiksta.

Mrs. Del Barkhuff, isz 
Seattle, Wash., laimėjo szam- 
pionata loszime “Badminton” 
ir neužilgio keliaus in New Yor- 
ka, Spokane ir Los Angeles 
loszti su savo prieszininkems.

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Telsziai.,— Ana diena, apie 
8 vai., ryto teismo tard., p. Ja
sinskis iszvažiaves isz garažo 
automobili norėjo nuvaldyti. 
Varant maszina atbula pava
žiavo in pakalne ir nuverto 
prie ulyczios 'stovėjusi cemen
tini stulpą, kuris griūdamas 
užmu'sze vaika.

duotu visiems sveikata ir prail
gintu gyvenimą ant iszios asza- 
ru pakalnes.

Diena priesz Kalėdas sudžia 
Pinto, Brooklyne, N. Y., pasa
kė trims benamiams vyrams, 
kurie likos aresztavoti už val- 
katysta, kad likos liuosi bet per 
szvente pasiliks kalėjime kur 
aplaikys gerus pietus ir prie
glauda per Kalėdas. Visi trys 
atsake kad geriau iszeiti isz ka
lėjimo alkanais ir būti laisvais 
ne kaip už muru kalėjimo.

Daugiau kaip 55 tukstaneziai 
vaiku mieste New Yorke, kurie 
retai kada valgė pusryczius lai
ke Kalėdų likos pavieszinti per 
miestą trimi valgiais taja die
na. Vaikai buvo labai nudžiugę 
isz tokio pavieszinimo ir nuėjo 
namo linksmi ir užganadinti.

Tuom paežiu laiku kada Suv. 
Valstijos, Kanada ir Argentina 
degina kava ir kvieczius nes 
už daug szimet užderėjo, tai 
ant svieto badauja apie 500 mi
lijonu žmonių o paprastai mir- 
sžta kas meta nuo bado dau
giau kaip 200 tukstaneziai žmo
nių. Mete 1934, pagal .suraszus, 
rai Rusijoj, Kinuose ir Indijoj 
mirė nuo bado apie penki mili
jonai žmonių. Yra tai baisus 
skaitlis bet civilizacija ant to 
visai nežiūri ir apie tai nesirū
pina, veluk maista sudegint ne 
kaip szelpti kitus.

Tarp-tautiszka darbine ka- 
misija aprasze kiek sziadien 
randasi žmonių be darbo. Pas
kutiniuose. dviejuose menesiuo-

Vokiecziai pradėjo kanikyt 
nauju budu nelaimingus Žyde
lius Berline. Visi Žydai, kurie 
yra vede su ne-Žydais, turės 
persiskirt su savo moterems ar 
vyrais ir jiems bus duota 
krikszczioniszki draugai gyve
nimo. Kas atsitiks su vaikais 
tokiu poru? Isztikruju tai tik
ra gyvenimo tragedija.

Kompanijos transportacijos 
pasažieriu ir taksikabu dabar 
mokina savo darbininkus man
dagumo laike ateinanezios 
svietines parodos kuri ketina 
atsidaryti 1939 mete ir kad pa- 
sielginetu s.u sveczeis, grąžei ir 
visame patarnautu jiems o ypa
tingai sveteliams kurie pribus 
isz Europos ir kitu daliu svieto 
atlankyti taja paroda.

Kožnas teikis darbininkas tu
ri atsakyti “Acziu,” “Pra- 
szau”, Prie jusu patarnavimo 
ir 1.1. Beda kad tieji ponulei ta- 
ji mandaguma panaudos tiktai 
del Europiniu sveteliu o su 
musiszkeis pasielgines kaip 
lyg sziolei ir “if you don’t like 
it, you can go to hell!”

Senovės laikuose o ir szia
dien pas laukinius gyventojus 
yra papratimas laidojimo drau
ge su aiebaszninku jo mylimus 
dalykus kuriuos naudojo už gy
vasties kaip: su kareiveis dė
davo in kapa jo ginklus kad po 
mireziai galėtu galetis su savo 
nevidonais, su kitais laidojo 
net arklius kad galėtu linksmai 
jodinet ant ano svieto. Buvo ir 
tokiu žmonių kurie ant kapo 
mirusio vyro užmuszdavo ne- 
baszninko paezia kad galėtu 
tarnaut savo ponui po smert. 
Su laiku toki paproeziai dingo.

Bet sziadien ir mes dedame 
in grabus su miruseis, szventa 
paveikslėli,, medalika arba ra- 
žaneziu. Jeigu mirszta žmogus, 
kurio szeimyna yra turtinga, 
tai likusi szeimyna užperka kė
lės Miszias, ceremonijas, o ant 
galo kunigas ant lavona kody- 
luoja.

■Sziadieninei žmones pradeda 
nuo to atprasti nes pradeda su
prasti kad lavonui tas mažai 
prigialbsti gavimosi in dangų, 
jeigu ant žemes buvo rakaliu ir 
palaidūnu. Todėl tarp musu ki
lo priežodis: “Pagialbes jam 
tiek, kiek numirėliui kodylas.”

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule” .« « A

Juozukas. Tėvas Bernardas lai
ke juodu maldingiausiais vai
kais isz jo vedamojo skyriaus.

Kaimas Alfinie buvo gana 
toli nuo vienuolyno. Vaikai tad 
eidami mokyklon, pasiimdavo 
su savim pietų ir vakarienes, 
nes kuomet jie sugryždavo na
mo, namiszkiai būdavo jau po
vakarienes. Pietams stalas bu- žus turėdamas danguje visokiu 
davo jiems bažnyežios laiptai. 
Jie buvo gana platus ir gerai 
jiems patarnaudavo.

Viena diena kai vaikai isz- 
ejo isz mokyklos, lauke smar
kiai lijo.

— Lija, — tarė Jonas.
»— Teisybe, bet ka darysi? — 

atsake Juozas.
— Ar manai kad V. Jėzus 

pyktų ant mudviejų jeigu mu
du ineja in bažnyczia pavalgy- 
tumem? — užklausė Jonas.

— Asz nemanau, — atsiliepė 
Juozukas. — Ei va in bažnyczia 
ir pasipraszykime Jo leidimo. 
Jis yra, sako, labai geras.

Sutarta — padaryta.
Vaikai ineja in bažnyczia 

prisiartino prie altoriaus, atsi
klaupė priesz Panele Szv. lai- 
kanezia Kūdikėli Jezu ir pra
dėjo melstis.' i

— O mažytis Jėzau! lauke li
ja, mes nenorime suszlapti, ar 
Tu mums leisi ežia pavalgyti, 
Tavo name? — melde Jonukas.

— O Jėzau leisk! — kartojo 
Juozukas, nesulaukęs atsaky
mo ir visai pamirszes vietos 
szventumo.

— Žiūrėk, žiūrėk! — garsiai 
suszuko Jonukas, — mažytis 
Jėzus szypsosi in mus. — O Jė
zau, asz myliu Tave!

Mažucziai, padrąsinti Kūdi
kėlio Jėzaus szypsena, toliau 
maldavo Jo.

— Jeigu Tu mums leidai pa
silikti Tavo namuose tai ar ne
galėtum su mumis pavalgyti 
pietų?

— - O mažas Jėzau, nužeminta 
szirdimi meldžiu neatsisakyti, 
—tarė antras.

Ir sztai Szv. Motina iszskete 
savo rankas ir V. Jėzus, priim
damas atviros szirdies pakvie
timą, nusileido nuo altoriaus.

Jonas ir Juozas, nerodydami 
jokio nusistebėjimo, su nepa
prastu džiaugsmu eme isz pin
tines valgius ir davė Brangiam 
Svecziui.

Vieszpats Jėzus, imdamas 
duona, laimino ir dalino vai
kams. Szviesus spinduliai ap
siautė Brangu Sveti. Jo saldžiai 
skambantis balsas žavėjo vai
kus.

Žemiszkame pasaulyj visa 
kam yra galas. Kuomet trupi
niukai duonos buvo nuvalyti 
nuo bažnyežios grindų, Didis 
Svetys isziiyko isz vaiku tarpo. 
Po valandėlės vaikai apsidairė 
aplink ir apleido bažnyczia, nei 
žodžio nepratardami viens ki
tam.

Vaikai iszeja isz bažnyežios, 
skubiai bego namo. Namie vai
kai kudikisziku prastumu pasa-

gerybių, nieko neatsinesza pie
tums ir niekuomet nepapraszo 
pas save.

— Asz neturiu tiek drasps 
paklausti Jo, — sake Juozas — 
ir tas nebūto teisėtai nes juk tu 
visados praszai Ji pietų.

— Ei, — tarė vienas, — rei
kia klausti patarimo pas tęva 
Bernarda.

Vaikai abejojo, ar toks klau
symas nepakenks ju pasimaty
mui su Vieszpacziui. Dvejoda
mi, visgi nutarė klausti, kąip 
tik pamatys tęva Bernarda.

Vaikai isz ryto jau pirmieji 
sėdėjo mokykloje. Nespėjo tė
vas Dominikonas pradėti pa
mokos —kaip Jonas atsistojąs 
Lare:

— Teve, ar tu galėtum mums 
iszaiszkinti ' / kodėl mažytis 
Vieszpats, tiek kartu su mumis 
valgęs pietus, mums nieko ne
davė ir niekuomet pas save ne- 
užpraszo o juk danguje nieko 
netrūksta? ;

Kunigas Dominikonas isz- 
girdes toki klausymą, labai nu
stebo ir visai nenorėjo tikėti 
bet vaiku nuolatinis'tvirtinimas 
ir platesnis paaiszkinimas pri
verto ji tikėti.

Kuomet mokyklos vaikai ren
gė pamokas, tėvas mokytojas 
užsidaręs kambaryje karsztai 
meldo Dievo kad leistu jam szi 
klausymą iszriszti...

Tėvas mokytojas, pilnas 
džiaugsmo sugryžo in mokyk
los kambarį ir pasivadinės vai
kus, tarė jiems:

— Kuomet matysite Mažyti 
V. Jezu, papraszykite kad Jis 
užpraszytu ne tik jumis bet ir 
mane.

— Taip, taip, mes nepamir- 
szime Jo papraszyti, bile tik 
mums valia tai daryti, — tarė 
Jonas. i

Kaip paprastai, ateinanezia 
diena vaikai prisiartinę prie al
toriaus pradėjo praszyti Kūdi
kėlio: — O Brangiausias Jėzau, 
mes tiek kartu Tau daveme ge
riausio ka turėjome bet Tu nie
kuomet mumis neužpraszai iii 
dangaus pokili.

Matydami kad Vieszpats nie
ko neatsako, laimes apimti vai
kai ir manydami kad tuo klau
symu inžeide Brangu Sveti pri
dūrė: — Tėvas Bernardas mus 
pamokino taip sakyti, taipgi 
jis prasze kad ir ji Tu pakvies- 
tumei mums parengiau poki
lin.

Staiga, vaikams nesupranta
mu budu, visa bažnyczia tapo 
apszviesta nepaprasta szviesa. 
Kūdikėlio Jėzaus drabužiai 
spindėjo kaip auksas. Vaikai

balsu tariamus žodžius: — Tie
sa, jus mane kviesdavote bet 
dabar Asz jumis kviecziu ir 
taipgi tęva Bernarda kad atei
tumėte mano pokilin, kur daly
vauja Mano 'Tėvas ir visi dan
gaus szventieji.

Kuomet balsas nutilo, skais
ti szviesa pranyko, vaikai sku
biai apleido bažnyczia ir atbė
gę pas tęva Bernarda, su links
ma szirdimi pasakojo kad visi 
trys esą užkviesti nepaprastai! 
pokilin.

Tėvas Bernardas iszklauses 
viską, ka vaikai mate ir girdė
jo, patarė jiems su atsidėjimu 
rengtis prie pirmos Szv. Komu
nijos.

Artimiausi sekmadieni anks
ti ryta žmones pradėjo rinktis 
bažnyczion, kad gavus progos 
pamatyti nekaltu vaikeliu da
ly va vima. V. Jėzaus puotoje.

Bažnytiniam chorui giedant 
“Agnus Dei”, prie gražiai isz- 
rengto stalo prisiartino Jonu
kas ir Juozukas. Ju szirdys 
smarkiai plake isz džiaugsmo 
kad galėjo dalyvauti toje, taip 
brangioj puotoj.

Kuomet visi iszsiskirste isz 
bažnyežios, vienas žmogus at
siklaupęs prie altoriaus ilgai 
dar meldėsi ir dėkojo Dievui už 
suteikta jam malone kad galė
jo ir jis-dalyvauti Vieszpaties 
puotoje sykiu su tais nekaltais 
vaikais. Tas žmogus buvo tėvas 
Bernardas.

NUBAUSTA 15 METU 
KALĖJIMO.

Sasnavos valscz., Smaliny- 
czios kaime, 1937 mete, Balan
džio 10 d., mirė R. Czesna, nu
nuodytas arszeniku. Czesnos 
nunuodijimu buvo apkaltinta 
velionies žmona ir trys dukte
rys. Apygardos teismas žmo
na ir viena dukteri isžteisino, 
o dvi dukteris nubaudė: Ona 
Czesnaite visa amžių kalėti; 
Elze, 15 meltu įsunkiuju darbu 
kalėjimo. Nubaustosios pa,da
vė skundus Apeliaciniams ru- 
mam's, kurie dabar ta byla 
sprendė ir apygardos teismo 
sprendimą pakeitė: Onai baus
me sumažino ligi 15 metu sun
kiųjų darbu kalėjimo, o Elze 
visai isžteisino. Paskelbus teis
mo sprendimą Oną lįniksmai 
szypsojos, o Elze pradėjo 
smarkiai verkti.

kojo nąmiszkįąms apie puotąJszgirdo neapsakomai gražiu

ISZ LIETUVOS
MOTINA ĖJO PRIE PANE
LES SZVENCZIAUSIOS 

KELIA-KLUPSCZIA O 
DABAR IR SŪNŪS 

MUSZA.

Kauno teismas svarstė Jono 
Kerucko byla už motinos mu- 
szima. Abudu isz Vilkenų 
kaimo, Babtų valscziaus. Ke- 
ruckai vaidijosi del žemes. Ka
da ugi sziojo byloje galima tai
kintis, tai teismas pasiūlė mo
tinai, kad ji dovanotu, o sū
nūs atsipraszytu ir byla butu 
nutraukta. In szi teismo pa
siūlymą Keruckiene atsake: 
Ponai teisėjai, asz ji maža taip 
mylėjau, pasninkavau, keliais 
ėjau prie Paneles Szvencziau- 
sios, kad tik užaugės geras 'bu
tu o kaip užaugo, jis mane mu- 
sza. Ponai teisėjai, nubauski- 
te ji nors maža bausme kad jis 
žinot,u, jog asz esu motina ir 
negalima manės muszti. Apy
gardos teismas Kurecka nu
baudė dviem sau va item pa
prasto' kalėjimo.

NEPILNAMETIS PADEGE 
DU UKIUS.

GelgaU|diszkio nuovados ri
bose buvo padegti du ūkiai: 
vienas Vlado Is^ganaiczio, isz 
Gelgaudiszkiu miestelio, su
degė lentinis kluonas su sziau- 
dai’s ir kitais buvusiais jame 
daiktais. Nuostoliu padaryta 
apie 1,300 litu. Antras, Juo
zo Treinio, gyventojas Pakal- 
niszkiu kaimo, Gelgaudiszkio 
valscz., sudege gyvenamas na
mas, tvartas, daržine, pasza- 
aas ir kiti smulkus daiktai. 
Nuostoliu padaryta apie 6,000 
litu. Nuo Treinio trobesiu už
sidegė Jono Tirliko trobesiai 
ir sudege daržine, tvartas ir 
paszaras. Nuosto'liu padaryta 
apie 2,000 litu. Sudegęs turtas 
nebuvo apdraustas. Gaisro 
sulaikytas intartinas pilietis, 
kuris pasirodė esąs 19 metu, 
Jonas Maldžius, kilęs isz Kai
melio kaimo, Kidulių valscz. 
Jis kvocz’iamas prisipažino 
Iszganaiczio ūki padegęs isz 
kerszto kitu inpraszytas,; Tre
inio padegęs kad gaisro laiku 
galėtu ka nors pasivogti. In- 
tariamasis Mildžius yra teismo 
baustas už vagystes du kartus, 
loz kalėjimo buvo paleistas 
priesz koki tai laika.

NEGALĖJO JAM 
ATSISPIRT.

— Kaipgi tu galėjai pavelyt 
tam Italijonui kad tave bu- 
cziuotu?

— Dukrele: — Mamyte, ka 
usz galėjau daryt? Juk asz Ita- 
lijoniszkai negaliu kalbėti tai 
kaip asz jam galėjau pasiprie- 

Iszint ?..



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

-. Elze'neiszasakytai, kuomet prave-'gal tave pamėtė?— paklauso1 
4--.-. ‘ rliivia na.m o {-.a laf/lvlTra’zViT.G’i n ’

Kalėdų Dieduko dovana 
Naujiems Metams.

—- Pamėtė? — Nusistebėjo 
.Agne. — O ne. Visai ne. Mudu 

, gyvename gražiai tik asz bu
vau nerami nes man rūpėjo vai
kucziai ir ot, dabar žinodama 
kad jus visi esate laimingi, gal 
asz sugryžus in jo namus rasiu 
ramuma. Jis mane myli, taip 
kaip tu myli .szia prakilnia 
mergaite. 0, veskite mane pas 
vaikuczius nes noriu sugryžti 
pirm negu Vladas pabus.

Vaikucziai per miega links-

oavosi savo pasielgimo.
j bandė jam inrodyti kad jis tu-Jios duris pamate iszbiyszkusia 
ri pamirszti savo neramumą,*Agne.

.kaipo vyras. Kas-gi nutiktu su
Į vaikucziais, jeigu ir jis juos ap- žodyje buvo pilna paniekos.

— Tu? — ir Petro isztartam

kyk man, gąl galėsiu tau pagel
bėti — kalbėjo Petras.

— Gerai, važiuosiu pas sese
rį. Nesirūpink apie mane, asz 
jaueziuos per daug nuvargus,1 
supranti, kad du mažus vaiku
czius turėti ant ranku tai ne 
juokai. Ir Agne daugiau nieko 
nesakius nuėjo in virtuve.

Žmona pameta.
Agne pas seserį iszbuvo be

veik menesi laiko. Gryžus in 
namus, pasidarė kiek geresne. 
Petras taip ir mane kad jai rei
kia permainos.

Petrui prisimena, kaip po 
keliu menesiu Agnei parvažia- 
žus, parejas isz darbo, viduj ra
do didele netvarka. Vaikucziai 
kampe 'sėdėdami verkė ir szau- 
ke mamytes. Ant stalo gulėjo 
didelis vokas. Drebancziomis 
rankomis praplesze ir bandė 
skaityti.

— 'Teveli, asz noriu valgyti, 
— kalbėjo Elenute.

— Teveli, asz noriu mamy
tes, — verke mažas Kaziukas.

— Cit, vaikucziai, — ramino 
juos Petras. — Patylėkite kol 
asz perskaitysiu laiszka o ne, 
te tau, Elenute, pinigu, eikite 
su Kaziuku in krautuve ir nusi
pirkite ko norite. Tik mane pa
likite ramybėje.

Vaikucziai lyg suprasdami 
tėvo nelaime tuoj nutilo ir pa
ėmė pinigus, iszbego in krautu
ve.

Likęs vienas Petras skaito ir 
savo akims netiki bet tai Ag
nes rasztas—laiszkas. Ji raszo:

‘ ‘ Nepyk, Petreli, asz gana il
gai kovojau su savo jausmais 
bet esu per silpna atsilaikyti. 
Ji beprotiszJkai myliu. Ir abiem 
mum bus geriau negu gyventi 
kartu ir tavęs neapkensti. Vai
kuczius buezia paėmus bet ar 
asz ju verta? Nemanyk kad 
man yra lengva juos palikti. 
Ne! Bet tu galėsi juos geriau 
iszauk’leti negu asz. Pasakyk 
jiems kad asz esiu mirus. Neno- 
reczia kad jie žinotu jog asz ju 
atsižadėjau. Jie manes tada 
tikrai neapkenstu. Rasi laime, 
Petrai nes tu esi puikus vyras 
ir asz, tokia motere, neturiu 
teises prie tavo szvarios meiles. 
Atleisk ir pamirszk! — Agne.”

Nauja szeimininke..
— Agne, Agne, ka tu pada

rei, — balsiai verke Petras. Bet 
visur buvo tyla. Kam rupi jo 
nelaime? Szirdi begalo skaudė
jo. Petras nesirūpino apie save 
bet jis suko galva, ka veikti su 
mažais vaikucziais. Tuo tarpu 
sugryžo vaikucziai su daug sal
dainiu. Ir Petras jiems paaisz-

Amerikos Lietuviu szveneziu j 
vaizdelis.

— Vaikucziai, kelkitės, Ka- 
ledu diedukas jau buvo ir žiu- 1 
rekite ka jis jums paliko, tur- '■ 
but buvote geri vaikucziai, — 1 
taip kalbėjo Elze, keldama sa- ' 
vo podukra ir posūni Kalėdų i 
ryta. Ilgai kalbėti nereikejo : 
nes kaip matai, Kaziukas ir 
Elenute szoko isz loveles ir be- 
go prie papuosztos eglaites. Ju 
džiaugsmas buvo neiszpasaky
tas nes atrodė kad Kalėdų die- 
dūkas ta atnesze ko vaikucziai 
pageidavo. — Gerai būti ge
riems vaikueziams — tarp sa- 
ves kalbėjo Kaziukas ir Elenu- 
įte. . '

Beszvencziant sztai ir Nauji 
Metai. Petras su Elze ir džiau
gėsi drauge su vaikucziais nes 
ypatingai Kalėdos ir Nauji Me
tai Petrui atnesze laime kurios 
jis niekad nesitikėjo susilauk
ti. Ot, metai adgal, kaip Agne 
ji apleido ir paliko “Dievo 
valiai”, o iszejo su kitu laimes 
jeszkoti. Ilga laika Petras ne
galėjo suprasti kad Agnės nė
ra tik vaikucziu verkimas “kur 
mamyte” duodavo suprasti 
kad jos isztikruju nėra. Jiedu 
gražiai sugyveno per devynis 
metus. Nei jis pats nei kaimy
nai nežinojo kad Agne nėra sa
vo gyvenimu pasitenkinusi. Ji 
buvo begalo sugabi szeiminin
ke; savo maža szeimynele kuo- 
geriausiai prižiūrėjo ir laikui 
leidžiant, pasidarbuodavo vie
linėse moterų draugijose. Isz- 
tiesu Agne buvo pavyzdinga 
motere.

Petrui prisiminė kaip karta 
Agne parėjus isz savo drauges 
namo pareiszke kad Autose su
silaukė labai gražaus giminai- 
czio, kuris mano ežia apsigy
venti. Agne juokdamosi isz- 
ręi-szke kad gal reikes ji pavi
lioti nes begalo gražus. Petras 
erzino ja ir tuo kalba baigėsi.

Pradžia bedu.
Autose surengė baliuką duo

ti progos Vladui susipažinti su 
vietiniu jaunimu. Buvo ir Pet
ras su Agne. Petrui isz karto 
"Vladas patiko ir kaip matant, 
juodu susidraugavo. Vakaras 
praleistas gana smagiai. Jis vi
sai neabejojo kad jam butu ko
kis pavojus isz Vlado puses 
nes jis tikėjo kad Agne ji myli 
ir jam jokio nesmagumo nesu
teiks. Ir visai dėmesio nekreip
davo in ta lakta kad Vladas 
mėgo daugiau szokti su Agne 
nei' su jaunomis mergelėmis. 
Dar-gi jam būdavo smagu žiū
rėti in beszokanczia Agne ir di
džiuodavosi kad toks gražus į kino kad ju mamyte daugiau 
vaikinas jo žmona szokina.

Prabėgo metai. Vladas daž
nai pas Petrus atsilankydavo. 
Agne darėsi daug piktesne ir 
kartais visai nesukalbama. Ne
žiūrint kaip Petras taikydavo 
jai niekaip negalėjo intikti. 
Kuo tolyn, tuo Agne darėsi ar- 
szesne.

— Agne, kas tau darosi, ar tu 
nesijauti gerai? — karta Pet
ras paklausė Agnes.

— O, palik mane ramybėje!
■— ruseziai atsake Agne.

— Žinai ka, szirdele, pasi
imk vaikuczius ir važiuok pas 
seseri. Kitos aplinkybes gal tau 
sutvirtins nervus. Asz tiesiog 
nesuprantu tavo elgimosi. Ar
gi nustojai mane mylėti? Ar 
kas kitas tave vargina, pasa-

pasitaisyti.

negrysz.
Prisimena kaip jis ėjo jesz- 

koti pagialbos pas Autose. Au
tose begalo gailėjosi kad Vla
das taip pasielgė. Ir ji pyko 
Agnes tokiu pasielgimu. Auto
se pagialbejo surasti jauna El
ze kuri apsiėmė szeimininkau- 
ti ir prižiūrėti Petro vaikuczius 
už labai maža mokesti.

— Vaikucziai, bukite geri ir 
klausykite Elzės nes ji dabar 
bus jusu motina. Ir jeigu busi
te negeri tai Kalėdų diedukas 
uita meta nieko neatnesz. Ta 
pasakęs, iszejo sunkia szirdžia 
in dalba. Petras per kėlės san- 
vaites vaikszcziojo kaip nesa
vas. Pradėjo ragauti namines. 
Dažnai girtas pareidavo. Kuo
met iszsipagiriodavo tai gaile-

Pirszlybos.
Elze tarnaudama Petrui pa

smilo ji ir jo vaikuczius. Visaip 
jam bandydavo intikti. Taupy
davo jo uždirbtus pinigus ir . 
kaip inmanydama stengėsi pa- ( 
lengvinti jo gyvenimą. Vaiku-] 
ežiai jau retyn minėdavo savo 
motina nes prisiriszo prie jau
nos Elziutės.

Prabėgo metai. Petras pats 
stebėjosi kad viskas aplink ėjo 
taip szvelniai. Pinigu turėjo , 
pusėtinai. Vaikucziai gerai pri
žiūrimi, gražiai augo. Elzės ra
mus ir linksmas būdas jam tei
kė namuose tikra ramuma. Ir 
retyn vis retyn testovejo Agne 
jo vaidentuveje. Artinosi Kalė
dos ir vaikucziai su nekantru
mu ju lauke. Vis klausė tėvo ir 
Elziutės ar jie geri ir ar jiems 
ka Kalėdų diedukas atnesz.

— Atnesz, jeigu tik busite 
taip geri kaip iki sziol buvote, 

’ — atsakydavo Petras.
— O, bet asz manau kad ir 

’ teta Elze gaus ka nuo Kalėdų 
' dieduko nes ji visada tokia ge- 
’ ra, -— prakalbėjo Kaziukas.

Elze tai girdėdama paraudo. 
Jos žvilgsnis susitiko su Petro 
žvilgsniu ir ot, Petro szirdyj 
pasidarė neiszpasakytas leng
vumas. Tarytum jis rado se
niai pamesta daigta. Isz to 
žvilgsnio jis iszskaite užtekti
nai. Jis .suprato kad ji todėl 
jam gera ir jo vaikueziams del 
to kad ji ji myli. Petras liepe 
eiti' vaikueziams žaisti. Kuo
met jie vienu du liko, Petras 
Elzės paklausė ar ji apsiimtu 
būti jo žmona.

— Ak! Petrai, tai bus mano 
laimingiausios szventes. Jau 
jeigu tu butam nieko nesakęs, 
tai jau asz pati bueziau pasi
siūlius būti tavo žmona, — juo
kavo linksma Elze.

— Atleisk, Elziute, jeigu ta
vo gerumo pirmiau nepastebė
jau. Supranti mano padėjimą. 
Mylėjau Agne isz tikros szir- 
dies...

— Nekalbėkime apie tai, — 
pertrauke Elziute.

— Leisk man pabaigti. Taip, 
mylėjau Agne ir jos toks pasi
elgimas mane paliko be nuovo
kos. Asz dabar aiszkiai matau 
kas butu nutikę jeigu Autose 
nebūtu tavęs suradus. Dabar 
praeitis baigia nykti. Ir ot, El
ziute, jeigu sutinki būti mano, 
tai jau asz už savo vargus bu
siu szimteriopai atmokėtas.

— Kas praėjo tai žuvo. “Nė
ra to blogo, kad neiszeitu in 
gera,” juk taip sako Lietu visz- 
ka patarle. Asz tavo Agnes ne
pažinojau bet asz jai esiu dė
kinga kad ji prasiszalino nes 
kitaip nebueziau tavęs sutikus. 
Ir Elziute karsztai pabueziavo 
linksma Petra.

Nauju Metu naktis. Dalyva
vo vien tik namiszkiai. Po va
karienes vaikueziams insakyta 
anksti gulti, kitaip Kalėdų die
dukas, matydamas kad vaiku
cziai nemiega, apleistu j u na
mus kitais metais. Vaikucziai 
tekini nubėgo gulti ir kaip ma
tai nudavė miega. Petras su El
ze ir rengėsi eiti gulti, kaip kas 
tai skambuti paskambino.

— Kas .tai galėtu būti tokiam 
vėlam laike ir dar tokiam szal- 
tyj? —stebėjosi Elze.

— Palauk, asz eisiu pažiūrė
ti, — tarė Petras. Nusistebėjo

— Kas ten buvo? —domėjo
si Elze.

Žmona insileidus.
Tyla.
— Petrai, ar girdi? Kas ten 

buvo? Kas tau darosi kad tu 
visas drebi? Pasakyk, — mal
davo Elze.

— Ten už duriu yra mano 
kūdikiu motina. Ko ji ežia no-, 
ii, nežinau, bet tiek žinau kad raai szypsojosi, tarytum pui- 
,|i nėra ežia pageidaujama. —į kiai sapnuoja. Agne vaikuczius 
Su panieka kalbėjo Petras. pabueziavo ir padėkojus Elzei

— Petrai! — suszuko Elze, už ju gražu auklejima, atslsvei- 
Tu taip negali daryti! Nauju kinus, iszejo pas savo Vlada, 
metu vakaras, žmones kiekvie
nas bando ka nors gera pada- Rytojaus ryta.
ryti artimui. Ir tu jai duris už- dabar žiūrėdama in be
darei? Asz eisiu ja inleisti. sijuokianezius vaikuczius, pa-

— Elze, asz tau draudžiu tai j^to kad szie Nauji Metai lai- 
daryti, — suszuko piktu balsu I111"1 giausi-
Petras. ^ze pastebėjo maža dėžutė

— Petrai! Atsimyk kad dar pakabinta eglaitėje. Buvo užra- 
asz ne esiu tavo motere, kad szytas jos vardas. Atidarius, 
mane taip valdytum. Ir jeigu Pamate begalo gražu nedideli 
tokis užkietelis esi, asz tavęs deimantini žiedą.
nenoriu. Jeigu mane myli tai tu Petrai, Petrai, žiūrėk ka 
Agne insileisi ir nors jai duosi man Kalėdų diedukas atnesze! 
suszilti. Petruk, parodyk kad linksmai szauke Elze. Bet 
esi vyras ir jeigu mes vienas pavėlavo.
kita karsztai mylime, ji mums t) ka-gi tokio jau jis pali- 
nieko nepadarys, — szvelniai mano mergaitei, juokėsi 
kalbėjo Elze. Petras.

— Gerai, gali ja inleisti, — Ak, Petrai, asz laiminga,
sutiko Petras gaudama nuo tavęs ta žiedą.

Elze pravėrus duris sukliko. U^akui už ji, Petreli. Bet asz tau 
Petras pribėgo pažiūrėt kas at-Pai visai maža dovana daviau, 
si tiko. Priesz juodu szaltoj že- ^ita syki gausi didesne, 
meje be nuovokos gulėjo Agne, juokavo Elze.
Juodu ja innesze ir paguldė ant Asz gausiu dovana kokia 
lovos. Elze tuoj pagamino szil- bet kuris geras vyras gau
tos arbatos ir davė suszalusiai P b panele, erzino Petras.
Agnei, < Sužiedotuves.

Iszsikalbejus. — q kokia jau tu tokia di-
Isz karto kuomet Agne pra- dele gausi, — domėjosi Elze.

vėre akis, ji negalėjo suprasti — 0-gi tave, mano miela. Už 
kur ji randasi. Kuomet pažino I keliii įsanvaicziu busi mano, tai 
Petrą, ji ome gailiai verkti. man bus geriausia dovana, — 

Agne! — tarė Petras. juokėsi Petras.
Ko tu ežia atėjai ? Juk tu sziuos — Petras, ar tu nesigaili Ag- 
namus apleidai isz savo valios. Les? jį tokia suvargus vakar 
Asz tavęs nepatenkinau, tu pa- vakare atrodė. Man jos gaila,— 
sirinkai Vlada. Ir kuomet me- kalbėjo Elze.
tus laiko iszvargau ir tuo pa- — 'Gailėtis jos? 0 ne, asz ir 
ežiu sykiu tave pamirszau ir in- jaį uoreczia nupirkti dovana 
simylejau in szia prakilnia Įia(j jį prasiszalino isz ežia ir 
mergaite kuri tavo kūdikius davė man proga tave pamylėti, 
auklėja taip kaip savo, tu dry- ^egul dievai ja laimina. Asz 
sai ateiti ir dar sudrumsti ma- perdaug laimingas jos gailėtis, 
no ramu gyvenimą. Kodėl ?Liksz ežia ir duok savo sužiedo- 
Vaikucziai tavęs nebemini. Tu (jnįuį gera buczki ir paskui ei- 
jiems esi nereikalinga nes jie Lime valgyti nes pilvas marsza 
rado tvirtesne meile už tavo, groja.
tai ko tu isz mus nori ’ Taip Petrui ir jo visame na-

Petrai, tavo 'žodžiai man me vieszpatavo rami dvasia, 
veria szirdi, nevartok ju. Žinau v j si buvo laimingi. Tik vargsze 
kad neturiu teises būti sziame Ugne gryžo pas Vlada sunkia 
name. Žinau kad 'tau suteikiau szirdžia. Kas, kad Vladas ja 
nesmaguma, žinau, kad vaiku- mylėjo ir ji ji, bet tai tuszczia 
ežiams asz neesiu reikalinga, meile. Juodu buvo sugyveno 
žinau ta visa bet Nauju Metu mergaite bet ir ta paezia Die- 
naktis mane ežia trauke. Tike- vuiįs atsiėmė kol buvo dar vi
jausi pamatyti vaikuczius prie La.į maža. Vladas sau gardžiai 
eglaites,, nemaniau nei skam- miegojo. Agne tyliai inlipo in 
binti tik per Įauga pasižiūrėti iova įr dar gailiai apsiverke. 
in ju veidelius bet ju nemaeziau—get jeigu turėjau drąsos pa
ir buvo be galo szalta ir nore- likti viską užpakalyje, tai ko 
jau susiszildyti. Tu uždarei czįa man verkti? Ryt Nauji 
man duris, asz to verta. Dėkui, Metai. Dauguma džiaugsis ta 
mergele, už szilta arbata, esiu garbinga szvente o man tai bus 
tikra kad Petras tavyje ras ko h iii paprasta diena. — Taip 
manyje nebuvo. Nepavydžiu manydama, užmigo sunkiu 
tau. Pavelykite man pamatyti miegu.
vaikuczius, ju neprikelsiu tik Nauji Metai teikia ramybe 
pasidžiaugsiu jais ir pranyk- Į turintiems lengva szirdi.
siu, — praszesi Agne.

— Leisk jai, Petruk, — mal-| '
davo Elze. Nauju Metu naktis 
jai suteikė ta laime. Vis-gi ji 
yra ju motina. I Namas po Nr. 533 W. Maha-

— Gali eit, tik žiūrėk kad he- noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
prikeltam nes tu jiems esi mi- jaus prie Lietuviszkos bažny- 
ius, supranti? O, beje, kas atsi- ežios. Parsiduoda pigiai.
tiko su tavo antru vyru? Ari K r eįpkį ties Įįį “Saules” ofisą.
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Ka Mate ir
Girdėjo “SNAPAS” 

Filadelfijoj

zerkola,
Kaip bjaurei iszrodo tavo 

terla,
Lupos storos, be valdžios, 

Ir tai szirdeles, Ponia kožnos.
Geriausia susivaidykite,

Burnas sueziaupkite,
0 szirdeles pamatysite, 

Kaip savo vyrams patiksite,
Ir guodojamos del visu busite. 
Vėlinu Linksmu Nauju Metu, 
Lr kad sveiki kitu sulauktumei.
Mirszta senas metelis, namie 

tunoju,
Apie praeita gyvenimą 

dumoju,
O kad pažystamu neturiu, 

Tai ir in sveczius eiti negaliu.
Pas savo kūmute Baltruviene 

buvau,
Bet namie josios neradau, 

Ba pas kūmutes nuvažiavo,
Ir lyg sziol neparvažiavo, 

Nulindęs sugryžau, 
Ir sau atsiminiau;

Kad turiu jums szi ta 
padainuot,

Gerus velinimus visiems 
atiduot,

Na ir varysiu taip:
Kad visi sveiki butu, 

Uždarbius gerus turėtu, 
Pinigėliu daug susidėtu, 
Girtauti truputi nustotu, 

Dorai gyvenime užsilaikytu. 
Kad visus brolius Lietuvoje, 

Katrie nuliude ir dejuoja,.
'Tas Naujas Metelis visus 

suramintu,
, Varga ant gero permainytu. 
Gal Dievulis ant ju susimylės,

Nuo nelaimiu iszgialbes, 
Kad su szituom Nauju Metu, 
Saules laime jiems užtektu.

0 dabar apie ka kita pradėsiu, 
Savo velinimus iszkalbesiu, 
Kad musu organizacijos

gyvuotu,
Visos partijos in viena sueitu, 

Ba kur sutikimas, 
Ten ir galingumas,

Kad musu redaktoriai sutikime 
gyvuotu,

Butu narsus, nieko nebijotu, 
Barniu visokiu saugotusi. 
Kad visose Lietuviszkose

parapijose,
Užeitu kitokia dvasia, 

Tarpe 'kunigu ir žmonių, 
Ne butu barniu ne vaidu.

Nekurtose vietose bobeles 
nemiegojo,

Nauju Metu jeszkojo,
Ar jus jau niekad nepasi

taisysite,
Visados žmones juokinsite, 

Ne viena pasigėrus dirstelek in

Buvo ju iszviso asztuoni na
mie. Jisai buvo vyriausiu, 
pirmutinis vaikas; nuo jo tė
vai daugiausia tikėjosi ir tu
rėjo vilti kad iszaugs ant ge
ro vyro ir žmogaus. Tėvas 
sau maustė, kad neužilgio ga
lės pasilsėt ant senatvės, kal
bėdamas: “Juk turiu sunu, 
sveika ir protinga, tai man pa- 
gialbes senatvėje. Lankėsi in 
High School, bet isz to nepa
sinaudojo kaip tai tėvai tikėjo
si—kas tokis pagedo. Po dvie
ju metu High School, pradėjo 
t raukytis po ulyczias, pul-rui- 
mius ir urvas. Namie retai 
kada būdavo. Tėvas baisiai 
tuom rūpinosi ir dūsavo, o mo
tina verke. Viena diena su
laikė ji namie, davė jam iszsi- 
rinkti viena isz dvieju: Eiti to- 
liaus mokytis arba eiti in dar
bą. Sūnelis iszsiriniko darba. 
Dirbo diena, antra ir treczia. 
Po tam vėla dingo, slapstėsi, 
pakol — viena nakti, kada tai 
visi miegojo, inejo in st ubą ir 
apvogė savo motina, ir tai 
priesz Kalėdas. Turėjo ji ke
liolika doleriu susiezedinus 
ant juodos valandos ir pirkimo 
dovaneliu paslėptus maisziu- 
kyje, kuri nesziojo prie saves, 
paėmė visus, tasai, nuo tosios, 
kuri tikėjosi tiek ant senatvės. 
Pavogė nuo savo motinos, kuri 
jam davė gyvasti!
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Anit galo aresžtavojo jį kaipo 
vagi nes vogė ir nuo kitu ir 
likos atvestas pas magistrate. 
Po tam likos paszaukta jo mo
tina. Po prisiegai magistra
tas užklausė jos ka turi pa
daryt su josios šuneliu — 
“Girdėjau misis kaip jis pra
sikalto priesz kitus. Bet tas 
yra niekuom, kaip jisai tave 
nuskriaudė. Tu naktimis ne
miegojai, rankas iszdirbai am, 
jo, o jisai teip nedorai atsimo
kėjo tau. Dabar asz ji atiduo
du in tavo rankas. Ka su'juom 
turiu daryt?” Bet motina tik 
graudžei apsiverke. Josios 
meile buvo drūtesne už viską. 
Norints pagedęs, vagis-vaikas, 
bet buvo tai josios kūdikis,— 
josios sūnelis, kuri mylėjo 
daugiau už savo gyvasti! Ma
gistratas paszauke ji prie sa
ve, kalbėdamas, rodydamas su 
pirsztu ant motinos: Dirstelek! 
Matai tu ižgama! Ji tave my
li, norints tu ja apvogei, 
skriaudei ir paniekinai, - 
tau atleidžia — „2.1 .2— 
josios asz tave paleidžiu ir 
duodu tau proga pasitaisyti. 
Eiikię ir parodyk svietui, kad 
užsitarnavai ant josios meiles, 
tu ižgama! Pasaldyk motinos 
gyvenimą ir lai buna jai links
mos Kalėdos.

— Iszgama! — susznabždėjo 
žmonis, kurie atėjo paklausyti 
teismo. Motina pasiėmė sūne
li ir abudu iszejo laukan. Ka, 
tai motiniszka meile padare! 
Norints būtumei didžiausias 
prasikaltėlis, norints daeitu- 
inem prie kranto prapulties, 
motina visados myli ir atlei
džia kaltes savo vaikams. 0 
kaip tie vaikai atsimoka už 
ta motiniszka meile?!

—“SNAPAS.”

nu-
- ji 

todėl tiktai del

ANT PARDAVIMO.

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Penikele in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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t Po ilgai ligai namie ir Lo
cust Mountain ligonbuteje, mi
re Boleslovas Szileikis, 53 me- 

įtu, gyvenantis ant 820 E. Rail
road uly. Velionis buvo gimęs 

‘Lietuvoje, pribūdamas in Ame- 
į nka apie 30 metu adgal. Prigu-

7minc prie Szv’Juozapo 'Parapi-
>-illIIĮIm I IvllilCv -ios- Pali’k° paezia Mare, du sū

nūs ir viena duktere kaipo bro
li! Stanislova, mieste ir du bro- 
llius ir sesute Lietuvoje. Laido
tuves atsibus Subatoje. Grabe
lius Tras’kauckas laidos.

| — Musu gerai žinomas biz- 
mierius, Adolfas Bražinskas 
I 537 W. Mahanoy Avė., sziomis

— Laimingu Nauju Metu!
—- Nauju Metu szvente pri

puola Nedalioje bet bus ap- 
vaikszcziojama taipgi ir Pane- 
delyje.

; — Linkime visiems musu 
skaitytojams Laimingu Nauju
Mėtų. Duok Dieve kad sulauk- ienomis iszdalineja kostume- 
tumete laimingai ir kitu Nauju 
Metu sveiki ir gyvi.

— Spaustuve ir ofisas “Sau
les” bus uždarytas Panedelio 
diena.

— Musu ugniagesiai likos 
iszszaukti Panedelio ryta in 
kaimeli Morea, užgesinti lieps
ite kuri kilo name Mikolo 
Sžvartso ir ugnis likos greitai 
užgesinta. Bled-es padaryta ant 
keliu szirntu doleriu.

— Praeita Subatos ryta už
sidegė smalinyczia prie Kaiero 
bravoro kuri greitai prasipla
tino in kitas vietas ir tik per 
greita ' .pribuvimą ugniagesiu 
liepsna likos užgesinta po ne
kuriam laikui. Bledes padary
ta* asit kokios penkių tukstan- 
cziu doleriu.

— Praeita Ketverga u'žsi- 
idege kaminas A. Reklaiczio na- 
ite ant 206 W. Centre uly., bet 
tigiįiagesiai greitai užgesino 
liepsna kuri padare mažai ble-

' Praeita Petnyczia ant 
kampo. Main ir Mahanoy uly- 
cziu susidūrė automobilius va
romas per Juozą Janulaiti, isz 
Silver Creek, su aliniu troku 
varomu per Joną Molchan, isz 
Cata'saqua. Ant giliuko nieką 
nesužeidė.

Per szventes buvo ir vi
sokiu automobiliniu nelaimiu. 
Darata Mikuli k ir Ona Križa- 
nauckiute, isz Shenandorio, li
kos skaudžiai sužeistos susidu- 
riiue automobiliu ant Linden 
ulyczios. Jonas Czernis, 531 E. 
South uly., susidūrė su Thomas 
Bevan isz Mahanoy Plane. Ir 
daug kitokiu atsitikimu buvo 
bėt nepavojingu.

'•— Laisnus ant apsivedimo 
isžeme Jonas Hasara, 38 metu, 
338 W. Pine uly., su Matilda 
Žūkiutę, 25 metu, 19 E. Pine 
ulycziog.

— Vikaras Kun. Kazimieras 
Rakauckas, isz Szv. Juozapo 
parapijos, sziomis diehomis 
laijkbsi pas. savo tėvelius Ra- 
kauckus', kurie gyvena Du Bois, 
Pa,

— Musu diecezijoj likos 
permainyti sekanti Lietuviszki 
kunigai: Kun. A. Alauskas, 
klebonas Szv. Liudviko Para
pijos, Maizeville, Pa., in Szv. 
Antano Parapija, Readiiige, in 
vieta.mirusio kunigo V. Matu- 
laįCZio. Kun. Jeraminas Bag
donas, vikaras, kuris buvo pa
rapijoj Szv. Antano, Readinge, 
bijos perkeltas in Szv. Jurgio 
pd.ra.pija in Filadelfija. Kun. 
Jurgis Degutis, vikaras Szv. 
Jurgio parapijos, Filadelfijoj, 
in Shenandoah. Kun. Andrius 
Degutis, vikaras Szv. Jurgio 
■parapijos, Shenandorij, in Szv. 
Liudviko parapija Męizville, 
kaipo klebonas.

— Liudvikas Norbutaitis 
sziadien džiaugiasi kad ji pa- 
cziule apdovanojo puikia Ka
lėdų dovanele — patogia duk
rele. Yra tai ju pirmutinis ku-

—

New Philadelphia, Pa. -f- Ala-
rijona, 30 metu amžiaus, myli
ma pati Jono Sargelio, mirę 
Utarninke po piet apie 2-tra va
landa, Pottsvilles ligonbuteje, 
atvežta tik kele-s dienas adgal,! 
sirgdama tik trumpa laika. Ve
lione buvo gimus New P'hila- 
delphijoj. Paliko didc’iam nu- ei jos suaugusiu apszvietos 
liūdime savo vyra, du sūnūs, ’kliasas gales lankyti dar kita 
Leonarda ir Vincą, tėvelius puse milijono žmonių szia žie- 
Jonus Žardeckus ir sekanezius ma ir tikima kad visas inra-szy- 
broliu’-s Joną ir Vinca isz mies- ma-s pasieks net 2,010,000 
to, daktara Alfonsą isz St. priesz meto pabaiga, adminis- 
Ciair ir daktara Klemensą isz tratorius Harry Hopkins nese-j 
Tamakves kaipo ir daug gimi- nei pasakė. Pereitu penkių me-( 
niu. Laidotuves bus Subatoje tu patyrimai po FERA ir WP- 
9-ta valanda isz ryto su bažny-' A, p. Hopkins sake, parodo kad 

iiams puikius kalendorius ant! tinems apeigomis ,Szv. Szirdies]suaugusiu piliecziu apszvietos 
1939 meto. Adolfas nesigaili' 
kaszto, bile tik intikti savo kos- 
tumeriam-s visame. Sieninei ka
lendoriai yra puikei atspaudin- 
ti su. kalendoreis su szventai- 
seis, -pasninkais ir szvėntemis. 
Ant kalendoriaus randasi krep- 
sziukas kuriame galima laikyti 
popieras ir kitus dalykus. '

WPA” Suaugusiu Ap- Beždžionių Miestelis Hollywood,Calif., Kuriame Daro Kas Joms Patinka 
szvietos Programas 1 
Pasieks Kita Puse 
Milijono Žmonių

Darbo Progreso Administra- 
suaug usiu

SHENANDOAH, PA.
— Darata Zabarauckiute, 

isz Shafto, likos skaudžiai su
žeista in galva ir veidą kada 
automobilius kuriame ji važia
vo susidūrė su kitu karu ir szia- 
dien gydosi vietinėje ligonbu
teje.
t Jonas, sūnūs Vinco Szu- 

kaiezio, 206 E. Lloyd uly., mi
re Utarninko diena, Pennhurs- 
te, po ilgai ligai. Velionis pali
ko tęva, sesere Ona ir broli 
Juozą. Laidotuves atsibus Pet- 
nyczioje su bažnytinėms apei
gomis. Graborius Rėklaitis už
siėmė laidotuvėms.

— Ponia M. Juodeszkiene 
jaueziasi daug sveikiau po pa
vojingai operacijai kokia turė
jo Locust Mountain ligonbute
je.

— Laisnus ant apsivedimo. 
iszeme Richard Mitchell, isz 
Suffolk, su Helena Petuszkiute, 
isz miesto.

Boston, Mass.,— Arti Broad
way ir Dorchester uly., auto
mobilis iparmušzo ir gana skau
džiai užgavo p-le Frau Kups- 
tyte, duktė A. Kupsczio, isz 
So. Bostono. Ji gryžo isz mo
kyklos, kaip automobilis ja 
parWoszke ir iszmete visas 
knygas. Automobilistas ne
sustojęs nuvažiavo, bet žmones 
pastebėjo jo numeri ir prane- 
sze palicijai.

— Auitomobilis parbloszke 
ir -sunkiai -sužeidė Joną Kruko- 
ne isz So. Boston.

m J suaugusiu piliecziu apszvietos] 
' Jėzaus bažnyczioj. Bus palaido- reikalavimai' reikalauja -pro- 

.... „2.i—2„:._ 1 gramo patesima ant toliaus.
Užsiraszymu aplikacijos, dau
gumoje atsitikimu, pervirs-zija 
mokinimo parankumus, nepai
siau! fakto, jog valstiszki ir 
vietiniai apszvietos bordai pil
nai remia programa ir aprūpi
no visa galima pa-gelba.

“Apszvietos programas, jos 
darbo su -suaugusiais ir mažu- 
cziu mokyklomis, yra vienas 
isz žymiausiu WPA nuveiki- 
mu, sako p. Hopkins. Daugiaus 
kaip 1,000,000 žmonių pasimo
ko -skaityti ir raszyti ir apszvie- 
tine aprege keliu milijonu kitu 
tapo geresne. In musu 1,500 
mažucziu mokyklų ir sveikatos 
insteigu, maitinantis maistas 
ir prižiūrėtas pasibovinimas 
aprūpinta kas met del deszimts 
lukstaneziu mažucziu vaiku isz 
biednu szeimynu, kuomet mo
kytojos pagelbėjo -tėvams szitu 
mažucziu pagerinti savo gyve
nimo sanlygas ju liamuose.

“Tai tikras -prisidėjimas prie 
tautos kulturiszko turto, tokis 
koki sekantieji gerieji ir blo
gieji laikai negales iszbraukti 
ir pageidauju kad szitos pro
gos butu teikiamos ir dides
niam skaieziui žmonių kurie 
ju reikalauja.

Invykdinti naujus plianus, 
Dr. L. R. Alexander, Apszvie
tos Skyriaus Direktorius su- 
szauke konferencija valstijų W 
PA Apszvietos direktorių 
Washingtone pereita menesi 
(Lapkriczio). Pastangos deda
mos ir ant toliaus -patęsti pro
grama, ten kur jis labiausia 
reikalingas. Kadangi valstijų 
bovos direktoriai irgi -paežiu 
laiku susirinko, tad bendra 
konferencija buvo laikyta pa
tikrinti didesni koordinacijos 
laipsni tarpe dvieju programų 
in vairiose valstijoje ir apielin- 
kese.

Dr. Alexander sako kad per

ta ant vietiniu kapiniu. Grabe
lius Vincas Paulauckas, isz Mi- 
nersvilles, užsiėmė laidotu
vėms.

Skaito “Saule” 28 Me
tus, Kuria Labai Myli!

Guodotinas Tamista Bocz- 
kau-ske: Prisiuncziu prenume
rata už laikraszti “Saule,” 
kuria jau skaitau daugiau 
kaip 28 metus ir pagal mano 
nuomonia, tai “Saule” yra 
geriausias laikrasztis koki ka
da skaieziau. Laukiu dienos 
su kan'trybia, kada “Saule” 
atnesza in musu namus. Su 
pagarba, lieku

JONAS LANKUS 
isz Colp, III.

SALUNAS ANT PANDOS.

Geroj vietoj. Pigi randa. At- 
siszaukite pas Vinca Szerksziii, 
408 W. Centre uly., Mahanoy 
City, Pa.

Naujausios mados bobų link
smumas ir užsiėmimas tai vy
ras ir szuo. Nes prie beibukiu 
tai už daug darbo.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Iiztikimiaucii Graboriui 

:: Gabiausia* Balcamuotojas :t
Geriausia Ambulance 

f C patarnavimas e b i o j >' t
apelinkeje. Bile ko- C.C 
kiam laike; diena ar M, 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- į 

t liszku ir kieto medžio fe
į Grabu. Laidoja nu- ||
į mitelius pagal naujau. ||
į šia mada ir mokslą. p

Turiu pagialbinink* K
moterems. Prieinamo* 
prekes.

DU OFISAIs
MAHANOY CITY;516 W. Spruse Si

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 43» WiUin< Stro^

T*lefon »» KUR-J

tSMdis

Studentes Mokinasi Ukystes Ir Daržovių Auginimo

Kad supažinti studentes i-sz Western Reserve Universiteto, Cleveland, Ohio, szitos 
studentes pagamina savo daržoves kurias iszaugino, melžia karves ir daro visokius darbus. 
Vaisius, kuriuos surenka ant savo farmos, pristato del universiteto kateteri jos del kitu stu
dentu. Žodžiu, -pildo visokius ukystes darbus ką dirbą patys yyrai, _______ ____ __ __

Ant Hollywood Beždžionių Salos, ant kurios randasi 535 beždžionių pargabentu isz 
Indijos, daro kas joms patinka ir turi gerus laikus kaip tik “menkes” gali turėti tarp saves. 
Turi jos net savo karezemele kaip ant paveikslo matome bet joje gerymu neparsiduoda' ues 
galėtu padaryti isz saves tikras “monkes”.

meta, mokslumo (literacy) ap- 
szvieta tai viena programo da
lis kuri bus padidinta. Apart 
patesimo -darbo su szitiems 
žmonėms kurie jau pasimoko 
skaityti ir raszyti WPA -klia- 
sose, -dar 250,000 nemoksliu bus 
pirmu kartu inraszyti.

Ir kita dirva nebus užmirsz- 
ta bet pagerinta, tai darbinin
ku a-pszvieta. Žymus iszsivys- 
ti jimas socialiszkos legislacijos 
pereitais keliais metais — So
ciales- Apdraudo-s Instatymo, 
Minimumo Algų Instatymo ir
Tautisz-ko Darbo Santikiu In- 8oms, yra didesnes, nes senat-

Dirbanczios Moterys ir 
Senatvės Apsauga

metu, kuomet nuo darbo atsi
stato gauna $45. in menesi. Už- 
dirbdamos $50. in savaite jau 
gaus $63.75 in menesi.

Teisybe, kad szita apsauga 
kasztuoja kiek nors. Kelis cen
tus in savaite, vienas centas 
ant kiekvieno uždirbto dolerio 
ir iki 1949 m. 'truputi daugiau 
bet niekad nevirszys 3 centus 
už kiekviena doleri. Tai darbi
ninko sociales apsaugos taksai.

Moterys dirbanczios neku
ltuose užsiėmimuose gauna ma
žesnes algas už vyrus, kurie at
lieka. panaszu darba. Bet ka-s- 
link senatvės apsaugos naudu, 
po Sociales Apsaugos Instaty
mu, moterys lygiai apsaugotos 
su vyrais. Kad nors jos uždirba, 
mažiaus už vyrus ir dirba per'ryas užmokestis iszimtas isz jos 
trumpesni ju 
ju naudos, sanryszyję su ju al-

ves-ap-saugos plianas ant nau- : 
dos -darbininku, kurie mažiau
sia uždirba.

Miss Mary W. Dawson, nare 
Sociales Apsaugos Bordo, pa
davė sekanti praneszima apie 
moterų algas ir apsauga.

“Naudos neima vieta geres
niu algų. Bet moteris su maža 
alga senatvėje, po Sociales Ap
saugos Instatymu, gaus mokes
ti, kuris ja užlaikys.”

Pav., imkime mergina kuri 
dirba ofise, krautuvėje -arba 
fabrike po užbaigimui mokyk
los ir sakykime kad penkiais 

tėvu apszvieta,lietais vėliaus ji apleidžia dar- 
sveikatos ir pirmos pagelbosjoa i-szteketi už vyro. Jeigu ji 
pamokas ir vieszu- reikalu klia- j uždirbo po $15. in sanvaite per 
sas. Dr. Aiderman pridėjo kad juos penkis metus, o po tam j 
pastangos apszviesti negrus[l,er v‘isa gyvenimą neuždirbo! 
pietuose nebus pertrauktos. Įuei vieno kito cento, ji nuo vai- Į 
Ten apszvietos pamokos ypa
tingai reikalingos.

Kokybe instrukcijos WPA 
kliasose per ąteinanezius me
tus, Dr. Alexander nurodo, pa-

statymo — insteige aktyviszka 
rcikalavima nuo uniju ir kitu 
darbininku organizacijų padi
dinti dabar vedamas WPA dar
bininku apszvietos kliasas. Ko
respondencijos pamokos irgi 
siūlo dideliu galimybių. Kelios 
valstijos pasekmingai vede 
kliasas asmenims kurie gyvena 
tolimose ir kaimiszkose apie- 
linkese ir in CCC -stovyklas.

Amatines -apszvietos kliasos 
padidins savo veikimą. Kiti 
programo skyriai kuriuos' 
uredninkai tiki padidinti yra— 
mažucziu mokyklas-, namu ruo-’ 
szos kursus, 
sveikatos ir

gyvenimo laika, 'algos, darbdavys ta daro ir tie 
pinigai, eina Jung. Valstija 
valdžiai su lygia suma -pinigu 
nuo darbdavio. Dėlto, kad dar
bininkas užmoka puse pinigu, 
lai senatvės apsaugos plianas 
duoda darbininkui ^era sugrą
žinimą už jo pinigus.

Sulyginkime naudas su dar
bininku taksais. Mergina kuri 
uždirbo $15. in savaite per pen
kis metus, pradedant -su Sau
sio 1 d., 1937 m., užmoka isz vi
so taksa $46.80, per ta laika. 
Jeigu ji pradeda gauti mokes
tis -sulaukus 65 metus ir gyve
ną dar kitus 10 metu-, jos mėne
siniai czekiai isz $15.75 pa
sieks $1,890. isz viso. Tai yra 
40 syk tiek pinigu kiek ji tak
sais užmokėjo. Jeigu ji numir
tu negaudama jokiu naudu, jos 

'szeimyna, ar “estate” gaus 
! $136.50 vienoje sumoje, arba 
I beveik tris syk tiek kiek ji in- 
mokejo taksu.

Moteris kuri per visa gyve
nimą dirba, gaus daugiau negu 
mergina kuri dirbo tik per pen
kis metus. Jeigu -szita moteris 
uždirbtu $25. in savaite per 30 
metu, jos mėnesiniai mokes- 
cziai, jai sulaukus 65 metus, 
bus $45. iii menesi, ir jeigu gy
ventu iki 75 metus ji isz viso 
gaus $5,400. Jos sociales apsau
gos taksai nuo 1937 m. pasiekia 
$975 per jos 30 metu darbo ir 
taip jai užmokėtos naudos yra

džie-s gaus $15.75 in menesi 
pradedant su 65 metais, nepai- 
siant kokis jos stovis tuom lai
ku. Pridekite tuos pinigus prie 
jos vyro algos, arba apsaugos

sieks nauja puikumo ir gerumo ir senatvėje jie gali gana gra-
laipsni, nes vasarinis mokytoju 
iszlavinimo programas buvo 
neiszpasakytai pasekmingas.

žiai gyventi.
Net ir pusiau-laiko algos yra 

skaitytos prie senatvės pensi-
Mokytoju -lavinimo kursai bu-!Jos- Pav., moterys, kurios na
vą vesti 46 valstijose isz vien.'teie dirba koki darba, iszdirbe- 
su valstijų universitetais ir mo-ar kontraktoriui, gaminda- 
kytoju kolegijoms ir beveik 90|11JOs kūdikiams drabužius, pa- 

arba-nuoszimtis viso
nio sztabo lanke

Works Progress
Information Service

WPA mokini- 
tuos kursus. 
Administration

KVil'U KNYGELE Draugystėms 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . 25t

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu ligoniams

Preke
W. D. BOČZKAIJSKAS-CO

Sieniniai Kalendoriai 
Del saves arba in Lietu
va pasiusti. 25c arba 5 
už $1.00. 15x24 col., 
Didumas. :: ::

Prisiunskite Money-Orderi 
arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mąhanoy City, Pa., U.S.A.

!klodas, kaldras, mezga
daro popierines kvietkas ir f.t.1 penkis syk didesnes' už suma 
irgi apdengtos Sociales Apsau- 

|gos instatymu. Daug tokiu mo- 
j I erų uždirba tik apie $200 in 
'metus. Bet po -deszimts metu 
-lokio darbo, tos moterys gaus 
apie $120. iii metus isz-mokes- 

| ežiais, isz deszimts doleriu in 
menesi, kuomet sulaukia 65 
metus, ant viso gyvenimo. Jei
gu jos dirba 20 metu, ju senat
vės naudos pasieks $15.89 in 

■menesi. v
Moterys, kurios per visa sa

vo gyvenimą, kas met dirba, 
gauna didesnius mokesezius. 
Po 30 metu darbo, iiždirbdamos 
$15. in savaite, arba $780 in 
metus, ju naudos kuomet su
laukia 65 metus, pasieks $32. in 
menesi. Jeigu moteris uždirba 
$25. in savaitę ir dirbą per 30

kuria ji inmokejo. -—F.L.I.S.

Skaitykite “Saule”

■■ 1 y
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti,

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

sgggįgg??

Laidoja kūnas numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centra St., Mahanoy City 
sssessEBasssesssssEs-esEstfisesEs*
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